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In dimineața zilei de joi, 
17 octombrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Ion Ioniță, Iosif 
Uglar, au continuat vizita de lu
cru în județul Maramureș.

La Sighetul Marmației și Vișeu, 
localități pe care anii socialismu
lui le-au înscris pe verticala in
dustrializării, locuitorii și-au ma
nifestat sentimentele profundei sa
tisfacții de a se reîntîlni cu 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Vizita de lucru la Sighetul 
Marmației începe Ia Combinatul 
de prelucrare a lemnului și con
tinuă la întreprinderea de trico
taje „Unitatea".

In piața din centrul orașului a 
avut loc, apoi, o entuziastă adu
nare populară, la care a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

La Vișeu. locuitorii orașului, 
români, maghiari, ucraineni, ger
mani, și-au exprimat, Ia rîndul 
lor, calda recunoștință față de 
paTtid, față de secretarul său ge
neral.

La entuziasta adunare populară 
ce a avut loc în centrul orașului, 
ei au salutat cu îndelungi și pu
ternice urale și aclamații pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, pe ceilalți tova
răși din conducerea de partid și 
de stat.

Primit cu nesfîrșite urale și 
aclamații, a luat cuvîntul, Ia aceas
tă adunare, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

★
în cursul dimineții de joi, to

varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, au fă
cut o vizită dc lucru în județul 
Satu Mare.

în municipiul Satu Mare au 
fost vizitate două importante uni

tăți economice — întreprinderea 
de prelucrare a lemnului și în
treprinderea „Unio“.

La șfirșitul vizitei de lucru, in 
piața centrală a orașului Satu 
Mare a avut ioc o însuflețită adu
nare populară, la care au luat 
parte zeci de mii de oameni ai 
muncii.

In această atmosferă profund 
revelatoare pentru unitatea între
gului popor jn jurul partidului, 
al secretarului său general, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, adresind sătmăre
nilor un îndemn la noi fapte de 
muncă eToică închinată propășirii 
patriei noastre socialiste, binelui 
și fericirii tuturor locuitorilor 
pămîntului românesc.

După vizitarea cunoscutelor 
unități ale industriei sătmărene, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost 
oaspeții tinerei întreprinderi inte
grate de in și cînepă din Negrești.

Pe platoul din fața întreprin
derii a avut loc apoi o adunare 
populară. în aclamațiile înflăcărate 
ale mulțimii, a luat cuvîntul tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU.

★
După fructuoasele iatilniri din 

cursul dimineții de joi eu oame
nii muncii din județele Maramu
reș și Satu Mare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. împreună cu tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Ion Ioniță, Iosif 
Uglar, au sosit, în cursul după- 
amiezii aceleiași zile, la Bistrița.

Și în vizita de ieri, ca și in 
cea de miercuri, de la Baia Mare, 
comuniștii, toți oamenii muncii 
s-au pronunțat în mod unanim, 
cu înalt simț patriotic, pentru 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, la Congresul al XI-lea, 
ca secretar general al partidului, 
văzînd în aceasta chezășia îna
intării cu succes a patriei noastre 
pe drumul socialismului și comu
nismului.

„FETELE DE PE TÎRNAVE", 
UN REUȘIT FESTIVAL 
CULTURAL-SPORTfV 

ORGANIZAT IN JUDEȚUL 
ALBA

Duminică. C.J.E.F.S. Alba, Co
mitetul județean pentru cultură 
și educație socialistă și Consiliul 
județean al V.T.C. au organizat 
în cinstea celui de-al XI-lea con
gres al partidului un festival 
cultur-al-sportiv, găzduit în co
muna Jidvei si intitulat „Fetele 
de pe Tîrnave". La întrecerile 
organizate cu acest prilej au par
ticipat aproape 600 de fete de pe 
meleagurile Albei. S-au desfășurat 
competiții de gimnastică artistică 
și modernă, atletism, handbal și 
volei. Probele de cros au fost cîș- 
tigate de E. Kraus și I. Treiner, 
ambele din Jidvei, în competiția 
de volei s-au impus formația Li
ceului agricol Blaj, iar în cea de 
handbal — Voința Blaj. In com
pletarea programului au avut loc 
interesante manifestări artistice,

(Continuare în pag. 2-3)

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE

PRIMA COMPETIȚIE SPORTIVĂ EĂZDOITĂ
OE PALATUL SPORTURILOR

DE BOX

Întrecînd și în cel de-al doilea joc pe campioana Israelului (24-15)

STEAUA S-A CALIFICAT

PENTRU TURUL URMĂTOR

AL C.C.E. LA HANDBAL
PLOIEȘTI 17 (prin telefon). 

Cîștigînd și cel de-al doilea joc 
în fața campioanei Israelului, 
Hapoel Rehovot cu 24—15 
(15—5) Steaua s-a calificat pen
tru turul următor al C.CJE. la 
handbal masculin. Bucureștenii 
au început mai bine partida de 
joi, dominînd autoritar în pri
ma repriză. Handbaliștii mili
tari s-au concentrat mai mult 
îa defensivă, au făcut nutneroa-

cat mai tare în apărare, ceea ce 
a dus și la accidentarea lui 
Voina. Jocul nu a mai avut 
cursivitatea din prima repriză, 
iar eliminările au fost nume
roase. De reținut că formația 
noastră campioană a evoluat în 
această partidă fără Dincă, Bir- 
talan și Kicsid, folosind o se
rie de tineri handbaliști, ca 
Enea și Nicolescu.

Cele 39 de goluri au fost mar-

Finalele campionatelor indivi
duale de box ale seniorilor, com
petiție care a reunit ani de-a 
rindul zeci de mii de iubitori ai 
„nobilei arte" în „potcoava" sta
dionului Republicii, vor fi pri
mele întreceri sportive găzduite 
de noua și moderna construcție 
bucureșteană : Palatul Sporturi
lor și Culturii, tncepînd de luni 
(prima reuniune este programată 
la ora 15, iar cea de-a doua Ia 
ora 19), disputele pentru cele 11 
centuri de campioni naționali ai 
acestui an vor polariza atenția

duri, ringul și panoul de punc
taj electronic, ce vor rămîne în 
dotarea sălii, au și fost insta
late.

în cele nouă reuniuni menite 
să desemneze noii campioni, ju
riul va fi alcătuit numai din ar
bitri purtători ai ecusonului 
A.I.B.A. sau A.E.B.A., printre care 
îi amintim pe Constantin Chiriac, 
Victor Popescu, Virgil Cazacu, 
Marin Stănescu, Mibai Voiculescu, 
Victor Șchiopu, Dumitru Petrișor, 
Ion Boamfă, Petru Miheîfi etc. 
Acestora li se va alătura și ar-

SI CULTURII
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tichete ce vor indica sectorul și 
locul de ocupat, sînt puse în vin- 
zare începînd de azi la casele 
obișnuite : sediul C.N.E.F.S. (str. 
Vasile Conta nr. 16), patinoarul 
artificial „23 August", stadionul 
Dinamo, stadionul Giuleștl. agen
ția C.C.A. (din Bd. Gheorghe 
Gheorghiu-Dej) și la casele Pa
latului Sporturilor și Culturii.

Stdckl a surprins deseori apărarea echipei din Rehovot prin fentele 
și deplasările sale pe semicerc. Iată-l înscriind un nou gol in meciul 
de la Ploiești dintre Steaua și Hapoel Rehovot.

Foto: I. MIHAICÂ
se intercepții, urmate de con
traatacuri fulgerătoare, mult a- 
plaudate de publicul spectator. 
Astfel, ei au ajuns la o dife
rență de 10 goluri pe tabela de 
marcaj, promițînd în continua
re un scor-record.

După reluare, handbaliștii din 
Rehovot, din dorința de a limi
ta proporțiile înfrîngerii, au Ju

cate de: Tudosie 6, Drăgăniță 
6, Voina 5, Capră 2, Coasă 3, 
Marinescu, Gațu de la învingă
tori și Barzilai 6, Iosipovici 3, 
Dudovici 2, Matmony II 2, Mat- 
mony I și Fleschler de la în
vinși. Au arbitrat : Al. Vrbanov 
și D. Davidov (Bulgaria).

Calin ANTONESCU

ama- 
box din 
și din 

Ultimul act
campionatelor

numeroșilor 
tori de 
Caoitală 
țară.
al
republicane de box 
ale seniorilor — 
finalele — se vor 
desfășura după Ur
mătorul program : 
în zilele de 21. 22 
și 23 octombrie 
— meciuri preli
minarii — cîte 
două reuniuni Pe 
zi (ora 15 și 19) ; 
în zilele de 24 și 
25 (de la ora
18.30) vor avea 
loc semifinalele ;
cei 11 campioni
vor fi cunoscuți
duminică dimi
neața, de la ora 10.

Modernul edi
ficiu al sporturilor 
și culturii este 
prevăzut cu insta
lațiile necesare ! 
garderobe (a că
ror utilizare este 
obligatorie), bufet, 
standuri pentru
expoziția cărții 
sportive și vînza-
rea de brelocuri, insigne, foto
grafii.

La ora cină apar aceste rîn-

Se va reedita la Palatul Sporturilor și Cul
turii meciul C. Cuțov — P. Dobrescu 7

bitrul spaniol Manuel Mateu, in
vitat de federația de specialitate.

Biletele de intrare, însoțite

CU JOCURILE ETAPEI A IX-a

SE REIAU ÎNTRECERILE ÎN DIVIZIA A EA FOTBAL
• Mîine, trei meciuri: U. T. A. — Universitatea Craiova, Dinamo — F. C. Galați,

Steagul roșu — Olimpia Satu Mare
Iubitorii de fotbal se reîntîl- 

nesc mîine și duminică cu echi
pele din Divizia A.

Va fi o etapă completă (a TX-a) 
care cuprinde și cîteva „capete de 
afiș".

Unul dintre ele se dispută, 
chiar mîine, la Arad, unde echipa 
locală. U.T.A., va primi replica 
formației campioane Universita
tea Craiova. Este un meci aștep
tat cu viu interes, îndeosebi, fi
rește, de suporterii echipei cra- 
iovene, care vor să vadă cit au 
reușit favoriții lor să recupereze 
sub aspectul pregătirii la toate 
capitolele pentru a reface de aci 
înainte din handicapul pierdut în 
primele etape ale actualei între
ceri.

U.T.A. a avut și ea timp să-si 
pună la punct mecanismul de 
joc, să aducă la unison maturi
tatea jucătorilor ei mai vechi, 
Domidc, Broșovschi, Pojoni. A* 
xente, cu elanul noului val. re
prezentat de Purima, Munteanu, 
Trandafilon.

Un alt meci care se anunță a- 
tractiv este programat duminică 
Ia Tg. Mureș și va pune față în 
față două dintre echipele aflate 
în zona superioară a clasamen
tului : A. S. Armata și Politeh
nica Timișoara. Elevii Iui Bone 
vor să confirme frumoasele lor 
evoluții de pînă acum, în timp 
ce studenții timișoreni țin nea
părat să se reabiliteze după în- 
frîngerea suferită în precedenta 
etaoă, pe prooriul teren, în fața 
lui F.C.M. Reșița.

Din restul programului (C.F.R. 
Cluj-Nanoca — Jiul, F. C. Ar
geș — Snortul studențesc, Steaua 
— Chimia Rm. Vilcea, F.C.M. 
Reșița — Politehnica Iași, Stea
gul roșu — Olimpia Satu Mare, 
F. C. Constanța — Universitatea 
Cluț-Napoca și Dinamo — F. C. 
Galați) un justificat interes tre
zesc. în special, partidele fotba
liștilor de Ia Steagul roșu și Di- 
n^mo București. Partidele lor, am
bele programate mîine, la Bucu
rești și Brașov înseamnă, tot

odată, și ultime examene serioase 
înaintea meciurilor pe care ele 
le vor susține, miercuri, în Cupa 
U.E.F.A., în compania celor două 
echipe vest-germane, F. C. Koln 
și, respectiv, Hamburger S. V.

Să sperăm, în final, că această 
perioadă de întrerupere a fost fo
losită în mod judicios de către 
toate cele 18 divizionare A, în 
așa fel încît partidele lor de mîine 
și duminică să însemne ade
vărate spectacole fotbalistice, dis
putate într-o deplină atmosferă 
de sportivitate.

★
Am fost anunțați că au inter

venit unele modificări în delega
rea arbitrilor care vor conduce 
duminică 20 octombrie meciuri in 
Diviziile A și B. Jocul F.C. Con
stanța — „U“ CIuj-Napoca va fi 
condus de Gh. Limona (la cen
tru), M Popescu și Gh. Retezau 
(la linie), toți din București, iar 
partida F.C. Bihor — Unirea Arad 
de brașovenii C. Ghiță (la cen
tru), Gh. Racz și Gh. Ionescu (la 
linie),



O reușită în... premieră - cursul 0 nouă confruntare cu rugbyștii francezi I

de perfecționare a antrenorilor de scrimă
CITEVA OPINII EXPRIMATE DE PARTICIPANȚI

ROMÂNIA - FRANțA [tineret] l UNI

La Brașov, sub egida federa
ției de 
C.J.E.F.S. 
Tractorul,

cu sprijinulresort, _ _
și al clubului sportiv 
a fost organizat un 

reușit curs de perfecționare — 
primul de acest fel — pentru an
trenorii care activează la echi
pele divizionare de scrimă.

în intervalul de o săptămînâ 
a durat cursul, participanții au 
avut prilejul să ia cunoștință cu 
tot ce a apărut nou In litera
tura de specialitate, prin inter
mediul unor prelegeri extrem de 
interesante, și totodată să expe
rimenteze, în lecții speciale, me
tode cu o verificată eficacitate în 
disputa de pe planșă. Faptul că 
profesorul emerit Vitalii Arka-

cit

de la Universitatea 
a fost secondat

din Mos- 
de unul 

tehnicieni

diev 
cova 
dintre cei mai apreciați 
de la noi, prof. Tănase Mureșanu, 
maestru emerit al sportului și ac
tualul antrenor federal, a sporit 
implicit valoarea lecțiilor teore
tice și practice. Cursul a mai cu
prins prelegeri referitoare la or
ganizarea antrenamentelor, a con
cursurilor și competițiilor, la me
todică șl igienă. Intr-un cuvînt, 
într-un spațiu de timp destul de 
redus, dar în care s-a lucrat cu 
o intensitate maximă (cite 10 ore 
pe zi), tehnicienii din scrima ro
mânească de performanță au reu
șit să-și facă o imagine mult mai 
precisă asupra modului în care

PERMANENTĂ COLABORARE PENTRU 
PROGRESUL HANDBALULUI ROMÂNESC

Discuție cu președintele colegiului divizionar

Cu 6 luni în urmă a luat ființă 
colegiul divizionar, care reunește 
președinții secțiilor cu echipe de 
handbal în Divizia A. Inițiativa, 
menită să ducă la întărirea acti
vității primului eșalon, să contri
buie la dezvoltarea continuă a 
handbalului românesc, a dat (și 
dă) roadele scontate. Președinții 
secțiilor se 
laritate, c_. 
jore

întîlnesc eu regu- 
dezbat .problemele ma

jore ale sportului cu mingea 
mică, hotărăsc o linie de conduită 
comună, sprijină cu toate puterile 
federația de resort.

— Care sînt principalele aspecte 
dezbătute de colegiul divizionar, 
ce măsuri s-au luat și ce eficiență 
au avut ? întrebarea am adresat-o 
președintelui acestui prof.
Constantin Sandu.

— în primul rînd — ne-a răs
puns cu amabilitate interlocutorul 
nostru — am discutat caracterul 
relațiilor dintre secții, ponderea 
pe care acestea trebuie s-o aibă 
în pregătirea și — mai ales — 
în educarea sportivilor. *Am con
venit că trebuie să lăsăm deo
parte interesele minore și să co
laborăm intens pentru progresul 
handbalului nostru, pentru asigu
rarea premiselor îmbunătățirii per
manente a performanțelor echipe
lor naționale. Un alt punct al 
dezbaterilor l-a constituit clima
tul existent pe terenurile de Joc. 
Cu sprijinul tuturor, avem dato
ria să luptăm necontenit pentru 
intronarea unei atmosfere civili
zate, pentru educarea spectatori
lor. De altfel, socotim că acesta 
este — în momentul de față — prin
cipalul nostru obiectiv. Și pen
tru a-1 realiza se impune ca, în 
primul rînd, președinții și mem
brii secțiilor să se comporte 
exemplar și, apoi, să intervină 
energic pentru curmarea oricăror 
încercări de degenerare. Sîntem 
deciși, de asemenea, să contri
buim la îmbunătățirea arbitraje- 

• a

trebuie să muncească un antre
nor, a obligațiilor sale.

La finele cursului, am solicitat 
unora dintre participanți părerea 
în legătură cu eficiența acestei 
inițiative.

MIHAI TICUȘAN — Tractorul 
Brașov : „Am așteptat de multă 
vreme o asemenea inițiativă. 
Cursul mi-a lămurit multe pro
bleme de tehnică, m-a orientat a- 
supra felului cum urmează să 
muncesc ți cu juniorii, dar și cu 
trăgătorii din primele echipe".

MIHAI ECHIMENCO — Farul 
Constanța : „Absolvirea acestui 
curs constituie un real cîștig pen
tru fiecare dintre noi, pentru teh
nicienii mai tineri îndeosebi. Plec 
la Constanța cu convingerea că 
am reușit să-mi lărgesc mult sfera 
cunoștințelor".

NICOLAE PUFNEI — Politeh
nica Iași : „Aici s-au lămurit multe 
aspecte, s-au rezolvat numeroase 
probleme. Important este să apli
căm cit mai repede ceea ce am 
învățat. Cred că un asemenea curs 
ar fi necesar și pentru arbitri. 
S-ar elimina multe dintre erorile 
care întorc adesea rezultatele, 
schimbind ierarhia valorilor, în 
mod cu totul artificial".

Consemnînd aceste opinii, le îm
părtășim, firește, și noi. Federa
ția de specialitate, in dorința de 
a instaura un climat de muncă 
intensă în toate secțiile de scri
mă, va aplica, desigur, măsurile 
care se impun.

Nu s-au stins încă ecourile 
pe marginea întîlnirii de dumi
nică dintre reprezentativele de 
rugby ale României și Franței și 
rugbyul românesc se pregătește 
pentru o nouă confruntare cu 
cel francez. Duminică 27 octom
brie, la București 
ciul internațional 
natele de tineret 
și Franței.

La ora actuală, 
de rugbyști (sub 
stabilite și ele se

, are loc me- 
dintre selecțio- 
ale României

cele două loturi
23 de ani) sînt 
compun — după 

cum sîntem informați —■ din ju
cători ai formațiilor de frunte 
din cele două țări. Astfel, oas
peții au selecționat pe : J. P. 
Pesteil (Bâziers), Guidi (Agen), 
Billac (St. Jean-de-Luz), Sangaly 
(Narbonne), Harize (Cahors), Chau- 
vet (Valence), Meunier. (Romans) 
Romieu (Lavelanet), Rives 
Toulousain), Loustaudine 
Palmie (Beziers), Derrien

-'1
(St. 

(Pau),
(La

Voulte), Forestier (Begles), Arga- 
nese (Castres), Dales (Brive), Ra
mos (La Rochelle), Garcia (Biar
ritz), Kaczorowski (Le Creusot), 
Pierre (Toulon), Freicha (Dax), 
Larraga (Begles), iar federația 
de specialitate din țara noastră 
pe ; Cioarec (Steaua), Munteanu 
(Steaua), Ebu (T. C. Ind. Con
stanța), Țurlea (Dinamo), Scarlat 
(Gr. Roșie), Boroi (Dinamo), Mușat 
(Farul), Borșaru " 
(Șt. Petroșani), _______ _
Murariu (T. C. Ind. Constanța), 
Ionescu Marin (Șteaua), Paraschiv 
(Dinamo), Drondoie (T. C. Ind. 
Constanța), Fălcușan (Gr. Roșie), 
Al. Dumitru (Steaua), Enache 
(Steaua), Benedect (Constructorul 
Buzău), Aldea (Dinamo), Ianusie- 
vici (Farul), Dinu (Farul), Simion 
(Gr. Roșie).

De lotul român se ocupă antre
norii Ion Țuțuianu și Valeriu Iri- 
mescu. (M. FR.)

(Farul), Enciu 
Fuicu (Steaua),

în derbyul Diviziei A de judo

CAMPIOANA - ÎNVINSĂ
DE PROPRIILE ! SLĂBICIUNI

Tiberiu STAMA

CAMPIONATUL
DE TENIS

PE ECHIPE

I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I

lor. Faptul că biroul federal 
permis colegiului să aprecieze 
colectiv — prestația arbitrilor 
mări, desigur, responsabilitatea 
cestora, exigența. Adresez un

Etapa a
Divizei A ....... _____
nată de partida derby dintre cele 
două formații neînvinse în actuala 
ediție, Dinamo București și Di
namo Brașov. Desigur, prima 
șansă o avea echipa bucureșteană 
care, pe de o parte deține titlul de 
campioană, iar pe de altă parte 
evolua în propria-i sală. Dar, 
după cum se știe, formația diria- 
movistă din Capitală a fost în
vinsă și se pare că în urma a-

IlI-a a campionatului 
de judo a fost domi-

noastre în ultimii ani, dominat 
net de brașoveanul Iosif Ianoși, 
iar în cele din urmă învins. To
tuși, campioana mai avea o șansă 
de victorie la ultima categorie, 
grea. Dar Iacob Codrea, clasat pe 
merituosul loc IV la „europenele1* 
din acest an, și-a subapreciat vi
zibil adversarul, Constantin Știrbu. 
Inițiind un atac complet desco
perit, în speranța că Știrbu nu 
va îndrăzni să-l contreze, el a 
fost prins osae-komi (fi—

I
I
I
I

• „PARADA SPORTULUI FEMI
NIN". Sub acest generic s-a dosfășu- 
rat duminică la Ploiești o mare ma
nifestare, la care au participat a- 
proape 2 000 de tinere. Parada a în
ceput cu o defilare pe străzile ora
șului, apoi a continuat, aproape în 
lot cursul zilei, pe stadionul Petrolul. 
Aici au avut loc demonstrații de gim
nastică, scrimă, carting, judo etc., 
cpol numeroase fete s-au întrecut la 
atletism, volei, hondbol și ciclism • 
MEMBRII ASOCIAȚIEI SPORTIVE SA 
NATATEA SIGHIȘOARA și-au amena
jat prin muncă patriotică două tere
nuri de tenis, urmînd ea în curînd 
să mai termine două patrulatere 
pentru sportul alb șî cite unu! pentru 
baschet și volei • LA REȘIȚA s-a 
organizat în cinstea marelui eveni
ment politic din luna viitoare, cel 
de-al Xl-lea Congres al P.C.R., un 
reușit concurs la tenis de masă. Di© 
cei peste 60 de concurenți din Bocșa, 
Oravița, Moldova Nouă și orașul 
gazdă a competiției, foarte bine s-au 
comportat Camelia Nedelcu și Dorian 
Nedelcu la juniori, Georgeta Tudor 
și Elena Lungu la seniori, toți de la 
C.S.M. Reșița • IN CADRUL .BI
LELOR SPORTIVE TURDENE-, în ora
șul de pe Valea Arieșului s-a orga
nizat primul concurs de culturism, 
care au participat tineri 
Cluj-Napoca, Alba hilia șl 
da. Au cîștigat A. Giurgiu 
jeana) la categoria sub 
m și A. Giosan (Alba lulia) la 
cat. peste 1,68 m ® „CUPA MUNI
CIPIULUI ORADEA- la motociclism, 
organizată de A.S. Plastica, a fost 
ciștigată de alergătorii de la C.S.M. 
Reșița..............................
locuri ___ _______ _ _______
(C.S.M. Reșița) — la cl. 70 cmc, M. 
Wecler (C.S.M. Reșița) — la cl. 125 
cmc, W. Hirschvogel (C.S.M. Reșița)
— la cl. 175 cmc., 500 cmc și nelimi
tat și A. Barabas (I.R.A. Tg. Mureș)
- la cl. 250 cmc • ECHIPA DE 
BASCHET FETE a Școlii sportive din 
Satu Mare s-a întors dintr-un turneu 
în Cehoslovacia, unde a susținut trei 
jocuri în compania formației V.S.S. 
din Kosice. Sătmărencele au cîștigat 
două jocuri (68—51 și 63-61) și au 
pierdut unul (58—59), cînd ou folosit 
mai multe jucătoare de rezerva © 
LA BISTRIȚA a început să funcțio
neze un centru de gimnastică igie
nică și de întreținere. Pentru început, 
centrul este frecventat de 36 de femei 
de diferite virste și profesii • PE 
ALEILE PARCULUI „ARGEȘ-ȘTRAND* 
din Pitești, s-a desfășurat „Crosul 
fetelor1', la care au participat sule 
de eleve din licee și școli profesio
nale. S-au remarcat, în mod deose
bit, Constanța Greere, Elena Buliga, 
Elena Minua (Șc. prof. Ștefânești) s' 
Dumitra Stanciu (Șc. prof. M.I.U.).

CORESPONDENȚI : Fl. Albu, I. 
Turjan, O. Dinu, I. Dan, I. Ghîșa, 
I. Toth- I. Toma și I. Fețeanu.

va 
a- 
a- 

pel tuturor membrilor colegiului 
divizionar pentru o activitate de 
înaltă ținută, pentru exigență 
sporită față de antrenori și spor
tivi, pentru crearea celor mai 
bune condiții de muncă, de creș
tere a măiestriei sportivilor. Nu 
vom uita nici o clipă că țelul 
nostru este progresul permanent 
al handbalului românesc.

fără discuție, rolul colegiului 
divizionar este deosebit de impor
tant. El va crește în măsura în 
care programul de activitate va 
fi practic pus în aplicare, în mă
sura în care rezultatele vor in
fluența în bine mersul handbalu
lui românesc.

Hristoche NAUM

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL : 17—0. Echipa din str. 
dr. Staicovici, lipsită de aportul 
lui Toma Ovici și al lui Mihai 
Tăbăraș, nu și-a putut adjudeca 
nici măcar o singură victorie ! 
Cîteva rezultate : V. Marcu — C. 
Curcă 3—6, 6—2, 6—2 ; I. Sântei
— I. Russen 7—5, 6—2 ; S. Mure- 
șan — L. Vîrgolici 6—2, 6—1 ; B. 
Ălmăjan — T. Frunză 6—3, 6—4 ; 
Florența Mihai — Mariana - Hadgiu 
6—2, 6—3 ; S. Mureșan, Mariana 
Simionescu — Mîrza, Mariana 
Hadgiu 5—7, 6—2, 6—3.

POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA
— STEAUA : 2—15. Cîteva rezul
tate : L. Boldor — D. Hârădău 
2—6, 4—6 ; I. Komoroczi — V. So- 
tiriu 1—6, 2—6 ; L. Boldor — V. 
Sotiriu 1—6, 3—6 ; I. Komoroczi
— D. Hărădâu 7—5, 0—6, 0—5, ab.

U.T.A. — STEAUA : 2—15.
Pe terenurile de la arena Pro- 

•gresul va avea loc, în zilele de 
22 și 23 octombrie, întîlnirea retur 
dintre echipele Steaua și Dinamo 
București, confruntare hotărîtoa- 
re pentru ocuparea primului loc 
în clasamentul final.

Campionatul național de zbor cu motor 
TITI ENÂCHESCU [AEROCLUBUL BRAȘOV] - 
CÎȘTICĂTORUL RAIDULUI DE REGULARITATE

la 
din 

Tur- 
(Clu- 
1,68

La individual, pe primele 
s-au clasat : S. Gunther

PLOIEȘTI, 17 (prin telefon). — Pe aero
dromul Strejnic întrecerile campionatului 
național de zbor cu motor au continuat 
cu cea de a doua proba, raid de regu
laritate, pe traseul Strejnic — Găiești — 
Clinceni - Strejnic (180 km). Efectuat în 
condiții meteo bune, traiectul o oferit 
un test elocvent în ceea ce privește cali
tățile de navigatori ale concurenților și 
trebuie subliniat că din 13 participanți, 
10 au trecut prin toate punctele de con
trol. în raport cu prima probă, rezulta
tele sînt normale, victoria brașoveanului 
Titi Enâchescu relevînd buna sa pregă
tire. Singura surpriză este evoluția în

continuare la un nivel neașteptat de scă
zut a lui Ștefan Calotă, de data aceasta 
o eroare de calcul a timpului de zbor 
privîndu-l de un loc fruntaș. Ultima dis 
pută, proba de acrobație, eșalonată pe 
durata a două zile (joi — impuse, vineri 
— libere) îi mai poate oferi șansa de a 
se clasa pe un loc mai aproape de va
loarea sa în clasamentul general. Primii 
clasați in proba a doua : 1. Titi Enâ
chescu (A.C. Brașov) 5005 p, 2, Ion 
Trucmel (A.C. București) 4405 p, 3. Cezar 
Rusu (A.C. Brașov) 4145 p, 4. Marin Ni- 
colae (A.C. București) 4120 p, 5. Mihai 
Albu (A.C. Ploiești) 4030 p.

dificultate

Foto : Dragoș NEAGU

Ionel Lazar (Dinamo București) se află în evidentă c
(cu spatele pe saltea), fiind învins în final de dinamovistul 

brașovean Iosif Ianoși
cestui eșec îi mai rămîn puține 
speranțe în păstrarea titlului.

Spre deosebire de confruntarea 
celor două echipe din campiona
tul anterior, cînd Dinamo Brașov, 
învinsă, a reclamat — mai mult 
sau mai puțin îndreptățit — unele 
inadvertențe ale arbitrilor, de astă 
dată totul a fost cît se poate de 
clar. Brașovenii au obținut o vic
torie pe deplin meritată, pentru 
care se pot felicita. De ce au 
pierdut, însă, bucureștenii ? După 
opinia noastră, insuccesul lor se 
datorează propriilor slăbiciuni și 
nu unor decizii ale arbitrilor, așa 
cum justifică antrenorul formației 
bucureștene, Gheorghe Donciu. 
Arbitrii care au condus meciurile 
respective s-au achitat cu corec
titudine de misiunea 
deși fiecare duel din 
cinci categorii era 
tru rezultatul final 
Dar cum subliniam 
namoviștii bucureșteni poartă în
treaga vină a înfrîngerii. Trecînd 
peste faptul că „ușorul** Lazăr 
Moldovan, selecționat în lotul 
care a participat la ultimele două 
ediții ale C.E., a fost întrecut de 
brașoveanul Alexandru Filip, nu 
putem acorda nici o circumstanță 
„mijlociului** Ionel Lazăr, titular 
al echipei reprezentative a țării

—- .... -----------------

xare) din care a reușit să scape 
cînd mai era mai puțin de o ju
mătate de secundă înainte de a 
fi dictat ipponul. în continuare, 
în loc să lupte lucid pentru a 
reface terenul pierdut, Codrea a 
executat o tomoe-nage (roată 
peste piept) în momentul cînd 
ieșise din spațiul de concurs și 
a primit avertismentul ce a pus 
capăt partidei. Astfel, Dinamo 
București a fost învinsă.

Costin CH1RIAC

I
I
I
I
I

ce o aveau, 
cadrul celor 

decisiv pen
al echipelor, 
mai sus, di-

CLASAMENTUL
1. DLVAMO BUC. 6 5 0 1 24— G 3 1
2. Dinamo Brașov 5 5 0 0 18— 7 5
3. CAROM 6 4 0 2 11—16 4 1
4. I.E.F.S. 4 3 0 1 13— 7 3
5. Politehnica Buc. 6 3 0 3 16—13 3 1
6. „U“ Cluj-Napoca 6 3 0 3 16—13 3
7. Șc. sp. Unirea Iași 5 3 0 2 11—13 3
8. Rapid Arad 6 2 0 4 12—17 a 1
9. Olimpia Buc. 6 2 0 4 11—19 2

10. Univ. București 6 2 0 4 11—19 2 111. C.S.M. Sibiu 6 1 0 5 11—19 1
12. A.S.A. Tg. Mureș 6 1 0 5 10—21 1 1

AGENDA ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
(Urmare din pag. 1)

astfel că duminica cultural-spor- 
tivă din Jidvei a fost extrem de 
reușită și interesantă.

CROS
ÎN GRĂDINA PUBLICĂ 

DIN GALAȚI-..
Pe aleile grădinii publice din 

Galați s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul crosului elevilor, ac
țiune dedicată mărețului eveni
ment din viața poporului nostru 
— al Xl-lea Congres al partidu
lui. Au participat peste 1500 de 
băieți șl fete, din cele 30 de școli 
generale gălățene. Printre câștigă
tori i M. Dima (Șc. 20), C. Tănase 
(Șc, 30), B, Dumitru (Șc. 23) — la

băieți, Eugenia Pop (Șc. 30), 
Dumitra Melinschi (Șc. 27) și Va
lentina Mocanu (Șc. 9) — la fete.

...Șl ÎN MUNICIPIUL 
BUCUREȘTI

în sectorul 5 din Capitală 
desfășurat o amplă acțiune spor
tivă : crosul școlilor generale, or
ganizat în cinstea celui de al 
Xl-lea Congres al partidului. La 
întreceri au luat parte peste 5 500 
de tineri. Iată și cei mai buni 
alergători, pe grupe de vîrstă 
și serii : clasele V—VI băieți — 
Ion Brebu (Șc. hr. 8) ; clasele 
V.—VI fete — Nicoleta Ionică 
(Șc. 190) ; .clasele VII—VIII bă
ieți, seria I — Mihail Licsandru 
(Șc. 96) ; seria a Il-a — Cornel

s-a

Vasile (Șc. 98) ; clasa a Vil-a fete 
— Vasilica Volintiru (Șc_ 106) ; 
clasa a VIII-a fete, seria I — 
Nicoleta Hodeanu (Șc. 119) ; seria 
a Il-a — Cornelia Spînu (Șc. 114).

„CUPA SINDICATELOR"
în organjzarea Consiliului ju

dețean al sindicatelor, pe lacul 
Cătiușa din Galați s-au desfășurat 
întrecerile unui atractiv
de caiac-canoe, la care au 
ticipat peste 60 de sportivi 
cadrul clubului Dunărea 
asociației Ancora.

Deși din cele 15, probe 
tivii de la Ancora, au cîștigat, 9, 
trofeul „Cupa sindicatelor** a re
venit echipei clubului Dunărea, 

. care, a: realizat; 143 de .puncte.
T. SIR1OPOL — coresp. jud.

LA TURNEUL INTERNA- 
O'-'A ȚIONAL „PRIETENIA", ce
se va disputa în perioada 22—27 octom
brie, la Ulan Bator (R.P. Mongolă), țaia 
noastră va fi reprezentată de o echipă 
completă, lată-i pe tinerii pugiliști români, 
în ordinea categoriilor : Teofil Ghinea, 
Mihai Donciu, Jenei Vancea, Gheorghe 
Oțelea, Florian Ghiță, Carol Hajnal, Ma
rin Ungureanu, Costache Ciochină^ Au
rel Stana, Nicolae Chipirog, Gică A- 
xente. Echipa română, însoțită de an
trenorii Constantin Jelesneac și Ion Pin
tea, a plecat ieri spre capitala R. P. 
Mongole. A făcut deplasarea și arbitrul 
A.I.B.A., Petre Epureanu.

CANOTAJ
„Cupa Metalul", 
bâtă, de Ea 
Herăstrău.
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ULTIMA COMPETIȚIE 
de canotaj a anului, 
se va desfășura sîm- 
15.30, pe apele lacului

A DOUA ALERGA
RE PE TEREN VA

RIAT din această toamnă se va desfă
șura duminică. In organizarea clubului 
sportiv Steaua. Traseul concursului a 
fost stabilit în aceeași zonă unde a 
avut loc și competiția inaugurală a ci- 
clocrosurilor și anume în împrejurimile 
lacului Balta Aibă, cu intrarea pe tra
seu din Bd. Liviu Rebreanu. Primul start 
la ora 10. Competiția este deschisă ca
tegoriilor oraș, semicurse, juniori II, ju
niori .1 și avansați.
ÎNOT CONCURS INTERNATIO-
irvwi NAL IN CAPITALA. In
zilele de 16 șl 17 noiembrie, bazinul . 
.23 August* din Capitală va găzdui un

concurs inte 
de copii al« 
Vor avea 
11—12 și 13-

POLO
NAL. Rapid 
ultimele 
Voința 
greșul, 
mentul 
astfel :

sa
Clu 

In t 
seri

1. DINAMO
2. Rapid
3. Voința
4. Progresul
5. ȘcolaruC
6. Politehn"

In turneu 
manșă, la 
tombrie) se 
Școlarul, 
C.N.U. și 
o turneului 
gramotă tot
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suflet, 
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soară acolo 
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I și alte a- 
mai-eel-mai 
[mânii, sîn- 
tați pentru 
Lcît pentru

ini de rug- 
nonimat și 
nea accep-

tind un România — Franța ca 
deschidere la un cuplaj avînd 
în vedetă fotbalul cu Dinamo — 
Steaua, după 60 de ani tenaci, 
bravi, aureolați cu o glorie de 
uz intern, pentru mica populație 
de microbiști ai Parcului Copi
lului — la 
ră „aripi* 
treisferturi 
ca Durbac,
Dărăban, Postolache și atiția al
ții, risipiți prin țară intr-un 
campionat de care lumea mare 
află în fiecare luni, repede, 
printre rinduri, după ce a co

mentat pe larg Me
talul Plopeni — 
Relonul Săvinești. 
Izvorul nu seacă. 
Producem rugby. 
Sport eroic, sport 
de viteji, care nu 
cedează in fața tri
bunelor goale, oa
meni puternici ca
re se adună anual 
pentru o singură 
mare încercare, 
ceea cu 

pentru care dau totul 
cînd în cind înving. 
Franța și-s fericiți un 
treg, chiar dacă au de _____
tat după aceea anonimatul altor 
11 luni, concurența zdrobitoare 
a lui Răducanu, căci fără el, 
duminică, in primele minute... 
Sînt atit de fericiți incit trebuie 
să li se spună că acest 15—10 
cu Franța de duminică e unul 
dintre cele mai superbe rezul
tate ale anului nostru sportiv 
1974.

Cit despre Copenhaga — mai 
puține bocete și mai puțină i- 
pocrizie. Dacă învingeam cu 
1—0 — și doar mingea n-a vrut! 
— știm noi cum ar fi arătat 
viața luni de dimineață. Meciul 
n-a fost nici mai bun nici mai 
rău decit altele. Am văzut me
ciuri mai proaste, din care 
ne-am întors cu două puncte 
care nu ne-au ajutat la nimic. 
Problemele sînt aceleași.

BELPHEGOR

noi continuă să apa- 
ca Ion Constantin, 
ca Marica, fundași 
înaintași superbi ca
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r Ie revine 
pa de pr0- 
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fel, reușita, 
nent, de 
i nivelului 
serale 
k și de 
cative, 
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este 
re
de
Pe

a centrală 
ină trebuie 
mare fer

mitate atunci cînd jucătorii 
respectă normele întrecerii spor
tive, folosind orice mijloace pen
tru a obține victoria. Dar, mai 
poate fi vorba de o VICTORIE 
in aceste condițîuni ?

OPINII
PREGĂTIREA PRIN... JOCURI
Așa cum s-a desfășurat pînă 

acum, campionatul Diviziei A a 
demonstrat că... trenează, ea o 
bună parte dintre formații ori nu 
pregătesc temeinic, in cursul săp- 
tămînii, jocul lor de duminică, 
ori lasă sâ se scurgă, prin supa
pele „antrenamentului invizibil* 
al unora dintre componenții echi
pelor, multe din acumulările efec
tuate cu trudă.

Neajunsul a fost propriu și al
tor soccere care, după ani de 
chibzuință și de încercări de în
lăturare a deficiențelor, au adus 
modificări de structură modali
tății de desfășurare a campiona
tului lor, trecînd de la un sin
gur joc săptăminal la două : 
miercurea și duminica. Este ca
zul federațiilor de fotbal din Un
garia și Franța, care au îmbră
țișat, recent, această formulă, 
precum și al altor foruri de spe
cialitate din Anglia, ~ "
landa, 
destul 
mulți 
pionat 
Iul unei singure săptămîni.

tn adoptarea formulei — pe 
care ne permitem s-o propunem 
spre studiu de perspectivă și F. R. 
Fotbal — s-a pornit de la prin
cipiul pregătirii permanente prin 
jocuri oficiale, doar ele în mă
sură, s-a constatat de către spe
cialiști, 
tivă a 
dicat, i 
tenție 
mător, 
tațiile 
nătoare fotbalistului 
nianță.

Scoția, O- 
R. F. Germania ș.a. unde, 
de frecvent și de foarte 

ani,
sînt cuprinse în interva-

două etape de cam-

, să mențină 
jucătorilor la 
să le capteze 
pentru jocul 
sustrăgîndu-i 

de tot felul,

forma spor- 
un nivel ri- 
întreaga a- 

imediat ur- 
de la ten- 

atît de dău- 
perfor-

PE TEMELE JOCULUI

SA ALERGAM CU CÎT
MAI MULT FOLOS

Referindu-ne. la fotbalul nostru, 
implicațiile, verificate de prac
tică, ar fi numai de ordin pozi
tiv : a) prin debitul 
de etape desfășurate intr-un in
terval de timp mai redus decit 
pînă în prezent, s-ar lăsa timp 
pregătirilor de fond dinaintea tu
rului (mai ales) și a returului, 
pentru acele antrenamente temei
nice, cu caracter de acumulări, 
așa-risa fundație pe care să se 
înalțe, apoi, edificiul performan
ței sportive ; b) ar rămine vre
me și pentru o desfășurare mai 
ritmică decit pînă acum a eta
pelor de Cupă a României, mă- 
rindu-se interesul față de această 
importantă întrecere ; c) s-ar găsi 
timp mai mult și pentru intilniri 
amicale internaționale care să an
greneze toate echipele clasamen
tului de la locurile 1 la 18 ; s-ar 
declanșa, astfel, o testare de pro
funzime, o stimulare spre perfor
manțe inalte a întregului eșalon 
fotbalistic. •

S-ar ajunge, credem, la o for
tificare în timp a fotbalului prac
ticat în Divizia A, la echipe din 
ce în ce mai puternice și, în 
consecință, mai apte de. a fur
niza jucători pregătiți pentru pri
ma echipă a țării.

Gheorghe NICOLAESCU

• Aspectele 
mai 
au 
un 
fie 
tat. 
condus partida _____ _______
Mija și Gaz metan Mediaș, în
cheiată cu o victorie dificilă a 
gazdelor, subliniază atît compor
tarea celor două echipe, cît și 
„atiiudinea foarte sportivă a pu
blicului", un public pe care eșecu
rile echipei sale favorite l-au în
tristat, firește, dar nu l-au abă
tut de pe drumul sportivității. Un 
alt arbitru. Alexandru Enc, a pu
tut acorda la Arad, in meciul 
Unirea — Mureșul Deva, o lovi-

I

selecționatele 
ști și Berlin, 

categoriile

FINALE ALE 
LU| NAȚIO- 
igat la scor 
3 : 11-3
-3 cu 
jltate, 
tururi,

cu 
Pro- 

clasa- 
arată

0 113— 
! 94—

29
25
14
12

5
5

37
42

f 94-101 
53- 73 
43- 77 

f 42-104

5vB (prima 
5 și 27 oc- 

centinuare 
CIuj-Napoca, 
'rima manșă 
-4 estn pro- 
s S și 10 no-

mai mare

Una din principalele caracteris
tici ale fotbalului modern — evi
dențiată de altfel și de ultima e- 
diție a campionatului mondial — 
o constituie mișcarea permanentă 
a jucătorilor in teren și desfă
șurarea acțiunilor de joc intr-un 
tempo foarte susținut, elemente 
ce dau întrecerii o notă de anga
jament și spectaculozitate, grație 
cărora se poate stabili, întotdea
una mai aproape de realitate, ni
velul de exprimare al unei echipe 
pe planul performanței.

Referindu-ne la fotbalul nostru 
și încercînd a-1 plasa, în aceste 
condiții, pe scara de manifestare 
a soccerului internațional, conclu
zia care se desprinde indică un

cei germani sau olandezi, de pil
dă. jn schimb, aceștia din urmă 
realizează un număr mai mare de 
alergări în tempo de 4/4 și 3/4 și, 
în asemenea situație, mișcarea ju
cătorului în teren are nu numai 
un aspect de continuitate, ci și de 
utilitate maximă, în funcție de 
fază și cerința rezolvării acesteia 
cu succes.

Cu alte cuvinte spus, jucătorii 
din țările cu fotbal avansat alear
gă cu mai mult folos. Și acest 1 - 
cru ei îl fac firesc și simpla, ca 
urmare a unei pregătiri în cadrul 
căreia problema dozării volumu
lui, intensității și a complexității 
efortului este rezolvată în mod 
judicios,corespunzător exigențelor

pozitive au 
rare în această etapă, 

fost, totuși, demonstrind

fost 
dar 
că 

meci de fotbal nu trebuie să
o luptă oarbă nentru rezul- 
Arbitrul Gh. Ispas, care a 

dintre Metalul

tură de la 11 metri, din 
gazdele aveau să înscrie 
victoriei, fără ca oaspeții să 
teste valabilitatea acestei 

să împresoare 
o atmosferă

golul 
con- 

deci-
zii și, mai ales, 
arbitrul, să creeze 
nesănătoasă în terenul de joc.

e Este cazul să facem referiri 
și la calitatea unor jocuri, 
vorba de o 
unor echipe 
promova în 
piu 
l-a 
tre 
sînt 
Metalul și Progresul, despre care 
atit arbitrul N. Rainea. cît si ob
servatorul federal Emil Martin 
scriu că în repriza a Il-a au 
fost preocupate de orice, numai 
de fotbal nu !

Să fie fotbalul un lucru se
cundar intr-un meci de... fotbal?

fiind 
întrecere rezervată 
cu pretenții de a 

Divizia A. Un exem- 
în această privință 
chiar o partidă în-

negativ 
furnizat 
două formații fruntașe, cum 
cele două echipe bucureștene

Jack BERARIU

ACTUALITATI
roșu da la 23 octombrie, la Hamburg, și 
Zdenek Jelinek (Cehoslovacia) la jocul 
F.C. Koln — Dinamo de ia 6 noiembrie, 
la Koln.

• ARBITRII MECIURILOR, |N DEPLA
SARE, ALE ECHIPELOR NOASTRE IN 
COMPETIȚIILE EUROPENE Comiiio de 
resort a U.E.F.A. a stabilit următorii ar
bitri pentru a conduce meciurile pe core 
reprezentantele țârii noastre le vor sus 
ține, în deplasare, in cadrul Cupei 
U.E.F.A. : Malcom Wright (Irlanda de 
Nord) la jocul Hamburger S.V. — Steagul

iembrie. lată și clasamentul celor 4 for
mații înaintea acestor întreceri :
1. DINAMO 9 0 1
2. Rapid 9 6 1
3. Voința 9 1 1
4. Progresul 9 11

• OBSERVATOR ROMAN LA MECIUL 
TURCIA — ELVEȚIA. Comisia de compe
tiții a U.E.F.A. □ desemnat pe Andrei 
Radulescu in calitate de delegat oficial 
Ia meciul Turcia — Elveția, din Campio
natul european, care se va desfășura ia 
1 noiembrie 1974.

0 63-27
2 58-29
7 47-74
7 31-^2

17
13
3
3

In turneul pentru locurile 9—12, situo- 
inaintea ultimei runde (25—27 oc- 

este următoarea :
12 9 2 1 81—42
12 3 5 4 53—51

12 2 5 5 54-55
12 2 4 6 51—48

ția înaintea ultimei 
tombrie, la Ploiești)
1. Unirea Arad
2. Progresul
3. Petrolul
4. Mureșul

RUGBY

Or.

MECI 
LA

O BRIGADA DE ARBITRI ROMÂNI LA 
FINALA „CU?a BALCANICE*. Comitetul 
de organizare a „Cupei Balcanice” a 
desemnat o brigadă de arbitri români, 
formotâ din Gh. Limona, M. Rotam și 
Gh. Popovici să conducă prima manșă a 
finale' competiției, dintre Akademik So
fia și Vardcr Skoplje, core se 
Io 22 octombrie, la Sofia.

*a disputa,

ARBITRI ROMÂNI LA MECIUL
S.K. RAPID VIENA-VELEZ MOSTAR

După cum se șție, meciul S.K. Ra
pid Viena — Velez Mostar, din „Cupa 

con- 
țara 
Rai- 
Tra-

U.E.F.A.*4, de ia 23 oct., va fi 
dus de o brigadă de arbitri din 
noastră. Aceștia vor fi Nicolae 
nea (la centru). Const. Ghiță și 
ian Moarcăș (la linie).

ALTE REZULTATE DIN
CUPA ROMÂNIEI"

Energia Gh. Gh.-Dej — Unirea Foc
șani 2—0 (0—0; 0—0; 2—0); Rapid Fe
tești — Rapid București 0—2 (0—1); 
Minerul Ghelar — Vulturii Textila 
Lugoj 2—3 (0—0); Azotul Slobozia — 
Gloria Buzău 1—2 (0—2), Viitorul Alu- 
niș — A.S. M. Ciuc 2—0 (1—0).

20 
11

9 
3

INTERNATIONAL 
CONSTANȚA. Dvi- 

zionara B Dacia, din localitate, a susți
nut un joc cu echipa Mozovia (Polonic), 
care activează în Divizia A, unde ocupă 
locul 6. După un joc disputat, oospei-i 
au cîștigat cu 18—11 (12—3), prin punc
tele înscrise de Kuc (8), Zoniesdki (4), 
Ciszkovski (4), Sas (2), respectiv Mitea 
(4), Dumitrache (4) și Berezovschi (3J. r 
(Cornel POPA, coresp. jud.)

TID POLIGONUL TUNARI DIN
CAPITALA va găzdui zilele a- 

cestea tradiționala întrecere anuală a 
vînătorilor. La cea de a 15-a ediție o 
campionatului național de talere (skeet 
și trap) participă primii clasați ai fa
zelor interjudețene. Vineri este zi de 
antrenament, iar sîmbătă și duminică în
trecerea propriu-zisâ. La skeet (talere a- 
runcate din turn) se concurează la pro
ba de 75 talere, iar la trap (talere a- 

. runcate din șan*' la proba de 100 de 
talere.

• ȘEDINȚA COLEGIULUI 
AL ANTRENORILOR. Astăzi, 
are loc. la sediul F.R.F., 
lucru a Colegiului central ol antrenorilor, 
in cadrul căreia vor fi luate în discuție 
probleme actuale ale loturilor reprezen
tative.

CENTRAL 
Io ora 12, 

ședința do

LOTO

Acțiune de atac in zona porții, care scoate în evidență tempoul 
susținut al alergării efectuată numai de jucătorii angajați în lup
ta pentru balon, in rest, ritm lent sau pur și simplu... spectatori 
in teren (Fază dintr-un meci U.T.A. — Universitatea Craiova) 

evident decalaj între ceea ce rea
lizăm noi și marile formații stră
ine de club sau reprezentative. 
Antrenorul N. Proea, prezent la 
jocurile Weltmeisterschaftului, fă
cea observația plină de adevăr că, 
în fond, distanța care ne desparte 
de fotbalul avansat nu constă a- 
tit în volumul total al efortului 
depus de jucători în teren, cît, 
mai ales, în calitatea acestui e- 
fort. Fotbaliștii noștri fruntași, re
marca antrenorul brașovean, nu 
aleargă cu mult mai puțin decit

SANCȚIUNI DICTATE DUPĂ MECIUL
METALUL AIUD F.C. BIHOR

al ziaru-în numărul de marți _  ____
lui nostru consemnam gravele a- 
bateri de Ia disciplina competițio- 
nală săvîrșite în finalul partidei 
de Divizia B dintre Metalul Aiud 
și F. C. Bihor: jocul violent al 
echipei gazdă, atitudinea necores
punzătoare a conducătorilor aso
ciației Metalul, invadarea terenu
lui de către spectatori și lovirea 
arbitrilor. Se sublinia, în înche
ierea articolului, că astfel de ab
dicări de la regulile fair-play-ului 
trebuie sancționate cu cea mai 
mare asprime de către F.R.F. prin 
Comisia centrală de competiții și 
disciplină.

întrunită operativ, miercuri 18 
octombrie — în prezența condu
cătorilor și delegaților celor două 
echipe, a arbitrilor meciului și 
observatorului federal — și dez- 
bâtînd cu toată obiectivitatea cele 
întîmplate duminică la Aiud, co
misia a hotărît următoarele 
țiuni :

1. rezultatul jocului (pe 
1—1) se omologhează cu 3—0 
tru F. C. Bihor ;

2. se ridică dreptul de organi
zare, pe teren propriu, echipei 
Metalul Aiud pe timp de șase 
luni ;

3. acordul față de hotărîrea Con
siliului județean pentru educație 
fizică și sport Alba cu privire la 
destituirea biroului secției de 
bal Metalul Aiud ;

4. se înaintează Colegiului 
trai de antrenori, pentru a fi 
cutată, propunerea de a i se 
dica dreptul de a mai antrena, pe

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 
EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 3.30 

3: 12,90 a 3.489 lei; cat 4 : 24,40 a 1.844 lei ; 
6: 160,95 a 280 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 302.791 Ici
EXTRAGEREA a Il-a: Categoria A:

sanc-

teren 
pen-

fot-

cen- 
dis- 

ri-
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variante a 13.638 
cat. 5 : 85,25 a 528

lei; cat. 
lei; cat.

a 50.000____ _ ___ 1 variantă (25%)
lei : cat. B : 3 variante (10%) a 11.934 lei cat. C : 7,40 a 4.858 iei ; 
cat. D : 21,10 a 1.704 lei ; cat. E : 58.95 a 610 lei ; cat. F : 109,65 a 328 
lei; cat. X : 1532,35 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A: 139.743 lei

doi ani, antrcno-o perioadă de . ______
rului Moise Justin ;

5. se sancționează cu suspenda
rea pe trei etape jucătorii Gheor- 
ghe Sanislau și loan Armeanu, de 
Ia Metalul Aiud ;

6. se recomandă reprezentanți
lor echipei Metalul Aiud să in
tensifice cercetările, cu sprijinul 
organelor locale, pentru depistarea 
huliganilor care au declanșat 
scandalul din finalul meciului, in 
vederea trimiterii acestora in fața 
instanței de judecată.

Așadar, după fapte și... răsplată. 
Dar fapte ca cele petrecute la 
Aiud sperăm să nu se mai intim- 
ple în fotbalul nostru 1

PROMOVAȚI ÎN „A9

LL

Am stat de vorbă cu 
tualj jucători cu vechi 
viciu, unii nu mai puțin 
decit tinerii care intră azi

Am spune.

foști 
state

sau ac- 
de ser- 
talentati 
in rin-

fotbalului actual. Ceea ce nu se 
prea întîmplă Ia echipele noastre, 
acolo unde — așa cum remarca 
recenț antrenorul federal C. Dră- 
gușin — antrenorilor le este parcă 
frică să pretindă elevilor lor să 
alerge mai mult și intr-un tempo 
susținut, mulțumindu-se a realiza 
acest lucru doar în perioadele 
pregătitoare, de iarnă și de vară.

în condițiile unei astfel de men
talități, este limpede că nu poate 
fi vorba de obținerea unui progres 
real în domeniul fotbalului compe- 
tițional, că se impun măsuri pe 
planul instruirii. De altfel, F.R.F. 
— prin Colegiul central al antre
norilor — a și dat unele indicații 
echipelor divizionare, în acest sens. 
Plecînd de Ia constatarea că, de-a 
lungul unui meci, nivelul mediu 
al efortului depus de un jucător 
constă în 600—1 000 m, parcurși în 
tempo de 4/4, 1 600—2 200 m în
tempo de 3'4 și 2 400—3 000 m în 
tempo de 2/4, organul tehnic al fo
rului nostru de specialitate a re
comandat asigurarea, în antrena
mente, a unor solicitări similare 
acestor distanțe și tempouri, iar 
in cadrul unui ciclu săptăminal 
normal realizarea unui total ex- 
primind de trei ori mai mult dis
tanțele proprii de joc.

Pînă acum, efectele unei astfel 
de măsuri nu sînt prea evidente. 
S-au înregistrat unele progrese, dar 
cu totul insuficiente. Așteptăm 
insă să se alerge, peste tot, atit 
cît cere fotbalul modern. Și, mai 
ales, să se alerge cu folos.

Mihai IONESCU

durile divizionarelor A. _
chiar, în unele cazuri, mai taleih- 
tați, cu o valoare mal bună, con
firmată de-a lungul anilor. Cu to
ții au recunoscut că azi e mult mai 
ușor să-ți găsești un loc într-o for
mație din primul eșalon al fotbalu
lui nostru decit în urmă cu 10—15— 
20 de ani. Remus cimpeanu, cel 
care s-a despărțit de gazon cu re
gretul că n-a putut juca măcar o- 
dată în prima reprezentativă a tă
rii, 
era 
sea 
un 
un 
bul_____,_______ . —------ --------—
locuiască pe cel plecați. Gabriel 
Raksi, care a ajuns și în reprezen
tativa țării, nu uită că a stat mul
tă vreme pe tușă la C.C.A. (Stea
ua) pînă a ajuns titular si i-a fost 
și mai greu să-și păstreze locul în 
echipă. Lui Mihai Ionescu, de la 
Petrolul, i-au trebuit doi ani ca să 
intre în poartă. Și exemple mal 
sînt destule...

Azi, însă, din cauza penuriel de 
jucători. Universitatea Craiova alear
gă după Lung și Crișan. „U- Cluj 
după Damian și Vașiliu. Politehnica 
Iași după Dinu și Vlad și îi titula
rizează fără multe încercări. Radu 
II. Moisescu, Cirstea. Zamfir (F. C. 
Argeș), ' Dumitrescu. Cimpeanu II 
(„U-'Cluj-Napoca), Stingă și Both II 
(A.S.A.). Coșteă (Politehnica lași). ■ 
Moraru (Steaua), Gătej (F C. Con-,

pentru că pe postul de fundaș 
atîta concurență, ne mărturi- 

că la Universitatea, pe vremea lui, 
loc în echipă însemna, de fapt, 
concurs, în timp ce acum clu- 
caută jucători cu care să-i în- 

pe cei plecați. Gabriel

V

FĂRĂ CONCURS ■ ■ ■

stanța) sînt numele altor debutanți 
în prima divizie. I-am. arătat a- 
ceastă listă antrenorului Valentin 
Stănescu. „Cine sînt aceștia ?, 
întrebat el. Nu-i cunosc", “ 
dreptate Valentin Stănescu. 
noii veniți în Divizia A.

Să nu se creadă cumva 
tem împotriva «_______
problema care se pune e următoa
rea : cum răspund acești tineri fot
baliști încrederii acordate ? Din pă
cate, jn cele mai multe cazuri, după 
debut, unii încep să dezamăgească. 
Se bazează doar pe talent și nu se 
pregătesc cum ar trebui, abdieînd. 
după primele succese chiar și de la 
normele vieții sportive. Alții au im
presia că li se cuvine totul și de
vin pretențioși din cale afară. Al
tora nu le mai ajunge nimeni la 
nas. Ce se întîmplă pînă la urmă 
cu asemenea jucători, nu e greu de 
bănuit Se ratează ca sportivi, dacă 
nu chiar mai rău. „Cazului Varga‘% 
mai vechi, i s-a adăugat mai recent 
„cazul Cristache". Datorită carențe
lor în pregătire și viață, marea spe
ranță, de acum puțin timp. Bălăci, 
nu mai e o speranță, ci mai mult 
o deziluzie. Dar să ne oprim aici, 
încredințați că noii jucători vor ști 
să profite de momentul favorabil 
promovării lor. că vor împlini spe
ranțele celor ce le-au dat votul de 
încredere atît de repede, odată cu 
îmbrăcarea tricourilor unor echipe 
de Divizia A. Si să nu uite că azi 
e ușor să debuteze într-o echipă 
de Divizia A. E mai greu însă sa 
practice un fotbal de . calitate, care 
nu poate, fi posibil deeît cu prețul 
unor mari eforturi.

Si 
Ei

nera 
avea 
sînt

„ Că
promovărilor !

sîn-
Dar



„SlNT PROFUND IMPRESIONAT CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIAC-CANOE

DE TOT CE AM VĂZUT IN ROMÂNIA"
- declară AMADOU CAMARA, directorul genoral

al sporturilor din
La încheierea vizitei pe care a 

întreprins-o In România, în cali
tate de conducător al delegației 
reprezentativei de fotbal a țării 
sale, AMADOU CAMARA, direc
torul general al sporturilor din 
Republica Guineea, a avut ama
bilitatea să ne acorde un scurt 
interviu.

— V-am ruga să ne spuneți 
cîteva cuvinte despre felul 
cum este organizată activita
tea sportivă în țara dv.

— După Instaurarea la condu
cerea țării a Partidului Democrat, 
sportul a devenit o problemă de 
stat șl de aceasta se ocupă în 
exclusivitate Ministerul tineretu
lui. întreaga activitate — atît de 
performanță, cît și sportul de 
masă — este organizată In clu
buri, școli, universități și în ar
mată. Dintre cele TI discipline a- 
filiate la federațiile internaționale, 
fotbalul și baschetul se bucură de 
cea mai mare popularitate. Desi
gur. mai avem multe probleme 
de rezolvat. în primul rînd, ne 
preocupă dezvoltarea bazei mate
riale și pregătirea cadrelor.

— In cursul vizitei dv. ați 
avut întrevederi cu conduce
rea mișcării sportive din țara 
noastră. Care sînt rezulta
tele lor ?

— Convorbirile pe care le-am 
purtat la Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport au 
avut drept principal scop stabi
lirea unor relații de prietenie și 
colaborare. Rezultatele stnt mal 
mult decît promițătoare. Am soli
citat sprijin In formarea de ca
dre specializate (antrenori, profe
sori de sport, arbitri). în acest 
scop, sîntem gata să trimitem ti
neri să studieze la Institutele de 
învătămînt superior din Româ
nia. De asemenea, am solicitat ă- 
cordnl ca unii antrenori români 
să activeze pe diverse termene în 
tara noastră.

SELECȚIONATA ROMÂNIEI 
100-98, LA 

Aseară, în sala Floreasca, puter
nica formație de baschet Dinamo 
Moscova a susținut cel de-al doilea 
meci din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră, întîlnind 
selecționata masculină a României. 
La capătul unui joc plăcut, cu un 
ritm viu și numeroase faze spectacu
loase, baschetbaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 100—93 
(57—53).

Cele 198 de puncte au fost reali-

VESTI DIN
R. P. ALBANIA:

SPARTACHIAHA NAȚIONALA
O amplă competiție sportivă de 

masă, „Spartachiada națională", 
aflată la cea de a 3-a ediție, mar
chează în aceste zile apropierea 
unui eveniment de seamă în via
ța poporului albanez . împlinirea 
a 30 de ani de la eliberarea țârii. 
Competiția, prin care tineretul a- 
cestei țări salută marea aniversa
re, s-a bucurat de o largă parti
cipare. La fazele preliminare ale 
întrecerilor au luat parte peste 
300 000 de tineri muncitori, elevi, 
studenți și militari. Semnificativ 
este faptul că „Spartachiada na
țională" a prilejuit nu numai un 
record de participare, ci și altele 
de ordin calitativ. Numai în fa
zele dinaintea finalelor (desfășu
rate, zilele trecute, la Tirana) au 
fost stabilite nu mai puțin de 155 
de recorduri naționale, dintre 
care 51 la natație, 43 la 
13 la haltere etc.

R. D. GERMANĂ:
Recent și-a sărbătorit un sfert 

de veac de existență clubul 
sportiv B.S.G. Wismut-Aue. A- 
niversarea sa a prilejuit un bi
lanț elocvent pentru dezvoltarea 
vieții sportive din R.D. Germa
nă. De la cei 200 de membri cu 
care Și-a început activitatea, în 
septembrie 1949, clubul a ajuns 
acum la 2102 membri cu activi
tate continuă, cărora li se adau
gă și alții care iau parte spo
radic la diferite acțiuni turistice 
sau la serbări sportive cu carac-

Republica Guineea
— Cu ce impresii plecați din 

România ?
— Sînt profund Impresionat de 

tot ceea ce am văzut în frumoasa 
dv. țară. Ați obținut succese deo
sebite în toate domeniile și a- 
veți de ce să fiți mîndri. în 
cele cîteva orașe vizitate, am ră
mas încîntat de baza materială 
Pe care sportul o are la dispo
ziție. O Impresie excelentă îmi 
lasă ospitalitatea românească. 
Pretutindeni am fost înconjurați 
cu simpatie și căldură.

Tetemac SIRIOPOL

c. M. DE VOLEI DIN MEXIC

COMPETIȚIA MASCULINĂ 
DUPĂ PRIMA SA FAZĂ

Preliminariile campionatelor 
mondiale de volei ce se desfă
șoară în Mexic nu au furnizat 
decît o surpriză (excluderea din 
primele 12 echipe a favoritelor 
grupei feminine de la Toluca, re
prezentativele Cehoslovaciei și 
Bulgariei, de către formațiile Ca
nadei! și Coreei de Sud), în rest 
cele mai autorizate pretendente 
la calificare în turneele semifi- 
hale pentru locurile 1—12 confir- 
mînd pronosticurile. Printre aces
tea se află și reprezentativele 
României care, începind din 
noaptea aceasta, vor lupta pentru 
calificarea în turneele finale pen
tru locurile 1—6. Iată cum se 
prezintă clasamentele grupelor 
preliminare masculine (pe cele fe
minine vi le vom prezenta In 
numărul de mîine) :

GRUPA A (Ciudad de Mexico)
1. Mexic 3 3 0 9:1 S
2. Olanda 3 2 1 7:4 S

- DINAMO MOSCOVA 
BASCHET

zato de : Cernat 21, Oczelals 22, Ta- 
rău 19, Popa 14, Georgescu 10, Nicu- 
lescu 9, Ivascencu t, Zdrenghea 2, 
Pîrșu 2 pentru formația română și 
Jlghili 21, Gonccarov 4, Blik 14, Har- 
cenkov 24. Fedorinov 6, Boloșev ♦, 
Sologub 4, Sidlakin 9. Sokolov 12. 
Au condus A. Atanasescu și E. Nl- 
cotescu (Buc.). Astă-seară, de la ora 
18, tot în sala Floreasca, Dinamo 
Moscova întîlnește din nou pe Dina
mo București.

ȚĂRILE SOCIALISTE
cuba: MOTOCICLISTII DIN HAVANA

9

Sportul cu motor cîștigă din ce în ce mai mult teren în Cuba. Pe 
străzile Havanei cursele motocicliste au început sil devină obișnuite, 
iar un număr crescînd de motocicliști cubanezi participă acum la 
marile competiții europene.

BILANȚ LA CLUBUL DIN AUE
ter de masă. La debutul său, 
clubul avea numai patru secții: 
gimnastică, fotbal, handbal și 
lupte. Astăzi, membrii săi pot 
practica, sub îndrumarea unor 
antrenori și instructori price- 
puți, nu mai puțin de 19 ra
muri sportive, printre ele aflîn- 
du-se judo-ul, scrima, badmin- 
tonul ș.a.

Procesul de instruire și antre
nament este asigurat de un e- 
fectiv — în cea mai mare parte

TOATE ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI 
IN SEMIFINALE SAU FINALE

CIUDAD DE MEXICO, 17 (prin 
telefon). în fața unui public nu
meros și entuziast, pe apele ca
nalului Cuemanco, prima pistă 
olimpică ce găzduiește campiona
tele lumii, au început miercuri 
întrecerile celei de-a Xî-a ediții 
a campionatelor mondiale de ca- 
iac-canoe.

Seriile probelor olimpice cla
sice, programate în reuniunea 
inaugurală, au furnizat. In gene
ral, rezultate scontate, echipajele

3. Tunisia 3 12 3:8 4
4. Rep. Dominicană 3 0 3 3:» 3

GRUPA B (Guadalajara)
1. Cuba 3 3 0 0:1 6
2. B. D Germană 3 2 1 6:3 5
3. Italia 3 12 4:7 4
4, Venezuela 3 0 3 1:9 3

GRUPA C (Monterrey)
1. Bulgaria 3 3 9 9:3 6
2. Brazilia 3 2 1 8:3 5
3. Franța 3 12 4:6 4
4. Panama 3 0 3 0* 3

GRUPA D (Tijuana)
1. Japonia 3 3 0 9:0 6
2 Belgia 3 2 1 6:4 S
3. R. P. Chineză 3 12 4:6 4
4. Canada 3 0 3 0:9 3

GRUPA E (Puebla)
1. Cehoslovacia 3 3 0 9:2 6
2. România 3 2 1 8:3 5
3. Coreea de Sud 3 12 3:6 4
4, Porto Rico 3 0 3 0:9 3

GRUPA F (Toluca)
1. Polonia 3 3 0 9:2 6
2. U.R.S.S. 3 2 1 7:3 5
3. S.U A. 3 1 2 4^ 4
4. R.A. Egipt 3 0 3 0:9 3

în turneele semifinale pentru
locurile 1—12 s-au calificat prime-
le două. echipe din fiecare grupă.
Iată alcătuirea acestor turnee
(programate în zilele de 18. 19 și
20 octombrie) : SEMIFINALA I
(Ciudad de Mexico) : Mexic. I’o-
Ionia, R.D. Germană, Belgia : se-
MIFINALA A II-A (Puebla) : 
Cuba, Cehoslovacia, Brazilia,
U.R.S.S. * SEMIFINALA A III-A
(Toluca) : Bulgaria, Japonia, O-
landa, ROMANIA . Primele două
formații din aceste semifinale se 
califică în turneul final pentru
locurile 1—6.

voluntar — de 227 antrenori și 
instructori. Marea majoritate a 
membrilor clubului o formează 
elevii celor cinci școli superioa
re tehnice din Aue. Aceștia au 
la dispoziție o serie de baze 
sportive: un stadion cu un te
ren gazonat și două de zgură, 4 
terenuri de tenis, o sală de 
sport, sălile de gimnastică ale 
școlilor respective (după orele 
de curs), precum și un bazin 
pentru învățarea înotului. 

din U.R.S.S., Ungaria, România, 
R. D. Germană, țări cu tradiție 
în acest sport, calificîndu-se fără 
probleme deosebite pentru fazele 
următoare ale competiției. Oare
cum sub așteptări este apreciată 
aici comportarea unor reprezen
tanți ai Suediei, Poloniei și Me
xicului, cotați, înaintea startului, 
în grupul fruntașilor.

Ca și anul trecut. Ia Tampere, 
sportivii noștri au pășit cu drep
tul în concurs, toți cei care au 
luat startul în prima zi califi
cîndu-se pentru semifinale sau 
finale. (La K 1. K 2 și K 4 — 
1000 m, din cauza numărului 
mare de înscrieri, sînt progra
mate serii, recalificări, semifinale 
si finale, la Cl. K 1 șl K 2 — 
500 m F se desfășoară serii, o 
semifinală șl finala).

Primul sportiv român care a 
luat startul a fost caiacistul Cu- 
prlan Macarenco la K1 — 1000 
m. într-o serie puternică, în care 
îi avea ca adversari pe ȘaDo- 
renko (U.R.S.S.). Andersen (Da
nemarca). Ramos (Spania) și 
Pasch (R. F. Germania), Maca- 
renco a făcut o bună cursă tac
tică, sosind în poziția a treia, 
care l-a adus calificarea în semi
finale.

Deși fac de puțină vreme pe
reche, Ion Dragulschi și Vasile 
Simlocenco s-au sincronizat foarte 
bine și au cîștigat detașat seria 
lor la K 2, înaintea echipajelor 
Cehoslovaciei și Spaniei.

Șl echipajul nostru de K 4, al
cătuit din doi snortivi cu exoe- 
riență, Atanase Sriotnlc și Mihai 
Zafitt, și doi foarte tineri debu- 
tanți la C.M., Vasile Dîba și Ni- 
cușor Eșanu, a cîștigat seria în 
care a luat startul, întrecîndu-i 
pe reprezentanții Spaniei și Un
gariei, aceștia din urmă dețină
tori ai titlului mondial.

Așa cum era de așteptat, Ivan 
Patzaichin s-a impus cu mare u- 
surință la canoe simplu, cîști- 
gînd seria cu un avans confor
tabil. fără să-și forțeze prea mult 
talentul. Sîmbătă, el îsi va apăra 
titlul în fața unor adversari re
dutabili : Iurcenko (U.R.S.S.),
Wichman (Ungaria), Zeissler 
(R. D. Germană).

La canoe 2. Gherasim Munteanu 
șt Vasile Serghei au ocupat lo
cul doi. foarte aproape de echi
pajul Poloniei, și vor evolua sîm
bătă dimineața în semifinale.

La K 1 — 500 m fete, Maria 
Cozma s-a clasat a doua în urma 
marii favorite, Anke Ohde (R. D. 
Germană), dar înaintea lui Pfeffer 
(Ungaria) și Pepinghege (R. F. 
Germania).

Tn sfîrșit, tot pe locul doi s-a

ORAȘUL MOSCOVA ARE MARI SANSE DE A PRIMI
> •»

ORGANIZAREA J. 0. DE VARĂ DIN 1980
VIENA, 17 (Agerpres). — în- 

tr-un interviu acordat agenției de 
presă D.P.A., Willy Daume, vice
președinte al Comitetului Interna
țional Olimpic, a declarat că există 
toate posibilitățile ca orașului 
Moscova sâ i se atribuie organi
zarea Jocurilor Olimpice de Vară 
din anul 1980, aceasta și pentru 
a respecta tradiționala alternanță 
a continentelor, dar și ca o recu
noaștere a realizărilor sportivilor 
sovietici la marile competiții in
ternaționale. La rindul său. con
tele Jean de Beaumont (Franța) 
a reafirmat poziția adoptată de 
majoritatea comitetelor olimpice 
europene de a susține candidatura 
orașului Moscova.

★
Din capitala sovietică se con

firmă proiectul de a se construi, 
în parcul Burevestnik, un stadion 
acoperit, cu o capacitate de circa 
50 000 de locuri. Complexul, cel 
mai mare din Europa, va putea 
dispune de un teren de fotbal și 
o pistă de atletism în lungime de

TURNEUL DE TENIS Dt IA BARCELONA
BARCELONA, 17 (Agerpres) — tn 

„optimile" de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Barcelo
na, Ilie Năstase a dispus cu 6—1, 8—2 
de vest-germanul Pinner, cehoslova
cul Kodes l-a învins cu 6—1, 1—6.
7—5 pe mexicanul Ramirez, Filliol 
(Chile) l-a întrecut cu 6—1, 6—3 pe 
olandezul Okker, Iar Jauffret (Fran
ța) l-a învins în mod surprinzător 
eu 7—5, 6—4 pe argenlineanul Vilas. 
Celelalte meciuri nu s-au putut dis
puta din cauza ploii. în competiția 
feminină (sferturile de finală). Coles 
(Anglia) a întrecut-o ctt 6—2, 3—6,
7—6 pe Virginia Iluziei (România). 

clasat și perechea Victoria Du
mitru — Maria Nichiforov Ia K2, 
după echipajul R. F. Germania, 
dar înaintea celui al Cehoslova
ciei.

Joi dimineața s-au disputat se
riile probelor olimpice noi (500 
m) și ștafeta 4 x 500 m. Sportivii 
noștri s-au comportat din nou 
foarte bine, calificîndu-se pentru 
semifinale sau finale. Astfel, toate 
ambarcațille românești înscrise în 
concurs vor lua startul sîmbătă și 
duminică în semifinalele sau di
rect In finalele celor 18 probe.

Iată rezultatele seriilor în care 
au concurat reprezentanții noștri 
joi : K 1:1. Vasile Dîba (Româ
nia) 1:50.6, 2. Soucek (Cehoslova
cia) 1:51.2, 3. Andersson (Suedia) 
1:51,9; K 2: 1. Polonia 1:43.6, 
2. România (Vasile Serghei-Poli- 
carp Malîhin) 1:44,8, 3. Italia
1:45,2; C 1: 1. Petrenko (U.R.S.S.) 
2:05,6, 2. Ivan Patzaichin (Româ
nia) 2:06,2. 3. Ananiev (Bulgaria) 
2:11,1 : C 2 : 1. România (Gheor- 
ghe Danilov-Gheorghe Simionov) 
1:52,1, 2. U.R.S.S. 1:52.6, 3. Ceho
slovacia 1:53.8 ; ștafetă : 1. Româ
nia (Pavel Erast-Mihai Zafiu-Ata- 
nasc Sciotnic-Vasile Dîba), 2. Spa
nia.

Astăzi este zi de pauză, în 
care va avea loc Congresul Fe
derației Internaționale. Sîmbătă 
se vor desfășura semifinalele și 
finalele în probele olimpice cla
sice.

Don GARLEȘTEANU

SANCȚIUNI DICTATE 
DE U. E. F. A.

BERNA, 17 (Agerpres). — U- 
niunea europeană de fotbal a a- 
plicat sancțiuni pentru încălca
rea regulamentului și a normelor 
de conduită sportivă în cursul 
meciurilor primului tur al cupe
lor continentale de fotbal. Au fost 
suspendați 10 jucători (de la un 
meci la șase meciuri), printre 
care Veeken (Waregem — Belgia), 
Santini (Torino), Marcial (C. F. 
Barcelona). Lennox (Celtic). Te
renurile cluburilor Olimpiakos 
Pireu și Panathinaikos Atena au 
fost suspendate pe o etapă, ca 
urmare a comportării nesportive 
a spectatorilor. Jucătorul spaniol 
Claramunt, eliminat de pe teren 
tn timpul partidei Spania — Da
nemarca, de la Copenhaga, a fost 
suspendat pentru un meci în cam
pionatul european interțări.

400 m, totul putînd fi transformat, 
după necesități, în mai multe săli 
de sport.

★
Delegația U.R.S.S. la sesiunea 

C.I.O. de la Viena va fi condusă 
de Serghei Pavlov, președintele 
Comitetului pentru cultură fizică 
și sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. La Viena va 
pleca, de asemenea, primarul o- 
rașului Moscova, V. Promîslov.

COMPETIȚII SAHISTE
• După 10 runde, în turneul 

de șah de la Kragujevac conduce 
bulgarul Tringov cu 7 p, urmat 
de Vaganian (U.R.S.S.) 6 p (1), 
Jansa (Cehoslovacia) 5*/a p. Victor 
Ciocâltca ocupă locul 6 cu 4‘/e p.
• în turneul feminin de la Su- 
botica, Suzana Makai a cîștigat 
în 40 de mutări la Eva Karakas 
(Ungaria). Margareta Teodorescu 
a Invins-o pe iugoslava Cejici în 
39 de mutări, iar Gertrude Baum- 
stark a remizat cu Tereza Stadler 
(Iugoslavia). în clasament conduc 
Veroczi (Ungaria) și Vokralova 
(Cehoslovacia) cu cîte 3>/t p. Ro
mâncele Makai (2v3 p), Baumstark 
cu l‘/2 p (2) și Teodorescu cu 
l‘/2 p (1) ocupă locurile 5, 10, 11.
• După 4 runde, în turneul de la 
Novl Sad conduce cubanezul Ra
mon Hernandez cu 4 p. Mihai 
Șubă are 2 p șl 2 partide între
rupte. • La Manila, în runda a 
11-a, Florin Gheorghiu a întrerupt 
partida cu Cardoso (Filipine). • A 
XIII-a partidă dintre Karpov și 
Korcinoi s-a întrerupt a doua 
oară.
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