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PLENARA CONSILIULUI NATIONAL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIAUSTE

Miercuri, 30 octombrie 1974, a 
avut loc Plenara Consiliului Na
tional al Frontului Unității So
cialiste, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, președintele 
Frontului Unității Socialiste.

La lucrările Plenarei au parti
cipat numeroși invitați — membri 
ai guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale de partid, de 
stat și obștești.

-La primul punct al ordinei de 
zi, Plenara a dezbătut proiectele 
documentelor pentru cel de-a! 
XI-!ea Congres al Partidului Co- 
munist Român :

— Programul Partidului Comu
nist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism ;

— Directivele Congresului al 
XI-lea al Partidului Comu
nist Român cu privire Ia 
planul cincinal 1975—1980 si 
liniile directoare ale dezvol
tării economico-sociale a 
României pentru perioada 
1981—1990 ;

— Tezele Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al 
XI-lea al partidului.

Plenara și-a exprimat deplina 
aprobare și adeziune față de a- 
ceste proiecte de documente, a 
căror aplicare in viață va deschi
de noi și luminoase perspective 
pentru dezvoltarea României so
cialiste pe calea civilizației și 
progresului, va asigura creșterea 
continuă a bunăstării și fericirii 
întregului popor, sporirea contri
buției țării noastre la triumful 
cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

Plenara și-a însușit în unani
mitate propunerea făcută de orga
nizațiile de part-d. de oamenii 
muncii, ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales în funcția 
de secretar general al partidului 
la cel de-al XI-lea Congres și a 
hotărît, într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm, să spriține a- 
ceastă propunere, ca reprezentînd 
emanația si voința întregii națiuni.

In legătură cu dezbaterile de 
la primul punct al ordinei de zi. 
Plenara a adoptat o rezoluție care 
este dată publicității.

în continuare. Plenara Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Sociafiste a dezbătut proiectul 
Legii electorale.

In încheierea lucrărilor Ple
narei a luat ciivfntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.
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NUMEROASE ACȚIUNI SPORTIVE

ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ
Atmosferei însuflețite, de puternic avînt creator, de noi și

— zări in producție, prilejuite de apropierea marelui eveniment 
reprezintă ce! de al XI-iea Congres al partidului, i se adaugă 
— puternica eferv

importante reali- 
politic pe care-1 

____ — în aceste zile 
ențâ care domnește pe terenurile de sport ale țării. Tine

retul patrie! se af.â angrenat in numeroase activități sportive desfășurate sub .un generic comun, „DEDICAT 
CONGr.EoLL-I-. Inlor-sui și entuziasmul care pulsează în jurul lor demonstrează dorința fiecărui sportiv dea 

cinsti și ia acest fel înaltul forum al comuniștilor.

„CROSUL FETELOR" 
IN JUDEȚUL SĂLAJ

La Zalău. s-a desfășurat finala eta
pei județene, a „Crosului fetelor-, la 
care au parHetna: 300 de concurente 
— de rapt reprezentantele a 5 sos 
participante dta județul Sălaj. Cîști- 
gătoare au fost Zorico Mesaroș 
(copcă H>. Gyâgyocty Erdodi (copii 
I). Letiuu Pop (junioare IU). Laura 
NoanS (junioare II). Elena Gonecz 
(junioare IJ. Valeria Gilrau (senioa
re).

Theodor chețea, coresn.
5 000 DE PARTICIPANT LA 

„CHEMAREA TOAMNEI"

UN SUCCES: CROSUL DE 
PE ALEILE PARCULUI CIR

CULUI DE STAT

Miercuri dimineața, s-a desfășu
rat crosul organizat de Comitetul 
U.T.C. al sectorului n din Capita
lă, in colaborare cu consiliul pen
tru educație fizică și sport și ins

HOCHEI INTERNAȚIONAL ÎN CAPITALĂ

w

pectoratul școlar, pentru elevii li
ceelor și școlilor profesionale, cros 
dedicat celui de-al XI-lea Congres 
al partidului.

Competiția a avut loc într-un 
cadru pitoresc, pe aleile Circului 
de Stat și la ea au participat peste 
2 500 de tineri, băieți și fete. Pe

(Continuare In pag. 2-3)

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR SESIUNII 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România și a celorlalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat, au avut loc marți și 
miercuri, lucrările celei de a 
XîV-a sesiuni a actualei legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

Forul legislativ suprem al țării 
s-a întrunit în această perioadă

SĂ CUCERIM INIMA PUBLICULUI
PENTRU GALELE DE BOX!

Sîntem nevoiți s-o repetăm : fi
nalele campionatelor naționale de 
box reprezintă, de fiecare dată, 
o mare sărbătoare a sportului 
nostru, onorată cu prezența în ju
rul ringului a multor personali
tăți ale vieții publice. De astă 
dată, evenimentul a fost amplifi
cat în importanță și ambianță 
prin intrarea în găzduirea celui

Nici un meci de box nu întrece în atracție partidele tradiționale 
Cuțov — Dobrescu (stingă) Foto : Dragoș NEAGU

NUMEROȘI SPECTATORI LA DEMONSTRAȚIILE 
DE PATINAJ ARTISTIC DE LA MIERCUREA CIUC

Mu Iți dintre locuitorii orașului 
Miercurea Ciuc s-au dovedit că sînt 
prieteni statornici nu numai ai ho
cheiului. ci și al patinajului. Astfel, 
peste 6 0D0 de tineri șl vîrstnicl au 
asistat, marți Șl miercuri seara pe 
patinoarul artificial Ia cele două de
monstrații internaționale prezentate 
de „artiști al gheții' din U.R.S.S., 
Polonia. Ungaria, Cehoslovacia, R. T>. 
Germană și România. Asistența nu
meroasă a aplaudat la scenă descin

de intensă activitate politică, de 
însuflețită muncă creatoare din 
preajma Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, eve
niment de excepțională însemnă
tate în viața partidului și a în
tregului popor, pentru destinele 
României socialiste. Este perioada 
în care oamenii muncii de pe tot

(Continuare în pag. a 4-a)

mai nou așezămint din capitala 
țării : Palatul Sporturilor și Cul
turii. Miile de spectatori care au 
luat loc în tribunele arenei măr
turisesc dimensiunile interesului 
pentru un sport ale cărui valori 
spectaculare nu mai trebuie de
monstrate.

Această din urmă constatare e 
însă condiționată. Simpla tajghe- 

să evoluțiile pline de grație și în- 
demînane ale sportivilor Igor Bobrin, 
Ludmila Pancina (U.R.S.S.), Istvan 
Șimon (Ungaria), Zdcnek Dusatka 
(Cehoslovacia). Elena Moiș, Doina 
Mitricică, Ion Mircea, Cornelia Pleu 
(România), iar perechile Katia și 
Knut Schubert (R.D.G.) șl Gcapina 
Kosewinska — Adam Brodeskl (Polo
nia). au toot, de fiecare dată, reche
mate pe gheață de public. (C. 
PADUBEANU).

La Șeiimbăr s-au adunat, dumi
nică,. peste 5 009 d» elevi, cadre di
dactice și cetățeni veniți la sărbă
toarea câmpenească tradițională : 
„Chemarea toamnei*. Ediția din a- 
cest an a acțiunii a fost dedicată 
celui de-al XI-lea Congres al 
partidului.

După ce participants au asistat 
la evocarea momentului istoric de 
la 1595, al bătăliei lui Mihaî VI- 
teazu. s-au desfășurat întreceri 
sportive la aruncarea mingii de 
oină (la țintă și la distanță), atle
tism, fotbal și ciclocros.

într-un clasament alcătuit, după 
disputarea tuturor probelor, pe lo
cul I s-a clasat Școala generală nr. 
5, urmată de cele purtind numere
le 4, 23, 12 și 21 — toate din mu
nicipiul Sibiu

Hie IONESCU, coresp.

Prm mettori frumoase, 

țimitâ sportivă 

și masori organizatorice 
bare a unei gale pugilistice nu a- 
sigură de Ia sine succesul. Fi
rește, campionatele naționale o- 
feră prilejul cel mai nimerit de 
a trece ta revistă tot ce e mai 
bun în boxul autohton, dar tmiri 
asemenea eveniment important i 
se cere sâ satisfacă și o altă în
semnată funcție: să devină ele
ment substanțial de propagandă 
pentru box !

Dar cum să cîștigăm inima pu
blicului pentru „nobila artă" ? In 
primul riad prin meciuri fru
moase, atractive, dezvăluind toate 
valențele unui sport al bărbăției, 
al curajului, al vigorii fizice și 
al inteligenței în condiții speciale. 
Fără nici o îndoială, finalele de 
anul acesta n-au fost zgircite în 
acest sens. Considerăm că vlrful 
programului valoric l-a ocunat 
meciul Ciochină — Pometcu. în
treg anul, .pana* clubului Steaua 
a obținut rezultate mai mult de

Victor BANCIULE5CU

(Continuare în pag. a 4-a)

DE AZI, LA IAȘI, ATRACTIV TURNEU DIVIZIONAR Df BASCHET
Sala sporturilor din Iași găzdu

iește, de astăzi pină duminică, a! 
doilea turneu (etapele 4, 5. 6 și 7) 
ale ediției a 28-a a camoionatului 
republican de seniori. întrecerile 
prezintă interes în special prin 
faptul că vor clarifica. în mare mă
sură, situația viitoarelor ocupante 
ale grupelor 1—6 și 7—12. urmind 
ca al treilea (și ultimul) turneu, 
care va avea loc în Capitală 
(14—17 noiembrie), să facă doar 
unele retușuri clasamentului pri
mei părți a Diviziei A. în perspec
tivă, apreciem că publicul va ur
mări o suită de partide atractive, 
dintre care se disting : ICED — 
IEFS, Rapid — Politehnica Iași 
(joi), Xia'S — Politehnica Bucu

DINAMO A ÎNTRECUT NET 
PE SLOVAN HODONIN

Secvență din partida Dinamo — Slovan Hodonin
Foto : I. MIHAICA

S’.ovan Hodonin, echipă din liga 
a IlI-a a campionatului cehoslovac, 
a făcut, marți seara, o reușită de
monstrație hocheistică in intllni- 
rea susținută cu formația bucu- 
reșteană .VS-E.

Oaspeții alcătuiesc un colectiv 
tinăr, bine sudat, cu jucători avind 
remarcabile cunoștințe tehmco-tac- 
tice. Ei patinează rapid, pasează 
precis, reușesc acțiuni colective nu 
numai foarte spectaculoase, dar și 
deosebit de eficiente.

Studenții (întăriți cu o linie, Fo- 
dorca, Gh. Huțanu. Boldeseu) au 
început bine meciul, reușind să 
conducă cu 2—0. in minutul 8. A- 
poi, insă. Slovan și-a intrat in 
ritm, a dominat cu insistență, spe
cul md prompt numeroasele inexac
tități și greșeli ale partenerilor. 
Repriza a n-a. mai ales, a fost 
total la discreția sa. cînd și scorul 
a luat proporții. Rezultat final : 
11—4 (3—2. 6—1. 2—1). Drin punc
tele marcate de Rihac (2). Kyr (2), 
Vlasinski (2), Korhel (2). Ilcik, 
Bematek, Konrad, respectiv Fodo- 

rești, Politehnica Iași — Universi
tatea Timișoara (vineri). ICED — 
Farul, Rapid — IEFS, Universi
tatea Cluj-Napoca — Politehnica 
Iași, Universitatea Timișoara — 
Steaua (sîmbătă), IEFS — Univer
sitatea Timișoara, Farul — Politeh
nica București (duminică). De 
menționat că studenții ieșeni apar 
pentru prima dată în fața proprii
lor lor suporteri după revenirea în 
Divizia A și tocmai acum, cînd au 
de susținut meciuri decisive pen
tru o cit mai bună plasare în cla
sament. Deci, motive în plus pen
tru o comportare remarcabilă care 
să-i satisfacă pe entuziaștii spec
tatori din Iași. 

rea, Boldeseu, Tăbăcaru și Stein
berg.

Aseară, Slovan Hodonin a în- 
tilnit pe Dinamo București. Meciul 
a prilejuit un joc viu, rapid, cu 
multe faze spectaculoase. Bucu- 
reștenii au fost superiori, au domi
nat mai mult și și-au creat nume
roase ocazii de gol, mai ales a- 
tunci cînd au renunțat la încer
cările individuale în favoarea ac
țiunilor colective. în ultima re
priză dinamoviștiî s-au dezlănțuit 
și s-au desprins decisiv, cîștigînd 
cu scorul de 6—1 (1—0, 1—0, 4—1), 
prin punctele înscrise de Pani 
(2), Ciobanu, Moiș, Tureanu și Pi
sam, respectiv Navratil. Au arbi
trat bine FI. Gubernu și O. Barbu. 
La acest meci, în poarta forma
ției dinamoviste a reintrat Con
stantin Dumitraș, restabilit după 
accidentul suferit la umăr. Timp 
de două reprize (cit a jucat) el a 
fost sigur și inspirat în intervenții.

Vaieriu CHIOSE

înaintea acestui turneu, clasamen
tul se prezintă astfel:
1. Dinamo
2. „U” Timiș
3. Steaua
4. Poli. Buc.
5. I.E.F.S.
6. I.C.E.D.
7. Rapid
8. „U“ Cluj-Napoca
9. Farul

10. C.S.U. Galați
11. Medicina Tg. M.
12. Poli, Iași

3 3 0 252—193 6
3 3 0 236—196 ti
3 2 1 244—223 5
3 2 1 202—195 5
3 2 1 218—213 5
3 2 1 208—208 5
3 12 218—211 4
3 1 2 200—291 S
3 1 2 222—231 4 

-3 1 2 208—244 4
3 0 3 202—244 S
3 0 3 185—231 3

Programul de astăzi : de la ora 8,30: 
Dinamo — Medicina Tg. Mureș, ICED 
—IEFS, „U“ Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca; do la ora 10,30: CSU Galati 
— Farul. Rapid — Politehnica Iași, 
Poiitehnica București — Steaua»



IN DÎViZÎĂ A DE JUDO, DUPĂ f>ATRU ETAPE

DINAMO BRAȘOV
ÎNAINTA JOCURILOR DECISIVE

SINGURA ECHIPĂ NEÎNVINSĂ!
Campionatul Diviziei A de judo, 

după patru etape și înaintea ulti
melor două, prezintă cîteva aspec
te deosebit de interesante. Mai in- 
tîi, constatăm că dintre cele 12 
formații doar Dinamo Brașov a 
reușit excelenta performanță de 
a nu fi învinsă în toate cele șapte 
partide pe care le-a susținut. Tre
buie subliniat faptul că echipa 
brașoveană a ieșit învingătoare pe 
linie, deși meciurile sale cele mai 
dificile le-a avut în deplasare 1 
Apoi, menționăm că în lupta pen
tru evitarea retrogradării sînt an
grenate mai mult de jumătate din
tre echipe, fapt ce constituie, fără 
îndoială, un aspect inedit al aces
tei ediții.

Dar, să consemnăm unele amă
nunte de la confruntările ce au 
avut loc sîmbătă și duminică la 
Tg. Mureș, Sibiu, Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej și București. Cu in
teres major au fost așteptate, mai 
ales, partidele triunghiularului de 
la Tg. Mureș, Dinamo Brașov — 
Politehnica București — A.S.A. din 
localitate. Spunem aceasta deoare
ce calculul hirtiei arăta șansele 
echipei bucureștene și ale celei 
gazdă de a depăși formația bra
șoveană. După cum aveam să ve
dem însă, atît Politehnica Bucu
rești cit și A.S.A. Tg. Mureș nu 
i-au pus nici un fel de probleme 
garniturii dinamoviste din Brașov. 
Și aceasta, cu toate că antrenorul 
Vasile Alexandru a fost nevoit 
Bă-1 înlocuiască pe cunoscutul se- 
mimijlOciu Mircea Notopol — ac
cidentat nu cu mult timp înaintea 
competiției — cu unul dintre cei 
tdoi „ușori" ai lotului dinamovist, 
Alexandru Filip. Cum însă victo
riile detașate (4—1) obținute de 
Dinamo în fața ambelor adversare 
ne scutesc de alte comentarii, am 
vrea să-i menționăm doar pe ju
doka brașoveni care s-au eviden
țiat : Ștefan Pop (cat. ușoara).

Alexandru Filip (cat semimijlocie) 
și ConsiatUin Știrbu (cat. grea). 
Cealaltă partidă a triunghiularului, 
Politehnica — A.S.A., a fost ex
trem de echilibrată și s-a încheiat 
cu succesul nescontat (3—2) al 
echipei din Tg. Mureș. Spunem a- 
ceasta pentru că nimeni nu s-ar 
fi așteptat că „ușorul" Gh. Ghițâ, 
învingător în toate cele 6 partide 
pe care le susținuse pînă atunci 
va fi întrecut de sportivul de la 
A.S.A., V. Mireștean, sau cine s-ar 
fi încumetat să anticipeze că ru
tinatul M. Stratan va prilejui tî- 
nărului St. Nagy (A.S.A.) prima sa 
victorie in actualul campionat ?

Mari surprize s-au înregistrat și 
în Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
unde CAROM din localitate — pro
movată anul acesta in Divizia A 
— a dispus de vicecampioana ță
rii I.E.F.S. și de Universitatea 
Cluj-Napoca. La Sibiu, Dinamo 
București a realizat scorurile ma
xime, dar titlul de campioană nu 
și-l va putea păstra dacă învin- 
gătoarea sa din etapa a iIl-a, Di- 
namo Brașov, va obține victorii — 
fie și numai la limită — în ulti
mele două etape ale competiției.

In sfirșit, la București, a sur
prins înfringerea Universității, in 
propria-i sală, in partida cu Șc. 
sp. Unirea Lași, .deși formația ie
șeană era lipsită de trei titulari. 
Cu rezultate surprinzătoare ș-au 
încheiat și celelalte două meciuri. 
Olimpia București depășind pe Șc. 
sp. Unirea, iar Universitatea pe 
Olimpia.

PENTRU TITLUL DL
1 s:

Cele patru echipe} care-și vor 
disputa titlul de campioană 
a țarii la polo *5 în cadrul 
turneului final îșt continuă pre
gătirile. Primele întreceri sînt 
programate între 8 și 10 noiem
brie, în piscina Floreasca din Ca-

CAMPIOANA LA POLO J 
n 
-i

U ni verși tatea pe

Costin CHIRtAC

I. Dinanio Buc.
2. Dinamo Brașov

3. CAROM
4. I.E.F.S.
5. Șc. sp. Unirea L
6. „U" Cluj-Napoca
7. Univ. București
8. Olimpia Buc.
9. Poli. București

10. Rapid Arad
II. C.S.M. Sibiu
12. A.S.A. Ta. Mureș

IN PRIM-PLANUL ÎNTREC
MIRCEA MUNTEANU

CORNEL FRAȚILA
Hi i'.

„TRAGEREA LA SORȚI
PENTRU SEMIFINALELE

C C. E.
NE FAVORIZEAZĂ"

„Echipa noastră și-a atins 
biectivul propus — he-a declarat 
Cornel Frâțilâ, portarul poloiști- 
lor de la Dinamo București, cîști- 
gâtoare a grupei preliminare din 
cadrul C.C.E. Jucătorii s-au mo
bilizat puternic, reușind să con
cretizeze o evidentă superioritate 
xalorică. Ne bucură locul I ocu
pat la Stockholm, dar marea sa
tisfacție ne-a oferit-o faptul că 
am reușit să dominăm de o ma
nieră netă pe Pro Recco, cîștigă- 
toare a „C.C.E.- și de mai multe 
ori finalistă, așa cum nu am reu
șit-o niciodată in întâlnirile noas
tre cu poloiștii italieni. Consider 
că tragerea ia sorți pentru semi
finale ne favorizează. La Hilver- 
sum, în grupă cu M.G.U. Mos
cova, deținătoarea trofeului, Den 
Robben (Olanda) și R. H. Kosice 
avem mult mai mari șanse de a 
ocupa unul din primele două 
locuri, decit dacă am fi evoluat 
la Budapesta, unde se vor intilni 
O.S.C. Budapesta, Partizan Bel
grad, S. C. Wurzburg (R.F.G.) și 
Pro Recco*

o-

pitală. înaintea acestei manșe 
(formațiile reiau întrecerea cu 
punctele și golaverajele din par
tidele directe anterioare), Dina
mo București se află în frunte 
cu un avans de patru puncte și 
un golaveraj superior (60—27 
față de 58—29), înaintea princi
palei sale rivale, Rapid Bucu
rești.

în aceleași zile, la Oradea, sînt 
programate ultimele partide din 
turneul pentru locurile 5—8, 
care se anunță extrem de echi
librat. După cum se știe, pri
mele două clasate, la finele ulti
mului turneu, vor 
campionatul viitor, 
Clasamentul :

în 
grupa A.

si

evolua 
în

1.
2.
3.
4.

C.N.U. Buc. 
Școlarul Buc. 
Poli. Cluj-Napoca 
Crișul Oradea

3 3
3 1
3 1
3 O

O
1
2
2

La numai 22 de ani (născut la 
12 octombrie 1952) Mircea Mun
teanu a cunoscut mari satisfac
ții între cele două buturi : a par
ticipat cu echipa reprezentativă 
de juniori la trei ediții ale Cam
pionatului european, a purtat în 
9 rînduri pe piept tricolorul pri
mei naționale (trăind, deci, și sa
tisfacția victoriei din 13 octom
brie asupra Franței), apără culo
rile celei mai bune echipe a ță
rii (Steaua). Primii pași în spor
tul cu balonul oval i-a făcut la 
Dinamo, unde ochiul atent al lui 
Gh. Ghiondea a văzut în Mun
teanu un talent deosebit. A tre
cut apoi la C. S. Școlar, pentru 
ca acum să fie unul dintre oa
menii de bază ai Stelei. Este 
funcționar M.A.N.

Taloner de excepție, cu un po
tențial de joc remarcabil, un adevărat ,.arg 
cum îi spun prietenii — a impresionat dumi 
echipa de tineret a Franței, prin modul mat 
să conducă în teren „XV“-le nostru. Căpitani 
ret a României poate deveni, prin muncă și 
dintre cei mai mari rugbyști ai noștri. Totul 
el, de seriozitatea sa.

■a

„CUPA FEDERAȚIEI"
LA RUGBY

7 0 1 34— 6
700 26- 9
6 0 2 20-20
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S-A ÎNCHEIAT SEZONUL COMPETIȚIONAL LA CĂLĂRIE

• LA SIBIU, după o întreru
pere de 10 am, s-a desfășurat 
un concurs de viteză la motoci- 
clism, în organizarea A.S. Voința, 
la care au participat numeroși 
alergători din întreaga țara. Au 
cîștigat : D. Vasîlescu (Brașov) 
— la cl. 70 cmc și 250 cmc, P. 
Pascotă (Timișoara) - 125 cmc, 

Hirschvogel (Reșița) — 175 
“ ' ' * (Brașov) — 500

Deac — N. Ciu- 
ataș O IN PA- 
CREANGĂ*. de 
avut loc „Cupa 

la orientare turistică.

W. 
cmc, O. Ștefani 
cmc și cuplul V. 
boțea (Sibiu) — 
DUREA „ION 
lingă Roman, a 
de toamnă** la orientare turistica, 
cu participarea a 36 de echipe.- 
Pe primele locuri s-au clasat : 
Șc. gen. 11 - la băieți, Șc. gen. 
1 — la fete (școli generale). Li
ceul nr. 2 — ia fete și Școala 
profesională I.M.R. - la băieți (la 
grupa licee, școli profesionale)
• NUMEROȘI TRĂGĂTORI cu 
arma de vînătoare au participat 
la cea de a IV-a ediție a „Cupei 
Maramureșul" la talere. Trofeele 
ou revenit următorilor : skeet - 
Cr. Pintilie (C.S. Baia Mare) 139 
î — la juniori, FI. Iurcenco 
(Steaua) 180 t — la seniori, C.S. 
Baia Mare 504 t — pe echipe ; 
trap — P. Dumitrescu (C.S. Baia 
Mare) 113 t — la juniori, D. Ispa- 
siu (Steaua) 158 t — Ia seniori și 
Steaua 488 t — pe echipe # »N 
ORAȘUL Tg. Mureș este în plină 
desfășurare campionatul de mini- 
fotbal inter-străzi. Dintre cele 1? 
echipe participcnte după 5 etape 
în fruntea clasamentului se afiă 
formațiile Racing (str. Sporturi
lor) 10 p, Inter-montana (cartie
rul T. Vladimirescu) 10 p și San
tos (str. Horia) 8 p. Echipele 
poartă simbolic numele unor for
mații celebre șî culorile tricouri- 
lor acestora @ RECENT, pensio
narul focșanean Vasîle Laioș (70 
de ani) s-a întors dintr-o teme
rară excursie pe bicicletă. El a 
parcurs peste 1600 km pe itinera
rul Oradea — Miskolz — Kosice — 
Brno — Bratislava — Komarno — 
Tatabanya — Szolnok — Oradea
• CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ 
ol sindicatelor a organizat pentru 
tinerii din asociațiile sportive de 
pe lingă întreprinderile forestiere 
competiția „Cupa forestierului" 
la popice, șah, tenis de masă șî 
volei. Trofeul a revenit asociației 
Avîntul forestier Curtea de Argeș 
© IN CENTRUL MUNICIPIULUI 
DEVA, din inițiativa locatarilor 
blocurilor nr. 9, 10 și 11, s-a a- 
menajot un frumos teren de tenis, 
pe care, de dimineață și pînă 
seara, copiii bot cu rachetele 
mica minge alba • PESTE 350 
DE ELEVI din București și Ploiești 
au participat la un frumos con
curs de atletism dotat cu „Cupa 
Congresului". Pe primul loc s-au 
clasat elevii școlilor generale nr. 
164 șj 203 din Capitala, care au 
obținut cele mai multe locuri I.

CORESPONDENȚI : |. Ionescu, 
G. Groapa, I. Marinescu, I. Pâuș, 
V. Manoliu, |, Fețeanu, |. Simion 
și M. Bedrosian.

La Lugoj s-au disputat ultime
le întreceri ale actualului sezon 
competițional la călărie, finala 
campionatului de concurs complet 
și „Cupa României", la obstacole.

Desfășurată pe o vreme nefavo
rabilă (ploaie, frig), finala campio
natului de concurs complet a ofe
rit, totuși, o dispută strînsă, com
petitorii apelînd la toate cunoștin
țele tehnico-tactice, pentru a ocu
pa un loc cît mai bun. Victoria 
a revenit sportivilor de la Dina
mo, care au alcătuit o echipă mai 
omogenă. O. Recer, C. V Iad și E. 
Ionescu au manifestat o bună for
mă de concurs, lor alăturindu-li-se 
Radu Mihaleea, D. Loneanu (Stea
ua), G. Schneider, D. Roșea 
(C.S.M. Sibiu).

Rezultate tehnice : echipe : 1.
DINAMO — 83,20 p, 2. C.S.M. Sibiu 
— 169,46 p, 3. Steaua — 146.6 p; i-i- 
dicidual : cat. ușoară : 1. C. VLAD 
(Dinamo) cu Prejmer —11 p. 2. 
O. Recer cu Paring —12,20 p. 3. 
R. Mihaleea cu Soc —44,33 p ; cat. 
mijlocie : 1. O. RECER cu Petri- 
șor —77,30 p, 2. E. Ionescu cu 
Vampir —78,20 p, 3. D. Loneanu 
cu Atlas —85,13 p.

în „Cupa României", cei care 
s-au impus au fost călăreții de la 
Steaua. Ei au avut o evoluție si
gură pe obstacole detașindu-se de 
ceilalți concurenți.

Rezultate tehnice t 1. STEAUA 
(D. Velea, D. Loneanu, I. Popa, C. 
Ilin) 286 p, 2. Dinamo 262 p, 3. 
C.S.M. Sibiu 164 p.

G. IGNEA ■— coresp.

REZULTATE TEHNICE: SE
RIA I, Știința Petroșani — „U“ Ti
mișoara 9—3 (9—3), C.S.M. Sibiu
— Agronomia Cluj-Napoca 10—13 
(3—6) ; SERIA A II-a, Gr. Roșie
— „Poli" lași 9—6 (3—0). Rulmen
tul Birlad — Rapid Buc. 9—4 
(6—4) ; SERIA A III-a, Dinamo — 
Sp. studențesc 9—9 (6—6), T.C.Ind. 
C-ța - Vulcan 12—0 (0—0) ; SE
RIA A IV-a, Steaua — Constr. Bu
zău 38—0 (jS—O), Farul C-ța — Glo
ria 36—13 (16—7).

Scorul etapei l-a realizat Steaua 
în fața Constructorului 
(38—0), după o partidă in care a 
avut permanent inițiativa. Radu 
Ionescu. Teleașă, Braga, Zafies- 
cu, Durbac, Mateescu și Suciu au 
fost realizatorii acestui scor cate
goric. Un rezultat-surpriză la Si
biu, unde studenții de la Agrono
mia s-au arătat a fi mai incisivi 
decit rugbyștii din localitate. In 
rest, victorii ale formațiilor gazdă 
care au valorificat la maximum a- 
vantajul terenului. O notă bună 
pentru Gloria și „Poli" Iași, puțin 
dispuse să cedeze oricum, în fața 
unor adversare care plecau favo
rite din start... (T. ST.).

CONFRUNTĂRI INTERE!
ÎN DIVIZIA DE LUPTE GR?

Buzău

Astăzi, la stadionul Metalul

CICLOCROSUL „OLIMPIA"

Astăzi, după-amiază, la ora 15,30, 
amatorii de întreceri cicliste și-au 
dat întîlnire la stadionul Metalul 
din București (Șos. Pantelimon) 
pentru a-și măsura forțele în cel 
de al treilea ciclocros al sezonu
lui. Competiția, dotată cu „Cupa 
Olimpia" este deschisă tuturor ca
tegoriilor de alergători.

Recent s-a disputat ultima e- 
tapă a campionatului republican 
pe echipe, la greco-romane (ur
mează turneele pe categorii) com
petiție care a avut o desfășurare 
interesantă, cu toate că unele for
mații nu s-au prezentat cu gar
nituri complete, avind sportivi 
plecați în Bulgaria, la Balcaniadă. 
Dintre echipele care au avut o 
evoluție foarte bună amintim pe 
Bihoreana Marghita, noua promo
vată în campionat, care a depă
șit echipe cu multă experiență de 
concurs, cum sînt C.F.R. Timi
șoara și Crișul Oradea. Rapid 
București a dominat categoric 
triunghiularul de Ia Craiova, dis- 
punînd la scor de Electroputere 
din localitate (26—2) și de Gloria 
Buzău. O comportare bună a a- 
vut și C.S.M. Pitești, - care, la Si
naia, a cucerit puncte prețioase, 
invingînd pe Steagul roșu Bra
șov și Carpați Sinaia.

La București, Steaua a făcut un 
galop de sănătate în dubla în
tîlnire cu C. S. Tulcea (20—8) 
și Dunărea Galați (19—9). Am în
registrat, cu deosebită satisfacție, 
prezența la categoria 52 kg în 
formația campioană a lui Gheor-

ghe Berceai 
la Miinchen 
mondial și

• eu aur la C 
sență de nu 
cauza unei 
activitatea 
lorosul lupți 
întîlnirl prii 
Tulcea și N. 
lăți) în urn 
nice de ms 
ccastâ reuni 
tida frumoa 
16) dintre i 
și Dunărea 
în special, 
(cat. 68 kg) 
de la tulce 
și N. Horn 
gălățeni, ca 
multă corni 
în executări 
Arbitraj^ 
Hasler slTN 
fără cusur, 
del situația 
curs, iar p; 
terii reguls 
ționată cu

NUMEROASE ACȚIUNI
STADION!(Urmare din pag. 1)

• Cu ocazia unei recente ședințe 
a Biroului F. R. Schi-Bob. a fost 
definitivat calendarul competițional 
intern și internațional pentru sezonul 
1974—1975, calendar care cuprinde nu
meroase întreceri la toate discipli
nele : biatlon, bob, sanie, schi alpin, 
schi fond, pentru seniori și juniori. 
Pentru prima dată la schi alpin (se
niori), campionatele republicane se 
vor desfășura în Paring.

• Prin grija administrației bazelor 
sportive Brașov, pîrtiile din Poiana 
Brașov sînt pregătite pentru apropia
tul sezon prin lucări de curățire, ni
velare și amenajare (pentru probe 
alpine), marcaje noi, delimitare de 
trasee, reparații la podețe (pentru 
probele de fond), reparații 0 între
ținere la șanțul de tragere, port-ținte 
și la cabana-vestiar a poligonului de 
biatlon. Prin aceste lucrări, s-au 
creat condiții pentru o desfășurare a- 
meliorată a tuturor concursurilor de 
schi și biatlon. De altfel, lucrări a- 
semănătoare s-au executat și la Pre
deal, pe pîrtiile Clăbucetului.
• Biroul F.R.S.B. a aprobat cîteva 

transferări spectaculoase. Iată o parte 
dintre ele : Iuliana Pața (fond), de la 
Olimpia Vatra Dornei la Dinamo 
Brașov ; Dorin Munteanu (schi alpin), 
de la Universitatea Brașov la C.S.U. 
Oradea ; Minodora Munteanu (schi 
alpin), de la S.B.C. Sinaia la C.S.U. 
Oradea ; Nela Simion (schi alpin), 
de la L.E.S. Predeal la C.S.U. Ora
dea ; Daniela Munteanu (schi alpin), 
de la C.S.U. Oradea la A.S.A. Bra
șov ; Petre Ciobanu (fond), de la 
Constructorul Cîmpulung la A.S.A. 
Brașov ; Ion Popa (bob), de la 
I.E.F.S. București la C.S.O. Sinaia.

© Gheorghe Gerea (Dinamo Bra
șov) a luat parte, recent, la două 
concursuri internaționale de sărituri 
pe trambuline din material plastic. La 
primul concurs, în Cehoslovacia, Ge
rea s-a clasat pe locul 18, cu sărituri 
de 62,5 m și respectiv 65 m. în aceeași 
întrecere, campionul olimpic W. For
tuna (Sapporo ’72) s-a clasat pe locul 
5, cu sărituri de 65,5 m și, respectiv, 
63 m. Al doilea concurs, de o anver
gură mai mică, disputat în R. P. Un
gară, a fost cîștigat de Gh. Gerea.

© în vederea noului sezon compe
tițional de iarnă, F. R. Schi — Bob 
a achiziționat o stație automată elec
tronică de cronometraj, cu două me
morii. Este vorba de un aparat de

cronometraj portabil, pentru toate 
disciplinele (schi, bob, sanie, biatlon), 
alimentat cu o baterie și a cărui 
precizie și unitate de măsură pot fi 
reglate în sutimi sau miimi de se
cundă. Aparatul dispune și de cir
cuite de imprimare grafică, astfel că, 
în momentul traversării liniei de so
sire, timpul realizat se înregistrează 
instantaneu pe fișa tehnică a con
cursului

• Pentru viitoarele întreceri, 
F.R.S.B. a întocmit lista de punctaj 
F.I.S. — F.R.S.B., pe baza rezultatelor 
sezonului precedent. Prin această 
listă, s-a stabilit o ierarhie pe probe 
și pe categorii de vîrstă, determi- 
nîndu-se — în același timp — și ca
tegoriile de start la care dau dreptul 
aceste rezultate pentru concursurile 
iernii viitoare

© începînd din această iarnă, la 
Predeal, Poiana Brașov și Sinaia vor 
fi instalate în stațiuni, precum și la 
telecabine, hărți-panou cuprinzînd 
pîrtiile de schi, mijloacele mecanice 
în funcțiune și informații despre sta
rea și grosimea stratului de zăpadă 
pentru ziua respectivă.

• Agenția de prestații turistice și 
transport pe cablu Brașov dispune 
pe lingă mijloacele mecanice de ur
care fixe (telecabine, telescaune, tele- 
schiuri), și. de 10 teleschiuri portabile, 
care vor putea fi folosite după nece
sități și solicitări, începînd cu căderea 
primului strat de zăpadă.

o Amatorii de drumeție vor avea 
la dispoziție o pîrtie special amena
jată la Predeal, în vecinătatea telefe
ricelor. în acest fel, vor fi evitate 
supraaglomerările și pericolul de ac
cidentare de pe pîrtiile ’ - - -

• Pîrtiile de schi vor
și întreținute mecanic 
speciale de amenajare, 
tite două utilaje, aflate _ . _
Poiană și la Predeal. Pînă la căderea 
zăpezii, va fi înzestrată și Sinaia cu 
lin utilaj asemănător. De asemenea, 
pîrtiile Parîngului vor beneficia de 
amenajări mecanice datorită utilajului 
de construcție românească obținut de 
I.E.F.S

© Agenția turistică de prestații și 
de transport pe cablu Brașov exe
cută în aceste zile ultimele lucrări de 
reparații curente, verificări și recon- 
diționări a tuturor mijloacelor de ur
care pe cablu de la Poiana, Predeal, 
Sinaia, Păltiniș. Pentru aceste revi-

zuiri periodice, în afara pieselor de 
import au fost întrebuințate și nu
meroase piese de schimb confecțio
nate în atelierele agenției.

• Deși apropierea iernii a fost a- 
nunțată de primele semne evidente, 
frig și zăpadă pe creste, Ministerul 
Turismului încă nu a definitivat în
treprinderile care urmează să se o- 
cupe de organizarea școlilor de schi 
pentru turiștii străini și români pre
cum șl a centrelor de închiriat ma
teriale și echipament în stațiunile de 
iarnă. Este vorba de opțiunea dintre 
A.P.T.A. București (recent înființată) 
și Agenția de prestații turistice și 
transport pe cablu Brașov, ultima 
fiind întreprinderea care a organizat 
aceste prestații în anii precedent! 
Dată fiind perioada scurtă rămasă 
pînă la debutul sezonului și atribu
țiile de organizare și înzestrare care 
incumbă, ar fi foarte binevenită o 
decizie grabnică în acest sens.

• Toate pîrtiile din Bucegi, Poiana 
și Predeal vor fi balizate pînă la 
sosirea zăpezii. In acest scop, Agen
ția de prestații turistice și transport 
pe cablu Brașov a confecționat peste 
300 de semne turistice de orientare și 
avertizare, care vor fi amplasate pe 
traseele de munte.

Mihai BARA

primele trei locuri s-au clasat : la 
băieți — • - •- -■ '
„Spira _
„Spiru Haret") și Dan Jiduc (Gr. 
șc. de prelucrare a lemnului), iar 
la fete — Polina Pupăzan (Gr. șc. 
Electronica), Marioara Voicu (Gr. 
șc. de prelucrare a lemnului) și 
Ecaterina Delea (Gr. șc. Electro
nica).

- Cristian Rijeală (Liceul 
Haret"), Dan Bigu (Lie.

BOGATA AGENDĂ COMPE- 
TIȚIONALĂ

Pe arena de popice a asociației 
sportive Dinamo, din Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, s-a des
fășurat concursul popular de po
pice dotat cu „Cupa Congresului 
al XI-lea“.

Iată și primii trei cîștigători : 1. 
T. Cemat (A. S. Dinamo) ; 2. A. 
Aromânesei și C. Botez (Clubul 
sportiv „Onești") și M. Suditu 
(A. S. CAROM).

De asemenea, A. S. Fulgerul 
P.T.T.R. a organizat, pentru facto
rii poștali, un interesant concurs 
popular de ciclism pe circuit în
chis, cu biciclete de construcție ro
mânească. Primele trei locuri, Pe- 
trache Matei, V. Lazăr si Ion Bân- 
gălău.

Gh. GRUNZU, coresp,

COMPETIȚII VOLEIBALISTICE

Clăbucetuluj. 
fi bătătorite 
prin mașini 
Sînt pregă- 

în dotare în

Campionatele Diviziei B au ajuns 
la jumătatea turului. Iată rezulta
tele înregistrate în etapa a 5-a : 
masculin : C.S.U. Brașov 
Brașov 3—0, Corvinul
— Ind. sîrmei C. Turzii 3—1, Voința 
Alba Iulia — Electra ~~ 
1—3, Cri șa na Oradea -
Brașov 0—3, SARO Tîrgoviște — 
Delta Tulcea 1—3, Locomotiva Bucu
rești — Grivița Roșie București 
3—0, Relonul Săvinești — PECO 
Ploiești 3—0, Politehnica Iași — Fa
rul Constanța 3—2, Constructorul 
Brăila — Electroputere Craiova 3—0, 
Progresul București — Aurora Ba
cău 3—1 ; feminin : Progresul Bucu
rești — I.G.C.M. Brașov 0—3, C.P.B.
— Universitatea Iași 3—2, Sănătatea 
Ploiești — Voința Craiova 0—3, Da
cia Pitești — Flacăra roșie Bucu
rești 3—o, Drapelul roșu Sibiu —

— I.C.I.M. 
Hunedoara
București 
Tractorul

I.T.B. 3—1, Știința Bacău — 
lăul P. Neamț 3—1, Voința 
rești — Corvinul Deva 3—2, 
București — Universitatea 
Napoca 0—3, Confecția București — 
Medicina Tg. Mureș 2—3. C.S. Za
lău — Universitatea București 3—1.
• în „Cupa Federației" : femi

nin : Universitatea Timișoara — 
Rapid 2—3, Penicilina Iași — Uni
versitatea Craiova 3—0, C.S.U. Ga
lați — Spartac București 3—0 ; mas
culin : Viitorul Bacău . — C.S.U. 
Galați 0—3, C.S.M. Suceava — Ex
plorări B. Mare 2—3, „U“ Cluj-Na
poca — Petrolul Ploiești 3—0, Poli
tehnica Timișoara — I.E.F.S. 3—0 A 
Divizionara A Politehnica Timișoara 
a cîștigat „Cupa Timiș", la care au 
mai luat parte echipele K.S. Beskid 
(Polonia), I.E.F.S. București și Po
litehnica II.
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numele unor jucit 
trat de curînd m ________  ____
pei Politehnica Iași. Acțiunea de 
întinerire a forțnației, pe care a 
adoptat-o antrenorul Ilie Oană, a 
început să dea1 roade. Formația 
din „Copou" se află astăzi în plin 
proces de recbnstrucție. Pînă mai 
ieri jucători 'anonimi ai unor e- 
chipe de Divizia C, toți cei enu- 
merați mai sus, au devenit acum 
oameni de bază, aducînd acel atît 
de mult așteptat reviriment în 
joc. Media de vîrstă de 21 de 
ani (Incze, la cei 27 ai săi a de
venit veteranul formației !) a unei 
echipe cu cei mai mulți debu- 
tanți în Divizia A dă certitudi
nea unei aflrifcări. aceea pe o 
durată mai mare de timp, cu re
zultate 
(Gh. N.)

ARMA CU DOUA TĂIȘURI, 
înaintea meciului Chimia Rm. 
Vîlcea — F. C. Galați, corespbn- 
dentul nostru din Galați ne re
lata că, absent 
antrenamentele 
Viorel Stoicescu 
în meciul care 
poare, Stoicescu . , _
zon în fruntea formației, pe mină 
cu banderolă de căpitan de e- 
chipă (!). Mecanismul 
nomen paradoxal ne 
conducerea tehnică a 
promisul, din cauza 
jucători buni. Dacă tot l-a titu
larizat, s-a încercat o lovitură de 
efect, desemnîndu-1 pe Stoicescu 
căpitan de echipă, obligîndu-1, 
deci, să aibă o comportare exem
plară. într-un fel. stratagema a 
reușit, „nr. 6” gălățean evoluînd 
foarte bine. Poate că Stoicescu a 
fost recuperat. Dar ceilalți jucă
tori ? EI au înțeles; probabil, că 
prezența la antrenamente a de
venit... facultativă. (I. C.)

nemotivat de lai 
acelei săptămîni, 
nu va fi folosit 

urma... Dar, stu- 
a intrat pe ga-

trul liniei 
s-a dovedit 
echipa din 
noului vîrf 
rească forța 
rilor săi și 
La capătul

acestui fe- 
apare clar i 
admis com- 
sărăciei de

de atac. Schimbarea 
de bun augur pentru 
Satu Mare, prestația 
avînd darul să spo- 
ofensivă a coechipie- 
finalitatea acțiunilor, 
uneia dintre acestea 

a căzut și golul care a 
toria Olimpiei, realizat 
Borota, în minutul 74 
rii. (M. I.)

itori care au in-
1 rîndurile echi-

adus vic- 
de însuși 

al intilni-

ASTA DA, SPORTIVITATE ! 
învinsă în ultimele momente ale 
partidei de la Cluj-Napoca, for
mația din Tg. Mureș a știut să 
primească demn și bărbătește 
k.o.-ul. își dădea seama, credem, 
că principala vinovată era tot ea, 
prin jocul de o mare prudență, 
cu atît mai condamnabilă la una 
dintre cele mai bune formații de 
contraatac ale fotbalului nostru... 
Ne gîndeam cum vor reacționa 
cele două grupuri de suporteri 
organizate, vecine, la tribuna a 
Il-a, după finalul așa de cald. Ei

EXPLICAȚIA NOTEI 
nică, la Petroșani, după 
F.C.M. Reșița, se spunea că Jiul 
a jucat în prima repriză la fel de 
bine ca în returul partidei cu 
Dundee United. Și, pe bună drep
tate, au meritat „alb-negrii“ a- 
plauzele publicului. După pauză 
insă, reșițenii au demonstrat mai 
multă vigoare, au fost primii la 
minge, conducînd implicit „ostili
tățile”, în timp ce replica Jiului 
era tot mai palidă. Pe acest fond, 
nemulțumit de evoluția echipei 
sale, publicul s-a înfierbîntat, a 
primit cu vădită nemulțumire 
cele două cartonașe galbene, a- 
dresate justificat lui Libardi și 
Naghi de către arbitrul Otto An- 
derco. Ba, mai mult, în finalul 
întîlnirii publicul a avut de-a 
dreptul o atitudine ostilă față de 
conducătorul jocului, adueîndu-i 
injurii. ...De unde și nota 7 la 
„Trofeul Petschovschi”. (M. T.)

7! Dumi- 
meciul cu

In creștere...

OCAZII DE
chenare ale _ _____
fotbal care apar după

POATE CA NU NUMAI JAPO
NIA... Startul constănțenilor în a- 
cest campionat a fost mai mult 
decît greoi. Una din explicațiile 
acestor dificultăți a fost turneul

MARILE 
bișnuitele 
noastre de ____ _____ _____ ____
fiecare etapă divizionară cuprind, 
în afara scorurilor, unele raporturi 
între cele două echipe, în așa fel, 
incit, cititorii au posibilitatea să 
constate diferențieri in evoluția a 
două echipe. Referindu-ne la me
ciul „U" Craiova — Steaua, consta
tăm un raport de 16—4 la comere, 
fapt care arată dominarea terito
rială craioveană și incapacitatea 
înaintașilor bucureșteni de a pune 
apărarea adversă în situații difi
cile. De altfel. Steaua a obținut 
cele 4 cornere numai după ce a 
fost egalată, deci, s-ar fi putut ca 
și atunci cînd conducea cu 1—0 a- 
tacul bucureștean să fie mai agre
siv. în schimb, raportul de situa
ții mari de gol, e adevărat, mai 
subiectiv, nu apare încă în chena
rul nostru de lunea. Pentru curio
zitate îl redăm : 7—5, inclusiv go
lurile, pentru „U“ Craiova. Deci 
mult mai echilibrat decît la cor
nere și șuturi. Cei vinovați de ratări 
se știu, în ambele tabere ! (A. N.)

GOL. O- 
cronicilor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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SEVERIN |

paletă și 
udețul Ca- 
recent, la 
Congresu- 

e masă. Au 
legitimați, 
îșița, Ora- 
fouă. Cîș- 
Icu — la 
eleu — la 
mgu — la 
?anu — la

I
I
I

V, coresp. I

Portarul Iorgulescu, atent, iese în întâmpinarea balonului șutat de 
Chihaia și speranțele studenților, în egalarea scorului, au fost 
risipite Foto : S. BAKCSY

bine, am văzut o splendidă ple
doarie pentru sportivitate. Steagu
rile alb-negre (ale studenților) și 
roș-albastre (ale mureșenilor) fîl- 
fîiau alături iar sutele de supor
teri strigau i Universitatea — 
A.S.A.! Universitatea — A.S.A.!... 
Gazdele i-au condus pe cei veniți 
de la Tg. Mureș pînă la autobuze și 
aplauzele au însoțit demararea 
autocarelor... (Ef. I.)

REALISMUL LUI BOJIN. Ta- 
lentatuT dîacant timișorean a fost 
criticat, nu o dată, pentru lipsa 
sa de formă sau pentru carențe 
de ordin disciplinar. Partida cu 
F. C. Argeș, de sîmbătă, avea să-1 
prezinte pe Bojin la... polul opus, 
în primul rlnd, pentru că. folo
sit ca mijlocaș, el a reușit un 
joc bun, mai ales în repriza se
cundă. Și apoi, pentru că, după 
meci, în timp ce era felicitat, în 
vestiarul echipei timișorene, pen
tru faza din care a rezultat golul 
lui Dașcu și pentru evoluția lui, 
Bojin avea să replice sincer și 
realist î „Am ținut prea mult ba
lonul ! Trebuia să-1 pasez mai re
pede în multe faze. Atunci, cu 
siguranță, că n-ar mai fi fost o 
victorie la limită !“ Ne-a plăcut 
franchețea lui Bojin și am vrea 
să credem că ea reprezintă, de 
fapt, angajarea spre o renaștere 
valorică. (M. M. I.)

O FERICITA SCHIMBARE. Mai 
bine de două treimi din desfășu
rarea partidei de la Satu Mare, 
dominarea insistentă a formației 
gazdă nu s-a soldat, după cum 
chiar cursul jocului ar fi îndrep
tățit acest lucru, cu înscrierea u- 
nui gol, din numeroasele ocazii 
ale atacanților Olimpiei la poarta 
apărată de Moldovan. Cînd mai 
rămăseseră însă aproximativ două
zeci de minute pînă la fluierul 
final, antrenorul Gh. Staicu a 
avut fericita inspirație să-1 treacă 
pe Borota, pînă atunci ceva mai 
puțin activ pe extremă, în cen-

din Japonia, efectuat în plină 
iarnă, într-o perioadă cînd fot
baliștii noștri acumulează fondul 
de pregătire fizică necesar între
gului an. Probabil că turneul din 
Japonia a avut o parte de con
tribuție la „plecarea ratată" a fot
baliștilor de pe malul mării. în 
ultimul timp " " ' '
început să-și 
nu reuștește — exceptînd meciul 
cu „U“ Cluj-Napoca — concreti
zări pe măsura așteptărilor. Nu 
este exclus ca această ineficacitate 
să provină din nefixarea unei 
structuri ofensive. F. C. Constanța 
rulează prea mult jucători complet 
diferiți ca Ncgoescu, Caraman și 
Lică, ceea ce împiedică organiza
rea jocului. O mai minuțioasă a- 
naliză a problemelor ofensive ar 
putea da un răspuns. (I. Ch.)

MATURITATEA U.T.A.-ei. Du
minică, în partida disputată la 
București cu Sportul studențesc, 
U.T.A. a făcut din nou dovada 
maturității și experienței sale de 
joc, care i-au și adus, de altfel, 
o prețioasă victorie. In fața unui 
adversar care a forțat -tot timpul 
și a silit-o să se mențină în de
fensivă în marea majoritate a 
celor 90 de minute, echipa ară
deană a știut să-și organizeze 
foarte bine jocul, îndeosebi în 
preajma propriului careu, unde a 
creat o zonă aglomerată de apă
rare greu de depășit, împotriva 
căreia studenții bucureșteni n-au 
găsit _ soluția potrivită nici prin 
centrări înalte (respinse prompt 
de fundașii centrali ai echipei 
oaspete și de către Pîrvu), nici prin 
combinații de pase sau șuturi de 
la distanță (care se 
sea în pădurea de 
preajma porții lui 
(C. F.)

F. C. Constanța a 
revină, deși atacul

loveau ade- 
picioare din 

Iorgulescu).

LA „POLI" IAȘI
DE ÎNTINERIRE ÎNCEPE SA 
DEA ROADE. Anton, Sofian, 
Toacă, Dinu, Birta, Simionov, iată

PROCESUL 
ÎNCEPE 

Anton,

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
U PKOCU.

INTERE- 
4.SA TRA- 

PBONO- 
^RIE 1974. 

ira după 
ulă tehnică 
septembrie

! găsesc : 
" și „Mos- 
>ani de va- 
excursii în 
itinerariul :

Bologna, Florența, Roma, Perugia, 
San Marino, Ravena, Padova. Trieste 
excursii de 2 locuri în U.R.S.S. pe 
ruta Moscova, Leningrad sau 
excursii de 2 locuri în R. D. Ger
mană, pe itinerariul Berlin, Potsdam, 
Dresda, Leipzig.

Se vor extrage în total 68 
mere în 8 extrageri.

Vă reamintim că simbătă 
brie a.c. este ultima zi 
procurarea biletelor.

Alte amănunte găsiți în 
tele tragerii. existente î 
agențiile Loto-Pronosport.

2
de nu-
noiem- 
pentru

i prospec- 
în toate

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 30 

OCTOMBRIE 1974

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI j 1.520.051 lei din 
763.075 lei report.

EXTRAGEREA I
39 44

EXTRAGEREA a
29

care

1 40

Il-a :
28 26

13

42

23

3

DEMARCĂ JUL, COMPONENTĂ DE BAZĂ 
A JOCULUI MODERN

Fotbalul practicat la un nivel supe
rior se bazează pe acțiuni gindite șl 
bine organizate. Astăzi, mai mult ca 
oricind. jucătorii sint caracterizați șî 
apreciați nu numai din punct de ve
dere al nivelului tehnic sau al cali
tăților fizice, cu, mai ales, după me
dul în care gindesc pe teren, după 
capacitatea de rezolvare a unor situa
ții, a transmiterii pasei șl, în special, 
a ȘTIINȚEI DEMARCĂRII.

Ne-am oprit la problema demarcă
rii tocmai pentru că jucătorii noștri 
sint încă deficitari la acest capitol. 
Ce se înțelege prin demarcare 7 Este 
o acțiune prin care jucătorii caută 
să scape de supravegherea adversa
rului pentru a-și crea o situație de 
joc favorabilă, o demarcare corectă 
comporta o distanță corespunzătoare 
față de partener, de plasarea lntr-un 
loc liber, executată rapid, pe dis
tanțe scurte, prin țîșniri pe Ungă ad
versar, schimbări de ritm și opriri 
instantanee. Demarcarea, această ma
nevră tactică — simplă în aparența 
— ca șl pasa și sprijinul reciproc re
prezintă elementele de bază ale jocu
lui conslructiv-colectiv-ofensiv.

DEMARCAREA IN SITUAȚIA INI
ȚIALA DE ATAC. Odată ajunsă min
gea la portar este indicat ca acesta 
sâ caute să-și pună echipa în atac 
prin transmiterea precisă, cu mina, 
la unul din fundașii laterali. In jo
cul echipelor noastre portarii igno
rează. în general, acest procedeu, 
preferind degajarea lungă cu picio
rul neindicată din cauza Impreciziei 
pasei la* distantă. în cele mai multe 
cazuri, datorită apărătorilor care nu

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A Xl a A DIVIZIEI A

caută să-și găsească poziții favora
bile de intrare în posesia mingii, ac
țiunea de atac se destramă, astfel, 
din fașă. Preocupări în acest sem> 
se văd la Răducanu (mai pregnant 
la echipa națională). Iorgulescu, Ada- 
maclie și Suciu. Sătmăreanu, Delea- ; 
nu, Anghclini, Birău, Cheran, Nicu- 
lescu și Czako, sint cîțiva dintre f un-. 
dașii laterali care execută bine dc,- ’ 
marcarea obligîndu-i, astfel, pe por
tari să le transmită miifgea ca 
mina. '

DEMARCAREA COORDONATORU
LUI DE JOC ȘI A MIJLOCAȘILOR. 
In campionatul nostru, jucătorul co
ordonator și mijlocașii se deplasează 
destul de lent, într-un tempo scă
zut, cu întîrziere, ceea ce permite 
adversarilor să efectueze presing, 
să-i marcheze strict. Unele încercări' 
care sint mal apropiate de cerințe 
se observă la Dinu, Dumitru, Naghi, 
Domide, Beldeanu si Libardi. Ceilalți 
mijlocași nu sint preocupați de o 
demarcare corespunzătoare atît timp 
cit ei așteaptă primirea mingii.

DEMARCAREA ÎNAINTAȘILOR 
Este compartimentul cel mai defici
tar în această privință. în campiona
tul nostru se marchează puține go
luri, deoarece înaintașii — în loc , să 
se demarce — se a.uto marchează (fie 
rămmmd pe loc, fie ...ascunzîndurse 
după adversar), înghesuind jocul în 
zonele cele mai aglomerate. Din a- 
ceastă cauză jucătorul cu mingea este' 
obbgat să o conducă pînă este depo
sedat, neavînd, practic, cui să pa
seze, extremele ascunzîndu-se și ele 
după adversar. Mureșan și Bojin — 
dintre vîrfurlle de atac din Divizia 
. . execută destul de bine prore-

deplasindu-se pe un front larg de atac
Gheorghe NERTEA

U.T.A. — F. C. Argeș 1 GH. 
LIMONA, ajutat la linie de C. 
Manușaride (ambii din București) 

V. Topan (Cluj-Napoca) ;
Steagul roșu — Univ. Craiova ! 

NICULESCU, ajutat de R 
Stîncan și Gh. Vasilescu II (toți 
din București) ;

Chimia Km. Vilcea — Olimpia 
Satu Mare 1 N. RAINF.A (Bîrlad). 
ajutat de Gh. Retezan și Al. Gri- 
gorescu (ambii din București) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Sportul

ECHIPA CAMPIONATULUI 
DUPĂ ZECE ETAPE

Iată cum se prezintă echipa cam
pionatului întocmită prin adiționa
rea notelor obținute do jucători : 
IORGULESCU (82) CHEBAN (<4) 
BIGAN (80) SATMAREANU D (771 
DELEANU (72) NAOJt (74) NAGHI 
(A.S.A.) (74) R. NUNWHI.LEB (8u) 
ATODIRESEI (73) MUREȘAN ■
(73) HAJNAL (73).

CUPA „A+T-

(A.S.A.)

1. DINAMO 20 17 2 1 52—14 36
2. Univ Craiova 20 12 3 5 53—20 27
3. U.T.A. 2(1 11 2 7 39—24 24
4. Steaua 20 9 5 6 40—31 23
5. F.C. Constanța 20 8 6 6 26—22 22
6. A.S.A. 20 9 4 7 29—28 22
7. F.C. Argeș 20 8 5 7 27—18 21
8. „PO1L“ Timiș. 20 9 3 8 28—32 21
9. Jiul 20 5 10 5 23—21 20

10. F.C.M. Reșița 20 9 2 9 30—29 20
ÎL „Poli." Iași 20 9 1 10 2^—31 19
12. Olimpia 20 6 5 9 18—27 17
13. Sportul stud. 20 6 4 10 30—31 16
14. „U" Cj-Napoca 20 6 4 10 24—33 10
15. Steagul roșu 20 6 3 11 26—38 15
16. Chimia 20 5 5 10 23—57 15
17. CFR Cj-Napoca 20 4 6 10 15—28 14
18. F.C. Galati 20 5 2 13 15—42 12

TINERET-SPERANȚE
1. DINAMO 10 9 1 0 32— 8 19
2. Univ. Craiova 10 8 1 1 38— 7 17
3. Steaua 10 5 3 2 26—19 13
4. F.C. Constanța 10 5 3 2 15— 9 13
5. U.T.A. 10 6 0 4 28—15 12
6. F.C. Argeș 10 3 5 2 11— 8 1J
7. „Poli." iași 10 5 1 4 17—16 11
8. „Poli44 Timiș 10 4 2 4 19—25 10
9. A.S.A. 10 3 3 4 13—13 S

10. Jiul 10 1 7 2 7—12 9
11. F.C. Galați 10 4 1 5 12—25 9
12. Chimia 10 4 1 5 19—39 9
13. Sportul stud. 10 3 2 5 20—15 8
14. F.C.M. Reșița 10 3 1 6 15—19 7
15. „U" Cluj-Napoca 10 3 0 7 16—21 6
16. Olimpia 10 1 4 5 7—18 6
17. Steagul roșu 10 2 2 6 11—27 6
18. CFR Cluj-Napoca 10 1 3 6 7—17 5

studențesc : C. GHIȚA, ajutat 
C. Braun (ambii din Brașov) 
I. Boroș (Timișoara) ;

Dinamo — Jiul : N.

de 
?i

CURSARU, 
ajutat de M. Moraru și M. Ma- 
rinciu (toți din Ploiești) ;

F.C.M. Reșița — „U« Cluj-
Napoca : GH. POPOVICI, 
de C. Ioniță I (ambii din 1 
rești) și T. Andrei (Sibiu) ;

Steaua — F. C. Constanța: 
I. RUS (Tg. Mureș), ajutat de 
A. Ene (Craiova) și M. Stelian 
(Sighișoara) :

F. C, Galați — Politehnica Ti
mișoara : Z. SZECSEI (Tg. Mu
reș), ajutat de V. Iacob (Oradea) 
și N. Barna (Tîmăveni) ;

C.F.R. Cluj-Napoca — Politeh
nica Iași : T, LECA, ajutat de 
C. Pîrvu (ambii din Brăila) și 
A. Munich (București).

ajutat 
Bucu-

S-A MICȘORAT»
„Maladia" regulamentară de care 

vom aminti s-a declarat de mai 
multă vreme. Dar parcă In acest 
sezon ea ajunge la situații direct 
alarmante. E vorba de păstrarea 
distanței regulamentare, de 945 m., 
de către „zid“, la executarea lo
viturilor libere. O mică observare 
făcută la etapele desfășurate pînă 
acum in Divizia A, demonstrează 
că... media distanței la care se a- 
șează „zidul- e de maximum 7 
metri. Există însă și recorduri, 
cazuri in care conducătorii jocu
rilor acceptă ca distanța să ajun
gă chiar și la 6 metri I în Divi
ziile B și C incălcarea acestei 
dispoziții regulamentare e și mai 
flagrantă. Constatăm deci că în 
fotbal acționează un nou... sistem 
metric !

Problema e, din nefericire, ac
tuală și pe plan internațional. Un 
caz destul de recent, acela al că
pitanului echipei Spaniei, Clara- 
munt, care a plătit cu eliminarea 
din joc repetata nesocotire a păs
trării distanței regulamentare, de
monstrează o mentalitate, ce tin.de 
să se generalizeze. Oficialitățile 
fotbalistice reacționează deocam
dată prin recomandări care, după 
unele opinii ale unor conducători 
U.E.F.A., vor cere arbitrilor să 
dea, la prima nerespectare a dis-

ACTUALITĂȚI
• BILETE PENTRU MECIUL PROGRE

SUL — RAPID. Astăzi se pun in vînzaie 
biletele pentru partida-derby Progresul 
— Rapid, de duminică, din cadrul Divi
ziei B la următoarele case : stadioanele 
„23 August", Giulești, Progresul și Di
namo. Tntilnirea se va disputa pe sta
dionul Republicii incepind de la ora 11.
• MECIURI AMICALE. Formația Vultu

rii Textila Lugoj a susținut luni o par
tidă amicală în compania divizionarei A 
F.C. Argeș. Intilnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2 (0—1), prin 
golurile realizate de Bărbulescu, Stăncel 
(din 11 m), respectiv, Radu II și Troi. 
Astăzi, echipa din Lugoj va juca cu o 
altă divizionară A : ,,U“ Cluj-Napoca, 
iar F.C. Argeș la Hunedoara, cu Corvi- 
nul.
• AGENDA BUCUREȘTEANA. In cursul 

acestei săptămîni se vor disputa în Ca
pitală următoarele partide :

- Vineri 1 noiembrie : stadionul Di
namo, ora 12,30: Dinamo - JhH (tineret- 
speronțe) : oro 14,30: Dinamo — Jiul
(Divizia A).

- Simbătă 2 
romei, ora 14,30: 
zia C).

noiembrie : terenul La-
Laromet - 1.0.R. (Divi

noiembrie : stadionul
Steaua — F.C. Constanța 

- F.C. 
____ ,_____________ ..... ______  Voința, 
ora 11 : Voința - Metalul București (Di
vizia B): terenul Flacăra roșie, oro 11 : 
Flacăra roșie — Te h no metal (Divizia C) : 
terenul T.M.B., ora 11 : T.M.B. - Auto
matica (Divizia C); terenul Electronico, 
ora 11 : Electronica — Unirea Tricolor 
(Divizia C); stadionul Steaua (terenul 
II), ora 11: Șoimii TAROM - Olimpia 
Giurgiu (Divizia C).

— Duminică 3 
Steaua, ora 9: 
(tineret-speranțe) ; oro 11 : Steaua 
Constanța (Divizia A); terenul

IERI, ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

In etapa de Ieri a „CUPEI ROMÂNIEI* 
s-au înregistrat următoarele rezultate : 
Chimio Vama — C.S. Botoșani 0-4 (0—3), 

- -------------- „ . Brâ.<a
Mine- 
Vaslui 
(0-2). 

2-0 
G.’o- 

Giurgiu

,inf®s's*ral “™>6toarele

Electrica Constanța — Progresul 
2—3 (1—1), Bihoreana Marghita — 
rul Baia Mare 1-0 (1-0), Viitorul
— Ceahlăul Piatra Neamț 0-2 
Chimia Găești - Metalul Plooeni 
(6—9). Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
ria Buzău 2-1 (0-1), Olimpia
— Voința București 2-1 (1-1), Construe- 
torul Bistrița - Minerul Bălța 2-0 (2-0), 
Gloria Reșița - Vulturii Textila Lugoj 
2—1 (1—0). Rapid Piatra Olt — Energia 
Rovinari 2-1 (1-1), Viitorul Aluniș - 
I.C.I.M. Brașov 2-1 (0-0), U.P.A. Sibiu
— Industria sirmel Cîmpia Turzii . 2—3
<1—1. 2-2). Fulgerul Maglavid - Știința 
Petroșani 1-2 (0-2). Meciul Cetatea Tr. 
Măgurele — Rapid București se dispută 
azi.

METRUL ?
tanței regulamentare, un avertis
ment colectiv, iar la a doua si
tuație să elimine automat pc că
pitanul de echipă. Și Colegiul 
nostru de arbitri ar trebui să facă 
ceva pentru corecta aplicare a 
dispoziției de regulament. Severi
tatea arbitrilor ar trebui să apa
ră mai cu seamă atunci cînd e • 
vorba de „zidul'1 echipei-gazdă, 
pentru acesta existînd o situație 
total privilegiată și cu atît mai 
neregulamentară. Dar, privite în 
perspectivă, lucrurile se pot schim
ba : mulți dintre componenții Co
mitetului executiv F.I.F.A. și chiar' 
unii dintre membrii lui Interna
tional Board sînt PENTRU DES
FIINȚAREA „ZIDULUI" LA LO
VITURILE LIBERE, ADICĂ PEN
TRU APLICAREA — IN ACESTE 
SITUAȚII A PREVEDERILOR 
PRIVIND LOVITURA DE PE
DEAPSĂ : TOȚI JUCĂTORII, CU 
EXCEPȚIA PORTARULUI ECHI
PEI ÎMPOTRIVA CĂREIA A 
FOST DICTATA LOVITURA LI
BERA, SĂ SE AFLE LA 9,15 M. 
ÎNAPOIA MINGII. Se va termi
na, atunci, • cu penibila tîrguială 
pentru cîțiva centimetri și, in ge
neral, cu încălcarea unei dispozi
ții asa de clare.

— Ef. I. —

• TURNEUL ECHIPEI BRAZILIENE OPE- 
RARiO. Duminică, la Craiova, formația 
braziliană Operări© va susține prima par
tida din cadrul turneului in țara noastră. 
Oaspeții vor juca în compania echipei 
locale Universitatea.
• REUNIREA LOTULUI DE

(21 DE ANI). Luni la ora 11 se va reuni 
la Centrul sportiv ,,23 August* 
tineret de 21 de ani. |n vederea 
cu reprezentativa similară a 
din 7 noiembrie, de la Gyongycs (loca
litate situată la 80 de km de Budapesta), 
antrenorul Ion Voica a convocat urmă
torii jucători : Lâzcreanu și Mofîuu (por
tari), Poicțchi, Grirotaș, FI. Marin, Matei 
și Purima (fundași) ; lovănescu, Hurloi 
și Bălăci (mijlocași); Aeleneî, M. Radu- 
canu, V. Mureșan, Crișan și Danilă 
(înaintași). __
• MECIUL DINAMO - JIUL PE Ml- 

CUL ECRAN. Partida de miine, dintre 
Dinamo și Jiul - contînd pentru etapa a 
Xl-a din Divizia A - va fi transmisă 
integral de studioul de televiziune cu 
începere de Io ora 14.45.

echipei

TINERET

lotul de 
partidei 

Ungariei

tin.de


SESIUNII
CM. DE VOLEI DIN MEXIC

(Urmare din pag. 1)

REUNIUNEA
COMITETULUI DIRECTOR

AL F.I.B.T.

cuprinsul patriei dezbat cu res
ponsabilitate și mîndrie patriotică 
proiectele Programului partidului 
și Directivelor Congresului, își ma
nifestă adeziunea entuziastă la a- 
ceste documente programatice, 
care deschid națiunii noastre pers
pectiva luminoasă a edificării so
cietății socialiste multilateral dez
voltate șl a înaintării României 
spre comunism.

Marea Adunare Națională a 
dezbătut și aprobat următoarele 
proiecte de îege:

— Proiectul de lege a 
rii după cantitatea și 
muncii :

— Proiectul de lege 
sistematizarea teritoriului 
litățijor îirbane si rurale

— Proiectul de lege cu privire 
la fondul funciar ;

— Proiectul de lege sanitar-ve- 
terinar ;

— Raportul guvernului Repu-

retribuî- 
calitatea

privind 
și loca-

bliciîWsoclaliste România asupra 
apljbKii hotărîrilor de partid și 
de stjtt cu; privire la introducerea 
regimului de economii la energie, 
combustibili, materii prime, mate
riale și cheltuieli administrativ- 
gospodărești ;

— Proiectul de lege cu privire 
la desfășurarea activităților în do
meniul nuclear din Republica So
cialistă România ;

— Proiectul de lege privind in
vențiile și inovațiile ;

— Proiectul de Tege a ocrotirii 
patrimoniului cultural-național al 
Republicii Socialiste România.

Ânunțînd încheierea dezbateri
lor, din -prima parte a sesiunii, 
președintele Marii Adunări Națio
nale a arătat că proiectele de legi 
rămase pe ordinea de zi, ca și 
alte proiecte de legi ce se vor 
primi între timp la Biroul M.A.N., 
urmează să fie examinate, pînă 
la următoarea ședință în plen a 
sesiunii, de .comisiile permanente 
competente, care vor fi convocate 
în acest scop.

ECHIPA MASCULINĂ A POLONIEI
PENTRU PRIMA OARĂ

CAMPIOANĂ MONDIALĂ
Reprezentativa României a ocupat locul 6

I Turnee internaționale de tenis

ILIE NÂSTASE l-A
HILTON HEAD Ilie Năstase a în- 

tîlnit în primai tur pe asul austra
lian Rod Laver, pe eare l-a învins 
cu 8—4. 6—4. la capătul anul meci 
spectaculos și de excelent nivel teh

ÎNVINS pe laver

BOXERI ROMANI 
ÎN ÎNTÎLNIRI

nic. în competiția feminină : Evert
— Goolagong 6—2. 6—1.

VIENA. In turneul de la „Stad- 
halle“. Ion Tiriac — Ray Keldie 3—G, 
6—4. 6—0. Alte rezultate : Gorman
— Mayo 6—3. 7—5; Meiler — V-elasco 
6—1, 6—4: Rahim — Kuhnke 6—1, 
6—3. Battrick — Molina 6—3, 7—5.

PARIS. Ashe — Debiicker 
6—2; Van Dillen — Hagelauer
3— 6. 9—7; Solomon — Hailîet
4— 6. 6—2_* Pasarell — Meyer 
6—1: Fillol — Contet 6—4: 6—3;
— Jauffret 6—4. 9—8; Dominguez —
Mandarino 6—0. 6—3; Zugarelli —
Beuat 6—0, 6—2; Moore — Proisy 6—1. 
6—8, 3—6; N’Godrella 
6—2. 5—7, 6—3.

CARDIFF ,,Cupa 
Lloyd — Martin 4—5, 
driguez 
boys —

6—3.
6—4.
6—2,
6—3. 

Koch

în Palatul spoiturilor „Audito- 
rio Nacional" dini capitala Mexicu
lui, s-a încheiat și ediția mascu
lină a campionatului mondial de 
volei. în ultima partidă a turneu
lui final pentru locurile 1—6, Po
lonia — Japonia.’ programată luni 
spre marți în fața a 19 000 de spec
tatori (capacitateTsâiii), voleibaliș
tii polonezi au obținut o victorie 
de răsunet. Întregind pe campio
nii olimpici cu 3—1 (—13. 7. 11, 
15). Terminînd neinvinși competi
ția. ei au cucerit pentru prima oară 
titlul supsern. Un succes neaștep
tat. dar pe deplin meritat al echi
pei antrenată acum de interna
ționalul Hubert Wagner, care a 
abandonat de curind activitatea 
sportivă. De remarcat faptul că a- 
ceasta este cea mai valoroasă per
formanță a voleiului polonez, în 
al cărui palmares masculin nu mai 
exista decît o medalie de bronz, 
cuceriră la C.E. din 1967. Oricît de 
surprinzătoare ar părea, victoria 
finală a polonezilor ni se pare pe 
deplin justificată de comportarea 
lor excelentă in întreg anul mon
dialelor.

Brazilia, 11. Belgia, 12. Olanda. 13. 
Coreea de Sud, 14. S.U.A., 15. R. P. 
Chineză. 16. Franța, 17. R.A. Egipt, 
18. Tunisia, 19. Italia, 20. Canada. 21. 
Venezuela, 22. Republica Domini
cană, 2X Porto Rico, 24. Panama.

LA BUCUREȘTI SI SINAIA
Mîine se întrunesc la București 

membrii Comitetului director al 
Federației internaționale de bob 
(F.I.B.T.), care și-a programat 
reuniunea anuala pentru zilele de 
1—4 noiembrie.

Pe ordinea de zi a lucrărilor 
figurează i propunerile de modifi
cări de statut și regulament, care 
vor fi supuse aprobării Congre
sului F.I.B.T. de la Cervinia (14 
februarie 1975) ; definitivarea pro
gramului internațional al sezonu
lui viitor ; stabilirea programului 
competițional pentru Jocurile O- 
limpice etc.

Lucrările Comitetului director 
vor fi conduse de dr. Amilcaro 
Rotta, președintele F.I.B.T. Parti- 
cipanții la reuniune vor efectua 
și o vizită la șantierul noii pîrtii 
de bob de la Sinaia.

întreg anul man-

MIAU DE GIMNASTICA
li SALUTA Pt CITITORII ZIARULUI „SPORTUL-

Iată cum arată, 
final al ediției a

așadar, clasamentul
8-a a C.M.: Salut cititorilor ziarului „SPORTUL." București

INTERNAȚIONALE
• S-a întors în Capitală echipa 

de box (tineret) a României care 
a partlcinat, în capitala Mongo
lici. la Ulan Bator, la „Turneul 
Prietenia". Cu o medalie de aur. 
două de argint si 3 de bronz, pu- 
giiistii români s-an clasat pe lo
cul 2. dună formația sovietică. în 
clasamentul ne echipe. Carol Hai- 
nal a cîstigat turneul la categoria 
ușoară. Aurel Stana (mijlocie) si 
Nicolae Chipirog (semigrea! ari 
pierdut doar în finală. Jen»I Vnn- 
cea (cocos). Costach* Ciochină 
(mijlocie mică) și Gică Axente 
(grea) au fost semifinalisti.

• Echipa de box a României 
pleacă la 1T noiembrie în R.P.D. 
Coreeană, unde va susține un 
meci cu formația tării gazdă. Au 
fost convocat!, pentru acest meci, 
în ordinea categoriilor ! Alexan
dru Turei, Nit.3 Robu, Mircea 
Tone. Mihai Ploiesteanu, Gheor- 
ghe IHe. Cornel Hodvț, Ion Fotcu, 
Ion Mocanii, Pavcl Istrate, Con
stantin Văran sl lancu Anghel.

• în zilele de 8 noiembrie (la 
Iași) si 10 noiembrie (la Piatra 
Neamț), vor avea loc meciurile 
internaționale de juniori Româ
nia — R. B. Germană, 
boxeri 
fostul 
asistat 
Vasile

— V. Amritraj

De war “ : a.
6—3. 7—5: Ro- 

— Howart 6—2. 6—2; War- 
Waltke 7—5, 3—6, 6—4.

1. Polonia
2. U.R.S.S.
X Japonia
4. R.D. Germană
5. Cehoslovacia
6. România

7. Bulgaria, 8.

5 5 0 15: 7
5 4 1
5 3 2
5
5
5

Cuba. 9.

2 3
1 4
0 5

14: 4
10:10
9:11
8:13
4:15

16
9
9
7
6
S

Mexic. 10.

Ludmila Turișceva șl Shigeru 
Kasamatsu, noii campioni mondiali 
absoluți, au fost asaltați, la fi
nele competiției desfășurate la 
Varna, pentru autografe și decla
rații de cei peste 300 de repre
zentanți ai presei acreditați la 
cea de-a 18-a ediție a campiona-

CLAY DIN NOU CAMPION AL LUMII!

R. D. Germană. Tinerii 
români vor fi conduși de 
campion Mircea 

de antrenorii
Ftntînă si Emil

Dobrescu, 
Ton Hău, 
Popa.

Foreman învins prin
In zorii zilei de miercuri (pentru 

a favoriza transmisiile televizate in 
S.U.A.K Cassius Clay a spulberat 
mitul invincibilității lui George Fo
reman redevenind pe ringul arenei 
„20 mad« din Kinshasa (Republica 
Zair), în fața a peste 50 009 de spec
tatori. campion al lumii la categoria 
grea. La 32 de ani, Cassius Clay 
i-a servit o lecție de box lui Fore
man, pe care l-a Învins prin k.o. 
în repriza a 3-a. După desfășura
rea primelor 5 reprize, în ușor 
avantaj se afla Foreman. Cu excep
ția primei reprize și celei de-a pa
tra, care s-au încheiat la egalitate. 
Foreman cîștigase celelalte trei run- 
duri datorită preciziei croșeelor sa- 
ie. în momentele grele ale întîlnirii. 
datorită marii sale experiențe. Clay 
a adoptat o tactică excelentă, nro- 
vocînd multe ..clinciuri". paralîzînd 
acțiunile ofensive ale lui Foreman. 
Tncepîr.d din repriza a 6-a, Clay 
controlează partida datorită lovitu
rilor sale directe și jocului de pi-

K.O. in rundul 8
doare. In excelentă condi'yie fizică. 
Clay a început să-și netezească 
drumul spre victorie în repriza a 
7-a, la surșitul căreia Foreman dă
dea vădite semne de oboseală. în 
repriza a 8-a, după un schimb ra
pid de la semidistanță. Clay a făcut 
doi pași înapoi și a plasat un cla
sic „un-doiu la figură. Foreman fiind 
înghesuit în corzi. Clay a sesizat 
momentul critic in care se afla ad
versarul său și a continuat să-l lo
vească cu serii de croșee șl directe

cu diamante care reușește să-și re- 
ciștige tîUul mondial. El a reeditat 
performanța realizată cu ani în urmă 
de Floyd Patterson, care îl învinsese 
în cel de-al doilea meci prin k.o. 
pe suedezul Ingemar Johansson, ro- 
cucerindu-și centura pierdută la New 
York. Cassius Clay a mai fost cam
pion al lumii între anii 1961 și 1967 
cind l-a învins in două meciuri me
morabile pe Sonny Liston.

După încheierea întîlniril, în ca
bine, Cassius Clay a declarat : „Nor
ton și Frazier au fost adversari re
dutabili pentru mine. Foreman nu

telor mondiale de gimnastică. La 
solicitarea trimisului nostru la a- 
ceastă întrecere, campionii mon
diali absoluți au fost bucuroși să 
adreseze un cuvînt de salut și să 
ofere autografele lor cititorilor 
ziarului „Sportul".

De altfel, iată-i pe primii cla
sați la individual compus mascu
lin : Shigeru Kasamatsu (Japonia) 
115,500 p, Nikolai Andrianov 
(U.R.S.S.) 115,375 p, Fizo Ken-
motsu (Japonia) 114,750 p, N. Ka- 
jiama (Japonia) 114,650 p, M. Tsu- 
kahura (Japonia) 114.600 p, E. 
kaelian (U.R.S.S.) 114,175 p,
ThOne (R. D. Germană) 114,00 
A. Szajna (Polonia) 113.725 p, 
Marcenko (U.R.S.S.) 113,700
O. Samugia (UJt.S.S.) 113,375

La încheierea campionatelor 
mondiale de la Varna, Comitetul 
director al F.I.G. a instituit și 
acordat următoarele premii : pen
tru originalitate : Nikolai Andria
nov și Olga Korbut (U.R.S.S.) ; 
pentru dificultate: Hanelore
Zimke (R. D. Germană) șl Zoi- 
tan Magyar (R. P. Ungară) ; pen
tru cel mai bun debutant : Ni- 
roshi Kajiama (Japonia).

Mi-
W.
P,
V.
P, 
P-

♦

• TELEX •

GALELE DE BOX
(Urmare din pag. T)

cit promițătoare și — deși cam
pion al tării — a jinduit după o 
înt’Inire eu vedeta nr. 1 a catego
rici. raDidistul Gabriel Pometcu 
(absent la finala de anul trecut). Era 
deci de tranșat o rivalitate adusă 
pentru prima oară din domeniul 
teoretic în ring. Ei bine, Gheor- 
ghe Ciochină a fost cel ce a stă- 
pînit lunta si in ciuda eforturilor 
remarcabile ale lui Pometcu de a 
se impune nrin cunoscuta-! com
bativitate viguroasă. Învingător a 
rămas campionul. Tensiunea aces
tui meci a ridicat publicul în pi
cioare. Spectatorii au apreciat nu 
numai dîrzenia întâlnirii, ci mai 
ales calitatea tehnică înaltă a 
execuțiilor și manevrelor tactice 
încercate de cei doi oponenți.

Merite similare a avut și me
ciul Calistrat Cuțov — Paul Do- 
brescu, de a cărui repetare nu ne 
mai săturam, pentru că rar ne 
este dat să asistăm la partide pu- 
gilistice atît de bune. Copleșiți de 
frumusețea acestor meciuri, am 
vrea. întocmai ca la marile tra
gedii teatrale, ca nici unul din 
cei doi eroi să nu piardă, lupta 
lor să continue spre delectarea 
noastră. Tată de ce. inițiativa or
ganizatorilor de a așeza meciul 
Cuțov — Dobrescu în finalul ga
lei o considerăm excelentă, pen
tru că întreaga competiție se în
cheia astfel în apoteoză. închipui- 
ti-vă cum s-ar fi terminat ultima 
reuniune cu dezolanta partidă

Alese — Daseăln... Alegerea si de
semnarea unor „mcciuri-vedetă“ 
—■ iată un obicei care ar trebui 
p ermanentizat.

La valoarea propagandistică a 
reuniunilor pugilistice contribuie 
si ținuta morală a combatanților. 
Lecția de fair-play pe care o dau 
boxerii îmbrățișîndu-se după 
crîncene meciuri, are larg ecou 
pe planul eticii sportive. O ase
menea ținută, întotdeauna si în 
diverse împrejurări, manifestă 
Gabriel Pometcu. un exemplu de 
atitudine sportivă demnă, chiar și 
atunci cînd pierde. Ceea ce, din 
păcate, nu putem spune despre un 
vechi sportiv ca Petre Ganea 
care, declarat învins, și-a pierdut 
calmul, manifestîndu-și furia în 
public.

Un singur cuvînt, în încheiere, 
pentru problemele organizatorice, 
nu lipsite de importanță atunci 
cînd ne propunem să cîștigăm 
simpatia maselor pentru box. Im
presionantele ceremonii de des
chidere și închidere a campiona
telor nu ni se par suficiente, în 
raport cu mulțimea de măsuri 
care s-ar mai fi putut lua pentru 
a da reale dimensiuni unei com
petiții cu atîta putere propagan
distică. Generosul public de box 
ar fi meritat un afiș, un program 
de sală, standul " " "
promis, ghereta 
signe, fanioane, ___ „____ ___
dar mai ales rețeaua de mijloace 
de transport care să faciliteze ac
cesul la sală (și care a funcționat 
parțial doar în ultima zi).

de cărți sportive 
cu brelocuri, în- 

fotografii etc.,

7

După o serie de lovituri recepționate în plin, Foreman se prăbușește 
la podea: k.o. Telefoto : A.P.-Agerpres
la figură. Uriașul texan a căzut la 
podea și a fost numărat pînă la 10 
de arbitrul Zach Klayton. care l-a 
declarat învins prin k.o. în minu
tul 2,58.

★
a fost prima infrîngere su- 
George Foreman în carie- 
de meciuri cîștigate, dintre

Aceasta 
ferită de 
ra sa (40 
care 37 prin k.o.).

Cassius Clay este al doilea pugilist 
din istoria meciurilor pentru centura

lovește puternic. El nu m-a impresio
nat. V-am spus înaintea meciului că 
nu voi avea probleme. Voi reflecta 
dacă este cazul să mă retrag sau nu 
din activitatea competițtonală".

La rîndul său, fostul campion mon
dial, George Foreman, a declarat : 
„Un adevărat sportiv nu trebuie să-și 
vorbească de rău învingătorul. Un 
campion mondial trebuie respecta'. 
Desigur, am dreptul la un mecl-re- 
vanșă".

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL

Afte amănunte, In ziarul de mîine

în preliminariile campionatului european de fotbcl s-au desfășurat aseară mai
multe meciuri, lată rezultatele care ne-au parvenit pînă ia închiderea ediției :

Grupa 1 s ANGLIA - CEHOSLOVACIA 1-0 (min. 75)
Grupa 2 : TARA GALILOR - UNGARIA 2-0 (0-0)
Grupa 3 ; IUGOSLAVIA - NORVEGIA 3-1 (1-1)

SUEDIA - IRLANDA DE NORD 0-2 (0-2)
Grupa IRLANDA - U.R S.S. 3-0 (2-0)

In meci amical :
SCOȚIA * R D. GERMANA 2-6 (rezultat la pauză)

ȘAH. SuboUța, Turneul feminin a 
fost cîștigat de Zsuzsa Veroczl (Un
garia) cu 10 p, urmată de Gertrude 
Baumstark (România) și Plhailicl (Iu
goslavia) eu cite 9% p, Suzana Makai 
(România) și Vokralova (Cehoslo
vacia) cîte 9 p etc. în ultima rundă : 
Baumstark — Rasajevski 1—0, Teo- 
dorescu — Makai 'fa—'k. Novi Sad: 
înaintea ultimei runde, în clasament 
conduce: Tal cu 10p. urmat de 
Forintos — 10 p, Marid — 9*/- p. Șubâ 
(România) șl Raicevicl (Iugoslavia)
— 81/a p (1). în ultima rundă, Șubă 
(cu piesele negre) îl va întâlni pe 
Iugoslavul Ulei. Moscova: în partida 
a 17-a a finalei turneului candldați- 
îor la titlul mondial, A. Karpov l-a 
învins la mutarea 43 pe V, Korcinoi. 
Scorul a devenit 10—7 în favoarea lui 
Karpov.

HALTERE. Mutterstadt. La campio
natele de haltere ale R F. Germania 
participă ca invitați și sportivi din 
R.P. Chineză. Rezultate : cat muscă: 
Wang Kuo-slun 205 kg; cat. cocoș : 
Cen Manlin 222.5 kg: cat. semlmlj- 
locio : Klaus Groh 305 kg.

HANDBAL. Oslo : Norvegia — Da
nemarca 17—46 (7—6) — echipe mas
culine. Turneul de la Winterthur (El
veția) a fost cîștigat de Ungaria (5 
p), urmată de selecționata Islandet 
(3 p), Elvetța șl R.F. Germania (cîte 
2 p.). în ultima zi : Ungaria — Islan
da 31—14, R.F. Germania — Elveția 
15—13.
ATLETISM. Rio de Janeiro : lu 
me : Menad Stekicl (Iugoslavia) 8,24 
m — nou record national; 400 m: 
Rolf Siegler (R.F.G.) 52,0: greutate 
femei: Helena Fibingerova (Ceho
slovacia) 19,51 m; 400 m femei: Ka- 
rola Klaus (R.F.G.1 55.S. Essen:
Christa Vahlensieck — Kofferschlă- 
ger (R.F.G.) a stabilit cea mai bună 
performantă mondială feminină în 
proba de maraton: 2 h 42.38. 
FOTBAL : Campionatul Franței 
pa 14): Angers — Red Star 1—1;
nes — St. Etienne 3—1; Lyon — 
tes 1—1; Bastla — Nîmes 4—0:
stila — Troyes o—-o: St. Germain Pa
ris — Monaco 0—1: Lens — Bordeaux 
3—0: Reims — Lille 4—3; Metz —
Sochaux o—l ; Nisa — Strasbourg 2—1. 
în clasament : Reims — 20 p. Bastla
— 20 p, Lyon — 19 o. Londra : în 
C.E. de tineret : Anglia — Cehoslova
cia 3—i (2—0). Au marcat : Taylor, 
Mills. Greenhoff, respectiv Shmy.

(eta- 
Ren- 
Nan- 
Mar-
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