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ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN

PRIMUL TURNEU S-A ÎNCHEIAT
CU JOCURI SPECTACULOASE

. P.) -ULTATE TEHNICE

„U" Cluj-Napoca — Știința 
Bacău 16—13 (10—8)

Dinamo Brașov — A.S.A. Tg. 
Mureș 33—17 (17—12)

Steaua — Rafinăria Telea- 
jen 23—14 (16—8)

Dinamo București — C.S.U. 
Galați 22—19 (11—9)

Foii Timișoara — „U“ Bucu
rești 19—17 (.9—12)

Minaur Baia Mare — CAROM 
20—20 (10—11)

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 
Si cea de a treia etapă a Diviziei 
A de handbal masculin — ultima 
din primul turneu al campionatu
lui — desfășurată vineri în sala 
Olimpia, a continuat să ofere 
jocuri dârz disputate, de bună ca
litate tehnică și spectaculară. Ia
tă, pe scurt, prezentarea lor.

„U" CLUJ-NAPOCA — ȘTIIN

A început campionatul feminin de baschet

IN PRIMA ZI, JUCĂTOARELE TINERE
AU EVOLUAT

GALAȚI, 5 (prin telefon). — 
Cele 12 participante la campiona
tul republican feminin de baschet 
au inaugurat ediția a 27-a a com
petiției prin meciurile disputate azi 
(n.r. ieri) in sala sporturilor din 
localitate, în condiții organizatori
ce remarcabile asigurate de CJEFS 
și comisia județeană de speciali
tate.

Această primă etapă, deși nu a 
programat meciuri între echi
pe fruntașe, a reliefat concepția 
modernă a majorității echipelor, 
adepte convinse și consecvente ale 
presingului temporar, ale agresi
vității în apărarea din propria-1 ju
mătate de teren, ale tempoblui ra
pid în atac și ale frecventei ridi
cate a aruncărilor la coș. Apre
cierea se referă nu numai la for- 
mații’e clasate pe locuri fruntașe 
ir pionatul trecut, ci și la <■ ■- 
lolajie'*echipe. și chiar la proasne- 
tele promovate : Progresul și Să
nătatea Ploiești. Acestea au luptat 
cu multă dîrzenie, iar prin faptul 
că sînt alcătuite aproape în ex
clusivitate din junioare (unele de 
15—16 ani) au demonstrat că eșa
lonul secund din care au promo
vat constituie o pepinieră sănă
toasă a Diviziei A și — de ce nu 
— a lotului republican.

De altfel, această ediție a Divi
ziei A se anunță de la început a 
fi un bun prilei de afirmare a e- 
lementelor tinere încurajate lău
dabil de antrenorii tuturor echi
pelor.

REZULTATE : Politehnica — 
C.S.U. Galați 67—60 (30—24), ..U“
Timisoara — Progresul 81—65 (43— 
25), Rapid — Sănătatea Ploiești 
92—73 (19—36). I.E.F.S. — C.S.U.

ECHIPA DE LUPTE
GRECO-ROMANE

PENTRU C. M.
Cu eîteva zile înaintea plecării 

spre Minsk — locul de disputare 
a campionatelor mondiale de lupte 
— a fost definitivată echipa repre
zentativă a țării noastre, la stilul 
grcco-romane. Iată-i pe cei zece. 
In ordinea categoriilor : Gheorghc 
Berceanu, Nicu Gingii, Ion Du- 
lică, Ion Păun, Ștefan Rusu, 
Gheorghc Ciobotaru, Ion Enaclie, 

ȚA BACAU 16—13 (10—8). Meciul 
care se anunța a fi cel mai echi
librat din această rundă a fost 
programat Ia o oră (14)' clnd foar
te puțini spectatori aveau posibi
litatea să ia loc in tribune. Con
fruntarea n-a dezmințit așteptări
le, echilibrul menținindu-se pină 
in min 40. cînd scorul era 11—11. 
Din acest moment, clujenii — fo
losind cu multă abilitate contra
atacurile — s-au detașat, ajun- 
gind să conducă cu 14—11 în min. 
44. Tn continuare, cu toate că dis
puneau de acest avantaj, ei nu 
tiu putut aborda ultimele minute 
cu calm, deoarece băcăuanii au 
luptat enorm. încercînd să ciștige 
măcar unul dintre cele două punc
te .aflate în joc.

Principalii realizatori: Boia 7 și 
■Turcă 4 pentru „U“ Cluj-Napoca, 
respectiv Deacu 4 și Eftene 4.

DINAMO BRAȘOV — A.S.A. 
TG. MUREȘ 33—17 (17—12). O în- 
tîlnire cu două reprize total di

REMARCABIL
Tg. Mureș 82—34 (40—16), Olim- 
pia-Constructorul — Crișul 79— 
65 (29—41), „U“ Cluj-Napoca — Vo
ința București 85—64 (51—16).

D. STANCULESCU

ASTĂZI Șl MIINE ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

ETAPA A V-a, 0 ETAPĂ-DERBY?

O secvență din meciul Steaua — F. C. Argeș, disputat, tn Capitală, in 
campionatul trecut : Ariciu boxează balonul, risipind emoțiile de la 

poarta sa

CLASAMENTUL ÎNAINTEA 
JOCURILOR DE AZI Șl MÎINE 
1—2, A.S.A. Tg. Mureș 4 2 I 1 10—6 5
1—2. Univ. Craiova 4 2 1 1 6—2 5

3. F. C. Argeș 4 2 1 1 5—2 5
4. S. C. Bacău 4 2 1 1 5—3 5
5. F. C. Olimpia 4 1 3 0 4—3 5

6—8. C.F.R. Cj-Napoca 4 2 1 1 6—6 5
6—8. F. C. Bihor 4 2 1 1 5—5 5
6—8. Sportul st. 4 2 1 1 3—3 5

9. „U“ Cj.-Napoca 4 2 0 2 8—4 4
10. F. C. Constanța 4 2 0 2 7—7 4

11—12. Steaua 4 1 2 1 4—4 4
11—12. Rapid 4 1 2 1 3—3 4
13—14. F. C. M. Reșița 4 2 0 2 6—7 4

?. n 6—7 4

ferite. Tn prima parte, proaspe
ții promovați, handbaliștii de la 
A.S.A. Tg. Mureș, s-au descurcat 
destul de bine, brașovenii fiind 
obligați să se întrebuințeze serios 
pentru a putea controla cursul 
partidei. La reluare, însă, ni s-a 
părut că avem în față alte două 
formații f A.S.A. a acuzat o 
bruscă scădere a capacității de 
luptă (mareînd în întreaga repri
ză doar 5 goluri !), în timp ce 
dinamoviștii, mult mai proaspeți, 
au declanșat contraatac după con-

Câlin ANTONESCU

(Continuare in part. 4—5)

Astăzi, la Bacău
START ÎN NOUA EDIȚIE

A DIVIZIEI A
DE HANDBAL FEMININ

Astăzi, în noua sală a sportu
rilor din Bacău cele mai bune for
mații feminine din țară se ali
niază și ele la startul unei noi 
ediții a Diviziei A. Iată progra
mul intilnirilor din etapa inaugu
rală a noului campionat (de Ia ora 
14) : Rulmentul Brașov — Con
structorul Baia Marc, Universitatea 
Timișoara — Constructorul Timi
șoara, Confecția — Mureșul Tg. 
Mureș, Voința Odorbei — Univer
sitatea București, Rapid București 
— Textila Buhuși și Progresul 
București — I.E.F.S.

STEAUA

MECIURILE ETAPEI A V-A ——
AZI :
— F. C. ARGEȘ

meoi televizat (stadionul Steaua)

MIINE :
POLITEHNICA IAȘI 
„POLI" TIMIȘOARA 
F. C. BIHOR 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
U.T.A.
DINAMO

F.C.M. REȘIȚA

gȘ la întrecerea primei Divizii

O fază de rugby din trecutul campionat. Talentatul mijlocaș la 
grămadă al echipei naționale si al formației Dinamo, tinărul Mir
cea Paraschiv, își deschide printr-un spectaculos plonjon, linia de 

treisferturi
în paginile 4—5 — un comentariu despre acest eveniment 

rugbystic. de la care se așteaptă multe lucruri bune, progra
mul primei etape și loturile complete ale celor 16 participanta

înaintea campionatelor individuale de box

ANTRENAMENTE INTENSE
ȘI BUNĂ DISPOZIȚIE LA DINAMO
• Antrenorul C. Dumitrescu declară: „Cele mai mari șanse

le avem la categoriile semiușoară, ușoară și grea"
Peste puțină vreme va avea 

loc turneul final al campio
natelor naționale individuale de 
box ale seniorilor. Peste tot, antre
nori și sportivi sînt deja în febra 
importantului eveniment. Azi vom 
vorbi despre pregătirile ce se des
fășoară la una dintre cele mal pu
ternice secții din țară, cea a clu
bului Dinamo București. In sala 
din. șos. Ștefan cel Mare, i-am gă
sit pe pugiliștii și antrenorii dina- 
moviști. Se lucra intens, într-o at
mosferă de voie bună. Antrenorul 
emerit Titi Dumitrescu, secundat 
de Ion Dumitru, supravegheau cu 
mare atenție munca elevilor. La 
nici un „atelier" nu se observă eco-

tn Divizia A, azi și miine, o 
nouă etapă...

Clasamentul nu s-a prefigurat 
încă, firesc. Meciurile de azi și de 
miine, cu primele 15 echipe des
părțite doar de două puncte, pot 
provoca seisme într-o ierarhie atât 
de tînără și de aceea considerăm 
că este prematur să diferențiem 
partidele după importanța lor. 
Dacă putem caracteriza această 
etapă ca o „etapă fără derby-uri", 
am putea-o numi, la fel de bine, 
și „o etapă-derby". Socotind, de 
pildă (procentul de absurd ni șe 
pare minim), că toate meciurile 
etapei a V-a se vor încheia cu 
scor favorabil gazdelor, atunci, 
luni vom putea avea un cu totul 
alt clasament, in care (creditând și 
jocul golaverajului), nici una din
tre echipe nu va rămîne pe pozi
ția anterioară.

Etapa are însă și o semnificație 
deosebită decît- a celor precedente, 
ea jalonind mai aproape, în timp, 
distanta pină la lansarea în cu
pele europene : să confirme forma 
acceptabilă a A.S.A.-ei Tg. Mu
reș și a Universității Craiova, să 
demonstreze că Rapid și, mai ales, 
Dinamo, au potențial pentru a re
face terenul pierdut. (I. C.) 

— „U" CLUJ-NAPOCA
— SPORTUL STUDENȚESC
— S. C. BACĂU
— F. C. OLIMPIA SATU MARE
— RAPID
— JIUL PETROȘANI

(stadion Dinamo)
— F. C. CONSTANTA

nomie de efort. Remus Cazma lu
crează la mănuși cu Constantin 
Ștefanoviei, diferența de gabarit 
fiind evidentă, dar campionul se- 
miușorilor aleargă mult ca să pla
seze o lovitură mai serioasă „sernl- 
muștei" ce eschivează totul. Frații 
Simion și Calistrat Cuțov lovesc 
cu îndirjire sacul de antrenamente 
iar Paul Dobrescu a executat sute 
de sărituri cu coarda. Antrenorul 
principal al secției se ocupă eu 
multă atenție de Dumitru Burdl- 
hoi (muscă), un tînăr sportiv in 
care își pune mari speranțe. Ion 
Gyorffi și ion Alexe, doi veterani 
dinamoviști al campionatelor na
ționale, speră ca la actuala ediție 
să-și îmbogățească palmaresul cu 
un nou titlu.

Dintr-un colț, maestrul Costică 
Nour, deși pensionar de cîțiva ani, 
face corecturi discrete la fiecare 
„atelier". Experimentatul pedagog 
semnează zilnic condica la Dina* 
mo. „Copilul" său, Mircea Simon, 
care, deși a avut mina în ghips) 
acum se simte bine și se antro» 
nează din plin pentru a-și disput» 
finala categoriei, grea. eu... colegul 
de sală Ion Alexe.

întrebați despre ce-și doresc ț» 
aceste campionate, tehnicienii dt*

Paul IOVAN

(Continuare tn pag. 4-5)„Turneul speranțelor" la tenis
MECIURI ATRACTIVE

MAMAIA, 5 (prin tele Ion). Jocu
rile de simplu desfășurate vineri 
în cadrul turneului speranțelor In 
tenis au reușit să satisfacă, aproapa 
în întregime exigențele. Pe o căl
dură caniculară, am asistat la un 
meci, in care două jucătoare. Dan» 
Svobodova (Cehoslovacia) și Maria 
Romanov (România), au oferit îș 
semifinalele categoriei 15—16 ani un 
spectacol deosebit. Nota aceasta i-a 
imprimat-o jocului mai ales Rotnț 
nov, lovind cu aceeași siguranța 
atit cu mina dreaptă eît și eu 
stingă. Confruntarea celor două jilț- 
cotoare a durat mai: mult de doua 
ore și jumătate. A ciștigat D. Svd» 
bodova cu 7—5, 2—6, 6—4, dar
Maria Romanov a avut medic mor 
mente cind putea întoarce rezul
tatul în favoarea sa (de la 2—4 
și 15—40 in setul decisiv, a recu
perat, egalind sitnațrar: 4—4). A 
doua semifinală a categoriei da 
vîrstă 15—16 ani le-a. opus pe Ga
briela Dinu și Luncla OrășeanO. 
A ciștigat G. Dinu cu 7—5, 
5—7. 6—4.

Tn semifinalele categoriei 17—-18 
ani, fete : Lueia Romanov — E- 
lena Popescu 6—4, 6—3 : Barbar»



AGENDA COMPETIȚIILOR DE MASA
FESTIVALUL „UNIȚI IN MUNCA, 

SPORT Șl VOIE BUNĂ"

Timp de două zile. stadionul 
Metalul din Capitală a fost gazda 
celei de a doua ediții a Festivalu
lui cultural-sportiv ..Uniți in mun
că. sport sî voie bună“. organizat 
de către Comitetul sindicatului în
treprinderii „23 August" din Capi
tală

întrecerile, dotate cu „Cupa Me
talurgistului”. au reunit, în ca
dru! unor atractive dispute la cros, 
fotbal și volei, participant! de la 
IOB Bals. Progresul Brăila. Hidro
mecanica Brasov. Vagoane Drobeta 
Tr. Severin. Nicolina lași. Timpuri 
Noi Steaua si „23 August" din Bu
curești. întreprinderi aparținînd 
Centralei de utilaj tehnologic și 
material rulant.

S-au evidențiat cu această oca
zie. Ivan Bleu și Gheorghe Du
mitru (ambii de la „23 August") și 
Vasile Rusu (Nicolina) la cros, e- 
chipele de fotbal de la „23 
August". Vagoane și Nicolina. for
mațiile de volei de la Hidrome
canica și „23 August".

Dumitru DUMITRESCU—coresp.

CART» I NOI
CULTURISMUL PENTRU TOTI

A

In cursul unor sondaje avînd ca 
tema cartea sportivă, nu putini, au 
fost aceia care au manifestat un

V

r

Grivita Roșie 
Cluj-Napoca

I

RUGBY. Terenul Parcul co
pilului, ora 10 :
— Agronomia 
(Div. A).

Floreasca, de 
la ora 15 : România — Bul
garia (masculin și feminin), 
meciuri amicale de juniori.

SIMBATA

T.M.B.

DUMINICA

VOLEI. Sala

LA 21 SEPTEMBRIE A DOUA TRAGERE PRONO-OLIMPIC

retragă, dacă

★ *

lăsați în ultimele zile procu- 
biletelor pentru Prono-Olim-

sportiv 
copilu-

Vasile Conta nr. 
vă interesează, vă

— dus șl întors 
a fost terminat 

cel 22 de parti
de motorete Mo 
a avut pe par- 
o simplă defec-

respectivi,
fond,

acum, U.T.A. n-a părăsit nlcio- 
,,prima scenă" a fotbalului nos- 
Ați cîștigat sau ați pierdut pa-

PATINAJ. Complexul 
..Cireșarii" (lingă Parcul 
lui), de la ora 9 : finala cam
pionatului de patinaj pe rotile 
(seniori si juniori).

CANOTAJ. Lacul Snagov, 
ora 10 : finalele campionatelor 
republicane de senioare.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN
5 SEPTEMBRIE 1975 :

ADJUD. A-
pentru cei 19

1
1
1
I
1
]

FOTBAL. Stadionul Steaua* 
ora 14 : Steaua — F.C. Argeș 
(tineret-speranțe). ora 16 : Stea
ua — F.C. Argeș (Div. A) i 
terenul T.M.B., ora 16 : 
— Triumf (Div. C).

I
I
1
I
l

FOTBAL ; Stadionul Dinamo, 
ora 14 : Dinamo — Jiul (tine- 
ret-speranțe). ora 16 : Dinamo
— Jiul (Div. A) ; stadionul 
Republicii, ora 9 : Autobuzul
— Voința (Div. B). ora 11: 
Metalul — Progresul (Div. B) •;

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

în toate agențiile Loto-Prono- 
sport, in unitățile comerțului de 
stat șl ale cooperației. în cluburile 
Îii asociațiile sportive se găsesc bi
ete pentru cea de a doua tragere 

Prono-Olimpic.
Această interesantă tragere ofe

ră participantilor cîștiguri în ex-

★

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI
885.915 lei

Extragerea I

Bl 19 30 50 89 74 63 25 60

BOGAT PROGRAM IN CAPITALA

Ca la fiecare sfirșit de săptă- 
mînă. în capitală se organizează 
numeroase competiții. Din agenda 
întrecerilor de simbătă și dumi
nică, am spicuit cîteva acțiuni. în 
sectorul 1. pe baza sportivă P.T.T„ 
de. la ora 16.30. are loc azi o fru
moasă serbare cultural-sportivă. în 
sectorul 4. pe baza „Voinicelul* 
este programată, duminică, de la 
ora 10, „Cupa Voinicelul" la tenis 
și fotbal, iar la „Ciresarii". în sec
torul 8, are loc, duminică, de la 
ora 9, un concurs de patinaj pe 
rotile. Pentru cel care doresc să- 
și încerce forțele într-o întrecere 
de natatie. se organizează, dumi
nică. de la ora 9. „Traversarea 
lacurilor*, cu plecarea de la Stă- 
vilarul Bordei și sosirea la Ștran
dul Floreasca. înscrierile efectuîn- 
du-se la locul de start. Mai notăm, 
de asemenea, faptul că în sectorul 
7 se organizează, pentru tinerii din 
întreprinderi și instituții și pen
tru elevi, excursii pe Valea Pra
hovei și pe Litoral.

interes deosebit pentru lucrările 
din domeniul culturismului. Ve
nind în întîmpinarea unor astfel 
de cereri. Editura Sport-Turism 
a pus, de curînd, la dispoziția 
cititorilor interesați o lucrare sem
nată de cunoscutul specialist La- 
zăr Baroga. „Culturismul pentru 
toți" își dezvăluie încă din titlu 
intențiile, volumul adresîndu-se 
tuturor vîrstelor, de la copii la 
vîrstnicl, punînd Ia îndemînă o 
serie de exerciții practice și efi
ciente (înțelegerea este facilitată 
și de numeroase schițe), la a că
ror elaborare autorul a ținut sea
ma de particularitățile individuale, 
greutatea folosită, precum și nu
mărul corespunzător de serii și re
petări.

Intr-un cuvînt, pentru cei ce do
resc să aibă un corp armonios 
dezvoltat, „Culturismul pentru toți" 
constituie o lucrare care, sîntem 
siguri, va fi un util mijloc de do
cumentare.

MUNȚII NOȘTRI
Turismul montan are numeroși 

adepti. dovadă că munții noștri 
sînt străbătuți, indiferent de ano
timp, de mii de tineri și vîrstniei. 
Dorința de a cunoaște „pe viu* 
frumusețile patriei este dublată, in

terenul Laromet, ora 11 1 Teh- 
nometal — Flacăra roșie (Div. 
C) ; terenul B. Văcărescu, ora 
11: Automatica — Olimpia 
Giurgiu (Div. C) t terenul Elec
tronica, ora 11 : Electronica — 
ICSIM (Div. C) : terenul C.P.B., 
ora 11 : Șoimii TAROM
Avîntul Urziceni (Div. C).

PATINAJ. Complexul sportiv 
„Cireșarii", de la ora 9 : finala 
campionatului de patinaj 
rotile (seniori și juniori).

POLO. Bazinul Dinamo, de la 
ora 11 : Dinamo — Rapid 
(Div. A).

cursii la Montreal-Canada și In
nsbruck-Austria. cu prilejul Jocuri
lor Olimpice de vară și iarnă 1976.

Se poate cîștiga cu 5, 4. 3 și 2 
cifre ale numărului tipărit pe bilet 

Nu ‘
rarea 
pic.

Extragerea a Il-a : 
62 10 * “ -3 33 51 53 46 40 39

cîștigurilor de la această 
se va face astfel : în muni-

Plata 
tragere 
cipiul București de la 15 septembrie 
pînă la 5 noiembrie 1975 : în tară, 
de la 19 septembrie pînă la 5

„SPARTACHIADA FETELOR*

în dorința de â stimula activi
tatea sportivă de masă în rîndul 
tineretului, C.J.E.F.S. Prahova a 
organizat, la MiziL etapa finali a 
’„Spartachiadei fetelor", cu parti
ciparea a peste 200 de tinere din 
întreg județul. Această competiție, 
devenită tradițională — anul acesta 
la cea de a 3-a ediție — a angre
nat în etapele locale peste 3 000 de 
sportive, care și-au disputat întîie- 
tatea la handbal, volei, atletism, 
tenis de cîmp si tenis de masă. în
trecerile finale — bine organizate, 
cu sprijinul organelor locale din 
Mizil — 
gătoare : 
Ploiești : 
tenis de 
cu (Cîmpina) ; tenis de masă — 
Luminița Cepoiu (Mîneciu) ; 100 m 
plat — Stellana Morozan (Cîmpi
na) : greutate — Anastasia Po
pescu (Ploiești) ; lungime — Mo
nica Avram (Mizil).

au dat următoarele cîști- 
handbal — Dorobanțul 

volei — Voința Ploiești; 
cîmp — Mirela Comănes-

Aurel VASILESCU, coresp.

același timp, și de necesitatea de a 
avea o documentare exactă pri
vind traseele montane. Este, de 
altfel, ceea ce încearcă și Editura 
Sport-Turism tipărind mult soli
citatele ghiduri turistice în cadrul 
colecției „Munții noștri". Alcătuite 
de oameni cu multă experiență și 
cu bogate cunoștințe în acest do
meniu, ghidurile oferă atît posibi
litatea acumulării unor date teo
retice referitoare la masivele mun
toase, cît și informații deosebit de 
utile pentru cei ce vor, cu ruc
sacul in spate, să cutreiere pote
cile munților. Consemnăm apari
ția în această colecție a încă pa
tru lucrări (numerele 8—11) care 
au ca temă Munții Iezer-Păpușa 
(autor Dan Oprescu), Piatra Craiu
lui (I. Ionescu-Dunăreanu), Piatra 
Mare (Dan Bălteanu) și Cindrel 
(Mircea Buza — Simona Fesei).

însoțite de hărți ale traseelor tu
ristice, care conțin amănuntele ne
cesare pentru o bună orientare, 
precum și schițe ale unor zone 
apropiate, aceste ghiduri își dove
desc utilitatea, ele răspunzînd, tot
odată, și numeroaselor solicitări din 
partea turiștilor.

Emanuel FANTĂNEANU

el apariție in 
— pe care l-a
In 1946 — șl

GHEORGHE ROMAN, TURNU MĂ
GURELE. De la prima 
campionatul Diviziei A 
și cîștigat în acel an,

A. BAIA MARE. Adresa Federa- 
române de tenis ? Aceeași, ca a 

redacției noastre : 
16, sectorul 1. Dacă 
spun și etajul î II.

PLOIEȘTI. LaNELU QUINTUS,
Cluj-Napoca, băieții noului antrenor, 
Paul Popescu, au stabilit scorul eta
pei : 6—0 cu Politehnica Timișoara :

Cînd tabela o privesc,
Spectatorii se gîndesc : 
Judecîndu-1 după scor,
Antrenorul are ... spor !

In obiectiv — producția de materiale și echipament sportiv

CU CE SE POT LAUDA MEȘTEȘUGARII 
DIN MIERCUREA CIUC

Ne aflăm la Cooperativa mește
șugărească „Oltul" din Miercurea 
Ciuc, care ne-a fost călduros re
comandată nu numai de către ac
tiviști sportivi din localitate, d 
și de reprezentanți ai unor cluburi 
șl asociații din alte orașe. Diferi
tele ateliere ale cooperativei men
ționate produc, in serii scurte, sor
timente variate de articole spor
tive.

— Sarcina noastră de căpetenie, 
ne-a mărturisit tov. Adalbert 
Nagy, președintele unității, este 
deservirea populației. Avem mun
citori si tehnicieni, prieteni ai 
sportului, care au luat în studiu 
asimilarea unor obiecte mult cău
tate de echipele sportive din ora
șul nostru. Am început, acum 5 
ani, cu tricouri si jambiere de ho
chei.

Am aflat apoi că preocupările 
cooperativei s-au îndreptat, an de 
an. spre satisfacerea nevoilor sec
țiilor de performanță, producînd 
în special materiale și echipament 
pentru hochei, patinaj și schi, spor
turi prioritare pe aceste melea
guri. Tricourile, chilotii și ghetele 
de hochei, ghetele și costumele 
pentru patinaj artistic și viteză, 
bocancii și pantalonii de schi (tri
cotat! sau din stofă), iată numai 
cîteva dintre produsele a căror ca
litate a fost apreciată de localnici 
și de către conducerile unor clu
buri și asociații din Odorheiul Se
cuiesc, Gheorghieni și Cluj-Napoca 
care și-au cumpărat echipamentul 
necesar de la cooperativa „Oltul" 
din Miercurea Ciuc.

— Noi executăm lucruri la co
mandă. după gusturile clientilor.

i I

corespo^dențiL^I^L
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• S-A INAUGURAT noul sta
dion de la Sinaia, situat la intra
rea în oraș venind dinspre Bucu
rești. Noua bază sportivă are o 
tribună cu 3 000 locuri, vestiare cu 
instalațiile necesare și un teren de 
joc excelent gazonat. Cu prilejul 
Inaugurării, formația locală Car- 
pați, din Divizia C, a susținut un 
meci amical cu echipa bulgară 
Slivo Pole Ruse (4—1). • CUNOS
CUTUL PORTAR, Adamache, care 
a apărat buturile echipei Steagul 
roșu Brașov timp de peste 12 ani, 
a trecut la o altă formație din 
orașul de sub Tîmpa, Ia Metrom. 
Cu ocazia primului său meci în 
echipa Metrom, cînd aceasta a 
cîștigat partida cu Minerul Mo- 
tru (Div. B), colegii de club l-au 
sărbătorit pe Adamache pentru în
delungata sa activitate competițio- 
nală. • C.J.E.F.S. TULCEA, prin 
comisia județeană de moto, a or
ganizat cea de a iTI-a ediție a 
raliului Internațional ,,Mobra“ — 
pe ruta Tulcea—Negru Vodă—Bur
gas (Bulgaria) • ’ . . . _
1 200 km. Raliul 
cu bine de toți 
clpanțl, posesori 
bra. Nimeni nu 
curs nici măcar 
țlune mecanică ! • LA TECUCI 

s-a Inaugurat un parc de agrement, 
care are un lac pentru canotaj, 
terenuri de handbal, baschet șl 
volei o GIMNASTICA LA LOCUL 
DE MUNCA are noi adepți la 
Brăila. Recent s-a introdus aceas
tă utilă formă a exercițiului fi
zic la întreprinderea de reparații, 
la Laminorul șl la Centrul teri
torial de calcul • EDIȚIA a H-A

acest sezon în concursurile atletice de 
pe litoral, fiindcă, în prezent, ei nu 
mai sînt legitimați la Farul, ci la 
Steaua. Dacă n-ați mal auzit vorbin- 
du-se de el, este pentru simplul mo
tiv că au cam bătut pasul pe loc. 
Ceea ce nu e bine nici la...marș. Poa
te, însă, că e vorba de o lipsă de 
formă temporară și că, foarte curînd, 
veți reîntîlnl numele fraților Costache 
în coloanele noastre. Răspunzînd ce
leilalte întrebări, vreau să vă spun 
că, în general, probele de viteză sînt 
cele în care au un cuvînt foarte im
portant vîrstele atleților 
tinerețea lor. în probele de 
cele mai bune performanțe se obțin, 
de multe ori, la vîrste în care sprin
terii se gîndesc să se 
nu s-au retras încă.

ovidiu pAduraru, 
șadar, și din partea dv, 
ani de strălucită activitate în atle
tism ai Vioricăi Viscopoleanu, încu-

meșteșugărească de 
echipament sportiv ? 
cu strîngere de ini- 
lipsi de -fire P.N.A.ț 

confecționează arti- 
și avem nevoie de

'Prețurile sînt la fel ca cele din 
comerț, iar în privința modelelor 
stabilim pretai de bază de antecal- 
cul. Pînă în prezent nu am avut 
nici un fel de reclamatie, iar după 
afirmațiile unor tehnicieni de la 
S.C.M. Ciuc, ghetele de hochei 
executate de noi sînt mai rezis
tente decit altele importate. Pe 
plan local avem deja o tradiției 
cooperativa noastră poate produce 
cantități sporite la unele sortimen
te sportive. ajutind unitățile 
M.C.I. cu articole care lipsesc din 
magazine sau se aduc din străină
tate. Anul trecut a existai chiar o 
discuție în acest sens cu factorii 
interesați, dar nu s-a făcut nimic 
concret.

— Ce considerați totuși deficitar 
în producția 
materiale și

— O spun 
mă : ducem 
din care se 
cole tricotate . __
piele de calitate superioară, mate
rie primă care ne-a fost reparti
zată in cantități insuficient,- -^.le 
către U.C.E.C.O.M. Am făcut de
mersurile necesare si sperăm să 
primim un răspuns favorabil.

Am vizitat apoi cîteva ateliere 
ale cooperativei. Privind prototi
purile de articole sportive, unele 
expuse și la expoziția U.C.E.C.O.M. 
de la București, am observat vir
tuțile unor oameni harnici și plini 
de inițiativă, materializate în lu
cruri de o calitate remarcabilă, de 
care se vor bucura iubitorii sportu
rilor.

Troian IOANIȚESCU

A „CUPEI VIITORUL”, competiție 
fotbalistică organizată la Gheor- 
ghieni, la care s-au întrecut 4 
echipe din județul Harghita, a 
fost cîștlgată de echipa asocia
ției sportive organizatoare. Viito
rul s IN COMUNA FÎRTĂNEȘTI 
(jud. Galați) s-au amenajat două 
terenuri de mlni-rugby (în comu
nă a mal existat o asemenea ba
ză). Pe lingă cele două școli ge- 
nerale'funcționează șase echipe de 
rugby, pregătite de profesorii 
Gheorghe Felea și Viorel Secuia- 
nu « COMISIA JUDEȚEANĂ DE 
POPICE Covasna a organizat o 
Întrecere cu participarea a peste 
80 de popicari. Pe primul loc, pe 
echipe, s-a clasat Constructorul I 
Sf. Gheorghe, iar la individual Io- 
slf Condrad a ASOCIAȚIA SPOR
TIVA FORESTA din Moldovița 
(jud. Suceava) a inițiat, împreu
nă cu căminul cultural din co
mună, o serbare cîmpenească. Au 
avut loc meciuri de fotbal (Juni
ori, seniori șl old-boys), jocuri de 
handbal și tenis, iar formația că
minului cultural a prezentat un 
reușit program 
CAMPIONILOR 
SPORTIVE” la 
tiție de masă 
tradiție la Arad, a revenit sporti
vilor Carmen Vlad — la 100 m 
șl lungime, Marioara Vasile — la 
greutate, Doru Țapos — la 100 m, 
Molse Florea — la lungime șl 
Ionel Lugojan — la greutate.

CORESPONDENȚI: V. Feldman, 
C. Gruia, M. Topolschi. T. Sirio- 
pol, N. Costin, Cs. Malnasi, D. 
Moraru, Gh. Briotă, Gh. Petrin 
șl I. Ioana.
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artistic. ®„CUPA 
ASOCIAȚIILOR 

atletism, compe- 
cu o frumoasă

T. FILTPIDESCU, BUCUREȘTI. D< 
acord cu dv : Arbitrilor de fotba 
li se spune șl „cavaleri ai fluierului", 

5JW /■—

ceea ce nu-1 obligă. însă să fie...ca1 
valerl cu una dintre echipe (de o 
blcel cu gazdele), dîndu-le o mini 
de ajutor In anumite situații.

GRIGORE EMIL, CRAIOVA. Din in
troducere, reiese că epigrama a-ț 
compus-o la supărare. Se cunoaște

CRISTINA TLIE, CRAIOVA. Am ci 
tlt cu atenție lunga dv. scrisoare. Ș 
eu sper că fotbaliștii noștri vor ave; 
o comportare bună în competițiile eu 
ropene care bat la ușă. O tînără fat 
din Craiova le așteaptă cu emoție 
dar șl cu încredere rezultatele !

TANCU GEORGE, COMUNA SAL 
CIA. La handbal, cupele ce se decen 
echipelor cîștigătoare ale Campionatu 
Iui mondial sau ale Cupei campio 
nilor europeni sînt transmisibile. Na 
tural, am vrea ca sportivii noștri s 
le transmită cît mai rar sau chiar» 
deloc !

GHEORGHE CIOREI, DUMBRÂ 
VENI. Echipa dv. favorită, Dinamc 
a pierdut, după cum știți, meciul c> 
Sportul studențesc. Poate șl din ca 
uză că urările dv. au sosit prea tîr 
ziu I Dar clasamentul poate sufei 
schimbări esențiale de la o etapă 1 
alta, mai ales că nici nu există un li



CUM ESTE înW 
NIIUL AN SPORTIV ȘCOLAR?

RAID ÎN JUDEȚELE
SUCEAVA, GALAȚI ȘI IAȘI

N oul an școlar se apropie cu pași repezi. Evenimentul 
este întâmpinat aproape pretutindeni așa cum se cuvine, 
preparativele vizînd o sferă largă de probleme, între 

eare și cele legate de activitatea sportivă a elevilor.
Raidul nostru, întreprins pe tema pregătirilor pentru noul 

an școlar, cuprinde trei județe — Suceava, Iași și Galați — 
în care, după cum se va vedea, există multe inițiative demne 
de reținut...

Cadre pregătite, bază materială, acțiuni continue
Suceava, Vatra Dornei, comu

nele Botoșana, Calafindești, * To- 
direști — iată cîteva din puncte
le itinerarului nostru în ™ 
de Sus“ a Moldovei, acum, 
preajma deschiderii noului 
școlar. x

La Inspectoratul școlar jude
țean, activitate febrilă. Sînt ne

numărate probleme ce trebuie 
rezolvate, cu operativitate și dis- 
cemămînt. Stăm de vorbă cu 
prof. Gheorghe Moga, inspector 
cu probleme de educație fizică. 
Subiectul : în ce măsură numă
rul de cadre didactice de specia
litate satisface cerințele ?

„în momentul de față la șco
lile din județul nostru — ni se 
spune — există 250 de catedre, 
împărțite în așa fel incit să se 
poată asigura desfășurarea orelor 
conform programelor. Ce cred că 
este demn de relevat, e faptul 
că două treimi dintre posturile 
existente sînt acoperite cu profe
sori cu pregătire superioară**.

Este suficient, oare, să dispui 
de cadre bine pregătite, fără a 
asigura și condiții materiale a- 
decvate ? Firește, că nu. Pornind 
de la această „simplă4* concluzie, 
oameni inimoși ca primarul I. 
Ciucă și directorul școlii gene
rale, din comuna Botoșana, S. 
Todiraș, directorul M. Chidceșa, 
în același timp și profesor de 
educație fizică, din comuna Ca
lafindești, directorul M. Giciu și 
profesorii I. Miron, Gh. Bighiu, 
Rodi ca Pal de la liceul din Va
tra Dornei, directorul ing. D. 
Pînzar de la Grupul școlar pro
fesional și tehnic din Suceava au 
fost inițiatorii și animatorii rea
lizării unor baze sportive, ja 
care elevii și părinții și-au adus 
și ei o importantă contribuție în 
muncă voluntară. La V. Dornei, 
Botoșana și Calafindești odată 
cu noul an își vor deschide por
țile și noile săli de sport (do
tate, prin grija inspectoratului 
școlar cu echipamentul necesar), 
în timp ce la Grupul școlaj^ pro
fesional și tehnic sînt în curs de 
finisare terenurile de sport.

Se cere, totodată, și o activi
tate continuă prin inițierea unor 
manifestări atractive, 
ireproșabil. In județul 
planurile de acțiuni

.Țara 
în 
an

organizate 
Suceava, 
cuprind

Dar, pînă

SPORTUL DE MASĂ, FACTOR ACTIV
In dezvoltarea capacităților c

Raid la Arad, 
Timișoara și Lugoj

competiții pe diferite niveluri"! 
de la cele destinate tuturor ele
vilor, pînă la cele care vizează 
performanța. Acestora li se a- 
daugă și un campionat în care 
sînt angrenate toate școlile, or
ganizat la mai multe discipline, 
care, pornind de la faza pe 
clasă, are drept finalitate desem
narea celor mai bune echipe 
care participă la calificările pen
tru diviziile școlare 
niori.

Baschetul, unul din sporturile 
preferate ale școlarilor suceveni

Așadar, cadre pregătite — bază 
malerală corespunzătoare — ac
tivitate bine organizată, iată re
lația care poate asigura succesul. 
Firește, trebuiie însă multă pa
siune și inițiativă.

Emanuel FÂNTÂNEANU

acum ?
Se cuvine subli

niat din capul locu
lui că atît la Ga
lați cît și la Te
cuci, am putut con
stata cu satisfacție 
mult interes față de 
perspectivele activi
tății sportive de 
masă a elevilor. La 
Liceul nr. 4 din 
Galați, grija pentru 
întocmirea calenda
rului competițional 
constituie o preo
cupare prioritară Ia 
fel ca și pentru 

ucamenajarea tere
nurilor și sălii de 
sport. Acțiuni ase
mănătoare, la șco
lile generale nr. 5 
și nr. 7 din Galați» 
nr.4 și 
Tecuci.

nr. 8 din 
Cuvinte de

pentru 
de

laudă și 
elevii Liceului 
marină, pentru cei 
de la școala spor
tivă din Tecuci, 
gata de pe acum, 
pe plan organizato
ric, pentru 
concursuri 
petiții aie 
an școlar.

Din păcate, 
’ vedem obligați 
consemnăm și 
le aspecte negative, 
supărătoare mai 
ales prin indife
rența și delăsarea 
unor directori de 
școli sau profesori 
de educație fizică. 
Numai așa ne-am 
explicat starea to
tal necorespunză
toare a curților și

primele 
și com* 

noului

ne 
sâ 

une-

spațiilor de 
de la școlile 
rale gălățene 
12, 14, 18, 29 
precum și de ] 
Iile generale 
Tecuci, nr. ~ 
înecate în 
praf și bălării. Ar
gumentul că abia 
in luna septembrie 
asemenea stări de 
lucruri vor fi li
chidate trădează, e- 
vident, un spirit 
gospodăresc nu prea 
dezvoltat. De ce, 
oare, asemenea
preocupări trebuie 
să se facă simțite 
chiar în ajunul în
ceperii anului 
Iar?

Pe deplin caracteristică realităților mișcării sportive din țara noas
tră, importanța individuală și, mai ales, socială, a practicării spor
turilor de către oamenii muncii a fost'adine analizată în Mesajul 

adresat de către tovarășul N1COLAE CEAUȘESCU participanților la Confe
rința pe țară a mișcării sportive : „Pornim de Ia necesitatea ca activita
tea de educație fizică ți sport să fie mai adine legată de producție, să 
contribuie la stimularea și dezvoltarea energiilor și a capacităților crea
toare ale oamenilor muncii în munca concretă, pentru îndeplinirea sarci
nilor de plan în întreprinderi, să asigure participarea activă ți nemijlo
cită a maselor largi de sportivi la înfăptuirea politicii generale de dezvol
tare economico-socială a țării, de edificare a noii orînduiri".

Sigur că, legarea sportului de producție comportă multiple aspecte cu
noscute și aplicate cu bune rezultate în întreprinderi ți instituții. In rai
dul de față am urmărit, insă, și alte forme sub care raportul direct din
tre educația fizică și procesul creator al muncii se poate manifesta, mai 
ales în întreprinderile industriale. Așadar, vom urmări influențele pe care 
Ie poate avea o bună activitate sportivă asupra atragerii și conservării 
mîinii de lucru, limitării fluctuației forței de muncă, pregătirii cadrelor 

’ ’ și tehnicismului, creșterii pro- 
muncă ți timp iiber, preîntim-

pentru a face mai bine față mașinismului 
r intreductivitâții muncii, echilibrului necesar 

pinârii accidentelor de munca.

CONTRIBUȚII LA INTEGRAREA Electrobanatul Timișoara am

PRODUCȚIE
In procesul dirijării mîinii de 

lucru din mediul rural spre cel in
dustrial se produce, printre altele, 
o mare fluctuație a forței de mun
că. Astfel, numai la Întreprinderea 
de vagoane din Arad, cifra anga
jărilor și plecărilor este destul de 
ridicată de-a lungul unei perioade 
de un an. Alături de alte diferite 
forme de a limita acest proces, afir
măm, pe baza atît a unor realități 
întâlnite, cit și a discuțiilor avute 
în orașele vizitate că. in atragerea 
și păstrarea forței de muncă intr-o 
întreprindere oarecare, o activitate 
sportivă bine organizată și orien- 

în acest scop poate avea 
rol deloc neglijabil. Iată, 
pildă. la I. V. Arad — 

deci în plin centru urbanistic — 
ființează încă dn 1961, cîteva echi
pe de trintă, disciplină specifică 
mediului rural al județului. Expli
cația constă în faptul că tinerii 
muncitori, proveniți din satele și 
comunele județului, și-au exprimat 
dorința de a practica în continuare 
un sport ce le era, din copilărie, 
familiar. în acest caz, adaptarea la 
sistemul sociocultural al orașului 
s-a făcut mult mai ușor tocmai 
prin intermediul sportului, iar in
tegrarea în mediul uzinal a deve
nit mai rapidă. mai profundă.

La
întilmt un caz în care, provenind 
din sate și comune apropiate și 
concentrate întîmplător în secția 
montaj, un grup de fete au cerut 
să alcătuiască o echipă de hand
bal, sport cu tradiții in localitățile 
lor de baștină. Cu siguranță că. în 
eventualitatea 
formații 
fi deloc 
tuie un 
nere de 
natul și

deplasării acestei 
în satele respective, n-ar’ 
exclus ca vizita să consti- 
imbold si pentru alte ti- 
a se anga.ia la Electroba- 
nu în altă parte.

GIMNASTICĂ LA LOCUL
DE

NU
Secretarul 

municipiului

MUNCĂ, DAR
NUMAI ATÎT.
Comitetului de partid 
Lugoj și președinte

al 
._____  al

C.M.E.F.S., tov. Gheorghe stanciu, 
ne semnala marele salt industrial al 
localității, atît din ultima vreme, 
cît și de-a lungul viitorului cinci
nal, 1976—1980. A ieșit în evidență 
faptul că, pe baza automatizării, 
informatizării și cibernetizării pro
ceselor de producție, solicitarea lu
crătorilor devine din ce în ce mai 
mare.

Plecînd de la aceste constatări de 
interes economic general, am pornit 
să cercetăm unele dintre căile prin 
care practicarea sportului, la nivelul 
întreprinderilor, ar putea facilita 
reacomodarea omului la agregatele 
progresiv mai complicate. George

Balomlr, medicul de întreprindere de 
la Mondial Lugoj, specifica marile 
avantaje ale gimnasticii de Dro- 
ducțle. *

In același timp, însă, ne sublinia 
și o altă idee, deosebită prin im
portanța ei : .Practicarea sportului 
de către muncitori concură și mai 
direct ia stabilirea unei relații er- 
gonomice între om șl mașină. Miș
carea în aer liber, mai ales sub 
forma jocurilor colective, cultivă ca
pacitatea de concentrare psihică la 
efort prelungit, coordonarea acțiuni
lor, posibilitatea de decizie rapidă 
asupra celei mai bune dintre solu
țiile ivite concomitent, spiritul de 
cooperare și de competitivitate. Com
parați aceste fapte, caracteristice de 
pildă handbalului cit și reacțiilor ne 
care trebuie să le aibă un bun mun
citor al unei complicate mașini, ai 
veți vedea cite puncte comune — 
aș spune similitudini _  există in
tre ele..." Discutând cu reprezentanți 
ai comitetului de partid și u.T.C. șl 
ai comitetului sindical de la Filatura 
de mătase naturală din Lugoj, uni
tate în care gimnastica la locul de 
muncă este practicată cu bune rezul
tate din 1971, valabilitatea acestui 
nou aspect al relației ce poate ti 
stabilită intre educația fizică șl pro
ducție a fost, de asemenea, relevată 
pregnant.

Se face, așadar, necesară dublarea 
activității de gimnastică in producție 
cu practicarea continua a jocurilor 
colective, cu atît mai mult cu cît șl 
psihologul Mihai Hohn de la Labo
ratorul de psihologie a muncii de la 
I.V. Arad pleda, printre altele, asu
pra posibilităților mult mai vaste 
pe care le are un lucrător antrenat 
pe terenul de sport de a evita unele 
forme— nu puține — de accidente 
de muncă. „Intr-un astfel de caz, 
instinctul de conservare este insufi
cient și el trebuie dublat de un spi
rit de orientare in situații critice, 
educat prin sport șl care poate salva 
chiar viața unul lucrător. In alte 
condiții, el va fi Imobilizat psihic in 
fața unui iminent pericol".

PE TERENUL DE
COLOCVII DESPRE

SPORT,
VIATA

Cercetări de ultimă __ ___
meniul științei conducerii arată că 
la dezvoltarea noii discipline 
concură numeroase alte științe, 
clasice sau mai recente. Iar dacă 
aducem în discuție modalitățile 
cele mai eficiente de a conduce

e-

oră în do-

microgrupurile de producție — 
chipe de lucru, ateliere, secții 
in vederea realizării sarcinilor 
muncă și fără a forța cîtuși 
puțin lucrurile, educația fizică .. 
sportul iși pot asuma responsabi
lități. La Electromotor Timișoara 
am putut recepționa situația în 
care pe terenul de sport a fost 
aplanată o disensiune de producție 
între maistrul-șef de echipă și u- 
nul dintre lucrătorii săi. Expunînd 
cazul medicului de întreprindere 
de la Textila Lugoj, acesta și-a 
formulat următoarea opinie : „Fap
tele au o explicație simplă : pe 
terenul de sport, omul devine mai 
deschis, mai volubil, mai sensibil 
la comunicări depășind astfel gra
nițele viguroase ale disciplinei in
staurate în procesul de producție, 
fără, insă, ca prin aceasta să uite 
cîtuși de puțin respectul datorat 
șefului". Ideea poate fi extinsă și 
am întîlnit-o sub altă formă în 
rîndul lucrătorilor secției galva
nizare de la Elba Timișoara, par
ticipant în grup cu șefii profesio
nali ai secției la numeroase 
excursii spre cabana de la Șag 
Timișeni.

sport 
gene- 
nr. 6, 
și 30, 

la șco- 
‘ din 

2 și 3, 
moloz,

Telemac SIRIOrOL

Preocupări ți inițiative remarcabile
din municipiul și județulȘcolile

lași nu-și dezmint prioritățile pentru 
activitatea sportivă de masă. în acest 
sens, la inspectoratul școlar al ju
dețului se lucrează în ritm susținut 
pentru orientarea intr-un mod și mai 
convingător a orelor de activități edu
cative către concursuri și competiții 
interclase și interșcoli, care să cu
prindă elevi incepind cu cei din cla
sele I. Prof. Elena Alexandrescu, in

spector general, ținea să sublinieze că 
în special atletismul se va afla, și 
în noul an școlar, in atenția condu
cerii școlilor și a profesorilor de spe
cialitate. Acțiuni de ,.deschidere", 
crosul bobocilor, crosul de toamnă și 
campionatele de atletism ale școli
lor generale și liceelor. O bună expe
riență acumulată în această privin
ță în cadrul unor instituții de învătă- 
mînt (liceele: pedagogic, de infor
matică, nr. 2, 3 și 8 și școlile gene
rale nr. 2 și 17) va fi de bun augur 
pentru toate celelalte unități școlare, 
•astfel ca majoritatea elevilor să sem
neze o prezență notabilă și mai ales 
continuă în activitatea sportivă de 
masă. Prof. Alexandrescu a ținut, 
totodată, să remarce că în realizarea 
acestui obiectiv important, inspecto
ratul școlar se bucura de sprijinul teh
nic nemijlocit al organelor sportive.

O activitate sportivă de masă con
tinuă, eficientă, la nivelul tuturor șco
lilor reprezintă un deziderat subordo
nat altor doi factori importanți: asi
gurarea unităților de învățămînt cu 
cadre de specialitate și existența unui 
minim de condiții materiale, lată as
pecte aflate, de asemenea, în' aten
ția Inspectoratului școlar al județu
lui lași.

la completarea unor nevoi chiar și 
la nivelul orașelor. In același timp, 
instruirile ce se efectuează periodic cu 
învățătorii, în probleme de sport 
școlar ( o astfel de instruire este 
în plină desfășurare, cu 260 de în
vățători din toate comunele ieșene), 
precum și lecțiile deschise — model, 
programate prin școala de aplicație 
a Liceului pedagogic vin să stabileas
că modalități de .lucru, îndeosebi în 
direcția organizării activității sportive 
de masă a elevilor.

Cît privește baza materială a acti
vității sportive școlare, și aici efortu
rile apar notabile. Majoritatea unită
ților de învățămînt din municipiul 
lași beneficiază de spații, unele bi- 
tuminizate, pentru exerciții fizice, 
după cum este pe cale de îmbunătă
țire situația sălilor de sport. Noi 
asemenea amenajări sînt prevăzute 
pe Ungă liceele pedagogic, economic 
și de informatică din lași, iar în 
cincinalul următor, pe lingă școli din 
municipiul de reședință și din orașe 
ca Tg. Frumos și Hîrlău.

în final, o nedumerire: cunoscînd 
faptul că Liceul pedagogic din lași 
reprezintă unul din centrele Activității 
sportive școlare de masă, n-am în
țeles de ce aici Inițiativa comple
tării unor amenajări sportive in aer 
liber a rămas nefinaiizată. Au apă
rut, prin eforturile elevilor și profe
sorilor, terenuri pentru jocuri sportive 
și atletism, a început bituminarea 
unora dintre ele. Operația s-a în
trerupt, însă, existind primejdia 
(obiectivă) a degradării lucrărilor e- 
fectuate. Situația trebuie remediată 
cît mai grabnic, fiind vorba de o 
școală-model, care pregătește cadre

Cu urmări directe asupra măririi productivității muncii, gimnastica la lo
cul de muncă se extinde în întreprinderi și instituții. Foto : I. MI1-IÂICA

Multe dintre faptele cunoscute la Arad, Timi
șoara și Lugoj atestă, dacă nu foarte susți
nute preocupări, în orice caz, nevoia ca acti
vitatea sportivă să devină mai organic legată de 

procesele strict productive. Pentru a realiza acest 
imperativ, cunoașterea sportului de masă in multiple 
dimensiuni — în primul rînd sociologice și econo
mice — este o cerință obligatorie. In privința căilor 
de realizare practică a acestui deziderat, interlocu
torii noștri s-au aflat în consonanță. Consemnăm 
cîteva dintre soluțiile prezentate de ei, considerîn- 
du-le drept tot atâtea concluzii firești :
• GH STANCIU, secretar al Comitetului municipal de partid 

Lugoj: „Trecerea pe prim-plan a obiectivelor majore ale spor
tului de masă, depășindu-se, la nivel de întreprindere, stadiul 
formării doar a echipelor reprezentative, care se întrec in cam
pionatul municipal sau județean; deplasarea centrului de greu
tate a activității la nivelul secțiilor, sectoarelor, echipelor do 
lucru etc.*.

)

CUPA U.G.S.R." LÂ POPICEII

200 de finaliști se prezintă, azi 
$i mîine, la startul întrecerilor do
tate cu «Cupa U.G.S.R.“ la po
pice, competiție programată să se 
desfășoare în municipiul Brașov. 
Popicăriile de la Rulmentul și Hi
dromecanica, amenajate sărbăto-

de 
de 
$i

,,O mult 
pe tur im

• V, IGNA, prîm-vîcepreședinte ol C.M.E.F.S, Lugoj: 
moi eficientă colaborare intre organele cu atribuții 
sportiv: asociații sportive, sindicate, organizații U.T.C.

O M. HOHN, psiholog, laboratorul de psihologie a muncii 
I. V. Arad : „Factorii răspunzători de organizarea sportului 
în întreprinderi ar trebui să se consulte cu medicul, psihologul, 
ergonomul și oficiul de cercetare a forței de muncă din în
treprinderea sau din orașul respectiv-.

O P. PAVA, membru în comitetul sindicat Electrobanatul Ti
mișoara: „Amenajarea bazelor sportive in imediata apropiere 
a locurilor de muncă, atît prin resurse locale, cît și cu largul 
concurs al consiliilor populare".

Toate acestea atestă că activitatea sportivă poate deveni 
un sprijin, un aliat de nădejde al conducerii oricărei unități 
industriale in vederea realizării indicatorilor de pian. O astfel 
de activitate înseamnă și o nouă modalitate de realizare și 
afirmare a personalității umane, cu nevoi ți aspirații intime 
ce trebuie satisfăcute în cadrul noilor relații sociale în care 
trăim.

sportului

Raid realizat de Radu TIMOFTE

„CROSUL TINERELOR MUNCITORIti
fi, azi și 
importante 

.Crosul tinerilor muu- 
organizată de

Municipiul Sibiu va 
mîine, gazda unei 
competiții 
citori", întrecere 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
Uniunea Tineretului Comunist și 
Federația de atletism. Ea reunește

categorii de virstă, iși vor disp 
Întâietatea în decorul pregătit f 
bătorește de către gazdele sibh 
După festivitatea de deschid 
programată la ora 9,30, publ 
va putea asista la confruntarea 
nerilor sibieni într-o atractivă



TURNEUL RUGBYȘTILOR
ÎN NOUA /1LLANDA, UN START LANSAT 
SPRE NOI PERFORMANTE VALOROASE

• Aprecieri elogioase ale presei de la antipozi • V. Irimescu
ne împărtășește impresii

Tînărul antrenor federal Valeriu Irimescu 
(nu are nici 35 de ani) este un interlo
cutor pe cit de agreabil, pe atît de com
petent. Venit la cîrma naționalei <în tan
dem cu Petre Cosmănescu) în 1973. a pus 
umărul la redresarea rugbyului românesc, 
dindu-i o fată nouă, modernă. După numai 
doi ani de drum putem spune, fără teama 
de a greși, că Irimescu își onorează man
datul. „Tricolorii" ioacă astăzi mai bine ca 
in trecut, ei fiind uniți sufletește în această 
minunată entitate, care este echipa na
țională. Și rezultatele obținute sînt, _ fi
rește. excelente : nici o înfrîngere din noiem
brie 1973 (cînd s-a pierdut, pe nedrept. în 
condițiile cunoscute, la Valence, cu Fran
ța ; 6—7). drept urmare titlul prestigios de 
campioni ai Europei, anul acesta, după o 
suită de trei victorii (Franța. Cehoslovacia. 
Spania) și o singură egalitate (Italia).

Desigur, un asemenea buchet de succese 
nu putea trece neobservat. Și. iată-i pe 
băieții i noștri invitați în Noua Zeelandă, 
tară în care „sportul rege" este rugbyul.

Bilanțul cifric al turneului este astăzi 
binecunoscut cititorilor noștri. Interesează, 
credem, acum, mai mult unele amănunte 
și impresii de ordin general asupra utili
tății și. desigur, urmărilor debutului româ
nilor pe una din primele scene ale rugby
ului mondial.

Redăm mai ios unele considerații ale lui 
VALERIU IRIMESCU asupra acestui turneu.

„Am plecat de acasă cu un sentiment 
tmpărtit. Pe de o parte, ne stăpinea bucu
ria. mindria de a putea juca în cîteva din 
„sanctuarele" rugbyului mondial ; pe de 
alta, teama de a nu face, totuși, fată celui 
mai puternic rugby din lume, de a nu re
zista fizic pînă la capăt și de a „claca" 
pe parcurs. De indată ce am ajuns, insă, 
primirea exceptional de caldă și priete
nească, care ni s-a rezervat, a topit, parcă 
pe nesimțite stînjeneala, îngrijorarea.

— Cum a fost adaptarea 1 Grea 7
— Nu. Gazdele noastre — foarte îndato

ritoare — ne-au făcut să ne simțim ca 
acasă. Apoi, presa ne-a luat în brațe din- 
tr-un început si ne-a plusat din plecare, 
chiar înainte de a ne cunoaște. Veneam în 
necunoscut... necunoscuti. A fost necesar, 
de aceea, să fim pe larg prezentați publi
cului, prin ample reportaje și fotografii. 
Eram acei ce trebuiau să aducă un „suflu 
proaspăt în rugby". (Rumanians bring fresh 
rugby). Grea povară... Noi știam cite ceva 
despre rugbyul neo-zeelandez. Ei mai ni
mic despre al nostru. Pentru a umple 
acest gol presa a avut un rol important.

— Și se pare, nu i-ati dezamăgit anti
cipările.

— Chiar așa. Am plecat din tară cu mo
destie. cunoscîndu-ne lungul nasului, cum se 
spune. Așa se face că ne-am fixat un 
obiectiv realist : să avem o comportare cit 
mai bună ; să nu pierdem la mari dife
rente și să facem totul în așa fel incit 
să ciștigăm și noi 3 intilniri din 8 !

— După cum se vede, obiectivul a fost 
Insă depășit...

de la jocurile susținute
— Da, șî nu oricum ! S-a jucat vîrtos și 

bine. Chiar din primul meci, foarte im
portant. De el depindeau multe. Știți, se 
zice, că întotdeauna prima impresie con
tează. Am intilnit la Gisborne selecționata 
provinciei Poverty Bay, foarte puternică. 
Pentru noi a fost, poate, jocul cel mai di
ficil. Era primul contact cu rugbyștii „all 
blacks". Poate a contat și faptul că ni s-a 
spus că de comportarea de debut va de
pinde și adeziunea publicului. Cert este că 
băieții noștri au intrat pe teren extrem de 
ambiționați. S-a jucat o carte mare, intr-o 
ambiantă extraordinară : 30 000 de specta
tori. în fată un „XV" cu doi internaționali 
celebri. înaintașii Jan Kirkpatrick și Lawrie 
Knight și un tînăr „all black", Robbie 
Newlands (pe care l-am reîntîlnit apoi in 
meciul-test de la Wellington).

— Care a fost formația noastră în acest 
prifta meci 7

— Durbac — Constantin, Nica, Nicolescu, 
Motrescu — Bucoș, Paraschiv — Fugigi, 
Dumitru, Pop — Dărăban, Mușat — Turlea, 
Munteanu, Dinu. Acest XV a învins, Ia ca
pătul unui meci senzațional, cu 19—12, sub 
bagheta unui arbitru celebru, McDavitt (care 
avea să ne mai arbitreze si în ultimul joc). 
Ce aș putea spune în plus, poate doar să-1 
citez pe cunoscutul ziarist J. L. Sullivan 
care, flatîndu-ne, a scris : „Românii au ve
nit aici să învețe, dar ei ar fi putut să fie 
profesori !“

— Ce alte fapte mai deosebite ne mai 
puteti relata ?

— O echipă puternică, cu alti interna
ționali celebri, cum ar fi cei trei frați 
Going (unul mijlocaș la gramadă, altul la 
deschidere și un al treilea fundaș dintre 
care Sid — demiul — este socotit drept 
cel mai bun rugbyst „all black" din ulti
mul deceniu și mijlocașul la grămadă nr. 1 
al lumii) am înfruntat-o la Whangarei, in 
fata a circa 35 000 spectatori. Este vorba 
de selecționata provinciei North Auckland, 
în fata căreia am pierdut cu 0—3, K. T. 
Going, lovitură de pedeapsă (după ce Bu
coș și Constantin au ratat fiecare cite o 
I. p. in fata buturilor), fără însă a scădea 
cota de ansamblu a team-ului nostru.

— Unde a fost cel mai greu 1
— Fără îndoială, testul de la Wellington, 

de la sfîrșit. Dar foarte dificil ni s-a părut 
și jocul de Ia Invercargill, cu selecționata 
Tării de Sud (Southland). Acolo, am re
montat de la 0—9, pentru a învinge, în cele 
din urmă, cu 12—9 i (deși se accidentaseră 
Constantin și Mușat). A doua zi presa 
titra echivalentul binecunoscutului dicton 
latin „veni, vidi, viei" (They came, they 
saw, they conquered), adică „au venit, 
au văzut, au învins".

La Timaru, împotriva „XV“-lui South 
Canterbury, în cel de al 7-lea joc al tur
neului, am pierdut cu 4—12 (o încercare a 
noastră contra a 4 lovituri de pedeapsă !). 
Foaie și pentru că i-am odihnit in vederea 
testului ultim pe Munteanu, Bucoș. Dără
ban, care s-au adăugat numeroșilor acci
dentați (Dinu, Varga, Constantin, Mușat).

Cîteva facsimile din presa neo-zeelandeză din timpul turneului rugbyștilor români. 
Iată traducerea lor : „Nu pierdeți turneul de rugby al românilor (campioni europeni)" ; 
„Ei au venit, ei au văzut, ei au cucerit" ; „Românii, aici să învețe — dar ei ar fi putut 
fi profesori" ; „Românii aduc talentul unui rugby proaspăt în Southland".

— Cum a fost finalul 7
— La acel 10—10 cu XV-le de tineret 

al Noii Zeelande, s-a jucat pe un teren 
foarte greu, pe. o ploaie torențială și un 
vînt năpraznic care ne-au însotit tot me
ciul. Poate așa se și explică faptul că multi 
spectatori au preferat să stea in fata 
micilor ecrane (ni s-a spus că pe teren au 
fost doar... 27 000). Echipa noastră s-a com
portat foarte bine, remontînd, după pauză, 
un handicap de 10 puncte (două încercări 
Constantin și D. Alexandru, o transformare 
Bucos), în fața unei selecționate neo-zee- 
landeze de o tărie excepțională, învin
gătoare în trecut și asupra echipei prime 
a tării gazdă. Intilnirea, în ansamblul ei, a 
fost o excelentă propagandă pentru rugby.

— Am dori să ne spuneți care sînt rug
byștii care au confirmat într-o măsură ma
ximă încrederea acordată 7 Cu alte cuvinte 
care au fost cei mai buni 7

— Munteanu (a jucat în 7 meciuri), Mușat 
(6), Dărăban (7), Dumitru (8), Pop (7), Pa
raschiv (7), Alexandru (6), Bucos (6). Bine 
s-au comportat și Motrescu (8), Constantin 
(6), Nica (7), Nicolescu (5) ș.a. Ceea ce mi 
se pare mai important este că printre re
marcați se află multi tineri pe care se va 
putea conta din plin de acum înainte. Printre 
cei care nu au corespuns întru totul așteptă
rilor noastre îi putem cita pe Aldea, Baciu, 
Simion și Bărgăunaș.

— S-a format, după cite am înțeles, o- 
satura viitoarei echipe naționale care va în- 
tîlni pe rînd Polonia și Franța. în acest an 
și apoi, anul viitor. Olanda. Italia și Spania. 
Sînt, de fapt, partidele din campionatul Eu
ropei. același, a cărei ediție trecută am cîș- 
tigat-o. Opinia publică dorește. în mod fi
resc. o reeditare a acestui succes. Să fie 
oare o pretenție prea ambițioasă 7

— In ultimul timp echipa națională a 
început să joace rugby, părăsind, sperăm 
pentru totdeauna, ideea anti-jocului. Cu a- 
ceastă echipă, care poate, desigur, să mai 
fie îmbunătățită, dorim să obținem succesele 
de care aminteați. Este un dezinderat abso
lut realist.

— Ce ne puteți spune. în încheiere, despre 
neo-zeelandezi 7 Cu ce observații vă întoar
ceți 7

— Ei joacă mult pe înaintare șî foarte 
iute. Toți rugbyștii „all blacks" au un gaba
rit mare și dau dovadă de calități excep
ționale, angajarea lor este totală și îndemi- 
narca bună (s-a spus că ai noștri au fost 
mai buni Ia acest capitol). Jocul lor este 
orientat numai perpendicular pe ținta adver
să și ei folosesc mult grămezile spontane, 
capitol unde le pot fi tuturor profesori. în 
asemenea situații absolut toți jucătorii îna
intași „pun capul jos" și talonează balonul, 
trecind atît peste minge cît și peste adver
sarul care a culcat-o sau a fost prins cu 
ea în brațe. Liniile dinapoi — în afara trei- 
sferturilor de la Manawatu care au profitat 
de absenta lui Nica din echipa noastră și au 
jucat pînă la aripă — de obicei fac încruci
șări la nivelul uverturii sau centrilor, min
gea fiind readusă spre înaintare, ea neajun- 
gind la aripi.

— Cum ați fost arbitrați 7
— Arbitrajele au fost, în general, bune. 

La ei „ținutul" nu se fluieră, arbitrajul fiind 
foarte liber și permitînd ca mingea să cir
cule mult. Meciul se întrerupe foarte rar. 
Noi ne-am adaptat imediat acestui stil, care 
ne convine, folosind cele fi zile înainte de 
debut ca să vizionăm partide, să ne infor
măm, să ne aclimatizăm.

— întrevedeți pentru rugbyul nostru, în 
contextul turneului z neo-zeelandez, viitorul 
cu optimism 7

— Fără îndoială că da. Cu condiția ea și 
Ia nivelul cluburilor să se lucreze la fel de 
serios precum la echipele naționale. Am con
vingerea că pentru balonul nostru oval Vor 
urma zile și mai bune I

Avem, la rîndu-ne toate motivele să-1 cre
dem și să-1 aprobăm pe Valeriu Irimescu. 
care tine în mînă frinele echipei naționale și 
de care se leagă ultimele succese. Este neîn
doios că el va ști să profite de „lecția neo
zeelandeză" pentru a contribui, alături de 
Petre Cosmănescu, la înnoirea rugbyului ro
mânesc. seriozitatea cu care lucrează acest 
cuplu dîndu-ne convingerea că soarta echipe
lor nationale de rugby este în mîini bune și 
că drumul pe care s-a pornit acum doi ani 
și mai bine nu a atins încă limita sa de 
sus.

Dimitrie CALLIMACHI
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Pornită In 1914. cu posibilități 

modeste, dar animată de entuzias
mul unor pasionați, cea mai mare 
competiție internă a rugbyului — 
campionatul — s-a dezvoltat an 
de an, alungind astăzi — datorită 
excelentelor condiții create miș
cării noastre sportive — la o 
plina maturitate. Si dacă la

de- 
de-

PROGRAMUL ETAPEI 1 
(7 septembrie)

SERIA I : C.S.M. Sibiu 
stanța; Rulmentul Birlad 
stanța; Minerul Gura Huaioralai — 
tul studențesc; partida Gloria 
se va disputa ia 10 septembrie.

Con- 
Con-

Spor- 
Steaua

SERIA A îbA: Grivița Roșie — Agrono
mia Cluj-Napoca; Universitatea Timișoa
ra - Vulcan; Intîlnirile Dinamo — Poli
tehnica Iași și Știința Petroșani — Olim
pia vor avea loc la 10 septembrie.

lJ\V0ă\\\\\\\\\\\\\W
but mai toată activitatea se în- 
vîrtea în jurul Capitalei și a ce
lor citeva cluburi care o reprezen
tau. astăzi putem vorbi de o 
ală efervescentă rugbystică 
tară.

Iată-ne în preziua pornirii_
lui de-al 59-lea campionat națio
nal de rugby. 16 formații din 
București și din tară se vor pre
zenta duminică, la start, fiecare, 
desigur, cu veleități deosebite. 
Vnele vot viza titlul, altele, mai 
modeste, se vor lupta pentru un 
loc sub soarele diviziei naționale 
A. Anul acesta campionatul se 
mentis în formula pe „două se- 
rii“, adoptată in ediția preceden
ta si care, se pare, a dat rezul
tate mulțumitoare.

Intre cele 8 echipe care vor 
aborda întrecerea în prima grupă

re-
ia

ee-

se detașează Farul, campioana 
anului trecut. Dobrogenii vor apă
ra cu înverșunare titlul cucerit, 
înaintarea lor s-a mai întărit 
prin venirea lui Petre Dobre șl 
Aurel Cristea, ambii transferați 
de la T.C. Ind„ fortificare care 
se impunea pentru că. să nu ui
tăm, grămada constănțeană este 
destul de uzată. Cu toate acestea, 
tot asupra ei va cădea greul vi
itoarelor dispute, deoarece trdi- 
sfcrturile deși conduse de Bucoș, 
ni se par insuficient de omogeni
zate. O concurentă serioasă va 
avea XV-le de pe litoral din par
tea Stelei, cu o garnitură echili
brată. puternică. întinerită prin 
venirea unor autentice talente 
cum ar fi Holban, Murariu, Dru
mea ș.a. Rămîne acum ca tehni
cienii să asigure omogenizarea 
unui lot numeros care, anul tre
cut. -a evoluat cu un randament 
scăzut. A treia șansă in serie o 
acordăm Sportului studențesc, un 
XV cu multe valori (Nicolescu, 
Fugigi, Atanasiu, frații Hariton), 
dar prea inconstant în trecut pen
tru a putea aspira la marea per
formanță. Poate, anul acesta— 
O.S.M. Sibiu și Rulmentul Birlad, 
fără pretenții deosebite, vor „ar- 

întrecerea. in sensul că ci
ne le va învinge se va putea ca
lifica în turneul final (1—4). In 
timp ce T.C. Ind. Constanța, mult 
slăbită fată de trecutul campio
nat, cu oarecari resurse, totuși, 
Gloria, ale cărei eforturi într-ale 
rugbyului sînt urmărite cu sim
patie, și Minerul Gura Humoru
lui, recent promovată, cu unele 
achiziții interesante (internațio
nalii bucureștenl lorgulescu și 
Ene, printre alții), dar încă ne
rodată in dificila bătălie a Divi
ziei A, vor lupta din greu pen
tru a evita ultimele locuri.

Seria secundă este și mai echi-

Cbrata. nu mai puțin de cinci 
formații emițînd -justificate pre
tenții de calificare între fruntașe. 
Vom numi, pe Universitatea Ti
mișoara, Știința Petroșani, Grivi- 
ta Roșie. Dinamo și Politehnica 
Iași. Studenții bănățeni, cu Răș- 
canu- la cîrmă. și Dumitru, lider 
de echipă, ar trebui să se rea
biliteze după evoluția neconclu
dentă de anul trecut și să con
teze din nou in disputa pentru 
ti&u. Petroșenenii, cvasîinvincibili 
acasă, cu achiziții (Oțetaru, Dron- 
doie, Tudose...) reprezentind noul 
val. nu ar trebui nici ei să Lip
sească de pe 
mult cu cit

podium, cu atît mai 
sub culorile lor vor

juca. în continuare, internaționalii 
Ortelecan, Fi. Constantin, Stoica 
Enciu, Burghelea, Neagu. Dinamo 
va continua să însemne pentru 
noi un semn de întrebare. Vor 
reuși Nica, Dragomirescu, Baciu, 
Dăiciulcscu, Roman et comp, să 
mai tină steagul sus. știut fiind 
că experiența lor este parțial anu
lată de un mare grad de uzură 7 
Grivița Roșie cu Pop, Dinu, Si
mion, Tibuleac. Veluda în echipă 
este oricînd capabilă să urce sus 
de tot. cu atît mai mult cu cît 
la cîrma tehnică se află „vulpoii" 
Moraru și Demian. „Poli" Iași, cu 
un lot numeros, ar trebui și ea 
să facă un salt odată cu pre
luarea antrenoratului de către re-

putatul tehnician care este Titi 
lonescu. în partea a doua a plu
tonului vom
Agronomia 
prezentă în 
păcate, fără 
pe Vulcan 
torul, ambele din București, cu re
surse tehnice și posibilități de ex
primare mai modeste.

Și pentru că sîntem la capitolul 
„șanse ipotetice" la noul titlu de 
campioană, considerăm că ar fi 
interesant să reamintim cititori
lor noștri cite cununi au cucerit 
de-a lungul anilor echipele por
nite în întrecerea 1975/76 : Grivița 
Roșie — 11 ; Steaua — 9 ; Dina
mo — 5 ; Universitatea Timișoara 
— 1 ; Farul Constanta — 1.

Vom încheia aceste rînduri in
troductive la, noua ediție a cam
pionatului național exprimîndu-ne 
speranța, că vom asista la o în
trecere interesantă, dîrză, bărbă
tească, dar disputată în spiritul

găsi, desigur. pe 
Cluj-Napoca, mereu 
Divizia A. dar, din 
prea mari rezultate. 

Si Olimpia-Construc-
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LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE LA CAMPIONATUL
FARUL CONSTANȚA: (culori alb-albastru; antrenor: Mfhai Naca; jucători: Ște

fan Cristea, Gheorghe Florea, Petre lanusievicl, Gheorghe Dinu, Florin Caragea, 
Alexandru Bogheanu, Mihai Mușat, Petre Motrescu, Gheorghe Olteanu, Costel 
Pram, Vladimir Costenco, Mihai Bolea (Rulmentul Birlad), Gheorghe Durea (Chi
mia Năvodari), Mihal Bucos, Nicolae Dinu (Constructorul Constanța), Gheorghe Var
ga, Gheorghe Dărăban, Ion Podaru, Gheorghe Tudor, Marian Mușat (Voința Con
stanța), Costel Crăciun (Chimia Năvodari), Aurel Cristea (TC| Constanța), Costică 
Borșaru, Dumitru Mușat, Paul Frangu, Livlu Olteanu, Nicolae Crăciun, Daniel Gri- 
gore, lancu Băcioiu, Gheorghe Celea, Radu Avrigeanu, Petre Dobre (TCl Constanța).

STEAUA: (culori roșu-albastru), antrenori; Petre Cosmănescu șl Ion Donclu; 
jucători: Radu Durbac, Ionel Nedelca, Dumitru Teleașâ, Mircea Braga, Radu lonescu. 
Dumitru Enache, Mihal Holban, Vasile Cornel (Farul), Eugen Sabâu (Șc. sp. 2 
București), Mircea Nedelcu (Olimpia), Alexandru Dumitru, Vasile Tata, Eduard 
Sucru, Sorin Fuicu, Alexandru Achim, Florică Murariu (TCl Constanța), Ion Zafiescu, 
Nicolae Postolachi, Marin lonescu. Constantin Șerban, Emil Drumea (TCl Constanța), 
Ion Pintea, Nicolae Cioarec, Octavian Corneliu, Gabriel Pojar, Mircea Munteanu 
Gheorghe Mlrcea, Chenan Ebu (TC| Constanța).

SPORTUL STUDENȚESC : (culori alb-negru), antrenor: Theodor Radulescu; jucători: 
Florin lordânescu, Gheorghe Sâvulescu (Aeronautica), Petre Batter, Tânase Gheorghiu, 
Tador lonlțâ (Constructorul Buzău), Andrei și Costea Hariton, llie Ion, lancu Hulă, 
Mihal Nicolescu, Marian Ghețu (Universitatea Timișoara), Eugen Câlârașu, Victor 
Anton, Cristea Bujor (Dinamo), Mihai Catană (Rapid), Constantin Fugigi, Dan 
Pandea, Dumitru Câinaru (Constructorul Buzău), Șerban Dumitrescu, Dan Drăgâ- 
nescu, Vasile Stoian, Petre Tudoran, Marcel Galanda, Alexandru Atanasiu, Petre 
lancu, Valeriu Burciu, Ștefan Câinaru (Rapid), Ion Stânculescu, Mihal Hula, Mircea 
Sofronie, Viorel Dumitrescu, Mihai Alexandrescu, Cornel Bosenmayer.

C.S.M. SIBIU: (culori roșu-negru), antrenor: Bebe Boboc; jucători: Ion Mun
teanu, Aurel Fieraru (Energia București), Alexandru Matache, Ion Schotsch, Ion Popa, 
Ion Burcea, Ștefan Popa (Universitatea Timișoara), Mirce-a Deianu, Ion Peiu (Rul
mentul Birlad), Nicolae Mladin, Nicolae Tămaș, Zamfir Tâmaș, Dumitru Rășcanu, Ni-

Dl\
colae Urdea (Constructorul Buzău), Ștefan Gh 
Gâldeanu, Gheorghe Panu, Ion Lomotâ, Valentin 
dru Prohor, Ion Ungureanu, Ștefan Cherciu, lancu 

MINERUL GURA HUMORULUI (culori alb-por 
covei; jucători: Petre Ion (Șc. sp. 2 București), N 
Bîțu, Rada Tîrnyancev (Unversitatea Timișoara), 
(Vulcan), Nicolge lonașcu, Valeriu lorgulescu (Sp 
nomia Cluj-Napoca), Gheorghe*Straton, Emanoil I 
Giba (Steaua), Alexandru Elisel, Marin Mateescu 
ghe Colibei, Mircea Bidirel (Șc. sp. 2 București) 
roșanu, Nicolae Solomon (Rapid), Mitică Nicul 
lacob, Marinicâ Andrei, Vasile Sevasta (Agronomii 

RULMENTUL BIRLAD: (culori alb-albastru).
Ion Harnagea, Victor Mihai Peiu, Gheorghe P 
Corneliu Motrescu, Vasile Lazâr, Ionel lacob, Coj 
cel Constantin, Gheorghe Șerban llie, Gheorghe C 
Victor Olcru, Mihai Neculau, Constantin Muntean 
Ion Gherasim, Costică loan, Aurel Dranga, Nici 
Marin, Ion Cristea, Gheorghe Matei, Mihal Oanc 

GLORIA BUCUREȘTI: (culori alb-negru), antre 
lae Necula, Florin Curea, Florică Bănulescu, Gh 
Ciocan, Filip Gheorghe, Remus Luscan, Paul Bar 
Gheorghe Bîzdîc, Petre Costin, Mihai Cezar, P< 
Dumitru, Ion Radu, Gheorghe Lazâr, Marin Bujc 
Nicolae lacob, Marin llie, Mitruș Istrate, loa 
Mihalache, Nedelea Calițescu, Gheorghe Nuțâ, D 

DINAMO: (culori alb-roșu), antrenor: Ion Tu 
Gheorghe Nica, Ion Constantin, Marian Aldea, 
raic (Șc. sp. 2. București), Mihai Marghescu, P< 
Roman, Pompiliu Borș, Gheorghe Marin, Mircea



ITATE
ALA

iportivii ju- 
tartul unor 
teva dintre 
.zi și mîine, 
îtreaga țară 
i cadrul e- 
mpionatelor 
e. • La 
toare (sîm- 
lintre spor- 

concura la 
), unde va 
eu interna- 
Lințat parti- 
țări, printre 

Cuba, O- 
: și U.R.S.S. 
18 ale aces- 
reasca, vor 
mpionatelor 
âniei. Și-au 
sportivi din 
. Germania,

A DE
în învingă-

(i; Messmer 
midt 7 pen- 
ășca 6, Bu- 
i Vintilescu
Tg. Mureș. 

VRIA TE- 
). Formația 
iși linie bu- 
i noul cam- 
1 manifeste 
Is să se im- 
1 fața foar- 

ploieștene.
: Voina 7, 

, Stokl și 
Steaua, res-

Voicu 5. 
T — C.S.U. 
I. Partidă 
tre capetele 
treia 
cului 
iația 
nat

etape, 
foarte 
gălă- 

într-o

Astăzi și mîine, fa Poiana Brașov

TRIUNGHIULARUL ATLETIC PENTRU JUNIORI
ROMANIA - R. 0. GERMANA - POLONIA

Sîmbătâ și duminică — în am
bele zile după amiază — cochetul 
stadion din Poiana Brașov va găz
dui triunghiularul atletic dintre e- 
chipele de juniori și junioare ale 
României. R. D. Germane și Po
loniei. Intîlnirea speranțelor atle-

Silai 
con- 

i in

//NOUL VAL" AL ÎNOTĂTORILOR
ARE FRUMOASE PERSPECTIVE

din cele trei țări, desfășu- 
regularitate an de an. a 
tradiția meciurilor atleti- 

rezervate juniorilor

• Mariana Suman. Ileana , 
și Lăcrămioara Diaconiuc vor < 
cura duminică 1 septembrie 
R. F. Germania, la Mainz.

e Azi, de la ora 16 și dumi
nică de la ora 9. pe stadionul Ti 
neretului din București se vor des
fășura campionatele municipale 
zervate echipelor de juniori.

• Școala generală nr. 79 
București (Splaiul Unirii nr. 
telefon 21 42 53) cu clase speciale 
de atletism, primește înscrieri ale 
elevilor cu aptitudini pentru acest 
sport la clasele V—VIII.

tismului 
rată cu 
intrat în 
ce inter-țări 
de pe continent. Ținind seama de 
forța recunoscută a oaspeților și 
La nivelul tinerilor atleți — atit 
R. D. Germană cît și Polonia s-au 
numărat printre protagonistele re
centelor campionate europene de 
juniori desfășurate La Atena — 
confruntarea constituie un punct 
de onoare pentru reprezentanții 
noștri.

Incepînd cu ediția din acest an

a triunghiularului, concursul este 
adresat atleților care nu sînt în 
ultimul an de juniorat (băieții năs- 
cufi in 1957, fetele în 1958). Aceas
tă clauză a regulamentului întîl- 
nirii va grăbi promovarea în re
prezentativele celor trei țări a u- 
nor talente care nu vor mai aș
tepta sezonul viitor pentru debutul 
în reprezentative. Alături de ele, 
atit în echipele R. D. Germane și 
Poloniei cît și în formația noastră 
vor concura.o serie de atleti care 
au depășit, prin performanțe, vîr- 
sta junioratului...

re-

din
51,

HANDBAL MASCULIN
confruntare acerbă, dinamică, la 
sfîrșitul căreia vicecampionii au 
obținut o victorie foarte dificilă. 
Cu excepția primelor 15 minute, 
cînd dinamoviștii conduceau lejer 
(9—3), în rest scorul s-a menținut 
echilibrat, formația bucureșteană 
conducind tot timpul, dar la di
ferențe mici (unul sau două goluri). 
Subliniind iscusința gălățenilor 
în atac, unde au combinat mult 
și au așteptat răbdători , breșele în 
dispozitivul advers, trebuie să men
ționăm că succesul echipei Dina
mo este, totuși, meritat.

Principalii realizatori : Gra-
bovschi 9, Dan Marin 4, Licu 3 și 
Ștef 3 pentru Dinamo București, 
respectiv Hornea și Neagu cîte 5 
și Văduva 4.

După consumarea primelor trei 
etape, în fruntea clasamentului se 
află Steaua, cu 6 puncte (gola
veraj 98—47).

Următorul turneu al Diviziei 
masculine A este programat în 
noua sală a sporturilor din Bacău, 
între 13—16 septembrie.

IONATELOR INDIVIDUALE DE BOX
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Antrenorul Ion Dumitru 
concluzii : „Avem planuri 
înaintea campionatelor 
plecăm cu o echipă completă Ia 
Dinamoviada de Ia Moscova, după 
care vom fi prezenți la etapele de 
zonă, iar apoi cu cit 
băieți la turneul final, 
dorim să avem cît mai 
pioni. Dar să așteptăm 
octombrie...”

sur-

trage 
mari, 

naționale

mai multi 
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multi cam- 
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Întrecerile micilor tenismani
întrecerile celor mai mici ju

cători de tenis se apropie de faza 
finală. Jucătorii bucureșteni duc 
o luptă echilibrată cu cei din 
provincie, atit ca număr de cali
ficați cît și din punct de vedere 
al calității jocului. Dinamo Brașov 
(antrenor I. Racoviță) ~ '-----
aceeași pepinieră 
care se remarcă

a ramas 
valoroasă din 
acum micuța

Oana Oprea și FI. Borzea. Timi- 
șoreanca Nadia Becherescu (an
trenor i dr. Copăccanu) este o 
altă revelație a concursului.

Rezultate din sferturile de fi
nală i cat. 13—14 ani, băieți : 
A. Mirza (Tot înainte) — C. Du
mitru (Tot înainte) 6—3, 6—1 ; Fi. 
Borzea (Dinamo Brașov) — V. 
Dinicu (Progresul) 6—3, 3—6,

C. Donisan (Poli. Cluj-Na- 
— A. Bochiș (Hunedoara) 

Antonescu
2 , 

Ga-

6—3 ; 
poca)
3— 6, 
(Dinamo) — M. Motoc (S. sp. 
Constanța) 6—4, 6—2 ; fete 
briela Szoko (Dinamo) — Mariana 
Pană (Steaua) 6—0, 6—5; Nadia 
Becherescu (Timișoara) — Stanca 
Necula (Poli Cluj-Napoca) 6—1,
4— 6, 6—3 ; Doina Moldovan (Hu
nedoara) — Iulia Moldovan (Să-

6—2 6—5 ; D.

. Nădăj- 
t va în- 

progres 
:tic (pro- 
de altfel, 
care este 

it rugbyș- 
obți-nut 
perfora

nătatea Oradea) 6—2, 6—3 ; Cos- 
mina Popescu (Tot înainte) — 
Mihaela lonescu (Steaua) 6—4, 
6—2. Cat. 11—12 ani, băieți : R. 
Ocneanu (Sănătatea Oradea) — Fi. 
Cristea (Steaua) 6—3, 6—3 ; 
Sovar (S. sp. 2) 
(Deva) 6—2,
(T.C.B.) — D. 
6—1, - - - -

Pentru tinerii înotători români, 
sezonul 1975 a marcat un însem
nat salt calitativ pe listele celor 
mal bune performanțe și recorduri 
ale tării. Cei mai buni dintre ei 
și-au apropiat simțitor rezultatele 
de nivelul cifrelor de valoare pe 
plan european, unii (în special fe
tele) aducînd o importantă contri
buție la dublul succes (pentru pri
ma oară în istoria competițiilor) In 
întrecerile balcanice de seniori și 
juniori.

Lista performerilor „noului val“ 
este destul de bogată. Din rîndu- 
rile ei am desprins numai 5 nume 
ale unor sportivi în vîrstă de 14 
ani, care au mari șanse de a figu
ra anul viitor printre finaliștii 
campionatelor europene de juniori 
de la Oslo. Ei au progresat ritmic 
în fiecare an, lucru ce se poate 
desprinde cu ușurință din tabelul 
de mai jos. atingînd în momentul 
de fată o valoare ridicată pe plan 
național.

și 200 m spate. Georgescu 100 i
200 m delfin. 200 m și 400 1

m
Si .... . ... ... .
mixt, Neagrău 400 m, 1500 m likx 
și 200 m delfin, Szabo 100 m și 21 
m bras.

Fiecare dintre acești sportivi j 
află în plină dezvoltare fizică c 
evidente carențe (mai puțin Bun; 
ciu si Szabo) de ordin tehnic. I 
lunile de toamnă și iarnă ce vc 
urma, perioadă hotărîtoare pentr 
pregătirea evoluțiilor din 1976, i 
vor trebui să se antreneze cu ace 
eași sîrguință. să mărească trept; 
volumul de lucru, gindindu-se i 
la o sporire a intensității repetă 
rilor. în același timp însă, secțiil 
respective au datoria de a asigur 
acestor înotători fruntași — alătui 
de ei i-am mai putea m._ 4iori 
pe L Sveț, D. Alden, H. Lucacit 
T. Furtuncscu. A. Birini, Mihael 
Costca, Anca Cimpianu, Vall Dra 
gomir și Camelia Hoțcscu — con 
diții superioare de antrenament 
ca și mijloace de recuperare dup;

R.

M.
— A. Kovacs 

6—5 ; E. I-Inat 
Caragață (T.C.B.) 

6—3 ; L. Don-isan (Poli Cluj- 
Napoca) — C. Dima (Brăila) 6—5, 
6—0 ; fete : Marilena Totoran
(Dinamo) — Georgeta Onel (Pro
gresul) 6—1, 6- “ , * ................
lăjan (Poli Cluj-Napoca) 
liana Gugonea 
6—0 ; ~
— Reia Anghelescu (Galați) 6-^-0, 
6—1 ; Oana Oprea (Dinamo Bv.)
— Genoveva Voinea (Tot Jnainte) 
6—3, 6—.4. Cat. 9—10 ani, băieți ; 
D. Dumitru — A. Schiopu (ambii 
Tot înainte) 6—2, 6—0 ; I. Șesu 
(Met. Tîrgoviște) — D. Sima (Să
nătatea Oradea) 6—1, 6—2 ; D. 
Pop (Tot înainte) — R. Soneru 
(Dinamo) 6—0, 6—2.

Duminică de la 
renurile Progresul 
ultimele finale și 
premiere. (S. I.).

>—0 ; Luminița Să- 
’ ' ” Li-

fS. sp. 3) 6—1, 
Carmen Cazacliu (Steaua)

-z, , LJ.
Soneru

ora 8 pe țe
se vor disputa 
festivitatea de

„TURNEUL SPERANȚELOR11 LA
(Urmare din pag. 1)

Kocyga (Polonia) — Judita Papista 
(Iugoslavia) 2—6, 6—1, 6—3 ; băieți, 
15—16 ani : Arnold Thomas (R. D. 
Germană) — Zoltan Kuharski (Un
garia) 6—4, 7—6 ; A, Dîrzu • 
Pană 7—5, 6—2 ; băieți, 17—18 
M. Mirza — R. Hărnuțiu 6—7,
6— 3 ; J. Bircu — R. Opreanu
7— 5. Finalele sînt programate 
bată și duminică dimineața. Cîteva 
rezultate în partidele de dublu : 
sferturi de finală, băieți : Mirza, 
Țiței — Hărnuțiu. Vintilă 7—5. 4—6. 
6—1 ; Dalibar, Dornic (Cehoslova
cia) — Kuharski, Sturcz (Unga
ria) 6—1, 6—1 ; fete : Popescu, 
Socaciu — Tomova, Ranghelova 
(Bulgaria) 6—2, 6—3 ; Jecu, Oră- 
șeanu — Kocyga, Morawska (Po-

- E. 
ani : 
6—0, 
6—2, 
sîm-

—--------------------
1973 1974 1975 C. E.

V. Vlăsceanu 1:16,5 1:12,5 1:10,8 1:09,61
2:39,3 2:34,2 2:30,0 2:29,01C. Bunaciu 1:18,3 1:16,1 1:11,2 1:09,6i
2:49,6 2:43,6 2:34,1 2:29,01

M. Georgescu 1:15,3 1:13,0 1:10,1 1:08,4i
2:42,6 2:36,4 2:31,58 2:31,11
2:44,2 2:39,1 2:36,8 2:33,41
5:49,5 5:34,0 5:26,5 _

N. Neagrău 5:00,0 4:30,6 4:27,6 4:19,94
20:03,6 18:08,1 17:37,99 17:06,4S
2:41,1 2:26,7 2:19,59 2:18,06Al. Szabo 1:21,7 1:17,6 1:13,8 1:14,33
2:55,8 2:50,2 2:43,59 2:41,66

în ordinea coloanelor, cifrele re
prezintă cele mai bune perfor
manțe din 1973, 1974 și 1975, 
rezultatul celui de al 8-lea fina
list la C.E. de juniori din 
an. Probele la care se referă 
Iul: Vlăsceanu și Bunaciu

ca și

acest 
tabe-

efort. Cu alte cuvinte — toată 
atenția trebuie îndreptată spre 
acești talentati reprezentanți al 
„noului val“. care vădesc perspec
tive certe de a contribui ia ridica
rea nivelului 
de a figura 
Olimpiadei din 1980.

natatiei românești 
printre competitori;

FINALA CAMPIONATULUI
DL PATINAJ PE ROTILE

lonia) 7—6, 6—1 ; L.
Romanov — Mircea,
6—0 ; mixt : Mirza,
Cerbarov, Ranghelova 6—0 6—0 ; 
Segărceanu, Dinu — Thomas, 
Wagner (R. D. Germană) 6—4,

Romanov, M. 
Demeter 6—0, 
Popescu —

întrecerile patinatorilor de vite
ză continuă pe... uscat., Astfel, azi 
și mîine se vor desfășura pe pista 
de asfalt a Complexului sportiv 
„Cireșarii” din Capitală ultimele 
secvențe ale Campionatului națio
nal de patinaj pe rotile, juniori și 
seniori. în program figurează cîte 
trei probe (500. 1 000 și 1 500 m) 
pentru fiecare categorie de partici
pants iar primul start se va da azi 
La ora 9.

La ședința tehnică, juriul a înscris 
pe foile de arbitraj peste 50 de aler
gători din Tg. Mureș, Brașov, Sibiu. 
Galați, Cluj-Napoca și București. 
Din motive pe care nu le cunoaș
tem încă, de la finala pe țară ab
sentează reprezentanții 
Miercurea Ciuc. puternic 
patinaj din țara noastră.

Paralel cu disputele ___
și juniorilor se va desfășura __
concurs republican, deschis copiilor 
între 11—14 ani. De asemenea, vi
neri după-amiază a început con
cursul rezervat alergătorilor care 
nu au îndeplinit prevederile regu
lamentare pentru a fi înscriși în 
campionat.

Valeria Vlăsceanu, una dintre cele mai talentate reprezentante ale 
„noului val“

Vasile Turtea, Alexandrii Caraiman, Nicolae Baciu, Dima Garofii (Șc. sp. 2 Bucu
rești), Gheorghe Cornel.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA: (culori galben-aibastru). antrenor: Nicolae Mihăiles- 
cu; jucători: Nicu Duță, Lucian Matei (Gloria Buc.), Mihai Suciu, iuliu Peter, Ion 
Chirițo (CSM Sibiu), Marin Pascale (Șc. sp. Timișoara), Mihai Comănici, Petre Flo- 
rescu, Mircea Jurj, Edwald Vollmann, Gheorghe Dumitru, Dan Florea (Agronomia 
Cluj-Napoca), Eusebiu Melniciuc, Iulian Coprioru (ambii Șc. sp. Timișoara). Gheorghe 
Rășcanu, Radu Malancu, Ion Tătucu, Eduard Priess, Alexandru loniță, Cornel Mitan. 
Petru Cojocaru, Petru Panaite (CSM Sibiu), Florin Popovici, Anton Kurunczi.

GRIV1ȚA ROȘIE (culori alb), antrenori: Viorel Moraru și Radu Demian; jucători: 
"imion, Constantin Stănculescu (Știința Petroșani), ion Florentin, Radu Negoescu, 

Ion Ghiță, Mihai Tibuleac, Romeo Dragu, Alexandru Pavlovici, Viorel Damaschin, 
Ion Niță (CI. sp. șc. București), Valeriu Foicușanu, Vasile Stancu, Sergiu Bărgăunaș, 
Petre Barbu, Vasile Bonea (Aeronautica), Vasile Vad, Alexandru Pop, Marin Pena, 
Florin Atanasiu, Vlad Dumitrescu, Alexandru Măcăneață, Petre Veluda, ion Stroe, 
Mircea Tișu (ambii Șc. sp. 2 București), Constantin Dinu, Cornel Scarlat, Mihai 
Toma, Cornel Mihaî, Ion Bălan, Nicolae Cercel, Emil Pasache, Gheorghe Girjabu.

AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA: (culori negru-portocoliu), antrenor Alexandru Pa- 
loșanu: jucători: loan Oaneș, Ionel Hădărugă, Nicolae Mățăoanâ, Ion Irimla. Iuliu 
Horvath, Emil Mărgineanu, Nicolae Raica, Ștefan Cocișiu, loan Cordoș, Ștefan lonescu, 
Gheorghe Pop, Ionel Balint, Alexandru Pereș, Nicolae Culda, Mihai Vasiliu, Lauren- 
țîu Szilagyi, Alexandru Bucur, Florin Frîncu (Politehnica lași), Ștefan Gheorghe (Spor
tul studențesc), Radu lehim, Alexandru Rațiu, Gheorghe Chiro, Costin Dulamă.

ȘTIINȚA PETROȘANI: (culori alb-albastru), antrenor Gheorghe Băltărețu: jucători: 
Nicolae Martin, Andrei Marin, Marian Burghelea, Constantin Budică, Niazil Abribula, 
Valeriu Conțea, Eugen Ștefan, Octav Stoica, Florin Dumitru, Victor Băioi, Ștefan 
Nicolae, Marian Domnișan, Ion Miricescu, Emil Neogu, Nicolae Drondoie (TCl Con
stanța), Enciu Stoica, Tudose Teodorin (Șc. sp. 2 București), Petrișor Vieru, Adrian 
Veștemeanu, Dorel Viman (Dinamo), Fiorin Constantin, loan Tufeonu, Ștefan Bunduc. 
Paul Oprea, Viorel Radu, Dan Talpă, Mircea Ortelecan, Teodor Mezoroș, Gheorgho 
Oțetaru (Dinamo).

POLITEHNICA IAȘI: (culori alb-albastru), antrenori Dumitru lonescu și Gheorghe 
Drobotă; jucători: Ion Bucan, Ion Precul, Nicolae Patrahan, Grigore Diaconescu 
(Constructorul Buzău), Nicolae Bădin, Cornel Pop, Grigore Brad, Gheorghe Dres- 
canu, Clement Nemesniciu, Spiru Spiratos, Valentin Manole, Petru Filip, Constantin 
Veriveș, Costache Ciobanu, Gheorghe Manea (Farul), Aurel Popa, Vasile Bodgros, 
Vasile Cihodaru, Radu Precul, Ion Tăcu, Emanuel Mihai, Teodor Mihalcea, Marian 
Zamfir, Nicolae Drobotă, Ion Mititelu, Constantin Sima.

VULCAN : (culori roșu-albastru), antrenor Gheorghe Bărbălău; jucători-. Marin 
Moraru, Vasile Crețu (Cl. sp. șc. București), Vasile Cărămidă, Alexandru Kiosler. 
Marin lancu. Stere tutungiu, Nicolae Stoica, Cristian Bodescu, Dumitru lancu, Alexan- 

Nicolae

DINAMO Șl RAPID INAUGUREAZĂ MIINE
SERIA DERBY-URILOR LA POLO

ai ’cn Simit
naWm Ion Ghit

ii i
setuat—iin 
ante fur

am nu- 
ătre toți 
ă sau au 
irii. com- 
i Divizia 
•ile pline 
balonului 

ezon plin 
ri și îna- 

din ur- 
pionatului 
entativele 
, Olandei

Gheorghe 
ic, Alexcn-

stantln Ma- 
ov), Stetian 

Cîrciumaru 
Wilt (Agro- 
r), Valentin 
ină, Gheor- 
stantin Mo- 
‘elmuș, Ion

; jucători: 
■iu Panțiru, 
Șrețu. Mar- 

Burghelea, 
Ian Cioricl, 
nea, Vasile

itori: Nico- 
>ian. Anton 
■ghe Alecu, 
ise, Stelian 
on Catano, 
inteanu, P.

Dâiciulescu,
Paul Chi- 

-aschiv, Iile 
Ion Aurel,

dru Buga, Ștefan lonescu, Dan Moraru, Valeriu Popa, Sorin Hodoleanu, 
lonescu, Ion Gherman (toți de la CI. sp. șc.), Mircea Prosi, Teodor Florescu. 
Dumitru Pîrvu, Iulian Măntescu, Constantin Stefiuc, Eugen Serghie, Victor Badea. 
Gheorgho Lipoveanu, Gheorghe Anghel, Ion Constantin.

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL: (culori alb-albastru), antrenori Eduard Donischi șl 
loan Fodor; jucători: Mircea Marin, Constantin Sighet, Miron Mitran (Petrolul Pi
tești), Mircea Chirîcenco (Dinamo), Radu Marian (Constructorul Buzău), Horia lo
nescu, Eugen Teodor, Costel Popescu (Rapid), Toma Moise, Gabriel Slăvuțeanu. 
Gheorghe Meiu, Alexandru Oprea (Rapid), loan Ciorogoru, Ion Boiangian, Alexandru 
Florea, Ion Tablă, Nicolae Ene, Emil Suditu, Daniel Rusten, Aurel Tudor, Gheorghe 
Dogaru, Vasile Dima, Horia Făgărașanu, Ghiță Marian, Gheorghe Timișan, Ion Ghim- 
boșanu, Gheorghe Bucur (Steaua), Gheorghe Speteanu,

PALAS T. C. IND. CONSTANȚA: (culori alb-albastru); antrenor Traian Doîciu: 
jucători: Ștefan Damaschin, Constantin Moroianu, Florin Panaitescu (Sportul stu
dențesc), Valentin Turiceanu, Jenică Olaru (Voința Constanța), Ion Rusu, Vasile 
lonescu, Vasile Lungu, Constantin Zadorojnîi (C.S.M. Siibiu), Mircea Agavriloaie, 
Florin Războiescu (Farul — juniori), Nicolae Petre (Constructorul Constanța), Stelică 
Baltaru (Constructorul Constanța), Vasile Liciu, Vasile Rujoiu (Politehnica lași), Florin 
Zamfirescu, Cherin Asan (Constructorul Constanța), Tudorel Grosu, Gheorghe Mo* 
trescu, Nistor Lovin, Marin Vasile, Virgilius Gheorghe, Niat Anesi (Voința Constanța), 
Gheorghe Oprea, Ion loniță (Voința Constanța).

orașului 
centru de

seniorilor
un

Așa cum se întimplă de mai 
mulți ani, disputa directă dintre 
Dinamo și Rapid București decide 
de regulă campioana țării la polo. 
Cele două echipe fruntașe se în- 
tîlnesc, la fiecare ediție, de cite 5 
ori, câștigătoarea fiind adesea sta
bilită după ultima partidă.

Prima manșă 
actualul campionat este 
mată mîine dimineață, 
11, ia bazinul Dinamo, 
probabile : DINAMO : 
Zamfirescu, Nastasiu, Novac.

a dcrby-ului din 
progra

de la ora 
Echipele 

Frățilă — 
D.

Papescu, Răducanu, V. Rus, Lazăr 
Teodorcscu, Lorincz ț RAPID : FI 
Slavei (Mureșan) — C. Rusu, Ță 
ranu, Schcrvan, I. Slăvei, Ili< 
Gheorghe, Băjenaru, Mustață 
Bartolomeu, FI. Teodor.

Clasamentul primei 
tea acestui meci :

Voința
Dinamo 
Rapid
Progresul 
Școlar tul 
C.N.U.

scrii înaiiv

AUTO IN CEA DE A iiUiA etapa 
A CAMPIONATULUI NAȚIO

NAL DE VITEZA IN COASTA desfășurată 
la Păltiniș — Sibiu primele locuri în cla
samentele categoriilor de întrecere au 
fost ocupate de: Mircea Rusescu (Tracto
rul Brașov) pe Fiat 1000 Abarth la cl. 
pînă la 1000 cmc; Doru Gindu (IOB Balș) 
pe Dacia 1100 cl. pînă la 1150 cmc; 
Eugen lonescu Cristea (iOB Balș) pe 

8 Gordini la cl.. pînă la 1300 cmc: 
pe Fiat 124

Zoltan 
Motoc

R- 
Costin Finichi (Tractorul) 
Abarth la
Szentpaly 
(Tractorul) 
grupele 1 
vidual: 1.
nescu Cristea, 3. Vasiie Popa (Tractorul). 
Echipe: 1. Tractorul Brașov, 2. IOB Balș, 

C.S.U. Brașov.
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI, ce s-a încheiat 

zilele trecute, la Slubsk (Polonia), au 
luat parte și șase sportivi români: M. 
Ivanciu, Gh. Oțetea, V. Cicu, M. Turcu, 
Fr. Luxemburger, P. Ungureanu. Dintre 
aceștia, cea mai frumoasă comportare a 
avut-o Mihai Ivanciu (B. C. Brăila), care 
s-a clasat pe 
P. Ungureanu 
Iar M. Turcu,

CICLISM

cl. peste 1300 cmc; 
(Tractorul) și Dorin 
la ci. Dacia 1300, respectiv 

și 2. Clasament general indi-
Costin Finichi, 2. Eugen |o-

pion al României la juniori mari. In 
.proba de urmărire individuală (4 000 m), 
a revenit ciclistului M. Valentin (Școala 
sportivă nr. 2) cu 5:15,6, urmat de V. 
Andoniu (Dinamo) 5:23,3 și A. Bumbac 
(Școala sportivă nr. 1) 5:27,2. Proba de 
500 m cu start de pe loc — juniori mici — 
a fost ciștigată de M. Ștefan (Steaua) 
cu timpul de 37,5 s. Pe celelalte două 
trepte ale podiumului au urcat I. George 
(Șc. sp. 2) — 37,8 și S. Dumitrescu (Șc. 
sp. 1j - 38,2.

BOX

primul loc ia cat. muscă, 
a ocupat locul II (4*81 kg), 
locul III (81 kg).

CAMPIONATELE JUNI
ORILOR continuă pe

POLO DIVIZIA A (SERIA B). La
Oradea au continuat în

trecerile din turul Iii. Rezultate tehnico: 
Crișul — Ind. linei Timișoara 5-2 (1-0, 
1—2, 1-0, 2—0). Realizatori : Bone 2, Fe- 
jer, Racz, Stoenescu (Cr.) și Pițigol 2 
(1. L.); Politehnica Cluj-Napoca — Mure
șul Tg. Mureș 13-3 (3-2, 7-0, 1-1, 2-0). 
Au marcat: Szucs 4, Covaci 4, V. Pop 2, 
Crișan 2, Munteanu (Poli.) șl Szarvadl, 
Nagy, Simon (Mur.); Rapid Arad — Pro
gresul Oradea 3—3 (0—1, 1-0, 1—0, 1—2). 
Au înscris: Băjenaru 2, Zarcoianis (P) șl 
Leszay, Adoc, Albert (R). țllie Ghișa — 
coresp. județean). “ s

ClCPiMĂ CONCURS INTERNA-
UVÎXimH ȚIONAL LA CLUJ-NA
POCA. In sala Armatei s-a disputat tra
diționala întîlnire de scrimă dintre echi-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

8
4 
4
8
8
8

6
4
4
3
1
1

O 2 59-48 li
O
O
O
1
1

0 33-16
0 26-10
5 36-41
6 34-51
6 31-53

Voievodatulul Poznan (R. P. Polonă). I 
întrecerea pe echipe s-au înregistrat u 
motoarele rezultate: C.S.M. Cluj-Nap< 
ca — .Poznan 9-6 la floretă masculii 
8—8 la floretă feminin (victoria a reven 
clujencelor la tușaveraj), 3—8 la spad 
și 3—13 la sabie. In turneul individual p 
primele locuri s-au clasat H. Laskowsl 
(P) la floretă masculin. Barbara Grze 
kowiak (P).................................... '
bo (Steaua) 
la sabie. (P.

la floretă feminin, Paul Szr 
la spadă și T. Pigula (1 
Radvanyi - coresp.)

MECIURI 1NTERNAȚ1ONAI 
AMICALE. In sala Victr 

ria din Ploiești s-au desfășurat 3 part 
de amicale între echipele de juniori (b< 
lețl șl fete) ale Școlii sportive din locr 
litote și două formații poloneze. La fetr 
Șc. sp. Ploiești — A.Z.S. Lublin 3- 
(5, 6, 8) ; la băieți: Șc. sp. Ploiești 
A.Z.S. Krosnik 3-1 (-7, 3. 2, 11) și 3- 
(8, 6, -1, 11, 7) (I. Cornea — coresp 
n GRUPUL ȘCOLAR „23 AUGUST" org 
nlzează în perioada do 6—13 septer 
brie, cu concursul clubului Steaua, l 
turneu do juniori, la caro au fost invita 
să participe, alături do echipa secți 
organizatoare, formațiile școlilor sporti 
din Buzău, P. Neamț, Constanța, Tulcr 
șl Rm. Sărat a COLEGIUL CENTRAL 
arbitrilor a stabilit, în vederea începe 
noului sezon, trei loturi de arbitri. Lot 
A va oficia la întîlnirilo din prima di 
zie, precum și la meciurile internaționa 
lotul B este desemnat să conducă par 
dele Diviziei secunde, iar lotul C pe ce

VOLEI



CANOTAJUL ROMÂNESC ARE CONDIȚIILE NECESARE REVENIRII
® C.M. de la Nottingham, un avertisment pentru J.O. 

de la Montreal © Din 5 medalii cucerite anul trecut

Peste cîteva zile, conducerea F.R.C.Y. va analiza rezultatele înregistrate 
de schifiștii români la recent încheiata ediție a campionatelor mondiale 
de canotaj, desfășurată în apropiere de Nottingham. Dictată de bilanțul 
nesatisfăcător, cu mult sub posibilități, realizat de componenții loturilor 
reprezentative ape's canalului artificial de la Holme Pierrepont, șe
dința de analiză va trebui să găsească nu numai cauzele care au deter
minat regresul schitului românesc în arena mondială, ci și soluțiile optime 
pentru ieșirea din impas. Spunem impas pentru că este evident că re
zultatele din acest an sînt mai slabe decît cele obținute în anii prece- 
denți (de pildă 5 medalii la C. M. de la Lucerna, în 1974), lucrul cel mai 
evident fiind că în clasamentul general pe medalii, pierderea aurului și 
argintului de anul trecut a dus canotajul românesc de pe locul III pe lo
cul...IX ! Deși au cucerit doar cîte o singură medalie (e drept, de aur sau 
de argint), înaintea noastră se află acum, printre altele, Norvegia, Irlanda, 
Polonia și Cehoslovacia, alături de R. D. Germană, U.R.S.S., R. F. Ger
mania ș: Bulgaria I

la Lucerna, au fost pierdute cele mai prețioase • Indulgența, indisciplină
și automulțumirea, factori Care au determinat regresul

NOI FORȚE REDUTABILE
Vedetele Incontestabile ale C.M. 

de la Nottingham au fost schi
fiștii din R. D. Germană care, 
indiferent de culoar (1), au ob
ținut nu mai puțin de 14 me
dalii (10 de aur, 3 de argint și 
1 de bronz) în tot atîtea pro- 
be ! Este — să recunoaștem — o 
performanță ieșită din comun, 
care denotă clasa schifistelor și 
schifiștilor din această țară. A- 
lături de ei, canotorii din U.R.S.S. 
s-au făcut remarcați prin cuce
rirea a 8 medalii (2 de aur, 3 
de argint și 3 de bronz). Se 
cuvine, apoi, să menționăm re
velațiile. în fruntea acestora se 
eituează Bulgaria, cu 4 medalii 
(3 de argint și 1 de bronz), Nor
vegia. Finlanda, Irlanda, Anglia 
și S.U.A. în regres față de anul 
trecut s-au prezentat România, 
Ungaria, Polonia, și Cehoslovacia.

Apariția noilor forțe, pe de o 
parte, și regresul înregistrat, pe 
de altă parte, de canotajul din 
țările amintite au determinat o 
accentuare a echilibrului valoric 
pe plan internațional, echilibru 
care va fi și mai mare la J. O. 
Cu atît mai mult cu cît la ora 
actuală numărul de țări parti
cipante la C.M. a crescut la 33.

Să ne oprim acum, pe scurt, 
asupra condițiilor oferite de ca
nalul artificial de la Holme

IN SCHIFUL MONDIAL
Pierrepont și facem acest lucru 
pentru că F.I.S.A. a recunoscut 
oficial, într-o ședință desfășurată 
la Nottingham, că pista întrece
rilor n-a asigurat participanți- 
lor o deplină egalitate și echi
tate. Concret, din cauza vîntu- 
luii-contra, care a ... acompa
niat mai toate cursele, concu- 
renții de pe culoarele 6 și 5 
erau vizibil avantajați (o mare 
porțiune din parcurs fiind pro
tejată de vînt și valuri), în timp 
ce ambarcațiile de pe partea 
opusă, în special cele de pe cu
loarul 1, erau obligate să-și 
dubleze eforturile pentru a ob
ține rezultate onorabile. Si ca 
să încheiem acest capitol, vom 
oferi exemplul cel mai conclu
dent : din 42 de medalii, cîte au 
fost puse în joc la aceste cam
pionate mondiale, aproape ju
mătate, mai precis 19, au fost 
cucerite de echipajele care con
curau pe culoarele 6 și 5 (4
medalii de aur, 8 de argint și 
7 de bronz), în vreme ce cu
loarul 1 a adus doar... 4 me
dalii (2 de aur și 2 de bronz) !... 
De notat că toate 3 medaliile ro
mânești au fost cucerite pe „6“, 
în timp ce trei eșecuri poartă și 
pecetea culoarului 1 : 4+1 vîsle 
și rame fete, 2 f.c. băieți.

Echipajul de 4 rame f.c. — Nicolae Simion, Ernest Gali, Cristian Geor
gescu și Constantin Nistoroiu — medaliat cu bronz la Nottingham

DOAR TREI MEDALII PENTRU 
CANOTAJUL ROMÂNESC...

înainte de a aborda pe larg 
insatisfacțiile pe care ni le-au 
prilejuit patru dintre cele 8 e- 
chipaje aliniate de țara noastră 
la această ediție a „mondialelor", 
ne vom opri la medaliile obți
nute, trei la număr și, toate, 
doar de bronz.

Două dintre ele. la 2 f.c. fe
minin și 4 f.c. masculin, se 
impun a fi privite prin prisma 
perspectivelor. Există aici certe 
posibilități și resurse evidente de 
atingere a unor trepte și mai 
înalte în ierarhia mondială. Pro
ba femin-ină de 2 f.c. ne-a do
vedit că se putea cîștiga (sau re- 
cîștiga I) supremația. Este cu
noscut faptul că Marlena Pre- 
deseu și Angelica Chertic au 
pierdut o medalie de aur pe care 
o aveau în ...buzunar. Acciden
tul lor, pe care trebuie să-l 
punem atît pe baza oboselii, cît 
și a neatenției, a deconectării pre
mature într-o cursă de impor
tanță maximă — contează acum 
mai puțin. Important ni se pare 
că echipajul s-a dovedit puter
nic și omogen, superior ca pre
gătire celorlalte echipaje, lăsînd 
să se întrevadă posibilități de 
succes la J. O. Iată de ce con
siderăm că înlocuirea fostelor 
campioane mondiale Cornelia 
Jfeacșu și Marinela Ghiță n-a 
fost o greșeală, ci dimpotrivă, o 
botărîre bine gîndită, care nu 
va întîrzia să dea roade.

Proba masculină de 4 rame f.c. 
ne a adus satisfacția unei me
dalii pe care — de ce să nu o 
spunem — nu o prea așteptam. 
Echipajul Nicolae Simion, Ernest 
Gali, Cristian Georgescu, Con
stantin Nistoroiu, deși alcătuit

cu foarte puțin timp înaintea 
C. M.. s-a prezentat bine, des- 
coperindu-ne o nouă probă pe 
care putem și trebuie s-o abor
dăm cu curaj, pentru că există 
posibilități evidente de amelio
rare a rezultatului de la Nottin
gham.

Cea de a treia medalie cuce
rită de canotajul nostru este da
torată echipajului feminin de 
8+1, alcătuit din Elena Oprea, 
Flori ca Petcu, Filigonia Toll, 
Cristei Wiener, Aurelia Marines
cu, Valeria Avram, Iuliana Ba- 
laban, Elena Avram + Aneta 
Matei. Performanța este notabilă, 
ea desemnînd menținerea echipa
jului pe poziția de la „euro
penele" din 1973 și „mondia
lele" din 1974. Să nu uităm însă 
că schifistelor noastre li se 
poate cere — în cea mai fru
moasă și mai grea probă de ca
notaj — mai mult, pentru că 
au valoarea și capacitatea ne
cesare cuceririi medaliei de ar
gint !

în sfirșit, al patrulea echipaj 
a cărui comportare a satisfăcut 
parțial este cel masculin de 4+1 
rame — Pavel Zagoni, Adalbert 
Agh, Andrei Kaporniay, Mihai 
Naumencu + Ladisiau Lovren- 
schi. Locul VI obținut de acești 
canotori înseamnă o ameliorare 
a performanței de anul trecut 
(cînd se clasau pe poziția a 
Vil-a) dar. în același timp, și 
un plafon se pare maxim al 
posibilităților. Emiterea unor 
pretenții mai mari în proba de 
4+1 rame duce, însă, iremedia
bil la căutarea altei formule de 
echipaj...

GENEZA UNOR EȘECURI SUPĂRĂTOARE

tor, Sergiu Zelinschi și Stelian 
Petrov (cărora li s-a adăugat 
Garoafa Cantemir) — la femi
nin, Dumitru Popa și Alexandru 
Aposteanu — la masculin, dar 
deveniți prea îngăduitori în 
fața delăsărilor și abaterilor a- 
părute în perioadele de pregă
tire. într-un cuvînt. climatul 
existent în sînul loturilor repre
zentative n-a mai fost propice 
obținerii unor rezultate pe mă
sura așteptărilor, posibilităților 
și tradițiilor. Disciplina a lăsat 
de dorit deseori, dereglind serios 
procesul de pregătire. Au exis
tat conflicte între sportivi, între 
antrenori și sportivi și chiar 
între antrenori, ultimul fiind 
soldat cu sancționarea lui Du
mitru Popa și Alexandru Apos
teanu prin neparticiparea lor la 
C. M.

Dar nu numai antrenorii tre
buie criticați, ci și lipsa de răs
pundere și conștiinciozitate a 
multor sportivi. Este bine cu
noscută tendința îngrijorătoare 
de căpătuială a unui mare nu
măr de canotoare, care — ime
diat după întoarcerea de la Lu
cerna — au găsit de cuviință 
să-și părăsească echipele și clu
burile unde au învățat și de 
unde s-au lansat în arena inter
națională, solicitînd transferuri 
sub motivul că nu li se satisfac 
pretențiile (firește, exagerate) ! 
Nu mai puțin de 20 asemenea 
cazuri au necesitat transferuri 
cu carantină care — prin neper- 
miterea participării la o serie de 
competiții interne — au impietat 
asupra pregătirii. în fine, nu 
sînt puține cazurile de chiul la 
antrenamente, de neîndeplinire 
integrală a sarcinilor fixate de 
tehnicieni pentru fiecare echipaj 
în parte, ale căror repercusiuni 
au fost și sînt lesne de constatat.

O altă cauză care a influențat 
negativ bunul mers al prepa- 
rativelor din ultima etapă a fost 
suita aproape interminabilă de 
...selecții. în dorința de a pre
zenta la Nottingham cele mai 
bune elemente ale momentului, 
antrenorii loturilor reprezenta
tive au făcut atîtea selecții și 
au introdus atîtea criterii de 
departajare (unul mai .. .origi
nal decît altul I) îneît sportivii 
s-au plictisit pur și simplu.

Revenind la indulgență, vom 
spune că ea s-a manifestat și 
în alte direcții. Au existat echi
paje care au plecat la Nottin
gham să cucerească medalii fără 
a fi dovedit măcar o dată în 
întregul sezon că au posibilita

tea să facă acest lucru. în al
cătuirea echipajelor de 4 + 1 
vîsle și 4+1 rame (f) s-au făcut 
compromisuri, formule de mo
ment. excluzîndu-se perioada de 
acomodare și de omogenizare.

Aminteam mai sus de posibi
litățile echipajului masculin de 
4 rame f.c. Puțini sînt însă cei 
care știu că acest echipaj a 
concurat — cu rezultate bune — 
aproape întregul sezon în for
mula Zagoni, Agh, Georgescu. 
Nistoroiu. O selecție de ultimă 
oră, care scosese cuplul Si
mion—Gali din cursa pentru ti
tularizarea la 2 f.c.. i-a adus 
pe aceștia în ambarcația de 
4 f.c. Acum există, e drept, 
dovada palpabilă a medaliei de 
bronz, dar cine poate garanta 
că prima formulă — omogenă 
și dovedit valoroasă — nu ar 
fi adus argintul ? ! Nu spunem 
acum că Simion și Gali sînt mai 
puțin valoroși decît Zagoni și 
Agh, ci readucem în discuție 
problema sudării echipajelor, a 
omogenizării lor tehnice, tactice 
și, mai ales, sufletești.

Foștii vicecampioni ai lumii

Hie Oanță și Dumitru Grtimc- 
zescu, sportivi cu largi disponi^ 
bilități, n-au mai câștigat 0 
cursă internațională de aproape 
doi ani I Bazîndu-se pe tempe
ramentul lor de concurs, tehui»- i 
cienii îi creditează în continu
are — și nu greșesc —. dar le 
tolerează în același timp capricii' 
și delăsări în pregătire, supra-: ( 
veghindu-i insuficient; or aceste 
lucruri costă scump, după cum 
s-a dovedit și la Nottingham.

în fine, „barca de aur” a Iul | 
Tudor, Ceapura și Lovrenscht I 
a arătat că nu mai are capa-: 
citatea să țină piept noului valj 
extrem de puternic în proba de 
2 + 1. Tudor și Ceapura, acești ; 
doi mari schifiști care ne. 
adus multe satisfacții, au 
pășit cu 2 și, respectiv, 3 ani 
vîrsta apogeului în sportul de 
mare performanță — 30 de . 
ani —, nemaiavînd vigoarea și i 
vitalitatea de altădată.

Problema vîrstei constituie o i 
problemă de actualitate si la 
alți componenți ai reprezentat!-, 
velor, atât la fete cît și la bă
ieți, dar din fericire nu prea 
mulți la număr. Partea neplă
cută este că din eșalonul urmă
tor, adică cel al speranțelor, 
nu se ivesc decît sporadic ele
mente la nivelul marilor exi
gențe internaționale. Activitatea 
cu juniorii, deși în progres can
titativ, lasă mult de dorit la 
capitolul calității. în concursu
rile internaționale se obțin re
zultate nesemnificative, iar la 
cîrma echipelor naționale n-au 
fost încă desemnați cei mai buni 
antrenori de la acest nivel. 
Pînă cînd Liceul de canotaj de 
la Orșova — în care se pun 
mari speranțe — va începe să 
dea roade nu se prea întreză
resc apariții de valoare, promit 
țătoare, pentru loturile de se
niori. Și mai e ceva — penuria 
de sportivi în probele de vîsle. 
Atît la fete, cît și la băieți se 
face simțită tot mai pregnant o 
inexplicabilă predilecție pentru 
probele de rame. Acest lucru a 
determinat la nivelul primelor 
reprezentative o veritabilă criză 
de elemente care ne-a dus la 
un anonimat aproape complet 
pe plan internațional în probele 
de vîsle.

VOLUM DE MUNCĂ DUBLAT, EXIGENȚĂ 
Șl DISCIPLINĂ, CERINȚE ALE PERIOADEI 

URMĂTOARE
Comportarea nesatisfăcătoare 

de la Nottingham obligă fede
rația de specialitate săț adopte 
o serie de măsuri energice, ime
diate și precise. Dat fiind că 
timpul rămas pînă la Jocurile 
Olimpice este scurt, operativita+ 
tea cu care vor fi traduse îS-' 
practică hotărîrile Biroului fe
deral se cere a fi maximă. To
tul, sau aproape totul, trebuie 
reașezat pe baze temeinice încă 
înainte de abordarea pregătiri
lor de iarnă. Se impune reve
derea componenței loturilor, ex
cluderea elementelor fără per
spectivă sau incapabile să 
facă față eforturilor antrena
mentelor intense, disciplinei ri
guroase. Nimănui nu i se mai 
poate permite delăsare, eschi
vare de la muncă, atitudini de 
înfumurare. Toată lumea, por
nind de la sportivi și pînă la 
conducerea federației, sau in
vers, trebuie să se angajeze 
plenar într-o muncă susținută. 
Concurența pe plan internațio
nal a înregistrat o creștere im
presionantă, creștere care — 
așa cum spuneam și mai înainte 
— se va amplifica în continuare 
pînă anul viitor. Se impune, 
deci, ca și sportivii noștri să

meargă pe un drum ascendent, 
să înțeleagă limpede că activita
tea de înaltă performanță pe 
care o desfășoară necesită re
nunțări, sacrificii și conștiincio
zitate. Am văzut la Nottinghatfh, 
printre reprezentanții 
multe chipuri uimite cînd cano- 
tori și echipaje complet ne
cunoscute pînă nu demult urcau 
pe podiumul de premiere, cuce
rind medalii strălucitoare într-o 
manieră de mari vedete. Spu
neam atunci și repetăm acum 
că aceste splendide performan
țe nu sînt nici rodul șansei, și 
nici al muncii de peste noapte, 
ci al unei seriozități perma
nente, al activității neîntrerupte 
desfășurată 1a cotele cele mai 
înalte ale exigenței. Schifistele 
și schifiștii români ar trebui, 
de altfel, să cunoască aceste lu
cruri pentru că le-au trăit și 
le-au înțeles în trecut, dar la 
care au renunțat — inexplica
bil — acum. Medaliile se cuce
resc în marile confruntări nu 
numai pe baza talentului și a 
renumelui, ci și a dublării a- 
cestora cu o imensă cantitate 
de muncă. Muncă, muncă, mun
că... adică exact ceea ce a lip
sit sportivilor noștri !

Patru dintre echipajele care 
ne-au adus medalii an,ul trecut 
la Lucerna s-a;. prezentat la
Nottingham fc slab, punînd
în dreptul lor mari semne de 
întrebare pentru Montreal. Este 
vorba de ambarcațiile feminine 
de 4 + 1 vîsle (Lucerna — ar
gint, Nottingham — 
și 4 + 1 rame (bronz 
VII) și cele masculine 
(argint — locul VI)
(locul VI — locul IX). 
poziții pot fi apreciate.

locul VI)
— locul 
de 2 f.c.
și 2 + 1 

Aceste 
ără ezi-

ndci problema bărcilor de cali
tate slabă. Rădăcinile acestor 
nereușite trebuie căutate în altă 
parte, chiar dacă și 4+1 vîsle 
și 4+1 rame și 2 f.c. mai pot 
beneficia de circumstanțele ate
nuante ale culoarului 1.

în primul rînd, este vorba de 
indulgența antrenorilor care se 
ocupă de pregătirea loturilor re
prezentative. Nu punem la în
doială valoarea 
acestor 
lor. Ei sînt aceiași

tehnicieni,
în general a 

capacitatea 
care obți-

Cam aceasta ar fi situația actuală a canota
jului nostru, o situație neconformă cu reali
zările de pină în acest an și cu obiectivele 

propuse pentru Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Concluziile pe marginea evoluției reprezentanților 
noștri la C.M. de la Nottingham urmează să 
definitivate peste cîteva zile și tot atunci 
fi revăzute planurile de pregătire, vor 
aprofundate cauzele care au dus la regresul 
registrat, vor fi stabilite liniile directoare pentru 
tima perioadă de dinaintea J.O. Cunoscînd capa
citatea și exigența tehnicienilor români, sîntem si-

fie 
vor 

fi 
in
ul-

Așteptăm, deci, o analiză obiectivă și exigentă, 
măsuri ferme și clare, acțiuni hotărite pentru re
dresarea situației. Și avem aceste pretenții pentru 
că tradițiile și rezultatele canotajului românesc obli
gă la rezultate bune și foarte bune, la un progres 
continuu in arena internațională. Nu este un secret 
că sportul românesc iși pune mari speranțe în ca
notaj pentru Olimpiadă^ lucru care ar trebui sâ 
constituie pentru sportivi, antrenori și federație deo
potrivă nu numai o . sarcină de importanță majoră, 
ci și un imbold in muncă, un stimulent in efortu
rile de revenire pentru că acest sport are condi-
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„RUNDA" nr. 5

SUBIECTE DE ACTUALITATE

MECIUL DE LA SALONIC, 
SUSPENDĂRILE ȘI... UN EXEMPL

VEȘTI
e STEAUA. Egalul obținut In 

etapa anterioară la Tg. Mureș, 
a stimulat echipa In pregătirile 
efectuate în cursul acestei săptă- 
mîni. Și cum o lege nescrisă spune 
că formația care a evoluat la un 
bun nivel în etapa precedentă nu 
trebuie schimbată, se pare că 
Jenei șl Creiniceanu vor menține 
astăzi „11“-le care a început par
tida cu A.S.A. • F. C. ARGEȘ. 
Conștienți de dificultatea meciului 
cu Steaua, elevii lui Halagian, au 
acordat întreaga atenție jocului 
de astăzi. Intrucît Zamfir și Mus- 
tățea sînt în continuare indispo
nibili, nu se anunță modificări în 
formație.

O UNIVERSITATEA CRAIOVA 
a susținut miercuri un amical, în 
Bulgaria, în compania formației 
din Vidin. Studenții au cîștigat 
cu 1—0, prin golul marcat de 
Nedelcu II, în min. 62. Pentru 
meciul de mîine se anunță rein
trarea lui Boc și... absența an
trenorului C. Cernăianu, care va 
urmări, la Belgrad, derbyul Steaua 
Roșie — Partizan, o OLIMPIA 
SATU MARE a întîlnit echipa sa 
de juniori pe care a întrecut-o 
eu 10—0 (4—0), cel mai în vervă 
atacant fiind V. Mureșan, autor a 
trei goluri. Bathori I va lipsi 
iarăși din poartă, fiind acciden
tat Sătmărenii vor veni azi în 
Capitală, de unde își vor conti
nua drumul cu autocarul spre 
Craiova.

• U.T.A. a Insistat în această 
săptămînă pe individualizare. Joi, 
Ia Arad, „amicalul" cu C.F.R. Ti
mișoara (scor 4—1) a arătat că 
echipa deține o bună dispoziție de 
joc. Pentru mîine, un singur semn 
de întrebare. Cine-1 va înlocui 
pe Brosovschi, devenit indisponi
bil. * RAPID a susținut antrena
mente zilnice iar joi, un meci 
de verificare cu Autobuzul Bucu
rești, formație de care giuleștenii 
au dispus cu 6—3. în cursul zilei 
de azi, feroviarii pleacă pe calea 
aerului spre Arad cu efectivul 
complet, urmînd ca în partida cu 
U.T.A. să alinieze aceeași formulă 
de echipă utilizată în etapa tre
cută.

• DINAMO. Antrenamente obiș
nuite. Dudu Georgescu, în conti
nuare, indisponibil. Antrenorul 
Dumitru Nicolae-Nicușor preconi
zează modificări în formula de e- 
chipă care joi a disputat meciul 
cu Sportul studențesc. • JIUL. E- 
chipa a plecat ieri la ora 8,30 cu 
autocarul, spre București. G. Stan 
șl Rusu, reținuți pentru examene, 
vor face joncțiunea, astăzi, cu lotul. 
La mijlocul săptămînii, antrenorii 
Ion Ionescu și Toader Pop au 
supus formația la un joc-școală, 
la Vulcan, cu formația locală.

• F.C.M. REȘIȚA. Programul 
echipei antrenată de L Reinhardt 
a cuprins antrenamente în fiecare 
zi și un joc în familie. Beldeanu. 
Tănase și Pușcaș sînt, în conți-

DE LA ECHIPE
nuare, indisponibili. Va fi folosită 
formația din meciul precedent. ® 
F. C. CONSTANȚA. „Duminică, la 
Reșița, ne spunea antrenorul P. 
Comăniță, echipa va avea aceeași 
alcătuire ca în partida cu U.T.A.". 
Hoffmeister (viroză). Lică (Întin
dere) și Negoescu (întindere de li
gamente la genunchi) nu pot fi 
folosiți. Constănțenii au plecat spre 
Reșița aseară, cu trenul.

® C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Mihai 
continuă să fie indisponibil. în 
schimb Moga și Bacoș vor fi re
cuperați și vor putea face parte 
din formație. De asemenea, Âdam

Lucescu va reuși să centreze cu toată opoziția fundașului Nițu. Moment 
din unul din trecutele jocuri Dinamo-Jiul.

își va relua locul în centrul liniei 
de atac. Joi, feroviarii au susținut 
un joc amical, cu divizionara C, 
Metalul Aiud pe care au învins-o 
cu 4—1. • A.S.A. TG. MUREȘ.
Mureșenii au renunțat la obișnui
tul joc de verificare de la mij
locul săptămînii, preferind să se 
antreneze zilnic în „familie". Kiss 
continuă să aibă glezna în ghips. 
Antrenorul T. Bone va începe jo
cul cu aceeași formație folosită în 
meciul cu Steaua.

• POLITEHNICA IAȘI s-a pre
gătit în familie, rulind în meciul 
cu echipa de tineret-speranțe. sus
ținut joi, întreg lotul de jucători. 
Pentru mîine, în partida cu stu
denții clujeni, va fi folosit același 
„11“ folosit în etapa precedentă. 
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
FOCA a plecat ieri cu autocarul 
spre Iași — via P. Neamț. Coca 
a rămas acasă pentru susținerea 
unor examene și va lipsi din for
mație mîine, ca și Mierluț de alt
fel. nerefăcut după operația de 
menise suferită.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Studenții s-au pregătit zilnic. în- 
cercînd să iasă astfel din impa-

sul în care se găsesc. Miercuri, 
ei au susținut un joc-școală cu 
divizionara C, Constructorul din 
localitate. Toți jucătorii sînt apți 
de joc. Rămîne de văzut ce for
mulă de echipă vor alege antreno
rii. © SPORTUL STUDENȚESC. 
După meciul de joi, cu Dinamo, 
au avut loc antrenamente de mai 
mică intensitate la care au par
ticipat și Răducanu — care și-a 
scos fașa ghipsată, Grigore și Ol- 
teanu, pînă acum indisponibili. Azi 
la prînz, bucureștenii pleacă cu a- 
vionul la Timișoara, unde A. Ni- 
culescu preconizează să folosească 

aceeași formulă de echipă din jo
cul cu Dinamo.

o F. C. BIHOR. Formația oră- 
deană s-a pregătit intens în a- 
ceastă săptămînă, marți și miercuri 
efectuînd cîte două antrenamente. 
Joi, F. C. Bihor a susținut un 
meci-școală, jucînd cîte o repriză 
cu Metalul Oradea (fruntașa cam
pionatului județean) și echipa de 
tineret speranțe. Și-a reluat pre
gătirile internaționalul Kun, a că
rui reintrare este destul de apro
piată. • S. C. BACAU. Echipa 
antrenată de Gh. Constantin a sus
ținut joi un meci la Piatra Neamț, 
cu Relonul Săvinești, pe care a 
învins-o cu 1—0 (1—0) prin go
lul înscris de Chitaru. în ambele 
loturi, nu sînt indisponibilități.

„CUPA SPERANȚELOR", EDIȚIA A 5-a

MUREȘ, CÎȘTIGĂTOAREA UNEI ÎNTRECERI CU 40000 DE PARTICIPANT

Salonicul va fi gazda pri
mului joc al naționalei 
României din sezonul de 
toamnă. Jocul-retur cu 

reprezentativa Greciei, din cadrul 
Cupei balcanice (în tur, la Bucu
rești, 3—1 pentru „tricolori") des
chide suita de partide dificile șl 
cu importanță ale unsprezecelul 
nostru național din actuala sta
giune, Lotul reprezentativ a e- 
fectuat o primă reunire deter
minată de testul de la Torino șl, 
în paralel, am înregistrat unele 
„sondaje* ale antrenorului Valen
tin Stănescu, ultimul fiind cel 
de miercuri, de la Ploiești, unde 
el a urmărit cîțiva jucători, unii 
care au mai figurat în primul 
lot, alții luați acum In conside
rare. C. Zamfir, Boloni, Fazekaș, 
Hajnal au trecut cu bine acest 
examen și reprezintă candidaturi 
demne de luat în seamă chiar și 
pentru viitorul imediat. Partida 
de la Salonic prilejuiește, de alt
fel, după părerea noastră, ocazia 
de a lărgi cu forțe noi și proas
pete lotul prim, tocmai ținind 
seama de semnele de oboseală și 
de programul foarte solicitant al 
unora dintre vechii componenți 
ai lotului. S-ar realiza, astfel, nu 
numai împrospătarea Iotului, lege 
de bază a vieții acestuia, dar 
și un moment de rcspiro — 
care poate însemna refacerea, 
recuperarea — pentru atît de so- 
licitații_ internaționali ai noștri.
Sînt idei pe care le sugerăm toc
mai pentru că le indică cel mai 
sigur și mai real sfătuitor al se
lecționerului echipei naționale. 
CAMPIONATUL.

c redem
treacă 
recente 
măsuri, ale

că nu trebuie să 
neobservate cîteva 
atitudini, urmate de 

unora dintre 
cluburile fruntașe, tocmai pentru 

ele constituie exemple cu care 
prea ne-am mai întîlnit cam 

mult. E vorba de suspendările 
care cluburile Dinamo și Stea- 
le-au dictat față de abaterile 

de Dobrău

că 
nu 
de 
pe 
ua 
disciplinare comise 
(refuz de a juca) și Smarandache 
(viață nesportivă). Ni se pare că 
măsurile celor două cluburi bucu-
reștene sînt cu atît mai pozitive 
cu cît au fost luate într-un mo
ment cînd indisponibilitățile din 
loturile lor (Sătmăreanu II și, 
respectiv, Sameș) făceau foarte 
utilă folosirea celor doi jucători 
suspendați.

E xistă o echipă care n-a 
făcut de multe sezoane 
vreun transfer de răsunet
Lotul său e compus fie din 

foști jucători de la „U“, fie din 
promovări din B, din C sau din 
echipa proprie de juniori. Există 

o echipă a cărei comportare 
ciplinară în teren e exempi 
Iar în afara stadionului ire 
șabilă ca atitudine ; o echipă 
demonstrează ce înseamnă d 
plina de joc, ce poți face 
jucători cunoscuți, dar prin 
muncă asiduă și fără tam-1 
fără infatuare, la antrename 
Dacă vorbim despre ceea ce 
poate realiza prin seriozitate 
efort în pregătire, dacă vor 
despre punerea în valoare a 
sibilită ților jucătorilor, dacă i 
bim despre competența, des 
priceperea unor antrenori dc 
realiza — cu un lot destul 
modest, sub raportul perform 
țelor individuale ale compone 
lor — partide de o bună valo; 
apoi să amintim și de C.I 
Cluj-Napoca și de antrenorii

Poate că mulți tehnicieni, c 
conduc loturi mult mai valoro^ 
mai numeroase decît acela al 
roviarilor clujeni — dar cu 
zultate valorice și competițiorj 
mai modeste — se vor apleca 
asupra modulul cum lucrează 
legii lor de la C.F.R. Vor a 
cu siguranță de învățat ceva 
de aplicat, apoi, în munca 
Despre eficiența activității ant 
norilor raportată la condițiile 
care se desfășoară, la valoa 
fotbaliștilor de care dispune 
trebuie discutat mai mult ca 
element determinant al succest 
în domeniul performanței.

Eftimie IONESCI

^\\\\\\\\\\\\\\\\\^

| PE MICUL ECRAN
SÎMBÂTA, fi SEPTEMBRIE !

> ora 16 : Fotbal : Steaua — 
g F. C. Argos (Divizia A).

Transmisiune directă de la 
stadionul Steaua.

§ DUMINICA 7 SEPTEMBRIE : 
ora 15.45 : POLO ; Dinamo

— Rapid (derbyul camplona- 
tulul national). Rezumat fil- 

3 mat de la bazinul Dinamo, 
g ora 16.05 : CAMPIONATE-

LE MONDIALE DE CICLISM, 
g Selecțiuni înregistrate de la 
g Li&ge.
g ora 16,35 : DIN MARTLE 
g MECIURI DE BOX ALE SE- 
g COLULI : PrLmo Camera — 
g Jim Maloney (disputat în 
g anul 1930), Joe Louis — 
g Jonny Paychek și Max Baer 
g — Pat Comiskey (1940) : 
g ora 17.00 : DUPĂ TURNE- 
g UL RUGBYȘTILOR ROMANI 
g In noua zeelanda — 
g Interviuri cu antrenorii Va- 
g lerlu Irlmescu Petre Cosmă- 
g nescu și lucătorul Alexandru 
g Pop.

a\\\\\\\\\\\\\\^

ACTUALITATI • ACTUALITATI
• DERBYURILE DIVIZIEI B. 

Mîine, în programul etapei a IlI-a 
a Diviziei B figurează cîteva par
tide care sînt așteptate cu deose
bit interes. în seria I, amatorii de 
fotbal din Ploiești și Galați au 
posibilitatea să asiste la derby-uri 
locale : Prahova — F. C. Petrolul 
și respectiv, C.S.U. — F.C.M. în 
seria a Ii-a, rețin atenția întîlni- 
rile dintre echipele bucureștene 
(stadionul Republicii, cu începere 
de la ora 9) : Autobuzul — Voința

și Metalul — Progresul. în seria 
a IlI-a, pretendentele la șefie, echi
pele din Sibiu, Baia Mare și Hu
nedoara, vor evolua în deplasare : 
U. M. Timișoara — F. C. Șoimii 
Sibîu, Sticla Turda — F. C. Baia 
Mare și Victoria Călan — F. C. 
Corvinul Hunedoara.

• GLORIA BISTRIȚA — RA
CING CLUB BEIRUT 3—0(0—0—). 
Autorii golurilor : D. Emil (min. 
46), Ferencz (min. 72) și Ciocan 
(min. 81). I. TOMA (coresp.).

Mai rămăseseră doar 5 minute 
din ultimul meci al competiției. 
Scorul era, în acel moment, 5—5, 
avantajîndu-i pe micuții jucători 
gălățeni (Catrina, Pop, Burghelea, 
Mihăilescu, Silav, Chiriac, Șoavă), 
pentru că in clasamentul general 
aveau un punct mai mult. Ei reu
șiseră să anuleze un mare handi
cap — în min. 15 scorul era de 
4—0 in favoarea mureșenilor — 
făcînd eforturi disperate pentru a 
nu părăsi terenul învinși. în „ J 
minut 55 însă, Agrișteanu, cel mai 
lucid component al „șaptelui" 
Tîrnăveni, a șutat spectaculos, ..... 
bară, balonul a ricoșat în pămint 
și apoi în plasă. A fost un gol ho- 
tărîtor, următoarele două au ve
nit firesc, finala turneului... final

acel

din 
sub

revenind pe merit, cu 8—5, echi
pei profesorului Iosif Hancu, Chi
mica Tîrnăveni, reprezentanta ju
dețului Mureș. Fr. COVACI — I. 
PĂUN, Gh. DUSA, A. POPOVICI, 
Fl. LOGA. I. AGRISTEANU, I. 
DRAGOMIR (FI. Hîncu, Virgil și 
Valentin Mureșan, I. Oprișor) au 
devenit, astfel, campionii ediției 
a 5-a a „Cupei Speranțelor", com
petiție ai cărei turneu final (în- 
tr-o organizare exemplară) 
desfășurat între 28 august șl 4 
septembrie, pe terenurile din par
cai sportiv al pionierilor din 7 
stanța. A fost o ediție eu un nu
măr record de participanți, peste 
3 000 de echipe din aproape toate 
orașele țării, cu aproximativ 40 000 
de copii ! Este, credem, o eloc-

s-a

Con-

« După Jocul de la Tg. 
Mureș, antrenorul Jenei se 
declara mulțumit de evo
luția echipei sale Steaua, 
mențlonlnd cu satisfacție 
randamentul txnărului
Stoica. Singura temere a 
fostului internațional era 
ca tinerii din echipă să 
nu-șl umfle prea mult 
pieptul în preajma meciu
lui cu F. C. Argeș, echipă 
care a știut deseori 
joace bine șl foarte 
la București.

șui*, proprietara stadionu
lui, care încasează peste 
20 la sulă din încasările 
la meciurile noastre de 
divizie, are obligația de a 
asigura un elementar ca
dru de civilizație In acest 
vestiar*. Absolut de acord.

cîteva cute dispăruseră de 
pe fruntea antrenorului, 
iar chipul îl era luminat 
de un justificat zîmbet de 
satisfacție : prin victoria 
obținută, echipa îi depășise 
speranțele.

• „Greu, foarte greu 
pentru noi, acest meci cu

o Kun a reînceput an
trenamentele. El execută 
deocamdată program

bert Cosmoc șl Gh. Stalcu 
nu se grăbesc însă cu in
troducerea în joc a lui 
Kun, și aceasta pentru a 
nu risca. Peste aproape 
două săptămîni se anunță 
apariția internaționalului 
orădean în „llM-le lui F.C. 
Bihor.

• Echipa de tineret a 
lui F.C. Bihor reușit

• O reflecție cu 
tare a unui suporter 
reșean : „Acest Hajnal 
nu-și cunoaște Interesul. 
Dacă ar fi acceptat să 
Joace fundaș stînga, ar fi 
avut pînă acum 20 de 
tricouri In echipa națio
nală". Și nu știm dacă a- 
ceastă voce din tribună 
nu avea dreptate...

să 
bine

• De la revenirea echi
pei S.C. Bacău în Divizia 
A, la fiecare meci susținut 
de băcăuani, stadionul „23 
August* din localitate a 
devenit neîncăpător. Este 
dovada aprecierii iubitori
lor fotbalului față de com
portarea mulțumitoare a 
echipei. Rămlne de văzut, 
dacă și în Intîlnlrile ur
mătoare Margașolu, Catar- 
glu, 
taru 
vor reuși, prin 
superioare, să-i 
tească pe miile de supor
teri.

Volmer, Pană, 
și ceilalți

Chl- 
echipieri 
prestații 
răsplâ-

• în vestiar, la A.S.A., 
Înainte de joc, fotbaliștii 
mureșeni în cor : „Vă ru
găm să scrieți despre con
dițiile inadmisibile ale 
instalațiilor noastre sani
tare. Credem că „Mure-

Dinamo ; sincer să fiu, as
tăzi m-ar mulțumi și un 
egal“, ni se confesa Gheor- 
ghe Ola, antrenor al for
mației gazdă, cu puține 
minute înaintea primului 
fluier de arbitru. Și, in
tr-adevăr, așa a și fost. 
Olimpia iuptînd din răs
puteri, pînă in minutul 
...91, pentru a menține fra
gilul avantaj de pe ta
belă. Da sflrșlt, la cabine,

special de gimnastică me
dicală și alergări ușoare 
pentru a readuce la nor
mal piciorul 6tîng, acci
dentat în turneul din Sue
dia, dinaintea . începerii 
campionatului. E vorba, 
deci, de urmările acelei 
rupturi de ligamente și nu 
de implicațiile accidentului 
de mașină suferit de ata
cantul orădean așa cum 
cred cei mai mulți. Ro

duminică un rezultat 
egalitate la Pitești. Scorul 
a fost considerat o sur
priză de cei mai mulți. 
Portarul de duminică al 
„speranțelor* bihorene, Vi- 
dac, a găsit, însă, rezul
tatul foarte firesc : „După 
trei înfrîngeri consecutive^ 
echipa nu mai avea ce 
pierde. Și a jucat mai cu
rajos !“ Care să fie atunci 
„prețul" unei victorii ? !...

• Echipa de tineret-spe
ranțe S.C. Bacău a sur
clasat duminica trecută 
formația similară a Jiului, 
cu categoricul scor de 8—1. 
Să nu uităm, Insă, că în 
timp ce Jiul a folosit nu
mai
tați, la S.C. Bacău au ju
cat, printre alții, 
Duțan, Iorga șl Slnăucea- 
nu, toți, in nenumărate 
rîndurl, titulari în prima 
formație,___________________

tineri neexperlmen-

Hrițcu,

ventă dovadă a faptului că 
balul se bucură de o mare atr 
ție în rîndurile copiilor. De alt 
meciurile turneului final, ci 
cele din fazele preliminare ale 
trecerii, au demonstrat convin 
tor, încă o dată, marea bucuri 
copiilor de a practica acest sp 
marea lor dorință de a-1 înv 
de a... copia idoli, de a crede ac 
că, muncind mult, vor reuși

CLASAMENTUL FINAL
1. MUREȘ 3 2 1 0 22—
2. Galați 3 2 0 1 13—
3. Constanța 3 111 13—
4. Satu Mare 3003 2—

In continuare, clasamentu! se
București, 6. A 

9. Timiș, 
Maramureș, 12.

zintă astfel : 5.
7. Dolj, 8. Argeș, 9. Timiș, 10. 
toșani, 11. Maramureș, 12. Alba, 
Vaslui, 14. Brașov, 15. Sibiu, 16. 
hor, 17. Dîmbovița, 18. Buzău, 
Cluj.

urce, treaptă cu treaptă, pînă 
vîrful piramidei.

Ajax Galați. Viitorul Valea 1 
trîței Bacău, Pescărușul Consta 
Aripi Pitești au cîștigat edi 
trecute ale competiției. învingă 
rea din această vară, Chimica 
năveni, provine dintr-un oraș 
mic. Cu atît mai demnă de la 
ni se pare reușita ei. O izbi 
deloc intîmplătoare. „Ne-am | 
gătit foarte bine în acest an 
ne spunea, la sfîrșitul competi 
prof. I. Hancu. Altfel n-am fi 
tui ajunge pînă în finală, 
care, cred eu, am cîșligat-o 
merit, noi jucind mai puțin i 
vîdualist decît celelalte echipe 
care le-am întîlnit. A fost un 
hotăritor. Nu-î însă deloc ușo 
înveți niște copii îndrăgostiți 1 
de minge, că uneori e mai bin 
dea o pasă decisivă, decît, să 
cerce încă un dribling. Mă b 
mult pentru reușita lor".

Laurențiu DUMITRESC



La C. E. de tir ale senioarelor

Ei SPORTIVE AU DEPĂȘII RECORDUL MONDIAL
A ARMA STANDARD 3x20 FOCURI

OFIA, 5 (prin telefon, de Ia 
■spondenlul nostru). în capitala 
gariei au continuat întrecerile 
ipionatelor europene de tir ale 
ioarelor și iuniorilor. O luptă 
sebit de interesantă s-a dat la 
ba de armă standard 3x20 
iri senioare, unde trei concu- 
te au depășit recordul mondial 
probei. Este vorba de Ana Pe- 
-i (Bulgaria) — noua campioană 
continentului, care a totalizat 
p (pe poziții 198—188—194) — 
record mondial (v. r. 577 p). 

•kites Konthak (R.D.G.) 579 o 
iaiba Zarina (U.R.S.S.) 578 p — 
ate în această ordine. Sporti- 
; românce au ocupat următoa- 
■ locuri : 13—14. Veronica Trip- 
563 p și Melania Petrescu 
p.... 19. Mariana Feodot 560 p. 
echipe : 1. Polonia 1716 p. 2.

:.S.S. 1710 p. 3. Iugoslavia 1708 
6. România 1686 p. în aceeași 
bă. la juniori (fete și băieți) : 
Valentina Makarova (U.R.S.S.) 
P (197—186-194). 2. Brita Ra- 

: (Suedia) 570 p. 3. J. Revudski 
l.S.S.) 569 p. Juniorii români 

comportat nesatisfăcător ocu-
I locuri în partea a doua a cla- 
entului : 30. Eva Olah 552 p... 
M. Ilca 544 p. 42. M. Dorian 
p (la juniori au fost 46 de 

•urenti). Pe eehipe : 1. U.R.S.S.
p, 2. Suedia 1694 d. 3. Iugo- 

ia 1684 o... 12. România 1639 p.

în proba de pistol viteză juniori 
ierarhia continentală arată astfel : 
1. D. Jaretzak (R.D.G.) 592 p, 2. 
A. Semakin (U.R.S.S.) 590 p, 3. I. 
Lobikov (U.R.S.S.) 589 p. Cei trei 
pistolari români au ocupat urmă
toarele poziții : 16. FI. Irimia 576 
p... 20. G. Marin 575 p.... 29. G. 
Calotă 568 p. Fe echipe : 1. U.R.S.S. 
1765 p, 2. Polonia 1747 p. 3. R.D.G. 
1746 p... 7. România 1719 p.

întrecerile se încheie sîmbătă.

TOMA HRISTOV

TURNEUL DE LA FOREST HILLS 
ÎNAINTEA MECIURILOR DECISIVE
® Năstase — Connors în finala

NEW YORK, 5 — Americanul 
Jimmy Connors, suedezul Bjorn 
Borg, argentinianul Guillermo 
Vilas șl spaniolul Manuel Orantes 
s-au calificat în această ordine 
pentru semifinalele campionatelor 
internaționale de tenis ale S.U.A., 
la Forest Hills. După cum s-a mai 
anunțat, In sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați, 
campionul spaniol Manuel Orantes

ITALIENII OBȚIN NOI TITLURI
LA JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE

ALGER, 5 (Agerpres). — în ca
pitala Algeriei au continuat între
cerile din cadrul Jocurilor sportive 
mediteraneene. în concursul 
înot, spaniolul Santiago Este va

ÎNTRECERILE
SCHETBALISTILOR

FEROVIARI

Pistardul italian Pizzofcrrato.
cel mai rapid in proba de urmărire

ARȘOVIA.' 5 (Agerpres). 
ipionatul internațional feroviar 
rvat echipelor masculine de 
het a continuat la Wroclaw cu 
utarea partidelor din et-apa a 
1. Echipa Rapid București, care 
ezintă România în această 
petiție, a fost învinsă de for- 
ia Ungariei eu 79—75 (39—36). 
f.ă rezultatele înregistrate : în 
ialte partide : Polonia — Fran- 
36—69 (70—22): Spania — Bd- 
81—48 (47—19) ; U.R.S.S. —

^slovacia 92—84 (52—38) : Bul- 
a — Iugoslavia 102—61 (70—22): 
lisat ia — R. F. Germania 
55 (48 -28).

ĂREflI ROMÂNI AU PLECAT LA CAMPIONATELE BALCANICE

de dublu bărbați

obținut a treia victorie, ciștigînd 
proba de 100 m spate cu timpul de 
1:00,2. Compatriotul său Jose Bas 

.. ___ ____ J național
de 1 500 m liber, cu

a stabilit un nou record 
în cursa 
16:27,1.

Proba de urmărire individuală 
din cadrul competiției de ciclism a 
revenit pistardului italian Orfeo 
Pizzoferrato — 5:06,94.

Finala turneului 
volei se va disputa 
natele Iugoslaviei și 
tate din semifinale : 
cia 3—1 ; Iugoslavia — 
3—2. Rezultate înregistrate 
neul de polo : Spania 

c 17—0; Grecia —
—2 ; Iugoslavia — Malta 18—1. 
în clasamentul pe medalii conti

nuă să conducă Italia cu 36 meda
lii de aur, 33 
bronz, urmată 
21), Tugoslavia 
(13—21—23), .
Grecia (9—12—13). Republica Ara
bă Egipt (4—11—6) etc.

masculin de 
între selecțio- 
Italiei. Rezul- 
Italia — Gre- 

Franta 
în tur-
— Ma- 
Algeria

de argint și 32 de 
de Franța (29—22— 
(21—14—20). Spania 

Turcia (12—10—8),

TURNEUL DE RUGBY
LENINGRAD, 5 (Agerprcs). — 

într-un meci contînd pentru tur
neul internațional de rugby de la 
Leningrad, selecționata secundă a 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
29—12 (17—12) formația Ceho
slovaciei.

tre 9 și t4 septembrie va avea 
la Istanbul o nouă ediție a 
pionatelor Balcanice de călă- 
la care vor fi prezenți spor- 
din Grecia. Iugoslavia, Româ- 
si Turcia, fiind programate 

li probe de dresai și obsta- 
pentru juniori si seniori.

tul reprezentativ al României 
irăsit ieri Capitala, avînd în 
lonenta sa pe Oscar Recer, 
andru Bozan, Dumitru Velea, 
tantin Vlad, Nicolae Gheor- 
antrenorul Dumitru Veîicu 

acole seniori), Monica Rin-

gheanu, Gerhardt Schneider, Ra
du Crișan, Nicolae Stroescu. an
trenorul Petre Andreianu (obsta
cole juniori), Iosif Molnar, An- 
Chel Donescu, Sorin Soveja (dre
sai). Au mai făcut deplasarea si 
arbitrii Dumitru Dumitrescu si 
Ghcorghe Antohi.

Probele din cadrul Campionatu
lui sînt programate în zilele de 
marți, miercuri, sîmbătă și dumi
nică, urmînd ca în celelalte zile 
să se desfășoare probe în afara 
concursului.

(cotat al treilea favorit), In zi 
excelentă, l-a întrecut cu 6—2,
6— 4, 3—6, 6—3 pe românul Ilie 
Năstase. După cum transmit agen
țiile de presă, cu excepția setului 
trei, „în care a avut o sclipire", 
tenismanul român nu a evoluat 
la valoarea sa obișnuită. Deși a 
jucat din nou bine, americanul 
Edie Dibbs (care în turul ante
rior îl eliminase pe Arthur Ashe, 
cîștigătorul Wimbledon-ului) a 
trebuit să se recunoască învins 
în partida cu Bjorn Borg, două 
dintre seturi fiind cîștigate de 
suedez la „tie-break“. Partida a 
durat peste trei ore și s-a înche
iat cu scorul de 6—4, 7—6, 4—6,
7— 6 în favoarea lui Borg.

Favoritul nr. 1 al turneului, 
Jimmy Connors, a obținut din nou 
un succes net, de data aceasta 
în dauna rhodesianului Andrew 
Pattison, pe care l-a întrecut cu 
6—2, 6—1, 6—2. O victorie clară 
a realizat și argentinianul Guiller
mo Vilas (favorit nr. 2), care a 
dispus eu 0—4, 6—0, 6—1 de chi
lianul Jaime Fiilol.

Cuplul Ilie Năstase (România) — 
Jimmy Connors (S.U.A.) s-a califi
cat in finala probei de dublu băr
bați din cadrul turneului interna
țional dc tenis de la Forest Hills.

Si 
cu

ATLETISM • La Goleborg. Intil- 
nlrea dintre echipele Suediei si Ce
hoslovaciei s-a încheiat cu urmă
toarele scoruri : Suedia — Ceho
slovacia 111,5—100,5 la masculin ;
Cehoslovacia — Suedia 83—63 la fe
minin. La disc a cîștișat ceho
slovacul Jan Sllhavy — 64,36 m, ur
mat de Ricky Bruch — 64.32 m șl 
„veteranul" Danek — 62.82 m. 
rezultate : 10 000 m — Suchan
28:35,4 înălțime — Almen 
2,19 m : 400 m — Sjoeberg
46,4 ; 1 500 m — Svensson
3:41 — greutate ; Brabec (C) 
m : la feminin : 1 500 m — 1 _
Knutsson (S) 4 : 11.4 ; 100 m — 
Linda Haglung (S) 11,60 ; 400 m 
Eva Kovalcikova (C) 54,23.

Alta
1 (C)

(S)
(S)
(S) 

20,13 
înger

BASCHET • în turneul feminin 
de la Koslce. reprezentativa Italiei 
a învins cu 59—56 (33—21) echipa
Bulgariei. Alte partide : Franța — 
Sel. Slovaciei 86—58 ; Cehoslovacia 
(B) — Canada 66—62 ; Cehoslovacia 
(A) — Ungaria 57—49.

FOTBAL e In ,,16-îmile" Cupei iu
goslaviei Steaua Roșie Belgrad a 
învins, pe teren propriu, cu 3—1 
(1—0) formația Rijeka prin golurile 
înscrise de Jellkici. Filipovici și An- 
drejevicl. n In C.E. (tineret) — 
gr. V : Finlanda — Olanda 0—3 
(0—2) ® Meciuri amicale ale echi
pelor de tineret : R. D. Germană —■ 
U.R.S.S. 2—2 (1—0) : Bulgaria —
Polonia (sub 21 de ani) 5—0 (3—0).,' 
a Cruyff si Neeskens (ambii C.FA 
Barcelona) vor juca în 
Olandei In meciul derby al _ C.
(gr. V) dintre Polonia sl 
programat 
Chorzow.

ech i na
E.

.. ___ Olanda.
la 10 septembrie, la

HOCHEI , 
cală Sparta 
0—4 (l—1. 
tică Siblr

• La Praga. echipa lo- 
i a întrecut cu scorul de 
4—2. 1—1) formația sovle- 

Novosiblrsk.

Turneul de la Milano a

țional de tenis _  — _____  .
în semifinale, Ilie Năstase 
Jimmy Connors i-au întrecut 
6—4, 6—4 pe jucătorii americani 
Dick Stockton și Eric van Diilen.

Finala probei de simplu femei 
se va disputa între Christ Evert 
(S.U.A.) și Evonne Gooîagong 
(Australia). Rezultate din semifi
nale : Christ Evert — Martina Na
vratilova (Cehoslovacia) 6—4, 6—4; 
Evonne Gooîagong — Virginia 
Wade (Anglia) 7—5, 6—1.

șah a 
programat runda a doua a meciu
rilor semifinale. A. Karpov a re
mizat din nou cu compatriotul său 
T. Petrosian. Rezultatul de egali
tate a fost consemnat si în partida 
dintre L. Portisch si L. Liubojevici. 
Partida Liubojevici — Portisch. în
treruptă în prima rundă, s-a În
cheiat, de asemenea. remiză. 
După zece runde. în turneul de 
Vîrset (Iugoslavia) conduc Kirov 
Vukici cu cîte 6 1/2 p, urmat! 
Tringov — 5 1/2 p (1). Kapelan 
5 1/2 p. o După patru runde, 
turneul de la Albena (Bulgaria) 
conduce maestrul bulgar Spasov cu 
2 1/2 o. urmat de compatriotul său 
Ermenkov. 
Bilek

la 
șl 

de

în

Palatnik (U.R.S.S.) șl 
(Iugoslavia) — cîte 2 p etc.

DE LA LENINGRAD
După trei eta.pe, în clasamen

tul competiției conduce acum se
lecționata secundă a U.R.S.S. cu 
5 puncte, urmată de echipa de ti
neret a României — 4 p. Polonia 
— 4 p, U.R.S.S. I — 1 p și Ceho
slovacia — Op.

ADVERSARELE ECHIPELOR
NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

Continuăm prezentarea adversa
relor echipelor noastre în Cupele 
europene la fotbal : în numărul de 
azi, STEAUA ROȘIE BELGRAD 
— care va întîlni pe Universitatea 
Craiova în primul tur al Cupei 
U.E.F.A.

★
Echipa Steaua Roșie Belgrad, 

este cunoscută amatorilor de fot
bal pe toate cele cinci continente, 
unde a evoluat în întreaga istorie 
a existenței sale. începută din 1945, 
cînd a fost înființată. în rîndurile

^□□oanoDDaDDnnaDnnncr
’STADION" ÎNTINE

REȘTE

mai de seamă sta- 
din capitala Ungarie! 
în momentul de fată 
:tul unei vaste opere 
^construcție și moder- 
e. Deși ridicat relativ 
it (a fost construit în 

specialiștii maghiari 
cler ti. totuși, că e nc- 

1 să fie complet tranș
at. pentru a putea 
fată cerințelor spor- 
din zilele noastre. în 

al în domeniul atletis- 
i.
Pionul va fi dotat cu 
liste pentru alergări 

o modernă instalație 
ionică de marcaj. De 
enea. vor fi complet 
ute copertinele tribu- 

și locurile pentru 
c. Instalația electrică 
u probele disputate 
ccturnă va fi, de ase- 
a, înlocuită.
■ele statistice arată că 
■I 22 de an! de exis- 

..N6pstadion“ a fost 
t de 23 milioane de 
atari.
;a paws-new

YORK
e manifestările orga* 
• pentru a marca cei 
200-a aniversare a ZI* 
dependentei Statelor 
va fi reeditată șt fai- 

1 cursă automobills- 
Paris — New York, 
s Jaworsky, care se 
l de organizarea 
i, a declarat că în 
nt Departamentul de 
desfășoară negocieri 
ruvernele țărilor pe
_______________________

28 mal 1976, să la startul 
aproximativ 15 automobile 
fabricate înainte de primul 
război mondial. Traseul va 
parcurge aproape întreaga 
Europă, teritoriul U.R.S.S.. 
Japonia, Hawal și apoi 
partea continentală a Sta
telor Unite, treetnd prin 
principalele orașe. Finișul 
este stabilit pentru 25 iulie 
1978, la -New York.

ALPINE

Unul dintre cei mal difi- 
eili pereți ai Alpilor, ver
santul de nord al Eigerului 
(altitudine 3 974 m). a fost 
recent escaladat de geno- 
vezul Jean Juge (în vtrstă 
de 67 de ani), oreședintele

CHRIS EVERT — PREȘE
DINTĂ

Tînăra tenlsmană ame
ricană Chris Evert, 
care abia a împli
nit 20 de ani. a fost 
aleasă președintă a Aso
ciației feminine de tenis 
(WTA) cu prilejul reuniu
nii ținute, în aceste zile, 
la Forest Hills. In funcția 
de vicepreședintă a fost 
numită Franqoise Durr 
(Franța).

Billie Jean King. fosta 
președintă a WTA, va ră- 
mîne în cadrul Comitetului 
director în calitate de con
silieră.

RECORDURI CĂLAREUniunii internaționale a 
alpinismului. Pentru atin
gerea acestei performanțe, 
lui Jean Juge și ghidului 
Michel Vaucher le-au fost 
necesare trei zile. Versan
tul, un înfricoșător zid de 
stînci înalt de 1 800 m, este 
numit de localnici ..spe
rietoarea** Oberlandului el
vețian.

Alțl alpiniști se afirmă 
pe crestele Himalayei. O 
echipă engleză, care a în
ceput escaladarea vîrfului 
Everest pe versantul de 
sud-vest, și-a instalat ta
băra de bază la altitudinea 
de 5 121 m, după cum se 
anunță din Katmandu. Ex- 
neditia este condusa de

Un record mondial mai 
puțin cunoscut, cel la să
ritura în lungime cu calul, 
a fost bătut recent, în ca
drul concursului hipic de 
la Johannesburg. Perfor
manța înregistrată este de 
8.40 m și a fost obținută 
de către Andr£ Ferreira, 
pe calul „Something". Ve
chiul record aparținea, din 
anul 1951. locotenentului 
spaniol Lopez del Hiero cu 
o săritură de 8.30 m. Se 
menționează că la întrece
rile de încălzire pentru 
tentativa de record. Fer
reira a reușit și o săritură 
de 9 m. Revista vest-ger-

gem știrea, precizează că 
în anul 1911 călărețul 
Maercken Geeroth ar fi 
sărit, la Limington (An
glia). o rivieră de 11.28 m 
(record rămas încă neo
mologat).

UN DAR DE PREȚ
Serbîndu-și a 100-a ani

versare a zilei de naștere, 
miss Osborne din Yorks
hire (Anglia) a primit un 
dar neobișnuit : un permis 
gratuit de intrare la toate 
piscinele orașului. Surpri
ză cu atit mal emoțio
nantă, cu cit bazinul de 
înot al azilului dc bătrîni 
în care centenara. — încă 
excelentă brasistă — con
tinua să practice sportul 
preferat, a fost închis de 
autoritățile locale.

CLAY ESTE DECIS
Capriciosul Cassius Clay 

găsește mereu prilejul să 
facă senzație. De curînd, 
unul dintre antrenamen
tele sale în vederea me
ciului pentru titlul mon
dial — care-1 va opune lui 
Joe Frazier la 1 octom
brie —- s-a desfășurat la... 
penitenciarul din Tcxat- 
kana (Texas). După cinci 
runde cu sparring-partene- 
rul său Gene Wells, Clay 
a boxat apoi, alte trei re
prize. cu 3 deținuți. Dar. 
pe cît de binevoitor a fost 
cu aceștia, pe atît de ame
nințătoare sînt declarațiile 
pe care le face în privința 
viitorilor săi adversari ofi
ciali : „li voi lichida, in 
ordine, pe Frazier. Fore
man și Norton, Iar in no
iembrie 1976 m3 voi re-

_________________________________

TIR 
tic V. 
pistol 
puncte din 600

• La Riga, trăgătorul sovie- 
Kuzniin 
viteză

a realizat în proba de 
performanta de 593 

posibile.

cel de-al doilea meciVOLEI o în
din cadrul turneului pe care-1 în
treprinde în S.U.A..
masculină a U.R.S.S.
Long Bench (California) 
tionata tării gazdă, cu 3—0 (4. 3. 3).

reprezentativa 
a dispus ia 

de selec-

STEAUA ROȘIE BELGRAD
sale au apărut fotbaliști care au 
intrat in istoria fotbalului euro
pean și nu numai a acestuia. Ori
cine a auzit de portarul Beara, 
sau de jucătorii de cîmp Stanko- 
vici, Cirici (actualul antrenor al c- 
chipei). Ognianov, Raiko Mitici 
(istorie vie a acestui club, fost se
lecționer al naționalei iugoslave), 
apoi de Sekuiaraț, copilul teribil 
al anilor ’60, sau de cei mai noi 
ca Giaici, Acimoviei, Gloriei, La- 
tarevici etc.

ceput sub cele mai bune, auspicii 
pentru echipa belgrădeană. In pa
tru etape, din care trei în deplasa
re. a cucerit toate cele 8 puncte, 
instaiîndu-se pe primul loc cu un 
golaveraj excelent : 9—1. învinsele 
sale sînt echipe valoroase din cam
pionatul Iugoslaviei (Rijeka. Rad- 
niciki Niș, Zelezniciar Sarajevo și 
Vardar Skoplje).

Steaua Roșie este adepta fotba
lului total. Fără specializare pe 
post ea este o echipă bine sudată.

Atacantul belgrădean Savici (în stingă) in plină acțiune

De la înființare și pină în pre
zent. Steaua Roșie a activat numai 
în prima divizie, unde a jucat în
totdeauna un rol de prim rang. 
Dovadă, cele 11 titluri de campi
oană cucerite in cele 30 de ediții, 
printre care — ultima oară — și 
în sezonul 1972—73. Anul trecut a 
terminat pe locul III (cu 40 de 
puncte, golaveraj 61—44) după 
Hajduk Split, care a cucerit titlul 
de campion și Vojvodrna Novi Sad. 
Acest campionat a fost considerat 
un an de întinerire a echipei, și 
locul al treilea cucerit a satisfăcut 
pe susținătorii ei. Această echipă 
de tineri a avut o serie de rezul
tate bune și pe plan internațional, 
învingînd echipe printre care amin
tim eliminarea lui Real Madrid în 
sferturile de finală ale Cupei Cu-

în care toți muncesc fără preget. 
După plecarea lui Giaici și Doici- ■ 
novski in străinătate și a celor j 
cinci internaționali (Boghicevici, J 
Stepanovici, Krivokueia, Panaioto-ț 
viei și Mihailovici) care îsi satis- ’ 
fac stagiul militar, echipa nu mal 
are individualități de mare clasă.’} 

Cei mai cunoscut! jucători la a- 
ceastă oră sînt internaționalii Aci- 
movici (27 ani), portarul O. Peirn- 
vici (26 ani), Iankovici (28 ani}, 
Keri (23 ani), apoi tinerii Filipo
vici (21 ani). Savici (19 ani) și 
Vladimir Petrovicl „Pijon“, căruia 
specialiștii din tara vecină ii pre
văd un strălucit viitor.

Iată echipa standard : O. Petro- 
vici, — Novcovici. Jeîikici. Bara- 
tici, Keri, Ratkoviei, V. Petrovici, 
Filipovici. Savici. Acimoviei. Ni-


