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® 0 uzină cu nume și renume ® Șoferii de încercare rivalizează cu cei de formula I
® „Tot terenul" românesc a întrecut performantele mașinilor unor faimoase firme

In divizia a LA FOTBAL

Excepțional, aveau să exclame 
toți specialiștii prezenți la tes
tele la care au fost supuse au
toturismele mai multor firme re
putate și la care o impresie de
osebită a lăsat cel fabricat la 
Cîmpulung Muscel, purtînd de
numirea de ARO. Land Rower 
și Ranger Rower din Anglia, Ci
troen, Behari (Franța), Volkswa
gen (R.F.G.), Nisau (Japonia) au

trecut anii și întreprinderea me
canică .Muscelul" de azi se mtn- 
drește, pe bună dreptate, cu rea
lizările dobîndite de ARO 240, 
241 și 244. Prezent la numeroase 
tîrguri internaționale și în pro
be practice excesiv de dure, greu 
de imaginat, autoturismul T. T. 
(„tot terenul") românesc i-a im
presionat pe toți partenerii de 
întrecere, care îl consideră ca o

a fiecăruia dintre angajați! uzi
nei. Este deviza tuturor munci
torilor și roadele ei se văd în

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3)

Cea de a Xl-a etapă a campio
natului divizionar A debutează 
astăzi cu o partidă deosebit de 
interesantă, Dinamo — Jiul, un 
veritabil derbi, dacă ținem seama 
nu numai de pozițiile actuale 
ocupate de cele două echipe în 
clasament (Dinamo, locul 1 ; Jiul, 
locul 5), ci și de faptul că for
mația bucureșteană, vicecampioa- 
nă a ediției trecute și actual lider, 
întîinește pe deținătoarea „Cupei 
României". în același timp, me
ciul de azi, programat pe stadio
nul din șoseaua Ștefan cel Marc, 
cu .începere de la orele 14,39 (ora 
oficială pentru luna noiembrie), 
constituie un bun prilej de veri
ficare a potențialului de joc al 
echipei antrenată de Nicușor, în 
vederea confruntării de marți 
seara de la Koln, care constituie 
manșa a doua a dublei întîlniri 
din cadrul Cupei U.E.F.A. cu for
mația lui Overath.

Ultimele vești din tabăra di- 
namovistă evidențiază seriozita
tea pregătirii efectuată în cursul 
acestei sâptâmîni, precum și fap-

tul că întreg lotul de jucători, 
cu excepția lui Dumitrache (re
cidivă a unei sciatice mai vechi), 
este în bună dispoziție fizică și 
manifestă o accentuată tendință 
de revenire în formă.

Jiul, care a sosit miercuri soa- 
ra la București — după o „esca
lă" la Tr. Măgurele, unde a sus
ținut o partidă amicală cu di
vizionara C Chimia — a mal 
efectuat ieri un antrenament de 
acomodare la care a participat 
și Mulțescu, venit de la Petro
șani, unde a fost reținut pentru 
examene La facultate.

întîlnirea de astăzi, de pe sta
dionul Dinamo, va fi condusă de 
o brigadă ploieșteană, avînd la 
centru pe N. Cursaru și la linie 
pe M. Moraru și M. Marincîu.

Reamintim, cu acest prilej, că 
meciul Steagul roșu — Universi
tatea Craiova va avea loc mîine, 
întrucît 
susține • 
pe teren 
S.V. din

formația brașoveană 
miercuri partida retur, 
propriu, cu Hamburger 
Cupa U.E.F.A.

DIN ÎNVĂȚĂMINTELE CM. DE LA KATOWICE

TEHNICIENII NOȘTRI SÂ ASIGURE TINERILOR
LUPTĂTORI CONDIȚIILE UNEI CREȘTERI VALORICE

v

CORESPUNZĂTOARE • Este necesara o muncă susfinută
de selecție pentru categoriile deficitare

ARO trece cu succes cele mai dificile obstacole 

fost doar cîteva dintre mașinile 
depășite cu brio de ARO. Și așa, 
încet, încet, ARO a devenit la 
fel de cunoscut pe toate meridia
nele lumii, la concurență cu per
formanțele iui llie Năstase sau 
ale handbaliștilor noștri.

Nu peste multă vreme se vor 
împlini 20 de ani de cînd pe 
poarta fostei fabrici de hîrtie 
din orașul dintre munții Leaota 
și Iezer a ieșit primul I.M.S. Au

Foto : Șt. CIOTLOȘ 

realizare excepțională a indus
triei constructoare de mașini din 
țara noastră.

Vizitînd fabrica, rămfi înetntat 
de modul exemplar în care se 
muncește, de rezultatele bune eu 
care muncitorii, tehnicienii și in
ginerii uzinei întîmpină cel de 
al XI-lea Congres al partidului. 
Reporterul a rămas Impresionat 
de disciplina ce domnește șl care 
este o lege obligatorie, nescrisă,

DE AZI PÎNĂ DUMINICĂ

„CUPA SCINTEII TINERETULUI** LA TENIS
@ La etapele de masă au fost prezenți peste 50 000 de

concurenți 0 Numeroase premii oferite participanților, prin

tre care trofee din partea lui llie Năstase și Ion Tiriac ® Zia
rul „Sportul" va oferi o cupă celui mai tehnic jucător

Iată-ne în fața unei compe
tiții de mare amploare, organizată 
în cinstea celui de al XI-lea 
Congres al P.C.R. : „Cupa Scînteii 
tineretului" la tenis. Incepind. de 
astăzi, de la ora 9, pe terenurile 
de la Tenis-club București, 40 
de băieți și 40 de fete — câștigă
torii etapelor județene ai aces
tei inedite? și utile manifestări 
sportive, de masă, la care au par
ticipat . peste 
renți 
tru cîșfigarea 
jocj cupa 
„Scînteia 
epuiza lista, anunțăm că vor mai 
oferi cupe llie Năstase și Ion Ti
riac (prin intermediul Federației 
de tenis, ei fiind plecați la con
cursuri internaționale), precum și 
ziarele „Sportul" și „Neuer Weg“, 
gazeta „Manca" etc. De asemenea, 
fiecare ” ’ ’
primi 
mingi, 
(băieți 
un seț 
tenis, 
rachetă

După cum ne informează orga
nizatorii. oaspeții Bucureștiului la 
marea întrecere vor primi vizi
tele și vor avea ocazia să discute 
cu tenismani fruntași ai țării,

50.000 de ebneu- 
vor începe lupta pen- 

pus în 
ziarul 

Fără a

trofeului 
oferita de 

tineretului".

„Manca'
din cei 80 de sportivi vor 
cite o rachetă și cite 3 
în plus, semifinaliștilor 

șl fete) le va fi oferit cite 
complet de echipament de 

iar cîșiigătorilor și cite o 
,Dunlop".

printre care Dumitru Hărădău, 
Viorel Marcu, Ion Săniei, Con
stantin Popovici, Sever Mureșan, 
Viorel Sotiriu, Mariana Simiones- 
cu, Florența Mihai șl Mariana 
Hadgiu.

„Scînteia tineretului" și Federa
ția română de tenis, cu sprijinul 
C.C. al U.T.C. — organizatorii 
competiției — vor contribui, cu 
siguranță, la un mare Impuls al 
„sportului alb" din țara noastră.

Campionatele mondiale de lup 
te greco-romane disputate, nu de 
mult, la Katowice (Polonia), au 
adus pe saltelele de concurs tot 
ce era mai valoros în rîndul prac- 
ticanților acestui stil, din întreaga 
lume. Disputate la mijlocul ciclu
lui olimpic, întrecerile ne-au o- 
ferit posibilitatea trecerii în re
vistă a întregului potențial valo
ric existent cu doi ani înainte 
de J.O. de la Montreal. Și, cum 
în timpul care ne mai desparte de 
data disputării turneului olimpic, 
mutații valorice spectaculoase 
probabil că nu se mai pot pro
duce, concursul ne-a prilejuit u- 
nele constatări privind perspec
tivele luptătorilor noștri la vi
itoarea ediție a Jocurilor Olimpi
ce.

Competiția a fost dominată de 
sportivii sovietici, care au cucerit 
un număr de șase titluri de cam- . 
pioni mondiali, ceilalți patru re
prezentanți al U.R.S.S. ureînd șl 
el pe podiumul de premiere (trei. 
medalii de argint și una de 
bronz). In fața unei astfel de for
mații, firește, celorlalți concu
renți le-a fost extrem de greu să 
se strecoare spre locurile frunta
șe ale categoriilor. Cea de-a doua 
forță în luptele mondiale, Bulga
ria, a obținut și ea două medalii 
de aur. trei de argint și una de 
bronz. într-o companie atît de va
loroasă. chiar și rezultatele Po
loniei (țară organizatoare) au fost 
mai slabe decît la ediția prece
dentă, de la Teheran. Față de 
două medalii de aur, trei de ar
gint și una de bronz (la Tehe
ran). la Katowice, sportivii țării 
gazdă au obținut numai trei me
dalii (1 aur, 1 argint și bronz), 
fapt de natură să ne edifice asu
pra dificultăților concursului re
cent încheiat.

în comparație cu edițiile ante
rioare ale competiției, se consta
tă o evidentă creștere a valorii 
sportivilor din Europa. Este, cre
dem, suficient să amintim faptul 
că în rîndul celor 30 de medaliați 
ai ultimei ediții a campionatelor 
mondiale nu se află nici măcar 
un singur sportiv provenit de pe 
alte continente. Dacă pînă nu de 
mult, reprezentanții S.U.A., Ja-

Săptămina viitoare, in Capitală

/gCUPĂ ROMÂNIEI" LA SCRIMĂ
Săptămina viitoare este progra

mată ultima competiție de am
ploare din scrima autohtonă, a- 
salturile pentru „Cupa României". 
Este vorba de un concurs-mara- 
ton în care sînt angajați cei mai 
în formă trăgători reprezentînd 
toate probele ; un concurs indi
vidual, destinat să stabilească 
ierarhia celor mai buni scrimeri 
ai țării, la două săptămîni distan
ță de Campionatul balcanic.

,Cupa Romă-
cum

pentru ..
desfășura după

băr- 
spa- 
flo-

Intrecerile 
niei" se vor 
urmează J

Joi 7 noiembrie — floretă 
bați; vineri 8 noiembrie — 
dă ; sîmbătă 9 noiembrie —
retă femei și duminică 10 noiem
brie — sabie.

Loc de desfășurare — sala de 
scrimă a federației (fosta Floreas- 
ca II).

sau Iranu- 
constituiau 

reduta-

poniei 
lui 
adtfersari 
bill, mulți dintre 
ei obținînd rezul
tate valoroase, de 
data 
n-au 
treacă 
jul- I 
sportivii europeni.

Ip condițiile di
ficultăților con
cursului, cele cinci 
medalii obținute 
de reprezentanții 
țării noastre (Con
stantin Alexandru 
— argint, Nicu 
Gingă, Ion Ena- 
che. Dumitru Ma
nea și Nîcolae Mar- 
tinescu — bronz) 
constituie un re
zultat de apreciat. 
Atunci cînd jumă
tate» din echipa u- 
nci țări reușește 
să urce pe po
diumul medaliați- 
lor campionatelor 
mondiale există 
motive de satis
facție pentru teh
nicienii care au a- 
sigurat pregătirea 
lotului. Dacă, to
tuși. medaliile spor
tivilor români n-au 
fost și mai va
loroase, așa cum 
ne obișnuiseră re
prezentanții 
mane 
C.M. __ ___
facția ca unul dintre luptătorii 
români să-și înscrie numele pe 
lista campionilor), aceasta s-a da
torat faptului că în echipa noas
tră reprezentativă s-a produs un 
masiv schimb de generații (C. A- 
lexandru, N. Gingă, I. Păun, D.

aceasta ei 
reușit să 

i de „bara- 
constituit de

(la 
am

se pregătește să executeConstantin Alexandru se pregătește să execute 
un nou „supleu“ în meciul cu turcul Bora Salih 

Foto : Halina PINDOR 
„Sport" Katowice

luptelor greco-ro- 
ultimele ediții ale 
avut mereu satis-

Manea, R. Codreanu sînt sportivi 
tineri, lipsiți de o experiență 
competition ală corespunzătoare). 
Lipsa de experiență, și nu inca
pacitatea, l-a privat pe Alexan
dru de titlul de campion mondial.

Mihai TRANCA
....... - --- -

(Continuare în pag. 2-3)

Miine in sala din Calea Plevnei

STEAUA-Ț.S.K.A. SOFIA
LA HALTERE

formația bulgară evoluează
în ultimii aAi, secția de hal

tere a clubului Steaua • ne-a obiș
nuit 
niri ----------,-----
mină. După ce halterofilii de la 
Steaua s-au întrecut cu echipe de 
valoare, 
Ț.S.K.A.

In recordmani mondiali

cu organizarea unor tntil- 
internaționale de primă

ca Legia Varșovia și 
_______  Moscova, iată că acum, 
în sala Steaua din Calea Plev
nei, vor evolua renumiți 
tivi bulgari, componenți al echi
pei Ț.S.K.A. Sofia. Meciul ami
cal dintre Steaua și ȚJS.K.A. este 
programat sîmbătă, de la ora 17.

spor-

campioni și
Firește, întrecerea aceasta pre

zintă un plus de interes, deoarece 
în echipa bulgară și-au anunțat 
participarea cîțiva campioni și 
recordmani mondiali, în frunte 
cu Gheorghi Todorov (cat. pană), 
Mladen Kuccv (cat. ușoară), No- 
delcio Kolev (cat. semimijlocle), 
Andon Nikolov (cat. semigrea).

Firește, și Steaua va alinia cea 
mai bună echipă (în frunte cu ti
nerii' Dragomir Cioroslan, ștefan 
Kreicik ș.a.), care țintesc obține
rea unor rezultate bune.



Mi TERENURI DE SPORT PRIN MUNCA PATRIOT!^ !
I . IPROFESORUL DE EDUCAȚIE FIZICA 

UN TÎNĂR ÎNTRE
!f t> iiF 
a; ;d i 

is r 
'jTINERII SATULUI ș

ADVERSARI VALOROȘI IN APROPIASE CONFRUNTĂRI

...Cîndva, fetele șl băieții din 
Frăsinet, județul Teleorman, se 
duceau, ca să-și astîmpere pofta 
de sport, în satul vecin — Căl- 
tiița, care avea mîndre terenuri de 
fotbal și volei. „Ne-am făcut lun- 
tre-punte — ne explică tînărul 
profesor de educație fizică. Gheor
ghe Enache, și am obținut tot ce 
am dorit ca tinerii noștri să nu 
mai bată drumul in căutarea dis
tracțiilor. Vă rog să mergem să 
vedeți zestrea noastră sportivă, a- 
flată în plină creștere".

în curtea școlii generale din 
Frăsinet se răsfirau terenurile de 
handbal, volei, tenis de cimp. sec
toare de atletism și o pistă apli
cativă pentru pionieri, amenajate 
pe un fost loc in pantă, pe care 
copiii, înarmați cu unelte proprii, 
l-au nivelat, punînd în _ mișcare 
mii de metri cubi de pămînt Apa
ratura necesară diverselor spații 
de sport a fost confecționată din 
fierul vechi, colectat de elevi. Iar 
din banii proveniți de pe urma 
muncii depuse de copii, in timpul 
lor liber, la strîngerea recoltei de 
porumb, s-au cumpărat echipa
ment și sirmă pentru îngrădirea te
renului de tenis.

Nu demult a început o nouă 
acțiune patriotică. Consiliul popu
lar de aci a acordat amatorilor de 
sport 7.500 de metri pătrați pe Dea- 
lul Tîrgului. unde a apărut, deo
camdată, un teren de fotbal, cu 
tabelă de marcaj, împrejmuit cu 
tolasă de sîrmă. Radu Medințu, Va
ier Cristea. Ion Ivana. Petre Nea-

țâ, Nicolae Dumitru și alți mese
riași au executat, în orele de ră
gaz, lucrări de specialitate la baza 
sportivă de pe Dealul Tîrgului. 
Dornici de a-și extinde aria activi
tății sportive, tinerii și vîrstnicii 
din Frăsinet au trasat, în conti
nuarea terenului de fotbal, spațiile 
unor .dreptunghiuri" de handbal 
și volei. Ei și-au propus să le 
termine în cinstea celui de al XI- 
lea Congres al partidului. Și, ca 
de fiecare dată cind se pornește 
la o nouă acțiune, directorul șco
lii — Alexandru Tiu, președintele 
C.A.P. — Paul Sterschi, șeful ate
lierului mecanic din sat — Ion Nă- 
pară și președintele asociației 
sportive — Ștefan Ghimeș sint 
principalii animatori ai micului 
șantier de pe Dealul Tîrgului, unde 
se conturează un frumos complex 
sportiv. Interlocutorul nostru nu a 
scos insă nici o vorbă despre eh 
omul socotit in sat ca sufletul vie
ții sportive. Nu a scos nici un cu- 
vint despre faptul că acum cițiva 
ani a plecat la București să stu
dieze și s-a reîntors acasă profe
sor de educație fizică, nu ne-a 
spus că este instructor voluntar, 
secretarul asociației sportive și 
vajnicul apărător al porții echipei 
de fotbal Metalul Frăsinet, angre
nată in campionatul județean. Nu 
ne-a spus nimic despre toate a- 
cestea. pentru că Gheorghe Ena
che preferă, in modestia lui, șâ 
vorbească despre realizările al
tora—

Pe măsură ce mercurul ter
mometrelor coboară pe scara gra
delor spre punctul marcat cu 0, 
activitatea în hochei devine tot 
mai intensă, sezonul competițional 
apropiindu-se de momentele sa
le culminante. Deocamdată, pe 
plan intern, ne pregătim să asis
tăm la prima manșă a derbyului 
campionatului, dintre Steaua și 
Dinamo București, confruntare ca
re — sîntem convinși — va aduce, 
din nou, pe patinoarul bucureș- 
tean un numeros public, dornic 
să vadă la lucru tot ce are mai

INTERNATIONALE ALE HOȘIfEIȘTILOR
reprezentativele Uniufii; 
R.D. Germane și cu o

să vadă la lucru tot ce 
bun hocheiul nostru.

După aceasta, însă, 
.scena* actualității va 
activității internaționale, 
darea firului disputelor 
revine „cadeților_“ primei 
garnituri. Incepind din 
II noiembrie, în

locul pe 
fi cedat 
Reînno- 
externe 
noastre 

ziua de 
noiembrie, în localitatea 

Gdansk, vor avea loc Jocurile u- 
nei noi ediții a .Turneului Prie
tenia", la care țara noastră parti
cipă cu echipa de juniori. Forma
ția română va evolua în aceeași

grupă cu
Sovietice,   - ~
selecționată din Gdansk. în cea
laltă grupă evoluează : Cehoslova
cia, Polonia, Ungaria și Bulgaria.

Aproape imediat <14—17 noiem
brie), seniorii se vor afla și ei 
In fața unui extrem de dificil 
examen Internațional i partici
parea in Elveția la Turneul celor 
patru națiuni (Elveția, R.D.G., 
România și Cehoslovacia, cu for
mația secundă). Numai din sim
pla enumerare a echipelor parti
cipante și fără să adăugăm, deci, 
nici un alt amănunt se poate 
constata că hocheiștii români au 
o sarcină dintre cele mai grele. 
Dar, este bine așa. Pentru că:este 
de prelerat ca înaintea întrece- . 
rilor decisive, de la C.M. (martie, 
1975, la Sapporo) să se facă ve
rificări serioase, cu adversari re
dutabili, ceea ce va contribui, la 
creșterea valorii generale a lotu
lui. 7 *

Sfîrșltul lunii noiembrie și In 
ceputul lunii decembrie va fi do-

minat de două duble întâlniri cu 
hocheiștii din R- D. Germană. 
Prima, cea dintre selecționatele 
de juniori, va avea loc în țara 
noastră, iar cea de a doua, în 
care se vor întrece echipele de 
seniori, se va disputa la 7 și 8 
decembrie, la Dresda și Weiss- 
wasser, în R.D.G.

Simbătă, in localitatea Skoplje

START ÎN RALIUL 
BALCANIC

C. PADLREANU

întreceri sportive de masa
Recent, In cinstea celei de a XXX-a 

aniversări a Zilei Armatei, Asociația 
sportivă bucureșteană Armata a or
ganizat o frumoasă și interesantă 
competiție polisportivă, la care au 
participat peste 15 colective sportive 
militare din garnizoana București, 
întrecerile desfășurate la cele 5 pro
be cuprinse in program s-au situat

ÎNCEPÎND DE ASTĂZI Șl PINĂ LUNI

AL DOILEA TURNEU PL CATEGORII AL DIVIZIEI A DE LUPTE

la un nivel tehnic și spectacular ri
dicat. evidențiind buna pregătire a 
participanților.

„Cupa 25 octombrie" a fost atri
buită colectivului sportiv „Răsăritul" 1 
(responsabil sportiv — lt. col. Ni 
Burlan), ciștigătorul competiției, lo
cul secund revenind colectivului spor- i 
tiv „Progresul" (resp. sportiv-col. X>. 
Brăzdaru).

Cu prilejul aceluiași eveniment, s-a 
disputat 
echipele 
Apărării 
Interne, 
4—4.

In organizarea A.S. Armata din 
București au loc în prezent con
cursuri pentru trecerea normelor 
complexului „Sport și sănătate".

și tin meci de fotbal între 
lucrătorilor din Ministerul 
Naționale șl Ministerul de 
meci încheiat cu scorul de

Sîmbătă, la ora 8, reprezentan
ții automobilismului de competiție 
din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România șl Turcia vor lua star
tul, din localitatea Skoplje (Iugo
slavia), în cea de a Xl-a ediție a 
Raliului Balcanic. întrecerea se 
va desfășura pe un traseu de 
1 025 km (numai drum asfaltat) 
și va debuta printr-o probă spe
cială (de viteză în coastă), pe o 
distanță de 5 km. Proba specială 
are loc pe un traseu asemănă
tor ca profil și terasament cu 
noua șosea care leagă Brașovul 
de Poiana și deci, în bună parte, 
convenabilă sportivilor români.

Competiția care se va desfă
șura non-stop, urmează să se în
cheie duminică dimineață, la ora 8, 
printr-o nouă probă specială pro
gramată pe același traseu de 5 km, 
din apropierea localității Skoplje.

Pentru această importanta com
petiție Automobil Club Român a 
selectat următoarele echipaje i 
Eugen Ionescu-Cristea -1- Petre 
Vezeanu, .Ștefan Iancovici + Ion 
Girjoabă, Zoltan Szentpaly + Iu- 
liu Borcza, Dorin Motoc + Cor
nel Motoc.

Campionatele Divizei A de lupte 
greco-romane șl libere se apropie ac 
linal. Cele 5* de echipe (la ambele 
stiluri) și-au disputat Intlletatea — 
cxceptlnd citeva partide restante — 
In cadrul celor 4 etape. De aseme
nea, luptătorii acestor formații au 
participat și la primul turneu pe ca
tegorii. Astăzi, marea majoritate a 
echipelor divizionare iau startul In 
cel de al doilea turneu de acest fel 
— un adevărat maraton, deosebit ce 
dificil pentru toți luptătorii, neve. 
Eă susțină fiecare în numai două zile. 
-Cite 8 partide 1 La capătul acestuia 
Vor fi desemnate atît formațiile ce 
urmează să participe la turneul fi
lial, cît și cele ce vor retrograda. 
Iată și clasamentele înaintea celui 
de al doilea turneu pe categorii :

LUPTE GRECO-ROMANE

SERIA I

1. STEAUA
te, IPROFIL Rădăuți 
t>. Dunărea Galați
4. Delta Tulcea
6. Metalul Buc.
5. A.S.A. Bacău 
țf. Farul Constanța 
8. Nlcolina Iași
•i Avintul Botoșani

8 1 1 0 23 +74* 97
8 4 2 2 18+58 71
8 4 1 3 17+56 73
8 5 12 19+50 69
8 6 1 1 21+47 69
8 2 0 6 12+S4 68
8 4 0 4 16+49 65
8 0 0 8 8+36 44
8 10 7 10+23 3j

Petre Coman (dreapta), unul dintre luptătorii de bază ai echipei 
Steaua, vizează îndreptățit primul loc in turneul de la Timișoara

LUPTE LIBERE
SERIA A n-A SERIA I SERIA A III-A

„AR0“-UN NUME
CARE CUCEREȘTE
(Urmare din pag. 1)

CELEBRITATEA!

ce
N-am nime 

dar nu-mi vq 
pentru cîntull 
care încheia» 
minii trecutei 
crezut în ai n 
țațele preliml 
nu mă voi t 
dința în ai d 
tele m-au fa 
secunde în e 
chiar dacă nul 
mos.

Nu trebuie 
doar in final.] 
deauna criterl 
pe parcurs, și 
apare lumina 
splendori. Ced 
tace mai sud 
bil un final t 
analizabil.

Netalentat 
pronosticuri -I 
ne-1 poate 
pe criticul 1 
al „Contempo 
lui“, Laurențil 
lici. care mi-1 
cu ochii îJ 
victoria lui 
în repriza a d 
ist veritabil, I 
neau q^'ume| 
speciali^, căi 
ce face cu aci 
sese să se lai 
mai îndreptăți 
„viteza mea a 
cît aseară du 
șalterul, sărid 
înainte ca I 
stins" !!!! 
în pronosport 
că ceva pluti 
mai exaltai! 
U.E.F.A. și td 
ora actuală, I 
lui și bucurii 
unde să-mi tl 
binele și bud 
la gimnastică I

Am scris I 
gimnastică, I 
ceilalți mari I 
nali care nu I 
cadrul câmpii 
rea ? Nu nuni 
dar nici n-anl 
auzit d-voastl 
gimnastică a I 
tivi ? Dar pd

1. DINAMO Buc.
2. ASA Cluj-Napoca
0. Vulturii T. Lugoj 
<1. Crișul Oradea
5. C.S.M. Reșița 
«, C.F.R. Tim.
7. Vagonul Arad
•8. Constr. Marghita
8. Mureșul Tg. M.

6 6 0 0 184-56* 84
7 7 0 0 214-60 81
8 4 1 3 17-1-53 70
8 5 0 3 184-49 67
8 3.1 4 154-46 61
6 1 3 4 134-47 60
8 1 1 6 114*45 5S
8 3 0 5 144-39 53
7 10 6 &4-13 52

1. C.S. T1BGOVIȘTB
2. Dinamo Buc.
3. Dunărea Galați
4. Progresul Br.
5. Hidrotehnica C-ța
6. Nicolina Iași
7. Șc. sp. Olimp. Cv.
8. Petrolul
9. Montorul Pitești

tIU 244-65 tS
8 U 2 U—61 81
1 4 2 2 18-69 78
8 4 8 4 164-55 71
8 2 2 4 144-56 70
1 2 3 3 154-43 58
13 14 U4-W 53
8 13 4 134-37 S3
8 8 1 7 94-31 40

1. STEAGUL ROȘU 
L Dinamo Brașov 
L Rapid Buc.
L Mureșul Tg. M.
k Lemnarul Odorhei
6. C.S. Sa tu Mare
7. CSM Cluj-Napoca 
L Oltul Sf. Gh.
9. Comerțul Tg. M.

8 7 9 1 22 4-70* 92
8 6 2 0 224-67 89
8 4 2 2 184-56 74
8 4 0 4 164-50 66
8 5 1 2 194-39 58
8 116 114-45 56
8 2 0 6 124-40 52
8 3 0 5 144-38 52
8 1 0 8 94-35 44

performanțele obținute, în depă
șirea tuturor indicilor de pro
ducție.

Directorul uzinei, Victor Naghi, 
cunoscut nu numai în orașul care 
l-a adoptat, dar și în numeroase 
țări unde a fost și și-a prezentat 
.mașina", recunoaște că nu a fost 
niciodată mulțumit cu ceea ce a 
realizat, că este In continuă cău
tare și are speranțe ca despre 
ARO să se vorbească de bine și 
în cel de al 5-lea continent (Aus
tralia va face în curînd cunoș
tință cu .Tot Terenul" româ
nesc).

Modești, oamenii uzinei vorbesc 
greu despre succesele lor.

„Șoferii de încercare" sînt ves
tiți printre colegii din alte țări, 
prin ceea ce au scos din ARO al 
lor. Au urcat și au coborît pan
te pe care nici o altă mașină nu 
s-a încumetat să o facă. Au 
„prins" 120 km la oră cu 600 kg

încărcătură, uîmindu-și partene
rii de competiție. Dacă vrei să 
stai de vorbă cu șoferii Ion lere- 
mia, Gheorghe Onea, Nicolae Vic
tor ș. a. afli că sînt greu de gă
sit, că se află prin Irak, Peru 
sau în altă parte, precis nu știe 
decît dispeceratul....

Dar oamenii uzinei nu se mîn- 
dresc numai cu produsele lor. 
Ei au aprecieri excelente și des
pre sportivii lor, cei care la fie
care sfîrșit de săptămînă îi In
cintă cu evoluțiile lor. Fostul 
campion de box Aurel Simion 
este acum antrenor și muncește 
în uzină, greul Anghei lancu se 
află încă în focul întrecerilor, 
dar urmează cu multă pasiune 
și școala de maiștri. Cuvinte bune 
și despre fotbaliști, integrați cu 
toții în sfera producției, la fel ca 
și luptătorii, boxerii și atleții-..

Deci, ARO Cîmpulung Muscel 
merge cu motoarele în plin, do
rind ca pînă la Congresul al XI- 
lea al partidului să raporteze 
noi și noi succese.

LOTO-
3 NOIEMBRIE

♦

MOSCOVA

3 (NOTE

SERIA A iu-a SERIA A n-A

ALUMINIU Slatina 8 6 11 214-62* S3 1. STEAUA im *44-78 ies
Rapid Buc. 8 8 0 0 244-54 78 2. Progresul Buc. 8 4 2 2 184-68
CSM Pitești 8 6 11 214-56 77 3. C.F. R. Timișoara 8 4 3 1 194-62 81
Progresul Buc. 8 3 2 3 164-58 74 4. Vulturii T. Lugoj 8 5 12 13-4? 6;
CSO C-lung M. 8 3 0 5 144-59 73 5. ASA Oradea 8 4 9 4 164-47 «3
Steagul roșu Bv. 8 10 7 10 4-48 58 6. ASA Brașov 8 3 9 5 144-38 52
Electropuiere 8 3 14 154-37 52 7. CSM Reșița 11 11 194-38 18
Carpați Sinaia 8 2 15 134-38 51 8. Constr. Huned. 8 13 4 134-35 U
CSM Gloria Bz. 8 10 7 104-33 43 9. U.M. Timișoara 1116 114-36 47

Programul acestui turneu : greco- 
romane : echipele din seria I ia Bo
toșani, din sena a Ul-a la Pitești (as
tăzi și miine) și cele din seria a H-a 
la Timișoara (duminică și luni) ; 
libere : seria I la Galați, a n-a la 
Timișoara și a m-a la Sf. Gheorghe 
(astăzi și mîine).

*) Punctele obținute de luptătorii 
echipelor respective la primul tur
neu pe categorii.

ATLETISM IN LOCALITĂȚILE
IMOLA Șl SOLAROLA

din Italia au avut loc concursuri atletice
la care au luat parte și alergătorii ro
mâni llie Floroiu și Gh. Cefan. Ei au 
cîștigat probele de 5 000 m (14:55,0), 
10 000 m (30:03,6) și, respectiv, 1 500 m 
(3:58,0).

Arhitectura 59-57, PTT - Universitatea 
66—56; feminin : Constructorul II — PTT 
46—53, Arhitectura — Universitatea 54—35. 
(R.C. POP-coresp.)

DIN ÎNVĂȚĂMINTELE C. M. DE LUPTE DE LA KATOWICE

Patinoarul artificial *23 Au
gust" este deschis pentru pu
blic, duminică (între orele 
18—12).

(Urmare din pag. 1)

El nu s-a dovedit cu nimic infe
rior sovieticului Zubkov (clasat pe 
primul loc), meciul lor direct ter- 
tninîndu-se nedecis. Dar, un sin
gur punct negativ acumulat pe 
parcurs, în meciul cu turcul B. 
Salih (pe care cu mai multă con
centrare putea să-l învingă prin 
tuș), l-a adus pe tînărul nostru 
reprezentat pe poziția a Il-a.

Un alt motiv care a făcut ca 
Performanțele luptătorilor români 
să nu fie mai valoroase a fost 
acela că unii dintre ei nu s-au a- 
flat în cea mai bună formă spor
tivă, iar alții au dovedit că nu au 
atins încă un nivel valoric care 
fcă le dea dreptul să aspire la per
formanțe pe plan mondial. De pil
dă, la Madrid, la C.E., I. Păun 
ț-a învins categoric pe polonezul 
K. Lipien, campionul en titre. 
pare de altfel și-a si păstrat ti
tlul, în timp ce la Katowice, în 
Bompania aceluiași adversar, re
prezentantul nostru a luptat ne- 
permis _de slab. Forma sa neco
respunzătoare a fost remarcată și 
ta alte partide susținute cu acest 
l>rile.i; De asemenea, revelația 
tampionatelor europene de la

Madrid, greul Roman Codreanu, 
S-a prezentat la Katowice mult 
sub nivelul posibilităților. El a 
fost învins prin tuș de maghiarul 
Rovnay, un sportiv cu o valoare 
modestă, care a fost și el sur
prins de succesul său asupra cam
pionului nostru. Marin Dumitru 
(57 kg), Eugen Hupcă (68 kg) și 
Adrian Popa (74 kg) au avut com
portări slabe, ei nereușind să-și 
justifice selecția în echipa națio
nală. Hupcă are totuși, scuza de 
a fi întîlnit în primele două tu
ruri pe cei mai valoroși sportivi 
ai categoriei. Ceilalți doi, și în 
special Adrian Popa (în care s-au 
pus, în ultimii ani, mari speranțe), 
nu întrunesc condițiile reprezen
tării țării în mari concursuri in
ternaționale. ■

Trecînd în revistă întreaga 
noastră echipă națională putem a- 
tirma că dispunem de elemente 
valoroase, capabile de succese re
marcabile la viitoarea ediție a 
J.O. La cat. 48 kg., C. Alexandru 
este un tinăr excelent dotat de 
la care se așteaptă performanțe st 
mai mari. La această categorie 
trebuie să consemnăm cu satisfac
ție revenirea campionului olim
pic Gheorghe Berceanu, care și-a 
reluat activitatea competițională.

N. Gingă (52 kg), I. Dulică și M. 
Boțilă (57 kg), I. Păun (62 kg), I. 
Enache (82 kg), D. Manca (90 kg) 
și R. Codreanu, V. Dolipschi 
(-5-100 kg) sînt sportivi tineri, cu 
posibilități remarcabile, care în 
următorii doi ani pot înregistra 
creșteri calitative însemnate. A- 
cestora, li se adaugă campionul 
olimpic N. Martinescu, care deși 
mai în vîrstă, la Katowice a do
vedit că are încă mari resurse 
pentru a putea să se mențină în 
rîndul fruntașilor categoriei 
100 kg.

Firește, așa cum am arătat mai 
sus, mai sînt încă unele catego
rii deficitare, care-i obligă pe an
trenorii I. Corneanu, I. Cernea și 
N. Pavel la noi căutări. De ase
menea, în vederea participării cu 
succes la viitoarea ediție a J.O., 
tehnicienii vor trebui să găseas
că modalitatea alcătuirii unui pian 
judicios de pregătire, care să de
termine creșterile valorice nece
sare tinerilor sportivi, astfel ca 
la Montreal luptele greco-romane 
din -țara noastră să fie din nou 
reprezentate cu cinste, așa cum 
au fost și la Miinchen. Frumoasa 
tradiție a luptelor românești tre
buie continuată I Și, posibilități 
există.

AUTOMOBILISM «"{ft. . ■*'. 
UNIT LA START PESTE 40 DE ECHIPAJE 
din Cehoslovacia, Ungaria și România. 
El s-a desfășurat, timp de două zi’e, pe 
un traseu care a străbătut județele Cluj. 
Maramureș și Satu Mare (circa 500 km). 
La Cărei a avut loc un concurs de în
demânare. învingător a ieșit echipajul 
român loan Boloș—luliu Pop din Satu 
Mare (pe o mașină Dacia 1 100), iar pe 
echipe, Satu Mare I. Primul echipaj 
strain : AMK Kosice (Cehoslovacia).

CAIAC-CANOE ”Ea
desfășurat ultimul concurs al onulu», 
„Cupa de toamnă". In ciuda timpului 
nefavorabil (ploaie, frig), 200 de caiaciști 
și canoiști din secțiile bucureștene au 
fost prezenți la start. S-ou desfâșurct 
probe pentru seniori, juniori și tineret po 
distanța de 500 m. lata cîștigătorii : 
SENIORI : K 1 : I. Ivanov (Dinamo), 
K 2: Dinamo (P. Tudose — V. Ștefan). 
C 1: G. Nichiforov (D), K 1 (f): Venera 
Petre (D), K 2 (0: Dinamo (E. Constan-

din toate 
sporturile

BASCHET noii antrenor; ai 
LOTULUI DE SENb 

OARE, confirmați în ultima ședință a 
Biroului federal, sint loan Nicolau (prin
cipal) și Nicolae Martin (secund). Modi
ficarea a survenit ca urmare a demisie: 
fostului antrenor principal, Sigismund 
Ferencz, din motive personale @ Șl LA 
LOTUL DE SENIORI a intervenit o schim
bare : secundul lui M:hai Nedef este 
acum Dumitru Colibaba-Evuleț, care î* 
înlocuiește pe Petricâ Vasiliu Q POLI
TEHNICA BUCUREȘTI A PLECAT LA PRA- 
GA pentru a participa la un turneu in
ternațional feminin, alături de Slavia 
Praga, Sparta Praga, Selecționata de 
tineret a țării gazdă și cite o echioă 
din Bulgaria și Polonia. Turneul se în
cheie duminica. © EDIȚIA A XU-A A 
„CUPEI CARPAȚI", desfășurată la Brașov, 
S-a încheiat cu succesul echipei mascu
line locale C.S.U., urmată, în clasament, 
de Politehnica Cluj-Napoca, Voința Bucu
rești și C.S.M. lași (P. Dumitrescu- 
coresp.) O REZULTATE DIN DIVIZIA 
B (uit ima etapă a primului tur, seria 
formațiilor bucureștene) : masculin : ASA 
— UREMOAS 77—67, Mine Energie —

tin — V. Pașcariu), TINERET : K 1 : A. 
Ivan (D), K 2 ; Dinamo (I. Covaci - N. 
Vasilescu), C 1: P. Finanțu (Șc. sp. 2), 
K 2 (0: Dinamo (D. Gâinescu — E. Nas- 
tase), JUNIORI : K 1 : A. Giura (D), 
K 2: Dinamo (C. Petcu — A. Nicolae), 
K 4: Dinamo (P. Sanda - C. Garian - 
M. Filip - M. Ciobanu), C t î I. Văduva 
(C.S. Școlar), C 2 : Dinamo (I. Ivan - 
M. Stoica), K 1 (0 : FI. Petrușe'. (D), K 2 
(0 j Dinamo (L. Paroschiv - M. Colcev), 
Clasament pe echipe : 1. Dinamo 280,5 
p, 2. Olimpia 124 p, 3. Șc. sp. nr. 2 57 
p, 4. Cutezătorii 37,5 p, 5. Rapid 34,75 
p, 6. C.S. Școlar 27,5 p.

CICLISM AMIN AT A CU O SAP
TAM1NA. din cauza

timpului nefavorabil, competiția ciclistă, 
pe circuit, organizată de C.M.E.F.S., prin 
comisia de specialitate, a fost reprogra- 
mată pentru duminică dimineață. întrece
rile vor avea loc cu începere de la ora 
10, pe bd. Leoritir» Sălăjan, pe porțiunea 
dintre bd. Munci» și sir. Baba Novac. 
Vor concura elevi - pe biciclete Pegas 
(de toate calibrele), ca și sportivi do 
performanță - juniori și seniori.

LUPTE n
competiție disputa 
Gheorghiu-Dej, s-a 
clasamente : lupte 
Municipiul Gh. G 
A.S. Unirea Arad 
p, 4. Șc. sp. Tg 
șova; greco-rona.v 
2. Dacia Pitești 1 
11 p, 4. I.M.U. 
stanța, 6. C.S. Bi 
clasate, la ambel 
in campionatul D

TENIS DE Mi
NEU AL CAMPiOh 
programate la Sf. 
17 noiembrie (cînc 
pele campioane I 
configurația clasar

FI
1. C.S Arad II
2. Progresul Buc
3. C.S. Arad I
4. C.S.M. Cluj-N
5. Șc. sp. Buzău
6. Spartac Buc.
7. Rovine Craiov
8. Politehnica Br

MA
1. CSM CIuj-Na

2. Progresul Bu
3. Univ. Cv.
4. Voința Buc.
5. CSM Iași
6. Gloria Buzăi
7. Comerțul Tg.
8. Locomotiva E
9. Poli. Buc.

10. Constr. Hune

TIR CU ARCI
organizat un reu 
„CUPA CONGRES 
ticipat arcași din 
AninoGsa și Bucui 
probelor amintim 
Tg. Mureș) 157 p 
tanța 90 m, V. ‘ 
p la 70 m șî 3T 
Baroncea (Mineru 
arcuri standaid 
truiescu (Sanitarul



PUTĂ DAN GRECU
voleiul, 

utocritica 
rantă cu 
* săptă- 
I n-aș fi 
bă rczul- 
Niciodată 
litru cre- 
ii și fe- 
tred trei 

frumos, 
iinat fru-

frumosul 
pu e tot- 
Isu'iui. Și 
ut poate

publicul cel mai influențabil — 
care după orice meci de fotbal 
sau de tenis la televizor ies 
imediat în curți, în scuaruri și 
se cred Pele, Dinu și Năstase 
— i-ați văzut vreodată agățin- 
du-se, după o emisiune de gim
nastică, de „paralelele" pe care 
se bat covoarele ’ re blocuri ? 
Gimnastica a~ta, ausolut minu
nată e încă una din activitățile 
noastre minore de televizor, 
pentru simplul motiv că cere (a- 
parent) mai mult efort decit un 
dribling sau un șut. Dan Grecu 
a devenit 
condițiile

i
PE TEME ACTUALE

OBLIGAȚII MULTIPLE PENTRU

eși clay- 
ce spu-

re ajun- 
lebun și 
odată că 
nare in- 
n întors 
Lui meu 

se fi
L repet, 
Ir totuși 
Ir, ceva

Cupa 
pling la 
a bine- 

I dar de 
cap că 

peni de

campion mondial în 
grele ale unei opinii 

publice care n-are 
ochi, cintece și ur
lete decit pentru 
blestematul acela 
de balon rotund 
capabil să ne scoa
tă șase din cele 
șapte vieți ce bat 
in piepturile noas
tre, pentru astaiu- 
bindu-1 și mai 
mult 1 După Iuga, 
după canotaj și 
caiac-canoe, după 

izbînda extraordinar de

i
I
I
I
I

APĂRAREA SPORTIVITĂȚII

despre 
Lil sau 
pptămî- 
ppi din

rămu- 
p scris, 
Io... Ați 
lipa de 
r spor- 
păzii —

rugby, _ ____________
frumoasă a lui Grecu se înscrie 
ca încă o nobilă și severă im
putare la adresa telecomodită- 
ților ș: teleunilateralităților 
noastre. Măcar dacă victoria lui 
și a celor din jurul lui ar 
aduce gimnastica la nivelul de 
interes și popularitate al hand
balului in 7 care, fără a fi încă 
un sport de mase telegenice, o- 
feră spectacole memorabile ca 
acela de simbătă cind a sfidat 
fotbalul ca pe un om nesărat-.

Multă vreme am crezut că 
handbalul in 7 — campion mon
dial cum îl avem — nu are ge
niu spectacular. Simbătă, am 
fost învins definitiv. Am avut 
citeva momente cind am simțit 
că-mi vine să săr pe perete, 
cum, vai, numai un singur sport 
blestemat mă îmbie, nu spun 
care, că nu merită... Ceea ce 
au jucat Gațu, Penu. Birtalan, 
Cosma, Dincă, Drăgăniță, adică 
Dinamo cu Steaua, era echiva
lentul românesc al unui meci 
Santos — Ajax, la jocul acela 
căruia azi nu vreau cu nici un 
chip să-i rostesc numele, știu 
eu de ce...

I
I
I
I
I 
I
I
I
I

Se știe eă unele acte de nespor- 
tivitate ți chiar de violență, pe
trecute recent in incinta stadioa
nelor de fotbal, scene reprobabile 
ta care arbitrii au fost țintă a 
patimilor oarbe ale unor specta
tori sau jucători, au determinat 
federația de specialitate să facă 
publică o completare la regula
mentul de organizare. A fost, cu 
alte cuvinte, efectul prompt, ne
cesar al unor cauze ' ' ' 
place să credem că 
tervenție oficială va 
să frlneze încălcarea 
etice elementare, indisciplina, ne- 
sportivitatea, violența. Comunica
tul FR.F. diversifică gama de 
sancționi. Ie înăsprește, statuează 
paragrafe inedite, cum ar fi re
trogradarea în categoria imediat 
inferioară sau excluderea, pur și 
simplu, din activitatea competițio- 
naiă. in aceiași timp, precizează 
rolul și răspunderea secțiilor de 
fotbal, organismul căruia îi in
cumbă îndatoriri esențiale privind 
educarea propriilor jucători și 
spectatori.

încărcate cu această responsabi
litate, secțiile de fotbal vor tre
bui să activeze mai exigent pe 
un teren cu porțiuni desțelenite. 
Tot ceea ce vor întreprinde, toate 
acțiunile, toate măsurile, ie aș
teptăm grabnice și energice, cu 
o doză efectivă de realism și in
spirație, cu un caracter preventiv 
cert. Ne gindim la protejarea are
nei de joc, ia acoperirea culoa
relor de acces la cabine, chiar 
Ia selecționarea plătitorilor de bi
lete, pnn stoparea accesului în

triste și ne 
această in- 
avea darul 

normelor

BELPHEGOR I PROGRESUL - RAPID,
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63:19 19
52:32 19
66:18 18
48:45 '5
37:59 15
38:47 13
31:57 11
8:69 10

CIȘTIGURILE TRĂGEAU kXJTO 
DIN 25 OCTOMBRIE 13.4

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 
variantă 25% a 50.000 lei și 1 variantă 
10% a 20.000 lei ; cat. 2 : 1 variantă 
25% a 18.953 lei și 4 variante 10* a 
7.581 lei ; cat. 3 : 5,20 a 9 477 Iei ; cat. 
4 ; 19.10 a 2.580 lei ; cat. 5 : 70 JO a 
696 lei ; cat. 6 : 227,75 a 216 let

REPORT CATEGORIA 1 : 329.219 lei. 
extragerea a II-a ; Categoria A: 

1.30 variante a 50.000 lei ; cat. B : 
2,25 a 15.603 lei ; cat. C : 7,40 a 4.74S 
lei ; cat. D : 77,80 a 451 lei ; cat. E : 
75,55 a 465 Iei ; cat. F : 128,10 a 274 
lei ; cat. X : 1.959,05 a 100 Iei.

REPORT CATEGORIA A : 133.149 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la categoria 
1 jucat pe o variantă 25% a revenit 
participantului VASILICA i. MARIN 
din Puchenii Mari județul Prahova, 
iar premiul de 50 000 lei de la cate
goria A — 100% — a revenit parti
cipantului GIURGEA THEODOR djn 
București.
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ARBITRII
SERIA 1
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1.1 MP
ȘTI a

a C.S.M. Suceava — C.S.U. 
Galați : EM. PAUNESCU (Vaslui). 
© S. C. Tulcea — Relonul Săvi- 
nești i E. VOICE) (Oltenița). • 
Chimia Brăila — Gloria Buzău i 
TR. MOARCĂȘ (Brașov). O Știința 
Bacău — Foresta Fălticeni i l. 
DANCII (București). ® C.F.R. 
Pașcani — Constructorul Galați t 
N. PETRL£EANU (București). ® 
Ceahlăul P. ~ Neamț — Petrolul 
Ploiești l A. PlRVU (București). 
® Oțelul Galați — S. C. Bacău i 
V, MURGA.ȘAN (București). © 
Metalul Plopeni — Progresul 
Brăila i C. PETREA (București). 
® Unirea Focșani — Celuloza 
Călărași ; GH. MICLOȘ (Bucu
rești).

PE STADIONUL REPUBLICII
La cererea clubului organizator 

(Progresul) și a publicului, ca și 
pentru evitarea concurenței cu 
partida de Divizia A Steaua — 
F.C. Constanța, federația de spe
cialitate a stabilit ca meciul Pro
gresul București — Rapid Bucu
rești, din seria a II-a a Diviziei 
B, să se desfășoare duminică, la 
ora 14,30, pe stadionul Republicii.

incinta stadioanelor a elemente
lor turbulente de notorietate pu
blică locală, la mobilizarea (pozi
tivă) a organelor de ordine.’ Am 
mai adăuga și întărirea muncii 
educative la nivelul echipei, utili
zarea mijloacelor clasice de pro
pagandă pentru inocularea legilor 
fair-play-ului în masa spectatori
lor.

Am fost, de aceea, 
presionați, constatînd 
unor secții de fotbal 
A, pentru o serie de 
acest spirit pe stadioanele 
tre. T — 
poca, de pildă, în ultima etapă, 
Chimia și „U“ s-au îngrijit să di
fuzeze și să comenteze, prin sta
ția de radio-amplificare, paragra
fele importante din comunicatul 
F.R.F. Secția de fotbal a lui „U“ 
anunfă chiar o campanie amplă 
de reorganizare a „Clubului su
porterilor", în sensul închegării 
unui nucleu de calitate, reprezen
tativ, care să polarizeze șj să di
rijeze modul de exprimare al ga
leriei „șepcilor roșii".

Completarea regulamentului de 
organizare reprezintă o acțiune 
în beneficiul arbitrilor, menită, în 
ultimă instanță, să le asigure 
securitatea (la care au un drept 
subînțeles). Consolidarea clima
tului etic pe stadioanele noastre 
ar (rebui însă întregită, și în sen
sul invers, al obligativității cava
lerilor fluierului de a presta ar
bitraje ferme, curajoase, de ma
ximă obiectivitate. Comunicatul 
F.R.F. poate fi o platoșă pentru 
arbitri numai în măsura în care 
ei înșiși înțeleg să se pregătească 
și să oficieze. De altfel, comuni
catul de care vorbim sugerează 
nu numai drepturile, dar și în
datoririle conducătorilor de joc

Să sperăm că- membrii comisii
lor de disciplină nu vor fi puși 
în situația de a face apel la re
centele completări ale regulamen
tului...

spectatori

plăcut im- 
eforturile 

divizionare 
măsuri în 

noas- 
La Rm. Vîlcea și Cluj-Na-

Ion CUPEN

PI MICUL ECRAN
• Azi, 1 noiembrie, ora 

14 3* fotbal : Dinamo Bucu
rești’ — Jiul Petroșani, trans- 
miăune directă de la stadio
nul Drnamo.
• Simbătă. Z noiembrie, ora 

14.3*, fotbal: steagul roșu 
Brașov — „U" Craiova, trans
misiune directă de la Brașov; 
ora 15.15, fotbal, rezumate În
registrate din turul II al cupe
lor europene interclubun. 
printre care: Feyenoord — C.F. 
Barcelona. Bayern — F. C. 
Magdeburg. Inter — F.C. Am
sterdam. Liverpool — Ferenc- 
varos etc.

• Duminică, 3 noiembrie, 
ora 15.5* : .Magazin spertiv’, 
în cuprins : hochei pe gheață: 
Steaua — Dinamo, rezumat 
Înregistrat de la patinoarul 
.23 August"; .Moscova, viitoa
rea gazdă- a J.O. de vară din 
anul 133# — reportai filmat 
Campionatele mondiale de 
gimnastică — finale pe apa
rate ; sol (fete), bară fixă — 
Înregistrare.

PARTIDELOR
SERIA A II-A

• Metalul Mija — Metalul 
Drobeta Tr. Severin t P. MARA- 
ȘESCU (Iași). • Ș. N. Oltenița — 
Tractorul Brașov : M. HUHULEA 
(Galați). 0 Progresul București — 
Rapid București i C. BARBU- 
LESCU (București). O C.S.U. Bra
șov — Autobuzul București t A. 
PILOSIAN (Constanța). ® Elec- 
troputere Craiova — C. S. Tîrgo- 
viște l 1. VINȚAN (Sibiu). «' Vo
ința București — Metalul Bucu
rești I MAX. POPESCU (Bucu
rești). © Gaz metan Mediaș — 
Automatica Alexandria i O. AN
DERCO (Satu Mare). ® Dinamo 
Slatina — Flacără Moreni : C. 
SZ1LAGHI (Baia Mare). O Oltul 
Sf. Gheorghe —. Metrom Brasov i 
I. CONSTANTINESCU (Cluj-Na
poca).

ANTRENORUL
• Gine altul decit ANTRENO

RUL trebuie să fie factorul care 
șâ calijneze spiritele în terenul de 
joc, ațunci cind, în focul luptei, 
jucătorii nu. mai reușesc să-și 
controleze nervii ? Evident, aces
tuia îi revine sarcina, ca îndru
mător al echipei, legat nemijlocit 
de ea prin procesul de instruire, 
să-i readucă pe jucători pe dru
mul sportivității și al disciplinei, 
dacă s-au îndepărtat, la un mo
ment dat, de acest drum. Ce se 
întîmplâ, însă, atunci cind toc
mai ANTRENORUL este cel care 
dă dovadă de o nervozitate exce
sivă,_ manifestîndu-se din această 
cauză altfel decit îi impune rolul 
său de educator, de comandant 
al echipei?

• Dar, pentru a nu rămîne
în domeniul teoretic, vom da un 
exemplu Kconcret, cules atît din 
foaia de • arbitraj a luj Mircea 
Rotarul care a condus 
partida Universitatea 
Craiova -t-Steaua, cit 
și din raportul ob
servatorului federal 
C. Drăgușin. Arbitrul 
Mircea Rotaru se 
plînge de atitudinea 
antrenorului secund 
al echipei Univer
sitatea Craiova, C. 
la o presupusă 
„afară din joc ’______ ____
semnalizată de tușierul I. Ciolan, 
i-a spus acestuia : ’ „Ridică steagul, 
că dacă nu, e vai de tine. îți 
luăm gîlul!“. Observatorul fede
ral, C. Drăgușin, sesizîndu-se și 
el de acest fapt, propune ca an- 
trenoruț C. Oțet să fie luat în

A

IN PERSOANA! "
in Div.i.o la centru, Gheorghe 
vasilescu 1, despre care observa
torul federal scrie că „a dat do
vadă de competență și a colabo
rat foarte bine cu arbit :i de li
nie"

• Cit privește arbitrajul lui 
Ion Rus (meciiri Politehnica Ti
mișoara — F.C. Argeș), după pă
rerea antrenorului emerit Colo- 
man Braun-Bogdan, „el a fost 
bun, în general, dar, fiind de
parte de fază, I. Rus a acordat 
lovitură liberă de la 16 metri, și 
nu penalty, cum s-ar fi cuvenit, 
la faultul în careu comis asupra 
lui Floareș"
• Dintre componentele specta

colului fotbalistic, cadrul organi
zatoric nu joacă un rol lipsit de 
importanță pentru reușita între
cerii sportive. Nu este de mira
re, deci, că Valentin Stănescu 
face o mențiune specială asupra

nivelului ireproșabil 
al organizării în me
ciul de la Constan
ța, al „ordinej și dis
ciplinei din incinta 
terenului"... O obser
vație asemănătoare 
o face și Ion Mari
nescu, bunele sale 
aprecieri adresîn- 

Cluj- 
din 

—, și suporterilor din 
Tg. Mureș, renumiți pentru spor
tivitatea lor, care, la sfîrșitul unui 
meci dramatic — victorie a echi
pei favorite, în minutul 90 I — 
au scandat atît numele formației 
învingătoare, cît și pe acel al 
echipei învinse cu citeva clipe 
înaintea fluierului final.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\\\\w

Dintre sute
de rapoarte

Oțet, care 
poziție de 

a lui Năstase, ne-
du-se organizatorilor din 
Napoca, dar șj spectatorilor 
acest oraș

trenoruț C. Oțet _________
discuție^ dte către Colegiul central 
al antrenorilor. 2 
alte aspecte din acest meci, 
Drăgușin, apreciind ca bun, 
ansamblu,» arbitrajul lui 
Rotaru, consideră însă că 
ar fi trebuit să suporte sancțiunea 
eliminării din joc, „pentru un 
atac dur, INTENȚIONAT, asupra 
lui Smarandache, ținînd cont că 
primise deja un avertisment pen
tru Joc dur, periculos".

• O constatare plăcută ; mulți 
arbitri au primit nota maximă, 
10, <jin partea observatorilor fede
rali, pentru arbitrajele prestate 
în etapa trecută. Astfel au fost 
notați V. Topan (F.C. Constanța 
— Dinamo), Al. Pîrvu (Universi
tatea Cluj-Napoca — A.S.A. Tîr- 
gu Mureș), Gh. Vasilescu I (Olim
pia Satu Mare — C.F.R. Cluj- 
Napoca), Otto Anderco (Jiul — 
F.C.M. Reșița) și C. Niculescu 
(Chimia Rimnicu Vîlcea — F.C. 
Galați), de către observatorii fe
derali Valentin Stănescu, Ion Ma
rinescu, Mihai Bîrsan, Gh. Ban- 
drabur și Gheorghe Prodea. In 
rîndurile acestor „cavaleri ai flu
ierului" întllnim și un debutant

Referindu-se la 
C. 
in 

Mircea 
Niță

Jack BERARIU

In Divizia C

ACTUALITATI
ÎN „CUPA ROMÂNIEI": Ieri, 

la Turnu Măgurele s-a disputat 
partida din cadrul „Cupei Româ
niei" dintre formația locală Ceta
tea și Rapid București. întilnirea. 
urmărită de un număr record de 
spectatori (aproximativ 7000), s-a 
Încheiat cu victoria bucureșteni- 
lor, învingători cu 2—0 (0—0), prin 
golurile marcate de Neagu (min. 
74) și Rișniță (min. 86). D. Gruia- 
coresp.

JUCĂTORI SUSPENDAȚI. în 
ultima sa ședință. Comisia cen
trală de competiții și disciplină

a hotârît sancționarea următorilor 
jucători i • Goga (Oltul Sf. Gheor- 
ghe) și Volaru (C.F.R. Timișoara) 
— suspendați pe cîte două etape 
pentru insultarea arbitrului și, 
respectiv, lovirea adversarului. • 
Codreanu (F. C. Galați) — suspen
dat pe o etapă pentru faulturi 
repetate; Kooblau (Olimpia Satu 
Mare), Nedelcu (F. C. Galați), 
Basarab (CjS.U. Galați), Bujor 
(Autobuzul București) și, Pașca 
(Tractorul Brașov), toți suspen
dați cite o etapă pentru cumula
rea a cite trei cartonașe galbene.

DUPĂ ZICE ETAPE...
în campionatul Diviziei C s-au 

consumat două treimi din me
ciurile turului, duminică dispu- 
țîndu-se etapa a 10-a. în toate 
cele 12 serii se dă o luptă inte
resantă pentru șefie, doar în trei 
serii liderele se află distanțate 
la 3 puncte față de următoarele 
clasate. în rest, dispute foarte 
echilibrate. Dintre divizionarele 
„B“ care au retrogradat în »C“, 
foarte bine se prezintă pînă acum 
Viitorul Vaslui, Olimpia Oradea 
și Nitramonia Făgăraș — echipe 
aflate în fruntea clasamentelor 
respective ; Petrolul Moinești, 
Gloria Bistrița, Dunărea Giurgiu, 
Minerul Motru, Minerul Cavnic 
și Victoria Roman se află și ele 
printre fruntașele grupelor. Doar 
Textila Odorhei și Carpați Bra
șov au decepționat, aflîndu-se, 
după 10 etape, pe locurile 10, 
respectiv 14 în clasamentul seriei 
a XlI-a. O surpriză plăcută au 
produs în acest campionat forma
țiile Cimentul Medgidia, Unirea 
Tricolor București, MEVA Dro
beta Tr. Severin și C.I.L, Sighetu 
Marmației, care nil prea au stră
lucit în ediția trecută a campio
natului, iar acum se află pe pri
mele locuri. în populara compe
tiție „Cupa României", o frumoa
să comportare au avut pînă acum 
formațiile C. S. Botoșani, Biho
reana Marghiia, Chimia Găești, 
Energia Gh Gheorghiu-Dej, O- 
limpia Giurgiu și Știința Petro
șani, care s-au calificat pentru 
etapa 16-imilor.

D)N VIAȚA SECȚIILOR p£

Reprezentanta orașului Slatina, 
Dinamo, a semnat prima sa pre
zență în întrecerea Diviziei B 
în ediția trecută. Lipsa de expe
riență, valoarea mal scăzută a u- 
nora dintre componența echipei 
au dus la o comportare mediocră 
în tur, formația ocupîr.d un ne
dorit loc la periferia clasamentu
lui. In vacanța de iarnă, consiliul 
asociației și biroul secției de fot
bal au analizat situația și au luat 
măsuri corespunzătoare, care au 
dus la revirimentul așteptat; în

p rimă vară elevii fostului fundaș 
ai luj Dinamo București, Ștefan, 
au evoluat la un nivel mai bun 
și, in finalul întrecerii, s-au cla
sa» In plutonul fruntaș.

în actuala ediție, < 
și-au pus candidatura 
seriei a H-a. cu toate 
că vor avea adversari 
ca Rapid București, 
București sau pe cealal' 
ție din’ Capitală, Metalul. Ce i-a 

reprezentanții ora- 
t să-și propună un 

Răspunsul l-am

dinamoviștii 
la șefia 
că știau 
puternici 
Progresul 

tă forma-

DIVIZIEI B
SERIA A III-A

• Mureșul Deva — Metalul 
Awd : GH. COJOCARU (Drobeta 
Tr. Severin). • Minerul Baia 
Mare — C.F.R. Timișoara s l. CHI- 
LIBAR (Pitești). • U.M. Timișoa
ra — Victoria Călan 1 R. ȘERBAN 
(Craiova). © Ind. sîrmei C. Turzii
— Șoimii Sibiu i M. BUZEA (Bucu
rești). © F.C. Bihor—Minerul Baia 
Sprie : C. IOFCIU (București). 
• Minerul Anina — Ariesul 
Turda : GH. DRAGOMIR (Bucu
rești). • Minerul Moldova Nouă
— Metalurgistul Cugir : V. DU
MITRU (Oltenița). ® Corvinul 
Hunedoara — Victoria Cărei 1 N. 
DINESCU (Rm. Vîlcea). • Rapid 
Arad — Vulturii Textila Lugoj s 
S. DRAGULICI (Drobeta Tr. Se
verin).

dîn Capital 
fjpfpryniTyst pe 
șuiui de pe O! 
asemenea țel ?___ ,-------- ----------
aflat la fața locului, acolo unde 
își desfășoară activitatea zilnică 
această echipă, care dorește să 
intre în primul eșalon fotbalistic 
al țării.

în timpul scurt care a trecut 
de la promovarea In Divizia B, 
la Dinamo Slatina s-au realizat 
lucruri deosebite. în primul rînd 
trebuie evidențiat faptul că aso
ciația sportivă (președinte : Gheor
ghe Rațiu ; secretar : Ștefan 
Pană), biroul secției (președinte : 
Alexandru Fopescu) au creat con
diții optime de pregătire între
gului lot, prin reamenajarea sta
dionului 1 Mai. Cu sprijinul or
ganelor locale, cu concursul ama
torilor de fotbal, care au prestat 
mii și mii de ore de muncă pa
triotică, stadionul de pe malul 
Oltului si-a schimbat înfățișarea: 
tribunele’ au fost reparate, băncile 
vopsite, terenul de joc regazonat. 
Dar, atenția n-a fost îndreptată 
numai spre crearea de condiții 
pentru desfășurarea în bune con
diții a pregătirii fotbalistice, ci 
și șpre educarea jucătorilor. De
oarece majoritatea componenților

lotului sînt tineri, ei sint cuprinși 
într-o formă de învățămînt po
litic U-T.C., care își desfășoară 
regulat activitatea. De asemenea, 
săptămînal, înaintea ședințelor de 
pregătire, se fac discuții pe di
ferite teme educative, sînt co
mentate articolele din presă care 
publică sancțiunile date unor ju
cători sau echipe ca urmare a 
abaterilor săvîrșite. Bilanțul aces
tei activități este destul de satis
făcător : dacă în ediția trecută a 
campionatului patru jucători 
(Roșu, Pană Stanciu și Zamfir) 
au fost sancționați (primul cu o 

trei cu 
toamnă 
sâvîrșit

etapă suspendare, ceilalți 
mustrare), in această 
nici un dinamovist n-a 
vreo abatere.

După cum se vede, la 
activitatea asociației sportive, a 
tuturor factorilor care sprijină e- 
chipa de fotbal are ca obiectiv 
principal crearea condițiilor op
time de practicare a unui joc la 
un cît mai bun nivel, pentru ca 
in finalul campionatului formația 
să 6e claseze pe un loc fruntaș 
al seriei a II-a. Acum, cind echi
pa bucureșteanâ Rapid a luat un 
avans și a cîștigat prima manșa 
din disputa cu Dinamo, s-ar pă
rea că totul este pierdut Dar, a- 
ceastă părere nu este împărtăși
tă de conducerea tehnică (antre
norii Ștefan și Eftimie) care ne 
declară că vor continua să lupte 
pentru șefie pînă la încheierea 
întrecerii, bazîndu-se pe compor
tarea de pînă acum a echipei, pe 
dorința de afirmare a tinerilor 
componenți ai totului

Pompiliu VINTILA

Slatina



ÎN DERBY-UL ZILEI
I. E. F. S.

DIVIZIA A LA BASCHET

I. C. E. D. 76-65
IAȘI, 31 (prin telefon). Campio

natul republican masculin de bas
chet a fost reluat, joî, în Sala 
sporturilor din localitate, în con
diții organizatorice ontime asigu
rate de CJT.E.F.S. Iasl prin comi
sia de specialitate. S-au disputat 
meciurile etapei a IV-a, urmînd 
ca pînă duminică să se consume 
întrecerile etapelor a V-a, a Vl-a 
și a Vll-a.

Așa cum era de așteptat, punc
tul central al turneului ieșean îl 
constituie partidele dintre echipe^ 
le ce vizează clasarea în primele 
6 locuri, adică cele care vor al
cătui grupa superioară în al doi- 
’c? tur al competiției. O astfel de 
’ntî’nire a fost oferită de I.E.F.S. 
si I.C.E.D. (fost T.C.H.F.). forma
ții care ne-au obișnuit de altfel 
ca disputele dintre ele să fie a- 
traclîve. Așa s-a petrecut șl joi 
cînd, la capătul unui meci echi
librat, studenții au învins cu 
76—65 (40—39). Pentru aceasta el 
au trebuit să denună tot timpul

PRESA AFRICANA ELOGIAZĂ 
PE NOUL CAMPION 

MONDIAL DE BOX

■un efort susținut, să practice un 
joc colectiv. Agili în apărare, ra
pizi în atac, baschetbaliștii de la 
I.E.F.S, au reușit ca între minu
tele 7 șl 11 să modifice specta
culos tabela de la 13—16 la 23—18 
(depășind un moment psihologia 
al partidei), iar în repriza a doua 
au acumulat. Ia un moment dat, 
un avans de 11 puncte (62—51 tn 
min. 34), care s-a dovedit decisiv. 
Jucătorii de la I.C.E.D. au meri
tul de 
laritate 
rior al 
capitol 
nîai ales 
au avut 
elastică.
Zisu 13, 
Szep 6.
pentru I.E.F.S.,___ ___
nu 22, Rotaru 21. Antonescu 7, 
Modrogan 2, Dikây 3, Bulat 4, 
Andreescu 1, FI. Niculeseu 6. Au 
arbitrat bine M. Aldea si N. Ilies
cu. CELELALTE REZULTATE I 
Dinamo — Medicina Tg. Mureș 
96—49 (57—32) : Universitatea Ti
misoara — Universitatea Cluj-Na
poca 82—60 (42—28) ; Farul —
C.S.U. Galați 87—69 (54—26) ; Po
litehnica Iași — Rapid 82—65 (41 
— 30); Steaua — Politehnica Bucu
rești 104—67 (53—36).

D. STĂNCULESCU

a fi contracarat cu regu- 
potențialul ofensiv supe- 
adversarilor, dar la acest 
ei înșiși au fost deficitari, 

în repriza secundă, clnd 
In fată o „zonâ_" foarte 
Au marcat t Mihuț 4, 
Braboveanu 23, Chirci 8. 
Berceanu 10, Naghi 12 

respectiv Cîmpea-

Turnee internaționale Se tenis

Virginia Ruzici învingătoare in turul 2 la Cardiff
NEW YORK, 31 (Agerpres), — 

Finala turneului Internațional de 
tenis de la Hilton Head (Caro
lina de Sud), se va disputa între 
românul Hie Năstase și suedezul 
Bjorn Borg. După cum se știe, 
în semifinale, Năstase l-a elimi
nat cu 6—4, 6—4, pe australianul 
Rod Laver, Iar Borg l-a învins eu 
2—8, 6—4. 6—0 pe americanul
Stan Smith.

La simplu femeî, în finală s-an 
calificat americanca Chris Evert 
si englezoaica Virginia Wade. în 
semifinale. Evert a învfcis-o eu 
6—2, 6—1 pe Goolagpng (Austra
lia), în timp ce Wade a eliminat-o 
cu 6—3. 1—6, 6—4 pe Billie Jean 
King (S.UA.). în semifinalele 
probei de dublu mixt cuplul aus
tralian Goolagong — Laver a e- 
liminat eu 7—6, 6—3 perechea E- 
vert — Năstase.

VIENA, 31 (Agerpres). — Tur
neul international de tenis pe te
ren acoperit de la Viena a conti
nuat cu proba de dublu bărbați, 
în primul tur perechea Ion Ti
riac (Remânia), Gerhard Wimmer 
(Austria) a eliminat cu 6—1. 3—6, 
8—6 perechea Varga, Machan 
(Ungaria). Intr-o altă partidă.

Kary $1 Holecek au învins cu 
6—4, 6—4, perechea Spear, Fisher.

CARDIFF, 31 (Agerpres). — La 
Cardiff, tn turul 2 al probei de 
simplu femei din cadrul, compe
tiției de tenis „Cupa Dewar", ju- 
cătoarea româncă Virginia Ruzici 
a învins-o cu 7—6, 6—î, 6—1 pe 
S. Walsh (S.U.A.), iar ’ G. Coles 
(Anglia) a eliminat-o eu 6—3, 6—3 
pe compatrioata sa Ace;

PARIS, 31 (Agerpres). — în 
turneul internațional de la Paris, 
brazilianul Tomas Koch s-a ca
lificat pentru sferturile.de finală, 
învingînd cu 6—4, 6—4 pe argen
tinianul GanzabaL La rîndul său, 
portoricanul Pasarell l-a eliminat 
In optimi cu 8—9, 6—2, 6—0, pe 
Wanaro N’GodrelIa, care scosese 
din cursă pe indianul Vijay Am- 
ritraj. Iată și citeva rezultate res
tante din primul tur ■ Vilas (Ar
gentina) — Ananad Amritraj (In
dia) 6—1, 6—1 ; Ramirez (Mexic) 
— Gerken (S.U.A.) 9—7, 6—3.

TEEEX
La Oslo, s-a disputat tnttlnirea inter
națională de hochei pe gheață dintre 
echipele reprezentative ale Norvegiei 
șl R.F. Germania. Hochelștil vest-ger- 
manl au terminat Învingători cu 3—1 
(1—1. 1—1, 1—0), prin punctele reali
zate de Kink, Phillip șl Bemdaner. 
Golurile gazdelor au fost înscrisa da 
Thoen și Sethereng.

Disputat la Oslo, meciul dintre cchl- 
pelo masculine alo Norvegiei șl Olan
dei, contînd pentru competiția euro
peană de tenis pe teren acoperit,’ 
s-a terminat cu scorul de 3—2 In fa
voarea gazdelor.

In cadrul turneului Internațional fe
minin de baschet de la Praga s-au 
întâlnit selecționatele orașelor Bratis
lava și Budapesta. Baschetbalistele 
cehoslovace au obținut victoria cu 
71—69 (39—37).

Campionatul unional feminin de 9ah 
a fost cîștigat în acest an de tînăra 
maestră Elena Fatalibekova, fiica 
fostei campioane mondiale Olga Rub- 
țova. Invingătoarea a totalizat 14 p 
șl a fost urmată da Marta Sul 12 
p, Valentina KozlGvskaia — llyi P» 
Maia Ranniku — 11 p. Maia Cibur- 
dalidze (în vîrstă de 13 ani) 11 p.

Fostul campion european de box la 
categoria mijlocie^ englezul Kevin 
Finnegan, a susținut la Londra un 
meci în compania mexicanului 
Eduardo Mazon. Finnegan a obținut 
victoria prin k.o.» în repriza a 9-a. 
Ea categoria semimijlocle. campionul 
european John Stracey (Anglia) a 
obținut victoria prin abandon în re
priza a 7-a în fața lui Ernie Lopez 
(S.U.A.).

I
GimnasticăPROFIL ;

SHIGERU KASAMATSU (Japonia)
PARIS, 31 (Agerpres). — .Cas

sius Clay este cel mai bun boxer 
de categoria grea al tuturor tim
purilor", scrie comentatorul zia
rului „Le Soleil" din Dakar, după 
victoria Iul „Mohamed Aii* asu
pra fratelui său de culoare George 
Foreman. Nu lovituri oarbe și 
sălbatice, ci box artistic, eschive, 
blocaje însoțite de croșeuri ful
gerătoare. Tată stilul noului cam
pion.

Corespondentul agenției France 
Presse notează, la rîndul său. ur
mătoarele ! „Pe pămîntul strămo
șilor săi. Cassius Clay, acest „în
ger exterminator" al campionilor, 
a pus capăt dominației lui Fore
man. La vîrsta de 32 de ani. 
Cassius a infirmat regula sacră a 
ringului după care -greii nn se 
mai întorc niciodată* (aluzie la 
imposibilitatea de a reenreri titlul 
odată pierdut). Doar Floyd Pat
terson mai reusîse această per
formantă, dar în condiții mal fa
vorabile. La Kinshasa, Clay și-a 
recîstigat titlul deținut între anii 

1964 și 1967“.
Cotidianul „La voix du Zair* 

scrie între altele t „Urcînd pe 
ring, Mohamed Aii șl Foreman 
nu s-au înfruntat ca doi frați 
dușmani. Au fost doi artiști al 
pugilatului care prin intermediul 
acestui sport bărbătesc au deve
nit celebri tn lumea întreagă. Cel 
mai bun a cîștigat. A fost o vic
torie a campionului autentic*.

Of CAIAC
La Ciudad de Mexico, gazdă ex

celentă a campionatelor mondiale 
de caiac-canoe, programate pentru 
prima oară în afara continentului 
european, s-au desfășurat — cu 
acest prilej — lucrările Const'su- 
lui F.I.C., la care au participat 
31 de delegații, printre acestea, 
o prezență deosebit de activă, 
cea a țării noastre.

Pe agenda extrem de bogată 
reuniunii forului conducător

ra 
Si

â 
_ ______  ______ r al 
sportului caiacului și canoe! au fi
gurat probleme importante, privind 
calendarul international pe anul 
1975 — dominat. desigur, de cam
pionatele mondiale de seniori (Bel
grad, 31 iulie — 3 august) și cele 
continentale ale juniorilor (Borna, 
25—27 iulie) — precum ți stabili
rea locurilor de disputare a viitoa
relor ediții ale campionatelor lumii 
(1977 — Bulgaria. 1978 — Canada. 
1979 — R. F. Germania, 1981 — 
Anglia).

De o importanță deosebita, ra 
semnificații evidente, ni s-a părut 
a fi, în primul tind, primirea a 
noi membri în cadrai Federației 
internaționale de caiac-canoe : 
R. P. Chineză, Cipru și Hong- 
Kong. in același timp Congresul

mențin! nd suspendarea Republicii 
Sud-Africane din F.LC. Pe aceas
tă temă am solicitat opinia d-lul 
Charles de Coquereaumont. ore- 
seămtele F.I.C. — reales la Ciu
dad de Mexico, pentru a 4-a oară 
— care ne-a răspuns cu multă a- 
mabilitate :

— Considerăm, că cel mai im
portant obiectiv al federației noas
tre, cere in acest an ți-a sărbăto
rit, la Duisburg, semicentenarul e- 
xistenței sale, este înfăptuirea și
nei reale universalități a sportului 
caiacului și canoei. Ne mmdrim eu 
faptul că, îndeosebi. H ultimul de
ceniu, acest deziderat a început să 
cunoască tmpCniri de esență, ci 
federația noastră numără in pre
zent 39 de t«vi membre. fa afara 
celor europene fiind reprezentate 
numeroase altele din celelalte con
tinente î Janonia. S.U.A-, Canada. 
Coasta de Fildeș, Mexic, Argenti
na. Primirea noilor membri: 
R. P. Chineză. Cipru ți Hong Rang 
este, fără îndoială, an nou îi foar
te important pas înainte tn conso
lidarea federației noastre. In rds- 
pindtrea cit mai largă tn fame • 
sportului caiacului st canoei.

Dan GARLEȘTEANU

Oarecum surprinzător, Shigeru 
Kasamatsu debutează îh marile 
competiții internaționale la o 
vîrstă destul de Înaintată : la 
Jocurile Olimpice de la Miinrtien, 
ciad apare pentru pruna oară în 
selecționata Japoniei, avea 25 de 
ani ! Dar. probabil, aceasta este

una dintre tactlclle folosite de 
antrenorul Yukio Endo, de a lan
sa în marea arenă numai sportivi 
excelent pregătiți, gata să atace 
cu mult succes titlurile supreme. 
La J.O. Kasamatsu a obținut o 
medalie dc argint (la paralele), 
două medalii de bronz (la sol si 
bară fixă), un loc 4 la cal eu mi
nere și s-a clasat pe locul 5 la 
individual compus. Si iată-1, după 
numai doi ani, pe Shigeru Kasa
matsu (născut la 16 iulie 1947, a- 
vînd 1,73 m șl 6i kg) vedeta nr. 
1 a echipei Japoniei, campioană 
mondială.

Dacă am înceirea să caracteri
zăm cu un singur cuvînt evoluția 
lui Kasamatsu la C.M. de la Var
na, atunci acest cuvînt este per
fecțiune. Numai un mic accident 
pe care l-a avut la bară, în con
cursul pentru individual compus, 
a făcut să nu-1 putem urmări pe 
campionul mondial absolut In 
toate finalele po aparate. A ocu
pat primul loc la sol și sărituri, 
s-a clasat pe locul 4 la cal cu 
minere șl a fost nevoit să renun
țe la inele, paralele și bară fixă 
aparate care l-?r f! solicitat se
rios brațul accidentat.

Caiac

GEZA CSAPO (Ungaria)

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
k.p. chineză: COPIII Șl BASCHEȚII!

DIN KOZARA

O
■

Baschetul este un sport foarte 
popular și răspîndit în R. P. 
Chineză. Aproape nu există școa
lă fără mai multe echipe de bas
chet Sub îndrumarea instructo
rilor și profesorilor de educație 
fizică, copiii primesc primele no
țiuni — așa cum se vede în ima
ginea alăturată — la o școală din 
Șanhai, unde „mini-baschetul“ se 
află în centrul preocupărilor în 
orele rezervate sportului.

R.S. CEHOSLOVACA

Foto : Agenția „CHINA NOUĂ"

Recent, iubitorii sportului cu ba
lonul rotund din Praga au asistat la 
un meci de fotbal cam ciudat. Por
țile erau ea la handbal, terenul ca 
și cel de baschet, iar mingea sărea 
mult mai puțin decît cea obișnuită 
deoarece Intre cameră și învelișul 
de piele este un strat de burete de 
cauciuc. In fiecare echină evoluau 
cîte cinci jucători (și alți cinci d» 
rezervă). Meciul de fotbal de sală 
dintre două selecționate nu a decep
ționat ne spectatori, deși n-au cîștigat 
gazdele. Iată părerea antrenorului 
Pluskal. care a văzut meciul: „Fotbalul

IUGOSLAVIA

COMPLEXUL SPORTIV

Apariție strălucită tn lumea ca- 
Lacului, tînărcl tehnician din Sze
ged, născut la 29 decembrie 1950, 
!șî cucerește rapid titularizarea în 
puternica formație a R-P. Ungare 
și, tncepînd din anul 1969, se nu
mără printre protagoniștii și chiar 
învingătorii celor mai însemnate 
regate internaționale. Elev al an
trenorului imre Kerr.ecsey, cu ani 
în urmă una dntre cele mai mari 
vedete ale acestui sport. Geza 
Csapo — membru al clubului 
muncitoresc din Szeged (SZMTE) 
— caiacâst de au tente talent, do
tat cu un Gzlc excelent (1.S4 m 
șl 83 kg), exemplu de conștiin
ciozitate in pregătire, se afirmă 
șl la marile competiții oficiale de 
caiac-canoe.

La 22 de ani. G£za Csapo este 
prezent la întrecerile olimpice de 
la Ifdnchen și încheie finala pro
bei de caiac simplu — 1030 m cu 
un rezultat excelent : locul 3 și 
medalia de bronz, dună Saporen- 
ko (Uniunea Sovietică) șl Pef- 
tersson (Suedia). Un an mai iîr* 
ziu, pe agele lacului Kaukajărvi, 
la Tampere, calacistui maghiar

devine triplu campion al lumii — 
la K 1—500, K1—1000 și K 2—10.000 
tn. Recent la Xochlmilco, Gâza 
Csapo șl-a apărat cu succes titlul 
tn proba de K 1—1000 m. tnvin- 
gind clar pe redutabilii săi adver-

*

în localitatea iugoslavă Savskl — 
in Bosnia — Herțegoviha. se 
iște o mare bază sportivă 
", după numele masivului 
devenit legendar ca urmare 

or ce s-au dat acolo pentru 
■a Iugoslaviei. Complexul, 
buie să fie dat în folosință 

cu pmejul sărbătorii naționale (29 
noiembrie), cuprinde o sală de sport 
DOlivalentă. cu 200 de locuri, un sta
dion de fotbal cu 5 000 de locuri și 
patru terenuri auxiliare, precum si 
citeva terenuri de tenis, volei, bas- 
c?-et (în aer liber) și o piscină. Com
plexul va stimula dezvoltarea spor
tului de masă în aceste regiuni de 
munte, fiind situat în imediata apro
piere a 6 orașe de pe versantul de 
sud al masivului Kozara.

în felul acesta, mii de iubitori ai 
sportului din regiune vor avea posi
bilitatea să practice pe scară de 
masă sportul preferat.

O MINGE ORIGINALĂ
de sală se Joacă de mult la noi. Di
ferența esențiali între jocul pe care-1 
practicăm noi șl cel văzut aeura 
constă in faptul că noi folosim min
gea normală. Mingea folosită in acest 
meci este mai puțin elastică, mai 
grea și de aceea jocul cete cunoștințe 
tehnice, viteză în mișcare și gîndire
— calități strict necesare fotbalului 
modern. Dacă vom introduce această 
modificare și in regulamentul nos
tru, vom aduce — după părerea mea
— un mare folos fotbalului ceho
slovac".

[ i * i i * JKv "u
A? 1* • '

REZULTATE SURPRIZĂ IN
Fără îndoială că „miercurea 

fotbalistică" a fost dominată de 
echipele britanice, care în cele 
4 meciuri internaționale susținute 
au obținut tot atîtea victorii, cu 
un golaveraj de 10—0 ! Să reca
pitulăm. In campionatul Europei i 
Anglia — Cehoslovacia 3—0 (0—0), 
Suedia — Irlanda de Nord 0—2 
(0—2), Irlanda — U.R.S.S. 3—0 
(3—0) și Țara Galilor — Ungaria 
2—0 (0—0), iar în meci amical, la 
Glasgow : Scoția — R. D. Ger
mană 3—0 (2—0).

Presa sportivă londoneză elo
giază aceste succese, remareînd în 
mod deosebit aportul antrenorului 
echipei Angliei Don Revie, care a 
alcătuit o formație omogenă pen
tru meciul cu Cehoslovacia, 
naiul de pe Wembley", în fața 
celor 90 000 de spectatori, a fost 
pur și simplu debordant, concre
tizat prin cele- trei goluri mar
cate de Chanon (min. 72) si Col
lin Bell (min. 79 și 82). Remar
cabil este și succesul formației

Fi

irlandeze în meciul cu U.R.S.S., 
în care atacantul central Gives a 
marcat trei goluri în poarta Iul 
Pilgui. în partida de la Cardiff, 
galezii și-au asigurat victoria în 
partida cu Ungaria prin punctele 
marcate de Griffits (min. ST) și 
Toshack (min. 85).

Deși cu caracter amical, me
ciul de la Glasgow, dintre Sco
tia și R. D. Germană, a fost din 
punctul nostru de vedere, cel mal 
interesant, deoarece scoțienii vor 
fi viitorii adversari ai fotbaliști
lor români în campionatul Euro
pei. La prima lor evoluție, după 
turneul final al C.M., scoțienii au 
impresionat din toate punctele de 
vedere . Din formație n-au lip

sit Lorimer, Jordan, Dalglish 
Hutchinson, prezențl și Ia „mon
diale". Primul gol l-a marcat Hut
chinson din 11 m în min. 32, 
Burns a majorat scorul peste nu
mai trei minute, iar Dalglish a pe
cetluit rezultatul în min. 75.
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