
VICTORIA ASUPRA PUTERNICEI ECHIPE DE RUGBY A FRANȚEI

UN STIMULENT CĂTRE OBȚINEREA 
UNOR REZULTATE TOT MAI VALOROASE

Concluzia principală după meciul de la Copenhaga

ECHIPA BE FOTBAL A ROMÂNIEI 
POATE FACE FATĂ 

CAMPIONATULUI EUROPEAN

Partida de debut a echipei 
României în noua ediție a cam
pionatului european, desfășurată 
în compania redutabilei formații 
a Franței (cea de a 22-a din pal
maresul celor două reprezenta
tive) s-a încheiat cu un remar

Duel aerian într-una din repunerile de la mar
gine, în meciul România — Franța (15—10), în
tre Dărăban, în dreapta și Esteve. Cu o mai 
bună detentă, jucătorul nostru a reușit să 

culeagă balonul...
Foto : Ion MIHAICA

cabil succes al rugbyștilor noștri. 
Această victorie vine să confirme 
— cum remarca și antrenorul Pe
tre Cosmănescu — că „comporta
rea foarte bună a sportivilor noș

DUMINICĂ, LA VARNA:

ELITA GIMNASTICII MONDIALE iNCEPE 
ÎNTRECEREA PENTRU TITLURILE SUPREME

Peste puține zile, elita gimnasti
cii mondiale se reunește la Varna, 
în palatul sporturilor din locali
tate, urmînd a se desfășura, timp 
de o săptămînă, campionatele mon
diale. După cum face cunoscut Co
mitetul de organizare, echipe din 
36 de țări ale lumii (cifră record) 
și-au anunțat prezența la între
cerea supremă a gimnasticii, as
pirină nemijlocit la medaliile ce 
vor fi decernate sau Ia o clasare 
cit mai bună in ierarhia mondială. 
Presa și specialiștii din întreaga 
lume dezbat in aceste zile proble
mele de bază ale gimnasticii, ten
dințele și orientările acestei dis
cipline, și. — firesc — nu lipsesc 
referirile la șansele pe care le 
au la Varna viitorii competitori.

S-o spunem ' din capul locului, 
echipele care, de ani de zile, do
mină autoritar arena internațio
nală, cîștigînd cu ușurință marile 
competiții, pornesc și de data a- 
ceasta cu prima șansă. Ne referim 
la echipa feminină a Uniunii So
vietice și la cea masculină a Ja
poniei, campioane mondiale, cu 
patru ani în urmă, la Ljubljana, 
precum și medaliate cu aur la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen. 
Lucrurile sînt destul de clare și 
în ce privește locurile secunde. In 
competiția feminină, reprezentati
va R. D. Germane, deși lipsită de 
două vedete de prima mină — 
Karin Janz și Erika Zuchold — 
pare a nu fi dispusă să cedeze po
ziția ce o deține de atiția ani, 
după cum același lucru se poate 
spune și despre selecționau mas

tri, anul trecut, la Valence, lăsa 
să se întrevadă ascensiunea valo
rică a noii echipe", fapt reafir
mat de evoluțiile bune din par
tidele internaționale susținute în 
acest an (Maroc, Polonia, Spania, 
și turneul de la Albena — Bul

garia). A apărut 
evident faptul că 
tehnicienii lotulur, 
V. Irimescu și P. 
Cosmănescu, au 
reușit să închege 
UN COLECTIV 
foarte receptiv la 
o concepție mai a- 
proape de cerin
țele rugbyului mo
dern.

Trebuie să re
marcăm că echipa 
a dovedit, în an
samblu, frumoase 
posibilități tehni- 
co-tactice, mate
rializate îndeosebi 
atunci cînd jucă
torii au reușit să 
depășească mo
mentele de inhibi
ție psihică. A- 
ceasta s-a petre
cut în repriza a 
doua. Atunci e- 
chipa României a 
evoluat deschis, 
cu baloane jucate 
inteligent, la mină, 
într-o perfectă co- • 
laborare treisfer- 
turi — înaintare, 
loviturile de picior 
avînd de cele mai 
multe ori un scop 
tactic și nu de . 
temporizare a ac
țiunilor. Maniera 
aceasta de joc a 
surprins pe adver
sari, obișnuiți ca 
românii să joace 

închis, cu predilecție pentru lo
viturile de picior, lăsîndu-se 
descoperiți în apărare. Spre
exemplu, acțiunile lui Con
stantin (min. 25), ale liniei

culină a U.R.S.S., care nu are încă 
atitea mari valori spre a întrece 
echipa Japoniei, dar nici nu poa
te fi învinsă de vreo altă forma
ție din lume, pentru că Nikolai 
Andrianov și Viktor Klimenko o- 
ferâ suficiente garanții in acest 
sens. Cu toate ratările posibile in
tr-un concurs de gimnastică, con
siderăm că nu e posibil, totuși, ca 
aceste ierarhii să fie modificate.

• Participare record • U.R.S.S. 
si Japonia — principalele favorite 

in disputele pe echipe • Sportivii 
români, in real progres, ne dau 

speranțe intr-o comportare bună 
\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Pentru celelalte locuri fruntașe 
ale clasamentelor pe echipe, lupta 
se anunță, în general, deschisă!

Multe dintre formații nu au sus
ținut in ultimul an întilniri publi
ce de verificare cu alte echipe de 
valoare apropiată, nu au fost fo- 
lbsiți întotdeauna acei sportivi 
care vor fi aliniați la Varna și, 
apoi, să nu uităm... surprizele pe 
care le pregătesc unele delegații. 
Iată de ce își asumă o grea mi
siune cei ce se încumetă să afir
me că cutare echipă va ocupa lo- 

de treisferturi (min. 43), ale 
trio-ului Constantin — Nicolescu 
— Nica (min. 50), momentul în 
care s-a înscris încercarea, iată 
doar cîteva dintre fazele ce ilus
trează afirmația anterioară. Un 
compartiment care s-a remarcat 
prin modul cum a înțeles să se 
achite de sarcinile sale a fost cel 
al înaintării (Dinu, Munteanu, 
Ciornei, Dărăban, Postolache, Pop,

Tiberiu STAMA 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Azi și miine pe patinoarul „23 August"

SELECȚIONATELE DE HOCHEI ALE ROMÂNIEI SI IUGOSLAVIEI 
ÎNTRO DUBLĂ Șl INTERESANTĂ INTÎLNIRE

După ce și-au făcut debutul in
ternațional pe alte meleaguri, ho- 
cheiștii din echipa reprezentativă 
se vor alinia astăzi, pentru pri
ma oară în acest sezon, în fața 
propriului public, urmînd să in- 
tîlnească reprezentativa Iugosla
viei. Partida promite să fie mai 
mult decît interesantă, nu numai 
prin faptul că dintotdeauna jocu
rile dintre hocheiștii români și 
iugoslavi au fost echilibrate, ci 
și prin faptul că — după evo
luțiile din vară și de la începu
tul toamnei — va fi de văzut dacă 
selecționata noastră este sau nu 
în progres.

Echipa reprezentativă, a fost 
alcătuită ieri, criteriul de selec
ție fiind comportarea jucătorilor 
în „Cupa României". Iată lotul: 
Netedu, Gh. Huțan — portari ; 
Varga, Ioniță Justinian, Gh. Flo
rian, Fi. Sgincă, Antal, Gali — 

cui cutare, câ cealaltă, nu are nici 
o șansă, pentru că... etc. Cu toate 
acestea, un fapt este aproape evi
dent, și orice comentariu nu-1 poa
te ignora : in cei doi ani care au 
trecut de la J. O. din 1972 nu s-au 
produs mari perturbații în ierar
hia mondială, astfel că nu e chiar 
atît de... greu de indicat un grup 
de echipe favorite. La feminin, 
de pildă, este mai mult ca sigur 
că formațiile l ngariei, Ceho
slovaciei, României, S.U.Â., Japo
niei aspiră cu cele mai îndreptă
țite șanse la ocuparea locurilor 
3—7 și totul va depinde de dispo-

Constantin MACOVE1

(Continuare în pag. a

HANDBALIST!! DE LA STEAUA 
DEBUTEAZĂ ÎN C. C. E.

Astăzi, in sala sporturilor Victoria din Ploiești, jucătorii de la 
Steaua iși incep „campania" 1974/1975 a Cupei campionilor europeni, 
competiție in care — sperăm ! — ei se vor angaja cu mai multă 
decizie decit la precedenta lor participare.

Debutul bucurejtenilor in C.C.E. are Ioc in compania campioanei 
Israelului, Hapoel Rchovot, urmind ca ambele partide să aibe loc 
la Ploiești. Deci, meciul tur, azi la ora 18 (arbitri : Al. Virbanov și 
David Davidov — Bulgaria), iar meciul retur joi, la aceeași oră 
și în aceeași sală.

Meciul de la Copenhaga depă
șește cadrul strict tehnic al punc
tului cîștigat (sau pierdut). Acest 
0—0 ne îndeamnă să reflectăm 
puțin în două direcții :

1. Situația actuală a valorilor 
noastre fotbalistice ;

2. Stilul de joc care convine cel 
mai mult „tricolorilor".

Primul punct se impune a fi 
discutat cu atît mai mult cu cit, 
aproape întotdeauna, după meciu
rile echipei naționale, apare sen
timentul unei neîmpliniri, mate
rializat prin eternul „dacă". Acest 
„dacă", preluat aproape automat, 
pare să spună că echipa noastră 
națională ar putea realiza mai 
mult dacă.'., dacă...

In cazul jocului de la Copen
haga, metoda lui „dacă" nu are 
eficacitate. Discuția pe care o 
purtăm nu vizează direct meciul 
de la Copenhaga, pentru că acest 
meci a fost susținut, în fond, de 
o echipă născută acum 5—6 ani, 
și care a reușit să depășească 
handicapul unei reînlruniri fulger, 
ca lot și ca stil de joc..

Partea cea mai neplăcută în 
momentul de față este constatarea 
că fotbalul nostru n-a fost ali
mentat, în ultima vreme, cu ju
cători de valoare. Trebuie să re
cunoaștem că de la Dumitru, adi- 

fundași ; Gheorghiu, Bașa, Pană, 
Costea, Tureanu, Axinte, Herghe
legiu, Nistor, Mikloș, Moro.șan, 
Kemenessy, V. Iluțanu — ata- 
canți.

Selecționata Iugoslaviei va sosi 
azi pe calea aerului de la Bel
grad, unde duminică a făcut un 
meci egal cu R. F. Germania 1

Fază din meciul România — Iugoslavia, disputat în cadrul grupei B 
a campionatului mondial, care a avut loc în 1972 la București și în

cheiat cu victoria jucătorilor români: 3—2

La campionatele mondiale de lupte greco-romane

Valoarea medaliilor sportivilor 
români putea fi mai mare

Cea mai mare competiție de lupte 
greco-romane a anulai, campiona
tele mond-ale, desfășurare timp de 
patru zile la Palatul sporturilor dm 
Katowice (Polonia), a fost dominată 
cu autoritate de sportivii sovietici. 
Toți cei zece luptători ai echipei 
U.R.S.S. au cucerit medalii, dintre 
care șase de aur : Cum era de aș

că în ultimii cinci ani, aparițiile» 
de clasă se lasă așteptate. Aceasta 
este de fapt starea actuală a vă-, 
lorilor noastre fotbalistice. Și dim 
această stare derivă toate celelalta 
neajunsuri. •

După o activitate de aproape 
doi ani, Valentin Ștănescu și Ro
bert Cosmoc au constatat că toate 
încercările de inovație în jocul 
echipei naționale n-au putut fi 
duse la îndeplinire. Iar faptul că 
revenirea lui Radu Nunweiller, e 
în general salutată, confirmă 
ideea că fotbalul nostru n-a mai 
adus valorile așteptate în ultimii 

cinci ani.

în aceste condiții, meciul de Ia 
Copenhaga, care, din anumite 
puncte de vedere, seamănă cu cel 
de la Cardiff și, cu alte cîteva, 
jocuri oficiale susținute în depla
sare, ratifică ideea că fotbaliștii 
noștri se simt cel mai bine în, 
cadrul unui joc combinativ, fără 
explozii, fără avînturi hazardate. 

Așa stînd lucrurile, viața gazonu

lui a impus o logică a sa, împo

triva ideilor preconcepute. Ia 

fond, la Copenhaga, am putut ob

serva că echipa României joacă,

loan CH1RILA

(Continuare in pag. 2-3)

2—2 (2—0, 0—2, 0—0). Punctele}
iugoslavilor au fost realizate del 
Tișler și Petac.

Primul meci România — Iugo
slavia are loc azi, ora 18, revanșa 
disputîndu-se mîine, tot la ora 18. 
Arbitri î VI. Bucala și R. Bata —< 
Cehoslovacia. Copiii sub 14 ani 
au intrarea liberă.

teptat. rezultate excelente au repur
tat și luptătorii bulgari — două tit
luri de campioni, trei medalii de 
argint și una de bronz. Reprezen
tanți. țării noastre au obținut și el 
o performanță unică în istoria par
ticipării lor la confruntările mon
diale. La nici o ediție a acestei 
prestigioase competiții luptătorii ro
mâni n-au reușit să cucerească cinci 
medalii, așa cum au realizat la 
Katowice. Cu alte cuvinte, jumătate 
din lotul României s-a aflat, la festi
vitatea de premiere, pe treptele po
diumului de onoare : Constantin Ale
xandru (medalie de argint la caii. 43 
kg), Nicu Gingă (cat. 52 kg). Ion 
Enache (cat. 82 kg). Dumitru Manea 
(cat. 90 kg) și Nicolae Mar tines CU 
(cat. 100 kg) — medalii de bronz. 
Celelalte medalii ale campionatelor 
mondiale, încheiate duminică după* 
amiază, au revenit numai luptătorilor 
din Europa. Nici măcar un singur 
sportiv asiatic sau american n-a

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a l-a)



ÎN PRIM PLANUL ÎNTRECERILOR
In finalele complexului aplicativ ..Pentru apărarea patriei1*

LOCUL /: ECHIPA JUDEȚULUI SUCEAVA
BOXERI! DIN 

GATA SĂ URCE
GALATI $1
PE RINGUL

RADU DURBAC [rugby] trei zile — vineri, 
duminică — „tinerii 
albastre" au colorat

ln prima portidâ a 
campionatului euro
pean de rugby. Româ
nia — Franța. unul 
dintre cel mal buni 
jucători din selecțio
nata noastră o fost ,i 
fundașul RADU DUR
BAC, autor a 8 punc
te, din totalul celor 15 
înscrise de XV-le Ro
mâniei. Durbac s-a 
format la Rapid, dor 
s-a afirmat la clubul 
Steaua, fiind prezent 
de multe ori (20 selec
ționări) în echipa na-

țîonalâ . Jucător cu 
plasament în teren, cu 
o bund precizie în e- 
xecutorea loviturilor 
de picior, la cei 29 
de ani. Radu Durbac 
râmîne șl în continua
re unui dintre compo- 
nenții de bază ai lo
tului reprezentativ. El 
se remarcă, de ase
menea, și printr-o fru
moasă conduită mora
lă și cetățeneoscă ; 
este căsătorit ș^ tatăl

MARCELA MOLDOVAN (scrimă)
Performera actualei ediții a finalelor campio

natelor naționale de scrima pentru tineret, în
cheiate duminica, este floretisa MARCELA MOL
DOVAN, campioana a probei, sportivă titulari
zată pentru lotul olimpic.

în vîrstâ de 18 ani (născută la 3.VI.1956), Mar
cela Moldovan a început scrima cu 5 ani în 
urma, în orașul ei natal, Satu Mare, sub îndru
marea antrenorului emerit Al. Csipler șl a prof. 
Șt. Haukler la Șc. sp. Satu Mare. Are 1,67 m, 
58 kg și este eleva în anul IV ai Liceului nr. 3 
din Satu Mare, Poseda la activ și o performanță 
internaționala : este campioana balcanică de a- 
nul trecut...

FLORIN IURCENCO (sleet)
Pînâ duminică, noul 

campion de seniori la 
skeet (talere lansate 
din turn) al țârii de
ținea un record cu to
tul aparte : de șapte 
ori vicecampion (4 - 
seniori și 3 — juniori) 
fără ca să fi intrat o 
singură dotă în pose
sia titlului republican.

Născut in București, 
la 4 septembrie 1951, 
FLORIN IURCENCO 
(înălțimea : 1,76 m,
greutatea : 60 kg) a 
debutat în tir cu vreo

7-8 ani 
$c. sp.

în urma, la 
,1 sub îndru
marea profesorului Ion 
Lovinescu, iar din 1971 
este pregătit la clu
bul Steaua de antre
norul emerit Grigore 
loanid. Mare pasionat 
de vînâtocre și pes
cuit, campionul Româ
niei demonstrează mul
tă stâpînire de sine : 
dovada și punctajul 
maxim obținut în ba
rajul cu Gh. Sencavici 
pentru titlu : 25 de
talere doborite I

Timp de 
sîmbătă și 
în uniforme 
în mod neobișnuit peisajul gal- 
ben-ruginiu de la Pîrîul Rece. 
Au fost aici 200 de reprezentanți 
ai celor 39 de județe ale țării și 
ai Capitalei, veniți să participe 
la finalele complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei", con^ 
curs instituit de C.C. al U.T.C.

Cei mai buni dintre cei a- 
proape o jumătate de milion -de 
tineri ce au participat la între
cerile din țară ale complexului 
— care are în vedere atît pregă
tirea fizică generală cit și in
strucția militară — au luat parte 
la etapa finală. Finaliștii, echipe 
din fiecare județ formate din cîte 
5 tineri (trei băieți și două fete) 
s-au întrecut, pe de o parte, la 
poligonul de tir (6 focuri), iar 
pe de alta, pe un traseu aplicativ 
de aproape 4 km. l-am văzut pe 
concurenți străbătînd 
terenuri accidentate, 
pe creste de dealuri, 
tru a arăta cit de 
întrecerea, precizăm 
membru al echipei purta în a- 
cest marș cu el o pușcă ; pe o 
porțiune de circa 50 m se alerga 
cu masca _ .
buia șă se arunce grenade într-un 
cerc aflat 
(fetele) și 30 
cea o pistă 
porțiune de 
mergeau pe 
ajutorul unei hărți și a unei bu-

traseul: pe 
prin păduri, 
pe văi. Pen- 
dificilă era 
că fiecare

de gaze pe față ; tre

ia o distanță de 15 m 
m (băieții) ; se tre
cu obstacole ; pe o

1 '
un traseu găsit cu

km concurenții

sole ; se transportau „răniți" cu 
targa și se acorda primul ajutor ; 
la un moment dat se răspundea 
și la un chestionar cu reguli de 
circulație. Evident, concurenții 
trebuiau să manifeste o excelentă 
pregătire pentru ca toate aceste 
„încercări de foc" să se încheie 
cu reușită.

Cine a urmărit acest concurs 
— organizai ireproșabil — nu se 
poate să nu fi fost impresionat 
de buna pregătire a tinerilor par
ticipant, de ambiția, dîrzenia și 
hotărîrea lor în a demonstra că 
sînt gata pentru apărarea patriei 
„o îndatorire sfintă, așa cum a- 
răta secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a oricărui tînăr — 
proba supremă a dragostei față 
de glia strămoșească, a devota
mentului față de cauza socia
lismului".

La sfîrșitul etapei finale a 
complexului aplicativ „Pentru a- 
părarea patriei", pe primele șase 
locuri ale clasamentului general 
s-au situat județele : 1. SUCEAVA 
(Vlad Grigoriu, Felicia Stanca, 
Elena Olan, Camil Bălan, Dan 
Tabrea), 2. Bistrița-Năsăud (Mir
cea Panait, Georgeta Zamfir, 
Georgeta Mișca, Radu Boarescu, 
loan Benedic), 3. Vrancea (Ma
rius Dolhan, Niculina Teodorof, 
Elena Tunam, Virgil Răducanu, 
Lucian Ochiu), 4. Timiș, 5. Gorj. 
6. Botoșani.

* Modesto FERRARIN1

Mircea Tone și
să-și recucerească

Dafinoiu și Niță

1» CUPLAJUL" MOTOCICLISTIC DIN CAPITALĂ
Pe un traseu ideal pentru a- 

lergările motocicliste de viteză în 
circuit, în cartierul Titan din Ca
pitală (str. Baba Novac — Bd. 
Leontin Sălăjan) s-au desfășurat *

dimineața întrecerile 
campionatului munici- 
concursului republican 
dotat cu „Trofeul In-

in

Sandu Tîrîlă
centurile • B

Robu, pentru
campionatul senior

campionatelor

IN SFÎRSIT, CUPLAJ BUCURESTEAN! DAR CALITATEA?
» ' 9

■ ■ ■

B 
if 
E»

La numeroasele critici formu- 
la!e in presă, federația de hand
bal a răspuns prin fapte i a pro
gramat — în sfirșit — cuplaje 
în Capitală. Așa se face că, sîm- 
bătă după amiază, am putut a- 
sista la două partide, în care au 
fost angajate 4 din cele 5 divi
zionare A (feminine) bucureștene. 
(Terenul Steaua a fost gazdă bună

dar, din păcate, meciurile nu s-au 
ridicat la nivelul exigențelor, fi
rești pentru echipe din prima ca
tegorie.

Confecția și Rapid s-au între- 
ctit în a greși și, dacă am fi 
contabilizat numărul erorilor, cu 
siguranță rezultatul final ar fi 
trebuit să fie egal (de fapt, nul). 
Nu de instruire este vorba, sau 
nu numai de ea, ci de lipsa de 
concentrare a jucătoarelor, de a- 
petitul lor scăzut pentru un joc 
viguros, rapid. Astfel, se „val-

TEXTILA BUHUȘI A5 CIȘTIGAT... RISCîNDI
Surpriza incontestabilă a 

de a 9-a etape din Divizia 
handbal feminin a fost înfrîn- 
gerea (prima în acest campionat), 
a Universității Timișoara de că
tre Textila Buhuși. Multă lume 
se întreabă cum a fost posibil ca 
formația timișoreană, al cărei lot 
valoros i-ar permite o trecere— 
la pas prin dificultățile campio
natului, să plece steagul în fața 
Textilei Buhuși ? In primul rînd, 
vom sublinia atu-urile gazdelor 

•— ambițioase și deosebit de de
cise atunci cînd evoluează pe te
ren propriu, rapide și insistente 
in atac, curajoase și mobile în 
apărare. Antrenorii E. Bartha și 
C. Dantze au adoptat, în acest 
meci, o tactică defensivă destul 
de riscantă, dar care a dat roade. 
Textilistele s-au apărat 6 în li
nie, întregul dispozitiv fiind puțin 
avansat, iar jucătoarele din zona 
centrală ieșind cu promptitudine 
la „omul cu mingea". Surprinse, 
evident, de această tactică (de re
gulă Cojocaru sau Iordache sînt 
ținute „om la om“), studentele 
și-au organizat cu greu atacurile, 
tnizînd mai mult pe pătrunderile 
Ibadulei Nadire și, în special, pe 
șuturile la poartă din fazele fixe 
(9 m). Ineficacitatea „tunarelor"

celei 
A de

timișorence a fost însă exaspe
rantă, Cojocaru înscriind 5 go
luri din 15 șuturi, iar Iordache 
un singur punct din 9 aruncări I 
In plus, apărarea a fost șl ea 
fragilă, mai ales în zona cen
trală.

Hori a ALEXANDRESCU

sează" bine dincolo de linia de 
9 m. Numai că atunci cînd tre
buie să se creeze posibilitatea 
șutului la poartă se greșește inad
misibil. Regretabil este și faptul 
că arbitrajul celor doi piteșteni 
(D. lonescu șl I. Grigoriu) a 
coborît sub nivelul partidei.

Derbyul I.E.F.S. — Universita
tea București a fost mult mai a- 
proape de cerințe. Campioanele 
au revenit la jocul - lor exact în 
apărare. Fină a ajunge din nou 
la nivelul de la începutul cam
pionatului, elevele lui loan Bota 
mai au serios de muncit, îndeo
sebi asupra jocului în atac (acu
rateța, viteză), actualmente aflat 
prea mult sub imperiul întîmplă- 
rii. Universitatea București n-a 
putut ieși din cleștele apărării 
adversarelor. Simona Arghir nu 
știe să se descurce, nici astăzi, 
în fața unui marcaj „om la om“, 
iar Doina Furcoi și Tudorița 
Nițu — semivalide — n-au putut 
să asigure atacului minimum de 
eficacitate.

ÎN DIVIZIA A LA

PREOCUPĂRI PENTRU
ELEMENTELOR

Trebuind să rezolve în primul 
tur problema plasării în grupa 
1—6 sau în grupa 7—12, cele 12 
echipe divizionare masculine A 
au luat un start furtunos, concre
tizat prin combativitatea manifes
tată de jucători in toate partidele, 
precum și prin scorurile strînse 
cu care s-au încheiat majorita
tea meciurilor (în 12 din cele 18 
disputate s-au înregistrat diferen
țe mai mici de 10 puncte). Se 
poate spune, deci, că publicul pre
zent în sala I.M.F. din Tg. Mureș 
a fost satisfăcut de spectacolele 
oferite, mai cu seamă că printre 
întîlniri a figurat și tradiționa
lul derby Dinamo 
(73—71), aplaudat, uneori, 
deschisă.

- Steaua 
la scenă

duminică 
din cadrul 
pal și ale 
de viteză 
formația Bucurcștiului", competi
ții închinate celui de al XI-lea 
Congres al partidului. Fiind pre- 
zenți la start o seamă dintre cei 
mai cunoscuți pasionați ai spor
tului motorizat, inclusiv 
nii, spectacolul oferit celor 
50 000 spectatori (!) a fost 
mare atractivitate, de la 
la ultima clasă. La reușita 
tui „cuplaj" de zile mari au con
tribuit, pe lingă organizatori — 
C.M.B.E.F.S. și F.R.M. —, și edi
lii sectorului IV, care au dat un 
substanțial concurs la amenaja
rea traseului. Iată cîștigătorii, pe 
clase. Campionatul municipal : 
clasa națională Mobra, pînă la 70 
cmc — Cornel Voiculescu ; pînă 
la 175 cmc — Sorin Vasile; pînă 
la 750 cmc — Dan Năstase. Tro
feul „Informația Bucureștiului" : 
Mobra, pînă la 70 cmc — Mircea 
Pavel (A. S. Torpedo Zărnești) ; 
pînă la 175 cmc — Hirschvogel 
Werner (C.S.M. Reșița) ; pînă la 
500 cmc — Otto Ștefani (Steagul 
roșu Brașov). Clasa „Old-boys" — 
Gheorghe Voiculescu. (V. T.).

vetera- 
peste 
de o 

prima 
aces-

Turneul final al 
naționale de box, care va începe 
săptămîna viitoare la București, a 
mobilizat, firesc, toate forțele di
rect interesate ; sportivi, antrenori, 
'conducători de cluburi etc. Ne-am 
convins de acest lucru în recenta 
vizită făcută la sălile de box din 
Galați și Brăila.

La Galați, întîlnirea cu vicepre
ședintele clubului de box din loca
litate, Gheorghe Moscopol, a avut 
darul de a ne pune rapid în temă 
cu ambițiile pugiliștilor gălățeni 
la apropiatele campionate. „Nu 
vrem — ne-a spus interlocutorul 
nostru — să mai avem surprize 
ca anul trecut, cînd Mircea Tone 
și Sandu Tîrîlă ne-au adus doar 
medalii de argint..."

I-am găsit pe boxerii gălățeni 
în sala aceea frumoasă din cartie
rul Țiglina, de unde au apărut a- 
tîți remarcabili puncheuri, cum 
numai antrenorul emerit Petre Mi
hai știe să crească. Maestrul, aju
tat de colegul său Vasile Dobre, 
își pregătea băieții pentru finale. 
I-am văzut la o lecție la mănuși 
mai intîi pe „cocoșul" Mircea Tone 
și apoi pe „mijlociul mic“ Sandu 
Tîrîlă. Demonstrau o formă re
marcabilă care ar putea să-i pună 
serios pe gînduri pe bucureștenii 
Marian Lazăr și Ștefan Florea 
(Steaua), adversari în fața cărora 
cei doi gălățeni vor să-și ia re
vanșa după înfrîngerile de anul 
trecut. Nu mai puțin ambițioși 
sînt- Petre Ganea (semimuscă) și 
Vasile Lehăduș (grea), puși anul 
acesta pe fapte mari, precum și 
mai tinerii lor colegi Ștefan Du
minică (cocoș) și Nicolae Buteseacă 
(pană). Toți s-au pregătit zeci și 
zeci de ore pentru a putea- ocupa 
un loc pe podiumul campionatelor. 
Avem toate motivele să credem 
că Ganea, Tone și Tîrîlă țintesc 
chiar prima treaptă.

La Brăila, 
de box, Ghec 
vitat, de cun 
noua sală de 
după <te am 
nerăbdarea c 
este, într-ads 
gerăm afirm: 
toată țara. I 
lor boxului t 
tă adevărată

în noua i 
cum pentru 
rești campio: 
ret Costică I 
legi ai săi, c< 
Eremia Com 
Robu (muscă 
Eugen Stoic 
stantin Gutui 
(semimijloc:* 
(mijlocie 
lea (nr ’
(grea)
pă antrenori
Ion Zlătaru. 
zintă la final 
zut, o echid 
în care, în i 
ting „semigrl 
și „musca" dț 
tia doi se în 
mare succes ; 
numai Dafin 
ține rezultat 
Nicolae Gria 
băieții săi vc 
prize, atrăgîi 
sebi asupra 
asupra „mi 
Cocîrlea.

Boxerii dir 
cunoscuți pe 
taculos de 
care așteptă: 
vedem pe ri

Hristache NAUM

BASCHET,

PROMOVAREA
TINERE

plus, s-a putut constata un 
deosebit de îmbucurător :

(Urmare din pag. 1)

0 REUȘITA DEP
Sezonul de oină s-a încheiat 

cu una dintre cele mai reușite 
manifestări desfășurate în acest 
an: „Cupa Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție". La Slobozia, timp de 3 
zile, 10 echipe sătești, reprezen- 
tînd localități unde sportul nos-

tru 
popularity 
țele 
loc.
rea 
căm 
competiții

FEMININ
1. I.E.F.S. 9 7 11 122— 83 15
t. „U* Timișoara 8 6 11 125- 66 13
3. „LT București 9 6 12 126- 89 13
4. Textila Buhuși 9 5 2 2 111-100 12
5. Progresul Buc. 9 5 13 97- 87 11
6. ,.U“ lași 8 4 2 2 119-109 10
7. Constr. Timiș. 9 3 4 2 91- 90 10
8. Confecția Buc. 9 3 0 6 105-115 6
9. Voința Odor hei 9 2 2 5 86-101 6

10. Rapid Buc. 9 2 16 87-108 5
11. Mureșul Tg. M. 9 117 89-123 3
12. Sparta Midiaș 9 10 8 75-157 2

16
16
16

181-107 
179-114 
147-110

MASCULIN
1. DINAMO Suc. 4 8 I
2. Steaua s 8 I
3. H.C. Minaur B.M. 9 S I

1 
o 
i

4. „U" București 9 5 (T4 125-133 10
5. Știința Bacău 8 4 0 4 117-111 e
6. Independ. Sibiu 9 4 0 5 129-134 9
7. CAROM Gh. Gh.-Dej 9 3 0 6 129—146 6
8. Poli Timișoara 9 3 0 6 141-161 6
9. Dlnamo Brașov 8 2 1 5 134-149 5

10. C.S.U. Galați 9 2 1 6 118-140 S
11. »,U- Cluj 8 2 1 5 102-124 5
ta •»U“ Craiova 9 1 1 7 111—184 3

SEMNAL DE ALARMA
Mai întîl, cuvenitele

PENTRU
. _ ___, aprecieri

elogioase adresate tinerelor bas
chetbaliste de la Olimpia pentru 
frumoasa lor victorie (54—50) în 
meciul cu Politehnica București. 
Fără a scădea din meritele învin
gătoarelor, trebuie să arătăm însă 
că Politehnica a avut o evoluție 
submediocră. Poate că am fi con
siderat înfrîngerea campioanelor 
doar un accident, dacă nu am 
ști că, nu mal departe decît în 
luna noiembrie, Politehnica va 
debuta în C.C.E., competiție în 
care țintește un loc de frunte. 
Dar, pentru a-Și împlini aspira
țiile, elevele antrenorului Grigore 
Costescu trebuie să se pregăteas
că cu toată atenția, cu toată con
știinciozitatea, din vreme și nu în 
ceasul al 12-lea. Or, sîmbătă seară, 
în sala Olimpia, Politehnica a fost

în 
fapt 
promovarea cu euraj și folosirea 
chiar în „5“-ul de bază a unor 
tineri bine dotați fizic și talen- 
tați. Printre alții, este vorba de 
Scutaru, Pomîrlă, Moisescu (Poli
tehnica Iași), Mihalache („U“ 
Cluj), Mihuță (I.E.F.S.), Caraion 
(Farul), Stratulat (Steaua) și Drag- 
nea (Politehnica București). Spe
răm că operațiunea de întinerire 
a echipelor va contribui în mă
sură mai mare la înviorarea jocu
lui acestora, îneît să-i determine 
pe antrenori să acorde încredere 
și pe mai departe actualilor divi
zionari A, ; 
își așteaptă 
de juniori.

FETELE DE
departe de 
cu pretenții 
în C.C.E.,

precum și celor care 
rindul în formațiile

LA POLITEHNICA
a arăta ca o echipă 

la poziții onorante 
motiv pentru care tra

gem, prin aceste rînduri, un în
dreptățit semnal de alarmă !

D. STAMCULESCU 
A. VASILESCU

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
MASCULINE

1. DINAMO 3 3 0 252—193 6
2. ,,tT“ Timișoara 3 3 0 236—196 6
3. Steaua 3 2 1 244—2.28 5
4. Poli. Buc. 3 2 1 202—105 5
5. IEFS 3 2 1 218—213 5
6. ICED 3 2 1 208—208 5
7. Rapid 3 12 218—211 4
8. „U“ Cluj 3 1 2 200—201 4
9. Farul 3 1 2 222—231 4

10. CSU Galați 3 1 2 208—244 4
11. Medicina Tg. M. 3 0 3 202—244 3
12. Foii. Iași 3 0 3 185—231 3

Dumitru și Tătucu), mai grupată, 
în raport cu evoluțiile precedente, 
nșal mobilă și mai percutantă, cu 
mai multă personalitate în joc. în 
același timp, înaintarea a spriji
nit permanent acțiunile treisfertu- 
rilor.. Dinu, de pildă, a contribuit 
esențial la marcarea încercării 
noastre, într-un moment-cheie al 
meciului, care a întors rezultatul, 
de la 6—10 la 12—10... în privința 
liniei de treisferturi, dorim să 
subliniem că ea a avut momente 
de certă dominare în fața adver
sarilor direcți, a acționat calm si 
precis, mai ales în ultimele 25 
de minute. S-a detașat, ca mobili
tate și siguranță, aripa Constantin, 
precum și cei doi centri, Nica 
și Marica. Pe postul său, Durbac, 
fundașul, a fost permanent unde 
a trebuit, precis în intervenții și 
eficace în loviturile de picior (el 
a înscris 8 din cele 15 puncte 
ale echipei, din poziții nu tot
deauna facile). O remarcă specială 
pentru echipa română, care a con
stituit în final un element de
terminant pentru realizarea suc
cesului, a fost excelenta ei pre
gătire fizică.

Bucuria victoriei nu trebuie să 
ne facă să uităm, totuși, o serie 
de neajunsuri care s-au manifes
tat în jocul echipei noastre. în
ceputul n-a fost favorabil XV-lui 
român datorită, în principal, inhi
biției psihice, care l-a crispat, 
jucătorii noștri comițînd greșeli 
de._ abecedar. Timp de aproape 
o repriză, ei au manevrat inex
plicabil de lent, acțiunile s-au le
gat cu greutate, determinate 
și de „absența" liniei de mijlocași, 
pasele au fost trimise la intim* 
plare, iar recepționarea baloane- 
lor făcută cu stîngăcie. Unele pla
caje întîrziate ale jucătorilor noș
tri (Florescu, Munteanu, Ciornei), 
au avut — sau puteau să aibă 
— consecințe neplăcute. De fapt, 
punctele primite în prima repriză 
au fost urmarea acestor greșeli. 
Și la repunerile din margine, cei

care au dominat în această parte 
au fost rugbyștii oaspeți, prinză- 
torii noștri reușind să facă cu 
greu față adversarilor. Raport : 
10—15. Chiar și la unele baloane 
obținute în tușe, în urma grăme
zilor deschise, cei care au reușit 
să recîștige mingea au fost tot 
jucătorii francezi. Se mai poate 
menționa faptul că așezarea pe 
teren a fost uneori defectuoasă, 
îngăduind adversarilor, care au 
beneficiat de o bună viteză de 
deplasare, să se infiltreze peri
culos. reușind chiar să înscrie o 
încercare, ce ar fi putut să creeze 
un decalaj irecuperabil.

Reprezentativa „cocoșului ga
lic", așa cum remarca și antre
norul Desclaux, a jucat mai bine 
decît la Valence, dar — insufi
cient pregătită fizic — nu a pu
tut să facă față debordantului. fi
niș al echipei române. Am re
marcat finețea unor execuții teh
nice individuale (Gourdon, Des- 
noyer, Romeu, Fourroux — exce
lent acest mijlocaș la grămadă), 
schimbările de ritm derutante, 
încrucișările de mare spectacol și 
viteza de deplasare a tuturor ju
cătorilor, indiferent de comparti
ment. Totuși, prezența notabilă a 
unor individualități n-a reușit să 
compenseze insuficiența forței co
lective, mai ales în ultimele 30 
de minute, cînd carențele de or
din fizic ale oaspeților au fost 
mai evidente. Să adăugăm la a- 
ceasta și lipsa de formă a lui 
Romeu, în calitatea de transfor
mer, el ratind 8 lovituri (una a 
atins bara !).

Așadar, un succes de prestigiu, 
datorat unui climat de muncă se
rioasă și responsabilă, totodată 
un stimulent pentru obținerea u- 
nor rezultate viitoare la fel de 
valoroase. Dar, pentru a ne men
ține în elita rugbyului se face 
tot mai simțită nevoia îmbogă
țirii calendarului internațional ; 
nu oricum, ci prin perfectarea u- 
nor confruntări sportive cu 
chipe puternice.

național

pentru 
Evident 
în sine, 

faptul
< 

atît de larg 
urmări favo 
discipline. J 
res din par 
județene alt 
cole de pro 
prezentate 
„Cupei ro-.N 
cest țel nu 
realiza acun 
la viitoarei: 
județ va fi 
chipă săteat 

U.J.C.A.P.
cu C.J.E.F.S 
foarte bune 
petiției.

Clasament 
Sălaj, 3. ! 
Dîmbovița, 
8. Gorj, 9.

s

ATLETISM
desfășurat la 
Brașovului car 
cui in campio 
Clasament : 1 
345,5 p, 3. S 
zultate : Gh. 
obst., N. On* 
Z. Hegheduș 
56,70 m la di: 
la 400 m și 
pentru Concu 
țe.an a fost ci 
zâului (232 p 
rin (220 p), S 
METE — cores!

BASCHET
MOSCOVA se 
în sala Florea 
Joi, la aceec 
baschetbaliștii 
compania unei

e-

BOX
organizată de 
Noi, reuniune 
tene s-a disp 
public. In cel 
muscă, Viore! 
la puncte pe 
rul). în cele* 
Stanciu (Ra * 
pid), cat 54 
b.k.o.2 V. N?< 
M. Peia (Meti 
toiul), cat. 6' 
talul) b.p. D 
63,5 kg : I, h 
Andrei (Metoî 
cescu (I.E.F.S.: 
torul), ccî. 71 
ab.2 C. Florea
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de fapt, cu un singur vîrf de atac 
(Kun), toți ceilalți încercînd să 
împingă jocul printr-o țesătură 
de pase, care, condamnată în re
petate rînduri, a reușit, pîriă la 
urmă, să aducă deseori mingea în 
faza finalizării, la un pas de gol. 
Cu alte cuvinte, ceea ce două 
extreme rapide nu au reușit să 
facă la Sofia, au izbutit — pină 
la urmă — cinci mijlocași care 
cunosc jocul și care pornesc de 
la ideea că fotbalul este ceva mai 
mult decît o 
Ia picior.

Partea cea 
acest proces 
<Jhea metodă _ ,_____ ___________
este aceea că Valentin Stănescu 
însuși a crezut întotdeauna mai 
mult în acest mod de acțiune. Ba 
mai mult, pe vremea cînd a fost 
antrenor la Rapid, el a aplicat o 
idee de joc foarte asemănătoare 
cu aceea pe care a trebuit să o 
respingă cînd a venit la conduce
rea echipei naționale. Din păcate, 
o dată cu pătrunderea în vestia
rul „tricolorilor", ei s-a simțit o- 
bligat să acționeze împotriva con
vingerilor sale intime, pornind de 
la ideea că un om nou trebuie să 
aducă neapărat ceva nou, sau, mai 
bine zis, să lucreze altfel decît se 
lucrase pînâ atunci. Treptat, însă, 
experiența a ciștigat duelul cu 
orgoliul, și astfel, abia la Copen
haga, antrenorul s-a simțit elibe
rat de prejudecăți. După joc, 
Valentin Stănescu a lăudat jocul 
lui Radu Nunweîller, care, astăzi, 
reprezintă în fotbalul nostru mai 
mult decît un om în echipă, el 
fiind o întreagă atitudine față de 
fotbal.

Așa cum spuneam în cronica 
de ieri, jocul „tricolorilor" a avut 
destule momente bune, un fel de 
reacții „atavice" ale stilului com
binativ. în acest meci, care, dacă 
s-ar fi încheiat cu 1—0, ar fi fost 
tratat altfel, momentele bune s-au 
datorat afinităților tehnico-tactice. 
Iată, de pildă, Nunweîller și Du-
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4. GV. I

Se aduce la cunoștința parti- 
cipanților la concursul Pronosport 
din 20 octombrie a.c. că în pro
gramul x de concurs au intervenit 
următoarele modificări : meciul. 
VI. Steagul ro$u — Olimpia Satu 
Mare se înlocuiește cu meciul 
Lazio — Sampdoria ; meciul VIII. 
Dinamo — F. C. Galați se înlo
cuiește cu meciul Torino — Ce
sena.

Programul concursului Prono
sport din 20 octombrie 1974, este 
deci următorul : I : C.F.R. Cluj — 
Jiul ; II : F. C. Argeș — Sportul 
studențesc ; III ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Politehnica Timișoara ; IV : 
Steaua — Chimia Rm. Vîlcea ; V i 
F.C.M. Reșița — Politehnica Iași ; 
VI : Lazio — Sampdoria ; VII : 
F. C. Constanța — Universitatea 
Cluj ; VII.I. Torino — Cesena : 
IX : Ascoli — Internazionale ; X i 
Bologna — Roma ; XI : Milan — 
Fiorentina ; XII : Tcrnana — Ca
gliari ; XIII : Varese — Juventus.

DE BARAJ
Divizia A, 
t formației 
nenține lo- 
pe echipe, 
p, 2. Dolj
Cîteva re
ia 3000 m 

a 1500 m, 
greutate și 
I (D) 58,7 
n. Barajul 

interjude- 
itativa Bu- 
»raș Seve- 
. Al. MO-

neprezen- 
La cateao- 
fost repre-

lancu (Olimpia) cîștigă prin 
tarea lui P. Stroe (Steaua), 
riile semigrea și grea nu au 
zentanți.

) BUC’J- 
DINAMO 

î la ora 13 
î amicală, 
eași sală, 
svolua în 
zionare.

BUCUREȘ-
Excelent 

fa Timpuri 
i bucureș- 
i numeros 
:i, la cat. 
,-a întrecut 
Constructo
rs kg ; Z. 
B>an (Ra- 

(Dinamo) 
it. 57 kg : 
jescu (Me- 
>rescu (Me- 
oșie), cat.
b.a.b.2 N.

I. Vorni- 
(Construc- 

Steaua) b. 
75 kg : C.

FEDERA- 
obstacole, 

din lași,

Velea

CĂLĂRiE ^*a 
desfășurată pe baza hipică 
s-a încheiat cu succesul detașat al spor
tivilor de la c.’tibul Steaua (antrenor N. 
Marcoci). lată cîștigătorii probelor : cat. 
ușoară : Cornel ilîn (Steaua) cu Goya : 
parcursul american: Dumitru
(Steaua) cu Vinovat ; ștafetă : Steaua 
(D. Loneanu cu Atlas și C. Ilin cu Goya) ; 
cat. mijlocie : fon Popa (Steaua) cu Co
niac ; echipe : Steaua (D. Velea cu Per
la, D. Loneanu cu Atlas, I. Popa cu Co
niac și C. Ilin cu Goya). Clasament ge
neral : 1. Steaua 336 p, 2. Petrolul Plo
iești 178 p, 3. A.S.A. Cluj 154 p.

CICLKM DUMINICA DIMI-
I NEAȚA, pe un tra

seu dur (împrejurimile lacului Balta 
Albă), aproximativ 90 de cicliști și-au 
disputat întîietatea în prima cursă de 
toamnă pe teren variat dotată cu „Cupa 
VoiniG'1. Alergătorii de la Unirea Giur
giu au avut o comportare meritorie, Gh. 
lordache reușind să ocupe primul loc în 
proba rezervată bicicletelor de oraș. O 
cursă frumoasă o realizat și FI. Glom- 
nicu (Șc. sp. 2), la categoria juniori

în- 
în-
In

tocmai 
integrați 
aproape 
stil nou 

săptămîni). 
cîteva luni 
fortificare, 
în direcția 
sfîrșit, ea

de 
un

mitru sînt doi jucători care se 
țel eg de minune, iar această 
țelegere schimbă fața jocului, 
aceeași ordine de idei, am putea 
spune că un Kun sau un Anghe- 
lini au jucat mai șters 
pentru faptul că nu sint 
încă. (Deși sînt în Iot 
doi ani, ei au adoptat 
abia în ultimele două

Echipa nâțională are 
bune pentru o reală 
Ea trebuie să persiste 
omogenizării sale. In 
are nevoie de un vîrf mai tenace, 
lingă Kun.

Echipa națională trebuie să se 
fortifice „în marș". Asta înseam
nă corecții operative, cu jucători 
care să se încadreze efectiv într-o 
concepție de joc aplicată cu con
secvență. Astăzi,- mai mult decît 
oricînd, un jucător trebuie jude
cat prin prisma relațiilor în care 
se află cu partenerii săi.

Dacă se jra lucra cu consecven
ță, echipa națională va putea faee 
față Campionatului european, în 
care a debutat cu un rezultat care 
lasă căi deschise.

Mîine se va desfășura o nouă 
etapă în „Cupa României44. Ca și 
în rundele precedente, diviziona
rele B vor evolua în deplasare, 
în compania altor formații care 
s-au calificat în această fază. Este 
cazul să amintim faptul că în 
competiție au mai rămas doar 14 
divizionare B, restul (40 !) fiind 
eliminate în tururile anterioare.

Din programul etapei de mîine 
se remarcă mai multe partide, 
printre care : Dinamo Focșani — 
Progresul Brăila, Azotul Slobozia
— Gloria Buzău, Olimpia Giur
giu — Progresul București, Rova 
Roșiori — Voința București, Ce
tatea Tr. Măgurele — Dinamo 
Slatina, Minerul Ghelar — Vul
turii Textila Lugoj, Dermata Cluj
— Ind. sîrmei C. Turzii.

• Astăzi este ULTIMA ZI în 
care vă mai puteți procura bile
tele pentru tragerea Pronoexpres 
de mîine miercuri, tragere care 
va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune eu începere 
de la ora 18.30.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 9 OCTOMBRIE 

1974

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
a 50-000 lei ; Cat. 2 : 4 variante 25 . 
a 10.173 Iei ; Cat. 3 : 4.75 a 3.5 >7 lei- 
Cat. 4: 25.20 a 1.615 le: ; Cat. 5: 59.6 J 
a 683 lei ; Cat. 6 : 2.497,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I: 349 522 lei. 
Extragerea a U-a : Cat. B: 4,05 a 

12.916 lei ; Cat. C : 20.60 a 2.539 
lei ; Cat. D: 1.011 a 60 lei; Cat. E: 
63.70 a 200 Iei; Cat. F : 1513.90 a 40 
lei.

REPORT CATEGORIA A : 334.9^2
lei.

Cîștigul de categoria 1 a fo-*i ob
ținut de PAVEL SZANDA din Bucu
rești.

mici. Deși ultimele două ture le-a efec
tuat cu un cauciuc spart, el a reușit, to
tuși, să se claseze pe !c*ul 2. lată cla
samentele. Avomoți (6 ture — circa 2 
km tura) : 1. G. Negoescu (Steaua), 2. 
T. Drăgan (Voința), 3. F. Imbuzan (Stea
ua) ; juniori mari (4 ture) -. 1. I. Dumi
tru (Șc. sp. 1), 2. I. Nica (Olimpic), 3. 
R. Simion (Șc. sp. 1) î juniori mici (3 
ture) : 1. N. Stan (Steaua), 2. Fi. Glom- 
nicu (Șc. sp. 2), 3. V. Căpitanu (Șc. sp. 
2) ; semicurse (2 ture) : 1. M. Călin (Șc. 
sp. 1) ; biciclete oraș (1 tur) : 1. Gh. 
lordache (Unirea Giurgiu).

CAMPIONATUL DI
VIZIEI A - TUR

NEUL PENTRU LOCURILE 9-12. la Ora
dea, timp de trei zile s-a desfășurat tur
neul echipelor (prima manșă) care vor 
ocupa locurile 9—12 in octuala ediție, lată 
rezultatele înregistrate : Unirea Arad — 
Petrolul Ploiești 8—6 (3—0, 0—2, 3—1,
2—3) ; Proaresul Oradea — Mureșul Tg. 
Mureș 5-5 (2-0, 1-1, 1-2, 1-2) ; Progre
sul - Unirea 4-3 (0-0, 2-1» 1-1, 1-1) ; 
Petrolul — Mureșul 5—2 (1—1, 1-0, 1—1, 
2-0); Unireo — Mureșul, 5—5 ; Pro
gresul — Petrolul 6—4.

RUGBY
NUT SÎMBATA o

CONSTRUCTORUL 
BUZĂU A SUSȚl- 

partidă amicală Inter
națională în compania celei mai puter
nice echipe bulgare, Spartak Varna. E- 
levii lui Titi lanescu au terminat învin
gători cu scorul do 20-15 (11-6). (Ilie 
STĂNESCU - coresp.) © MECIUL RES
TANȚA, din cadrul „Cupei Federației", 
dintre Grivița Roșie și Rulmentul Bîrlad 
a avut loc duminică, pe stadionul „Par
cul copilului". La capotul1 unui joc fru
mos, cu faze spectaculoase pe alocuri, 
grivițenii au obținut victoria cu 16-6 
(12-0).

ÎN DIVIZIILE

ALE LEGILOR
Deși, în trecutul sezon s-ou înregistrat 

o suită de acte de gravă indisciplină 
sportivă, atit din partea unor jucători 
cit și a unor antrenori, conducători de 
echipă și spectatori certați cu morala, 
deși și în acest început de stagiune au 
mei apărut cîteva semne de abando
nare o corectei comportări în tribune sau 
pe teren, credeam că avertismentele, ca 
și măsurile «luate în cele mai grave din
tre cazuri, au ovut efectul dorit, atrăgînd 
atenția asupra atmosferei ce trebuie r-ă 
caracterizeze întrecerea sportivă. Dar, 
iată câ, dimpotrivă, constatăm că se 
înregistrează alte abateri de la legea 
Sportivității.

La Băița, partida dintre echipa loca
lă, Minerul, și Oașul Negrești (Divizia 
C, seria o X-a) s-a întrerupt în min. 20
— la scorul de 1—0 în favoarea gazdelor
— în urma unor incidente grave provo
cate de echipa oaspe, care a ripostat 
prin lovirea arbitrului Al. Lucaci (Tg 
Mureș), la o decizie a acestuia. însă, 
actul cel mai grav din suita celor în- 
registraîe duminică în campionatele Di
viziilor B și C s-a petrecut la Aiud, în 
jocul de campionat secund dintre Meta
lul din localitate și F.C. Bihor (scor 1-1). 
lată ce ne declara arbitrul intilnirii. 
Constantin Petrea (București) : ,,De la 
începutul meciului, am căutat să reprim 
jocul dur, periculos și, de aceea, la 
intrarea «©regulamentară a jucătorului 
Chețan (Metalul Aiud), asupra lut Su- 
ciu (F.C. Bihor), soldată cu rănirea 
fotbalistului orodean (plogă deschisă pe 
piciorul sting) ar dat cuvenitul aver
tisment, cartonașul galben, jucătorului 
Chețan. In acel moment, președintele 
secției de fotbal Metalul Aiud, Mircea 
Col tor, s-a adresat colegului meu ae

la egalitate să 
două reprize a 

Dacă egalitatea 
după prelungiri,

Regulamentul prevede ca me
ciurile terminate 
fie prelungite cu 
cite 15 minute, 
se va menține și . .
atunci se vor executa lovituri de 
la 11 m in condițiile prevăzute 
de art. 109 (punctul E pină la 
art. 110).

Toate partidele vor începe la 
ora 14,45.

ETAPA A VIII-A A
SERIA I

CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA A V-A SERIA A IX-A

Unirea Iași — Nicol ina Iași 2—0 
(1—0), Laminorul Roman — .Minerul 
Gura Humorului 6—1 (2—0), Cristalul 
Doroboi — Constructorul Iași 1—l 
(1—0), C.S. Botoșani — Constructorul 
Botoșani 1—0 (0—ti), Metalul Rădăuți 
— Dorna Vatra Dornei 1—1 (1—1), 
Forests Mcldovsța — Spartul mun
citoresc Suceava 3—1 (1—0), Victoria 
Roman — Danubiana Roman 1—0 
(1—0), Avintul Frasin — A.S.A. Cim- 
pulung Moldovenesc 0—0.

Pe primele locuri tn clasament, 
după opt etape: 1. Laminorul Roman 
13 p (31—10), 2. Unirea Iași 12 p 
(16—9), 3. Danubiana Roman 11 P 
(12—3)... pe ultimele : 15. Sportul
muncitoresc Suceava 5 p (6—12). 16. 
Nicolina Iași 2 p (6—17).

SERIA A H-A
Rulmentul Bulad — Minerul Co- 

măr.ești 2—0 (0—0), Cimentul Bicaz
— Oituz Tg. Ocna 3—1 (1—1), Con
structorul Vaslui — Viitorul Vaslui
2—1 (1—1), CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej — Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
1—3 (1—3), Partizanul Bacău — Letca 
Bacău 2—2 (0—1), Constructorul Gi. 
Gbeorghiu-Dej — Recolta Văleni 1—6 
(0—0), Textila Bultuși — Hușana Huși 
1—0 (1—0), petrolul Moir.ești — Bra
dul Roznov 2—0 (1—0).

Pe primele loeuri : 1. Viitorul Vas
lui 12 p (13—5), 2. Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej 12 p (12—5), 3. Textila Bu
tași 11 p (14—6)... pe ultimele : 15. 
Partizanul Bacău 5 p (9—22), 16. Hu- 
țana Huși 3 p (6—16).

SERIA A m-A

Victoria Florești — Olimpia Km. 
Sărat 0—2 (0—1), Chimia Brazi — 
Petrolul Teleajen Ploiești 1—0 (1—0). 
Luceafărul Focșani — Dinamo Foc
șani 3—2 (3—2). Prahova Ploiești — 
Bujorii Tg. Bujor 6—• (2—0), Chimia 
Buzău — Petrolul Berea 0—0, Petro
listul Boldești — Avintul Mineciu 1—1 
(0—0), Poiana cimplna — I.R.A. Cirt- 
pina 2—1 (1—1). Carpați Sinaia — 
U.R.A. Tecuci 2—1 (1—0).

Pe primele lacuri : 1. Prahova Plo
iești 12 p (22—4). 2. Olimpia P-m. Să
rat 12 p (24—13). J. Chimia Brazi 12 
p (15—7)... pe ultimele : 15 Petrolul 
Berea 5 p (11—20), 16. Dinamo Foc
șani 4 p (17—27).

SEHIA A IV-A

Granitul Babadag — Tehnometal 
Galați 3—0 (3—0). Recolta Frec Iței — 
Viitorul Brăila 0—1 (0—0), Electrica
Constanța — Dunărea Cernavodă
1— 0 (1—0), Comerțul Brăila — Voința 
Constanța 1—0 (0—0), Ancora Galați
— Portul constanța 3—2 (2—0). ci
mentul Medgidia — Rapid Fetești
2— 1 (0—0), Marina Mangalia — Du
nărea Tuleea 1—0 (1—0). Știința Con
stanța — I.M.U. Medgidia 1—3 (0—1).

Partida dintre Dunărea Cernavodă
— Comerțul Brăila (etapa a Vll-a) 
a fost omologată cu 3—0, in favoarea 
formației brăilene.

Pe primele locuri : 1. Marină Man
galia 14 p (14—1), 2. Comerțul Med
gidia 13 p (16—5), 3. Ancora Galați 
12. p (15—6)... pe ultimele : 15. Re
colta Frecăței 4 p <5—23), 16. știința 
Constanța 3 p (5—12).

SPORTIVITĂȚII
la tușă' D. Isocescu : „Daca nu ciști- 
găm, nu mai ieșiji de aici I Vâ rămin 
oasele la AiudP La sesizarea colegului 
de la tușă, am dispus evacuarea celui 
în cauza din incinta terenului, conform 
regulamentului. în continuare, jocul a 
decurs normal, înreg:strindu-se faulturi 
de joc, pe care le-am sancționat. Cînd 
intram în cele trei minute de prelungire 
ale reprizei secunde, pe care le-am sem
nalizat anterior, am văzut cum un spec
tator a sărit gardul de la tribuna l și 
l-a tovit puternic pe celălalt arbitru de 
tușă, V. Murgășanu, care a căzut Ia pă- 
mint. Meciul s-a întrerupt in acel mo
ment pentru că, imediat, s-a produs o 
adevărată invadare a terenului. Spec
tatorii au pătruns pe terenul de joc prin 
porțile culoarului de protecție, deschise 
chior de către oamenii de ordine. Jir 
câtorii oaspeți — Florescu, Sărac, Po- 
povici, P. Nicotae etc. - au fost loviți, 
iar colegii mei și cu mine am 'ost de 
asemenea victimele acestei agresiuni a 
grupului de huligani pătruns în teren. 
De reținui că organele de ordine, jucă
torii echipei-gaxdâ și conducerea sec
ției Metalul Aiud nu au intervenit nici 
in aceste momente și nici mai tiniu, 
pentru a proteja formația oaspe și bri
gada de arbitri, pentru a curma gravele 
acte ce se petreceau. Jucătorii orădeni 
și brigada de arbitri au ajuns cu mare 
greutate la vestiare pe. care nu le-cu 
putut părăsi decît după aproximativ 
două ore, la intervenția organelor miîi- 
ției".

Lucruri neplăcute s-ou petrecut și lim
bată, la Brașov, la meciul Tractorul — 
C.S. Tirgoviște. Din 'cauza neglijenței 
unor activiști ai F.R.F., orbiți ii fixați să 
conducă jocul (î. Ccnstontinescu. și doi 
tușieri din Cluj) n-au fost anunțați de 
delegare Șt. deci, nu s-au prezentat la 
meci.

In această situație, conform regula
mentului, a fost acceptat să conducă un 
arbitru din Brcșov, C. Ghiță. Clubul 
sportiv Tirgoviște, într-o scrisoare adresată 
ieri ziarului nostru, considera că arbi-. 
trajul a fost necorespunzâtor, favodzind 
pe gazde și tolerînd brutalitățile jucăto
rilor de la Tractorul, cărora le-au căzut 
victimă jucătorii Neagu (internat în spi
tal la Brașov!), Kallo și Niță din echipa 
caspe, de asemenea accidentați. Și cind 
te gindești că, nu de mult, jucătorii 
aceleiași echipe brașovene au mai 
fost implicați în incidente regretobile...

Fața de aceste situații, se cuvine ca 
F.R.F. să analizeze cu toată seriozitatea 
faptele și să ia măsuri drastice.

IPRECA Călărași — I.OJt. Bucu
rești 3—1 (1—1), Olimpia Giurgiu — 
Dunărea Giurgiu o—t (0—0), T.M. 
București — Electronica București
2—0 (1—0), Triumf București — Au
tomatica București 0—0. Flacăra ro
șie București — Unirea Tricolor 
București 1—2 (0—1), Șoimii TAROM 
București — Sirena Bueurești 0—1 
(0—0), Azotul Slobozia — Voința Slo
bozia l—o (1—0), Tehnometal Bucu
rești — Laromet București 0—0.

Pe primele locuri : 1. T.M. Bucu
rești 11 p (16—S), 2 Dunărea Giur
giu 10 p (14—7), 3. Electronica Bucu
rești 10 p (6—5)... pe ultimele: 15. 
Laromet București 6 p (7—15), 16 
Tehnometal București 4 p (5—11)

SERIA A VI-A

Petrolul Tirgoviște — Chimia Tr. 
Măgurele 0—0, Cimentul Fieni 
Dacia Pitești 1—1 (1—1), Recolta Stoi- 
câneștl — Lotrul Brezoi 3—o (1—0), 
Cetatea Tr. Măgurele — Chimia Gă- 
eștt 1—0 (1—0). Vagonul Caracal — 
Viitorul Scornicești 1—3 (1—11. Uni
rea Drăgășam — Vulturii Cîmpu’.ung 
Muscel 2—0 (0—0), Chimistul Rm.
Vîlcea — ROVA Roșiorii de Vede
3— 2 (2—0). Textilistul Pitești — Oțe- 
lul Tirgoviște 1—2 (0—2).

Pe primele locuri : 1. Unirea Dră- 
găsani 13 p (14—6), 2. Oțelul Tir
goviște 12 P (IC—7), 3. Chimia Tr. 
Măgurele 11 p (13—2)... pe ultimele: 
15. Textilistul Pitești 4 p (5—11), 16. 
Viitorul Scornicești 4 p (5—13).

SERIA A VII-A
Minerul Motru — Minerul Rovinari

4— 2 (1—0). Dierna Orșova — Metalur
gistul Sadu 3—0 (2—0), Progresul Băi- 
leștl — F.O.B. Balș 1—0 (1—0), Pro
gresul Corabia — Progresul Strehaia
5— 0 (4—0), Steagul roșu Plenița — Mi
nerul Lupești 2—0 (0—9), MEVA Dro- 
beta Tr. Severin — C.LL. Drobeta Tr. 
Severin 2—0 (1—«). Cimentul Tg. Jiu 
— Dunărea Calafat 6—1 (3—0), Victoria 
Craiova — C.F.R. Craiova 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MEVA Dro- 
beta Tr. Severin 12 p (11—4), 2. A.S. 
Victoria Craiova U d (13—8), 3. Mine
rul Motru 9 p (1F-6)... pe ultimele : 
15. Progresul Ssrehaia 6 p (S—23), 16. 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin 4 p (16—17).

SURLA A VUI-A

Unirea Sinnicolaul Mare — Unirea 
Tomnatic 0—0, Minerul Ghelar — Me
talul Oțel» Roșu 0—1 (0—1), Electro
motor Timișoara — Progresul Timi
șoara 1—0 (0—0), știința Petroșani — 
Minerul Tellue 2—0 (1—0), C.F.R. Sl- 
meria — Crișana Sebiș 3—0 (2—0). 
C.F.R. Caransebeș — Metalul Bocșa
3—0 (3—0), Constructorul Arad — 
Strungul Arad 0—0; Ceramica Jimbo- 
lia — Minerul Oravița 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Metalul Oțeln 
Roșu 14 p (15—4), 2. Unirea Tomna
tic 11 p (15—5), 3. Electromotor Timi
șoara 11 p (9—6)... pe ultimele : 15. 
Crișana Sebiș 4 p (2—12), 16 Minerul 
Teliuc 3 p (1—9).

ACTUALITĂȚI
ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A IX-A 

A DIVIZIEI A

STMBArA 19 OCTOMBRIE
U.T.A. — Univ, Craiova : C. PE

TREA ; la linie C. lofciu și I. Puia 
(toți din București) ;

Steagul roșu — Olimpia Satu Mare: 
A. MUNICH ; ia linie D. Ghețu și 
M. Haimovicî (toți dhn București) ;

Dinamo — F.C. Galați: L RUS (Tg. 
Mureș); la linie N. Barna (Tîrnăveni) 
și St. Marian (Sighișoara).

DUMINICA 2o OCTOMBRIE
C.F.R. Cluj — Jiul: M. BUZEA; ia 

linie R. Stincan și Gh. Dra-gomir (toți 
din București);

F.C. Argeș — Sportul studențesc t 
V. TOP AN; la linie I. Constan tinescu 
și I. Tifrea (toți din Cluj);

A.S.A. Tg. Mures — Politehnica 
Timișoara : C. NICULESCU ț la linie 
I. Dancu și Gh. Vasiilescu II' (toți din. 
București);

Steaua — Chimia Rm. Vîlcea : I. 
C1MPEANU; la linie T. Gaboș și I, 
Joldoș (toți din. Cluj) ;

F.C.M. Reșița — Politehnica Iași: 
A. PlRVU; la linie V. Murgășan și 
Al. Grigorescu (toți din București);

F.C. Constanța — „U“ Cluj : C. 
GHIȚA; ia linie Gh. Iones-cu. și Gn. 
Racz (toți din Brașov).

o ora de începere a meciu
rilor DIN DIVIZIA A. Federația 
română de fotbal a stabilit ca parti
dele din etapa a lX-a a Diviziei A 
să înceapă la ora 15, cu excepția 
meciului Steaua — Chimia Rm. Vîl
cea, care va avea loc duminică pe 
stadionul Steaua la ora li.
• C.F.R, CLUJ — A.S.A, TG. MU

REȘ 1—0 (0—0). într-un meci ami
cal disputat la Cluj, formația locală 
C.F.R. a întrecut pe A.S.A. Tg. Mu
reș cu scorul de 1—0 (0—0), prin go
lul înscris de Adam în min. 62, din 
11 m. (N. Demian).
• DIN ACTIVITATEA JUNIORI

LOR • Mîine, la Gyula, arc Ioc pri
ma manșă a dublei întilniri interna
ționale amicale dintre echipele re
prezentative de juniori ale României 
și Ungariei, care se pregătesc pentru 
viitoarea ediție a Cupei U.E.F.a. Re
turul. la 7 noiembrie, la Oradea.

& în zilele de 21, 22 și 23 octom
brie se va desfășura, la Snagov, un 
trial pentru completarea lotului na
țional de juniori, la care au fost 
convocați un număr do 19 jucători 
noi, care activează în Diviziile A și 
B și loturile de tineret-speranțe. Prin
tre aceștia, Matei (C.F.R. Timișoara)# 
Cherteș (A.S.A. Tg. Mureș), Erdei 
(Unirea Dej). Udrea (Metalul Drobe
ta T. Severin), Ciobanu (F.C. Con
stanța), Frățilă (U.P.A. Sibiu), Lupău 
(Minerul Baia Mare).

Unirea Alba Iulia — Recolta Salon- 
fa 2—o (0—0), Olimpia Oradea — Mi- 
naur Zlatna 4—1 (2—0), Minerul Bihor 
— Voința Oradea 2—0 (1—0), Cimen
tul Turda — Aurul Brad 2—2 (1—1), 
Construcții montaj Cluj — Construc
torul Alba Iulia 2—0 (1—0), Soda 
Ocna Mureș — Textila Sebeș 1—1 
(1—0). Dacia Orăștie — Arieșul Cim- 
pia Turzll 4—o (1—0), C.I.L. Blaj — 
Dermata Cluj 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Olimpia Ora
dea 13 p (19—7), 2. Dacia Orăștie
12 p (14—3), 3. Construcții montaj 
Cluj 11 p (17—7)... pe ultimele : 15. 
C.I.L. Blaj 4 p (7—17), 16. Mlnaur
Zlatna 4 p (6—13).

SERIA A X-A

Bradul Vlșeu — Minerul Băiuț 3—o 
(0—0), Bihoreana Marghita — Some
șul Satu Mare 2—0 (0—0), Minerul 
Cavnic — C.LL. sighetu Mannației 
1—0 (1—0). Minerul Baia Borșa — 
Rapid Jibou 3-2 (0—1), C.S. Zalău
— Victoria Zalău 2—1 (2—0), Minerul 
Băița — Oașul Negrești întrerupt în 
mln. 20. Unirea Tășnad — CUPROM 
Baia Mare 1—1 (0—1), Voința Cărei
— Minerul Suncuiuș 5—3 (2—2).

Pe primele loeuri : 1. Minerul Baia 
Borșa 13 p (23—8), 2. C.I.L. Sighetu 
Mai-mației 13 p (12—2), 3. Bihoreana 
Marghita 11 p (19—6)... pe ultimele : 
15. Victoria Zalău 5 p (8—15), 16. Mi
nerul Băița 4 p (0—17).

SERIA A XI-A

Avintul Reghin — Minerul Bălan 
1—0 (0—0). Metalul copșa Mică — 
Chimica Tirnăvenl 3—2 (2—1), A. S? 
Miercurea duc — Minerul Rodna
6—0 (4—0), Foresta Bistrița — Gloria 
Bistrița 0—0, Unirea Cristuru Secu
iesc — Viitorul Tg. Mureș 2—0 (0—0),’ 
C.F.R. sighișoara — Unirea Dej 0—9, 
Viitorul GheorghierU — C.I.L. Gherla
4—1 (2—1), Vitrometan Mediaș — 
Lacul Urau Sovata 4—2 (2—1).

Pe primele locuri : L Unirea Dej 
13 p (13—4), 2. Gloria Bistrița 12 p 
(18—3), 3. A, S. Miercurea Ciuc 10 p 
(16—5)... pe ultimele : 15. Unirea
Cristuru Secuiesc 4 p (6—16), 16.
CJ.L. Gherla 3 d (5-18).

SERIA A XII-A

I.C.I.M. Brașov — Carpați Brașov 
1—0 (0—0), Textila Cisnădie — Chimia 
Victoria 1—1 (1—0), Textila Odorhei
— Caraimanul Bușteni 2—0 (0—0), Ni-
tramonia Făgăraș — Unirea Sf. 
Gheorghe 5—1 (3—1), U.P.A. Sibiu — 
Inter Sibiu 1—1 (0—0), Carpați Co- 
vasna — Torpedo Zămești 2—1 (1—0), 
Măgura Codiea — Forestierul Tg. Se
cuiesc 1—1 (0—0), Precizia Săcele — 
Minerul Baraolt 4—0 (2—0).

-Pe primele locuri : 1. Nltramonia 
Făgăraș 12 p (22—7), 2. Precizia Să- 
cele 11 p (12—4). 3. Forestierul Tg. 
Secuiesc 11 p (14—12)... pe ultimele: 
15. -Minerul Baraolt 4 p (5—21), 16. 
Carpați Covasna 3 p (5—16).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții voluntari din 
localitățile respective.



LA MEDDELIN: SAHISTELE NOASTRE 
Al! FOST LA UN PAS DE AURUL OLIMPIC!
• Scurt dialog cu antrenorul emerit

C. M. DE VOLEI DIN MEXIC

Sergiu Samarian, la rnapoierea lotului român
de zile 
însumat 

aproape 15 000 de kilometri, echi
pa feminină de șah a României 
s-a înapoiat duminică acasă. Ieri 
dimineață, antrenorul emerit Ser
giu Samarian, care a pregătit și 
a condus lotul nostru, ne-a și vi
zitat la redacție. Am folosit pri
lejul pentru a furniza cititorilor 
amănunte de la marea întrecere.

— In primul rînd, am dori 
să recapitulăm rezultatele teh- 

< nice obținute de formația ro
mână în turneul final.

— lată-le ; 2—0 cu Bulgaria, 
Anglia, R.F. Germania și Canada, 
l*/2—‘/s cu Iugoslavia, 1—1 cu 
U.R.S.S., Ungaria, Olanda și Ceho
slovacia ; 13V2 p, locul 1—2, la 
egalitate cu U.R.S.S., rezultat egal 
în întîlnirea directă și același nu
măr de puncte de meci (14), dar 
un punctaj Sonneborn-Berger su
perior : 52,125 față de 51,625.

— Cum s-a ajuns atunci la 
acel meci de baraj ?

— Este o clauză de 
stipulată în 1961 de 
ședințe al F.I.D.E., 
gard. Echipa noastră 
cu 1—3 (Polihroniade 
dașvili */2—l*/2, Baumstarck —
Aleksandria 0-^1, Teodorescu —
Levitina %—*/2> dar, după cum a 
decurs lupta, scorul putea să-i 
fie favorabil ei, sau — în cel mai 
rău caz — egal, ceea ce îi aducea 
titlul. Baumstarck a avut un cîș- 
tig simplu la Aleksandria, iar Teo- 
dorescu o poziție copleșitoare la 
Levitina. Din păcate, Gerti (care 
jucase excepțional pînă atunci) a 
fost doborîtă de oboseală și a ga-

■ fat, după întrerupere. .
— Care a fost nivelul teh

nic general al întrecerii ?

După o absență de 30 
și o călătorie care a

ridicat. Spre deosebire 
anterioare, dominate 

acum

regulament 
fostul pre- 
Folke Ro
l-a pierdut 
— Gaprin-

— Foarte 
de edițiile 
net de șahistele sovietice, 
patru echipe (România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Bulgaria) au luptat de 
La egal lâ egal. în- această între
cere de măre tensiune, șansa a 
surîs deținătoarelor titlului. în- 
tr-un final de turnuri și pioni 
net superior, iugoslava Lazarevici 
a depășit timpul de gîndire la 
Gaprindașvili, iar vest-germana 
Wasnetski a ratat un ciștig ele
mentar la Levitina. Este lesne de 
văzut că aceste două partide 
coborau echipa sovietică de pe lo
cul I pe al patrulea ! Dar, ase
menea lucruri fac parte din lupta 
șahistă. Sînt bucuros că jucătoa
rele noastre au făcut multe par
tide excelente, iar realizarea cea 
mai bună a Olimpiadei a fost, in
discutabil, victoria în 23 de mu
tări obținută de Baumstarck la 
Levitina, în meciul România — 
U.R.S.S. De altfel, valoarea și 
forma lor se pot vedea și din 
prestația individuală ; Polihro
niade — 10 puncte din 12 posibile, 
Baumstarck — 8 din 11, Teodores
cu — 2’/î din 3.

— In tot acest context, ce 
își propune pentru viitor șahul 
nostru feminin ?

— Patru medalii 
cele șase ediții ale 
obligă, desigur, să 
Acum, la Meddelin, 
te aproape. Dar, d. 
nu strălucește pe pieptul jucă
toarelor noastre, înseamnă că mai 
avem de învățat, de muncit, de 
perfecționat. Aceasta ne-am și 
propus, a incheiat antrenorul Ser
giu Samarian.

Cele 48 de echipe ' masculine și 
feminine participante la campio
natele de volei și-au început dispu
tele din cadrul seriilor în 6 orașe 
din Mexic : Ciudad de Mexico, 
Guadalajara, Monterrey, Toluca, 
Tijuana și Puebla. Reprezentativele 
României au debutat la Puebla 
cu frumoase succese în fața unor e- 
chipe care aspirau și ele la califica
rea în turneele semifinale. Formația 
noastră masculină a întîlnit pe 
cea a Coreei de Sud, pe care a 
depășit-o net l 3—0 (4, 8, 7), me
ciul fiind tot timpul la discreția 
jucătorilor români. Antrenorul 
Aurel Drăgan a utilizat, la în
ceput, sextetul de bază bine
cunoscut 1 Schreiber, Udișteanu,

Dumănoiu, Oros, Bartha, Tutovan, 
apoi a introdus și cîteva rezerve. 
In urma acestui prim succes, vo
leibaliștii noștri se pot considera 
ca și calificați în turneul semi
final, întrucît partida a doua din 
serie, cea cu Porto Rico (care a 
înlocuit în ultimă instanță echipa 
Argentinei), nu trebuie să creeze 
nici un fel de dificultăți forma
ției române, iar derbyul cu Ceho
slovacia va stabili doar 
grupă semifinală vor fi 
zate formațiile clasate pe 
două locuri.

Reprezentativa feminină 
noastre a întrecut în patru seturi 
pe cea a Braziliei (apreciată, de 
presa mexicană, înainte de start,

în ce 
reparti- 
primele

a țării

de argint la 
Olimpiadei ne 
vizăm aurul I 

_ am fost foar- 
de vreme ce el

Valeria CHIOSE

drept una dintre favoritele se
rici) : 3—1 (9, —11, 3, 9). în e- 
tapa a doua, româncele vor în- 
tîlni pe jucătoarele din Filipine, 
in fața cărora pornesc favorite. 
Deci, se poate spune 
fete 
Alte rezultate 
masculin : “ 
neză 3—1, 
Brazilia —
— S.U.A. 3—0,

că și la 
este asigurată, 

mai importante i 
Belgia — R. P. Chi- 

Cuba — Italia 3—1, 
Franța 3—0, U.R.S.S. 

Cehoslovacia —• 
Porto Rico 3—0, Polonia — R. A. 
Egipt 3—0 ; feminin : Ungaria — 
Filipine 3—0, Polonia — R. P. 
Chineză 3—1, Canada — Ceho
slovacia 3—1 (! !), Coreea de Sud 
— Bulgaria 3—2 (!), S.U.A. — 
Franța 3—1, R.D.G. — Olanda 3—2.

calificarea

MÎINE, START ÎN CAMPIONATELE 
MONDIALE DE CAIAC-CANOE

CIUDAD DE MEXICO 14, (prin 
telefon). Lunga așteptare a tuturor 
celor prezenți aici, sportivi, teh
nicieni și ziariști deopotrivă, se 
apropie de sfîrșit. Numai o zi 
ne mai desparte de startul celei 
de a Xl-a ediții a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe. De fapt, 
competiția a fost deschisă ofi
cial duminică, în cadrul unei fes
tivități, ce a avut loc în parcul 
Chapultepec. Concursul propriu 
zis începe miercuri dimineața cu 
seriile în probele olimpice clasice 
(7 la număr), după amiaza fiind 
programate recalificări în aceleași 
probe. Joi vor avea loc seriile 
și recalificările In probele olim-

ÎNTRECEREA PENTRU TITLURILE SUPREME
(Urmare din pag. 1)

ziția și de forma de concurs a 
sportivelor, de numărul ratărilor 
și - de ce nu? — (așa e in gim
nastică !) și de bunăvoința arbi- 
trelor. în orice caz, reprezentati- ■ 
va Ungariei pare o formație soli
dă și șansele ei la medalia de 
bronz nu trebuie minimalizate, cea 
a Cehoslovaciei, considerabil 
schimbată față de alcătuirea de la 
J. O„ cuprinde multe elemente 
foarte tinere. Cit despre gimnas
tele din Japonia și S.U.A. se știu 
prea puține lucruri pe continentul 
nostru !

La masculin, este aproape__ _________ _ . . o 
certitudine că selecționata R. D. 
Germane va fi din nou a treia în 
lume, la fel ca la precedentele 
C. M. sau la J. O. din 1972. Ade
vărata bătălie se va da pentru ur
mătoarele locuri. . Polonia, R. F. 
Germania, România, S.U.A., Unga
ria, Elveția — iată țările care as
piră justificat la o clasare cit mai 
bună.

De. la precedentele întreceri de 
mare anvergură (C._ M. din 1970 — 
locul 5 la feminin și 8 la masculin; 
J. O. din 1972 — locul 6 la femi
nin și 7 la masculin) în gimnas-

tica noastră au avut loc evenimen
te care ne îndreptățesc să privim 
cu încredere participarea la cam
pionatele mondiale din 1974. Anul 
trecut, de pildă, la campionatele 
europene, gimnastica românească 
a cucerit două medalii de argint 
(Alina Goreac și Dan Grecu) și 
trei de bronz (Alina Goreac — 2 și 
Anca Grigoraș), iar Dan Grecu, de 
asemenea, a devenit campion mon
dial universitar. Așadar, un evi
dent progres, o pregnantă afirma
re în arena mondială, care ne dau 
speranțe. Programul competițional 
din acest an, îndeosebi întrecerile 
balcanice de la Hvar, meciurile 
bilaterale cu R. D. Germană și 
Italia (m), respectiv, cu R. F. Ger
mania și Italia au permis Specia
liștilor autorizați ai federației 
noastre să alcătuiască formațiile 
pentru Vama. La această oră, lo
turile României (plecate ieri din 
București cu un autobuz special) 
se află deja pe litoralul bulgar al 
Mării Negre, unde își continuă pre
gătirile în vederea startului. Au fă
cut deplasarea: Alina Goreac, Anca 
Grigoraș, Elena Ceampelea, Rodi- 
ca Sabău, Aurelia Dobre, Paula 
Ioan, Gabriela Trușcă (antrenori 
Nicolae Covaci și Atanasia Albu), 
Dan Grecu, Ștefan Gall, Mihai

LA CAMPIONATELE MONDIALE
DE LUPTE GRECO-ROMANE

(Urmare din pag. I)

reușit să se numere printre cei ce 
au urcat pe podium, așa cum au 
făcu t-o la multe alte ediții

Firește, în acest context, bilanțul 
. realizat de sportivii țării noastre

este frumos, mai ales dacă se are 
in vedere faptul că printre cei 10 
selecționați Ia întrecerile mondiale
lor din Polonia se aflau și unii de- 
butanți. Totuși, trebuie s-o spunem 
deschis, luptătorii români puteau — 
și le-o cerea prestigiul pe care l-au 
cucerit în ultimii ani — să obțină 
succese mai mari. r
1969 (Mar del Plata
1970 (Edmonton — ~ 
fia — Bulgaria) șl 
— Iran), luptătorii 
întors cu titluri 
mai multe medalii

Este adevărat că 
mondiale au fost extrem. 
In acest sens, să men- 
slngur aspect. Sportivii 

care la competiția de 
cuceriseră nu mai puțin

__ _ — să obțină
De la C.M. din 

L'.a — Argentina), 
Canada), 1971 (So- 
dln 1973 (Teheran 
țării noastre s-au 
supreme sau cu 
de argint.
recent încheiatele

confruntări 
de dificile, 
ționăm un 
țării gazdă, 
anul trecut 
de două medalii de aur, două de ar
gint și una de bronz, de astă-dată 
— cu tot concursul sorților și chiar 
al unora " * 
nevoiți să 
titlu. o 
de bronz, 
mai sus, 
ale luptătorilor români se ptft—a 
afla și una sau chiar două de aur. 
Cele mai mari șanse le aveau Con
stantin Alexandru și Nicu Gingă. 
Dar, Alexandru a greșit nepermis 
pentru un camnlor continental.

dintre arbitri — au fost 
se mulțumească cu un 
medalie de argint și una 

Dar. cum menționam 
între cele 5 medalii 

puteau

abordlnd — prea sigur de sine — 
partida cu luptătorul turc Salih Bora 
— neclasat nici măcar între primii 
șase — și a fost la un pas de o 
înfringere prin tuș, cind conducea 
detașat (6—0), făcind mari eforturi 
de a ieși din pod. In cele din urmă, 
cum se știe. Alexandru a obținut 
victoria la puncte, dar a primit șl 
penalizarea de un punct ce avea să-1 
lipsească de posibilitatea de a cuceri 
medalia de aur. La rîndu-i. Gingă, 
cel ce deținea titlul mondial al ca
tegoriei, a fost de nerecunoscut în 
meciul cu sovieticul Valeri Ariuto- 
nov, ajungînd, la un moment dat, 
într-o situație precară (0—8). pe care 
n-a mai putut s-o redreseze, fiind 
învins Ia puncte. Totuși, el mai avea 
o șansă în partida cu Petar Kirov 
(Bulgaria), cu care se afla la ega
litate, înaintea ultimei reprize. Ne
atent. dezorientat. Gingă n-a mai 
reușit să mențină cel puțin rezul
tatul și a pierdut la puncte.

Dintre ceilalți trei medaliați, Nico- 
lae Martineșcu putea să-1 depășească 
pe bulgarul Nikolai Goranov, un tî- 
năr debutant, lipsit de experiență 
competlționalâ, în fața căruia n-a 
inițiat nici unul dintre cunoscutele 
sale atacuri, deși începuse promi
țător partida ce putea să-1 aducă 
medalia de argint. în schimb, Ion 
Enache și. mai ales, tinărul Dumitru 
Manea au depășit așteptările. Sub 
posibilități au luptat Ion Păun (cat. 
62 kg) și Roman Codreanu (cat. 
+100 kg), iar Marin Dumitru (cat. 57 
kg). Eugen Hupcă (cat. 68 kg) și 
Adrian Popa (cat. 74 kg) ne-au 
dezamăgit. Asupra comportării nesa
tisfăcătoare a acestora. însă, cit si 
a altor aspecte vom reveni.

Borș, Nicolae Oprescu, Constantin 
Petrescu, Mircea Gheorghiu, 
Gheorghe Păunescu (antrenor Cos- 
tache Gheorghiu).

Programul campionatelor mon
diale de la Vama este următorul : 
20 octombrie — deschiderea festi
vă : 21 — exerciții impuse pentru 
echipele feminine ; 22 — exerciții 
impuse, masculin ; 23 — exerciții 
liber alese, feminin ; 24 — exerci
ții liber alese, masculin ; 25 — 
concursul general feminin pentru 
individual compus (primele 36) ; 
26 — concursul general masculin 
(primii 36) ; 27 — finalele pe apa
rate (feminin și masculin). In 
urma locurilor ocupate Ja J.O. 
din 1972, echipele României au 
fost repartizate in grupe valorice 
bune, urmînd a concura după cum 
urmează : fetele — în serie cu 
R. D. Germană, S.U.A. și R. F. 
Germania ; băieții — cu japonia, 
R. D. Germană, R. F. Germania, 
Elveția si Cehoslovacia. La solici
tarea Comitetului de organizare, 
federația noastră de specialitate a 
desemnat următorii arbitri români 
pentru apropiatele campionate 
mondiale : Mircea Bâdulescu și 
Silviu Magda, la masculin. Elena 
Firea, Emilia Liță si Elena I.euș- 
teanu, la feminin. Menționăm, de 
asemenea, că un grup de alți spe
cialiști, precum și speranțe ale 
gimnasticii noastre (Nadia Coma
neci. Teodora Ungureanu, Sorin 
Cepoi, Kurt Szilier, Radu Branea), 
vor asista la întrecerile de la Var
na în cadrul unui grup turistic.

Gimnaștii români — care de a- 
titea ori au dovedit că știu să sus
țină bătălii grele — nu ne îndo
im că vor trece cu succes și exa
menul de la Varna, print.--o com
portare, onorabilă, la nivelul pre
gătirii efectuate și a valorii lor.

pice noi și în probele neolimpice 
de viteză, vineri este zi de pauză 
— cînd va avea loc congresul 
F.I.C., iar sîmbătă se vor disputa 
semifinalele și finalele în probele 
olimpice clasice, iar duminică se
mifinalele și finalele în probele 
olimpice noi și în cele neolim
pice și finalele probelor de fond.

Deocamdată se fac ultimele an
trenamente, se pun la punct a- 
mânunte tactice. Consultînd lis
tele de înscrieri am notat câ cele 
mai populate curse vor fl cele de 
caiac 1 și 2 — 500 m, 1 000 m și fond, 
unde sînt înscrise între 19 și 23 
de echipaje. Remarcăm, deci, a- 
tenția ce se acordă probelor o- 
limpice noi — de 500 m — și 
afluența surprinzătoare la fond.

Examenele seriilor se anunță 
deosebit de dificile. In prima zi, 
de pildă, Cuprian 
avea ca adversari, 
porenko (U.R.S.S.), 
nemarca) si Pasch 
K 1 500 
este în 
Pfeffer
(R.F.G.).

Macarenco va 
la K 1, pe Sa- 
Andersen (Da- 
(R.F.G.) iar la
Maria Cozmam fete,

serie cu Ohde (R.D.G.), 
(Ungaria) și Peppinghege

Dar iată alcătuirea e-

chipajelor care ne vor reprezenta 
la aceste campionate : la bărbați i 
K 1 — 500 m : Vasile Dîba, K 1 — 
1000 m: Cuprian Macarenco, 
K 2 — 500 m : Serghei Larion — 
Policarp Malihin, K 2 — 1 000 m : 
Ion Dragulschi — Vasile Simio- 
cenco, K 4 — 1 000 m : V. Dîba
— Mihai Zafiu — Nicușor Eșanu
— Atanase Sciotnic, K 1 — 10 000 
m : Nicușor Eșanu, K 2 — 10 000 
m : Antrop Varabiev — Ion Te- 
rente, K 4 — 10 000 m : A. Sciot
nic — V. Simiocenco — Costel 
Coșniță — C. Macarenco, Ci — 
500, 1 000 și 10 000 m : Ivan Pat- 
zaichin, C 2 — 500 m : Gheorghe 
Danelov — Gheorghe Simionov, 
C 2 — 1 000 m: Gherasim Mun- 
teanu 
10 000 
Lipat 
K1 —
— 500 
Maria
V. Dumitru
M. Cozma — Agafia Orlov. E- 
chipa de ștafetă 4 x 500 m va fi 
definitivată înainte de probă.

I 000 m :
— Vasile Serghci, C 2 — 
m : Gheorghe Danelov — 

Varabiev ; la femei : 
500 ni : Maria Cozma, K 2 
m : Victoria Dumitru — 

Nichiforov, K 4 — 500 m : 
M. Nichiforov 

Agafia Orlov.

Dan GARLEȘTEANU

COMPETIȚII SAHISTE
BELGRAD, 14 (Agerpres). — 

Turneul internațional masculin de 
șah de la Kragujevac a continuat 
cu desfășurarea partidelor din 
runda a 7-a. Maestrul român Vic
tor Ciocâltea a obținut victoria 
la mutarea a 32-a în partida cu

MERCKX ÎNVINS 
LA LAUSANNE

GENEVA, 14 (Agerpres). — Tra
diționala competiție ciclistă in
ternațională „Traversarea orașu
lui Lausanne" a fost ciștigată, în 
mod surprinzător, de italianul 
Giuseppe Perletto, cu timpul total 
de 23:10. El a fost urmat in cla
sament de italianul Felice Gi- 
mondi — 23:16,4 si de belgianul 
Eddy Merckx — 23:23,8. Cursa a 
cuprins două probe : una cu ple
carea în bloc, și alta contracrono- 
metru. înregistrind cele mai bune 
rezultate în ambele probe, Per
letto a fost declarat 
De remarcat că el 
timpul cel mai bun 
contracronometru. în 
rezervată amatorilor, 
revenit austriacului 
Steinmayer.

învingător, 
a obținut 
în cursa 
competiția 
victoria a 

Wolfgang

Ostoici. Vaganian a 
Pîdevski, iar Jansa l-a 
Rajkovici. Restul par- 
îost întrerupte.

iugoslavul 
ciștigat la 

învins pe
tidelor au .

în clasament conduce Vaganian 
cu 5 puncte, urmat de Pîdevski
— 4 puncte, Tringov — 3,5 puncte 
și o partidă întreruptă, Ciocâltea
— 3,5 puncte etc.

★
în runda a 8-a a turneului de 

Ia Manila, marele maestru român 
Florin Gheorghiu l-a învins în 24 
de mutări pe Renato Naranja 
(Filipine). în clasament conduce 
Larsen cu 5>/2 p (1), urmat de Va- 
siukov 5 p, Florin Gheorghiu 4 p 
(1) și o partidă mai puțin jucată, 
și Petroșian 4 p (1). e în turneul 
candiciațiloK, partida a 12-a s-a 
încheiat remiză la mutarea 24-a. 
Scorul întîlnirii Karpov — Korci- 
noi este acum 7—5.

• TELEX •
In noua ediție a Cupel Davis, la 
Nassau (Bahamas). S.U A. — Re
prezentativa Caraibilor 5—0. învin
gătorii au folosit pe Gorman, Van 
Dillen și Pasarell.

ozn
Competiția feminină de baschet 
„Cupa Ronclietti", care înlocuiește 
Cupa Cupelor, va începe la 16 oc
tombrie, cu 18 echipe înscrise.
Finalele turneului feminin de tenis 
de la Phoenix : simplu : Virginia 
Wade — Helen Gourlay 6—1, 6—2 ; 
dublu : Betty Stove (Olanda), Fran- 
țoise Durr (Franța) — Mona 
Schallau, Pani Teeuarden (S.U.A.) 
6—3, 5—7, 6—3.

CAMPIONATE

POLONIA (etapa a B-a) : Rezultate 
mai Importante : Legio — Gwardia O—O, 
Pogon — Ruch 0-1, Gornik — Polonia 
1—1, Wisla - Mielec 1—1.

U.R.S.S. : Zenit Leningrad - Spartak 
Moscova 1-1, Dinamo Moscova — Torpe
do Moscova 0-1, Ararat Erevan — Di
namo Tbilisi 2—2, Zaria Voroșilovgrod - 
Șahtior Donețk 2-0. Pahtokor Taskent - 
Cernomoreț Odessa 0—1. In clasament : 
Dinamo Kiev — 35 p, Cernomoreț Odessa
- 31 p etc.

IUGOSLAVIA (etapa a 10-o) : Steaua 
roșie Belgrad — Velez 1—0. Hojduk Split
— Bor 0-6, Vojvodina Novi Sad — Rud
nicki Kragujevac 0-0. In clasament con
duce Steaua roșie cu 16 p, urmata de 
Hajduk cu 15 p și Vojvodina cu 13 p.

PORTUGALIA (etapa a 6-a) : Espinho 
— Leixoes 2-0, Sporting — Atletico 6-1. 
Belenenses — Vitoria Setubal 3—3, F. C. 
Porto — Academica 2—1. Boavista — Ben
fica 0-0. In clasament conduc Benfica,

Vitoria Guimaraes și F. G Porto cu cite 
10 p.

OLANDA (etapa a 6-o) : Ajax — F. C. 
Amsterdam 2—1, Feyenoord — AZ 67 2—1, 
P.S.V. — F. C. Utrecht 6-0, Nac — Excel
sior 1—1. In clasament conduce neînvin
să P.S.V. cu 12 p, urmată de Ajax — 
12 p și Feyenoord cu 10 p.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE
In campionatul european 

pentru echipe de tineret, la 
Franța — Belgia 1—0 (1-6) ; _____
burg : Ungaria — Luxemburg 3—6 (2—6).

★
La Bratislava, în prezența a 12 000 de 

spectatori, Cehoslovacia — Suedia 4-0 
(3-0), prin punctele marcate de Svehlik 
(2), Masny și Bikowski ; la Sao 
Paulo, în primul meci al finalei ,,Cupei 
Americii de Sud", echipa braziliana Sao 
Paulo a întîlnit pe teren propriu pe In- 
dependiente Buenos Aires. Fotbaliștii bra
zilieni au obținut victoria cu 2-1 (0-1), 
prin golurile realizate de Rocha (min. 
47) și Mirandînha (mîn. 51), respectiv 
Saggioratto (min. 30).

Turneul de tenis de 
culin, semifinale
Warwick 2—6, 6—1,
Rosewall — Stockton 6—3, 
rinaHa : Newcombe — Rosewall 3—6, 
6—2, 6—3 ; finala feminină : Maria 
Bueno — Katja Ebbinghaus 3—C, 6—4, 
6—3. .

de fotbol 
Grenoble : 
la Luxem-

la Tokio : mas- 
Newcombe — 
1—0 (abandon), 

6—0 ;

Concursul de călărie (obstacole) de 
la Londra : 1. David Broome (An
glia) cu calul Philco 0 p (30,3 s), 
2. Alwin Schoeckemohle (R.F.G.) cu 
Weiler 0 p (30,4 s), 3. Harvey Smith 
(Anglia) cu Salvador 0 p (30,7 s).

La Zagreb, în fața a peste 3 000 de 
spectatori, Iugoslavia — R.F.G. 2—2 
(2—0, 0—2, 0—0) la hochei pe gheață. 
Au marcat Tisler ■ — -
Folk și Funk.

și Petaci, respectiv

La Varșovia, în 
box : Polonia —

meci inter-țări de
S.U.A. 10—12

George Foreman, complet vindecat, 
și-a reluat antrenamentele în vede
rea meciului cu Clay, programat la 
30 octombrie la Kinshasa.
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