
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU
în județele Cluj și Maramureș
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rămîne neuitată în me- 
tuturor clujenilor »- 
zi deosebită, în ca- 

Republit ii Sa-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănesru, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Ion Ioniță, 
losif Uglar, au luat parte, 
miercuri, 16 octombrie, la festivi
tățile prilejuite de aniversarea a 
18 veacuri și jumătate de la pri
ma atestare documentară a exis
tenței Clujului ca municipiu.

Va ——:— —,--------
moria 
ceasta 
re președintele 
eialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a semnat, în timpul 
grandioasei adunări populare j«- 
biliare, in fața locuitorilor Clu
jului, Decretul prin care «rasa
tei i se adaugă, incepind de la 
16 octombrie 1974. străvechea de
numire municipală Napoca.

Primul moment festiv al zilei I-a 
constituit inaugurarea expoziției 
jubiliare „Napoca-Cluj pe treptele 
istoriei". Vizita continuă apei la 
„Sînterom" și Fabrica de mașini de 
rectificat a uzinei _tnireac.

Piața Mihai Viteaza din ce»Ț 
irul municipiului a cunoscut apoi 
momente înălțătoare, istorice pen
tru străvechea așezare. Aici s-au 
adunat peste 109 000 de oameni ai 
muncii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități —pen
tru a lua parte la adunarea popu
lară consacrată împlinirii a 1850 
de ani de la proclamarea ca mu
nicipiu a acestei localități.

Uratele, ovațiile nesfîrșite ale 
imensei mulțimi de oameni ai 
muncii, inflăcăralul entuziasm cu 
eare a fost primită cuvîntarea 
rostită de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, au evidențiat, odată 
mai mult, comunitatea de gîndurî 
și năzuințe dintre partid și popor.

★
după-amiaza, tovara- 
Ceaușescu, împreună 
Elena Ceaușeseu, a 

Baia Mare. In 
secretarul general 
fost însoțit de to- 
Mănescu, Cornel 
Bobu, Ion ioniță,

Miercuri 
șui Nicolae 
eu tovarășa 
vizitat orașul 
această vizită, 
al partidului a 
varăsii Manea 
Burtică, Emil 
Iosif Uglar.

Noua vizită 
neral al partidului în 
străveche vatră a mineritului ro
mânesc a avut Ioc într-un mo
ment deosebit, sărbătoresc : îm
plinirea a 6 secole de existență a 
minei Cavnic.

a secretarului ge- 
această

ÎN C.C.E. LA HANDBAL: STEAUA A CIȘTIGAT NET
PRIMA MANȘA CU HAPOEL REHOVOT 

y
dul în 
pioana . 
zic, al vitezei de joc și al rezis
tenței la un ritm alert, iar pe 
alocuri chiar și din punct de ve
dere spectacular, handbaliștii de 
la Steaua au trecut cu bine exa
menul. .Ceea ce — eventual — 
li se poate reproșa este doar ab
sența concentrării In momentele 
de finalizare și lipsa de mobili
zare în unele momente din a- 
părare, mai ales în prima repriză, 
în rest, cum spuneam, echipa 
Steaua și-a cnorat frumoasa carte 
de vizită pe care o are și pe 
care a îmbogățit-o recent prin 
ciștigarea turneului de la Leipzig.

facil pen- 
Steaua în 
în cadrul

Debut, fără îndoială, 
tru handbaliștii de la 
această ediție a C.C.E., zu uouieu 
căreia ei au întîlnit, marți, la Plo
iești, în primul tur, campioana 
Israelului, Hapoel Rehovot. Debut, 
deci, lipsit de emoții, fapt, de 
altfel, confirmat de scorul final, 
convingător în această direcție : 
27—12 (16—8).

în atari condiții — chiar dacă 
în primele minute a existat un 
oarecare echilibru de forțe (2—3, 
min. 4), determinat mai mult de 
ușurința cu care bucureștenii au 
ratat situații extrem de favorabile 
— interesant în această primă 
confruntare a fost mai mult mo-

Birtalan, surprins intr-o atitudine caracteristică, șutează și 
înscrie un nou gol pentru echipa sa, în meciul cu Hapoel

Foto : Ion MIHĂICĂ

Cetățenii bnimăreni — români, 
maghiari, ucraineni și de alte na
ționalități — s-au reîntîlnit cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cadrul unei mari și însuflețite 
adunări populare, desfășurate în 
Piața din centrul orașului.

In cadrul 
Constantin 
Consiliului

țude- 
a pa-

sene-

adunării, 
Stătescu, 
de _ __ ___

tire Decretului prezidențial prin care - — —
i se 
clasa

In 
cuvintul 
CEAUȘESCU.

Cuvintele mobilizatoare ale se
cretarului general al partidului 
găsesc — și de această dată — un 
larg ecou in inimile maramureșe
nilor. ei angajindu-se să-și aducă, 
cu abnegație și hărnicie, o contri
buție sporită la dezvoltarea 
țului, la înflorirea continuă 
triei socialiste.

Adresindu-se secretarului 
ral al partidului, tovarășul Gheor
ghe Blaj ■ spus, în încheierea 
adunării popular* t

Comuniștii din Maramureș vor 
trimite la Congresul partidului pe 
cei mai buni dintre ei și vă in
formăm că la conferințele și adu
nările de dări de seamă comu
niștii din județul nostru au propus 
realegerea dumneavoastră 
funcția de secretar general 
Partidului Comunist Român.

Adunarea populară ia sfîrșit 
tntr-o atmosferă de puternic entu
ziasm. Participanțu, în numele co
muniștilor, al 
muncii 
iu festă 
mindria patriotică pentru propu
nerea ca, Ia Congresul al XI-lea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. In această propunere unani
mă îșî găsesc o înaltă expresie 
sentimentele de profundă dragoste, 
recunoștință, stimă și prețuire față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
față de contribuția _ sa remarcabi
lă Ia elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru, 
față de activitatea sa neobosită 
consacrată propășirii continue a 
patriei, cauzei socialismului și 
păcii in lume.

tovarășul 
secretarul 

Stat, a dat ci-

Exploatării miniere „Cavnic" 
conferă „Ordinul Muncii" 
I.

aclamațiile mulțimii. ia 
tovarășul NICOLAE

în 
al

tuturor 
maramureșeni 
cu însuflețire

oamenilor 
îșî ma- 
bucirria,

care s-a „mișcat* cam- 
țării noastre. Pe plan fi-

f
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DUPĂ UN JOC EGAL (3-3) DISPUTAT MARȚI

ECHIPA DE HOCHEI A ROMÂNIEI
A ÎNVINS, IERI, IUGOSLAVIA: 6-2
vechi 

eșalonul 
mondial

partenere de întrecere în 
secund al campionatului 
de hochei pe gheață, În

A

Cele 39 de goluri ale întîlnirii 
au fost realizate de : Birtalan (6), 
Kicsid (5), Voina <■*>, Drăgăaiță 
(4), Tudosie (4), Gațu (2), Sțockl 
(2) pentru Steaua. E. Madmoni (Tt, 
Ren Ari (2), Josipovits (2) și Bar- 
zilai pentru HapoeL Au arbitrat 
AL Vîrbanov și David Davidov 
(Bulgaria!.

Meciul retur se va disputa, con
form unei Înțelegeri prealabile, 
tot la Ploiești, azi, incepind de la 
ora 17.

Călin ANTONESCU

PREGĂTIREA OLIMPICA, PREOCUPARE MAJORA
PENTRU TOȚI FACTORII ATLETISMULUI NOSTRU!

Activitatea atletică de perfor
manță din anul 1974 a fost recent 
analizată de biroul Federației ro
mâne de atletism. La ședință au 
fost invitați componenții lotului 
olimpic, ai lotului republican, an
trenori și alți specialiști, președinți 
de cluburi sportive.

Au participat tovarășii : Emil 
Drăgănescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Consiliu
lui Național pentru Educație Fizi
că și Sport, Mihail Florescu, pre
ședintele Federației române de a- 
tletism, general lt. Marin Dragnea, 
prim-vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
membri ai biroului executiv al 
C.N.E.F.S. șl ai biroului F.R.A.

Analiza făcută a evidențiat rea
lizările înfăptuite în atletismul 
nostru în acest an, creșterile unor 
performanțe, valoarea deosebită a 
unor recorduri, a subliniat victo
riile repurtate de reprezentativele 
țării în diferite confruntări inter
naționale. S-a arătat, printre al
tele, că în decursul anului 1974, 
în bilanțul mondial figurează nu- 

tre echipele României și Iugo
slaviei există, de mai multă vre
me, un sensibil echilibru de forțe,

Iată-l pe Axinte, la capă
tul uneia 
frumoase 
să înscrie 
Fază din

dintre cele mai 
acțiuni, reușind 
și să egaleze, 

meciul România 
- Iugoslavia (3—3) 
Foto : Dragoș NEAGU

concretizat prin rezultatele de e- 
galitate cu care s-au încheiat nu
meroasele confruntări dintre cele 
două reprezentative. La C.M. de 
la Graz, din 1973, scorul a fost 
de 2—2, iar anul trecut, la Lju
bljana, 3—3. Tot cu 3—3 a luat 
sfîrșit și meciul amical desfășurat 
marți pe patinoarul bucureștean 
din parcul „23 August*. Un rezul
tat doar parțial just, avînd în vede
re faptul că reprezentativa noastră 
a dominat mai mult și că a avut 
mult mai multe ocazii favorabile 
de a înscrie. Dar, pe de altă 
parte, nu trebuie omis amănuntul 

mele a 15 at.eți romani, iar în cel
de juniori apar 25 de

sportivi diin țara noastră. Este
pentru prima oară, în istoria a-
tletismului românesc, cînd in a-

:ț;-:na.e bilanțuri apare
atit de mare de repre-un număr

zentanți ai țârii noastre. Recorduri
de o bunăi valoare au realizat.
printre alții, Mariana Suman la 
490 m și 800 m, Natalia Andrei la 
3 000 m, Virginia Ioan la înălțime, 
Ilie Floroiu la 5 000 m și 10 000 m, 
Gheorghe Cefan la 3 000 m obst-, 
Gheorghe Ghipu la 800 m etc. De 
asemenea, sînt de subliniat victo
riile repurtate de reprezentativa 
feminină a României în 8 din cele 
9 meciuri susținute, între care cu 
echipele Marii Britanii, R. F. Ger
mania, Canadei, Olandei, Ungariei, 
cele 5 succese ale formației mas
culine, din care cea mai prețioasă 
este victoria asupra echipei Fran
ței. Acestora li se adaugă și cîști- 
garea, la Sofia, a Jocurilor Bal
canice, la seniori dar, mai ales, 
la senioare, cele 7 victorii de la

că din echipa oaspeților au 
cîțiva hocheiști redutabili, 
tre care frații Hiti, Smolej,

’ ",i cu jucători ti-
eertă perspectivă. Din 
spus, aceste vedete ale 
iugoslav nu vor ab

ia întrecerile grupei B 
Sapporo I 
de

lipsit 
prin- 
Gale,

marți, 
cu un
(1-1,

luptă
o parte și de cea-

încheiată, 
rezultat de 
1-2, 1-0), 
interesantă,

Tisler, înlocuiți 
>>cri, de 
cîte ni s-a 
hocheiului 
senta însă 
a C.M., la

Partida 
cum am spus, 
egalitate i 3—3 
a prilejuit o 
chiar dacă, de 
laltă, au existat anumite slăbiciuni 
evidente, în bună măsură inerente 
începutului de sezon. Oaspeții ni 
s-au părut mai rapizi, adoptînd 
combinații simple, eficiente. E- 
chipa noastră, în special prin li
nia a doua (Costea — Tureanu — 
Axinte), a fost mai incisivă, mai. 
combativă, dar, în general, rit
mul de joc a fost destul .de lent, 
mai ales în momentele de defen
sivă. Adăugind acestui joc lent 
Și cele cîteva greșeli copilărești, 
prompt speculate de adversari, și 
concretizate în goluri, avem, în 
linii mari, imaginea primului meci 
în care oaspeții au condus cu 
1—0 (Petac, min. 14 cînd echipa 
sa se află în inferioritate nu
merică), 2—1 (Poljansek, min. 22 
la o greșeală a lui Tureanu și 
Axinte), 3—1 (Gojanovici, min.
34 la o greșeală a lui Gheorghiu). 
In aceste condiții hocheiștii noș
tri au luptat mult ca să egaleze t 
Bașa (min. 20), Tureanu (min. 35) 
și Axinte (min. 58 ; cel mai fru
mos gol al meciului). Au condus 
bine cehoslovacii Bata și Barnet.

★
După un joc calitativ superior 

celui din ajun, echipa României 
a obținut miercuri o confortabilă 
victorie. în întîlnirea revanșă, 
întrecînd reprezentativa Iugoslavi
ei cu 6—2 (1—1, 2—0, 3—1). In ge
neral, prestația hocheiștilor noștri 
a fost ieri mai bună, mai con
vingătoare sub toate aspectele decît 
cea din primul meci. Multe din 
golurile echipei noastre au fost 
înscrise de această dată la capă
tul unor combinații frumoase, 
călduros aplaudate de cei pește 
2 000 de spectatori. Au marcat 1 
Sgiacă (min. 20), Gheorghiu (min. 
25'. V. Huțanu (min. 38), Tureanu 
(min. 43), Axinte (min. 47), Ioniță 
(min. 49). respectiv Zbontar (min. 
5) și T. Kosir (min. 55).

R. MIHAIL

Crosul Balcanic, cit și unele suc
cese repurtate de echipele repre
zentative de juniori.

Concluzia care s-a desprins a 
fost aceea a progresului înregistrat 
în 1974 de atletismul nostru, pe 
multiple planuri și în primul rînd 
Pe acela al performanțelor, conclu
zie foarte importantă, avînd în ve
dere activitatea generală de pre
gătire in vederea participării la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

S-a apreciat însă, și pe bună 
dreptate, că din cauza unor gre
șeli de ordin metodic, în principal, 
la campionatele europene de la 
Roma, bilanțul participării atleți- 
lor noștri este nesatisfâcător, ob- 
ținîndu-se un număr mai mic de 
medalii decît cel pe care, în mod 
normal, ar fi fost capabili să-1 rea
lizeze sportivii români, • avîndu-se 
în vedere evoluția lor anterioară 
întrecerilor din capitala Italiei.

Romeo ViLARA

(Continuare în pag. 2-3)



DUPĂ DERBYLJL POLOIȘTILOR

DINAMO - RAPID A fOST 0 CONFRUNTARE 
INTLRFSANTĂ Șl ÎN DOMENIUL TACTICII

t ÎNAINTEA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE BOX în noul sezon internațional de te

FARUL CONSTANȚA - 
0 ECHIPĂ CU AMBIȚII MARI

LIGIA LUPU Șl ȘERBAN D
la primele lor succese în probei

Practic, lucrurile par a fi lămurite 
în fruntea clasamentului Diviziei A 
la polo înaintea desfășurării turneu
lui final — prima manșă la Bucu
rești, a doua la Cluj-Napoca. Cu cele 4 
puncte avans și golaverajul net su
perior (113—37 față de 84—39), Di
namo are mai puține emoții, pu
țind să-și pregătească debutul în 
noua ediție a C.C.E. Teoretic Insă, 
poloiștii de la Rapid mal păstrează 
o șansă minimă : aceea de a învinge 
în ambele partide ale turneului și a 
realiza, în același timp, o diferență 
de goluri substanțială.

în ultima lor confruntare, Dinamo 
și Rapid au prezentat numeroșilor 
spectatori idei de joc diametral 
opuse. Campionii au cedat în mod 
deliberat, în unele perioade, iniția
tiva adversarilor, mizînd și pe un 
sistem defensiv elastic, bine orientat, 
nai ales în situațiile- de inferioritate. 
Totodată, dinamoviștii, scoțîndu-și 
adesea adversarii din „zona" lor cla
sică, au încercat să contraatace sii- 
prariumeric (au și marcat golul vic
toriei dintr-o asemenea acțiune). Tac
tica le-a reușit, dar nu in întregime, 

■fi drept. Zamfirescu și coechipierii 
săi au rezistat cu brio în 5 situații 
de „om în minus'*, fără să primeas
că gol ; contraatacurile lor nu au 
avut însă prea multă eficiență, pen
tru că unii jucători (Lazăr, Nasta- 
siu) au înotat mai slab.

Rapidiștii, invitați deseori la atac, 
au mizat totul pe ofensivă au com
binat «destul de bine, au forțat pă
trunderi și chiar eliminări ale jucă
torilor adverșl Ei au greșit însă 
con tind prea mult pe puterea de

DIN SPORTUL POPICELOR
CAMPIONII CAPITALEI

Pe arenele Voința și Construc
torul s-au disputat întrecerile fa
zei pe Capitală a campionatului 
republican, la individual și pe
rechi, la femei și bărbați. Pe 
primele locuri, la individual, 
s-au clasat : FEMEI — 1. Bălașa 
Mirică (Laromet) 848 pd (în man
șa a Il-a 433), 2. Constanța Ma- 
rincea (Voința) 843 pd (412), 3.
Maria Popescu (Rapid) 834 pd 
(426) ; BĂRBAȚI — 1. C. Voicu 
(Voința) 1802 pd (în manșa a Il-a 
■937), 2. Gh. Dumitrescu (Gloria) 
1784 pd (888), 3. I. Păgideanu (Vo
ința) 1743 pd (853). La perechi, 
titlurile au revenit următorilor 
popicari : P. Purje și I. Păgideanu 
(Voința) 1728 pd — la bărbați și 
■Cornelia Petrușcă și Cornelia Gre- 
eescu (Voința) 895 pd — la fe
mei.

LOTURILE DE JUNIORI PENTRU 
C. E.'75 LA PRIMUL TEST INTER

NAȚIONAL
Loturile naționale de juniori, 

■care se pregătesc . pentru C.E. de 
anul viitor, vor participa la pri
mul test internațional, jucînd cu 
selecționatele similare ale Unga
riei. Partidele vor avea loc în 
zilele de 26 și 27 octombrie la 

concretizare a lui Cornel Rusu, sever 
marcat de dinamoviști. Dacă Olac, 
Schervan și mai ales Slăveî ar fi 
șutat mai des, și mal precis, rezul
tatul putea fi altul.

în altă ordine de Idei sîntem ne- 
volți a ne manifesta nemulțumirea 
față de teama cu totul nejustificată 
a antrenorilor A. Grințescu (Dina
mo) și C. Vasiliu (Rapid) de a acor
da mal mult credit tinerilor pololșlt 
La Dinamo, internaționalul L. Rădu- 
canu (care n-a intrat în apă decît 3 
minute) l-ar fi putut înlocui pe La- 
zăr, ieșit din formă, iar la Rapid ju
niorul Ilie Gheorghe l-ar fi putut 
schimba, din cînd în dnd. pe V. 
Țăranu, care nu a dat randamentul 
scontat.

Adrian VASILIU

DINAMO BRAȘOV - PROGRESUL:
BRAȘOV (prin telefon). în ca

drul turului campionatului de te
nis s-au întîlnit Dinamo Brașov 
șl Progresul. Brașovenii, au ciști- 
gat cu 14-—3. Cîteva rezultate: 
Camelia Chiriac — Mariana Had- 
giu 2—6, 2—6 ; Mariana Nun- 
weiller — Mariana Hadgiu 4—6, 
5—7 ; Mariana Nunweiller, Came
lia Chiriac — Mariana Hadgiu, 
Aneta Verone 6—3, 6—4 ; T. Mar- 
cu — A. Viziru 6—3, 7—5 ; Vll- 
cioiu — Vîrgolici 6—4, 6—2, Kere- 
keș — Curcă 6—1, 7—5. (M. BARĂ).

Cîmpia Turzii. Echipele vor fi 
alcătuite din următorii : Cezar
Lebădă (Constructorul Galați), 
Victor Miclea, Ion Popa (Jiul Pe- 
trila), Marin Bălescu, Horia Ar- 
dac (Voința Buc.), Ion Șcheftz 
(Minerul Baia Mare), Mihai Var- 
tic (Flacăra Cimpina), Leontin 
Pop (Laromet Buc.) la băieți. Sil
via Maxim, Bălașa Mirică (Laro
met Buc.), Elena Lupoaia, Elisa- 
beta Badea (Voința Buc.), Elena 
Vasile (Rapid Buc.), Elisabeta 
Szilagyi (Voința Tg. Mureș), Doi
na Mihăilă (Voința Ploiești) și 
Ioana Buradel (Cetatea Giurgiu) 
la fete.

★
Anul acesta, la tradiționala în

trecere internațională ..Cupa Wer
ner Seelenbinder", ce va avea loc 
la Karl-Marx-Stadt (R.D. Germa
nă), vor participa campionii ro
mâni Iosif Tismănaru și Ana Pe
trescu.

★
Finalele campionatului național, 

individual și perechi, se vor des
fășura la Mangalia in zilele de 
12—17 noiembrie. La început se 
vor întrece juniorii, apoi seniorii.

★
Campionatu! diviziei A se reia 

sîmbătă și duminică, cînd se vor 
disputa jocurile etapei a IV-a.

Așa cum ne-au obișnuit de mai 
mulți ani, pugiliștii din Constanța 
vor fi prezenți în număr consi
derabil șl la finalele acestei e- 
diții a campionatelor naționale. 11 
sportivi din orașul de pe malul 
mării vor lua startul săptămîna 
viitoare, alături de ceilalți pre- 
tendenți la centurile de campioni 
pe 1974. Exceptîndu-1 pe „coco
șul* Iuseim Săli (Hidrotehnica 
Constanța), ceilalți zece boxeri 
sînt reprezentanții clubului Fa
rul. Tînărul antrenor Adrian Teo- 
dorescu, vine, deci, la București 
cu o echipă aproape completă! 
Aurel Mibai (semimuscă), Fare- 
din Ibrahim (muscă), Ion Adam 
(pană), Augustin Iacob (semi-

14-3 ÎN CAMPIONATUL Of TENIS
Pe terenurile Progresul din ca

pitală au început întîlnirile din 
cadrul turneului de calificare 
pentru promovarea în seria a Il-a 
a campionatului de tenis. 5 echi
pe : Constructorul Brăila. Cuprom 
Baia Mare. Tenis-club București, 
Jiul Petroșani și Școala sportivă 
nr. 2 Constanța iau parte la intîl- 
nirile tur-retur. Echipele care 
se vor califica pe primele două 
locuri, Împreună cu Industria sir- 
mei Cîmpia Turzii și Constructo
rul Hunedoara iși vor disputa In 
continuare un turneu. Formațiile 
care vor ocupa locurile I și II în 
această ultimă întrecere vor ac
tiva. in viitoarea ediție, în seria 
a n-a a campionatului.
_____ aMBaoKvn-------

(VIPIOVlItl
DI ZBOR ti MOTOR

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon). Pe 
I aerodromul Strejnic au început 

întrecerile campionatului național 
de zbor cu motor. Prima probă, 

I aterizarea la punct fix, a prile
juit și prima surpriză. Astfel, Ște
fan Calotă, Cezar Rusu, concu- 
renți cu serioase șanse la pri
mele locuri, ratind fiecare cite o 
aterizare, au realizat medii mo
deste, proba fiind ciștigatâ. de un 
outsider, ploieșteanul Vasile Și
cul eseu.

CLASAMENTUL: 1. Vasile Ni- 
culescu (Aeroclubul Ploiești) 
5 400 p ; 2. Titi Enăchescu (Aero
clubul Brașov) 5 001 p ; 3. Ni- 
colae Conțu (Aeroclubul Brașov) 
4 934 p ; 4. Teofil Ciotloș (Aero
clubul Brașov) 4 801 p ; 5. Octa
vian Ulici (Aeroclubul Ploiești) 
4 668 p.

Patinoarul artificial ,.23 Au
gust- este deschis pentru pu
blic astăzi intre orele 17—19 
și duminică Intre orele !•—12- 

ușoară), Constantin Lică (ușoară), 
Valeriu Filip și Alexandru Tîrboi 
(mijlocie mică), Mișu Banu (mij
locie), Petre Pirvu (semigrea) și 
Ilie Dascălu (grea). Iată una din
tre reprezentativele de cluburi 
care va avea un cuvînt greu de 
spus la aceste finale. Cu pregă
tirile aproape încheiate, Farul 
Constanța a făcut de curînd un 
meci de verificare în compania 
formației Box-Club Brăila, pe te
renul acesteia din urmă. Rezulta
tul întîlnirii a fost favorabil brăi- 
lenilor (12—8) dar asta nu spune 
prea mult dacă ținem seama de 
faptul că nici una dintre echipe 
nu avea interesul să forțeze, a- 
cum, în ajunul finalelor.

Boxerii constânțeni s-au pregă
tit cu multă ambiție pentru ul
timul act al campionatelor. Ii o- 
bliga faptul că dețin titlul de 
echipă campioană și câ două din
tre cele 11 centuri sînt în pose
sia lor. In legătură cu... centu
rile, antrenorul Adrian Teodo- 
rescu ne declara i „Primul nostru 
obiectiv este să păstrăm la Con
stanța titlurile de campioni ai ță
rii la categoriile semimuscă și 
muscă. Pentru aceasta, Aurel Mi
hai și Faredin Ibrahim s-au pre
gătit cu mare atenție. Să știți, 
insă, că și ceilalți băieți sînt ho- 
tăriți acum să-și apere șansele 
cu mai multă ambiție și am con
vingerea că vor incurca destule 
socoteli ale favoriților...".

Centru pugilistic puternic, Con
stanța va avea, fără îndoială, re
prezentanți de valoare în turneul 
de săptămîna viitoare. Iubitorii 
sportului cu~ mănuși așteaptă cu 
nerăbdare îndeosebi lupta dintre 
campionii constănțenilor — Mihai 
Aurel, Faredin Ibrahim — și ad
versarii lor, anul acesta mulți și 
puternici.

Petre HENȚ

SIMION CUȚOV -
ABSENT LA FINALE!
Birou! secției de box a clubu

lui Dinamo București, ținînd sea
ma și de recomandările cabine
tului medical, a hotărît să nu-1 
prezinte pe Simion Cuțov la fi
nalele campionatului național. Sta
rea fizică precară a campionului 
european. în urma marilor efor
turi depuse cu prilejul campiona
tului mondial de la Havana, im
pune un tratament îndelungat de 
refacere. Simion Cuțov nu va mai 
apare in meciuri publice timp de 
două luni.

.1,1 nvimt c/7£|^ CONFIRMĂRI VALC
DAR Șl UNELE CARENȚE SUPĂR/

De curînd s-au încheiat la Ate
na campionatele internaționale ale 
Greciei și Jocurile Balcanice. Am
bele concursuri au coincis cu de
butul sportivilor noștri în noul se
zon competițional de tenis de ma
să. Rezultatele se cunosc. în pri
ma întrecere, cuplurile Ligia Lupu- 
Ș. Doboși și Maria Alexandru — 
Ligia Lupu au ieșit învingătoare, 
iar la cea de a doua sportivii ro
mâni au cîștigat trei titluri : Li
gia Lupu-simplu fete, Șerban Do- 
boși-simplu băieți și Maria Ale
xandru — T. Gheorghe la dublu 
mixt. De subliniat sînt rezultatele 
obținute de tinăra jucătoare clu-

LIGIA LUPU

jeancă Ligia Lupu și coechipierul 
ei, Șerban Doboși, Astfel, ne gîn- 
dim in primul rind la succesul lui 
Doboși in finala Balcaniadei, sus
ținută cu reputatul jucător iugo
slav Milivoi Karakașevici.

în schimb, au surprins înfrînge- 
rile echipei feminine cu 0—3 cu 
Bulgaria și ale Măriei Alexandru 
în fața sportivelor bulgare Ranghe- 
lova. Neikova și a iugoslavei Kor- 
pa. Dar, pentru edificare, am ru
gat-o pe antrenoarea federală El
la Constantinescu, care a însoțit 
loturile noastre, să puncteze aspec
tele mai importante.

„Cele două competiții au consti
tuit un excelent test de verificare 
a pregătirilor efectuate și a posibi
lităților sportivilor noștri, mai a- 
les ale celor tineri. Și aici voi men
ționa progresul băieților ca ma
nieră de joc îi rezultate obținute11.

— Ce a reieșit pregnant în e- 
vidență ?

— Ligia Lupu, proaspăt titula
rizată in formația de senioare, a 
abordat cu o maturitate sporită în
trecerile. Sper ca plusul de valoa
re înregistrat să capete pe parcurs 
un contur precis, astfel ca la C.M. 
din luna februarie, de la Calcutta 
(India), să beneficiem de o echipă 
omogenă. Sînt mulțumită și de 
comportarea lui Doboși care a ju
cat frumos, ofensiv, cu acțiuni in
cisive și o concentrare constantă.

La fel, am cu 
pentru tînărul 
rănescu. El l- 
ții, pe fostul 
de juniori, iu 
vînd mari șam 
lea om al rep 
lena Lesai și 
voluat fără re 
Teodor GheorQ 
venit spre sfii 
promițător.

— Cit prive 
xandru se pare 
rată încă o ni 
oboselii acumu 
cut.

— Intr-adevi 
nu s-a prezent 
dinea mijloacel 
centrării și m 
ziei în lovituri, 
a pierdut unei 
deținut un av 
fost întrecută 
3—2, după ce 
seturi și 9—2 : 
Cred însă intr- 
iul cunoscut. C 
performanțele 
piu, ci și'pe a 
blu, în special 
ală, cînd încet 
un cuplu nou, 
Firește, primei 
lena nu au fo 
părind multe n 
Dar, printr-urtU 
trenament și 
forturile noastt 
atingă scopul 
ceea ce ne pr<

re, pină la cat 
adică o pregât 
laterală, in pt 
la diverse turn

Constan

PREGĂTIREA OLIMPICĂ, PREOCUPARE MAJORĂ 
PENTRU TOȚI FACTORII ATLETISMULUI NOSTRU!

(Urmare din pag. I)

Ca șj. cu alte asemenea prilejuri, 
s-a constatat din nou faptul că 
specialiștii atletismului nostru du 
stăpinesc încă metodologia aducerii 
sportivilor în formă de vîrf la 
-competiția cea mai importantă din- 
tr-un an. Ce folos câ în decursul 
acestui sezon, la diferite con
cursuri de mai mică însemnătate, 
atloții noștri fruntași au realizat 
unele rezultate bune, dacă la prin
cipalul examen al anului 1974, a- 
dică la C E., performanțele lor, 
în multe cazuri, n-au fost repe
tate, ca să nu mai vorbim de de
pășirea lor — așa cum era de aș
teptat 1 Doar Natalia Andrei la 
3 060 m, Carol Corbu la triplu, 
Ilie Floroiu la 5 000 m și Gheor
ghe Cefan la 3 000 m obstacole au 
pbținut, la Roma, rezultatele lor 
fele mai bune din actualul sezon.

în această privință, în cuvîntul 
1>ău, tovarășul Emil Drăgănescu, 
președintele^ C.N.E.F.S., a arătat, 

#Ca o sarcină principală, faptul că 
antrenorii trebuie să știe să plani
fice pregătirea viitorului sezon și 
,in speciaȚ al celui al anului olim
pic 1976, în așa fel îneît vîrful de 
formă al atleților să fie atins e- 
Dcact atunci cînd trebuie, nici mai 
Hevreme, dar nici mai tîrziu. Jocu- 
țile Olimpice, în fapt, durează 
pentru, fiecare sportiv doar o sin
gură zi, cea a finalei. Atleții noș
tri vor trebui astfel pregătiți, ca 
exact în această zi, la ora 11, ei 
Să fie capabili să dea totul, să e- 
Voluezc la potențialul lor maxim, 
Au randamentul cel mai ridicat. 
' în legătură cu evoluția din acest 
sn a atleților noștri fruntași, din 
analiza făcută ți din discuțiile 
purtate, a reieșit că in cazul mul
tora. Volumul și calitatea pregăti
rii au au atins parametrii impuși 
•o actualele cerințe internaționale,

fără de care nu mai sînt posibile 
de realizat performanțe de înaltă 
valoare, care să asigure accesul 
într-e finală olimpică și, cu atit 
mai mult, cucerirea unei medalii 
la J. O., așa cum a fost cazul, e- 
videct pe un plan mult mai res- 
trlns, chiar la campionatele euro
pene de la Roma. Dar întrecerile 
„europenelor* au însemnat doar o 
etapă, mai bine zis examenul unei 
etape din pregătirea pentru Jocu
rile Olimpice de la Montreal. Și, 
să fim sinceri, greul abia începe I

Pentru a putea progresa în rit
mul cerințelor actuale ale atletis
mului internațional trebuie luate 
măsuri ferme, imediate. în a- 
cest sens, in cuvîntul tovară
șului Mihail Florescu și in 
cel al tovarășului general lt. Ma
rin Dragnea, s-a arătat limpede 
că este obligatoriu să se depă
șească, în pregătire, volumul de 
muncă depus pină acum, conju- 
gindu-se această activitate cu se
riozitate, ambiție, perseverență, te
nacitate, cu întărirea fermă a dis
ciplinei, a răspunderii personale. 
Avem, la această oră, o serie de 
atleți de primă mină, care pot îm
plini aspirațiile într-o comportare 
deosebită în marile competiții in
ternaționale și Ia Jocurile Olimpi
ce, dispunem de un contingent de 
rezervă, din rîndul juniorilor, ta
lentat și apt să progreseze rapid, 
dar nu trebuie ca în pregătirea 
lor, petru Montreal, ca și pentru 
alte concursuri de anvergură, cum 
ar fl de pildă, în 1975, „Cupa Eu
ropei", să-și facă loc nici o fisu
ră, nu trebuie să-și facă loc co
moditatea. automulțumirea.

Atleții, antrenorii și ceilalți spe
cialiști, trebuie să lupte să facâ 
mai mult, să dorească să realizeze 
mai mult, să existe, printre ei, tot 
timpii’, o pu'ernică dorință de 
autodepășire. Antrenorii, în primul

rjnd, trebuie să fie promotorii a 
tot ceea ce este nou in domeniul 
pregătirii, să fie mai inventivi, 
mai îndrăzneți, mai exigeați, să 
dovedească mai mult discernă- 
mînt in ceea ce preiau din expe
riența altora, să desfășoare o 
muncă colectivă, plină de răspun
dere, intronînd o disciplină fermă 
in rîndul colectivelor cu care lu
crează.

în aceeași, ordine de idei, în 
pregătirea olimpică trebuie să se 
facă mai mult simțit aportul sec
țiilor de atletism din cluburi, al 
Centrului de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S., al centrului de me
dicină sportivă, al specialiștilor din 
alte domenii ale științei. Contri
buția acestora se cere a fl mate
rializată in performanțe de valoa
re, in comportări de prestigiu ale 
atleților români în marile confrun
tări internaționale și in special la 
Jocurile Olimpice.

Pentru Montreal, obiectivele a- 
tlctismului nostru sint însemnate, 
dar concretizarea lor poate fi po
sibilă doar cu condiția ca munca 
de pregătire să fie de cea mai 
bună calitate. In acest spririt s-au 
angajat, prin cuvîntul luat, să-și 
desfășoare întreaga activitate a- 
tleții Mariana Suman, Virginia 
Ioan, Natalia Andrei, Gheorghe 
Cefan, Gheorghe Ghipu, Carol 
Corbu, antrenorul emerit Olimpiu 
Constantinescu-Nehoi și alții.

Așa cum a probat, în ansamblul 
său,. anul 1974, atletismul nostru 
dispune de serioase capacități, se 
bucură de sprijin și prețuire șl, 
de aceea, nu ne îndoim că în in
tervalul rămas pină la J. O. acti
vitatea sa se va înscrie tot mai 
mult pe coordonatele marilor va
lori internaționale, în așa. fel ca 
Montrealul să însemne pentru noi 
mai mult decît precedentele ediții 
aîe Jocurilor Olimpice.

Campionatele republicane de scri
mă pentru tineret desfășurate re
cent ne oferă prilejul de a face 
unele notații asupra schimbului de 
miine.

Cum era de așteptat, trio-ul Pe
tre Buricea — Petru Kuki — Con
stantin Moise a dominat întrecerea 
fioretiștilor. Sint, fără nici un du
biu, elementele care se detașează 
din rîndul generației în formare, 
în parte utilizați și în competițiile 
seniorilor. Roșu și Mătușan âu do
vedit calități care ii pot aduce în 
atenția antrenorilor lotului.

Marcela Moldovan și Magdalena 
Bartoș s-au impus și de data a- 
ceasta in competiția floretistelor. 
Ascensiunea valorică a primei 
sportive (care mai are de retușat, 
insă, uncie slăbiciuni în detentă 
și viteza atacului) este ușor de 
anticipat, deși rămine condiționa
tă de o prezență mai activă în 
concursurile internaționale. Confir
mare în privința lui Carmen Bu-

dur și adevărate revelații : Marta 
Griga și Ștefania Tudose.

Rodat de aproape doi ani in în
trecerile seniorilor, Szabo a valo
rificat toarte bine avantajul expe
rienței dobindite, ureînd fără emo
ții pe prima treaptă a podiumului 
rezervat spadasinilor.

în fine, la sabie lucrurile sînt 
lămurite : Pop și Pantelimonescu 
s-au detașat valoric, dintr-un grup 
din care merită a mai fi, totuși, 
relevați Frunză, Stan și Alexandru.

Satisfacția- unor confirmări la 
probele individuale a fost dublată 
și de cea înregistrată la întrecerea 
pe echipe. în această fază s-au re
marcat cu pregnanță Steaua (flo
retă fete și spadă), Clubul sportiv 
și Școala sportivă din Satu Mare 
(florete și spadă), Școala sportivă 
1 București (florete și sabie), și 
Tractorul (sabie). Se dovedește că 
acolo unde antrenorii (C. Stelian, 
C. Ciocîrlie, Al. Csipler, St. Hauk- 
ler, C. Pelmuș, M. Ticușan) fo

losesc condițiil 
iși pun în valo 
fesionale, exț 
nu pot rămîn 
schimb, nu pu 
felul cum s-ai 
?lee de scrimă 
iP. Timișoara, 
unde preocupa 
formarea tinei 
’isțrează o scă 
nem de absen 
trăgătorilor de 1 
poca (cărora n 
plasarea !), M 
Politehnica id 
că Bucureștiul 
strălucit la ac 
cerii, o parte 
de antrenori c; 
mul oraș al ță 
parte eficienți 
carențe care t 
de gîndit !

din toate 
sportunie

ATLETISM
junioare I! a înregis

trat, la Reșița, sprintera Maria Mustea- 
țâ (Șc. sp. Caransebeș) în proba de 60 
m, cu timpul de 7,4 4 (v.r. Greta Măcji- 
rescu 7,5). Cu acest rezultai ea a Sgd- 
lat recordul junioarelor I și al senioa
relor. La 80 m cu 9,7 s a fost la 0,1 s 
de recordul republican. (D. GLAVAN- 
coresp.) • DUMINICA, de la ora 9,30, 
pe traseul Palatul Telefoanelor — Bd. 
Magheru — Piața Victoriei — Arcul de 
Triumf și tetur (10 km) va avea loc a 
treia ediție a Balcaniadei de marș a 
poștașilor. Iau parte echipe din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia și România • 
LA ROMAN a avut loc meciul dintre 
echipa județului Neamț și cea a voievo
datului Lublin din Polonia. Victoria a 
revenit sportivilor români. Cîteva rezul
tate: Mariana Suman 56,7 s — 400 m și 
2:12,5-800 m, Huna Osko (L) 25,2—200 
m, Tamas Ziarno (L) 2,09 m - înălțime

(recordul voievodatului), Em. Adâ moaie 
9:03,0—3 000 m. (G. GROAPA-coresp.) 

BASCHET D,v,z'* at C01tinvua’ cu partidele etapei a V-a, 
înregistrîndu-se următoarele rezultate : 
feminin : Voința Brașov — Rapid 
74—44 (33—19), Progresul București 
hitectura București 90—63 (50—32), 
tatea Satu Marș - Constructorul /\rgd 
81—69 (43—49^, Știința Mediaș — Voința 
Cluj 6P--54 (32—24), Universitatea Bucu
rești - P.T.T. 35-57 (15-16), Știința Sf. 
Gheorghe — Medicina Timișoara 57-48 
(26—26), Voința Oradea — Metalul Sa- 
lonta 37—33 (24—14), Voința Tg. Mureș
— Universitatea Craiova 50—59 (29—26); 
masculin : Voința Zalău — Constructorul 
/\rad ȘP-108 (23-48), Crișul Oradea - Polî- 
feRnlca” CTtfj-Napoca 59—83 (30—36), C.S.U. 
Pitești — Electrica Fienî 55—53 (22—357, 
Știința Mediaș — Voința Timișoara 64—75 
(23—41), C.S.U. Brașov — C.S.U. Craiova 
100-52 (57-26), C.S.M. lașî - Știința
Ploiești 76-69 (41-37), Olimpia Sibiu - 
C.S.M. Reșița 61-54 (38-30), A.S.A. Ba
cău — C.S. Botoșani 90—44 (38-29), Ar
hitectura — P.T.T. 69-62 (20—35), Voința 
București — Mine-Energle 77—61 (36—37). 
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Jî CĂRȚILE DE VIZITĂ
ale adversarelor din Cupa U. E. F. A.

WILLIE ORMOND, SELECȚIONERUL ECHIPEI SCOȚIEI

FORMAȚIA SPANIEI MI S-A PĂRUT SUB
RANDAMENTUL ARĂTAT DE CEA A ROMÂNIEI

Maria 
plenitu- 
nul con- 
■l preci- 
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iova cu 
•. 2—0 la 
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în rîndurile 
prezentăm 
noastre în 
Kbla care 
București 
care va juca 
Reamintim că 
gramate la 23 
iembrie. în prima manșă, Dinamo 
susține partida pe teren propriu, 
iar Steagul roșu, în deplasare.

„Cărțile de vizită" ne-au fost 
transmise de WOLFGANG THIEL, 
redactor la S.I.D. Diisseldorf.

F. C. KOLN
înființat în 1948, F. C. Koln 

este unul dintre cele mai renu
mite cluburi vest-germane din pri
ma ligă. A cîștigat de două ori 
campionatul (1962 și 1964) șl o 
dată cupa 
general al 
primei ligi, 
primul 
tea lui 
cu 427 
listă a 
zînd, după prelungiri, cu 1 
fața Iui Bayern Miinchen (1971), 
și tot cu 1—2 în fața Borussiei 
Monchengladbach (1973). Cei mai 
buni și cunoscuți jucători sînt 
mijlocașii Wolfgang Overath și 
Bernd Cullmann, fundașul Wolf
gang Weber și extrema stîngă 
Hannes Lohr. Din echipă mai face 
parte și internaționalul 
Flohe, dar în 
ral de menise, 
nu va juca în 
Iată, de altfel, 
cher — Konopka, Weber, Simet, 
Strack — Cullmann, II. Neumann, 
Overath — Glowacz, Dieter

ce urmează, 
adversarele 
Cupa U.E.F.A. i F. 
va 
și

Vă 
echipelor 

~ C. 
întîlni pe Dinamo 
Hamburger S. V., 
cu Steagul roșu, 

meciurile sînt pro- 
octombrie și 6 no-

Rezerve : Mattern, 
Lauscher. In 
campionat al

Miiller, Lohr. 
Zimmermann, 
an, startul în 
pei F. C. Koln nu a fost 
strălucit, dar se scontează 
revenire treptată a formației.

HAMBURGER S. V

acest 
echl- 
prea 

ope

Acum, cind „mecanismul** gru
pei care ne interesează așa de 
mult, grupa a IV-a din prelimi
nariile Campionatului european, a 
fost pus în mișcare, e cazul să 
vâ prezentăm situația completă a 
grupei, cu ceea ce s-a jucat plnă 
acum, cu situația la zi și cu 
întreg programul de pînă la sfîr- 
șitul întrecerii.

Meciuri jucate i Danemarca — 
Spania 1—2 (0—2) ; Danemarca — 
ROMANIA O—O.

(1968). în clasamentul 
tuturor campionatelor 
F. C. K61n se află pe 
cu 439 puncte, inain- 
C. Bayern Miinchen

loc
F.

puncte ! A mai fost fina- 
cupei de două ori, pier- 

2 în

Heinz 
prezent este ope- 
așa îneît probabil 

meciul cu Dinamo, 
echipa : Scliuhnia-

Este unul dintre cele mai vechi 
cluburi din Europa i Hamburger 
S. V. a fost fondat în 1887. A cîș- 
tigat campionatul în 1960 și a 
cucerit cupa în 1963 și în 1967, 
cînd a ajuns în finala Cupei cu
pelor (0—2 cu A. C. Milan). A- 
ceasta a fost, de altfel, perioada 
de glorie a clubului, cînd în rîn- 
durile sale se aflau jucători de 
valoare ca l'we Seeler și Willi 
Schulz. Acum, echipa este com
plet întinerită și se dovedește a 
fi revelația campionatului. Cîțiva 
jucători sînt foarte talentați : por
tarul Kargus (22 de ani), funda
șul Kaltz (21), mijlocașul Eigl (20). 
Punctul forte al formației ii con
stituie extremele Volkert și Sper- 
lich. Se pun mari speranțe în 
noua achiziție Reimann, care a 
activat Ia Hanovra în postul de 
atacant central ; el se aseamănă, 
ca stil de joc, cu Uwe Seeler. 
Iată echipa : Kargus — Kaltz, 
Winkler, Nogly, lîipp — Bjoern- 
moese, Zaczyk, Eigl — Sperlich, 
Reimann, Volkert. Rezerve : Oc- 
zan, Ilidien, Krobbach. Dintre re
zultatele cele mai valoroase de 
pînă acum în campionat, mențio
năm victoriile repurtate cu Bo
russia Monchengladbach : 3—0 (a- 
casă), F. C. Koln 3—1 (acasă) și 
Eintracht Frankfurt 3—1 (în de
plasare).

ACTU A LI T AȚ I

CLASAMENT :

1. Spania 1 1 0 0 2—1 2
2. România 1 0 1 0 0—6 1
3. Danemarca 2 0 1 1 1—2 1
4. Scoția __ _ . —. -

Programul viitor : 20 noiem
brie : Scoția — Spania : 5 februa
rie 1975: Spania — Scolia ; 17 
aprilie: Spania — ROMANIA; 
11 mal : ROMANIA — Dane
marca ; 1 iunie t ROMANIA —
Scoția ; 3 septembrie : Danemarca 
— Scoția ; 12 octombrie : Spa
nia — Danemarca ; 29 octombrie 1 
Scoția — Danemarca ; 16 noiem
brie I ROMANIA — Spania ; 17
decembrie : Scoția — ROMANIA.

ai lotului, joacă 
acum în liga a 
doua, deoarece, 
cum se știe, echi
pa lor, Manchester 
United, a retro
gradat și asta nu 
e de măsură să 
mă bucure, altele 
fiind condițiile de 
joc și alții fiind 
adversarii în a- 
ceastă ligă. Apoi. 
probabL’. va fi ne
cesar să facem u- 
nele modificări 
privind trecerile 
unor Jucători in 
alte compartimen
te. De pildă adu
cerea lui Jardine 
ia linia de mijlo
cași-.

Trecind la vi
itorii adversari ai 
Scoției. Ormond a 
spus : „Am vrut 
foarte mult să mă 
informez cit mai 
bine asupra fotba
lului 
Pentru 
dus la 
văd pe
dorit să fiu și 
25 septembrie 
Sofia, dar in 
ceeași zi se Juca 
la Copenhaga intilnirea Dane
marca — Spania. Așa că am mers 
in capitala Danemarcei și am re
venit la 13 octombrie spre a-i ve
dea pe internaționalii români. 
Iată, acum, citeva observații pri
vind echipele din seria noastră. 
Formația Spaniei mi s-a părut sub 
randamentul 
României in 
versar. Ea a 
nată și nici

românesc, 
asta m-am 
Dundee 
Jiul. Aș

tondiale, 
i multi- 
irticipări 
■tale.
IISCHI

I
I
I
I

secții și 
ele pro- 
zultatele 
nat. In 
ăcuți de 
ilte nu- 
iești, Șc. 
Napoca), 
ilecția și 
ri înre- 
nai spu- 
tetiție a 
jluj-Na- 
urat de-

Mureț, 
i faptul 
u nu a 
i intre- 
oape 20 
în pri- 

doar în 
r 1 Sînt 
a serios

I
I
I
I
I
I
I

TAMA I
>io), K 2: 
’. Keskeș),
- FI. Po-
. BĂIEȚI :
C 2: Șc.
K 1: M. 

r (Șt. Ha- 
.S. Școlar
ArSțnîj-.
l. Barna

- N. Mo- 
2: Dinamo

K 4: Di-
- A. NI- 

n Tineret : 
nent pe 
-S. Școlar

• OLIMPIA SATU MARE A RE
VENIT DIN TURNEUL ÎN R.P.D. 
coreeana. Marți a revenit ia Bucu
rești, pe calea aerului, echipa Olim
pia Satu Mare care a întreprins un 
turneu de 4 jocuri în R.P.D. Core
eană. iată rezultatele înregistrate : 3 
octombrie, la Phenian ; Q—1 cu se
lecționata orașului : 6 octombrie, la 
Sarion : 1—0 cu selecționata orașu
lui (a marcat Iancu); 8 octombrie, 
la Nampo : o—0 cu selecționata ora
șului ; 10 octombrie, la Phenian : 
1—1 cu selecționata orașului (golul 
formației din Satu Mare a fost în
scris de Bocșa). „Am putut remarca 
cunoscutele calități ale fotbaliștilor 
din R.PJ>. Coreeană, ne-a spus an
trenorul Gh. Staicu. Partidele noa
stre s-au bucurat de mult interes, la 
fiecare dintre cele patru jocuri asis- 
tînd, in
• AZI

CHIMIA 
gătlrUor _ ___  __ _ ......
tru partidele'de duminică, echipele 
C.S. Tîrgoviște și Chimia Rm. Vileea 
se vor întîlni astăzi într-un med 
amical. Partida va avea loc la Tîr
goviște. cu începere de la ora 15.30.
• clubul raped informe A-

ZA... Pentru meciul de duminică di-

medie, 15 009 de spectatori. 
: c.s. tîrgoviște — 
RM. VlLCEA. In cadrul pre- 
pe care le efectuează pen-

mineața, Rapid București — Dinamo 
Slatina, organizatorii au pus în vin- 
zare biletele, începînd de azi. Iubi
torii fotbalului le pot procura, de la 
casele stadionului, pînă sîmbătă după 
amiază. în ziua meciului casele vor 
ti închise

O DATELE MECIURILOR DE JU
NIORI ROMANIA — BULGARIA. 
A fost stabilită data tradiționalei du
ble întîlniri amicale anual® 
cele două reprezentative de 
(U.E.F.A. — 1975 Și U.E.F.A. 
ala României șl Bulgariei.
partide vor avea loc în ziua de 23 
noiembrie, in țara noastră, și consti
tuie ultimele acțiuni din aoest an aie 
juniorilor ..tricolori-, știut fiind că 
partidele din cadrul preliminariilor 
U.E.F.A,. cu reprezentativa U.R.S.S., 
au fost amînate pentru primăvara 
anului viitor.
• MECIUL STEAGUL ROȘU — 

HAMBURGER s.V. care se va dis
puta la 6 noiembrie, contind pentru 
manșa a doua a turului doi în Cupa 
U.E.F.A., va fi condus de o brigadă 
de arbitri turci, avîndu-i la centru 
pe Ertugrul Dilek.

dintre 
juniori 

— 1976) 
Ambele

PE MICUL ECRAN
Sîmbâtâ, 19 octombrie, ora 15: 

Fotbal. U.T.A. - „U“ Craiova 
(Divizia A) — transmisie directă 
de ia Arad.

Duminică, 20 octombrie, ora 
15,45: Hochei pe gheață... altfel 
decît ați văzut pînă acum 
film realizat de televiziunea 
mericană); ora 16,10: 
H-a a meciului de 
Steaua — Minaur Baia 
vizia A) — transmisie 
la stadionul Dinamo.

(un
□ 

repriza a 
handbal 

Mare (Di 
directă ae

Urmărind programul acesta, 
constatăm că. pînă ia viitorul joc 
al reprezentativei noastre (17 a- 
prilie, la Madrid, cu Spania), se 
vor desfășura două întilniri cu im
portanță pentru clasamentul fi
nal al grupei. E vorba de cele 
două partide dir.tre reprezentati
vele Scoției și Spaniei. Prima, la 
20 noiembrie, la Glasgow, a doua, 
la 5 februarie, anul viitor, pro
babil la Barcelona. Acest duel, 
pe care îl vom urmări ca direct 
interesați, ne va edifica. în bună 
măsură, asupra potențialului a- 
cestor două selecționate puternice. 
Selecționata spaniolă, beneficiara 
a două puncte obținute in depla
sare, în intilnirea cu Danemarca, 
e foarte decisă să continue ase
menea rezultate, cum declara, re
cent, selecționerul Ladislau 
bala, 
ceptă 
Așa afirmă 
rectorul tehnic al reprezentativei 
Scoției, a cărui declarație la pos
turile de radio scoțiene o vom 
reproduce in continuare, deoarece 
cuprinde o serie de aprecieri *și 
asupra reprezentativei României, 
pe care antrenorul din Glasgow 
a vâzut-o. duminică. ‘ —
haga : -Vom 
ci zi a pentru _ _________ ...
Campionatul european bunele 
precieri pe 
C.M. Există.

Ku-
Dar nici scoțienii nu ac- 
s-o pornească cu stîngul.

Willie Ormond, di-

să 
Fi 
Jj 
la 
a-

Harvey, portarul lui Leeds, nu are contracandi
dat pe post in echipa Scoției

pare că atacanților ro< 
lipsit

cum
danez
s-au
Vor fi jocuri

un plus de de
și intervenții ie 
și ale fundași- 
părut ajutate si 

foarte
arătat de cea a 
fața aceluiași ad- 

fost mai mult domi- 
n-a avut acele pa

tru clare ocazii de gol ale români
lor. Dar se 
mâni le-a 
cizie după 
portarului 
lor săi mi 
de șansă.
grele, jocurile cu echipele Spaniei 
și României fiindcă amîndouă fac 
un excelent joc de mijloc și sînt 
greu de contracarat".

După meciul dintre echipeîe de tineret a!e României si Daneuiârcei

VICTORIE NETĂ,
V

DAB CU MULTE
A

ÎNVĂȚĂMINTE
Victoria reprezentativei noastre 

de tineret asupra celei similare 
a Danemarcei este indiscutabil 
meritată, dar proporția scorului o 
ia cu cîțiva pași Înaintea reali
tății din teren. Cu o apărare mai 
rutinată, cu un portar mai în
zestrat între buturile adverse, ci
fra de pe tabela de marcaj, din 
dreptul echipei României, ar fi 
fost, fără îndoială, mai puțin ge
neroasă. In sprijinul acestor a- 
firmații. înregistrările noastre sta
tistice vorbesc despre echilibrul 
relativ al acestei partide. Astfel. 
România — Danemarca : 4—3, ra
portul cornerelor ; 18—16, rapor
tul șuturilor la poartă (9—8, pe 
spațiul porții). Eficacitatea spec
taculoasă a echipei noastre, nu se 
corelează, deci, 
aproape egal în 
lizare. așa cum 
me naivitate a

a fundașilor săi fiind o 
stridentă pe unul din tal- 
balanței.
au fost, in această ordine

la Copen- 
toată de- 

in 
a- 
în

porni cu
a confirma și

care 
insă, unele 

tați pe care sper să le 
a fost îndelungata 

Bremner,

le-am cules 
dificul- 
inving. 

absenta 
nostru 

șase e-

lua 
a lui Bremner, căpitanul 
și al lui Leeds, suspendat 
tape după incidentele din Jocul 
Leeds — Liverpool. A doua ar 
ti împrejurarea că Hulton. Mor
gan și Buchan, oameni de bază

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
SiMBAT* 19 OCTOMBRIE ; Stadionul Dinamo, ora 13 Dinamo - F.C. Solați 

(Uneret sparanț*); ora 15: DMamo - F.C. Gaiați (Divizia A); ToremJ Lara*nol. 
ora 15: Tehnometal - Automatica (Divizia C).

P^MINICA^ 20 OCTOMBRIE: Siadionul Steaua (Gber.ceo), o-o 9 SUaua - 
Chimia Rm, Vîlcea (tineret-speranțe) ; ora 11 Staoua — Chiaua Rm. Vii cea (Dîyîzm 
A); Stadionul Progresul, ora 11: Progres! - Oltul Sf. GheorjKo (D<vir-a B) Me
dianul Giulești. ora 11: Rapid - Dmamo Slatina (Divizia B); Terenul T.M.B . ora 
11: T.M.B. — TiiunW (Divizia C); Terenul Electronica, ora 11: Electronica — Șownii 
Tarem (Divizia C); Terenul F.R.B., ora 11: I.O.K. - Voința Slobozia (Dhri’ia O. 
Terenul Electromagnetica, ora 11; Unirea Tricolor - Leremet (Orviz-a O. Terenul 
Sirena, ora 11: Strana - Olimpia Giurgiu (Divizia C).

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

REZULTATE DIN ETAPA A 
IV-A A „CUPEI FtDERA- 

3-a*. masculin : C.S.M. Să

grău 2:33,7; 
chen (RDG) 
1:19.7.

VOLEI
TIEI-, faza 
ceava

a
Steaua 0-3, Explorări B. Mare 

-i Viitorul Bacău 3—0, Universitatea Cra
iova - CS.U* Qalsr Rapid J\?ll'„ 
tehnica Timișoara 0—3; feminin : Univer
sitatea Timișoara — Medicina București 
3—1, Universitatea Craiova — Farul Con
stanța 3—1, Rapid — C.S.U. Galați 3—0, 
Dinamo - I.E.F.S. 3-Qj Constructorul — 
Sparlac 6-3 • REZULTATE DIN DIVI
ZIA B (etapa a 3-a) : masculin : Voința 
Alba lulla - ATurfiTna Prad ea 3-0, C.S.U. 
Brașov — Electra București 3—2, S.A,R,Q.

INTERNA- “ P^CO Ploiești 2—3, FJerorruî
GDEBUR3 
n 1961 (și 
mia, Sue- 
l^ermană.
»țl 2,i țării 
itorii. Re- 
1. Becker 
2) 1-17,6; 
. ...3. Al.

(b) : 1.
Szakadati 
1. Topfer 

I m liber 
09,0, ...6.
» delfin 
...3. Nea-

Brajov — Electra București 5—2, S.A.R.Q.
“ , -3, Fvefonm
SăvhSȘti r Electropytere Craiova 3-0,
Politehnica Aurora Bacău 3-0i
Constructorul Brăuv « Progresul Bucu
rești 1—3; Grivița roșie P®lta
Tulcea 0—3, Locomotiva București — 
rul Constanța 2—3; Medicina București — 
Foresta Arad 3-0; feminin : Sănătatea 
Ploiești — flacăra ^roșie București 0-3, 
Progresul București^-*». I.T.B. 2—3, C.P.B.
— Știința Bacău 0—3?' np.C.M. Brașov
- Voința Craiova 3—1, Da?rb Pitești —
Universitatea lași 3-2, Voința BuC'Jreștf — 
Universitatea București 3—1, ,,U" Ckq-hrtpo- 
ca — Corvinul Deva 3—1, C.S. Zalău Vo
ința M. Cioc 1—3, Mondiala S. Mure'^— 
Medicina Tg. Mureș 3—1. .

cu randamentul 
c!mp și la fir.a- 
am spus, o anu- 
portarolui PouJ-

sen șl 
povară 
gerele

Care
de idei, slăbiciunile echipei noas
tre, plătite cu unele situații do 
inferioritate ia faza de apărare și 
cu cele două soiuri in poarta lui 
divan T 
dare 
lor și 
țările, 
neinspirat al liniei 
stagnările ia joc ale 
Echipa Danemarcei 
însăși și după reluare, 
ce in echipa României, din feri
cire, porțiunile vulnerabile au fost

Capacitatea 
defectuoasă 

serviciu! 
stinxăciile și

a
lor

do depose- 
mijlocași- 

debil. erf- 
plasamentul 

de fundași, 
lui Năstase. 

a ramat ea 
in timp

pa- 
au 
ro- 
re-

as-

lecuite. In plus de concentrare, 
schimbări inspirate (Crișan este 
mai extremă decît Ion Ion, iar 
Mateescu mult mai dezinvolt cu 
nr. 2 pe tricou decît Grigore, 
după cum se știe, fundaș central 
in echipa sa de club), două 
rade excelente ale lui Jivan 
sporit eficiența jocului echipei 
mâne, in raport cu prima 
priză.

Victoria la acest scor net
cunde un paradox, pe cate ne-am 
străduit să-1 evidențiem. Pășind 
cu dreptul în campionatul euro
pean de tineret, reprezentativa 
noastră are datoria să se forti
fice din mers. Pe compartimente, 
cel al fundașilor necesită retu
șuri, deși înțelegem diierna an
trenorilor Drăgușin și Nunweiller. 
după ce aceiași patru Jucători e- 
voluaseră 
săptămini 
Poloniei.
ne apare 
lase in postura celui mai avansat 
atacant. Mircea 
Moga, Răducanu, 
nezi de schimb 
un post-cheie.

Scorul acesta, 
țină de cald, doar în clasament ! 
Să nu fie un paravan pentru mul
țumire de sine și imobilism. Cău
tările, perfecționările se impun, 
cu atit mai mult cu cit viitoarea 
adversară se numește... tot Dane
marca, dar pe terenul ei (la 10 
mai 1975).

la cote excelente două 
mai inainte, împotriva 

in deplasare In fine, 
șubredă soluția cu Năs-

Sandu, Helvei, 
ni se par mo- 
valabile pentru

de 6—2, să ne

Ion CUPEN

LOZ IN PLIC
&&& < < ii

MĂI CWE iDACA fiDATE C&¥iC<A'

NOl CIȘTIGURI
Perseverent Io Loz 
Sevastian Oprea 

.Doamnei, județul 
cîșttpx! cel mars 
40 000 letî-^

CIȘTIGURILE CONCV^J101 
SPORT DIN 30 OCTOMBRie i*74 
goria I: (13 rerultate) 8,10 văTTt 
12 717 lai; Categoria a ll-a : (Î2 --------
taie) 192,35 variante a 513 lei; Catego
ria a lll-a: (11 rezultate) 1594 variante 
a 93 lei.

LA LOZ IN PLIC I 
în plic,
din comuna 

Prahova, a 
introdus de

participantul
Balta 

realiiat 
curind •

PRONO-
Cate- 

~ârtoi<y o 
(12 telbi-.

WniIRII PARTIDELOR DIVIZIEI II

Numerele extrase
LA TRAGEREA PKONOEXPBES 

DIN 16 OCTOMBRIE 1971

Fond general de eîștiguri : 1 196 767 
lei din care 734 515 lei report.

EXTRAGEREA I : 30 25 17 24 39 42
EJOis^ClEREA a II-a : 10 9 27 19 26
Plata erjtigu rtîor va începe în Ca

pitală de la 24 octombrie plnă la 16 
decembrie în țară de la ae octombrie 

' pfiift la 16 decembrie 1974 inclusiv, 
prin mandate poștale începind de ia 
28 octombrie.

• C.F.R. Pajconi — Relonul Sâvinețti: 
I. Roșoga (București) • Oțelul Galați
— S.C. Tu’cea: G. Fodor (București) •
S.C. Bacău — Unirea Focșani: Gh Vo- 
cilescu I (București) • Ceahlăul . P. 
Neamț — C.S.M. Suceava: N. Bai nea 
(Birlad) • Gloria Buzău — Știința Ba
cău: C. Șerban (București) • Chimia 
Brăila - Metalul Plopeni: R. Stincan 
LȘucuresți) 9 PjUolul Ploiești - C.S.U. 
Galați: A. Tudor (Sibiu) * Celuloza
Călărași -* Constructorul Galati: A. Pi-

-ț--1-- zCcnVqnțeJ • Foresta Fălticeni
— Progresul Braua: C<>. ! 
rești).

tico Alexandria : V. Paiadescu (Galați) 
• Rapid București — Dinamo Slatina : 
Em. Pâunescu (Vaslui) • Flacăra Mo- 
reni - Metrom Brașov : Alex. Ghigea 
(Bacău) ® C.S. Tîrgoviște - Voința 
București : V. Pirvescu (Buzău) ® Me
talul Drobeta Tr. Severin — Autobuzul 
București; O, Anderca (Satu Mare).

SERIA A lil-A

• F.C. Bihor — Unirea Arad : Gb.
Limona (București) • Arieșul Turda — 
U.M._ Timișoara î N. Curșaru (Ploieșțij

- MineruT Ba:cT‘ 
Gh» Popoveci (Bucuiești) 0 Vul

turii Textîîa Lugoj — Metalurgistul CugTr 
F, Coloși (București) ® Minerul ^a‘a 
SprTe - Ind- C. Turzii : S. Dru-
guiici (Drobeia Uk. Severin) • Șoimii 
Sibiu Victoria Călări F Leca (Brăila) 
• C.F.R. Timișoara - Mi netul Anina • 
M. Cițu (București) • Victoria Cărei - 
Metalul Aiud : M. Fediuc (Suceava) • 
Mureșul Deva - Minerul Moldova Nouă» 
M, Moraru (Ploiești).

WÂchxx _ (Buc4; -• Corvlnul Hunedoara
Gara î Gh, fopoyeci (B

SERIA A II A

• Gaz metan Mediaș — Tractorul
șov ; I. Erdoș (Oradea) • C.S.U. Bra
șov — S.N. Oltenița: V. lacob (Oradea) 
• Electropuiere Craiova — Metalul Bucu
rești: V. Vi leu (Timișoara) • Progresul 
București — Oltul Sf. Gheorghe : M. Ro
taru (laș;) • Metalul Mija Automa-



fa PRIMA ZI A CAMPIONATELOR MONDIALE DE CAIAC CANOE

SPORTIVII NOȘTRI AU TRECUT
CU SUCCES EXAMENUL SERIILOR

CIUDAD DE MEXICO, 16 (prin 
telefon). Zecile de autobuze care 
transportă zilnic concurenți, teh
nicieni, arbitri șl ziariști de la 
Centro Depotrivo Olimpico Mexi- 
cano, cartierul general al celei 
de-a Xl-a ediții a campionatelor 
mondiale de caiac-canoe, la Xo- 
chimilco, așezat la 40 km de ca
pitală, au, începînd de azi, o mi
siune, ■ să-i spunem, * ”
Miercuri s-a dat startul 
rilor. Emoțiile, a căror 
fate a crescut zi de zi, . 
sură ce se apropia debutul com
petiției, se descătușează acum pe 
apele canalului Cuemanco.

înainte de a ne referi la reu
niunea de debut a campionate
lor, să revenim cu unele expli
cații asupra alcătuirii echipaje
lor țării noastre. Din lista dată 
publicității ațt putut vedea că au 
Intervenit unele modificări în

oficială, 
întrece- 
Intensl- 
pe mă-

componența unor echipaje. Faptul 
că Gheorghe Simionov a fost bol
nav și a întrerupt o perioadă an
trenamentele î-a determinat pe 
antrenorii Iotului să-l folosească 
numai Ia C 2 — 500 m, alături de 
partenerul său obișnuit, Gheorghe 
Danilov, urmînd ca la C 2 — 
10 000 m — unde cel doi făceau 
pereche — Danilov să „tragă® îm
preună cu Lipat Varabiev. Acesta 
din urmă, inițial titular la canoe 
simplu 10 000 m, va fi înlocuit 
de Ivan Patzaichin, care va „tri
pla- (500, 1000 și 10 000 m). Să 
notăm și prezența în echipa pen
tru campionatele mondiale a doi 
debutanți, tinerii caiaciști Vasile 
Dîba și Nicușor Eșanu.

In prima zi a întrecerilor au 
fost programate seriile (dimineața) 
și recalificările (după amiaza) în 
probele olimpice clasice l K 1, K 2 
și K 4 — 1000 m, CI și C 2 —

la bărbați, K 1 și K 2

VICTORIA ECHIPE] DE RUGBY A ROMÂNIEI
COMENTATA ELOGIOS DE PRESA FRANCEZA

Frumoasa comportare a echipei 
de rugby a României, a cărei 
partidă de debut din campionatul 
Europei — F.I.R.A. a coincis cu 
un strălucit succes în fața redu
tabilului si rutinatului XV fran
cez. continuă să suscite comentarii 
dintre cele mai elogioase. Trico
lorii sînt unanim apreciați. Ast
fel, cunoscutul comentator al zia
rului parizian „l'Equipe", Denis 
Lalanne, apreciază că acest ultim 
meci România — Franța a fost cel 
mai bun la care a asistat, din 
1957 adică din anul care marchea
ză reluarea tradiționalelor legă
turi dintre rugbyștii noștri și cei 
francezi. Lalanne scrie că „s-a 
jucat destul de mult rugby, mai 
întii francezii, apoi românii. Au 
învins, meritat, cei care au avut 
mai multe resurse in final". Evi
dențiind puîerea de luptă și ca
litățile tinerilor jucători din echi
pa României, comentatorul ziaru
lui .,I’Equiper................
bilitățile

subliniază și posi-
..noului val“ al rugbyu-

lui francez : „Nu contează atit 
faptul că am pierdut : important 
este că echipa noastră, 
vinsă, a practicat un joc 
dern..“.

De asemenea, Jean Denis 
în ziarul „Le Figaro", intre 
le : „N-am putea să-i bTamăm
pe compatrioții noștri, învinși 
pentru prima dată, din 1968, de 
rugbyștii români. Și aceasta, pen
tru bunul motived echipa noas
tră a exprimat intenția de a nu 
se eaatona intr-ap joc fără uri- 
znat".

La rîndul său. comentatorul zia
rului -Lc Parisien Libere", Re
naud de la Borderie, notează : 
—V fost o partidă bine începută, 
dar terminată nefericit, printr-un 
eșec care comportă destule ex- 
plicații. Oricum, nu este cazul să 
ne lamentăm, ar fi nedrept pen
tru că rugbyștii români au ridi
cat jocul la un diapazon superior 
in ultima parte a întilnirîi".in ultima pane

¥ ¥ ¥

deși in- 
mo-

scrie 
alte-

intilnirîî*.

ansamblul 
corespuns 
secundă, 

mai ales, un joc plăcut, eficace 
(a răsturnat rezultatul care _ nu îi 
era favorabil) și de o bună fac
tură tehnică și spectaculară, la 
capătul căreia a aflat această fru
moasă victorie asupra XV-lui 
Franței, victorie, care, sintem si
guri. nu va rămine fără ecou. 
Rugbyu] nostru va găsi, desigur, 
în continuare căile unor noi 
creșteri. în încheierea acestor 
scurte notații, iată cîteva apre-

Echipa 
ei bine 
practicînd în

României. în 
structurată, a 

repriza

evoluția „tri-la
Fundașul Durbac s-a 

sarcinile 
autorul 
în linia 

t, dezir -

Azi. baschet la Fireasca
SELECȚIONATA ROMÂNIEI -

DINAMO MOSCOVA
Inaugurarea sezonului baschet- 

balistic internațional de toamnă 
a avut loc ieri seara în sala Flo- 
reasca, unde s-au Intilnit echipe
le Dinamo București și Dinamo 
Moscova. Oaspeții (clasați pe locul 
4 în campionatul unional și avînd 
în alcătuire numeroși internațio
nali, printre care Boloșev, compo
nent al echipei campioană mon
dială) au repurtat victoria cu 
95—79 (50—42). Au marcat i Bilk 
24, Boloșev 16. Harcenkov 12, Fe- 
dorinov 9, Fesenko 7, Sologub 6, 
Jikili 10, Sidiakin 5, Goncearov 
4. Levikov 2 pentru învingători, 
respectiv Novac 18, Popa 16, Geor
gescu 16, Niculescu 13, Ivascencu 
9, Diaconescu 5, Chivulescu 2. Au 
arbitrat C. Negulescu și M. Aldea.

Azi la ora 18, în sala Floreasca, 
Dinamo Moscova joacă cu lotul 
reprezentativ al țării noastre.

cieri cu privire 
colorilor", 
achitat perfect de i 
postului, fiind. în plus, 
a opt puncte (nota 10) 
de treisferturi. Constantin, 
volt, plin de inițiativă, deși uneori 
puțin cam pripit (8). Nica și Ma- 
rica, centri, buni in apărare și 
destul de întreprinzători in atac 
(ambii 8). Burghelea. timid, a gre
șit mult. ratind debutul în na
țională (5) ; mijlocașii au făcut o 
partidă sub nivelul general al e- 
chipei. Nicolescu. mai puțin in
spirat ca de obicei (7), iar FIo- 
rescu. nervos ca un începător, a 
greșit de multe ori (6): înaintașii • 
Pop. a condus bine echipa și s-a 
văzut in joc de muite ori (91, Du
mitru, combativ, inepuizabil (8). 
Tătucu, a debutat crispat, dar a 
dovedit bunăvoință, este încă ri
gid (6), Postolache a făcut o par
tidă bună (8), Daraban, excelent, 
s-a detașat printr-un mare spirit 
de sacrificiu (9). Ciornei, la o 
virstă cînd muiți au pus gheteie 
în cui, continuă să joace cu e<an 
tineresc (8), Munteanu. un taloner 
de nădejde (8), iar Dinu, dirz si 
percutant, a făcut un joc mare (9>-

D. CALUMACH1

Meci amical de juniori
UNGARIA ROMANIA
1-0 (0-0) LA FOTBAL

La Gyula s-a disputat, ieri după 
amiază, întâlnirea amicală interna
țională de juniori dintre selecționa
tele Ungariei și României. Partida a 
luat sfîrșit cu rezultatul de 1—0 (0—0> 
în favoarea gazdelor, prin punctul 
realizat de Becsei, in min. 69.

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Rezultate înregistrate în etapa 

de ieri a „Cupei României" la 
fotbal î

C.S. Botoșani — Unirea Iași 
6—1 (2—0), Olimpia Giurgiu i— 
Progresul București 2—0 (0—0)',
Chimia Găești — Petrolul Ploiești 
2—1 (0—1), Cetatea Tr. Măgurele 
— Dinamo Slatina 1—0 (0—0),

, .Gloria Reșița — Constructorul A- 
rad 3—2 (3—1), Bihoreana Marghi- 
ra — Recolta Salonta 4—0 (2—0). 
Minerul Băița — C.S. Zalău 4—0 
(4—0), Constructorul Bistrița —
Viitorul Tg. Mureș 8—4 (0—2, 4—4), 
U.P.A. Sibiu — Precizia Săcele

3—1 (0—1), Viitorul 
toria Roman 3—1 
Focșani •— Progresul Brăila 0—2 
(0—6), I.C.I.M. Brașov — Nitramo- 
nia Făgăraș 8—7 după 
de la 11 m,
— Dunărea
F.I.L. Orăștie — Știința Petroșani 
5—8 după lovituri de Ia 11 m, 
Dacia Pitești — Metalul Plopeni 
5—6 după lovituri de la 11 m, 
Rova Roșiori — Voința București 
0—1 (0—6), Chimia Bradul Vama
— Dorna Vatra Dornei 1—0 (0—0), 
Minerul Rovinari — Metalurgistul 
Sadu 2—0 (1—0).

Vaslui — Vic
ii—0) Dinamo

lovituri
Electrica Constanța 

Tulcea 2—0 (0—0),

1 000 m
500 m la femei.

Reprezentanții noștri au 
comportare foarte bună, 
echipajele care au luat 
reușind să se califice pentru faze
le următoare fără a mai fi ne
voie să concureze în recalificări. 
Echipajele noastre de K 1, K 2 
și K 4 și C 2 s-au calificat pen
tru semifinale, iar cele de C 1 
șl K 1 și K 2 (fete) direct pen
tru finale. Toate aceste probe se 
vor desfășura sîmbătă.

Iată rezultatele seriilor în care au 
concurat sportivii români : K 1 — 
1006 m : 1. Ramos (Spania) 4:03,9, 2. 
Șaporenko (U.R.S.S.) 4:05,1, 3. Cu-
prian Macarenco (România) 4:96.5, 
K 3 — IMe m : 1. România (Ion Dra- 
gulschi — Vasile Simioeenco) 3 HI,7, 
2. Cehoslovacia 3:44,1, 3. Spania
3:47,5, K « — ÎM® m : 1- Romania
(Asanase Seiotnie — Vasile Diha — 
Mihai Zafiu — Nicușor Esanu) 3:19,5, 
X Spania 3:16,4 3. 
Cl — 1944 m: 1.
(România) 4:21.9, X 
mania) 4:27,5. 3.
4 Hl.», C 2 — 1964
3:54,7. 2. România (Gherasim 
teana — Vasile Sergbei) 3:5%3, 
Cehoslovacia 4:63.7, K I — 590 m 
L Ohde (R.D. Germană, 2:02,6, 
Marta Cazma (România) 2:69.7. 
Pteffer (Ungar, a) 2H9.X K 2 — 590 
f • L R.F. Geryiania 131,1. X Româ
nia (Victoria Dumitru — Maria Ni- 
ehiforov) 1:59,5. X Cehoslovacia 
1SM.

Astăzi au loc serii și recalilicâri în 
probele olimpice noi și In probele 
neolîmpiee de viteză.

avut o 
toate 

startul

Ungaria 3:11.3,
Ivan Patzaichin

Lucke (R.F. Ger- 
lehe (Franța) 

m : 1. Polonia
Muu-

X 
F:
Z.
3.
ni

Don GARLEȘTEANU

ECHIPELE ROMÂNIEI CALIFICATE 
ÎN TURNEELE SEMIFINALE

PENTRU LOCURILE 1-12
Faza preliminară a campiona

telor mondiale de volei s-a în
cheiat în cele 6 orașe din Mexic 
care găzduiesc competiția. în gru
pele de la Puebla, echipele re
prezentative ale României au în
trecut, în ziua a 
țiile Filipineîor (la 
Rico (la băieți) în 
asigurindu-și astfel 
turneele semifinale 
rile 1—12. In ultima zi a preli
minariilor, echipa noastră femi
nină a fost întrecută surprinză
tor de cea a Ungariei cu 3—2 
(—12, —10, 15, 10, 13), dar după 
ce voleibalistele românce cîștiga- 
seră seturile de eare aveau ne
voie pentru a se clasa pe locul I 
în grupă. De altfel, grupa aceasta, 
de la Puebla, era singura în care 
ultimele rezultate puteau să mai 
influențeze calificarea, dată fiind 
victoria jucătoarelor braz’lience 
asupra celor maghiare (3—2 în 
ziua a doua). Dacă echipa Unga
riei ar fi pierdut jocul cu Româ
nia. s-ar fi calificat pentru semi
finalele 1—12 formația Braziliei, 
ceea ce nu s-a întimplat. Iată cla
samentul grupei i 1. ROMÂNIA 
5 p (8:4), 2. Ungaria 5 p (8:5), 
3. Brazilia 5 p (7:5), 4. Filipine

doua, forma- 
fete) și Porto 
cîte 3 seturi, 
calificarea în 
pentru locu-

3 p (0:9). Echipa României va 
evolua în turneul semifinal de la 
Tijuana, alături de U.R.S.S., Po
lonia și Canada (surpriza acestei 
ediții a C.M.), iar cea a Unga
riei în turneul de Ia Monterrey, 
împreună cu Japonia, Cuba și 
S.U.A. Turneele semifinale încep 
vineri.

Reprezentativa masculină a 
României a pierdut și ea jocul 
din ultima zi în compania celei 
cehoslovace: 2—3 (—15, 9,
12, 8), obținînd totuși calificarea 
într-un turneu semifinal după pă
rerea noastră mai convenabil. 
Clasamentul grupei i 1. Cehoslova
cia 6 p, 2. ROMÂNIA 5 p, 3. Co
reea de Sud 4 p, 4. Porto 
Rico 3 p. Băieții noștri vor juca 
semifinalele la Toluca, alături de 
echipele Japoniei, Bulgariei și O- 
landei. Din cele 3 grupe semi
finale se califică în turneul final 
pentru locurile 1—6 cîte 2 echipe, 
așa că reprezentativa masculină 
română are o bună posibilitate 
de calificare. Cîteva rezultate din 
etapele 2 si 3 ale seriilor i mas
culin : Polonia — U.R.S.S. 3—1 (>), 
Cuba — R.D.G. 3—0 (!) ; feminin : 
Brazilia — Ungaria 3—2, Canada 
— Bulgaria 3—2 (!).

-13,

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• Ilie Năstase a debutat vic

torios in cea de a 7-a ediție a 
turneului de ia Barcelona, învin- 
gind fără dificultate pe Rahim cu 
6—2, 6—4. în schimb. Ion Jiriac 
a fost învins de francezul Domin
guez cu 6—3, 6—4. în turul urmă
tor, Ilie Năstase l-a întrecut pe 
englezul Roger Taylor cu 6—1, 
9—11, 6—4. în turul 2 la simplu 
femei ! Virginia Ruzîci — Ana 
Mateo (Spania) 6—0, 6—1.

• După runca a 10-a a turneului 
de șah de la Manila. Floria Gheor
ghiu se aRâ In fruntea clasamentu
lui, Împreună eu Larsen (Danemarca) 
cu cite 5*A p (1). In runda preceden
tă. Gheorghiu a învins pe Kraktman 
(Israel), iar ieri a întrerupt cu Va- 
sukcv (V.R.S.S.), care ocupă locul 
3 în clasament

• Ziiele trecute, in orașele 
Neustrelitz și Neubrandenburg 
(R.D.G.), s-au disputat întrecerile 
unui turneu internațional rezer
vat pugiliștilor juniori, la care au 
participat sportivi din Bulgaria, 
Cehoslovacia. Polonia, România, 
Ungaria. Uniunea Sovietică și trei 
echipe ale țării organizatoare. 
Din România au fost prezențî 4 
boxeri • C. Voinescu (cat. cocoș), 
Gh. Oțelea (semiușoară), V. Vriri- 
eeana (mijlocie) și Fr. Luxembur
ger (grea). Tinerii pugiliști ro
mâni s-au comportat remarcabil, 
doi dintre ei evoluind în finala

eompetiției. După alte două vic
torii în partidele preliminare, C. 
Voinescu i-a învins in finala tur
neului pe Fink (R.D.G.), obți- 
nînd locul I. La categoria semi- 
ușoară, Gheorghe Oțelea a fost 
declarat învins, discutabil, la 
puncte (4—1) în fața polonezului 
Vidoveyeci, elasîndu-se pe locul 
secund. Greul Fr. Luxemburger 
și mijlociul V. Vrînceanu au ocu
pat locul III Ia categoriile lor.

Profil

PRIMARUL ORAȘULUI MUNCHEN
reccnanda alegerea moscovei

MOSCOVA (Agerpres). — în
tr-un interviu acordat ziarului 
.Izvestia*, primarul orașului Mun- 
chen, Georg Kronawiter, a decla- 

dorința orașului 
fi capitala Jocu- 

de vară din anul 
a spus G. Krona- 

sînt convins că membrii 
vor susține și vor aproba 

candidatura orașului Moscova. în 
afară de faptul că Moscova dis
pune de excelente baze sportive, 
începînd din anul 1952, reprezen
tanții U.R.S.S. au înregistrat suc
cese deosebite la întrecerile olim
pice, succese care au culminat cu 
obținerea a 201 medalii (între 
care 50 de aur) la Jocurile Olim
pice desfășurate în anul 1972 la 
Munchen.

La rîndul său, prințul 
Reza 
Iran
Olimpic, a declarat că este lucrul 
cel mai firesc ca Moscova să fie 
aleasă gazda J.O. de vară.

rat că salută 
Moscova de a 
rilor Olimpice 
1980. Personal, 
witer, 
C.I.O.

Golam 
pentruPahlavi, membru

în Comitetul Internațional

KARPOV - KORCINOI 7-5
Două victorii obținute 

pov și 10 remize, acesta 
lanțul primei jumătăți a 
de șah pentru finala turneului 
candidaților la titlul mondial, pe 
care și-I dispută la Moscova ma
rii maeștrii sovietici Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinoi. 
13-a, în care Korcinoi a 
sele albe, s-a întrerupt 
rea 44. Scorul continuă 
7—5 pentru Karpov.

de Răr
ește bi- 

me ciul ui

Partida a 
avut pie- 
la muta- 

să fie

ATLETISM

Pînă acum, a aruncat 
de 7 ori peste 21 m și 
ori peste 20 m. Este 
1,79 m și cîntărește

stabilit 25 de recorduri ceho
slovace și din 1970 și-a îmbună
tățit performanța personală eu... 
5,51 m !-----
greutatea 
de 24 de 
înaltă de 
88 kg.

HELENA FIBINGEROVA (Cehoslovacia)
Un vis vechi 

Gottwaldov. 
urmă a început atletismul 
sind handbalul), 
gerova a reușit un nou 
mondial (21,27 m) la 
greutății. întrecînd cu 12 cm per
formanța anterioară a sovieticei 
Nadejda Cijova. Astfel, cea care 
a deținut recordul 
sală (20.36 m). 
meie care a depășit 
metri sub acoperiș, obține acum 
primordialitatea și în aer liber, 
ca o revanșă parcă pentru doar 
locul 3 la campionatele europene 
de la Roma (unde a concurat 
bolnavă). Născută la 13 iulie 1949 

la Uherskom Ostrahu, astăzi con
tabilă la uzinele siderurgice din 
Vitkovice și urmînd prin cores
pondență cursurile Facultății de 
pedagogie din Olomouc. Helena 
Fibingerova se pregătește pe te
renul de sport sub 
antrenorului Jaroslav

s-a împlinit : la 
unde cu 10 ani în 

(părâ- 
Helena Fibin- 

record 
aruncarea

mondial de 
fiind prima le- 

cei 20 de

conducerea 
Smid. Ea a

JESPER TORRING (Danemarca)

Cariera sportivă a doctorului în 
medicină Jesper Torring, din 
Aarhus (Danemarca), este cu to
tul ieșită din comun. Actualul 
campion european la săritura in 
înălțime (2,25 m) este un atlet 
multilateral, cu performanțe ex
celente în mai multe probe. La 
J.O. din 1972 a luat startul în pro
bele de 110 mg șl săritura în lun
gime, la care a obținut rezultate

bune: 13,7 sec, și respectiv 7,80 
m. Dar Torring are rezultate bune 
și la 400 m (47,6) și la săritura 
cu prăjina (4,77 m). Abia în 1972 
ș-a dedicat mai mult săriturii in 
înălțime, unde progresia sa a lost 
evidentă : 2,13 m în 1972, apoi 
2,15 m în 1973 și 2,25 m în acest 
an ! Păcat că Torring nu este 
un specialist și în probele de 
aruncări, altfel ar deveni eu si
guranță recordman mondial la 
decatlon. La 5 din cele 10 probe 
el a realizat excelentul total de 
4962 puncte !

Medicul din Aarhus, născut la 
27 septembrie 1947, deci In virstă 
de 27 ani (înalt de 1.86 m, cu o 
greutate de 71 kg), logodit cu 
săritoarea în înălțime Grith 
/Elstrup, a declarat : „Poate că 
succesul meu rezidă în faptul că 
nu particip decît la marile con
cursuri, jn vederea cărora îmi 
concentrez toată pregătirea Șl 
atenția. Doresc să depășesc actua
lul record european și să mă 
prezint cu succes și la J.O. de la 
Montreal®.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tenis • La Sydney, în campiona

tele de tenis ale Australiei : Tanner 
— Crealy 6—2, 6—3, Parun — Stewart
5— 7, 7—6, 6—4, Richey — Austin
6— 1, 6—4, Reid — Fassbender 6—2, 
6—3, Case — Dibley 3—6, 7—6, 6—4, 
Roche — Ball 6—4. 7—5. • La Los 
Angeles : Chris Evert — Franțoise 
Durr 6—2, 6—2, Rosemary Casals — 
Karen Krantzcke 6—4, 7—5, 
Hunt — Marcie Louie 6—4,

Ciclism • Prima etapă a 
Cubei, pe ruta Baracoa —

I/esley
6—0.

Turului
Guanta-

namo (153 km), a fost cîștigată de 
cehoslovacul Jiri Bartosik în 2 h 23:51. 
Șah ® Fostul campion mondial Bo
ris Spasski va susține, în cursul lu
nii martie, mai multe simultane 
Noua Zeelandă ® Turneul de 
Banja Luka (după 4 runde): 1. 
jan (S.U.A.) și Bukici (Iugoslavia) 
cîte 2V2 p. Hort (Cehoslovacia) 2 p 
și o partidă întreruptă etc.

Baschet • In primul tur al Cupei 
cupelor (m), la Diisseldorf : Miinior 
Pernik — Art Dusseldorf 83—61. Re
turul se va juca tot la Diisseldorf.

în 
la 

Tar-

Box • Selecționata orașului Varna 
— Grecia 4—3 • La Rotterdam, se
migreul olandez Rudy Lubbers 
învins pe 
alta prin 
urmă.
Hochei pe _
din campionatul cehoslovac, 
Praga a învins în deplasare 
Z.K.L. Brno cu 5—1.
Automobilism • Turul Italiei a 
ceput. pe un traseu lung de 2913 
(dintre care 454 pe circuite).

argentinianul 
descalificarea

gheața ® în

1-a
Ramon Per- 
acestula din

etapa a 11-a 
Sparta 

pe

în- 
kin
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