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In noul campionat Seminin de baschet,

CALITATEA, OBIECTIV PRIORITAR!
înccpînd de azi, pină duminică, 

Sala sporturilor din Galați găzdu
iește întrecerile primelor etape ale 
ediției a 27-a a campionatului re
publican feminin de baschet. 
După cum am mai anunțat, com
petiția se dispută în trei tururi : 
primele două sub formă de tur
nee cu participarea celor 12 echi
pe într-o singură grupă, al treilea 
în etape săptămînale (tur-retur) 
cu formațiile împărțite în grupe
le valorice 1—6 și 7—12.. Turneul 
gălățean prezintă' interes deoare
ce programează partide între echi
pe aflate — teoretic — la grani
ța dintre cele două grupe și ale 
căror rezultate vor influența în 
mare măsură clasamentul final. 

. Aprecierea este făcută pe baza 
comportării avută in campionatul

V

Campioanele de pină acum: 
1950 : Știința București ; 1951, 
1952 : Locomotiva C.F.R. Bucu
rești ; 1953, 1954 : Știinta Cluj; 
1955. 1975 : Știinta I.C.F.. res
pectiv I.E.F.S. ; 1956, 1957, 1958, 
1959 : Energia-Constructorui
București ; 1960, 1961. 1962, 1965, 
1969, 1972 : Rapid București ; 
1963, 1964, 1966, 1967. 1968, 1970. 
1971, 1973, 1974 : Politehnica
București.

Rapid ; de Ia ora 16 : C.S.U. Tg, 
Mureș — Î.E.F.S., Crișul — Olim- 
pia-Constructorul, Universitatea 
Cluj-Napoca — Voința București.

în afara disputei pentru poziți
ile medaliate și pentru evitarea 
retrogradării, această ediție a Di
viziei A prezintă un interes ma
jor prin prisma nivelului actual 
de pregătire și perspectivelor com
ponentelor lotului republican care 
are, în viitorul apropiat, două im
portante obiective : Balcaniada
(luna decembrie, la București) și 
campionatul european (luna mai, 
în Franța). în acest sens, dorim 
ca turneul inaugural să scoată în 
evidență combativitatea jucătoare
lor în apărare, ritm ofensjv cit 
mai rapid, precizie în aruncările 
la coș, progres al baschetbaliste
lor cu talie înaltă și disciplină 
perfectă. Acestea sint doar cîteva 
din premisele necesare definitivă
rii unui lot cit mai puternic, cit 
mai omogen, capabil să reprezin
te cu cinste România la amintite
le întreceri.

Încleștare pentru balon. Fază din 
meciul dintre Politehnica Bucu
rești și Voința disputat in campio
natul trecut

trecut. îneît eventualele surprize 
pot fi socotite urmare a modifi
cărilor survenite în loturi. între 
cele două ediții ale competiției. 
Astăzi au loc jocurile : de la ora 
8,30 : C.S.U. Galați — Politehnica, 
Progresul București — Universita
tea Timișoara, Sănătatea Ploiești—

„Turneul speranțelor" la tenis

REUȘITE ALE CADETILOR NOȘTRI
MAMAIA, 4 (prin telefon). De 

la Tg. Mureș — unde săptămîna 
trecută s-au încheiat, parțial, în
trecerile campionatului național de 
juniori — cadeții tenisului nostru 
au venit în frumoasa stațiune de 
pe litoral, unde, de luni, iau parte 
la un turneu internațional. Dintre ei 
pină acum. Elena Popescu (după 
cum se știe, ea a fost învinsă la 
Tg. Mureș de Mariana Soeaciu) a 
jucat de astă dată excelent și, la 
capătul unui meci de bun nivel 
tehnic, a întrecut-o cu 6—4, 6—3 pe 
învingătoarea să de la „naționale". 
La rindul său, R. Opreanu, prin
zind una dintre cele mai bune zile 
ale sale — după cum ne mărtu
risea antrenorul său, Vasile Se
mester — a reușit o victorie netă 
asupra lui Laurențiu Țiței, care, 
nu e mai puțin adevărat, nu a ju
cat la valoarea sa. Trebuie să re
marcăm faptul că întregul lot al 
tenismanilor de la T.C.B. (Jean 
Bîrcu, Radu Opreanu, Sorin și 
Lunela Orășeanu) a evoluat foarte 
bine, toți componcnții săi califi- 
cindu-se in semifinale. Dintre oas
peți. o foarte bună impresie eon

tinuă să lase Thomas Arnold 
(R.D.G.), campion al țării Sale. El 
posedă nu numai un stil elegant și 
eficace, dar și o gamă variată de 
lovituri, siguranță și execuții, to
tul amintindu-ne de jocul compa
triotului său Thomas Emmrich. cu
noscut și spectatorilor români.

Ziua de joi a fost rezervată 
meciurilor din primul tur la dublu. 
Iată cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate : Dalibar , Horink 
(R.S.C.) — Pană, Zancu (ROM.) 
6—1, 6—1, Arnold (R.D.G.), Oîrzu 
(ROM.) — Colev,_ Cerdarov 

!, Bum- 
Iusnlen 

Opreanu 
Boierică 

Roma-

(BULG.) 6—2, 6—2. Soare, 
bravă 
(ROM.) 
(ROM.) 
(ROM.) 
nov,
Elena Mircea, Mariana Demeter 
(ROM.) 6—1. 6—1. M.rza, Elena 
Opreanu (ROM.) — Zancu. Maria 
Romanov (ROM.) 3—6, 6—3, 6—1. 
Opreanu, Lunela Orășeanu (ROM.) 
— Kuharszki, Iudith Budai (UNG.) 
6—2. 6—1.

(ROM.) — Puiu,
6—1, 6—4, Bîrcu, 

— Matlari,
6—4, 6—3, Maria 

Lucia Romanov (ROM.)

Ion GAVRILESCU

PREGĂTIREA OLIMPICĂ
TREME DESFĂȘURATĂ
FĂRĂ NICI

Față de ultimele ediții ale Jocu
rilor Olimpice, întrecerile de la 
Montreal prezintă o caracteristică 
aparte, fiind programate la jumă
tatea lunii iulie, dată foarte tim
purie care n-a mai fost întîlnită 
de la Olimpiada din 1952, de la 
Helsinki. în fața acestei situații 
care reclamă asigurarea unui sin
gur vîrf de formă sportivă și, im
plicit, restructurarea în detaliu a 
întregului proces de pregătire, spe
cialiștii români au fost chemați să 
găsească soluții noi pe care să le 
experimenteze în acest an pre
olimpic.

De aceea anului 1975 i ș-a acor
dat. pe plan metodic, o ' impor
tanță cu totul deosebită, el fiind 
considerat ca o adevărată repetiție 
generală în vederea Jocurilor O- 
limpice de la Montreal. în acest 
sens, 1975 este anul definitivării 
— în structură și în amănunt — 
a experienței acumulate în pregă
tirea olimpică, etapizarea antrena
mentelor și asigurarea vîrfului for
mei sportive pentru perioada iulie- 
august, corespunzătoare aceleia în 
care, peste un an, vor avea loc 
competițiile olimpice. Este, indis
cutabil, una dintre 
portante acțiuni din 
panie de pregătire a participării 
sportivilor români 
piada a XXI-a și. în repetate rîn- 
duri, a făcut obiectul unor ana
lize, urmate de măsuri concrete, 
atît la nivelul federațiilor sportive, 
al Secției de sport de performantă 
și pregătire olimpică din C.N.E.F.S., 
și, mai ales, la nivelul Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S.

cele mai im - 
întreaga căm

pentru Olim-

DUPĂ CONCURSUL PREOLIMPIC DE CAIAC-CANOE

REPtlIJIA GENERALA
ESTE ÎNCURAJATOARE

de vorba cu C. Bărsănescu, antrenor
coordonator

desfășurat 
un mare 

de caiac-ca- 
prezenți si 

noastră, 
despre întreceri

al lotului

0 FISURĂ!
în acest context, recenta ședin 

a Biroului Executiv al C.N.E.F. 
a făcut o analiză exigentă a mod 
lui în care unele loturi republican 
sportivii noștri fruntași, s-au pr 
zentat la principalele competiții ii 
lernationale programate la jum; 
tatea acestui an. adică — aprox 
mativ — in perioada în care i 
cerea atins nivelul cel mai ridic: 
al curbei formei sportive in 197 
Au fost evidențiate, cu acest pr 
lej, o serie de rezultate de valoai 
înregistrate Ia gimnastică, scrim 
atletism, handbal, box. lupte, t 
(pușcă), pentatlon ș.a. Se d< 
monstrează astfel că, în genera 
au fost respectate sarcinile uni 
pregătiri moderne, la nivelul c< 
rințelor actuale ale sportului ii 
tcrnațional. în același timp s-a 
constatat unele defecțiuni care a 
dus la slăbirea unor poziții di 
tinute pe plan mondial, dar s 
arătat că- există disponibilităi 
încă necxploatate, pentru asigurări 
unor evoluții superioare ale spo 
tivilor noștri-candidați olimpici.

Se constată, de asemenea, că 
datele principalelor teste ale ani 
lui preolimpic (campionate moi 
diale, europene sau alte competit 
de amploare) unele echipe rcpr< 
zenlalive — caiac-canoe. tir 
Icre). volei și mai cu seamă 
noiaj — au avut comportări 
posibilități, rezultatele nefiind 
măsura așteptărilor. Deși 
examene aveau în acest 
motivele arătate mai înainte, i 
caracter extrem de important, un

ii: 
c< 
st

I 
aces 

an. d

(Continuare in pag. 2-3)

Ln Montreal s-a 
săptămîna trecută, 
concurs preolimpic 
noe, la care au fost 
șapte sportivi din țara 
Amănunte despre întreceri ne 
furnizează antrenorul coordonator 
al lotului olimpic, prof. Corneliu 
Bârsănescu, conducător al dele
gației caiaciștilor și canoiștilor ro
mâni la Montreal.

— Agențiile internaționale de 
presă au „scurtat" bilanțul spor
tivilor noștri, răpindu-le — după 
cum s-a aflat ulterior — o me
dalie de aur. în ce probă a fost 
obținută această a patra 
românească ?

— La caiac simplu 500 
Vasile Diba s-a clasat 
înaintea italianului Perri, 
de altfel, unul din succesele cele 
mai clare ale concursului...

— Cum apreciați tăria concursu
lui preolimpic și, de aici, ce sem
nificație au rezultatele caiaciștilor 
și canoiștilor români ?

— Cu excepția sportivilor din 
R. D. Germană, la Montreal a fost 
prezentă toată elita caiacului și 
canoei. Sovieticii au făcut chiar un 
concurs de selecție» pentru ..pre
olimpic", Ungaria a trimis tot ce 
are mai bun. n-au lipsit vedetele 
din Italia (Orcste Perri). Polonia 
(Grzegorz Sledziewski) etc. Echipe-

victorie

in, unde 
primul. 
A fost.

le Ungariei și U.R.S.S. erau 
siderate mari favorite, dar la 
șitul întrecerilor cotidianul 
Presse" din Montreal titra : ____
mânii și sovieticii și-au disputai 
întîietatea". Comportarea Si rezul
tatele celor care ne-au reprezentat 
pot fi considerate foarte 
tocmai datorită concurenței 
de puternice.

— O scurtă trecere în 
a evoluțiilor fiecăruia dintre 
tivii noștri...

— Diba a cîștigat la K 
500. m, întreeîndu-i clar pe 
Morozov. Sledziewski. Csapo . . 
oul 8 !) și toți ceilalți Specialiști. 
Ne-am convins că rămine un vite- 
zist pur, randamentul Ia 1 000 m 
fiind inferior. Maria Mihoveanu a 
cîștigat prima cursă ..mare" a ca
rierei sale, a fost o surpriză plâ-

MONTREAL

JMă*1

in truc

bune, 
extrem

Montreal. 
in care a

revista 
spor-

t —
Perri, 

(lo-

Vasile 
cursa 
toate

Diba la 
de 500 m 
numele „mari" ale caiacul 

mondial

(.a Montreal a lipsit doi
Ohde (R.D.G.) pentru a a-u 
o veritabila finală olimpic

Vladimir MO^AKU

'Continuare in nap a 4-o;

înaintea finalelor campionatelor individuali;

BOXERII DE LA STEAUA

SE PREGĂTESC TEMEINI

® Antrenorul Ion Chirac afara reiat consacrat

DE HANDBAL MASCULIN PARTIDE SPECTACULOASE ȘI IN ETAPA A II-A
TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). Cea 

de a doua etapă a Diviziei A de 
handbal, consumată joi după-amia- 
ză în Sala Olimpia din localitate a 
oferit — ca și in ziua precedentă — 
jocuri de bun nivel tehnic și spec-

I

I
I
I

' -- ------- J
REZULTATE TEHNICE : Dinamo 

București-Rafinâria Teleajân 26-13 
(9—4), ,,U" București-Șiîonța Ba
câu 14-14(7-10). ,,U“ Cluj-Napo 
ca-ASA Tg. Mureș 25—15(9—9), 
Steaua-Dinamo Brașov 35—20(18—9), 
Poli. Tîmișoara-CAROM 28—21 
(14-9), Minaur-CSU Galați 22-16 
(13—3).

I
I

am mare încredere intr-o sene de tineri"

Pro-

PROGRAMUL DE AZI (de «o 
ora 14) : ,,UH Cluj Napoca-Știința 
Bacâu, ASA Tg. Mure$-Dinamo 
Brașov, CSU Galați-Diaamo Bucu-

I

taeular, viu aplaudate de publicul 
care a umplut tribunele..

DINAMO BUCUREȘTI — RAFINĂ
RIA TEI.EAJEN 26—13 (9—4). Vic
torie normală a dinamoviștilor, care, 
au practicat, însă, în prima repriză 
un joc mai modest, fără siguranța 
irecunoscută în apărare și eficiență 
în atac. Acest lucru a fost determi
nat de iritarea bucureștenilor In 
fața curajoasei replici oferite de 
echipa ploieșteană. Abia după pauză, 
cind au fost ceva mai calmi, elevii 
lui Oprea Vlase șl-au organizat mal 
lucid acțiunile, detașindu-se net. 
Principalii realizatori : Tase 11, Dau 
Marin 7 și Vasilca 7 pentru Dinamo, 
respectiv Hovîrneanu 7.

.,U“ BUCUREȘTI — ȘTIINTA 
BAC AU 14—14 (7—10). Partidă cu un 
final dramatic care, sincer vorbind, 
nu era de bănuit după felul in care 
s-au desfășurat primele 30 de mi
nute. In această Drimă oarte a în-

numerfeă, ei au înscris consecutiv 
două goluri, ridicind scorul de la 
5—4 la 7—4 ! In repriza secundă, ca
pacitatea fizică a jucătorilor Științei 
Bacău a scăzut evident (au înscris 
doar 4 goluri în 30 de minute !), în 
timp ce studenții bucureșteni au re
născut, luptind eu dirzenie pentru 
victorie. Și astfel, după ce In min. 
48 era 13—11 pentru Știința Bacău, 
scorul devenise, în min. 51, 14—13 
pentru „U“ București. Timp de G 
minute ambele formații au avut po
sibilitatea să modifice rezultatul, 
acesta ajimglnd egal abia în min. 
60, cu 45 de secunde înaintea fluie
rului filial. Iar cînd mai rămăseseră 
15 secunde, bucureșteni: au benefi
ciat de o aruncare de la 7 m (ca 
șl in ziua precedentă), ratată de 
această dată de Baican... Principalii 
realizatori: Deacu 6 și Boroș 5 pen
tru știinta Bacău, respectiv Coasă 
4 șt Durau 3.

Părăsim 
dealul de 
un drum 
După cițiva kilometri străbătuți pe 

/serpentinele din pădure, în fața 
noastră se deschide o pajiște pe 
care descoperim citeva cabane și o 
scrie de frumoase amenajări spor- 

, tive. Este baza de pregătire a clu
bului Steaua.

Apropiindu-ne. pe stadionul do 
fotbal ii recunoaștem pe fostul 
campion european la categoria 
muscă, Constantin Ciucă —în pre
zent. antrenor secund al boxerilor 
de la Steaua. Este ora 17. într-o 
aliniere perfectă, cei 16 pugiliști 
militari ascultă indicațiile antreno
rului privind sarcinile lecției din 
ziua respectivă.

După un scurt program de exer
ciții de gimnastică, urmat de 
cîteva sprinturi și alergări în pan-

șoseaua ce leagă 
Pirîul Rece și urcăm pe 
pietruit spre Diham.

porții, l-am observat pe antrenor 
principal. Ion Chiriac, care ne 
vorbit despre pregătirile boxerii 
de la Steaua și despre perspee 
vele lor la apropiatele campione 
naționale : „Dispunem de un i 
omogen, sudat. în sinul căn 
există o foarte bună atmosferă 
lucru. Aici, la pregătire, nu avi 
întregul efectiv al secției. Consta 
tin Gruescu. Florian Gliiță și A 
Năstac se antrenează in cadrul i 
tulul republican, la Piatra Ar 
Obiectivul în vederea căruia 
pregătim sint campionatele re) 
blicane individuale (20—26 octo 
brie). Acum, punem accent' n 
mult pe pregătirea fizică generi 
și specifică, folosind din plin c< 
dițiile naturale pe care ni le of 
această frumoasă bază sporti 
Intenționăm ca la sfîrșitul perii 
dei să susținem un meci cu o



RIGĂlIfifA OHMPICĂ IRBIIIt DESFĂȘURATĂKJ!

FĂRĂ NICI 0 fl»
(Urmare din pag. 1)

ictori subiectivi au făcut ca spor- 
vii noștri să aiba unele evoluții 
econcludente. Acești factori tin 
e faptul că volumul de muncă, 
abilii initial Ia valori de 1900— 
200 dc ore anual, nu se realizează 
i cotele pretinse de activitatea de 
iare performanță, în ideea obți- 
srii unor rezultate bune la Mont- 
sal. Calitatea pregătirii, în pofida 
nor insistențe repetate pe par- 
jrsul lunilor, persistă a se men- 
ne la un nivel scăzut la unii 
portivi, ai căror antrenori au o 
Mieepție de pregătire rămasă în 
rmă, depășită. EXIGENȚA ÎN 
IECARE ETAPA A PREGĂTI
ȚI, CONTINUITATEA ÎN AN- 
RENAMENT, DISCIPLINA FER- 
IA N-AU CARACTERIZAT AC- 
IVITATEA TUTUROR SPORTI- 
ILOR NOȘTRI. în plus, munca 
esfășurată Ia nivelul juniorilor, 
i volei de pildă, este foarte slabă 
i lipsită de perspectivă, ceea ce 
dus la situația ca extrem de pu

ni jucători și jucătoare, din ac- 
jalele echipe reprezentative de 
miori, să ofere certitudinea unui 
rogres real vizînd dezvoltarea a- 
estui sport în țara noastră.
Chiulul în pregătire și viața 

esportivă arătate de unii compo- 
enți ai lotului de caiac-canoe au 
eterminat scoaterea lor, tempo- 
iră, din lot, înțelegind prin a- 
sastă măsură lin ultim avertis- 
lent adresat acestor candidați o- 
mpici, între care Eșanu, L. Vara- 
iev, Marcov, Munteanu ș.a., dar 

altora care nu înțeleg să se 
ipună rigorilor pregătirii pentru 
icurile Olimpice, care nu sint 
sciplinați și responsabili fată de 
rcinile de maximă importanță 
re stau în fața mișcării sportive 
a țara noastră.
Din fericire cazurile de abateri 
sciplinare, de lipsuri în pregătire 

sînt decit la nivel de excepții 
ansamblul general al loturilor 

astre republicane și olimpice, 
ire sînt și cazurile de rivali-

neprincipială dintre antrenori, 
pentru că asemenea cazuri

tate 
Dar . 
există, în ciuda diferitelor măsuri 
întreprinse, a acțiunilor educative 
desfășurate, trebuie ca ele să fie 
privite, de aceea, cu toată serio
zitatea și tratate în consecință. 
Măsura de a nu fi trimiși la cam
pionatele mondiale de canotaj prin
cipalii antrenori ai lotului mascu
lin (D. Popa și Al. Aposteanu), 
care nu au reușit la timp să se 
pună de acord asupra unor pro
bleme care interesau lotul și au 
preferat să păstreze poziții perso
nale, a fost, indiscutabil, justă, 
principial și exemplar aplicată, 
chiar dacă, pentru moment, a pu
tut dăuna intereselor lotului repu
blican.

Pentru federații, antrenori și 
sportivi, trebuie să fie clar pentru 
viitor că Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. nu va tolera nici un 
fel de act de indisciplină, de nc- 
sportivitate, de neprincipialitate 
sau vedetism. La loturile republi
cane și olimpice trebuie să fie 
instaurată o atmosferă de pregătire 
fără fisuri, in spiritul devotamen
tului loial pentru scopul propus, a- 
tingerea unor performanțe înalte. 
In cele 10 luni rămase pînă la 
Jocurile Olimpice ’76 nu se mai 
poate permite nici o clipă pier
dută în procesul pregătirii, nici un 
l'el de abatere de la nortncle ge
nerale ale muncii de instruire și 
educație. IN ACESTE 317 ZILE 
CARE NE MAI DESPART DE ÎN
CEPEREA JOCURILOR DE LA 
MONTREAL, TREBUIE FĂCUT 
ABSOLUT TOTUL PENTRU O 
PREGĂTIRE DE MAXIMA EXI
GENȚA A SPORTIVILOR NOȘ
TRI, ASTFEL- țNCÎT SĂ SE 
POATĂ AȘTEPTA CU ÎNCRE
DERE EVOLUȚIA LOR PE BA
ZELE OLIMPICE DE LA MONT
REAL ȘI REALIZAREA ANGA
JAMENTULUI MIȘCĂRII NOAS
TRE SPORTIVE, DEPĂȘIREA 
SUBSTANȚIALA, ÎN 1976, A BI
LANȚULUI ÎNREGISTRAT LA 
J.O. DE LA MtîNCHEN, IN 1972.

O NOUĂ PROMOȚIE DE JUNIORI INTRĂ
ÎN FOCUL ÎNTRECERILOR ATLETICE

O bună parte dintre juniorii și 
junioarele care au evoluat anul 
acesta sub culorile echipei repre
zentative la Jocurile Balcanice de 
1a Karlovac, la campionatele eu
ropene de la Atena sau în alte 
competiții cum au fost campiona
tele mondiale școlare de la Poi
tiers, ' meciul România — Grecia 
de la Constanța etc. părăsesc, de 
acum, lotul de juniori, lăsind loc 
liber pentru colegi de-aî lor mai 
tineri. Este vorba, între alții, de 
Viorel Dumitrescu, Adrian Cali- 
mente, Tudorel Vasile, Cornel 
Preda, Nicolae Bîndar, Cleopatra 
P’arcaș, Coculeana Bucătaru, Nicu
lina Lungu, Doina Spînu ș.a. De 
aceea, sîmbătă și duminică, la 
Poiana Brașov în cadrul triunghiu-

larului tradițional dintre echipele 
României, R.D. Germane și Polo- 
niei își vor face debutul in repre
zentativele de juniori mai multi 
atleți tineri care au fost pregătiți 
cu grijă pentru acest moment im
portant din cariera lor sportivă. 
Dintre cei mai vechi, care răspund 
cerințelor de vîrstă (băieții năs- 
cuți în 1957 și fetele născute în 
1958) vor lua parte acum Niculina 
Ilie (înălțime), Mihaela Stoica (100 
mg), Gina Panait (lungime), 
Gheorghe Dumitrescu (110 m gar
duri), Lilian Smeu (1 500 m).

I wwxwwww

PRINTRE CULOARE

Cu prilejul aniversării a 50•
de ani ai Federației muncitorești 
de atletism din Belgia, la Bru
xelles a avut loc un concurs la care 
au luat parte și cițiva atleți ro
mâni. Cu o excepție toți au obți
nut victorii aplaudate : Gheorghe 
Cefan 8:33,0 (pe locul doi, Paul 
Copu 8:49,2), Zoltan Hegheduș 
15,02 m la greutate și 54,20 ra la 
disc, Tudorița Nedelca 2:08,6 (re
cor'd personal) la 800 m.

• La Heidenheim, participind in 
afară de concurs la săritura în 
lungime, Maria Ionescu a obținut 
6,16 m.

• Citeva transferări aprobate 
recent de biroul F.R.A. : Dan Be- 
tini de la Dinamo la CSU Oradea, 
Vasile Sărucan de la CSM Sibiu 
la CSU Oradea, Doru 
CS Brăila la CAU Buc., 
mente de la Lie. I. 
la Știința C-ța, Paul
Metalul la Steaua, C-tin Obreja 
de la SSA Buc. la „U“ Craiova, 
Viorica Jitaru de la LCEA Cîmpu- 
lung la CSU Galați.

• Pe un traseu în Brașov se 
vor desfășura duminică întrecerile 
campionatului republican de mara
ton pe anul 1975.

Oprca de lâ 
Adrian Cali- 
Slavici Arad
Copu de la

NOI PROMOVATE ÎN DIVIZIA A LA RUGBY

MINERUL GURA HUMORULUI-0 ECHIPĂ AMBIȚIOASA

DE AWERGURĂ
Favoriți ai întilnirii se prezintă 

și in acest an tinerii atleți din 
R.D. Germană care anunță cîteva 
autentice vedete in 
pionul european 
aruncătorul de 
tenberg — 70,58
an. Dintre fete 
sprinterele Oelsner, Kroning 
Schneider cu 11,5 s pe 100 m, semi- 
fondistele Kămpfert 
rich (2:04,3) la 800 
rea de disc Bludaii 
lițașa Richter (54,60

frunte cu cam- 
de la 
ciocan

m In
se

Atena, 
Gers- 
acest 

remarcă
61

(2:03,6) și UL 
m, aruncătoa- 
(54,80 m), su- 
m) etc.

IN ȚARA, MULTE MECIURI DE VERIFICARE A BOXERILOR
Faptul că se apropie data dis

putării finalelor campionatelor in
dividuale de box se face tot mai 
mult simțit. In diferite localități 
din țară se organizează tot mai 
multe reuniuni pugillstice. Iată re
latări de la citeva dintre acestea, 
transmise de corespondenții noștri.

BRĂILA.. Pugiliștii de la Box- 
club din localitate au primit vizi
ta celor de la T.S.C. Berlin, din 
R.D. Germană. întîlnirea a fost 
urmărită de peste 2 000 de spec
tatori, care au aplaudat evoluțiile 
frumoase ale combatanților. Par
tida, destul de echilibrată, a fost 
cîștigată de boxerii brăileni cu 
scorul de 12—10. Cei mai buni pu

giliști ai reuniunii au fost Gh. 
Roșea, I. Răduț și G. Roman, de 
la gazde și G. Klaus, J, Kocke, 
R. Muller, de la oaspeți.

Gr, R1ZU — coresp.

înaintea finalelor
(Urmare din pag. 1)
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Ol i mp ia- Con stru ct o - 
Minerul Gura Hu- 
cea de a doua e- 
promovat în Divizia

Alături de 
I București, 
orului este 
țipă care a
la rugby. Pentru humoreni, fap- 

1 a însemnat un eveniment deo-, 
bit, iar pentru județ mindria de
fi, din nou, după C.S.M. Su

ava, printre centrele care au 
rmații în primul eșalon. Fapt 
intru care, din partea conduce- 
i Combinatului minier (director, 
g. Eremia Catargiu), a asociației 
reședințe, ing. Iuliu Crăciun, di- 
ctorul Exploatării), a Consiliului 
ipular (primar, Petru Țăranii) s-a 
•imit un ajutor substanțial. A- 
sta s-a materializat prin asign
area unui cadru propice de 
uncă antrenorului Constantin Ma
tvei și celor 26 de rugbyști, în 
nenajările stadionului — mult 
ibunătățit — în munca intensă 
i popularizare în rîndul publi- 
ilui (și de educare, în același 
mp) a rezultatelor echipei, a re- 
îlilor de joc (cu prilejul unor 
«ciuri sau chiar a antrenamen- 
lor unde asistența a fost foarte 
mieroasă).
I-a Minerul Gura Humorului am 
itîlnit o atmosferă intensă de 
uncă.' La cabana Barnar, situată 
i apropiere de Broșteni, pe Va- 
a Bistriței, lotul se pregătea cu 
mgtiinciozitate. „Echipa este clă
ti pe aceleași elemente care au 
us XV-le nostru în Divizia A — 
:-a spus antrenorul C. Macovei 
, lor adăugindu-li-se eîțiva noi

jucători. Mă refer în special, Ia 
Valeriu Iorgulescu, Emanoil Ene, 
Rada Tîrnyancev, Ioan Wilt, Titcl 
Cîrciumaru, Valentin Giba, Ion 
Petre, care sper să dea consistență 
jocului nostru, lor alăturîndu-Ii-se 
și cîteva reale talente : mijlocașul 
la grămadă Nicolae lonașcu, linia 
a IlI-a Gheorghe Straton, centrul 
Vasile Lăzurcă, linia 1, Gheorghe 
Pujină și Alexandru 
avînd doar 17 ani“«

Antrenamentele, 
două luni in urmă, 
gătirea fizică generală și specifică, 
capitolele de tehnică, în ultima 
perioadă punîndu-se accent pe o- 
mogenizare, prin partide de ve
rificare susținute în compania for
mațiilor I.R.A. Tecuci (23—3), Po
litehnica Iași (11—4), Agronomia 
Cluj-Napoca (11—7). Fostul căpi
tan al echipei, Stclian Bîțu, care 
a renunțat la această funcție de 
onoare in favoarea experimenta
tului V. Iorgulescu, ne spunea că 
„în echipă există o atmosferă bună, 
de colaborare, jucătorii se înțeleg 
intre ei în teren, ceea ce ne face 
să credem că vom realiza meciuri 
bune în fata celor mai valoroși 
adversari, din serie cum sînt Fa
rul Constanta, Steaua sau Sportul 
studențesc. Cred, de asemenea, că 
compartimentul înaintării — gră
mada de peste 700 kg — și pre
gătirea fizică, vor fi elemente, 
deseori hotărîtoare în evoluțiile 
noastre". La rîndul său, tînărul 
medic Gheorghe Țodosi, referin-

Elisei, ultimul

începute cu 
au vizat pre-

DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

U- CLUJ-NAPOCA — ASA TG. 
UKEȘ 25—15 (3—3). Clujenii au ob- 
ittt suocesul In repriza secundă, 
id au jucat mult mai bine tn apă- 
■e, beneficiind, în plus, și de apor- 
. unui portar Inspirat — Slavici, 

asemenea, ei au mai avut și 
iul... Dan Petru, un jucător tînâr 
?e a evoluat promițător, 
-și la activ 7 goluri J Ceilalți 
aicipali realizatori: Butuc

trecin-
și A-

vram cite 4 pentru clujeni, 
Masca 11.

STEAUA _ DINAMO 
35—2» (18—9). Manifestînd
lormă și vervă ofensivă 
ziua precedentă, cinci 
(coincidență...) tot 35 de 
handbaliștii de la Steaua au realizat 
cîteva faze de mare spectacol din 
care au și ratat, insă, citeva. Prin
cipalii realizatori : Voiua 7, Tudosie 
6, Drăgăniță "6, Birtalan 6 și Kicsicl 
« pentru Steaua, Mintiei 5, Nedici 
4 șl Nicolescu 4 pentru Dinamo Bra
șov.

BRAȘOV 
aceeași 

ca și in 
au înscris 

goluri,

ia problemele care-1 preo- 
ne declara că jucătorii au

du-se 
cupă, 
atins indici corespunzători la toate 
capitolele, răspunzând bine la tes
tele efectuate.

Se pare că, în noul campionat 
formula de bază a XV-lui de la 
Gura Humorului va fi următoarea : 
P. Ion — Crimu, Tîrnyancev, Lă- 
zurcă, Bîțu — Cîrciumaru, lonașcu 
— Iorgulescu, Wilt, Straton —- Ene, 
Giba — Elisei, Mateescu, Pujină. 
Firește, pot interveni oricînd mo
dificări, în funcție de forma ma
nifestată dc jucătorii lotului.

La Minerul, domnește o at
mosferă optimistă, de Încredere în 
forțele proprii, multă ambiție. To
tul, însă, pe un fond de luciditate 
și evaluare justă a potențialului 
de care dispune echipa.

Emanuel FÂNTÂNEANU

chipă puternică din provincie. 
Apoi, la București, toți boxerii vor 
trebui să se verifice in mai multe 
intilniri publice. De altfel, chiar 
condițiile de participare la finalele 
campionatelor prevăd că toți con
curența trebuie să fi susținut îna
inte minimum sase meciuri. Din
tre cei pe care-i vedeți aici. la 
pregătire (Teofil Ghinea. Adem 
Săli. Ion Gavrilă, Dinu Condurat, 
Constantin Buzduceamv. Aurel Du
mitrescu. Ion Căprărescu. Gheorghe 
Ciochină, Constantin Dia, Ion Man- 
tu, Titi Tudor, Carol Hajnal, Cos
tache Ciochină. Aurel Stana. Nico
lae Chipirog și Vasile 
majoritatea îndeplinesc 
de participare".

— Cum apreciați noua 
organizatorică a campionatului ?

— Fiind vorba de o participare 
mai numeroasă, este pozitiv faptul 
că boxerii fruntași vor susține mai 
multe meciuri, așa cum se intim- 
plă și la marile competiții inter
naționale. De asemenea, vor putea 
fi văzuți in ring mai multi concu- 
renți, deci se vor putea depista și 
alte elemente care, altfel, nu au 
posibilitatea să evolueze in Capi
tală.

— Ce șanse acordați elevilor dv. 
La finalele din octombrie ?

— In afara celor consacrați, mă 
refer la Gruescu. Gh. Ciochină și 
Năstac. am mare încredere intr-o 
serie de tineri, intre care se re
marcă T. Ghinea. I. Mantu. I. Ga
vrilă, C. Hajnal și N. Chipirog. 
Oricum, cred că anul acesta pre
zenta elevilor mei va fi mai mult 
simțită, la finale, decit anu-l tre
cut.

GALAȚI. Peste 2 500 de specta
tori au urmărit întîlnirea amicală 
dintre pugiliștii de la Box-club 
și cei de la Farul Constanta. Cu o 
formație mai omogenă și mai bine 
pregătită, boxerii localnici au ob
ținut victoria cu scorul de 15—9. 
Cu acest prilej, cei prezenți au 
fost martorii unei mari surprize : 
campionul național al categoriei 
grea, eonstănțeanul Ilie Dascălu, a 
coborit învins treptele ringului in 
disputa eu gălățeanul Dumitru 
Micu. Celelalte rezultate, în ordi
nea categoriilor (primii sint tre- 
cuți boxerii gălățeni) : G. Gavri- 
lescu b.p. A. Nazi!'. V. 
m.n. G. Găvan, P. Ganea b.p. 
Bușit, Șt. Duminică b.p. M. 
seim, V. Munteanu p.p. I. Mehmet, 
O. Amăzăroaie p. ab. 2 I. Adam, 
N. Boșeu b.p. H. Băcanu, D. Bute 

‘ ‘ ~ C.
I’.

Foeariu 
T. 

lu-

Croitoru), 
condițiile

formulă i
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EZZZKZ
ATI CTICKA POIANA BRAȘOV,
A ILu 1101*1 losif Naghi o obținut
62,76 m la aruncarea discului (recordul 
național îi' aparține cu 62,90 m). In ace
lași concurs, tot la disc, Lucia Fotache a 
aruncat 56,36 m.

ETAl** OE ZONA A CAMPIONA- 
OVA TELOR INDIVIDUALE ale senio
rilor se va disputa in perioada 16—20 sep
tembrie, în localitățile Cluj-Napoca, Con
stanța, Timișoara și lași. Faza finală, la 
care vor participa cîștîgătoriî fazei de 
zonă, sportivii de cat. I, clasă Interna
țională, maeștri ci sportului ți maeștri 
emeriți, va ovea loc la București, între 
20 șî 26 octombrie « „CRITERIUL TINE
RETULUI", competiție la care pot par
ticipa pugîliști născuți în anul 1957 șl 
mai tineri, se va disputa în perioada 
29 sept. — 4 oct. (faza de zonă), la 
Pitești și Oradea. Etapa finală va fi or
ganizată la Brăila, începînd din 11 oc
tombrie « GALA DE VERIFICARE. Azi la 
ora 17. pe ringul omenajat în incinta sta
dionului Autobuzul, are loc o gală de ve
rificare a lotului de tineret al municipiu
lui București, in vederea întilnirii ce o va 
susține — în luna octombrie - în compa
nia selecționatei similare a Belgradului, 
ronc clubul sportiv municipal 
VlxCzO BUCUREȘTI organizează „Cro
sul veteranilor", întrecere deschisă fos
telor glorii ale atletismului românesc.

Vîrsta participant lor : do la 35 de ani, 
nelimitat. Crosul se va desfășura în ziua 
de 14 septembrie, pe 7 categorii de vîrstă, 
în Parcul

ÎNOT
duminică, 
lacurilor", 
tători pa 
fața ecluzei.
pnm DIVIZIA A (SERIA B). La O 
rvLU radea au început meciurile 
din turul III. Primele rezultate ; Progre
sul Oradea — Politehnica Cluj-Napoca 
6-3 (2-1. 2-1, 0-0, 2-1). Realizbtari : 
Lengyel 2, Harabula 2, Băjenaru, Gavriș 
(Pr.) și V. Pop 2, Covaci (Poli.) ; Mure
șul Tg. Mureș - |nd. linii Timișoara 6-3 
(1-0, 1—1, 2-1, 2-1). Au marcat : Lucaci 
4. Nagy, Szarvady (Mur.) și Bondârău, 
Gheorghian. Ștefan (I. L.) ; Crișul Ora
dea — Rapid Arad 5-2 (0-1, 1-0, 2—0, 
2—1). Au înscris : Arabagiu 2, Racz,
Bone, Fejer (Cr.) șî Tunaru 2 (Rapid).

— coresp. județean)
„CUPA FEDERAȚIEI", la 
care iau parte echipele 

și feminine de Divizia A, va 
14 septembrie. Echipele au

Herăștrău.
LA ECLUZA BORDEI DIN 
CAPITALĂ va avea loc, 

ultima cursă in „Traversarea 
Adunarea participanților — Ino- 
distanțe lungi — la ora 9. la

NALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CANOTAJ FEMININ
Ca și anul trecut, la puțin timp 
pă încheierea Campionatelor 
mdiale, cei mai buni schifiști 

i țară se aliniază la starturile 
ei decisive a campionatelor de 
iori — finalele.
icestea vor debuta mîine dimi- 
ță, de la ora 10, pe apele Sna- 
ului, cu întrecerile feminine, 
tind ca varianta masculină a 
Petiției să se consume la mij-

rarea finalelor proprîu-zise ’ 
elimină în acest fel echipajele 
valoare modestă pe care aveam 
prilejul să le vedem în anii trecuți, 
dreptul de a evolua în finale avîn- 
du-1 doar jumătate dintre ambar- 
cațiile care au concurat în fazele 
de zonă. Se 
de echipaje 
vi nd serios 
cantității.

se 
de

reduce astfel numărul 
finaliste, calitatea a- 

de ciștigat in dauna

sportivelor care au 
tisfăcător la C.M._ ___ ______„
ham. în altă ordine de idei va fi 
interesant de urmărit duelul dintre 
canotoarele rămase acasă și cele 
care au făcut deplasarea la ..mon
diale". In sfîrșit, nota de interes 
a campionatelor va fi sporită de 
întrecerea tradițională dintre ma
rile cluburi — Steaua, Dinamo, 
Metalul, Voința, CNU și . Ceahlăul.

evoluat nesa- 
de la Notting-

(I. GHIȘA

VOLEI
masculine 
Începe în 
fost împărțite în cite două serii • DI
VIZIA B ia startul într-o nouă ediție la 
28 septembrie. Iată echipele promovate 
în urma campionatului de calificare : 
masculin — Dinamo Brăila, Marina Con
stanța, C.S.U. Pitești (cea de a patra 
va fi decisă după un baraj între Du
nărea Orșova, CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej și C.S.U. Baia Mare) î feminin : 
Confecția Vaslui, Unirea București, Vul
turii Textila Lugoj, Maratex B. Mare o 
DIVIZIA NAȚIONALA a juniorilor și șco
larilor va debuta la 21 septembrie. Iau 
parte 48 de echipe masculine și tot 
ctitea feminine, împărțite în cîte 4 serii. 
• ESTE AȘTEPTATA să sosească în Ca
pitală reprezentativa feminină a R.P.D. 
Coreene, una dintre cele mai valoroase 
formații asiatice, care urmează să sus
țină mai multe întîlniri cu echipa țării 
noastre. Primul meci a fost programat 
pentru miine. în sala Floreosca (ora

m.n. A. Iacob, A. Guțu p.p. 
Iacă, I. Tirilă m.n. G. Agapșa, 
Istrate b.p. V. Filip.

T. S1RIOPOL — coresp. jud. «
BOCȘA ROMANA. Boxerii lo

calnici au susținut un meci ami
cal în compania celor de la 
U.M. Timișoara. Reuniunea s-a 
încheiat cu scorul de 16—4 în fa
voarea gazdelor, în cele mai dis
putate meciuri, C. Națtp (Metalul 
Bocșa) b.p. V. Brătie și Al. Do- 
băcș (Metalul Bocșe) b.p. FI. Jw- 
cuță.

I). GLAVAN — coresp.

CAMPIONATELE
DE TENIS

PENTRU COPII
Campionatul republican de copii 

care se desfășoară pe bazele spor
tive Progresul, T.C.B. și „Tot 
înainte" ne-a oferit satisfacția de 
a vecjea reale talente și speranțe 
in rîndul celor .peste 200 de concu- 
renți. Politehnica Cluj-Napoca (an
trenor : A. Tănăsescu) se prezintă cu 
un lot valoros care va avea un cu- 
vint de spus in lupta finală, frații 
Donisan remarcindu-se in mod spe
cial. Singurul reprezentant al Foc
șanilor, Dan Ioanovici, cu un fi
zic ideal pentru tenis, a impre
sionat prin stilul și concepția sa 
de joc, dar fireasca lipsă de expe
riență compctițională și-a spus 
cuvîntul, el fiind eliminat în tu
rul III de eonstănțeanul M. Moțoc 
cu 6—3, 6—3. De asemenea, gălă- 
țenii prezintă citeva concurente 
pline de calități.

Rezultate : cat. 13—14 ani băieți, 
turul III : A. Mirza (Tot înainte)

S. Radulescu (Progresul) 6—2, 
6—1 ; C. Dumitru (Tot înainte) — 
D. Constantineseu (Tot înainte) 
6—0. 6—1 ; H. Borze-a (Brașov) — 
I. Mireț (Galați) 6—2, 6—2 ; C. 
Donisan (Politehnica) — C. Rud- 
nițchi (Steaua) 6—3, 2—6. 6—2 ; 
A. Bochiș (Hunedoara) — D. Popa 
(Progresul) 6—1, 1—6, 6—0 ; fete, 
turul II : Gabriela Szoke (Dinamo) 
— Mădălina Tudorache (S.S. ar. 3) 
6—2, 5—6, 6—0 ; Cesmina Popescu 
(Tot înainte) — Florentina Duhov- 
nicu (Steaua) 6—1, 4—6, 6—2. Cat. 
11—12 ani băieți, turul III: C. 
Dima (Brăila) — I. Vlaicu (Brăila) 
6—1, ,6—2 ; L. Donisan (Politeh
nica) — A. Vasilescu (Brăila) 6—1, 
6—2 ; fete : Luminița Sălăjan
(Politehnica) — Liliana Pop (Po
litehnica) 6—1, 6—2 ; Mari-
lena Todoran (Dinamo) — Dana 
Beleuță (Dinamo) 6—1, 6—3 ;. Cat. 
9—10 ani fete : Roxana Patrichi 
(Constanța) — Venus Nicolae (Ga
lați) 6—i, 6—3 ; Consuela Roman 
(Dinamo) — Cozet Paladescu (Ga
lați) 3—6, 6—1, 6—5. întrecerile 
continuă zilnic între orele 8,30— 
19,00. (S. I.).
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SPORTIVI ROMANI LA
ZIARULUI„VOLKS

Un grup de sportivi români 
va participa la tradiționalele 
serbări sportive organizate de 
ziarul „Volksstimme“ din Aus-

precum 
tina Itu 
seară si:



I SE ÎNVÎRTEȘTE!
m-au sunat în minutul 91 al a- 
celui meci strigindu-mi sus și 
tare că „mă, cum de e posi
bil așa ceva ?"... Unul e impar
țial, altul ține — ca și mine — 
cu toate echipele românești... 
După ce ne-am consumat supă
rarea, am închis telefonul și 
m-am gîndit că, la urma urmei, 
după campionatul mondial de 
lansare a sîmburelui de pepene 
(văzut în pauză) nimeni nu sună 
la telefon pe nimeni...

Celelalte două argumente 
(,c-a început" ar fi : Neagu fu
gind frenetic pe teren, în stilul 
caracteristic fericirilor sale după 
fiecare gol. Iată-1 dînd două... 
Dacă-i anul unui duel Neagu 
— Bedea pentru titlul de gol- 
geter ? Lumeo — așa cum am 
prevăzut — 
intens cine

i asta, 
I. Corn- 

argu- 
rii mei, 
— din 

întot- 
jl rind, 
vârâtă, 

fără 
me- 
am 
fot- 
nu-

UN TEST EDIFICATOR 
PENTRU LOTUL DE TINERET

• C. Zamfir, alături de Boloni și Fazekas, evoluții pline de speranțe
• Marea diferență de randament dintre reprize • încă destule scăderi
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ră atît 
râd că 
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totuși 
că, în 
rumos, 
ui, să 
rbitra- 
am-ici

se gîndește tot mai 
va fi campioană. Con

vingerea lui Colea 
Răutu în A.S.A. Tg. 
Mureș m-a impre
sionat — ah, de 
am avea toți mi
crobiștii un aseme
nea calm în discu

ți tiu I 
nu 
ni- 
a- 

Al 
mai 
clar 

„o lanternă roșie", după numai 
patru etape. Nic-i nu-mi vine să 
mă uit acolo, așa cum nu m-am 
putut uita la minunea aceea de 
„Columbus" șchiopătînd după 
infernalul campio-nat de călărie. 
Din adincul tristeții mele impar
țiale : haide „Poli" I

CORESPONDENȚA : .
Alexandru Ciurea — Bucu

rești : Nici gînd de supărare 
fiindcă „la anumite capitole" nu 
împărtășiți opiniile mele. Mal 
ales că aveți dreptate : Connors 
— chiar învins de Ashe — râ- 
mîne un tenisman extraordinar. 
In problema Merckx — de ase
menea „un fenomenal sportiv", 
cum ziceți — înfrîngerea în 
Turul Franței nu-i scade nimic 
din valoare. Numai că, spre di
ferență de d-voastrâ, nici el, 
nici comentatorii nu explică de
cisiv această inf ringe re doar 
prin lovitura primită din partea 
acelui spectator fanatic care i-ar 
fi luat toate puterile... (Același 
răspuns și pentru simpatica 
scrisoare o lui Danny - 
Vadu-Crișului). Sper că 
continua dialogul, 
controverse.

irq j ți: I Dar la
ffl/ de golqeter

nu se gîndește 
«assLI meni ? Cine-i

cest Bedea ?
treilea argument — și cel 
grav : se profilează cam

din 
vom 

cu și fără

BELPHEGOR

PESTE 12 ZILE

START IN CUPELE EUROPENE

„Buletinul** echipelor Dinamo, Rapid, A.S.A

jg în preajma startului in cupele 
g- europene, ieri dimineață au fost 
țg convocați la sediul F.R.F. repre- 
0 zentanții echipelor Dinamo, Rapid, 
gg Universitatea Craiova și A.S.A. 
0 Tg. Mureș. La această ședință de 
țg informare au fost prezenți : Va- 
g; sile Tudor. prim-vicepreședinte 
g; al F.R.F., Florea Tănăsescu. secre- 
g- tar general aț-E.R.F., Valentin Stă- 
I 

g 

g 
g

gg 
g

*e intenționează prezentarea for
mației probabile pentru jocul din 
C.C.E., adică fără Dinu și Nuri- 
weiller.
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citeva 
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luburile 
urare a 
turnarea 
riz.ia A, 
asupra 

e. Vom 
locului 
va ir- 

rogreȚ^ 
le care 
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norii și 
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pe ce 
Rapidu
lui-Na
de di- 

ului de 
iu stat 
și sim- 
iu mai 
știa e- 
lent u- 
ilți iu- 
s în a- 
a creat

nescu, col. Gh. Turtureanu și an 
trenorul D. Nicolae-Nicușor (Di
namo), E. Mihăileseu și Ion Mo
troc (Rapid), lt. col.
(A.S.A. Tg. Mureș).

Gh. Pintilie
Antrenorul 

Constantin Cernăianu, plecat 
Iugoslavia, pentru a o urmări 
Steaua Roșie, va reveni peste 
teva zile. Iată, pe scurt, citeva 
semnări de la această ședință.

in 
pe 
ci- 
in-

DINAMO. Nicușor : „Greu ex
plicabilă lipsa de randament din 
meciul eu Sportul studențesc. Mo
mentul de oboseală ar fi putut să 
se instaleze, eventual, in jocul eu 
Ț.S.K.A. Sofia, de la Palma de 
Majorca. Dar, in repriza a doua a 
acelui meci, echipa a avut cel mai 
bun randament fizic". • Se con
stată că ultimul control medical 
la Dinamo a fost efectuat în ziua 
de 7 august. • Dificultăți în al
cătuirea echipei pentru Madrid. 
Problemele cele mai mari : linia 
de mijloc. Prin absența lui Dinu 
și Nunweiller (suspendați pentru 
jocul de. la Madrid), se poate 
conta doar pe o linie de mijloc 
Ion Marin — D. Georgescu — Cus- 
tov. • Se menționează, totuși, in
disponibilitatea de moment a lui 
D. Georgescu pentru meciul cu 
Jiul. • Problemele liniei de mijloc 
sint amplificate și de faptul că li
nia madrilenă se compune din 
Breitner — Netzer — Velasquez. 
Dacă Breitner va juca fundaș stin
gă, locul lui va fi ocupt de Del 
Bosque, internaționalul care a ju
cat contra României. • Antreno
rul Nicușor este preocupat de 
lipsa de prospețime a echipei sale. 
Se gîndește la un scurt time-out 
la munte, imediat după jocul cu 
Jiul. • La Constanța, in meciul 
premergător jocului de la Madrid,

RAPID. „Intre 31 august și 17 
septembrie, 14 antrenamente, 2 
jocuri oficiale, 2 jocuri de verifi
care, cu echipe de B, și 2 jocuri 
școală cu 
(Motroc). • 
derleeht se 
„23 August", 
rea medicală 
pid : Leșeanu, contuzie, Petcu — 
aviz de joc pină la 8 septembrie, 
după care se va solicita un nou 
aviz • Antrenorul Motroc se de
plasează in Belgia, pentru a vi
ziona, la 9 septembrie, un meci de 
Cupă pe care Anderlccht il va sus
ține in deplasare • Echipa bel
giană sosește la 15 septembrie, îm
preună cu 100 de suporteri • An
trenorul Motroc menționează rîv- 
na tuturor jucătorilor, minus Gri- 
goraș, care a manifestat o lipsă 
de interes în ultimul timp. • In 
legătură cu formula tactică a echi
pei, antrenorul Motroc promite o 
conturare după meciul vizionat 
in Belgia. Florea Tănăsescu, în re
plică : „Ar fi bine ca Rapid sâ-și 
contureze o formulă tactică nede
pendentă de aceea a echipei bel
giene".

echipe de juniori" 
Meciul Rapid — An- 
va juca pe stadionul 
la orele 17,45 • Sta- 
actuală a echipei Ra-

Amicalul de miercuri de Ia Plo
iești, cu Franța, al reprezentati
vei noastre de tineret sub 23 de 
ani trebuia să reprezinte un test 
urmărit în special de antrenorul 
echipei naționale Valentin Stănes- 
cu. înțelesesem, deci, că anumiți 
jucători din lotul lărgit erau puși 
din nou sub lupa exigenței pen
tru a se hotărî asupra perspecti
vei lor imediate. Și meciul ca 
atare a fost un bun prilej de ve
rificare. Dincolo de rezultat, de 
acest 1—1 reușit la Ploiești, în 
fața unui adversar bun — care a 
terminat la egalitate tot în de
plasare in competiția oficială cu 
echipa R. D. Germane 
de structura diferită a 
reprize, amintită în 
ieri, jocul de miercuri 
prilejul să relevăm anumite lumini 
și umbre in „rezervorul” echipei 
naționale.

în primul rînd trebuie pornit 
de la „cîștigul nr. 1", evoluția 
foarte bună a lui C. Zamfir, care 
va fi chemat în lotul A. Fosta 
extremă ploieșteană a avut un 
adversar destul de tare (Zvunka 
fiind selecționat nu de mult chiar 
în prima echipă a Franței). Vite
za lui C. Zamfir și driblingul său 
irezistibil i-au plăcut mult lui Va
lentin Ștănescu, ceea ce înseamnă 
că atacantul formației Steaua va 
trebui să dea proba de foc în 
campionat, dar. mai ales, în me
ciurile naționalei. Tot la capitolul 
relevări îl putem plasa și pe Fa- 
zekaș, chiar dacă el a fost în
locuit, spre finalul meciului. Ex
trema din Tg. Mureș ș-a dovedit 
viguroasă, dar el încă plătește tri
but centrărilor, capitol la care se 
pot aduce însă îmbunătățiri. Re
marcabil jocul lui BolbnJ din re
priza secundă ca și apariția lui

— dincolo 
celor două 
cronica de 
ne-a oferit

Romilă II în cele 32 de mimif* 
din repriza a doua.

Dar meciul nu trebuie privit 
doar ca un test pentru rezervele 
sau viitorii titulari ai echipei na
ționale. El trebuie analizat și prin 
perspectiva reprezentativei de ti
nerel angajată în campionatul eu
ropean. Ceea ce ne obligă să cri
ticăm jocul din prima repriză, și, ■ 
in special, lipsa de vigoare a ju- i 
câtor i lor. E drept, aceste greșeli 
au avut și un substrat psihic, 
primirea rapidă a golului, în min. 
10, însă nu-i mai puțin adevărat 
că deschiderea scorului a fost fa
vorizată de apărarea formației 
noastre. La aproape două saptâ- 
mîni după jocul de la Slivnița, cu 
selecționata similară a Bulgariei, 
defensiva noastră a comis aceleași 
grave erori de marcaj și a primii 
mult prea ușor un gol care i-a 
aminat regăsirea aproape o repri
ză întreagă. Semn că in linia de
fensivă, atenția fiecărui compo
nent trebuie mărită : și ne refe
rim in special la Morarii. I I Ma
rin și Purima.

Dacă vom face o scurm >ij. -- 
tică a meciului de miercuri, a- 
tunci am putea conchide neta su
perioritate a echipei noastre după 
pauză. Pentru că in prima repri
ză raportul șuturilor la poarlă a 
fost 8—6 (pe spațiul porții 2-3) 
iar cel de cornere 6—3. După pau
ză bilanțul la aceste capitole a 
fost: 15—3 (pe spațiul porții 8-1) 
în privința șuturilor i 12-0 ra
portul de cornere. Cifre care, ne
îndoielnic, oferă măsura superio
rității echipei române din final, 

in același timp, vorbesc 
lipsa șa de precizie in 
un alt capitol de la 

asemenea așteptăm im- 
in viitorul apropiat.

Mircea M. IONESCU

dar care, 
61 despre 
finalizare, 
care, de 
bunătățiri

(IN CONTINUARE) UITATE!

A.S.A. TG. MUREȘ. „Echipa se 
află în formă bună. Excepții : 
Naghi, Mureșan. Gligore. Contăm 
pe refacerea la nivel maxim a ul
timilor
• Kiss, 
tat, va 
pentru meciul cu Dynamo Dresda
• Antrenorul Tiberiu Bone se află 
în R.D. Germană, pentru a urmări, 
intr-un joc de campionat, pe 
Dynamo Dresda, la Cottbus • In
teres deosebit al publicului din Tg. 
Mureș pentru meciul din Cupa 
U.E.F.A. La ora actuală, aproape 
toate biletele sint vindute. • Se 
impune o intervenție operativă în 
vederea ameliorării stării instala
țiilor sanitare ale stadionului, pen
tru a putea face față, în bune con- 
dițiuni, obligațiilor care derivă din 
calitatea de 
meciul retur, 
intenționează 
cu un avion

doi". (Gh. 
în continuare 

putea fi

Pintilie). 
acciden- 

recuperat

amfitrion. • Pentru 
de la Dresda. A.S.A. 
să facă deplasarea 
special, care să o 

readucă la Satu Mare, in vederea 
meciului, eu F.C. Olimpia.

busculade, momente penibile la 
porțile de intrare.

In al doilea rind. este vorba de 
ținuta jucătorilor. Observatorii fe
derali și arbitrii trebuie să mani
feste aceeași exigență față de 
toți fotbaliștii care se abat de la 
regulile stabilite de federație. Cele 
patru etape ne-au arătat că vechi 
obiceiuri persistă încă. Bălăci, So- 

. șu. Chihaia și Petr u — ca să dăm 
moar citeva exemple — au apărut 
din nou cu tricourile pe dinafară 
sau cu jambierele 
bitrii le atrăgeau 
rul băcăuan și cel 
ridicau jambierele 
pentru ca la primii pași să revină 
la ținuta 
naiul M. 
sat, ba. 
afront la 
părut în 
Craiova cu numărul 9 pe tricou și 
16 pe chiloți (in meciul cu Dina
mo, în sfirșit, cele două numere 
au coincis).

în al treilea rind. schimbările 
de jucători duc în mod nepertnis 
la irosirea unui timp prețios, in

lăsate. Deși ax- 
atenția, jucăto- 
din Giulești își 
doar de formă.

dezordonată. Interna ( io- 
Sandu, total dezintere- 

parcă dintr-un neînțeles 
ordine și disciplină, a a- 
meciul cu Universitatea
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PHONO OLIMPIC 1
Vă oferă excursii Ia Montreal-Ca

nada și la Innsbruck-Austria cu oca
zia Jocurilor Olimpice din 1976.

PRONO — OLIMPIC !
Atribuie cîstiguri în autoturisme 

Dacia 1300 și bani.
Mal multe bilete înseamnă mai 

multe șanse de cîștig.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 29 AUGUST 1975 : Extragerea I: 
Cat. 1 : 2 variante (25%) = cite un 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cat 2 : 

. 1,75 a 24.763 leiCat. 3 : 8.65 a
6.010 lei; Cat. «: 12,75 a 3.399 lei ; 
Cat. 5 : 63,25 a 685 lei Cat. 6 :
104,50 a 415 lei. REPORT CATEGO
RIA 1 : 210.110 lei. Extragerea a 
n-a : Cat. A : 1 variantă (100%)

1 autoturism „Dacia 1300" și 1 
variantă (10%) a 7.000 lei ; Cat. B 
4.80 a 7.760 lei : Cat. C : 2,15 a

: . 7-.:. D : 7,75 a 4.806 lei;
67,95 a 548 lei ; Cat. F : 

408 lei ; Cat. X : 1380.30 a 
REPORT CATEGORIA A :

Cat.

7.760 .
17.324 lei ; Cat.
Cal. E: “ "
M.35 a
100 lei. _______ .
8.675 Iei. Autoturismele au fost cîș- 
tigate de următorii participativi :

s-ar 
grav,

putea juca fotbal. Dar, 
modul in care acestea se 
oferă, în continuare, 

penibile. Duminică, în

care 
mai 
efectuează 
momente
Giulești, la introducerea . în teren 
a lui Popa, de la C.F.R. Cluj-Nu- 
poea, nu se știa cine iese. Toți cei de 
pe gazon se întrebau „cine iese?" 
în cele din urmă, M. Bretan, aflat 
pe partea opusă, a auzit că este 
vorba de el. Scena s-a petrecut șl 
cind a intrat pe teren Petru, de 
la Rapid, Și cam aga au stat lu
crurile și la Bacău, cind au fost 
introduși In joc Băluță (Sport 
Club), Covaci și Bălan (Jiul) la 
Constanța. Satu Mare, Reșița etc. 
acolo unde s-au făcut înlocuiri pe 
parcursul meciului. De ce ? Pen
tru că, în continuare, schimbările, 
sau mai bine zis, cei ce trebuie în
locuiri, se desemnează prin.., 
grai. Cluburile n-au binevoit, 
să apeleze 
civilizată : 
jucătorilor, 
antrenorul 
nea terenului.
și in această privință de O hotă- 
rîre a. federației 1 N-au cluburile 
fonduri pentru a confecționa ase
menea panouri ? Poate că obser
vatorii federali vor interveni în 
mod hotarît atit în privința pu
nerii Ia punct a ținutei jucători
lor, cit și a celorlalte aspecte care 
țin de buna desfășurare a jocu
rilor.

VI u 
inia, 

la o soluție simplă și 
panourile cu numerele 
pe care delegatul Bau 
să le arate la Ulftrgi- 

Este, oare, nevoie

Constantin ALEXE

• AGENDA BUCUREȘTEANA. Iată 
partidele care vor avea loc in Capi
tală la sfirșitul acestei săptămînl : 
SIMBATA: o stadionul Steaua 
(Gherjcea), ora 14: Steaua — F. C. 
Argeș (ttoere t-speranțe), ora 161 
Steaua — F.C. Argeș (Divizia A) ț
• terenul T.M.B., o>ra 16: “
Triumf (Divizia C).
• stadionul 
mo — Jiul 
16 : Dinamo
• stadionul
Autobuzul — 
talul 
zla 
ora 
căra . ______ __  , _ ______
B. Văcărescu, ora 11 : Automatica — 
Olimpia Giurgiu (Divizia C) : • te-

... T.M.B. — 
DUMINICA 5

Dinamo, ora 14 : Dina- 
(tinerei-sperante), ora 
— Jiul (Divizia A.) ț

Republicii, ora 9 : 
■ Voința, ora 11 : Me- 

— Progresul (ambele Divi- 
B) • terenul I,aromet, 
11 5 Telinometal — Fla- 

roșie (Divizia C) ; • terenul

Echipa română forjează egalarea prin Bălăci, dar Garden si Courbis 
resping ?i acest atac Foto : I, TAnASESCU — Ploiești

Marginalii la Divizia B

ASPIRANTE VECHI SI NOI PENTRU»
Deși, la prima vedere, pare ne

semnificativ să facem o trecere in 
revistă a evenimentelor consumate 
în primele două etape, este totuși 
interesant de văzut care au fost 
noutățile, părțile pozitive sau ne
gative, cu alte cuvinte, ce ne pro
mit să ofere — și in continuare — 
divizionarele B, după ce abia s-au 
lansat în „focul luptei". Ca as
pect general, ediția 1975—76, prin 
jocurile de pină acum, ne lasă 
impresia că multe echipe au acor
dat o atenție majoră perioadei 
precoinpetiționale, că jucătorii s-au 
pregătit mai susținut ca altă dată, 
o mare parte dintre partide situin- 
du-se la un bun nivel. Și tocmai 
datorită acestui fapt, de data a- 
ceasta, intenția de cucerire a pri
mului loc in seriile respective por
nește ac.um, din partea mai multor 
echipe, unele dintre ele competi
toare de mijlocul clasamentului în 
edițiile precedente, fără' pretenții 
de a se număra printre fruntașe. ’

In seria I, așa cum era de aș
teptat, au pornit puternic fostele

divizionare A, F.C.M. Galați (lo
cul 1) și Petrolul Ploiești (2—4), 
secundate de un grup de forma
ții ambițioase, dornice de afirmare. 
Este cazul noilor promovate Pra
hova Ploiești și C.S.M. Borzești, 
ambele — actualmente — la un 
punct de lider. Iată de ce derbyul 
ploieștean de duminică, Petrolul — 
Prahova, stîrncște un deosebit in
teres și, după cum am fost in
formați, încă de la începutul a- 
cestei săptămini cererile de bilete 
au depășit cu mult capacitatea sta
dionului Petrolul (20 000 de locuri).’ 
In același timp, constatăm Insă 
faptul că unele formații care au 
jucat roluri fruntașe în trecuta e- 
diție, au pășit „cu stîngul11 în cam
pionat. Ne referim la Gloria Bu
zău și Ceahlăul P. Neamț 
cu cite un singur punct la 

în fruntea clasamentului 
a Il-a s-a instalat C. S. 
viște, urmărită de Autobuzul 
rești. Se pare că, împreună 
Progresul București, echipa dîmbo- 
vițeană va emite pretenții îndrep-

astăzi 
activ 1 
seriei 

Tirgo- 
Bucu- 

cu

„PODIUM**

• REPROGRAMAREA UNOR PAR
TIDE DIN „CUPA ROMÂNIEI". F. R. 
Fotbal a reprogramait 
partide pentru data de 
brie : Metalul Botoșani 
Moldovița, Nicolina Iași

următoarele
10 seplem-
— Foreata 
~ Lamăno-,

ACTUALITĂȚI

• ECHIPELE ANGAJATE ÎN 
CUPELE EUROPENE DISPUTA 
JOCURILE ETAPEI A VI-A, SÎM- 
BATA 13 SEPTEMBRIE. Meciurile 
F. C. Constanța — Dinamo, A.S.A 
Tg. Mureș — S.C. Bacău, Universi
tatea Craiova — politehnica Timi
șoara și Rapid —• F.C. Bihor, vor 
avea loc sîmbătă 13 septembrie, cu 
Începere de la ora 16. Această mă
sură a fost luată eu scopul ca echi
pele angajate în Cupele europene 
să aibă la dispoziție o zi ' 
pentru pregătirea jocurilor 
le susțin la 17 septembrie.

în plus, 
pe care

rul Ronvam, Parțizamnl Bacău — Vto- 
toria Roman, Pielarul Sebeș — Coo- 
struetovul Montaj Cluj-Napoca, Fla
căra Cluj-Napoca — Armătura Za
lău, Textila Sighișoara — Viwwne-

MA-• PETROLUL PLOIEȘTI
LAC.’OF PARIS (JUNIORI)
2—2 (0—0). Disputat miercuri la 
Roiești, acest meci internațional de

tățite la promovare ; cuplul fra
ților Tătaru I (antrenor) — la- 
toni II (jucător), aduce un suflu' 
nou in comportarea de ansamblu 
a acestei formații. Surprinzătoare 
este evoluția ștearsă a echipelor 
Steagul roșu și Chimia Rm. Vîlcea 
care, probabil, au resimțit din plin 
șocul psihic produs de retrogra
darea din prima divizie, dar și 
descompletările efectivelor.

Extrem de interesantă se anunlă 
lupta în seria a IlI-a unde echili
brul de forțe dintre echipele F.C. 
Baia Mare, F. C. Corvinul Hune
doara gi F. C. Șoimii Sibiu va 
mări, cu siguranță, cota de interes 
a întrecerii. Cine știe, însă, daca 
vreun outsider nu va apărea „din 
umbră", producind surpriza. Cine 
Va fi acesta 7 C.l’.R. Timișoara.
Mureșul Deva sau Industria sirmei 
C. Turzii ?

în încheiere, citeva considerații. 
Ca fapt pozitiv, merită subliniat 
modul corespunzător in care s-au 
achitat de obligații arbitrii, majo
ritatea dintre ei conducînd eu com
petență întilnirile încredințate. De 
aici, și explicația numărului destul 
de mare de jocuri in care gazdele 
au fost obligate să părăsească te-., 
renul învinse, fapt destul de rar 
întîlnit în edițiile trecute. De ase
menea, se cuvin cuvinte de laudă 
și la adresa organizatorilor care 
prin măsurile luate au asigurat 
un cadru propice de desfășurare 
a meciurilor. In schimb, la polul 
opus se plasează aspectul disci
plinar, încă în suferință. în cele 
două etape desfășurate pînă acum 
numărul jucătorilor eliminați sau 
avertizați se apropie vertiginos de 
cifra 100 ! în această direcție con
ducătorii secțiilor și antrenorii au 
obligația să-și îndrepte toată aten- 
ția pentru ca in etapele unnă-



FOREST HILLS ’75

SE APROPIE DE SFÎRȘIT
ÎNTRECERILE AȘILOR RACHETEI

AU ÎNCEPUT
CAMPIONATELE LA SOFIA fi ÎNCEPUT C. E. DE TIR

VILAS, ORANTES Șl BORG PRIMII SEMIFINALIȘTI
INTERNAȚIONALE

NEW YORK. 4. — Se apropie 
de sfîrșit campionatele internațio- 
,nale de tenis ale S.U.A., care se 
desfășoară pe terenurile de la 
West Side T.C. din Forest Hills, 
unul din cartierele mărginașe ale 
citadelei new-yorkeze. Pentru pri
ma oară in istoria sa. începută în 
anul 1915. întrecerile tradiționalu
lui turneu nu se desfășoară pe 
gazon. ci pe o zgură sintetică 
(_,Har-Tru“). ceea ce dă o tur
nură nouă jocului. în toate _ cele 
cinci probe clasice. învingătorii 
trebuie șă fie cunoscuți piuă la 
sfîrșitul săptâmînii. Aceasta a fă
cut ca programul meciurilor în a- 
ceste zile să fie deosebit de în
cărcat. așii rachetei fiind obligați 
la. cite două sau chiar trei apa
riții pe teren. în cursul aceleași 
dună amieze

în faza semifinalelor sc află în
trecerile de dublu masculin, pen
tru care s-au calificat românul 
iile Năstase și americanul Jimmy 
Connors, ei formînd una din cele 
mai redutabile perechi. Calificați 
sînt și Ion Tiriac (România) cu 
Guillermo Vilas (Argentina), care 
au Învins în „sferturi" cuplul vest- 
german 
sbender 
partide. 
\Prajoux 
zător de 
itfried (SU.A.)
IMexic) cu 6—3, 7—6, în timp ce 

’ Lloyd (Anglia) — Ph. Dent 
(Australia) au întrecut cu 7—6.

7—6 pc americanii D. Stockton — 
E. Van Dillen.

Au fost desemnate și semifina- 
listele probei feminine de simplu : 
Chris Evert o va întîlni pe Martina 
Navratilova, iar Evonne Goolagong 
pe Virginia Wade. în sferturi de 
finală : Martina Navratilova—Mar
garet Court 6—2, 6—4 : Chris 
Evert—Kerry Melville 6—2. 6—1 ; 
Evonne Goolagong—Kazuko Sawa- 
matsu 7—6, 7—5 : Virginia Wade — 
Katja Ebbinghaus 6—3. 6—0.

La dublu mixt. Virginia Ruzici 
și Ion Tiriac au învins cu 6—4, 
7—5 cuplul Janet Newberry—R. 
Lewis, dar în continuare au fost 
eliminați de B. J. King—F. Stolle 
cu 6—1. 6—2, într-un alt meci : 
Frangoîse Durr, R. Case—Mariana 
Simionescu, R. Cano 7—6. 7—5.

Joi au început și sferturile de fi
nală la simplu masculin. Iată_pri- 
mele rezultate : 
6—4, 6-0, 6—1 ;
6—4, 7—6, 4—6 7—6. Orantes 
Nâstase 6—2. 6—4. 3—6, 6—3.

FEROVIARE
DE BASCHET

Rapid a debutat victorioasă:

126-31 cu Sel. Portugaliei

Vilas 
Borg

Filiol
Dibbs

VARȘOVIA, 4 (Agerpres). — 
La Wroclaw au început întrecerile 
celei de-a 10-a ediții a campiona
telor internaționale feroviare de 
baschet masculin, în cadrul căreia 
România este reprezentată de e- 
chipa Rapid București. în primul 
joc susținut, baschetbaliștii români 
au întrecut cu scorul de 126—31 
(64—14) formația feroviară din 
Portugalia.

Alte rezultate : U.R.S.S. — Spa
nia 130—49 (64—23) ; Iugoslavia — 
Luxemburg 93—76 (44—41) ; Franța 
— Elveția 91—37 (40—21) ; Cehos
lovacia — Belgia 110—52 (50—35) : 
Ungaria — R. F. Germania 103—54 
(49—33).

SOFIA, 4 (prin telefon, dc Ia co
respondentul nostru). Pe poligonul 
sportiv al Uniunii Tineretului Co
munist Dimitrcvist din capitala 
Bulgariei au început joi dimineața 
întrecerile campionatelor europe
ne de tir rezervate senioarelor și 
juniorilor. La festivitatea de des
chidere a competiției, participan
tei, trăgători din 21 de țări, au fost 
salutați de prof. Gavrila Barani 
(România), președintele Confede
rației europene de tir.

în prima zi s-au disputat pro
bele de armă standard 60 f cul
cat juniori și senioare și manșa 
I la pistol viteză juniori. La am
bele întreceri țintașii români au 
avut o comportare sub așteptări, 
ei s-au clasat pe locuri periferice, 
chiar și juniorul Mircca Ilca, cam
pionul Europei ai probei la seniori. 
Dar iată rezultatele : armă stan
dard 60 f culcat senioare : 1. Mar- 
lies Konthak (R.D.G.) 597 p. 2. 
Nonka Satarova (Bulgaria) 595 p.

3. Odeth Meudcf (Belgia) 594 p : 
locurile ocupate de românce : 11 
12. Mariana Fcodot și Gcorgeta 
Chiosac cite 590 p, 22. Melania Pe
trescu 586 p. Pc echipe : 1. R.D.G. 
1 772 p, 2. Bulgaria 1771 p, 3. 
U.R.S.S. 1 770 p... 5. România 1 766 
p. Juniori : 1. J. Mraz (Cehoslo
vacia) 595 p, 2. J. Jagodinski (Po
lonia) 594 p. 3. G. Poliakov (Bul
garia) 594 p... 14. M. Teodoru 589 
p, 15. M. Oncică 589 p... 23. M. Ilca 
536 p. Pe echipe : 1. Polonia 1776 
p, 2. Cehoslovacia 1 772 p, 3. Nor
vegia 1 770 p... 7. România
p. După 30 de focuri la pistol vi
teză, pe primele trei locuri se află, 
la egalitate de puncte. 297. pistola
rii D. Jaretzak (R.D.G.). H. 
Schmidt (Austria) și A. Semakin 
(U.R.S.S.). Trăgătorii români au 
punctat în manșa I după cum ur
mează : Fi. Irimia 291. M. Gabriel 
286 și G. Calotă 280.

1 764

TOMA HRISTOtf*

ROMANIA
H. J. Pohmann — J. Fas- 
cu 6—-2. 6—4. în alte două 
R. Cano (Argentina) și B. 
(Chile) au dispus surprin- 
principalii favoriți B. Goț

ii. Ramirez

PE PRIMUL LOC
In jocurile mediteraneene

DASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI
S-Al CLASAT PE PRIMUL LOC

PILOȚII
FORMULEI 1

REIAU CURSA
laDuminică, pe circuitul de 

Monza se va desfășura „Marele 
Premiu al Italiei" Ia automobilism, 
penultima probă a campionatului 
mondial rezervat pilQților de for
mula I. La această dificilă cursă 
și-au anunțat participarea, printre 
alții, cunoscuții piloți Niki Lauda 
<Austria), Emerson Fittipaldi (Bra
zilia). Carlos Reutcmann (Argen
tina). Ronnie Peterson (Suedia), 
Clay Regazzoni (Elveția). James 
Hunt (Anglia). Jean-Pierre Jarrier 
(Franța). înaintea acestui start, în 
clasamentul campionatului mon
dial. conduce Niki Lauda cu 51,5 
puncte, urmat de Carlos Reute- 
mann — 34 p și Emerson Fitti
paldi — 33 p.

ALGER, 4 (Agerpres). — Tur
neul masculin de baschet din ca
drul Jocurilor sportive meditera
neene, care sc desfășoară la Al
ger, s-a încheiat cu victoria scon
tată a reprezentativei Iugoslaviei, 
care a întrecut în finală cu scorul 
de 82—79 formația Franței. în par
tida pentru locul trei, echipa Ita
liei a dispus cu 76—73 de selec
ționata Spaniei.

Competiția de scrimă a conti
nuat cu finala probei de spadă, 
cîștigată de italianul Pezza — 5 
victorii, urmat de Riboud (Franța) 
și Bellone (Italia) — cu cite 3 
victorii.

în semifinalele turneului de fot
bal, Algeria va întilni Tunisia, iar 
Franța va juca cu echipa Maro
cului. Ultimele rezultate din sc- 
riile preliminare : Republica Arabă 
Egipt — Libia 4—2 (2—2) ; Franța 
— Grecia 2—1 (1—1).

în proba feminină dc sărituri de 
la trambulină, victoria a revenit 
înotătoarei spaniole Carmen Nunez 
cu un total de 372,25 puncte, iar 
compatriotul său Santiago Esteva a 
terminat învingător în cursa de 200

m mixt, fiind 
timpul de 2:12,12, 

în clasamentul 
tinuă să conducă 
dalii de aur, 30 
de bronz, urmată 
22—21), 
Turcia 
12—12).

cronometrat cu

con-pe medalii __
italia cu 32 me
de 
de

Iugoslavia
(12-10-8),

argint și 31
Franța (28— 

(21—12—18),
Grecia (9—

IN TURNEUL DE RUGBY DE LA LENINGRAD
Turneul internațional de rugby 

de la Leningrad a programat par
tida dintre selecționata de tineret 
a României și reprezentativa 
Cehoslovaciei. La capătul unui joc 
în care au dominat tehnic și tac
tic, în special pe înaintare, tinerii 
noștri rugbyști au terminat învin
gători cu scorul de 17—3 (9—3).
Cei mai activi jucători români au 
fost Fuicu și Drumea, care au rea
lizat cite o încercare. Rezultate 
anterioare : Polonia — U.R.S.S. I

21—15 (11—6). U.R.S.S. II — Ro
mânia (tineret) 9—3 (6—3) și 
U.R.S.S. I — Cehoslovacia 28—a 
(10-0).

înaintea ultimelor meciuri (e- 
chipa noaștră mai are de jucat 
cu prima formație a Uniunii So
vietice), clasamentul se prezintă 
astfel : 1. România (tineret) 4 p.
2. Polonia 4 p, — din 3 întîlniri,
3. U.R.S.S. II 3 p (2 jocuri), 4. 
U.R.S.S. I 3 p, 5. Cehoslovacia 
Op — din 3 întilniri.

UN NOU START IN PRELIMINARIILE C. E. DE FOTBAL
Activitatea competițională do toamnă în fotbalul 

internațional a fost reluată miercuri seara, prin 
cîteva meciuri din preliminariile campionatului euro
pean, la care s-au adăugat și unele întîlniri ami
cale, adevărate teste pentru echipele naționale în 
pragul începerii sezonului oficial. în bogatul program

de miercuri — din punctul nostru dc vedere — cea 
mai importantă confruntare a avut loc la Copenhaga, 
între reprezentativele Danemarcei și Scoției, încheiată, 
după cum se 
oaspeților, care 
primul loc.

știe, cu scorul de 1—0 în favoarea 
în felul acesta ^rămin in cursa pentru

DANEZII AU RATAT MULT.

DUPĂ CONCURSUL PREOLIMPIC
DE CAIAC-CANOE

(Urmare din pag. 1)

I-,avion Scrghei și Polîcarp Malîhin 
(locul 3 la K 2 — 500 m și locul 
S la 1 000 m) alcătuiesc un echipaj 
pe care se poate conta, un cuplu de 
perspectivă. La canoe. Ivan Patzai- 
chin a demonstrat din nou clasa 
care l-a făcut celebru, dominindu-i 
autoritar la „mie" pe Rogov și 
Wichmann. La 500 m. unde a fost 
dezavantajat de vînt. s-a clasat al 
treilea. la cîteva zecimi de cîștigă- 
1or Gheorghe Danilov și Gieorghe 
Simionov au cîștigat la 1000 m. 
una din cele mai frumoase curse 
ale concursului, dovedind o ambiție 
deosebită. Vreau să subliniez că 
Roger Rousseau, președintele Comi- 
tetulu-i ds organizare a Jocurilor 
Olimpice, i-a felicitat pe sportivii.

noștri pentru comportarea în com
petiție și în afara ei.

— Apropo de J.O., ce ne puteți 
spune despre viitoarea pistă olim
pică ?

— Ea a fost inaugurată acum, 
este un canal artificial pe insula 
Notre-Dame. Pista este bună, dar 
bate în permanență vîntul, care 
poate influenta rezultatele (cum a 
și făcut-o la concursul preolim- 
pic). La valori apropiate pot decide 
sorții, un culoar bun constituind un 
atu considerabil. Apa este grea și 
spre sfîrșit caiaciștii — care au 
„tras" mai multe curse — au acu
zat dureri la brațe (lucru mărturisit 
și de sportivi din alte țări). Am 
adus probe de... apă pentru ana
liză. vrem să pregătim în cele 
mai mici amănunte olimpiada. 
Repetiția generală este încuraja
toare.

COPENHAGA, 4 (prin telex, de 
la corespondentul nostru) :

întîlnirea dintre reprezentativele 
Danemarcei și Scoției a fost aș
teptată cu un deosebit interes 
(40 300 spectatori), mai ales că în 
acest meci ambele echipe au ali
niat cele mai bune garnituri. Gaz
dele au reunit pe cei mai valoroși 
jucători, care evoluează în echipele 
de peste hotare, iar scoțienii au 
aliniat cea mai bună formație, in
clusiv pe titularii de la Leeds Uni
ted.

Scorul de 1—0 în favoarea sco
țienilor nu exprimă nici de de
parte cursul în care s-a desfășu
rat meciul. în ambele reprize, da
nezii au avut inițiativa, dar au ra
tat extrem de multe ocazii favo
rabile, în timp ce oaspeții și-au 
concretizat singura șansă în min. 
51, cînd Harper a reluat de 
3—4 m balonul expediat din 
tură de la colț de Lorimer !

chan, Lorimer. Dalglish, Harper, 
Rioch, Hutchinson.

POUL PRIP ANDERSEN

în urma acestui rezultat, elasa- 
ameniul grupei 

astfel :
1. Spania
2. România
3. Scoția
4. Danemarca

Au mat rămas 
ciuri : Spania - 
octombrie) ; Scoția (29 - - •
SPANIA (16 
ȚIA

4-a se prezintă

4 2 2 0 0—4 6
4 1 3 0 8—3*5 
4 12 1 4—4 4
4 0 1 3 2—9 1 

următoarele me- 
Danemarca (12 
— Danemarca 

octombrie) ; ROMANIA — 
~" noiembrie) ; SCO- 

ROMANIA (17 decembrie).

Norvegia (29 octombrie) ; Iugo
slavia — Irlanda de Nord (19 no
iembrie).

în grupa a 5-a, echipa Olandei, 
după ce a condus la pauză cu 2—1. 
a dispus cu 4—1 de selecționata 
Finlandei, în meciul desfășurat la 
Nijwegen, în fata a 28 000 de spec
tatori. Golurile gazdelor au fost 
marcate de Yan den Kuylen (min. 
28, 36, 57) și Lubse (min. 48), în 
timp ce, pentru oaspeți, Paate- 
lainen a deschis scorul în min. 9. 
în această grupă. Olanda și 
Polonia au prima șansă, unul din 
meciurile decisive fiind programat, 
în curînd între cele două preten
dente la titlu. Clasamentul :
1. Olanda 3 3 0 0 10—3
2. Polonia 3 2 1 0 5—1
3. Italia 3 111 2—3
4. Finlanda 5 0 0 5 3—13 0

Partidele următoare : Polonia — 
Olanda (10 septembrie) ; Italia, jj, 
Finlanda (27 septembrie) ; < 
da — Polonia (15 octombrie i . 
Polonia — Italia (25 octombrie) ; 
Italia — Olanda (22 noiembrie).

în grupa a 7-a, echipa Franței 
a dispus la Nantes de Islanda cu 
3—0 (1—0), prin golurile marcate 
de Gouilou (min. 19 și 73) și Ber- 
doll (min. 86). Clasamentul grupei:
1. Belgia 3 2 1 0 4—1 5
2. Franța 4
3. Islanda 5
4. R. D. Germană 4

Meciurile următoare :
Islanda (6 septembrie) ; 
R.D. Germană (27 
R. D. Germană — 
tombrie) : Franța - 
noiembrie).

6
5
3

la 
lovi- IN

ALTE MECIURI
GRUPELE EUROPENE

fața 
DA- 

Jcnsen. 
Tune,

Iată formațiile aliniate în 
arbitrului belgian Sehaut : 
NEMARCA : Birger — 
Mortensen, Munk Jensen, 
Bjerg, Bjormose. Benny Nielsen, 
Simonsen, Henning Jensen, I.e 
Fevre.

SCOȚIAHa-rvey — McGrain, 
Forsyth, Bremner, McQueen, Bu-

grupa a 3-a, la Belfast, Ir-în „ .
landa de Nord pierzînd meciul cu 
Suedia a ieșit practic din cursa 
pentru primul loc. Suedezii au cîș- 
tigat cu 2—1 (1—1) și candidează 
acum la locul 1 împreună cu re
prezentativa 
samentul și

Iugoslavia 
Suedia 
Irlanda de 
Norvegia

Iugoslaviei. Iată cla- 
programul

4
5
4
5

Urmează : Iugoslavia
(15 octombrie) ; Irlanda de Nord-

1. 
2.
3.
4.

Nord

viitor :
1 n—4
2 8—6
2 5—4
4 5—12
Suedia

3 o
3 0
2 0
l 0

6
6
4
2

12 1 6—4 4
12 2 S—7 4 
0 3 1 4—5 3
Belgia — 
Belgia — 

septembrie) ț 
Franța (11 oc- 
- Belgia (15

BASCHET * Partidele disputate 
în prima zi a Turneului interna
tional feminin de la Kosice (Ce
hoslovacia) s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : Franța — Ungaria 
59—54 : Italia — Cehoslovacia B 56— 
43 ; Canada — Bulgaria 85—63 ; Ceho
slovacia A — Sel. Slovaciei 109—37.

CAlArif. • o nouă probă de 
obstacole din cadrul concursului 
international hipic de la Ostende 
(Belgia) a revenit călărețului bel
gian Freddy Nljs. Marele favorit al 
cursei, vest-germanul H. G. Wink
ler. s-a clasat pe locul sase.

CICLISM • Campionatele mondia
le pentru profesioniști șl cele femi
nine vor avea loc anul viitor în 
Italia. întrecerile de velodrom
vor desfășura la Lecce, iar celo de 
șosea ne circuitul de la Ostunl. în 
.1976. fiind an olimpic, nu se dispută 
campionatele mondiale pentru ama
tori.

FOTBAL • La Wilmington, în 
preliminariile olimpice : Mexic — 
S.U.A. 4—2 (2—2). în primul meci
mexicanii cîștigaseră ~ ~
Rezultatele din __ __
campionatului Ungariei : Videofon — 
Ujpesti Dozsa 3—0 ; Ferencvaros — 
Salgotarjan 4—0 : MTK — Zalae- 
gevszeg 3—1 ; Vasas — Csepel 3—3 : 
Haladas — Kaposvar 2—2 : Raba

varos și Diosgyor — 4 p. Raba Eto 
3 p. • După disputarea a șase 
etape. în clasamentul campionatului 
Cehoslovaciei conduce Slovan Bra
tislava cu 9 p. urmată de V.S.S. 
Kosice —
— 7 p.

HOCHEI 
europeni"
— ediția
rită de 
cova. în ___
disputat la Moscova, hochelști! so
vietici au întrecut cu scorul de 6—1 
(3—0, 2—0, 1—1) formația cehoslovacă ------ . . .

de

» p, --------- __
8 p si Spartak Tîrnava
• „Cupa campionilor
la hochei pe

1974/1975 a fost 
formația ȚSKA 
meciul retur al

gheață 
cuce- 
Mos- 

f hi alei,

Tesla Pardubice. în primul joc. 
chi.pa Tesla a cîstigat cu scorul 
3-2.

se

cu o-o « 
etapa a doua a

PE SCURT
SAH • Turneul de la Milano 

continuat 
partide din semifinale. Karpov a 
remizat în 28 de mutări cu Petro
sian. Partida dintre Portisch și 
TJubojevici s-a întrerupt la mutarea 
a 41-a în poziție complicată. • 
Turneul de la Vîrșeț a fost reluat 
cu runda a 9-a : Vukici — Forintos 
I—0 ; Kirov — Pianinei 1—0. Par
tidele Kapelan — Garda. Tringov — 
iMdevski și Joksici — 1 ̂ ezz < - s - a u

a
cu disputarea primelor 

semifinale.

Turneul zonal de ta Vilnius s-a 
încheiat, dar cei trei jucători cali
ficați pentru „interzonal" vor fi 
cunoscutl numai după un meci de 
baraj. întrucît 4 concurenti — Sa
von. Balașov. Gulko și Teșkovskl 
— au acumulat același număr de 
puncte — 9.

SCRIMA • Proba de spadă din 
cadrul concursului preolimpic de 
scrimă a fost cîștigată de sportivul 
sovietic Boris Lukomski. care l-a 
întrecut în finală pe francezul Pier
re Marchand. Pe locul trei s-a cla
sat suedezul Kaj Rosen, iar locul 
patru a fost ocupat de Istvan 
Ostrics (Ungaria).

VOLEI • „Turneul 
(masculin) pentru echipe 
desfășurat la Camagucy 
fost cîștigat de echipa 
care. în meciul decisiv, 
cu scorul de 3—0 formația R. 
Germane. Echipa Cubei a dispus cu 
3—1 de Cehoslovacia. • Echipa 
masculină a U.R.S.S. si-a început 
turneul în S.U.A. jucînd la Santa 
Barbara (California) cu o selecțio
nată a tării gazdă pe care a în- 
vins-0 cu -3—0 (15—12. 15—4, 15—10).

YACHTING • Regata a doua a 
C. E. la clasa „Tempest", desfășu
rată la Brunnen (Elveția), a fost 
cîștigată de vest-ge'rmanii Hoess și

prietenia" 
de tineret, 
(Cuba), a 

U.R.S.S. 
a întrecut 

D.

TESTE EDIFICATOARE
Echipele care au susținut me

ciuri amicale în deplasare au avut 
comportări remarcabile. Formația 
R. D. Germane, care se pregătește 
pentru meciul cu Belgia, a evoluat 
la Moscova, în compania repre
zentativei olimpice a U.R.S.S. cu 
care a terminat la egalitate (0—0). 
Foarte bine au jucat în deplasare 
și campionii mondiali (Austria —• 
R.F. Germania 0—2), la Viena, și 
Anglia, la Basel, victorioasă 
compania Elveției. De notat 
atit în formația vest-germană cât și 
în cea a Angliei au evoluat nu
meroși jucători tineri, proaspăt 
promovați. Autorul celor două go
luri marcate de echipa vest-ger- 
mană pe Wiener-Stadion (70 000 de 
spectatori !) a fost debutantul 
Beer (min. 51 și 81). Interesant de 
remarcat că Helmut Schon, căruia 
i-a plăcut evoluția tînărului Kel
ler, în meciul desfășurat cu o zi

în 
că

chiar o repriză. Alți tineri 
Kaltz, Seel, Gersiodorf, 
Siielicke — s-au integrat 
bine în formație alături 
rănii Maier, Beckenbauer, 
zenbeck și Holzenbein.

La Basel, tot cu o 
foarte nouă (Whitworth, 
Gerry Francis etc.), englezii 
ciștigăt cu 2—1 (2—1), prin golu
rile marcat de Keegan (min. 7), 
Channon (min. 19) și respectiv 
Kucli Miiller (min. 23). De notat 
că antrenorul Don Revie a alcă
tuit pentru acest meci un lot de 
18 jucători din 12 echipe, dintre 
care doi (Channon și Towers) ac
tivează in liga a doua, la Sunder
land.

în sfîrșit, echipa Poloniei 
susținut la Cracovia un joc 
verificare cu formația vest-ger- 
mană Hanovra 96. Partida s-a în
cheiat la egalitate.: 2—2 (1—0).
golurile selecționatei poloneze fiind

Korbcl, 
foarte 

do vete- 
Schwai -

formație
Wa.lson, 

au

a 
dv


