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ÎN PREMIA TOVARĂȘULUI 
MCOEAE CEAUSESCU

S-A ÎNCHEIAT, IERI,
PRIMA CONSFĂTUIRE REPUBLICANA

A CADRU DE CONDUCERE Dili SILVICULTURA
în prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele 
România, 
lucrările 
publicase 
din silvicultură.

Au luat parte, de asemenea, to
varășii Manea Mănescu, prim-mi- 
nîstru al guvernului. Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului 
C.C. al P.C.R.. 
ministrul economiei forestiere și 
materialelor de construcții.

Timp de trei zile, participanții 
au dezbătut, in plen și în grupe 
de lucru, probleme privind dez
voltarea silviculturii, creșterea e- 
ficicnței în acest important dome
niu al economiei naționale. Vor
bitorii au analizat cu spirit de 
răspundere modul în care orga
nele silvice, lucrătorii din acest 
sector acționează pentru transpu
nerea în viață a obiectivelor puse 
în fața lor de conducerea de par
tid șî de stat, a indicațiilor tova
rășului Nicolae Ceausescu cu 
Privire la gospodărirea rațională 
și înfăptuirea programului dc re
facere și dezvoltare a fondului 
forestier. Evidențiind rezultatele 
bune obținute în această direcție, 
participanții Ia consfătuire au 
criticat, totodată, uncie stări de 
lucru negative ce se mai manifes
tă ir că în exploatarea pădurilor 
si folosirea judicioasă a masei 
lemnoase, la reîmpăduriri și pu
nerea în valoare a terenurilor

Republicii Socialiste 
miercuri s-au încheiat 

primei Consfătuiri re- 
a cadrelor de conducere

degradate, în alte sectoare ale sil
viculturii, propunind măsuri con
crete de îmbunătățire a întregii 
activități a lucrătorilor din aceas
tă ramură, corespunzător cerințe
lor în continuă creștere ale eco
nomiei naționale, exigențelor pe 
care le 
triotică pentru avuția națională 
ce le-a " i *___ ~~ ; _________

în cuvîntul lor, participanții au 
subliniat sprijinul permanent a- 
cordat dc partidul și statul nostru, 
personal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, refacerii și dezvoltării 
patrimoniului forestier al tării, 
îmbunătățirii continue a condiții
lor de muncă și de viață a celor 
care lucrează în acest sector. In 
numele tuturor silvicultorilor, 
vorbitorii au exprimat hotărîrea 
de a nu-și precupeți eforturile în 
scopul apărării, conservării și 
dezvoltării fondului forestier — 
importantă bogăție a patriei, va
lorificării lui calitativ superioare 
în condițiile ur.ei exploatări rațio
nale și asigurării refacerii pădu
rilor, protecției mediului înconju
rător, bunei gospodăriri și îmbo
gățirii continue a faunei cinege
tice și piscicole, pentru îndeplini
rea înainte de termen a cincina
lului, pentru realizarea exempla
ră a sarcinilor ce le revin din 
proiectele de Program ai partidu
lui și de Directive ale celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.K.

In încheierea lucrărilor, primit 
cu vii și îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

incumbă răspunderea pa-
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RUGBYȘTII ROMÂNI SÎNT GÂTA
PENTRU ÎNTILNIREA CU XV le FRANȚEI

Executiv, secretar al 
Vasiie Patilineț,

fost încredințată de popor.

Foto : Dragoș NEAGU

Mircea Munteanu (cu ba
lonul în brațe) este unul 
din jucătorii tineri care se 
remarcă cu deosebire in ul
timul timp.

AZI. LA KATOWICE (Polonia) INCEP C.M

• „Tricolorii" au susținut ieri o 
utilă partidă de verificare cu 
Steaua ® Duminică pe stadionul 
23 August" un cuplaj rugby- 

fotbal

DE LUPTE GRECO-ROMANE
începînd de azi și pină dumi

nică, spațioasa sală a Sporturi
lor din Katowice (Polonia) găz
duiește — pe trei saltele — în
trecerile campionatelor mondiale 
de lupte greco-romane. La startul 
competiției supreme se vor alinia 
sportivi din circa 30 de țări. în 
lupta pentru cele 10 centuri de 
carupioni ai lumii vor fi angajați 
aproape 309 de luptători, mulți 
dintre ei deținători ai titlurilor 
mondiale la ultima ediție, cea de 
la Teheran, -ori medaliați cu aur 
la Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen sau campionatele europene 
de Ia Madrid. Spre satisfacția noas
tră, in rîndul acestor performeri 
se vor număTa și trei reprezentanți 
ai luptelor greco-romane din Ro
mânia, campionul mondial Nicu 
Gingă, campionul Europei Constan
tin Alexandru și campionul olim
pic. Nicolae Martinescu.

Firește, pentru luptătorii români, 
care se bucură de un frumos pres
tigiu în arena internațională, sar
cina reprezentării țării noastre la 
competiția de la Katowice este 
destul de dificilă. Dar, după cum 

emerit 
au fă- 
(Con- 

Gingd, 
Eugen

ne-a declarat antrenorul 
Ion Corneanu, sportivii care 
cut deplasarea în Polonia 
stantin Alexandru, Nicu 
Marin Dumitru, Ion Păun, 
Ilupcă, Adrian Popa, Ion Enache, 
Dumitru Manea, Nicolae Marțines- 
cu, Roman 
tr-o bună 
teaptă cu 
Tehnicienii 
mari șanse de a cuceri titlul de 
campion al lumii tînărului Con
stantin Alexandru, care l-a înlocuit 
cu succes, in formație, pe dublul 
campion mondial, Gheorghe Ber- 
ceanu. De asemenea, se așteaptă

Codreanu) se află in
formă sportivă și aș- 
încredere întrecerile, 
români acordă cele mai

comportări remarcabile din partea 
lui Nicu Gingă, Ion Păun și a greu
lui Roman Codreanu. De altfel, a- 
ceștia au obținut medalii de bronz 
și la campionatele europene din 
acest an. Codreanu, un tînăr ex
trem de bine dotat și curajos, a 
fost la un pas de titlul de cam
pion continental, la prima sa par
ticipare intr-o competiție de acest 
nivel. La Madrid, el l-a învins 
prin tuș pe sovieticul S. Morki- 
ladze și numai o interpretare discu
tabilă a regulamentului a făcut 
ca centura de campion să nu-i fie 
atribuită reprezentantului nostru.

Mihai TRAhiCA

ÎN FINALELE
TINERILOR

ROMÂNIA R.F. GERMANIA,
SCRIMERI

in preliminariile C.M. la handbal feminin

• I.E.F.S. și Steaua joacă cu campioanele Israelului in primui tur a! C.C.E.

Citiți în pag. 2—3 alte amănunte interesante privind activitatea handba
listică internațională

O INEDITĂ ÎNTRECERE DE TENIS

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI
Frumoasa acțiune inițiată de ziarul „Scînteia tineretului", 

sprijinul federației de specialitate, intitulată „Poate deveni tenisul 
tin sport de masă ?“ se apropie de faza finală. în aceste zile, in 
întreaga țară, tinerii, între 14 și 20 de ani, care nu activează în 
secțiile de performanță ale cluburilor și asociațiilor sportive, iau 
parte la întrecerile pe localități, după care va urma etapa jude
țeană. intre 1—3 noiembrie urmind a avea loc, la București, finala 
pe țară. Aceasta va fi dotată cu trofeul „Cupa Scînteii tineretului".

La finala de la București vor fi prezenți cite un jucător și o 
jucătoare din fiecare județ și din Capitală, sistemul de desfășu
rare a competiției fiind eliminatoriu, jucîndu-se după sistemul „cel 
mai bun din trei seturi".'

Consiliile județene pentru educație fizică și sport, profesorii de 
educație fizică, organizațiile U.T.C. au datoria să sprijine organi
zarea in cit mai bune condiții a etapei de masă a competiției, prin 
acordarea de asistență tehnică, prin programarea judicioasă a tere
nurilor, întrucît este de-presupus că numărul participanților va 
fi foarte mare.

Interesul creat de partida 
rugby România—Franța, este în 
continuă creștere. Ieri „tricolorii" 
au susținut un ultim joc-școală 
cu formația noastră campioană, 
Steaua, joc care a. dat naștere 
unei dispute dîrze, cu. atacuri și 
contraatacuri de o parte și de 
alta, ceea ce i-a solicitat intens 
pe componențîi reprezentativei 
noastre. Așadar, scopul urmărit a 
fost realizat, dar antrenorii Petro 
Cosmănescu și Valeriu Irimescu 
au fost doar parțial mulțumiți, a- 
tacurile naționalei fiind adesea 
prea „moi", iar apărarea, prinsă 
de cîteva ori pe picior greșit. Dar 
așa se mai întîmplă atunci clnd 
jucătorii sînt cuprinși de emoții 
in preajma unui mare examen. 
Să sperăm că pînă duminică ele 
vor fi risipite și echipa, în an
samblul ei, își va regăsi liniștea 
și calmul atît de necesare în ve
derea realizării unei comportări 
bune, la nivelul posibilităților ma
xime.

Echipa națională a jucat în ur
mătoarea alcătuire : Durbac — 
Constantin, Nica, lanusievici, Bur- 
ghelea — Nicolescu, Florescu —

Tătucu, Dumitru, Pop — Postola- 
che, Dărăban — Ciornei, Muntea
nu. Dinu. Așadar, o singură mo
dificare față de formația anun
țată de antrenori pentru ziua de 
duminică (care, în principiu, va 
fi menținută dacă nu cumva va 
interveni vreo accidentare de ul
tim moment), adică lanusievici în 
locul lui Marica. Acesta acuză o 
ușoară întindere, dar se speră 
in recuperarea lui. Dar lată și 
rezervele anunțate t deci, lanu
sievici (Farul), Fălcușanu (Grivița 
Roșie), Budică (Știința Petroșani), 
Motrescu (Farul), Bărgăunaș (Gri
vița Roșie), pentru liniile dinapoi 
și Baciu (Dinamo), Ortelecan 
(Știința Petroșani) și Mușat (Fa
rul), pentru înaintare.

în continuare ni se anunță că 
echipa națională va avea un pro
gram mai lejer, punctat doar de 
două antrenamente în scopul 
menținerii pregătirii fizice, pentru 
a fi in plenitudinea mijloacelor 
sale în ziua meciului.

partida 
disputa 
August, 
va fi condusă de 

în

sale în ziua
Reamintim 

— Franța se 
pe stadionul 
de la ora 13 
arbitrul englez Th. Pattison, 
deschidere la acest joc va avea 
loc partida de fotbal, din cadrul 
campionatului Diviziei B, dintre 
echipele bucureștene Metalul și 
Progresul. Ni se comunică, de a- 
semenea că la jocul de rugby 
elevii, studenții și .militarii în ter
men vor avea intrare gratuită 1.1 
peluze.

că 
va 
23 
Și

România 
duminică 
începînd

Dimitrie CAUIMACHI

FLORETISTA MARCELA MOLDOVAN (LOCUL I) 
MAI incisivă DECiT magdalena bartoș«I ■

ultimul asalt.Pasionantă pînă în 
proba feminină de floretă din ca
drul finalelor campionatelor na
ționale de tineret a dat ciștig de 
cauză, pe merit. Marcelei Moldo
van, reprezentanta Scolii sportive 
din Satu Mare.

Momentul decisiv al finalei l-a 
constituit asaltul Marcela Moldo
van-Magdalena Bartoș. Sătmărean- 
ca a condus inițial, dar foarte re
pede Bartoș s-a impus și a avut 
avantaj (2—1). N-a lipsit mult ca 
scorul să -ajungă 3—1 pentru Bar-

valorifi-
proccdee

toș. Moldovan. însă, și-a 
cat mai bine bagajul de . 
tehnice, a fost totodată mai calmă 
și mai lucidă, ceea ce i-a îngă
duit să rămînă permanent în „pla
sa" puternicei sale adversare. La 
scorul de 3—3, prospețimea Marce
lei Moldovan și-a spus cuvintuL 
Pe o splendidă paradă ripostă, ea 
a punctat ultima tușă și odată cu 
aceasta a obținut și victoria (4—3).

în celelalte asalturi din turneul 
final, Moldovan a înregistrat vic
torii facile : 4—0 la Maria Lazăr.

Ștefania Tudose și Marta G.riga 
și 4—2 la Carmen Budur.

Pentru reeditarea performanței 
de anul trecut și mai ales pentru 
maniera de autentică floretistă cu 
care Marcela Moldovan a trecut 
acest examen sportiv i se cuvin 
calde felicitări. Ei, dar și antreno
rilor Alexandru Csipler și Stefan 
Haukler. care iși dovedesc din nou 
marile lor calități de tehnicieni și 
pedagogi.

într-un asalt foarte disputat, 
pentru locul "3, Carmen Budur, mai 
decisă și mai sigură pe lamă, a 
întrecut-o pe merit pe Marta Gri- 
ga, cu 4—3.

Clasament final : 1. Marcela
Moldovan (Șc. sp. S. Mare) 5 v,,
2. Magdalena Bartos (Steaua) 4 v„
3. Carmen Budur (Viitorul) 3 v.,
4. Ștefania Tudose (Steaua) 2 v.,
5. Marta Griga (Șc. sp. S. Mare) 

.. 6. Maria Lazăr (C.S.S. Mare)

București.
de sabie (indivW 
fete (echipe).

Marcela Moldovan (stingă) m asalt cu Mana Lazăr
Foto : Anton ULMAMEÎ

Proba masculină de floretă (e- 
chipe) a fost cîștigată de C.S. 
S. Mare. în finală, 6—3 cu Școala 
sportivă nr. 1 București (Kuki 3 v, 
Mătușan 2 v și Kato, respectiv Bu- 
ricea 2 v și Alexe). Pe locul trei; 
Școala sportivă Oradea, iar pe lot 
cui 4, Progresul ~

Joi, probele 
dual) și floretă

Tiberiu ST AMA j



CEI MAI BUNI BOXERI Al ȚĂRII ROMANIA - R F. GERMANIA, IN PRELIMINARIILE
LA FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL

(Buc), Tănase (Buc), Hodoșan 
(Buc), Vlad (Br), Mihășan (Tg. M), 
Popa (CI), Gîrda (CI), Zilberman 
(Buc), Fuicu (Tim) ; cat. mijlocie 
mică : S. Tîrîlă (Gl), Florea (Buc), 
Istrate (Buc), Tîrboi (Cta), Moldo
van (Cl), T. Ticolae (Buc), Filip 
(Cța), Mocanu (Bocșa), _ Didea 
(Buc), Stancu (Br) ; cat. mijlocie t 
Năstac (Buc), Hiera (Buc), Gyorfi 
(Buc), Iriza (Or), Chiracu (Bc), 
Moldovan (Ci), Petre (Cîmp), Banu 
(Cța), Răducu (CI), Cocîrlea (Br) ; 
cat. semigrea: Dafinoiu (Br), Si
mon (Buc), Coroianu (S. M.), Sta
fie (Gh. Gheorghiu-Dej), Bubă 
(Buc), Bucur (Bv), Văran (Rșț), 
Pîrvu (Cța), Constantinescu (Buc) ; 
cat. grea : Alexe (Buc), Galiș (Or), 
Dascălu (Cța), Boancă (CI), Sănă- 
tescu (Dr. T. Sev), Lehâduș (Gl), 
Anghel (C. Lung), Bunea (Br).

După cum se vede, în această 
listă figurează reprezentanții noș
tri Ia campionatele mondiale de 
la Havana, cîte o echipă a clubu
rilor Steaua și Dinamo, precum 
și toți calificații de la etapa de 
zonă. Vor fi deci la startul fina
lelor, la majoritatea categoriilor, 
cîte 11 competitori, dar și 8—9 la 
cat. semimuscă, semigrea sau grea, 
după cum la cat. muscă se între
vede un total de 12 candidați.

în secțiile din țară se fac in
tense pregătiri pentru acest ultim 
act al campionatului național, 
chemat să desemneze pe cei mai 
buni pugiliști români ai anului.

C.M. DE HANDBAL FEMININ
campioni- 
a 
va putea

Pînă la desemnarea 
lor zonei București — 
prezență oricum nu 
schimba raportul de valori 
pe participanții la finalele cam
pionatului național individual de 
box, care se vor desfășura în zi
lele de 21-27 octombrie, în sala 
Floreasca din Capitală.

Cat. semimuscă : Cozma (CI), 
Negru (Bv), Stîrcu (Bc), Ganea 
(Gl), Jugănaru (Plop), Turei (Ci), 
Mihai (Cța), Coman (Br) ; cat. 
muscă : Gruiescu (Buc), Condu- 
rat (Buc), Dragu (Buc), Dinu 
(Buc), Bâiatu (Buc), Ibrahim (Cța), 
Toaso (Tg. M), Radulescu (PI), 
Torna (Pit), Robu (Br), Gavrilă 
(Bz) ; cat. cocoș : Lazăr (Buc),
Buzduceanu (Buc), Dorobanțu 
(Buc), Horvath (Or), Duminică 
(Gl), Tone (Gl), Kiss (CI), Dobăeș 
(Bocșa), Drăgan (Buc), Săli (Cța) ; 
cat. pană: Pometcu (Buc), Cio
chină (Buc), Memet (Buc), Mareș 
(C. Lung), Butiseacă (Gl), Adam 
(Cța), Ploeșteanu (Buc), Anghe- 
lescu (Rșț), Barbu (Buc), Guță 
(Br) ; cat. semiușoară: S. Cuțov 
(Buc), Vladimir (Buc), Anton (Buc), 
Ștefanovici (Buc), Ilie (Buc), Nap 
(CI), Stoica (Br), Dia (C. Lung), 
Vlad (C. Lung), Iacob (Cța); cat. 
ușoară : C. Cuțov (Buc), Dobrescu 
(Buc), Budușan (Buc), Stanciu 
(Buc), Hoduț (Buc), Iliescu (Tg. 
M), Oancca (C. Lung), Hozo (Tim), 
Lică (Cța), Gutui (Br) ; cat. semi- 
mijlocie : Cimpoieșu (Bv), Truță

căror

iată

în zilele de 4 și 5 octombrie 
s-a desfășurat la Lido Iesolo (Ita
lia) Congresul Federației interna
ționale de handbal. LUCIAN GRI- 
GORESCU — secretarul general 
al F.R.II. — a avut amabilitatea 
să ne informeze asupra hotărîri- 
lor luate cu acest prilej.

• La turneul final al campio
natului mondial de handbal fe
minin, ce se va desfășura In 
Uniunea Sovietică anul viitor, vor 
participa 12 reprezentative na
ționale. Acestea sînt i U.R.S.S. 
(țara gazdă), Iugoslavia (campioa
nă mondială), campioanele Afri
cii, Asiei și Americii, precum și 
cîștigătoarele meciurilor de cali
ficare din Europa. Prin tragere 
la sorți, meciurile de calificare 
(programate între 10 și 16 februa
rie 1975 — turul și între 10 și 16 
martie — returul) se vor disputa 
între următoarele formații 1 RO
MÂNIA — R. F. Germania, Fran
ța — Ungaria, Norvegia — Spa
nia, Suedia — Polonia, Bulgaria 
— R. D. Germană, Italia — Ceho
slovacia, Olanda — Danemarca.

• Au fost trase la sorți întîl- 
nirile din primul 
ediții a C.C.E. la handbal femi
nin. Campioana " 
I.E.F.S. — va juca cu S. C. Ila- 
pocl Raana (campioana Israelului). 
Meciurile se vor disputa între 8 
și 14 noiembrie (tur) și 22—28 no
iembrie (retur). Celelalte partide : 
Idrettslaget V'estar Oslo (Norve
gia) — Vasas S. C. Budapesta

tur al actualei

României

Union Sportive d’Ivry 
Mora Swift Rocrmond 
K. S. Ruch Chorzow

DUPĂ TREI ETAPE ÎN DIVIZIA A LA POPICE
în campionatul divizionar de 

popice s-au disputat trei etape, 
care au avut o desfășurare inte
resantă (cu multe victorii în de
plasare) și au relevat felul cum 
s-au pregătit echipele pentru 
noul sezon competițional. La fe
mei, de pildă, fruntașele din edi
ția trecută a campionatului (Ra
pid București, Voința Tg. Mureș, 
.Voința Cluj și Gloria București) 
se află și acum în plenitudinea 
forțelor. Nu același lucru se poa
te spune 
masculine.
(campioana țării) n-a obținut nici 
un punct, iar Gloria București a

despre unele echipe 
Constructorul Galați

rcalizat 
Voința 
Ploiești, 
dește

în schimb, 
și Rafinorul 

destul de mo- 
i, se 
• în

ddar două. 
București 
sexteturi 

în ediția precedentă, 
află cu maximum de puncte 
fruntea seriei Sud. O altă carac
teristică a acestui început de cam
pionat este și disputa strînsă care 
se dă între divizionarele din se
ria Nord (masculin).

Dar iată clasamentele : FEMI
NIN — seria Sud : 1, Rapid Buc. 
6 p (2464 p d), 2. Gloria Buc. 6 p 
(2404), 3. Voința Buc. 4 p (4959),
4. Laromet Buc.. 4 p (4945), 5. Ce
tatea Giurgiu 4 
ța Ploiești 4 p 
Constanța 4 p 
Buc. 0 p (4553), 
0 p (2304), 10. Voința Roman 6 p 
(2286). Seria Nord : 1. Voința Tg. 
Mureș 6 p (2472), 2. Voința Cluj 6 
p (2464), 3. U.T.A. 4 p (4828), 4.
Hidromecanica Brasov 4 p (4728);
5. C.S.M. Reșița 4 p (2473), 6. Vo
ința Timișoara 4 p (2360), 7. Voin
ța Oradea 2 p (4800), 8. C.F.R. Tg. 
Mureș 0 p (4552), 9. Voința Craio
va 0 p (2296), 10. Record Cluj 0 p 
(2186). MASCULIN — seria Sud :

p .(4881), 6. Voin- 
(4733), 7. Voința

(2371), 8. Frigul
9. Metrom Brașov

1. Rafinorul Ploiești 6 
P d), 2. Voința Buc. 6 p 
Flacăra Cîmpina 4 p 
Rulmentul Brașov 4 p 
Rafinăria Teleajen PI. 2

p (10149
(5303), 3. 
(5018), 4. 
(5016), 5. 
P 

6. Rapid Buc. 2 p (10122), 
romet Buc. 2 p (9872). 8.
București 2 p (4924) — 2 
9. Constructorul Galați O p (10550) 
— 2 jocuri, 10. Dacia Ploiești O p 
(4990), seria Nord : 1. C.F.R. Ti
mișoara 4 p (10089), 2. Voința Cluj 
4 p (10031), 3. Jiul Petrila 4 p 
(10000), 4. Gaz metan Mediaș 4 p 
(4864), 5. Prqgresul Oradea, 4 p
(4994), 6. Minerul Baia Mare 2 p 
(10058), 7. Electrica Sibiu, 2 p 
(9836), 8. Olimpia Reșița
(9617), 9. C.F.R. Tg. Mureș 
(5109), 10. Lemnul Satu Mare 
(4742).

Etapa a IV-a se va disputa 
zilele de 19—20 octombrie. Sâptă- 
mina aceasta are loc faza pe Ca
pitală a campionatului individual 
și perechi. Finala campionatelor 
naționale, individual și perechi, 
se va desfășura între 12 și 17 no
iembrie, la Mangalia.

(10373), 
7. La- 
Gloria 
jocuri.

2 P
2 p
2 p

în

(Ungaria) ; 
(Franța) — 
(Olanda) ;
(Polonia) — Medina S. F. Valencia 
(Spania) ; Spartak Kiev (U.R.S.S.)
— Polisena I. F. Stockholm_ (Sue
dia) ; R. K. Lokomotiv 
(Iugoslavia) — Union 
Landhaus Viena (ouoma/ , 
Ț.S.K.A. Zname Sofia (Bulgaria)
— Bayer Leverkusen ) :
F.I.F, Copenhaga (Danemarca) — 
T. J. Gottwaldov (Cehoslovacia).

• Campioana țării noastre — 
STEAUA — va juca meciurile 
din primul tur al C.C.E. la hand
bal masculin în compania cam
pioanei Israelului Hapoel Rehovot. 
întilnirile sînt programate în zi
lele de 15 și 17 octombrie (ora 
18), în sala Victoria din Ploiești.

• Tn privința competițiilor de 
handbal din cadrul Jocurilor O- 
limpice de la Montreal s-au 
următoarele hotărîri <r

La întrecerea băieților vor 
parte 12 formații (loturi de 
14 jucători). Ele sînt ! Canada , 
ra gazdă), ROMÂNIA (campioană 
mondială), campioanele 
Africii și Americii și cele 7 câș
tigătoare ale turneelor de califi
care din Europa.

La întrecerea fetelor vor lua 
parte 6 formații : Canada (țara 
gazdă), primele 4 clasate la cam
pionatul mondial din U.R.S.S., din 
1975, șl învingătoarea turneului de 
calificare a echipelor din Asia, 
Africa și America (programat în 
S.U.A. cu o 'săptămînă înaintea 
J.O.).

®> Campionatul mondial de 
handbal masculin se va desfășura 
în viitor pe grupe valorice. Ast
fel, în 1976, vor avea loc întrece
rile grupei C (în Anglia), la care 
vor lua parte 8—9 echipe repre
zentative. Primele două clasate 
se califică în grupa B. In 1977 se 
dispută (în Austria) întrecerile 
grupei B, la care participă 12 for-

i Zagreb 
Admira 

(Austria) ;

(R.F.G.) ;

luat

lua 
cite 
(ta-

Asiei,

mații. Primele 6 clasate se califi
că în grupa A. în sfîrșit, în anul 
1978 se desfășoară întrecerile 
grupei A, în Danemarca. Iau 
parte ; Danemarca (țara organiza
toare), primele 6 clasate la J.O. 
de la Montreal, primele 6 clasate 
în grupa B și cîștigătoarele în
trecerilor continentale din Asia, 
Africa și America.

Campionatul mondial feminin 
din 1978 se va desfășura în Ceho
slovacia.

• Alte informații 1 următorul 
Congres al I.H.F. este programat 
în 1976, la Lisabona ; cursul de 
arbitri al I.H.F. va avea loc în 
1975, în Olanda ; au fost admise 
în Federația internațională ur
mătoarele noi federații naționale 1 
Insulele Faroe, Cipru (Europa), 
Nigeria, Tanzania șî Sudan (pro
vizoriu) — din Africa, K. P. D. 
Coreeană, Hong Kong, India, Irak 
(provizoriu) și Arabia Saudită 
(Asia), Australia (provizoriu) și 
Cuba. Numărul țărilor afiliate la 
I.H.F. este de 62 ; limitele de 
vîrstă pentru arbitrii internațio
nali ; 28—50 de ani.

CLASAMENTE DIVIZIA A
FEMININ

1. „U“ Timișoara 7 6 1 0 116— 56 ÎS
2. ,,U" București 8611 122- 79 13
3. I.E.F.S. 861 1 112-79 13
4. Textila Buhuși 8422 101- 91 9
5. ,,U" lași 7412 105- 95 9
6. Progresul Buc. 8 4 1 3 79- 79 9
7. Constr. Timișoara 8 2 4 2 76- 84 8
8. Voința Odorhei 8 2 1 5 72- 87 5
9. Rapid București 8 2 1 5 71-91 5

10. Confecția 8 2 0 6 88- 99 4
11. Mureșul Tg. M. 8 116 81-110 9
12. Sparta Mediaș 8 1 0 7 69-142 2

MASCULIN
1. Dinamo București 8 8 îl 0 173- 9$ 16
2. Steaua 7 7 0 0 154- 96 14
3. H.C. Minaur B. M. 8701 138-102 14
4. ,.U" București 8404 107-119 3
5. Știința Bacău 7 3 0 4 101- 99 6
6. Indep. Sibiu 8 3 0 5 114-122 5
7. Poli Timișoara 8305 123-136 6
8. Carom Gh. Gh. Dej 8 3 0 5 117—131 6
9. Dinamo Brașov 7214 122-133 5

10. CSU Galați 8215 104-122 5
11. „U" Cluj 7 2 0 5 88-110 4
12. ,,U“ Craiova 8 1 0 7 97-170 2

O DELEGAȚIE DE SPECIALIȘTI
IN SPORT ȘCOLAR DIN

R.D. GERMANA NE-A VIZITAT ȚARA
în cursul săptămînii trecute, o 

delegație de specialiști in pro
blemele sportului școlar și pen
tru tineret din R. D. Germană 
ne-a vizitat . țara, pentru a efec
tua un schimb de experiență cu 
colegii lor din România.

Condusă de Președintele orga
nismului sportiv al raionului 
Cottbus-Berlin, Alfons Hengstler, 
și avînd în componență cercetă
tori științifici și profesori, dele-

ATL
• La Prof 

F.R.A., Consiliul 
Educație Fizică 
titlul de maesttl 
mătorilor atleți 
(L.C.E.A. C-lunf 

Nicul:
Fare

(C.A.U.), 
Cleopatra 
Doina Spînu (C 
sile Bichea (C.S 
Raduli (C.S.M. 
gheduș (St. roși 
Floroiu (Farul

• Sîmbătă și 
tești, se vor d 
de baraj pen 
(Brașov, Dolj și 
și pentru seriih 
Concursului rep 
țean (Botoșani, 
verin, Buzău și

• La sfîrșiti
cute a avut loc 
campionatelor 
cros. Iată cîtevj 
TG. MUREȘ : c 
drei (Hunedoar; 
Hunedoara ; R 
echipe Sc. sp. 
niori III, F — 
șov), echipe C.5 
Miclos (Marami 
3. B. ji
Ambrus ,-oVas 
Deva ; B — V 
chipe C.S.M. CI 
E. Bacalar (Md 
Lie. 2 Deval 
(Cluj), echipe | 
neret B — G.| 
chipe A.S.A.
FI. Lucaciu (C’l 
Mediaș, B — j 
chipe I. ped. C 
coresp.) ; PLOI: 
C. Coiocaru 
LCEA C-lung, i 
(Ploiești), echip 
III F 
echipe 
Simion 
juniori 
echipe 
(Ploiești), echip 
I F — V. Bod 
LCEA, B — Mj 
iova), echipe i 
neret B — N. 
echipe Politehn 
niori F — A. 
pe Politehnica 
Popescu (Ploiej

— M. I 
Olimpia
(LCEA) 

II I — 
LCEA,

• ACTIVITATEA SPORTIVA a 
studenților brașoveni, în noul an 
universitar, o început cu tradițio
nalele întreceri din cadrul „Cu
pei bobocilor*. Primele confrun
tări-, la care ou particiat nu
meroși studenți din anii 1, cu 
avut loc la șah și tenis • PRI
MUL COLEGIU DE ARBITRI la 
fotbal din mediul rural a început 
să funcționeze în comuna Aghi- 
reș (jud. Cluj). Cei 15 arbitri, 
care au în fruntea lor ca pre
ședinte pe ing. FI. Mladin, au 
partkipot la un curs de pregătire 
și ou fost delegați să conducă 
meciuri din campionatul județean 
• LA CLUBUL VIITORUL din 
Vaslui a fost inaugurată o are
nă de handbal, cu teren asfal
tat • PESTE 8000 DE ELEVI 
din Baia Mare ou participat du
minică la festivitățile inaugurării 
noului an sportiv școlar. Pe sta
dionul „23 August" au avut loc, 
cu acest prilej, demonstrații 
gimnastică, judo, scrimă și box, 
precum și concursuri la volei, atle
tism și handbal • VOLEIBALIS
TUL băcăuan Mihai Leporda, 
profesor de educație fizică, s-a 
retras din activitatea competițio- 
nalo, după ce mai bine de 10 
ani făcuse parte din echipa di
vizionară Viitorul ® MICRO- 
COMPLEXUL SPORTIV din centrul 
stațiunii Slănic Moldova - care 
are terenuri de tenis, volei, hand
bal, fotbal și o modernă arenă 
de popice - este unul dintre locu
rile mult frecventate de oamenii 
muncii veniți aici la odihnă sau 
tratament © IN NOUL CAM
PIONAT de fotbal al orașului Fă
găraș participă un număr record 
de echipe - 18, zece din oraș și 
restul din mediul sătesc. După 
primele etape, cele mai bune for
mații s-au dovedit a fi cele din 
comunele Beclereana si Voivodenî 
© ASOCIAȚIA SPORTIVA CER
NA TOPLIȚA (jud. Hunedoara), 
înființată cu un on în urmă, se 
poate mîndri cu o frumoasă ac- 
tivîtote competiționaîă; In ultimul 
timp, sportivii de aici au partici
pot la pasionante întreceri de vo
lei și fotbal alături de tinerii din 
Teliuc, Cinciș, Ghelar și alte lo
calități © IN PĂDUREA PÂU- 
LEȘTI, din apropierea orașului 
Ploiești, o ovut loc un reușit con
curs de cros, fa care și-au mă
surat forțele peste 800 de tineri, 
băieți și fete între 15-19 ani.

CORESPONDENȚI : C. Gruia, 
I. Focal, M. Moga, I. Marinescu, 
t Fancu, N. Tokacek, L. Valentin, 
I. Vlad și FI. Albu.

de

IN AJUNUL INAUGURĂRII
CAMPIONATELOR DE BASCHET
RAflD A CUCERIT „CUPA

CARPAȚI"
Tradiționala competiție feminină 

„Cupa Carpați", desfășurată la Bra
șov, a fost cîștigată de echipa Rapid 
București, urmată de C.S.U. lași, Vo
ința Brașov și ȘC. sjX Brașov (C. 
GRUIA — coresp. județean). La Ora
dea, într-o dublă întâlnire : Crișul 
Oradea — Vhivfrsitatea Timișoara 
58—78 (26—39) și 62—54 (36—32).
(P. LORINCZ — coresp.)

12 JUCĂTORI ÎN LOC DE 10
Regulamentul ediției 1974—1075 a 

Diviziei A prevede ca participantele 
să poată folosi cîte 12 jucători (ju
cătoare). în loc de 10, cîți erau per- 
miși în

CE
campionatul trecut.

SOLICITĂ ARBITRUL 
M. RiZEA

în convalescență, după 
recent;

Aflat 
operație suferită 
arbitru internațional Mircea 
ne-a declarat : „Aștept s- 
campionatelor republicane 
speranța că ele se vor ridica la 
nivel mai înalt decit cel oferit

o
apreciatul 

Rizea 
începerea 
cu spe- 

un 
de

PROGRAMUL TURULUI I
Primul tur al campionatului repu

blican feminin de baschet se va dis
puta, sub formă de etape săptâmî- 
nale, astfel : etapa I, 13 octombrie : 
I.E.F.S. — ,,U“ Timișoara, Voința 
București — Constructorul Bucu
rești, Inst. Pedagogic Tg. Mureș — 
C.S.U. Galați, Crișul Oradea — Ra
pid, „U“ Cluj — „U“ Iași, Olirrfpia 
București — Politehnica București; 
etapa a IT-a 20 octmobrie : IEFS — 
Voința, Constructorul — Pedagogic, 
CSU — Crișul. Rapid — ,,U“ Cluj. 
„U“ Iași — Olimpia, „U“ Timișoara
— Politehnica ; etapa a III-a, 27 oc
tombrie : Voința — »U" Timișoara, 
Pedagogic — IEFS, Crișul — Con
structorul, ,,U“ cluj — CSU, Olim
pia7— Rapid. Politehnica — „U“
Iași : etapa a IV-a, 3 noiembrie : 
,,U“ Timișoara — ,,U“ .Iași, Voința — 
Pedagogic, IEFS — Crișul, Construc
torul — ,.!;■* Cluj, .CȘU — Olimpia, 
Rapid — Politehnic^ ; etapa a V-a, 
10 noiembrie : Pedagogic -- „U“ Ti
mișoara, Crișul — Voința, „U“ Cluj
— IEFS, Olimpia — Constructorul. 
Politehnica— CSU, „U”-.Iași Ra-

gația a vizitat școli sportive din 
București și Brașov, un grup șco- 
Iar profesional din Brașov, insta
lații sportive pentru copii și ti
neret din cele două orașe, a pur
tat discuții-la Centrul de cercetări 
științifice în. domeniul sportului, 
precum și la Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și Ministerul Educației și învă- 
țămîntului, cu factori de răspun
dere, asupra problemelor specifice 
activității sportive în rîndul șco
larilor, a tineretului.

Duminică, oaspeții au asistat la 
serbarea sportivă de pe stadionul 
Republicii în cinstea începerii 
noului an școlar.

Săptomîno 
rul artificial J 
deschis psrrtrj 
tre orele 
orele 17-19)^ 
orele 10—12 și

D
Ora 13.00, 

siune directă
Ora 14.30, 

riile campion 
Copenhaga) 
gistrat).

V. Popa. D. Georgescu. D. Nicu- 
lescu, L. Ivasc<mcu, T. Tarău. Gh. 
Oczelake C. Cemat. V. Zdrenghea, 
Gh. Cîmpeânu, ‘M. Caraion, V. Paș- 
ca, N. Pirșu. Eeaterina Savu, Gabrie
la Ciocan. Suzana Szabados, Angeli
ca Tita. Clara Szabo, Diana Mihalic, 
Viorica Baiai. Ștefania Giurea, Ilea
na Gagiu, Mariana Andreescu, Ma
ria Roșianu și Rodica Goian, compo
nent ai loturilor republicane. vor 
purta. în timpul disputării partidelor 
Diviziei A. ecusoane special confec
ționate.

TABELĂ ELECTRONICĂ 
LA TG. MUREȘ

Grație eforturilor făcute de un co
lectiv al Liceului industrial de con
strucții mașini din Tg. Mureș, sala 
I.M.F. din localitate a fost dotată 

cu un cronometru electronic.

AL DIVIZIEI FEMININE A

ediția anterioară. Noi, arbitrii, ne 
vom strădui să conducem întrecerile 
iu spiritul jocului modern, dar pen
tru 
diu

aceasta solicit deplină disciplină 
partea componenților echipelor-.

MEMBRII LOTURILOR 
VOR PURTA ECUSOANE

BUCUREȘTI.
Moscova va

pid ; etapa a Vl-a, 17 noiembrie : 
CSU — „U“ Iași, Constructorul — 
Politehnica, IEFS — Olimpia, Voința 
,U“ Cluj, Pedagogic — Crișul, Ra
pid — WU” Timișoara ; etapa 
a Vil-a, 24 noiembrie : Rapid
— CSU. „U" Iași — Constructorul, 
Politehnica — I.E.F.S., Olimpia ~ 
Voința“, BU“ Cluj — Pedagogic, t,,U“ 
Timișoara — Crișul ; etapa a Viii-a, 
1 decembrie : Constructorul — Ra
pid, IEFS — „U“ lași, Voința — Poli
tehnica, Pedagogic — Olimpia, Cri
șul — „U“ Cluj, CSU — „U“ #Timi- 
șora ; etapa a IX-a, 8 decembrie : 
CSU — Constructorul. Rapid — 
IEFS, „U“ iași — Voința, Politehni
ca — Pedagogic, Olimpia — Crișul, 
i,U;‘ Timișoara — ,,U“ Cluj. ; etapa 
a X-a, 5 ianuarie : IEFS — CSU, 
Voința — Rapid, Pedagogic — ,,U’- 
Iași, Crișul — Politehnica. .,U“ Cluj
— Olimpia. Constructorul
Timișoara; etapa a Xl-a, 12 ianuarie: 
Constructorul — IEFS, CSU —' Voin
ța, Rapid — Pedagogie, -,U" Iași — 
Crișul, Politehnica — ,,U“ Cluj, „Uf‘ 
Timișoara — Olimpia.

Trecerea normelor de control a 
constituit un prilej de verificare 
a pregătirilor. în fotografie, ima
gine de la examenul normelor 

dat de echipele bucureștene
Foto : Dragoș NEAGU

DINAMO MOSCOVA VA DHO'-nci JUCA LA 

Valoroasa echipă Dinamo 
sosi, marți, in Capitală, pentru a sus
ține o serie de meciuri în compania for 
mației Dinamo București (organizatoa
rea unui turneu internațional) și even
tual a unei selecționate divizionare 
• IN ETAPA A IV-A A DIVIZIEI 3 au 
fost înregistrote următoarele rezultate : 
MASCULIN : Electrica Fienl - A.S.A. 
Bocău 76—61 (48—32), Sănătatea Satu 
Mare — Voința Zalău 98—62, C.S. Boto
șani - C.S.M. lași 64-63 (31-33), C.S.M. 
Reșița — Voința Mediaș 43-67 (37—32),
Politehnica Cluj — Mureșul Tg. Mureș 
(94-43), Constructorul Arad — Voința 
Oradea 68-67, Voința Timișoara - 
C.S.U. Brașov 70—81 (36-34), Universi
tatea Craiova — Olimpia Sibiu 63-65 
(36-31), Universitatea București — Voin
ța București 51-90 (15—42), Mine-Energie 
- UREMOAS 71-67 (35-31), PTT - ASA 
București 85—104 (38—53), Automatica — 
Arhitectura .93-84 (46-46) ; FEMININ : 
Constructorul Galați — Sănătatea Plo
iești 49—63 (18—32.), Rapid Deva — Ști
ința Sf. Gheorghe 43-63 (23—30), Meta
lul Salonta — Voința Mediaș 81—55 
(41—34), ASE — Universitatea București 
29-23 (22-13), PTT - Progresul Bucu-

Vineri, la poligonul Tunari

ÎNCEP CAMPIONATELE DE TALERE
Ultimii campioni de tir ai Ro

mâniei din acest an vor fi desem
nați în următoarele trei zile (vi
neri, sîmbătă și duminică) la 
poligonul Tunari. Este vorba de 
întrecerile republicane pentru 
seniori, la talere aruncate din 
șanț (trap) și turn (skeet), indi
vidual și pe echipe.

Vor lua par.te 11 concurenți la 
trap și 20 la skeet. Adică cei 31 
de trăgători care au îndeplinit 
haremurile stabilite de forul nos
tru de specialjtațe.

La echipe, titlurile se decern 
după lansarea a 150 de talere, iar, 
la individual după 290 t.

Programul pentru toate probe
le este următorul : vineri, (ora 
8,30 i festivitatea de deschidere, 
concursul începînd la ora 9 (pri
ma manșă de 75 t), sîmbătă, de la 
ora 9 : a doua manșă (75 t), du
minică, de la ora 9 '. ultima man
șă de 50 t., la ora 12 fiind pro
gramată festivitatea de premiere.

Iată, înaintea; începerii 
tiției, deținătorii titlurilor 
rite anul trecut : trap :
sportiv școlar ‘București și Ștefan 
PcțpoVici, skeet j Steaua și_Gheor- 
ghe Sencovici.

corupe- 
cuce- 

Clubul

structoiul II 92—24 
Măgurele — Tom 
(25—25), Construi 
Oradea 65—55, Vd 
Solo Mare 54—36 
- Știința Constând 
țațele au fost trai 
ții O. Gruia, R.C1 
Arsene, I. Toth, I 
Droganoiu, C. Dra 
hervart, I. Jura, j 
râscu.

BOX o
rezervata pugiliștil 
sîmbătă la Brăila 
sul din localitate 
C.S. Zalău cu 29j 
furnizat un speed 
șita căruia ou cd 
bit Șt. Dragolea, 
(Brăila), Gh. Far| 
Curteanu (Zalău). 

ÎNOT SPOR3DNWi DEBUd 
români vor lua a 
săptămini la co 
la Magdeburg, 
nâscuți in 1960 d 
sînt : Horațiu N 

Bora 
înl

bo. Dorina 
dati. Ei vor 
rel Vasiliu

LUPTE
NATELOR PE 
perioada 1—3 
stabilite inițial i 
Turneul de greci 
șoara, va avea I 
brie. • TURNEE! 
tru Divizia A la 
romane se vor d 
Gheorghiu-Dej, ii 
tombrie. |

ORIENTARE 
TURISTICA J 
TEȘUGAREȘTI sej 
pînâ duminica, I 
Iau parte, la pr 
echipe, sportivi d 
Polonia, Start — 
— Bulgaria, Spar 
inta — România.

polo
desfășurata in Ci
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IERI, CU DINAMO (tineret-speranțe)

TESTUL LOTULUI DE TINERET (23 ANI)
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Ieri, pe stadionul Dinamo, lo
tul de tineret a susținut ultimul 
meci de verificare înaintea par
tidei de sîmbătă cu Danemarca. 
Parteneră în această confruntare 
destinată omogenizării, ultimelor 
corectări, a fost echipa Dinamo 
(completată cu elemente de la ti
neret—speranțe, în locul titulari
lor reținuți la lotul reprezenta
tiv A). Este foarte posibil ca 
acest Dinamo (care a jucat bine, 
disciplinat tactic, cu un Moldovan 
în vervă și un Dumitracbe, pe a- 
locuri, cu scînteie și finețe deo
sebită în execuții) să fi avut o e- 
voluție superioară lui F. C. Con
stanța de duminică (învinsă, a- 
casă, de „tineret- cu 5—1), dar 
este sigur că lotul a jucat mai 
slab decît pe litoral, cu o anume 
apatie, cu o predilecție supără
toare de a înghesui jocul la mij
locul terenului. Formația de la 
Constanța a suferit o singură mo
dificare, lui Crișan fiindu-i pre
ferat Dudu Georgescu, Ion Ion 
trecînd pe aripa stîngă, aripă e- 
vident falsă. în condițiile aces
tea, linia de asalt, de șoc, a con
tat doar pe doi atacanți verita
bili, Atodiresei și Năstase, într-o 
structură exagerat de prudent 
concepută, pentru un meci ce se 
va disputa pe teren propriu.

După părerea noastră, cu pa
tru fotbaliști cu afinități de mij
locași în echipă (Dumitriu IV, 
Mulțescu, D. Georgescu, Ion Ion) 
jocul nu putea fi preponderent 
ofensiv, apărarea adversarilor nu

putea fi presată, solicitată, hăr
țuită, obligată să se predea. în
suși golul egalizator (scorul a 
fost 1—1, fiind deschis în min. 23 
de Vrînceanu) obținut de Atodi
resei, în min. 46, a conținut un 
procent de hazard, Atodiresei 
șutind din unghi greu, pe o tra
iectorie ocolită de multe ori in 
situații similare, sau barată de 
un portar cu mai multe jocuri în 
picioare decît dinamovistul Ște
fan. în sprijinul argumentelor 
noastre vine și îmbunătățirea sen
sibilă a ofensivei, spre sfîrșitul 
partidei, cînd Crișan a fost reîn
cadrat la locul lui și cînd și-a 
mai făcut apariția în teren și un 
fundaș de margine cu disponibi
lități pentru atac, ca Mateescu.

Testul de ieri a fost reușit, în 
măsura în care . le-a arătat an
trenorilor Drăgușin și I. Nunwei
ller punctele vulnerabile ale
chipei, labilitatea formei ei, pe 
parcursul a numai trei zile.

Formația folosită : Jivan — 
Grigore, G. Sandu, Cazan, Lucuță 
(min. 60 Mateescu) — Mulțescu, 
Dumitriu IV, Dudu Georgescu 
(min. 60 Crișan) — Atodiresei, 
Năstase, Ion Ion.
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RAPID — I.O.R. BUCUREȘTI
4—2 (2—0) 

ÎN „CUPA ROMÂNIEI”
Peste 

ieri, pe 
Rapid -

6 000 de 
stadionul
I.O.R. București,

spectatori ou asistat 
Giulești, Io partida 

întilnire res
tanță din codrul .Cupei României-. Vic
toria a revenit rapidiștilor cu scorul do. 
4—2 (2—0), prin golurile marcate de M. 
Station (min. 20 și 21), Necgu (min. 49) 
și Rișniță (min. 50), respectiv Ciucu (min. 
47) și Călin (min. 68 - din 11 ni). A ar
bitrat foarte bine C. Dinulescu. (Pavel 
PEANA).

1
PE MICUL ECRAN I

I
2 : România — Franța, la rugby (transmi- 

[1 „23 August-) ;
I 1: Danemarca — România. în prelirnina- 
1 de fotbal (transmisiune directă de ’a 
mânia — Franța, la rugby (rezumat inre-

|n aceste zile se desfășoară 
la Soci (U.R.S.S.) al 29-lea Con- 
șres al Uniunii Sportive Interna 
ționale a Feroviarilor (U.S.I.C.). 
Din partea țării noastre parti
cipă prof. Florian Ștefoncscu, 
președintele Clubului sportiv 
Rapid, si ina. loan lup. din 
M.T.T.C.

I
I
I
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Start - 
ptemvri 
și Vo-
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trecut pe Politehnica Cluj cu 5-4. 
samentul înaintea ultimei etape, 
este programat 
Rapid (bazinul 
ora 11) :

1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința Clțuj
4. Progresul
5. Școlarul
6. Politehnica

«VINERI începe _____ ________ ..
nai (prima manșa) pentru locurile 9—12. 
Se vor întrece formațiile "__
Petrolul Ploiești, Mureșul Tg. Mureș 
Progresul Oradea.

VOLEI ..CUPA FEDERAȚIEI*, 
competiția dotata 

acest trofeu s-au desfășurat pârtii 
fazei o Hl-c. lato rezultatele : ma__
lin : Universitatea Craiova — C.S.M. Su 
ceava 3—1, C.S.U. Galați — Explorări B. 
Mare 3—1, Politehnica timișoara — ,,U- 
Cluj 1—3, Viitorul Bacău — Steaua 0-3; 
feminin : Farul Constanța — Dinamo 2—3, 
Universitatea Craiova — C.S.M. Sibiu 
0—3, C.S.U. Galați — Medicina Buc. 3—0. 
& DIVIZIA B o continuat cu disputarea 
partidelor etapei o ll-a. lată rezultatele: 
feminin : I.T.B. — Sănătatea Ploiești 
3—1, Flacăra roșie Buc. — I.G.C.M. Bra
șov 3—2, Voința Craiova — C.P.B. 1—3, 
Șhiința Bacău — Drapelul roșu Sibiu 3—0, 
Universitatea lași — Progresul București 
1—3, Confecția București — Mondiala 
Satu Mare 3—0, Medicina Tg. Mureș — 
C.S. Zalău 3—2; Corvinul Deva " 
structorul Arad 3—1, Voința M. 
A.S.E. " - -
Tulcea 
greșul 
Aurora
Electropuțere Craiova — Locomotiva 
rești 3—2; Farul Constanța — SARO 
vîște 3—0, PcCO Ploiești — Grivița 
București: 0—3, Crișana Oradea —• Corvinul 
Hunedoara 3—1, Tractorul Brașov — 
C.S.U.: Brașov 3-1: I S. C. Târzii - Me
dicina Tjmișodro 3—0. I.C.I.M. Brașov — 
Medicina București 1—3.
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Marți după-amiază, la Snagov, 
„tricolorii" au jucat un meci de 
omogenizare cu divizionara B Vo
ința. Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc au prezentat la start ur
mătoarea formație i Răducanu — 
Cheran, Antonescu, Sătmăreanu 
II, Anghelini — Dumitru, Dinu, 
lordănescu — Nunweiller VI, Kun, 
Lucescu.

A fost un ioc destul de cursiv, 
înlesnit și de replica doar „cu
minte" a Voinței, pe care Valen
tin Stănescu a încercat să o sti
muleze pe parcursul desfășurării 
jocului.

Rezultatul interesează mai pu
țin — in aceste condiții. S-au în
scris 10 goluri. Poate că e 
semnificativ faptul că șapte 
aceste goluri au fost înscrise 
Kun, spre care s-au canalizat 
țiunile. Orădeanul a răspuns 
cestor solicitări, reușind execuții 
tehnice diverse.

In jocul „tricolorilor* s-a sim
țit intenția organizării mai judi
cioase a acțiunilor. Pasele riscante 
au fost eliminate, în cea mai mare 
măsură. De altfel, componența 
blocului ofensiv, cu Radu Nun
weiller pe extrema dreaptă, a mo
dificat structural jocul. în unele 
faze jucătorii s-au grupat prin 
mișcări deliberate. lordănescu ni, 
s-a părut mai puțin conectat la 
stilul colectiv al celorlalți. Bine
înțeles că toate aceste aprecieri 
trebuie să aibă în vedere replica 
modestă a adversarului. Indepen
dent de această replică, însă, s-a 
simțit străduința de a ordona jo
cul. De altfel, programarea unui 
nou meci de omogenizare, astăzi 
după-amiază, urmărește o nouă 
limpezire a acțiunilor, mai ales a- 
cum, cînd prin includerea lui Lu
cescu și Nunweiller —- ambii ab-

mai 
din 
de 

ac- 
a-

senți la Sofia — se construiește 
realmente un edificiu tactic niai 
legat.

Jocul apărării, deși nu poate fi 
judecat, acțiunile ofensive ale 
Voinței fiind încheiate de prea 
puține ori, a scos la iveală unele 
nesincronizări în zona stoperilor 
și, mai ales, revenirile prea lente 
ale lui Cheran după incursiunile 
în atac.

După pauză, „ll“-le de bază, 
care pare să reprezinte echipa 
probabilă pentru Copenhaga, a 
suferit unele modificări. Dobrău 
a intrat în locul lui Antonescu, 
iar Anghelini a cedat postul lui 
Deleanu, Aceste schimbări n-au 
afectat jocul. Se poate vorbi cel 
mult, despre o mai degajată par
ticipare la atac a lui Deleanu. 
Spre sfîrșitul meciului au fost ru
lați și ceilalți membri ai lotului, 
minus Troi, nerefăcut.

Din declarațiile lui Valentin 
Stănescu, am aflat că indicii de 
control obținuți după revenirea de 
la Poiana s-au îmbunătățit spec
taculos. Antrenorii și medicul 
contează pe o progresie in acest 
sens.

„Tricolorii* așteaptă cu încre
dere jocul de Ia Copenhaga. Iată 
o scurtă declarație a lui Dumi
tru î „Sper să jucăm în așa fel 
incit să le dăm danezilor cit mai 
puțin mingea. îmi pare râu că 
nu-l avem pe Dumitrache printre 
noi. Cu Dumitrache și Kun în 
față, „la bătaie*, am fi făcut o li
nie de patru activă, care să-i în
demne spre gol pe cei doi și care 
să încerce, și ea, poarta. Și așa 
insă, cred că vom reuși să ne im
punem, „pasîndu-i** pe atleții din 
echipa daneză". Cornel Dinu ma
nifestă multă bună
„Sper să călcăm cu dreptul. Jo-

cui depinde în mare măsură de 
calmul și insistența cu care vom 
construi la mijlocul terenului".

Ieri după-amiază, „tricolorii" au 
fost invitații Televiziunii, pentru 
a viziona înregistrarea partidei 
Danemarca — Spania.

în jocul de astăzi se vor face 
ultimele retușuri. Să sperăm că 
vechii internaționali vor ști să-și 
regîndească automatismele și să 
confere un plus de dinamism jo
cului. în fond, dacă privim a- 
ceastă echipă, ne dăm seama că 
vechiul ax Dumitru — Nunwei
ller VI, care era cîndva paralel 
cu poarta, a devenit acum per
pendicular, prin deplasarea inter
naționalului dinamovist pe extre
ma dreaptă.

Astă seară, „tricolorii" își în
cheie pregătirile. Mîine dimineață 
ei pleacă spre Copenhaga, pentru 
a lua startul într-o competiție 
europeană de mare anvergură, în 
care trebuie să-și onoreze pal
maresul din ediția precedentă, 
chivalent cu prezența 
turi", la un singur pas 
carea în turneul tinal 
patru, de la Bruxelles.
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al celor

CHIRILA

ACTUALITĂȚI 
PATRU DIVIZIONARE A 

LA „MEMORIALUL IOACHIM 
POPESCU"

bucureștean Sportul stu- 
organizează, începînd de 
treia ediție a ...Memorialului 
Popescu'*. Participă patru 

noastre divizionare
dispoziție I

TEHNICIENII ECHIPELOR DIVIZIONARE A
După 8 etape de campionat, la 

jumătatea acestui tur întrerupt de 
necesitatea pregătirii meciurilor cu 
reprezentativele A și de tineret ale' 
Danemarcei, federația, prin Cole
giul central al antrenorilor, a invi
tat la București, pentru o consfă
tuire de lucru, pe tehnicienii și 
medicii echipelor din prima di
vizie.

Prof. Nicolae Petrescu, președin
tele Colegiului central al antreno
rilor, a prezentat un referăt cu- 
prinzind observații asupra nivelu
lui calitativ al partidelor disputate - 
pină în prezent. Luîndu-se ca 
punct de referință imaginea fotba
lului nostru prefigurată la consfă
tuirea cu antrenorii de la Brașov, 
ținută în preajma începerii campio
natului, perspectiva preconizată a- 
tunci pe baza unor măsuri reco
mandate, și însușite de către an
trenori, referatul a demonstrat, cu 
date concrete, stagnarea nivelului 
valoric, calitatea nemultumitoare a 
fotbalului practicat. Principalele 
lipsuri care mențin decalajul in
tre fotbalul nostru și cel interna
tional au fost apreciate astfel: 
pregătire fizică insuficientă, sărăcie 
de idei tactice, penurie de jucători 
de valoare certă, viteză deficitară, 
procentaj scăzut al fazelor de fi
nalizare, abundența faulturilor, efi
cienta slabă a fazelor fixe de joc.

S-a propus, în consecință, expe
rimentarea (deocamdată), obligato-

rie, a următoarelor norme de con
trol : testul Cooper înaintea fiecă
rui tur ji retur de campionat, in
troducerea în ciclul săptăminal de 
antrenament a două ședințe de 50 
de minute cu caracter pur fizic, 
constind in repetarea a trei-cinci 
serii de alergări pe distanțe de 200 
m. S-a recomandat, de asemenea, 
creșterea ponderii în antrenament 
a temelor privind îmbunătățirea fi
nalizării. S-au mai anunțat măsu
rile administrative luate de Biroul 
federal, pe luna septembrie, core
late cu randamentul fiecărei e- 
chipe.

In continuare, participanții la 
consfătuire au exprimat o suită de 
opinii. Spicuim din intervențiile 
participanților : „Federația de spe
cialitate a greșit RECOMANDÎND 
anumite metodologii in pregătire 
și norme de control. Ele trebuiau 
IMPUSE, cerute de către F.R.F.“ 
(Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S.); 
„Este inadmisibil ca jucătorii din 
lot să se plingă de duritatea an
trenamentelor făcute la convocări
le în comun. Se impune stabilirea 
grabnică a unor haremuri fizice și 
tehnice care să reglementeze pro
movarea fotbaliștilor de la o cate
gorie la alta. Se așteaptă, pină la 
1 decembrie, opinia scrisă a antre
norilor privind noul regulament de 
transferări, pe care-l vrem imbu- 
nătățit“ (Tudor Vasile, vicepre
ședinte al F.R.F.) ; „Întreruperea

campionatului, în beneficiul regi
mului de pregătire al echipei na
ționale, criticată în ultima vreme, a 
fost o hotărîre colectivă, a Colegiu
lui central al antrenorilor. Pentru 
meciul cu Danemarca, ideea de joc 
este bine stabilita" (Valentin Stă
nescu). „Unii dintre jucători trec 
fotbalul pe ultimul plan al preo
cupărilor personale" (N. Sabaslău, 
C.F.R. Cluj). „Cauze obiective de
termină o politică de compromis 
din partea antrenorilor. Este nece
sară o statuare a contractelor noas
tre" (D. Nicolae Nicușor, Dinamo). 
„Jucătorii acuză o uzură fizică și 
morală, firească, în condițiile in 
care perioada dintre campiona
te, foarte scurtă, și mijloacele 
specifice nu sint propice recuperă
rii" (dr. V. Frînculescu, „U" Cra- 
iqva). „Defectuoasă, conlucrarea cu 
cabinetele medicale. Sint necesare 
schimbări organizatorice, restruc
turarea programului competițional 
pe circuitul duminieă-miercwri-du- 
minică, care presupune, prin el în
suși, acumulări fizico-tactice" (I. 
Ionescu — „Poli" Timișoara).

Următoarea consfătuire, după 
încheierea turului de campionat

Clubul 
dențesc 
mflne, a 
loachim ___ ,_
dintre echipele _______  ___________
A : Universitatea Craiova, Politehni
ca Timișoara, Politehnica lași și 
Sportul studențesc. Meeiurile se vor 
juca după următorul program : 
vineri 11 octombrie : Sportul studen
țesc — Politehnica Timișoara fora 
14) șl Politehnilna Iași — Universita
tea Craiova (ora 15 40).

Duminică dimineața, de la ora 9, 
se vor întîlni învinsele între ele, 
iar de la ora 11, echipele învingă
toare. Toate partidele sînt progra
mate pe stadionul Republicii.

F. C. GALATI — SELECȚIONATA 
GUiNEEI 4—0 (1—0)

Pe stadionul Dunărea din Galați 
s-a disputat marți după amiază par
tida amicală dintre F. C. Galați șl 
selecționata Guineei. Gălătenii. care 
au evoluat mai bine în finalul în
tâlnirii, au eiștigat cu scorul de 18 
(1—0), prin golurile marcate de mate 
(min. 6. din 11 m), Lupuleseu (min. 
80), Manea (min. 83 din 11 m) și 
Burcea (min. 86).

T. ----------------- ‘ ...........SIRIOPOL, coresp județean.
NICOLAE RAINEA 

VA CONDUCE PARTIDA 
GRECIA — R. F. GERMANIA

Arbitrul român Nieolae Ralnea a 
fost delegat să arbitreze nieciul oti
cul Grecia — R. F. Germania, din 
cadrul campionatului Europei. Parti
da va avea loc la Atena, la 20 no
iembrie 1974. Cei doi tușieri vor fi 
desemnați, ulterior, de către F.R.F.

CERNO MORE — 
F. C. CONSTANȚA 0—0

Echipa de fotbal F. C. Constanța, 
aflată ltj turneu jn Bulgaria, a in- 
tîlnit miercuri la Vama echipa loca
lă Cerno More. Jocul s-a încheiat eu 
un rezultat de egalitate ; 0—0.

DUPĂ „TURNEUL PRIETENIA", EDIȚIA A VHI-a

MUL TE CARENJE ÎN EVOLUȚIA
ARBITRII. PARTIDELOR DIN DIVIZIA B

SERIA I

a Unirea Focșani — Foresta Făl
ticeni : M. Buzea (București) ■ 
Sport Club Bacău — Știință Bacău : 
Gh. Retczan (București) » Me
talul Plopeni — Petrolul Ploiești : I. 
Chillbar (Pitești) a C.S.U. Galați — 
C.F.R. Pașcani : Gh. Vasilescu I 
(București) a Relonul Săvinești — 
Ceahlăul P. Neamț : C. Manușaride 
(București) a S. C. Tulcea — Celu
loza Călărași : M. Haimovlci (Bucu
rești) a Otelul Galați — Constructo
rul Galați : S. Stăncescu (București) 
a Progresul Brăila — Chimia Bră
ila : Em. Păunescu (Vaslui) a 
C s.M. Suceava — Gloria Buzău : 
V. Trifu (Baia Mare).

SERIA A II-A
a C.S.U. Brașov — Metrom Bra

șov : V. Catană (Cărei) a Oltul 
Gheorghe — Metalul Drobeta Tr. 
verin : V. " ,
Automatica Alexandria 
tenița : I. . _ . . _
Voința București — Flacăra Moreni : 
C. Teodorescu (Buzău) a Metalul

Neanxt)
____  - S N.

Constantin (Pitești)

Bâruță (P.

Sf. 
Se-

Ol-

— Progres-: ’. București : 
(Bir*ad) • Me.a’ul Mua — 
Mediaș : Gh. Ispas /Cor.- 
HapKl București — Aujo-

București
N. Balnea 
Gaz metan 
stanța) a --------------------- - .
buzul București :. A. Munich (Bucur 
rești) a Dmatno Slatina — Electro- 
putere Craxtva : M. Mocani (Plo
iești) a Tractorul Brașov — C. S. 
TIrgcvJște : I. ConstanUnescu (Club.

SERIA A ID A

• Minerul Anina — Corvinul Hu
nedoara : Tr. MoazcAs (Brașov) • 
Metalul Alud — F. C. Bihor : C. Pe
tre» (București) • Unirea Arad — 
Mureșul Deva : Al. Ene (Craiova) a 
U. M. Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă : C. Bărbulescu (București) a 
Victoria Călan — Metalurgistul Cu- 
gir : Al. Pirvu (București) • Vul
turii Textila Lugoj — Minerul Baia 
Sprie : C. Dinulescu (București) 
Șoimii Sibiu — Victoria Cărei :
Rus (Tg. Mureș) aș Minerul Baia 
Mare — Arieșul Turda : P. Brătă- 
nescu (Suceava) » Ind. sîrmei C. 
Turzii — C.F.R. Timișoara : N. Pe- 
trica:uiu (București).

I.

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO „A 
RECOLTEI" DIN S OCTOMBRIE 1974; 
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
1.257.203 lei ; EXTRAGEREA I : 72
25 24 39 17 70 45 46 74 87 11 77 ; EX
TRAGEREA a U-a : 37 59 19 53 39
10 61 2 76 12 1 34 ; EXTRAGEREA a 
ni-a : 33 47 60 8 70 84 ; EXTRAGE
REA a lV-a : 16 53 3 36 88 87 ; EX
TRAGEREA a V-a : 48 9 73 35 65 75. 
Plata cîștigurilor va începe in Capi
tală de la 22 octombrie pînă la 8 
decembrie ; în țară de la 26 octom
brie pină la 8 decembrie' 1974, inclu
siv, prin mandate poștale începînd 
de la 26 octombrie 1974.

RIA a U-a (12 rezultate) 2,70 va
riante a 26.365 lei ; CATEGORIA a 
Ill-a (11 rezultate) 56,65 variante a 
1.878 lei. Cîștigul de 50.000 lei jucat 
pe o variantă 10%, *a fost obținut de 
participanta IUHAIZ ILDIKO din 
Oradea, căreia i-a mai revenit o sui
tă de 4 cîștiguri categoria a n-a și 5 
cîștiguri categema a Ill-a.

REPREZENTA TIVEI DE JUNIORI

CIS TI GURILE CONCURSULUI 
I PRONOSPORT DIN 6 OCTOMBRIE 
1 1974 : CATEGORIA I (13 rezultate) 1
• varianta 10% a 50.000 lei ; CATEGO-I

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 9 OCTOMBRIE 1974; 
Fond general de cîștiguri : 1.288.295 i ii 
din care 691.514 lei report. EXTRAGEREA 
I : 31 18 2 40 27 17 ; EXTRAGEREA a 
ll-a: 26 4 33 32 5 ; Plata cîștigurilor se 
va face în Capitală începînd din 17 oc
tombrie pînă la 9 decembrie, în țară a- 
proximativ din 21 octombrie pînă la 9 
decembrie 1974 inclusiv, iar prin man
date poștale din 22 octombrie 1974.

Săptămina trecută s-a înapoiat 
din Cuba selecționata noastră de 
juniori, care a participat la a 
VH-a ediție a „Turneului Priete
nia". Competiția a fost eiștigată de 
echipa Cehoslovaciei (4—1, in fina
la cu U.R.S.S.), pe locurile urmă
toare clasindu-se în ordine : 3. 
Bulgaria. 4. Cuba 1, 5. Ungaria, 6. 
R.P.D. Coreeană, 7. România, 8. Po
lonia, 9. Cuba II. Locul ocupat de 
formația noastră este eu totul ne- 
saiisfăcător, el datorindu-se unor 
rezultate slabe c-bținute tn prime
le două meciuri ale turneului : 
0—1 (0—0) cu Ungaria, in urma 
unui gol primit dintr-o copilăreas
că greșeală a portarului Cristian ; 
0—2 (0—2) cu U.R.S.S. (în prima 
repriză echipa a jucat foarte ti
morat, iar in a doua, cind a echi
librat jocul, a ratat mari ocazii 
prin Vaczi, Leac, Popescu). în con
tinuare juniorii români au evoluat 
ceva mai bine, invlngind Cuba II 
cu 4—0 (2—0) prin golurile mar
cate de Bichescu, Vaczi, Popescu și 
A. Ene, tefminind la egalitate cu 
Bulgaria, 1—1 (1—0) — a marcat 
A. Ene, bulgarii egalînd după ce 
Biszoc a fost eliminat in min. 60 
— și, in ultimul meci, 2—1 (1—1, 
1—1) cu Polonia, prin punctele În
scrise de Tele span. Așadar, două 
victorii, un meci egal, două înfrîn- 
geri, șapte goluri marcate, cinci 
primite, locul 7 ! In raport cu va
loarea presupusă a unora din ju
cătorii lotului, poziția ocupată de 
echipă la sfîrșitul competiției nu 
este deloc mulțumitoare. După 
cum se vede și din simpla citire 
a rezultatelor, echipa a jucat mai 
bine spre final.

Iată ce spune antrenorul Con
stantin Ardeleanu : „Există incă 
multe carențe in. compartimentul 
defensiv, care nu.poate oferi sigu
ranța porții, evidente fiind plasa-

mentul deficitar al fundașilor și 
efectuarea greșită a atacurilor de
cisive de deposedare... Cu toate că 
era creditată cu mari posibilități, 
nici linia de mijloc nu a dat ran
damentul scontat, primind acțiuni
le individuale (Leac, Bichescu) care 
au frinat cursivitatea acțiunilor o- 
fensive, a jocului... Iar atacul, pe 
lingă un mare număr de ratări ne- 
permise (deficiență mult mai veche 
n.n.), a manifestat mereu tendința 
de menajare și incapacitate de a 
finaliza direct, fără efectuarea u- 
nor mișcări in plus, inutile, și care . 
permit apărătorilor adverși să de
posedeze ușor. Jucători ca Popescu, 
Leac, Șulea, Vaczi n-au dovedit re
ceptivitate la efortj așa cum au 
făcut-o majoritatea adversarilor 
lor, îndeosebi cei din partidele cu 
U.R.S.S. și Ungaria".

Pe scurt, acestea sînt concluziile 
antrenorului principal al lotului, 
Constantin Ardeleanu care, imediat 
după revenirea in țară, a lansat o 
nouă campanie de căutări, de se
lecționare a unor jucători CU PO
SIBILITĂȚI DE EFORT ȘI TAC
TICE MULT MAI MARI. Pentru 
că, la Cănănău, Barna, Dragomir, 
Popescu și Vaczi s-a renunțat deo
camdată.

Din lotul care a_ făcut deplasa
rea în Cuba au rămas, în conti
nuare, Gh. Cristian, Bărbulescu, Va- ■ 
sile. Popa, Zahiu, Biszoc, Bichescu, 
Leac, Telespan, A. Ene, Șulea. A- 
cestor jucători — cei mai mulți 
dinjre ei cu reale calități — pre
cum și celor noi veniți în urma in
vestigațiilor care se vor face, le 
revine misiunea, deloc ușoară, de 
a face tot posibilul pentru a se 
comporta la înălțime in dublul 
meci cu U.R.S.S. (15 și 30 martie 
1975) din cadrul preliminariilor 
Turneului U.E.F.A.



Duminică, start tn C.M. de volei din Mexic

O EDIȚIE DIFICILA
TELEX

Duminică, în cele 6 orașe mexi
cane desemnate să găzduiască cea 
de a 8-a ediție a campionatelor 
mondiale masculine de volei și cea 
de a 7-a ediție a competiției femi
nine, se va da startul mult aștep
tatelor întreceri pentru titlul su
prem. în dorința de a furniza ci
titorilor unele indicii privitoare la 
conjunctura tn care se desfășoară 
competiția, am selectat cîteva in
formații asupra întrecerii, progra
mată de-a lungul unei perioade de 
două săptămîni (13—28 octombrie). 
Astăzi vom face o scurtă prezen
tare a „mondialelor" masculine.

Ca și la ediția precedentă (Bul
garia, 1970), iau parte 24 de for
mații, între care și cea a R. P. Chi
neze, împărțite în 6 grupe preli
minare.

Gazdele C.M. au propus, și a 
fost acceptat de către F.I.V.B., 
un nou sistem de desfășurare, la 
care ne-am mai referit. Noutatea 
constă în faptul că între cele 6 se
rii și turneele finale a fost intro
dusă încă o fază : turneele semifi
nale, care au menirea să selecteze 
cit mai riguros, pe cele 6 finaliste.

Un fapt nou pentru volei este 
disputarea campionatului mondial 
în orașe situate la mare altitudine 
(unele la peste ~ 
mică altitudine

2 000 m) dar și la 
(pe malul Oceanu-

PRELIMINAREGRUPELE
GRUPA A (Ciudad de Mexico) : 

Mexic, Olanda* Tunisia. Repu
blica Dominicanâ ; GRUPA B 
(Guadalajara) : R.D. Germana, 
Cuba Italia, Venezuela ; GRU
PA C (Monterrey) : Bulgaria, 
Brazilia, Franța (R.F.G. s-a re
tras și urma sâ fie înlocuită) ; 
GRUPA D (Tijuana) ; Japonia, 
Belgia, R.P. Chînezâ, Canada j 
Grupa E (Puebla) î Cehoslovcț 
cia, ROMANIA, Coreea de Sud, 
Argentina ; GRUPA F (Toluca) : 
Polonia, U.R.S.S., S.U.A., Egipt.

Echipele subliniate au șanse 
de a se califica în turneele semi
finale pentru locurile 1—12.

lui). Dat fiind faptul că toate e- 
chipele vor susține în cadrul C.M. 
turnee în două sau trei localități 
cu altitudine diferită s-a pus foar
te acut problema aclimatizării ra
pide la noile condiții. Acest lucru 
a stat în atenția tuturor antreno
rilor de reprezentative. Majoritatea 
participantelor s-au deplasat, de 
altfel, in Mexic cu mai mult timp 
înainte, pentru aclimatizare.

Echipa de băieți a României, în 
care iubitorii voleiului își pun mari 
speranțe (dată fiind maturitatea la 
care au ajuns actualii săi compo
nent!), debutează în grupa E, la 
Puebla, localitate situată la 136 km 
de Ciudad de Mexico și la o alti
tudine de circa 2164 m. Meciul 
inaugural 11 va susține în compa
nia formației Coreei de Sud, meci 
important în urma căruia învin- 
gătoarea se poate considera aproa
pe calificată în turneul semifinal. 
Confruntarea nu se anunță deloc 
ușoară pentru voleibaliștii români. 
Aceștia vor avea în față un adver
sar a cărui valoare a crescut con
siderabil în ultima vreme (și care 
a și obținut calificarea pentru J.O. 
din 1976 !). Să sperăm insă că e- 
chipa României va trece de acest 
dificil obstacol și că se va califica, 
alături de cea a Cehoslovaciei — 
favorita nr. 1 a grupei — în se
mifinalele pentru locurile 1—12. O- 
dată ajunsă în această fază, ea va 
avea o misiune mult mai dificilă, 
în situația în care termină pe pri
mul loc în grupă, va participa la 
semifinala de la Puebla, alături 
— probabil — de echipele R. D. 
Germane (campioană mondială). 
Braziliei și Poloniei (sau U.R.S.S.), 
iar dacă se clasează pe locul 2 in 
grupă va lua parte la semifinala 
de la Toluca (altitudine 2 680 m !), 
alaiuri de Olanda (sau Mexic), Ja
ponia și Bulgaria. Din turneele se
mifinale (3), se califică în cel final 
pentru locurile 1—6 numai primele 
două clasate, ceea ce va face ca 
lupta să devină, în faza de mijloc 
a competiției, extrem de echilibra
tă, numărul pretendentelor la cali
ficare în finală fiind mare...

Aurelian BREBEANU

z

„CUPA ROMÂNIEI" LA

IN ETAPELE
Jocurile consumate marți, în 

cadrul celei de a V-a etape, au 
prilejuit consemnarea primei sur
prize a sezonului (victorie a ju
cătorilor de la Tîrnava asupra e- 
c'-’nei Agronomia Cluj !), precum 
si constatarea că odată cu intra- 
"‘ș in faza decisivă a competi
ției lupta pentru întîietate devine 
mai acerbă, în ciuda faptului că 
rezultatele acestor ultime etape 
nu mai pot influența configurația 
celor două grupe valorice ale vi
itoarei Divizii A.

GRONOMIA CLUJ — TÎRNA
VA ODORHEI 4—6 (3—4. 1—1, 
n—Meciul de debut al etapei 
a fost, din start, foarte dinamic, 
jucătorii de la Odorhei manifes
tând o ușoară superioritate, prin 
calmul și resursele lor fizice. 
Dună ce scorul s-a menținut egal 
(min. 12 : 2—2), în ultimele 80 de 
secunde ale reprizei s-au înscris 
.trei goluri I în partea a doua, 
Agronomia a reușit egalarea (min. 
23 : 4—4), după care a-.. cedat. 
Deci, victorie meritată. Au mar
cat '■ Csiszer (3), Gal! (2) și Andrei 
pentru Tîrnava, Gyorgy, Texe, 
Barbat și Baka pentru Agrono
mia. Au arbitrat ■ A. Balint și P. 
Kedves.

A.S.E. BUCUREȘTI — LICEUL 
NR. 1 M. CIUC 6—1 (0—1, 3—0, 
3—0). Surpriza care se prefigura 
după prima repriză a durat doar... 
22 de mir.ute. Calmîndu-se, la 
pauză, hocheiștii bucureșteni au 
-evoluat în reprizele a D-a șl a 
III-a Ia adevărata lor valoare, 
reușind să-și concretizeze superio
ritatea prin cîteva goluri frumoa
se. Tn prima parte, însă, mai ales 
după ce elevii au deschis scorul,

PROBLEME ACTUALE
sfirșit tradiționalul turneu da 
la Berlin. Iată rezultatele fi- 
(de la semimuscâ la grea) j 
(R.D.G.) b.p. Ramos (Cuba) t 

(Uganda) b. ab. 3 Rentsch

ALE BOXULUI AMATOR MONDIAL
Interviu cu Gheorghe Guriev, președintele F.R.B

Recent, președintele Federației 
române de box, Gheorghe Guriev 
a întreprins cîteva călătorii, la 
Amsterdam, Teheran și Dar-es- 
Salaam, care i-au dat posibilita
tea să ia nemijlocit contact cu 
realitățile pugilismului amator 
mondial, ceea ce oferă suficiente 
temi acestui interviu.

— în timp ce la Havana bo
xerii români obțineau rezultate 
merituoase, dvs. ați avut posibili
tatea să aprecîați, în capitala Ira
nului, valoarea boxului asiatic, 
absent la campionatele lumii din 
Cuba.

— Intr-adevăr, turneul de box 
din cadrul Jocurilor Asiatice între
gește tabloul mondial al pugilis
mului amator. Poate că e prea 
devreme pentru a vorbî de o 
răsturnare a raportului de valori, 
dar în orice caz va trebui 
viitor să contăm mai realist 
participarea eficace a boxului 
siatic în concernul mondial. La 
Teheran m-au impresionat, în spe
cial la categoriile mici, sportivii 
din R.P.D. Coreeană și din R. P. 
Mongolă, prezenți ei înșiși pen
tru prima oară la Jocurile Asia
tice. Alături de aceștia, trebuie 
menționați unii boxeri japonezi, 
printre care campionul asiatic al 
cocoșilor, Ishigaki, cu o uluitoare 
frecvență în lovituri. In schimb, 
pugiliștii din Thailanda, care 
practică acasă și o formă de sa- 
vată (box francez) cu folosirea 
concomitentă a brațelor și picioa
relor, uzează în ringul de box de 
multe neregularități împrumutate 
din arsenalul profesionist. Boxe
rii iranieni s-au distins în pal-

fost 
con- 
Ale-

afri-

ca nou
Nikolai 

acum

în 
Pe 
a-

maresul competiției și am 
mîndri că la succesul lor a 
tribuit un antrenor român, 
xandru Vladar.

— Trecînd pe continentul
can, vă rugăm să ne spuneți ce 
noutăți a adus, la sesiunea sa 
din Tanzania, Congresul A.I.B.A. ?

— După două tururi de scrutin, 
la care au participat delegați din 
46 de țări, a fost ales 
președinte al A.I.B.A., 
Nikiforov-Denisov, pînă
vicepreședinte și, de mai mulți 
ani, președinte al A.E.B.A., forul 
pugilistic european. Cunoscutul 
activist sportiv sovietic va fi asis
tat în munca sa de un secretar 
general (post creat, acum, la pro
punerea delegației românești), în 
persoana pakistanezului Chawdry, 
precum și de 9 vicepreședinți (aleși 
pe criterii continentale) și de un 
larg Comitet executiv. (N. R. 
Menționăm cu plăcere că inter
locutorul nostru a fost ales în 
acest for de conducere a boxului 
amator mondial). Fostul președinte 
A.I.B.A., englezul R. H. Russell, a 
fost declarat președinte de onoare 
al federației internaționale, 
fost, * . .
brii comisiilor de specialitate și 
sînt ’ 
tine 
loc în importanta Comisie tehnică. 
O bună parte a ședințelor a fost 
rezervată problemelor de regu
lament și nu aș vrea sâ subliniez 
decît pe cele cîteva mai impor
tante. De acum înainte, se per
mite intrarea în ring, în timpul 
pauzelor dintre reprize, a cite doi 
antrenori pentru fiecare boxer, în 
scopul ușurării refacerii comba
tanților în minutul de răgaz. La 
arbitri și judecători, supuși u- 
nei vizite medicale înaintea mari
lor competiții, corecția vizuală nu 
trebuie să depășească 6 dioptrii. 
Vor fi excluși arbitrii care ofi
ciază și la întîlnirile profesioniste. 
Congresul a mai hotărît ca cea 
de a doua ediție a campionate! oi- 
mondiale să 
la Belgrad.
a fost 
vocat 
reștiul 
acestei

Au 
de asemenea, stabiliți, mem-

bucuros că am putut men- 
pentru federația noastră un

A luat 
box de 
nalelor 
Geilich 
Odwori
(R.D.G.) ț Rocke (R.D.G.) ; b.p. Kolo
tov (U.R.S.S.) ; Forster (R.D.G.) b.p. 
Gath (R.D.G.) ; ~ ---------------- '
k.o. A. ■■■
(R.D.G.) b.p. Bege (Uganda) ; Mo- 
krezov — - -
(R.D.G.) ; Kulmov (U.R.S.S.)
K. Werner (R.D.G ) ; Sachse (RJ3.G.)

(R.D.G.) ; ~ -------

Lvov (U.R.S.S.) b. 
Werner (R.D.G.) ; Spilski 

, MO- 
b.p. Tiepold 

______ _ ,____b. ab.

b.p. Riess (R.D.G.) ; Gorstkov 
(U.R.S.S.) b.p. Meissner (R.D.G.).

Campionul mondial de box la cate
goria grea americanul culoar»
George Foreman este complet resta
bilit de pe urma accidentului sufe
rit la antrenamente. Medicii l-au 
scos bandajul de la arcada dreaptă, 
rana fiind complet vindecată. Fore
man este apt să-și apere centura la 
30 octombrie în fața șalangerului său 
oficial. Cassius Clav.

Selecționatele de hochei pe gheață 
ale U.R.S.S. și Canadei au susținut 
la Moscova a patra întîlnire. Hoclie- 
iștll sovietici au repurtat victoria cu 
3—2 (0—1, 1—0. 2—1).

Peste 14.000 de spectatori au urmărit 
la Praga meciul de hochei pe ghea
ța dintre reprezentativele Canadei și 
Cehoslovaciei. Deși a aliniat o for
mație cu numeroși debutanți, echipa 
Cehoslovaciei a “......... '
foarte bun, ' "
(2—0, 0—1,

In turneul 
la Belgrad.
întrecut cu 84—78 (50—43) 
Jugoplastika din Split.

Turneu] de tenis de la Houston a 
fost cîștigat de juc&tcarea american
că Chris Evert care a învins-o în 
finală cii 6—3. 5—7, 6—1 pe Virginia 
Wade (Anglia).
Pe pista de sare do la BoaevH’e 
Faits (Utah), motociclistui american 
Don Vesco a stabilit un nou rece.rd 
mondial de viteză realizînck pe kilo
metru lansat o viteză medie orară 
de 432 km. El a pilotat o motocicletă 
Yamaha — 700 cmc. Vechiul reco.d 
al lumii era de 427 km si aparținea 
lui Cal Rayborn (S.U.A.).
Echipa masculină dc handbal a R.D. 
Germane a cîștigat turneul de la 
Dinz. țn ultimele partide : R.D. Ger
mană Bulgaria 27—21 (15—3) șl
Danemarca — Austria 17—12 (9—5).

(U.R.S.S.)

joc
3—1

practicat un 
obidnînd victoria cu 

1-0).

masculin de baschet 
echipa ȚSKA Moscova a 

formația

de

in turul 2 al concursului de tenis 
de la Tokio, princlpaltn favorit, 
australianul John Newcombe, l-a în
vins cu 6—1, 6—2 pe japonezul Mit- 
suro Motoy. iar vest-germanui 
Jiirgen Fassbender l-a eliminat cu 
7—5. 6—1 pe Isao Watanabe.

DINAINTEA RUNDEI FINALE MECIUL KARPOV - KORCINOI

Victor &ANCIULESCU

HOCHEI MECIURI MAI ECHILIBRATE

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
® Penu și Gațu în echipa lumii ! @ Năstase invin

gător la Madrid
jucătoarele românce 

Teodorescu, Gertrude 
și Suzana Makai.

se dispute în 1978 
a cărui candidatură 

reținută, după ce s-a e- 
și posibilitatea ca Bucu- 
să devină într-o zi gazda 
mari manifestări pugilis-

MOSCOVA. 9 <Agernres). — Cea 
de-a Hi-a partidă a finalei turneului 
candidațllor la titlul mondial de șah 
dintre Korclnoi și Karpbv s-a între
rupt la mutarea a 42-a. In prezent, 
scorul este de 5,5—3,5 -.sunete; în fa
voarea lui. Karpov. Partida 
Continuată astăzi.

-<

J

Tîrnava Odorhei a fost revelația ultimelor etape, prin două meritate 
victorii asupra Agronomiei Cluj și A.S.E. București. Iată-i in foto
grafia noastră pe hocheiștii acestei formații în meciul susținut cu 
Dinamo București ' ' Foto : D. NEAGU
studenții au fost foarte nervoși 
(3 eliminări consecutive !). Au 
înscris ; Rociu (2), Dumitru (2), 
Nuțu, Păduraru pentru A.S-E., 
Gyorgypal pentru Liceul nr. 1 
Miercurea Ciuc. Au condus : Gh.
Mureșan și C. Sgincă.

STEAUA — DUNĂREA CA
LAȚI 4—2 (1—0, 2—0, 1—2). întîi- 
nind o echipă dispusă să nu re
nunțe deloc la luptă, Steaua nu 
și-a putut valorifica superiorita-

ÎN VEDEREA MECIULUI CU POLONIA 

LOTUL DE RUGBY-TINERET 
SE REUNEȘTE ASTĂZI

Prima întîlnire internațională 
din 1974 a lotului nostru de rugby
— tineret va avea loc duminică, 
pe stadionul Olimpia, cu începere 
de la ora 10. „Cadeții" rugbyulul 
românesc vor primi replica „XV“. 
Iui similar al Poloniei. în vederea 
acestei partide — care constituie 
un binevenit test înaintea meciu
lui cu Franța (tineret), din 27 oc
tombrie — antrenorii Valeriu Iri- 
mescu și Ion Țuțuianu au stabi
lit convocarea pentru astăzi a lo
tului format, din următorii jucă
tori ! I. Simion (Grivița Roșie) — 
fundaș ; M. Aldca (Dinămo), Gh. 
Dinu (Farul), D. Enache (Steaua), 
V. Benedek (Constructorul Buzău)
— „treisferturi" ; D. Alexandru 
(Steaua) și M. Marghescu (Di-

namo) — mijlocași Ia deschidere ; 
N. Drondoie (T. C. Ind. C-ța) si 
M. Paraschiv (Dinamo) — mijlo
cași Ia grămadă ; S. Fuicu (Stea
ua), D. Milialache (Rapid), FI. 
Murariu (T. C. Ind. C-ța), Stoica 
Enciu (Știința Petroșani) — înain
tași linia a III-a ; M. Ionescu 
(Steaua), E. Drumea (T. C. Ind. 
C-ța), L. Boroî (Dinamo), C. Bor- 
șaru (Farul) — linia a Il-a ; Cioa- 
rec (Steaua), V. Turlca (Dinamo), 
C. Scariat (Grivița Roșie) — pi- 
lieri ; C. Ebu (T. C. Ind. C-ța) și 
Gh. Oțetaru (Dinamo) — trăgă
tori. Aceștia vor efectua pînă du
minică două antrenamente.

Meciul va fi; condus la centru 
de G. Eftimescu.

tea. Pe măsură ce timpul trecea 
și cu cit gălățenii, în frunte cu 
portarul Moraru, rezistau, bucu- 
reștenii evoluau tot mai lipsiți de 
orizont, cu acțiuni individuale, cu 
greșeli în apărare. Au înscris ; 
Kemenesy. Gheorghiu, Herghele
giu, Curelaru pentru Steaua. Fo- 
dorea și I.
rea.

DINAMO
CIUC 6—0 
ciul a fost 
încîicite, lipsit de spectaculozita
te. Poate tocmai pentru acest lu
cru, Dinamo a putut să înscrie 
de două ori în inferioritate nume
rică 1 Au marcat : Tureanu (2), 
Malîhin (2), Pasă, Axirrte. Arbitri: 
FI. Gubernu și O. Barbu.

Constituind avanpremiera 
tapei decisive — în care sînt 
programate derby-uri de tradiție 
(de pildă, Steaua — Dinamo) — 
jocurile de ieri au fost totuși 
echilibrate si interesante.

REZULTATE TEHNICE : Agro
nomia Cluj—Liceul nr. 1 M. Ciuc 
9—1 (1—0, 6—0. * - “
Odorhei — A.S.E. 
(3—2, 0—1, 1—0) ; 
resti — Dunărea 
(3—0, 2—2, 2—0) ;
Miercurea Ciuc 5—0 (2—0, 
1—0).

Astăzi este zi de odihnă- 
ma etapă este programată vineri, 
cînd vor 'avea loc următoarele 
meciuri : ora 8 ; Tîrnava Odorhei 
— Liceul nr. 1 M. Ciuc : ora 10 : 
A.S.E,—Agronomia Cluj ; ora 16 : 
Dunărea Galați—S.C. iți. Ciuc ;
jra 18 ; Dinamo—Steaua.

Călin ANTONESCU

Derdilă pentru Dună-

— S.C. MIERCUREA 
(3—0, 1—0, 2—0). Me- 
dur, cu faze lente și

e-

2—1) ; Tîrnava 
București 4—3 
Dinamo Bucu- 

Galați 7—2 
Steaua — S.C.

Ulti

@ La 13 noiembrie va avea loc 
la Ljubljana întîlnirea de handbal 
masculin dintre selecționata Iugo
slaviei și o reprezentativă mon
dială. Selecționerul unic al echi
pei mondiale loan Kunst-Ghermă- 
nescu (România) a alcătuit un lot 
din care fac parte Penu, Gațu 
(România), Simo (Ungaria). Szi- 
mezak, Klempel (Polonia). Maksi
mov (U.R.S.S.), Benes, Krepindl 
(Cehoslovacia), Fischerstroem (Su
edia), Schmidt (R.F.G.). Andres' 
(Spania), Tyrdal (Norvegia)

• In runda a 3--â a turneului 
masculin de șah de la Manila, 
Florin Gheorghiu (România) l-a 
învins in 34 de mutări pe suede
zul Ulf Andersson. In runda a 
4-a, Florin Gheorghiu (România) 
a remizat în 40 de mutări cu 
fostul campion al lumii, Petrosian 
(U.R.S.S.). în clasament conduce 
Larsen (Danemarca), cu 3,5 puncte, 
urmat de Vâsiukov (U.R.S.S.) — 3 
puncte,'Torre (Filipine) și Petro
sian (U.R.S.S.) — cîte 2,5 puncte. 
Florin Gheorghiu are 1,5 puncte 
și o partida mai puțin jucată.

O în turneul de șah de la Kra- 
gujevac (Iugoslavia), după 3 run
de conduc Jansa (Cehoslovacia) și 
Dimitrievici (Iugoslavia) cu cîte 
2 p. Maestrul român Victor Cio- 
câftea, care a remizat cu bulga
rul Tringov, în runda a 3-a, are 
</z p- și 2 partide întrerupte.
• La Subotica este programat, 

între 12 și 29 octombrie, un tur
neu feminin de șah, la care sînt

invitate și 
Margareta 
Baumstark

® La Novi Sad se va,desfășura 
un turneu de șah la care sînt in
vitați marii maeștri 1“ 
Geza Forlntos, Ivan 
maeștrii internaționali 
bă (România), Kirov 
Măriei (Iugoslavia).

® în primul tur al ________
internațional de tenis de la Ma
drid, jucătorul român Ilie Năstase 
l-a învins cu 6—1, 6—3 pe Pow- 
dwell (Rhodesia), iar Solomon 
(S.U.A.) a dispus cu 6—1,6—1 de 
Ion Țiriac (România). Alte rezul
tate : Kodes — Spear 6—3, 6—4, 
Gerulaitis (S.U.A.) — Koch (Bra
zilia) 6—1, 7—5, Munoz (Spania) 
— Gottfried (S.U.A.) 7—5, 3—6,
6—3, A. Amritraj (India) — Farell 
(Anglia) 6—2, 6—1 ; în turul 2 i 
Vilas — Franulovici 6—1, 6—2,
Ilie Năslase — Frew McMillan 
(R.S.A.) 6—2, 6—2 ; Ramirez —
Kary 6—1, 7—6, Orantes 
lina 6—2, 6—2,. Okker 
stelli 6—4, 6—4. La
masculin, perechea Ilie1 
(România)—Juan Gisbert 
a învins cu 7—6.
Yuill (R.S.A.) și Nikola Spear 
(Iugoslavia). Ray Keldie (Austra
lia) Și Tito Vazquez (Spania) au 
dispus cu 2—6, 6—4, 6—4 de Ion 
Țiriac (România) si Bjorn Borg 
(Suedia). In turul doi al probei 
feminine de simplu. Virginia Ru- 
zici (România) a eliminat-o eu 6—1, 
6—2 pe Patricia Lowdon (S.U.A.).

Mihail Tal,
Ra;'ulov, 

Miiiai Șu- 
(Bulgaria),

turneului

— Mo-
— Ma- 

dublu
Năstase 
(Spania) 

6—2 ,,pe John 
Nikola

La Poznan, în grupa a V-a a CE. de folbal 
POLONIA—FINLANDA 3—0

Pe stadionul din Poznan,- în fața a 
circa 50 (MO de spectatori, s-a desfă
șurat ieri partida retur, contînd pen
tru grupa a V-a a campionatului eu- 
ropean inter-țări la fotbal. dintre' 
echipele Poloniei și Finlandei. Fotba-'

.lișiii polonezi au obținut victoria cu 
-scorul de 3—0 (2—0). prin punctele 
realizate de Kasperczak Amin 13), 
Gatlocha (min. 15) șl Lato (min-, 53).

In prima întîlnire. lormairn Polo
niei ciștigase cu scorul dP 2—1.

Bedacpa șl administrația s București, str. V. Coala nr. 16; tel, centrală 11.10.05; secția corcsp, 11.51.03; Interurban 72 și 286 ; telex; M180 sport r.JTiparul l. p. „Iiiîormația“ București 19,358


