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Lupta pentru balon între 
cele două înaintări. Fază 
din meciul Gloria — Steaua

Foto : V. BAGEAC

CAMPIONATUL DIVIZIEI A LA RUGBY

SCORURI MARI IN PARTIDELE DE IERI
După cum se știe, duminică s-a 

dat startul într-o nouă ediție a 
campionatului de rugby. Etapa 
inaugurală a avut însă trei partide 
restante, care s-au disputat ieri. 
S-au înregistrat scoruri mari, din- 

^re care unul apare ca destul de 
surprinzător. Este vorba de cel 
înregistrat în derbyul zilei, Dina
mo — Politehnica Iași. Dar iată 
amănunte de la cele trei partide :

DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI 44—3 (14—3). Vicecampioana 
a arătat mult din ceea ce poate : 
cursivitate în acțiuni, grămadă 
omogenă, puternică, prinzători ex- 
celenți (Borș și Bor oi), jucători cu 
o tehnică superioară (Dragomires- 
cu, Nica, Constantin). în plus, bă
ieții lui Ion Țuțuianu, deși nu mai 
jucaseră de multă vreme împre
ună, au evoluat cu deosebită poftă 
Tși au reușit combinații de mare 
frumusețe. Două dintre ele sînt 
opera lui Gheorghe Nica : prima, 
în min. 67, cînd cu derutante 
schimbări de picior și cu explo- 
zia-i caracteristică, și-a transfor
mat adversarii în spectatori și i-a 
„servit" lui Bidirel un balon-în- 
cercare ; a doua, asemănătoare, în 
min. 73, numai că de data aceas
ta Nica a și finalizat. Celelalte 
puncte au fost realizate de Con
stantin (încerc., 2 l.p., tr„), Marin 
(2 încerc.), Boroi, Borș și Roman 
(încerc.), Nica (2 tr.). Studenții ie
șeni nu au rezistat, practic, decit 
o repriză. înaintarea se adună re
pede în aglomerări, dar fără prin
zători buni și cu 
pe treisferturi, 
talie, „Poli" nu 
mai mult. A 
(1. p.). Arbitrul 
condus formațiile : DINAMO: Dăi- 
câulescu — Bidirel, Nica, Aldea, 
Constantin — Dragomirescu, Pa- 
raschiv (min. 70 Chiriac) — Marin, 
Borș, Roman — Boroi. I. Aurel 
(min. 70 Gheorghc) — Țurlea, Ca- 
raiman, Baciu. POLITEHNICA : 
Mihalcea — Cihodaru, Ciobanu, 
Manea, Mihaî — Veriveș, Manole 
— Nemesniciuc, Zamfir, Spiratos 
(accidentat min. 39 — C. Pop) —<

COSTINEȘTI, 10 (prin telefon). 
Scriam într-o cronică de anul tre
cut, cu ocazia finalelor primei 
ediții a „Cupei Scânteii tineretu
lui" la tenis, că această deosebit 
de atractivă întrecere este o com
petiție fără învinși !. Aveam șă 
ne convingem, în zilele de cînd 
ne aflăm la Costinești, că afir
mația este valabilă și pentru ac
tuala ediție. Nimic mai convingă
tor decât faptul că, fiecare dintre 
cei peste 200 000 de tineri care au 
luat parte Ia meciurile disputate 
în cele trei etape premergătoare 
finalei, au avut de cîștigat fie 
întâlnirea cu adversarul, fie cu
noștințe în executarea unei lovi
turi, aceea de backhand, să zicem, 
fie... un teren de tenis ! Afirma
ția nu trebuie să surprindă pentru 
că, realmente, acești pasionați ti
neri au intrat în posesia unor tere
nuri d.e tenis, datorită acțiunii salu
tare inițiate de ziarul „Scînteia ti
neretului", cu doi ani în urmă, 
atunci cînd lansa întrebarea : 
„Poate deveni tenisul un sport de 
masă Firește, prima condiție 
pentru ca „sportul alb" să de
vină un sport al tuturor era aceea 
a înființării unor terenuri de te
nis. Ei bine, aflăm acum — pen
tru a oferi doar cîteva exemple 
— că în județul Prahova au fost 
amenajate, prin munca voluntară 
a tinerilor mobilizați de organiza
țiile U.T.C., 147 de terenuri, in 
Mureș — 112, în Botoșani — 72, 
In Bacău — 91.

Aflindu-se în vacanță, aici, la 
Costinești, sute de tineri — chiar 
mai inainte de a ști că stațiunea 
va fi gazda etapei finale — și-au 
manifestat dorința de a amenaja 
terenuri de tenis. Așa se face că 
miercuri dimineață, odată cu pri
mele schimburi de mingi, acestea

au început simultan pe 12 tere-ț 
nuri cu suprafață de bitum. Prin
tre cei care își așteptau rindul să 
joace In primul tur, l-am des
coperit pe elevul din Piatra 
Neamț, Mihai Ciuntea, cel care 
câștigase finala de anul trecut, și 
despre care Ion Țiriac avea nu
mai cuvinte de laudă. I-am ur
mărit, cîteva minute mai tîrziu,’ 
mișcările >pe teren și am avut plă
cuta surpriză să constatăm că și-a 
îmbunătățit în mod vizibil între
gul joc. Va fi el capabil să-și păs
treze titlul ? Răspunsul este foar
te greu de dat. Toți băieții și toa
te fetele 
intre în 
pioni...

lata și 
mul tur.

Băieți, 
(Timiș) - 
6—3, *
Reș) 
6—1, 6—0 ; 15—18 ani : S. Galea 
(Bihor) — I. Rusnac (Timiș) 4—6, 
6—1. 6—0 : St. Bujuleac (Suceava) 
—. Gh. Liliac (Botoșani) 6—1, 6—0; 
11—14 ani : C. Popescu (Timiș) — 
L. Popa (Botoșani) 6—2, 6—4 ; A; 
Mărmureanu (Vâlcea) — St. Re
dea (Bacău) 6—2, 6—4. Fete, 19—• 
25 ani : Ana Damian (Neamț) — 
Rodica Georgescu (Brașov) 6—4, 
6—3 ; Mariana Grama (Gorj) — 
Sanda Berechet (Argeș) 2—6, 6—3, 
6—4 ; 15—18 ani : Melinda Szasz 
(Harghita) — Maria Bercu (Bră
ila) 6—0, 6—0 ; Mariana Silaghl 
(Cluj) — Suzana Cseh (Sălaj) 6—1,' 
8—1 ; 11—14 ani : Angela Mintoiu 
(Alba) — Liana ' Constanți nescu 
(Gorj) 6—4, 6—2 ; Georgeta San
du (Ialomița) — Brîndușa Mitre 
(Caraș-Severin) 6—2, 7—5.

Ion GAVRILESCU

prezenti aici doresc să 
posesia titlului de cam-

cîteva rezultate din pri-

ani : L. Teodor19—25
• A. Voicu (Teleorman) 

6—4 ; C. Săndulescu (Ar- 
- G. Georgescu (Galați) 

15—18 ani : S. Galea

Liana '

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE
Precul, Bădina — Pătrăhău, Diaco- 
nescu, Bucan.

numeroase ezitări 
fără jucători cu 
putea pretinde 
marcat Mihalcca 
Fl. Tudorachc a

6eo RAEȚCHI
GLORIA — STEAUA 0—43 

(0—24). Joc la discreția militari
lor, superiori la toate comparti
mentele. Printre cei mai activi de 
la învingători: Munteanu (încerc.), 
Durbac (2 l.p. și l.p.c.), Șerban, 
Zafiescu (inc,), Alexandru și Bra
ga (cite 2 încerc.).

ȘTIINȚA PETROȘANI _ O- 
LIMPIA-CONSTRUCTORUL 24—3 
(16—0). Mai experimentați, stu
denții s-au impus în fața noii 
promovate, printr-un joc mai clar, 
detașîndu-se Neagu, autor a trei 
încercări.

Marți după amiază, pistarzii — 
participanți la finalele campiona
telor naționale — și puținii lor su
porteri s-au reîntâlnit pe velodro
mul Dinamo, bucuroși că, brusc, 
vremea s-a îmbunătățit. Chiar da
că speranțele lor în ale perfor
manței nu răzbat mult prea depar
te de hotarele țării, cicliștii se 
aflau într-o stimulatoare febră de 
start. Agitația — transmisă și în 
rîndul tehnicienilor era gene-

ȘT. LAIBNER (Dinamo),
rată Îndeosebi de faptul că era 
programată o probă olimpică șl 
de campionat mondial 1 000 m

LA A DOUA VICTORIE

SE APROPIE NOUL AN ȘCOLAR

PUII „PESCĂRUȘULUI
Parcul Monument a devenit pe

rimetrul sportiv de referință al 
Brăilei. Și nu numai prin stadionul 
municipal unde mii de spectatori 
vin să susțină încercările echipei 
favorite, Fotbal club Brăila, de 
a-și depăși condiția de divizionară 
B, sau prin stadionul atletic și 
bazinul acoperit de înot, modern 
utilate, ambele propulsînd an de 
an pe orbita performanței tinere 
talente in aceste discipline olimpice. 
Ci și prin baza sportivă „Pescăru
șul" a Casei pionierilor din Brăila.

Asociind unei asemenea amena
jări atributul de „modestă", da
torită dimensiunilor ei, 
unii vor fi înclinați 
să-i minimalizeze uti
litatea, tentați de re
alizările spectaculoase 
din alte locuri sau 
comparînd-o chiar cu 
celelalte 
Monument, 
tru că 
mai tinere 
lene (la propriu și la figurat, mi
cii sportivi sărbătorind intrarea sa 
tn funcțiune de Ziua copilului) se 
va dovedi din plin in lunile pri
mului trimestru din noul an școlar 
ce bate la ușă ; greșită și pentru 
faptul că spectaculosul se află în- _ 
sumat în efortul entuziast și con
jugat al unor cadre didactice, al 
unor întreprinderi locale, al unor 
factori municipali, al copiilor înșiși.

Intrebvndu-l pe arhitectul șef 
al municipiului, Crișan Popescu, 
cel care a prefigurat primul, pe 
hirtie de calc, ..Pescărușul" brăi- 
lean, despre animatorii proiectului.

REPORTAJ LA BRĂILA

terenuri din Parcul 
Optică greșită, pen- 

funcționalitatea 
baze sportive

celei 
brăi-

vorbindu-ti.Jn schimb, cu o deose
bită căldură și prețuire, despre 
profesorul Iancu Mircea. Căutîn- 
du-l pe acest tînăr și inimos cadru 
didactic la școala generală nr. 1 
sau la Casa Pionierilor, vei afla de 
la dinsul că fără sprijinul Consi
liului popular municipal și al în
treprinderilor din oraș, ca I.C.M.J., 
Șantierul naval. Laminorul. C.F.A. 
și C.C.H.. „Pescărușul" nu și-ar fi 
făcut apariția în parc. Dacă vei 
vorbi cu prof. Elena Lungu, direc
toarea Casei Pionierilor, îți va spu
ne cu siguranță despre munca pa
triotică a elevilor (numai cei de la 

școala generală nr. 1 
au prestat peste 20 000 
de ore). Iar dacă vei 
avea ca interlocutor 
pe unul din 
constructori de 
această școală, 
că tovarășa dlrec- 
Oșanschi sau că to-

Primii trei clasați la 1 000 m cu start de pe loc și antrenorul lor. De la 
stingă la dreapta : A. Teiegdi (Ill), Șt. Laibner (I), M. Mihăilescu 
(antrenor) și R. Simian (II). Foto : Dragos NEAGU

In turneul ploieștean al campionatului feminin de baschet,

JOCURI IMPORTANTE PENTRU
micii 

la 
iți

va spune 
toare Paula , _..........
varășul maistru George Munteanu 
(care a condus executarea grațioa
selor siluete de sportivi în cadrul 
atelierului-școală, expuse acum la 
intrarea în baza sportivă pionie
rească) au contribuit din plin.

Lunile de vacanță au constituit 
pentru terenurile bituminizaite de 

- handbal, volei și tenis. pentru 
pista de carting, repetiții utile in 
vederea tradiționalei competiții 
„Cupa Școlarul" care, din anul 
1966, numără în fiecare toamnă 
„bobocii" sportivi din școlile brăi- 
lene. La numărătoare vor Intra 
acum și puii „Pescărușului".

VIITOARELE GRUPE 1-6 ȘI M2
Turneul secund din primul tur 

al campionatului republican femi
nin de baschet se desfășoară, de 
azi pînă duminică, în Sala spor
turilor din Ploiești, Deși nu pro
gramează decît două partide între 
echipe clasate pe locurile fruntașe 
ale ediției trecute (I.E.F.S. — lo
cul 1 — Olimpia-Constructorul
— locul 3 și Politehnica — locul 
2 — Rapid — locul 4, ambele șîm- 
bătă), turneul ploieștean se pre
zintă interesant, deoarece cuprinde 
numeroase întilniri între formații 
aflate la 
lor 1—6 
împărțite 
doilea al

Jocuril<

limita valorică a grupe- 
și 7—12, în care vor fi 
participantele în turul al 
Diviziei A.

Olim- 
Bucu- 

Universitatea Timișoara, 
— Crișul ; de la ora 

Galați — Rapid, 
Cluj-Napoca —

9.30 : C.S.U. Tg. Mureș -
pia-Constructorul, Voința 
rești — . ..................
Progresul
16.30 : C.S.U.
Universitatea . __ 4__ „___
I.E.F.S., Sănătatea Ploiești — Po
litehnica.

Clasamentul la zi : 1. I.E.F.Ș. 6 
p (coșaveraj + 103), 2. Rapid 6 p 
(+66), 3. Politehnica 6 p (+58), 4. 
Olimpia-Constructorul 6 p (+26), 
3. Progresul 5 p, 6. Crișul 4 p (—7), 
7. „U“ Cluj-Napoca 4 p (—14), 8. 
Sănătatea Ploiești 4 p, (—16), 9. 
Universitatea Timișoara 4 p (—19), 
10. C.S.U. Galați 3 p (—52), 11.

cu start de pe Ioc — în care cro-' 
nometrul indică fără echivoc pro
gresul sau regresul. Un singur im-' 
pediment in calea etalării depline 
a potențialului sportivilor : aerul 
tare, rece.

După cîteva evoluții nesemni
ficative ale unor outsideri, o sur
priză pîăcută : tînărul Romică Si- 
mlon (19 ani) realizează un timp 
promițător pentru cariera sa și o 
autentică performanță pentru cam
pionat, în condițiile amintite 5 
1:11,6. Petre Dolofan și Atila Te
iegdi, în schimb, ne dezamăgesc: 
se crispează din start, rulează sa
cadat, își termină energiile pe la 
8—900 m, încheind lamentabil 
cursele. Urmare firească : rezul
tate total nesatisfăcătoare, neono
rante nici chiar pentru fondiști.' 
Ultimul concurent descrețește 
frunțile. Ștefan Laibner are o evo
luție tehnică remarcabilă, un do
zaj iscusit al efortului, un fini?

Hristache NAUM

(Continuare tn pag. 2-3)

Azi, la Snagov

FINALELE
CAMPIONATELOR

DE CANOTAJ 
PENTRU SENIORI
în dimineața aceasta, la ora 9,30,' 

Btarterul desemnat pentru campio* 
natele republicane de canotaj re- 
zervate seniorilor va da plecarea; 
pe lacul Snagov, în prima dintre 
cele opt finale ale concursului? 
Conform regulamentului, pista die 
întrecere va măsura 2 000 m, iar 
cursele finale se vor desfășura, in 
ordine, la următoarele probele 
schit 4+1 rame, 2 vîslc, 2 rame,’ 
schif-simplu, 2 + 1, 4 rame, 4 vis- 
le și 8+1.

Ca în fiecare an — chiar șl th 
condițiile cînd nu se vor desfășură 
serii, recalificări și semifinale •* 
interesantă va fi lupta sportivă 
pentru cucerirea noilor titluri de 
campioni ai țării. Sosirile vor a-



UN SUCCES CARE TREBUIE,
ÎN PERSPECTIVA, AMPLIFICAT

De curînd, amatorii de înot 
bucureșteni au participat, gratie e- 
forturilor de organizare ale Clu
bului sportiv municipal al Capi
talei, la ultimul din cele _ trei 
concursuri reunite sub aceeași ti
tulatură : „Traversarea lacurilor . 
Așadar, saltul din acest an poate 
fi documentat (față de edițiile pre
cedente), pe de o parte, prin nu
mărul sporit al întrecerilor. Pe de 
altă parte, asistind la cele trei ac
țiuni, am remarcat constituirea 
unui nucleu de pasionați, pre
zent: de fiecare dată la start. 
Printre ei, oameni de cea mai di
ferită profesie și formație, tați _ și 
fii, sexagenari ca și copii în jur 
de 10 ani, foști performeri ce con
tinuă un regim sportiv de viață, 
în plus, am aflat de Ia reprezen
tanții C.S.M., că, în ceea ce pri
vește organizarea, atît eforturile 
umane cit și cele materiale sînt 
minime comparativ cu deosebitele 
efecte pozitive ce le pot avea ast
fel de inițiative. într-un cuvînt, 
ideea sportului de masă — spor
tul pentru toți — a căpătat o a- 
proape perfectă formă de materia
lizare în acest 
îndeamnă, de 
asupra lui.

Am apreciat 
ganizatorilor care, la 
noastre, au repetat i 
după succesul primului 
din luna iulie. Din acest 
susținem, cu speranța aceleiași so-

caz, motiv care ne 
altfel, să stăruim

receptivitatea or- 
sugestiile 

întrecerile. 
I concurs, 

motiv

licitudini din partea C.S.M., că ar 
fi foarte bine ca lanțul de con
cursuri disparate să fie transfor
mat într-o întrecere de lungă du
rată, cu adițiune de puncte și cu 
un clasament general. Credem că 
tocmai' acest aspect al competiti
vității. care nu denaturează cu ni
mic caracterul de masă al „Tra
versării lacurilor bucureștene11, va 
fi in măsură să confere acțiunii 
un plus de interes și posibilitatea 
de a atrage noi amatori, consti
tuind in același timp o eficientă 
propagandă pentru practicarea 
unei discipline atît de_ pozitiv sti
mulatoare. și recreativă, cum este 
natația. Sigur că forma și amă
nuntele desfășurării acestei iniția
tive in vara viitoare rămin ches
tiuni de studiu și elucidare 
partea organizatorilor. Ne-am re
feri. de pildă, 
modalitățile de 
sării lacurilor" 
„înotul pentru 
plexul „Sport 
pentru a pregăti toate condițiib 
unei astfel de activități, comple
xe, viabile — un adevărat 
model al genului — specialiștii 
C.M.B.E.F.S. au la dispoziție a- 
proape 7 luni. Adică destul pentru 
a putea fi în măsură să consem
năm, la anul, un succes de pro
porții al sportului de masă bucu
reștean.

din

laprintre altele, 
unire a „Traver- 

cu marea acțiune 
toți" sau cu corn- 
și sănătate". Iar 

ÎS

T. RADU

ioana Petec 60,12 m Ia aruncarea suliței
La Varna s-a desfășurat ua

concurs internațional de atletism 
dotat cu „Cupa Comitetului olim
pic bulgar", în cadrul căruia spor
tivii români au cîștigat șapte pro- 

prezenta rezul- 
ne vedem obli- 
performanța cu 
fusese anunțată 
a probei de a- 

rezultatul re-

be. înainte de a 
latele întrecerilor, 
gați de a corecta 
care Ioana Pecco 
drept ciștigătoare 
runcare a suliței ; 
cordmanei noastre este de 60,72 m. 
Rezultatul de la Vaxna este al doi
lea ca valoare din cariera Ioanei 
Pecec și se află la 24 cm de re
cordul național pe care ii stabi
lise la Heidenheim la 31 august. 
La Varna, în aceeași probă, Eva 
Zorgb s-a clasat a treia cu 56,86 m.

Ceilalți învingători români i 
Gheorghe Ghipu 3:42,8 Ia 1500 m 
(2. Nicolae Onescu 3:43,3), Aurel 
Nicolescu 14:20,0 la 5 000 m, Ni
colae Voieu 8:49,2 la 3 000 m ob
stacole, Șerban loan 2,06 m la să
ritura în înălțime, Marian Voieu 
4,80 m la prăjină, Ion Zamfirache 
58,16 ni la aruncarea discului.

Alte rezultate : masculin : 800 m; 
Dragan (Bulgaria) 1:50,1, 2. Nico
lae Onescu 1:50,4, 400 mg : Paris 
(Grecia) 60,48... 4. Iosif Korodi
52,09, triplusalt : Hegedus (Iugo
slavia) 15,68 m, 2. Bedros Bedro- 
sian 15,48 m, ciocan ; Manolov

(Bulgaria) 66,26 m, 2. Nicolae Bîn- 
dar 62,54 m, Lungime : Benekov 
(Bulgaria) 7,59 m, 2. Tudorel Va- 
sile
7,48

7,53 m, 3. Constantin Bădoi 
m, suliță : Boros (Ungaria)

MĂRȘĂLUITORI ROMANI 
ÎN BELGIA

Mărșăluitorii Constantin Staicu 
:u Gheorghe Uceanu vor partici- 
)a simbătă la un concurs inter- 
lațional de marș la Bruxelles, or
ganizat cu prilejul aniversării zia
rului „Drapeau Rouge".

600 DE FINALIȘTI, 0 CIFRĂ LĂUDABILĂ
ClȚI DINTRE COMPETITORI VOR ACOSTA, 

INSĂ, IN RADA■>

oglinda mereu primitoare 
Snagov s-a desfășu- 

act al se-

Pe 
lacului 

ultimul mare 
competițional intern de 

fost încheiat, 
întrecerile 

pentru 
______  __________ _____ or
ganizat lăudabil cu sprijinul unui 
experimentat colectiv de arbitri și 
antrenori, a programat două _ reu
niuni finale : de fond și de viteză. 
Aceste dispute hotărîtoare în de
semnarea noilor campioni ai țării 
au reunit la start reprezentanți a 
peste -30 de asociații și cluburi 
sportive din. întreaga tară.

„Fondul1', cum arătam la timpul 
respectiv, a fost dominat de către 
sportivii din Deltă. Finalele de vi
teză. însă, le-au controlat caiaciș- 
tii și canoiștii de la Dinamo Bucu
rești. Intr-adevăr, elevii antrenori
lor Radu Hutan (tineret). Stavru 
Teodorof (iuniori I) și Aurel Ver- 
nescu (iuniori II) au reușit să cu
cerească de șase ori primul Ioc. 
salvînd onoarea celorlalte secții 
nautice din Capitală — la recen
tele finale de viteză fără nici un 
titlu de campion. O frumoasă 
comportare au avut și sportivii de 
la S. C. Tulcea : patru titluri și 
locul doi în clasamentul 
Pe „oraș". însă, tulcenii 
mîndri cu șase victorii, 
nem seama de aportul

a 
rat, 
zonului 
caiac-canoe. El a 
așa cum se știe, de 
campionatelor republicane 
iuniori și tineret. Concursul.

general, 
se pot 
dacă ți- 
elevilor

ET

81,20 m, 2. Carol Raduly 77,16 m ; 
feminin : lungime: Nygrynova (Ce
hoslovacia) 6,48 m, 2. Doina Spî- 
nu 6,28 m, disc : Vergova (Bul
garia) 60,46 m, 2. Florența Iones- 
cu 57,60 m... 6. Lucia
51,76 m, pentatlon : 
(Bulgaria) 4 501 p.

„CUPA METALUL"
Stadionul Republicii s-a des-

„Cupa
Pe

fășurat ieri după-amiază
Metalul", concurs organizat de clu
bul bucureștean, la care au par
ticipat și atleți din Polonia. Cite- 
va
100
10.5,
10.6,
10,8 .
namo) 55,92 m ; 1500 ni : I.

înregistrate :
Toma Petrescu (C.A.U.)

(C.A.U.)

din rezultatele
m :
Claudiu Sușelescu 
Gheorghe Dulgheru (C.A.U.) 
disc : Ion Zamfirache (Di- 

“ Mi-
as

F otache 
Sokolova

400 m :hăilescu (Rapid) 3:51,5 ;
Gheorghe Ungureanu (Rapid) 49,1; 
prăjină : Slavomir Niejgoda (Bal- 
tika Gdynia) 4,92 m ; înălțime : 
Gheorghe Dumitrescu (Șc. sp. A.) 
2,00 m (recordmanul de juniori al 
țării la 110 mg !) ; feminin : 100 
tn : Doina Ciolan (Steaua) 12,1 ; 
800 m : Maria Ghilea (Olimpia) 
2:09,9 ; lungime : Elena Crăciun 
(C.A.U.) 5,90 m.

A ÎNCEPUT campionatul de tenis PE ECHIPE (j uniori)
Campionatul republican pe e- 

chipe, rezervat juniorilor, care se 
dispută pe terenurile Dinamo, 
Steaua, Progresul și T.C.B. a re
unit pe cele patru ciștigătoare de 
zone cu primele patru echipe cla
sate din București. Prima etapă a 
avut ca scop departajarea echi
pelor. Ciștigătoarele joacă sistem 
turneu pentru locurile 1—4 iar în
vinsele pentru locurile 5—8.

Rezultate : Tot înainte — Po
litehnica Cluj-Napoca 14—7 ; Di
namo București — Dinamo Bra
șov 18—7 ; Progresul — Școala 
sportivă nr. 2 Constanța 21—4 și 
Steaua — Sănătatea Oradea 14—7. 
In prima grupă (pentru locurile

1—4) Tot înainte, cu un lot omo
gen, aspiră cu cele mai multe șan
se la titlu. In grupa a doua, pen
tru locurile 5—8, Politehnica 
Cluj-Napoca se detașează ca va
loare de ceilalți concurenți. în
trecerile continuă zilnic (de la o- 
rele 8,30 și 14,30), pină simbătă 
13 septembrie.

15-21 septembrie, la București
întrecerile seniorilor

PERFORMANȚEI?
Scolii sportive din localitate — și 
ei de două ori învingători la Sna- 
gov. Un centru cu adevărat puter
nic -prin cunoscutii lor antrenori 
frații Igor și Timoftei Lipalit.

Meritate- victorii au. realizat și 
sportivii de la Răsăritul Sulina 
(K 1 junioare II — antrenor Gh. 
Nicolau), C. S. Brăila (K 2 juni
oare II și C 1 juniori I — antre
nori M. Virgil și I. Blîndu), U.T.A. 
(K 1 juniori II — antrenor Alex. 
Vereș), Școala 
(K 2 juniori 
Alexandrescu) 
(K 1 junioare 
antrenor P. Severin). O notatie cu 
majuscule pentru elevii Școlii 
sportive din Orșova — acești „mari 
învinși" ai finalelor — care în șase 
probe au venit de tot atîtea ori 
pe locul secund ! Să reținem 
secția a fost înființată abia cu doi 
ani in urmă, fiind condusă cu pri
cepere (părere unanimă) si pasiuj 
ne de soții Elisabeta si Manoilă 
tfilicin.

Firește, 19 finale de viteză pot 
alcătui — statistic — un interesant 
tablou cu o seamă de cifre expri- 

O 
ne 
la 
de

sportivă Timișoara 
II — antrenor V. 
și Ancora Galați 
I și C 1 tineret —

că

mind timpi, clasamente, probe, 
privire de ansamblu asupra lui 
arată, bunăoară, că sportivii de 
Dinamo au trecut primii linia 
sosire numai in probele le caiac. 
De asemenea, de observat și locul 
28 ocupat în clasamentul general 
pe echipe de către tinerii unui 
club anume profilat pe sporturi 
nautice. Ne referim la Clubul nau
tic universitar București, cu numai 
două puncte realizate în acest cam
pionat. prin singurul loc 8 obținut 
in proba de K 2 junioare I.

S-a consumat, așadar, încă o e- 
diție a campionatelor naționale 
pentru juniori și tineret. Apele 
Snagovului s-au liniștit din nou, 
așteptînd pe viitoarele lui unde 
zbuciumul îndrăgit de padelele și 
pagaele marilor performeri. Oare 
citi dintre acești peste 600 de fina- 
liști îi vor învolbura din 
le, ca membri in Ioturile 
tative ale tării ?

Vasile

nou, apc- 
reprezen-

TOFAN

MECIURI DUBLE
IN
LA

DIVIZIA A
BASCHET I

a
Biroului

Biroul 
aprobat, 
F.R.B., ca, în tururile cu etape săp- 
tămînale ale Diviziei A la bas-chet 
masculin și feminin, meciurile să 
fie duble, urmînd ca primul să aibă 
loc simbătă (intre orele 16 și 19), 
iar celălalt duminică (între orele 9 
și 12). Rezultatul fiecărei partide va 
conta separat în clasament. Prin 
desfășurarea jocurilor duble, se ur
mărește sporirea numărului de întîl- 
niri oficiale ale echipelor divizio
nare A și stimularea utilizării tu
turor celor 12 baschetbaliști trecuți 
pe foaia oficială.

Executiv al C.N.E.F.S. 
la propunerea

• IN 12 COMUNE din Județul Ar
geș s-au desfășurat întrecerile etapei 
intercentre, la tradiționala compe
tiție sportivă sătească, „Cupa recol
tei argeșene", aflată la a iV-a edi
ție. In program au figurat concursuri 
de oină, cros, handbal, fotbal, trîntă, 
șah și tenis de masă ® TERENUL DE 
FOTBAL din Baraolt (jud. Covasna) 
și-a schimbat mult în bine înfățișarea 
în ultimul timp. Acum, vestiarele 
sînt renovate, au instalații sanitare, 
s-a asfaltat „poteca" de la vestiare 
la tribune, iar la tabela de marcaj 
s-a instalat un cegs electric. Pe cînd 
și tribune pentru numeroșii spectatori 
care vin să urmărească meciurile di
vizionarei C, Minerul Baraolt ? ® CO
LEGIUL ARBITRILOR de fotbal din 
Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a luat frumoasa inițiativă de a atra
ge pe toți cavalerii fluierului în tre
cerea normelor complexului, „Sport și 
sănătate". Recent, 48 de arbitri au pri
mit brevetele de rigoare • IN 
NOUL AN ȘCOLAR în unitățile de in- 
vățămînt din județul Neamț vor acti
va 52 de noi profesori de educație 
fizică. ® LA REGHIN s-a desfășurat 
„Festivalul forestierilor mureșeni*" o 
mare manifestare cultural-sportivă la 
care au participat peste 2 000 de per
soane. Cu acest prilej s-au disputat șl 
întrecerile finale ale „Cupei forestie
rului**, competiție polisportivă de masă, 
cîștigată de Lemnarul Tg. Mureș, pri
ma clasată la handbal, volei și tenis

de masă. Tn alte sporturi au cîștigat 
Avîntul Reghin — la atletism și popi
ce și Lunca Bradului — la fotbal și 
șah. « ÎN CENTRUL ORAȘULUI 
CÎMPINA A. S. Oțelul a amenajat o 
arenă pentru box, care are o tribu
nă pentru 200 de spectatori și, evi
dent, instalație electrică pentru noc
turnă. • MICII FOTBALIȘTI ai Școlii 
generale nr. 6 din Baia Mare, care 
joacă în echipa denumită „Floare de 
mină", au cîștigat campionatul jude
țului Maramureș la minifotbal pe 
1975. Echipa a fost pregătită de pro
fesoara de educație fizică Luiza Ra~ 
țiu și de antrenorul centrului de copii 
de la F. C. Baia Mare, Tiberiu Schi- 
sser. ® ÎN JUDEȚUL VRANCEA 
luat ființă, în ultimul timp, 
asociații sportive. Este 
Voința Mârcșești, Electra
B. C. A. Adjud și Recolta
Fotbaliștii de la Recolta au T. ___
primul lor succes eliminînd din „Cupa 
României" pe divizionara C, Oituz Tg. 
Ocna. ® COMISIA JUDEȚEANĂ DE 
HANDBAL, de pe lîngă C.J.E.F.S. Sa- 
tu Mare, organizează un campionat 
pentru echipele masculine. După în
cheierea turului pe primele locuri din 
cele șapte formații se află Oașul Ne
grești (16 p), Victoria Corei (10 p) și 
Flacăra Satu Mare (6 p).

Corespondenți : AI. Momete, M. Fa- 
zekas, Gh. Grunzu, R. Toma, I. Păuș,
C. Vîrjoghie, V. Sâsăranu, Ai. Sîrbu și 
I. Toth.

Săptămina viitoare, terenurile de 
tenis de Ia Progresul vor fi gazda 
campionatelor naționale individuale 
pentru seniori. întrecerile încep 
de luni și continuă pînă duminică. 
Lista definitivă a participanților și 
capii de serii vor fi anunțați în 
cursul ședinței tehnice, progra
mată duminică 14 septembrie, ora 
17, la Progresul. Pînă simbătă sînt 
așteptate înscrierile celor calificați 
din etapa județeană a competiției.

au 
patru noi 
vorba de 

Focșani, 
Homocea. 
și obținut

„U" TIMIȘOARA 
DUPĂ PRIMUL TURNE
BACAU, 10 (prin telefon). Marți 

după amiază a luat sfîrșit în Sala 
sporturilor din localitate primul 
turneu din cadrul noii ediții a 
Diviziei feminine A la handbal. 
La încheierea celor patru runde, în 
fruntea clasamentului se află cam
pioana tării, Universitatea Timi
șoara. Iată acum cîteva amănunte 
de Ia jocurile de marți :

VOINȚA ODORHEI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 9—8 (4-5). 
întîlnirea a avut, pe reprize, două 
aspecte diferite. Progresul domi- 
nînd în prima parte, iar Voința 
Odorhei în cea de a doua. De 
notat că în minutele 29 și 31, 
cînd conduceau, jucătoarele bucu- 
reștence au trebuit să suporte 
handicapul unor eliminări de 2 
și, respectiv, 5 minute, răstimp 
în care adversarele lor au punc
tat de trei ori. Principalele re
alizatoare : Laczcovics 5 și Mikloș 
2 — Voința, respectiv Ciobanu 3.

„U" TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 18—9 (7—6). Fero
viarele au jucat în prima parte 
la nivelul adversarelor lor. în re
priza secundă, însă, studentele ti- 
mișorence s-au dezlănțuit creind 
multe faze de mare spectaculozi
tate, încheiate cu goluri. Princi
palele realizatoare : Petro viei 4, 
Popa 4, și Iordaehe 4 — ,,U“ Ti
mișoara, respectiv Amarandei 4 
și Stănișel 3.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — CONSTRUCTORUL BAIA 
MARE 9—9 (5—4). Joc foarte dirz, 
echilibrat și interesant ca evo
luție a scorului. Rezultatul egal 
este echitabil. Principalele realiza
toare : Gheorghiu 4 — de la ti- 
mișorence, respectiv Pop 3.

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

I.E.F.S. 
(8—G). A 
frumoase d 
reușita căi 
învingătoarl 
Principalei] 
custă 6, Bl 
— I.E.F.S., 
6 și Pițigo
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„U" Bud 
TUL BRA| 
voluînd mi 
partidele p 
au dat serii 
Pînă în mi 
tura o suri 
puizabilă j] 
mona 
chipa 
puțfe.
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„U“ tuviI 
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„U“ Buci 
Voința ol 
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6. Confecția]
7. Constr. 1
8. Mureșul 1
9. Progresull

10. Constr. 1
11. Rulmentul
12. Rapid Bu

1.
2.
3.
4.
5.

CINE DOREȘTE SAI
PE... NADIA COMANECI SI
O FRUMOASĂ INIȚIATIVA A 
CAPITALEI : SELECȚIE PENTRU 

SPORTIVĂ DE
de performanță, 

băncile școlii gene-

I

INSPECTORA' 
NOI CLASE 

PERFORMAI
Gimnastică 

încă de pe . ~
rale ! Iată o inițiativă frumoasă 
pe care Inspectoratul școlar al 
Capitalei (inspector general, 
prof. Vasilc Priceputu, inspec
tor responsabil cu problemele de 
educație fizică și sport, prof. 
Eugenia Țicaliuc) doresc să o 
materializeze, începînd chiar cu 
noul an școlar.

Concret : pe lingă două școli 
generale din sectoarele 3 (nr. 58) 
și 4 
clase 
tivă 
„58“ 
Il-a, . ... _ ____  _
a Il-a. încadrarea pe lîngă aces
te unități de învățămînt a unor 
specialiști în materie, prof. Iu- 
lia Rotărescu și Ștefan Hărgă- 
laș (58), Aurelia 
Mar cu și Petre 
(75) ca și gradul larg de înțe
legere pe care conducerile celor 
două școli sînt dispuse să îl a- 
corde activității de gimnastică, 
iată considerente care anticipea-

(nr. 75) au fost înființate 
speciale de gimnastică spor- 
pentru băieți și fete ; la 
două clase I și o clasă a 
la „75", cite o clasă I și

Bunea, Livia 
Sacerdoțcanu

ză reușita. J 
diții materii 
dotare, un 
cursuri-test 
școlar) va 
nea, la sud 
ve. Este uri 
face pentru I 
recapete, tr 
al glmnastlț 
formanță.

Unor acțid 
noile clase, 
canță li se 
nală, care j 
șl duminica 
orele 8—10) 
școli, din st] 
și din str. | 
Amatorii, c| 
sectoare, cu 
vea asupra I 
minimal (cd

Așadar, pd 
bucureșteni, 
ticli de pen 
nici să elevi 
Nadiei Coml 
Grecu I... (1

Szatmari (Mur 
(patine tip sta 
(Olimpia Cluj-I

celui și Trajctor Schwerin (R.D.G.). Victoria 
a revenit elevilor antrenorului Cristian 
Panaitescu la scorul de 10—8 (prima par
tidă s-a încheiat nedecis, 10—10). A fost 
o gală reușită, cu multe meciuri de 
bun nivel tehnic, urmărită de peste 

2 000 spectatori, lată cîteva rezultate : 
cat. 54 kg — St. Ion b.p. O. Bonke : 
57 kg — I. Mares p.p. C. Zorow ; 60 'kg 
— Gh. Vlad b.p. R. Ruhmann ; 67 kg — 
Gh. Munteanu b.k.o. Ill K. Torbahn. (P. 
MATEOIU — coresp.).

AIJTO ° NOUA ETAPĂ IN CAM- 
nwiw pțoNATUL REPUBLICAN DE 
VITEZA IN COASTA. Duminică se va 
desfășura cea de-a |V-a etapă a cam
pionatului republican de viteză în 
coastă — „Oituz", cu antrenament sîm- 
bătă după-amiază. La întreceri pot lua 
startul și alergătorii de la formula ,^E", 
care au participat la etapa a l|l-a, de 
la Gutin. ® ETAPA A lll-A A CAMPI
ONATULUI DE INDEMINARE AL CAPI
TALEI a fost cîștigată de Gh. Tudorache. 
Pe primele trei locuri în clasamentul ge
neral 
Pintea

se
Și

află: Ion Căîinescu, Codruț 
Mircea Vlad.

LA CIMPULUNG MUSCEL a 
avut loc revanșa întîlnirii a- 

dintre formația locală S.C. Mus-

ai

CAMPIONATELE DE CICLISM PE VELODROM
(Urmare din pag. I)

bun. Performanta sa — 1:10,4, la 
8/10 de recordul tării — îi aduce 
în mod meritat al doilea titlu' de 
campion al României (duminică a 
cîștigat viteza). Rezultatul atestă 
faptul că Ștefan Laibner este sin
gurul pistard român constant (la 
performante bun !) nu numai de-a 
lungul acestui sezon, ci și de-a 
lungul ultimilor ani, singura va
loare autentică pe care se poate 
— deocamdată — conta.

Iată clasamentul probei de 1000 
m cu start de pe loc : 1. ȘTEFAN 
LAIBNER (DINAMO) 1:10,4; 
Romică Simit a (Dinamo) 1:11,6; 
Atila Telegdi (Dinamo) 1:12,1 ; 
Petre Dolofan (Steaua) 1:12,3 ; 
I. Dumitru (Dinamo) 1:13,8; 6.

2.
3.
4.
5.

I-'LUULIL U. \X>X11CLXXXV/ X.LUjU , u. P. 
Soare (Steaua) 1:14,6 ; 7. V. Petre 
(Olimpia — Constructorul) 1:16,2; 
8. M. Tuluc (Steaua) 1:16,7; 9. 
E. Imbuzan (Steaua) 1:17,9.

Ultimele probe ale campionatelor 
de pistă pentru juniori s-au în-

scmifond cu adițiune de puncte 
(juniori mici) — 1. Marian Ma- 
nole (Șc. sp. 2) 35 p ; 2. Gh. Lău- 
taru (Șc. sp. 1) 25 p ; 3. S. Du
mitrescu (Șc. sp. 1) 17 p ; 1 000 m 
cu start de pe Ioc (juniori mari):
1. Nanciu Sîrbu (Șc sp. 1) 1:14,3;
2. Ad. Nicolae (Dinamo) 1:15,0 ; 3. 
Val. Marin (Șc. sp. 2) 1:15,8.

Miercuri după amiază au În
ceput întrecerile probei de urmă
rire individuală (4 000 m), urmînd 
ca finalele să se desfășoare astăzi 
după amiază, începînd de la ora 
16,30.

Campionatele continuă vineri 
după amiază, de la ora 16,30, cu 
proba de urmărire pe echipe 
(4 090 m). Și aceasta este una din
tre probele în care pistarzii (mai 
bine zis fondiștii, pentru că echi
pa rutierilor deține recordul tă
rii) sînt susceptibili de progres 
pînă la atingerea nivelului inter
național. Duminică este progra
mată, începînd de la ora 10, ul
tima probă a campionatelor : semi-

SIMBATA Șl DUMINICA, 
la Grunau (R.D. Germană) 

. se desfășoară tradiționalul
patrulater dintre echipele de juniori ale 
României, Poloniei, Ungariei și Republicii 
Democrate Germane. Din echipa noastră 
nu vor lipsi caiacistele Floarea Petrușel, 
Nastasia Buri, Florica Simiocenco, Daniela 
Găinescu, canoiștii Gheorghe Titu și Ignat 
Hapei, caiacistul “ •

CANOTAJ
ora 8, întrecerea 
schifiști aparținînd clubului sportiv Școlarul 
și SKRA-Varșovia. Concursul este deschis 
tuturor canotorilor juniori din Capitală.

CAIAC. 
CANOE

Alexandru Giura.

LACUL HERĂSTRĂU va 
găzdui sîmbâtă, de la 
bilaterală dintre tinerii

PATIMA I REZULTATELE CONCURSU- 
LU| REpUBL|CAN DE PA-

T1NAJ PE ROTILE. La București, pe pista 
complexului sportiv „Cireșarii", s-au des
fășurat întrecerile concursului republican 
deschis copiilor între 11 și 14 ani. lată 
primii clasați : copii | — (patine tip linie) 
lldiko Hegeduș (C.S.M. Cluj-Napoca), De- 
zideriu Jenei (Agronomia Cluj-Napoca), 
copii l| (patine tip linie) — Adalbert Laka- 
toș; copii | (patine tip standard) — Adrian 
Săcălia (C.S.M. Cluj-Napoca), Ibolia

POLO 1 
trecut pe Progl 
0—1). Feroviarii 
nizată și ceva I 
trecut destul J 
păcălim prin II 
Au înscris : Sici 
van (R), respel 
R. Timoc (Clujl

POPICE
Constructorul H 
aceste zile îrj 
clubului Buna I 
susține cîte doi 
BATA va avea 
IV-a a „Cupei 
viduală în cq 
(Gloria Bucure 
losif Tismănar 
21 p (2782 p d 
Olimpia-Constrț 
romet.

TIR CAMP!
1 SKEET
chen și se vor 
întrecerilor se 
români : Gheol 
duru. Cristian I

VOLEI
a tradiționalei] 
cu „Cupa Ti 
Școlii sportive 
Szabad SlO. In 
Universitatea Ti 
Știința Bacău, 
curile 3—4, Șcj 
Școala sportivă 
coresp. județe

La Sibiu, Brăila și București
Amatorii reuniunilor de dirt- 

track din Sibiu, Brăila și Bucu
rești vor avea, din nou, prilejul 
să asiste la concursuri internațio
nale. Astfel, azi după-amiază, cei 
mai buni alergători români, in

Răureanu, ( 
Ion Marines 
tîietatea pe 
ința din Sib 
tori din Uni
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POST-SCRIPTUM LA O ETAPĂ (a lll-a) A DIVIZIEI B
Divizia secundă cunoaște și ea febra primelor etape, cînd unele echipe 

încearcă desprinderea, dar multe altele nu vor să permită... evadarea fa- 
voriților. De aici, meciuri interesante, echilibrate, cum au fost și derby-urila 
rundei a ni-a de duminică, urmărite de trimișii noștri. Dincolo de rezul
tatele ca atare, publicate in ziarul de luni, vom Încerca in rindurile de 
mai jos să relevăm cîteva din „luminile șl umbrele" ultimei etape a 
scenei secunde.
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După 
marți 16 
convocarea lotului de selecționa- 
bili care va începe pregătirile in 
vederea meciului retur cu echipa ' 
Greciei din cadrul campionatului 
balcanic, care se va desfășura la 
24 septembrie, la Salonic.

Iată pentru astăzi cîteva amă
nunte din programul pe care „tri
colorii" îl vor parcurge pînă în 
ziua disputării partidei cu repre
zentativa elenă. Mai întîl, lista 
celor 20 de jucători cu care antre
norul echipei naționale, Valentin 
Stănescu, incepe preparativele în 
vederea primului examen oficial 
al sezonului. RADUCANU. IOR- 
GULESCU, MORARU (portari) ; 
CHERAN, SATMAREANU XI, G. 
SANDU. SAMEȘ, FL. MARIN, 
ANGHELINI. PURIMA (fundași); 
DINU, DUMITRU, D. GEORGES
CU, BOLONI. BĂLĂCI (mijlo
cași) ; FAZEKAȘ, M. SANDU, 
LUCESCU, DOBRIN. IORDANES-

cum s-a 
septembrie

mai anunțat, 
va avea loc

NAȚIONALE
CU (înaintași). Din acest lot lăr
git vor fi reținuți 16 jucători care 
vor face deplasarea în ziua de 22 
septembrie la Salonic.

Reamintim datele de prezentare 
a selecționabililor la sediul F.R.F.: 
marți 16 septembrie, ora 10,30, fot
baliștii care nu sint angajați cu 
echipele lor în cupele europene ; 
joi 18 septembrie, ora 19,30, ju
cătorii care provin de la A.S.A. 
Tg. Mureș, Universitatea Craiova 
și Rapid, iar vineri 19 septembrie, 
la aceeași oră, 
chipei Dinamo..

In programul 
trenorul echipei 
văzut un număr 
te (în țară) și 
caracter fizic, 
completate cu două jocuri școală 
(miercuri 17 septembrie și dumi
nică 21 septembrie) susținute în 
compania a două echipe bucureș- 
tene din Diviziile B și C.

internaționalii e-

de pregătire, an- 
.naționale a pre- 
de 5 antrenamen- 
2 Ia Salonicf cu 
tehnic și tactic,

5 MINUTE CU DUDU GEORGESCU

„AȘTEPTAM DE MULT CA DUMITRACHE
SA PRINDĂ ECHIPA

Ieșit din circuitul competițional 
aproape două săptămîni din cau
za unei periostite la călcîiul pi
ciorului drept, pe care a contrac
tat-o în timpul turneului efectuat 
de Dinamo la Palma de Mallorca, 
marți l-ara revăzut pe Dudu Geor
gescu, deținătorul „ghetei de aur", 
marcind in stilul său caracteristic, 
două goluri, de toată frumusețea, 
în poarta echipei de juniori a lui 
Dinamo. După antrenament, am 
schimbat cîteva cuvinte cu el.

— Ce părere ai despre „startul" 
Iui Dinamo ?

— Jucătorii au resimțit progra
mul încărcat din săptăminile pre
mergătoare campionatului. Dar, 
cred eu, momentul a fost depășit 
și treptat echipa este în curs de 
revenire la potențialul maxim.

— Cum privești jocul cu Real 
Madrid ?

— Optimist. Știu că avem de în
fruntat o echipă redutabilă, dar 
în fața unor adversari valoroși 
întotdeauna am știut să ne mobi
lizăm și să ne autodepășim. Deși 
Dinu și Nunweiller vor lipsi din 
formație la meciul de la 17 sep
tembrie, de la Madrid, ne-am stu
diat adversarul cu ocazia turneu
lui de la Palma de Mallorca. A- 
vem capacitatea să-i contracarăm 
intențiile ofensive și să ne întoar
cem de la Madrid cu un rezultat 
cit mai bun. Apoi, la București, 
va fi mai ușor.

— Ce zici de cuplul Dudu Geor
gescu — Dumitrache ?

II așteptam de mult pe Du
mitrache să „prindă" echipa. S-a 
pregătit cu multă ambiție și de
ține o formă excelentă. Sint si
gur că împreună vom marca mul
te goluri in porțile adversarilor. 
Aș vrea să cred că va reapărea și 
la echipa națională.

— Se apropie „marele" 
ment al decernării „ghetei 
aur". Ai emoții ?

— Abia aștept să intru în 
sesia mult rivnitului trofeu, 
pină atunci gindurile mele 
mult mal aproape de Madrid, 
cit de Paris...

Gheorghe NERTEA

eveni- 
de

po- 
Dar 
sînt 
de-

ACTUALITĂȚI
® RAPID JOACA LA FLORENȚA 

Miercuri seara după meciul cu An- 
derlecht. din „Cupa 'upelor". echipa 
Rapid pleacă în Italia, unde. în ziua 
de 20 sau 21 septembrie (data exactă 
încă nu s-a stabilit), va susține o 
partidă amicală cu cunoscuta for
mație Fiorentina.
• REZULTATE NESATISFACA- 

TOARE LA PLOVDIV. Selecționata de 
juniori a tării noastre a participat și 
în acest an la tradiționalul lurneu 
internațional de la Plovdiv. Rezulta
tele (1—0 eu Turcia. 0—2 cu Bulga
ria, șl 0—1 cu selecționata Stara 
Zagora) nu sînt satisfăcătoare. Foarte 
slabe au fost comportările unor ju
cători ca Nucă, Sirbu, Mureșan, Mă- 
lăescu. la care, de altfel, deocam
dată, s-a și renunțat. In finala turneu
lui s-au întîlnit selecționatele Bul
gariei și Ungariei. Au cîștigat junio
rii bulgari cu scorul de 3—1 (1—1).
• MECIURILE DIN CAMPIONATUL 
DIVIZIEI A, programate in Capitală,

se vor disputa astfel : SIMBATA — 
stadionul ,,23 August", ora 17,45 Ra
pid—F. C. Bihor (în deschidere, ora 
15,45, jocul- echipeloc de 
speranțe). DUMINICA — 
Republicii, ora 16 Sportul 
țese—Politehnica Iași (ora _ . __ ....
echipelor de tineret-sperante).

» S-AU PUS ÎN VÎNZARE, la ca
sele obișnuite, bilete pentru meciu
rile de fotbal Rapid--F. C. Bihor 
(sîmbătă) și Rapid—Anderlecht Bru
xelles (miercuri 17 septembrie, în ca
drul „Cupei cupelor"). Ambele întîl- 
niri se vor 
..23 August".

® ECHIPA 
GUESA NE

tineret- 
stadionul 

studen- 
14, jocul

se disputa pe stadionul

BRAZILIANA PORTU- 
VIZITEAZA ȚARA. 

Echipa braziliană Porlu^uesa, care 
va întreprinde în această toamnă un 
lung turneu în Europa, ne va vizita 
tara în ultima decadă a acestei luni. 
Ea va susține 3 jocuri (23, 25 și
28 septembrie) cu echipe care ur
mează să fie desemnate de federația 
de specialitate.

® MECIUL JIUL—C.F.R. CLUJ 
NAPOCA SE DISPUTA LA DEVA.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA PRONOEXPRES DIN 10 SEP
TEMBRIE 1975: EXTRAGEREA I : 3 
29 42 1 14 19; EXTRAGEREA a Il-a: 
39 17 23 20 16.

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI: 
2.421.766 lei din care 1.783.536 lei 
report.

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 31 
AUGUST 1975: FAZA I: Categoria A: 
1 variantă 25% a 17.500 lei; cat. B:

3,85 a 20.000 lei din care o excursie de 
două locuri în U.R.S.S. sau R .P. Un
gară la alegere și diferența în nume
rar; cat. C: 6,80 a 6.289 lei; cat. D: 
32,90 a 1.300 lei: cat. E: 75,45 a.£00
cat. 436,15 a 5(i0 iei; cat. G: 1.120 
a 100 lei. FAZA a Il-a; Categoria 1: 
1 variantă 10% a 5.000 lei; cat. 2: 
5,35 a 10.000 lei din care o excursie 
de două locuri în U.R.S.S. sau R. P. 
Ungară la alegere și diferența în nu
merar; cat. 3: 4,75 a 10.000 lei; cat.

21,25 a 4.538 lei; cat. 5: 185,50 a
400 lei; cat. 6: 856,45 a 100 lei.
4:

CONCURSURI DE DIRT-TRACK
seu si 
ita in
ii Vo- 
ilergă-
Ceho-

Simbătă după-amiază va avea 
loc pe-, stadionul municipal din 
Brăila revanșa acestui concurs, iar 
duminică dimineață sportivii din 
cele patru țări se vor reintîlni

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN *------------------------ ----------
CATEGORIA I: (13 rezultate) 2,30 va
riante a 38.713
Il-a: (12 rezultate) 85,45 variante a 
1.184 lei; CATEGORIA a IIL-a (11 re
zultate) 1.410,35 variante a 108 lei. 
Cîștigul de 38.713 lei de la categoria 
I jucat pe o variantă 100% a reve
nit participantului MANEA DUMITRU

7 SEPTEMBRIE 1975:

lei; CATEGORIA

MECI MEDIOCRU, URITIT 
DE ARBITRAJ. Derby-ul ploieș
tean a fost onorat de o asis
tență record, dar suflul galeriei 
a „mers" vizibil pentru echipa 
cu tradiție (Petrolul). La rîndul 
lor, partenerele n-au onorat, pe 
măsură, interesul stîrnit de con- 
fruntarea lor, prestînd un joc, în 
general, fără orizont.

Superioară nl s-a părut, totuși, 
formația Prahova, cu jocul ei mai 
ordonat, mai închegat, potențat 
pe dispeceratul lui Florea, de 
abnegația și abilitatea lui Mol
doveanu (pe care-1 aplaudăm 
doar pentru realizările strict fot
balistice, umbrite, din păcate, de 
unele derobări de la legile fair- 
pjay-ului). In replica Petrolului, 
cîteva pete negre : serviciul de
fect—s al mijlocașilor, randa
mentul nemulțumitor al liniei de 

alcătuirea ei bizară.

tean a fost onorat de

a „mers" \ ___
cu tradiție (Petrolul),

fectuos al

fundași, 
cu un bun 
pe post de 
un fundaș
Ionescu), în 
trai.

Arbitrajul
liu (la centru), i ,___L~_
El a frustrat formația Prahova de 
un gol marcat de Moldoveanu, 
inventînd un ofsaid (in pofida a- 

” ------- V.
nu 
ce 

,____ din
propriul teren, la 2 m in fața li
niei de var care împarte supra
fața de joc in două. (Ion CUPEN)

alcătuirea ei bizară, 
fundaș central (Ene) 
fundaș lateral și cu 

lateral consacrat (N. 
rolul de fundaș cen-

localnicului M. Vasi- 
necorespunzător.

tițudinii corecte a tușierului 
Ciobotaru — Cîmpina), care 
se putea comite din moment 
atacantul Prahovei plecase

O DECIZIE NECONFORMA 
CU REALITATEA. Cine dintre cei 
aproape 10 000 de spectatori pre- 
zenți pe Stadionul municipal din 
Brăila își. putea închipui că F. C. 
Brăila, aliniind o formație cu cinci 
foști divizionari A (Cristache, 
Gașpar, Radu Dan, Ion Constantin, 
Caraman) va fi condusă la pauză 
de recent promovata in eșalonul 
secund, Viitorul Vaslui ? Progra
mul editat de clubul organizator 
se intreba cine va fi golgeterul e- 
chipei, dar cei 10 jucători de cîmp 
se chinuiau să construiască ceva. 
Și tabela arăta 0—1 ! Cînd mai 
rămăseseră puține minute pînă la 
finalul primei reprize, Radu Dan, 
uitind la necaz că are reale po
sibilități tehnice de a lupta cu 
adversarii, l-a forfecat pe la spate, 
dur și intenționat, pe Avasilcăi, 
autorul golului oaspeților. Acesta 
a ripostat și arbitrul Ion Chilibar 
(Pitești) a intervenit prompt, dar 
unilateral, eliminîndu-1 din joc pe 
Avasilcăi, în timp ce Radu Dan 
n-a primit nici măcar o admo
nestare. In acest context ai subiec
tivismului a intervenit un alt ju
cător din Vaslui, Spirea, care, după 

insultat, 
primit 

Ră- 
Viitorul 

greu 
cele din

spusele 
drept 
și el 
masă 
Vaslui

O REPRIZA FRUMOASA. Peste 
10 000 de spectatori au asistat la 
primul cuplaj — în actualul cam
pionat — dintre formațiile bucu- 
reștene : Autobuzul — Voința șl 
Metalul — Progresul. Merită sa
lutată această măsură de a orga
niza în cuplaj întîlnjrile dintre di
vizionarele B deoarece la ele pot 
asista un număr mai mare de 
spectatori, decît dacă s-ar disputa 
pe stadioane diferite. Dacă în an
samblu cele două partide au plă
cut, mai _ ales, datorită risipei de 
energie făcută de jucători, trebuie 
evidențiată repriza secundă a me
ciului Metalul — Progresul. în- 
tr-adevăr, în ultimele 45 de minute 
atit jucătorii de la Progresul cit 
și cei de Ia Metalul, care în pri
ma parte puseseră prea mult ac
centul pe defensivă, au creat faza 
frumoase la ambele porți, trei din
tre ele terminîndu-se cu tot atitea 
goluri. La sfirșitul partidei, după 
cum se știe, balanța s-a înclinat 
în favoarea Progresului. Jocul ele- 
viior antrenorului Mateianu are un 
pronunțat caracter ofensiv, cu o 
țesătură de pase la mijlocul tere
nului în care se remarcă lucidul 
D. Ștefan și tînărul Dragu. 
mul s-a mai evidențiat 
cîteva acțiuni personale, 
tre ele soldîndu-se cu un 
aplaudat. (P. VINTILA)

DERBY LOCAL, NEONORAT. 
Rivalitatea sportivă a celor două 
echipe gălățene, F.C.M. și CJS.U. 
a făcut ca tribunele stadionului 
„Dunărea" să fie aproape pline (a- 
proximativ 15 000 spectatori). F.C.M. 
a jucat mai bine, mai organizat 
la mijlocul terenului, acțiunile lor, 
coordonate de Burcea, avînd mai 
multă cursivitate. După pauză, su
perioritatea F.C.M.-ului s-a con
cretizat doar printr-un număr mai 
mare de ocazii de gol la poarta 
adversarilor. Cit despre C.S.U., se 
poate spune că nu a demonstrat 
o pregătire fizică constantă pe 
toată durata partidei.

A lăsat de dorit și maniera de 
arbitraj, a brigăzii alcătuită din 
Tr. Cruceanu (Tecuci), T. Mun- 
teanu și O. Constantinescu (ulti
mii doi din Galați, folosiți Ia li
nie), care a dat numeroase decizii 
inverse. Conducătorul jocului a 
fost depășit, deseori, de impor
tanța partidei, neacordînd, printre 
altele, două lovituri libere din mar
ginea careului mare în favoarea 
studenților. Și tot lor, „tușierul" 
O. Constantinescu le-a oprit, ne
justificat, un contraatac reușit în 
repriza secundă pe motiv de ofsaid. 
La rîndul lor, jucătorii au supor
tat greu miza partidei, Tolea- 
(F.C.M.) și Basarab (C.S.U.) fiind, 
de altfel, eliminați pentru lovire 
reciprocă. (V. IORDACHE)

EA POMUL LAUDAT... Derby- 
ul seriei a Il-a, de la Slatina, din
tre formația locală Dinamo și C. S. 
Tîrgoviște, a trăit practic doar prin 
citeva momente. Prin marcarea ce
lor două goluri (în min. 2 și 35) 
de către gazde, prin Răutu și Păun, 
și prin ratările incredibile ale ex
perimentatului Țarălungă. în rest, 
un meci modest, dar plin de pe
ripeții. Ar fi suficient să amintim 
minutele 41 și 42, cînd au fost 
eliminați doi jucători tîrgovișteni. 
Primul a văzut cartonașul roșu 
Tătaru, pentru injurii adresate ar
bitrului M. Popescu (București), 
cel care îl avertizase pe fundașul 
Gheorghe. Apoi, peste nici 60 de 
secunde, cavalerul fluierului l-a e- 
liminat și pe Niță, pentru fault 
intenționat. Eliminări regulamen
tare, la care însă nu credem că 
s-ar fi ajuns, dacă arbitrul bucu- 
reștean ar fi .....................................
primul minut 
ționat măcar 
ben intrările 
și Neculce 
Gheorghe și 
goviște).

Oaspeții au 
radox ' 
nouă 
mai 
raită 
(min. 
apoi 
min. I 
a tîrgoviștenilor s-a datorat și li- 
niștei premature din talentata ta
bără dinamovistâ, și intervențiilor 
bune ale portarului dimbovițean 
Stănescu. Cuvinte frumoase și pen
tru calitățile lui Popescu (junior), 
Tănase și Sava — de la oaspeți, 
ale lui Miuțu, Păun și Frățilă II 
din echipa gazdă, care duminică 
nu a oferit însă entuziaștilor săi 
spectatori adevărata măsură a po
sibilităților ei. (Mircea M. IONES- 
CU)

fost intransigent din 
de joc și ar fi sanc- 
cu un cartonaș gal- 
dure ale lui Manea 

(Dinamo Slatina), 
Grancea (C. S. Tîr-

F. C. BAIA MARE

Și 
una 
gol

Ulti- 
prin 
din- 
mult

______ APLAU
DATA LA TURDA. Stadionul Mu
nicipal din Turda a primit dumi
nică aproape 6 000 de spectatori 
care, veniți să aplaude o victorie 
a „Sticlei", au sfîrșit prin a-i ad
mira pe oaspeți, echipa F. C. Baia 
Mare. Victoria clară, reușită cu 
2—0 (Sticla este, totuși, un „11“ 
care poate urca in clasament da
torită calităților unora dintre echi
pieri), cea de a doua realizată în 
deplasare de „F. C.“, a fost urma
rea unei superiorități de ansamblu 
a formației vizitatoare. Prin jocul 
său echilibrat, avînd o înaintare 
penetrantă (remarcat : Moldovan), 
o linie de mijloc in care tinerii 
Mânu și Sabău, alături de fostul 
arădean Condruc, acționează în spi
ritul fotbalului modern, cu replieri 
rapide și infiltrări in ofensivă, o 
apărare în care fundașii de mar
gine Șleam — Koller ni s-au pă
rut cei mai dotați și un portar 
cunoscut prin constanța lui 
(Gadja), echipa pregătită de antre
norul Victor Stănculescu se anunță 
o pretendentă la 
seria sa. Notînd și 
prestat de brigada 
Ene, V. Grigorescu 
să nu-1 uităm însă pe RezmuviU 
(Sticla), fotbalist recalcitrant, ob
structionist, tot timpul pus pe fiil- 
ceavă, depășit de joc. (Mircea TU- 
DORAN)

primul loc in 
arbitrajul bun 
craioveană AL 
și Gh. Victor,

relevat un mare pa-
: după pauză, atunci cînd în 

oameni au ;
bine, reușind 
o dată balonul
4.9). Tîrgoviștenii

frustrați de un
55. Sigur, acea repriză bună

O CONFRUNTARE DOAR A- 
PRIGA > La Timișoara s-a dispu
tat, duminica trecută, unul dintre 
derby-urile seriei a III-a a Divi
ziei B. U.M.T.-ul a primit replica 
formației F. C. Șoimii Sibiu.

Citeva mii de spectatori — din 
rîndul cărora s-a distins o foarte 
activă galerie a sibienilor — au 
luat loc in tribunele stadionului 
Progresul cu speranța că vor a- 
sista la o partidă de înalt nivel 
tehnic, spectaculoasă. N-a fost, 
insă, așa cum au sperat ei. Ofen
sivei permanente, dar haotice, 
timișorenilor- (demn 
efortul mijlocașului

o 
pusă la punct, din 

prin

mult 
tri- 

bară 
fost 

în

jucat, 
să 
în 
au

11 m,arbitrului, 
pentru care 

cartonașul 
9 

rezistat 
pierzînd 

un scor 
înainte,

1-a 
a 

roșu.
oameni, 

tot mai 
în 

disproporționat 
... insă, de a-și 

vedea trimiși la cabină pe antreno
rul Oaidă (care a făcut un prein- 
farct) și pe portarul Marinescu (in
trat și el in conflict cu arbitrii). 
Acestea au fost consecințele unei 
decizii de arbitraj neeonforme cu 
realitatea. (Paul SLĂVESCU)

în 
a 

presiunii, 
urmă la 
(1—4), nu

peții i-au opus

a 
de subliniat 

Bostan), oas- 
apărare bine 
riadul căreia 

intervenții

Partida dintre echipele Jiul șl C.F.R. 
Cluj-Napoca, din cadrul etapei a 
Vl-a a Diviziei A. se va juca la 
Deva, deoarece -terenul din Petro
șani — după cum se știe — a iost 
suspendat o etapă.
• RAPID BUCUREȘTI — FLACĂ

RA- MORENI 2—1 (0—0) Miercuri în 
Giulești, Rapid a susținut ultimul test 
înaintea partidei de sîmbută, pe care 
o va susține în compania lui F. C. 
Bihor, întîlnind divizionara C, Flacăra 
Moreni. I,a capătul unei partide de 
luptă, feroviarii șl-au adjudecat vic
toria la limită: 2—1 (0—0), prin punc
tele realizate de Neagu (min. 65 șl 
83), Pentru oaspeți a înscris Constan
tin (min. 70). (Aurel PĂPĂDIE).

o A.S.A. TG. MUREȘ — GAZ ME-

TAN MEDIAȘ 3—1 (1—1). Autorii
golurilor: Boloni, Mureșan și Naghi 
pentru A.S.A., respectiv, L. Serfozd 
(I. ALBU — coresp.)

d Ș.OIMII SIBIU — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 1—0 (0—0). A marcat 
Oprea (min. 89). (S. BEU — coresp.)
• DINAMO SLATINA — F. C. AR

GEȘ 4—2 (3—0). Au înscris; Mincioagă 
(min. 8), Țarălungă (min.30), Ivan 
(min. 34), Frățilă II (min. 80), res
pectiv Păun (min. 54 — autogol) și 
Dobrin (min. 89). (D. MUIAIL —
coresp.)
• C. S. BOTOȘANI — C.K.S. LODZ 

2—2 (1—2). Au înscris: Straț (min. 42), 
Dumitru (min. 60), respectiv Friygh 
(min. 18 și Zuzuyghi (min. 20). (Gh.

UNGUREANU — coresp.)

® Mai este nevoie să subliniem apor
tul „galeriei" la reușita spectacolului fot
balistic, la fortificarea psihică a jucători
lor, atunci cină ea, luptină cu armele 
sufletului pentru echipa îndrăgită, este 
animată în același timp și de spiritul fair- 
play-ului ? De aceea, mulți dintre arbi
trii și qbferYSlț?rii federglf, r®feri.QClu.-S« 
la meciurile etapei a V-a â campionatu
lui Diviziei A, au ținut să sublinieze în 
mod special aspectele pozitive legate de 
conduita publicului, chiar și la meciurile 
la care acesta n-a putut aplauda vic
toria formației favorite. Astfei, vorbind 
despre meciul de la Cluj-Napoca, atit ar
bitrul C. Bărbulescu, cit și observatorul 
federal, fostul internațional Lazăr Sfera, 
își exprimă satisfacția față de atitudinea 
spectatorilor, „de o exemplară sportivita
te". Intr-adevăr, atit jucătorii do ia 
A.S.A. Tîrgu Mureș, cit și brigada do 
arbitri au fost aplaudați la sfirșitul jocu
lui, conducătorii echipei C.F.R. primind Șl 
ei cu demnitate înfrîngerea.

# Aprecieri asemănătoare 
în foile de arbitraj ale lui N. 
care a condus meciul F.C.

am întîlnit 
Petriceanu, 
Bihor-Sport

s-au remarcat 
spectaculoase portarul Liebhardt și 
fundașul central Mihăilă, jucător 
tenace, cu un bun plasament și 
o detentă care i-au permis să res
pingă majoritatea baloanelor 
„înalte", trimise în fața porții de 
înaintașii U.M.T.-ului. Pe fondul 
unei confruntări aprige, de anga
jament total, F. C. Șoimii a reali
zat, pe contraatac, și citeva faze 
extrem de periculoase, Schwartz 
ratind (min. 29) cea mai mare o- 
cazie a meciului. El scăpase sin
gur spre gol, dar în loc să lobeze 
ușor, peste Tatar ieșit muit dintre 
buturi, a preferat un șut puternic 
și, buclucașă, mingea s-a lovit 
de... portar. (Laurențiu DUMI
TRESCU)

STIMULENTUL TRIBUNELOR...
țașî, dintre Polileh- 

____________ Cluj-Napoca. Mal 
trebuie remarcat faptul că, mai alei, la 
Arad șl la Cluj-Napoca, în tribune au 
fost și destui susținători ai echipelor Ra
pid și A.S.A. Tîrgu Mureș (veniți din oro- 
șelo respective), care s-au angajat cu 
j.galeriile" locala î.nțr-o întrecere țoț gțîl 
de sportivă ca și OCeea de pe teren.

0 In ansamblu, de altfel, a fost o eta
pă fără ,,probleme" deosebite. Se poate 
spune că și arbitrajele au fost corespun
zătoare, deși au mai existat decizii con
troversate, ca, de pildă, în meciul 
Steaua — F.C. Argeț. Prezent la joc ca 
observator federal, S. Mîndreș, președin
tele Colegiului central al arDitrilor, no
tează cu 7 arbitrajul Iul Sever Drăgulici» 
reproșîndu-l acestuia îngăduința față de 
faulturile repetate ale lui Moisescii 
(F.C. Argeș) și neacordarea unei lovituri 
libere de la 16 metri în favoarea echi
pei piteștene, în ultimul minut al jocu- 
luL La acestea, ar trebui adăugata scur
tarea timpului de joc din prima repriză 
cu aproape un minut, fără a mai socoti și 
timpul car© ar fi trebuit să fie recuperat 
nonirii înt rs=> ri i r>ari A.! mz-ocȘ z-..!-.!-

tru al întîlnirii de la 
nica și Universitatea

• Valentin Stănescu apreciază ca bun«
evoluțiile selecționabililor de la Dinamo, 
Iul Sătmâreanu II acordîndu-l chiar nota 
9. De asemenea, o notă care nu poate 
decit să-l stimuleze a primit Dumitra
che : 8. In schimb, Valentin Stânesce
își exprimă surprindere-a față de jocuî 
ațîț d« al Jlșulu.U - In. PlVr- SÎIÎL 
perspectivele rormațîei din F’eti'dȘahl, din 
moment ce echipa de TINERET-SPERANJB 
pierde în aceeași zl cu scorul de 12—1 îlî
• Fără Atodiresei și Florea, ca să aM 

ne mai referim și la alte indisponibilități, 
F.C.M. Reșița a luptat din greu pentru a 
cîștiga meciul ^cu F.C. ^flșțgnța. Qfe 
servatorul federal, Eugen Banciu" subli
niază însă cu satisfacție faptul că, atunci 
cînd la stația de amplificare s-a anunțat 
componența formației reșițene, crătîndu- 
$e șl motivele pentru care au fost în lo
cuiți Atodiresei și Florea (absențe de la 
pregătiri), spectatorii au aplaudat în semn 
de aprobare. Procedînd așa, asumîndu-șl 
niște riscuri de moment antrenorii și con
ducerile echipelor întăresc disciplina, își 
netezesc drumul spre succesele viitoare.



CAMPIONATELE BALCANICE DE CĂLĂBIE

9OSIF MOLNAR Șl CONSTANTIN VLAD
au cucerit titlurile la dresaj și obstacole AZI, LA MINSK

ISTANBUL, 10 (prin telefon). 
In prezenta unui numeros public, 
marți după amiază, au început în
trecerile din cadrul Campionate
lor Balcanice de călărie, la care 
iau parte sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

La dresaj, Iosif Molnar cu Dor 
a executat foarte bine figurile pro
gresiei de cat. Sf. Gheorghe, în
trunind aprecierile juriului și acu- 

IOSIF MOLNAR

mulînd cel mai bun punctaj, în 
urma căruia a fost declarat cam
pion balcanic. El a fost urmat în 
clasament de călărețul bulgar 
L Gadjev cu Babacica. Avîndu-se 
în vedere că s-au constatat unele 
greșeli în notarea punctajelor, cla
samentele finale, la individual și 
pe echipe, urmează a fi definiti
vate după recalcularea punctajelor.

O strînsă dispută a avut loc și 
In cadrul probei de obstacole, 
Marți, după disputarea primei 
manșe, la juniori pe primul loc

PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul „Cupei ora

șului Moscova", Raisa Katiukova a stabi
lit un nou și valoros record unional în 
proba de 3 000 m, cu timpul de 8:51,8. 
(V.r. 8:52,74 Ludmila Braghlna) • Prima 
ediție a „Cupei țârilor latine" s-a încheiat 
la Rio de Janeiro cu victoria selecționatei 
Braziliei, care a totalizat în clasamentul 

Igeneral (masculin și feminin) 193 p. ur
mata de Franța — 156 p., [talia — 99 p., 
Spania — 76 p., Argentina — 51 p. șl Chile 
— 17 p. ® La Palermo a început întîl
nirea Internaționala dintre selecționatele 
mosculine ale Italiei și Finlandei. După 
prima zi conduc finlandezii cu 57—48. Lasse 
Viren (Finlanda) a fost cronometrat pe dis
tanța de 10 000 m cu timpul de 28:49,43 
Intrecîndu-I cu două zecimi de secundă 
pe Italianul Franco Fava. Alte rezultate : 
200 m; Mennea (I) - 20,3 ; 1 500 m Za- 
rcone (I) — 3:46,5, suliță : Hovinen (F) — 
82.22 m ; ciocan : Huhtala (Fț — 68, 52 m; 

' ngime : Vaananen (F) — 7,80 m î prăfînn. 
A. Kallîomakl (F) - 5,30 m ; ștafetă 4X100 
m: Italia — 40,0.

AUTO ® Cursa Internațională de la 
Nurburgring a fost cîștigată de pilotul aus
tralian Tim Schenken („Porsche-917”), care 
la parcurs 114,60 km în 40:46,1, cu o 
medie orară de 168,700 km.

BASCHET © în cadrul turneului ințer- 
Inațional masculin de la Llubliana, echipa 
[franceză B.C. Caen a întrecut cu scorul 
Ide 100—73 (48—45) formația locală Lokomo- 
Itlva ® In primul meci al turneului de la 
iVarșovia, echipa locală A.Z.S. a întrecut 
leu scorul de 77—63 (48—23) formația bul- 
Igora Akademik Plovdiv.
I CICLISM ® Circuitul de la Chateaulln, 
la revenit lui Eddy Merckx (150,700 km) în 
|3h 41:50. Bernard Thevenet, cîștigătorul 
[..Turului Franței", a ocupat locul patru. 
I® Cea de-a 47-a ediție a cursei ,,Crite
riul așilor” desfășurat la Belfort (Franța) a 
[fost cîștigat de belgianul Roger de Vlae- 
Iminck care a parcurs 100 km în 2h 02:15. 
I HOCHEI PE IARBA » Cîstigînd cu 1-0 
locul susținut cu formația Argentinei, se
lecționata Angliei s-a calificat în finala 
lamnionatuluî mondial feminin. Cealaltă 
finalistă va fl desemnată de meciul de 
paraj pe care-l vor disputa echipele Olan- 
Lei si Târli Galilor.
I MOTO '• „Marele premiu al Olandei” 
b opta probă a C.M. la clasa 750 cmc, s-a 
pesfâsurat la Assen șl a fost cîștigat de 
canadianul Yvon Duhamel („Kawasaki"), 
l:u o medie orară de 150,558 km. Principa
lul favorit al cursei, campionul venezuelean 
■ohnny Cecotto s-a accidentat, fiind In
ternat de urgență Ia spitalul din loca
litate. Tn clasamentul acestei clase con- 
liuce Barry Sheene (Anglia) — 45 p, s©- 
lundat de Jack Findlay — 40 p.
I SCRIMA '© „Cupa Balaton" s-a în
cheiat cu proba de sabie, în care vic
toria a revenit lui Gerd May (R. D. Ger
mană), urmat de Nebald (Ungaria).
I SAH © Campionul mondial A. Karpov 
■U.R.S.S.) și marele maestru maghiar 
1. Portisch își dispută finala turneului 
Internațional de șah de la Milano, în 
Bemifinale, Portisch l-a învins cu 2V2—IV2 
Be L. Liubojevici (Iugoslavia), iar Karpov 
B terminat la egalitate cu compatriotul 
Bâu Petrosian: 2-2, dar beneficiază de un 
Bofefîcîenl Soneborn superior obținut în 
mza preliminară. Prima partidă Karpov — 
■ortisch s-a încheiat remiză la mutarea 
■4-a. în meciul pentru locul 3, Petrosian 
■ cîștigat (la mutarea 30) prima întîlnire 
Bu Liubojevici. '© S-a încheiat turneul 
■e la Vîrșeț. Pe primele locuri: Bukicî 
Blugoșlqvia), Kirev și Trîngov (ambii Bul
garia) — fi’A p (din 13), Pîdevski (Bul- 
laria), Vukîci (Iugoslavia) — 7^2 P- La 
lan Feliu de Puixola (Spania), după 6 
■jnde: Garcia (Cuba) 41/2 p, Chiriei (Iu
goslavia), Szabo (Ungaria) și $igi‘rJ6ns- 
■on (Islanda).
I YACHTING a, în C.E., clasa „Tempest", 
■tcheiată fa Brunnefi (Elveția) a revenit 
■jortivilQj- vest-germnni Mores-Wehofsich 
HrmațV- de italienii Dotti—Girardi. 

s-a clasat G. Yancov (Bulgaria) 
care a efectuat parcursul de ba
raj fără penalizare, în timp ce 
reprezentantul nostru Gerhardt 
Schneider a doborît un obstacol, 
clasîndu-se pe locul doi. Ceilalți 
călăreți români au ocupat locurile 
4 — Radu Crișa<n cu Vals și 6 — 
Nicolae Stroescu cu Piersic. Și la 
seniori, în prima manșă, lupta a 
fost echilibrată, departajarea fă- 
cându-se la cronometru : 1. I. Ata- 
bek (Turcia) 0 p (77 s), 2. O. Re- 
cer cu Călin 0 p (77,4 s), 3. 
A. Inoglu (Turcia) 0 p (80,5 s), 
G. Vlad cu Sondor și D. Velea cu 
Albinița au ocupat locurile 6 și, 
respectiv, 7. Miercuri s-a desfă
șurat manșa a doua, decisivă pen
tru desemnarea cîștigătorilor în care 
Constantin Vlad cu Sondor a evolu
at excelent. Iată rezultatele . finale:
1. C. Vlad cu Sondor 9 p — cam
pion balcanic, 2. B. Pavlov (Bulga
ria) 11 p, R. Szler (Turcia) 12 
p... 5. O. Recer cu Călin 15 p... 8. 
D. Velca cu Albinița 22 p; juniori:

„MEMORIALUL ALEXANDER" DUPĂ OPT RUNDE
LONDRA, 10 (Agerpres). — La 

Middlesbrough (Anglia) se desfă
șoară în aceste zile turneul in
ternațional de șah „Memorialul 
Alexander", la care participă 15 
jucători, dintre care 11 sînt mari 
maeștri.

După consumarea a opt runde, 
în clasament conduce Gyula Sax 
(Ungaria), cu 6 puncte, urmat 
de Efim Gheller (URSS) și Ro
bert Hiibner (R. F. Germania) — 
cîte 5 puncte, David Bronstein 
(U.R.S.S. — 4‘/2 puncte și o 
partidă întreruptă, Vlastimil 
Hort (Cehoslovacia), Jan Ti- 
mman (Olanda) — cîte 4 punc
te etc. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu se află pe lo
cul 13, cu 21 /2 puncte.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA ÎNVINGĂTORI
ÎN CELE DOUĂ JOCURI

CU SELECȚIONATA BERLINULUI OCCIDENTAL
SCOR CATEGORIC ÎN MECIUL REVANȘĂ

Terenul de handbal din com
plexul Steaua a găzduit marți 
după amiază, pe o vreme exce
lentă, primul meci din cadrul tur
neului pe care-l întreprinde în 
țara noastră selecționata mascu
lină a Berlinului Occidental. Cu 
acest prilej oaspeții au întîlnit for
mația campioană a țării noastre, 
Steaua, care a terminat învingă
toare cu scorul de 21—15 (10—8).

Meciul a fost atrăgător și prin 
faptul că handbaliștii oaspeți, 
foarte ambițioși, au luptat cu e- 
nergie pînă la ultimele secunde 
ale întîlnirii, pentru ca s'ă facă 
față cît mai onorabil unui adver
sar valoros. In plus, marți, ste- 
liștii au fost în vervă deosebită 
de joc. Pe acest fond, întîlnirea, 
a căpătat, treptat, tenta unei con
fruntări cu miză, plăcînd în spe

SEZONUL „SPORTULUI ALB“ PE ULTIMA LINIE DREAPTĂ
Cine va fi desemnat tenismanul 

nr. 1 _ al anului ? Iată o întrebare 
care începe să pasioneze pe iubi
torii „sportului alb“, acum cînd se 
apropie iminent căderea cortinei 
peste un întreg sezon de compe
tiții. întrebare pentru care nici 
nu este prea ușor de găsit răs
punsul. Spre deosebire de anul tre
cut cînd un singur jucător — în 
speță Jimmy Connors — trusta 
marile victorii, acum acestea sînt 
împărțite între mai multi.

Totuși, repere există. Locul în- 
tîi pare să fie asigurat lui Ațthur 
Ashe, învingător în „turneul tur
neelor", cel de la Wimbledon, 
succes întărit și prin victoria sa 
din finala WCT de la Dallas. Cam
pion oficial al F.I.L.T. și campion 
mondial „indoor", Ashe se poate 
considera de pe acum așezat în 
capul listei.

Pentru celelalte locuri fruntașe, 
alegerea va fi însă foarte grea. 
De drept, al doilea ar trebui pus 
tînărul suedez Bjiirn Borg. cu vic
toria sa de la Roland Garros și 
o finală la Dallas. Dar specialiștii 
îl vor prefera, probabil, tot pe 
Jimmy Connors, cu cele două fi
nale, deși ratate, la Wimbledon si 
Fofest Hills. Poate că un loc 2—3, 
la egalitate, ar fi cel mai echi
tabil.

Apoi, fără îndoială, spaniolul 
Manuel Orantes are dreptul la lo
cul 4, după recenta sa victorie

CONSTANTIN VLAD

1. Borisov (Bulgaria) 7 p — cam
pion balcanic... 5. G. Schneider cu 
Cerbul 10 p. 6. R. Crișan cu Vals 
14 p... 8. N. Stroescu cu Piersic 
18 p.

în runda a 8-a, Florin 
Gheorghiu a pierdut partida sus
ținută cu marele maestru ma
ghiar Gyula Sax.

V/E ACTIVITATE LA HOCHEI
A început o nouă ediție a 

„C.C.E." la hochei. în primul meci, 
disputat la Jihlava, echipa cam
pioană a Cehoslovaciei, Dukla a în
vins pe I.F.K. Helsinki cu scorul de 
10—4 (0—0, 3—3, 7—1). Scorul a 
luat proporții în ultima repriză 
cînd cunoscuții internaționali Ja
roslav Holik, Havlicek și Novak 
s-au detașat net.

cial prin frumusețea fazelor create 
de jucătorii bucureșteni cît și prin 
angajamentul fizic general.

Punctele au fost marcate de : 
Tudosie (4), Voina (4), Roșu (3), 
Gațu, Birtalan, Stockl, Capră — 
cîte 2, Kicsid și Vărgălui — Steaua, 
Seehase (6), Apitz, Lindemann, 
Loewke, Lembke — cîte 2, Neslich 
— Berlinul Occidental. Au arbi
trat T. Curelea și D. Racoveanu.

★
In meciul revanșă, desfășurat 

ieri seară în sala Floreasca, hand
baliștii de la Steaua au obținut o 
victorie mai clară : 29—19 (12—11). 
Cele mai multe puncte au fost 
realizate de Kicsid și Birtalan — 
câte 6 — de la Steaua, Seehase 4 
și Lindermann 3 din selecționata 
Berlinului occidental.

netv-yorkeză. Campionul ultimului 
Forest Hills a ajuns la punctul 
său maxim de performanță. In 
sfîrșit, abia al 5-lea îl vedem pe 
argentinianul Guillermo Vilas, care 
— deși este virtual cîștigător ai 
Marelui Premiu — nu are la activ 
decit victorii de al doilea rang.

Pentru noi este interesant să 
știm cum va fi cotat Ilie Năstase.

A MAI RĂMAS...
15-21.IX Los Angeles
22-28. IX San Francisco
29.IX-5.X Kingston, Honolulu
5-12.X Madrid, Melbourne
13-19.X Barcelona, Sydney
20-26.X Teheran, Perth
27.X-2.XI Paris, Viena, Tokio
3--9.XI Stockholm. Manilla
10—16.XI londra, Oslo, Hong 

Kong
17-23.XI Buenos Aires, Johan

nesburg, Calcutta
1-7.XII ,,Masters" Stocholm

Ii lipsesc și lui victoriile de tur
neu, dar o prezență aproape con
stantă în fazele superioare ale în
trecerilor i-ar asigura și în acest 
an un loc printre primii 10 din 
lume. Loc care s-ar putea ame
liora chiar, dacă tenjsmanul nos
tru va evolua bine in turneele din

SPORTIVI DIN 33 DE ȚÂRI 
LA STARTUL C.M. DE LUPTE

GRECO-ROMANE
MINSK, 10 (prin telefon). Echi

pa reprezentativă de lupte greco- 
romane a țării noastre a sosit 
marți seara la Minsk, locul de 
desfășurare a campionatelor mon
diale. Toți băieții se simt bine 
și așteaptă cu încredere confrun
tările ce vor începe joi în Palatul 
sporturilor din capitala R.S.S. Bie
loruse.

Competiția este așteptată aici 
cu mare interes. Biletele pentru 
cele 3 500 de locuri — întreaga 
capacitate a sălii — au fost epui
zate. Ni se pare interesant 6ă 
menționăm că , la întreceri vor fi 
prezenți numeroși iubitori ai spor
tului luptelor de pe întregul cu
prins al Uniunii Sovietice. De alt
fel, la prima conferință de presă, 
președintele Comisiei de organi
zare, Mihail Kovaliov, primarul o- 
rașului, ne-a spus că au fost soli
citate bilete și din localități foarte 
îndepărtate de Minsk.

La- întreceri vor fi prezenți 
peste 200 de luptători din 33 de

Selecționata S.U.A., aflată în 
turneu in Europa, a evoluat in 
Berlinul Occidental în compania 
formației locale Skating Klub. Vic
toria a revenit hocheiștilor ameri
cani cu scorul de 7—3 (1—1, 4—1, 
2—1). Din rindurile învingătorilor 
s-a evidențiat Thorndick.

★
Rezultate din campionatul unio

nal : Traktor Celiabinsk — Spartak 
Moscova 6—6, Dynamo Moscova — 
S.K.A. Leningrad 7—0. Mihai TRANCÂ

IN C. E.
POLONIA — OLANDA 4—1 (2—0)

Aseară, la Chorzow, în grupa a 
V-a a campionatului european, 
s-a desfășurat un meci foarte im
portant : Polonia — Olanda.

întîlnirea, urmărită de aproape 
100 000 de spectatori, s-a încheiat 
cu rezultatul de 4—1 (2—0) în fa
voarea formației poloneze. Au mar
cat : Lato (min. 14), Gadocha (min. 
44), Szarmach (min. 60 și 77), res
pectiv Keerkof (min. 80).
1. Polonia 4 3 1 0 9— 2 7
2. Olanda 4 3 0 1 11— 7 6
3. Italia 3 111 2—3 3
4. Finlanda 5 0 0 5 2—13 0

Următoarele meciuri : Italia —
Finlanda (27 septembrie), Olanda— 
Polonia (15 octombrie), Polonia — 
Italia (25 octombrie), Italia — O- 
landa (22 noiembrie).

BAYERN MUNCHEN — 
DINAMO KIEV — 0—1 !

Peste 60 000 de spectatori au ur

toamnă și — mai ales — in Mas- 
ters-ul de pe linia de sosire.

Calendarul tenisului mai conține 
puncte de _ atracție. Săptămîna vi
itoare, seria turneelor americane 
continuă cu așa-numitul campionat 
mondial pe asfalt la Los Angeles. 
In octombrie, marele circuit revine 
în Europa pentru escalele sale me
diteraneene (Madrid-Barcelona) și 
cele „indoor", la Albert Hali din 
Londra, Paris-Coubertin și apoi de 
două ori la Stockholm. Nu lipsește 
din program nici mini-circuitul a- 
siatic (de la Honolulu la Calcutta).

In legătură cu tema diversității 
suprafețelor de. joc în tenis, tre
buie menționat faptul că ea tinde 
să fie considerabil redusă. Intro
ducerea zgurei la Forest Hills și 
probabila sa adopțiune pe terenu
rile australiene ne apropie de o 
atît efe dorită uniformizare, cel pu
țin în concursurile clasice. Doar 
gazonul de la Wimbledon pare 
sortit să mai reziste multă vreme.

Revenind la datele di> calendar, 
de urmărit este și finișul Cupei 
Davis. Pînă la sfîrșitul lunii se 
vor disputa semifinalele inten-zone 
Suedia — Chile (Baastad, 19—21 
septembrie) și Cehoslovacia — 
Australia (Praga, 26—28 septem
brie), ca apoi să urmeze întîlni
rea decisivă pentru desemnarea 
noilor deținători ai „Salatierei".

Radu VOIA 

țări printre care Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. F. Ger
mania, Franța, Iugoslavia, Iran,’ 
Japonia, Polonia, România, S.U.A., 
U.R.S.S. și Ungaria. Este de aștep
tat ca și la actuala ediție un rol 
de seamă să-1 aibă sportivii so
vietici, cu atît mai mult cu cît 
ei vor să onoreze prin performanțe 
deosebite prima ediție a C.M. or
ganizată în U.R.S.S. Noul antrenor 
al lotului Uniunii Sovietice, fostul 
campion olimpic și mondial Viktor 
Igumenov a selecționat pe cei mai 
valoroși luptători, în majoritate 
Sedaliați al ultimelor competiții 

ternaționale de anvergură. Iată-i 
în ordinea categoriilor pe cei zece 
luptători sovietici : V. Zubkov, VJ 
Kostantinov, F. Mustafin, N. Da- 
vidian, S. Hișmautdinov, A. Bîkov, 
A. Nazarenko, V. Rezanțev, N. 
Bolboșin și Al. Kolcinski. Firește, 
reprezentanții țării noastre vor a- 
vea și ei un cuvînt de spus la 
unele categorii de greutate. De alt
fel, campionul olimpic Gheorghe 
Berceanu ne-a declarat : „Eu nu 
lupt pentru locul doi sau trei. Mă 
gindesc' numai la titlu. Acum mă 
simt foarte bine și aș vrea să lupt 
încă din primul tur cu actualul 
campion mondial, Vladimir Zub
kov".

Iată și echipa țării noastre care 
va fi aliniată la startul acestei 
competiții : cat. 48 kg — Gheorghe 
Berceanu, cat. 52 kg — Constan
tin Alexandru, cat. 57 kg — Ion 
Dulică, cat. 62 kg — Ion Păun, 
cat. 68 kg — Ștefan Rusu, cat. 74 
kg — Gheorghe Ciobotaru. cat. 82 
kg — Ion Enache, cat. 90 kg — 
Petre Dieu — cat. 100 kg — Ni
colae Martinescu, cat. +100 kg — 
Roman Codreanu.

mărit marți seara pe stadionul 
Olimpic din Miinchen prima man
șă a „Supercupei Europei" dintre 
Bayern Miinchen (cîștigătoarea 
C.C.E.) și Dinamo Kiev (cîștigă
toarea Cupei cupelor). După un 
meci de factură modestă, în care 
gazdele au jucat departe de va
loarea lor, victoria a revenit pe 
merit echipei sovietice cu 1—0 
(0—0). Golul victoriei a fost mar
cat de Blohin în min. 66. prin- 
tr-un șut imparabil. Arbitrul ita
lian Gomella a condus echipele : 
BAYERN MUNCHEN : Mayer — 
Horsmann, Diirnberger (Roth), 
Schwarzenbeck, Beckenbauer, We
iss, Wunder, Zobel, G. Miiiler, 
Rumeninge, Kappellmann ; DINA
MO KIEV : Rudakov — Konkov, 
Zuev, Fomenko, Re.iko, Troskin, 
Damin, Slobodean, Kolotov, Bu
ri ak, Blohin.

Returul, la 6 octombrie, la Kiev 
(arbitru : D. Babacan — Turcia).'

ÎN PRELIMINARIILE
TURNEULUI OLIMPIC

U.R.S.S. — ISLANDA 1—0 (1—0)
MOSCOVA, 10 (Agerpres).

Miercuri, la Moscova, în meci retur 
pentru preliminariile turneului olim
pic de fotbal, echipa U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 1—0 (1—0) forma
ția Islandei. Unicul gol al partidei a 
fost înscris de Minaav. în primul joc 
echipa olimpică a U.R.S.S. cîșligase 
cu scorul de 2—0.

CINCI JUCĂTOR! SCOȚIENI 
EXCLUS! DIN ECHIPA 

REPREZENTATIVA
GLASGOW (Agerpres). — După 

cum transmite agenția ,,Reuter", 
Asociația de fotbal din Scotia a 
hotărît să excludă definitiv din lotul 
reprezentativ cinci jucători pentru 
Încălcarea gravă a disciplinei spor
tive si comportare nedemnă în afara 
terenului de sport.

Jucătorii susoendați sînt căpitanul 
echipei. Billy Bremner, Joe Harper^ 
Willy Young, Arthur Graham si Pat 
Me Klusky.

Jucătorii sancționați au provocat 
incidente într-un local, după desfă
șurarea meciului de la Copenhaga,' 
susținut în compania Danemarcei. în 
cadrul campionatului european.

Billy Bremner nu a recunoscut 
acuzațiile ce i s-au adus, iar ceilalți 
patru jucători au refuzat să comen
teze așteptînd notificarea oficială a 
hotărîrii pe care trebuie să o dea 
secția internațională a forului sco
țian de specialitate.

CUPA ITALIEI
Rezultate înregistrate în grupele 

preliminare ale „Cupei Italiei"Ju
ventus— Temana 5—1 : Bologna— 
Modena 1—0 ; Como—Atalanta 2—0 ; 
Napoli—Foggia 4—2 ; Reggiana— 
Palermo 1—1 ; Varese—Ascoll 0—0 î 
Milan—Spăl 1—0 : Pesoara—Lanerossi 
1—1 ; Novara — Vagliari 1—1 ; Ve
rona — Catania 0—0 ; Roma — 
Piacenza 2—1.


