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In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, comandant su
prem al forțelor noastre armate, 
joi seara. în sala Operei Române, 
a avut Ioc adunarea festivă con
sacrată celei de-a XXX-a aniver
sări a Zilei Armatei Republicii 
Socialiste România. Această săr
bătoare a întregului popor se în
scrie în atmosfera de puternic 
avînt politic și în muncă dinain
tea Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, întîmpinat 
de ostașii țării, asemenea tuturor 
oamenilor muncii, cu rezultate 
deosebite în întreaga lor activi
tate.

La sosire, pe platoul din fața 
operei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat cu puternice acla
mații și urale. Un mare număr de 
bucureșteni, oameni ai muncii, 
militari ai forțelor noastre armate 
scandează neîntrerupt numele se
cretarului general al partidului, 
exprimă, prin aplauze și ovații, 
adeziunea deplină la propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales în funcția de înaltă răs
pundere de secretar general al 
Partidului Comunist Român la cel 
de-al XI-lea Congres.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Comandantul suprem al forțelor 
noastre armate a trecut apoi în 
revistă garda de onoare.

în aceeași atmosferă de mare 
însuflețire, secretarul general al 
partidului, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
sînt salutați, la sosirea în sală, 
de cei prezențl la adunare.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, 
Manea Mănescu, Gheorghe Cioară, 
Emil Drăgănescu, Gheorghe Pa
nă, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Stoica, Ilie Verdeț, Emil 
Bobu, general de armată Ion lonî- 
ță, Ioslf Uglar, Ștefan Andrei, Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secrctar

COMPETIȚIA MASCULINĂ
SUB SEMNUL DISPUTELOR ECHILIBRATE
® După „maratonul1* din prima zi, băieții noștri au cedat 
în parlida cu U.R.S.S. ® Neașteptată înfrîngere a fetelor

în Mexic au continuat turneele 
finale ale campionatelor mondia
le de volei. In „Palacio de los De- 
porteș" din capitala mexicană, 
unde sint programate întrecerile 
masculine pentru locurile 1—6, 
s-au desfășurat partidele etapei a 
doua, în prezența a circa 18 000 de 
spectatori. Reprezentativa de bă
ieți a României a întilnit, într-un 
joc de mare importanță, forma
ția U.R.S.S. Voleibaliștii sovietici 
au obținut victoria cu 3—1 (—8, 6,

MINORA NOASTRĂ 
FLOTILĂ DE AUR, 

ARGINT SI BRONZ 
A REVENIT ACASĂ!
Pe aeroportul Otopeni 
la sosirea caiaciștilor 

și canoiștilor
Flori, satisfacție, de •„ 
pe acum cu gîndul la 
Montreal... !
Foto : S. BAKCSY

Lume multă ieri după-amiază 
la Otopeni. Se întorc acasă caia- 
ciștii și canoiștii. Se întorc după 
o lungă „aventură" mexicană, se 
Întorc eu aurul, argintul și bron
zul „culese" pe lacul Xoehimiieo, 
la campionatele mondiale. Buchete 
de flori, conducători ai C.N.E.F.S., 
ai cluburilor Dinamq și Steaua, 
care au furnizat majoritatea 

al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, generali 
activi și în rezervă, reprezentanți 
ai oamenilor muncii, gărzilor pa
triotice și detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apăra
rea patriei.

In prezidiu a luat Ioc, de a- 
semenea, general-colonel A. T. 
Altunin, locțiitor al ministrului 
apărării al U.R.SJS., Erou al Uniu
nii Sovietice, conducătorul delega
ției militare sovietice la sărbă
toarea Zilei armatei române.

După intonarea Imnului de stat 
al Republicii Socialiste România, 
adunarea este deschisă de tovară
șul Gheorghe Cioară, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Despre semnificația celei de-a 
XXX-a aniversări a Zilei Armatei 
Republicii Socialisto România a 
vorbit generalul de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale.

Au luat apoi cuvîntul generalul 
colonel A. T. Altunin, conducăto
rul delegației militare sovietice, 
general lt. Vasile Milea, șef de 
stat major al Comandamentului 
central al gărzilor patriotice. Ion 
Traian Ștefănescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, general de 
armată în rezervă Constantin Va
sili u Rășcanu.

într-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, la adunarea festivă a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Urmărită cu deose
bită atenție și viu interes, cuvînta- 
rca secretarului general al partidu
lui a fost subliniată în repetate rîn- 
duri cu îndelungi și puternice 
aplauze. Minute în șir s-a ovațio
nat pentru gloriosul nostru partid 
comunist, pentru secretarul său ge
neral. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Militarii armatei noastre popu
lare și-au exprimat și cu acest 
prilej profundul lor devotament 
față de patrie, popor și partid, 
față de comandantul suprem al 
Forțelor Armate.

Adunarea a fost urmată de un 
spectacol de gală.

9, 10), după ce pierduseră destul 
de ușor primul set Echipa noas
tră a apărut la această partidă e- 
vident obosită după epuizanta dis
pută cu Japonia tn care s-a anga
jat cu o zi înainte. Specialiștii pre- 
zenți la întilnire au apreciat că, 
în urma unui meci maraton cu vo
leibaliștii niponi — care uzează fi
zic și nervos pe adversar prin jo
cul lor de mare viteză și varieta
te — este firesc ca orice echipă 
să se prezinte la meciul următor

„mexicanilor", colegi, prieteni, 
rude. Lume multă, cum se cuvine 
la marile succese. Toți au venit 
sâ-i întîmpine pe cei care promi
teau acum mal bine de o lună 
să se întoarcă cu fruntea sus. 
Și, ca de obicei, eaiaciștii și ca
noiștii români s-au întors cu 
fruntea sus...

în numele conducerii C.N.E.F.S.,

ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX

DOUĂ FINALE DE MARE ATRACȚIE; 
TUREI -GANEA Șl POMETCU - CIOCHINĂ

ASTĂ-SEARĂ, A DOUA GALĂ SEMIFINALĂ
După trei zile de întreceri, timp 

in care s-au desfășurat 55 de me
ciuri, aseară a avut loc la Palatul

„Cocoșii" Mircea Tone (stingă) și Dumitru Dorobanțu au oferit O 
lupta de mare tensiune

Sporturilor și Culturii prima gală 
semifinală din cadrul turneului 
final al campionatelor naționale 
de box. Am putea spune că pârti
ei pan ții la maratonul pugilistic în

cu capacitate fizică diminuată. De 
altminteri, faptul fă sextetul ro
mân s-a comportat foarte bine la 
începutul meciului, pentru ca apoi 
să scadă brusc, este o explicație. 
Dar este la fel de adevărat că se
lecționata sovietică, indiferent de 
împrejurări, reprezintă un adver
sar redutabil pentru toate partici
pantele la turneul final.

Un nou succes a înregistrat e- 
chipa Poloniei care, după victoria 
in fața celei a U.R.S.S., în prima 
zi, a învins Cehoslovacia, tot in
tr-un joc maraton : 3—2 (—13, —14,

(Continuare în pag. a 4-a)

Emil Ghibu, secretar, i-a felicitat 
pe sportivii, antrenorii și oficialii 
reveniți In țară, pentru frumoase
le rezultate obținute. Se face tra
diționala fotografie „oficială" a 
Întregului grup, fotografie pe care 
o vedeți alături. Apoi, fotorepor
terii l-au așezat pe caiaclști și 
eanoiști după medalii, după echi- 
paj*» 

ceput luni au intrat acum în... li
nie dreaptă, moment în care, la 
sprintul spre finalele de duminică, 

sînt aruncate în luptă toate resur
sele fizice, toate cunoștințele. Miza 
fiecărei partide s-a apropiat de 
cota maximă și acest lucru a fă
cut ca majoritatea întrecerilor de 
joi seara să fie de-a dreptul dra
matice. E drept că, in focul luptei, 
tehnica a trecut uneori pe planul 
doi, dar nici unul dintre cei apro
ximativ 4000 de spectatori nu ar

în vederea demonstrației internaționale de patinaj

PREGĂTIRI FEBRILE
LA PATINOARUL .23 AUGUST

După cum am anunțat, duminică 
după-amiază, patinajul artistic româ
nesc inaugurează noul sezon cont- 
petițional printr-o mare demonstra
ție internațională la care și-au anun
țat concursul sportivi șl sportive din 
șase țări (Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Polonia. Ungaria. U.R.S.S. șl 
România). Reprezentanții noștri, Doi
na Mitrlcică. Cornelia Plou, Gabriela 
Votca. Silvana Sudu si campioana 
țării Elena Mois. alături de Ion Mir
cea, Adrian Georgescu șl Atanasie 

Rulete și-au pregătit cu multă meti
culozitate — în aoordurile unor me
lodii Inspirat alese — programul de 
libere pe care îl vor prezenta în fața

întrebările noastre formulate cu 
grijă, de-acasă, au rămas, parcă, 
la intrarea aeroportului, și cu 
toate că pare superfluă acum, una 
singură, stereotipă, ne este mai la 
îndemină l „Cum a fost îa 
Mexic" ?

Vladimir MORARU 

(GonttntMro t» jwp. l-S)

putea spune că meciurile nu aU 
fost palpitante.

Gala s-a anunțat fierhinte chiar 
de la primul meci. „Semimuștele1’ 
Alexandru Turei și Remus Cozma 
au imprimat luptei un ritm foarte 
rapid, oferind momente de mare 
spectacol pugilistic. Tot timpul în 
atac. Turei a izbutit să puncteze 
mai mult. Din nefericire, nu a 
reușit încă să-și corijeze o mai 
veche meteahnă : lovește cu mă
nușa deschisă. Un arbitraj mai 
exigent i-ar crea mari probleme.

Cinci minute cit a durat meciul 
dintre Mircea Tune și Dumitru 
Dorobanțu s-au schimbat lovituri 
cît în trei partide. în primul rund, 
Dorobanțu a replicat deosebit de 
periculos, dar In cel de-al doilea, 
cînd gălățeanul a atacat (două mi
nute) in stilul său caracteristic,’ 
nu a mai putut rezista, determi- 
nîndu-1 pe arbitrul Constantin Chi- 
riac să oprească lupta.

Handicapat de o arcadă rănită 
în meciul anterior, Gabriel Po
metcu ne-a oferit un spectacol am 
putea spune unic. L-am văzut pe 
acest mare puncheur transformat 
într-un stilist rafinat care, pentru 
a învinge fără să mai riște, a a- 
pelat în exclusivitate la armele 
tehnicii. Reșițeanul Ion Angelescu 
a fost în permanență surprins de 
directele și deplasările derutante 
ale lui Pometcu, cedînd repriză 
după repriză.

Urmărind cele două partide ale 
„semiușorilor" (I. Vladimir — Gh. 
Vlad și C. Ștefanovici — C. Dia) 
am regretat că „șeful" categoriei,'

Petre HENT

(Continuare în pag. ■ 4-a)

spectatorilor. Vor putea ti urmărite 
dansuri și numere comice, presărata 
de sărituri duble, piruete șl In ge
nerai execuții dintre cele mal difi
cile care vor avea fără îndoială darul 
să Incinte asistența.

După cum sintem Informați de la 
Federația Română de Patinaj, la «- 
ceastă demonstrație, elevii vor avea 
acces în patinoar pe baza legitima
țiilor de elevi. Iată o inițiativă pa 
care o salutăm cu căldură. Biletele 
pot fi procurate de la casele speciala 
alo patinoarului „Z3 August",

UN UTIL SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ 

ÎNTRE TRĂGĂTORII 
NOȘTRI Șl CEI 

DIN R.P. CHINEZĂ
Timp de patru zile, trăgători! 

noștri au avut ea oaspeți un lot 
de țintași din R. P. Chineză, cu 
care, In cadrul unui concurs ami
cal, au făcut un util schimb de 
experiență. Sportivii chinezi au 
participat îa fiecare probă (au a- 
vut loc întreceri la arme cu aer 
comprimat și glonț) cu cîte doi 
concurenți si el au obținut rezul
tate bune, la unele arme remar- 
cîndu-se în mod deosebit. De pil
dă. la pistol cu aer comprimat, 
trăgătorul Gin Tui-pa a reușit 
381 p (tînărul nostru reprezentant 
Liviu Stan — locul II — a mar
cat 376 p). La fel de bine s-au 
comportat de la oaspeți și Li la
min — 580 p la pistol standard 
femei, ca și Lin Cul-in —• 566 p

(T. R.b

(Continuare tn pagi 2-3)



EXERCIȚIILE FIZICE Șl ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ DIN ARMATĂ 
- IMPORTANTĂ CONTRIBUȚIE TA CĂTIRTA TINERETULUI NOSTRU

DINAMO
DEBUTEAZĂ AZI

întregul nostru popor sărbătorește astăzi cea de-a XXX-a ani
versare a Zilei armatei Republicii Socialiste România. Prilej de mani
festare a nețărmuritei afecțiuni, a stimei și considerației pe care în
treaga noastră națiune le nutrește față de fiii săi imbrăcați in haine 
militare, crescuți și educați de partid, apărători de nădejde ai cuceri
rilor revoluționare și înfăptuirilor socialiste, ai libertății, independenței 
și suveranității patriei.

Jubileul pe care îl cinstim azi ne oferă și nouă plăcuta ocazie de 
a trece in revistă aspectele cele mai semnificative ale activității de 
educație fizică și sport de masă din armata noastră, activitate care — 
conform hotăririlor de partid, Ordinului ministrului Apărării Naționale 
și regulamentelor militare — se constituie ca parte integrantă a com
plexului program de instruire și educare a ostașilor țării.

PREGĂTIREA FIZICĂ-PARTE INTEGRANTĂ 
DE INSTRUCȚIE 

a militarilor prin exerciții de 
trol.

în completarea ședințelor de 
gătire fizieă, săptămînal sînt _ 
văzute anumite ore (după-amiaza) 
pentru activități sportive. în acest 
timp, militarii fac antrenamente sau 
participă la întrecerile sportive or
ganizate, la toate eșaloanele, potrivit 
calendarului sportiv anual al Mi
nisterului Apărării Naționale, calen
dar care cuprinde : Spartachiadele 
de vară și de iarnă. Crosul tinere
tului, trecerea normelor complexu
lui „Sport și sănătate*,  diferite alte 
concursuri

De menționat că această activitate 
sportivă de masă — adaptată la 
specificul armatei — este organiza
tă și se desfășoară cu sprijinul di
rect și substanțial al comitetului 
U.T.C. din fiecare unitate (prin re
sortul său sportiv), care participă 
la întocmirea 
zează militarii 
amenajarea de

A PROGRAMULUI
Importanța cu totul deosebită a- 

c or dată pregătirii fizice în rîndurile 
armatei noastre rezultă chiar din 
regulamentele militare, în care ea 
este considerată și stipulată ca o 
categorie inseparabilă a pregătirii 
de luptă și educației întregului 
personal. Scopul în care se execută 
pregătirea fizică îl constituie dez
voltarea calităților fizice și morale 
ale militarilor (rezistență, îndemî- 
nare, viteză de execuție, inițiativă 

ingeniozitate, curaj și hotărîre, 
încredere în forțele proprii, atenție 
si capacitate de orientare), întărirea 
sănătății lor, formarea și perfecțio
narea deprinderilor de mișcare în 
vederea folosirii cu succes a arma
mentului și tehnicii din înzestrare 
în condițiile complexe ale luptei 
jnoderne.

Una din formele cele mai simple 
prin care se realizează această pre
gătire fizică este programul de în
viorare, prevăzut în orarul zilnic 
al fiecărei unități, dimineața, timp 
de 15—20 de minute, în aer liber 
atît vara, cit și iarna.

Ședințele de pregătire fizică pro- 
priu-zisă, cărora cei ce le conduc 
(comandanții) le imprimă un pro
fund caracter aplicativ, se desfă
șoară în strînsă concordantă cu ce
lelalte categorii de instrucție și co
respunzător fiecărei etape de in
strucție, ținîndu-se, totodată, seama 
de specificul armei respective. în 
programul lor figurează : gimnas
tica la aparate, deplasarea rapidă 
(alergare combinată cu mers), a- 
runcarea grenadelor, lupta corp la 
corp (judo și jiu-jitsu), înotul (în 
timpul verii) sau instrucția pe schi
uri (în sezonul de Iarnă), exerci
țiile fizice specifice diferitelor 
arme (cu materialul din înzestrare), 
trecerea pistej cu obstacole și aler
gare în teren variat (cros). Toate 
aceste teme se execută prin alter
nanță. pentru a se realiza o pre
gătire fizică multilaterală a milita
rilor și subunităților.

Periodic, pe etape de instrucție, 
se verifică stadiul pregătirii fizice

coa

prc- 
pre-

programelor. mobili- 
la concursuri sau 

baze sportive.
la

„CUPA APĂRAREA PATRIEI", UN CONCURS
CU EFECTE DEOSEBIT DE POZITIVE

în fiecare an ee organizează în 
cadrul armatei concursul pentru 
cea mai bună activitate sportivă de 
masă și bază materială. concurs 
dotat cu „Cupa Apărarea Patriei*.  
Acest concurs urmărește antrenarea 
și stimularea unităților din toate 
armele in vederea organizării unei 
temeinice activități sportive 
masă si a asigurării bazei r 
riale necesare, prin atragerea 
ror militarilor la practicarea 
matică a diferitelor discipline 
tive și aplicativ-militare.

Concursul este organizat pe 
tăți, școli și licee militare, 
unități, armate f5

de 
nxate- 
tutu- 
siste- 
spor-

uni- 
___  mari 

și comandamente. 
La etapa finală, pe minister, parti- 
cipă unitățile clasate primele în 
etapele pe școli militare, armate și 
comandamente.

Unităților participante la concurs 
11 se atribuie un anumit număr de 
puncte, in funcție de rezultatele 
obținute la probele fizice (alerga
rea pe distanța de 1 000 m pe teren 
variat, tracțiuni în brațe la bara 
fixă și aruncarea grenadei la pre
cizie), la jocurile sportive (să pre
zinte cel puțin două echipe în con
curs la fiecare joc sportiv) șl la 
amenajarea bazei materiale (se a- 
preciază complexitatea și calitatea 
bazei, precum și contribuția locală 
la realizarea ei). Sub impulsul nu
meroaselor inițiative ' pornite din 
subunități și unități. în ultimii doi 
ani s-au acordat puncte în concurs 
și pentru inovații 
instalații sportive.

în i materie de 
care ajută la

formarea de deprinderi specifice ar
mei respective.

Efectele practice ale acestui tra
dițional concurs sînt de fiecare 
dată remarcabile. Testările la pro
bele fizice, de pildă, duc nu de 
puține ori la descoperirea de ele
mente foarte bine dotate pentru 
sport. Astfel, în acest an, elevul 
sergent Nicolae Străchinescu a sta
bilit un nou record al concursului 
în proba de 1 000 metri, pe care a 
parcurs-o în timpul de 2:35,5, iar 
elevul caporal Ioan Coma a reali
zat, de asemenea, o performanță- 
record executînd 48 de tracțiuni în 
brațe la bară fixă (media pe în
tregul efectiv al participanților la 
concurs este de 30,5).

Pe de altă parte, prin participa
rea — de-a lungul anilor — la a- 
cest concurs, unitățile au fost sti
mulate să-și amenajeze (în general 
cu forțe proprii) baze sportive cit 
mai frumoase și mai bine utilate 
și să aibă apoi grijă de buna lor 
întreținere. In acest fel, s-a ajuns 
la situația ca în prezent toate uni
tățile militare să posede baze spor
tive pentru pregătirea fizică a per
sonalului și pentru activitatea de 
masă, iar unele dintre ele să aibă 
chiar săli de . sport (construite sau 
amenajate) și bazine de înot.

Pentru concursul pe anul în curs, 
rezultatele se omologhează chiar în 
aceste zile, unitățile cîștigătoare 
urmînd a 
Patriei*.  
Consiliul 
tei.

unitățile
primi „Cupa 

care se decerne 
politic superior

Apărarrea 
de către 

al arma-

ÎN C. C. E.
LA POLO

Dinamo București debutează 
astă-seară, la Stockholm, în noua 
ediție a C.C.E. la polo. Pînă Ia 
această oră, în grupa programată 
în capitala Suediei nu au con
firmat participarea decît 4 echipe. 
In afara campionilor României 
vor mai juca S.K.K. Stockholm, 
Pro Recco (Italia) și Odense (Da
nemarca). Programul meciurilor 
va fi alcătuit astăzi, la ora 13, în 
cadrul unei ședințe tehnice. Pri
mul meci este programat seara, 
începînd de la ora 21 (22, ora 
Bucureștiului). Dinamoviștii au 
deplasat la Stockholm numai 10 ju
cători i Frățilă și Stancu — por
tari, Zamfirescu, Nastasiu, D. Po
pescu, V. Rus, Răducanu, Novac, 
Popa și Lazăr.

• Astăzi începe în Capitală 
turneul final (prima manșă) pen
tru locurile 5—8 în Divizia A. 
Partidele se vor desfășura la ba
zinul acoperit Floreasca, zilnic, 
de la ora 18, iar duminică de la 
ora_!0, după următorul programs 
Astăzi : Politehnica Cluj-Napoca 
— Școlarul Buc. si C.N.U. — Cri- 
șul Oradea ; Mîine: C.N.U. — 
Școlarul și Crișul — Politehnica ; 
Duminică : Crișul — Școlarul si 
C.N.U. — Politehnica.

© Tot astăzi, la Ploiești, încep 
ultimele jocuri din turneul final 
pentru locurile 9—12, care angre
nează formațiile Petrolul, Unirea 
Arad, Progresul Oradea și Mure
șul Tg. Mureș.
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PENULTIMUL TURNEU 
AL CAMPIONATELOR 

DE TENIS DE MASĂ
Azi și mîine, la Hunedoara 

se va disputa penultimul turneu 
al campionatelor republicane de 
tenis de masă pe echipe. Sînt pro
gramate patru etape în întreceri
le masculine și trei în cele fe
minine. Participă 8 formații de 
fete și 10 de băieți. Iată acum 
și configurația clasamentelor 
înaintea acestor întîlniri :

Pregătire fizică efectuată de militarii unei subunități

SPARTACHIADELE - COMPETIȚII REPREZENTATIVE CONDIȚII BUNE Șl PENTRU PERFORMANȚĂ
Activitatea sportivă de masă In 

unități și instituții militare de în- 
vățămînt cuprinde : © sport și pro
be aplicativ-militare : atletism, de
plasări rapide, tir, schi. înot, box, 
scrimă, trîntă. lupte, haltere, gim
nastică, canotaj, alpinism, triatlon 
militar, judo © jocuri sportive : 
oină, fotbal, handbal, volei, bas
chet • complexul „Sport și sănă
tate» • spartachiade militare • 
demonstrații sportive —, cu prilejul 
diferitelor festivități a duminici 
cultural-sportive, formă organizată 
pentru petrecerea plăcută, recrea
tivă, a timpului liber (se îmbină 
activitatea sportivă cu cea cultural- 
cducativă).

Dar. în complexul diferitelor ac
tivități de masă, cele mai repre
zentative sînt spartachiadele milita
re de vară și de iarnă, organizate 
în unități, armate, comandamente 
de armă, instituții de tovățămînt și 
formațiuni militare. Prin ele se ur
mărește — printre altele — angre
narea masei militarilor în practica
rea diferitelor discipline sportive și 
aplicativ-militare ; dezvoltarea calită
ților morale, de voință șl a spiritu
lui de echipă prin întreceri si con
cursuri sportive, depistarea șl se
lecționarea celor mai talentați mi
litari pentru secțiile de performan
tă ale asociațiilor sportive si clu
bului Steaua.

In acest an. în scoli militare de 
maiștri și subofițeri activi, școli 
militare de ofițeri activi, licee mi
litare, armate și comandamente de 
armă, s-au desfășurat cinci sparta
chiade. Dintre acestea, patru de vară 
(la atletism, înot, gimnastică, trîn-

tă, lupte, judo, haltere, box, jocuri 
sportive, patrulă șl ștafetă aplica
tivă militară) și una de iarnă (tri
atlon militar de iarnă — coborîre, 
slalom, fond ; ștafetă — patrulă și 
pluton).

Rezultatele obținute au fost din
tre cele mai bune, îmbunătățindu-se 
5 recorduri militare la atletism și 
înot. Importante sînt însă conclu
ziile de ordin general : militarii au 
dovedit în aceste întreceri că au o 
rezistență fizică corespunzătoare, că 
sînt bine pregătiți. Sportul șl-a fă
cut, astfel, mai mulți prieteni, iar 
armata are ostași mai puternici, mai 
căliți.

INSTRUCTORI
Șl DUPĂ ÎNCHEIEREA
Pentru formarea cadrelor de spe

cialitate necesare, este organizat in 
armată un curs de calificare a off 
țerilor cu pregătirea fizică. 
dintre acești ofițeri, care muncesc in 
prezent in unitățile militare, sint 
absolvenți ai IJLF.S. sau urmează 
cursurile acestui institui.

Pentru acoperirea nevoilor subur.L-

Este știut că o serie de sportivi 
fruntași ai țării au fost descoperiri 
sau și-au desăvîrșit pregătirea în 
cadrul armatei, in perioada satis
facerii stagiului militar. Mărturii 
concludente în această direcție sînt 
numele unor foști sau actuali spor
tivi de frunte ai țării : Aioanei, 
Grecescu (atletism). Silviu Cazan 
(haltere). Gruia, Oțelea (handbal), 
Mormocea (motodclism), Nicoară, 
Ivanov, Igorov, Serghei (caiac-ca- 
noe), Amăzăroaie (box).

Succesele în direcția formării, de
săvârșirii unor sportivi, sînt posibile, 
în principal, datorită faptului că în 
armată se acordă o mare atentie

DE NĂDEJDE
STAGIULUI MILITAR

tăților, anual sînt formați, prin 
cursuri de scurtă durată, sute și sute 
de instructori sportivi dintre viitorii 
gradați.

După terminarea stagiului militar, 
aceștia devin foarte utili (datoriui 
calificării și experienței obținute) ca 
instructori sportivi și la locurile lor 
de muncă.

și activității competiționale. Pe gar
nizoane. s-au instituit asociații spor
tive care asigură condițiile necesare 
sportivilor de performanță (în pe
rioada satisfacerii stagiului militar) 
de a-și continua pregătirea sporti
vă potrivit cerințelor, metodelor de 
instruire și antrenament. Iată, de 
pildă, cîteva dintre aceste asocia
ții : A.S.A. Tg. Mureș (fotbal — 
divizia A ; judo — A ; handbal — 
B ; box — camp. republican), 
A.S.A. Brașov (lupte — A ; alpinism, 
bob, schi — c. rep.), A.S.A. Cluj- 
Napoca (lupte — A ; box, călărie 
— c. rep.), A.S.A. Bacău (lupte — 
A ; baschet — B), A.S.A. Sibiu
(handbal și volei — B, box. atle
tism — c. rep.), Aoademia Militară 
(baschet — A), Marina Mangalia.
Liceul militar „D. Cantemir« Brea
za, Liceul militar „Ștefan cel Mare*  
C. Lung Moldovenesc, TAP.OM 
București și altele.

Și încă ceva, demn de menționat: 
unele dintre aceste asociații au cen
tre de copii (A.S.A. Tg. Mureș — 
la fotbal ; A.S.A. Sibiu — lupte și 
judo ; A.S.A. Brașov — schi).

Grupaj realizat de
Constantin FIRĂNESCU 

Modesto FERRARINI

FEMININ
1. C.S. Arad I
2. C. S. Arad II
3. Progresul Buc.
4. Sc. sp. Buzău
5. CSM Cluj-Napoca
6. Spartac Buc.
7. Rovine Craiova
8. Politehnica Buc.

76 1 52:11 13
7 6 1 48:15 13
76 1 37:26 13
7 4 328:35 11
7 34 30:33 10
72528:35 9
7 1621:42 8
7 07 8:54 7

MASCULIN
1. CSM Cluj-Napoca 99 0 110:
2. Progresul Buc.
3. Univ. Craiova
4. Voința Buc.
5. CSM Iași
6. Gloria Buzău
7. Locomotiva Buc.
8. Comerțul Tg. M.
9. Politehnica Buc.

10. Constr. Huned.

43 18
972 115: 38 16
9 72 86: 67 16
963 89: 64 15
94 5 74: 79 13
93 6 68: 85 12
9 3 6 66: 87 12 
9 36 56: 9712 
927 56: 97 11 
91 8 45:108 10

După încheierea meciurilor, du
minică, componenții echipelor, in
clusiv rezervele, vor fi supuși u- 
nor norme de control.

La bazinele Floreasca șl „23 
August" a fost reluată activitatea 
centrelor ce inițiere in înot Tot
odată, a început eliberarea abo
namentelor pentru înotul de agre
ment Amănunte se pot obține la 
telefoanele 33.65.01 (Floreasca) și 
21.61.15 (,,23 August").
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• In cadrul pregătirii tine
retului pentru apărarea pa
triei — activitate încredința
tă de partid organizației 
U.T.C., la reușita căreia o 
contribuție însemnată își adu
ce și Ministerul Apărării Na
ționale — un deosebit accent 
se pune pe exercițiile fizice 
și sporturile tehnico-aplicati- 
ve. Astfel, tinerii execută an
trenamente Ia deplasare ra
pidă (fiind fixate anumite ha
remuri. pentru băieți șl fete) 
trecerea pistei eu obstacole, 
aruncarea grenadelor de mi
nă la precizie, lupta corp la 
corp (cu arma șl procedee de 
autoapărare), tragerea la țin
tă, instrucția pe schiuri (iar
na, în zona de munte) etc.

© Probele fizice (gimnasti
că, treceri de obstacole, depla
sare rapidă, aruncarea grena
dei) fac parte integrantă din 
examenele de admitere în ori
ce instituție de învățămlnt 
militar, precum și din cele 
pentru trecerea dintr-un an 
de studiu în altul.
• Sportivii militari și-au 

dat întotdeauna un substan
țial și apreciat concurs la de
monstrațiile prilejuite de zilele 
de 23 August și 1 Mai sau de 
alte evenimente importante 
din viața poporului nostru.

ATLETISM AZI dimineața au pă- MILCIIjm râsit țara |lie Floroiu Șj 
Gheorghe Cefan care vor participa la 
Ravenna (Italia) la tradiționalul con*  
curs organizat de U.I.S.P. Cei doi aler
gători sint însoțiți de antrenorul Ion Ve- 
liciu.
AUTO ETAPA INT1I A CONCURSU-

w LUI REPUBLICAN DE INDE-
MINARE pe anul 1974 se va desfășura — 
în toate județele — pînă la 15 noiem
brie în organizarea filialelor A.C.R. Faza 
de calificare, in orașul București, are 
Ioc la 10 noiembrie. • IN ZILELE de 
26—27 octombrie are loc „Raliul Elibe
rării*  (ediția a lll-a). La competiție 
vor participa automobiliști sportivi din 
Cehoslovacia, Ungaria și România. Ra
liul este organizat de Filiala A.C.R. Sa- 
tu Mare pe un traseu ce va străbate ju
dețele Sa tu Mare și Maramureș. @ DU
MINICA 27 octombrie, la ora 0,1 se va 
da startul în „Raliul Olt*  organizat de 
întreprinderea de osii și boghiuri din 
Balș în colaborare cu Filiala A.C.R. Olt. 
Traseul măsoară 610 km, el trecînd prin 
Balș, Piatra Olt, Drăgășani, Rm. Vilcea, 
Tg. _ Jiu, Drobeta-Tr. Severin, Strehaia, 
Craiova, Caracal, Drăgășani, Scorniceșli, 
Slatina, Balș. Probe speciale : dealul 
Roșiuța și localitatea Cungrea. O pro
bă de îndemînare la Scornicești (ora 
6.30—10) va ajuta la departajarea concu- 
renților.

CAIAC» 
CANOE 
dimineața, începînd de la ora 8, pe la-

„CUPA DE TOAMNA*,  
ultimul concurs al anului, 
se va desfășura duminică

cui Herăstrău. Se vor disputa probe 
pentru seniori, tineret și juniori, toate 
pe distanța de 500 m.
firi KM mCUPA OLIMPIA- la ciclo- 

cros a fost a minată cu o 
săptăminâ. Ea se va disputa, deci, du
minică 3 noiembrie. Și totuși, mîine, ci
cliștii nu au pauză. Seniorii, juniorii și 
alături de ei tineretul și copiii (pe ca
tegorii de virstă, pe biciclete de dife
rite „colibre", pe triciclete și cu troti
nete) vor participa la o mare competi
ție PE CIRCUIT oiganizată de către co
misia de specialitate din cadrul Consi
liului municipal pentru educație fizică și 
sport. întrecerile sint programate înce
pînd de la ora 9, pe bd. Leontin Sală 
jan, pe porțiunea cuprinsă între bd. 
Muncii $i bd. Baba Novac.
MOTO SPORTIVI ROMANI PESTE HO

TARE. Motocrosiștii Ștefan 
Chițu și Mihai Banu, campioni țârii 
noastre la seniori, au părăsit ieri Capi
tala cu destinația Straconice (Cehoslo
vacia), pentru a participa duminică la 
„Trofeul campionilor”. ® CONCURS RE
PUBLICAN DE VITEZĂ. După o întreru
pere de 10 ani, duminică se va desfă
șura la Sibiu, în organizarea asociației

nța din localitate, un con
curs republican de viteză pe circuit, la 
care și-au anunțat participarea cel mai
buni alergători din țară.
DlirDU ETAPA a IV-A A DIVIZIEI SE- 
KuUoY CUNDE a fost deosebit de 
agitată, toți cei trei lideri (Olimpia 
București, Dunărea Giurgiu și Construc
torul Constanța) părăsind terenul învinși 
și, implicit, pierzînd primele locuri. Se
ria întîi ar© acum în frunte pe A.S.E. 
(12 p.), care deține un avantaj de doua 
puncte asupra Olimpiei, Minerului Lu- 
peni și C.F.R. Brașov. Seria a doua pre

zintă trei echipe - C.S.M. Suceava, Mi
nerul Gura Humorului și U.R.A. Tecuci — 
cu același număr de puncte : 10. In
sfîrșit, în grupa „constănțeană". Farul II 
și Portul sînt neînvinse, avînd cîte 11 
puncte, prima echipă realizînd însă un 
esaveraj mai bun (106—29 față de 
45—31). Dar iată rezultatele etapei : SE
RIA ÎNTÎI : Arhitectura Buc. — Petrochi
mistul Pitești 3—20 (0—10), Constructorul 
Buc. — Electroputere Craiova 34—0 (13—0), 
Dq^ii I.P.A. Sibiu — A.S.E. Buc. 0-4 
(0—4), Minerul Lupeni — I.P.G. Ploiești 
25-6 (15—3), C.F.R. Brașov — Olimpia 
Buc. 13-7 (9-0) ; SERIA A DOUA : Con
structorul II Buzău — Ș.N. Oltenița 6-6 
(6—0), Minerul G. Humorului — Rapid 
C.F.R. Galați 15-0 (3-0), C.S.M. Suceava 
- Dunărea Giurgiu 11-0 (4-0), U.R.A.
Tecuci - Cimentul Medgidia 8—7 (8—0), 
Aeronautica Buc. — Agronomia lași 9—3 
(6-0) ; SERIA A TREIA : Chimia Năvo
dari - Voința 20-6 (10-0), Farul II 
Constructorul 13-6 (4-3), Ideal Cerna
vodă - C.F.R. 38-0 (8-0), Dacia - I.T.C 
10—4 (4-0), Albatros Eforie Sud — Portul 
16-18 (8-9).

UN UTIL SCHIMB
{Urmare din pag. 1)

la armă standard 3x20 f femei. 
La pistol viteză, trăgătorii ro
mâni Marcel Roșea și Lucian 
Giușcă au împărtășit din expe
riența lor unele... detalii tehnice.
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MÎNDRA NOASTRĂ FLOTILĂ A REV
(Urmare din pag. 1)

O adresăm mai întîi secretaru
lui general al federației, Jean 
Zamfir. „Cum să fie ? A fost 
frumos, a fost bine, dar a fost, în 
primul rînd, greu“. Profesorul 
Bîrsănescu, antrenorul coordona
tor al lotului completează „A fost 
bine, dar putea să fie și mai bine. 
Nu spun asta pentru că așa» se 
obișnuiește, am avut realmente și 
puțin ghinion. Ghinionul se nu
mește gripă și ea nu i-a ocolit pe 
unii dintre sportivii noștri".

Vasile Dîba nu este obișnuit cu 
fotoreporterii. Ține în mînă, stîn- 
gaci, un buchet și în ciuda tutu
ror insistențelor nu reușește să 
zîmbească. Este timid, are 20 de 
ani dar aduce mal degrabă cu un 
elev de „prin a X-a“, pare mirat 
de atenția cu care e înconjurat. 
Cu toate că avem în față un 
dublu campion mondial, ne este 
parcă greu să folosim persoana a 
doua plural. Ne spune că îi părea 
un vis să cîștige la Xochimilco, 
mai ales Ia simplu, în fața ma
ghiarului Csapo și a polonezului 
Sledziewski. Și înainte de a ne fi 
răpit din nou de fotoreporteri, ne 
mai spune că n-a fost greu numai 
la Xochimilco, dar și mai înainte, 
la pregătire...

DE EXPERIENȚA
Roșea, spre exemplu, a reușit un 
frumos punctaj la una din trage
rile scurte, 100 p, din tot atîtea 
posibile, la 6 secunde în manșa a 
II-a. De altfel. Roșea a cîștigat 
concursul cu 592 p (295 în manșa 
I — 297 în manșa a II-a), iar 
Giușcă a ocupat locul secund cu
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pe degetele mii] 
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DUPĂ PRIMA MANȘA A DISPUTEI DINAMO - F C KOLN

Pe marginea eșecului echipei Steagul roșu

DOAR 15 MINUTE
DE JOC FOARTE BUN 

NU PUTEAU FI DEAJUNS• ••

CAUZE MULTIPLE, JUSTIFICĂRI9

INSĂ UMILINȚA SCORULUI RĂMÎNE!
w

9 ■

.sediul F.R. Fotbal, a 
ședință cu participarea

Ieri, la 
avut loc o 
echipei Steagul roșu Brașov, so
sită joi după-amiază, învinsă, 
după cum se știe, la scor sever 
de către Hamburger S.V., în ca
drul primei manșe din turul doi 
al Cupei UJl-F-A. Scopul acestei 
reuniuni î o explicație a eșecului 
de proporții înregistrat la Ham
burg, găsirea celor mai adecvate 
mijloace pentru pregătirea retu
rului de la 6 noiembrie.

Din luările la cuvînt (conduce
rea clubului, antrenori, medic.
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fotbalul-asociație, nu zic nici 
„total”, nici modern. Mare „ghi
nion" avem...

Incît, gîndul meu se în
dreaptă toț spre Mexic — tre- 
cînd cu fior de șoaptă peste 
Hamburg căci, ghinion-ghini- 
on, dar n-am mai auzit de 
mult ca o echipă de a noas
tră să încaseze atîtea goluri 
incit chiar teiecrainicului de la 
orele 22 să-i vină greu a rosti 
cifra ! — dar nu Mexicul la 
care vă gîndiți pe bună drep
tate căci frumos a fost acolo, 
cîndva, prin ’70, ci Mexicul 
voleiului unde, după cum sim
te inima mea parcă se coace 
ceva pufos pentru noi aceștia, 
care am răgușit și dîrdîit ani 
de zile în jurul lui Ponova, 
Medianu, Drăgan și Tatiana 
Avacum... Victoria cu 3—1 a- 
supra sovieticelor — cam fără 
precedent ! —, dramaticele me
ciuri cu japonezii șî bulgarii 
mă pun pe gînduri exaltante, 
care n-au nimic comun cu 
Cupa U.E.F.A., recunosc...

M«i restantă
ȘOIMII

F.C. BIHOR

BELPHEGOR

in Divizia
SIBIU

B

2-1 (1-1)
telefon). Aproxi- 

urmărit.
SIBIU, 24 (prin 

mativ 16 OvO de spectatori au 
joi după-amiază, desfășurarea parti
dei restanță din Divizia B (seria a 
ni-a) dintre Șoimii Sibiu și F. C. 
Bihor, care s-a Încheiat cu scorul de 
2—1 (1—1) în favoarea localnicilor. 
Scorul a lost deschis în min. 11, 
cînd Răduță a centrat In careu, apă
rătorii orădeni au ezitat să degajeze 
balonul și ȚURLEA. atent, l-a In
trodus în poartă. în continuare, jocul 
s-a echilibrat, oaspeții au inițiat ac
țiuni mai periculoase și, în min. 22. 
au restabilit egalitatea : după execu
tarea unei lovituri de colț, FLORES- 
CU. din interiorul careului de 16 ni. 
a expediat mingea in plasă. In re
priza secundă, gazdele au preluat 
inițiativa, pe care au eoncre- 
tizat-o și Pe tabela de marcaj, în 
min. 52. prin RADUȚA. A arbitrat 
foarte bine Romeo Stinean (Bucu
rești). (P. V.).

★
în Divizia C. seria a Xn-a (meci 

din cadrul etapei programată la 27 
octombrie) : I.P.A. Sibiu — Măgura 
Codlea 2—0 (0—O),

jucători) s-au 
Ie cauze ale 
usturătoare : ___ ______
individuală și colectivă în detri
mentul echipei brașovene : poten
țial redus, față de campionatul 
trecut, al reprezentantei noastre 
in Cupa E£FA, prin plecarea a 
patru componenți de bază ai echi
pei (Purcaru, Anghelini, Olteanu, 
Anghel) ; lipsă de formă; scăde
rea forței fizice pe măsură ce se 
scurgea timpul de joc, în opoziție 
cu vitalitatea neștirbită, nici un 
moment, a partenerei de întrece
re ; nerespectarea sarcinilor de 
joc in repriza a doua ; acuzarea 
in bloc a unui șoc psihic după 
primirea, la interval scurt, a go
lurilor 3 și 4, ambele parabile.

S-a apreciat în cadrul acestei 
ședințe că returul de la 6 noiem
brie trebuie să aibă semnificația 
unei demonstrații de voință și re
găsire valorică, pentru un rezul
tat favorabil. In acest scop, jucă
torii Steagului roșu au datoria să 
se pregâtescă cu maximă serio
zitate și responsabilitate.

Deci, cauze multiple, justificări, 
însă umilința scorului va rămîne 
mult timp și prin urmare, atît 
Steagul roșu, cit și F.R.F. vor 
trebui să ia măsuri pentru forti
ficarea echipei.

desprins următoare- 
acestei înfrîngeri 
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Sub privirile lui Dudu Geor
gescu (nr. 8) și Dumffrache, 
Schuhmacher, portarul oas
peților, respinge un 

dinamovist
nou atac

Iată deci, că după primele 90 
de minute de joc — susținute pe 
teren propriu — ale dublei fntîl- 
niri cu F. C. Koln, Dinamo nu a 
Obținut decît un rezultat de ega
litate. Mai puțin, evident, decît 
am fi dorit, pentru ca echipa 
noastră să privească cn încredere 
întilnirea retur, 
astfel, spusele 
Ceaikovski, din 
aeroport care — 
sibilitățile elevilor săi — se arăta 
ferm convins că echipa pe care 
o pregătește nu va părăsi tere
nul învinsă la București. Și te
meiurile unei asemenea afirmații 
erau prezentate cît se poate de 
limpede și concis : „F. C. Koln — 
una dintre formațiile de elită ale 
fotbalului vest-german, deținător 
al titlului mondial — posedă o 
excelentă tehnică de joc, un va
riat registru tactic și o forță de 
angajament competițional, speci
fice fotbalului modern". Lucru 
care, in mare măsură s-a și con
firmat. In special, în prima parte 
a meciului, cînd jucătorii oaspeți 
au acționat într-o manieră ca
racteristică team-urilor de clasă, 
evoluția lor fiind, totuși, întru- 
cîtva favorizată și de teama fot
baliștilor noștri de a... îndrăzni 
mai mult.

Mai semnificativă însă decît 
clarația antrenorului oaspete, 
cută înainte de meci, nl s-a 
rut aceea a conducătorului tehnic 
dinamovist, formulată și ea tot în 
ajunul întîlnirii cu formația vest- 
germană și pe care o reamintim : 
„Ca să ne calificăm în dauna lui 
F. C. Koln, spunea D. Nicolae- 
Nicușor, va trebui să jucăm foarte 
bine". Ceea ce — dacă este să 
privim analitic, în ansamblu, par
tida de miercuri — nu au reușit 
jucătorii clubului din Șoseaua Ște
fan cel Mare. Ei nu au întrunit 
condițiile unui astfel de califica
tiv, decît pe o durată de aproxi
mativ 15 minute, situată la mijlo
cul reprizei secunde, cînd Dinamo 
a fost realmente echipa reprezen-
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jucătorii să evolueze. Tribunele 
goale creează la sportivi un oare
care procent de apatie, dacă nu 
chiar o pronunțată lipsă de inte
res. Ca și la teatru. Una este ca 
artiștii să-și susțină rolurile în- 
tr-o sală aproape goală și alta 
în fața unui public numeros, gata 
să-i răsplătească cu aplauze.

Apoi, această programare la 
concurență răpește spectatorilor 
posibilitatea de a 
multe jocuri avînd, 
implicații de ordin material, ceea 
ce nu trebuie să-i fie indiferent 
nimănui din sfera activității spor
tive. Programarea la concurență 
reduce numărul spectatorilor, îi 
ține, chiar, acasă pe cei ce nu 
se hotărăsc spre ce stadion să se 
îndrepte. Și așa, unele cluburi 
nu-și realizează planul de veni
turi !

Agenda bucureșteană de la sfâr
șitul săptămînii trecute ne arată
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ETAPA DIN

Miercuri, 30 octombrie, se 
disputa o nouă etapă în „Cupa 
mânipi11 Tafă nrnoramnl oi •
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tind suma valorilor ce o compun. 
Atunci, între minutele 55 și 70, 
prestația colectivă a elevilor lui 

s-a situat la cota unor 
spectaculoase pe plan o- 

7 șuturi la poartă (din 
celor 17 ale întregului 
dintre acestea încadrate

Nicușor 
realizări 
fensiv î 
totalul 
meci), 6 _ _______ _________
pe spațiul porții ; cinci lovituri 
de colț (raportul general al cor- 
nerelor 14—3) și un gol, acela care- 
a restabilit egalitatea și a fixat 
scorul final.

Și, totuși, „sfertul de foc" al di- 
namoviștilor, de la mijlocul re
prizei a doua, s-a dovedit insu
ficient pentru obținerea victoriei. 
E drept, s-ar mai putea vorbi aici 
despre neșansă sau despre forma 
excepțională a portarului Schuh
macher. Cert este însă un lucru : 
și anume că, fără acea rezervă 
exagerată din prima parte a jo
cului, și cu o pregătire morală 
corespunzătoare susținerii efortu
lui pe toată durata întîlnirii, Di
namo și-ar fi putut supune ad
versarul la încă cel puțin o pe
rioadă de netă superioritate, așa 
cum a făcut-o între min. 55 și 70. 
Cu alte cuvinte ar fi jucat mai 
mult de un sfert de oră foarte 
bine. Decisiv, credem, pentru ob
ținerea unui rezultat favorabil. 
Lucru mai greu de realizat, de
sigur, în condițiile jocului în de
plasare. Nu însă și imposibil. Pen
tru că nu trebuie să ne grăbim a 
considera soarta calificării de pe 
acum hotărîtă. ~ ‘ '
avem în vedere nu 
manțele anterioare 
dinamoviste, ci șl 
chipa antrenată de 
componența căreia 
mare număr de internaționali 
reprezintă o forță colectivă 
prim rang în fotbalul nostru, 
pabilă să-și onoreze cum se 
vine obligațiile competiționale 
plan 
joace 
mult __ _______ ___ __
de miercuri, de la București.

Mihai IONESCU
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CINE PĂGUBEȘTE?
vorbind u-se

a jucat sîmbătă meciul 
C. Galați, STEAUA s-a 
susțină partida cu Chî- 
Vilcea duminică la ora 
la 15), adică exact Ia

că lucrurile continuă să meargă 
la fel. Iată de ce ! în timp ce 
DINAMO, ‘
său cu F. 
hotărit să 
mia Km.
11 (și nu
ora la care în Giulești avea loc 
derbyul seriei a Il-a a Diviziei B 

SLATINA, 
casele de

RAPID — DINAMO 
care s-a disputat cu 
bilete închise.

N-ar fi fost, deci, 
ca meciul Steaua — Chimia Rm. 
Vîlcea să se fi disputat duminică 
de la ora 15 ? Mai ales că tot 
la ora 11, nu departe de stadio
nul din Ghencea, în str. Dr. Stai- 
covici juca PROGRESUL (care 
are și ea simpatizanți) cu Oltul 
Sf. Gheorghe. Și, atunci, cui îi 
folosesc, și ce beneficii aduc, me
ciurile programate Ia concu
rență ?

ROMÂNIEI
30 OCTOMBRIE

va 
______  .. . Ro

mâniei". Iată programul ei : Chi
mia Vama — C. S. Botoșani, Vi
itorul Vaslui — Ceahlăul P. Neamț, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Gloria Buzău, Electrica Constan
ța — Progresul Brăila, Chimia Gă- 
ești — Metalul Plopeni, Olimpia 
Giurgiu — Voința București, Ce
tatea Tr. Măgurele — Rapid Bucu
rești, Rapid Piatra Olt — Energia 
Rovinari, Fulgerul Maglavit — Ști
ința Petroșani, Gloria Reșița —

Vulturii Textila Lugoj, Bihoreana 
Marghita — Minerul Baia Mare, 
Constructorul Bistrița — Minerul 
Băița, Viitorul Aluniș — I.C.I.M. 
Brașov, U.P.A. Sibiu — Ind. sîr- 
mei C. Turzii.

Toate partidele terminate la e- 
galitate se vor prelungi cu două 
reprize a cîte 15 minute. Dacă e- 
galitatea se va menține și după 
prelungiri, atunci se vor efectua 
— ALTERNATIV — lovituri de la 
11 m pînă la desemnarea echipei 
cîștigătoare.

ACTUALITĂȚI
ir președintele f.i.f.a., 

JOAO HAVELANGE, SOSESTE 
ASTAZI în TARA NOASTRA. A- 
flat într-un turneu prin Europa, 
președintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange, va fi, de azi pînă dumini
că, oaspetele țării noastre. Cu a- 
cest prilej președintele FJ.F.A. 
va purta discuții cu conducerea 
forului nostru de specialitate.

ir CORNEL NTTESCU INVI
TAT ÎN BULGARIA. La 28 oc
tombrie va avea loc la Sofia un 
curs de perfecționare a arbitri
lor din Bulgaria. Cu această oca
zie fostul arbitru internațional C. 
Nițescu va susține o expunere.

ir ARBITRI ROMANI 
GĂTI peste hotare.
— Bulgaria (tineret — 
ani) : C. Ghiță ; Turcia — Austria 
(Campionatul Europei) i N. Petri- 
ceanu, ajutat la linie de C. Nicu- 
lescu și I. Rus ; Grecia — R. F. 
Germania (Campionatul Europei) : 
N. Rainea, ajutat la linie de 
Bărbulescu și S. Drăgulici.

DELE- 
Ungaria 

sub 23

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• LA 27 OCTOMBRIE, concurs 

SPECIAL PRONOSPORT !
• citeva amănunte pentru

PARTICIPANT!
La acest concurs special se oferă 

ctștiguri suplimentare din fond spe
cial în valoare de 200.000 lei, din care 
un autoturism ,,SKODA S 100“ și 104 
stilouri „Pelikan-,
• Participarea se face pe aceleași 

buletine (bilete) cu care se Joacă la 
concursurile obișnuite șl cu aceleași 
taxe de participare.
• Precizăm că pentru a putea par

ticipa la atribuirea cîștigurilor supli
mentare, buletinul sau biletul respec
tiv trebuie să aibă o taxă de parti
cipare achitată de cel puțin 15 lei. 
Decj pentru a putea participa și la

cîștigurile suplimentare cu 
100% pe buletinul respectiv 
completate minimum 5 variante 
fie simple, fie componente ale 
variante combinate.

variante 
trebuie 

100% 
unor

• CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
18 OCTOMBRIE 1974 : Extragerea
cat. 1 : 1,35 variante a 50.000 lei ; cat. 2: 
4,80 a 10.226 lei ; cat. 3 : 11,70 a 4.195 
lei ; cat, 4 ; 18,55 a 2.646 lei ; cat. 5 : 
86,55 a 567 lei ; cat. 6 ; 215 a 228 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 317.097 lei. 
traaerea a ll-a : cat.
50% a 50.000 lei și 2 variante 10% a 
10.000 lei ; cat. B : 5,95 a 6.038 lei ; cat. 
C : 6,90 a 5.207 lei ; cat. D : 11,90 a 
3.019 lei ; cat. E : 68,85 a 522 lei ; cat. 
F : 162.55 a 221 lei ; cat. X ; 1896,55 a 
100 lei. REPORT CATEGORIA A J

A : 1
E.<-

variantâ

129.621 lei. Cîștigul de 50.000 lei de la 
categoria 1 a revenit participantei Weil 
Magdalena din Cluj-Napoca, iar cîștigul 
jucat 50°/o de la cat. A : tot de 50.000 
lei lui Bodurian Grigore din Reghin.

De foarte muhe ori, 
despre actele de Indisciplină ale unor 
fotbaliști, sancționate de arbitri cu aver
tismente sau eliminări din joc, s-a in
sistat mai mult asupra faptului că oces- 
te abateri aduc prejudicii spectacolului 
fotbalistic. Și este adevărat. Dar, prin 
asemenea cete, jucătorii in cauză aduc 
prejudicii și echipelor respective, punin- 
du-!e uneori în situația de a continua 
meciul în 10 oameni și, co urmare a mă
surilor inevitabile de sancționare venite 
pe linia Comisiei centrale de competiții 
și disciplină, de a nu beneficia de apor
tul unor jucători, nici în partidele urmă
toare. Cluburile, deci, trebuie să fie 
primele care să ia cea mai fermă pozi
ție împotriva actelor de indisciplină, ele 
fiind, practic, cele care suportă conse
cințele abaterilor comise de către jucă
tori.
• Cel mai recent exemplu în această 

privință ni l-a oferit meciul dintre F.C.M. 
Reșița și Politehnica lași, unde Dânilă, 
cel care înscrisese pentru ieșeni un gol 
care părea să fie și cel ol victoriei, a... 
vărsat apoi cafeaua, cum se spune, o- 
vînd un gest urit la adresa arbitrului, 
fiind eliminat din joc (avertizat de Al. 
Pîrvu, el a... aplaudat în mod ironic a- 
ceastă măsură). Rămînînd în 10 jucători, 
Politehnica lași a scăpat din mîini două 
puncte deosebit de prețioase pentru o 
echipă care luptă din greu pentru a se 
menține în Divizia A. Pe bună dreotate. 
Alexandru Pîrvu scrie în foaia de arbi
traj : „Jucătorul Dânilă este singurul 
vinovat pentru diminuarea forței de joc 
a echipei sale, făcînd in văzul întregii 
lumi un asemenea gesi“. O concluzie 
pe care ar trebui să și-o însușească și 
olți jucători I

£ Lovitură de la 11 metri sau gol ? 
Este vorba de faza din meciul A.Ș.A. 
Tîrgu Mureș — Politehnica Timișoara, îr» 
care Ispir a comis henț în careu, dar

mingea a ajuns totuși Io Dașcu șî acesta 
a înscris. Cum, însă, arbitrul apucase- 
să fluiere, sancționind hențul lui Ispir, 
golul marcat de Dașcu n-a putut fi luat, 
in considerație, ci s-a acordat lovitură 
de la 11 metri... ratată de Pâltinișan. 
Nimic de imputat arbitrului C. Niculescu,- 
din punct de vedere al regulamentului. 
Și, totuși, așa cum arată observatorul 
federal Anton lonițâ, el a comis o gre
șeală, grâbîndu-se să fluiere infracțiu
nea, „fără a aștepta să vadă efectul 
mingii lovită cu mina de Ispir, minge 
care a ajuns la un timișorean, aflat în- 
tr-o poziție ideală de marcare0.

3 Foarte sever cu jucătorii fără ,,fir
mă*  (pe Cincă - Chimia Rîmnicu Vîlcea 
— l-o eliminat de pe teren, la o abatere 
care nu reclama chiar această măsură).» 
arbitrul I. Cimpeanu privește, în schimb, 
cu înțelegere părintească abaterile fot
baliștilor consacrați. Observatorul fede
ral la meciul Steaua - Chimia Rîmnicu 
Vîlcea, C. Drăgușin, îi reproșează arbi
trului „indulgența față de atitudinea lui 
Sătmăreanu și Dumitru**.
• Două penalty-uri, în meciul Dina

mo — F.C. Galați, acordate în favoarea 
gazdelor de către arbitrul I. Rus. Pie- 
zent la meci, Valentin Stânescu aorecia- 
ză că „ambele decizii au fost suste**.

$ Cartonașele galbene continuă să> 
fie... contabilizate. Și iată șl primele ca
zuri de suspendare în acest sezon, pentru 
acumularea nedorită a trei cartonașe 
galbene : Dan Coe (F.C. Galați), Ber- 
neanu (Universitatea Craiova)^ și Țapo- 
rea (Petrolul) vor sta o etapa pe tușă.. 
Mai notăm faptul că, în ședința de 
miercuri seara a Comisiei de disciplină. 
Dânilă (Politehnica lași) și Cincă (Chi
mia Rîmnicu Vîlcea) ou fost «pedepsiți' 
cu „mustrare*.

Jack BERARIU



LA C. M. DE GIMNASTICĂ ECHIPA FEMININĂ A BOMÂNIEI

A FOST FOARTE APROAPE DE MEDALIA DE BBONZ!
• Toata gimnastele noastre continuă cursa Ia individual compus 
f> Alina Goreac, calificată în finalele pe aparate la birnâ și la sări

turi • La masculin, titlul suprem, pe echipe, a revenit Japoniei

VARNA, 24 (prin telex). De neuitat 
va rămîne, pentru toți cei prezenți, 
miercuri dupâ-amiază, la Palatul spor
turilor din Varna, spectacolul de înalta 
măiestrie și virtuozitate tehnica, oferit 
de cele mal bune opt echipe de gim
nastica feminina din lume. Un duel 
sportiv de o mare frumusețe între cele 
mai bune gimnaste sovietice, Ludmila 
Turisceva și Olga Korbut, o palpitantă 
dispută între Hellmann si Zlnke pentru 
întîietate în echipa R. D. Germane, o 
cursă „corrtracronometru" a echipei Româ
niei pentru medalia de bronz (cu un 
frumos efort al fetelor în dorința lor de 
a realiza execuții foarte bune), iată doar 
citeva dintre punctele de mare atracție 
pe care maestrele gimnasticii ni le-au o- 
ferit mai bine de patru ore.

Reprezentativa U.R.S.S. a cîștigat tit
lul mondial mai autoritar ca niciodată, 
fa o diferență de aproape zece puncte 
față de a doua clasată, echipa R. D. 
Germane, care a manifestat, la rînduf 
ei, o foarte bună pregătire, lată numele 
autoarelor frumoasei victorii a sportive
lor sovietice : Ludmila Turisceva, Olga 
Korbut, Neli Kîm, Ehrira Saadi, Nina Dro
nova și Rasudan Siharuitdze. Deși lipsi
tă de două dintre „piesele" sale de 
bază — Karin Jgnx șî Erika ZuhoM — 
formația R. O. Germane a obținut din 
nou «argintul*, în timp ce medalia de 
bronz a revenit, ca șl la J.O. de la 
MOnchen, selecționatei Ungariei.

Gimnastele românce au fost, insă, 
mai aproape ca niciodată de împlinirea 
arzătoarei lor dorințe de a urca pe po
dium. După programul impus prezentat de 
eîe cu oarecare timiditate și reținere, se 
părea că vor fi extrem de greu de recu
perat diferențele care separau echipa 
română de cele ale Ungariei și Ceho
slovaciei, aflate pe locurile trei și, res
pectiv patru. Dar. dlnd dovadă de ne
bănuite puteri de concentrare și de mo
bilizare pentru o grea bătălie, gimnas
tele noastre au făcut, miercuri după a- 
miază, cel mai bun concurs din întreaga 
lor carieră, râsturnînd spectaculos o ie
rarhie considerată definitivă. Reprezen
tativa României a obținut la exercițiile 
liber alese, la toate «marotele, cele moi 
bune ouncfaje după formațiile U.R.S.S. 
si R. D Germane : 46,00 Io bîrnă, 47.60 
la sol, 47,50 la sărituri și 47,35 la para
lele, componentele echipei noastre nu- 
mărîndu-se printre primele 36 de gim
naste din lume șl urmînd, deci, să par-

tîcîpe vineri la concursul pentru desem
narea campioanei la individual compus. 
Și de data acecsta, Alina Goreac (9,70 
la sărituri, 9,70 Ia» paralele. 9,40 la hie
nă, 9,60 la sol) și Anco Grigoraș (9,60— 
9,60—9,35—9,60) au fost gimnastele de 
bază ale echipei române, lor clasarea 
Alinei Goreac pe locul VII la individual 
compus, în clasamentul provizoriu, este 
eu adevărat, o frumoasă performanță. 
In orice caz. trebuia subliniat că locul 
IV, cucerit de selecționata feminină o 
României în îerarhio mondiclă, este un 
frumos succes pentru gimnastica noastră. 
Faptul că era posibil ca fetele să ob
țină chiar medalia de bronz o ilustrează 
și diferența minimă care a departajat 
echipa noastră (369.30) de cea maghia-

desfășurat e- 
echipele mas-

ră (370,60). Se cuvine acum să le feli
cităm pe Alina Goreac, Anca Grigoraș, 
Elena Ceampelea, Paula loan, Aurelia 
Dobre șl Rodica Sabău, pe toți specia
liștii care au pregătit lotul țârii noastre, 
pentru frumosul rezultat realizat ia cea 
de a 18-a ediție a C. M.

Joi după amiază s-au 
xercițiile liber alese pentru 
culine.

Echipa României a reușit să se claseze 
in final pe locul 6, rezultat cu două 
locuri mai bun decît la C.M. din *70 și 
cu un loc mai bun decît la J.O. de Io 
Munchen. lată clasamentul final pe e- 
chipe : 1. JAPONIA - campioana mon
dială - 571,40, 2. U.R.S.S. 567,35, 3. R.D. 
Germana 562,40, 4. Ungaria 552,80. 5, 
R. F. Germania 552,65, 6. România
547,25, 7. Elveția 547,20, 8. S.U.A. 547,10, 
9. Cehoslovacia 546.60, 10. Polonia 545,55.

Constantin MACOVEI

!n vederea partidei de la București cu echipa de rugfcy-tineret a României
KZ _

FRANCEZII DEPLASEAZĂ MULTE „SPERANȚE"
PARIS, 24 (prin telex). Echipa 

de tineret a Franței (sub 23 de ani) 
care vine la București să suporte 
testul românesc nu cuprinde nici 
un internațional, dar. fără îndo
ială. conține o bună parte din 
schimbul de miine al XV-’ui fran
cez. Astfel, ea va cuprinde doi ju
cători de Ia Beziers, campioana 
Franței : fundașul Jean Pierre Pes- 
tiel și înaintașul din linia a doua, 
Palmiâ. în pofida prezenței hii 
Palmie, ultimul încorporat în fai
moasa grămadă a lui Beziers, care 
în ultimii trei ani a furnizat nu 
mai puțin de nouă internaționali, 
și a lui Derrien, bun săritor în 
margine, de la La Voulte, club 
binecunoscut, deoarece acolo joacă 
și căpitanul echipei Franței. Fou- 
roux, grămada, deși foarte dinami
că. este lipsită de experiență și ar 
putea să se destrame în fața -șo
cului" românesc. în schimb, linia 
de treisferturi cuprinde citeva re
marcabile talente : Sangaly (eie-

TURNEELE FINALE ALE C.M. DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

6. 10, 5). Excelenta capacitate de 
efort a jucătorilor, antrenați de 
Hubert Wagner, le-a permis aces
tora o spectaculoasă răsturnare de 
scor (de la 0—2 la 3—2 !). Și cam
pioana olimpică, Japonia, a reali
zat a doua victorie, depășind pe 
campioana mondială, echipa R. D. 
Germane. Scor : 3—1 (12, 9, —14, 
12) pentru niponi, care au avut în 
Seiji Oko un trăgător în mare 
vervă și de mare eficacitate. De 
remarcat faptul că japonezii au e- 
feetuat un antrenament de 2 ore, 
încheiat eu numai 2 ore înaintea 
meciului cu R.D.G. ! După două 
zile. în clasamentul turneului final 
conduce echipa Japoniei cu 4 p 
(6:3), urmată de cele ale Poloniei 
4 p (6:4), U.R.S.S. 3 p (5:4). R. D. 
Germane 3 p (4:5), Cehoslovaciei 
2 p (4:6) și României 2 p (3:6).

în sala „Auditorio del Edo“ din 
Guadalajara au fost programate

partidele etapei a doua a turneu
lui final feminin. Formația Româ
niei a pierdut surprinzător cu 0—3 
(—9. —2. —12) întiinirea cu echipa 
R. D Germans. după un joc în. 
care fetele noastre n-au mai fost 
la înălțimea evoluțiilor de pînă a- 
cum. Ee nu s-au concentrat sufi
cient în fazele de apărare, facili- 
tind misiunea adversarelor, care 
au avut un atac în forță și eficace.

în celelalte 
sînt normale, 
dispus cu 3—0 
a Ungariei, iar 
cu 3—1 ‘ **
Sud. în 
(6:0). 2. 
nia 3 p 
(3:3), 5. ________________ _____ _
Ungaria 2 p (0:6).

în etapa a 3-a. echipele Româ
niei întâlnesc pe cele ale Cehoslo
vaciei (m) și Japoniei (f). după 
care în programul C.M. este pre
văzută o zi de odihnă.

»
val lui Jo Maso de la Narbonne) 
are un potențial excepțional, Bil- 
lae, de la Saint-Jean de Luz, care 
trece și el drept o mare speranță 
a zilei de miine. în fine, Harize, 
pe aripă, un jucător de culoare 
care aleargă 160 m în 10.6 și se 
anunță a fi mai redutabil decit 
era cîndva Roger Bourgarel, pre
cedenta „aripă neagră' a XV-lui 
Franței.

Această partidă de la București 
ar trebui să servească tocmai pen
tru consacrarea acestor tinere ta
lente și de aceea ea este conside
rată ca fiind binevenită ta calen
darul internațional al speranțelor 
rugbyului. Este vorba de a se scoa
te ta evidență posibilitățile unore- 
lemente mai mult sau mai puțin 
uitate, deoarece nu evoluează în 
cluburi de primă mărime. Dar iată 
echipa care vine la București: fun
daș — Pestiel (Beziers) : treisfer
turi — Guidi (Agen), Billac (St. 
Jean de Luz), Sangaly (Narbonne), 
Harize (Cahors) ; mijlocași — 
Chauvet (Valence), Roumieu (La- 
velanet) ; înaintași — Rines (Stade 
Toulousain), Meunier (Romans), 
Loustaudine (Pau) — Palmie (Be
ziers), Derrien (La Voulte) — 
Garcia (Biarritz). Arganese (Cas
tros), Dales (Brive).

HENRI GARCIA
L’Equipe

partide, rezultatele
Echipa U.R.S.S. a 

(4, 5, 13) de cea 
Japonia a întrecut 
—14, 5) Coreea de(4, 10.

clasament: 1. U.R.S.S. 4p 
Japonia 4 p (6:1), 3. Romă- 
(3:3). 4. R. D. Germană 3p 
Coreea de Sud 2 p (1:6), 6.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Simion Cuțov, nu a putut partici
pa la campionate anul acesta. Cel 
puțin am fi avut satisfacția că 
titlul la această categorie revenea 
unui pugilist adevărat...

Campionul de anul trecut 
semigreilor", fon Gyorfi, s-a 

tărît anul acesta să revină 
vechea sa categorie, mijlocie, 
sesor al unui bogat bagaj de__
noștințe tehnice și avînd o mare 
exncrientă a ringului. Gvflrfi ră- 
mîne marele favorit la titlu. Durul 
„miiloeîu" I. Rădueu nu a putut 
să-și fructifice forța în fața aces
tui vechi vulpoi al ringului și, sin
ceri să fim, nu vedem cum ar pu
tea celălalt finalist, M. Banu. să-i 
bareze drumul sore centură în fi
nala de duminică.

Așteptat cu un interes deosebit, 
meciul-vedetă al reuniunii i-a sa
tisfăcut De spectatori. „Penele" 
Gh. Ciochină și M. Ploeșteanu au 
oferit o luptă de mare tensiune. 
Ciochină, cunoscînd forța • adver
sarului său, a ales o excelentă 
tactică, punctînd în mișcare, evi-

tînd schimburile. Doar in rundul 2, 
Ploeșteanu a reușit să-și pună ad
versarul, în dificultate. Dar asta 
nu a fost deajuns...

REZULTATE TEHNICE

MUSCA :

UȘOARA 1

SEM1MIJLOCIE :

MIJLOCIE MICA:

al 
ho-

la 
Po- 
eu-

Seniimuscă: AX Turei (Voința Cluj- 
Napoca) b.p. (4—1) R. Cozma (C.S.M. 
CLuj-Napoca). P. Ganea (B.C. Galați) 
b_p. (5—0) I. Coman (B.C. Brăila). 
Cocoș : M. Tone (B.C. Galați) b. ab 
2 D. Dorobanțu (Dinamo Buc.). V. 
Kiss (ASA. Cluj-Napoca) b.p. (4—1) 
Al. Dobăeș (Metalul Bocșa). Pană : 
G. Pometeu (Rapid) b.p. (5—fi) I. An- 
gelescu (C.S.M. Reșița). Gh. Ciochi
nă (Steaua) b.p. (5—0) M. Ploeșteanu 
(Progresul ------ ~ ----- "
Vladimir __  ___ ____
Gh. viad (Muscelul). C. Ștefanovici 
(Dinamo ~ ‘ - — ■
(Muscelul). Mijlocie : 
namo Buc.) b.p.
(A.S.A. Ciul-Napoca). M. 
rul Constanta) b.p (3—2) 
lea (B.C. Brăila).

★
Cîști/yătorii tragerilor la sorți : pen

tru 'setul de bilete : Gheorghe Vasile, 
str Eufrosin Potecă nr. .10, iar pen
tru perechea de mănuși de box : 
Marin Constantin, str. Gladlolelor 
nr. 3.

Buc ). Semiușoară : I.
(Dinamo Buc.) b.p. (3—9)

Buc.) b.p. (5—0) 
‘ I. “ 

(5—0)

. C. Dia
Gyorfi (Di- 

I. Rădueu 
Binu (F-a-
C. Ciocîr-

PROGRAMUL SEMIFINALELOR DE AZI
(ora 18,30)

D. Condurat (Steaua) - N. Rabu (B.C. Brăila) 
I. Faredin (Farul) — I. Gavrila (Voința Buzău) 
P. Dabrescu (Dinamo Buc.) - C. Li-câ (Farul)
C. Cuțov (Dinamo Buc.) — M. Hozo (U.M. Timișoara) 
ri Sț?.pîd) ”^A!- P°Pa S .Cluj-Napoca)

** “ - • - - Timlșoarc)

SEMIGREA :

O. Cimpoeșu (Dinomo Bv.) - I. Fuicu (U.M. 
I. Maconu (Metalul Bocșa) - V. Filîo (Farul) 
I- U'S?10? (Metalul Buc.) - Al. Ti-boi (Farul)
C. Derfineiu (B.C. Brâîla) — M. Constantineseu (Metalul Buc.) 
M. Simon (Dinamo Buc.) - C. Vâran (C.S.M. Reșița)

Bedacți, (1 admtaistrapa : București, «r. v. Cant»

VOCAȚIA SPORTIVA
A MOSCOVEI

Există în capitala sovietică un 
loc cu admirabilă deschidere pa
noramică spre patru zări, care nu 
va fi scăpat nici unui vizitator al 
orașului. în drum spre uriașa uni
versitate Lomonosov, pe o coastă 
a Colinelor lui Lenin, un parapet 
de marmură al șoselei Vorobiov 
cheamă la priveliște. în afara vir
tuților ei turistice, această „bella- 
vista“ conține, în primul rind, o 
invitație sportivă. înainte chiar de 
a apuca să rotești privirea, ime-

Călătorul român care descinde la 
Moscova pe aeroportul Șereme- 
tievo, parcurge, în drum spre cen
trul marelui oraș, o cale presă
rată cu instalații sportive care ii 
dau — de la primul contact — o 
imagine fidelă a vocației sportive 
locale. Pe bulevardul Leningradu
lui e uzina care produce crono- 
metre, — coautoare a atîtor re
corduri răsunătoare. Apoi, comple
xul de amenajări care înconjoară 
stadionul Dinamo (cea mai veche

O SALĂ CU 50000 DE LOCURI 
PENTRU J.O. DIN 1980!

VIENA, 24 (Ag-rpres) - Desemnarea orașului Moscova gazdă a Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 1920 a fost primită cu satisfacție în cercurile spor
tive Internaționale, votul C.I.O. exprlmînd recunoașterea aportului sportivilor 
sovietici la dezvoltarea mișcării olimpice, a succeselor realizate de reprezen
tanții U.R.S.S. la marila competiții Internaționale. Astfel, pentru prima oară 
capitala unei țări socialiste va organiza cea mai importantă întrecere sportivă a 
timpurilor noastre, Olimpiada, prilej de afirmare a idealurilor olimpice de 
pace, cooperare șl prietenie a tineretului sportiv din dele cinci continente 
planetei noastre.

Rezultatul oficial al votului in care Moscova a fost preferată orașului 
Angeles va fi ținut secret, a anunțat președintele C.I.O., lordul Killanin, 
departajarea celor două orașe a fost incontestabil făcută în primul tur 
scrutin, irrtrucît ședința nu a durat decît 15 minute.

Capitala U.R.S.S. posedă de pe acum un echipament sportiv de prim 
rang, a precizat primarul orașului, Vladimir Promîslov, într-o declarație fâcută 
celor 250 do ziariști, orezențî Ic sesiunea C.I.O. de la Viena. in afara bazelor 
sportive existente. vor fl construite pînă în anul 1930 o ‘arenă acooeritâ cu 
50 000 de locuri, trei noi complexe sportive pentru notație, box. baschet și volei 
cu o capacitate între 5 000 și 15 000 de locuri, și bineînțeles Satul olimpic, pro
iectat a fî construit la Ismallovo, casa presei, numeroase hoteluri permițînd ca
zarea a peste 100 000 de vizitatori.

Stațiunea americană de sporturi do iarnă Lake Placid situată (la nord de 
New York) pe malurile lacurilor Mirror si Placid, este înconjurată de virfurile 
munților Adirondack. Organizatorii Olimpiadei de iarnă din 1980 au prevăzut 
construirea unul patinoar acoperit cu o capacitate de 10 000 de locuri și mo
dernizarea centrului alpin de la Whiteface Mountain unde vor fî instalate trei 
teleferice, schi-lifturî, se vor amenaja cabane și drumuri de acces.

ale

Lor 
dar 
de

diat în vecinătate se află o tram
bulină de sărituri cu schiurile, 
ideală pistă de antrenament pen
tru temerarii zburători ai iernilor 
moscovite. Abia apoi, privirea cu
prinde imensa suprafață verde de 
la poale, presărată cu atîtea ac
cesorii de beton încît le pierzi și
rul numărînd. Impozant e, mai 
ales, inelul cenușiu din centru, 
care înlănțuie cu rîndurile regulate 
de gradene o splendidă arenă, ca 
un amfiteatru închinat sănătății 
trupești. înconjurat din trei părți 
de un cot larg al fluviului Moskva, 
paradisul acesta verde, cunoscut 
sub numele Lujniki, împănează 
sud-vestul capitalei sovietice cu te
renuri, săli de sport, bazine de 
înot, un muzeu al culturii fizice.

bază sportivă a orașului) și, 
drum, stadionul Pionierilor.

mare
.peste , _ ......._ _
La nr. 39 ai acestei magistrale se 
află Clubul central al Armatei — 
TSKA — atît de cunoscut în arena 
multor discipline sportive, cu un 
palat al sporturilor, un patinoar 
artificial acoperit, terenuri de te
nis, o piscină, săli. Și toate pe o 
singură stradă...

Firește că nimeni rru poate ve
dea, într-o scurtă călătorie, toată 
zestrea sportivă a Moscovei. Dar 
oricine ar deschide, cu curiozitate, 
o hartă panoramică a orașului, va 
fi izbit de mulțimea simbolurilor 
sportive.

Victor BANCIULESCU

BRAZILIENII ÎNVAȚĂ HANDBAL
CU PROFESORI ROMANI

Prețuind progresele handbalu
lui românesc, Consiliul național 
al sporturilor din Brazilia a in
vitat acum cîteva luni pe prof. 
Ioan Kunst-Ghermănescj să 
țină un curs de handbal în dife
rite orașe ale marii țări sud-ame- 
ricane. în continuare. 
Braziliei a luat parte la 
Țârilor Latine' în România. Cînd 
apar aceste rînduri, prof. Ga-, 
briei Zugrăvescu ține un curs de 

la Sao Paulo, pentru o 
studenți, jucători 

după ce a ținut 
la Belo Horizonte

echipa 
„Cupa

țxisedă o sursă Inepuizabilă 
tineri talentați. „Handbalul 
mânesc, consecvent politicii 
riî de a întări relațiile de priete
nie cu toate țările lumii, e gata 
să colaboreze la viitoarele progre
se ale handbalului brazilian' — a 
spus prof. Gabriel Zugrăvescu la 
inaugurarea cursului organizat de 
Federația Paulista de handbal și 
catedra de Jocuri sportive a Uni
versității locale.

de 
ro- 
ță-

• TELEX •
100 000 
Maia

<
da 

din 
la meciul 

categoria

BOX. Aproape toate cele 
locuri ale stadionului „20 
Kinshasa vor fi ocupate 
pentru titlul mondial la 
grea dintre deținătorul centurii Geor
ge Foreman șl șalangerul său Cassius 
Clay — se anunță din capitala Zairu
lui. Foreman a efectuat primele re
prize la mănuși, după accidentarea 
care a determinat amînarea meciului.
CICLISM. Cursa de 6 zile desfășurată 
pe velodromul acoperit din Dortmund 
a fost cîștigată de perechea Sercu 
(Belgia) — Pljnen (Olanda).

handbal 
sută de 
trenori, 
■imitare 
de Janeiro.

Presa scrisă, vorbită șl 
zată din Brazilia a arătat mult in
teres pentru prezența specialistu
lui român. în programul general 
de informații al postului de tele
viziune „Globo", care este văzut 
și auzit de cel puțin 30 de mili
oane de spectatori, prof. Zugră
vescu a explicat modul cum Ro
mânia a ajuns în vîrful piramidei 
handbalului mondial și și-a ma
nifestat speranța că Brazilia va 
porni pe același drum, deoarece

și an- 
cursuri 
și Rio

televi-

PEDRO VILLA
Sao Paulo, octombrie

TENIS. Turneul de Ia Teheran : 
Borg — Gerulaitis 3—6, 6—2, 6—2 ;
Gottfried — Fillol 7—5. 7—5 : Okker. 
— V. Amritraj 6—3, 6—1 ; Orantes — 
Huttle 6—4, 6—3.

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH
• în runda a 14-a a turneului de la 
Kragujevac ; Victor Ciocăltea — Ja- 
nosevici remiză. In clasament con
duce Vaganian (U.R.S.S ) cu 11 
Ciocăltea ocupă locul 8 cu 7 p (1>. 
Intr-una din partidele întrerupte, el 
a cîștigat la PîdevskL

p-

• Suzana Makal a trecut în 
fruntea clasamentului turneului de 
la Subotița cu 7 p, după 11 runde. O 
urmează maghiara Verăczi cu S'/i p 
(1), Gertrude Baumstark (România),

pihalici (Iugoslavia) — sVa p, Mar
gareta Teodorescu (România) și Ka- 
rakas (Ungaria) 6 o etc. In runda a 
11-a : Makai — Jivkovlci șl Baum- 
stark — Pihalici remize (Makai a re
mizat Șl in Întrerupta cu Flhallcil.

9 Cea de a 15-a partidă a meciului 
dintre Anatoli Karpov și Victor Kor- 
einoi. Întreruptă la mutarea 46 a fost 
reluată șl s-a încheiat remiză la mu- ■ 
tarea... 47 Scorul este de: 
în favoarea lui Karpov.

NUMEROASE SURPRIZE IN ETAPA AII a A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Etapa a doua a cupelor europene 

a programat citeva întîlniri de mare 
interes. N-au lipsit surprizele și nici 
răsturnările spectaculoase de scor. 
Firește, !n centrul atenției s-a situat 
partida de pe Stadionul olimpic din 
Munchen. dintre ultimele învingă
toare în C.C.E. și Cupa cupelor, 
Bayern Miinchen și F.C. Magdeburg. 
Peste 50 000 de oameni au asistat la 
o partidă de mare tensiune, specta
culoasă și de un excelent nivel teh
nic. cu toate că gazonul a fost des
fundat în urma ploilor neîntrerupte. 
Au cîștlgat gazdele cu 3—2. după ce 
fuseseră conduse eu 0—2 ! Magde
burg a deschis scorul în primul mi
nut cînd fundașul gazdelor, Jensen,

ALTE MECIURI INTERNAȚIONALE
• în prima manșă a finalei 

„Cupei balcanice', echipa Akade- 
mik Sofia a învins cu 2—1 (1—0) 
formația iugoslavă Vardar Sko
plje. Returul va avea loc la 7 
noiembrie la Skoplje.
• La Belfast, echipa de tineret 

a Irlandei de Nord a învins cu 
3—0 formația similară a Islandei.

a deviat în poartă șutul lui Hoffmann; 
in min. 44 oaspeții și-au mărit avan
tajul prin golul marcat de Spar- 
wasser. Cine mal credea într-o reve
nire a lui Bayern? Dar lată Că Gerd 
Millter face o repriză de zile mart șl 
înscrie trei goluri (dintre care pri
mul din 11 m). Așadar, în returul 
de la Magdeburg (6 noiembrie) se 
așteaptă o întilnlre foarte echilibrată, 
în car® șansele de calificare sînt 
deschise ambelor formații.

La Budapesta, Leeds United a în
vins pe Ujpesti Dozsa cu 2—1, fără 
drept de apel, ratind și un penalty. 
Englezii au deschis scorul prin Lori
mer, Fazekas a egalat din 11 m și 
apoi McKeen a dus victoria oaspeți
lor, S. C. Anderlecht și Olympiakos 
Pireu (5—1) au furnizat o partidă în 
care s-au acordat nu mal puțin de 3 
lovituri de la II m. Resenbrlnck a 
marcat trei goluri (dintre care două 
din 11 m), iar celelalte două puncte 
ale gazdelor au fost înscrise de Van 
der Elst și Ladzinskt. iar pentru oas
peți a marcat Persidis (din 11 m).
Prin prisma rezultatelor din prima 
manșă. Ararat Erevan. Hajduk Split, 
C.F. Barcelona, Anderlecht, Leeds 
United șl Atvidaberg se not conside
ra calificate In „sferturi'.

în Cupa cupelor, trei rezultate con
stituie mari surpriza. PSV Eindhoven

cîștigă Ip deplasare cu 5—1 la Varșo
via cu Gwardia (!). Dinamo Kiev 
învinge . pe Eintracht la Frankfurt 
pe Main, iar Ferencvaros termină la 
egalitate (1—1) cu fruntașa campio
natului englez F.C. Liverpool, ega- 
lînd în ultimele secunde ale jocu
lui, prin Mată. In fine, un rezultat 
(pe care nu l-am publicat în numă
rul de ieri) nu constituie o surpri
ză : Real Madrid — Austria Viena 
3—0.

Și In Cupa U.E.F.A. s-au mai des
fășurat cîteva meciuri ale căror re
zultate le aducem acum la cunoștin
ță cititorilor : Ajax Amsterdam a 
dispus Ia limită de F.C. Anvers (1—0). 
prin golul marcat de Miihren, și tot 
cu 1—0 au cîștigat Napoli meciul cu 
F.C. Porto și F.C. Nantes partida 
cu Banik Ostrava. Cu un rezultat 
surprinzător s-a încheiat meciul de Ia 
Milano ! Inter — F.C. Amsterdam 
1—2. în fine, Twente Enschede a dis
pus cu 2—1 de Racing White

Dintre surprize, mai menționăm în 
această comoetițle victoria iul Dukla 
Prag» la Stockholm (2—0 cu Djur- 
garden) șl a formației din Gyor asu- “ 
pra Fortunei Dusseldorf (2—0).

Dar. surprizele... definitive le vom 
cunoaște abia la B noiembrie, cînd 
se vor Ineheia meciurile din manșa 
a doua.
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