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Din ce în ce mai puține sînt 
ceasurile care au mai rămas pînă 
la marele meci de rugby dintre 
reprezentativele României și Fran
ței, care, reamintim, are un carac
ter oficial, el deschizînd seria în- 
tilnirilor din noua ediție a campio
natului european. Partidele tari, 
de antrenament, s-au terminat. Nu 
tgrt și emoțiile „tricolorilor", ale 
căror discuții curg, firește, tot 
spre dificila și angajanta partidă 
de duminică. Se exersează ultime
le scheme tactice, se verifică pre
cizia loviturilor de picior ale Iui 
Durbac și Nica (cîte nu depind de 
o singură lovitură de picior...), se 
sincronizează momentul introdu
cerii balonului în grămadă între 
mijlocaș si trăgător, se sudează 
legătura aintre cei doi mijlocași, 
Florescu — Nicolescu, buni prie
teni. Nici nu se poate altfel. In 
fond, echipa națională este o mare 
familie, unită, ale cărei țeluri sînt 
unice : afirmarea culorilor româ
nești și a gloriei sportive a pa
triei.

Toți băieții care alcătuiesc re
prezentativa sînt deplin încrezători 
in forțele lor și hotăriți să se lupte 
pînă la capăt pentru obținerea u- 
nui rezultat prestigios. De altfel,

căpitanul echipei noastre, Alexan* 
dru Pop, ne spunea : „Dacă vom, 
Juca așa ca in ultima vreme, dacă 
vom respecta cu strictețe indicați
ile antrenorilor noștri, dacă vom 
ataca susținut și ne vom apăra a- 
tent, atunci, sînt sigur, vom ieși 
de pe teren cu fruntea sus".

Să nu se creadă, insă, cumva, 
că în tabăra tricolorilor domnește 
o atmdsferă de neliniște. Nici de- 
cum. Chiar ieri ei au serbat, în- 
tr-o atmosferă plină de veselie, 
cei 30 de ani de viață ai Iul Gogu 
Nica, omul căruia au început să-i 
încărunțească tîmplele sub răspun
derea multelor partide jucate sub 
culorile naționalei, pe care nu a 
părăsit-o în ultimii zece ani !

Și acum, o ■ veste de ultimă oră s 
în caz că duminică va fi vreme 
frumoasă, întîlnirca de rugby tine
ret România — Polonia se va dis
puta tot pe stadionul „23 August", 
cu începere de Ia ora 9,15. Așa
dar, in perspectivă, 160 de minute 
de rugby, cuplate cu 90 de fotbal 1

Ni se anunță că biletele pentru 
acest cuplaj s-au pus în vînzare 
la casele obișnuite de la stadion 
și Ia casa specială de la sediul 
C.N.E.F.S., din strada Vasile Con
ta nr. 16. (D. C.).

V/

ADUNAREA FESTIVA CU OCAZIA JUBILEULUI
Kun in fața lui Răducanu... Un duel foarte atractiv și soldat, de multe ori, în favoarea portarului națio

nalei care a apărat mingi deosebit de grele trimise de... coechipierii lui de duminică
Foto : Vasile BAGEAC BE 60 IE #8111BIHl'OLOI MtKS

în vederea meciului de duminică, cu Danemarca

LOTUL REPREZENTAT» DE FOTBAL
Sl-A ÎNCHEIAT, IERI, PREGĂTIRILE
5 . 7 7

© Antrenamentul de pe stadionul Steaua ® Azi, plecarea spre Copenhaga S Cei 16 jucători care fac deplasarea

Ieri, în ajunul plecării spre Co
penhaga, lotul reprezentativ de 
fotbal a susținut un ultim joc de 
antrenament, întîlnind pe stadio
nul Steaua, din Capitală, o for
mație combinată, alcătuită din ju
cători din categoria onoare a cam
pionatului municipal, întărită cu 
cinci dintre componenții lotului.

Evident, Intr-un asemenea joc 
n-a contat în nici un moment sco
rul. antrenorii Valentin Stănescu 
și Robert Cosmoc' urmărind, în 
special, ca jucătorii să se miște 
cu dezinvoltură, menținindu-și 
astfel dispoziția de joc. Antrena
mentul s-a întins pe o durată de 
80—90 de minute, fiind început de

„tricolori" în următoarea forma
ție :

Iorgulescu — Cheran, Sătmărea- 
nu II. Antonescu, Anghelini — 
Dumitru, Dinu, Iordănescu — Radu 
Nunweiller, Kun și Lucescu. După 
aproximativ 20 de minute de joc, 
mijlocașul Dumitru a acuzat o 
durere musculară, fiind jnlocuit 
cu Beldeanu. Aproape concomitent 
s-a produs și o schimbare între

După cum se știe, în acest an se împlinesc șase decenii de cînd 
s-a disputat primul campionat național de rugby, precum și jumă
tate de veac de la cucerirea primei medalii olimpice de către 
sportivii români, ephipa reprezentativă de rugby a României ocu- 
pînd locul 3 la Jocurile Olimpice de la Paris, din 1324.

Aceste evenimente au prilejuit o serie de manifestări omagiale, 
printre care și adunarea festivă care a avut loc ieri în sala clubu
lui Dinamo. Au fost prezenți. general Iț. Marin Dragnea, prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S., foști și actuali sportivi, activiști în dome- ■ 
niul rugbyului, care au participat la o emoționantă întîinire.

Luînd cuvîntul, președintele Federației Române de Rugby, 
Cornel Burada, a relevat semnificația evenimentului pentru în
treaga mișcare rugbystică de la noi, menționînd că bilanțul celor 
60 de ani trebuia să însemne, totodată, un impuls pentru obținerea 
de noi succese în arena internațională â sportului cu balonul oval, 

în numele Biroului Executiv al C.N.E.F.S., general lt.
Marin Dragneă a adresat un câduros salut și urări de noi succese 
celor ce activează în domeniul rugbyului, înmînînd, totodată, Fede
rației Române de Rugby Diploma de onoare a C.N.E.F.S.

Momente de emoție au urmat atunci cînd au fost distinși cu 
Diploma și Medalia jubiliară aproape 200 de sportivi și activiști din' 
acest domeniu. Printre ei, Alexandru Argeșiu, Mărgărit Blăgescu, 
Paul Ciobănel, Ascanio Damian, . Gheorghe Fântâneanu, Dumitru 
Ghiuzelea, Valeriu Irimescu, Viorel Moraru, Vasile Penescu și alții.

Au luat, apoi, cuvîntul poetul Tudor George, fostul internațio
nal Radu Nanu și Constantin Guțu, prorector al Institutului de 
construcții.

în încheierea adunării festive, cei prezenți au vizionat, cu gîn- 
dul la apropiata confruntare de duminică, filmul meciului Franța — 
România de anul trecut, de la Valence.

SUCCES „TRICOLORILOR"!
I n această dimineață, lo

tul reprezentativ de fot
bal ,al României se în

dreaptă, pe calea aerului, spre 
Copenhaga. în capitala dane
ză, duminică, „tricolorii" vor 
susține, după cum se știe, me
ciul de debut într-o nouă edi
ție a preliminariilor Campio
natului european, întîlnind re
prezentativa Danemarcei.

Este, desigur, un meci difi
cil, în fața unui partener de 
întrecere totdeauna incomod 
pentru fotbaliștii noștri (rezul
tatele anterioare o dovedesc), 
un meci de rezultatul căruia 
depind în -bună măstiră șan
sele echipei noastre naționale 
in ansamblul unei grupe din 
care — în afara „unspreze- 
ce“-lui danez — mai fac par
te echipe naționale de mare 

. prestigiu, ca Spania și Scoția.
în pregătirea acestui 

echipa noastră a trecut 
unele dificultăți. Au 
absențe. indisponibilități 
mai scurtă sau mai lungă 
irita, „eclipse" de formă 
cîtorva titulari, căutări și 
cercări care au dus la unele 
evoluții, în ultima vreme, mai 
puțin convingătoare. Astăzi, 
însă, tuturor acestor frămîn- 
tări, inerente în viața oricărei 
echipe, li se pune punct.

meci, 
prin 

existat 
de 

du
al e 
în-

Lotul a fost definitivat, e- 
chipa se cunoaște.

De-acum nu ne rămîne decît 
să ne exprimăm încrederea în 
jucătorii aleși să reprezinte 
culorile sportive ale țârii, în 
puterea lor de luptă, în capa
citatea lor de mobilizare. Fot
baliștii „tricolori" au mai avut 
de susținut, în ultimii ani, 
multe jocuri grele — chiar 
mai grele decît cel de dumini
că — și pe care le-au absol
vit cu succes. Numeroși din
tre jucătorii de frunte ai noș
tri, participanți la dificile în
treceri anterioare, se 
acum în Iot. alături 
tineri coechipieri 
dornici de afirmare 
contribui la creșterea 
giului internațional al fotbalu
lui românesc. Avem, deci, mo
tive să așteptăm din partea 
jucătorilor o evoluție bună și 
un succes la Copenhaga.

Un succes care, acolo, pe 
teren, va depinde NUMAI DE 
EI, de dăruirea lor în teren, 
de felul cum vor ști să-și va
lorifice capacitățile reale, dis
ponibilitățile teljpișo-țactice.

Cu încredere în’ ei, în va
loarea lor sportivă, îi însoțim 
astăzi pe „tricolori" cu urările 
noastre de „drum bun" și de 
„deplin succes" în noua ediție 
a Campionatului european.

află și 
de mai 
talentați, 
șl de a 

presti-

O veste bună pentru iubitorii boxului: 

TOATE GALELE FINALELOR CAMPIONATULUI 
NATIONAL ÎN PALATUL SPORTURILOR 

SI CULTURII!
Iată o veste bună pentru 

bitorii sportului cu mănuși 
București : TOATE galele fazei
finale a campionatelor naționale 
de box se vor desfășura la PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII, unde vor. putea fi urmă
rite. în condiții intr-adevăr exce
lente, de pește 7 000 de spectatori.

iu- 
din

Așadar, fazele preliminare — 
in zilele de- 21, 22 și 23 octom
brie, cu cite două gale pe zi —, 
apoi semifinalele — în 24 și 25 
octombrie —, ca și finalele — 
duminică 27 octombrie, dimineața, 
de la orele 16 -ț- TOATE vor avea 
loc în aceeași Sală.

(Continuare in pag. 2-3)

„STUDLNJII? AU FĂCUT TREABĂ FOARTE DUSĂ
în vizită la I.A.S. Ciocirlia, unde studenții de la LE.F.S. prestează muncă patriotică

"TI*

Grup de studenți lucrind la încărcarea (descărcarea) sfeclei furajere
Foto : Virgil COSTEA, student

In București aflasem doar atît : 
un grup de studenți ai Institutu
lui de educație fizică și sport a- 
jută la strîngerea recoltei, undeva 
în Dobrogea, la I.A.S. Ciocirlia. 

, Un drum pe calea ferată pînă la 
Medgidia, altul de aici — pe șo
sea asfaltată, prin Murfatîar — 
pînă la Ciocirlia de Sus, apoi 
încă 3—î km pe cimn și i-am 
întilnit pe cei căutați. N-a fost 
greu, să-i aflăm, pentru că de ei 
știau, toți. Constantin Stan — se- 
cretâruț organizației P.C.R. din 
această", întreprindere agricolă — 
ne-a, explicat cum de au devenit 
atît de. cunoscuți : „Sînt harnic», 
nevoie mare și serioși. Au făcut 
treabă de nădejde".

l-am vizitat la cîmp. Pe o tarla, 
113 studenți ai anului I — prin
tre care Viorel Popa, Ludovic

Abraham, Virgil Costea, Horia 
Șiclovan, Mugur Girleșteanu, Vio
rel Secheli, Arpad Mate 
ei, Corneliu Călugăreanu, 
Flore» — șefi de lucrări, 
Rogge — asistent și medicul prof. 
Andrei Iliescu. In treninguri, cu 
tricouri multicolore — transfor
mați în Veritabili muncitori agri
coli — lucrau la recoltarea sfeclei 
furajere, ceea ce înseamnă de 
fapt : tăiatul frunzelor, dislocarea 
sfeclei din pămînt, strîngerea ei 
în grămezi, încărcarea în camioa
ne și remorci, transportul, descăr
carea și însilozarea. Programul de 
lucru zilnic ? Nl-1 spune asistentul 
Rogge, devenit un adevărat orga
nizator agricol. Scularea la, ora 6 
dimineața, la 7,30 începerea. lucru
lui pe tarla. C> pauză pentru masa 
de prînz și apoi din nou la iu-.

ș.a. Cu
Costin 
Gavril

cru pînă se întunecă. Două bri
găzi merg pe jos cam două ore, 
zilnic, pentru a se duce și în
toarce de Ia locul de muncă.

S-a muncit în soare și praf, pe 
vînt, în noroi, obținîndu-se rezul
tate foarte bune. Studenții I.E.F.S. 
aflați în această perioadă la mun
ca patriotică au un alt gen de 
performante decît cele sportive s 
pină în momentul vizitei noastre 
(după circa 11 zile de lucru) re
coltaseră și însilozaseră circa 
1 300 000 kg de sfeclă ; Marin Tu- 
doran, directorul Trustului jude
țean I.A.S. Constanța, și Dumitru 
Manele, directorul I.A^S. Ciocir
lia, i-au felicitat pe studenți pen
tru munca și rezultatele obținute.

Am solicitat să ni se spună cine . 
sînt studenții care s-au eviden
țiat în mod deosebit și acum... ne- 
este greu să-i amintim1 pe toți. 
Constantin Tudor, Paul Lorencz, 
Ioan Ciurte, Florian Jugănaru, 
Crișan Rădășan, Jean Ptiglici, Gh, 
Gliiță, Gh. Nica, Iloria Moșneag, 
Marius Mărgărit sînt numai cîțl- 
va dintre ei. Un gest semnifica
tiv : printre cei foarte harnici 
aflați la Ciocirlia sau Izvoru (ve- 
nițl la cererea lor expresă, deși 
erau scutiți) doi studenți afri
cani : Eco Paul din Republica 
Populară Congo și Adon Alfonso 
din Republica Togo.

în timpul vizitei noastre, aveam 
să mai aflăm că sîmbătă 5 octom
brie s-a organizat o masă tovără
șească la care studenții, alături de 
conducători și lucrători din I.A.S. 
au petrecut — după cum ne-ati 
spus — o „seară de neuitat".

Modesto FERRARÎMI

plecare, ni s-a adus la 
că studentele, de la 

aflau Ia I.A.S. Cerna- 
‘ recoltau struguri. Și

P. S. La 
cunoștință 
LE.F.S. se . 
vodă, . unde ----------- —.. -
ețe dau dovadă de hărnicie, fiind 
toaite lăuUate pentru munca loM



LA XOCHIMILCO Șl LA PUEBLA
marilor evenimente sportive ale sezonului internațional de 
va debuta, inedit, peste cîteva zile, în Mexicul însorit, cu

Seria
toamnă ... . ___ , ...
două competiții de amploare și remarcabilă importanță — campio
natele mondiale de volei și cele de caiac-canoe —, la startul cărora 
se vor alinia și echipele reprezentative ale țării noastre.

Vom spune, de la bun început, că această dublă prezență sporti
vă românească în arena mondială — exprimînd, prin ea însăși, mul
tiple semnificații — poate și trebuie să fie pe deplin onorată, prin 
obținerea unor rezultate de prestigiu, la nivelul condițiilor create 
și al cerințelor actuale. Este o dorință unanimă, clădită pe încre
derea în talentul și pregătirea superioară a sportivilor, în compe
tența antrenorilor și a celorlalți specialiști cu atit de mari răspun
deri în reprezentarea cu demnitate a sportului românesc în întil- 
nirile internaționale.

Cu aceste gînduri și sentimente așteptăm starturile în cele două 
campionate, „seriile" de volei de la ..................................
de la Xochimilco, convinși fiind că 
printre protagoniști ți vor străbate, 
spre... podiumul de onoare.

Firește, ceie două grele examene
de vedere, după cum diferite sint și valorile echipelor noastre re
prezentative de volei și caiac-canoe, pozițiile pe care ele le dețin 
în ierarhia mondială și, deci, și posibilitățile lor reale de afirmare 
la apropiatele campionate ale lumii. Obiectivul principal este, însă, 
comun pentru echipele noastre : o evoluție la cotele maxime de ca
pacitate și pregătire, de dăruire, putere de luptă, răspundere ți ab
negație. îndeplinirea acestui obiectiv — care se înscrie in spiritul 
prevederilor Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973 — este, acum, o obligație de onoare pentru cele două 
echipe de volei, pentru toate echipajele de caiac-canoe, pentru 
sportivii consacrați ca și pentru debutanți, pentru antrenorii lor.

Două importante sporturi olimpice (volei și caiac-canoe) sint 
chemate acum să-și aducă o cit mai valoroasă contribuție la înde
plinirea acestei înalte misiuni patriotice încredințate de partid miș
cării noastre sportive. Așteptăm, de aceea, ca omagiului pe care 
mișcarea sportivă îl pregătește, cu dragoste și recunoștință, apro
piatului eveniment de importanță istorică in viața partidului, a 
întregului popor — cel de al XI-Iea Congres al P.C.R. — să i se 
adauge performanțe cit mai valoroase care să încununeze, o dorim 
din toată inima, dubla prezență sportivă românească la ediția 
nexicană a campionatelor mondiale de caiac-canoe și volei.

Puebla și cele de caiac-canoe 
sportivii noștri se vor înscrie 
apoi, drumurile spre finale și

sînt diferite din multe puncte

0 NOUA EDIȚIE (a 26-a) A CAMPION AȚELOR 
REPUBLICANE DE BASCHET

RISPOfcS ABILITATE SPORITĂ PENTRU CALITAITA MlfNCII
Ediția a 26-a a campionatelor 

republicane de baschet începe as
tăzi (pentru echipele masculine) și 
miine (pentru cele feminine) prin 
cele 12 meciuri programate la Tg. 
Mureș, Oradea, Cluj și în Capita
lă. Inaugurarea noului campionat 
divizionar A constituie, desigur, 
un eveniment pentru baschetul 
românesc, pentru publicul . aces
tuia, pentru cele 24 participante, 
acestea din urmă avînd prilejul 
să demonstreze eficiența pregătiri
lor efectuate, prin jocuri de bună 
calitate și spectaculoase. In mod 
deosebit așteptăm de la formațiile 
de băieți și de la cele de fete

CAMPIOANELE DE PINA ACUM
Edițiile precedente ale campionatelor 

republicane au rost ciștigate de urmă
toarele echipe: 
,,23 August" — 
PTT 
1954, 
1971, 
1958, 
1966,

MASCULIN : 
1950 și

- 1951 ; Dinamo 
1955, 1957. 1965, 

1972, 1973 și 1974 
1959. 1960, 1961, 
1967 ; FEMININ :

Metalul
Locomotiva 

1953, 
1970, 
1956, 
1964,

agresivitate în apărare, tempo de 
Joc ridicat în atac, frecvență ma
re și precizie în aruncările la 
coș, combativitate in lupta sub 
panouri și deplină disciplină. In 
plus, dorim să constatăm că pro
blema Jucătorilor .și Jucătoarelor 
cu talie înaltă a căpătat pentru 
antrenori proporția cuvenită și, ca 
atare, s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru ca această categorie 
de baschetbalist! să atingă, cit 
mai curind, nivelul solicitărilor 
internaționale, iar cei mai buni 
să devină cu adevărat utili repre
zentativelor Komâniei. Sub acest 
aspect, conștiința datoriei fiecărui 
antrenor și Jucător, a fiecărei Ju
cătoare, trebuie să-i îndemne să 
facă mai mult decit pînă acum, 
sâ-i determine să muncească mai 
intens pentru a contribui la pro
gresul calitativ al baschetului, la 
îmbunătățirea performanțelor a- 
cestuia.

MECIURI INAUGURALE,
ĂZi LA Tg. MUREȘ

ora

Me-
Cluj

Prima etapă a turneului inaugural 
al turului I al campionatului mascu
lin programează astăzi, în sala 
I.M.F. din Tg. Mureș, următoarele 
meciuri : de la ora 8,30 : Rapid — 
C.S.U, Galați, Steaua — Farul, Poli
tehnica Iași — Dinamo : de Ia 
16,30 : Universitatea Timișoara 
Politehnica București, I.E.F.S. — 
dicina Tg Mureș, Universitatea 
— I.C.E.D. (fostă I.C.H.F.).

Programul de sîmbătă și duminică 
al etapei de debut a campionatului 
feminin prevede disputarea următoa
relor partide : I.E.F.S — Universita
tea Timișoara. Voința București — 
Constructorul București, Olimpia 
București — Politehnica București, 
Inst. Pedagogic Tg. Mureș — C.S.U. 
Galați. Crișțil Oradea — Rapid Bucu
rești și Universitatea Cluj — Univer
sitatea Iași.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I

1952;
București — 
1968, 1969, 

; Steaua — 
1962» 1963, 

__ o, tyo/ ; rcmimni ; Știința București 
- 1950 ; Știința Cluj - 1953, 1954 ; Ști
ința ICF București — 1955 ; Energia Bucu
rești — 1956, 1957 ; Constructorul Bucu
rești (fostă Energio) — 1958, 1959 ; Rapid 
București — 1951, 1952, 1960, 1961,
1965, 1969, 1972 ; Știința București 
venită din 1965 Politehnica) — 1963,
1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1973,

REPREZENTANȚII DIVIZIONARELOR A
1962. 
(de- 

1964, 
1974.

10-12 MINUTE PINA LA CEA MAI
APROPIATA BAZA SPORTIVA ■ ■■

I 
I
I

Discuția cu tovarășul Radu 
Barbu, primarul orașului Slatina, 
s-a desfășurat in fața unei am
ple machete rcprezentînd reșe
dința județului Olt, așa cum va 
arăta ea peste 3—4 ani. 
sență, interlocutorul ne-a 
rat următoarele i

în e- 
decla-

— Cea mai mare parte 
strucțiilor reprezentate in 
machetă au și. fost realizate. Mă 
refer la noile cartiere „Progresul" 
ji „Crișan", in, care s-au mutat 
pînă acum cîteva mii de familii, 
la complexul hotelier „Parc" cu 
12 nivele, la Casa de cultură ce 
urinează a fi inaugurată în cu
rind. Peste puțin timp vom în
cepe o serie de alte lucrări. Dea
lul Grădiștei — cuprins ccum in 
perimetrul orașului — va fi trans
format intr-o vastă zonă de agre
ment, din care, bineînțeles, nu 
vor lipsi terenurile sportive ți 
locurile de joacă pentru copii, iar 
pe malul Oltului va fi realize-.; 
o modernă bază nautică. De ase
menea, avem în plan amenajarea 
unui hipodrom, finind seama ci 
în apropiere se află cunoscuta 
herghelie de la Brebeni.

a con- 
această

crescind al maselor pentru prac
ticarea diferitelor sporturi, gospo
darii orașului au luat hotârirea 
5ă amenajeze, încă anul acesta, 
un număr de șase baze sportive, 
amplasate astfel incit orice locui
tor al orașului să poată ajunge, 
de la locuința sa, in maximum 
10—12 minute la cel mai apropiat 
teren unde va putea practica spor
tul preferat.

împreună cu prim-vicepreședin- 
tele C.J.E.F.S., profesorul Valerian 
Petrescu, am pornit să vizităm 
cîteva din amenajările sportive. 
Mai întîi stadionul central, recent 
reconstruit și extins. Terenul de

REPORTAJ
LA SLATINA

Dar preocupările Consiliului 
popular nu se limitează r.umai la 
aceste acțiuni de anvergură. Ve
nind în intimpinarca interesului

fotbal sc prezintă acum în con
diții excelente. Tribunele sint bine 
întreținute, dar cele 6 000 de locuri 
devin insuficiente în zilele cind 
joacă divizionara B Dinamo Slati
na. Au și început însă — cu 
la Divizia A 1 —- lucrările

DE TENIS
PE ECHIPE

BRAȘOV (prin telefon). A luat 
sfîrșit fntîlnirea de tenis dintre 
echipa locală Dinamo si Dinamo 
București, din cadrul primei di
vizii a țării. Rezultat final i 9—8 
pentru oaspeți. Sportivii de la Di
namo Brașov au obținut 7 puncte 
din cele 8 ale partidelor indivi
duale, astfel că meciul s-a des
fășurat sub semnul unui echili
bru aproape permanent, hotărî- 
toare pentru obținerea victoriei 
de către bucureșteni fiind partida 
de dublu mixt dintre perechile 
I. Kerekeș — Camelia Chiriac si 
B. Almăjan — Florența Mihai, 
.cîștigată de aceasta din urmă.

Alte rezultate i (primii sînt tre- 
cuți sportivii brașoveni) T. Marcu 
’— V. Marcu 6—3, 6—3 ; Kerekeș .— 
Mureșan 9—7, 7—5; Vîlcioiu — 
Almăjan 6—3, 3—6, 6—3 ; Mariana 
Nunweiller — Mariana Simionescu 
4—6, 6—2, 3—6 ; Camelia Chiriac 
— Florența Mihai 2—6. 1—6. (M. 
iBÎRA).

bru aproape

gindul 
la o 

nouă tribuna, care va spori consi
derabil capacitatea stadionului.

La liceul -Ion Minulescu" ni sc 
prezintă o bază sportivă școlară 
realizată în acest am întreaga 
curte a școlii, de citeva mii de 
metri pătrați, este acoperită de 
terenuri bituminate de tenis, vo
lei, handbal și baschet.

Ceva mai departe, in noul car
tier Progresul, găsim un șantier 
in plină activitate. Se amenajează 
aici un bazin de înot, terenuri 
de tenis, o popicărie și spații de 
joacă pentru copii. Iar in cartie
rul Crișan ne oprim la baza -Spor
ting-4, a cărei suprafață poate fi 
transformată, iama, în patinoar 
natural. Pe strada Tudor Vladimi- 
rescu. în orașul vechi, se lucrează 
la alte terenuri, de asemenea bi
tuminate, care vor fi date in fo
losință peste 2—3 săptămîni.

Firesc, nc-am pus întrebarea

care este costul acestor construc
ții. Răspunsul a fost că față de 
devizul estimativ cheltuielile vor 
însemna doar zece la sută din va
loarea lucrărilor. Restul reprezintă 
munca patriotică depusă ci<T mii 
de tineri. Cîteva cifre concludente 
în acest sens ne-au fost puse la 
dispoziție de tovarășul ~ 
Brenciu, 
județean 
s-au depus, in vara acestui 
peste 80 000 de ore de muncă pa
triotică pentru amenajarea baze
lor sportive (numai bazinul de 
înot de la Piatra Olt a necesitat 
7 000 de ore), 
activități s-a 
de terenuri de 
chet și volei, 8 
omologate.

Nici pionierii 
prejos. Profesorul Ștefan Enache, 
directorul Casei pionierilor, ne-a 
descris cu lux de amănunte mi
nunatul „sat de vacanță'1 de la Vi- 
tomirești, in nordul județului, unde 
și-au petrecut o parte din vacanța 
de vară 800 de pionieri, avînd la 
dispoziție terenuri sportive, un
mini-poligon de tir, bazin de 
înot

In 
raid 
cern 
telui 
trescu :

1 Dumitru 
comitetuluisecretar al __________

U.T.C. în județul Olt,
an.

Rezultatul acestei 
materializat in 40 
fotbal, 17 de bași- 
popicării — toate

nu se lasă mai

etc.
loc de concluzie la acest 

prin orașul Slatina, reprodu- 
cuvintele prim-vicepreședin- 
C.J.E.F.S., tovarășul V. Pe- 

,Consiliul județean se 
preocupă in permanență, cu toată 
atenlia, de baza materială, pe care 
o consideră drept b premisă esen
țială pentru desfășurarea unei a- 
deeărate cctivități sportive de 
masă ți de performanță. Ceea ce 
s-a
este 
cea 
in momentul de față, o constituie 
asigurarea activității sportive de 
masă neîntrerupte ți in sezonul de 
iarnă, deși sălile de sport pe care 
le avem sini incă insuficiente. Sint 
convins insă că nu peste mult 
timp județul nostru va avea, ți 
din acest punct de vedere, o do
tare corespunzătoare".

realizat in ultimii doi ani 
numai un început. Problema 
mai importantă pentru noi,

R. ELISEI

Azi, pe patinoarul „23 August"

«<

CLUJ (prin telefon). Tntîlnirea 
dintre echipele Politehnica Cluj 
cj Progresul București a fost cîș- 
ligată de oaspeți cu 8—7. Două 
hieciuri nu au fost jucate din 
cauza lipsei din formația bucii- 
feșteană a lui Toma Ovici. Cîteva 
rezultate j Komoroczi (Cluj) — 
A, Viziru 7—5, 6—3 ; Giurgiucă — 
Curcă 8—6. 6—0 ; Negru — Tăbă
raș 3—6, 3—6» Giurgiu. Elena Su- 
eîu — Mîrza. Mariana Hadgiu 

3—6» 4—6; Boldor. Ileana 
Fareașan — Viziru, Aneta Verona

6—2. (N. DEMIAN).

După mai bine de o săptămînă, 
timp în care ne-a oferit nu puți
ne satisfacții, tradiționala între
cere hocheistică pentru „Cu
pa României11. se va încheia azi, 
cînd, printre celelalte dispute 
extrem de echilibrate (de pildă, 
jocul pentru locul III dintre Du
nărea Galați și S. C. Miercurea 
Ciuc, în care, pentru prima oa
ră, gălățenii au prima șansă...), 
la loc de frunte se situează și 
tradiționalul derby dintre Steaua 
și Dinamo București. Este primul 
rendezvous pe care, aceste for
mații fruntașe ni-1 acordă în a- 
cest sezon și noi sperăm că el

hoche-va fi onorat atît de către 
iști, cit și de arbitri.

Iată programul ultimei 
ora 8 : Tîrnava Odorhei — 
nr. 1 Miercurea Ciuc : ora 
A.S.E. București — Agronomia 
Cluj ; ora 16 : Dunărea Galați 
S. C. Miercurea Ciuc ; ora 18,3<j: 
Steaua — Dinamo. Clasament* 
1. Steaua 12 p. (71—2), 2. Dinanjo . 
12 p. (58—6), 3. Dunărea 3 p (40ț— 
21), 4. S. C. Miercurea Ciuc 8 p. 
(33—22), 5. Tîrnava Odorhei 4 p. 
(15—46), 6. A.S.E. 2 xp (14—29), 7. 
Agronomia 2 p (23—43), 8. Liceul 
M, Ciuc 0 p (7—92). "

etape :
Liceul
19,30 :

paranteze, talia) : R. 
Gh. Novac (1,97), A. 
Pcpa (1,97), M. Chi- 
Haneș (1,82), C. Dra- 

..... ......... ........D. Georgescu (2,01),
L. ivascencu (2,02), D. Niculescu (1,90),
S. Osacenco (1,83), Cr. Fluturaș 
I. Uglai (1,95). Antrenor : D.

STEAUA : A. Savu (1.91).
Oczelak (2,01), 

Cernat (1,94), D. 
Grădișteanu (2,00), E. 
Stratulot (2,00), V. 
Zdrenghea (1,93), A.

Antrenor : M. Nedef.
UNIVERSITATEA

Czmor (1,95), Gh. 
Minius (1 89), L, Weber (2,03), N. 
driș (1,79), M. Rocsin (1,84), R. I 
ter (2,01), C ~ ......... “
(1.95), M.
(1.94) , N. 
(2,01), C. I 
N. lonescu.

UNIVERSITATEA CLUJ :
(1.84) . A. Schuller (1,93),
(1.95) , Al. Antal (1,89), Șt. Nogy
T. Ursache (1,93), I. Dragomir
M. Barna (1,85), D. Haiduc 
Sabat: (1,89), A. Mihalache .... 
Piicâ (1,88), Antrenor î V. Geleriu.

I.E.F.S. : D. Berceanu (1,98), I. Tucu- 
nel (1,88), Z. Szep (1,96), M. Brabovea- 
nu (1,88), M. Zissu (1,96), L. Nogy (2.00). 
I. Chircă (1.88), L. Molnar (1,98), Gh. 
Mîhuță (2.C4), G. lonescu (1.99). C. Sa
far (1,88), E. Dumitru (1,93). Antrenor: 
D. Evuleț-Colibaba.

FARUL CONSTANȚA :
M. Cimpeanu (1.94), 
Gh. Dumitru (2,01), 
V. Poșca (1,88), R.

. A. Ion (1,78). V. Ion 
Purcăreanu (1,94), R. Decâu ____ _
Jarnea (1,94), R, Gheorghe (1,87). 
Lrenor : Al. Botoș.

I.C.E.D. : Em. Niculescu (1,79), I. 
tonescu (1,86), M. Cimpeanu (1,98), 
Chiciu (1,87), H. MâlușeL (1,90), Șt. 
dosi (1,91), A. Anaxtasiu (1.86). T. Bulat 
(1.98), Fr. Dikay (2,01), FI. Niculescu
(1.85) . M. Andreescu (1,36), S. Antonîu 
(1.97) S. Rotaru (1,93), C. Fera'iu (1,84). 
Antrenor : M. lonescu-Micandru.

DINAMO (intre 
Diaconescu (1,86), 
Cernea (1,97), V. 
vulescu (1,36), ,D. 
gomirescu (1,83),

BUCUREȘTI : Cr.
Stan eseu (1,98), V. 
Stănescu (1,96), D. 
Simulescu (1,83), A.

Popescu
Preduloo 
Vlădescu 
Androna- 

V. 3ula;v

(1.98).
(1.84),
(1.96). 
(2.03), 
(2,00).
(1.83).

Gh. 
c. 
p. 
M. 
V.

(1,85). 
Niculescu. 

T. Tarâ'i 
N, Pirșu

Dumitru 
Neagu 
rfoacă 

Molnar

TIMIȘOARA :
Cimpeanu (2,02),

P. 
A. 

Kin- 
____ __  ,. Prusz- 

N. Gal (î,90), Gh. Munteanu 
Minișcă (1,90), A. Chiorean 
Mănâilă (1,96), D. Iliescu 

Habatiuc (2,01). Antrenor î
D.

M. 
Gh.

Ruhrig 
Roman 
(1.96), 
(1.86). 

(1.90). ■
(1.95).

l. 
M.

RAPID
(1.80) : T.
(1,85). D. 
(2.00), I. ...
che (1,90), D. Vintilă (1,90), 
cea (1 89), G. Petruc (1,86), M. Dumitran 
(1,84), C. Teodorescu (1,82), R. Baciu
(1.80) . Antrenor : H. Tursugian.

C.S.U. GALAȚI ; D. Moraru (1,94). 
Tudose (1,83), Gh. 
Râileanu (1,96), N, 
Moldovan (1,96). D. 
Arădăvoaicei (1,91), 
A. Coman (1,93), I. Szilagy 
Toma (2,03). Aniienor : A. Baltag.

POLITEHNICA BUCUREȘTI : FI. Dudes- 
cu (1,85), S. Molin (1,90), P. Szel (1,94),
V. Rusu (1,88), Cr. Arghel (1,85), V 
Dragnea (2,00), N. Tănăsescu (1,88),
M. Petroff (1,90), M. Posa (2,00). Gh. 
Stratan (1,94). Antrenor: M. Vasi’escu.

MEDICINA TG. MUREȘ : R. Czeduia 
(1,98), R. Bugariu (1,82), L. Csernatoay 
(1,91), Z. Horvath (1,93), Z. Gellert (1,99).
W. Urbau (1,87). D. Matic (1.79), I. 
Bencze (1,88),. L. Hegedus (1,92), A. 
Racz (1,76), A. Spielman (1,77), Șt. Fel- 
szegy (1,76). Antrenor : A. Borbely.

POLITEHNICA IAȘI : D. Scutoru (2,00), 
D. Pomîrlă (2,00), D. Moisescu (1,90),
N. Samson (1,90), V. Vasile (1,90), ». 
Grigore (1,68), A. Vornicu (1,90), C. 
Huică (1,85), M. Huszar (1,78), M. Lu- 
chian (1,90), Al. Cîndea (1,88), C. Orme- 
nișan (1,90), M. Dascălu (1,90), Al. Pa
duraru (1,94). Antrenor : V. Todirașcu.

L.
V.
C.
V, 

(1.90), 
(1,95), S.

Magoș (1,95),
Stratan (1.96), 
Leonte (1,83), 
M. Corjos

I
i
I
I
i
I
I
I
I

...Dar ■ 
acel moJ 
fi plins 
e un afl 
cînd bărB 
prin faptl 
gă, atunci 
să plîngil 
ți-o provl 
bații supil 
care plini 
teamă căi 
tici, in cil 
ții lor del 
Lacrima 1 
semn de I 
ge, (inîncj 
nu e toll 
raj și fc| 
strădui 1 
impasibil I 
în momcl 
teiice alei 
tei e dosi 
șitate — I 
de a n| 
drept în 1 
care-ți ccj 
fii impasl 
diferent. I 
ța îți ceti 
— dă-i-lel 
teme de I 
țări, de „îl 
privirile I 
se, de irJ 
pu te? sol 
sla i|
de
suți și dl 
cere să 1 
plingi — 1 
ți, fără a 
tine insul 
nu e vorl 
lacrimile I 
oamenilorl 
lacrimile I 
ploziei", q 
curge pe I 
gravitațieil 
fața oame| 
nu existai 
a plinge d 
și dacă la| 
acolo, dini

Miercuri 
om care a 
sclia a ni 
simțit că-j 
tind să ml 
viața nu- 
necesară d 
nimeni aii 
nimeni alt 
cruțător J 
piere, că 
„fotbalul a

(1.98).
(1.96).
(1.96).
(1.8S).

AGENDA VINÂTORULU!
Șl PESCARULUI SPORTIV

A. Popovici 
M. Caroten 
A. Spinu 
Marttnescu 
(1-88), 
(1.90).

£ Zilele trecute, au avut loc în 
Belgia, la Gând, întrecerile campio
natelor mondiale de pescuit stațio
nar. Campion al lumii ■ a devenit A. 
Richter (R.F Germania). Pe echipe, 
pe primele trei locuri s-au clasat : 
Franța. Italia și Olanda. Echipa ță
rii noastre a ocupat locul 16.

â Titlurile de campioni republi
cani la lansetă au revenit următori
lor pescari sportivi : V. Porzsolt 
(Cluj) — Ia seniori, A. Porzsolt 
(GlujX — la tineret. Manuela Nicu
lescu (București) — la senioare și 
Ines Enache (București) — la ju
nioare.
• A.G.V.P.S. continuă să repopu

leze cu pești bălțile pe care le are 
in gospodărire, precum șl unele 
ape curgătoare. Pină acum s-au de
versat peste 100 de tone de carași, 
crapi și pești fitofagi, din cele 300 
de tone prevăzute pentru 1974.

& In zilele de 18—20 octombrie va 
avea loc pe poligonul Tunari din 
Capitală finala pe țară a campio
natului republican de talere al vină- 
torilor.

din turneul fi

10 AN
ÎN FINALELE ^*1

POP, CA
ÎĂ ' «W ......... ■

' • ■; A wL I

Ioan Pop (în dreapta), în asaltul
loan Pop este campionul țării 

la sabie (tineret). Un campion 
desemnat in extremis, după o fi
nală extrem de echilibrată" și după 
un turneu de baraj încheiat ne- 
decis. Conform noului regulament, 
nu s-a mai recurs la un al doilea 
baraj, ci s-au calculat indicii 
principalilor pretendenți la titlu.

Pop a fost ir] 
pe prima tre

Inițial, turns 
protagoniști, I 
monescu. Dud 
se detașează, 1 
direct pe Pa 
manieră cate» 
facție de mori

BASCHET DEMiAN, VIZI și
KUN și-ou anunțat re

tragerea din activitatea competiționclâ. 
în scopul sublinierii evenimentului, con
ducerea clubului Universitatea Cluj va 
organiza, in curind, un meci festiv, cu 
prilejul căruia voi fi aco'date distincții 
celor trei bcschetbalișți rCare au apărat 
culorile „aîb-negrilor" timp de aproape 
două- decenii.

am toate 
sporturile

nea categoriilor) I 
125 kg, S. Parași 
kg, M. Cal iței <j 
C. lonescu (Steal 
(Steaua) — 255 n 
245 kg, M. Fared 
M. Iccob (Rapid] 
(Rapid) - 272,5

BOX ARENA „TIMPURI NO!“ o 
găzduit piima gală contînd 

„zona“ seniorilor bucureșteni. Re- 
tehnice ; I. Anton (C.S.S.) b.p.

pentru 
zuitate
I. Asan (Progresul), Gh. lancu (Progre
sul) b.p. M. Tănase
D. Stoiciuc (I.C.M.)
(Timpuri noi), I. Apostol (Rapid) b.k.o. 1
A. Mușat (Semănătcarec), V. Neagu
(Olimpia) b.p. C. Lucian (Metalul), M. 
Peia (Dinamo) b.p. F. Lepădata (Steaua), 
N. Andrei (Metaiul) b.k.o. 1 M. Minoiu 
(Gr. Roșie), {. loancea (Steaua) b.p. N. 
Ursu (Olimpia), I. Vornicescu (I.E.F.S.) 
b.k.o. 2 Gh. Pușcaș (Voința), 
(Constructorul) b.ab. 2 D. . r _
lovschi (Steaua) și C. Flotea (Dinamo)
B. p. Șt. Stroe (Steaua), (pantei Diacc- 
nescu) o GALA INTERNAȚIONALA LA 
BUZĂU : Selecționata Voința — Start 
(Polonia) 11—11. întrecerile,., spectaculoa
se și de bună factură tehnică, au fost

urmărite de peste 2000 de spectatori. 
Cei mai aplaudați pugiliști ;j buzoienii 
G. Ion și V. Dehltu. (I. Stănescu).

(Semănătoarea),
b. ab. 2 R. Peter

1. Stcincu
Petropav-

TANnTAI SIM3ATA, INCEPiNOUAINkJIAJ DE LA ORA 16,
lacul Herăstrău se va desfășura con
cursul dotat cu „Cupa Congresului”. 
Competiția, organizată de comisia mu
nicipală de canotaj-yachting, este rezer
vată juniorilor.

HALTERE
NIORILOR, ce
stanța, între 22 șî 24 noiembrie, a 
amînat. pentru perioada 20-22 decembrie, 
întrecerile se vor disputa tot la Con
stanța » „CUPA CONGRESULUI", dis
putată zilele trecute în Capitala, s-a în
cheiat cu următorii cîșligători (in ordi-

CAMPIONATUL PE E- 
CHiPE REZERVAT SE- 

urma să aibă loc !a Con- 
ioșt

MOTOCICLI
MUNICIPAL BUC 
și rezistență. Dup 
in ultima . luna, ' 
- Călărași, Câh 
București — Giurc 
Giurgiu o probă 
viteză). învingător 
municipiului Bucu 
Gh. Penciu — la 
Dan Năstase — <

OINĂ $ 
cepe astăzi, la S 
următoarelor echi 
(județul Neamț), 
Zorile Votevcdeni 
na (Gări), Victoi 
ța), Dunărea Ck 
Gînciovo (Dolj), 
(Ialomița). Reco’t 
colta Apoîd (Sibi



O LA PELE
în 

nu 
nu 
de

fi plîns 
e ce să 
.DlînsUl 
" ? Dar 
racterizează 
iu să plin

ii te silește 
pa pe care 
le că băr- 
pcmai aceia 
pieile, fără 
liți muiera- 
fie ale vic- 
I,sportive"... 
Ideauna un 
k. nu plîn- 
I ca fierul, 
pet dc cu- 
|scă. A te

LT DIN NOU ÎN DISCUȚIE
CARTONAȘELE GALBENEța i-a luat ..doar" puterea de a 

mai alerga din „16" in „16", i-a 
lăsat desigur alte puteri, care 
insă nu pot mi«^?ora dimensiu
nile durerii din acea noapte de 
2 spre 3, și luindu-i energia 
„jocurilor oficiale" (pentru a 
ne exprima „rece") i-a cerut 
presant să plingă. Simbătă 
noapte l-am văzut în acel meci
— la care, copil cum sint ca 
orice sufletist, nu credeam că-1 
voi vedea vreodată —, meciul 
de adio de pe stadionul locali
tății întîmplător de minunat nu
mite Vilabelmiro, l-am văzut 
mișeîndu-se cîteva secunde, pă
șind o dată unui coechipier, e-

gaură", după care a 
luat mingea, a du- 
s-o la centru și a 
îngenunchiat acolo, 
la punctul fatidic 
de unde începe cel 
mai frumos joc in
ventat de om. A 
sărutat mingea, 
pudic aparatul nu 
s-a dus spre fața 
lui, să-i „prindă" 
plinsul, dar Pele 
piingea, eu știam 
că el plinge fiind
că se desparte de 
viață pentru a in

tra în istoria fotbalului. „Am 
încercat cu disperare să nu 
pling, dar mi-a fost imposibir...
— a mărturisit și-l cred, nu 
pot să nu-1 cred.

Eu însumi aș fi fost disperat 
dacă Edson Arantes do Nasci- 
mento n-ar fi plins în acea 
clipă.

DE LA COPENHAGA i

xact „pe

• ■ ■
a s■ ■ ■
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REPREZENTATIVA DANEMARCEI A SUSȚINUT
UN MECI DE VERIFICARE CU ECHIPA ISLANDEI

pare te-ar 
l „actor", 
Ic. Mpinte 
I -troc în- 
pinste îți 
I vine să 
|ă te alin- 
Fmilă de 
[ai dc ce, 
I Și dacă 
I în văzul 
latîtea ori 
locul ,,ex- 
I că-ți vor 
|;rm legii 
Iplîngi in 
Inilor tăi, 
lie p; ntru 
limii, cind 
locmai de 
Inii.
I 1974, un
■ ia și v<— 
■ameni. a 
Ița. înve
lii — căci 
I puterea 
■dribla ea 
I pasa ca 
[șuta ne- 
limțit că 
I, fiindcă 
B?a“. Via-

CORESPONDENȚĂ :

D. Văzdufă — str. Nuferilor 
23, București : Deschideți uși 
deschise, lăudindu-mi valoarea 
actualei campioane mondiale de 
fotbal. De 4 ani — cronicile me
le stau mărturie — susțin că 
R. F. Germania e îndreptățită 
la cucerirea acestui titlu, bar 
de aici pină Ia subaprecierea 
jocului olandez, pină la zeflc- 
misirea lui... Olanda a jucat 
neinspirat finala, e adevărat. 
Dar toți specialiștii susțin că, 
pină la acea partidă decisivă, 
olandezii au impresionat mai 
mult, prin mari și netăgăduite 
calități. Să judecăm mai calm 
ansamblul problemelor și ne 
vom stima și mai mult.

COPENHAGA 10 (prin telefon). 
Pentru verificarea formulei de 
echipă preconizată pentru meciul 
cu Bemăni», reprezentativa Dane
marcei a susținut un meci cu se
lecționata Islandei, care se pre
gătește și ea pentru intîlnirea 
oficială de rimbâtă cu echipa 
B. D. Germane, din cadrul grupei 
a Vll-a din optimile de finală ale 
Campionatului european.

Reprezentativa Danemarcei a 
învins eu 2—1 (1—1). Dar jocul 
său a convins destul de puțin. 
Mai m seamă in prima parte a 
intilnirii, gazdele au fost domi
nate de fotbaliștii islandezi. Da
neza au deschis scorul prin Lund 
(min. 19), dar oaspeții au egalat 
destul de repede (min. 25. prin 
HaUgrimson). Golul victoriei a 
fost marcat de Le Fevre in min. 
60. Le Fevre este unul dintre cei 
patru internaționali care activea
ză Ia cluburile belgiene și care 
vor fi prezenți, duminică, in echi
pa reprezentativă, intrucît cam
pionatul e suspendat, selecționata 
Belgiei evoluind și ea in Campio-

natul european (sîmbâtă. cu Fran
ța, La Bruxelles). Jocul a avut 
loc la Aalberg și a fost urmărit 
de peste 5 000 de spectatori.

Formația Danemarcei nu va fi 
cunoscută, oficial, decît duminică 
dimineața, după noua reunire a 
lotului, prevăzuta pentru simbă- 
tă. Dar se speră ca in cursul di
mineții de vineri să fie comu
nicată o formație probabilă, spre 
a o anunța și noi atît iubitorilor 
de fotbal din Danemarca, cit și 
celor din România.

La Copenhaga, interesul pentru 
întîlnirea cu echipa României a 
crescut în urma unui comunicat 
al federației de specialitate care 
precizează că este foarte proba
bilă fie rejucarea meciului cu 
Spania, fie ciștigarea sa cu 3—0 
In urma < onteslârii jucătorului 
Martinez. Tribunele stadionului 
Jdraespark” vor fi, se pare, arhi
pline duminică, la ora cind ar
bitrul vest-german W. Biwersi 
va anunța in eperea partidei Da
nemarca—România.

„—Aș vrea să vă mai în
treb dacă și in acest an 
competiționa) hotărîrea Bi
roului federal, adoptată anul 
trecut, cu privire la suspen
darea automată a jucători
lor care au cumulat un nu
măr dc 3 cartonașe galbene 
a rămas sau nu in vigoare ? 
V-aș ruga, daca se poate, să 
publicați și criteriile sau 
mai bine zis faptele ce atrag 
după sine avertismentul pu
blic. Nu de alta, dar să se 
reamintească JUCĂTORI
LOR ce acte necugetate sînt 
interzise pe terenurile de 
joc, ARBITRILOR că nu a- 
plieă Încă cu fermitate lite
ra regulamentului și SPEC
TATORILOR eă, mai întii, 
trebuie să cunoască legile 
sportivității înainte 
contesta deciziile 
lor—“

(Spicuiri dintr-o 
re sosită la redacție 
nată de Armand Niculescu, 
de la Uzinele „1 Mai“-PIo- 
iești).

de a 
arbitrî-

scrisoa- 
și sem-

ud

BELPHEGOR

(Urmare din pag. I)

SCRIMERI

LA SABIE!

ceie două aripi, Lucescu trecînd 
pe dreapta, iar Nunweiller pe 
stingă. In ceea ce privește forma
ția care a servit ca partener de 
antrenament .tricolorilor", ea a 
inclus pe Răducanu, Dobrău, De- 
leanu, Troi și — pină în minutul 
20 — Beldeanu. Caracterul de an
trenament al jocului a fost pre
dominant, fapt reflectat in nume
roasele intervenții în joc ale an
trenorilor lotului. Cu titlu de pură 
curiozitate, consemnăm și rezulta
tul înregistrat, 4—0 pentru selec- 
ționabili. prin punctele înscrise in 
ordine de : lordănescu, Kun (din 
11 m) și Radu Nunweiller (2).

Djpâ cum vede(i, ne aflăm 
fața unui subiect reactualizat 
un iubitor al fotbalului căruia, 
la început, ii precizăm că forul

ustață
urcat 

fiului... 
Ut doi 
janteli-

, Pop 
I asalt 
I dc o 
I Satis- 
Ip, de-

Ipid) —
212,5

P3 *9- 
Durac 

hua) - 
L5 kg, 
pruziuc

oarece în asaltul următor. 
Frunză, Va pierde aproape la 
de categoric (1—5 !). Pîr.ă 
urmă, trei sabreri — Pop, Pante- 
limonescu șî Frunză — au ajuns 
în situația - de a-si disputa titlul, 
în baraj. Aceasta <i din cauza lui 
M. Mustață, eliminat din concurs, 
la asaltul al 11-lea, cu Frunză, 
pentru atitudine ireverențioasă 
față de arbitrul principal, prof. 
II. Bădescu.

In baraj. Pant1 iimqnescu a ciș- 
tigaț la Pop (5—4), apoi Pop ia 
Frunză (5—0), iar Frunză l-a în
trecut pe Pantelimoneseu ; 5—3 ' 
Egalitate, deci, de victorii si după 
baraj! Calculul indicii r a stabi
lit următorul clasament final : 1. 
Pop (Steaua) 4 \. — 2,656 ; 2. 
Frunză (Tractorul Brașov) 4 v — 
2,485: 3. Pantelimoncs-. u (Școala 
sportivă 1 București) 4 v. — 2,225 • 
4. Mancaș (Steaua) 1 v. ; 5. Stan 
(Șc. sp. 1) — 0 v.

Surpriză în întrecerea feminină 
de floretă (echipe) : pe locul I. 
formația clubului Steaua, care a 
dispus cu 6—3 de cea a Școlii 
sportive nr. 1 București. învingă
toarele au condus ia un moment 
dat cu 5—1 (!), demonstrînd o ex
traordinară ambiție și vitalitate. 
Au punctat Ștefania Tudose (3), 
Roxana Cochirleanu (2) și Car
men Cucuteanu. Clasament final : 
1. Steaua, 2. Școala sportivă l 
București, 3. Școala sportivă Satu 
Mare, 4. Viitorul București.

Vineri, proba individuală de 
spadă.

cu 
fel 
ia

ASTAZI SE
PREGĂTIRILE
DE TINERET

Tiberiu STAMA

ÎNCHEIE
LOTULUI
(23 ani)

După meciul « 
de miercuri, lotul 
ani) și-a continuat 
tele, urmînd să încheie 
campania de pregătiri în 
rea intilnirii cu Dane- 
CARE SE VA DISPUTA SlMBĂ- 
TA, DE LA ORA 15,15, PE STA
DIONUL DINAMO. Principala 
sarcină a conducerii tehnice ne 
apare readucerea în sinul echi
pei a vitalității demonstrate în 
întîlr.irea de duminică cu F. C. 
Constanța, atuuri mai puțin pre
zente, trei zile mai tîrziu. in 
mctiul-tcs» cu Dinamo. Men
ționăm eă fotul de tineret a tre
buit să suporte în perioada 
ceasta de pregătire o criză 
readaptare a unor jucători 
chemați 
locurile 
(plecați 
turneul 
ale Iui 
serviciile cărora s-a renunțat. E 
vorba de Lăzăreapu, Smaranda- 
che, Mateescu, Muițescu, Dudu 
Georgescu, Năstase. absenți la 
întîlnirea internațională cu Po
lonia, disputată în urmă cu două 
săptămîni.

de verificare 
de tineret (23 

antrenamen- 
astăzi 
vede- 
narea.

a- 
de 

re
ia lot, unii completînd 
Iui Bathori I și Hclvei 

cu Olimpia Satu Mare în 
din R. P. D. Coreeană), 
(Tlihaia și Porațchi, la
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MARI ȘI NUMEROASE CÎȘTIGURI LA SISTEMELE 
PRONOSPORT.

Numai în luna septembrie au 
fost oferite peste 110.000 cîș
tiguri participanților la sistemele 
Loto-Pronosport, 
stînd în bani, 
excursii. Dintre 
tori prezenți la 
ilor vă facem cunoștință cu DRA
GAN LUCIAN din Petroșani, po-

cîștiguri con- 
autoturisme și 
recenții cîștigă- 
ridicarea premi-

sesorul unui cîștig de 
la Pronoexpres. 
viitoare vă vom 
cu alți cîștigători 
primat dorința de
sumele primite locuințe, 
de rolosihțâ casnică, I 
mobilă, îmbrăcăminte ș.a.

LOTO-

50.000 lei 
numerele 

cunoștință 
și-au ex-

In
face 
care 
a cumpăra cu

lucruri 
frigidere,

CÂȘTIGURILE TRAGERII I.OTO DE» « OCTOMBRIE
7.72» iei; Cat. D : 12,15 ă 3.212 lei ; 
Cat. E SC,50 a 691 lei ; Cat. F : 101,25 
a 325 lei ; Cat.1 X : 1341,03 a 100 iei- 

REPORT CATEGORIA A i 129.332 lei. 
Ciștigurile «ie categoria 1 obținui» 

pe bilete jucate 10% au ret eriit par- 
ticipantilor SON FLOROtU din Bîrlad 
și GABRIEL MVNTEANV din Bucu
rești.

Extragerea I : Categ. 1 
te 10% a 50.000 lei Cat 
25.102 lei ■ Cat. 3: C.65

’ Cat. 4 : 12,15 a 3.719 lei 
102,50 a 441 lei ; Cat. 6 : 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 227.781 
Extragerea a H-a: Caleg. B : 

variante a 32.523 lei ; Cat. C : 5,05 a

: 2 varian- 
, 2 : i,W a 
X C.794 lei ;
; Cat. ’ 
120,60 a

5 :
375

lei.
1,20

Cu acest joc de antrenament, 
lotul reprezentativ al țării noastre 
și-a încheiat pregătirile în țară 
in vederea jocului cu Danemarea.

în cursul acestei dimineți, dele
gația fotbaliștilor români se va 
îndrepta spre Copenhaga (via Var
șovia) și va ajunge în capitala 
daneză în jurul orei prinzului. 
Conducerea tehnică a anunțat că 
lotul ce se deplasează cuprinde 
următorii 16 jucători : Răducanu, 
Iorgulescu, Chcran, Sătmureanu 
II, Antonescu, Anghelini, Dobrău, 
Deleanu, Dumitru, Dinu, Iordă- 
nescu, Beldeanu, Lucescu, Troi, 
Kun și Radu Nunweiller. Delega
ția va fi condusă de tov. Tudor 
Vasile, vicepreședinte al F.R.F,

Azi după-amiază. programul e- 
chipei noastre" prevede o odihnă 
de 2 ore, urmată de un antrena
ment de circa 60 de minute, pro
babil pe 
Idraetspark’ 
șura partida de

Reamintim că 
ca — România 
incepiud ce la 
reștiului) și va

în 
de 
de 

... _______de
specialitate își menține pe mai de
parte hotărîrea luată în privința 
suspendării automate a jucătorilor 
care au cumulat, intr-un tur sau 
retur de campionat, un număr de 
3 avertismente. Iată acum și aba
terile pentru care se acordă și se... 
pontează, în fișa de evidență a fie
cărui fotbalist, cartonașul galben :

— jucătorul care încalcă cu per
sistență regulile jocului (faulturi 
repetate, joc 
etc.) ;

— jucătorul 
prin vorbe sau 
zie a arbitrului ;

— jucătorul caic se face vinovat

periculos repetat

care dezaprobă, 
gesturi, orice deci

de comportare necuviincioasă (ne
sportivă, neloială față de arbitri, 
adversari, coechipieri sau public) 
cum ar fi ;

• părăsirea terenului de joc 
fără încuviințarea arbitrului — afa
ră de cazul unui accident, de evi
tarea unei poziții de ofsaid sau ie
șire impusă fortuit de ocolirea ți
nui adversar ;

® jucătorul care întirzie execu
tarea loviturilor libere, neretrăgîn- 
du-se la distanța 
(9,15 m), sau care 
rea mingii în joc 
la poartă etc.) ;

• jucătorul aceleiași echipe 
care trimite în mod intenționat 
mingea în tribună pentru a trage 
de timp.

« jucătorul care simulează că 
a fost lovit sau faultat.

Acestea sînt normele de bază 
care stau la baza hotărîrii forului 
de specialitate, hotărîre îzvorîtă 
din dorința unanimă a factorilor 
de conducere de a Întări disciplina 
pe terenurile de joc. de a asigura 
partidelor, din toate eșaloanele 
fotbalului nostru, acel mult dorit 
spirit al fair-play-ului.

Ținem să precizăm că sublinie
rile din pasajul infracțiunilor enu
merate ne aparțin. Le-am făcut 
nu întâmplător, ci pentru a atrage 
atenția majorității „cavalerilor flu
ierului" din fotbalul nostru că nu 
sînt suficient de fermi și de exi- 
genți în acordarea cartonașelor 
galbene acelora care încalcă, legile 
scrise și nescrise ale sportivității 
— indiferent de numele jucătoru
lui și apartenența lui la un club sau 
altul. Se cunosc destule cazuri de 
meciuri din Divizia A și mai ales 
din diviziile următoare în care 
mulți, foarte mulți fotbaliști comit 
una sau mai multe infracțiuni de 
genul celor amintite mai sus fără 
a primi măcar o simplă mustrare 
verbală, ca să nu mai vorbim de 
cartonașul galben !

regulamentara 
întârzie rcpune- 
(la lovitura de

0 CIFRA CARE INVITA LA SERIOASE REFLECȚII» 3
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„Kobenhavn 
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duminicâ.
meciul Danemar- 

puta 
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14 30 

fi 
de

va dis 
(ora B: 

transmis 
radio și

Iu cursul, di 
varășii Eniil 
ceprim-minist r 
președinte al 
locotenent Mai 
vicepreședinte, .
nent Alexandru Dănesco. m 
al Consiliului Național pen* 
cație Fizică și Sport au 
vizită la cantonamentul lot 
la Snagov. Cu acest prilej 
norul Valenti' 
tat o informe 
lor echipei I 
de duminică.

Tovarășul 1 
întreținut cu 
deplin succes 
dă internațională pe cart 
de susținut la Copenhaga.

to
il

Și

Emil Drăgănescu s-a 
jucătorii și le-a urat 

► în importanta pai 
o au

Cititorii ziarului nostru au ob
servat că, începînd cu acest sezon, 
in chenarul care însoțește cronica 
fiecărei partide din Divizia A, a 
apărut o rubrică nouă : RAPOR
TUL FAULTURILOR. Acest „su
pliment" a fost introdus cu scopul 
dc a da cititorilor o imagine și a- 
supra climatului de sportivitate e- 
xistent- in teren, asupra modului 
cum înțeleg jucătorii să respecte 
legile scrise și nescrise ale „îair- 
play“-ului. Privind retrospectiv e- 
tapele de campionat, evident, ne 
frăpează unul din procentajele re
duse de 
derbyul campionatului, ________
in etapa a IÎI-a. In acea partidă 
DINAMO — STEAUA, cind din 
ciocnirea celor două mari rivale 
ale Diviziei a rezultat un specta
col de mare angajament, cu multe 
faze frumoase, arbitrul a fluierat 
doar 17 neregularități și acelea des
tul de minore.

Din păcate, insă, aceasta a fost 
o excepție in totalul partidelor de
rulate pină in prezent. Spunem o 
excepție, deoarece in foarte multe 
intilniri numărul infracțiunilor a 
fost dublu, dacă nu ți mai mare. 
Totalul acestora, pe primele 8 eta
pe de pildă, se ridică la cifra de 
1 920 ! Raportind-o la cele 6 480 de 
minute la care ne referim o să 
constatăm câ la aproximativ 3.37 
minute s-a comis cite o infrac
țiune. Dacă ținem insă seama câ 
timpul efectiv de joc este, in me
die, de aproximativ 60—65 de mi
nute (restul reprezentind pierderi 
de timp 
lor de Ia 
netelor, 
mingilor

faulturi înregistrate în
consumat

cu executarea aruncări- 
margine, executarea cor- 
intirzicri in repunerea 
de joc, trageri de timp)

ECHIPA DE TINERET A DANEMARCEI
A SOSIT LA BUCUREȘTI
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Ieri după-amiază a Sosit în 
București reprezentativa de tine
ret a Danemarcei, compusă , din 
16 jucători. Imediat după cazare, 
echipa oaspe s-a îndreptat spre 
stadionul Dinamo, unde a efec
tuat, timp de 60 de minute, un 
antrenament intensiv. S-a 
vat lesne (antrenorul 
noastre, Cornel Drăgușin, 
nînd pregătirea danezilor, 
ca acest lucru) ponderea 
trenament a marcajului 
dual, strict, ceea ce vorbește de 
la sine despre exprimarea echi
pei Danehtarcei, sub acest aspect, 
în meciul de sîmbătă. 
austriap Ernst Netuka 
dispoziție următorul 
Foulsei) și Ole Kjar - 
John i Anderson, Erik
Allan Hansen, Jan Knudsen, Mi
chael Hylilgaard, Niels Tunc Dan- 
sen, Poul Aabling, Ole Schouboe, 
Jene J. Bertelsen, Ole Rasmussen, 
Allan Hansen, Torbcn Hansen, 
Jene Molding și Lars Bostrup — 
jucători de eimp. Dintre aceștia,

obser- 
echipei 

vizio- 
remar- 
în an- 
jndivi-

Anțrenorul 
a avut la 

lot : Per 
— portari, 

Erikson,

Poulsen, Schouboe. O. Hansen și 
Molding sînt internaționali A, cel 
mai cunoscut dintre ei fiind 
Schouboe, ex-profesionist în cam
pionatul belgian, care l-a înlocuit 
în ultima clipă pe un alt cunos
cut internațional, Birger Petersen, 
bolnav.

Dl. Bent If. Mortensen, secretar 
al Federației daneze de fotbal, 
conducătorul delegației, ne-a măr
turisit câ în acest prim meci între 
echipele de tineret ale României 
și Danemarcei un rezultat de ega
litate ar fi satisfăcător pentru 
delegația sa. A mai adăugat că 
starea de spirit a formației dane
ze este fortificată după recen
tele rezultate de 2—2 și 2—1 (ul
timul în deplasare) în compania 
Belgiei (tineret).

Astăzi, la ora 15, lotul danez 
execută încă o ședință de pre
gătire, completîndu-și programul 

■ cu vizionarea uriur film:
Impresia noastră ' după antre

namentul efectuat ieri : danezii 
sînt supli, rapizi, ambițioși. (1. C.).

concluzia este și mai dezolantă : o 
infracțiune la aproximativ 2,36 mi
nute ! ! Firește că, în asemenea 
condițiuni, jocul nu are cursivitate, 
uneori nervii cedează și spectaco
lul ca atare este ratat. Astfel, iu
bitorii de fotbal pleacă de la sta
dioane cu gustul amar că au pier
dut o după amiază, că au plătit 
un bilet numai ca să-l vadă pe x 
sau y cum își „cosește" partenerul 
de joc, cum il plachează ca la 
rugby, cum il obstrucționează...

Aceste 1 920 faulturi acuză și in
vită totodată la serioase reflecții 
pe antrenorii echipelor, pe jucăto
rii și conducătorii de cluburi din 
Divizia A, precum și pe cei din 
eșaloanele inferioare unde situația, 
din punctul de vedere al infracțiu
nilor comise pe gazon, depășește 
cifra amintită in rindurile de mai 
sus.

Inutil să concluzionăm că îmbu
nătățirea calitativă a fotbalului 
nostru este serios grevată atunci 
cind. pentru obținerea rezultatelor, 
întrebuințezi arme care vin in 
contradicție cu legile sportivității.

Stelion TRANDAFIRESCU

ACTUALITĂȚI
• . DE LA CO.U1MA DE COMPE

TIȚII și disciplina. Analizînd i- 
reguiaritățile comise în timpul jo
cului de Divizia B Progresul Brăi
la — Petrolul Ploiești, Comisia de 
competiții și disciplină a dictat ur
mătoarele «sancțiuni : două etape 
suspendare jucătorului Zamfir (Pc=\ 
trolul),- recidivist in lovirea adver
sarului ; mustrare — fotbaliștilor 
Ronțea (Progresul Brăila) și Ănge- 
lescu (Petrolul) pentru lovire reci
procă ; ultim avertisment secției de 
fotbal Progresul -------
ficiente măsuri 
care cauză s-au 
nesportive 
spectator.

Tot în ședința_ _________ ____
sia l-a suspendat o etapă pe Mure- 
șan (Minerul Baia Sprie) pentru a- 
titudine necuviincioasă Iată dc ar
bitrul de tușă. Jucătorul Sturza 
(M inerul Anina) a fost sancționat 
cu mustrare pentru proteste la de
ciziile arbitrului.

• VN CUPLAJ INEDIT. Stadio
nul Republicii găzduiește astăzi un 
cuplaj fotbalistic deosebit de atrac
tiv organizat de clubul Sportul stu
dențesc în cadrul competiției «Me
morialul Ioachim Popescu** : Politeh
nica Timișoara — Sportul studențesc 
(ora 14) și Universitatea Craiova — 
Politehnica Iași (ora 15 45).

O LA GALATI ~ ^MEMORIA
LUL CRISTIAN STATESCU*. Azi, 
la Galați, vor avea loc primele 
partide în competiția „Memorialul 
Cristian Stătescu". Meciurile se vor 
disputa pe stadionul Dunărea, după 
următorul program : ora 14 : Du- 
nav Ruse — Selecționata Guineei ; 
ora 15,45 : F« C. Galați 
Pleven. Duminică, de la 
același stadion, se vor 
vinsele între ele și, în 
învingătoarele între ele.

minerul moldova noua — 
F.C.M. REȘIȚA 2—2 (1—0)- Con
stantin (min. 3) și Metea (min. 65) 
au- marcat pentru Minerul. Căprio- 
rti (min. 70) și Bora (min. 72) pen
tru formația reșițeană. (P. Suman- 
«lan-coresp ).

din

B răii a pentru insu- 
organizatorice, din 
produs manifestări 
partea «publicului

de miercuri, comi-

— Sparta 
ora 10, Pe 
întîlni în- 
con.tiâuarej



ÎN VEDEREA PARTIDEI CU XV /e ROMÂNIEI,

Doar patru titulari de acum doi ani: FOUROUX, ROMEU, ESTEVE și AZ ARETE
Pentru echipa Franței, acest 

voiaj în România constituie o 
bruscă reluare a activității inter
naționale, după o lungă întreru
pere în această vară care a uf- 
mat turneului din Argentina. De 
altfel, observatorii francezi avi
zați se arată a fi destul de în
grijorați de amintirea dificultăți
lor' întîmpinate în 1973 la Va
lence și anul acesta în luna iu
nie, la Buenos Aires.

Intr-adevăr, chiar dacă france
zii au cîștigat cele două testuri în 
fața „pumelor" (n.r. sub acest 
nume sînt cunoscuți rugbyștii ar
gentinieni), lucrul acesta l-au rea
lizat cu foarte mare dificultate și 
după ce au fost supuși unei ma
sive dominări argentiniene în 
grămezi. Jean Desclaux, respon
sabilul tehnic al echipei Franței, 
speră, totuși, că reintrarea celor 
doi mari absenți ai voiajului snd- 
american, AJain Estăve și Claude 
Spanghero, va reda greutatea și 
stabilitatea cunoscută a grămezii 
franceze. Cu toate acestea, nu se 
ascund grijile legate de faptul 
că francez» sînt chemați să-i 
înfrunte pe români la început 
de sezon, cînd competiția oficia
lă în Franța nu s-a reluat decît 
de o lună de zile și cea mai mare 
parte a internaționalilor mani
festă încă o formă destul de me
diocră, ei nedisputînd decît 
partide oficiale în cadrul 
plonatulul.

Responsabilii „XV“-lui 
contează mult pe aportul noului 
căpitan al echipei, Jacques Fou
roux, pentru a uni toate 
giile. Fouroux, care acum 
ani i-a succedat la cîrma 
pei La Voulte lui Lilian Cambe- 
rabero. este un sportiv cu gaba
ritul redus, ca și maestrul său 
(1,62 m și 67 kg), el rămînînd, fă
ră îndoială, unul dintre cei mai 
mărunți internaționali ai rug- 
byului francez. Dar cit de atletic, 
cît de robust, cît de întreprinză
tor este acest jucător, care și-a 
afirmat posibilitățile de interna
țional acum doi ani, chiar în fa
ța României, în foarte dificilele 
condiții atmosferice în care s-a 
desfășurat partida de la Constan
ța. Acum, printr-un complex de 
împrejurări, Fouroux a fost pro
movat chiar căpitan al naționalei 
franceze. El „profită" de dizgrația 
Iul Max Barrau și. slaba formă 
actuală a vice-căpitanului ■ Olivier

trei 
câm-

Franței

ener- 
cițiva 
echi-

! ESJ

Un frumos atac grupat al înaintării franceze. Participă la el Saisset, 
Esteve, CI. Spanghero și Boffelli (cu bandă albă pe cap), tn dreapta, 
mijlocașul Romeu. (Ultimii patru vor fi prezenți in partida de la 
București) Foto : MIROIR DU RUGBY

sigur. 
speră, 

ju-

Saisset. Fouroux, este 
are temperament. Se 
în orice caz, ca toți 
cătorii să regăsească perfectul 
spirit de echipă care i-a animat 
și acum doi ani la Constanța. Dar 
principala grijă a tehnicienilor 
francezi pleacă de la faptul că 
au acordat multă încredere unor 
elemente tinere încă neconfirmate 
(Etchenique de Ia Biarritz și Lau
rent Desnoyers de la Brive). 
altfel, francezii prezintă 
samblu foarte modificat 
echipa de la Constanța, 
tru jucători (Fouroux, 
Esteve și Azaretc) mai 
parte din „XV“-le_ care 
reuni joi seară la Paris 
si sîmbătă după-amiază

singură zi pen- 
coeziunea este 
îndoială, ele- 

calitate care fac 
Franței se vor

De 
an- 
de 

pa-

un
față
Doar

Romeu, 
fac

se 
și va so
la Bucu-

azi 
va

rești. Desigur, o 
tru a-și regăsi 
puțin. Dar, fără 
mentele de mare 
parte din echipa , 
strădui să surmontezd acest han
dicap si să se comporte la înălți
mea prestigiului lor pe marele 
stadion bucureștean.

HENR1 GARCIA 
șeful rubricii de rugby 
de la ziarul „UEquipe"

F.I.F.A. VA VOTA PENTRU J.0.1980 LA MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat ziarului 
„Sovietski Sport", președintele 
Federației internaționale de fot-

VICTORII OBȚINUTE 
DE ILIE NĂSTASE
Și VIRGINIA RUZICI

LA MADRID
In optimile de linalâ ale turneului de 

tenis de la Madrid jucătorul român 
Ilie Nâstase l-a Învins pe englezul 
Taylor cu 6—4, 6—1 șl s-a calificat 
pentru „sferturi". Celelalte rezultate: 
Orantcs — Pinner 6—2, 6—0, Okker — 
A. Amritraj 7—6, 6—2, Kodes — Dih'os 
4—5, 6—4. 7—5. Borg — Gisbert 6—4. 
1—6, 6—1, Vilas — Mottram 6—3. 6—4. 
Solomon ‘— Yuill 6—1, 6—1, Ramirez 
— Hrebec 6—3. 6—2.

în cadrul turneului feminin, jucă- 
toarea noastră Virginia Kuzici a ob
ținut, în turul trei o frumoasă vic
torie în fața cunoscutei tenismanc 
Maria Pinto Bravo, de care a dispus 
cu 6—3, 6—1. Alte rezultate : Helga 
Masthoff (R.F.G.) —t Susan . Mappin 
(Anglia) 7—6. 6—2. Mirka Kozluhova 
(Cehoslovacia) — Romy Darmon 
(Franța) 6—2, 6—1.

bal, Joao Haveiange, a expus în 
linii mari noul program al foru
lui fotbalistic internațional.

Referindu-se la candidatura o- 
rașului Moscova de a organiza 
Jocurile Olimpice de vară din a- 
nul 1980, J. Haveiange a decla
rat : „In ce mă privește, voi vo
ta în favoarea orașului Moscova. 
Uniunea Sovietică a făcut mult 
pentru dezvoltarea sportului, 
preocupat de tineret, a 
contribuție importantă în 
rea olimpică. Cei care-și 
votul pentru Moscova pot 
guri că, în 1930, olimpiada 
ră se va desfășura în cele 
bune condiții".

s-a 
adus o 
mișca- 

vor da 
fi si

de va- 
mai

DIN FOTBALUL
© In meci amical la Rotter

dam : Olanda — Elveția 1—0 
(1—0). A marcat Geesl (min. 38).

© în turneul de la Damasc : 
Siria — Tunisia 3—1 (1—1), după 
prelungiri. în finală se vor 
tîlni : învingătoarea meciului 
dan — Maroc cu Siria.

© La Paris, o combinată 
cluburilor franceze Reims +

în- 
Su-

a 
St.
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La campionatele mondiale de lupte greco-romane

CINCI SPORTIVI ROMÂNI-
ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMUL TUR

KATOWICE, 10 (prin telefon). 
La Palatul sporturilor din locali
tate au început joi campionatele 
mondiale de lupte greco-romane. 
înaintea gongului inaugural a avut 
loc festivitatea de deschidere, în 
cadrul căreia au evoluat peste 
2 000 de elevi sportivi și artiști 
amatori.

Mai întîi am vrea să consemnăm 
faptul că sorții au fost vitregi 
pentru mulți dintre sportivii ro
mâni. Bunăoară, reprezentantului 
țării noastre de la cat. 68 kg., Eu
gen Hupcă. i-a fost opus campio
nul olimpic Nelson Davidian 
(U.R.S.S.), lui Ion Păun (cat. 62 
kg.) i-a fost desemnat ca prim 
adversar deținătorul titlului mon
dial, Kazimierz Lipien (Polonia), 
iar lui Roman Codreanu (cat. 
+100 kg.) vicecampionul olimpic și 
dublul campion al lumii Alek
sandr Tomov (Bulgaria). Iată a- 
cum și cîteva amănunte despre 
partidele pe care le-au susținut u-

nii

Corespondență specială pentru ,, SPORTUL"

INTERES MAJOR PENTRU CAMPIONATELE
MONDIALE DE GIMNASTICĂ DE LA VARNA

SOFIA (prin telex). Doar pu
ține zile au mai rămas pînâ ce, 
la Palatul sporturilor din Vama, 
se va da startul îh campionatele 
mondiale de gimnastică. De pe a- 
cum se poate spune că această 
ediție a întrecerii supreme a gim
nasticii va depăși toate recordu
rile 
și-au 
naști 
ale 
Pînâ 
den te. In mod firesc, acest mare 
concurs stîrncște un interes ma
jor în lumea sportivă internațio
nală; fapt reflectat de numărul 
de ziariști care și-au anunțat 
prezența la Varna. Au fost acre
ditați pînă în prezent la centrul 
de presă 170 de reprezentanți ai 
presei din 30 de țări ale lumii, 
între care din R. D. Germană, 
Cehoslovacia, U.R.S.S., R. F. Ger
mania, Elveția, Olanda, România 
ș. a.

Deși sala este 
toare, 
pătai de pe acum 
acut.
comitetul de organizare va reține 
1 500 de bilete pentru oaspeții o- 
ficiali ai campionatelor mondiale — 
antrenori, tehnicieni, ziariști etc.

După cum s-a mai anunțat, 
deschiderea festivă a ediției din 
acest an a campionatelor mon
diale va avea loc în ziua de 20 
octombrie, la ora 18, printr-o 
mare demonstrație de gimnastică 
de masă realizată de tineri și ti
nere din țara gazdă, sub gene
ricul „Gimnastica în slujba unei

de participare. Intr-adevăr, 
anunțat prezența 336 de gim- 
si gimnaste din 36 de țări 

lumii, cifre nemaiîntîlnite 
acum la competițiile prece-

foarte încăpă- 
problema locurilor a că- 

un caracter 
Aceasta pentru că, zilnic.

INTERNAȚIONAL
Germain a fost învinsă de C. F. 
Barcelona cu 5—1 ! Golurile 
fost 
cial 
chi, 
blă

In runda a 5-a a turneului interna
țional do șah de la Manila, Florin 
Gheorghiu l-a învins în 43 de tnutărl 
(lntr-o variantă a apărării Benoni) 
pe marele maestru iugoslav Lubomir 
Uubojevici. El are 2,5 puncte și o 
partidă mal puțin jucată.

După desfășurarea partidelor între
rupte, în turneul de sah de la Kra- 
gujevac, în fruntea clasamentului se 
află Vaganian cu 3 p., urmat de 
Pldevski cu 21/, p„ Bilek.- Jansa.. 
Tringov . cu cîte 2 .p.. > etc.. Maestrul 
rornân Victor ciocâîtea. care, a re
mizat cu Matulovict și a pierdut la 
Cetlin. are 1 p. In runda a 4-a, 
Ciocâîtea va juca cu iugoslavul Ve- 
iimirovlci.
Tradiționala competiție de box „Tur
neul Prietenia” va avea loc cu În
cepere de la 22 octombrie la than 
Bator (R. P. Mongolă). Echipa de 
tineret a țării noastre va avea în 
co-nocnență. printre alții, pe Florian 
Chită. Carol Hajnal, Gh. Axente

diclaților ia -titlul mondial da șah 
dintre Victor Korcinoj și Anatoli 
Karpov a fost reluată și s-a încheiat 
remiză la mutarea 59. Scorul a de
venit acum 6—4 în favoarea lui 
Karpov.
La turneul internațional de box de 
Ia Izmir (Turcia), care va începe 
la 20 octombrie, tara noastră va fi 
reprezentată de 4 pugiliști : O. A- 
măzăroaie, Miron Tudor, Bobi Flo- 

. riari șl Trăian Cerchia. . .. .
Tradiționala cursă ciclistă „Cupa A- 
gostoni** a revenit. rutierului: italian 
Felice- Gimondi, care a acoperit 
200 km în 5 h 03. După 31 sec. a 
sosit alt ciclist italian, Franco Bi- 
tossi. . La cjteva secunde a sosit a- 
poi belgianul. Roger de Vlaeminck 
care a fiitrecut la '.șprlnt în ordine 
pe ' colegii săi Martens, Eddy Mer
ckx și V-erbecck.'

au 
marcate de Cruyff (2), Mar- 
(2), Heredia, respectiv Bian- 
care mai apoi a suferit o du- 
f rac tură la picior.

© In campionatul vest-german 
(etapa a 8-a) : Hamburger SV — 
F. C. Koln 3—1, Bayern Miinchen
— Werder Bremen 2—0. Fortuna 
Dilsseldorf — Borussia Mdn- 
chengladbach 3—2, Vfl Bochum — 
Eintracht Frankfurt 3—T. In cla
sament conduce Hamburger SV 
cu 13 p, urmată de Eintracht 
Frankfurt, Eintracht Braunsch
weig, Borussia Monchengladbach 
cu cite 11 p.

• In campionatul Ungariei (e- 
tapa a 9-a) : Ujpesti Dozsa— Fe- 
renevaros 3—1, Honvdd — Vasas 
1—1, Csepel — Videoton 3—1, 
Pecs — Gyor 2—1. Szombathely
— M.T.K. 0—0. în clasament : Uj
pesti Dozsa 15 p, Honved 
joc în plus) etc.

campionatul
.Lvov

14 p (un

Partid* a l»-a a finalei turneului can

Țurneul de baschet de ia Belgrad 
s-a încheiat cu victoria echipei Par
tizan. tn finală, baSchetbaliștii iu
goslavi au învins cu 95—91 (51—54) 
echipa T.S:K.A. .Moscova,

vieți fericite". Apoi. în zilele ur
mătoare, vor avea loc întrecerile 
pe echipe, pentru desemnarea 
ierarhiei mondiale la individual 
compus, precum și a primilor cla
sați pe aparate. Competiția se va 
încheia duminică 27 octombrie.

De menționat că organizatorii 
se străduiesc să asigure cele mai 
bune condiții de desfășurare 
concursului. Comunicarea rezul
tatelor către presă și public se 
va face folosindu-se o aparatură 
electronică specială, notele acor
date de arbitri concurenților ur- 
mînd a fi cunoscute la un mi
nut după terminarea exercițiului. 
Participanții la C.M. vor avea la 
dispoziție 8 săli de antrenament, 
Iar aparatele 
în concursul 
leași pe care 
din 1968.

pe care vor evolua 
oficial. vor fi ace- 
s-a concurat la J.O.

EMIL ANTONOV 
„Naroden Sport"

dintre luptătorii români. Con
stantin Alexandru (cat 48 kg.) 
l-a întîlnit pe Heinz Schmidt 
(R.D.G.). După numai 30 de secun
de Alexandru conducea cu 7—0, 
finalizînd rapid o fixare continua
tă cu 3 excelente supleuri. Cu o 
altă fixare el și-a mărit avantajul 
la 8—0 cînd s-a încheiat prima re
priză. La reluare, luptătorul ro
mân și-a adus adversarul în „pod", 
în urma unui spectaculos salt. Fă- 
cind eforturi apreciabile, Schmidt 
a reușit să evite tușul, dar scorul 
luase proporții în favoarea lui A- 
lexandru : 11—0. Pînă în finalul 
partidei Constantin Alexandru s-a 
detașat categoric (19—1) obținind 
o aplaudată victorie. Deoarece el 
a realizat un scor la o diferență 
mai mare de 12 puncte nu a pri
mit nici o penalizare.

A urmat Nicu Gingă (cat. 52 
kg.) care a luptat cu Iranianul . 
Mohamad Horiyar, un adversar 4^
puternic și totodată bătăios. Dar '<•
Gingă a impus chiar de la început 
un ritm debordant, determinîn- 
du-I pe Horiyar să intre în defen
sivă și astfel să primească un 
avertisment. în continuare, luptă
torul român a finalizat, în ordi
ne, un șurub, o centurare latera
lă, un tur de braț și alte două 
centurărl laterale, permițîndu-i 
adversarului doar două fixări de 
cîte un punct. Cînd a răsunat ul
timul gong, rezultatul era net fa
vorabil lui Gingă, 10—2 și deci 
victorie la puncte. A luptat, apoi, 
Marin Dumitru (cat. 57 kg), cu 
Bernd Dreschel (R.D.G.). Sporti
vul român și-a dominat adversarul 
pînă în repriza a 3-a cînd condu
cea cu 5—0. Dar, în ultimele 3 mi
nute Dreschel a reușit o fixare, 
un salt și apoi un tur de cap. în- 
toreînd rezultatul în favoarea sa 
(5—6) și astfel Dumitru a pierdut 
un meci pe care putea să-1 cîș- 
tige.

Rezultatele celorlalți luptători 
români : Ion Enache (cat. 82 kg) 
b. tuș (min. 2) Allan Koring (Da
nemarca), Dumitru Manea (cat. 90 
kg) b. t. (min. 5) Yamaguchi 
Ysao (Japonia),. Nicolae Marlines- 
cu (cat. 100 kg) b.t. (min. 8) Pe
dro Pavlidis (R.F.G.), Ion Păun 
(cat 62 kg) p.p. Kazimierz Lipicn 
(Polonia), Eugen Hupcă (cat. 68 
kg) p.p. Nelson Davidian (U.R.S.S.), 
Adrian Popa (cat 74 kg) p.t. (min. 
8) Toma Mihaly (Ungaria) și Ro
man Codreanu (cat. +100 kg) p. 
dese, (min, 9) Alexandr Tomov

Mihai TRANCA

C.iVl. de volei feminin, la ora startului

PARTICIPARE RECORD
Cel de al VII-lea campionat 

mondial de volei feminin reține 
atenția prin participarea record 
(24 de echipe) șl prin noua for
mulă de desfășurare 
ției — similară celei 
băieți și pe care am 
în numărul nostru de 
zînd că fiecare echipă 
susținut 11 jocuri în 15 zile și a- 
dăugîr.d la acest regim de efort 
și condițiile specifice (altitudine, 
diferență de fus orar), apare clar 
că, de această dată, trierea valo
rilor va fi mult mai 
pentru a pătrunde în

deci, «posibilitatea ca echipa 
turneul 
pe ar-

a competi- 
utilizate ' la 
prezentat-o 
ieri. Preci- 
va avea de

severă, că 
eșalonul de

tă, 
României să se califice în 
final, afirmație bazată și 
gumentele prezentate de tehnicie
nii ei la recenta masă rotundă 
ganizată de ziarul nostru. în 
zul cînd vor ocupa locul I 
serie, voleibalistele noastre 
juca în grupa semifinală de 
Tijuana (150 m altitudine, 
„Auditorio", cu 5 000 locuri), 
turi de învingătoarea de la < 
dad de Mexico șl ocupantele lo
cului secund la Monterrey și To
luca ; dacă se vor situa pe pozi
ția a doua, se vor deplasa la

i or- 
ca- 
în 

vor 
la 

sala 
ală- 
Ciu-

SERIILE PRELIMINARE
GRUPA A (Guadalajara) : Mexic, S.U.A., Franța, Bahamas ;
GRUPA B (Ciudad de Mexico) : U.R.S.S., R.D. Germană, Olanda. Re

publica Dominicană;
C - - - • ----- - -GRUPA 

nla :
GRUPA
GRVPA 
GRUPA

D
E
F .

(Echipele subliniat^ au 
locurile 1—12).

(Monterrey) : Japonia, Polonia, R.P. Chineză, R.F. Germa- 

(Tijuana) : Tt.P.D. Coreeană, Cuba, Peru, Porto Rico ;
(Puebla) ' -
(Tcluca)

: Ungaria, ROMANIA, Brazilia, Filiplne ;
: Cehoslovacia, Bulgaria, Coreea de Sud, Canada, 
primele șanse de calificare în semifinalele pentru

! va trebui 
dovada unei pregătiri 

la

(533 m altitudine, sala
Tecnologlco", cu 5 000

Monterrey 
„Gimnasio 
locuri), unde vor avea ca adver
sare pe cîștigătoarele de la Mon
terrey și Tijuana și a doua cla
sată de la Guadalajara.

Făcind o succintă 
revistă a celorlalte 
de observat că la 
(grupa A) Mexic și 
principalele favorite 
elude și șansele Franței) ; la 
dad de Mexico (B), U.R.S.S. 
domina, desigur, iar R.D.G. 
trează șansa a doua : la Monte
rrey (C) : Japonia, Polonia, . R. P. 
Chineză ; la Tijuana (D) : Cuba, 
R. P. D. Coreeană și Peru, iar 
la Toluca (F) : ■ Cehoslovacia, 
Bulgaria și Coreea de Sud — trei 
serii echilibrate, echipele men
ționate disputîndu-și cu șanse 
sensibil egale locurile calificării.

Emanuel FANTÂNEANU

frunte fiecare formație 
să facă c.___ I- -----
superioare la toate capitolele, 

înainte, însă, de a prezenta ce
lelalte serii, să ne referim în 
principal la cea de la Puebla, un
de va evolua reprezentativa Ro
mâniei. Partenere de întrecere îi 
vor fi formațiile Ungariei, Brazi
liei și Filipinelor. Cu voleibalis
tele maghiare, sportivele noastre 
s-au întîlnit de mai multe ori 
în acest sezon, ultimele confrun
tări soldîndu-se cu victoria 
mâncelor. Cu toate acestea, 
dul de dificultate al partidei 
mîne ridicat. Cotată pe o treaptă 
inferioară echipei României, gar
nitura Braziliei rămîne, totuși, un 
semn de întrebare, ea putînd fur
niza surpriză. Cea de a patra 
componentă .. a seriei, reprezen
tativa Filipinelor, nu poate emi
te nici un fel de pretenții. Exis-

trecere în 
serii, este 
Guadalajara 

sînt 
ex- 

Ciu- 
va 

păs-

S.U.A. 
(fără asovietic :

Erevan
• ,în

Karpatî
1—1.

• ■ O
vînd în frunte 
acestui for, Joao
zilia), va vizita zilele acestea Ar
gentina pentru a studia organi
zarea campionatului mondial pro
gramat în anul 1978. Membrii de
legației vor vizita principalele 
stadioane și vor asistai la jocul 

" dintre echipele Argentinei și Spa
niei.

delegație

Ararat

a F.I.F.A., a- 
pe președintele 
Haveiange (Bra-

X-

ro- 
gra-
ră-
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