
Se reia campionatul

republican de lupte

REUNIUNI
DE GRECO-ROMANE

ȘI LIBERE ÎN 15 ORAȘE 
ALE TĂRII.

Mîine, încețpe returul campiona
tului republican Divizia A, ediția 
1975. La start ee vor alinia toate 
formațiile participante la compe
tiție, 27 de echipe de greco-ro- 
mane ți tot atâtea de libere. Acest 
adevărat festival al atleticii grele

■ programează reuniuni- în nu .maț
■ puțin de 15 orașe (București,. Ora
dea, CIuj-Napoca, Slatina, Reșița, 
Sinaia, Constanța și Rădăuți — la 
groco-romane. Brașov, Lugoj, Satir 
.Marc, Tirgoviște, Odorliciul Șetu-j 
iese, Galați, Constanța și Iași r —I 
la libere). ;

Fruntașele seriilor, înaintea re-j 
luării, campionatului, sînt echipele 3 
Vulturii Textila Lugoj — seria I; 
Dihamo București — seria a H-at 
Dunărea Galați — seria a Ilî-ă 
—, la greco-rpmane ; Dinamo Bra-f 
șov T- seria I, C. .8. Tirgoviște
— seria a Il-a, Steaua — serii a 
IlI-a — la libere.

Reuniuni atractive vor avea Joc 
în inai multe .localități, ca de pil-i 
,dă la Oradea, unde se va disputa 
derby-ul seriei I la greco-ronja- 
ne .între Vulturii Textila Lugoj și 
Crișul -r- locul II, Ia Slaitina ; — 
ai-ci vor evolua ocupantele locuri
lor II și III din seria a II-a’, Steaua 
‘și Aluminiu din localitate. La 
libere, partide atractive șe anunță, 
cele dintre Dinamo Brașov — 
U.M.T, — la Brașov, C. S. Tirgo- 
vișite r— Steagul .roșu Brașov —’ la 
Tirgoviște și altele. în -București 
este programată o singură revmiu- 
ne de greco-romane, in sala bina-: 
mo, unde se vor întîlni formația 
gazdă, multiplă campioană a țării, 
Metalul București — una dintre 
cele mai hune -echipe Ia acest stil
— și. iC.S.G. Cimpufuug Muscel,- o 
divizionară tânără, dar cu multă 
ambiție (reuniunile pe care trebuia 
să le organizeze Progresul Bucu
rești, la 'greco-romane _și libejre, 
au fost aminate).

Returul «campionatului va awea 
două etape, următoarea în ziua 
de -28 -septembrie, după care se va 
disputa „Turneul individual de 
toamnă" în zilele de 17—19 octom
brie la ambele stiluri. A-ceste con
fruntări hotărîtoare pentru confi
gurația clasamentelor înaintea tur
neelor finale vor avea.loc la Timi
șoara, Cimpoi ung. Musoel. Bacău
— la greco-romane, Hunedoara, 
Bf. Gheorghe și Constanța — la 
libere.
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0 • După primele teste ale re-
prezentativelor de fotbal

Ș « Trei echipaje românești in 
finalele C.M. de canotaj

(s (de la Nottingham

Mia. 12 al partidei Steaua — f. C. Constanța. Iortiănesou reia cu țapul, mareind 
primul gol al echipei sale.

. . .__ -Foto : Ion MIHAlCĂ
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MÎINE, ETAPA A IV a ÎN DIVIZIA A LA EOISAL

Capetele de afiș:
partidele de la Satu Mare, 
Tg. Mureș și București

PROGRAMUL INT1LNIRILOR
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, — CFJl. CLUJ-MAPOCA
(Stadion Ciulești, ora 11)

SFORTUL STUDENȚESC — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(Stadion .Republicii, ora 15 ; med televizat) . - . — _ SȚEAUA

— pINAlMO
— F. C. “BIHOR
— POLITEHNICA IAȘI
— „POtr TIMIȘOARA
— U.TA
— ilU3L

țară înoep la ora 17 ,

{Stadion ,j?«
A. S. A. TG. MUREȘ 
F. C. OLIMPIA •> 
F. C. ARGEȘ ?. 
F.C.M. REȘIȚA 
„U" CIUJ-NAPOCA 
F.'C. CONSTANTA
S. C. BACAU

Meciurile din

în meci de volei feminin

SELECȚIONATA ftOMÂtflH A ÎNVINS
i ’. -1 ■

roi NOU FORMAȚIA CANADEI
Al treilea și ultimul meci amiial 

dintre reprezentativele femininerle 
volei ale României și Canadei, 
desfășurat ieri seara în sala Flo- 
reasca, a fost evident mai echili
brat decît precedentele confruntări, 
constituind o utilă verificare- pen
tru ambele formații, dar în special 
pentru ,cea a .țârii noastre came .are 
in Țață un obiețtiv important‘și 
apropiat : campionatele europene.

Victoria a revenit voleibalistelor 
românce cu 3—1 (8, 14, —14, 3), 
care au întâmpinat de această dată 
o mai mare rezistență din partea 
tenaoelor lor adversare. Acestea 
din urmă ău rețișit, de altfel,. să.și

cîștige singurul lor s«et din cele 
trei confruntări cu selecționata ro
mână. Vom -sublinia că oaspetele 
au fost la ițn pas de a învinge.și 
.în „setul secund, cind au și con-djus 
cu 14—9. Eter formația română cu 
Rebac, Bălășoiu și Popescu 'în 
mate vervă au refăcut .spectaculos. 
A.u .arbitrat V. Vrăjescu și :E. Vin- 
tilesou.

Luni la ora 17 formația carța- 
dia.nă își încheie turneul în tara 
noastră întâlnind echipa Dinamo 
București.__

Nu s-au stins bine ecourile e- 
tapei de joi, și, mîine, avem 
o. nouă rundă de campionat, 
a JV-a. O etapă cu multe 

partide de atracție, o zi de la 
care așteptăm saltul calitativ al 
acestui debut de campiohat.'

Duminica fotbalistică va -începe 
mîine dimineață -in Gitvksțrti cu d-er- 
by-ul feroviar, in care deținătoarea 
Cupei nu mai pornește favorită, (ca 
altădată. Disciplina faptică binecu
noscută a 'echipei -de pe Someș .Va 
fi, prpbabil, încă un -obstacol pen
tru Eftpidiști. T-ot la [București, in
tr-un - soc televizat, un „colocviu" 
studențesc de atracție. între Spar
tul studențesc și Univeositatea -Cța- 
iova; întâlnire care anul frecat. a 
oferit o repriză -foarte frumoasă. J5ă 
așteptăm .virtuți calitative .și dela 
jocul de mîine, și de la celdajte 
partide dintre oare? se detașează, 
indiscutabil, cele de ,1a Satu Mare 
și Tg. Mureș. Firește, etapa poite 
fi .privită ,și prin prisma clasamen
tului aflat în plina formare. Ne re
ferim, .în special, la. echipa studen

ților timișoreni, care a preluat sur
prinzător .lanterna", la formația 
băcăuană atit de sterilă, pr-eepm 
și la .,11 “-le reșiț-ean -oare, du«pă 
două deplasări consecutive, va‘ în
cerca, acșsă, să-și amelioreze lin 
primul' rind golaverajul. Să șjje- 
răm că mîine va fi jo etapă în, âs- 
c.cn-siune, ca cea de joi.

CLASAMENTUL LA ZI

1. C.F.R. 3 2 10 6—3 S
Z— 3. A.S.A. 3 2 0 1 9—5 4
1— 3. Univ. Craiova 3 2 0 1 5~J 4
4— 5. f. C. Argeș 3 2 0 1 5—2 4
4— 5. Iași 3 ,2 0 1 6—3 4

6. F. C. Bihor 3 2 0 1 5-45 4
3 111 6—15 3

B. Steaua 3111 3-3 3
9. F. C. Olimpia t O “3 0 2—42 3

10. S. C. Bacâu 3 111 2X-3 3
11. «J.T.A. 3 1 0 2 3—f3 2

12—14. Dinamo 2 10 1 4—15 2
12—Jb4. Sportul stud. 2 10 1 l-« 2
12—14. F. C. C-ța 3 1 0 2 3-H 2

15. CIuj-Napoca 3 1 0 2 2-H 2
16. Rapid «021 0-43 2
17. F.C.M. Reșița 3 10 2 2-f7 2
18. „Poli* Timișoara 3 0 1 2 2—C 1

MARGINALII LA CAMPIONATELE DE NATAȚIE ALE SENIORILOR

CAMPIONATUL DE TALERE
I

NUMAI LA BUCUREȘTI, PLOIEȘTI ȘI ORADEA

AROfNtî VASIlf A CIȘTIGAT PM8A DE TRAP EXISTĂ ÎNOTĂ ORI VALOROȘI?

Ca și anul trecut, nici acumi 
-tnu s-a acordat titlul de campion 
al țării la trap (talere aruncate 
din șanț) deoarece cîș.tUlătorul 
campionatului — eare s-a înche
iat ieri du.pă-amiază pe poligo
nul Tunari riin București ~ n-a 
reușit să obțină un punctaj cel 
puțin echivalent cu baremul fi
xat de federația de specialitate 
(18.5 p din .200 posibile). Ardenel 
Vasilc (Steapa), primul clasat 
dună două zile de întreceri, a 
doborît doar 177 de talere. Edi
ția din -acest an a campionatu
lui a .avut un nivel tehnic -scă
zut. s-au -obținut rezultate slabe 
față de cele din marile con
cursuri internaționale. O scuză 
ar exista deoarece în prima zi a 
fost vînt puternic, care a influ
ențat desfășurarea concursului, 
dar ieri timpul a fost frumos și 
cu toate acestea unii dintre com
petitori au tras mai slab ca în 
ziua precedentă (!).

în manșa a II-a, vineri, cîțiva 
dintre taleriștii mai tineri au 
evoluat mai bine, obținînd serii 
de 24 și chiar 25 de puncte, ca 
de pildă A. Vasile, G. Suditu și 
E. Panduru, care în final au de
venit, alături de St. Popovici — 
mare favorit după 100 de talere 
•— candidați la primul loc. Din 
acest final destul de pasionant 
— în ultima serie de 25 de 
lere se aflau la diferență de 
punct patru concurenți — a 
șit cîștigător A. Vasile (177 

•tă
un 
te- 
Pi.

locul sacund St. Popovici, trăgă
tor cu mai multă experiență de 
concurs, a reușit ;șă cîștige.

Rezultatele probei de trap (200 
talere): 1. ArdeueJ Vasile (Stea
ua) 177 p (ziua I 85 —1 ziua a 
II-a 92), 2. St. Popovici (Olim
pia — Constructorul Buc.) 176 p 
(89—87) — la baraj 22 p, 3. G. 
Srudi-tu (Steaua) 176 p (84—^2) — 

Arder.dl Vasile, primul clasat in 
campionatul de trap 

Foto : N. DRAGOȘ

18 p, 4. E. Pan-duru 
175 p, 5. M. Ispasiu 
— Constr.) 172 p, 6. I.

la baraj
(Steaua)
(Olimpia
Dumitrescu (Olimpia — Constr.) 
169 p.

Azi și mîine, t®t pe poligonul 
Tunari, au loc întrecerile cam-

Recent încheiata ediție a cam
pionatelor naționale de înot, una 
dintre cele mai interesante pe care 
le-am urmărit în ultimii ani, lîn 
«ciuda Unor surprinzătoare absente 
de' la start (doar 90 de particjpanți 
din 8 cluburi !7), a confirmat pro
gresul i— parțial — al sportivilor 
fruntași, ca și situația, existentă -la 
această oră în înotul românesc. în 
(timp ce candidatele din București 
și Ploiești ia titlurile de campioa
ne. atît cele consacrate, cit și cdle 
mai tinere, au confirmat o dată în 
plus o apropiere simțitoare de ce- 
.zultatele ce se înregistrează pe 
plan internațional, la băieți- pro
gresul este prea butin sesizabil, 
majoritatea rezultatelor abținute 
T.ămînând încă- neoompetitive dn 
.arena europeană.

Nucleul înotătoarelor dinamovis- 
ie s-«a afirmat din plin, ca și la 
Balcaniadă. Daniela Georgescu 
a devenit triplă campioană și 
recordmană în probele del craul; 
sora ei. Anca, a rămas cea mai 
rapidă brasistă. iar Anca Groza a 
probat îritr-un nou maraton de 6 
probe în 3 reuniuni că se situează

CONCURSUL PREOLIMPIC DE LA MONTREAL

PRIMELE REZULTATE ALE
CANOIȘTILOR Șl CAIAOȘTILOR ROMANI

MONTREAL, 29 (Agerpres). In 
prima zi a concursului preolimpic 
de caiac-canoe de la Montreal, 
lyan Patzaichin (Ețomânia) a ciști- 
gat seria a 2-a a eliminatoriilor 
probei de canoe simplu cu timpul

printre cele mai bune specialiste 
din Europa în probele de delfin și 
mixt. Colectivul de .antrenori. în 
frunte cu Cristina Șoptereanu,frunte cu' Cristina Șupt-erțanu, 'își 
pune mari speranțe si' în .titrerele 
Carmen Bunaciu și Mihacla Cos- 
tea (o veritabilă surpriză la aceas
tă edițieb Dintre înotătorii dulxi- 
1-ui dinambvist se cuvin a fi Re
marcați A. Ilorvat (cu mari pers
pective .în probele de spate). I. 
Micla-uș și... tînărul poloist K. 
Szerzo (55,6 în ștafeta de 4X100 "m 
liber).

BS. Slavic, X. Oprîțcscu și tînă- 
riil T. Fjttrtu-nescu (într-un spec
taculos progres) s-au remarcat în 
echipa clubului Steaua. D. Wetter- 
neck [Și :Q. Reșler, .fcwrpgătorr, nu 
șt-mu putut valorifica pe deplin po- 

• sfbilitățile în ceea-ce privește perfor
manta datorită unei slabe pregă
tiri in timpul verii. .Eatru titluri 
au luat drumul capitalei prahove
ne. Cei mai in formă dintre plo-

Adrian VASILIU

(Continuare în pap. a 7-a)

loc în serii s-au clasat, de aseme
nea, echipajele românești de caiac 
dubLu și canoe 
simplu, Vasile 
lecui 2 in seria
-ut de italianul

dublu. Ea caiac
■Diba a sosit pe 

a 2-.a. fi iod .intre-
Oreste Pe»rl. Tot 

la sat. Mariana Mi

Danielaj. Goorgescu? ir.iplă'ca.niph
nă și recordmană a craulistelcn-

iii- .

TLOIÎORl UMHIRtAN

ÎN JAPONIA
La invitația Federației de spJ 

ciaăitate' «din Japonia, Teodora Uri 
gureanu și Georgeta Gabor evoli 
ează în 'cadrul unui turneu rj 
zervat celor mai bune gimnast 
junioare din lume. . Sportivele r«| 
mance sînt însoțite de antrenoard 
Marta Karoly. I

în primul concurs, de la Tolq 
Teodora Ungureanu și sovietij 
Larisa Komarova s-țau clasat 
primul loc, la -egalitate, cu" - >«-
s-au 
ria) 
37,60 
37.55 
37,50 
23 de

.. ______ i cj
puncte. Pe locurile următori 
situat : Margit Toth (Unri 

38 p. Tania Bina (U.R.S.J 
p. Don,na Turnbow (S.U.J 
p, Sa-toloo Okngala (.JaponJ 
p. La concurs -au _ pârtii rin 

;imnaste -din V țări. Gd



40 de aniîn jurul stațiunii bihorene „1 Mai“ 

UN FESTIVAL AL ORIENTĂRII TURISTICE
'/nccmncl de luni. 1 septembrie, 

timp de 9 zile, zona stațiunii „1 
Mai" din județul Bihor va găz
dui un adevărat festival de orien
tare turistică, la care vor fi an
grenați sute de sportivi și sporti
ve din toate județele țării. In le
gătură cu acest eveniment, am so
licitat amănunte secretarului gene
ral al F.R.T.A., Mircea Mihăilescu.

— Este vorba de cea mai amplă 
acțiune din acest an. organizată de 
către federația noastră, cu spriji
nul comisiilor județene de turism- 
alpinism st. îndeosebi, a gazdelor. 
Programul cuprinde un buchet de 
competiții pentru orientariștii de 
toate vîrstele, începind cu purtă
torii cravatelor roșii cu tricolor. 
Iată o enumerare : mai întâi se vor 
desfășura întrecerile din cadrul 
campionatului republican de orien
tare pe timp de noapte — mas
culin — după care urmează în 
serie, concursul de copii dotat cu

ÎN ACTUALITATEA 
AVIATICĂ

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE PARAȘUTISM

Evenimentul de actualitate în 
aviația sportivă îl constituie 
campionatele naționale de para
șutism. Etgpa județeană se află 
în plină desfășurare.

Azi și mîine vor fi desemnate 
echipele reprezentative în aero
cluburile din Cluj-Napoca și Pi
tești ; între 1 și 5 septembrie se va 
desfășura concursul județean la 
aeroclubul „Gheorghe Bănciu- 
lescu" din Ploiești, iar între 6 
și 10 septembrie, la Buzău. De 
la 10 la 20 septembrie va avea 
loc etapa finală, care se va 
desfășura pe cîmpul de zbor de 
la Clinceni al aeroclubului 
„Aurel Vlaicu“.

în programul competiției In
tră trei probe : salturi indivi
duale cu deschiderea întîrziată 
a parașutei și aterizare Ia punct 
fix, salturi în grup cu ateriza
rea la punct fix și salturi indi
viduale cu executarea unor e- 
voluții acrobatice pe timpul că
derii libere. 

cupa ..Roza vînturilor" și „Cupa 
Caselor de pionieri", campionatul 
republican individual de juniori 
mici (băieți și fete), campionatul 
republican de juniori mari (băieți 
Si fete) și campionatele naționale 
individuale de tineret, cele de se
niori 4-, seniori B și veterani. Toa
te aceste competiții se vor desfă
șura In cite două etape. în final 
se vor desfășura întrecerile celei 
de a X-a ediții a „Cupei Româ
niei" la orientare turistici, in două 
etape, precum și trei competiții la 
care vor participa și sportivi din 
Ungaria. Este vorba de concursu
rile dotate cu cupele : „Munții A- 
puseni", „Poligrafia" și „Favorit". 
La „Cupa României", cea mai im
portantă fază a întregii acțiuni, 
momentul culminant al Miluirilor 
din stațiunea „1 Mai", au drept 
de participare primele 7 sportive 
Si primii 12 sportivi de la juniori 
mici, primele 10 fete și primii 15 
băiefi din categoria tineret, pri
mele 20 sportive și primii 20 spor
tivi de la seniori A și 6 sportive 
de la senioare B, precum si primii 
5 clasați in campionatul veterani
lor.

Concursurile amintite vor duce, 
fără îndoială, la lărgirea ariei de 
cuprindere a tineretului in practi- 
oarea acestei atractive discipline 
sportive tehnico-aplicative. (V. T.)

UN SUCCES DE PRESTIGIU
AL PLANORISMULUI NOSTRU

Recent, Aeroclubul Franței a or
ganizat un concurs, inedit, de zbor 
fără motor, deschis doar planoa- 
relor cu dublă comandă. Cu acest 
prilej a fost invitat să participe 
— demonstrativ — și un echipaj 
românesc, pe un aparat de con
strucția națională. Astfel, planoriș- 
tii francezi, specialiștii în acest 
domeniu și publicul iubitor al zbo
rului fără motor au făcut cunoș
tință cu noul aparat sportiv de 
construcție românească IS-28 B, 
realizat după proiectul cunoscutu
lui inginer Iosif Șilimon. Linia 
modernă a noului planor, perfec
țiunea construcției, au stirnit in
teres deosebit, de la prima vedere. 
Echipajul nostru a fost format din 
ing. Mircea Finescu, maestru eme
rit al sportului, pilot de încercare 

de aeromodelism 

la Grivița Roșie 

PEPINIERĂ 
CU ROADE
BOGATE
Vizitînd clubul prestigioasei în

treprinderi bucureștene Grivița 
Roșie, nu poți să nu remarci la 
una din intrări o firmă caligrafiată 
cu grijă : Secția de aeromodelism. 
Trei încăperi spațioase și bine a- 
menajate găzduiesc aici un adevărat 
mmiarsenăl aeronautic, cu mese do 
lucru, zeci de utilaje și scule, apa
rate de zburat și, mai ales, o „ar
mată" de constructor!, mai mici șl 
mai mari. își imaginau oare aceste 
condiții de lucru cei cîțiva ucenici 
de la Atelierele Grivița care, exact 
cu 40 de ani în urmă, s-au consti
tuit într-un cerc de aeromodele 7 
Un tînăr inginer. Gheorghe Negru- 
tzi, a pus atunci bazele acestui 

și ing. Emil Iliescu, maestru al 
sportului.

încă din prima zi, piloții români 
au obținut un succes spectaculos, 
executînd un zbor de viteză pe un 
traseu triunghiular de 300 km, cu 
o medie de 73,6 kmorâ, stabilind 
astfel un nou record republican. 
Vechiul record era de 51,290 km/ 
oră. Ei au realizat și alte perfor
manțe remarcabile. De-a lungul a 
9 zile, au străbătut un total de 
2 200 km, in decurs de 55 ore.

Aerocluburile franceze au mani
festat interes pentru achiziționarea 
noului aparat, considerat ca o rea
lizare de prestigiu, la nivelul ce
lor mai moderne planoare din lu
me, în această clasă.

Instantaneu la una din numeroasele competiții în care aeromodeliștii 
de la Grivița Rosie (în prim plan) s-au situat pe locuri fruntașe

sport în Capitală. Rîndurile de față 
nu-și propun un bilanț al celor 40 
de ani de activitate neîntreruptă. 
Se cuvine, insă, consemnînd eve
nimentul, să arătăm că aici, la Gri- 
vița Roșie, și-au făicut ucenicia în 
această disciplină numeroși tineri 
care au ajuns recordmani și cam
pioni, maeștri și maeștri emeriți 
ai sportului, că la cercul de aero
modele grivițean s-au inițiat în 
aeronautică o seamă de zburători 
de renume. Pot fi citați aeromo- 
deliști ca Stefan Purice, George 
Craioveanu, Gheorghe Dan. piloți 
ca Ilie Crișmaru, zburător pe cele 
mai moderne aeronave ale TAROM, 
cunoscuții acrobați Carol Podgur- 
schi și Stefan Calotă, maestru e- 
merit al sportului și atîția alții.

Secția deține numeroase trofee 
cîștigate în competiții interne și 
internaționale (ea este inițiatoarea 
Concursului internațional Inter- 
Aero. aflat la a opta ediție), multe 
titluri și recorduri. Echipa repre
zentativă formată din : Elvira
Purice, I. Serban. O. Dospinescu, 
G. Craioveanu, D. Neagu, H. Edison 
a cîștigat anul trecut titlul de cam
pioană republicană la aeromodele 
captive.

Despre preocupările actuale ale 
secției ne informează secretarul 
A.S. Grivița Roșie, tovarășul Ion 
Gheorghe, entuziast susținător al 
acestui sport : „Sintem bucuroși 
că în acest al 40-lea an de activi
tate am putut asigura secției un 
sediu nou, dotat pe măsura celor 
mai mari exigențe. Pe lingă activi
tatea obișnuită, din inițiativa con
ducătorului secției, Gheorghe Dan, 
am atras spre acest sport pe pio
nierii școlilor din sectorul 8 care 
îndrăgesc aeromodelismul. Avem 
peste 100 de asemenea „ucenici". 
Este, după părerea noastră, un lu
cru bun".

Subscriem și noi la această pă
rere și urăm aeromodeliștilor de 
la Grivița Roșie noi succese !

T. VIOREL

UNDE MERGEM?
SIMBATA

FOTBAL. Teren Sirena, de la ora 17: 
Sirena — Automatica (Div. C).

HANDBAL. Teren Progresul, de la ora 
14: meciuri în cadrul turneului interna
țional de Juniori.

duminica
ATLETISM. Pâdurea Bâneasa, de la 

ora 7: campionatul republican da 50 
km marș.

FOTBAL. Stadionul Giulești, de la ora 
9: Rapid — C.F.R. Cluj-Napoca (tin.); 
ora 11: Rapid — C.F.R. Cluj-Napoca (Div. 
A); Stadionul Republicii, de la ora 13: 
Sp. studențesc — Univ. Craiova (tin.); 
ora 15: Sp. studențesc — .U’ Craiova 
(Div. A); teren Progresul, ora 11: Pro
gresul — Dinamo Slatina (Div. B) ; te
ren Voința, ora 11: Voința — Chimia Tr. 
Măgurele (Div. B) ; teren B. Vâcărescu. 
ora 11: |CSIM Buc. — |PRECA Călărași 
(Div. C); teren Veseliei, ora 11: Unirea 
Tricolor — Electronica (Div. C) ; teren Vo
ința, ora 13: I.O.R. Buc. — Rapid Fe
tești (Div. C); teren Flacăra, ora 11: 
Flacăra roșie — T.M.B. (Div. C) ; teren 
Triumf, ora 11: Triumf Buc. — Șoimii 
TAROM Buc. (Div. C).

HANDBAL. Teren Progresul, de la ora 
8,30 meciuri în cadrul turneului internațio
nal de juniori.

LUPTE. Sala Dinamo, de la ora 10: 
meciuri în cadrul campionatului Diviriei 
A la greco-romane, între Metalul Bucu
rești, C.S.O. Cimpulung Muscel și Di
namo,

POLO. Centrul de pregătire olimpică 
al C.N.E.F.S., de la ora 10: Rapid — 
Școlarul; bazinul Dinamo, de la ora 
11,30: Dinamo — Progresul București 
(meciuri în Divizia A).

RUGBY. Teren Parcul Copilului, de la 
ora 10: Grivița Roșie — St. Medard 
(Franța) — meci amical.

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 8: 
campionatul republican de skeet al se
niorilor.

HIP IS M '4

BREVIAR MOTO ȘI AUTO

MARCELA GEAMBAȘU. COMUNA 
MlHAlEȘTI. Ii vom transmite Ma
rianei Suman felicitările dv. Dar va 
trebui, probabil, să stăm la rînd ! 
Să așteptăm, însă, sfîrșitul anului, 
■pentru a vedea care au fost cel 
mai buni sportivi români în 1975. 
Am obținut, la multe sporturi, suc
cese, frumoa.se, încît alegerea ar pu
tea să fie destul de dificilă. Acesta 
să fie tot baiul J

DUMITRU GIUDIN, COMUNA 
CRACĂUNI. La drept vorbind, teni
sul n-are decît o singură regulă mal 
importantă: aut-ul sau... neaut-ul 1 
Dar, din cauza vitezei cu care zboa
ră mingea — mai ales la serviciu, 
unde poate atinge o viteză de 200 
de kilometri pe oră — tocmai acest 
lucru este de multe, ort greu de sta
bilit. De aid, enervările jucătorilor, 
protestele etc.

UN GRUP DE CITITORI DIN CA
RACAL. Cassius Clay și Joe Frazier 
s-au întîlnit de două ori, primul 
meci cîștigindu-1 Frazier,

de-al dînd cîștțg de cauză
Iul Clay. Ambele meciuri s-au În
cheiat cu victorii la puncte, in pri
mul meci Clay fiind însă trimis la 
podea. La 1 octombrie — dacă nu 
va interveni pînă atunci o schimbare 
— va avea loc a treia întîlnire.

NICOLAE CHIRVASE, NICOREȘTI. 
1, Argentina Menis a fost dețină
toare a recordului mondial la arun
carea discului: 67,32 m în 1972. 2. 
La atletism, nu s-au organizat plnă 
acum campionate mondiale. Primele 
„mondiale" în acest sport vo<r avea 
loc probabil peste doi ani.

AUREL TACIULET, BUZĂU. în 
general, nu se recomnadă condimen- 

ca sare, piper. Dar la epigrame,

EMIL RUSU, ALBA 
vrea să cunosc lista 
mondiale — bărbați și _ 
atletism, dacă solicitarea 
este prea mare". Dv. 
Ctod' ne vom apropia

TULIA. „Aș 
recordurilor 
femei — la 

mea nu 
credeți ? 

mal mult
ce 

și

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 1. 
Excelente „răspunsurile", dar... tar
dive. 2. să vedem ce spuneți despre 
finala de la South Orange, dintre 
.Virginia Ruzici și Mariana Slniio- 
nescu ;

• Duminică, la Cim
pina, se desfășoară 
cea de a cincea și ul
tima etapă a campio
natului republican de 
motocros. Pentru a 
dovedi că, oricum, 
„conturile nu sînt în
cheiate" 
dintre categorii, 
pe 
Și 
in 
de
NIORI : 1. Paul Fili- 
pescu (IRA Tg. Jiu) 
45 puricte ; 2. Aurel
lonescu (Energia Cim
pina) 39 p ; 3. Mihai 
Banu (Poiana Cimpi
na) 38 p. JUNIORI :
1. Ernest Miilner (Tor
pedo Zărnești) 30 p ;
2. Victor Gavrilă (Au
tomobilul Buzău) 22 
p ; 3. Vasile Ioneseu 
(Locomotiva Ploiești) 
16 p.

0 în municipiul Gh. 
Gheorghiu - Dej, 
mîine, etapa a patra 
— penultima 
campionatului 
blican de viteză. Pînă 
acum, lideri la cate
goriile întrecerii sînt : 
Giinther Seuchensteln 
(C.S.M. Reșița) la 70

la nici una 
, iată 

primii trei clasați 
punctajul acumulat 
cele patru etape 
pînă acum : SE-

tot

— a 
repu-

cmc ; Cornel Boboies- 
cu (C.S.M. Reșița) — 
125 cmc ; Ionel Pasco- 
tă (Progresul Timi
șoara) — 175 cmc ;
Dumitru Vasilescu 
(Steagul roșu Brașov) 
— 250 cmc ; Otto Ste- 
phani (Steagul roșu) 
și Ion Telegescu (E- 
nergia Cimpina) — 
500 cmc ; Wentzel 
Deak-Nicolae Ciobotea 
(Voința Sibiu) — ataș.

o Astăzi și mîine, 
la Păltiniș-Sibiu, are 
loc o nouă etapă — 
a treia — a campio
natului republican de 
viteză în coastă la 
automobilism.

• Filiala A.C.R. 
București organizează 
mîine, începind de la 
ora 9, pe aleile Com
plexului expozițional 
de la „Casa Scînteii" 
o întrecere automobi
listică contînd ca cea 
de a treia etapă a 
campionatului munici
pal de indemînare. Cu 
acest prilej se vor se
lecționa alergătorii 
care vor reprezenta 
Capitala la concursul 
republican de îndemî- 
nare din acest an.

• Al doilea raliu 
din cadrul campiona
tului național de ra
liuri se desfășoară în 
zilele de 6—7 septem
brie. Este vorba de 
Raliul Oltului (pleca
rea și sosirea in fața 
întreprinderii de osii 
și boghiuri — 
compus dintr-un 
cuit 
Balș), 
Jiului 
ci a le.

• în zilele de 13—14 
septembrie, filiala 
A.C.R. București or
ganizează o excursie 
pentru membrii săi 
din Capitală pe Trans- 
făgărășan. Traseul : 
București — Brașov

Victoria —

de
680 

și 8

Balș) 
cir- 

viteză (în 
km ai ra- 
probe spe-

— Or.
Curtea de Argeș 
Pitești 
Cazarea, 
Victoria.

0 La Roman (și nu 
Brașov, cum se stabi
lise inițial) se desfă
șoară, în zilele de 6—7 
septembrie, a patra 
etapă a campionatu
lui național de karting.

București. 
în Orașul

Cea de a patra reuniune suplimen
tară din actuala stagiune poate il 
caracterizată ca făcând parte din ca
tegoria reuniunilor care nu implică 
prea multe comentarii. Cele șapte 
curse ale zilei au avut o desfășurare 
normală, în cadrul cărora concurențil 
și-au susținut șansele în mod co
rect, iar învingătorii au fost riguros 
recomandați de ultimele lor perfor
manțe.

Cit privește ameliorările de recor
duri reușite de unii cai aflați în 
primele locuri la sosire, ele n-au fost 
de o valoare deosebită, in Încheiere, 
menționăm că Florea Pașcă a izbu
tit abia acum să ' 
rultor la potou, 
ceasta în cursa — 
lui, fapt pentru care s-a ales, 
toții, cu o severă suspendare șl, pe 
urmă, cu o suită de ponoase. Dar 
mai bine mai tîrzlu, decît niciodată...'

Rezultate tehnice : cursa I, Opinia 
(I. Bănică) 41,2. Emil simplu 3, or
dinea 12 ; cursa U, Sfera (FI, f>aș- 
eă) 44,6, Surdina simplu 58, event 
52, ordinea 30 ; cursa III, Hidrant, 

XI. Crăciun) 29,8, Veturia, Creol, 
simplu 4, event 102, ordinea 418, or
dinea triplă 1 143 ; cursa IV, Tîrg- 
șor (N. Simlon) 40,2, Orăștie. simplu. 
2, event 17, ordinea 7, triplucîștlgă- 
tor 267 ; cursa V, Hatîr (V. Moise) 
29,6, Artizan, Tartan simplu 3. event 
16, ordinea 29, ordinea triplă 233 ; 
cursa VI, Amazon (I. Moldoveanu) 
23. Rovinei, simplu 3, event 42, ordi
nea 37, triplucîștlgăitor 174 ; cursa 
vn, Fruct (S. Onache) 36,4, Campa- 
ner, șl simplu 2, event 12, ordinea 23. 
Pariul austriac ridicat la suma de 
lei 25 987 a fost cîștigat de cinci 
combinații la șase cai a lei 2598 fle
care. Report : 12 997. Retrageri :
Bouiica, Haldan, Calldon, Orestica.

conducă un cal bi
ci up ă ce ratase a- 
inaugurală a anu-

în America, departe,
Demonstrînd a voastră clasă 

avut acuma parte
»e-o finală... ca acasă I

Șl o epigramă pentru Kun, care 
• avut un accident de automobil i

l-ar putea acum să spună
- După șoc —
5 viteza este bună

data desfășurării Jocurilor Ollm-de ,____ __________ ____
pice, vom publica aceste recorduri. 
Deci, pregătiți-vă. cu toc șl cernealăl

IANCU GEORGE, COMUNA SAL
CIA. 1. Indiferent de formula? de des
fășurare a campionatului țării — 
deci referindu-ne șl la perioada di
naintea înființării „Diviziei A* __
— Rapid se numără printre echi
pele care au cîștigat O SINGURA 
DATA campionatul. Tot stă mal bine 
clocit cele care nu l-au cîștigat de
loc I 2. _ Dumitru Ciupitu, rezerva 
lui Ioniță în poarta Rapidului, are 
23 de ani. După ce a parcurs filiera 
Mștalul — Sportul studențesc, el a 
căpătat drept de joc Imediat la Ra
pid.

Modesto FERRAR1NJ Niddy DUMITRESCU

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES
31 AUGUST 1975

ATRIBUIE
AUTOTURISME • EXCURSII

Șl UNGARIA • BANI
AZI ULTIMA ZI PENTRU

PROCURAREA BILETELOR!
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I" nscrisă într-un amplu capitol al Mesajului 
adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară a miș-
sportive, problematica educațională cuprin- 

idei și orientări de inestimabila valoare pen-
carii
zind ■ . ■
tru întreaga activitate de educație fizică ș: sport, 
se află, în mod firesc — încă de la apariția impor
tantului document — în centrul preocupărilor și 
acțiunilor practice întreprinse de C.N.E.F.S., de că
tre toți factorii ca atribuții, pentru îndeplinirea

exemplară a prețioaselor indicații date de secre
tarul general al partidului nostru.

Continuăm, la rîndul nostru, să reflectăm mo
dul în care sîrti traduse în viață aceste sarcini 
prioritare, infățișînd în pagina de astăzi, sub ace
lași generic : „STADIONUL, ȘCOALĂ A EDUCA
ȚIEI", noi aspecte, fapte, inițiative, succese, dar și 
nedorite rămîneri în urmă în munoa de educare a 
sportivilor.

Preocupări susținute in loturile reprezentative

COMPORTARE EXEMPLARA,
REZULTATE DE PRESTIGIU

existat multă vreme convinge- 
tehnicistă. că în formula, de 
atît de complexă, care definește

nevoie — PENTRU 
OBIECTIVELOR 

PARTID — nu nu-

mare însemnătate în înte- 
a acestor rapor-

A 
rea. 
fapt ___ _ _
valoarea performantei sportive își au 
locul doar parametrii care exprimă 
numărul orelor de pregătire, volu
mul și intensitatea antrenamentelor. 
S-a înțeles apoi, dar nu peste tot si 
nu cu aceeași convingere deplină, 
absolut necesară, că. astăzi mai mulț 
ra ori cînd. este 
ÎNDEPLINIREA 
STABILITE DE 
mai de o înaltă pregătire tehnică de 
specialitate, ci și de o temeinică 
educare a tineretului sportiv, de afir
marea plenară a principiilor eticii și 
echității socialiste în întreaga viață 
sportivă a țării.

De o 
legerea profunda 
turi. care includ, desigur, importan
te sarcini și răspunderi sociale, au 
fort si sînt pentru întregul activ al 
mișcării sportive aprecierile și indi
cațiile cuprinse — în legătură cu 
această problemă — în Mesajul 
adresat Conferinței pe țară de către 
secretarul general al partidului nos
tru. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Dintre numeroasele referiri, cităm 
următoarele: „în ce privește sportul 
de performanță există o slabă exi
gență față de modul de pregătire și 
educare moral-nolitică a sportivilor; 
se tolerează adesea actele de indis
ciplină, linsa de răspundere și mani
festările de vedetism ale unor spor
tivi, favorizarea unor elemente care 
nu au nimic comun cu sportul. A- 
eeste atitudini si manifestări sînt

PERFORMANȚE ȘI... AMINTIRI

într-o școală sportivă, procesul 
se completează fericit

devenit

se

în cei aproape 20 do ani de activi
tate didactică, prof. Eugenia Junker, 
una dintre antrenoarele .Școlii spor
tive din Oradea, șl-a respectat neabă
tut. obiectivele : selecție, îndrumare, 
pregătire pentru performanță și, pa- 
rrdel, preocupare la fel de atentă 
fată de latura social-formatîvă a ele
vilor. care au Îndrăgit, voleiul. „A 
fost. întotdeauna o modalitate direc
tă de a apropia elevii de stadion 
sau de sala de sport, prin invitarea 
părinților si familiarizarea acestora 
eu ideea de performantă, Ințelegind 
că. ’ ■“ ’ " -----
de Instruire ... ___ . ___ _
cu cel do urmărire riguroasă a res
pectării obligațiilor elevilor față de 
însușirea unor temeinice cunoștințe 
de cultură generală și de speciali
tate. părinții copiilor au 
mult mai receptivi la ideea de sport, 
multi dintre ei au ajuns veritabili 
aliați ai școlii noastre1*, ne spunea 
recent, profesoara din Oradea.

Practic, aceste obiective înseamnă: 
prezență activă a profesoarei-antre- 
noare în școala de bază a elevilor 
voleibaliști, o legătură permanentă 
cu diriginții, eu părinții. La primele 
semne de alarmă (a se înțelege: 
note sub 7) profesoara-antrenoare 
slăbea ritmul antrenamentelor, cola
bora cu școala și familia pentru ca
pacitatea elevilor în cauză — destul 
de puțini, de altfel — într-o pregă
tire profesională cit mai Intensă. Nu 
de puține ori profesoara-antrenoare 
a fost inițiatoarea unor cercuri de 
consultații si meditații pentru elevii 
care întîmpinau dificultăți tn însuși
rea unor materii. Rezultatele au fost 
întotdeauna pozitive: toți voleibaliș
tii școlii orădene (Costinescu. Arde- 
leanu. Ciulei. Costea, Baciu. Nicu- 
lăiță. Chelebeu. Oros etc.), prezențl 
în diferite echipe divizionare . sau 
chiar în lotul national, au trecut cu 
brio unele momente grele din activi
tatea lor de elevi, ajungînd oameni 
integri, cetățeni de nădejde.

Prof. Eugenia Junker a fost gata 
să ne ofere mult mal multe exem
ple do foști elevi al secției de volei 
a școlii, ajunși astăzi oameni în ac
cepțiunea majoră a termenului. Am 
reținut un singur exemplu, pe acela 
al dr. Mîhal Iova, medic la Comple
xul clinic U.G.S.R. de la Băile Fe
lix. care a ținut să ne saună: 
„Nici-un rebut social'! Intr-adevăr, 
aerjjC_________ .0:______ ________n_

„Odatâ cu pregătirea tehnica de specialitate, trebuie intensificata munca

de educare politică a sportivilor, pentru formarea unui tineret cu însușiri

fizice superioare și, in aceiași timp, cu o ținută demnă și responsabilă în

societate, cu un înalt nivel cetățenesc, participant activ, conștient, la lupta

și eforturile întregului popor peptru construirea socialismului și comunis*

mului în România".

dăunătoare activității spor
ea în aceste domenii să se 
o stare de lucruri ce nu 
considerată mulțumitoare**.

ne arată că, în 
importante obi- 
măsuri eficiente.

profund 
tive, fac 
mențină 
poate fi

Socotind că îmbunătățirea substan
țială a muncii educative, prin inte
grarea ei organică în procesul de 
pregătire, are o însemnătate deose
bita mai ales în cadrul loturilor re
prezentative ale țării, ne-am propus 
să începem dezbaterea pe această 
temă cu reliefarea unor preocupări 
și ■ acțiuni educative menite să culti
ve înalte calități morale în rîndul 
sportivilor fruntași.

Primele concluzii 
îndeplinirea acestor 
ective, au fost luate 
care sînt aplicate cu grijă și răs
pundere. în cadrul tuturor loturilor 
reprezentative au fost organizate 
grupe U.T.C.. se desfășoară. în for
me interesante, cu larga participare 
a sportivilor. învătămînlul politic și 
economic de masă, au loc expuneri 
privind principalele probleme ale 
activității partidului șl statului nos
tru, au fost initiate vizionări de fil
me — urmate de dezbateri — și 
spectacole de teatru, vizite la Muze
ul de istorie a Partidului Comunist 
Român, a mișcării democratice și 
revoluționare din România, la Muze
ul de istorie a Republted/I Socialiste 
România, în mari întreprinderi in
dustriale etc.

Toate aceste acțiuni, initiate de 
C.N.E.F.S.. cu sprijinul efectiv al 
C.C. al U.T.C.. au determinat o evi
dentă îmbunătățire a muncii educa
tive în cadrul loturilor reprezenta- 

îngrijea să ne vadă elevi 
la carte, totodată plini de 
la anlrenamente. Dacă as- 
mai mulți dintre noi, foștii

cum se 
harnici 
ambiție 
tăzi cei 
elevi voleibaliști, sîntem ingineri sau 
medici, profesori sau tehnicieni cu 
o înaltă calificare. Intr-o bună mă
sură meritele aparțin inimoasei noas
tre profesoare, a cărei revedere ne 
prilejuiește, de fiecare dată, un sen
timent de sinceră, bucurie 
recunoștință-.

Acest proces complex de 
a elevilor voleibaliști din 
sportivă Oradea continuă

și caldă

pregătire
Școala 

șl acum 
prin colaborarea prof. Junker cu co
legii ei de catedră mal tineri: Dorel 
Arhip, Nora Pop, Alexandru Bighian 
șl, firește, cu sprijinul larg al con
ducerii scolii — director, prof. Iosif 
Buda. secretar de partid, prof. Mihai 
Benea — care si-a propus ca expe
riența, în materie de padagogie apli
cată. a prof. Junker să fie genera
lizată la nivelul tuturor secțiilor.

Ti beri u STĂM A

I 1SĂ ÎNVĂȚĂM ESTE O DATORIE 
COMUNISTA

într-o discuție recentă cu Ladislau 
Simon, campionul mondial de lupte 
libere de la Istanbul, tehnician la 
Metalotehnica din Tg. Mureș, l-am 
întrebat: ,,Cum vă petreceți timpul 
liber ?" ,,Nu prea am timp liber — 
ne-a răspuns. Intre orele de serviciu 
șl antrenamente, învăț”. „Vă rugăm 
să vă explicați". „Cînd am început 
activitatea sportivă — ca înotător. — 
nu aveam decît studii elementare. 
Apoi am terminat liceul, la seral, Iar 
de curînd am dat examen de admi
tere la Institutul pedagogic. Și am 
reușit cu bine. Am înțeles că a tn- 
văța este o datorie comunistă. Numai 
așa te poți afirma, cu adevărat".

Succes, Ladislau Simon I

NOTA 10 IN CATALOGUL-; 
DEMNITĂȚII

Tînârul inginer Dandu Petrescu de 
la A. S. ,,Avîa“ — București, maestru 
al sportului la aeromodelism, se afla 
în străinătate, în drum spre un con
curs internațional. In tren, Petrescu a

I
I
I
I

NICOLAE CEAUȘESCU

1

si chiar initia- 
asemenea, exi- 
cluburilor și a 
abaterile de la 
de vedetism șl

tive. îndeosebi la cele de rugby, 
lupte, handbal, popice, haltere, scri
mă, tir etc., unde și colectivele de 
tehnioieni manifestă în ultima vreme 
preocupări, susținute 
tive. A crescut, de 
gența federațiilor, a 
antrenorilor fată de 
disciplină, tendințele 
căpătuială manifestate, încă, de unii 
sportivi, și așa se explică, desigur, 
promptitudinea și eficienta sancțiu
nilor și măsurilor disciplinare luate, 
de exemplu, în loturile de caiac-ca- 
noe. atletism, canotaj, lupte.

Educarea sportivilor este. însă, se 
știe, un proces complex, de lungă 
durată, care trebuie desfășurat per
manent, cu exigență mereu sporită- 
De aceea, firește, consemnînd unele 
realizări în îmbunătățirea muncii 
educative în cadrul loturilor repre
zentative. așteptăm noi reușite, care 
să se exprime într-o comportare 
exemplară, în performanțe de pres
tigiu, în succese pe măsura condi
țiilor si cerințelor actuale.

Dan GĂRLEȘTEANU

UluStrate
S-a încheiat o amplă acțiune educativ-sportivă, 

'„Floarea prieteniei", organizată de C.N.O.P., cu 
participarea entuziastă a zeci de mii de pionieri 
din 20 de județe ale țării. Am urmărit cu mare 
interes cutezătoarele expediții desfășurate pe cele 
două trasee principale: Cărei — București și Sucea
va—București, ne-am notat „recordul" celor aproa
pe 1 200 de kilometri, ca și numele multor pionieri 
evidențiați cu prilejul întrecerilor.

Nu cunoaștem cu exactitate un alt record pe 
care participanții la „Floarea prieteniei" l-au sta
bilit pe itinerarul străbătut de caravanele pionie
rilor, acela al scrisorilor trimise din minunatele 
locuri de popas, dar, din constatările reporterilor 
și corespondenților noștri, am aflat că zilnic, pe 
adresele familiilor, școlilor, organizațiilor de pio
nieri, ale prietenilor și colegilor erau trimise, de 
pe toate punctele traseului, sute de ilustrate înfă- 
țișînd frumusețile de nedescris ale patriei, monu
mente, locuri și așezări de importanță istorică, mă
rețe edificii ale industriei socialiste.

Poate că tocmai acele cîteva rînduri, scrise cu 
dragoste și mîndrie, acum la vîrsta copilăriei, ex
pediate din Bacău, Focșani, Ploiești, Satu Mare, 
Baia Mare, Cîmpina, din alte zeci de orașe ale ță
rii, ar trebui așezate, datorită semnificației lor, 
înaintea oricăror altor elemente de referință la 
succesul deplin al competiției „Floarea prieteniei".

călătorea, o importantă sumă de bani. 
Nu s-a gîndit nici un moment să și-o 
însușească. Negăsind păgubașul, a 
socotit că este de datoria sa »ă 
anunțe organele competente. întoc- 
mindu-se formele cuvenite, tînârul 

CRONICĂ ÎN ALB Șl NEGRU
sportiv a adus suma găsită și a pre
dat-o instituției de resort din țară. 
„In organizațiile de pionieri și U.T.C. 
în care am crescut - a spus Dandu 
Petrescu — am învățat că este nedemn 
sâ-ți însușești ceea ce nu-ți aparține".

SANCȚIUNE PROMPTĂ
care 
acei 

spor-

Este admirabila prețuirea cu 
marele public îl înconjoară p’s 
tineri care se impun în viața 
tivâ nu numai prin talent, dar și 
printr-o comportare exemplara, o ati
tudine civica conforma cu principiile 
si nrirmalo muncii si vieții comunisti-

AFIRMĂRI PE STADION,
REALIZĂRI LA LOCUL DE

la 
că

condiție deter- 
pînâ la finele

Două au fost faptele care, de 
prima vedere, ne-au convins 
întreprinderea de vagoane Arad 
înseamnă un excelent prilej de a 
desluși mai temeinic, mai repre
zentativ și, în același timp, mai 
plastic legătura ce există între ac
tivitatea productivă și sport. Mai 
precis, primele informații culese se 
refereau la îndeplinirea pe ansam
blul importantei unități industriale 
a prevederilor planului cincinal, 
încă de la 20 iulie, 
minantă pentru ca. 
anului, harnicul co
lectiv arădean să 
realizeze o produc
ție suplimentară 
de pînă la 1,4 mi
liarde lei. Am aflat 
apoi, pe un cu to
tul alt plan, că 
peste 2 000 dc oameni ai muncii 
de aici sînt angrenați, prin 
efortul activiștilor asociației spor
tive.și ai organizației U.T.C., spri
jiniți activ de Comitetul de partid, 
comitetul sindical și conducerea 
întreprinderii, în diferite activități 
sportive.

Succesiunea și semnalarea celor 
două posibile modalități de a abor
da, din perspectivele productivă 
și sportivă, unele resorturi intime 
ale vieții de uzină n-au fost în- 
tîmplătoare. Nu, pentru că. în una 
din secții, de pildă — cea meca
nică — am întîlnit o echipă — 
echipă în sens simbolic — despre 
care se poate foarte bine discuta 
atît sub aspectul succeselor obți
nute de componenții ei în calitate 
de constructori de vagoane, cit și 
din punctul de vedere al celei mai 
bune din cele 40 de formații care 
ce întrec in campionatul de fotbal 
al asociației sportive Rapid Arad. 
Din acest motiv ne îngăduim să 
afirmăm că situarea tinerilor 
strungari sportivi printre eviden- 
tiații arădeni ai acțiunii „Tineretul 
— factor activ in realizarea cinci
nalului înainte de termen !“ are

însemnări din arad

A Sub egida clubului 
Rapid", recent au fost or
ganizate întîlniri între 
componenții secției de 
fotbal și muncitori și teh
nicieni de la întreprinderi
le Grivița Roșie și Flacăra 
roșie. Cu acest prilej s-a 
efectuat un foarte util 
schimb de experiență pe 
tema armonizării activității 
de producție cu cea spor
tivă, a creșterii continue a 
gradului de responsabili
tate a tineretului față de 
obligațiile profesionale și 
obștești.
• Consiliul asociației 

sportive U.R.E.M.O.A.S.

INITIATIVE
din sectorul 7 va orga
niza, în cursul lunii sep
tembrie, două acțiuni pe 
tome educative. Prima, 
, .Comportarea tineretului 
în producție, societate și 
pe terenurile de sport", se 
va bucura de prezența 
unor delegați reprezen- 
tînd întreprinderi și insti
tuții din sector. A doua, 
organizată în cadrul-Anu
lui internațional al femeii 
se va bucura de parti
ciparea unor personalități

lor, ale eticii și echității socialiste. 
Din pâcate, se mai ivesc încă — ce 
e drept tot mai rar — și cazuri ne
gative. Dar ele sînt prompt sancțio
nate. lată două exemple: călărefiî 
Cornel ilin (Steaua) și Aurelian Stoi- 

ea (Petrolul Ploiești), ea și Tugbystul 
Nicolae Postoiachi (Steaua) au do
vedit tendințe de căpătuială, pă- 
tindu-șl onoarea șl inșelind încre
derea acordată. Măsurile luate au 
fost, cum era și firesc, prompte: au 
fost excluși din loturile naționale. 
Credem că lecția le va folosi.

EXEMPLUL INSTRUCTORULUI
Tînârul instructor de zbor Mihai 

Albu din aeroclubul „Gheorghe Băn< 
cîulescu" (Ploiești) a cîștigat, de 
curînd, titlul de campion balcanic 
la probele de acroba'/e aeriana (on-

la bază, alături de alți factori 
spiritul de intr-ajutorare și cotai 
rare, capacitatea de el'ort și rez 
tența fizică educate pe terenul 
sport.

Dar, pentru că uteciștii desj 
care scriem înseamnă, in prin 
rînd, un colectiv, ne vom âbți 
de a-i numi în rîndurile de fa 

în schimb, îl vom aminti 
Iosif Adop, component de bază 
echipei de polo Rapid Arad, ft 
mație aflată pe locul 4 în sei 
a Il-a a diviziei naționale A. A 

trenorul Ion Bi 
za are 
vinte 
pentru 
pe care 
poate 
decît 
putut

numai co
de laudl 
elevul său 
îl cunoaște 
mai bine 

oricine. Am 
afla, astfel 

cit de îngemănate pot fi rea
lizările profesionale cu cele spor
tive, căci tînârul poloist de 25 da 
ani a crescut și s-a format ia 
«coala vieții de uzină : mal Jnffl 
ca ucenic, apoi ca elev al șkxjIH 
profesionale a Întreprinderii de vț- 
goane, unde și-a șlefuit calit&țife 
de lăcătuș cu înaltă calificare. Se
riozitatea și adânca cunoaștere * 
secretelor meseriei l-au recoman
dat pe sportivul de performanți 
Iosif Adop, mai întîi pentru un loe 
de muncă într-una din secțiiîe- 
cheie ale întreprinderii, apoi pest- 
tru Institutul de subiingineri, unda 
urmează acum cursurile anului IX 

Cele două exemple la care an» 
apelat nu sînt -singurele In Între
prinderea arădeană. Sînt insă p® 
deplin ilustrative în eventualitatea 
unei demonstrații asupra armonica-' 
sei îmbinări intre procesul mun
cii, efectuate cu pasiune, dăruire 
și simț de răspundere, și latura» 
Sportivă la același om, ambele pro- 
bînd și favorizind afirmarea nzul- 
tilaterală a personalității umane.

Radu T1MOFTE

sportive feminine (OtotE 
Orban-Szabo, Rodîca 9 
clovan. Elena Pădurewww 
etc).
• Sportivii clubului Pro

gresul au luat parte la a 
interesantă prelegere, «re 
tinută de tovarășul colonel! 
Ilie Pana, avînd ca temă 
participarea României la 
războiul antifascist șl con
tribuția comuniștilor la în
făptuirea actului istoric de 
la 23 August 1944.

Pentru luna septembrie 
consiliul clubului va Iniția 
o acțiune legată de 
bătorirea Anului internațio
nal al femeii.

PASIUNE DE COMUNIST
Dacă luptele au 

mai ales, dacă se 
răspîndire în rîndul tineretului, toate acestea sînt, Va 
mare măsură, și urmarea pasiunii 
nistului Ion Murcșan, unul dintre 
ziaști cărora sportul brașovean le 
trainice succese.

Pornit de la Petroșani, cu peste 
lăcătușul Ion Mureșan a urcat cu 
potrivă, treptele priceperii profesionale și cele al® 
măiestriei sportive. Nici nu putea fi altfel, cînd am
bele aspecte sînt, de fapt, reflexul aceleiași atitudini,' 
de seriozitate și responsabilitate comunistă în tot ceea, 
ce a întreprins. A devenit campion national la luptat 
a primit titlul de maestru al sportului. Cinci anii mi 
început să-și spună cuvîntul, pasiunea pentru sport 
l-a făcut să se dedice unei rodnice activități peda
gogice, pentru care a fost distins cu titlul de antrenor 
emerit.’Poate că Dumitru Pîrvuloscu nu ar fi devenit 
campion olimpic la Roma, poate că Valerin Bulartai 
nu ar fi cucerit titlul mondial, sau alți luptători bra
șoveni ca Ludovic Ambruș, Cristian Errrilian, Andron® 
Petrone sau recent Cristian Fodorc nu ar fi cucerit 
medalii la cele mai mari competiții internaționale»' 
dacă nu s-ar fi întîlnit cu Ion Mureșan. comunistul 
care a știut să le insufle putere de muncă și dăruire 
pentru sportul îndrăgit. A

Pentru instaurarea acestui climat do muncă, pentru 
faptul că Brașovul a cules medalii, un mare merft 
revine și celui care a semănat pasiune, celui cana 
s-a aplecat cu dragoste și căldură peste sămînța rS»- 
pîndită : antrenorul emerit Ion Mureșan. (M. BARAK

la Brașov o frumoasă tradiție *t, 
bucură de o mare popularitate si

neobosite a <wnu- 
apei oameni enta- 
datorează multe el

30 de ani in urrrdt 
perseverentă, deo-

trenor — voluntar — Bănică Enciules- 
cu). Performanța i-a adus o frumoa
să popularitate. Dar, după cum ne 
spune antrenorul său, prestigiul de 
care se bucură Albu se datorează 
nu numai talentului său de zburător, 
ci șl comportării exemplare pe care 
o are. Tînârul pedagog constituie un 
mode! de urmat pentru elevii pe 
care-i instruiește.

AJUTORUL COLECTIVULUI
In ultima vreme, antrenoarele trina 

Țîmbrescu și Victoria lonescu, de ki 
Clubul școlar București# au dat do
vadă nu numai de comoditate, dar 
începuseră să-șl neglijeze chiar țl 
obligațiile elementare ale protestat 
lor. Conducerea clubului n-a stat 
însă nepăsătoare. Activitatea celor 
două antrenoarâ a fost analizată cw 
toată seriozitatea. Și so constată că 
ajutorul colectivului a fost binevenit.

Viorel TONCEANU



REVIRIMENTULUI DE JOI
POLIVALENTA MIJI
DEOCAMDATĂ UN

iJNumeroșii spectatori satisfaculi de calitatea majorității întîlnirilor din „runda‘4 

! Scăderea numărului de abateri de la disciplină ®

a 3-a
«Jucătorii care vor absenta miine din echipeJe lor

Joi s-a disputat runda a treia 
^/campionatului primei noastre di- 
vizil. A fost o etapă- cu rezultate 
normale, cu victorii ale gazdelor 
tn opt din cele nouă partide, și — 
fapt îmbucurător — a fost o eta
pă cu jocuri mult mai bune, com
parativ cu cele din startul întrece
rii. La București (atît în meciul 
KMnamo — A.S.A. Tg. Mureș, cit 
■i în partida Steaua — F.C. Con
stanța), Ia Iași, Petroșani, Craio- 
fpa. Oradea, s-a jucat deschis, fa
scie de fotbal bun, spectaculos, 
nu fost mai numeroase, ele satis- 
■ăcind, în mare măsură, pretențiile 
spectatorilor prezenți în 
nestul de mare la meciuri 
țiul de asistență — ca de

număr 
(recor- 
obicei,

DOUĂ

ua- 
dat 
loc 
so~

RETRAGERI...
Dum,uicu, sa zp. tuureș, 

înaintea jocului A.S.A. — 
F.C.M. Reșița au răsunat a- 
plauze călduroase. Ele 
adresate lui ION 
fundașul stingă, cel 
bine de un deceniu 
fundat cu această 
Cel care, an de an, 
loarea sa (care i-ar fi 
dreptul, poate, si la un 
in lotul național), prin 
brietate, dăruire, modestie și 
sportivitate exemplară a fost 
unul din principalii artizani 
ai succeselor roș-albaștrilor. 
Duminică, la 32 de ani (s-a 
născut la 3 mai 1343, in co
muna luda, jud. Cluj), Ion 
Czako s-a retras din activi
tatea competițională. Avea in 
brațe flori și o frumoasă 
cupă, dăruită de A.S.A., iar 
pe piept ii strălucea medalia 
de argmt obținută de for
mația lui in campionat. Apoi 
a predat tricoul și locul de 
fundaș lînărului Onuțan. De 
fapt, duminică, pe stadionul 
din Tg. Mureș, a fost un 
moment de predare și pri
mire a ștafetei, căci Czalto 
va lucra de acum ca antre
nor la centrul de copii 
juniori, de unde pleca 
chiul antrenor Arpad

(Al.
A-

Doctorul SIMION 
DAN a părăsit arena, 
nic tînărul Simion Surdan 
(născut la 9 februarie 1940, 
in comuna Pustiniș, județul 
Timiș) ar mai fi putut să 
joace, prospețimea sa fizică 
Si maturitatea in joc fiind 
cele mai bune argumente, 
probate și in campionatul 
trecut; dar el, „doctorul", a 
găsit tăria morală să se re
tragă, pentru a lăsa loc spre 
afirmare adolescenților ta- 
lentați. Retragerea lui Si
mion Surdan oferă prilejul 
unui semnificativ bilanț, ex
celent exemplu pentru ge
nerațiile de fotbaliști care 
bat la porțile consacrării. 
Venit in 1956 la juniorii lui 
C.F.R. Timișoara, a ajuns la 
16 ani si cîteva luni în di
vizia secundă, iar apoi, din 
1963, a fost prezent in for
mația studenților timișoreni 
si mereu Simion Surdan s-a 
remarcat prin seriozitate si 
pasiune nestinsă pentru fot
bal și pentru orașul Timi
șoara. Înalta performantă — 
aureolată si prin cele 17 pre
zențe in selecționata de ju
niori a tării, 8 prezente in 
reprezentativa de tineret. 5 
în selecționata olimpică și 
una in echipa națională — 
nu l-a împiedicat pe cel ve
nit in orașul de pe Bega cu 
numai 4 clase primare să-și 
continue cu succes studiile 
și să fie astăzi un apreciat 
medic stomatolog. (M. M. I.)

erau 
CZAK.O, 
care mai 
s-a con
formație, 
prin

Si 
ve- 

Kiss 
C.)

SUR- 
Veș-

la Craiova, unde în tribunele sta
dionului Central s-au aflat peste 
45 000 de simpatizant! ai Universi
tății și... Rapidului). în același 
timp, jucătorii și-au apărat în 
mod sportiv șansele, numărul aba
terilor de la disciplina competiției 
scăzind vizibil. Este foarte adevă
rat. încă nu s-a ajuns pînă acolo 
îneît să nu mai consemnăm nici 
un cartonaș. Oricum, însă, și din 
acest punct de vedere, trebuie 
spus că etapa a IlI-a a făcut un 
pas înainte și să sperăm că cea 
care o va urma, cea de mîine, nu 
o va dezminți.

Acestea sînt cîteva dintre cons- 
statările generale de ordin pozitiv, 
oferite de jocurile etapei de la 
mijlocul acestei săptămîni. Din pă
cate, aceeași etapă — ca și prime
le două, de altfel — a adus în 
centrul discuțiilor alte cîteva erori 
de arbitraj, unele dintre ele influ- 
ențind în mod direct rezultatul fi
nal al meciurilor ca cel de la Pe
troșani. unde Jiului i s-a acordat 
un gol înscris în condiții neregu
lamentare (arbitrul T. Andrei — 
Sibiu). în partida de la Pitești ar
bitrajul lui M. Buzea s-a prezen
tat inegal. Și arbitrul I. Rus a fă
cut cîteva greșeli în meciul Steaua 
— F.C. Constanța, fără însă ca 
acestea să influențeze rezultatul 
final. L-a salvat... imprecizia în 
șuturi a atacanților constănțeni! 
„Evenimente" de această natură

au

vor

n-am vrea să mai consemnăm și 
în etapele următoare. Ele umbresc 
prestațiile de calitate ale celorlalți 
„cavaleri ai fluierului" care 
arbitrat în etapa de joi.

o Mîine, divizionarele A
apărea din nou în arene. Se joacă 
etapa a IV-a. Liderul campionatu
lui, C.F.R. Cluj-Napoca — una din 
cele două' echipe neînvinse în a- 
ceastă ediție a .întrecerii — se de
plasează la București pentru a 
susține derby-ul feroviar cu Ra
pid. Nu există indisponibilități în 
cele două formații. La A.S.A. Tg. 
Mureș este incertă folosirea lui 
Kiss (înlocuitor îi va fi — probabil 
— tînărul Pintea), iar la Steaua, 
a lui Sameș (la Tg. Mureș va ju
ca probabil aceeași linie de apărare 
care a evoluat în meciul cu F.C. 
Constanța). Dumitru a efectuat 
etapa de suspendare dictată de Bi
roul F.R.F. Dinamo București a 
plecat spre Satu Mare fără Sătmă- 
reanu II, în continuare indisponi
bil. Este posibilă folosirea, în me
ciul cu Olimpia, a fundașului Ma- 
teesCu și a atacantului Bucurescu. 
Olimpia, cealaltă echipă neînvinsă 
în campionat, deși a jucat de două 
ori în deplasare, nu va beneficia 
de aportul lui Iancu și Bathori II, 
accidentați. La Jiul este posibilă 
reintrarea lui Stocker, a cărui sus
pendare de două etape a expirat. 
Alți jucători a căror utilizare este 
incertă în etapa de mîine: Crînga-

șu (Politehnica Timișoara), Ncgo- 
escu și Hoffmeister (F.C. Constan
ta), Pușcaș, Tănase și Beldeanu 
(F.C.M. Reșița), Răducanu, M. Ol- 
teanu, Grigore, Petreanu (Sportul 
studențesc). Rămîne de văzut dacă 
rezervele acestora vor reuși să 
dea un randament corespunzător 
în etapa de mîine; randament care 
să-i facă... uitați pe titularii pos
turilor. Spre satisfacția antrenori
lor care le acordă creditul promo
vării, spre satisfacția suporterilor 
echipelor respective.

• în cele nouă partide ale eta
pei a IlI-a s-au marcat 22 de go
luri, totalul lor ajungînd la 
gazdele, 15 oaspeții).

• Golul cu nr. 50 a fost 
de Oblemenco, în meciul 
Craiova — Rapid.

• Marcînd cîte un gol, 
naenco (154) și Adam (152) au mai 
făcut cîte un pas spre doborîrea 
recordului lui Ozon (157).

• G. Sandu a înscris al doilea 
autogol al campionatului (primul 
a fost marcat de l’irvu, în etapa 
de debut).

• Singura lovitură de la 11 m a 
etapei a fost transformată de lor-

66 (51

înscris 
Univ.

Oble-

CLASAMENTE
TINERET-SPERANȚE

a-dănescu. Pînă în prezent, s-au 
cordat 3 penalty-uri (toate în fa
voarea gazdelor) : două transfor
mate, una ratată.

• Din cele 26 de partide dispu
tate, în 20 s-au impus gazdele, 5 
s-au încheiat la egalitate, iar una 
a revenit oaspeților (A.S.A., în pri
ma etapă).

• După trei etape, fiecare echi
pă are cel puțin un jucător sanc
ționat cu cartonaș galben (cei mai 
multi aparțin 
Strîmbcanu și 
2 cartonașe la

o Partidele 
mărite de aproximativ 150 000 
spectatori, cei mai multi — 45 000 
-r au asistat la meciul Univ. Cra
iova — Rapid, iar cei mai puțini 
— 6 000 — s-au înregistrat la întîl- 
nirea Jiul — F.C.M. Reșița.

formației
Hațeganu 

activ, 
etapei au

jiul: 6).
au deja

fost ur-
de

ACTUALITATI
e OBSERVAREA VIITOARELOR ADVER

SARE DIN CUPELE EUROPENE. Antreno
rul Rapidului, Jon Motroc, va urmări 
pe Anderlecht Bruxelles în meciul de 
campionat al acesteia din 8 septembrie. 
Și antrenorul Universității Craiova, Con
stantin Cernâianu, va asista la un joc 
al lui Steaua ropie Belgrad, în prime
le zile ale lui septembrie. Tiberiu Bone, 
antrenorul mureșenilor, va urmări, în 
6 septembrie pe Dynamo Dresda în meciul 
pe care aceasta echipa îl va susține la 
Cottbus.
• ARBITRII PARTIDELOR A.S.A, TG. 

MUREȘ - DYNAMO DRESDA Si DINAMO 
BUCUREȘTI - REAL MADRID. Meciul 
dintre A.S.A. Tg. Mureș și Dynamo Dres
da, din cadrul Cupei U.E.F.A., ,va fi con
dus de arbitrii greci Eustathie Papava- 
siliu — la centru, Constantin Krikoni și 
Thoma Kaladamis — la linie. Intîlnirea 
Dinamo București — Real Madrid, din Cu
pa campionilor, va fi arbitrata de italie
nii Ciacci — la centru, Lazanoni și Mas- 
cia — la linie.
• PROPUNERE DE SUSPENDARE, 

cauza unor abateri grave de la disci
plina în pregătire, clubul Steaua a îna
intat F.R.F., spre ratificare, propunerea 
de suspendare, pe patru etape, a jucăto
rului Smarandache.
• MECIURI AMICALE. C. S. Tîrgoviște

- Metalul Plopeni 2-1 (0-1). Au marcat: 
Economu (min. 50), Tâtaru (min. 70), 
Cozarec (min. 15); Electroputere Craiova
- Progresul Bâilești 4-3 (2-2). Au înscris: 
Dașcu (2), Cîrțu și Stăncescu, pentru 
craioveni, respectiv Calotă (2) și Gongu.

© A FOST alcătuit lotul reprezentativ de 
juniori care va participa la tradiționalul 
turneu internațional de la Plovdiv. Vor 
face deplasarea (marți, 2 septembrie) 
următorii jucători: Sperîatu (F.C. Argeș) 
și Ene (Liceul Mihai Viteazul București)
- portari; Mâlâescu (F. C. Argeș), loa
der (F. C. Constanța), Uțiu (F.C.M. Re
șița), Popa (Rapid), Sarghizian (Liceul 
Mihai Viteazul), Aron (F. C. Șoimii Si
biu) și Papuc (C.F.R. Cluj-Napoca) — 
fundași; Neicuțescu (Sportul studențesc). 
Nucă (Nitramonia Făgăraș), Urziceanu 
(F.C.M. Reșița) și Martin (Politehnica 
Timișoara) — mijlocași; Lupâu (F. C. 
Baia Mare), Emandi (Metalurgistul Cugir), 
Drasser (F. C. Șoimii) și Vessa (In
dustria sîrmei) — atacanți. Cum z am 
mai anunțat, echipa noastră face parte 
din grupa A, alături de selecționatele 
Bulgariei, Uniunii Sovietice și Iugoslaviei.

Din

rivind retrospectiv primele trei etape <9 
tare se impune în mod obligatoriu : 11 
multora din jocuri are drept cauză tril 
cială a jocului la mijlocul terenului, ufl 

mult că MIJLOCAȘII au o preferință marca® 
a jocului, socotind excesivă sarcina asigurări® 
echipa adversă își desfășoară atacul. B

Putinele jocuri bune care s-au desfășurat 1 
care liniile de mijloc înțeleg să joace ca o 1 
loc, al cărei prototip modern a fost celebra | 
Ajax i Haan-Neeskens-Muhren, în cadrul căi 
vedete s-au supus cu o ardoare greu egalabill 
apărare, reușind să ridice nenumărate barajl 
tașilor adverși, chiar cu sacrificiul unor r<| 
care se vede foarte rar la noi. |

în fotbalul nostru, dacă ar fi să-l nominalii 
locași care joacă duminică de duminică (în sfîl 
întîrziere, echipele noastre s-au apropiat de I 
constata că cel puțin 60% sînt jucători cari 
apărare, arogîndu-și doar atributul „concepții 
echipele care au reușit pînă acum să asigure I 
sînt tocmai cele care i-au determinat pe mijii 
insistență ambele faze ale fotbalului, așa cui] 
puțin cunoscuții mijlocași de la C.F.R. Cluj-Nl 
tîmplă cu cel puțin doi din mijlocașii mureșeni 
care se adaugă în ultima vreme și Pîslaru, jJ 
ță, care apare intr-un moment cînd Naghi nul 
sursele evoluției în ambele sensuri. în aceeași! 
minică și Universitatea Cluj-Napoca, vizibil trl 
la acest capitol — prin solicitarea elanurilor I 
chescu, Demian, și chiar Cîmpeanu II. 'acostai 
fie mereu și un mijlocaș de travaliu, în ciuda! 
zervat în echipă rolul de vîrf, prin absenta lui d 

Jocul modern nu mai este de conceput fărăl 
locașilor și chiar al înaintașilor, compartiment?I 
au foarte rar oameni scutiți de efortul bivall 
cunosc foarte bine importanta liniei mediane I 
cuvîntului. Acesta este și motivul pentru cară 
frumoase state de serviciu tehnice sînt înlocui 
puțin dotați, dar care știu să se devoteze echipl 
unui Domide I s-a reproșat întotdeauna superfil 
tează faza de apărare din poziția sa de mijloca 
namovist, Moldovan, a fost dezaprobat pentru a 
ala linie de mijloc a Sportului studențesc, reul 
gate de zilele puține în care un Rădulescu sau I 
joace în ambele sensuri, cu aceeași ardoare. Sil 
sivă a liniei de mijloc a Stelei (în ciuda num! 
și se află la baza unor eșecuri ale acestei cchl 
continuate. Este suficient să amintim că rapidij 
de prima tinerețe, întrunește sufragiile speciei! 
mult mai mare decît doar talentații Bișniță și I 
rilor creații în atac. In aceeași ordine de ideii 
mijlocașul Custov apare ca titular — mult mai! 
tă suporterii dinamoviștilor — în primul rind I 
foarte bine lecția aspră a mijlocașului de travail 

Fotbalul modern ține de o aritmetică deseoril 
poate tolera jucători eliberați' de sarcinile du! 
s-a întîmplat cîndva cu un Dumitrache, cu un d| 
(mai de mult), cu un Dembrovschi II, situației 1 
acceptat ideea sarcinilor speciale ale acestor 
mișcarea în sens dublu, astăzi ansamblul unei 
tolera, practic, „scutiri de efort". Iar dacă I 
pune pînă și în cazul liniilor noastre de mijloci 
linii prin excelență devotate jocului de ansamblu 
rare că echipele noastre se rup în două, funcțio 
organisme sleite, fapt care mărește impresia de

Aritmetica simplă a fotbalului face din vigoa 
de mijloc o condiție sine qua non. Fără acest a 
explicații nu vor fac'e dccît să cultive confuzia.

„CUPA ROMĂ
Rezultate înregistrate duminică 

în „Cupa României" :
Flacăra Murgeni — Rulmentul 

Bîrlad 1—5 (1—3), Sportul munci
toresc Suceava — Avîntul Frasin
3— 0, Dacia Pitești — Chimia Gă-
ești 4—2 (3—0), Textilistul Pitești 
—Cimentul Fieni 3—1 
Electromotor Pitești 
Tîrgoviște 0—1 (0—0), 
căr — Constructorul 
(0—1), Spicul Mocora 
Vișeu 1—4 (0—2), Olimpia Baia
Mare — Minerul Băiut 0—6 (0—3), 
A.T.A. Oravița — C.F.R. Caran
sebeș 3—0, Minerul Ocna de Fier 
— Metalul Bocșa 2—0 (1—0), Mi
nerul Sotînga — Electrica Titu
4— 0 (3—0). Mobila Satu Mare — 
Oașul Negrești 2—3 (1—3), Unirea 
Drobeta Tr. Severin — Dunărea 
Orșova 3—2 (3—1), Oțelul orașul 
dr. Petru Groza — Recolta Salon- 
ta 3—1 (1—0), Mureșul Luduș — 
Chimia Tirnăveni 0—1 (0—0, 0—0), 
Viitorul Aluniș — Lacul Ursu So-

vata 4—1 (1-1 
Avîntul Reg] 
Textila Sigi 
Mediaș 3—0, I 
— Inter Sibil 
rieșul Cirnpil 
Turda 0—4 (I 
șoara — Uni 
5—0 (1—0), Fi 
șana Huși 21 
Sibiu — Tei 
(0—2), Viitori 
talul Sighișoal 
Iul Berea —I 
3—1 (2—0), B 
nubianaRorna 
Tamașfg^- -I 
cuiesc
Oltul St Gh 
Stăruința Băț] 
Sf. Gheorgha 
Carpați Covas 
olt 1—2 (0—1 
gheluș — I] 
1-2 (1-0), 1 
Unirea Dej 3

O imagine dintr-unul din derby- 
uriie bucureștene: Progresul — Meta
lul, disputat în campionatul trecut
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PROGRAMUL „RUNDEI
5

10-11
7- 9
9- 8
5- 6
1- 6
7-23
3- 14
4— 11

5-
5-

1. F. C. Argeș 3 3 0 0 5-2 6
2. Steaua 3 2 10 6—1 5
3. Univ. Craiova 3 2 10 5-1 5
4. Sportul stud. 2 2 0 0 10-2 4

6. F. C. Olimpia 3 2 0 1 6-1 4
6. „Poli” lași 3 2 0 1 9-4 4
7. „Poli" Timișoara 3 2 0 1 5-3 4
3. S. C. Bacău 3 2 0 1 3-2 4
9. Jiul 3 2 0 1 4-4 4

10. Dinamo 2 110 3-0 3
11. F. C. Constanța 3 10 2 6-4 2
12. U.T.A. 3 10 2 2-3 2
13. Rapid 3 0 2 1 1-3 2
14. C.F.R. 3 0 12 1-4 1
15. A.S.A. 3 0 12 1-6 1
16. F.C.M. Reșița 3 0 12 1-7 1
17. ,,U" Cluj-Napoca 3 0 0 3 2-7 0
18. F. C, Bihor 3 0 0 3 2-18 0

(1-0, 1-1),
— Petrolul 
Avîntul Ru- 
Pitești 1—2 
— Bradul

„CUPA
1. F. C. Argeș
2. Univ. Craiova
3. .Poli" lași
4. Steaua
5. F. C. Olimpia
6. Jiul
7. S. C. Bacău
8. Sportul stud.
9. C.F.R.

10. Dlnamo
11. A.S.A.
12. „Poli" Timișoara
13. F. C. Constanța
14. U.T.A.
15. Rapid
16. F. C. Bihor
17. F.C.M. Reșițq
18. «U” Cluj-Napoca

DE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SRELE 
LOTO 
ragerea

EXTRASE LA TRAGE-
DIN 29 AUGUST 1975 :
I : 39 37 10 62 90 74 34

a U-a : 55 49 42 4 0 24:tragerea
7 4G
•ND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
12 lei, din care : 295.481 lei RE-

hta cîștiguvilor se va face în Ca
tă incepind din 8 sept, pînă la 29 
mbrie, în (ară aproximativ din 12 
embrie pînă la 29 octombrie 1975 
usiv, iar prin mandate poștale a- 
llmativ din 12 septembrie 1975.

riGURlLE TRAGERII EXCEPTIO
NS LOTO DIN 19 AUGUST 1975:

4: 36,60
400 lei; 
7: 251,05 
lei.

FAZA
— autoturism „Sko.da S 100“ ț Cat. B: 
3,20 variante a 10.000 lei, sau la alege
re o excursie de 2 locuri în R.S. 
Cenoslovacă sau R.P. Ungară șl di
ferența ta numerar ; Cat. C : 
variante a 6.310 lei ; Cat. D: 65,05 
1503 lei ; Cat. E: 825,45 a 100 lei.

a II-a : Cat. A: 2,20 variante

15,50
a

ZA I: Cat. 1 : 2 variante 10% a
161 : Cat. 2: 4 variante 25% a 
lei ș. r varianle ni'., n nori uu ■

ȘI ANTRENORII FORMAȚIILOR DIN DIVIZIA B
Campionatul secund programea

ză mîine a doua etapă. Folosim 
acest moment al întrecerii pen
tru ca, odată cu prezentarea pro
gramului celei de a doua „runde", 
să-i anunțăm și pe conducătorii 
tehnici ai celor 54 de competitoare.

SERIA I : F.C. Petrolul Ploiești 
(antrenor : Gh. Dumitrescu) _— 
C.S. Botoșani (antrenor : ’
Teodorescu) ; Celuloza Călărași 
(I. Merlan) — Cimentul Medgidia 
(D. Stancu) ; Gloria Buzău (I. Pîr- 
călab) — C.S.U. Galați (I. Zaha- 
rla) ; C.S.M. Borzeșli (Șt. Stefă- 
nescu) — Metalul Plopeni (N. 
Marinescu) ; C.F.R. Pașcani (Gh. 
Simina) — S. C. Tulcea (P. Ho
rea) ; C.S.M. Suceava (C. Lau- 
rențin) — Ceahlăul P. Neamț (Al.

Gh.

(N. Oaidă) ; Victoria Tecuci (D. 
Oprea) — F. C. Brăila (St. Onisie), 
Unirea Focșani (C. Marinescu) — 
Prahova Ploiești (R. Catană).

SERIA A II-A : Steagul roșa 
Brașov (N. Proca) 
Făgăraș _(N. 
putere 
Metalul București ____  _____  ,
Progresul București (V. Mateianu) 
— Dinamo Slatina (Gh. Dungu) ; 
Metalul Mija (A. Marosi) — Trac
torul Brașov (Al. Mezaroș) ; Chi
mia Rin. Vîlcea (D. Anescu) — 
Autobuzul București (D. Ignat) ; 
S.N. Oltenița (N. Ccavdaridis) — 
F.C.M. Giurgiu (M. Anastasovici); 
Voința București (P. Gavrilă) — 
Chimia Tr. Măgurele (Gh. Fusu-

Niiramonia 
Belizna) ; Electro- 

Craiova (St Coidum) — 
(Leon Lazăr) •

taru) ; Metrom Brașov (V. Gro- 
saru) — Minerul Matru (FI. Ma
rin).

SERIA A III-A S C.F.R. Timi
șoara (Gh. Codrcanu) — Dacia 
Orăștie (B. Popa) ; F. O. Șoimii 
Sibiu (C. Teașcă) — Sticla Turda 
(L. Munteanu), Victoria Călan (P. 
Libardi) — C.I.L. Sighet (Em. 
Avasilichioaie) ; Ind. sirmei C. 
Turzii (P. Dragomir) 
mișoara ~ ~ 
rei (A. 
tie (V.
Mediaș (T. Mihai) 
Mare (V. Stăncullescu) ; 
Moldova Nouă (M. Străinescu) — 
Gloria Bistrița (Gh. Tomescu) ; 
Metalurgistul Cugir (N. Voinescu)

C.I.L. Sighet 
Ind. sirmei

U.M. Ti
ll. Lereter) ; Victoria Ca- 

Public) — Unirea Tomna- 
Schreiber) ; Gaz metan 

F.C. Baia 
Minerul

Mîine încet 
al treilea e 
nostru, în c 
C. Noua ediți 
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ca și în ani 
12 serii de 
total 192 de 
ganizator, F.l 
după părere* 
în bună măs 
că mai judi 
noul campioi 
de vedere al 
criterii geogr 
cît posibil di 
și al valorii i 
serii activeaz: 
divizionară B 
o pereche, ci 
ilor a VIII-a 
și Vulturii T 
XII-a (C.S.U 
Sf. Gheorghe)



DUPĂ PRIMELE TESTE AEE REPREZENTATIVELOR
O primă micro-analiză a celor patru
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„Test util acest prim meci de 
verificare a „tricolorilor" în sezo
nul de toamnă" (disputat — rea
mintim — la Torino, la puțin timp 
după startul fotbaliștilor noștri în 
Divizia A), a dorit să-t precizeze, 
din capul locului, antrenorul Va
lentin Stănescu în informarea 
prezentată, miercuri, în fața Biro
ului federal. Firește, argumentele 
antrenorului echipei naționale au 
avut în vedere că i 1. Juventus — 
deși aflată doar la cel de-al trei
lea joc de verificare înaintea se
zonului oficial — a ținut la orgo
liul ei de prestigioasă campioană 
a Italiei și, în consecință, și-a mo
bilizat forțele în vederea unui re
zultat pozitiv ; 2. valoroasa 
mație peninsulară, cuprinzind 
te jucători internaționali : 
Furino, Morini, Cuccureddu, 
sio, Anastasi, Betega, este în 
lași timp un „11“ omogen în 
oricînd să pună dificile probleme 
partenerului de întrecere.

Ambianța deosebită de pe „Sta- 
dio Comunale" a stimulat și mai 
mult dorința jucătorilor noștri în- 
tr-o comportare frumoasă care să 
onoreze atît noțiunea de echipă 
reprezentativă, cît și invitația a- 
dresată de prestigiosul club tori- 
nez. Toate acestea, precum și plu
sul în pregătire, declara V. Stă
nescu, au făcut ca o bună parte 
din meci inițiativa să aparținu ju
cătorilor noștri care au condus cu 
1—0 și 2—1. Antrenorul V. Stănes
cu s-a arătat mulțumit, îndeosebi 
de prestațiile lui M. Sandu, Dinu, 
G. Sandu și Iordănescu — dar — 
conștient de dificultatea progra
mului oficial al echipei noastre 
naționale în stagiunea de toamnă, 
precum și de obiectivele competi- 
ționale pe care ea și le-a asumat 
— și-a notat și minusurile scoase 
în evidență de acest prim joc-test. 
Analizîndu-le pe compartimente, V. 
Stănescu a reținut următoarele i 
a) lorgulescu, un bun portar de 
linie, este încă vulnerabil la inter
vențiile în afara porții ; b) funda
șii centrali au comis unele greșeli 
de plasament înlesnindu-i lui Ăl- 
tafini înscrierea golului egaliza
tor ; c) în trio-ul de mijloc, care 
a fost punctul forte al echipei, 
Dobrin, în ciuda eforturilor, nu 
poate să se achite în mod cons
tant de sarcinile de apărare ; d) 
acțiunile liniei I suferă de o oa
recare stereotipie, întrucît, în ge
nere, intercalările celor din liniile

for- 
șap- 
Zolf, 
Cau- 
aco
stare

■

■

. Aprig, dar corect, duel pentru minge Lucescu — Gentile, la Torino

dinapoi se fac ezitant, defectuos. 
Sînt deficiențe care — așa cum 
de altfel s-a stabilit și în ședința 
Biroului federal — vor trebui în
lăturate cît mai repede cu putință 
printr-o conlucrare permanentă a 
antrenorului naționalei, a celorlalți 
antrenori federali cu conducerile 
tehnice ale principalelor echipe de 
club furnizoare de elemente lotu
lui, Dinamo, Steaua, Univ, Craiova.

De asemenea, în vederea abordă
rii cu toate forțele a primului o- 
biectiv competițional de toamnă — 
jocul cu Grecia, la Atena ,în Cupa 
Balcanică — este necesară integra
rea în „11 “-le reprezentativ a titu
larilor absenți Ia Torino (Raduca- 
nu, Dumitru).

G. NICOLAESCU

RILA
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NOTE... CONFIDENȚE...
ESTE, OARE, O MĂSURĂ JUSTA 1

Din lotul arbitrilor lipsește un 
nume cunoscut, Gheorghe popovici. 
Ce s-a Intîmplat cu el ?

„Am o lungă activitate in fotbal, 
ca jucător și arbitru, și acest sport 
a constituit o parte importantă din 
viața mea. L-am slujit cu devotament 
și cred că e nedrept să fiu scos 
prin ușa din spate. Am greșit atunci, 
in meciul Rapid—Steaua, și nu o 
neg. Am primit cu demnitate cele 
două etape de suspendare, (n. n. 
sancțiune dictată Întregii brigăzi, 
pentru că nu s-a respectat regu
lamentul privind eșalonarea execu
tării loviturilor de la 11 m). Dar nu 
înțeleg de ce, apoi, am fost sanc
ționat cu scoaterea mea din lotul 
arbitrilor divizionari A“.

Aceasta este situația la ora actua
lă a arbitrului Gheorghe Popovici, 
care din anul 1961 are categoria I 
de clasificare, clin 1963 a condus 
meciuri de Divizia A, iar din 1968 
a oficiat, cu bune rezultate la me
ciuri internaționale, în cupele europe
ne sau interțări. fiind propus, chiar, 
șl pentru lotul F.I.F.A, Surprinză
tor însă, Gheorghe Popovici a pri
mit o adresă din partea Colegiului 
de arbitri din municipiul București, 
PRIN CARE ERA INVITAT SĂ SUS
ȚINĂ UN EXAMEN PENTRU OCU
PAREA UNUI LOC IN LOTUL B 
AL ARBITRILOR. Stranie soluție. Un 
arbitru de Divizia A este chemat să 
dea examen pentru a oficia la eșa
lonul secund !

Nu încercăm să luăm partea ar
bitrilor care greșesc. In funcție de
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tr-una din grupe erau nu mai 
puțin de patru retrogradate din 
divizia secundă.

Echipele, inclusiv cele promo
vate din campionatele județene, 
s-au pregătit intens pentru com
petiție, marea lor majoritate 
dispunînd de o bază materială 
satisfăcătoare și de antrenori ca
lificați sau- instructori. Sînt însă 
și unele formații care au o zestre 
cam săracă, n-au conducători 
tehnici și e de dorit ca 
parcurs situația acestora să se 
îmbunătățească, 
noua ediție a campionatului,

Așteptăm,

Pe

în 
o 

comportare corespunzătoare din 
partea echipelor și, ceea ce este 
foarte important, o corectitudine 
sportivă desăvîrșită. Echipele din 
Divizia C, a căror menire este 
și aceea de a crește jucători 
tineri, vor trebui să devină a-

cjm se r«znrrA
BEPREZENTANTELE NOASTBE 

ÎN CUPELE EUROPENE ?

LOTUL DE
DE ANI) și-a 
toamnă, după 
Slivnița, în Bulgaria, unde a 
tîlnit reprezentativa similară

23 
de 
la 

în- 
a 

țării gazdă, în fața căreia a pier
dut cu 2—0 (0—0). „Un test util, 
acest meci de Ia Sofia — ne-a 
spus antrenorul Cornel Drăgușin — 
în fața unui adversar valoros, 
dornic de afirmare pentru selec
ționarea în reprezentativa olimpi
că. Test util, pentru că ne-a per
mis încercarea unor jucători noi 
pe posturile lui Moraru, Purima și 
Manea, convocați în lotul A. Din
tre carențe sînt de notat : lipsa de 
prospețime și luciditate în jocul

NOTE... CONFIDENȚE
gravitatea faptelor, fiecare trebuie 
să suporte sancțiunile prevăzute de 
regulament. In cazul de care ne o- 
cupăm credem că este vorba, însă, 
de o eroare. Cind a fost vorba de 
alți arbitri. Colegiul central n-a pro
cedat, pe bună dreptate, la fel. 
Credem că este cazul ca forurile în 
drept (în primul rînd Biroul F.R.F.) 
să cerceteze cu atenție această si
tuație și să repare o regretabilă 
greșeală. In sezonul trecut, Gheor
ghe Popovici a arbitrat 11 jocuri de 
Divizia A, obținind. 6 calificative 
„FOARTE BINE“ și 5 calificative 
„BINE“. Oare nu-i păcat ca fot
balul nostru să se dispenseze de un 
competent „cavaler al fluierului- ?

a Înaintea meciului de la Arad, 
portarul băcăuanilor. Narcis Coman 
mărturisea: „Vreau să fac un meci 
bun, aici, unde am apărat și poarta 
echipei U.T.A. Cred că vom scoate 
un egali" Coman a apărat excelent, 
„ca pe vremuri", cum a zis cineva 
în tribună, a scos patru goluri ca 
și făcute, însă numai el nu putea 
opri „iureșul- arădean...
• Al treilea gol al Universității 

Craiova înscris de Nedelcu H in 
poarta lui Ioniță a suscitat unele 
discuții în legătură cu valabilitatea 
lui. Este adevărat că poziția jucăto
rului craiovean în faza respectivă 
era în afară din joc (ofsaid), dar nu 
trebuie uitat că balonul primit de el 
fusese atins ultima oară de un apă
rător rapidist. Și în regulamentul de 
joc, la art. 11 se spune, cităm : „un 
jucător este afară din joc dacă el 
se află mai aproape de linia porții 
adverse decît mingea, în momentul 
cînd aceasta este jucată, cu urmă
toarele excepții :... c) dacă mingea 
a fost atinsă sau jucată ultima oară 
de un adversar...» Cazul în speță, 
cel al fazei din mim. 65 din care a 
marcat Nedelcu II.
• Joi, la Pitești. înaintea meciului 

F.C. Argeș — Universitatea Cluj-Na
poca. a avut loc o scurtă festivitate, 
al cărei subiect a fost internaționa
lul Dobrin. El a împlinit 14 ani de 
activitate în cadrul Diviziei A, la

a făcut 
debute- 
„sepcile 
i-a în- 
omaglal

F.C. Argeș, și coincidenta 
ca acum 14 ani Dobrin să 
ze într-un meci tot cu 
roșii". Conducerea clubului 
minat lui Dobrin tricoul 
cu nr. 10 pe spate. Publicul piteș- 
tean l-a adresat aplauze călduroa
se.

• Nu Bathori I cl Both I! Pentru 
atitudine nesportivă față de adver
sari și arbitri, Both I a primit carto
naș galben. Dintr-o greșită recepțlo- 
nare telefonică, în caseta tehnică a 
cronicii de la Bacău, a apărut cu 
cartonaș galben portarul Bathori I, 
căpitanul echipei Olimpia. Facem cu
venita rectificare: nu a fost sancțio
nat apărătorul buturilor sătmărene, 
ci Both I, care a jucat extremă stin
gă în partida de joi. A jucat, e un 
fel de a spune, pentru că s-a ținut 
mal mult de proteste șl ironii, fapt 
pentru cate 1 s-a reținut șl carnetul.

• La Arad, înaintea partidei U.T.A. 
—S. C. Bacău, cele mai multe flori 
șl aplauze le-a primit... Constantin, 
antrenorul formație! moldovene. Ne-a 
impresionat In mod deosebit gestul 
lui lorgulescu, care a înmînat bu
chetul său, primit de la unul din 
pionieri, fostului golgeter al națio-

în 
și

echipei noastre, în întirzierea 
transmiterea balonului, ca 
lipsa marcajului și a dublajului 
în repriza secundă, cînd apărarea 
a primit două goluri, iar cele două 
extreme rapide, Atodiresei și C. 
Zamfir, n-au fost valorificate. Iu 
partida de miercuri, cu echipa 
Franței urmărim : a) rodarea unor 
jucători din lotul lărgit A pe care 
antrenorul Valentin Stănescu nu 
i-a putut utiliza un meci întreg 
sau deloc și vrea să-i ruleze la 
tineret ; b) conturarea și definiti
varea formației de 23 de ani pen
tru sezonul oficial de toamnă".

Pentru meciul de la 3 septem
brie, antrenorul Cornel Drăgușin 
a convocat pentru mîine seară, la 
București, următorii jucători i Mo
raru și Purcaru — portari; Purima, 
Gligore, Grigoraș, FI. Marin, Crîn- 
gașu și Hajnal — fundași ; Kaiser, 
Boloni, AL Moldovan, Bălăci și 
Romilă II — mijlocași; Atodire
sei, Radu II, Roznai, C. Zamfir și 
Manea — atacanți. (M. M. I.)

• DINAMO BUCUREȘTI. Lotul campioa
nei a efectuat un program foarte încăr
cat de jocuri ante-campionat : turneele 
din Turcia și Olanda, apoi jocurile din 
„Cupa Municipiului București* ; după 
prima etapă, componențil? lotului au evo
luat la Torino și au plecat apoi în Spa
nia unde Dinamo a susținut două me
ciuri în turneul de la Palma de Majorca. 
Ca să avem o imagine a momentului 
de vîrf al acestei activități, să notăm 
câ unii dintre internaționalii dinamoviști 
(Cheran, G. Sandu, Dinu, Lucescu, Du- 
du Georgescu) au susținut patru meciuri 
în opt zile, în perioada 20-28 august ! 
înțelegem deci, că e vorba de un efori 
deosebit care presupune — pentru întregul 
iot, de altfel — o echilibrare a progra
mului în zilele care urmează, mai pre
cis în sâptâmîna viitoare cind apare 
unul dintre puținele momente fără joc 
oficial ia mijloc de sâptâmînâ. Ghidîn- 
du-ne după comportările din Spania și 
după unele secvențe ale jocului cu 
A.S.A. (mai cu seamă în minutele care 
au urmat înscrierii golului trei) dinamo- 
viștii marchează o ascensiune de formă 
și randament. O notă speciala pentru 
Dumitrache, într-o revenire vizibilă. 
Ei au însă destule probleme cu indispo
nibilitățile actuale, cea mai importantă 
fiind aceea a lui Sătmăreanu I], agra
vată și de actul de indisciplină al lui 
Dobrâu, prompt șî curajos sancționat de 
conducerea clubului. Mai departe, Drag- 
nea, care va rămîne încă o perioadă 
de timp pe tușe, apoi Mcteescu și Bucu- 
rescu care nu au apărut încă în parti
dele de campionat. In fine, Dănilă în- 
tîrzie să se prezinte la pregătirile echi
pei. Este, de altfel, singura situație de 

art. 8 care nu 
șl Purima joacă 
apropiat, la no-

Fără îndoială că antrenorii f. Motroe 
?1 V» Copii au reținut din evoluția do 
pînă acum a echipei lor tot ceea ce 
poate constitui eleipente de conținut In 
procesul viitor do pregătire, pentru ca 
Rapid să se poată prezenta la startul 
«Cupei Cupelor* cu un potențial car* 
să-4 dea dreptul a spera într-o compar* 
tnrA ki,nZ .1 !<■ 11 f i » — — — — * ț U**tare bună și în calificarea în turul 
mător ai competiției.

• A.S.A. TG. MUREȘ. Apare drept 
dintre cele mai în formă echipe 
momentului. Antrenorul Tibâriu Bone

una 
ala 

. ---------- ----------- -------- de
clara că este, totuși, nemulțumit de con
tinuitatea randamentului pe întregul pai*- 
curs ai unui meci, lucru care s-a văzut 
— de altfel — și în jocul cu Dinamo. 
Compartimentul asupra căruia trebuie să 
se concentreze atenția rămîne linia de 
fundași și, mai cu seamă, jocul funda
șilor centrali, adeseori nesincronizat, u|a- 
rind misiunea atacanților adverși. Se poa
te vorbi și de o superficialitate în acți
uni, de unele ezitări în angajările ta 

minge, scăderi care devin 
dubla întrecere cu un un*

uni, 
lupta pentru 
esențiale în ___ ________ __
sprezece atît de combativ, de puternic, 
la capitolul pregătire fizică cum est* 
Dynamo Dresda. Pină la data debutului în 
„Cupa U.E.F.A.” potențialul general poatw 
și trebuie să fie și mai mult ridicat.

transfer prin prevederile 
se rezolvă (Troi, Țegean 
sau vor juca, în viitorul 
ile lor cluburi).

• RAPID BUCUREȘTI. r_T: :
Craiova cu un scor categoric, formația 
din Giulești a domonstrat, în multe mo
mente ale partidei cu Universitatea, că 
rămîne o echipă cu bogate resurse teh- 
nico-tactice, capabilă să pună în difi
cultate orice adversar. Rapid dispune de 
un lot omogen și bine pregătit, dar pe 
parcursul întrecerii înregistrează scăderi 
care o fac vulnerabilă în defensivă și ine
ficace în atac. Carențele cele mai evi
dente se manifestă, la ora actuală, In 
jocul apărătorilor centrali, mai ales in 
condițiile in care zona de acțiune a 
acestora este in mod deliberat aglome
rată. In ofensivă, echipa este lipsită de 
agresivitatea necesara, fiind handicapată 
de o insuficientă circulație în teren a 
jucătorilor, datorită faptului câ vîrfurîle 
de atac rămîn, de regulă, izolate și obli
gate să rezolve situații dificile în infe
rioritate numerică. Așa se face că Rapid 
este singura echipă care nu a înscris, 
în cele* 270 de minute ale acestui început 
de campionat, nici un gol

Da$î învinsă la

• UNIVERSITATEA CRAlOVA. Judecind 
după evoluția din meciul cu Rapid, Uni
versitatea Craiova pare să se fi apro
piat de nivelul bunelor sale comportării 
din ediția trecută a campionatului. For
mația antrenată de cuplul C. Cernuianu— 
C. Oțet, deși într-o formulă cu mult® 
modificări față de sezonul de primă
vară, a început ,,să se lege", procesul 
de omogenizare fiind mai evident în com
partimentul apărării imediate. Mumele 
noi apărute — Purima, Donose și NedeL- 
cu II — sînt pe cale a se integra în ideea 
de joc a echipei, în timp ce reacomo- 
darea lui Ciupîtu ca fundaș central este 
ca și realizată. Problemele nerezolvate 
— dacă a să ne referim la modul d* 
acțiune — continuă să fie insuficienta 
coordonare a activității la mijlocul tere
nului și, mai ales, atacul, alcătuit dân 
jucători cu incontestabile calități fizice» 
dar cu încă multe minusuri pe planul co
laborării și spiritului colectiv.

In ce privește lotul actual, Universita
tea Craioya continuă să aibă dificul
tăți atîî de ordin cantitativ, cit mai ales 
calitativ, in afara celor 13 jucători fo
losiți in meciul cu Rapid, antrenorii 
mai contează pe Lung, Constcntinescu și 
Negrilâ. Se mai speră în folosirea Iu* 
Țegean, care a anunțat că se va pre
zenta peste 8-10 zile după susținerea 
unui examen de impiegat de mișcare la 
Cluj-Napoca. In schimb, Crișan, con- 
tinuînd să râmînâ la Baia Mare și după 
un ultim angajament că va reveni la 
Craiova, a fost propus pentru o suspen
dare pe timp de doi ani, propunere îna
intată F.R.F. pentru ratificare.
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DYNAMO
DRESDA

După cum se știe, la 17 septem
brie și 1 octombrie se va desfă
șura primul tur în cupele euro
pene. în această etapă a competi
țiilor sînt angajate patru forma
ții românești i în C.C.E. f Dinamo 
București (cu Real Madrid) ; In 
CUPA CUPELOR : Rapid (cu
S.C. Anderlecht) și în CUPA 
U.E.F.A. : A.S. Armata Tg. Mu
reș (cu Dynamo Dresda) și Uni- 

yx\\\\\\ve WWWWI 
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La întîlnirea de joi din 
Capitală, dintre Dinamo și 
A.S.A. Tg. Mureș, a fost 
prezent și antrenorul prin
cipal al lui Dynamo Dresda, 
W. Fritzsch interesat să va
dă echipa din Tg. Mureș. La 
sfirșitul partidei el a decla
rat :

.Intîlnirea mi-a plăcui 
foarte mult a avut o valoare 
tehnică remarcabilă. Viitorii 
noștri adversari alcătuiesc 
un „11“ puternic cu o serie 
de jucători de o tehnicitate 
deosebită. Se anunță pentru 
noi examene destul de gre
le, dar eu mizez pe puterea 
de luptă a jucătorilor mei. 
Mai ales că am observat că 
atunci cind dinamoviștii 
bucuresteni au atacat in for
ță. apărarea echipei din Tg. 
Mureș s-a clătinat".I

A\\\\\\\\\\\* X\\\\\\\\\\\\\\-
versitatea Craiova (cu Steaua Ro
șie Belgrad).

Ziarul nostru va prezenta pe 
rînd adversarele echipelor româ
nești Pentru început : Dynamo 
Dresda, valoroasa echipă din R.D. 
Germană, adversara echipei AS. 
Armata Tg. Mureș, prezentată de 
redactorul de specialitate OTTO 
POHMANN, de la ziarul „Deuts
ches Sportecho" din Berlin.

*
CC

Cl fază din meciul Dynamo Dresda — F. C. Cari Zeiss Jena, din semi
finalele cupei R. D. Germane, in urmă căruia Dynamo s-a calificat 
in finală. De la stingă la dreapta : Boden, Schmuck (nr. 2), Ganzera 

(nr. 7). In tricou de culoare închisă, Stein (Jena).
tund din această țară se gîndesc 
în mod inevitabil la Dynamo 
Dresda. într-adevăr, formația din 
orașul de pe malurile Elbei s-a 
situat, din 1970, întotdeauna prin
tre primele trei echipe ale cam
pionatului R.D. Germane. In 1971 
a reușit să cîștige campionatul și 
cupa, iar în campionatul încheiat 
anul acesta s-a clasat pe locul 3, 
după F.C. Magdeburg și F.C. Cari 
Zeiss Jena.

Adversara echipei A.S.
Tg. Mureș în primul tur al 
U.E.F.A. îmbină în mod 
nibs talentul tinerilor cu 
riența jucătorilor cu vechi 
de serviciu în echipa 
tlvă.
faptul că, în cupele

Armata 
Cupei 
armo- 
expe- 
state 

  ... , reprezenta - 
De altfel, așa se explică 

__r. _ ", * . europene,
Dynamo Dresda a avut mereu o 
comportare frumoasă. Din cele 6 
participări de pînă acum, cea mai 
meritorie este cea din ediția 1972— 
73, cind a ajuns pînă în semifi
nalele competiției eliminînd, pe 
rînd, pe Voest Linz, Kuch Choi- 
zow și F.C. Porto și fiind, ap<5i, 
întrecută de F.C. Liverpool. In ul-

ind scoasă din cursă de către 
Hamburger S.V.

Care sînt jucătorii cei mal cu- 
noscuți ai echipei ? Firește, la 
primul rînd, internaționalii Dor- 
ner (fundaș), Wătzlich (fundaș) șl 
Hăfner (mijlocaș). In plus, o se
rie de tineri au îmbrăcat nu do 
mult tricoul echipelor reprezenta
tive „sub 21“ și „sub 23 de ani“ t 
Weber, Schade, Heidler, Bichtecș 
Sachse, Kotte.

Antrenorul echipei este Walter 
Fritzsch (54 de ani), care sperii 
ca în acest sezon să-1 recupereze 
pe „jolly-jocker-ul“ echipei, Hans- 
Jiirgen Kreische, care a suferit 
pînă acum două operații la ge
nunchi. Iată, de altfel, echipa- 
standard, cu care Dynamo Dres
da a încheiat campionatul tre
cut și a început campionatul din 
acest an : Boden — Domer, Helm, 
Schmuck, Wătzlich — Hafner, 
Ganzcra, Weber — Riedel, Kot
te, Sachse. în prima etapa, Dy
namo Dresda a jurat pe teren 
propriu cu Rot-Weiss Erfurt, de 
care a dispus cu 3—I, tar in a 
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EXAMENE

AU PREA MULTE... CORIGENTE!
r

L-^ e mai multi ani, speranțele sportului nostru — juniorii și tineretul 
I J — își măsoară forțele cu eșalonul similar din alte țări socialiste, 
JLx sub egida tradiționalei competiții „Prietenia". întotdeauna binevo
ite aceste întreceri și-au cucerit un loc important în calendarul interna- 
onal mai ales prin faptul că prilejuiesc an de an testarea speranțelor 
limpice, asigurînd astfel tehnicienilor un permanent contact cu evoluția 
Iportivilor din celelalte țări și, implicit, compararea valorii acestora cu 
floarea propriilor elevi. - .... ...

Sub aspectul perspectivelor olimpice — ne referim îndeosebi la pers- 
ectivele pentru J.O. din 1980 — ne-am propus să abordăm astăzi evo- 
uția reprezentanților României la eîteva dintre variantele competiției 
Prietenia", din acest an, mai precis la disciplinele atletism, box. baschet, 
landbal. canotaj, gimnastică, lupte și polo. Facem acestlucru pentru că, 
in cît se va putea 
Balonul rezultatelor

constata, tinerii noștri sportivi nu reușesc să spargă 
mediocre, la unele discipline mergînd chiar în regres!

UTIN INTERES PENTRU O 
;OMPETITIE FOARTE IMPOR

TANTĂ !

mai vehiculată 
rămas pină la 
se pare că toc- 
această concep- 
pornește totul...

Foarte des. referindu-șe la în- 
recerile „Prietenia", unii dintre 
becialiștii noștri vorbesc cu nepă- 
pre (!?) despre rezultatele înre- 
Bstnatc. scuza cea 
lind „timpul lung 
. O. din 1980“ ! Si 
nai de aici, de la 
Ie radical greșită,
I Aproape fără excepție, concursu- 
lle „Prietenia" sînt dominate an
|c an de reprezentanții R. D. Ger
mane și U.R.S.S.,' țări care dețin 
ioziții de elită în clasamentele di- 
tritelor campionate europene și 
riondiale, în clasamentele Jocu- 
ilor Olimpice. în acest timp, re- 
rezentanții țării noastre se mul- 
Limesc cu prezențe „printre pri
pii" și doar din cînd în cînd cu 
ste o victorie. Cel mai recent e-

autentică 
noastre.**

„Concursul 
Mare. la

volufia sa la edifia din acest an 
concursului „Prietenia" ne-a a- 

itat că Luminița Milea poate de
ni foarte curind o 
maestră a gimnasticii

emplu ni-1 oferă 
rietenia" de la Baia 
imnastică. unde România — țară 

tradiții și pretenții tot mai 
i in acest sport și, in plus, 
ă a întrecerilor a ciștigat un 

ngur titlu ! Unul din 13. deși am 
iniat în această competiție nu 
uă, ci patru garnituri ! ! Cițiva 
ntre specialiștii noștri susțineau 
unei, după încheierea întrecerilor, 

ar fi fost imposibil să cîștigăm 
fața gimnaștilor sovietici, din- 

e care doi (juniori, bineînțeles 1) 
>r fi cooptați, probabil. în prima 
■prezentativă a U.R.S.S. chiar la 
O. de Ia Montreal ! Se mai spu- 

, apoi, că n-am prezentat chiar 
t ce avem mai bun la nivelul 
eranțelor și ni se oferea drept 
emplu numele Teodorei Ungu- 
anu, angrenată în acel moment 

întrecerile preolimpice de la 
ontreal. Replica o dăm acum : 
todora Ungureanu nu mai poate 

cotată drept speranță pentru 
mplul motiv că a devenit o... 
rtitudine, chiar dacă vîrsta ei (ca 
a Nadiei Comăneci, de altfel) 
r permite confruntarea cu juni- 
re aflate încă în stadiu de per- 
cționare.
O situație la fel de îngrijorătoa- 
găsim și la canotaj, disciplină 

arte puternică la seniori, dar 
re se află într-o veritabilă cri- 

de talente la nivelul speranțe- 
. Ultimele evoluții în „Con
sul Prietenia" sînt edificatoare: 
i un titlu cîștigat, nici un echi- 

j pe podiumul de premiere !
Nici handbalul, aureolat la se- 

sunet, nu reușește să obțină în 
„Concursul Prietenia" succese. Re
cent, la ediția consumată în ora
șul bulgar Gabrovo, reprezentati
vele de tineret ale României (a 
se citi veritabilele schimburi ale 
primelor garnituri) s-au clasat pe 
locuri codașe, deși în componența 
lor au intrat cam toate „vîrfurile" 
noii generații. La baschet. în va
rianta masculină (pentru juniori 
mari), echipa României s-a clasat 
pe locul 5 (din 7 echipe), iar la 
fete, la București, pe locul șase din... 
șase ! La polo — alt sport în care 
seniorii merg bine — formația 
noastră s-a clasat pe poziția a 5-a 
din 7 echipe 1

ACOLO UNDE ÎNCEP 
SĂ EXISTE PREOCUPĂRI...

după 
rigu- 
parti-

Din fericire. în unele discipline, 
federațiile și antrenorii au început 
să privească la justa valoare im
portanța concursului „Prietenia", 
acționind în consecință. Selecția 
pentru loturile reprezentative a de
venit mai riguroasă, pregătirea a 
fost îmbunătățită atât cantitativ, cît 
și calitativ, iar obiectivele de per
formanță au fost considerabil ri
dicate. La atletism, spre exemplu, 
după ce în urmă cu cîtiva ani ne 
prezentam cel mult modest, s-a a- 
juns ca anpl acesta să se obțină 
unele performanțe mai bune și. 
implicit, mai multe locuri frunta
șe. Si chiar dacă n-au fost înregis
trate victorii, există însă — cu 
probe concludente — perspectiva 
de a fi obținute în edițiile urmă
toare.

în altă disciplină — cea a lup
telor — ultima ediție a „Turneului 
Prietenia", desfășurată în tara 
noastră, ne-a adus un bilanț bun : 
5 victorii și alte 12 locuri II—III. 
Totuși, pretențiile federației sînt 
mult mai mari și pentru realiza
rea lor s-a trecut, imediat 
încheierea competiției, la o 
roasă pregătire a viitoarei 
cipări.

Seriozitate în abordarea 
neului Prietenia" manifestă, 
semenea, și specialiștii boxului 
nostru, care au încercat anul aces
ta o soluție, credem, inedită. La 
cîrma lotului a fost pus tînărul an
trenor Gheorghe Iliufă. caro a în
deplinit totodată și funcțiile de 
psiholog și cercetător științific. 
Experimentul — pentru că se poa
te vorbi, intr-adevăr, despre un 
experiment — a dat roade apre
ciabile. în bilanțul boxerilor ro
mâni prezenți la întrecerile din 
R. D. Germană intrînd o medalie 
de aur. două de argint și una de 
bronz. Și acesta este doar începu
tul unei acțiuni care ar putea fi 
extinsă. Centrul de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S. avînd la dis
poziție și specialiști in alte disci
pline. specialiști care pot prelua 
oricind și sarcini ea antrenori, ală
turi de preocupările lor de cerce
tare. „Simbioza" încercată la box 
dovedește că această idee poate 
deschide un drum nou nu numai în 
activitatea de la nivelul speranțe
lor, ci și mai. sus, la loturile de 
seniori, aportul lor trebuind să fie 
mai bine fructificat.

..Tur
da a-

DE CE SÎNT NECESARE VIC
TORIILE Șl LA ACEST NIVEL

concursurile 
o serie de 

printre cele 
ale -sportului

La toată pledoaria noastră s-ar 
putea replica — și se face destul 
de des ! — că întrecerile ..Priete
nia" nu reprezintă un soop in sine, 
nefiind nici campionate mondiale 
de juniori, nici „europene" și nici 
măcar confruntări balcanice, ale 
căror rezultate sînt trecute în pal- 
marese și păstrate la loc dc cin
ste. Sînt. însă, alți factori, deloc 
neglijabili, care ne determină să 
susținem și să pretindem rezulta
te foarte bune în această compe
tiție.

Cum spuneam, la 
;.Prietenia" participă 
țări care se află și 
mai puternice forțe _ _ ___
mondial, cu succese grăitoare. Toa
te s-au obișnuit să exploateze la 
maximum prilejul oferit de respec
tiva întrecere de a vedea care este 
stadiul atins de viitorii parteneri 
olimpici, de a-și măsura forțele cu 
ei și de a-și canaliza, în consecin
ță, pregătirile din etapele urmă
toare. Si rra întîmplător. la mai 
toate disciplinele, țările respective 

te se realizează mai multe cîști- 
guri deodată, cîștiguri foarte im
portante, chiar dacă n-au strălu
cirea unor confruntări mondiale 
sau continentale. în primul rind 
victoriile, și în special cele în lanț, 
în mai multe ediții, determină în 
rîndul adversarilor un fel de re
cunoaștere a superiorității, care 
facilitează considerabil sarcina e- 
chipelor sau a sportivilor în ur
mătoarele întâlniri. Apoi, în dis
ciplinele unde arbitrajul nu dis
pune de mijloace riguros exacte, 
și, deci, unde poate apare ușor su
biectivitatea, victoriile pot avea o 
influență asupra arbitrilor, care 
păstrează în memorie valoarea do
vedită a sportivului x sau a echi
pei y.

în fața doar acestor argumente 
pălește orice explicație, chiar dacă 
ea s-ar baza și pe mult discutata 
„tactică a surprizei", materializată 
în lansarea unor sportivi de va
loare direct în marile confruntări, 
fără apariția lor prealabilă în în
treceri de mai mică importanță.

Șl ANTRENORII AU DE CÎȘ- 
TIGAT I

Un alt mare cîștig pe care îl 
reprezintă concursurile „Prietenia" 
este posibilitatea antrenorilor de a 
se afla în permanent contact cu 
noutățile „de ultimă oră", cu ten
dințele noi în pregătire, cu ideile 
tehnico-tacti.ce originale, care apar 
frecvent — sub formă experimen
tală — tocmai la acesst nivel. în- 
tr-un cuvînt. concursurile „Priete
nia" reprezintă un valoros schimb 
de experiență. în condiții de între
cere, schimb pe baza căruia se pot 
realiza multe progrese în activita
tea internă. A fi receptiv la tot ce 
este nou. a ști să găsești în fie
care întrecere internațională o sur
să de permanentă perfecționare 
constituie calități absolut necesare 
unui antrenor bun. Și iată de ce 
ne declarăm împotriva așezării la 
cîrma echipelor ce ne reprezintă în 
întrecerile „Prietenia" a unor teh
nicieni de valoare îndoielnică, fără 
rezultate concrete în activitatea lor 
de zi cu zi dar care. în virtutea 
cine știe căror tradiții, TREBUIE 
să mai treacă și pe la conducerea 
cîte unui asemenea lot „fără im
portanță". Am propune chiar ca 
echipele României să fie conduse 
în concursurile „Prietenia" de an
trenorii cu cele mai bune perspec
tive, tehnicienii tineri către care se 
îndreaptă privirea federațiilor pen
tru a prelua în viitor conducerea 
primelor reprezentative. In acest 
fel toată lumea ar avea numai de 
cîștigat, inclusiv antrenorii respec
tivi — dornici, sîntem siguri, de 
noutăți, de acumulări, de răspun
deri...

ÎN LOC DE CONCLUZII
întrucît concluziile noastre au 

fost prezentate limpede în rîndu- 
rile de mai sus. vom inchcia prin 
a arăta că următoarele ediții aleț 
concursurilor „Prietenia" trebuie 
să ne aducă rezultate mereu mai 
bune, să ne propulseze printre ță
rile cu performante remarcabile în 
această competiție. Nu o dată și nu 
într-o singură întrecere, am văzut 
că dispunem de o generație remar
cabilă de tintrri sportivi, că avem 
posibilitatea să ne numărăm prin
tre țările cu performante foarte 
bune și la acest nivel. Și, mai pre
sus de orice, să nu uităm că „așa 
cum ne așternem, așa vom dormi", 
proverb ce trebuie tălmăcit prin : 
„cum ne vom crește speranțele, așa 
ne vom prezenta la următoarele 
Jocuri Olimpice" !

Al. HORIA

PALATUL SPORTURILOR SI CULTURII
PARCUL TINERETULUI

Ghcorghe Megelea — campion ți recordman al sulifașilor noștri. 
Foto : Dragoș NEAGU

LA CINCI ANI DUPĂ CONCURSUL DE LA CÎMPULUNG

NICI CÎT DEGETELE
DE LA DOUA AAÎINII • •O

La începutul lunii august, în 1970. cochetul stadion din Cîmpulung 
Muscel a găzduit întrecerile atleților participant! la „Concursul Prietenia". 
Alături de eîteva mii de spectatori, care au urmărit întrecerile speran
țelor atletismului din unele țări socialiste, am aplaudat atunci evoluția 
unor tineri foarte talentați, selecționați cu grijă și pregătiți cu migală și 
competență pentru a-i apropia de marea performantă.

Au trecut, iată, de atunci, cinci ani. timp suficient pentru ca speran
țele să se împlinească, pentru ca promisiunile să devină certitudini, pentru 
ca din rîndul tinerilor să se fi ridicat autentici performeri ai atletismului.' 
Pentru a vedea ce s-a întîmplat cu unii dintre cei care au concurat în 
august ’870 la Cîmpulung, am apelat la documentarea noastră și am ales 
foile cu rezultate ale respectivului concurs.

Atunci, pe stadionul de la poalele „dealului Flămînda". în frumosul 
decoT muscelean, am văzut la lucru un... recordman mondial, cîțiva cam
pioni europeni și foarte multi recordmani naționali. Recordmanul mondial 
a fost cubanezul Pedro Perez Duenas care a sărit 16,20 m. După trei ani,' 
la Caii, cu prilejul Jocurilor Panamericane, Duenas a realizat o serie 
excepțională de sărituri, dintre care cea mai lungă a măsurat 17.40 _m.’ 
învinsul său a fost atunci un junior sovietic pe nume Valeri Podlujnîi 
care sărise 15.78 m. clasîndu-se tot al doilea și la săritura în lungime cu 
7,62 m. In 1970, la Paris, la prima ediție a campionatelor europene de ju
niori Podlujnîi si-a adjudecat medaliile de aur la ambele probe: 7,87 m 
și respectiv, 16.25 m, iar în 1974, la Roma, el a devenit campion european 
la lungime (8,12 m).

Săritura în înălțime a fost cîștigată de cehoslovacul Vladimir Maly 
(2,04 m). Anul acesta, la Katowice, tînărul atlet a devenit campion euro
pean pe teren acoperit. La greutate învingător a fost sportivul bulgar 
Valcio Stoev, campion european de sală la Katowice, cel pe care bucu- 
reștenii l-au aplaudat recent pentru victoria sa la campionatele balcanice. 
Dintre fete vom aminti doar pe Jacqueline Todten (R.D. Germană) cla
sată pe primul loc la aruncarea suliței (50.16 m). După doi ani ea a' de
venit campioană continentală de junioare la Paris și după alti doi ani a 
fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Miinchen. Lista celor 
care au devenit performeri este însă cu mult mai lungă. Totuși, consi
dered ca suficiente exemplele pe care le-am ales, vom Dune punct aces
tei liste... internaționale, ocupindu-ne. foarte scurt, de eîteva exemple in
terne. Ei bine, degetele de la două mîini ne sînt mai mult decît suficiente 
pentru a-i număra pe acei dintre atletii noștri, participants la întrecerile 
de la Cîmpulung. care au devenit dc-a lungul anilor atleti în adevăratul 
sens al cuvîntului. Cei mai multi dintre participanta! la Concursul Prie
tenia din 1970 s-au pierdut pe drumul performantei, alții concurează șl 
astăzi dar cu rezultate prea puțin semnificative și în orice caz nu cu 
mult superioare celor realizate de ei Ia vîrsta junioratului. Au rezistat 
cu brio și au devenit. în ultima vreme, campioni sau recordmani ai țării, 
doar cîtiva: Marin Iordan la greutate (atunci 14,85 m. astăzi 18,05 m),' 
Ghcorghe’ Megelea la suliță (53.78 m și... 83,64 m). Tudor Stan la ciocan 
(46,08 m și... 69,40 m) și Dorina Cătineanu la lungime (5.66 m — campi
oană europeană de sală în 1974). Acestora le mai pot fi adăugate numele 
Leoniinei Sălăjan și al Evei Ziirgii, ambele componente ale echipei repre
zentative de senioare în 1975. pentru a putea încheia seria exemplelor!..:

Activitatea sportivă desfășurată la nivelul juniorilor, nu poate avea 
numai rezultate pozitive, fără rebuturi. In mod obiectiv, din tot felul de 
motive, foarte multi tineri sportivi se pierd pe drum si nu ajung perfor
meri. Important este însă ca procentul de ..pierderi" să fie cît mai mic șl 
numărul celor care, după cîțiva ani de la juniorat, să atingă un nivel 
înalt, competitiv pe plan internațional. Altfel, munca aceasta pe care o 
desfășoară antrenorii. în școli. în secții din cluburi și asociații. în loturile 
republicane de juniori, aproape că iși pierde conținutul, din moment ce 
activitatea lor este mereu fractionată.

în cazurile multe, foarte multe pe care le cunoaștem, au răzbit p« 
drumul performantei nu neapărat tinerii cci mai talentati. cu cele mal 
bune calități fizice, ci cei care au fost îndrăgostiți adevărat de — să zicem 
— atletism, care au fost dispuși să facă sacrificii, care au avut tăria sS 
ia, cum se spune, în piept greutățile inerente sportului și să nu se lașa 
descumpăniți dc primul eșec, de primul pas greșit. Către asemenea ju-, 
niori ar trebui să-și îndrepte atenția antrenorii noștri pentru a putea 
avea ți ei satisfacția, pe deplin meritată, a lucrului împlinit !

V

Romeo VILAR A

Primește Înscrieri la următoa
rele cursuri sportive și cultural- 
artistice :

• GIMNASTICĂ MEDICAL-
SPORTIVA

(femei și bărbați de la 16
ani în sus) cu o durată de 6
luni.

• BALET COPII
(de la 4 ila 8 ani).
Cursurile se țin zilnic. di mi-

data de 
la secre- 

telefon 
Si 34.

bd.

neața și după-amiază. Ele sînt 
conduse de cadre cu Înaltă pre
gătire profesională.

înscrierile t pînă la 
15 septembrie 1975 — 
tariatul Palatului. 
23.40.40 — interior 33

Mijloace de transport: 
Dimitrie Cantemir — stafia „Li
ceul Sincai" 5 tramvaie — 17, 
22, 26 ; troleibuze — 82. 87 ; 
autobuze — 44, 75, 116, 120 : țos. 
Olteniței — stafia „Opriș Ilie" : 
tramvaie — 9, 11. 22 : autobuze 
- 32, 32 barat, 44. 116 și 120.



Ieri, în campionatele republicane de caiac-canoe AGENDA

JUNIORII DIN DELTA AU DOMINAT BUGBYSTICA

FINALELE DE FOND
ESTIVALA

Vineri, în fața unei numeroase a- 
Btotențe, aflată în jurul turnului de 
sosire de la Snagov, au continuat 
Întrecerile ultimului act al sezonului 
de caiac-canoe : campionatele repu
blicane ale- juniorilor. Reuniunea, 
caic s-a bucurat, în general, de o 
vreme prielnică, a programat dimi
neața semifinalele, iar de la ora 14 
cursele finale la cele 5 probe de 
fond. Așadar, după evoluțiile din 
serii și recalificări, s-au adunat la 
startul disputelor de ieri cel mai 
buni dintre cei peste 600 de tineri 
prezenți la acest adevărat festival 
al sportului cu padela și pagaia,.

Ca de obicei, probele de viteză, 
chiar în cadrul semifinalelor, au 
stîrnit „valuri* de ambiții în 
lupta tăcută dintre balize pentru 
^cucerirea unui loc în cele 19 finale 
ce se vor disputa azi, cu începere 
de la ora 9.

Oîbeva cuvinte despre finalele de 
fond rezervate juniorilor I. Prima 
cursă, K 2 — 5 000 m, a dus pe li
nia de plecare 19 echipaje. S-a mers 
grupat pînă la 1 000 m, după care 
dublourile aparțlnînd Șc. sp. nr. 1

București, S. C. Tulcea șl Portul 
Brăila s-au instalat în frunte și au 
încheiat cursa în această ordine : 1. 
Șc. sp. 2 București (Ionescu, Micu) 
18:16, 2. S. C. Tulcea (Dogaru. Cos- 
ma) 18:39, 3. Portul (Milescu, Vara- 
blev) 18:51. Finala de caiac simplu 
(23 de participanți) a revenit, după 
o frumoasă evoluție, unui sportiv 
brăilean : 1. V. Mihail (Portul Brăi
la) 20:19, 2. P. Gingirov. (Steaua)
20:25, 3. P. Dimofte (Dunărea Galați) 
21:35. Tot un echipaj al Deltei va 
cîștiga șl a treia finală, canoe 2:
1. S. C. Tulcea (Hapei, Agaclii) 19:24,
2. Delta Tulcea 20:07, 3. Rapid 20:13. 
La canoe 
pregătit 
(S. C. 
în 21:18 
harcioc
Cardon x ...
taculoasa cursă de caiac 4 a revenit 
echipajului de la Delta Tulcea (Vo- 
loga, Petrea, Crimschi, Stignei) în 
16:13, urmat de cel de la Rapid, 
16:38 și Olimpia-Constructorul 17:01.

Vasile TOFAN

binesimplu cel mal
s-a dovedit a fi Gh. Titu 

Tulcea) învingător merituos 
; în continuare : 2. Gh. Bu- 
(Delta Tulcea) 21:30 3. M.
(C. S. Brăila) 21:46. Spec

LA MAMAIA ȘI LA BUCUREȘTI

»» TURNEUL SPERANȚELOR14 SI CAMPIONATELE
9

NAȚIONALE DE TENIS ALE COPIILOR
• Toma Ovici a cîștigat campionatul municipiului București

La începutul săptămînii urmă
toare. la Mamaia și Ia București 
se va da startul în două importan
te competiții de tenis. în frumoasa 
stațiune de la Marea Neagră se 
va desfășura „Turneul speranțe
lor", întrecere rezervată juniorilor,- 
la care și-au anunțat prezenta ju
cători și jucătoare de tenis din 
Bulgaria. Cehoslovacia. Cuba, Iu
goslavia, Polonia, R.D. Germană, 
R.F. Germania, Siria etc. Tenis- 
manii români — care în aceste zi
le își dispută, la Tg. Mureș, titlu
rile de campioni de juniori ai tă
rii — se vor califica, cite opt de 
probă, pentru turneul de la Ma
maia. întrecerile se vor disputa 
la două categorii de virstă: 15—16 
Si 17—18 ani. la băieți și fete.

Cea de-a doua competiție de 
amploare va începe luni dimineață 
la București. Este vorba de Cam
pionatul național individual al co
piilor, manifestare patronată. la 
actuala ediție de Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor. Vor 
fi prezenți 260 de concurenți din 
Întreaga țară, locul de disputare 
fiind stadionul Progresul și tere
nurile de la Palatul pionierilor. 
Ședința tehnică 
pentru duminică. 
Latul pionierilor.

este programată 
la ora 17, la Pa-

CAMPIONATUL
BUCUREȘTI

MUNICIPIULUI

Pe terenurile clubului Steaua au 
luat sfîrșit întrecerile de tenis ale 
municipiului București. rezervate 
seniorilor. Meciurile au avut un 
nivel modest din punct de vedere

PE MICUL ECRAN
o S1MBATA 30 AUGUST, ora 

15.50: „Marele Premiu al Aus
triei’* la automobilism — cursă 
pentru campionatul mondial al 
pilonilor de formula 1 
ne de la Zeltweg) ; 
campionatul mondial 
— proba de cros în 
cu obstacole fixe (transmisiune de 
la Burghley — Anglia).

„Marele Premiu 
la automobilism

mondial -- 
(transmisiu- 
ora 16,20: 
de călărie 

teren variat

§ C DUMINICA 31 AUGUST, ora 
11,30: finala turneului internațio- 
nai masculin de handbal pentru 
tineret (transmisiune directa de la 
arena Progresul); ora 15,00: fot- 
bal: Sportul studențesc — Univer- 
sitatca Craiova (Divizia A) (trans- 
misiune directa).

Rrsy CONSTANȚA - BERLIN 12-4.
OwA Peste 2000 de spectatori au asi»- 

Constanța, la 
selecționatele 
Berlin. H lată 
muscâ 1 I.

co- 
panâ t

tat. în Sala sporturilor din 
lntîlnirea amicală dintre 
Orașelor Constanța și 
rezultatele 
Faredin 
coș: M. luselm p.p. J.
I. Adam b.p. B. Halbe; semiușoară: H- 
Băcanu p.p. H. Tschersich; ușoară: A. 
Irrcob b.p. R. Muller; semimijlocie: V. 
Filip b.ab.2 J. Martin, Gh. Agapșa b.k.o.1 
ț. Schmidt; mijlocie mică: Al. Tîrbol b.p. 
G. Schumann; semigrea: M. Banu p.ab.2 

lyȘt. Jende; grea: I. Dascălu p.p. H. Klem- 
: mstein. (Cornel POPA — coresp. jude

țean) « MECI AMICAL LA BOCȘA, Intre 

locală Metalul șl Rapid Bucu-

Constanța 
înregistrate : 

b.p. IC Gertenbach ; 
Rocke ; |

p.p.

Far,) e
. formația _____  . T. ____

țești, în care victoria a revenit localnl- 
‘âlor cu 14—4 (feroviarii au prezentat o 
echipă incompletă șl cu juniori la unele 
Categorii). Cîteva rezultate: Dobăeș b.p. 
Zamfir, Sirbu b.p. Stancu, Nap b.ab. 
Micu, primii sînt de la Bocșa. (D. GLA- 
vAN — coresp.)

tehnic. Mai disputată a fost finala 
dintre Toma Ovici (Progresul) și 
Viorel Sotiriu (Steaua). A cîștigat 
Ovici eu 2—6, 8—6, 6—4, 6—2. Re
zultate din „sferturi": Ovici — R. 
Bădin (Dinamo) 6—1. 6—2. 6—2;
C. Popovici — D. Nemeș (ambii 
de la Steaua) 6—2. 6—4, 9—7; V. 
Sotiriu — B. Almăjan (Dinamo) 
6—3, 6—4 6—2; V. Marcu (Dina
mo) — M. Mîrza (Progresul) 4—6, 
6—4, 6—3, 6—4. în semifinale:
Ovici • 
Sotiriu

M. Mîrza (Progresul) 4—6, 
-3, 6—4. în semifinale:
■ Popovici 6—2, 6—4, 6—3;
— Marcu 6—3, 6—3, 6—4. 

La feminin finala de simplu a fost 
cîștigată de Valeria Balaj, care a 
întrecut-o cu 6—3, 7—5 pe Elena 
Trifu (ambele de la Steaua). La 
dublu femei a cîștigat perechea 
Floriea Butoi — Adriana Caraiosi
foglu (C.S.U. Construcții), învin
gătoare cu 6—4. 
plului Elena 
Balaj.

La finele săptămînii viitoare 
rugbyul îsi reia activjțatea odată 
cu fluierul inaugural al celui de 
al 59-lea campionat. Pînă atunci, 
așteptăm ultimul rezultat al lotu
lui reprezentativ în Noua Zeelan- 
dă și urmărim confruntarea inter
națională a echipei de tineret și 
desăvîrșirea pregătirilor diviziona
relor.

INTERESANT TURNEU ÎN 
U.R.S.S.

Federația sovietică organizează, 
cu începere de astăzi, o compe
tiție la care participă formațiile 
Poloniei, Cehoslovaciei, României 
(tineret). U.R.S.S. (cu două garni
turi). Selecționata noastră, care va 
întîlni duminică Polonia, a plecat 
ieri spre Leningrad. Au făcut depla
sarea jucătorii: Cioarec, Scarlat, 
Mot, Corneliu, Oțetaru, Drumea, 
Boroi. M. Ionescu. Fuicu, Murariu, 
Tablă, Bidirel, Marghescu, H. Io
nescu, Enache, Holban, Chiricencu, 
Benedek, Luca, Nedelcu (antrenori: 
Eduard Denischi și Ion Țuțuianu). 
MODIFICĂRI ÎN PROGRAMUL 

PRIMEI ETAPE
Deoarece turneul de la Lenin

grad a fost amînat cu cinci zile, 
iar întoarcerea lotului va avea loc 
abia la 6 septembrie, etapa I a 
campionatului diviziei A a suferit 
unele modificări. Astfel, duminică 
7 se vor disputa doar partidele 
Grivița Roșie — Agronomia Cluj- 
Napoca, „U“ Timișoara — Vulcan, 
C.S.M. Sibiu — Farul, Rulmentul 
Birlad — T.C.I. Constanta, Minerul 
Gura Humorului — Sportul stu
dențesc ; echipele care dau jucă
tori reprezentativei de tineret 
își dispută meciurile miercuri 10: 
Dinamo — Politehnica Iași, Știința 
Petroșani — Olimpia-Constructorul 
și Gloria — Steaua.

Calendarul internațional foarte 
bogat al acestui an face ca etapa 
a II-a să se dispute la 28 septem
brie, între timp urmînd a avea loc 
întîlnirea cu Polonia, din Campio
natul european, și tradiționala 
comoetiție de pe litoralul bulgar.

aza

O imagine dintr-un turneu al echipei Grivița Roșie in U.R.S.S. 
acum component al lotului de tineret, se desprinde din grămadă și 

~~~ o acțiune ofensivă.

noas-

acum

ia care va lua parte formația 
tră de tineret.

DIN NOU, PROBLEMA 
TRANSFERĂRILOR...

Nota din ziarul nostru de
două săptămîni nu a rămas fără 
ecou: ușa federației nu mai este 
închisă. Sacrificîndu-și concediul 
de odihnă, fostul internațional 
Constantin Cocor oferă relațiile 
necesare. în privința transferărilor 
s-a mai făcut ordine, deși nu toate 
cluburile au completat formele, aș- 
teptînd. probabil... ultima zi: 15 
septembrie.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI-
„Eroinele" noastre sint din Di

vizia B. care începe la 21 septem
brie. RAPID BUCUREȘTI a lăsat 
o impresie plăcută în A prin jocul 
său curat, aerisit. I-a lipsit însă 
forța și... iat-o acum în prima serie 
a eșalonului secund. Giuleștenii se 
află după o lună de la reluarea 
prepara ti vel or. în linii mari, nu sînt 
modificări in lot, media de virstă 
fiind de 20,5 ani ! De reținut că

antrenorul echipei, ing. Ion Te 
dorescu, șef de secție la I.M.M. 
Grivița Roșie, găsește, totuși, tin 
pentru a se ocupa, în modul c 
mai serios, de un colectiv de pe 
for mantă.

CONSTRUCTORUL BUZĂU & 
re că va avea un cuvînt greu < 
spus în seria a Ii-a. Noul antr 
nor: fostul său jucător, maestr 
emerit al sportului Alexandru I< 
nescu. Chiar dacă Constructorul 
„căzut" din A. ea este înconjur: 
tă în continuare cu dragoste. 1 
propaganda aste la înălțime: n 
cent a fost tipărit un nou și foar 
interesant program. Sînt încerca: 
pentru prima echipă, alți si al 
juniori.

O NOUTATE care ne bucur; 
Alba Iulia și Balș și-au trimis n 
prezentante în Divizia B !

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCHI

za

ACTUALITATEA IA- OUI,
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 50 km MARȘ

Construcții),
6—4 în fata cu- 
Trifu — Valeria

INIȚIERE

pregătire olimpi- 
se mai primesc 

ultimul ciclu de

Ba Centrul de
că al C.N.E.F.S.
înscrieri pentru
inițiere in tenis. Activitatea se des
fășoară sub îndrumarea antreno
rului emerit Cristea Caralulis.

Rubrică redactată de
Ion GAVRILESCU

. • Astăzi dimineață, la ora 7, pe 
un traseu de 5 kilometri din pă
durea Băneasa, din Capitală, se 
va desfășura cursa de 50 km marș 
contînd pentru campionatul repu
blican pe anul 1975. La întrecere 
și-au anunțat participarea. între 
alții: Ion Găsitu-Stănescu (campi
on republican, in acest an, pe 20 
km). Constantin Stan — Steaua, 
Leonida Caraiosifoglu 
Constantin Enache — 1__
rin Perșinaru, Constantin 
P.T.T., Rudolf Csunderlik 
Reșița. Cu acest prilej, 
clasamentului individual, 
tocmit și un clasament pe echipe.

• Un grup de elevi bucureșteni 
de la C.S.Ș. au participat recent

1 — C.A.U.,
Dinamo, Ma-

Staicu — 
— C.S.M.
în afara 

va fi în-

MiINE - START IN CAMPIONATUL DIVIZIEI B LA HANDBAL
Miine, adică ceva mai devreme 

decit primul eșalon, începe o nouă 
ediție a campionatului Diviziei B 
la handbal. Competiția a stîrnit an 
de an un interes tot mai mare în 
rîndurile iubitorilor de sport și — 
mai important — a înregistrat o 
simțitoare creștere valorică de la 
o ediție la alta. Disputa secundă a 
handbalului se înscrie astfel ca un 
element de progres în acest sport, 
mai ales după ce federația a luat 
— in urmă cu cițiva ani — măsura 
de a impune anumite restricții de 
virstă.

Din acel moment în campionatul 
Diviziei B s-a simțit un suflu nou, 
exprimat cu deosebire prin faptul 
că s-a asigurat o mai ritmică pro
movare a numeroaselor elemente 
tinere și talentate, remarcate în 
cadrul Diviziei juniorilor și școla
rilor.
. în afară de aceasta vom semna
la, acum. în preajma startului, că 
Divizia B se prezintă la handbal

mult mai omogenă valoric. Alături 
de fostele divizionare A : Indepen
denta Sibiu si „U" Craiova (mas
culin). „U“ Iași și Sparta Mediaș 
(feminin), dintre care Independen
ta și „U“ Iași au o cotă valorică 
unanim recunoscută în handbalul 
nostru, în Divizia B activează cî- 
teva formații nu cu mult inferioare 
celor din prima competiție a calen
darului intern. Este vorba de Trac
torul Brașov, Agronomia Iași (se
ria I), Știința Petroșani, C.S.M.
Reșița (întărită serios in acest se
zon I), Timișul Lugoj, Cuprom Baia 
Mare (seria a lî-a) la masculin. 
Vulturul Ploiești, Voinfa București 
(seria I), „U“ Cluj-Napoca, C.S.M. 
Sibiu, Nitramonia Făgăraș (seria a 
Il-a) la feminin.

Urind succes tuturor participan
telor la această întrecere, sperăm 
ca ele să ofere numeroșilor iubitori 
ai handbalului spectacole de bună 
calitate.

la un concurs la Varșovia. Patru 
dintre ei au obținut victorii în 
întrecerile cu colegi de-ai lor din 
Polonia: băieți: 100 m — Florin 
Bălțat 10,8; prăjină — M. Gârlea- 
nu 4,50 m; fete: 100 m — Naialița 
Balcan 12,8; lungime — Elena Ivan 
5,90 m.

• La sfîrșitul săptămînii viitoa
re sînt prevăzute trei competiții 
internaționale. La Poiana Brașov 
se vor întrece, în cadrul unui meci 
tradițional, reprezentativele de ju
niori și junioare ale României, 
R.D. Germane și Poloniei. în ace
leași zile, adică 6—7 septembrie, 
la Varna, va avea loc meciul echi
pelor de tineret ale Bulgariei și 
României. Din formațiile noastre 
vor face parte, între alții: Gheor- 
ghe Ghipii. Nicolae Onescu, Adri
an Calimcnte, Ionel Pororo. Tudo- 
rel Vasile, Iledros Bedrosian. Cor- 
neliu J’reda. Ibolya Slavik, Elisa- 

Gosler, 
Farcaș, 

Fotache. 
dumini- 
un con- 

„Cupa 
Bulgar" la

beta Bakalar, Christine 
Doina Spînu. Cleopatra 
Florența Ionescu, Lucia 
Tot la Varna, sîmbătă și 
ca viitoare, va avea loc și . 
curs international dotat cu 
Comitetului Olimpic 
care vor participa și ci ti va atletf 
români.

Capitals: Rapid — Școlarul (ta Centrul 
do pregătire olimpică al C.N.E.F.S., do 
la ora 10) șl Dinamo — Progresul (>•

din toate 
sportunie

p a ni O AU ÎNCEPUT — in pă- 
■'“**1** durea Gîrboaveie de lingă 
Galați — finalele campionatului republi
can de „vînâtoare de vulpi". Participă 
120 de concurenți — Junioare șl senioare, 
juniori și seniori — cîștigători al concursu
rilor din etapele județene. întrecerile vor 
continua pînă duminică după-amlază.duminica după-amiază.

TENIS

Dinamo, de la ora 11). Clasamentul îna 
Intea acestor meciuri:
1. Voința
2. Progresul
3. Rapid
4. Dinamo
5. Școlarul
6. C.N.U.

7 6
7.3
2 2
2 2
7 1
7 1

o 
o 
o 
o
1 
1

1
4
O 
O
5
5

54-41
31-31 
13- 4 
17-10 
33-45
30-47

I •
12 
«
4
4
3
3

CONCURS INTERNAJIO- 
nCMACĂ NAL DOTAT CU „CUPA 
Ut MAbA PROGRESUL". Pe lingă 
sportivii bucureșteni au fost prezenți și 
reprezentanții clubului Voivodina din 
Novi Sad (Iugoslavia). Rezultate: echipe 
fete: Progresul — Voivodina 6—3, echipe 
băieți: Progresul II — Voivodina 5—4, 
simplu fete: 1. Camelia Filimon, 2. Vio
rica Moldovan, 3. Darinka Dardic, sim
plu băieți: 1. L. Kurteș, 2. Șt Moraru, 
3. D. Kukin. Competiția a fost bine or
ganizată de clubul Progresul, constituind 
o utilă verificare pentru jucătorii noștri 
înaintea sezonului de toamnă • De Ieri, 
a început, în Capitală, consfătuirea or
ganizată de F.R.T.M. cu antrenorii de

Dintre ultimele competiții < 
oină ale acestui sezon, remarcă: 
pe cea dotată cu „Cupa Uniux 
Naționale a Cooperativelor Agr 
cole de Producție". în acest an. U 
trecerile șe vor desfășura la Bi 
cău, în zilele de 5—7 septembri 
Vor fi prezente echipele săteș 
calificate în etapele județene di 
zona Moldovei: Botoșani, Bacă 
Brăila. Iași, Neamț. Suceava. Va 
lui și Vrancea.

„CUPA ROMÂNIEI'

In vederea disputării final' 
„Cupei României" (întrecere ce 1 
va desfășura la Tulcea. între 3 
5 octombrie). în întreaga tară v< 
începe, săptămîna viitoare, etape 
de zonă. Acestea vor avea loc as 
fel: 6—7 septembrie la Cărei (v< 
fi prezente reprezentativele judi 
țelor Satu Mare, Sălaj, Maramurc 
Bihor, Arad și Cluj); la Gura H« 
murului (Suceava, Harghita, Mi 
res. Covasna, Buzău, Botoșani).

„CUPA IALOMIȚEI'

La Călărași, în zilele de 6- 
septembrie, se vor desfășura ir 
trecerile dotate cu „Cupa Ialom 
tei“.

MARGINALII LA CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE

(Urmare din pag. 1)

ieștenl — D. Aldea și Valeria 
Vlăsceanu (nou record de fete si 
junioare la 100 m spate), duelul 
acesteia cu dinamovista Carmen 
Bunaciu promițîndu-ne. într-un vi
itor apropiat, o corectare a celui 
mai vechi record național de se
nioare. Camelia Hoțcscu, C. Man- 
dache, Mihaela Georgescu, Cecilia 
Roșu, Carmen Călin, Camelia Po
pa sînt alti cițiva tineri înotători 
din acest oraș, în care selecțione
rii loturilor republicane îsi pun 
mari speranțe. Orădenii și-au în
scris în palmares un titlu inedit: 
primul campion de seniori al Ro
mâniei în virstă de 14 ani — Ho- 
rațiu Neagrău la 1500 m liber. Aș
teptam însă mai mult de la Ildike 
Horvath, Angela Vamoși si Adal
bert Birini.

Pentru a încheia lista evidenție
rilor. vom mai sublinia trei nume: 
Edith Puel (probele de spate) din 
Reșița. E. Pop (spate) din Tg. Mu
re® și AL Noapteș (craul) — $c. 
sp. 2. După cum lesne se poate 
observa, lipsesc cu desăvirșire spor
tivii din Cluj-Napoca, important cen
tru al natatiei. Timișoara, Galați, 
Brăila, Arad, Constanța, Cîmpina,

NATATIE» SENIOR
a delegat la București doar doi 
înotătoare 1 Această atitudine i 
totul condamnabilă a cluburilor 
asociațiilor din orașele respecți' 
— toată lumea aștepta, de pild 
să-1 vadă înotind pe tînârul bn 
sist clujean Al. Szabo, finalist 
campionatele europene de junio 
din acest an — a provocat situai 
penibile în timpul desfășurării îl 
trecerilor, cînd am fost obligați 
urmărim finale cu cite șase, cin 
Si chiar patru înotători !

Aceasta fiind situația, _ orich 
se poate întreba pe bună drei 
tate : cum iși justifică secțiile rd 
pective cheltuielile efectuate 
acest an și care a fost rostul OT 
gătirii de luni de zile a unor tind 
înotători, dacă ei absentează de 
cea mai importantă competiției 
anului ? Oare nu cumva unii dS 
tre antrenori si sportivi au ind 
prea repede în concediul de vai 
exact în perioada in care ei ta 
buiau să se prezinte la bilan] 
anual 7 Măsurile se impun de 
sine, căci cu asemenea atitudl] 
lipsite de responsabilitate, înol 
românesc va putea foarte greu I 
recupereze handicapul pe cărei 
are față de țările avansate în ad 
sport Altfel, înseși eforturile I 
le fac alte cluburi cu tehnicienii 

j



MECIURI ATRACTIVE IN TURNEUL
INTERNAȚIONAL DE HANDBAL
PENTRU JUNIORI DIN CAPITALA
O nouă rundă, la fel de atrac

tivă ca cea inaugurală, s-a dispu
tat, ieri după amiază, pe terenu
rile din parcul sportiv Progresul, 
în cadrul Turneului international 
de handbal rezervat juniorilor șl

junioarelor. Iată rezultatele în
registrate : MASCULIN, seria I: 

I — Sc. sportivă nr. 
(8—9), Budapesta — 

17—14 (7—9), conduc 
București I și Buda-

ROMÂNIA - BULGARIA 3-1.
LA VOLEI MASCULIN
La Berlin a început un turneu 

internațional de volei masculin, la 
care iau parte reprezentativele 
Bulgariei, Finlandei, R.D. Germa
ne, României. Ungariei și selecțio
nata secundă a țării gazdă. în me- 
ciul cu redutabila echipă a Bulga
riei. voleibaliștii români au avut o 
comportare remarcabilă și au -în
vins cu 3—1 (6. —14, 5, 6). Alte 
rezultate: R.D. Germană A — Un
garia 3—1 (10. 12, —5, 6), Finlan
da — R.D. Germană B 3—1 (10, 
—7. 7, 7).

București 
2 20—20 
Varșovia 
formațiile . _ .
pesta cu cîte 3 p. ; seria a H-a : 
București II-Praga 27—17 (14— 
10), Sofia-Moseova 19—12 (8—4), 
conduc la egalitate, cu cîte 4 p., 
echipele București II și Sofia ; 
FEMININ, seria I : București I- 
Progresul 28—15 (15—7), Praga- 
Varșovia 22—13 (10—4). conduc 
echipele București I și Braga cu 
4 p ; seria a II-a : București II- 
Budapesta 12—9 (7—6), Moscova- 

conduceSofia 19—17 (8—6),
București II cu 4 p.

Turneul continuă azi 
miază, finalele urmând 
loc. duminică dimineața.

după a- 
să aibe

JOCURILE SPORTIVE
MEDITERANEENE

ALGER, 29 (Agerpres).
de-a 7-a ediție a Jocurilor sportive 
mediteraneene a continuat pe sta
dionul central din Alger cu între
cerile concursului de atletism. Iștă 
câștigătorii din ziua a doua : femi
nin : 800 m — Pigni fltalia) 2:03,8 ; 
100 m garduri — Prevost (Franța) 
13,59 ; masculin : înălțime — Fer
rari (Italia) 2,16 m ; 800 m — Sa- 
vici (Iugoslavia) 1:48,5 ; aruncarea 

(Iugoslavia) 
— Zambaldo 
lupte greco- 
aur

ciocanului — Stiglici 
68,28 m ; 20 km marș 
(Italia) lh 33:20, La 
«mane, medalia de 
super-grea a fost cucerită 
pionul Turciei, Topuz, în 
la cat. .gnea, pe primul 
situat sirianul Muharem. 
leul masculin de volei, -selocțion-a- 
3 Turciei a învins cu 3—0 forma
la Marocului. .

Rezultate din turneul masculin 
ie basehet : Iugoslavia — Grecia 
05—83 ; Spania — Tunisia 100—65. 
m competiția de tir, proba de 
ii stol viteză a revenit italianului 
Han tel Ii cu 593 p.

CANOTAJ MASCULINMONDIALECAMPIONATELE

TREI ECHIPAJE ROMÂNEȘTI
11

CONCUREAZĂ ASTAZI
NOTTINGHAM, 29 (prin telefon) H 

Vineri după amiază, pe o vremtf 
splendidă? însorită și cu calm 
plat, pe pista canalului artificial 
de la -Holme Fierrepont, lîr^gă 
Nottingham, s-a consumat penul
timul act al celei de-a IV-a ediții 
a campionatelor mondiale mascu
line de canotaj : semifinalele -.în 
șase curse.

Trei echipaje românești și-au 
disputat șansele de calificare ’în 
finale (după cum se știe, echi
pajul de 4 + 1 rame obținuse a- 
cest dr-ept încă de miercuri, lin 
urma recalificărilor) : 4 rame fără

2 fără cîrmaci și 2 + 1. 
scurt desfășurarea semi- 
în care au fost angrenați

la cat. 
de eam- 
timp ce 
loc s-a 
în tur-

NĂSTASE

După cum se știe, intre 15 și 24 septembrie wr avea loc la Moscova 
campionatele mondiale și europene de haltere. în nederea acestor Între
ceri, antrenamentele sportivilor sint in plină desfășurare. în ima
gine, un aspect de la antrenamentele lotului R. D. Germane, din

ACTUALITĂȚI ȘAHISTE

care face parte și P. Wenzel (cat. 
scmi-miflocie), autorul celei rruii 
bune performanțe mondiale a anii- 
lui (300 kg la total).

IN FINALE

• In partida din runda a 8-a a 
urneului de șah de la Milano : 
“etrosian — Gligorici 1—0 ; Portisch 
- Larsen 1—0 ; Mariotti — Tal 
—1 ; Smejkal — Browne 1—0. 
larpov a întrerupt la Anderson și 
lider -cu 5 .p (1), urmat de Portisoh 

1 Smejkal 5 p, Liubojevici 41/, p 
1), Tal, Browne, Petrosian 4*/i p, 
arsen 3*/, p, Unzicker 3 p (1), Gll- 
orici (Iugoslavia) 21/, p, Anderson

p (1), Mariotti 2 p.

• Cu o rundă Înainte de termi- 
area turneului zonal de la Vilnius, 
onduce Vladimir Savon cu 8 p, 
rmat de Teskovski și Gulko — 
[/i p. Pentru turneele interzonale 
s califică' primii trei.

• în turneul de la Vîrșeț, după 
3 runde conduc Forintos, Tringov 
și Pîdevski cu cîte 2 p.

• După 10 runde, în campionatul 
mondial pențru juniori conduce în 
clasament Valeri Cehov (U.R.S.S.) 
cu 7% p <1), urmat de Barlov 
(Iugoslavia) 7 p (1), Christlanssen 
(S.U.A.) 6V2 p <1), Kulikowski (Po
lonia) 6*/, p.

• Manele maestru sovietic Iuri 
Averbach împreună cu maestrul 
Jan Plahetka (Cehoslovacia) au 
cîștigat turneul de la Polianița- 
Zdrpj, totalizând cile 10 p. Pe locul 
3 s-a clasat polonezul Doda eu 
01/, p.

UDNEEL DE HOLDEI
DE LA MOSCOVA

29 (Agerpres). — înMOSCOVA, . _ ,
• ui competiției de hochei pe 

iță pentru ^Premiul Barului 
etski Sport", echipa Traktor 
sblnsk a Învins cu scorul de 

(1—2, 2—0, 3—0) reprezenta- 
JLD. Germane, iar echipa »A- 

e Sovietelor" (locul 2 ta cam- 
atul unional): a Întrecut cu 
ol de 27—5 <12—2, IO—0, 5—3) 
mțla Dinamo București.

UN FILM AMERICAN
ESPRE «TURUL FRANȚEI"
Succesul ultimei ediții a Tunr 
■ ciclist al Franței a sugerat d- 

fHlor americani ideea nealiză- 
nnui film artistic inspirat din 
pețiile prestigioasei probe spor- 
. Filmul va fi produs de Casa 
lutnbia Picturii" șl va fi. re- 
ț de Mike. simino. în roiul 
ătorului. ’tricoului galben va 
■e Jfean-Paul Belmondo. Seo
ul va fi scris de regizor In 

cu ziaristul sportiv

cîrmaci. 
Iată, pe 
finalelor _
reprezentanții României.

Ambarcațiunea noastră de 4 ra
me fără cîrmaci, alcătuită din Ni- 
colite Simio-n, Ernest Gall, Cristi
an Georgescu și Constantin JNisto- 
roiu a concurat în prima semifi
nală, alături de echipajele R. D. 
Germane, Suediei, Cehoslovaciei, 
Italiei și Finlandei. Reprezentan
ții noștri repetînd evoluția bună 
din eliminatorii, și-au dozat bine 
efortul și au încheiat cursa pe 
locul doi (primele trei echipaje 
s-au calificat pentru finală) în ur
ma bărcii R. D. Germane. Rezul
tate tehnice : 1. R. D. Germană 
6:31,66, 2. -România 6:31,28, 3. Ce
hoslovacia 6:35,85, 4. Suedia 6:39.99, 
5. Italia 6:46,43, 6. Finlanda 6:50,96. 
Din cealaltă semifinală s-au ca
lificat U.R.SJS. 6:30,03, Anglia 
6:32.40 și R. F. Germania 6:33,6(1.

La 2 f.c. Ilie Oanță și Dumitru 
Grumczescu au „tras" în semifina
la a doua, alături de canotorii din 
Polonia. Cehoslovacia, Iugoslavia, 
R. F. Germania și Olanda. La ca
pătul unei curse extrem de inte
resante, epuizantă, în care au reu
șit cu prețul unor eforturi deose
bite să reziste finișului furtunosul 
echipajului cehoslovac, Oanță și

T

Grumezescu au ocupat poziția a 
treia, și au cucerit dreptul de a 
participa la disputa celor mai bune 
dublouri din lume. Clasament : 1; 
Polonia 7:02,57, 2. Olanda 7:03,9G( 
3. România Î-:Q5,14, 4. Cehoslova
cia 7:07,23, 5. Iugoslavia 7:13,93, 6.’ 
R. F. Germania 7:15,86. în cealal
tă semifinală : 1. K. 1>. Germațiă 
6:55,38. 2. Finlanda 6:59,23, 3. Bul
garia 7:00,02, 4. U.R.S.S. 7:03,36 (!),’ 
5. -Canada 7:05,50, 5. .Suedia 7:16,14.'

La 2 + 1, Ștefan Tudor, Petre 
deapura, Ladislau Lovrcnschi pu 
au obținut calificarea în finală, 
clasîndu-se doar pe locul cinci : 
1. R. F. Germania 7:30,42, 2.'
U.R.S.S. 7:30,71, 3. Cehoslovaeia
7:32,14, 4. Italia 7:35,32, 5. Româ
nia 7:35,82, 6. Franța 7:39,58.

Așadar, din cele patru echipaje 
românești aliniate la această ediție 
a campionatelor lumii, trei au tre
cut cu succes fazele de pînă acum 
ale întrecerii, urmînd să participe 
sîmbătă după amiază la întreceri
le finale, la lupta pentru medalii: 
4 rame fără cîrmaci, 4+1 rame și 
2 fără cîrmaci. Concurența 
foarte puternică, dar avem 
vipgerea că echipajele noastre își 
vor -apăra cu ardoare șansele.

este 
con-

Horio ALEXANDRESCU

FOREST HILLS, ÎN PRIMUL TUR

LUTZ 6-1, 6-2
NEW YORK. 29 (A^crpres). Tur

neul d-e tenis -de la forest Hills a 
continuat cu .partidele -din primul 
tur al probei de simplu bărbați. 
Toți fa vor iții au obținut victorii 
facile, exceptind pe mexicanul Rapl 
Ramirez, care a cedat un set lui 
Erik van Dillen Jucătorul jpomân 
llie Nustase a -cîștigat cu 6—1, 6—ț-2, 
în fata americanului Bob Lutz, 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 
6—3, 6—3, pe australianul Geoff 
Masters, suedezul Bjorn Borg l-a 
învins cu 6—2, 6—2 pe Sandy Ma
yer (S.U.A.k în timp ce argentini
anul Guillermo Vilas l-a întrecut 
cu 6—2, 6—2 pe Gildemeisier

(Chile). Alte rezultate : Ramirez —• 
Van Dillen 6—2, 6—7. 7—5 ; Păsă
roii — Mottram 5—7, 6—3, 7—5 ; 
Laver—Gisbert 7—5, 6—4; Lloyd— 
Graebner 6—7, 6—■’2. 6—3 ; Onantes- 
Mitton 6—3. 6—2; Hewitt — Stafie 
6—2, 7—6 ; Estep — Benavides 6*3,
6— 4 ; Paia — A. Amritraj
7— 6 ; Gottfried — Meireveli 
6—2, 6—1.

Vineri s-au jucat primele 
tide din turul 2 al probei de 
piu bărbați. Iată rezultatele : . .. 
nous — Taylor 6—2. 6—0; Filloil ;— 
Roche 6—0, 6—2; Pattison — Ale
xander 6—1, 7—6; Dibbs — Richey 

Solomon — Molina 
Jauffrei — Gerulaitis 
Ashe — V. Amritrpj

6—0;
6— 3;
7— 5;

L
tsdiri- 
Coin-

LA 1 IANUARIE 1976 VOR ÎNCEPE
PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL

ZURICH, 29 (Agerpres). _ Een6 
Courte, purtător de quyfint al F.t,f.a., 
a reafirmat hotărîrea forului fotba
listic mondial de a acorda sprijinul 
necesar federației argentiniene, or
ganizatoarea campionatului mondial 
din anul 1978.

Expunînd ziariștilor diversele pro
iecte de reamenajare și moderni
zare a stadioanelor xlin Argentina, 
Ren£ Courte a precizat că va fi mă
rită capacitatea arenelor River Pla
ta și Velez Sarsfield din Buenos Âi-

res si se vor construi '.două stadioa
ne noi la Cordoba si Mendoza. Pri
mul meci al turneului final al C.M. 
de fotbal, ediția a Xl-a. se va dis
puta la 1 iunie 1978, la Buenos Ai
res. Termenul de înscriere la cam
pionatul mondial expiră la 31 au
gust 1973. -Grupele preliminare, ~pe 
zone -geografice, vor fi stabilite prin 
-tragere la sorti, la sfîrsitul anului, 
iar meciurile fazei eliminatorii vor 
avea loc "între 1 ianuarie 1976 si îl 
decembrie 1977.

£XPOZ!ȚIE FILATELICA
Recent a iest inaugurată, la 

M oscova, o expoziție filate- 
Dcă pe teme sportive, Intitu
lată: BPrin sport la înfrățirea 
popoarelor”. La expoziție par- 
tfclpâ eu cele mai semnifi
cative timbre cu tematică 
cportivă filateliști din 90 de 
țări. Multe dintre exponate au 
• certă valoare, cum or fi 
cele de k» primele ediții -ale 
Jocurfldr Olimpice, eampiah'o- 
>»lar mondiale sau ieuropene-

mal ușoare decit bicicletele 
fabricate în Europa, ar putea 
ii preferate de marii campioni.

BOB
PENTRU O SINGURĂ 

PERSOANA

„Un băiat 
o privire 

fas- 
al 

Volu- 
în 

Tîr- 
căr- 

pe

SPORTUL TUNISIAN IN 
CIFRE

La Cortina d’Ampezzo, cu
noscuta firma constructoare de 
boburi de 2 sau 4 persoane 
— Podar, aparținînd familiei 
D’Andrea, a fabricat recent 
«n nou model de bob, de 
data aceasta pentru... o sin- 
furâ persoană I Oscar D’An-

bauer, Întitulată 
ca mine" este 
panoramică asupra 
cinantului spectacol 
jocului de fotbal, 
inul va fi lansat 
curînd, cu prilejul 
rutul Internațional al 
ții de la Frankfurt 
Main.

CEA MAî MARE 
SALĂ DE SPORT 

DIN LUME
Zilele trecute a fost 

gurată cea mal mcw-e sală de

4 
ultimele xtatistîcl, In 

Funcționează 23 de Ce
de sport care însu-

După
Tunisia 
iterații 
mează 26 000 de sportivi le
gitimați. Cele mal mari fede
rații sint cele de fotbal 
(10 000) și handbal (4 000). In 
afară de membrii federațiilor, 
*m număr de 28 000 de elevi

In*4 studenți «înt angrenați 
activități sportive.

ARTICOLE DE SPORT 
DIN GRAFIT

O firmă americana de ar
ticole de 3port a pus tn vîn- 
xare o serie de 
extrem de rezistente, 
amestec de grafit șl 
sintetice. Este vorba 
chete de tenis, sulițe, 
de pescuit și, mai recent, bi
ciclete de curse. Acestea din

produse 
dintr-un 

rășini 
de ra- 
articole

1.
6—t2.
T-^6, . .. ___________
6— 3, 6—1 ; O. Parun — Warwick
7— 5, 6—3. r

REUNIUNEA RECTORILOR
INSTITUTELOR DE EDUCAȚIE

FIZICA SI SPORT
(Agcrpres). T.n prima 
lunii septembrie se 
în Bulgaria conferința

SOFIA, 29 
săptăxnînă a 
va desfășura 
internațională a rectorilor institu
telor de educație fizică și sport.’ 
V-or ? participa deletrațî din 42 de 
țări, .printre care Canada, Franiii, 
U.R.S.S., Finlanda, Tunisia, Spania.'

Inau*

constructori! acestui 
a experimentat cu suc

ces noul model pe pirtla o- 
llmpîcâ de la igls-lnnsbruck, 
Mrâ Intenția de a concura... 
sânluțele. Bobul de o per- 
soano are o lungime de 220 
cm. Iar patinele au o lă
țime de 8 mm ,1 o lungime 
de 67 cm. Mijloacele de di
recție și de ifrînore s:nt Iden
tice cu cele trie bobului 
Podar.

„UN BĂIAT CA MINE"
La editura „Bertelsmann", 

din Munchen, se află sub 
tipar o carte semnată de 
cunoscutul fotbalist vest- 
german Frantz Bocken-

sport din S.U.A. șl totodată 
din lume. Noua sală din 
New Orleans, ,,Louisiana-Su
perdome”, are o înălțime de 
83 de metri, un diametru de 
207 metri șl tribune cu o ca
pacitate de 76 631 de locuri la 
meciurile de Fotbal — ameri
can. La meciurile de box, ca
pacitatea sălii poate creste 
pînă la 81 187 de locuri. Fi
nă acum, 
de sport 
Houston^ 
de 65 un, 
196 m și 
53 000 de locuri.

cea «nai mare sală 
era aceea de 
„Astrodome",
•u un diametru 

cu © capacitate

la 
înalta 

de 
de

BREVIAR
iraaneJe administrative

gea circulației și în... probele 
de schi. Aceasta pentru a 
preîntîmpina accidentele
(destul de numeroase în ulti
ma vreme, din cauza neacor- 
dăril priorității și a depăși- 
.rilor) pe pîrtiile de schi.

• în 36 de ani de serviciu, 
factorul poștal francez Octave 
Refaeix, din Flayat, a acope
rit cu bicicleta 450.000 km. 
întrebat, după primirea me
daliei de onoare a P.T.T., ce 
fpee Iarna, cînd ninge, a răs
puns : ciclocros. Un amănunt: 
Octave Rebeix n-a fost nicio
dată bolnav I

q Conducătorii echipei de 
Fotbal din localitatea 
ceză Saînt-Thegonnec 
gîndît să recompenseze 
portarea meritorie a 
torîîor lor, reîmprospătând 
gazonul de pe stadionul lo
cal. Nu mică le-a -fost însă 
surpriza cînd, din iarba semă
nată, a răsărit... un ade
vărat cîmp cu varză I

« înotătorul american John 
Erikson (20 de ani) a reușit 
traversarea Canalului Mîne- 
cil (tur șl retur) In 30 de 
ore, corectînd cu 3 i ‘ 
recordul stabilit de 
său, Ted Crikson, în 
1965.
• Pentru redresarea 

chetului bulgar, federația de 
specialitate, televiziunea bul
gară și ziarul „Naroden Sport" 
inițiază o lăudabilă acțiune 
de depistare a tinerilor inciți 
(fetele peste 1,80 m — băieții 
pește 2,00 m), -cMOți pentru

PE SCURT

fran-
i-au 

corn- 
Jucă-

minute 
tatâl 

i anul

bas-

ATLETISM • La campionatele Ca
nadei. desfășurate în localitatea Sud
bury. s-au înregistrat următoarele 
rezultate: feminin: înălțime — Wal
ker 1,85 m; 200 m — Kabubowieh 
23,5 ; 800 m — Wenzel 2:03,5; 100
m garduri — Damman 13,9; penta
tlon — Diane Jones 4 673 p (record 
itahadiân): masculin: ,200 m — 'Era
ser 21,1; 400 m — Saunders 46.3; tri
plu salt — Watt 16.05 _m; prăjină. — 
Simpson 5,30 m: 5000 m — MacLaren 
13:49 ; 460 m garduri — Jarvis 51,0.

FOTBAL O La Oslo s-a disputat,’ 
to preliminariile turneului olitopic, 
meciul dintre echipele U.R.S.S. șl 
Norvegiei. Au cîștigat oaspeții cu 
scorul de 3—1 <2—1) prin golurile 
marcate de Fedorov (2) și Saharov.’ 
Pentru .gazde a înscris Skușeth.

NATAȚIE • Probele dto prima zi 
a concursului de îpot de la Osaka 
au fost cîștigate de concurențij. ame
ricani: 400 m liber (b) 
3:58,33; 100 m delfin (b) 
55,65 ; 400 m liber (f) - 
4:19,18; îpO m 
15)3,28.; 200 m 
2:02,76.

— FumLss
■ Buckstar 
Babash-off 

•delfin (f) — Wright 
spate (b.) — Naber

MODERN • Cam.pto- 
de pentatlon modem 
desfășurat la Mont-

PENTATLON 
natul mondial 
pent»ru ju.niori. 
real. 6-a încheiat cu victoria siporti- 
vulul sovietic Ouldis Put nins — 5 316 
p. urmat de La jos Dobl (Ungaria) 
— 5 314 p și Woljker Jenniches 
(R.F.G.) — 5 272 p. Pe echipe a cîș- 
tțgat Ungaria — 15 710 p. secundată


