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DIN CUPRINSUL ZIARULUI:
• REPORTERII NOȘTRI LA ANTRENAMENTELE UNOR 

DIVIZIONARE BUCUREȘTENE DE FOTBAL
© DEBUTUL VICTORIOS AL LUI GH. BERCEANU.

C. ALEXANDRU, I. DULICA, I. PĂUN, I. ENACHE Șl 
R. CODREANU LA CAMPIONATELE MONDIALE DE 
LUPTE GRECO-ROMANE

• NOUTĂȚI DE LA ANDERLECHT BRUXELLES Șl DY
NAMO DRESDA, ADVERSARE ALE ECHIPELOR RO
MÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE

Finalele campionatelor de canotaj CAMPIONATELE REPUBLICANE DE VELODROM

FAVORITII AU CÎSTIGAT
•> O

MIRCEA RAMAȘCANU (Dinamo)
FĂRĂ DIFICULTĂȚI

o

tonului, obținînd o victorie meri
tată. REZULTATE : 1. Dinamo
(Sever Sucan, Ion Nedelcu) 6:46,7, 
2. Steaua (George Mereuță, Nico- 
lae Vasile) 6:52,5, 3. C.N.U. 7:10,9, 
4. S. C. Bacău 7:54,5.

Fără probleme deosebite, Ilie 
Oanță și Dumitru Grumezescu au 
cucerit pentru a șaptea oară titlul 
de campioni ai țării în proba de 
2 rame fără cîrmaci. REZULTATE: 
1. Dinamo (Oanță — Grumezescu) 
7:17,5, 2. Steaua (Gielb Werner,
Ștefan Darany) 7:33,3, 3. Marina 
Mangalia (Gheorghe Șecuer, Du
mitru Marin) 8:03,7. Finala de sim
plu a fost controlată de sportivii 
Clubului nautic universitar, care 
s-au impus încă după primele sute 
de metri. REZULTATE : 1. Walter

CAMPION
V

Ieri, la Snagov, pe o splendidă 
zi de toamnă, s-au desfășurat fi
nalele campionatelor republicane 
de canotaj pentru seniori. Cum era 
de așteptat, întrecerile au fost do- 

--<minate de către schifiștli cluburi
lor Dinamo și Steaua, care au cu
cerit 4 și, respectiv, 3 din cele 
opt titluri puse în joc.

In cursa inaugurală — schif 
rame — canotorii de la 
au trecut primii linia de 
după un finiș de rutină, 

i luat asupra celorlalte e- 
pe prima parte a traseu- 

întîietatea. RE-

LA URMĂRIRE

în i
4 + 1
Steaua 
sosire, 
avansul 
chipaje 
iui asigurîndu-le
ZULTATE : 1. Steaua (Pavel Za- 
goni — Ion Matei — Adalbert Agh 
— Ionel Ocneanu + Gh. Ovidiu) 
6:37.2, 2. C.F.R. Timișoara 6:43,7, 
3. Dinamo Buc. 6:49. O intere
santă finală a fost cea de schif 2 
vîsle. Conduși pînă la aproape 200 
m de sosire, canotorii dinamoviști 
au reușit să treacă

V. TOFAN

în fruntea plu- (Continuare in pag. 2-3)

Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu (Dinamo) au cucerit, pentru a 7-a 
oară, titlul de campioni ai țării în proba de schif 2 f.c.

Miercuri și joi după-amiază, pe 
vreme excelentă, fruntașii 

clismului nostru s-au întîlnit 
nou pe pista ovală de beton 
șos. Ștefan cel Mare pentru a 
ticipa la proba de 4 000 m urmări
re individuală din cadrul campio
natului național.

La startul dificilei probe s-aua- 
liniat 20 de sportivi constituiți în 
10 cupluri. Acesta a fost debutul 
— seriile — care au avut darul să 
încălzească publicul așa cum nu 
ne-am fi închipuit. Proba de 4 000 
m urmărire individuală este, așa 
cum arată denumirea, o cursă de... 
vinătoare între perechi de comba
tanți, pe parcursul căreia se pe
dalează dezlănțuit, 
tigînd sau pierzînd din teren — 
după împrejurări — în timp ce 
cronometrele măsoară cu precizie 
și implacabil valoarea efortului fie
căruia. Și de această dată cro
nometrele au decis pe cei mai 
buni 8 care aveau să-și continue 
lupta in „sferturi". Dintre ei, I. 
Valentin, cu 5:17,6, T. Vasile cu 
5:15,5, C. Cîrje cu 5:10,6 și M. Ra
mașcanu cu 5:08,3 (toți de la Di
namo) s-au situat pentru a doua 
oară în aceeași zi (miercuri) în 
postura de învingători. Și, astfel, 
conform uzanței, s-au întîlnit din 
nou, ieri, pentru ultimele între
ceri : semifinalele și finalele pro
bei.

Acestea n-au adus nici o surpri
ză. în semifinale, au învins Cirje 
și Ramașcanu, în fața Iui T. Va
sile și respectiv I. Valentin, iar 
în finală, Ramașcanu (campion 
municipal, ediția 1975) l-a depășit 
pe Cîrje (anul trecut campion na
țional al probei) cu un timp — 
5:04,6 — cotat printre cele mai 
bune obținute la 4 000 m urmărire 
individuală pe velodromul Dinamo. 
Cu aceasta, Ramașcanu devine po
sesorul celui de al patrulea titlu

o ci- 
din 
din 

par-

cicliștii cîș-

AL ȚARII
V

Ramașcanu, noul campion al tarii 
la urmărire individuală

TINERETULUI" la tenis

INDIVIDUALA
de campion al țării (celelalte trei 
au fost obținute la șosea) pe a- 
nul 1975. Dar sezonul competițio- 
nal încă nu s-a încheiat...

Clasament : 1. Mircea Ramașca
nu (Dinamo) 5:04,6 — campion na
țional, 2. C. Cîrje (Dinamo) 5:10,9, 
3. T. Vasile (Dinamo) 5:15,2, 4. I. 
Valentin (Dinamo) 5:15,4.

Astăzi are loc proba de 
re pe echipe.

★
în cadrul campionatelor, 

tativă de record reușită : 
m lansat Șt. Laibner 1:06,3, nou 
record (v.r. 1:07,6).

urmări-

la 1 000

Gheorghe STEFANESCU

99SPORTUL ALB“
Șl DEVOTATII SAI SLUJITORI

Continuitatea, un element esențial
al reușitei acțiunilor sportive de masă

în urmă cu trei ani, în cadrul 
unei pagini speciale, publicată în 
ziarul nostru și dedicată dezvol
tării mișcării de educație fizică 
și sport din județul Suceava, se 
afirma, printre altele, că „locuito
rii județului sînt receptivi la ide- 
ea practicării sportului, fiind nece
sar însă să se cheltuie mai mul
tă energie, să se valorifice mai bi
ne resursele umane și materiale 
aflate intr-un județ extrem de 
dinamic din punct de vedere al 
vieții sociale și economice." A- 
vînd, deci, ca puncte de plecare 
cele notate atunci, precum și fap
tul că, în ultima perioadă, atît 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cit și Mesajul tovarășului 
NICOLAE ~--------
chis noi perspective sportului 
masă, am căutat să marcăm 
ordonatele pe care se înscrie 
prezent activitatea destinată 
lor mai diverse categorii de 
tățeni. Pentru aceasta am invitat 
să răspundă la întrebările noastre 
pe Constantin Filipovici — Gura 
Humorului, Marius Enache — Făl
ticeni, Gheorghe Stăncescu — 
Cîmpulung, Mihai Ghicioe — Ră
dăuți, prim-vicepreședinți ai con
siliilor orășenești pentru educație 
fizică și sport.

Mesajul
CEAUȘESCU au des- 

de 
co

in 
ce- 
ce-

REP. : O atenție deosebită 
se acordă formării unui tineret 
sănătos și viguros. „Cupa ti
nerelului", „înotul pentru toți", 
„Amicii drumeției" sînt doar 
eiteva dintre acțiunile destina
te cu precădere celor tineri. Ce 
ne puteți spune în acest sens?

că trebuie acționat mai energic în 
asociațiile sportive sindicale, de
oarece aici munca a demarat și 
s-a desfășurat mai greu. Dintre 
cei peste 7 200 de participanți, ma
joritatea sînt elevi. Firește, sînt 
și asociații, ca Victoria, Moldova, 
Voința, unde nu am avut difi
cultăți. Nu același lucru pot spu
ne despre Comerțul și Construc
torul. Pentru ediția de iarnă am 
preconizat, in colaborare cu cei
lalți factori, o serie de măsuri 
care sperăm să ducă la rezultate 
mai rodnice.

M.E. : în orașul nostru, partici
parea la competițiile amintite a 
fost destul de numeroasă. Ele au 
reunit un număr mare de copii 
la „Amicii drumeției" și „înotul 
pentru toți" și de tineri și tinere 
la „Cupa tineretului". Dintre nu
meroasele exemple, aș oferi două, 
dar negative : Sănătatea și Fa
brica de conserve, unde nu a exis
tat suficientă preocupare.

G. S. : Aproape 13 000 de parti
cipant! la ediția de iarnă și peste 
10 000 la cea de vară, iată bilanțul 
„Cupei tineretului" la Cîmpulung. 
Alături de sporturile de iarnă, at
letismul, fotbalul, handbalul, teni
sul de 
cipline 
dornici 
ționate 
dem că audiența acestor 
va crește de la o ediție

dentia asociația de la I.P.L. —, 
a bunei organizări a pregătirii și 
trecerii normelor, peste 2 500 de 
cetățeni au pășit pe poarta sta
dionului. In această direcție tre-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)

COSTINEȘTI, 11 (prin telefon). 
Joi au continuat pasionantele finale 
ale prestigioasei competiții de ma
să, „Cupa Scînteii tineretului" ia 
tenis, organizată în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C. și Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R.

Urmărind evoluțiile de joi. am 
cules totodată noi impresii care 
evidențiază largul ecou al acestei 
finale. Astfel, ne-a surprins plăcut 
interesul cu care la U.T.A. este 
privit tenisul, precum și strădaniile 
instructorilor si activiștilor de la 
această unitate de a dezvolta teni
sul în localitățile rurale. După cum 
ne mărturisea aici Constantin 
Saracoleanu. el împreună cu Re
mus Tăranu (70 de ani !), Ladislau 
Toth și alții și-au luat în sacoșă 
mingi și rachete și au plecat în 
localități din județ : Bata, Chere- 
luș, Sepreus, Vinga, Nădlac, Că
rând, precum și în alte cinci co
mune. E greu să pornești copiii 
pe un astfel de drum ? Nici copiii, 
dar nici bătrînii din cele 11 co
mune și sate nu au așteptat multe 
invitații, atunci cînd a fost vorba 
de amenajarea de terenuri de te
nis. Ei s-au apucat de treabă și 
iată că acum aceste terenuri 
există, pe ele joacă pe puțin cite 
30—40 de copii în fiecare zi. și 
unul dintre ei. Ion Manea din Că
rând. a 
nală pe

Stăm 
discuția 
miuc și 
ale tenisului. Gheorghe Liliac, ve-

reușit să ajungă într-o fi- 
tară...
pe o bancă și ascultăm 
dintre Alexandru Avra- 
unul dintre elevii săi in

la 
a 

vecin de : 
Buzuleac. 
rea, dar 
ceartă. 1 
Avramiuc 
moașe despre toți cei șase tineri 
și tinere : ..Au jucat bine, dar 
adversarii lor au fost mai buni. 
Sînt prezent pentru a doua oară Ia 
o l'inală pe țară și remarc faptul că 
acum calitatea jocului a crescut".

Manuela Pop, o fetiță de nici 
12 ani. a trezit admirația tehnicie
nilor veniți aici, datorită ușurin
ței și talentului cu care mînuiește 
racheta. Ea. precum și fratele ei, 
Ovidiu Pop. au venit tocmai din 
Negrești-Oaș ! într-o comună cum 
este Turțul au fost amenajate cî- 
teva terenuri numai în acest an. 
ne spunea instructorul maramurc- 
șan Alexandru Dan.

Costineștii — nu 
ială — au devenit, 
președintele F.R.T., 
neral maior 
cuvintul rostit la festivitatea de des
chidere de miercuri după-amiază, 
..un loc unde tenisul, | 
240 de finaliști, se ridică 
mult in rindul sporturilor 
vărat de masă. Prezenta 
200 000 de tineri la etapele 
gătoare finalei este cel mai con
vingător argument

întrecerile continuă, apropiin- 
du-se de faza finală.

nit de 
pentru

i Botoșani la Costincști 
susține un meci cu un 
județ, suceveanul Ștefan 
Liliac a pierdut întilni- 
instructorul său nu-1 

Dimpotrivă, Alexandru 
ne spune cuvinte fru-

încape îndo- 
cum aprecia 

tovarășul ge- 
Nicolae Stan. în

prin cei 
tot mai 
cu ade- 
a peste 

s premer-

Ion GAVRILESCU

C. F. : Terminarea întrecerilor 
din ediția de vară a „Cupei ti-

ÎN DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ,

VICTORIE LA LIMITĂ A RAPIDULUI: 53-52 CU C.S.U. GALATI>
cu rezultatul decis spre sfîrșitul 
ei datorită superiorității de tehni
că și talie a timișorencclor. Ccl< 
mai multe puncte : Czmor, Goiai 
și Salcu cite 13 pentru învingă 
toare, respectiv Savu 14, Opricii 
12.

PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). în 
sala Victoria din localitate au 
început joi întrecerile turneului 
secund al primului tur din cam
pionatul republican de baschet fe
minin, care vor continua pînă du
minică. Iată rezultatele și unele 
amănunte :

(53—50). în minutul 40, sportivele 
de la C.S.U. au făcut eforturi 
vădite pentru a reface handicapul, 
dar nu au reușit decît să-1 reducă 
pînă la o diferență minimă. Cele 
mai multe puncte : Gugiu 18, Va- 
silescu 11 pentru Rapid, respectiv 
T. Rădulescu 19, Bolovan 11.

cîmp, crosurile și alte dis- 
au atras, constant, pe cei 
de mișcare. Cifrele men- 
ne îndreptățesc să cre- 

întreceri 
la alta.
amintiteREP. : Competițiile 

sînt dest.inate «u deosebire ti
neretului; Lansarea acțiunii 
4,Sport și sănătate" a lărgit 
aria de cuprindere. Cum se 
desfășoară ea în prezent ?

RAPID — C.S.U. GALAȚI 53— 
52 (27—28). Tinerele baschetbalis
te din Galați au dat o replică de
osebit de dîrză experimentatelor 
lor partenere de joc, confirmînd 
— prin aceasta buna .comportare 
din partidele susținute în turneul 
precedent, de la Galați. Ca atare, 
scorul a alternat permanent, iar 
spre final indica ușor avantaj 
pentru studente. Feroviarele, cu 
un plus de luciditate în momen
tele hotărîtoare, au izbutit să ega-

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL 
— C.S.U. TG. MUREȘ 88—35 (46— 
14). Victorie netă, realizată de o 
echipă aflată în bună formă spor
tivă și cu mult nerv, asupra unor 
jucătoare al căror talent nu este 
completat cu o pregătire cores
punzătoare. Cele mai multe punc
te : Bîră 21, Iatan 18 pentru în
vingătoare, respectiv Popa și 
Koncz cite 6.

CRIȘUL — PROGRESUL BUCU 
RE ȘTI 90—54 (50—25). ~ 
bil conduse de Casetti (aflată ș 
în zi excelentă de coș), 
cele s-au detașat de la 
Cele mai multe puncte: Casett 
28, Szekeli 16 pentru învingătoare 
respectiv Hegedus 19. Sandu 12..

Remarca

orăden 
început

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

I.E.F.S. — UNIVERSITATE. 
CLUJ-NAPOCA 92—76 (49—31).

POLITEHNICA BUCUREȘTI - 
SAnATATEA Pt '""’’ȘTI 94—7



HALTEROFILII ROMANI IN PREAJMA 
CAMPIONATELOR MONDIALE Șl EUROPENE

Dc inline pc aerodromul 
București Clinccni

9 LOTUL ROMÂNIEI PLEACĂ MÎINE LA MOSCOVA litPUBUCME
Intre 15 și 23 septembrie se vor 

desfășura la Moscova campionatele 
mondiale și europene la haltere. 
La această mare competiție inter
națională, care va reuni pe toți 
recordmanii lumii. România va fi 
reprezentată de un lot de 7 spor
tivi, ce urmează să facă deplasa
rea sîmbătă, pe calea aerului. Iată 
lotul desemnat de F.R. Haltere i 
Ion Hortopan (cat. muscă) ; Ma
rian Grigoraș (cat. pană) ; Aurel 
Miuț și Alexandru Kiss (cat. ușoa
ră), Dragomir Cioroslan (cat. se- 
mimijlocie). Gheorghe Mîinea (cat. 
mijlocie) și Spiridon Herghe
legiu (cat. grea).

Intr-o discuție avută cu antreno
rul federal Lazăr Baroga am aflat 
amănunte asupra formei și felului 
în care s-au pregătit reprezentan
ții țării noastre. După cum se 
știe, la recentele campionate repu
blicane, majoritatea componenților 
lotului au avut o comportare me
ritorie. dovadă fiind cele 10 recor
duri ale țării la seniori și cele 8 
de juniori. Antrenorii lotului nos
tru ne-au declarat că forma s-a 
menținut și după campionate pe o 
linie ascendentă. La Poiana Brașov 
și apoi la București au avut loc 
cîteva concursuri de verificare, în 
care componenții lotului și-au de
pășit simțitor cele mai bune per
formanțe.

Unul dintre cei mai valoroși hal
terofili, Ion Hortopan, ne-a mărtu
risit că a lucrat extrem de mult 
In ultima vreme și se simte în 
depline puteri să depășească ac
tualul record pe care-1 deține la 
cat. muscă (220 kg). De asemenea, 
tinărul Dragomir Cioroslan, debu
tant la un campionat mondial, 
și-a pulverizat pur și simplu 
la 
tegoriei 
Sperăm

La antrenament, înaintea plecării la Moscova. De la stingă la dreap
ta : Aurel Miut. Dragomir Cioroslan și Marian Grigoraș.

Foto : V. BAGEAG

nu-1
tînărut nos- 
el va reuși 

propus :

adversarii de mare valoare, 
vor 
tru 
să 
cit 
cit

DE PARAȘUTISM

nu 
de 
în 
si 

de

campionat 
pulverizat pur 

antrenamente recordurile ca- 
semimijlocii (290 kg), 
că emoțiile debutului,

impresiona pe 
reprezentant și 
atingă obiectivul

mai multe recorduri și un loc 
... mai bun în clasament. în fine, 
și ceilalți reprezentanți (îndeosebi 
Gh. Mîinea, A, Miuț, M. Grigoraș) 
sînt hotărîți. să obțină rezultate 
superioare, cit mai multe recor
duri personale și republicane la 
marea confruntare de la Moscova.

Președintele Federației române 
de specialitate, prof. Alexe Nicu, 
ne-a declarat : „Sportivii noștri au 
un bun prilej de afirmare în com
pania unor adversari redutabili, în

condiții dificile de concurs. După 
rezultatele de la Moscova vom 
avea o imagine mai clară asupra 
posibilităților 
români le au 
limpice de la

pe care sportivii 
înaintea Jocurilor O- 
Montreal".

Ion OCHSENFELD

Cu lansările din cadrul probei 
individuale de aterizare la punct 
fix, sîmbătă, pc aerodromul Bucu- 
rești-Clinceni, încep întrecerile 
celei de a 13-a ediții a campio
natelor republicane de parașutism.

Dacă in privința probelor 
apare nici o modificare față 
anii trecuți (salt individual și 
grup cu aterizare la punct fix 
salt individual cu executarea
figuri acrobatice), în ceea ce pri
vește numărul concurenților, de 
data asta înregistrăm o cifră re
cord, 67.

Cei 39 de concurenți la întrece
rile băieților, dar mai 
mărul sporit % de 
monstrează saltul 
zat în domeniul parașutismului de 
performanță. Dacă va fi însoțit 
și de un salt valoric aceasta* o 
vom ști de 
trecerilor.

Programat 
programului 
era și firesc, campionatul. în 
fara bilanțului anual, constituie 
totodată cel mai bun criteriu de 
selecție pentru confruntările inter
naționale din vara viitoare.

întrecerile se vor disputa în 
fiecare zi de la orele 9 dimineața 
pe aerodromul aeroclubului „Au
rel Vlaicu", accesul spectatorilor 
fiind liber.

ales nu- 
fete, 28, de- 
numeric rcali-

abia la sfîrșitul în-

în ultima parte a 
de zbor, după cum 

a-

Sîmbătă si duminică, pe stadionul Republ cii, „Cupa României

RElNTlLNIRE CU FRUNTAȘII
ATLETISMULUI NOSTRU

7

(Urmare din vag, I)

buie remarcate asociațiile de la 
Metalul. IPROFIL, Fabrica de tri
cotaje Bucovina, Școala generală 
nr. 4. Școala generală nr. 1 Mar
ginea, Liceele Hurmuzachi, Agri
col și Electrotehnic. In schimb, nu 
«intern mulțumiți de asociațiile 
Comerțul, UFET și Automobilul.

C.F. : La Gura Humorului au 
trecut normele peste 2 000 de par- 
ticipanți. Aș evidenția, dintr-un 
număr mai mare de asociații, pe 
cele din comunele limitrofe Buc- 
șoaia și Capul Codrului. De ase
menea, aș vrea să menționez că 
am organizat trecerea normelor in 
toate taberele care au funcționat 
la noi, în acest sens primind un 
real ajutor din partea profesoru
lui Mihai Hodiniuc.

care ne asigură o activitate con
tinuă.

C.F. : Se desfășoară cu regulari
tate campionate orășenești la fot
bal, handbal, șah, popice, tenis, 
volei care nu vizează performan
ța, dar și întreceri cum ar fi „Cu
pa Arinișul".

M.G. : Avînd în 
atracție pe care o 
tele am înființat
al școlilor generale, 
cu 
mare

cinci echipe, 
interes.

★
cuvîntul 

s-a desprins 
pentru

vedere marea 
exercită lup- 

un campionat 
deocamdată 

care a stîrnit

interlocutorilor 
o problemă c- 
ca activitatea

REP. : Pentru a atrage un 
număr mai mare de cetățeni 
spre terenul de sport s-a im
pus, desigur, și organizarea al
tor competiții...

M.E. : Intr-adevăr, la Fălticeni 
au intrat in tradiție „Cupa liceu
lui Nicu Gane“, „Cupa Dumbrava* 
la volei fete, „Cupa forestierul", 
„Crosul țesătoarelor", întreceri

Din 
noștri 
sențială : 
sportivă de masă să aibă eficien
ță sînt necesare acțiuni continue. 
De altfel, DragOș Macovei, secre
tar al CJEFS, preciza la sfîrșitul 
discuțiilor că : „în întreaga mun
că a factorilor cu atribuții din ju
deț, s-a avui în vedere realizarea 
unor competiții pe toată durata 
anului, cu o largă accesibilitate, 
bine organizate, pentru ca, astfel, 

bune 
din

După o lungă perioadă in care 
atleții noștri fruntași au partici
pat la numeroase concursuri in
ternaționale, activitatea competițio- 
nală internă reintră in actualitate, 
miine și duminică pe stadionul Re
publicii din București desfășurin- 
du-se etapa a Il-a din cadrul zo
nei I a „Cupei României".

Concursul se anunță extrem de 
interesant din mai multe puncte 
de vedere. Primul — acela al im
portanței in sine a competiției ce 
aduce in întrecere cele mai bune 
echipe din țară. în același timp, 
cele cinci echipe bucureștene și cele 
mai puternice patru reprezentative 
județene care 
înmănunchează 
românesc, și 
selectă asigură din start un ni
vel ridicat concursului. Pe de altă 
parte, lupta pentru titlul pe e- 
chipe — cu Steaua și Clubul Atle
tic Universitar protagoniste — își 
poate găsi rezolvarea acum, înain
tea ultimei „runde", programată la 
începutul lunii octombrie. Iată, 
de altfel, cum arată clasamentul

alcătuiesc zona I 
crema atletismului 

această participare

îndupă etapa (prima) desfășurată 
primăvară, la începutul sezonului : 
1. Steaua 190 p (155 masculin, 35 
feminin), 2. C.A.U. 188 p (103 + 
85), 3. Dinamo 128 p (86 + 42), 
4. Rapid 67 p (37 + 32), 5. Me
talul 52 p (26 + 26), 6. Argeș 48 p 
(8 + 40), 7. Brașov 35 p (24 + 
11), 8. Cluj 34 p (26 + 8), 9. Iași 
29 p (8 + 21).

în sfirșit, miine și duminică ii 
vom putea vedea concurind pe 
cițiva dintre atleții care vor lua 
startul săptămina viitoare la Jocu
rile mondiale universitare de la 
Roma, ultimul concurs de anver
gură al sezonului.

să se poată îndeplini, în 
condițiuni, sarcinile reeșite 
documentele de partid".

Ceea ce, de altfel, ne-am 
vins, se și întimplă în județul Su
ceava.

con-

BASCHET °'VI™’c°larA- Ș1DE JUNIORI va înce
pe duminică 28 septembrie, cu partici
parea a 96 echipe (48 de băieți, 48 de 
fete, împărțite în serii de cîte opt for
mații) • PENTRU STIMULAREA promo
vării tinerelor elemente, regulamentul de 
transferări a fost completat cu punctul 
,,i" (art. 7) care prevede posibilitatea 
transferării (de la o categorie inferi
oară la una superioară), în afara pe
rioadelor stabilite de F.R. Baschet și fără 
dezlegare, a elevilor sau studenților care, 
schimbînd localitatea în timpul studiilor, 
aduc dovada că își continuă cursurile la 
o unitate școlară și prezintă consimță- 
mîntul părinților (în scris) • CAMPI
ONATUL REPUBLICAN de copii, absent 
din calendarul competițional al anului 
1975, va fi reintrodus anul viitor. S-a re
nunțat la „Cupa federației” la mini- 
baschet (cu etapa finală pe zone), dar 
se va acorda importanță sporită “ 
tivalului național pionieresc de 
baschet”.

va participa duminica la un mare concurs 
internațional, programat pe un traseu si
tuat lîngâ Budapesta. • SPORTIVII M. 
BANU (Poiana Cîmpina) și P. FILIPESCU 
(I.T.A. Tg. Jiu), însoțiți de antrenorul Gh. 
Dumitru, au părăsit țara cu destinația 
Savski Morof (lugoslayia), unde vor lua 
duminică 
onal.

startul la un concurs internați-

,,Fes- 
mini-

ÎNTRECERILE zonale, in 
PLINA DESFĂȘURARE. 

Campionatul național de oină pe anul 1975 
a ajuns în faza de zona. Recent, s-ou des
fășurat la. Suceava șl Satu 
întreceri din cadrul acestei 
petiției, in urma unor jocuri 
Confecția Rm. Sărat, Avintul 
Lucrăceni (jud. Satu Mare) 
bâta (jud. Eihor) și-au cucerit dreptul de 
participare la finala pe tară. Sîmbătă și 
duminică sini programate la Rm. Vîlcea, 
Stehaia și 
zonale.

OINÂ

Mare primele 
etape a corn- 
viu disputate, 
Frasin, Crasna 
și Gloria Sim-

Oltenița alte meciuri ale fazei

De la I.E.A.B.S. ni se anunță că 
duminică 14 septembrie Patinoarul 
artificial ,,23 August” iși deschide 
porțile pentru public. Programul 
zilei inaugurale este 10—12 și 17- 
19. Săptămina viitoare, programul 
de patinaj pentru public este ur
mătorul : joi între orele 17—19, 
simbâtâ 17-19 si duminică 10—12 și 
17-19.

POLO
Voința - 
turului l| _ __ i_______
echilibrate, oaspeții s-au impus și 
tigat cu 8—5 -- - - - - 
puc-coresp.)

MOTO MOTOCROSIȘTl ROMANI
PESTE HOTARE. Un grup

de olergătoii de la St-.cigul roșu Brașov,

DIVIZIA A. La Cluj-Napoca 
s-a desfășurat partida 

Dinamo București din cadrul 
al seriei I. După două reprize

(2—2, 2-1, 3-1, 1-1),

RUGBY
unui turneu _________ _____
Gasparello Mobili Cosal«, din divizia se
cundă. Formația oaspete va întîlni divizi
onarele A, Sportul studențesc (16 septem
brie) și Minerul Gura Humorului (18 sep
tembrie).

de

SĂPTAMINA VIITOARE ne 
va vizita țara în cadrul 
două jocuri echipa italiană

SCHI-BOb PERIOADA DE

„CUPA EUROPEI" LA MARȘ
La 20 și 21 septembrie se vor 

desfășura semifinalele Cupei Eu
ropei (Trofeul Lugano) la marș 
(20 și 50 km). Echipa României 
va participa în semifinala de la 
Steti (Cehoslovacia) alături de for
mațiile Bulgariei, Cehoslovaciei, 
R. F. Germania, Ungariei, Spaniei 
și Iugoslaviei, primele două cla
sate calificindu-se pentru finala 
competiției, care va avea loc la 
11 și 12 octombrie în Franța, la 
Rouen. La ambele distanțe, echi
pele vor fi alcătuite din cite pa
tru mărșăluitori, primii trei con- 
tînd in clasamentele pe națiuni, 
între sportivii români care se 
pregătesc în vederea semifinalei 
se află Ion Găsitu-Stânescu, Leo
nida Caraiosifoglu, Constantin Stan, 
Nicolae Maxim.

*
După prima etapă (disputată 

săptămina trecută) clasamentul 
în campionatul municipal pe e- 
chipe rezervat juniorilor (toate ca
tegoriile) este următorul : 1. Steaua 
168 p, 2. Progresul 150 p, 3. Me
talul 113 p, 4. Clubul Sportiv Șco
lar 103 p, 5. Dinamo 95,5 p, 6. O- 
limpia-Constructorul 77 p. Etapa a 
doua va avea loc la 17—18 sep
tembrie.

Schimbul de mîine al tenisului 
nostru este bine profilat la orizont. 
Cel puțin așa ne-au arătat finalele 
campionatului național 
desfășurate timp 
la Progresul și

de copii, 
de o săptămina 

_ ____  __ reunind la start
242 de participant!. Grija pe care 
federația de specialitate și cluburile 
o acordă pentru creșterea acestor 
tinere cadre de sportivi s-a reflec
tat în jocul, în general de bună va
loare, prestat de micii campioni al 
rachetei. Evident, ei se află încă 
la primii lor pași spre afirmare, iar 
aceștia trebuie susținuți — eu efort 
sporit — pe distanța multor sezoa
ne, plnă vom 
aflăm în fata 
de jucători de 
mâți.

Alte cîteva 
rătoare, legate 
ceri au mai fost notate în cronicile 
noastre anterioare, dar ele pot fi 
reamintite aci. Astfel, o mențiune 
specială merită concurenții din pro
vincie, care adesea au luptat de la 
egal cu bucureștenii, deși aceștia 
din urmă se pot prevala de condiții 
mal bune de pregătire. Alăturat nu
melor consacrate de antrenori, pu
tem adăuga acum pe acelea ale 
Eleonorei Dumirescu (Șeaua), A. Bur- 
cea (T.C.B.), P. Pavel (Dunărea 
Galați), V. Naghl (Sănătatea Ora
dea), ai căror elevi s-au remarcat 
alături de principalii ciștigători.

Cei mai multi lauri au revenit to
tuși bucureștenilor, în special spor
tivilor de la „Tot înainte'* (antre
nori : T. Bădin șl E. Modiano), 
care au obținut 3 titluri șl au îm
părțit victoria în alte patru finale. 
Pe locul doi în acest clasament al 
laureaților se situează micuții tenis-

putea spune că ne 
unui nou eșalon 

tenis, definitiv for-

elemente îmbucu- 
de recentele între-

FINALELE CAMPIONATELOR DE CANOTAJ
(Urmare din pag. I)

Lambertus (C.N.U.) 7:28,3, 2. Mir
cea Roman (C.N.U.) 7:39,5, 3. A- 
lexandru " " ’ ~ ‘~ 71,-,
4. loan Filigran (Politehnica Ti
mișoara) 8:04,0.

_ Cea de a cincea cursă a zilei — 
finala de 2 + 1 — a avut un re
zultat scontat. Ștefan Tudor, Pe
tre Ceapura + Ladislau Lovren- 
schi și-au depășit net adversarii 
direcți, ciștigînd titlul. REZUL
TATE : 1. Dinamo (Tudor. Ceapura 
+ Lovren.schi) 7:38,9, 2. Steaua
(Mihai Naumencu, Andrei Kaper- 
nyai + Sandu Florian) 7:47,5, 3,
Politehnic., Timișoara Puț.

Szilasi (U.T.A.) 7:51,2,

Au urmat două finale cu numai 
cîte două echipaje în start. Par
ticipare mai mult decît modestă, 
despre care vom mai vorbi. Am
bele probe au revenit sportivilor 
de la Steaua. Schif 4 rame f.c. :
1. Steaua (Cristian Georgescu, Con
stantin Nistoroiu, Victor Albeș, 
Dan Nimu) 6:37,7, 2. Dinamo
(Gheorghe Chihaia, Ludwig Bodor, 
Valorică Păun, Gh. Marin) 6:43,0 ; 
4 vîslc : 1. Steaua (C. Toma. F. 
Grigore, D. Mărcuș, N. Popa) 6:22,
2. Dinamo 6:26,2. în sfirșit, ultima 
probă — 8 + 1 — a fost dominată 
de echipajul dinamovist alcătuit 
din Simion. Gali, Dănilă, Moldo
van. Krepelka. Pap». Purcaru. Pop

premier 
(locul 

C.Deni

SI

Și
D. 
FI.

Antonescu
Borzea

E. 
(Șc. 

6—4 ;

Hnat
SP. 2 
fete ;
Car-
6—3;

AXN'^\\\xxx\x\\vc<\\v^\x\xx\N\^NXN\\\\\\XNN\\\v^v<\\vk\\'x\x\vx\\vww;

ÎNȚELEPȚI
Sîmbătă — poate că exage

rez, dar ăsta să fie păcatul 
meu — Dobrin mi-a plăcut mai 
mult ca niciodată. Omul mi s-a 
părut, înainte de toate, un înțe
lept. E o plăcere să constați 
cum un om — după un eșec de 
proporțiile celui din meciul cu 
Scoția — nu „cade", nu se fă- 
rîmă, nu se dezgustă de joc și 
joacă, nu 
vine mai 
ționează, 
vremuri — 
lentul lui 
„ține" pi 
„trage" t 
convins de drepturile 
vedetă. Amărăciunea 
rea aceea care a devenit faza 
de referință (co
mentatorul meciu
lui Dinamo-Sportul 
spunea foarte natu
ral că Mircea Șan- 
du a ratat ca Do
brin în meciul cu 
Scoția...) i-a dat 
omului ce nu i-au 
dat zeci de ac
țiuni triumfale : 
plăcerea de a se 
dărui echipei, de a 
munci pentru toți, 
de a intra în 
brin a devenit mult 
mai puțin nervos, 
urmă mai matur, și 
joc. Deabia acum, 
diat, ținînd balonul 
buie, uitînd să mai 
privilegiile, talentul 
tat autoritate indiscutabilă și o 
forță morală pe măsura tehni
cii sale. Poate că e și vîrsta. 
Poate că sînt și „copiii" din 
jurul său care, chiar dacă nu-l 
înțeleg întotdeauna, îl inspiră, 
dîndu-le pase excelente care 
irosite nu-l mai înfurie, plus 
ideea acelui șut, de la 25 de 
metri, fără nici un avînt. Mingea 
aceea merita să intre in plasă. 
Băieții l-au sărutat ca pe un 
tată, ca pe un Bobby Charlton 
în apogeul gloriei. Ca , să nu 
mai spun că „băieții" din jurul 
lui — cam jumătate de echipă — 
necunoscuți marelui public al 
micului ecran, mi s-au părut de 
asemenea de certă calitate. 
Chiar debordată de Steaua, 
apărarea numai din „copii" n-a 
fost rea, ochiul lui Țopescu l-a

se blazeaza, ci de- 
bun, se auto-perfec- 
cum zic filozofii. . Pe 
oricît mo îneînta ta- 

reproșam câ 
câ 

el, prea 
sale de 

din rata-

RACHETE

îi
mult jocul,

văzut bin 
și — de 
spre binel 
arunca
riscînd ce 
cum nici 
să moar 
băieți au
dacă de 
greu cuvi 
gramatica 
După cu 
mi se p
ajuns înc 
Dobrin. S 
de croni 
niciodată 
mitru la

Altfel
cila situa

asociație". Do- 
mai altruist, 
în cele din 
inteligent în 
pășind ime- 
atit cit tre
cea ră toate 

său a căpă-

mani dinamoviștl  ̂ai 
antrenorului A.
gărceanu, 
au trecut
1 titlu și G victorii 
împărțite.
locul trei — Progre
sul (2 titluri și 3 
victorii împărțite) a- 
vînd la timonă

Crevenciuc.

Se
care și- 
la activ

iar pe

r.
pe

Rd. V.

REZULTATE
TEHNICE

Cat. 13—14 ani, bă
ieți : A. Mîrza (Tot 
înainte) — D. Anto
nescu (Dinamo) 6—3, 
6—3 ; fete : Cosmi- 
na Popescu (T. î.) — 
Gabriela Szokb (Di
namo) 3—6, G—4, 
6—5 ; dublu băieți : 
Mîrza, Antonescu — 
Vlad, Constantinescu 
(T. î.) 6—3, 6—4 ;
dublu fete : Popescu, 
Szoko — Fiorentina 
Duhovnicu, 
Griinberg 
6—5, 
mixt : 
mina 
Olteanu 
Turzii), Nadia 
cherescu ; 
Timișoara) 6—2, 6—4.

Cat. 11—12 ani, 
(T.C.B.) — M.
București) 2—6, 
Marilena Totoran (Dinamo) — 
men Cșizacliu (Steaua) 6—4, 
dublu băieți : Ocne ah u (Sănătatea 
Oradea), Suceveanu (Dinamo) — 
Ciobanu, Klug (Dinamo Brașov) 
6—3, 6—4 ; dublu fete ; Marilena To
toran, Georgeta Onel (Progresul) — 
Dana Oprea (Dinamo Brașov), 
Luminița Sălăjan (Politehnica Cluj- 
Napoca) 6—3, 6—3; dublu mixt : A. 
Mîndrojux Reia 
rea Galați) — 
minița Sălăjan 
6—5, 3—6, 6—4.

Cat. 9—10 ani, 
(Progresul) — 
3—6, " ’ " '
meș 
(Șc. 
blu
Sesu . ___ _
(Pitești) 6—4, 6—5 ; 
niela Nemeș, Consuela 
namo) — Roxana 
Ștefănescu (Dunărea 
6—0: dublu mixt : P<

Laura 
(Steaua) 

6—3 ; dublu
Mîrza, Cos- 
Popescu — 

(Cîmpia
Be- 

(Electrica

campiona 
să recuno 
tăminii a 
rest-Hi I Is. 
ce i-a fă
lona, cînd 
zic bridgi 
(Diminutiv 
copilaș) I 
meciul să
drept for 
public — 
Năstase î 
Nu. Oran 
se, Vilas 
cu Vilas 
Vilas să 
meci (40 
la 0-5... 
„Nu se 
imi murm
de cinem 
nia lit 
— cred 
basme 
s-ar pove 
ricele pe

Pe podiumul de 
ta :

băieți :
Sever 
G—4,

dublu mixt :
Anghelcscu (Dună- 
R. îndoleanu, Lu- 
(Poli Cluj-Napoca)

băie{i : C. Moroșanu 
D. Dumitru (T. I.) 
fete : Daniela Ne- 

— Roxana Patrichi
6—5, 6—4 ; 
(Progresul) 
sp. 2 Constanța) 6—1, 6—1; du- 
băieți: Dumitru, Moroșanu — 

(Metalul Tîrgoviște). Bănuță 
- - dublu fete: Da- 

Roman (Di- 
Patrichi, Liliana 

Galați) 6—5, 
(T.I.). Lill-

SIMBA 
FOTBAL 
Bucureșt 
rectâ de

DUMlt 
FOTBAL
— Dinan 
europene 
United, 
Austria 
(meciuri 
(prelimin
— Scoția
— Islafich 
de Nord 
Polonia 
pean). 
Munchen 
sel, Osie 
gen, Bel 
siune de

MIERCI 
FOTBAL :



sonala 
i uita 
it Du-

Adaptare la situație.

OBSERVAȚII ALE

itrescu

NEAGUfi flo-

OR

Jucătorii 
norului D. 
vor căuta

ale antre- 
după care 
meciul de

dinamoviști ascultă cu atenție indicațiile tactice 
Nicolae-Nicușor (care nu se vede in fotografie), 

să le pună în practică in minutele următoare in 
verificare de marți cu formația de juniori.

Foto : Dragoș
ora 16, întreg lotul di- 

stadio-

REPORTERILOR NOȘTRI

IN OBIECTIV DIVIZIA
tlVZiBt. L -1

C

0 ZI DE ANTRENAMENT LA CÎTEVA
DIVIZIONARE A SI B BUCUREȘTENE
De cele mai multe ori, analizam echipele prin prisma 

țațelor de duminica. Viața lor este insa mult mai 
hJayti riprG’/p ci if fiornra rtricri firi/

UNA SE DISCUTĂ, 
ALTA SE FACE • 99

Federația de specialitate 
nizat recent, în 12 centre, 
tuiri de lucru cu secțiile

jui meu 
li Con- 
I învins 
rasului 
lut ar
ta care 
i doua 
hâ țin

Chester 
eu în 
rebuie 
□ sâp-

For- 
I dupâ 
Barce-

după 
preciat 
esă și 
rea că 
I nou. 
Năsta- 
partida 
pibilă : 
gi de
0-5, 

-5 ? ! 
iate"... 
criticul 
Romă- 
poate

I

rezul- 
com- 

plexă, fiecare șut, fiecare pasă, fiecare deposedare fiind 
— ne place să credem — repetate de atîtea și atîtea ori la antrena
mente. Acolo, în „laboratoarele" fotbalului au pătruns săptămina 
aceasta reporterii noștri, încercînd sâ „fotografieze" în alb-negru acti
vitatea a patru echipe bucureștene. în viitor „blitzul" va căuta, firește, 
și alte formații, din toate eșaloanele fotbalului nostru.

DINAMO:

rare. în prima repriză a fost __ 
losită formula de echipă probabilă 
pentru meciul cu F.C. Constanța, 
adică: Constantincscu —Mateescu, 
Sătmăreanu II, G. Sandu, Lucuță — 
Dinu, D. Georgescu, I. Marin — K. 
Nunweiller, Dumitrache, Lucescu. 
Toți jucătorii, fără excepție, au 
manifestat o bună dispoziție, acți
unile au avut cursivitate, D. Geor
gescu și Dumitrache înscriind 
două goluri spectaculoase. în ur
mătoarele 30 dg minute Dinu, R. 
Nunweiller și I. Marin au întărit 
rîndurile juniorilor, locul lor 
prima formație fiind luat acum 
Custov, Zamfir și Augustin, 
„11“ preconizat să fie trimis

fo-

în 
de 
un 
în 

teren, miercuri seara pe „Santiago 
Bernabeau“, 
Madrid. Tot ____  _____ ____
Dumitrache au înscris, fiecare cîte 
un gol. în final o alergare relaxa- 
toare, sauna și masajul au încheiat 
antrenamentul după-amiezii de 
marți.

împotriva Realului
Dudu Georgescu și

Gheorghe NcRTEA

PROGRESUL:

Trei probleme de tactică...

a orga- 
consfă-

- -7 - --- —— de fot
bal, care au echipe în Divizia C, 
consfătuire, la care, pe lingă con
ducătorii respectivi, au participat 
antrenorii și instructorii formați
ilor din cel de-al treilea eșalon. 
Ședința a fost utilă, 
tuind un ' ___ _____
schimb de experiență între con
ducătorii secțiilor și antrenori. Tot
odată, s-au precizat o serie de as
pecte ^regulamentare ale competi- 

întru- 
propu- 
desfă- 
repre- 
cunoș-

foarle bun
ea consli- 

prilej de

wwwwwwă

Marți, Ia 
namovist s-a prezentat ia 
nul din șos. Ștefan cel Mare pen
tru participarea la primul antrena
ment al acestei sâptămîni. De da
ta aceasta programul unui ciclu 
săptămînal de instruire a suportat 
modificări de structură, antrenorii 
D. Nicolae-Nicușor și I. Nunweiller 
avind in vedere meciul de sîmbătă 
cu F. C. Constanța, ca șl confrun
tarea de miercuri, 17 septembrie.

cu Real Madrid din prima manșă 
a „Cupei campionilor europeni44. 
Așadar, obișnuita ședință de ins
truire de fiecare marți a fost în
locuită cu un joc de verificare, 
desfășurat în compania echipei de 
juniori, pe durata a trei reprize de 
cîte 30 de minute fiecare. ~Scopul 
antrenamentului : îmbunătățirea
pregătirii fizice specifice și unele 
retușuri ale organizării jocului în 
ambele momente, de atac și

RAPID: Randamentul atacului, principalul obiectiv

apă-

la dreap- 
\locul I), 
[III) 
FEAGU I

RAPID, antrenamentele din 
această săptămina s-au desfășurat 
în perspectiva celor două obiective 
apropiate, jocul de sîmbătă, cu 
F. C. Bihor și în special, cel de 
miercuri, cu Anderlecht, din „Cupa 
cupelor". De fapt, și analiza me
ciului cu U.T.A., ținută imediat, la 
Arad, a avut același obiectiv : cum 
să se prezinte formația giuleșteană 
mai bine în meciul cu echipa bel
giană.

Dar marți, cînd am asistat la 
antrenamentul echipei (condus doar 
de V. Copil, pentru că I. Motroc 
se afla în Belgia, unde a urmărit 
un meci de cupă al viitoarei ad
versare) ne-am dat seama că aici 
sînt probleme deosebite. De aceea, 
antrenamentul, de o oră și jumă
tate. s-a desfășurat la o intensitate 
destul de scăzută, deși marțea tre
buie să se lucreze 
mai ridicați. S-a 
mente de tehnică individuală, 
ducerea balonului 
față, exercițiul încheiat cu șut. Dar 
Savu și ' ‘
doar ...
primul acuză o infecție, iar al doi- 
Lea o întindere musculară. De la 
antrenamentul de marți au lipsit 
Petcu, Leșeanu și Neagu, toți bol
navi. Ultimul, însă, miercuri, a 
evoluat în meciul amical cu Fla
căra Moreni !

La 
Tănăsescu, 
F.R.F., și 
remarcau

cei 
ele- 
con- 

cu adversar în

3—4realizarea unui exercițiu. La 
minute venea rîndul unui jucător 
să tragă la poartă. Pentru că V. Co
pil era singur, ar fi fost mai in
dicat 
Astfel, 
mară. 
cări a 
echipei 
tru o 
sebi în 
în meciul de miercuri, 
Moreni, < 
mentul 
îndeosebi, 
cel colectiv, 
de ceea ce 
Anderlecht.
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la potențialul maxim.
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atac, compartiment 

cu 
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individual al lui 
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Manea, 

ca și

Constantin ALEXE

la indicii 
insistat pe

AUTOBUZUL

Florin Marin 
o mișcare ușoară.

at! făcut 
pentru că

antrenamentul de marți, FI. 
secretarul general al 
antrenorul V. Stănescu 

timpul pierdut pentru
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VINERI 19 SEPTEMBRIE ora 17 : 
BASCHET MASCULIN : România 
Grecia (Campionatul balcanic). Trans 
misiune direcță de la Șala Floreasca.

SÎMBATA 20 SEPTEMB^Eora 17,56 :
BÂ5CHET MASCULIN : România — 
Bulgaria (Campionatul 
Transmisiune directă de la 
reasca.-

DUMINICA 21 SEPTEMBRIE 
FOTBAL : 
ciurilor A.S.A. Tg. Mureș

balcanic). 
sala Flo

ora 17,30 :
Anderlecht

ora 16,50: 
rezumatele filmate ale me- 

"j, “—$ — Dinamo
Dresda și Universitatea Craiova 
Steaua Roșie Belgrad (Cupa U.E.F.A.) ; 
ora 17,15 : BASCHET MASCULIN : Ro« 
mânia — Iugoslavia (Campionatul bal- 
canic).Transmisiune directă de la

Marți dimineața, în 
sportiv din str. Dr. 
nici... urmă de PROGRESUL, 
chipa avea zi liberă ! ? Dc cînd a 
devenit antrenorul Progresului, Vi
orel Mateianu a schimbat ciclul 
săptămînal de pregătire, conside- 
rînd util — îndeosebi în privința 
realizării recuperării — ca luni să 
efectueze un antrenament obișnuit 
și abia marți să dea liber jucăto
rilor săi.

Miercuri, la ora 9,30, întregul lot 
se afla la teren. Giron (suspectat 
de fractură) și I. Sandu (ruptură 
de mușchi) n-au participat la an
trenament, un antrenament lung, 
cu pronunțat caracter tactic.

— Urmărim azi, ne spunea Vio
rel Mateianu, modul cum rezolvă 
jucătorii trei dificile probleme tac
tice legate de jocul echipei. Este 
vorba, în primul rînd, de CÎND și 
CUM trebuie să lanseze „libero“- 
ul contraatacurile, apoi, de sincro
nizarea mișcărilor trio-urilor fun
daș lateral — extremă — atacant 
central, și, în sfîrșit, de îmbună
tățirea jocului mijlocașilor, cu pre
ocupări pentru finalizare...

Antrenamentul a început cu 
„încălzire44 de circa 15 minute, 
xact cum se face și înaintea par
tidelor oficiale. în continuare, fie
care din temele expuse a fost e- 
xersată pînă cînd jucătorii le-au 
rezolvat cu ușurință. A urmat un 
joc între echipa I (Tichigiu — 
Ploscaru, Badea, Gh. Ștefan — 
Turbatu, D. Ștefan, Dragu — Nig- 
nea, Dumitriu II, Țevi, Apostol) și 
rezerve (Drăgușanu — FI. 
C'osma, Grama — V. Petre, 
Condurachc — Dragomir, 
Straț, Paraschiv. Echipa a 
cîștigat, surprinzător,

complexul
Staicovici, 
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O 
e-

Mihai, 
Neagu,

Dinu,
aII-a

cu 4—2 1

Laurențiu DUMITRESCU

BUCUREȘTI : Scopul propus a fost realizat
minute afectate ș.e-„în cele 90 de 

dinței, n.e-a spus. D. Ignat, antreno
rul echipei Autobuzul, voi urmări 
îmbunătățirea rezistenței, adică voi 
pune accentul pe pregătirea fizică, 
insă nu voi neglija factorul tehnic. 
Astăzi voi lucra cu două grupe, la 
ore diferite : prima este formată din 
jucătorii care au făcut parte din 
echipă, iar cea de a doua — din ju
cătorii care nu au luat parte la me
ciul de duminică și, cu care, de alt
fel, am lucrat luni. Antrenamentul 
de azi va avea o intensitate medie, 
aproape de maximă".

După analiza comportării echipei 
în partida cu Voința București, cei 
14 jucători, sub conducerea antreno
rului Ignat, au efectuat diferite exer
ciții de încălzire. Timp de 60 de minute 
s-a lucrat în ritm alert, folosindu-se di-

ferite exerciții : alergări cu partener 
în față, sprinturi de la o poartă 
pînă la mijlocul terenului, conduce
rea balonului printre jaloane și în
cheiată cu tras la poartă. Finalul an
trenamentului (20 de minute) a fost 
rezervat unei ,,miuțe“. pe o jumătate 
de teren. Obiectiv principal : elevii 
antrenorului Ignat au repetat mai 
multe variante de joc, atît în fazele 
de atac cît si în cele de apărare.

La sfîrșitul antrenamentului, D. Ig
nat s-a declarat mulțumit. Avea și 
de ce. Toți jucătorii au lucrat intens, 
fără să aibă pauze îndelungate între 
exerciții. Au lucrat intens fiindcă la 
Autobuzul există dorința unanimă 
ca în acest campionat echipa să se 
numere printre fruntașele seriei a 
II-a a Diviziei B.

P. V1NTILĂ

ULTIMELE ZILE P.ENȚRU PROCURA
REA BILETELOR LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES 

DIN 14 SEPTEMBRIE 1975

- cu cît mai multe bi-
lețe ’ lâ tragere aveți mari
^aîTse de a cîștiga autoturisme Da
cia 1360, excursii în U.R.S.S., R. D. 
Germană și Ungaria precum și — 
premii în bani.

se extrag 68 de numere 
cîștigătoare în 8 extrageri.

Rețineți I Variantele de 15 lei au 
dreptul de participare la toate ex
tragerile.

PRCh^p-OLlMPIC. Cea de a doua 
tragere Vă oferă cîștiguri în auto
turisme și bani precum și excursii

LOTO-PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

Nu lăsați în ultimele zile procura
rea biletelor.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 5 SEPTEMBRIE 1975

_ : 1 variantă
autoturisnî Dacia 1300 și 2 

10% a 28.63(r lei; <pat. 2 : 
' lei ; cat. 3 : i8.05 a ^.391 

15,70 a 2.749 lei; Cat. «5: 
lei ; cat. 6: 216,75 a 199

Extrag ere ă X: cat. 1: 
25% — autoturism' Daci 
variante
4,40 a 9.808 
lei; cat. 4: 
111,15 a 388 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 156.03S

ției. Participanții la aceste 
niri au făcut o serie de 
neri privind organizarea și 
șurarea campionatului, iar 
zentanții F.R.F. au adus la ____,
tința delegaților unele concluzii la 
care au ajuns specialiștii forului 
fotbalistic cu privire la activitatea 
in Divizia C.

Peste tot s-a discutat mult des
pre probleme ca : organizarea 
jocurilor, disciplina jucătorilor, ar
bitrajele, regulamentul campiona
tului, procesul de instruire și alte 
diverse aspecte organizatorice, teh
nice și financiare.

O CONSTATARE GENERALĂ 
A FOST ȘI ACEEA CĂ IN 
MULTE SECȚII, ATÎT ACTIVIȘ
TII CARE SE OCUPA DE MULTI
PLELE PROBLEME ALE FOR
MAȚIILOR CÎT ȘI ANTRENORII 
SAU INSTRUCTORII SÎNT SLAB 
PREGĂTIȚI ȘI NU DESFĂȘOARĂ 
O MUNCA------------------------
URMĂRESC 
IMEDIATE, 
foarte multe 
niorilor. în 
pele nu 
sportiv teritorial (consilii 
municipale, orășenești), 
sînt necorespunzătoare, 
torii nu au asigurate

la etica sportivă sînt îngrijorător 
de mari. In primele două etape ale 
noului campionat, deci Ia două 
zile după consfătuirile respective 
unde problema disciplinei a stat 
în centrul discuțiilor, s-au înre
gistrat numeroase abateri. în etapa 
inaugurală, de pildă, 14 echipe au 
avut jucători eliminați de pe te
ren pentru încălcări grave ale 
sportivității (Progresul Fălticeni —. 
nou promovată în Divizia C, Cris* 
talul Dorohoi, Petrolul Berea, Chi
mia Brăila, Cimentul Fieni, C.F.R.' 
Craiova, Dermata Cluj-Napoea, U- 
nirca Tricolor București etc.). Nu
mărul jucătorilor certați cu spor
tivitatea a continuat să fie mare 
și in etapa de duminică, cînd s-au 
înregistrat noi cazuri de eliminări ; 
din nou la Chimia Brăila, la Teh- 
nofrig CIuj-Napoca — echipă 
proaspăt reintrată în campionat, la 
formațiile prahovene Petrolul Te- 
leajen și Chimia Brazi, la I.O.R. 
București, la Petrolul Tîrgoviște 
ș.a. Tot în etapa a II-a a avut 
loc și o întrerupere de meci, la 
Jimbolia (Ceramica — Aurul Brad). 
Arbitrul a recurs la această mă
sură extremă deoarece după e- 
galare, de către oaspeți, gazdele 
n-au mai vrut să reia

DE PERSPECTIVA, 
DOAR REZULTATE 
Se neglijează la 

echipe creșterea ju- 
unele localități echi- 

au sprijinul organului 
județene, 

terenurile 
iar jucă- 
mijloace 

tehnice corespunzătoare pentru in
struire. Munca educativă a fotba
liștilor, aproape peste tot. se face 
formal, din care cauză abaterile de

___ jocul. 
Deci, problema disciplinei rămîne 
în continuare un mare punct ne
gativ in Divizia C !

Deoarece o scrie de participant 
la consfătuiri au cerut să se pre
cizeze în presă acea clauză a re
gulamentului care 
poziția de vîrstă 
din Divizia C, 
foaia de arbitraj 
trecuți doi juniori 
august 1957), unul 
să fie în formație 
cului, care poate fi, insă schimbat 
oricînd, dar tot cu un junior. Nu
mărul jucătorilor care au depășit 
virsta de 26 de ani nu poate fi 
mai mare de patru.

T. RĂBȘAN

stipulează com- 
a unei 

amintim 
trebuie 
(născuți 

dintre ei 
ia începutul jo-

echipe 
că pe 
să fie 
după 1 
trebuie

NOTA

ANTRENORII Șl CONDUCĂTORII Cf FAC?
Acțiunea declanșată de federație 

privind ridicarea carnetelor jucă
torilor de fotbal care nu au o ți
nută capilară corespunzătoare con
tinuă. La începutul acestei săptă- 
mîni, Ia comisia de competiții și 
disciplină au fost depuse 38 de le
gitimații, reținute de arbitrii și ob
servatorii federali care au oficiat 
la meciurile consumate duminică 
în cele trei eșaloane ale fotbalu
lui. Iată numele echipelor de la 
care s-au ridicat amintitele carne
te : Politehnica Timișoara (1), Pro
gresul București (6), Metalul Bucu
rești (4), Gloria Buzău (4), C.S. 
Botoșani (4), Autobuzul București 
(4), Voința București (1), Flacăra 
roșie București (2), Constructorul 
Pitești (2), Chimia Tr. Măgurele 
(1), Șoimii Tarom (3) și Avîntul 
Urziceni (6). N-ar fi fost exclus ca 
lista să fie mult mai lungă dacă 
peste tot respectivii delegați ar fi 
dovedit exigență față de dispoziția 
dată de F.R.F. înainte de deschi
derea sezonului oficial. Sîntem si
guri că în cursul acestei sâptămîni 
jucători cărora li s-au ridicat le
gitimațiile se vor prezenta cu o 
ținută decentă, pentru a nu fi su
puși interdicției de a nu juca în 
etapele care urmează.

Dar se pune și întrebarea : de 
ce trebuie ajuns pînă aici ? An
trenorii și conducătorii echipelor, 
se știe, au obligații majore în ce 
privește munca de educație și, cum 
se vede, ei au atitudine pasivă 
față de respectarea unor reguli 
elementare, înscrise în Regula
mentul de organizare a activității 
fotbalistice și în dispoziția expresă 
a forului de specialitate trimisă 
tuturor cluburilor și asociațiilor 
sportive la început de campionat. 
Lucrurile stînd. așa, am propune 
ca aria sancțiunilor publice să fie 
extinsă și la acești factori. La ur- 
ma-urmei, ei sînt educatori ai fot
baliștilor și, atunci, trebuie să sim
tă mai din plin această înaltă răs
pundere morală. (S. T.).

TURNEUL ECHIPEI BRAZILIENE
PORTUGUESA IN ȚARA NOASTRĂ

zilei de ieriIn cursul
bilit programul partidelor pe care 
le va disputa în tara noastră echipa 
braziliană PortUguesa. Oaspeții vor 
juca la 23 septembrie cu F.C. Con
stanța, la 25 septembrie cu F.C.M. 
Galați șl la 28 septembrie cu F. C. 
Brăila.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• AGENDA BUCUREȘTEANA. Me

ciurile din Capitală, din campiona
tele B și C, se vor disputa după 
următorul program :

SÎMBATA : terenul Sirena, ora 16 : 
Sirena—T.M.B. (Divizia C).

DUMINICĂ : • terenul Metalul, ora 
11 : Metalul—F. C. M. Giurgiu 
vizia B) • terenul Autobuzul, 
11 : Autobuzul—Metrom Brașov 
vizia B) • terenul C.P.B., ora 
Șoimii Tarom—IPRECA Călărași 
vizia C) • terenul Laromet, ora 
Tehnometal—Electronica (Divizia C)
• stadionul „23 August“ (terenul IV), 
ora 11 : I.O.R,—Azotul Slobozia (Di
vizia C) a terenul B. Văcărescu, 
ora 11 : ICS1M — Unirea Tricolor (Di-

(Di- 
ora 
(Di
ll : 
(Di
ll :

Un interesant concurs Pro
nosport se orgNi»izează miercuri 
17 septembrie 1975 care pro
gramează 
manșă a 
pems — 
Europettij
UEFA.

întîlniri din prima 
competițiilor euro- 

Cupa Campionilor 
Cupa Cupelor, Cupa

Autoturismul Dacia 1300 de la ca
tegoria 1 a fost obținut de SIMON 
EMUKE din Ghimeș — Făget, jud.

vizia C) • terenul Flacăra, ora 
Flacăra roșie—Automatica (Divizia C).

• SANCȚIONAREA UNOR JUCĂ
TORI. Pentru comiterea unei grave 
abateri — lovirea arbitrului — jucă^. 
torul Mureșan (Gloria Buzău) a. iPât 
suspendat pe șase luni.

Comisia centrală de competiții 
disciplină a mai dictat următoarele 
sancțiuni : Basarab (C.S.U, Galați) 
2 etape suspendare^ Țolea (F.C.ML 
Galați), Tătaru (C. S. Tîrgoviștetf 
Spirea (Viitorul Vaslui)- și Bordeiauu 
(C. S. Botoșani) 1 etapă.

Cu ,,mustrare" au fost sancționați 
Marinescu și Avasiicăi (Viitorul Vas* 
lui) și Niță (C. S. Tîrgoviște), ,
• KUN II ÎȘI ANUNȚA REIN* 

TRAREA. Restabilindu-sfc de pâ 
urma accidentului suferit, jucătorul 
orădean și-a reluat, nu da muți 
antrenamentele. „Mă simt
acum — ne-a declarat el. Sîmbătă* 
cred că voi juca în echipa de tineft 
iet—șperanțe, iar în centrul liniei 
de" atac" ăt ] 
I8F 
campionatului, în 
cînd echipa mea va 
șița“.
• ȘI RADUCANU ȘI-A

ANTRENAMENTELE. L _____
mineții de ieri, portarului echipei re^_ 
prezentative și al formației studen
ților bucureșteni Neeula Răducănii 
i-a fost scos ghipsul de la picio
rul accidentat în timpul recentului 
TurKCU .din Spania. Tot ieri, Rădu- 
cănu a eîeCttHit și un antrenament 
ușor și va continua în zilele urmă
toare un program de pregătire in- 
riuHHnuii/Qfa in vederea unei refa-

iar în centrul j 
primei formații 

ca sigur, 
de întrerupero jl 

etapa a Vll-as 
— evolua U, Ktf*'

___  RELUAT'
In cursul di-



BILANȚ REMARCABIL AL SPORTIVILOR
NOȘTRI LA DINAMOVIADA DE BOX

■»

® Paul Dobrescu și Ion
La Lipetsk (U.R.S.S.) au avut 

loc întrecerile din cadrul ediției 
pe anul 1975 a Dinamoviadei de 
box. Participante. 8 reprezentative 
de cluburi din Bulgaria. Ceho
slovacia. Mongolia. Polonia. R. D. 
Germană, România. Ungaria și 
Uniunea Sovietică.

Pe linia frumoaselor rezultate 
obținute anul acesta, boxerii ro
mâni. în speță cei de la Dinamo 
București, au avut o comportare 
remarcabilă, reușind să cucerească 
două medalii de aur (Paul Do
brescu la categoria ușoară și Ion 
Alexe la grea), 4 medalii de ar
gint (Constantin Stefanovici — 
semiușoară. T. Dinu — cocoș. Vla
dimir Ion — semimijlocie și Va- 
sile Didea — mijlocie mică) și 
două medalii de bronz (Remus 
Cosma — semimuscă și Dumitru 
Burdihoi — muscă).

Printre învinșii lui Paul Do
brescu au fost Czarne (Polonia) : 
Basandorj (Mongolia). Puskariov 
(U.R.S.S.). Ion Alexe s-a impus 
în fata lui Ivanov (U.R.S.S.). 
Editezi (Ungaria) și Golubeck (Ce
hoslovacia).

Din echipa bucureșteană. evoluții 
frumoase au mai avut Vasile Di
dea, Vladimir Ion și Constantin 
Stefanovici.

De menționat că printre concu- 
ronti s-au aflat nume cu sonori
tate în box ca Tcacenko — U.R.S.S..

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

S.C. ANDERLECHT BRUXELLESULTIMELE NOUTĂȚI 
DE LA DYNAMO DRESDA

BERLIN, 11 (prin telex). La ora 
actuală. Dynamo Dresda, viitoarea 
adversară a echipei A.S.Ă. Tg. Mu
reș. în Cupa U.E.F.A.. este cea 
mai în formă formație din cam
pionatul R. D. Germane. Ea ocupă 
primul loc în clasament, iar unul 
dintre jucătorii de bază. Kreische. 
timp îndelungat accidentat, este 
complet refăcut și a debutat cu 
brio în acest sezon, fiind golgete- 
rul campionatului. cu 5 goluri 
marcate. în tot atîtea meciuri ! 
Hans-Jiirgen Kreische este titular 
în echipă pe nostul do mijlocaș 
(ofensiv !). alcătuind în echipă. îm
preună cu tînărul Schade și ta
lentatul Haefner trio-ul de la mij
locul terenului. Linia mediană este, 
de altfel, punctul forte al echipei, 
de aici pornind toate acțiunile 
ofensive. ..Stiloul" compartimentu
lui defensiv este Dixie Ddrner 
care, deși joacă pe post de ..libero", 
vine adesea și în atac, surprinzînd 
apărarea adversă. Ddrner a lăsat o 
impresie bună în turneul între
prins de echipa națională în Ame
rica de Sud. iar în ultimul meci 
de campionat cu Energie Cottbus 
(cîstigat de Dvnamo cu 4—3) a 
marcat și un gol. Atacul este al
cătuit in prezent din Ricdel. 
Sachse. Heidler. O linie ofensivă 
bună, dar mai slabă decît cea 
obișnuită alcătuită cu Richter, 
Kotte și Sachse. Formula aceasta 
nu va putea fi utilizată, fiindcă 
primii doi sînt indisponibili.

în fine, după reîntoarcerea antre
norului Walter Fritzsch din Româ
nia, unde a urmărit pe A.S. Ar
mata Tg. Mureș, el a avut cuvinte 
de laudă la adresa viitorilor ad
versari. ..Meciul de Ia Tg. Mureș 
— a spus Fritzsch — va fi deose
bit de dificil, deoarece formația 
română surprinde adversarul cu 
acțiuni rapide și bine coordonate. 
Mi-au plăcut Fazekaș. Ilajnal. Va- 
rodi și Mureșan".

RAINER NACHTIGALL 
ferdaCtor la ..Deutsches Sportecho" 

Berlin

ȘTIRI, REZULTATE
UNIUNEA jucătorilor de fotbal 

din Scotia intenționează să între
prindă o acțiune în favoarea a 
patru jucători (Harper, Young, Mac- 
cluskey și ■ Graham) excluși pe 
viată din lotul reprezentativ, pen
tru indisciplină și comportare ne
sportivă. Al 5-lea jucător sancțio
nat. Bi.llv Bremner, fiind membru 
al unei formații engleze (Leeds U- 
nited) nu se poate bucura de spri- 
"'nul Uniunii jucătorilor scoțieni. 
Gordon Dunwoodie. secretarul a- 
cestei organizații. a declarat că 
hotărîrea federației a fost pripită 
și mult prea aspră. în schimb, pre
ședintele Asociației jucătorilor en
glezi. Stephen Andrew, a declarat 
că numai prin măsuri drastice se 
poate lupta împotriva violentei, 
Caro macină fotbalul britanic.

CÎTEVA amănunte +s ja meciul 
Polonia-Olanda (4—1). Primele 15 
minute și apoi întreaga repriză se-

Alexe, medaliați cu aur
campion european de seniori și 
Gliiek — Ungaria, campion conti
nental la tineret.

Pe echipe. Dinamo București s-a 
situat pe locul 2. după echipa 
boxerilor din Uniunea Sovietică și 
înaintea celor din Ungaria (3) și 
Polonia (4) etc.

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU 
BALCANIADA DE BASCHET

în vederea Balcaniadei de bas- 
chet-seniori în Capitală se pregă
tește următorul lot din care va 
fi selecționată reprezentativa de 
12 jucători (între paranteze, talia) : 
V. Popa (1,97), D. Georgescu (2,01), 
L. Ivascenco (2,02), D. Niculescu 
(1,90), I. Uglai (1,95) — toți de la 
Dinamo București, Gh. OczcTak 
(2,01), C. Cernat (1,94) — ambii 
de la Steaua. D. Chircă (1,88), Gh. 
Mihuță (2,02) — ambii de la
I.E.F.S., M. Caraion (1,96) — Fa
rul Constanța, M. Mînzat (1,96) — 
Șc. sp. Arad, M. Posa (2,02), M. 
Petroff (1,91) — ambii de la Po
litehnica București, L. Nagy (2,00) 
— Dinamo Oradea. Antrenor : D. 
Colibaba-Evulet.

S. C. Anderlecht este una dintre 
mîndriile fotbalului belgian. Cu 
toate că nu s-a afirmat decît după 
război — a cîștigat primul titlu 
de campioană de-abia in 1947 — 
S. C. Anderlecht, denumită astfel 
după un cartier al capitalei Bel
giei. în care își are sediul, va do
mina cu autoritate fotbalul din ta
ra sa. adjudeeîndu-și de 15 ori pri
mul loc în competiția internă su
premă. de 4 ori înscriindu-și nu-

RENSENBRINCK

mele și în rîndul ciștigătoarelor 
Cupei.

în ciuda faptului că a fost de a- 
tîtea ori prezentă în competițiile 
europene intercluburi și că multă 
vreme s-a numărat printre cele 
mai bune echipe de pe continent, 
Anderlecht nu a avut rezultate de 
mare valoare în aceste competiții. 
Ba mai mult, în ediția 1956—57 a 
Cupei campionilor, a pierdut cu 
10—0 (record !) în fata lui Man
chester United. E drept, 10 ani 
mai tîrziu s-a... răzbunat, însă în 
dauna echipei Valkeakosken (Fin
landa) : 10—1 ! Treapta cea mai de 
sus a fost atinsă în edițiile 1962— 
63 și 1965—66 cînd Anderlecht a a- 
juns pînă în etapa sferturilor de 
finală. De remarcat că în toamna 
lui 1962 a eliminat pe marele Real 
Madrid (3—3 în Spania și 1—0 la

cundă au aparținut gazdelor. O- 
landezii, cu un atac ineficace (în
deosebi Cruyff și Neeskens) nu au 
periclitat poarta polonezilor, care 
au condus la un moment dat cu 
4—0. Iată formațiile aliniate. PO
LONIA : Tomaszewski-Szymanow
ski. Bulzacki. Wawrorth, Zmuda, 
Masczyk, Lato, Kasperczak, Deyna, 
Szarmach, Gadocha. OLANDA : 
Van Beveren-Suurbier, Overweg. 
Van Kraag. Krol. Neeskens, Jan
sen, Kerkhof, Cruyff, Van Hane- 
gem (Geels), Van de Kuylen. în 
prezent, polonezii au prima șansă 
de a ocupa locul 1 în grupă.

ECHIPA U.R.S.S. după ce a dis
pus de Islanda (1—0), s-a calificat 
în turneul jinal de la Montreal.

LA FLORENȚA, în meci amical, 
selecționata Italiei a învins cu 6—0 
(2—0) echipa F.C. Basel), prin golu
rile marcate de Antognoni (2), Be- 
netti. Pnlici. Graziani și Savoldj,

ȘASE SPORTIVI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATELOR MONDIALE

DE LUPTE GRECO-ROMANE
MINSK, 11 (prin telex). După 

festivitatea de deschidere care a 
avut loc miercuri seara, joi dimi
neața în Palatul sporturilor din 
localitate s-a dat startul în între
cerile pentru cucerirea celor 10 
centuri de campioni mondiali la 
lupte greco-romane. în prima re
uniune au evoluat sportivii de la 
categoriile 48, 52, 62, 90 și 100 kg.

Debutul reprezentanților țării 
noastre la actuala ediție a compe
tiției mondiale a fost făcut de 
campionul olimpic al celei mai 
mici categorii (48 kg), Gaeorghe 
Berceanu. El l-a întîlnit în turul 
inaugural pe Salih Bora (Turcia), 
același pe care îl întrecuse detașat, 
cu puțin timp în urmă, la turneul 
internațional al României. După 
cîteva secunde de studiu, Bercea
nu, cu un tur de braț, l-a dus în 
„parter" pe Bora, luînd conducerea 
cu 1—0. în mai puțin de 11 se
cunde campionul olimpic a finali
zat trei centurări laterale pînă la 
marginea spațiului de luptă, mărin- 
du-și substanțial avantajul 7—0. 
în repriza secundă sportivul ro-

Bruxelles), victorie care,a făcut să 
curgă multă cerneală în paginile 
presei belgiene.

Dar destul cu trecutul. Ce face 
Anderlecht acum ? Reamintind că 
în campionat s-a clasat a doua dar 
la 9 puncte distanță de prima 
clasată, R.W.D. Molenbeeck, să 
notăm că în sezonul 1975—76 a 
pornit cu stîngul. ceea ce măreș
te grijile noului antrenor, olande
zul Hans Croon, pentru meciurile 
cu Rapid. De pildă, in actuala e- 
diție a Cupei Belgiei, Anderlecht 
era cit pe ce să fie eliminată in 
32-imile de finală de către clubul 
Royale Union din divizia a IlI-a ! 
Au fost necesare prelungiri pentru 
ca, în cele din urmă, Anderlecht 
să se califice.

în campionat după cinci meciuri. 
Anderlecht nu strălucește și ocu
pă locul 17 (deci ceva mai slab de
cît adversara sa, Rapid București) 
din 19 participante, recoltînd nu
mai trei puncte (trei meciuri ega
le și două înfrîngeri). Mjiercuri, 
Anderlecht a terminat la egalitate 
(2—2) cu Beveren, iar duminică va 
primi vizita lui Berchem.

E drept, reprezentanta Belgiei în 
Cupa cupelor a avut și destule 
ghinioane. Accidentele se țin lanț : 
Vandendaele (mijlocaș). Van 
Binst (fundaș). Vanderlest (mijlo
caș), Van Haecke (atacant) și 
Ruiter (portar) au fost răniți, ceea 
ce face ca și după 5 etape antre
norul Croon să fie în căutarea e- 
chipei-tip. El regretă în special ab
sența lui Ruiter. un portar de cla
să. care în trecut a fost de multe 
ori la baza succeselor echipei.

Punctele sale puternice în acest 
sezon sînt cei trei jucători olan
dezi, Haan, Rensenbrinck și Ressel. 
După meciul cu Beveren se pare 
că ei și-au regăsit suflul.

FERNAND BOUVIER
„Les Sports" — Bruxelles

CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE DIRT-TRACK DE LA 

SIBIU
SIBIU, 11 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). Pe pista de zgura a 
stadionului Voința din localitate s-a des
fășurat un spectaculos concurs interna
țional de dirt-track, la care au parti
cipat motocicliști valoroși din U.R.S.S.. 
Cehoslovacia, Ungaria și România. Lupta 
pentru primul loc s-a dat între reprezen
tantul nostru Ion Marinescu și sovieticul 
Nikolai Kornev. Pînă în ultima manșa (a 
20-a) românul avea un punct avantaj, dar 
în cursa directă victoria a revenit lui 
Kornev, care a cîștiaat astfel concursul. 
CLASAMENT: 1. N. Kornev (U.R.S.S.) 14 p, 
2. I. Marinescu (România) 14 p, 3. G. 
Ivanov (U.R.S.S.) 13 p, 4. |. Bobîlneanu 
(România) 11 p, 5. N. Rîureanu (Româ
nia) 10 p, 6. M. Duda (Cehoslovacia) 
9 p. Sîmbătă. motocicliștii respectivi vor 
evolua la Brăila, iar duminică în Bucu
rești, pe stadionul Metalul.

Ilie IONESCU

TREI FLORETISTI (JUNIORI) 
DIN BAIA MARE ÎN FINALĂ !

BAIA MARE', 11 tpriA telefon). în Sola 
sporturilor din localitate au început joi

mân a atacat la fel de hotărît din 
toate pozițiile, obligîndu-și adver
sarul să intre într-o apărare dis
perată, motiv pentru care acesta 
a primit două avertismente. Conti- 
nuînd să evite angajarea în luptă, 
sportivul turc a primit în min. 
4,33, avertismentul descalificării. 
Campionul european al categoriei 
48 kg, Constantin Alexandru, a e- 
voluat cu succes și în cadrul urmă
toarei categorii de greutate, 52 kg. 
în primul meci l-a întîlnit pe He
inz Schmidt (R.D. Germană), spor
tiv clasat de nenumărate ori pe 
locuri fruntașe la marile competi
ții. Alexandru a luptat cu dezin
voltură, atacînd în stilul său im
petuos încă din primele secunde, 
obligîndu-i pe arbitri să-i dea un 
avertisment Iui Schmidt, care nu 
reușea altceva decît să se apere. 
După acest avertisment însă, lup
tătorul din R.D. Germană a finali
zat un tur de cap, trecîndu-1 pe 
Alexandru prin pod și astfel Sch
midt a luat conducerea cu 2—1. 
Dar acest avantaj a fost răsturnat 
după numai cîteva secunde, deoa
rece luptătorul român a reușit 
două fixări și repriza s-a încheiat 
cu 3—2 în favoarea lui Alexandru 
Tot în. nota de dominare a luptă
torului român s-a desfășurat și 
disputa în repriza secundă, cînd 
și-a mărit avantajul la 5—2. în 
ultimul rund însă, Alexandru a 
încercat să finalizeze un salt dar 
a fost contrat, trecut prin pod și 
rezultatul a devenit egal : 5—5.
După această neașteptată replică, 
reprezentantul țării noastre a a- 
runcat totul în luptă, obligîndu-1 pe 
Schmidt să se apere exagerat, mo
tiv pentru care a fost descalificat, 
în continuare, pe saltelele de con
curs au intrat și sportivii de la 
cat. 62 kg. Luptătorul român Ion 
Păun a întîlnit tot un sportiv din 
R. D. Germană, pe Roland Werner. 
Campionul țării noastre s-a com
portat excelent în acest meci, obți- 
nînd victoria prin tuș.

Ceilalți doi sportivi români care 
au concurat în reuniunea inau
gurală au avut neșansa să-i în- 
tîlnească pe luptătorii care candi
dează la medaliile de aur. Tînărul 
Petre Dineu (cat. 90 kg.) a primit 
replica sovieticului Valcri Kezan-

® PE SCURT © PE SCURT © PE SCURT ®
ATLETISM 9 In cadrul meciului 

masculin Italia — Finlanda (109—102 
pentru finlandezi), desfășurat la Pa
lermo, italianul Pietro Mennea a 
egalat recordul european pe 100 m, 
fiind cronometrat în 10,0. Alte re
zultate : 110 mg — Llani (I) 14,0 ;
800 m — Grippo (I) 1:49.8 ; 3000 m 
obst — Kantanen (F) 8:36,0 ; 5000 m 
— Paivarinta (F) 13:51,0 ; greutate — 
Ryjola (F) 19,40 m : înălțime —
Ferrari (I) 2,15 m; triplu — Kuuk- 
asjarvi (F) 16,31 m ; disc — Tuokko 
(F) 62,56 m ; 4x400 m — Italia 3:07,8. 
9 La Frankfurt pe Main, W. 
Schmidt a aruncat ciocanul la 74.56 
m „ Turul Romandiei la marș. în 
9 etape, a fost cîștigat de sovieticul 
L. Salmov (314 km în 29h06:45), ur
mat de compatriotul său V. Sveșni- 
kov și englezul C. Young.

CICLISM ® Turul Catalonlei s-a 
încheiat la Tarrasa cu victoria ru
tierului italian Fausto Bertogllo — 
1211 km în 34h 18:01. Pe următoa
rele locuri : M. Laurent (Franța) 
la 13 sec, Martins (Portugalia) la 
1:13, D. Perurena (Spania) la 1:16.

întrecerile din cadrul campionatului 
republican de scrimă pentru juniori mari 
(pînă la 18 ani). în proba de floretă 
băieți (53 de concurenți) s-au eviden
tial reprezentanții C.S.M. din Baia Mare, 
care au ajuns în finală cu trei trăgători: 
Casa, campionul de anul trecut, Baciu și 
Lorinczi. Ceilalți finaliști sînt Oancea 
(IEFS) Racoși (C. S. Satu Mare) și Go- 
goașe (Clubul sportiv școlar).

O serie de alți pretendenți la un foc 
în finală s-au... oprit în penultimul tur 
al competiției. Este vorba de Chitaru și 
Bochiș de la Steaua, Matei (Șc. sp. Ti
mișoara), Roca și Chirculescu (Șc. sp. 
Satu Mare) și Obăcescu (Șc. sp. 1 
București).

De subliniat forma bună a concuren- 
ților, precum și dîrzenia asalturilor: în 
două din semifinale, trecerea mai departe 
în finală s-a făcut .după baraj I

La ora închiderii ediției, finala probei 
era în plină desfășurare. Vineri, proba 
feminină de floretă.

Nicoleta ALDEA

LA HANDBAL FEMININ.
PROGRESUL - S.K. MAGDE

BURG 9-11
După o primă victorie obținută marți, 

la Ploiești, în fața formației Vulturul 
(12—8), echipa feminină de handbal 

țev, campionul olimpic al catego
riei ,de două ori campion mondial 
și de trei ori european, în fața 
căruia a rezistat doar pînă la ju
mătatea reprizei secunde, cînd a 
fost descalificat. Nicolae Martines- 
cu (cat. 100 kg.) l-a întîlnit pe Ni
colai Bolboșin (U.R.S.S.) actualul 
campion european și mondial, de 
care a fost învins prin tuș.

Iată și rezultatele sportivilor ro
mâni care au luptat în gala de 
seară : I. Dulică (57 kg) b.p.d. K. 
Ștefanov (Bulgaria), Șt. Rusu (68 
kg) p.p. Fr. Toma (Ungaria), Gh. 
Ciobotaru (74 kg) a fost liber, I. 
Enache (82 kg) b.d. A. Izava (Ja
ponia) și R. Codreanu (+100 kg) 
b.d. K. ’ Matunaga (Japonia).

Mihai TRANCĂ

ACTUALITĂȚI ȘAHISTE
GHEORGHIU REMIZEAZĂ CU 

BRONSTEIN
în runda a 9-a a ..Memorialului 

Alexander", care se desfășoară la 
Middlesbrough, marele maestru ro
mân, Florin Gheorghiu a remizat 
cu marele maestru sovietic David. 
Bronstein. Rezultatul de egalitate a 
fost consemnat și in partidele Olafs- 
son — Lombardy, Keene — Hiibner 
și Stcan — Miles. Gheller l-a în
vins pe Timman, iar Hort a cîști
gat Ja Hartston.

în clasament conduc G. Sax (Un
garia) și E. Gheller (U.R.S.S.). cu 
cite 6 puncte, urmați de R. Hubner 
(R. F. Germania) — 5V2 puncte. FI. 
Gheorghiu se află pe locul 13, cu 
3 puncte.

FINALA DE LA MILANO

Partida a doua a meciului dintre 
campionul mondial Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) și marele maestru ma
ghiar Lajos Portisch care-și dispută 
finala turneului de la Milano a fost 
cîștigată de Karpov la mutarea 64, 
după întrerupere. Scorul meciului 
este 1V2—V2 în valoarea șahistului 
sovietic.

Tigran Petrosian (U.R.S.S.) a re
mizat cu Liubomir Liubojevi?! Ju
goslavia) și conduce cu l’A—Va» în 
meciul pentru locul trei.

HANDBAL • Evoluînd la Martin 
(Cehoslovacia), echipa suedeză Saab 
Linkoeping a fost învinsă de for
mația Stcojame cu s-corul de 30—21 
(13-12).

TENIS © La Boraas (Suedia), în 
cadrul ,,Cupei țărilor nordice", se
lecționata Suediei a întrecut cu sco
rul do 5—0 formația Danemarcei. în 
ultimele două partide de simplu, 
Rolf Norberg a dispus cu 6—3, 6—0 
de Ole Monberg, iar Douglas Palm 
l-a învins cu 6—2, 6—0 pe D. He- 
delund. © în turneul de la Willem
stad (Antilele Olandeze), spaniolul 
Manuel Santana l-a învins în primul 
tur cu 6—1, 6—4 pe argentineanul 
Ricardo Cano, iar în turul doi l-a 
eliminat cu 6—2, 6—4 pe Patricio
Cornejo (Chile). într-o altă partidă 
din turul doi, brazilianul Mandarino 
l-a întrecut cu 6—7, 7—5, 6—4 pe
englezul Roger Taylor.

VOLEI • Reprezentativa feminină 
a Japoniei și-a început turneul în^A 
U.R.S.S., evoluînd la Odesa în corn- ' 
pan ia selecționatei sovietice. Gaz
dele au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (15—6, 15—7, 15—7).

S.K. Magdeburg (R.D. Germană) și-a 
continuat turneul în țara noastră jucind, 
ieri, cu divizionara A Progresul Bucu
rești, în sala acesteia. După o partidă 
atractivă, cu multe faze aplaudate de 
public și cu o evoluție a scorului deo
sebit de Interesantă (Progresul a condus 
pînă în min. 36). victoria a revenit oas- 
petelor cu scorul de 11-9 (3-4). Prin
cipale realizatoare : Richter 6 pentru în
vingătoare, respectiv Ciobanu 3.

Următorul meci al oasnetelor are loc 
azi la ora 18,45, în sala Floreasca, unde 
vor întîlni De Universitatea București.

O DECLARAȚIE A LUI
M. ORANTES

BARCELONA, 11. — Revenit în Spania,' 
după victoria obținută la Forest Hills, 
tenismanul spaniol Manuel Orantes a 
făcut următoarea declarație, în cadrul 
unei conferințe de presă : ,,Cei mai di
ficili adversari ai mei au fost românul 
Ilie Năstase și argentinianul Guillermo 
Vilas. Este posibil sâ mă întorc curind 
in America, pentru a disputa două me
ciuri demonstrative, cu Jimmy Connors și 
Arthur Ashe. Ele ar urma să aibă loc în 
arena acoperită Madison Square Garden 
din New York".


