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• Ultima reuniune cs(c programată duminică dimineața

reîn- 
mai

Finalele campionatelor de ciclism pe velodrom

Dinamoviștii in timpul evoluției din finală (de la stingă la dreapta) : 
Vasile Teodor, Mircea Ramașcanu, Costel Cîrje și Valentin Ilie

Foto : Dragoș NEAGU
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ȘCOALA!
Pentru milioane de 

levi ți studenți 
patria noastră, 5
de 15 septembrie are 

15 e semnificație aparte. Este 
;> ziua întilnirii (sau 
ț tîlnirii pentru cei___

J1 multi) cu școala, cu făcui- 
iț tatea...
J> începe, așadar, un nou an 
i[ școlar și universitar. Star- 

tul se anunță a fi mai mult 
decît promițător. însuflețiți 
de sucoesele obținute în 
producție de către oamenii 
muncii din toate, sectoarele 
economiei naționale, elevii, 
studenții și profesorii sînt 
ferm hotăriti să contribuie 
la aplicarea în viață a isto
ricelor documente ale Con
gresului al XI-lea al parti
dului, astfel ca învățăminte! 
de toate gradele să poată 
tine pasul atît cu cuceririle 

I “evoluției tehnico-științifice 
mondiale, cit și cu evoluțiile 
care sc produc neîncetat in 
economia și viața socială a 
României, în domeniul ști
inței și culturii noastre socia
liste. învățămîntul trebuie 
să fie în pas cu mersul îna
inte . al societății, adueîn- 

5 du-și o contribuție activă la 
< ridicarea nivelului de cul- 
X tură generală al întregului 

popor. Ia diminuarea deose- 
5 birilor dintre munca fizică 
,J și munca intelectuală, la 
< înaintarea fermă spre co- 
,■ munism.
J, învățămîntul de educație 
? fizică și sport caută, la rîn- 
], dul Iui, să se integreze ne- 
,> mijlocit acestor necesități si 
'! cerințe. EI are menirea — așa 

cum se subliniază și în Me- 
>! sajiil adresat
|i sul NICOLAE CEAUȘESCU 
'I Conferinței pc țară a miș

cării sportive — de a forma 
'! și pregăti un tineret sănă- 
!' tos, apt să îndeplinească în 
i| cele mai bune condiții în- 
[i datoriei le ce revin cetățeni- 
i[ lor patriei noastre. Consfă- 
[ 1 tuirile' cu cadrele didactice, 
'! care au precedat festivită
ți tea de deschidere a noului 

i an. de învăfămint, au re- 
1 amintit principalele îndato- 
ț riri care revin profesorilor 
. de specialitate, directorilor 
[ de școli în sistemul edu- 
1 catiei fizice și sportului.
J O atenție deosebită va fi 
1 acordată în noul an de in- 
J vățămînt îmbunătățirii cali- 

iț (Continuare in pag. a 2-a) ț
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10 ORE DIN VIATA
UNUI MARE STADION
• .TERENURILE ACELEA DE BASCHET STAU MAI TOT 

TIMPUL DEGEABA” • ORA 12 : TREI COPII, STÂPÎNI PE UN 
IMPERIU DE VERDEAȚĂ • „INTRE 12 Șl 16, STADIONUL E 
TRIST... OFERTA E MAI MARE DECÎT CEREREA" • SĂ FIE DE 
VINA VACANȚA ? IATĂ UN PARADOX DE STUDIAT...

„O condiție esențială pentru dezvoltarea atît a sportului 
de masă, cit și a celui de performanță o reprezintă folo
sirea tot mai eficientă a bazei materiale existente..." (Din 
Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU parti

I

cipa nților la Conferința

' Mărginit de „Șosea", la un pas 
de cea mai mare bază de natâție 
a orașului, la o aruncătură de băț 
de „Herăstrău", stadionul Tineretu
lui este o monedă prețioasă în 
șaiba de spații pentru agrement de 
Sa pieptul Bucureștiului. I-am tre
cut de curînd pragul, am rămas 
tn perimetrul lui aproape „o zi 
lumină", să vedem cum este folo
sită această tradițională arie spor
tivă a Ministerului Educației si 
Invățămîntului, inrtr-un ceas de va
cantă, sub un soare molcom de 
toamnă îngăduitoare.

Intre orele S ți 9. - Stadionul 
este curat,, amenajat, întreținut cu 
grijă. Călcîndu-ă hotarul, privirea 
se lovește de un panou pe care 
este schițat întregul complex 
sportiv : un teren de atletism, două 
terenuri de rugby, 4 terenuri de 
handbal, tot atîtea de volei, două 
terenuri de baschet, un teren de 
tenis, sector de aruncări, poligon 
de tir. stflă de box. bac pentru 
canotaj. Tineri cu sacoșe volumi
noase se preling pe alei, ies apoi 
repede din pîntecele tribunei, de 
la vestiare, cu mingi de handbal 
in mîini. Sint vreo 40 de băieți

DINAMO - CAMPIOANĂ 
LA URMĂRIRE PE ECHIPE

Ultima dintre „clasicele" pro
gramate de finalele campionate
lor naționale de ciclism pe pistă 
— urmărirea pe echipe — s-a des
fășurat ieri după-amiază pe velo
dromul Dinamo din Capitală și a 
dat cîștig de cauză — așa cum 
era de prevăzut — formației de 
fondiști a clubului din Șos. Ștefan 
cel Mare. Campioni și anul tre
cut, dinamoviștii constituie o e- 
chipă invincibilă la noi. Compo- 
nertții ei au ocupat primele patru 
locuri la urmărire individuală, u- 
nii dintre ei cu performanțe de 
bună Valoare. Reunit intr-o for
mație omogenă (din păcate prea 
puțin acomodată cu velodromul,

pe țară a mișcării sportive)

Cristian Petrescu ne spune : „Ve
deți, terenurile acelea de baschet 
stau mai tot timpul degeaba. Noi 
avem posibilități să clădim o sală, 
dar nu avem unde. Ar fi un loc 
ideal". La atletism, un pilc sub
țire de prăjiniști își acordează, 
parcă, tijele de aluminiu.

9— 10. Este, după cât se pare, 
ora atletismului. Sint vreo 50. De 
la școlile și cluburile sportive șco
lare. Sînt alergători, săritori în 
înălțime, mărșăluitori. își încru
cișează traseele pe covorul verde 
sau pe pistă, cu gesturi automate, 
de oameni cu rutina antrenamen
tului. Printre ei. boxează cu um
bra băieții lui Gheorghe Potea. de 
la C.S.S. Handbalul continuă.

10— 11. Atleții apasă pe accelera-; 
tor. Din sala de box se aud sacii 
bufnind. Unul din terenurile de 
handbal e gol. Trei băieți, prea 
scunzi pentru a fi. baschetbaliști. 
aruncă la un coș.

11— 12. Handbaliștu au plecat. 
Dintre atleti au rămas doar zece ; 
au apărut, in schimb, un discobol 
și o discobolă. Este atîta loc, în
cât trei copii dolofani cutează acum

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT
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Lemân- 
de fur- 
pe care 
de 4:40. 
perfor-

prea puțin sudată și încă neavind 
o tehnică corespunzătoare a schim
burilor), cvartetul fondiștilor lui 
Nicolae Voicu și Ștefan 
dtroiu n-a avut realmente 
că decît cu cronometrul, 
l-ar fi vrut oprit înainte 
Dar vremea rece (pentru 
mante de nivel superior) și .ușoa
rele rafale de vint au stopat e- 
chipa din această onorantă tenta
tivă. Titlul de campioni ai Româ
niei vine să le încununeze mun
ca sîrguincioasă, talentul și am
biția.

întrecerea a început cu evoluți
ile contratimp ale formațiilor în
scrise în finală. Dinamo I a re
alizat 4:45,6, Steaua 4:47,3, Dinamo 
II 4:49,9, Olimpia 4:58,4, iar Vo
ința 5:03,1. Pe baza rezultatelor 
au fost calificate in finala 1—2 
echipele Dinamo și Steaua, iar în 
cea pentru locurile 3—4 forma
țiile Dinamo II și Olimpia.

„Finala marc" a avut un singur 
Bder : cvartetul dinamovist. Vămile 
Teodor, Mi roca Ramașcanu, Costcl 
CSrje și Valentin Ilie s-au impus

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a S-a)

„Cupa SCÎNTEII TINERETULUI** la tenis

IMPRESII DE LA
FAZA FINALĂ

• COMPETIȚIA SE ÎNCHEIE AZI

felicite

COSTINEȘTI, 12 (prin telefon). 
Tot ce se petrece aici. în jurul 
marii finale a acestei competiții 
de masă, dedicate Congresului al 
X-lea al U.T.C. și Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. este atît de fru
mos, încît chiar și firile cele mai 
puțin dispuse la lirism sînt cu
prinse de emoții. Este omenesc 
simtămîntul pe care îl trăiește în
vinsul dintr-o întrecere sportivă, și 
de aceea nu trebuie să-1 condam
năm dacă el pleacă abătut din are
nă. „uitind" uneori să-și 
învingătorul I Campioana de anul 
trecut, tînăra Marilena Tecu din 
Rm. Vâlcea. a trebuit să părăseas
că învinsă terenul de joc, elimi
nată in turul II de o tenismană 
din Sighetul Marmatiei, Eva Kraj- 
la. Pentru o singură clipă, dar nu
mai pentru atît, Marilena Tecu a 
fost tentată să fugă, pur și sim
plu, să fugă mai repede din fata 
spectatorilor prezenti în număr 
marc în jurul terenului nr. 2. Dar a 
învins fair-play-ul și, în consecin
ță, a reacționat firesc: i-a făcut

Azi fi mîine, ia Divizia A la fotbal

0 ETAPĂ IN DOUĂ „MANȘE
A șasea etapă a primei divizii 

se dispută, deci, in două „man
șe"! Patru partide astăzi, cinci 
partide mîine.

Astăzi vom urmări, practic, 
prologul miercurii europene. în 
care sînt angajate Dinamo, Rapid, 
A.S.A. Tg. Mureș ți Universitatea 
Craiova. în meciurile de campio
nat de după-amiază ne vor inte
resa rezultatele, dar mai ales 
evoluția celor patru formații anga
jate în cupele continentale. Din a- 
cest punct de vedere, am vrea să 
credem că F.C. Constanța va pre
găti, prin asalt ofensiv șl apă
rare decisă, echipa campioană In 
vederea examenului de Ia Ma
drid, iar Dinamo își va roda as
tăzi formula de echipă pentru 
miercuri. Am mai vrea să credem 
că „Poli“ Timișoara își va regăsi 
la Craiova elanul vîrstei, sino
nim cu cel al tinerei formații 
belgrădene Steaua roșie. Iar în 
fața unui adversar ambițios, Uni
versitatea poate face astăzi o reu
șită repetiție * 
lui condus 
Acimovici. în 
stantin, de la 
pornesc și ele 
băcăuanii au semnat 
marea surpriză a etapc,, 
.gînd la Oradea. în sfîrșit, în ulti
mul meci al manșei de astăzi, 
Rapid va încerca, cu gîndul la 
Anderlecht, să frîngă ambițiile re
născute ale bihorenilor, afectați de 
eșecul de duminică.

„Manșa" de mîine este dominată 
de derbyul de 
Steaua știe că a 
pionatul trecut 
studenții vor să 
ces, de unde un 
în care maturitatea militarilor sau

în așteptarea „11“- 
de internaționalul 
duelul Bonc-Con- 
Tg. Mureș, gazdele 
favorite, chiar dacă 

duminică 
a etapei, învin-

la Cluj-Napoca. 
cîștigat în cam- 
pe Someș, iar 
uite acel insuc- 
meci echilibrat,

COMIBIIII PRIVIND DEZVOLTAREA COLABORĂRII
ROMW-IM IN DOMENIUL TORISMOLUÎ SI SPORTULW

Delegația Partidului Dreptății 
din Turcia, condusă de Sabit 
Osman Avei, vicepreședinte al 
Partidului Dreptății, deputat, a 
avut, in cursul dimineții de vineri, 
o întrevedere cu Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

în continuare, delegația a avut 
o întrevedere cu Ion Cosma, mi-

Frații gemeni 
Liviu si Adrian 
Popa intr-un mo
ment de 
înaintea 
partide.
Foto : 

relaxare, 
unei noi

RANGA

»-au transmis 
au aplaudat-o

plîngă ! Emoțiile ei 
Si spectatorilor, care 
multe minate...

în tabăra Învingătoarei, felicită
rile cu care era asaltată au fost 
fără sfîrșit. Doctorul Ștefan Nadoși 
își savura cu atîta bucurie victoria, 
incit... strîngea mîini care i se în
tindeau Si care nu 1 se întindeau I 
Explicabil. Victoria Evra este si 
victoria sa. intrucît o pregătește, 

'în calitate de instructor voluntar.
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In ziarul de azi
prielnic 
sporttvd

repre-

Cortierul-teren 
pentru activitatea 
de masă (pag. 3) 
Miercuri, «tort al 
zentantelor noastre în cu- i 
pele europene de fotbal 
(pag. 4—5) 
România — o prezență 
remarcabilă tn arena atle
tică internațională (pag. 
6)
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elanul studenților pot reprezent® 
argumentele pro ți contra. M». 
duri interesante șl la Pitești, in
tre două formații, F.C. Argeș țl 
F.C.M. Reșița, care anul trecui 
au remizat în Trivale, la Satu 
Mare, între două echipe prin de—

5
5
5
5
5
5
5

Clasamentul ta zi
f— 2. A.S.A. 13 11 12— 4 X
1— 2. Univ. Craiova 5 3 11 9-37,

3. S. C. Bacâu 5 3 11 »-41ț
4. F. C. Argeș 5 2 2 1 6—3 4
1 F.C.M. Reșița 5 3 0 2 7—7 4
4. Politehnica la»! 5 3 0 2 8—4 4
7. Steaua 5 13 1 5-51
a. Sportul studențesc 5 2 12 4-3 4
9. F. C. Olimpia S.M. 5 13 1 3-4 1

10—11. C.F.R. Cluj-Napoca 5 2 12 6—34
to—11. F. C. Bihor 5 2 12 6—8 4

3
3
3
2
3
3

2
2
2
2
1
1
1

0 3
0
0
0
2
1
1

»U“ Cluj-Napoca
Dinamo
U.T.A.
F. C. Constanta
Rapid
Jiul Petroșani 
„Poli" Timișoara

tehnice, la Deva, unde Î51
_. _ _ .----------1 pro-

finițle t • - - -
ispășește Jiul suspendarea 
priului teren și chiar la Bucu
rești, în unul din cele două co
locvii studențești ale etapei. Gaz
dele (mai puțin... Jiul) au cota lor 
de șansă, dar, nu ne îndoim, ți 
emoțiile de rigoare în fața unor 
adversari bine cotați ofensiv în 
asest început de toamnă (M. M. I.).

nistrul turismului, și general-loc&- 
tenent Marin Dragnea, președin
tele Consiliului National pentru 
Educație Fizică și Sport. Au fost 
discutate probleme de interes co
mun privind dezvoltarea turismu
lui și a activităților sportive în ca
drul «dor două tari.

(Agerpres)

Victoria medicului din Sighetul 
Marmatiei nu este singulară. Ea 
este si a doctorului Marcel Baia, 
din Brăila — nume care, să reți
nem, revine în toate amintirile lud 
Ion Tiriac, atunci cînd se relegă 
la începuturile sale în tenis —-« 
precum si a medicului Ioan Roch
litz, din Huedin. Acesta a reușii 
să adune în ju>ul său, să se ocupe

Ion GAVRILESCU



AGENDA COMPETIȚIILOR Etapa a 4-a din campionatul de karting

SPORTIVE DE MASA O REUȘITA DEPLINA

NUMEROASE ACȚIUNI IN 
TOATE SECTOARELE CAPI. 

TALEI
PREOCUPĂRI Dt ACTUALITATE Alt FEDERAJ1EI

Ca de
sportive

obicei, agenda activității
______ de masă bucureștene cu

prinde numeroase acțiuni atractive, 
care reunesc un număr mare de 
oameni dornici de mișcare. Spre 
exemplu, în sectorul 2* pe terenul 
asociației Suveica* se dispută în
trecerile din cadrul „Cupei Diana" 
la handbal șl volei, în timp ce fe
tele din sectorul 6 adaugă voleiului 
si crosul, disputele avînd loc pe 
terenul Electromagnetica. Notăm, de 
asemenea, că la baza „Voinicelul", 
din sectorul 4, sînt programate con
fruntările din „Cupa Voinicelul". 
Copiii din sectorul 1 vor pleca spre 
Sinaia și, de acolo, la Babele, în 
cadrul acțiunii „Amicii drumeției". 
Desigur, manifestările programate 
simbătă și duminică sînt mult mal 
numeroase, ele cuprinzînd si uite 
întreceri de fotbal, handbal, tenis, 
volei, șah, precum și trecerea nor
melor din complexul polisportiv 
„Sport și sănătate".

„CROSUL VETERANILOR1
Aleile Parcului Herăstrău vor cu

noaște, duminică dimineața, anima
ția întrecerilor de cros. Clubul spor
tiv municipal București a luat ini
țiativa de a organiza o interesantă 
și atractivă întrecere ' 
chisă veteranilor. La 
va da la ora 9,30 de 
leibuzului 83, vor fi 
tre alții, Ion Baboie, 
siu, Ilie Dobrescu, ~ 
colae, Mihai Babaraica, 
minoiu, Ion Pricop.

de cros, des- 
sitart, care se 
la capătul tro- 
prezenți, prin- 

, Vasile Teodo- 
Nicolae D. Ni- 

Nicolae Si-

SIMULTAN DE ȘAH LA I.T.B.
In sala de mese a Atelierelor cen

trale I.T.B. (șos. ștefan cel Mare, 
stația dr. Grozovici) va avea loc 
duminică, de la ora 9,30, un si
multan de șah, la 200 de table, cu 
participarea unora diintre cei mai 
puternici maeștri ai Capitalei. Vor 
fi prezenți, printre alții, V, Ciocâltea* 
Th. Ghițescu, M. Pavlov, Em. Rei- 
cher, P. Joița, V. Georgescu, Mar
gareta Teodorescu.

Paralel cu simultanul, se va des
fășura și un concurs fulger ,,Cine 
știe șah, cîștigă“, dotat cu premii.

Interviu cu col. AUREL CALOIANU, secretar general al F. A. R.
Acum, în plină desfășurare a 

sezonului de zbor, am solicitat un 
scurt interviu secretarului general 
al Federației Aeronautice Române, 
col. Aurel Caloianu, în legătură 
cu preocupările actuale și de vi
itor din aviația noastră sportivă.

— Știm că dețineți de curînd a- 
ceastă funcție și că, zilele acestea, 
ați efectuat un minuțios control în 
toate aerocluburile. Ce constatări 
ați făcut ?

— Se poate aprecia că în majo
ritatea unităților aviației sportive 
se muncește cu multă pasiune, Iar 
rezultatele pot fi apreciate ca bu
ne. Desfășurarea cu succes a pre
gătirii tineretului în taberele avi
atice organizate de C.C. al U.T.C., 
în aerocluburi, printr-o fructuoasă 
colaborare cu federația noastră, 
poate fi considerată cel mai fru-

mos rezultat din acest an. Aș vrea 
să evidențiez, în mod deosebit* e- 
forturile depuse în acest sens —; 
ca și pe alte planuri — în aero
cluburile „Gheorghe Bănciulescu* 
din Ploiești, „Mircea Zorileanu* 
din Brașov, în aerocluburile din 
Baia Mare și Pitești. Există însă și 
unități în care organizarea mun
cii, ordinea și disciplina lasă încă 
de dorit. în această situație se află, 
din păcate, aerocluburile din Iași 
șl Cluj-Napoca, unde comisiile ju
dețene de aviație sportivă au o ac
tivitate destul de ștearsă.

— Cum apreciați calitatea pre
gătirii sportivilor de performanță ?

— Dacă din punct de vedere al 
cunoștințelor de specialitate se pot 
face aprecieri bune, nu același lu
cru se poate spune despre pregăti
rea lor sportivă. Un aviator se ce

TRONSONUL PREDEAL-BRATOCEA-CHEIA

VA FI ASIGURAT CU MARCAJE TURISTICE
0 frumoasă inițiativă a pionierilor din București și Brașov
După ce. în miezul vacanței da 

vară, pionierii 
făcut remarcați cu prilejul acțiunii 
republicane „Marșul Victoriei", prin 
cucerirea a nu mal puțin de trei 
locuri I în finala de la Voineasa- 
Vîlcca (orientare turistică, pistă a- 
pllcativă șl concurs de tir), iată-1 
autori ai unui alt succes.

Este vorba de asigurarea unor 
marcaje turistice pe traseul de cul
me dintre Predeal — pasul Brato- 
cea — stațiunea montană Cheia* 
din zona masivului Baiului. La ac
țiune au luat parte echipaje de pio
nieri din municipiul București (la 
care s-au alăturat altele din Brașov), 
precum; șl formațiuni ale cercului

din Capitală s-au
de orientare turistică de la Palatul 
pionierilor.

Prin completarea marcajelor turis
tice din masivul Baiului, aproape 
întregul traseu colinar de la Du
năre la munții Rod n ci a fost asi
gurat cu repere pentru amatorii de 
excursii și drumeții de toate vîrste- 
le. Practic, nu mal rămîne de aco
perit decît un traseu al acestui tron
son. cel din munții Buzăului, și el 
în curs de amenajare prin marea 
acțiune aplicativă inițiată de ase
menea de organizațiile de pionieri, 
„Asaltul Carpatilor", aflată în pli
nă desfășurare.

Felicitări echipajelor participante 
șl prof. Victor Constantinescu, orga
nizator experimentat al acțiunilor 
turistice aplicative pionierești (t. st).

10 ORE DIN VIAȚA UNUI MARE STADION
(Urmare din pag. 1)

să intre în arenă. Sînt, oarecum, 
stăpinii acestui imperiu de ver
deață-. Zmeul unuia dintre ei spine 
tecă văzduhul, ceilalți doi își dis
pută („mamă, strigă unul, a ve
nit in patul meu !“) cuburile 
imense de burete pe care ar tre
bui să aterizeze prăjiniștii.

12— 13. Baschetul „în trei" își în
cheie cursa maraton. Aflăm cine 
sînt protagoniștii. Spre lauda lor, 
au venit singuri. Cu echipament, 
cu minge, au dat binețe la poartă 
și au intrat azi ca și ieri, așa cum 
o vor face și mîine, smulgînd clipe 
frumoase și utile din acest sfirșW 
de vacanță. Dar cifra lor săracă 
nu poate fi reprezentativă pentru 
dragostea de mișcare fizică a ti
nerilor din cartier. Stadionul rS- 
mine gol.

13— 14. Nimeni. Inima stadionului 
a încetat să bată. Acum nu mai 
este un stadion, este o proiecție 
la scară naturală a schiței de 
placaj care te întîmpină la ve
nire. Intrăm în cămăruța răco
roasă a administratorului Aurelian 
Cososchi. „Nu putem iubi nici noi, 
spune el, tristețea incintei între 
douăsprezece si patru. U$a noa
stră este deschisă tuturor celor cu 
tinută decentă si pantofi de tenis 
în picioare. E drept, mai puțin fot
baliștilor, constrinși fiind de regu
lamentul de ordine interioară, ne
existând un teren specific. Oferta 
este mult mai mare decît cererea. 
Astăzi, se va juca puțin tenis, e 
drept, dar nu generalizați fenome
nul, nu prea sintem solicitați !“

14— 15. Se joacă, sporadic, tenis 
de cîmp.

15— 16. Opt băieți au încins o
mîuță de... fotbal. Simt pentatlo- 
niștii de la Sc. sp. 1, înaintea an
trenamentului de tir, în așteptarea 
antrenorului lor. Dumitru Țintea. 
Spre .....................................
animă și sectorul de _atletism_ cu 
grupa profesorului 
nescu de la Școala 
atletism.

15—17. Handbalul ______ r____
drepturi de Clubul sportiv școlar 
și Șc. sportivă nr. 1. Nucleul aitle- 
ților se îngroașă, o vedem și pe 
Maria Ghilea. de la Olimpia, cam
pioana țării la 400 m g, apar și 
trei atleti polonezi, participant! la 
„Cupa Metalul". în colțul cel mai 
tăinuit al stadionului, pe iarba 
sectorului de aruncări, două duzini 
de bărbați în toată firea au încins, 
în mare liniște, un fotbal încrân
cenat. Distragem... de pe extremă 
un tlnăr smead, cu mustăcioară 
(Nicolae Stănescu, funcționar la 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor). care ne dă. încân
tat, relații: „Ii vedeți, ne adunăm 
aproape zilnic. Nu sintem cu toții 
colegi de serviciu, nu avem o pro
fesiune comună, ne unește doar 
dragostea pentru sport. Ne menți
nem cu greu, fotbalul nu e tole
rat in mod oficial aici, există une
ori. astăzi, de pildă, un compromis 
intre pasiunea noastră și cumse- 
cădenia celor de

17—18. Boxerii 
zon. La săritura 
van Enescu, de 
nod de om ou ciuf

1,80 m (!). Rugbyștii de La C.SJS, 
și cei de 3a Șc. sp. 2 își pasează 
de zor mingea lor bizară.

sfîrșitu-1 intervalului, se

George Stă- 
sportivă de

este repus în

la stadion".
fac Hotărî pe ga- 
cu prăjina, Răz- 

numai 9 ani, 
blond.

ÎNCEPE ȘCOALA
9

(Urmare din pag. 1)

ății și eficienței procesului de in- 
truire în cadrul orelor de educa
re'fizică și sport. Pentru aceasta, 
xjgramele de educație fizică vor 

orientate astfel ca să asigure 
1 conținut corespunzător pregă
tii temeinice a tineretului stu- 
os. în principal, activitățile se vor 
sfășura în aer liber, folosin- 
t-se, cu spirit gospodăresc, spa- 
ile existente, amenajîndu-le, a- 
►ptîndu-le nevoilor sportului.
Un accent important se va pune 
i aplicarea normelor de pregă- 

i fizică pe categorii de vîrstă. 
recierea gradului de pregătire 
că și sportivă a elevilor se va 
a tinindu-se seama de felul 
1 se îndeplinesc aceste norme, 
criteriul obiectiv de măsură a

l

re să fie, prin excelență, un sportiv 
desăvîrșit, fie că este vorba de 
parașutism, planorism sau zbor cu 
motor. în această direcție trebuie 
să luăm măsuri. De altfel, recent 
am suplimentat fondurile tuturor 
aerocluburilor, special pentru a- 
menajarea, pe aerodromuri, a unor 
baze sportive complexe. Ne stră
duim să împletim mai strîns teh
nica cu exercițiul fizic, cu spor
tul. Este una din condițiile per
formanțelor înalte.

__ Ce planuri de viitor aveți ?
— în primul rînd, lărgirea acti

vității. Am deschis un curs de in
structori de zbor cu motor, sintem 
în faza de dotare a aerocluburilor 
cu material volant nou : planoare
— îndeosebi de construcție româ
nească —, avioane și, de aseme
nea, parașute de înalță performan
ță. în încheiere, aș vrea să spun 
că dorim — și vom căuta să facem
— mai multă propagandă pentru 
acest sport de mare importanță în 
pregătirea tineretului pentru a- 
părarea patriei.

V. T. MUREȘ

Pe măsură ce se apropie etapa finală 
a campionatului național de karting, iese 
tot mal pregnant în evidență priza pe care 
acest sport o are la tineretul îndrăgostit 
de tehnică șl mișcare în aer liber, cît șl 
la marele public. Șl este firesc. Ei sti
mulează curajul șl îndemînarea, dezvoltă 
gustul pentru mecanică. Etapa desfășurată 
recent la< Roman — a IV-a, după cele de 

Cluj-Napoca — a 
acest lucru.
au fost angajați 

mașini, a atras in 
de spectatori, un

la Arad, Slobozia ?i 
confirmat încă o dată

Competiția, în caro 
peste 80 de piloți și 
Piața 23 August mii 
adevărat culoar viu care a marcat între
gul traseu al curselor. O impresie deo
sebită au făcut sportivii de la Univer
sitatea Brașov, în frunte cu Gheorghe 
Urdea, care au dominat întrecerile, cu 
mașini foarte bine puse la punct. Evo
luții spectaculoase au avut și cei mal 
tineri concurenți, reprezentanții Caselor 
de pionieri, îndeosebi copiii de la ,,Pes
cărușul" Constanța.

S-a dovedit inspirată ideea 
organiza, în afara concursului, 
pentru tinerele speranțe.

REZULTATE TEHNICE. Clasa 
Juniori — E. Cironeanu (AMK 
Bot (Univ. Brașov), M. Trifui (Motor |RA 
Cluj-Napoca) ; seniori — Gh. Urdea 
(Univ. Brașov), U. Sferac (Cibinium Si
biu), V. Viși (Ascalin Buc.). Clasa 125 
cmc, seniori — C. Nedelcu (Univ. Bra
șov), U. Sferac, |. Bobocel (AMK Buc.). 
Clasa 175 cmc, seniori — Gh. Urdea, B. 
Georgescu (Ascalin Buc.), Gh. Stanciu 
(Semănătoarea Buc.). Pe echipe : Un:- 
versitatea Brașov, AMK Buc., Cibiniu.W 
Sibiu.

de a sa 
o manșa

50 cmc : 
Buc.), S.

După campionatele mondiale de aeromodele de zbor liber

SPORTIVII NOȘTRI ÎN PROGRES

★
întoarcem filele carnetului. Con

cluzia își face loc, singură, dintre 
paginile lui : 
lui nu a 
tegral nici 
de-a lungul 
tiile pentru 
toate, "terenurile de rugby, baschet 
si tenis fiind solicitate cu zgârce
nie. între 12 și 16 activitatea se 
reduce la dimensiuni simbolice. 
Vacanță fiind, pretenția unei pre
zentări organizate a studenților și 
elevilor (Reintegrați în sportul de 
performanță) ar fi anormală, dar 
înlocuitorul ei legitim, fluxul spon
tan, apare firav, necondludent. Se 
reflectă, de fapt, fidel, fraza din 
Mesajul secretarului general al 
partidului către Conferința pe 
țară î „Nu s-au îndeplinit integral 
sarcinile privind dezvoltarea largă 
a sportului de masă (...) răsplndi- 
rea formelor simple, practicate în 
aer liber, a ramurilor sportive ac
cesibile, formarea obișnuinței de 
practicare independentă a exerci- 
tiilor fizice si sportului la un nu
măr cît mai mare de cetățeni".

capacitatea stadionu- 
fost utilizată in- 
măcar un minut 
a zece ore, spa- 
volei răminind in-

De curînd, pe aeroportul din 
Plovdiv (Bulgaria) s-au încheiat 
întrecerile campionatelor mondiale 
de aeromodele de zbor liber, com
petiție la care au participat în 
acest an cîteva sute de sportivi 
din 33 de țări — cea mai populată 
ediție de pînă acum. Aeromodelis- 
mul nostru a fost reprezentat prin 
patru sportivi, o echipă completă 
în categoria FIA (planoare A 2) 
și cite un concurent la F 1 B 
(motomodele) și F 1 C (propul
soare). Dar, după cum ne mărtu
risește tov. Ștefan Benedek, ar
bitru internațional și conducător 
al lotului nostru, sportivii român) 
s-au impus cu vigoare, înregis- 
trînd cele mai bune rezultate de 
pînâ acum ale 
nostru în 
nale.

Nivelul 
osebit de 
faptul că 
tegorii cîștigătorii au fost desem
nați doar după repetate lansări de 
baraj. în categoria planoarelor 
A 2, de pildă, printre sportivii 
care realizaseră timpi maximi în 
toate cele 7 lansări regulamentare 
se aflau și Crângu Popa și Eugen 
Pop (Dandu Petrescu a efectuat 6 
lansări maxime), astfel că după 
starturile de baraj aeromodeliștii 
noștri au ocupat un valoros loc IV, 
la numai cîteva zeci de secunde 
de campioni. în proba de moto
modele, numai un mic incident, o 
rafală de vînt neașteptată în star- . 
tul 6, l-a făcut pe ing. Crângu 
Popa, unul dintre cei mai tehnici 
concurenți, să lasă din lupta 
tru titlul suprem, cîștigat de 
dezul Olaffson. Și în proba 
propulsoare reprezentantul 
noastre, Alexandru Vincze, a 
luat foarte bine, cu un calm 
admirat, a executat toate cele 7 
lansări cu timpi maximi (180 sec.) 
și a intrat în baraj, reușind_ să 
se claseze pe locul VII din peste 
80 de concurenți.

în total, sportivii români au e- 
fectuat 35 de lansări oficiale, din
tre care 33 cu rezultate maxime.

aeromodelismului
confruntări internațio-

întrecerilor a fost de- 
ridlcat. O dovedește 
în toate cele trei ca-

Performanțele înregistrate la 
Plovdiv sînt meritorii. Se cuvine 
să subliniem că ele ar fi putut fi 
și mai bune — ținînd seama de 
calitatea modelelor și de pregăti
rea sportivilor, de cooperarea pe 
care au realizat-o în competiție 
—, dar motorașele (mecanice și de 
cauciuc) și autocnipsurile (meca
nisme de înaltă precizie) de care 
ei au dispus sînt sub nivelul celor 
folosite de adversari. Este necesar 
ca în atenția federației de spe
cialitate să se afle, în continuare, 
preocuparea pentru o înzestrare 
tehnică superioară în categoriile 
de modele de zbor liber, alcă
tuirea unor loturi reprezentative 
lărgite — din fericire, sînt nu
meroase elemente tinere și foarte 
talentate în acest sport — și 
efectuarea, de pe acum, a pregăti
rilor pentru întîlnirile internațio
nale din anul viitor.

Viorel TONCEANU

pen- 
su» ■ 

de 
țării 
evo- 

de

„INTER-AERO ’75“
în frumosul ca-dru al ștrandului 

Băneasa (Aleea Mateloților nr. 2), 
pe pista de beton special amenajată 
se desfășoară, începînd de ieri, în
trecerile celei de a Vil-a eddții a 
concursului internațional de acro- 
modele captive, sub genericul „IN- 
TER-AERO“. Inițiată de asociația 
sportivă Grivița Roșie, competiția — 
onorată prin cuprinderea ei în ca
lendarul sportiv al F.A.I. — și-a 
cîștigat o frumoasă popularitate și 
prilejuiește de fiecare dată un ade
vărat festival mini-aviatic.

La actuala ediție participă, pe lin
gă sportivii noștri, aeromodellști 
cunoscut! din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și Ungaria. Progra
mul cuprinde: acrobație aeriană, 
viteză pe 1 km lansat, curse (echi
paje) pe 10 km și machete de avi
oane (zburătoare). Toate modelele 
sînt pilotate prin cablu și oferă un 
spectacol deosebit de atractiv.

Mîine, cu prilejul închiderii con
cursului, începînd de la ora 11,30, 
va avea loc o demonstrație de ae- 
romodele captive de toate catego
riile. precum și zboruri cu hidro- 
mcdele pilotate prin radio.

răspund, însă. Ia între- 
vă interesează mai mult :

ION MINDREANU, GIURGIU 
palmares atît de bogat ca acela al 
Iul Năstase n-ar putea apare la a- 
ceastă rubrică, decît folosind de 
fiecare dată cunoscuta formulă ,,va 
urma". Vă 
barca care

pentru noi. Năstase a cîștigat ambe
le meciuri in întîlnirea cu Olanda 
pentru „Cupa Davis", am pierdut 
dublul și, bineînțeles, jocul dintre 
Ovici si Tom Okker. dar cîștigînd 
prin Ovici cealaltă partidă de sim
plu, am învins cu 3—2.

muncii și activității cadrelor de 
specialitate îl vor constitui rezul
tatele obținute de elevi în înde
plinirea normelor și probelor. In 
același timp, elevii și studenții 
vor lua parte la campionate și 
competiții, la crosuri, excursii și 
drumeții, la o serie de alte acti
vități cu o largă sferă de cuprin
dere. în școală îndeosebi, pe prirjj- 
plan rămîn discipline ca gimnas
tica (pornind de la cea efectuată 
dimineața, in cămine), atletismul, 
turismul și înotul.

Sînt doar cîteva repere care a- 
rată că centrul de greutate al în
tregii activități sportive a tineretu
lui rămîne școala. Tocmai de ace
ea se impune creșterea eficienței 
acestei activități în rîndul elevi
lor, legarea ei tot mai mult de 
viață, de munca practică.

Cu aceste gînduri, urăm tuturor 
elevilor și studenților, profesorilor 
de educație fizică și sport, un an 
de învățămînt rit mai rodnic, des
fășurarea unei activități bazată și 
mai mult pe ordine și disciplină,

Năstase a cîștigat Forest-în 1972. Ilie __________ ____________
Hills-ul, iar in anul următor a ie
șit Învingător în proba de simplu a 
turneului de la Roland Garros, fără 
să fi pierdut nici un set !

RADU NISTOR, DROBETA TURNU 
SEVERIN. Adresa echipei dv. favo
rite, Sportul studențesc : strada Ște
fan Furtună 140, sectorul 7. Păcat că 
n-ați cunoscut adresa în pauza me
ciului cu Politehnica Timișoara. Erați 
atunci, fără indclală, în altă stare 
de spirit !

AUREI, BOGDAN, DROBETA TUR
NU SEVERIN. N-am văzut fotogra
fia cu Pele și Dumitrache, Probabil, 
insă, că tiparul n-a fost prea bun, 
din moment ce vi s-a părut că figu
ra lui Dumitrache prezenta schim
bări față de aceea pe care o cu
noaștem.

MARCEL, IORGA. 
Treceți pe la redacție, 
astfel, posibilitatea să 
rugăminții dv.

BUCUREȘTI, 
Vom avea* 
răspundem

Tg. MUREȘ 
bloc 43. sca-
Pe această

OCTAVIAN FEKETE. 
(cartierul Aleea Carpați, 
ra A, etaj 7, ap. 30). _ ..
adresă, așteptați scrisori de la alți 
iubitori ai fotbalului. Nu vreți să 
răspundeți și la 
Ie primesc eu ? 
de ajutor !

NELU QULNTUS, PLOIEȘTI. Cassî- 
us Clay a efectuat un antrenament 
într-un penitenciar din Texas, unde 
a boxat cu trei deținuți:

Nu știu — vai de ei —
Ce or fi greșit.
Dar boxînd cu Clay,
Rău l-a... pedepsit.

pe carescrisorile
Mi-ați da o mină

TODIREȘTI. Rezul-IOAN SOCOL, . ...
țațele celor trei meciuri cu Ungaria, 
din cadrul Campionatului Europei s 
1—1 la “ ' - - _ -
șl 2—1

Budapesta, 2—2 la București 
pentru Ungaria, la Belgrad.

TÎRGOVIȘTE. Punctul dv. de 
este just. De altfel, ați că- 

— prin hotărîriie luate la 
* * * " ' care

I. N., 
vedere 
pătat — prin hotărîriie luate 
timpul potrivit — răspunsul pe ■ 
1-ati așteptat.

fost 
ler- 
Ion

VALERIAN TOMA, ARAD. Ați 
impresionat de faptul că, după 
minarea meciului cu U.T.A., 
Motroc, antrenorul Rapidului, i-a fe
licitat pe arădeni. Un gest frumos^ 
fără îndoială. Dar ce bine ar fi ca 
asemenea gesturi să le întîlnim cu-

AUREL TECLU* BRAȘOV. Un gol 
este valabil cînd îl acordă... arbitrul. 
Lăsînd gluma la o parte, pentru a 
fi gol valabil trebuie ca mingea să 
fi depășit linia porții, în aer sau pe 
pămînt, cu ÎNTREAGA ei circumfe-

rință, nu cu mai mult de jumătate* 
cum cred unii. Evident, depășirea li
niei porții în aer este, uneori, mai 
greu de stabilit și de aici și discu
țiile — pro și contra — care se iscă 
în jurul unor astfel de goluri. Bine 
plasat, un arbitru de linie se poate 
pronunța în cunoștință de cauză.



S'

CARTIERUL-TEREN PRIELNIC
PENTRU ACTIVITATEA
SPORTIVA DE

TIMPUL Șl NEVOIA DE MIȘCARE
&

I
£

N u putem ști cu exactitate dacă societatea anului 2 000 
(de fapt, a anilor 2 000) va renunța, dupq cum susțin viitoro
logii, mai devreme sau mai tirzi-u, la megalostructuri urbanis

tice în favoarea unor miniorășele, inferioare ca număr de locui
tori pînă și actualelor cartiere. Deocamdată, insă, metropola rezis
tă și nu va putea fi ștearsă cu buretele curînd. Dintre profetiză- 
rile viitorologilor nu lipsește nici cea referitoare la activitatea 
sportivă care, alături de jocurile mintale, ar urma să ocupe o 
bună parte din timpul liber al omului și care activitate va fi exer
citată cu precădere în apropierea locuinței (sau chiar în ea). 

Dacă într-o perioadă în oare va fi probabil rezolvată problema 
„paradisului-timp", problemă ce frămîntă încă de pe acum 
omenirea, se prognozează polarizarea activităților esențiale ale omului 
acasă (predominant) și la locul de muncă, cu atît mai acut 
se pune astăzi — în condițiiile persistenței „foametei de timp" 
— problema soluționării adecvate a consumului inutil al acestui 
prețios avut, problema eliminării pe cit posibil a cronologiilor, 

în această idee, cartierele metropolelor și orașelor mijlocii sînt 
dotate 
zilelor 
beton 
tante 
să poată să se refugieze pentru recreare și destindere, 
menținerea și întărirea robusteții sale fizice ș: intelectuale. Și nu 
întîmplător documentele de partid referitoare la activitatea spor
tivă — considerată ca activitate de interes social — indică ex
tinderea unor asemenea amenajări, pentru obișnuirea omului cu 
practicarea individuală consecventă a exercițiului fizic, pentru for
marea acestei binefăcătoare deprinderi la toți membrii societății. 
Crearea condițiilor pentru realizarea acestui deziderat cuprinde, 
firește, și o intensificare a activități: la nivelul cartierului, acolo 
unde omului îi este mult mai comod să-și fortifice, pe această 
cale, trupul și spiritul... Acolo unde cheltuiala de timp nu-l împie
dică să devină un constant practicant al sportului.

lată de ce insistăm din nou asupra rolului important pe care 
trebuie să-l dețină bazele sportive ale cartierelor, asupra nece
sității menținerii lor în atenția permanentă a cetățenilor, 
pra nevoii de amplificare și bună întreținere a acestora, astfel 
incit să satisfacă în măsură sporită exigențele celor dornici de 
mișcare și sport.

încă din proiect cu tot ceea ce este trebuincios omului 
noastre. în aceasta idee, deci, cvartalele giganților de 
și oțel, precum și întreprinderile afectează spații impor- 
pentru amenajări sportive ș: de agrement, în care omul 

pentru

^.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

DIN CARNETUL

CORESPONDENJiLBR NDȘfltl
TIMIȘOARA : Cunoscută fiind 

pasiunea timișorenilor pentru șah, 
Consiliul județean pentru educație 
fizică și sport a luat inițiativa de 
a stimula pe cetățeni, organizînd, 
paralel cu alte competiții, „Cupa 
cartierelor44 la această disciplină. 
Au luat parte peste 250 de jucă
tori reprezentînd cartierele Cetății, 
Elisabctin, Fabric, Sârgului, Ioze- 
fin. După două luni de dispute, 
șahiștii cartierului Circunivalațiu- 
nii au cîștigat această primă edi
ție a întrecerii. (F. ARCAN).

PITEȘTI. In cartierul Ștefănești, 
unde locuiesc majoritatea construc
torilor autoturismelor „Dacia“, nu 
există săptămină iară întreceri la 
volei, tenis, tenis de masă și fot
bal. Același lucru se îhtîmplă și 
în „orașul de jos“, unde sînt fo
losite din plin amenajările din par
cul Argeș, precum și în cartierele 
Traian și Craiovei. (AI. MOMETE)

CRAIOVA. Cele mai 
de cartier se află sub 
unor asociații sportive 
care asigură nu numai o bună ad
ministrare, ci și o activitate con
tinuă. Este, spre exemplu, cazul 
bazelor din cartierele Calea Bucu
rești (A. S. Rovine), 1 Mai (A. S. 
Facultatea 
Roșie (Șc.
GURGUI).

multe baze 
patronajul 
sau școli,

de medicină) și Valea 
de mecanică nr. 2). (Șt.

asu-

Aurelian BREBEANU

însemnări din „

MASA
Baza sportivă Voinicelul 

constituie pentru copiii din 
sectorul 4 un loc minunat 
de a petrece timpul liber. 
Aici — ca de altfel și pe 
celelalte complexe, Titanii, 
Cireșarii — zilnic pot fi în- 
tîlniți numeroși copii în- 
treeîndu-se la volei, hand
bal, fotbal sau, ca in cazul 
celor mai mici, jucindu-se 
în spațiile special amena
jate.

RAID-ANCHETĂ ÎN CAPITALĂ

Foto : Dragoș NEAGU

I

SUPARATOARMULTE INIȚIATIVE, DAR Șl LIPSURI
Intr-o metropolă cum 

reștiul, cu 
mai _______ ___ ______
amenajarea bazelor sportive simple,

este Bucu- 
cartiere — cele 
din temelii — 
. ‘

care să stea la dispoziția locuito
rilor dornici de mișcare in timpul 
liber, nu putea să rămînă în afara 
preocupărilor edililor. Am revenit 
în cîteva din aceste cartiere pentru 
a consemna activitățile ce se des
fășoară pe terenurile respective... 
IN DRUMUL TABEREI, ÎNTRECERI 

LA NOUL COMPLEX

vaste
multe ridicate

Pe măsură ce cartierul bucureș- 
tean Drumul Taberei s-a dezvoltat, 
atingînd parametrii demografici ai 
unui oraș de mărime mijlocie, cetă
țenii săi au început să se întrebe : 
unde vom putea face sport în 
timpul liber ? Firește, răspunsul la 
întrebare (și rezolvarea) au preocu
pat deopotrivă și pe edili și pe activiștii ---- ------------------ - . -
fizică

Consiliului pentru educația 
și sport ai Sectorului 7.

Ca 
fost _ __ ____
splendidă bază sportivă. Deși — cum 
s-a întîmplat în alte cartiere — de
venea astfel necesară înființarea unei 
asociații sportive de cartier, aceasta 
a întârziat să apară. Lucia Bucuroiu, 
prim-vicepreședinte al C.E.F.S. al 
sectorului 7. ne-a declarat că o ast
fel de asociație va fi Înființată in 
foarte scurt timp, ceea ce va stimu
la, cu siguranță, activitatea sportivă 
de masă din cartier. Totuși, în a- 
ceastă vară, prin grija asociației 
sportive Electrotehnica, au fost orga
nizate, pe cele șapte terenuri ale 
complexului în discuție, întreceri de 
handbal, volei șl tenis. Numărul cel 
mai mare de participant! îl repre
zintă 
de la 
teană, 
de la 
stofe . ........
confecții și tricotaje ș.a.
„VOINICELUL" ȘI „TITANII1

TATE DE COPII

urmare, de vreun an. ne un 
ioc viran a fost amenajată o

membrii familiilor angaiatilor 
marea întreprindere bucures- 
alăturl de ei fiind sl colegi 

Fabrica de nasturi. Fabrica de 
de mobilă, întreprinderea de

AS AL-

nurile 
vărate

în prezentnoastre sînt. 
furnicare14.
PROMISIUNI
acum cîteva ____ __
una dintre cele mai bum

UITATE... 
luni. în Pa.

Tomis Constanta

CORNEL ARE
MECI DE FOTBAL...

...Sfirșit de săptămină în cartierul 
constunțcan „ Tomis V". Cu mic cu 
mare, locuitorii au început, de di
mineață, să muncească la întreține
rea spațiilor verzi. Cornel Floruț, 
în virsta de 9 ani, care lucrase cam 
două ore lingă al săi, și-a luat min
gea de fotbal spunind doar : „Eu 
am meci !“. Și a plecat. Flavius Flo
ruț, tatăl, îmi mărturisea, privind 
în urma fiului care se grăbea la 
meci : „Sînt bucuros că fiul meu 
face sport. Este în vacanță și tre
buie să alerge, să zburde, să facă 
mișcare. Sînt insă îngrijorat că tre
buie să se ducă prea departe pentru 
a juca fotbal".

Dar • . . Z____1.
Ajuns departe, la capătul cartieru
lui, a intrat pe un teren de sport 
de dimensiuni nu prea mari, dar 
bine utilat și frumos întreținut. In 
timp ce el juca fotbal, alți copii 
jucau ping-pong la cele trei mese 
din beton, amplasate în părculeț. 
„După-amiază — ne spunea Con
stantin Cozmiade, „sufletul44 tuturor 
activităților sportive ale copiilor — 
avem aici finala campionatului de 
cartier. S-au desfășurat mai întîi 
meciuri inter-străzi, la startul cărora 
au fost prezenți peste 200 de copii".

După meciul echipei lui Cornel 
am revenit cu toții in locul unde ne 
întîlnisem de dimineață. In spatele

să-1 urmărim pe Cornel.

clădirii care adăpostește Farmacia 
nr. 5. am văzut un teren viran. 
Aratindu-mi-l, Flavius Floruț a spus: 
„Aici este foarte aproape de casă 
și nu mi-aș face nici un fel de griji 
cînd fiul meu s-ar duce să joatc 
fotbal". Ion Vlăsceanu, Doru Miti- 
telu, Eugen Bulgăr și alți părinți, 
toți locuind în blocurile noi de pe 
strada Cișmelei, au fost de aceeași 
părere. Ultimul a adăugat : „Ani 
pune cu toții umărul pentru a face 
din acest maidan un teren de sport 
pentru copiii noștri. Dar nu primim 
aprobarea să-1 instalăm aici". In 
schimb, am avut surpriza să vedem 
amplasat pe acest teren, la cîțiva 
pași de piață, un neigienic chioșc 
unde se vind găini! Din planul de 
sistematizare reiese, insă, că acest 
teren nu este destinat nici vreunei 
construcții, nici comerțului... Așa că 
împărtășim și noi părerea locuitori
lor cartierului, aceea de a li se 
permite să amenajeze pe aceșt loc 
viran terenuri simple, atît de folosi
toare pentru copiii cartierului. Și 
sin tem siguri că doleanțele cetățe
nilor din „Tomis V- vor fi înțelese 
de organele competente....

In sectorul 4. asociația 
„Voinicelul" are 4 000 de 
iar „Titanii" alti 2 000. copii . 
tierele Balta Albă și Titan. Despre 
aceste complexuri s-a mai scris. Dar, 
ceea ce vrem să ecoatem în evidență 
e faptul că la numărul mare de par- 
ticipanți ai sportului s-a ajuns in 
special datorită acțiunilor bine orga
nizate, atractive. Numai în această 
vară, de pildă, pe „Voinicelul- s-au 
desfășurat întreceri pentru „Cupa 
cravatelor roșii". „Cupa Voinicelul'4, 
„Cupa speranțelor14 la fotbal, tenis 
de cîmp, tenis de masă ș.a.

Zilele trecute, tovarășul Dan Io- 
nescu. secretar al C.E.F.S. din sec
torul 4, referindu-se la aceste baze, 
ne spunea : „Greu a fost piuă le-am 
făcut cunoscute. După aceea, copiii 
au fost atrași ca de un magnet. Put 
spune că, in general, nu mai in> 
timpinăm dificultăți în mobilizarea 
copiilor la diversele acțiuni. Tere-

sportivă 
membri, 
din căr

Pînă 
activa 
sociații sportive de cartier din 
pitalâ. La această oră ea mai ea 
doar... în scriptele Consiliului i 
tru educație fizică si sport al 
torului 8.

Cum s-a ajuns la o astfel de 
tuație ? Din discuțiile purtate 
cîțiva dintre „sufletiștii44 fostei 
ciații — Aurel Sloter, Vasiie Șt 
nescu, Viorel Pop, Vasiie Vinti
— am reținut că aceasta nu s-a 
curat de nici un ied de spriju 
îndrumare din partea celor 
aveau această obligație. „De fie 
dată cînd am apelat la ajut 
C.E.F.S. — ne-a spus Aurel S]
— ni se promitea că vom fi aju 
dar practic nu s-a făcut nimic, 
cartier sînt sute de amatori de si 
Multi dintre ei și-au cumpăra 
echipamentul necesar, dar nea 
la dispoziție un teren, cit de ci 
decvat, s-au lăsat păgubași".

Ce se poate face, totuși, pentri 
asociația din Pajura să redevin; 
a fost ? Reținem cuvintele unuia 
interlocutorii noștri, Viorel M< 
neanu ; „Am putea amenaja în 
tier niște terenuri simple, cu i 
billtățî multiple de folosință, 
convins că atît părinții, cit și c 
ar participa voluntar atît la am 
jarea, cit și la întreținerea lor. 
tul este să se stabilească de c 
factorii responsabili locurile pre 
Pentru perioada de iarnă la M 
dern-club" s-ar putea amenaja 
loc — spațiu este destul — pei 
amatorii de tenis de masă si 
După cum, tot aici, s-ar putea 
ganiza cu succes atrăgătoare și 
structive întîlniri cu sportivii 
performantă".

Raid-ancheta realizat de
M. FERRARINi și M. GHlOLI

ASOCIAȚIILE DE LOCATARI,
FACTORI DINAMIZATORI...

Interviu cu Boris Miteanschi, prim-vicepreședinte ai C.J.E.F.S. Boto:

Ion GAVRiLESCU

Asemenea tuturor orașelor țării, 
municipiul Botoșani a cunoscut o 
amplă dezvoltare edilitară. In pe
rimetrul noilor blocuri au fost pre
văzute, firește, și unele amenajări 
sportive și spații pentru joacă. Des
pre modul în care decui'ge activita
tea pe aceste oaze de recreare din 
cartiere, am avut un dialog cu prim- 
vicepreședintele C.J.E.F.S., Boris 
Miteanschi.

— Mai învii, am vrea să ne spu-

TALENTE PENTRU SPORTUL
Deși orașul nu dispune incă de 

o pistă de gheață artificială, la 
Tg. Mureș funcționează, de mulți 
ani, cu bune rezultate, secția de 
patinaj viteză a clubului 
șul“, 
Gali, 
el au

„Mure- 
condusă de antrenorul Carol 
Fetele și băieții pregătiți de 
dominat copios și recenta fi-

DACĂ VREȚI SĂ AMENAJAȚI

O BAZĂ SPORTIVĂ.
mulți cititori ne-au rugat să 

sursele de informare
Mai 

le indicăm ----------
privind amenajarea de baze sportive 
simple în cartierele lor. Le oferim, 
cu acest prilej, răspunsul autorizat 
al șefului Biroului de propagandă 
al - - -----
„Toate detaliile referitoare la ame
najările de baze sportive, simple 
sau complexe, se găsesc intr-un 
pliant bogat ilustrat. El a fost dis
tribuit tuturor consiliilor pentru 
educație fizică din țară, de la care 
poate fi procurat de cei interesați . 
S-au editat si alte broșuri cu 
îndrumări și programe pentru ini
țierea în unele discipline ca înotul, 
minib aschetul, gimnastica zilnică

C.N.E.F.S., Alexandru Mogoș:

PERFORMANȚĂ
nală pe țară a campionatului re
publican de patinaj pe rotile, 
Liana Cardaș cucerind titlul la se
nioare, iar junioarele Enikii Gy- 
liga, Maria Oiah și Eva Bacos ur- 
cmd pe podiumul laureatelor. De 
asemenea, în concursul republican 
deschis copiilor, micii viteziști mu
reșeni s-au făcut la rîndul lor re
marcați.

De unde iși trag seva aceste re
marcabile performanțe 1 Răspun
sul ni l-a dat prim-vicepreședin- 
tele C.J.E.F.S. Mureș, Ion Bogdan: 
„Cartierul 7 Noiembrie, situat în 
partea de Nord a municipiului, 
constituie un nesecat izvor de ele
mente talentate pentru patinaj. 
Aici se organizează an de an cam
pionate pe categorii de virstă, 
puștii disputindu-și întiietatea, cu 
ardoarea specifică vîrstei lor, pe 
pista de asfalt a Școlii generale nr. 
7. La ultimul concurs au partici
pat peste 60 de fete și băieți“.

Prin organizarea 
nea competiții de 
care antrenorul C. 
un sprijin deosebit din partea pro
fesorului de educație fizică Alex. 
Mozeș, de Ia Șc. gen. nr. 7 — se 
asigură o neimanentă sursă de

unor aseme- 
cartier — la 
Gali primește

I
I
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GRIJA, PREOCUPARE, INSĂ-PE ALOCURI I
NEPĂSARE Șl DEZINTERES

In municipiul Ga
lați s-au înfăptuit 
multe lucruri bune, 
au prins viață ini
țiative frumoase în 
direcția gospodări
rii spațiilor de joa
că pentru copii. 
Este un fapt care 
onorează pe edilii 
modernului oraș de 
la Dunăre. Dar, din 
păcate, apar pe a- 
locuri minusuri su
părătoare la acest 
capitol, unele e- 
xemple de nepăsare 
și dezinteres.

în unele zone ale 
microraionului 17 
din cartierul Tigli- 
na III, de pildă, 
pe latura sudică a 
blocurilor E4 și E5, 
acolo unde este a- 
menajat un teren de 
joacă pentru copii, 
cu balansoare, lea
găne și u de 
sărituri, —• a-
dică buruieni, gu
noaie, praf — 
vorbește de absen
ța regretabilă a spi-

vedere că
aso-

Avînd în 
împuternicitul 
clației de locatari 
este un septuagenar 
de la care, firește, 
nu se poate aștepta 
totul, s>e impunea 
ca aJți-, tovarăși, 
care au calitatea de

NOTA

a urni lucrurile pe 
un făgaș bun (Ni- 
colae Nicolae, de
putat municipal în 
circumscripția 53. și 
Costică Anton, in
structor cu activi
tăți obștești în Con
siliul popular muni
cipal etc) să facă 
mai mult. De ase
menea, un verita
bil fodar 3e infecție 
oferă și spațiul de 
joacă amplasat în
tre blocurile El și 
C2.

gălățean. în 
na I, locuit 
de cetățeni, 
un imens spațiu si
tuat în zona Com
plexului comercial. 
Un spațiu afectat 
pentru sport, pen
tru mișcaire. Că este 
așa o dovedesc doar 
cele două porți de 
fotbal. In rest, praf 
cu ‘nemiluita, con
diții cu totul im
proprii pentru prac
ticarea exercițiului 
fizic, deși spațiul 
îngăduie amenajări 
multiple (pentru at
letism, tenis ș.a.).

Sînt, prin urmare, 
cîteva pete negre 
pe fața unei așezări 
urbane care are 
dreptul, datorită e- 
forturilor generoa
se ce se fac pentru 
modernizare și în
frumusețare, de a 
concura cu cele 
mai arătoase așe
zări ale țării...

Tigli- 
de mii 
se află

I
I
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ne ți ce s-a realizat în domeniul 
zei materiale?

— In toate cartierele botoș&J 
(Eminesc-u, Cornișa, Octa-v ’' 
există terenuri de volei, 
handbal, mese de tenis 
locuri de joacă dotate cu 
necesare. De asemenea, i 
tribuit materiale și echipament 
lor asociații de locatari care 
manifestat interes pentru sport

— Pentru că v-ați referit la 
tivitatea sportivă la nivelul ca 
relor, v-am ruga să ne dați și 
amănunte...

— Trebuie să precizez că asoc 
ile d e ’ 
factor 
Dintre 
zatori 
două :
tav Băncilă și loan Popa din ca 
rul Eminescu. In ceea ce prr 
competițiile de cartier, ele sînt 
zervate cu prioritate copiilor și 
prind. întreceri la tenis de n 
volei și tenis d» cîmp, toate cu 
finale pe munic\piu. Trebuie 1 
ționate, totodată, și concursuri 
titulate „Cel mai bun aruncate 
coș* sau „Cine 
metri ?"

Se înțelege că 
astfel de competiții are drept 
și depistarea unor elemente

’ Ban 
ba» 

ins ta 
apar, 

s-au

locatari reprezintă princij 
de dinamizare a activi 
multele exemple de orj 
inimoși, mă opresc doa 
loan Senec din cartierul

bun aruncai 
înscrie de

organizarea

ta te. în acest sens, efectele 
pozitive. De pildă, mulți dintre 
vii care practică baschetul la J 
la sportivă au fost depistați de 
fesorul Mircea Vaizer tocmai î 
ma unor competiții de cartier.

— Cum va sprijini C.J.E.F.S 
viitor activitatea sportivă a c? 
relor botoșănene 1

— Prin sporirea bazei mato 
(pentru început vor fi montate 
multe panouri de baschet), pr 
fierea unor noi competiții la 
nivel. D.'sigur, asociațiile de 
tari vor 11 cele jde care va c 
în primul trînd permanenta 
sportive a caotlerelor....

Eotonuel FÂNTÂN



mene de miercuri să nu lie cu

PENTRU A.S.A. TG

In plină acțiune, 
e atac al Rapidului.

Neagu. vîrfui

Oynamo Dresda este clasată 
[imul ioc in campionatul k. 
trmane. In

MIERCURI, START AL REPREZENTANTELOR NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE

Cu meciurile de campionat pe care le susțin azi, cele 
patru echipe românești care ne reprezintă în această 
toamnă în cupele europene î$i încheie — în mod practic 
— pregătirile în vederea debutului. Pentru că pînă miercuri, ziua 

primelor meciuri, mai este timp doar pentru antrenamente de în
treținere, iar dinamoviștii vor întreprinde și drumul pînă la 
Madrid. Ideea de joc a fiecăreia din cele patru formații este — 
ne place să credem — conturată, „unsprezece! e" de debut este 
și el cvasicert, bineînțeles dacă azi nu vor apărea accidentări, pe 
care nu este de dorit să le înregistrăm.

In condițiile actuale ale fotbalului nostru, desigur, felul cum 
el se va prezenta în cele trei prestigioase competiții continentale 
nu ne este deloc indiferent. Interesele generale ale fotbalului ro
mânesc, necesitatea menținerii sale intr-un plan ridicat al aten
ției opiniei publice sportive europene impun abordarea partide
lor cu maximă concentrare, o mobilizare de voință și de capa
cități tehnico-tactice care să permită absolvirea primului tur în 
cît mai bune condițiuni. Din acest punct de vedere, responsabili
tățile lui Dinamo, Rapid, A.S.A. Tg. Mureș și Universitatea Cra
iova sint din cele mai mari, ele depășind nivelul „orgoliului de 
club". al așa-numitei „cărți de vizită" și atingînd cotele superi
oare ale angajării prestigiului soccerului național. Așteptăm, deci, 
din partea celor patru echipe — care și-au ciștigat pe merit, în 
ediția precedentă a campionatului și „Cupei României", dreptul 
de a fi „ambasadoare" ale fotbalului nostru — comportări demne, 
apreciate, corespunzătoare cerințelor iubitorilor fotbalului de 
la noi.

Este adevărat, în acest an sorții au fost mai severi decit in 
alte ocazii similare, rezervînd echipelor noastre, în primul tur, 
numai adversari de mare calibru, de indiscutabilă valoare (Real 
Madrid. Anderlecht, Dynamo Dresda, Steaua roșie Belgrad). Acest 
lucru, însă, trebuie să-i mobilizeze și mai mult pe fotbaliștii 
noștri, pentru că o calificare in dauna oricăreia din aceste patru 
adversare ar constitui o reală performanță internațională, ar 
atrage aprecieri clubului respectiv, fotbalului nostru.

Semi-etapa de azi a Diviziei A, în care evoluează cele patru 
echipe ce vor juca miercuri în cupele europene, trebuie să repre
zinte pentru ele un pas înainte pe drumul atingerii unei cît mai 
bune forme sportive, să ne sporească încrederea în posibilitățile 
lor. în același timp, atragem atenția că, fiecare din cele patru 
echipe avînd unele dificultăți de lot, ar fi foarte neplăcut ca azi 
să se producă alte accidentări, alte indisponibilități.

Este. deci, datoria conducerilor tehnice ale celor opt echipe 
care joacă azi, a arbitrilor însărcinați cu conducerea meciurilor, a 
observatorilor federali să ia toate măsurile pentru ca partidele să 
se dispute într-o atmosferă de perfectă sportivitate, 
cît potențialul de joc al reprezentantelor noastre în 
mene de miercuri să nu fie cu nimic diminuat.

Radu

în așa fel în- 
dificilele exa-

URZICEANU

Spre deosebire de celelalte com- 
elltoare in întrecerile europene in- 
Mieluburi, liderul actual al cam- 
ionatului nostru, A. S. Armata 
'g. Mureș, se află înaintea primei 
ile participări la o competiție de 
iile continentală. E drept, cu a- 
roape doi ani în urmă, mureșenii 
u lost prezenți în „Cupa balcanl- 
ă“, fiind întrecuți in finală de Lo- 
omotiv Sofia.
S-au scurs de atunci doi ani, timp 

i care formația din Tg. Mureș s-a 
lalurizat, a devenit o adevărată 
chipă, coeziunea jucătorilor s-a im- 
unătățit, iar atuul principal al 

militar — tehnica jucători- 
a crescut și el, devenind ar- 
. 1 a reprezentantei noastre 

Cupa U.E.F.A. Dar ceea ce tre- 
> subliniat în mod deosebit — 

idecind după ultimele apariții ale e- 
rtipei in partidele primei divizii — 
ste creșterea potențialului său mo
li, faptul că cedează mult mai greu 
lițiativa, că știe să revină la con- 
ucerea jocului chiar dacă este 
ondusă. Forma bună demonstrată 
i acest început de sezon de A.S.A. 
creat o emulație deosebită la Tg. 

Iureș, unde partida cu Dynamo 
■resda — o adevărată piatră de 
icercare pentru lider — este aș- 
iptată cu mult interes. De altfel, 
upă cuim ne-a informat ieri, te- 
tfonic, președintele A.S.A,, lt. col 
fheorghe Plntille, toate cele 20 009 

bilete puse în vinzare au fost 
izate.
i mult interes este așteptat me

de azi ou S. C. Bacău, o echi- 
aflată in creștere de formă — 
•tiție generală in vederea parti
de miercuri, cu Dynamo.

tpâ meciul susținut la Cluj-Na- 
i, cu C.F.R., _ roș-albaștrll și-au 

Ltlnuat pregătirile in același ritm, 
rți s-a alăturat echipei sale și 

itrenorul Tiberiu Bone, care s-a 
apolat dim R. D. Germană, unde 
I urmărit pe viitoarea adversară a 
tunației militare. Solicittadu-1, 
L. ne_a declarat următoarele :

pe 
D. 

partida urmărită de

I
I

DINAMO SPERĂ ÎNTR-O COMPORTARE BUNĂ
Dintre echipele de club româ

nești, Dinamo București deține re
cordul participărilor în cupele eu
ropene. Ea a fost pînă acum pre
zentă la șapte ediții ale „Cupei 
campionilor europeni", la una a 
„Cupei cupelor două ale

mare firmă în soccerul continen
tal (2—1 cu 
cu Liverpool, 
drid, 2—2 cu 
Interesant de 
că Dinamo a .
pele europene, mai bine în dcpla-

Internazionale, 1—1 
2—2 cu Atletico Ma- 
Spartak Trnava etc.), 
remarcat este faptul 
jucat uneori, în cu-

tn prim-plan, Sătmăreanu II, care reușește să se strecoare cu 
balonul printre doi adversari, (Secvență din meciul Dinamo—F.C. Koln, 

disputat la București in toamna anului trecut)I
I
I
I

„Cupei U.E.F.A.". Deși — din pă
cate — echipa dinamovistă nu a 
izbutit, la nici una dintre aceste 
ediții, să promoveze în fazele su
perioare ale respectivelor compe
tiții, fiind — de regulă — elimi
nată după desfășurarea primelor 

în 
ob- 
cu

tururi, ea și-a trecut, totuși, 
palmares rezultate prestigioase 
ținute în fata unor formații

RAPID A DEMONSTRAT DE ATITEA ORI
PUTEREA SA DE MOBILIZARE..

Rapid, față in față cu Ander
lecht Bruxelles. Acum, în 
ma unui examen atît de 
echipa din Ciulești are o 
ție de neinvidiat. Așa cum 
și în numărul nostru de ieri, in
disponibilitățile în lotul său s-au 
cam ținut lanț. Miercuri, însă, în 
amicalul cu 
jucat și Iordan, 
M. Stelian. Se 
lor și azi și, 
cu Anderlecht. 
antrenament și .
care fuseseră și ei scutiți de e- 
fort Doar pe tînărul Petcu nu 
se poate conta două săptămini, 
fiind operat de 
probabil, pe 
o periostită la călcîi. ..
plăcută, ne spunea Liviu Mihăi- 
lescu, 
dar nu
o participare activă a tuturor ju
cătorilor, cu ajutorul medicului 
Birzu, sperăm să trecem peste 
ceste neplăcute momente".

preaj- 
dificil, 
situa- 

scriam

Flacăra Moreni au 
FI. Marin, Neagu, 
speră în folosirea 
firește, în meciul 
I-am revăzut la 
pe Savu și Niță,

amigdalite, și.
Leșeanu, care acuză 

„Stare deloc

vicepreședintele clubului, 
alarmantă. Cu calm, cu

Șt.
a-

MUREȘ. UN DERUT

TIBERIU BONE

nu- 
(n.n. 
cali- 
COÎ1-

Toți jucătorii sint conștienți 
misiunea dificilă pe care o 
dar gindesc că, printr-o mobilizare 
totală, pot avea o comportare ono
rabilă.

Anderlecht Bruxelles, de. 16 ori 
campioană a Belgiei, chiar dacă 
în prezent ocupă locul 17 in cla
sament, rămine o formație pu
ternică. Iată, de altfel, părerea 
antrenorului I. Motroc, care, marți, 
a urmărit partida de campionat 
S. K. Beveren — Anderlecht : 
„tn formația pe care adversarii 
noștri au aliniat-o in acest joc, au 
evoluat patru olandezi și un da
nez, doi componența. ai lotului re
prezentativ al Belgiei. Anderlecht 
a încheiat jocul cu o remiză, 2—2, 
după ce a condus cu 1—0 și 2—1. 
Este o formație robustă, cu o pre
gătire fizică excelentă. Nici un ju
cător n-a cunoscut odihna in te
ren in cele 90 de minute. Jocul 
atletic al unora (fundașii Broos și 
Thisen, libero-ul Haan, mijlocașul 
Reesel și atacantul danez Ander
sen) se împletește cu finețea tehnică 
a atacanților Poucke și cunoscutul 
Rensenbrinck. In atac, schimburile 
de locuri sint foarte dese. An
derlecht a atacat cu cite șapte ju
cători și s-a apărat cu 
incomodează, 
combinațiile 
tehnice, făcute in viteză. Golurile 
primite s-au datorat unor defec
tuoase dublări, unii apărători lă- 
sînd sarcina pe ceilalți. Dacă toți 
jucătorii noștri vor lupta cu dă
ruirea de care sint capabili, chiar 
pînă la epuizare, cu o angajare to
tală, vom obține un rezultat bun".

Rapid a probat de atitea ori ca
pacitățile Sale de mobilizare, uni
tatea sufletească, care au dus-o, de 
pildă, la succesele din „Cupa 
României". Rapid ne-a arătat de 
atitea ori marea sa dăruire și în 
cupele europene. Printre învinsele 
sale se află echipe cunoscute ca 
Trahia Plovdiv, Legia Varșovia, 
A. C. Napoli, Rapid Viena, Lands- 
krona. A cedat greu în fața lui 
Juventus Torino (0—0, 0—1). Un 
succes in fața lui Anderlecht ar 
fi un motiv de mîndrie pentru 
noua și tinăra echipă a Rapidului.

de 
au,

nouă. O 
insă, pasele scurte, 
rapide, subtilitățile

Constantin ALEXE

care-i aveau pe

mine
mal
4—3 cu . .. __  _______ _
tâți deosebite, un joc solid, in

Cottbus, Dynamo nu 
> ciștigat pe merit 

Energie), dar a etalat

ti/nuă mișcare, cu surprinzătoare 
schimbări dc ritm, un Joc în forță
prestat dc o echipă de atleți. Toți 
cel 11 jucători mi-au plăcut, dar ta 
mod deosebit li remarc pe interna
ționalii DSrner, Hăfner și Wătzlich, 
ca și pe cîțiva tineri, printre care, 
tn mod deosebit, Richter și Sachse. 
Kreische nu numai că este complet 
refăcut după cele două operații su
ferite la genunchi, dar joacă exce
lent. Vor fi două „manșe" foarte 
disputate. Sper, desigur, in califica
rea formației mele. Va fi greu, dar 
nu imposibil. Am încredere în jucă
tori, în fotbalul pe care l-au demon
strat în acest început de sezon".

Mircea

>\\\\\\\\\\^^I
I

plică madrilenilor, 
atunci în rîndurile lor pe Di Ste
fano Gento). Condițiile în care 
vor aborda campionii noștri a- 
ceastă nouă dublă confruntare cu 
echipa spaniolă nu par prea favo
rabile, avînd în vedere, mai ales, 
dificultățile întîmpinate de 
în operațiunea de întărire 
tivului său, startul destul 
țin convingător luat în 
campionat (care are printre cauze 
vacanta foarte scurtă din vară și 
programul prea 
tima vreme), cît 
de a-i utiliza la 
R. Nunweiller și 
suspendării lor 
fotbalistic european).

Aceasta nu înseamnă, 
echipa noastră campioană pornește 
lipsită de șanse în fata formației 
madrilene. Dimpotrivă, sint și su
ficiente indicii care ne oferă în
dreptățite speranțe pentru o bună 
comportare a dinamoviștilor în 
dubla manșă cu campioana Spa
niei. Meciul cu Jiul, din etapa tre
cută a campionatului, ne-a arătat 
un Dinamo mai aproape de posi
bilitățile sale reale, impresie pe 
care partida de astăzi, de la Con
stanța, o poate confirma și întări, 
cu atit mai mult cu cit este po
sibilă și reintrarea lui Dudu Geor
gescu. De altfel, și antrenorul 
principal al dinamoviștilor, Dumi
tru Nicolae-Nicușor, spunea zilele 
trecute că toii jucătorii săi mar
chează 
ce îi 
critic"

Nu 
faptul 
dat și în 
pentru ea 
mobilizeze 
sura adversarului 
cum este datoare să o facă și a- 
cum. In acest sens, chiar și acest 
recent rezultat strins (de 1—2) ob
ținut la Palma de Majorca în fata 
Realului ne îndreptățește să spe
răm că miercuri, la Madrid, Di
namo nu va evolua în postura 
unei echipe dinainte învinse, ci — 
ca și in alte apariții anterioare pe 
stadionul „Santiago Bernabeu" — va 
reuși să reprezinte cu cinste fot
balul românesc.

Dinamo 
a efec- 
de pu- 

actualul

VALE

încărcat din ul- 
și imposibilitatea 
Madrid 
Dobrău 

dictate

„astei
pe Dinu, 
(datorită 

de forul

însă, că SEI

Ș Așadar 
natul bal 

ș tiva Gre 
septembri 

-țjregâtires 
al „tricol... ,, Ll.VVO

rează sul 
partide a 
liminarii 
stat, ieri 
antrenorii 
Discuția I 

— Cred 
acel punJ 
reprezentl 
tea testul 
20 august 

— Eu 
chiar lapl 
lecționabl 
constant 
aici am 
reanu II, 
Sper ca 
Vl-a a cal 
tidele dii 
aducă nd 
tea tuluri] 
la pregăil 
din parte 
absent in 
terenul <1 
traumatis 

— Ce i 
de la 24]

Clin] 
ale fotbal 
combativi 
gajament. 
repere, in 
pe care 
șurănr la 
Snagov, d 
nuțios al 
ca, in ziu 
să se situ 
pregătire, 
sportivă, 
partidă-rq 
să ne iml 
tidei, să-| 
rului prol

Conitantin FiRANESCU

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

CL

o revenire de formă, ceea 
dă speranța că „momentul 
a fost depășit.

trebuie,
că

va-

Oblemcnco și G. Andersson, schimbînd tradiționalele fanioane îna
intea meciului tur din C.C.E., ediția 1974—75, dintre Universitatea 
Craiova—Atvidaberg (Suedia), 2—1.

sare decîi acasă, reușind califica
rea in tururile următoare sau fiind 
foarte aproape de atingerea aces
tui obiectiv pe terenurile echipe
lor adverse (cum a fost cazul la 
Trnava, la Madrid și — nu mai 
departe decît anul trecut — la 
Koln).

Miercuri, dinamoviștii — cîști- 
gători ai ultimului campionat na
țional — își vor face debutul in
tr-o nouă ediție a C.C.E. Misiu
nea lor este in acest an încă de 
la început extrem de dificilă, de
oarece, după cum se știe, sorții 
le-au hărăzit ca parteneri de în
trecere — chiar în primul tur al 
competiției —■ pe campionii Spa
niei, jucătorii cunoscutei și
loroasei formații Real Madrid. în 
compania căreia Dinamo a mai e- 
voluat cu 12 ani în urmă, tot în 
C.C.E. (1—3 la București și 3—5 
la Madrid, ambele partide fiind 
unanim apreciate pentru spectacu
lozitatea lor, fotbaliștii români, 
deși învinși, dînd o frumoasă re-

A 4-a PREZENTA7

Universitatea Craiova a debutat în
tr-o competiție europeană cu cinci 
ani în urmă, în toamna lui ’70. A ju
cat cu Dozsa Pecs în „Cupa orașe
lor tîrguri“, azi „Cupa U.E.F.A.". A 
ciștigat la Craiova, dar a pierdut în 
deplasare, primind 3 goluri în 10 mi
nute, amînînd pentru altă dată re
alizarea unui succes meritoriu într-o 
confruntare internațională. Trei ani 
mai tîrziu, în aceeași competiție, stu
denții au reușit să elimine una din 
cele mai puternice formații italiene. 
Fiorentina (0—0. 1—0). Turul următor 
i-a adus ca adversară o... selecționată 
de internaționali a lui Standard Llege 
și rezultatele se știu: 0—2 șl 1—1. în 
sfîrșit, în „Cupa campionilor euro
peni", anul trecut, Universitatea — 
Atvidaberg 2—1 șl 1—3, deși echipa 
noastră PUTEA, efectiv, 
că formația suedeză.

Acum, un nou debut 
lor în cupele europene.

să depășeas-

al 
Al

_ _ _
CUM SE CALIFICĂ ECHIPELE

craioveni-
4-lea. Ad-

ceea ceRegulamentul cupelor europene prevede următoarele clauze In 
privește calificarea echipelor în etapele următoare :

— echipele care cuceresc mai multe puncte în partidele directe 
se califică pentru turul următor (se acordă 
victorie, 1 p. pentru meci nul și 0 p. pentru

— in cazul cind punctajul este egal, se 
mal bun ;

— dacă și golaverajul este egal, se va 
mai multe goluri in deplasare ;

— dacă egalitatea la punctaj și golaveraj persistă, după al doilea meci 
se vor acorda prelungiri (2X15 minute) ;

— în cazul cind egalitatea se menține 
meci se vor acorda cite 5 lovituri de la 11 
și, în cazul cind egalitatea continuă, se va 
fiecare formație, pînă la departajare.

punctajul obișnuit : 2 
înfrîngere) ;
califică formația cu un

califica formația care

(tur-retur) 
p. pentru

golaveraj

a marcat

ți după prelungiri, la ai doilea 
m. Ele vor fi executate alternativ 
mai acorda cite o lovitură pentru

desigur, uitat nici 
echipa bucuresteană a 

alte împrejurări dificile 
dovada că știe să se 

pentru o replică pe mă- 
întîlnit, așa

A CRAIOVENILOR...
versar — Steaua roșie Belgrad, mul
tipla campioană a Iugoslaviei, o pre
zență aproape permanentă, cu rezul
tate foarte bune, în competițiile con
tinentului. Antrenorul Constantin Cer- 
năianu a fost la Belgrad, duminica 
trecută, pentru a urmări pe Steaua 
roșie în derby-ul cu Partizan, meci 
jucat pe ploaie, în prezența a peste 
100 000 de spectatori. El ne-a spus :

— A fost un derby de calitate, cu 
angajament fizic total, cu marcaj strict. 
Steaua roșie s-a prezentat excelent, 
a ciștigat cu 2—0, dar putea învinge 
la 5—6 goluri diferență. Este o echi
pă sobră, care practică un fotbal at
letic, în mare viteză. La Craiova vor 
juca miercuri și cei doi absenți din 
derby-ul belgrădean : Savici și Acimo- 
vici. Așa stind lucrurile, 
noastră va fi dificilă. Ne pregătim, 
însă, cu toată seriozitatea pentru a 
face față acestui examen de maximă 
dificultate.

Toată săptămtna. lotul Universității 
a efectuat cîte două antrenamente pe 
zi. S-a prezentat la antrenamente și 
Crișan. El s-a angajat față de club, 
față de echipă, că se va pregăti cu 
toată seriozitatea pentru a redeyeni 
același jucător util ,,ll“-lui craiovean. 
Astăzi, pe stadionul Central — arena 

care va găzdui miercuri întîlnirea 
cu Steaua roșie — Universitatea va 
face ,.repetiția generală* în compa
nia unui adversar incomod, Politeh
nica Timișoara. în tribunele stadionu
lui Vg fț_prșzer& din npți antrenQruJ 
sSCUhd al Kelgrâdenilor, GioticI, pen
tru a-1 urmări pe craioveni, „care •— 
afirma tehnicianul iugoslav — m-au 
surprins prin jocul bun practicat în 
prima repriză cu Sportul studențesc, 
pe care am văzut-o la televizor'1.

Universitatea la miercuri al 4-lea 
start 
Miile 
start

1. Dinamo I
2. Univ. Crai
3. F.C. ArgJ
5. „Poli" id

4-5. S C. Bac]
6. F.C. Cona
7. „Poli* TI
8. Steaua |
9. Sporțul su

10. C.F
11. F.C n|
12. Rapid
13. Jiul
14. U.T.A.
15. A.S.A
16. F.C.M. R
17. F.C. Biho]
18. „LT Cluj]

misiunea

H

1. Univ. C
2. F.C. Ar
3. Dinamo
4. S.C. E
5. „Poli*
6. Steaua
7. Sportul
8. F.C. C
9. A.SA.

10-11. F.C. Ol
10-11. C.F.R.

12. F.C.M.
13. „Poli*
14. Rapid
15. F.C. Bi
16. U.TJL
17. Jiul

18. „U" CIi

într-o competiție europeană, 
el de simpatizant! doresc un 

fructuos, de bun augur.

D« 
arului 
Alexandria șl 
dețean penu 
fizică și spori

Jh» I 
inedită broșui 
interesa, deslJ 
iubitorii fotbal 
deț. I

Intitulată (cl 
„Programul D 
C.“, broșura 
mează 32 de 
grijit tipărite j 
cuprinde pe li 
mul Diviziei A

curind. 
„Teleoi



PROGRAMUL COMPLET AL
ASTĂZI

F. C. CONSTANȚA
(med

UNIVERSITATEA CRAIOVA— „POU* TIMIȘOARA
A.S.A. TG. MUREȘ
RAPID

— DINAMO 
televizat)

ETAPEI A 6*>a A DIVIZIEI A
MIINE

„U- CLUJ-NAPOCA 
SPORTUL STUDENȚESC

(stadion

u SĂPTĂMÎNII

ESCU

ILOR

— S. C. BACĂU
— F. C. BIHOR

(stadion „23 August", ora 17,45)

F. C. ARGEȘ 
JIUL

FjC. olimpia s. mare

— STEAUA
— POLITEHNICA IAȘI

Republicii)
— F.C.M. REȘIȚA

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
(se disputa la Deva) 
U.T.A.

Toate partidele încep la ora 16 (cu excepția celei de azi, de la București)

VEȘTI DE LA ECHIPE
• Big an. cunoscutul fandaș 

centrai de Ia F.C. Olimpia Satu 
Mare, și-a susținut, nu demult, 
examenul de bacala_ureat la Ora
dea. Săptămîna trecută l-am în- 
tîlnft în orașul de pe Crlș, în timp 
ce se afla în febra examenelor 
pentru... Institutul pedagogic, Fa
cultatea de educație fizică. De a- 
cum, Bigan este student I Râmîne 
de văzut dacă va obține și dezle
garea de la fostul lui club pentru 
a reapare pe gazonul unde se dis
pută meciurile de Divizia A.

c. AKGEȘ. Piteștenii au e- 
antrenamente zilnica

ampio- 
?zenta- 
lic (24 
Despre 
ixamen 
naugu- 
: cinci 
î (pre- 
S.) am 
rbă cu 
Inescu.

depășit 
nare a 
înain- 

, de la

bucură 
tre se- 

i'ormă 
ipionat, 
Sătmă- 
ini ș.a. 
Iapa a 
și par- 
;ne, să 
n par- 
nvocati 
,i mult 
rgescu, 
de pe 

a unui

Detaliați-ne, rugăm,
programul de lucru al săptă- 
minii care urmează.

— Este vorba de efectuarea 
unui număr de antrenamente 
Ia toți factorii în scopul men
ținerii și îmbunătățirii elemen
telor de joc. Vizez mărirea vi
tezei de deplasare și de exe
cuție și rezistența în regim de 
viteză a jucătorilor, capitole 
care, am mai spus-o, ar trebui 
să fie, în primul rînd, în aten
ția cluburilor. Vom face și o 
analiză a testului de la Torino, 
concluzionat ca satisfăcător la 
timpul potrivit. O să caut, îm
preună cu jucătorii, și expli
cații la următoarea întrebare 
care mă frămîntă : de ce evo
luțiile unor „tricolori* 
pele scurse 
tuează sub 
împotriva 
Juventus ?

— Acest 
tei de randament a selecționa- 
bililor a fost sesizat și de noi.

• F.
fectuat 
Miercuri au jucat la Slatina cu di
vizionara B Dinamo (2—4 I).
Mustățea și Olteanu continuă să 
fie indisponibili. In schimb, este 
restabilit Zamfir și nu este ex
clusă posibilitatea folosirii lui. • 
F.C.M. REȘIȚA. Pînă miercuri, 
cînd reșițenii au susținut un joc- 
școală (două reprize a 60 de mi
nute fiecare) cu Siderurgistul și, 
respectiv, Energia Reșița, echipe 
din campionatul județean, au avut 
loc antrenamente intense, cu ca
racter fizic-tehnic-tactic. Beldeanu, 
Tănase și Pușcaș sînt mai departe 
indisponibili.

• A.S.A. întregul efectiv a fost 
prezent la antrenamentele care 
au avut loc în această săptamînâ. 
In „amicalul" disputat în compa
nia divizionarei B Gaz Metan Me
diaș (3—1) accentul a fost pus pe 
dezvoltarea capacității ofensivei 
• SPORT CLUB BACAU. Euforia 
după succesul de la Oradea a tre
cut de mult, băcăuanii antrenîn-

5; du-se toată săptămîna cu seriozita- 
tea care caracterizează pe antre-

ersarul

enerale 
viteză, 
re an- 
aceste 

litoare, 
desfă- 
de la 

m mi- 
propus 
g lotul 
tali de 
formă 

iceastă 
Greciei 
il par- 
Iversa- 
ers.

o 
o
2
2

2
1
2
2
3
1J
3
3

3
3
4

3- 9
5-19
3-10

21- 6 n
1J- 7 14
30- 7 14
19- 9 13
20-14 12
12-11 11
17-12 10
16-12 10
15-15 10
12-15 9
10—13 9
10-16 9
10—17 9
6-10 8

11-27 8
12-13 7
12—37 7
12—16 6

in eta- 
pină acum se si- 
nivelul prestațiilor 

campioanei Italiei,

paradox al diferen-

— în ceea ce mă privește, 
consider, totuși, că ne aflăm în 
fața unui cîștig pe planul psihic 
al echipei naționale, cîștig pe 
care vrem să-l dezvoltăm în 
continuare. Dacă el va fi culti
vat în permanență și la echi
pele de club, în sensul că nu 
există adversari invincibili, a- 
tunci vom putea descoperi noi 
valențe ale fotbaliștilor noștri 
și — cred eu — am putea să 
mai mărșăluim o etapă-două, iu 
plus, iu competițiile cupelor eu
ropene. Nu de alta, dar tot ne 
aflăm in preajma săptămînii de
buturilor continentale. Partida 
cu formația Greciei, fiți siguri, 
va fi abordată de pe această 
poziție.

— Succes !

Stelian TRANDAFIRESCU

norul Gh. Constantin. Joi, echipa a 
jucat în... familie, exersîndu-se di
ferite scheme tactice. Bădin s-a 
reintegrat în pregătiri, însă Pru- 
tcanu rămîne indisponibil.

• F.C. OLIMPIA. în afara șe
dințelor pregătitoare, echipa săt- 
măreană a susținut miercuri un 
joc-școală cu C.I.L. Sighet. Frații 
Battiori continuă să fie indisponi
bili. Iancu se află și el în trata
ment. dar va fi recuperat.

<* U.T.A. Atmosferă optimis
tă, antrenamente asidue și un 
amical cu C.F.R. Timișoara, dis
putat joi (2—1, au marcat Colnic, 
Broșovschi, respectiv Bocănici). 
Toți jucătorii sînt valizi, astfel că 
Nicolae Dumitrescu va trimite în 
teren formația care a învins pe 
Rapid.

• RAPID. Antrenamente în fie
care zi, între care s-a intercalat 
partida amicală cu Flacăra Mo- 
reni. Din cauza unor indisponibi
lități, unii jucători n-au luat par
te lâ pregătiri. Petcu este indis
ponibil pentru mai multă vreme 
(operație de apendicită), după 
cum problematică este și folosi
rea lui Leșcanu • F.C. BIHOR. 
După o analiză critică a evoluției 
necorespunzătoare din meciul de 
duminica trecută, jucătorii orădeni 
au participat cu toată seriozitatea 
la pregătirile din .această săptă
mână. Miercuri, F.C'. Bihor a sus
ținut un meci-școală cu diviziona-

ra C, Dinamo M.I.U. în lot nu este 
nici o Indisponibilitate. •
. • F.C. CONSTANȚA. După ana
liza făcută marți, a evoluției de 
la Reșița, echipa de pe litoral a 
efectuat zilnic antrenamente, joi 
susținînd și un joc-școală cu for
mația de tineret-speranțe. Hofmei- 
ster și 'Negoescu sînt în continu
are indisponibili. Pentru partida 
de astăzi este anunțată aceeași for
mație .care a jucat în. etapa trecută 
• DINAMO a susținut marți un 
joc de verificare cu propria for
mație de juniori, după care a -con
tinuat zilnic antrenamentele la 
Snagov. Este posibilă reintrarea 
lui Dudu Georgescu.

• JIUL. Jucătorii petroșăneni 
au urmat un program sever de 
pregătire. Vineri dimineața ei au 
plecat la Deva, unde au mai sus
ținut un antrenament. Este dată 
ca sigură folosirea lui Moldovan 
în linia de atac • C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA. După înfrîngerea sufe
rită în etapa trecută, feroviarii 
s-au antrenat intens. Miercuri, în 
drum spre Deva, s-au oprit la Hu
nedoara, unde au jucat cu divi
zionara B F.C. Corvinul. Scor i 
0—0. Bacoș și Moga sînt, în conti
nuare, indisponibili.

• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
Este probabil să reapară, pe ex
trema 
echipa 
da 
lej

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• PRINTRE ARBITRII care nu 

vor oficia în etapa de mîine se nu
mără și C. ManuȘaride, A. Munich 
și V. Iacob, întrucît ei sînt sancțio
nați de Colegiul central al arbitrilor 
de a mai conduce meciuri de Divizia 
A și internaționale, primii doi pe 
4 etape, cel de-al treilea pe 6 etape. 
In ceea ce îl privește pe arbitrul 
C. Manușaride, el nu se va deplasa 
în Belgia la meciul internațional pe 
care urma să-1 arbitreze în data de 
29 septembrie.

® JUCĂTORUL ZOLTAN CRIȘAN 
a revenit la Craiova, reluîndu-și an
trenamentele. El a fost suspendat de 
către Biroul federal pe trei etape, 
pentru nerespectarea obligațiilor de 
component al lotului național, și nu 
pe doi ani.
e KUN, CORIJENT LA TESTUL 

FIZIC. După cum am anunțat în zia
rul nostru de ieri, internaționalul 
lui F. C. Bihor, Atila Kun, și-a re
luat antrenamentele, cu intenția re
venirii în linia de atac a 
orădene. Dar 
drept de joq. 
cut și testul 
s-a prezentat ____ ___
ranța parcurgerii celor 3200 m. în 
12 minute dar, surprinzător, după 
2600 m. Kun a abandonat 1 El ur
mează să revină in fața comisiei.

© POIANA CÎMPINA — S.C. VO
LAN DEBREȚIN (UNGARIA) 4—1 
(3—0). Un frumos meci amical ur
mărit de peste 4.000 de spectatori. 
Gazdele au marcat prin Simaclu 
(min. 4 și 12). Paul (min. 32) șl Po
pa (min. 47). iar oaspeții prin Mi- 
kloș (min. 70). E. STROIE-coresp.

• U.E.F.A. A COMUNICAT forului 
nostru de specialitate arbitrii care 
urmează să conducă, la centru, me
ciurile tur-retur, programate în cu
pele europene la 17 septembrie și, 
respectiv. 1 octombrie.

de 
de

dreaptă, Crișan, reîntors la 
care l-a consacrat • Parti- 
azi constituie un bun pri- 
verificare a potențialului

craiovenilor înaintea debutului In 
„Cupa U.E.F.A." • POLITEHNICA 
TIMIȘOARA a jucat miercuri la 
Sibiu, cu F.C. Șoimii (0—1). „Aib- 
violeții“ au sosit, ieri, la Craiova, 
fără Arnăutu, dar... cu speranța 
realizării unui rezultat bun.

• „U“ CLUJ-NAPOCA a susți
nut antrenamente zilnice, cu 
ranța de a se prezenta fcitr-o
poziție de joc foarte bună în ziua 
partidei cu Steaua. Se anunță re
intrarea lui Coca. în schimb, Mier- 
luț este indisponibil în continuare. 
• STEAUA a jucat miercuri la 
Ploiești, cu formația Petrolul. 
Scor egal, 1—1, după ee gazdele 
au condus la pauză, iar militarii 
au egalat prin Dumitru. Iordănesca 
a ratat un penalty. în lotul bucu- 
reștenilor, o singură indisponibili
tate : Ion Ion.

• SPORTUL STUDENȚESC. Pe 
lîngă obișnuitele antrenamente zil
nice (miercuri și vineri, cîte două), 
bucureștenii au susținut joi și un 
joc-școală 
juniori, 
pregătire 
ducanu 
cuți după accidentările suferite), 
fiind probabilă folosirea lor în 
partida de duminică • POLITEH
NICA IAȘI. Studenții s-au antre
nat pînă miercuri în localitate, Iar 
joi dimineața au plecat spre Bu
zău, unde, după-amiază, au jucat 
cu divizionara B Gloria (scor i 
0—3).

cu propria echipă de 
La aceste ședințe de 

au luat parte Ră
gi M. Olteanu (refă-

DIVIZIA A In cifre
cele nouă par-în

ale et apei a V-a 
; marcat 26 de go- 

totalul lor ajun- 
la 123 : 93 gaz-
30 oaspeții.

• Go-lul eu nr. 100 a 
fost înscris de Luces- 
cu, în partida Dina
mo — Jiul.

• Anton („Poli* Iași) 
a marcat al treilea 
autogol al campionatu
lui.

Oblemenco, înscri
ind al treilea gol în 
acest campionat, s-a 
apropiat la un singur

• : 
tide 
s-au

gol de recordul lui 
Ozon (157).
• In această etapă 

s-au acordat 4 lovituri 
de la 11 m: 3 transfor
mate (Lucescu, Oble
menco si Dembrovschi), 
una ratată (Adam).

• Partidele etapei au
lost urmărite de 149 000 
de spectatori ; cei mal 
mulți — 30 000 — au
asistat la meciul Univ. 
Craiova — F. C. O- 
limpia.

• In această etapă 
s-a Înregistrat cel mal 
mic număr de cartona-

șe galbene de la. în
ceputul campionatului:
9. Numărul jucătorilor 
cu cartonașe galbene 
la activ a ajuns la 5L

• Situația In „Tro
feul Petachovscbi", du
pă cinci etape, este ur
mătoarea : 1—4. Cra
iova, Pitești, Reșița și 
Iași 9,33; 5. Cluj-Na
poca 9,20 ; 6—9. Tg.
Mureș, Timișoara, Con
stanța și Arad 9,00 ;
10. București. 8,70; 11.
Satu Mare 8,50; 12—13. 
Oradea și Bacău 8,33; 
14. Petroșani 6,50.

PRIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI

IATIVA

echipei 
pentru a putea primi 
Kun mai avea de tre- 
fizic. Ieri, orădeanul 
la București. în spe-

REAL MADRID — DINAMO (Cupa 
campionilor europeni): M. Gugulo- 
vici (Iugoslavia) — tur șl G. 
(Italia) -

RAPID 
cupelor): J. 
și M. Jursa

A.S A. TG 
DRESDA (Cupa U.E.F.A.): E. Pa- 
pavasiliou (Grecia) — tur și N. Dou- 
dine (Bulgaria) — i

UNIVERSITATEA 
STEAUA ROȘIE 
U.E.F.A.): A. Zade 
că) — tur și M.
— retur;

La toate partidele, arbitrii mai sus 
amintit! vor fi ajutați la linie de că
tre compatriot!.

retur;
ANDERLECHT
Bucek (Austria) 
(Cehoslovacia)

MUREȘ

Ciacci

UTILA
I B. în care joacă Au- 
natica Alexandria și 
limia Tr. Măgurele, 
Vl-a a Diviziei C, din 

re fac parte Cetatea Tr. 
ăgurele și Rova Roșiori, 
tn acest fel, iubitorii 
[bolului teleormănean au 

dispoziție un material 
rcumentar bogat, mai 
es că, în rest, broșura 
iprinde prezentări ale e- 
ipelor divizionare loca- 
, portrete ale unor ju- 
itori, dote statistice din 
ioricul balonului rotund 
i aceste meleaguri, date

despre campionatul Jude
țean etc.

In plus, întllnim texte din 
regulamentul de Joc. in
formații despre Jucători de 
frunte ai fotbalului 
nesc, normele complexu
lui polisportiv ,,Sport șl
Sănătate", ceea ce face 
ca broșura editată la Alex
andria să fie deosebit de 
utilă, ca acțiune de po
pularizare a fotbqlului lo
cal, și ne determină să 
dăm ca exemplu și altor 
județe această inițiativă.

• Un nou debut divizionar 
A al unui cavaler al fluierului 
am înregistrat în etapa trecută 
la lași, în meciul Politehnica 
— TJniversitatea Cluj-Napoca : 
Nicolae Dine seu, din Rm. Vîl
cea, în vîrstă de 32 de ani, cel 
mai tînăr arbitru din lotul A, 
profesor de educație fizică. Pe 
stadionul din Dealul Copoului, 
N. Dinescu s-a făcut remarcat 
prin atenția cu care a urmărit 
desfășurarea fazelor, prin 
promptitudinea deciziilor luate. 
Un început promițător, pe care 
îl dorim confirmat în viitoa
rele examene competlționale 
ale arbitrului vîlcean.
• Duminică, după cum se știe, 

Sport Club Bacău a reușit o spec
taculoasă victorie, în deplasare, 
la Oradea. Adevărul este că în
ainte de meci gazdele se cam 
temeau ca nu cumva să mai apară 
vreo surpriză, pentru că băcăuanii

plecat cu puncte de la 
La 18 octombrie 1969, 

Bacău cîștiga pe terenul 
cu 4-0 I In 1971-72, în 
Vll-a, echipa din Bacău

au mai 
Oradea. 
Dinamo 
Crișului 
etapa a 
reedita succesul, cîștigînd cu 2—1. Jr 
Așadar, S.C. Bacău se simte la 
Oradea ca pe terenul său, dacă i [ 
nu chiar mai bine I... 11

• Ciocan, fundașul central '! 
al echipei C.F.R. Cluj-Napoca, ]i 
a avut in acest început de a 1 
campionat o comportare con- «' 
stant bună, fiind remarcat, h 
alături de Dobrin și Antonescu, [i 
în fiecare etapă, de cronicarii i[ 
ziarului nostru. Performanța «( 
Iul Ciocan este cu atît mai ma- J i 
re, cu cît el a debutat anul (' 
acesta în Divizia A. Felicitări ! iț
• La sfirșitui partidei de la *■ 

Reșița, în vestiarul gazdelor, l-am Ji 
întîlnit pe Aurică Beldeanu (încă J 
nerestabilit după accidentul su- •[ 
ferit), care își felicita coechipie- Ji 
rii pentru succesul înregistrat Cu / 
volubil itatea-i cunoscută. acesta sj 
ne-a spus : „Băieții au luptat •, 
mult și au meritat să 
sugera și un titlu : 
MUNCITA l\

clștige. V-aș
VICTORIE

urma gre-• Se știe că în ____ _
șelii de arbitraj din ultimul 
minut al meciului Sportul 
studențesc — Universitatea 
Craiova (neacordarea unui 
gol valabil), arbitrul V. iacob 
a fost suspendat de către Co
legiul central al arbitrilor.

Mare ne-a fost, însă, sur
prinderea constatînd. că, chiar 
în etapa următoare, arbitrul 
respectiv a fost delegat să 
conducă meciul de Divizia B 
Rapid Arad — Industria Sîr- 
mei Cîmpia Turzii. Este ade
vărat că sancțiunea viza me
ciurile de Divizia A și inter
naționale. dar această delega
re imediată la conducerea 
unui meci important trezește 
nedumerire. Așa înțelege Co
legiul central al arbitrilor se
riozitatea propriilor măsuri, 
caracterul educativ al unei 
sancțiuni? Ce părere are 
F.R.F. despre acest lucru ?
• Printre spectatorii prezenți la 

meciul F.C.M. Reșița — F.C. Con
stanța se afla și Pușcaș, mijlo
cașul formației gazdă, care du
minică dimineața venise de la 
București, unde a fost supus unei 
intervenții chirurgicale. Cu toate 
că operația (făcută de dr. D. 
Tomescu) reușise perfect, Pușcaș 
nu a putut să-și ascundă amără
ciunea provocată de faptul că 
va trebui să mai stea încă o 
tună cu piciorul în ghips.

SERIA I : Liceul de fotbal Ba
cău — Ceahlăul P. Neamț 4—0, Li
ceul 2 Iași — Șc. sp. Tecuci 2—0, 
Unirea Focșani — C.F.R. Pașcani 0—0, 
Rulmentul Bir iad — Gloria Buzău 
2—1, C.S.M. Suceava — Liceul 
A. I. Cuz-a Focșani 3—0, Șc. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej — Politehnica 
iași 2—1, C.S.
0—3; SERIA 
lăți — F. C. 
„23 Aug.ust“ 
1—0, Șc. sp. 2 
cea 2—1. : . ____ _____ _
Metalul București 1—3, Șc. sp. Călă
rași — Sportul studențesc 0—1, Azotul 
Slobozia — Rapid. București 1—3 ,
Autobuzul București — F.C.M. Galați 
4—0 ; SERIA A III-A : Progresul 
București — ș.n. Oltenița 3—0, 
T.M. București — ” Poiana Cîmpina 
1—1, Voința București — Flacăra Mo- 
reni 3—0, F.C.M. Giurgiu — Chi
mia Tr. Măgurele (ne prezenta re). Pe
trolul Ploiești — Steaua București 
0—3, C. S. Tîrgoviște — Liceul M. Vi
teazul București 3—2 ; SERIA A IV-A : 
Universitatea Craiova — Liceul 1 Ca
racal 3—0, Șc. sp. Știința Petroșani — 
Cimentul Tg. Jiu 4—0, F. C. Argeș 
Pitești - --
Rm.
0—0, 
peni 
Jiul 
șani

C.S.M.
I. Cuz-a Focșani 

_ Gheorghiu-Dej
Botoșani — S.C. Bacău 
A II-A : C.S.U. Ga- 
Constanța 2—2. Steaua 
Buc. — F. C. Brăila 
București — S. C. Tul- 

Flacăra roșie București —

Gloria’ Arad — Șc. sp. Caransebeș 
1—0, Șc. sp. Jimbolia — U.T.A. 1—3, 
C.FjR. Timișoara — F.C.M. Reșița 
1—0, Viitorul Timișoara — Strungul 
Arad 0—0, Rapâxl Arad — Politehnica 
Timișoara 0—1, Șc. sp. Lugoj — Di- 
eiTia Orșova 7—1 ; SERIA A VI-A î 
F. C. Bihor — Șc. sp. Victoria Oa
rei 3—0, C.R.F. Cluj-Napoca — Glo
ria Bistrița 4—0, Șc. sp. • 
Armătura Zalău 3—1, 
C. Turzii — Șc. sp.
C.I.L. Sighet — „U*
0—12. F.C. Olimpia Satu Mare — F.C. 
Baia Mare 0—1; SERIA A VII-A: Stea
gul roșu Brașov — Șc. sp. Tg. Mureș 
4—1. Trac t.oi-ui Brașov — Oltul 
Gheorghe 1—0, Șc. sp. Tg. Secuiesc
— Șc. sp. Mediaș 1—3, A.S_A. Tg. Mu
reș — Șc. sp. Miercurea Ciuc 3—0, 
Metalul Sighișoara — Șc. sp. Odor- 
hei 1—1, Șc. sp. Gheorghieni — Șc. 
sp. Brașov 1—2 ; SERIA A Vin-A : 
Șoimii Sibiu — Liceul 2 Deva 3—1, 
F. C. Șoimii Sibiu — Chimia Tîrnă- 
venl 1—4, Metalurgistul Cugir — Cor
vinul Hunedoara 3—2, Mureșul Deva
— Unirea Alba Iulia 5—2. C.F.R. 
meria — Metalul Aiud 0—2, Sc. ap. 
Hunedoara — Șc. sp. Sibiu 0—2. Nl- 
tramonia Făgăraș — Inter Sibiu 4—0.

N. R. Foile de arbitraj de La me
ciurile Șc. sp. Alexandria — Dinamo 
București, Sticla Turda — Minerul 
Cavnic și Gaz metan — Șc. sp. Bra- 
șovia n-au sosit la F.R.F. nici pînă 
vineri la prînz ! ?

Baia Mare —
Ind. sârmei

Oradea 1—0, 
Cluj -Napoca

retur.
CRAIOVA — 

BELGRAD (Cupa 
i (Uniunea Sovieti- 

Halasz (Ungaria)

Si-

LOTO- PRONOSPORT INFORMEAZĂ

(Cupa 
— tur 
retur;

DYNAMO 
E.

Minerul Motru 3—0, Chimia 
Vîlcea — Electroputere Craiova 
Dinamo Slatina — Minerul Lu- 
2—1, Șc. sp. Curtea de Argeș — 
Petroșani 3—0, Șc. sp. Drăgă- 
— Șc. sp. Craiova 0—2 ; SERIA 

A V-A : Metalul Drobeta Tr. Seve-
U. M. Timișoara 0—1, Șc. sp.

S IM BATA
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 14,30 : „Cupa României".
FOTBAL : Stadionul „23 August", 

Rapid Buc.—F.C. Bihor, ora 15,45 1 
tineret-speranțe, ora 17,45 : Div. A, 
terequl Sirena, ora 16 : Sirena Buc.— 
T.M.B. (Div. Cb

POPICE : Arena Laromet. de la 
ora 8 (m), arena Constructorul, de 
La ora 9 (f) - „Cupa F.R.P."

VOLEI t Sala Constructorul, de la 
ora 18 : I.E.F.S.—Olîmpia-Constructo
rel („Cupa F.R.V." - f).

duminica
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 9 : „Cupa României".
.^FOTBAL s Stadionul Republicii s 

Spu studențesc BUc.—„Poli" lași, ora 
14 : tinȘfSK-^peranțe, ora 16 : Div. A 
terenul MetoJul, ora 11 : Metalul 
Buc.—Dunărea Giurgiu (Div. B), te
renul Autobuzuf, ora 11 : Autobuzul— 
Metrom Brașov (Div. B), terenul 
C.P.B., ora 11 : Șdiipii TAROM- 
I.P.R.E.C.A. Călărași (Div. C), terenul

Laromet. ora 11 : Tehnometal—Electro
nica (Div. C), terenul ,,23 August" IV, 
ora 11 t I.O.R.—Autobuzul Slobozia 
(Div. C), terenul B. Văcărescu, ora 
11 : I.C.S.I.M.—Unirea Tricolor (Div. C), 
terenul Flacăra, ora 11 : FI. roșie— 
Automatica (Div. C).

HANDBAL : Sala Floreasca, de la 
ord 1ZA5 ; Rgpjd-Ca rația >1 Con
fecția—S.R. Magdeburg (r).

MODELISM : Complexul experimen
tal de la ștrandul Bâneasa de la 
ora 8,30 :

MOTO________ r_______________
la ora 16 alergări, de ^'.ifcfcacL.

POLO : Cen'truT de pregătire o 
pfcS al C.N.E.F.S., *
C.N.U.—Rapid și
(Div. A).

RUGBY x Teren ........
ora 9 : Olimpia-Constructorul — 
Steaua și Dinamo—Farul ; teren Par
cul copilului, de la ora 9 : Grivița 
roșie—Politehnica lași („Cupa F.R.R.").

VOLEI : Sala Giulești, de la ora 
9 : Steaua—„U“ Cluj-Napoca, Rapid— 
„U^ Craiova („Cupa F.R.V." — m).

9 :

AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 14 

TEMBRIE 1975
SEP-

„INTER—AERO ’75".
Baza sportivă Metalul, de

ire oiirn- 
de la ora 10 : 
Școlarul-Dinamo

Olimpîa, de la

Participind la această 
puteți cîștiga autoturisme, 
peste hotare și bani.

în agențiile Loto-Pronosport gă
siți bilete gata completate sau care 
se mai pot completa cu numerele 
dv. preferate.

Rețineți ! Numai variantele de 
15 . Jei participă la toate extrage
rile.' . ■

Tragerea vă avea loc miine. la 
București, în sala Clubului Fi- 
nanȚe-Bănci, din strada Doamnei 
nr. i, cu începere de la ora 17,45. 
în continuare, va rula un film ar
tistic.

tragere, 
excursii

Miercuri 17 septembrie 1975 se 
organizează un inedit concurs 
Pronosport. Alte amănunte în a- 
gentiile Loto-Pronosport. Marți 16 
septembrie este 
completarea și 
nelor.

ultima zi 
depunerea

pentru 
buleti-

EXTRASE 
LOTO

LANUMERELE 
TRAGEREA 

DIN 12 SEPTEMBRIE 1975

Fond general de câștiguri:
840 280 lei

Extragerea I :
3 44 78 8â 31 43 73 55 22

Extragerea a Il-a:
37 88 7 71 48 8 84 91 52

NU UITAȚI ! SiNT ULTIMELE ZILE PENlTRU PROCURA
REA BILETELOR LA CEA DE-A DOUA TRAGERE PRONO- 
OL’MPiC. PROCURATI-VĂ DIN VREME BILETE !
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| ROMÂNIA - 0 PREZENȚĂ REMARCABILĂ 
[iN ARENA ATLETICĂ INTERNAȚIONALĂ 
I • TUR DE ORIZONT ASUPRA EVOLUȚIEI

ÎN SEZONUL PREOLIMPIC

ATLEȚILOR ROMÂNI

Sezonul atletic preolimpic se apropie de ora bilanțurilor. Chiar dacă 
săptămîna viitoare Jocurile mondiale universitare pot aduna la Roma 
cea mai mare concentrare de valori a anului, chiar dacă pe ici, pe 

colo, mai poate apărea cite un rezultat de excepție și chiar dacă, La noi, 
„Cupa României" va marca încheierea oficială a sezonului abia în prima 
săptămînă a lui octombrie, în mare atleții au spus ce au avut de spus 
în anul dinaintea J.O. de la Montreal.
A fost, neîndoios, un sezon foarte interesant, cu destule recorduri mon

diale, unele surprinzătoare, cu zeci de recorduri continentale și naționale, 
cu revelații, confirmări și decepții, a fost, în general, un preludiu specta
culos, care a deschis apetitul pentru performanțele anului olimpic.

Atletismul românesc a constituit o prezență remarcabilă in concernul in
ternațional. Fără a avea pretenția unei analize, rîndurile de mai jos vor 
încerca o trecere în revistă a participării atleților noștri fruntași la viața a- 
tletioă internațională în acest atît de agitat sezon preolimpic.

ÎN MARILE CONCURSURI DE PINĂ ACUM

1 
i
I
I
I

ECHIPA FEMININĂ
ÎNTRE FRUNTAȘELE MONDIALE
Lo nivelul echipelor re

prezentative de seniori, 
concursurile de maximă 
Importanță pentru atleții și 
atletele noastre au fost 
„Cupa Europei" și Jocurile 
Balcanice. La feminin, în 
ambele întreceri obiective
le propuse au fost înde
plinite - cîștigarea Balca
niadei și, respectiv, califi
carea în finala competi
ției europene și clasarea 
pe o poziție de mijloc in 
ierarhia primelor opt for
mații de pe continent. (In 
1973, la Edinburgh, echipa 
României se clasa a 
șasea din șase finaliste).

Atît la Budopesto, în se
mifinala „Cupei Europei", 
în confruntare directă cu 
echipa Ungariei, cit și la 
Nisa, în finală, unde a 
intrecut Marea Britanie și 
Bulgaria (rotunjind succe
sul de la Jocurile Balca
nice) și s-a aflat foarte 
aprocpe de o mare sur
priză, clasarea înaintea 
Poloniei — rezultatul a fost 
decis, în fond, de o sin
gură atletă, Irena Sze
winska, participantă la 4 
probe I — echipa feminină 
a României a confirmat as
censiunea din ultimii ani in 
rindul fruntcșelor europene

PALMARES
Semifinala „Cupei Europei* (Budapesta, 12 iu

lie) : 1. U.R.S.S. 68 p, 2. România 50 p, 3. Ungaria 
46 p, 4. Franța 37 p, 5. Austria 36 p, 6. Belgia 34 p.

Finala „Cupei Europei* (Nisa, 15—16 august): 1. 
R. D. Germană 97 p, 2. U.R.S.S. 77 p, 3. R. F. 
Germania 64 p, 4. Polonia 57 p, 5. România 52 p, 
6. Bulgaria 47 p, 7. Marea Britanie 39 p, 8. Franța 
35 p.

Jocurile Balcanice (București, 8—10 august) : 1. 
România 113 p, 2. Bulgaria 110,5 p, 3. Iugoslavia 
67,5 p, 4. Grecia 33 p.

Meciuri interțări: Dresda (21—22 iunie) : R. D. 
Germană — România 92—43; România — Marea 
Britanie 70—65; Heidenheim (31 august): R. F. Ger
mania — România 74—72.

și, deci, ținînd seama d« 
tăria atletismului feminin 
continental, în rindul frun
tașelor mondiale. Victoria 
în întîlnirea directă, pe 
teren neutru, asupra Marii 
Britanii și înfrîngerea la 
limită, în deplasare, în 
fața R. F. Germania — 
medaliată la Nisa —, în 
condiții de participare cu 
două atlete de probă, 
arată și mai clar forța 
reală, de necontestat, atin
să de atletismul feminin 
românesc. Dacă pînă nu 
demult ne lăudam cu cîte- 
va performere de excepție, 
astăzi echipa în sine este 
o valoare de prim rang. 
La multe probe, cele mai 
bune performere românce 
fac parte din rîndul eli
tei mondiole. la unele dis
cipline există, la noi, 
două sau mai multe atle
te de valori apropiate 
(acest lucru a creat chiar 
probleme de selecție, ceea 
ce ar fi părut odinioară... 
un lux). Doar sprintul fa
ce încă notă discordantă... 
Se resimte acut lipsa unei 
sprintere care să ne adu
că, în orice întîlnire, mai 
mult decît punctele ulti
mului loc.

MARIANA SUMAN
Fotografii de Dragoș NEAGU

BĂIEȚII POT SUPORTA, ASTĂZI, COMPARAJIA...
cenrpo masculină ne-a 

adus in ocest sezon so- 
tisfocții mai mari ca ori
ei nd. După o colificare 
normaiâ (obținută foarte 
Sigur) in semifinalele „Cu
pei Europei", după o în- 
tnngere onorabilă in fața 
italiei in „patrulaterul" 
de ia Roma și o victorie 
cioră și promițătoare asu
pra Spaniei, ia Torino for
mația României a realizat 
marea surpriză a semifi
nalelor „Cupei Europei**, 
ciasindu-se pe locul trei, 
după R.F. Germania și 
italia, dar înaintea Unga
riei și Cehoslovaciei, țări 
cu care in ultimul dece
niu nu ne puteam măsura 
forțele I La Torino, băieții 
noștri au făcut un pas 
mare în ierarhia euro
peană, ieșind din medio
critatea în care s-au com
plăcut multă vreme. (Lo
cul trei obținut îi scutește 
de a mai participa, la 
ediția viitoare a competi
ției, la preliminarii). La 
Torino, atleții români au 
obținut primele victorii in
dividuale — patru la nu
măr I — în semifinalele 
competiției continentale.

Floroiu (2), Ghipu și Me- 
gelea, precum și Cefan și 
Corbu (clasați pe locurile 
2) fiind cei mai bun» oa
meni ai unei „surprinză
toare formații române** 
(Gazzetta dello Sport). 
Progresul evident marcat 
de evoluția în „Cupa Eu
ropei" a fost întărit de 
succesul categoric de la 
Jocurile Balcanice, unde 
a fost înregistrată cea 
mai clară victorie din ul
timii 10 ani. Ca și în 
cazul fetelor, a crescut

numărul atleților de au
tentică valoare. Dacă 
acum trei-patru ani Corbu 
era singura valoare reală a 
atletismului nostru mascu
lin, alături de el sînt as
tăzi Cefan, Floroiu, Ghipu, 
Meqelea sau Sebestyen, 
față de ' care» iată, am 
început să avem justifi
cate pretenții. Și chiar 
dacă, s-o recunoaștem, e- 
chipa feminină are o va
loare superioară, compa
rarea rezultatelor nu-i mai 
dezonorează pe atleți...

PALMARES
Preliminariile „Cupei Europei* (Atena, 14—15 iu

nie) : 1. România 94 p, 2. Grecia 90 p, 3. Bulgaria 
82 p« 4. Norvegia 59 p, 5. Austria 47 p, 6. Dane
marca 45 p.

Semifinala „Cupei Europei* (Torino, 12—13 iu
lie) : 1. R. F. Germania 101 p, 2. Italia 83 p, 3. 
România 65 p, 4. Ungaria 62 p, 5. Cehoslovacia 81 
p, 6. Belgia 47 p.

Jocurile Balcanice: 1. România 164 p, 2. Grecia 
122 p, 3. Iugoslavia 118 p, 4. Bulgaria 102 p, 5- 
Turcia 7 p.

Meciuri interțări: Roma (24—25 iunie): Italia — 
România 116—95, România — Spania 112—99, Româ
nia — R. P. Chineză 136—53.

PERFOR
Evoluțiile frumoase, progre

sele incontestabile la nivelul e- 
chipelor reprezentative sînt re
zultatul unor salturi evidente ale 
performanțelor individuale. Dacă 
rezultatele echipelor certifică 
creșterea valorii generale, a for
ței de ansamblu a atletismului 
românesc, performanțele indivi
duale ale atleților noștri fruntași 
— care, de fapt, stau la baza 
succeselor formațiilor reprezen
tative — ne interesează în pri
mul rînd atunci cînd ne gîndim 
la Jocurile Olimpice. Și acest se
zon ne-a oferit destule prilejuri 
de a întrevedea perspectivele 
reale ale atletismului românesc. 
Listele celor mai buni perfor
meri mondiali ai anului, aflate 
acum aproape de forma defini
tivă, și in care, mai mult ca si
gur, trebuie căutați viitorii lau- 
reați olimpici, găzduiesc mai 
mulți atleți români decît în cei
lalți ani. Iată-i, de fapt, pe per
formerii noștri:

Mariana Suman deține al doi
lea timp mondial la 800 m, 
1:59,73, după sovietica Morgunova 
(1:59,4), dar victoriile în marile 
curse ale anului (Nisa, Mont
real), succesele repetate în fața 
tuturor vedetelor probei — in
clusiv a Morgunovei —, ne de
termină să o considerăm prima 
specialistă a momentului pe dis
tanța celor două ture. Experien-

MERII NOȘTRI4

10 SPORTIVI ROAAÂNI ÎN IERARHIILE PRIMILOR
FEMININ

800 m
1:59,4 Nina Morgunova (U.R.S.S.) 
1:59,73 Mariana Suman (Rom.) 
1:59,87 Marie-Fr. Dubois (Fr.) 
2:00,10 Liliana Tomova (Bulg.) 
2:00,1 Yvonne Saunders (Can.) 
2:00,3 Madeline Jackson (S.U.A.) 
2:00,3 U. Klapezinski (R.D.G.) 
2:00,4 J. Cerchlanova (Cehosl.) 
2:00,5 Magdolna Lazar (Ung.) 
2:00,55 Nikolina Stereva (Bulg.)

1 500 m
4:05,5 T. Kazankina (U.R.S.S.) 
4;06j6 Grete Andersen (Nor.) 
4:08,0 Waltraud Strotzer (R.D.G.) 
4:08,4 Natalia Andrei (Rom.) 
4:08,5 Francie Larrieu (S.U.A.) 
4:08,6 Marie-Fr. Dubois (Fr.) 
4:08,8 U. Klapezinski (R.D.G.) 
4:08,9 Nina Holmen (Fin.)
4:09j0 Ellen Welmann (R.F.G.) 
4:09,1 Gabriela Dorio (It.)

Lungime
6,76 Lidia Alfeeva (U.R.S.S.)
6,66 Ildiko Szabo (Ung.)
6,65 Isabela Lusti (Elv.)
6,61 Angela Voigt (R.D.G.)
6,58 Kathy Me Millan (S.U.A.)
6,57 Marcia Garbey (Cuba)
6,56 Christa Striezel (R.F.G.)
6,54 Maria Dlugosielska (Pol.)
6,53 Jarmila Nygrynova (CehosL)
6,53 Alina Gheorghiu (Rom.)

înălțime
1,94 R. Ackermann (R.D.G.)
1,92 Ulrlke Meyfarth (R.D.G.)
1,90 Joni Huntley (S.U.A.)
1,89 Nadejda Oskolok (U.R.S.S.)
1,83 Debbie Brill (Can.)

1.88 Ala Fedoruk (U.R.S.S.)
1,87 Tamaira Galka (U.R.S.S.)
1,87 Virginia Ioan (Rom.)
1,87 Erika Rudolf (Ung.)
1,87 Rita Kirst (R.D.G.)
1,87 Louise Walker (Can.)
1,87 Astrid Tveidt (Nor.)

Greutate
21,60 Marianne Adam (R.D.G.)
21.43 E. Fibingerova (Cehosl.) 
21,09 Ivanka Hristova (Bulg.) 
21,02 S. Ki^icevskaia (U.R.S.S.)
20.12 Ilona Schoknecht (RJD.G.)
19.88 Faina Melnik (U.R.S.6.)
19,73 Briunhilde Lowe (R.D.G.) 
19,71 Marita Droese (R.D.G.)
19.69 EJena Stoianova (Bulg.)
19,15 Mihaela Loghin (Rom.)

Disc
70.22 Faina Melnik (U.R.S.S.)
67.83 Argentina Menis (Rom.)
67,34 Sabine Engel (R.D.G.)
66,98 Maria Vefrgova (Bulg.)
66,98 Gabriele Hinzmann (R.D.G.)
66,20 Carmen Romero (Cuba)
63.70 Olga Andrianova (U.R.SJS.)
63.44 Evelyn Schiaak (RuD.G.) 
63,26 Helena Vyhnalova (Cehosl.) 
62,66 Nadejda Jerocha (U.R.S.S.)

Sulița
66,46 Ruth Fuchs (R.D.G.)
63.88 Kathy Schmidt (S.U.A.)
63.22 T. Jigalova (U.IR.S.S.)
63,02 Svetlana Babici (U.R.S.S.) 
02,24 Jacqueline Todten (R.D.G.) 
61,18 Lutvian Molova (Bulg.)
613-4 Ewa Grziecka (Pol.)
61.12 Nina Kurian (U.R.S.S.)
60,96 Ioana Pecec (Rom.)
60.84 Ute Homola (R.D.G.)

4 X 400

ATLEȚI Ai SEZONULUI
3:29,0 U.R.S.S.
3:29,2 Polonia
3:29,3 Finlanda
3:29,3 S.U.A.
3:32,5 România
3:33,3 Bulgaria
3:34,0 Ungaria

MASCULIN
110 m.g.

13,0 Guy B-rut (,Fr.)
13,2 Alejandro Casanas (Cuba)
13.2 Charles Foster (S.U.A.)
13.3 Marek Wodzynski (Pol.)
13.4 Viktor Miasnikov (U.RJS-S.)
13,4 Barry Shipp (S.U.A.)
13,4 Gerald Wilson (S.U.A.)
13,4 Leszek Wodzynski (Pol.)
13.4 Jan Pusty (Pol.)
13.5 Erwin Sebestyen (Bom.)
13,3 Charles Dobson (S.U.A.)
13,5 V. Kuiebiakln (U.R.S.S.)
13,5 Allen Misher (S.U.A.)

3 000 m obstacole
8:00,3 Anders Gaerde-rud (Sue.)
8:12,6 B. Malinowski (Pol.)
8:16,2 Michael Karst (R.F.G.)
8:17,6 Glieorghe Cefan (Rom.)
8:18,0 Tapio Kantanen (Fin.)
8:18,4 Frank Baumgartl (R.D.G.)
8:19,6 Y. Mohamed (Etiopia)
8:10j8 Jurgen Straub (R.D.G.)
8:22,4 Takaharu Koyama (Jap.) 
8:22,4 Franco Fava (Italia)

Triplusalt
17,33 Viktor Saneev (U.R.S.S.)
16,98 Jorg Drehmel (R.D.G.)
16,96 Andrzej Sontag (Pol.)
16,87 Pentti Kuukasjarvi (Fin.)
16,82 Carol Corbu (Rom.)
16,81 Anatoli Piskulin (U.R.S.S.)
16,79 Willie Banks (S.U.A.)

fa acumulată in sezonul preolim
pic, ambiția unică a Marianei, 
viteza de... sprinteră, fac de 
acum din campioana noastră 
marea favorită olimpică a pro
bei.

Argentina Menis deține, la rîn
dul ei, al doilea rezultat la a- 
runcarea discului, 67,88 m, per
formanță reușită — după cum 
ne spunea — mai mult din or
goliu, într-un sezon in- care nu 
și-a fixat obiective de maximă 
importanță. Proba a progresat 
mult, șase atlete au depășit 66 
m, dar Argentina ne-a asigurat 
că o interesează un singur con
curs : cel olimpic...

Natalia Andrei este a patra 
performeră a anului la 1 500 m, 
cu 4:08,4, dar deține o victorie 
confortabilă asupra Tatianei Ka
zankina, deschizătoarea listei 
(4:05,5). Și Natalia a cîștigat la 
Montreal, iar la Nisa a sosit pe 
locul doi, ceea ce ne face să 
credem că potențialul ei este su
perior acestui loc patru.

Virginia Ioan (1,87 m, locul 
10—14) nu a mai reeditat perfor
manțele din prima jumătate a 
anului 1974, dar și-a revenit 
după „căderea" din toamna tre
cută. „înălțimea" a. progresat 
foarte spectaculos în actualul se
zon, un mare număr de sări
toare bat la... poarta lui 1,90 m, 
dar ultimele evoluții ale record
manei noastre ne-au demonstrat 
că ea nu â pierdut „trenul".

Progrese substanțiale au mar
cat in această vară Alina Gheor
ghiu (6,53 m la lungime, locul 
9—10), Ioana Pecec (60,96 m la 
suliță, locul 9), Mihaela Loghin 
(19,15 m la greutate, locul 10), 
și se află, toate, pe poziții apro
piate de o finală olimpică. In a- 
propierea listelor primelor 10 re
zultate se mai găsesc Dorina Că- 
tineanu (6,45 m la lungime), Va
lentina Cioltan (18,73 m la greu
tate) și Valeria Ștefănescu (13,1 
la 100 mg, în singura cursă aler
gată anul acesta), a cărei reve
nire între fruntașele mondiale 
ale probei de garduri este posi
bilă după însănătoșire.

La băieți, cel mai bine clasat 
este Gheorghe Cefan, al patrulea 
la 3 000 m obstacole, cu 8:17,64.

Cefan are o singură înfrîngere, 
la Karst (8:16,2), și nu i-a întil- 
nit pe Gaerderud sau Malinow
ski, primii specialiști ai probei. 
Cefan ar fi putut îmbunătăți ac
tualul record; s-a aflat multă 
vreme în formă excepțională, dar 
nu a participat la nici una din 
numeroasele curse „mari" orga
nizate în iulie în Scandinavia. 
(Și Ilie Floroiu, învingător al lui 
Puttemans, Bord, Vhlemann, 
Smet etc., dar aflat abia pe locul 
23 la 10 000 m, și Natalia Andrei, 
și Gheorghe Ghipu se află în 
aceeași situație, fiind — devan
sați în liste de... învinșii lor — 
victime ale unei inabilități în 
alegerea participărilor la con
cursurile internaționale).

Carol Corbu este al cincilea la 
triplusalt cu 16,82 m. El rămîne 
același atlet pe care se poate 
conta în orice situație, într-o 
probă în care doar Saneev se 
detașează net, fiind singurul care 
a depășit anul acesta 17 metri.

Valoarea lui Ilie Floroiu este 
superioară poziției sale în ierar
hia actuală, victoriile directe la 
atleți creditați cu performanțe 
mai bune probînd resursele con
siderabile ale constănțeanului.

In schimb, Erwin Sebestyen 
(13,5 la 110 mg, locul 9—14) s-a 
situat, în majoritatea confruntă
rilor internaționale, departe de 
cifra performanței sale max'~,^ 
și de ceea ce ea ne îndreptățește 
să așteptăm de la recordmanul 
hurdlerilor noștri.

Gheorghe ’Ghipu a avut un se
zon neconcludent, singura cursă 
în care a demonstrat că face 
parte din rîndul bunilor semi- 
fondiști de pe continent — așa 
cum este considerat de presa in
ternațională de specialitate —■ 
fiind cea de 1 500 m de la To
rino, în care l-a întrecut pe Wes- 
singhage, campionul european de 
sală al distanței.

In progres spectaculos, Gheor
ghe Megelea (83,64 m la suliță) 
cu victorii asupra campionului 
olimpic Wolfermann și a primu
lui aruncător al anului, Nemeth, 
și Toma Petrescu (20,5 la 200 m, 
locul 14—21), singurul sprinter 
care atinge cît de cit o valoare 
competitivă pe plan european.

£\\\\\\\\\\\\\^ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

sus „condensează" efortul atleți- 
iturnanta" dinaintea Montreal uilui. 

onorante, atît la 
nivelul echipelor reprezentative, cît și in ceea ce privește rezul
tatele individuale, un efort sporit față de sezoanele precedente, 
într-un sezon mai important decît cele dinaintea sa. Sperăm ca 
în puținele prilejuri pe care le mai au — concursurile amintite 
la început — unii dintre atleții noștri să reușească să-și îmbună
tățească pozițiile, alții să-și facă loc, poata, în listele primilor 10 
performeri.

In linii mari, însă, aceasta este imaginea atletismului nostru — 
la nivelul elitei — în sezonul preolimpic în aer liber 1975. O ima
gine promițătoare, pe oare cei subliniați în aceste rînduri și_ —- 
nădăjduim — alții, care nu și-au aflat acum loc, să o facă și 
mai frumoasă in vara olimpică...

abelele și listele de mai 
lor noștri fruntași în „i
Un efort generos, tradus în performanțe



LM la Pra^i ÎNCEP CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS
Cochetele terenuri din parcul 

sportiv Progresul își fac acum ul
tima toaletă înaintea spectacolu
lui de gală al tenisului nostru. 
O zi ne mai desparte de startul 
„naționalelor* de seniori, compe
tiția care desemnează în. fiecare 
an pe campionii țării în sportul 
cu racheta. Ediția actuală se dis
tinge printr-un element de decor 
cu totul deosebit. Pentru prima 
oară lupta pentru mult doritele 
titluri se va da pe zgura noului 
teren central, străjuit de tribune 
moderne și încăpătoare. Va fi, de
sigur, o atracție în plus. pentru 
spectatorii care vor da sportului

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN CAMPIONATUL ECHIPELOR DE JUNIORI
Campionatul de tenis al echipelor 

de juniori continuă la Progresul și 
T.C.B. pentru locurile 1—4. iar la 
Steaua șl Dinamo pentru locurile 
5—8. Cu acest prilej, pe lingă junio
rii din loturile reprezentative se re
marcă cîteva talente din provincie 
ca: T. Vlad și A. Kbvendi (Politeh
nica Cluj-Napoca). D. Ochiulet (Șc. 
sp. nr. 2 Constanta) și FI. Oprea 
(Dinamo Brașov). O mențiune pen
tru formația Scolii sportive nr. 2 
Constanta (antrenor: prof. Gh. Patri
ciii) . care cu această participare 
intră In rîndul orașelor pepinieră

CUPA SCINTEII TINERETULUI"
(Urmare din pag. I)

de fiecare în parte, peste 100 de 
copii, astăzi avînd satisfacția ca 
cinci dintre cei sase finaliști din 
județul Cluj să fie elevii săi.

Sînt prezenți la . Costinești. de 
cîtcva zile, campionii României la 
tenis. Virginia Ruzici și Dumitru 
Hărădău, precum și Mariana ISi- 
mionescu și Toma Ovici. Cei patru 
sportivi de frunte ai țării trăiesc, 
alături de finaliștii Cupei „Scînteia 
tineretului", momente tot atît de 
plăcute. Toți patru tie-au declarat: 
„Tenisul a devenit mai frumos la 
Costinești"!

Cîteva rezultate din turul II. 

lor preferat atenția cuvenită. în a- 
ceste frumoase zile de toamnă.

Ultimele pregătiri fac, bineînțe
les, și viitorii protagoniști ai în
treceri}. Din lotul participantilor 
nu vor lipsi echipierii reprezenta
tivelor noastre naționale, în frunte 
cu Dumitru Hărădăn — care-și va 
apăra titlul cucerit anul trecut — 
și Toma Ovici, principalul său ri
val, decis să recîștige laurii pe 
care i-a deținut în ediția ante
rioară. Viorel Sotiriu. Traian 
Marcu, Mihai Tăbăraș, Sever Mu- 
reșan, Constantin Popovici sînt 
alte nume de reputați tenismani, 
care ar trebui să se impună din

înaintea altor centre cu tradiție — 
ca Timișoara. Tg. Mureș. Arad, Ga
lați — care nu au reușit să se ca
lifice în turneul final.

Rezultate: Grupa I—IV: Tot înainte 
— Dinamo București 14—11; Progre
sul — Steaua 14—11: Dinamo Bucu
rești — Steaua 16—9; Progresul — 
Tot înainte 14—11, grupa V—Vni: 
Politehnica Cluj-Napoca — Dinamo 
Brașov 17—8: Sănătatea Oradea — 
Șc. sp. nr. 2 Constanta 13—12. Azi 
se dispută ultimele partide, în urma 
cărora se va stabili Ierarhia echi
pelor de juniori pe anul 1975. (S.I.)

Băieți, 19—25 ani: Z. Farcaș 
(Harghita) — A. Rugină 6—4, 3—6,
6— 1. D. Dancea (Brăila) — M. 
Chiriță (Suceava) 6—2. 6—2; 15— 
18 ani: M. Ciuntea (Neamț) — R. 
Sîrbu (Teleorman) 6—0, 6—2; G. 
Radu (Olt) — C. Băiulescu (Bra
șov) 6—3. 6—3; 11—14 ani (optimi 
de finală): M. Marius (Bihor) — 
Gh. Dediu (Vaslui) 6—2, 4—6, 6—3; 
D. Negivet (Constanta) — A. Măr- 
mureanu (Vîlcea) 6—0, 6—0.

Fete, 19—25 ani: Mariana Grama 
(Gorj) — Stela Damian (Tulcea)
7— 6, 6—0; 15—18 ani: Eva Krașla 
(Maramureș) — Marilena Tecu 
(Vilcea) 6—2, 6—7, 7—5.

Competiția se încheie azi, la ora 
prînzului. 

numerosul lot de participanți din 
Capitală și provincie.

Cu interes este așteptată și e- 
voluția fetelor. Virginia Ruzici, 
campioana țării, alături de nedes
părțita ei prietenă și rivală Ma
riana Simionescu, proaspăt reve
nite de la Forest Hills, vor fi din 
nou capul de afiș al disputei pen
tru titlu. Iar Florența Mihai, Va
leria Bajaj, Simona Nunweiller, ca 
și alte rachete feminine, în spe
cial cele din generația tînără, tre
buie să le dea o replică susți
nută.

După cum am anunțat, mîlne 
seară, după ședința tehnică, va fi 
cunoscută ordinea capilor de serii 
in toate cele cinci probe ale cam
pionatelor : simplu și dublu mas
culin, simplu și dublu feminin, 
dublu mixt. Luni dimineața — pri
mele meciuri. Arbitrul principal al 
competiției este Fl. Marinescu.

/Radu VOIA

în preajma turneului de rugby de la Varna REPREZENTATIVA
DE TINERET POATE AVEA O COMPORTARE Șl MAI BUNĂ!

De vorbă cu antrenorul Ion Țuțuianu
După cum se știe, reprezentativa 

noastră de rugby-tineret a partici
pat la un turneu internațional, ce a 
avut loc recent în U.R.S.S. Amănunte 
despre această competiție, precum și 
despre intențiile de viitor în pri
vința echipei, am solicitat antrenoru
lui Ion Țuțuianu* care, împreună cu 
Eduard Dcnischi, conduce pregătirile 
lotrului.

— Mai întîi, vă rugăm, cîteva cu
vinte despre celelalte formații parti
cipante la turneu.

— Alături de echipele de seniori ale 
U.R.S.S. (A și B). Poloniei și Ceho
slovaciei, formația noastră de tineret 
a furnizat jocuri apreciate de public. 
Rugbyștii sovietici sînt bine dotați 
din punct de vedere fizic, buni atleți, 
dar deficitari în ceea ce privește 
concepția șl tactica de compartiment. 
In rest, polonezii sînt în progres evi

Azi șî miine, pe

ETAPA A ll-a A „CUPEI
Astăzi, de la ora 14,30 șl mîlne 

dimineața, de la ora 9,30, ’ pe sta
dionul. Republicii din Capitală, 
cele 9 echipe care alcătuiesc zona 
I a „Cupei României" (Steaua, Clu
bul Atletic Universitar, Dinamo, 
Rapid, Metalul — toate din Bucu
rești ‘— și reprezentativele jude
țelor Brașov, Cluj, Argeș și Iași) 
se vor întrece în cadrul etapei a 
doua a competiției. Ne vom reîn- 
tîlnl, așadar, cu majoritatea atle- 
ților noștri fruntași — dintre nu
mele „mari" vor iipsi doar Mari
ana Suman, Natalia Andrei șl Ilie 
Floroiu, legitimați la alte cluburi 
— care, după o lungă perioadă de 
concursuri sub tricourile reprezen
tativei, vor evolua acum pentru 
cluburile lor ; Carol Corbu (Stea
ua), Dorina Cătineanu și Toma Pe
trescu (C.A.U.), Argentina Menis 
(Dinamo), Virginia Ioan (Rapid),

dent, iar ceh oslo vaci f Ia valoarea ști
ută și de publicul nostru.

— Referiți-vă, acum, la evoluția 
echipei noastre.

— După două partide bune cîstl- 
gate. în compania Poloniei și Ceho
slovaciei, rugbyștii noștri au evoluat 
mai slab, datorită, pe de o parte, 
accidentării jucătorilor Marghescu, 
Benedek și Tablă — ultimul pe 
parcursul meciului cu U.R.S.S. A. noi 
țerminmd partida în 14 oameni —, 
iar pe de alta formei slabe a funda
șului Nedelcu. De fapt, aceasta este 
„problema nr. 1“. deoarece nu avem, 
deocamdată, un jucător pe acest post 
de care să fim mulțumiți. De ase
menea, am fost obligați să renunțăm 
și la serviciile lui Moț, M. Ion eseu șl 
Scartat, care nu au manifestat o 
formă satisfăcătoare. Lor li se adaugă, 
firește, și cei trei accidentați.

— In acest caz, s-a impus, pentru 

stadionul Republicii

ROMÂNIEI * LA ATLETISM
Gheorghe Ghipu (Metalul) sau 
Gheorghe Cefan (Brașov) vor cău
ta să-și aducă contribuții cît mai 
substanțiale la zestrea de puncte 
a formațiilor lor. Și dacă atletis
mul, sport individual, atrage în 
primul rînd prin lupta penti . 
performanță, concursul de azi și 
duminică aduce și spectaculozita
tea întrecerii între echipe. Steaua 
și C.A.U. sînt despărțite de nu
mai două puncte (190 Steaua, 188 
C.A.U,), Intre ele se va decide câș
tigătoarea primei ediții a „Cupei". 
(A treia clasată, Dinamo, are un 
handicap ce pare greu surmonta- 
bll, 62 p). Va reuși Steaua să se 
detașeze decisiv, va reuși C.A.U. 
să întoarcă clasamentul ? Vom 
avea duminică un răspuns defi
nitiv, sau va trebui să așteptăm 
ultima etapă (5—6 octombrie) ?...

partidele următoare, o împrospătare 
a lotului...

— Desigur. I-am selecționat pe 
Turlea, Borș, Aldea și AJ. Dumitru, 
care beneficiază și de experiența acu
mulată în Noua Zeelandă. pe Cră
ciun, Zafiescu și Dama^chin. în acest 
fel, formula de echipă pentru Vama 
ar fi : Holban — Aldea. Al. Dumi
tru, Enache (Damasc hin), Fuicu 

Marghescu, Bidircl — Murariu, 
Borș, Zaficscu — Boroi. Drumea — 
Țurlea, Crăciun, Cioarcc (O. Corne- 
liu). Sperăm c& Ia turneul de la 
Vama (15—20 septembrie) să avem 
o comportare mai bună și să crista
lizăm formația pentru meciul clin de
cembrie, cu Franța. Cred că i-am se
lecționat pe cei mai în formă jucă
tori Ia ora actuală. Poate că sînt st 
scăpări. In acest caz, ceilalți antre
nori ne vor fi de mare folos, indi- 
cîndu-ne noi rugbyști susceptibili de 
a îmbrăca tricoul naționalei de tine
ret. Porțile reprezentativei rămîn 
deschise tuturor.

F. EMANUEL
J1

LA ÎNCHEIEREA COMPETIȚIEI DE MOTOCROS...
Acum, pentru că s-a încheiat 

campionatul republican de moto- 
cros pe anul 1975, este momentul 
să ne întrebăm dacă cea mai im
portantă competiție internă, care 
a angrenat în întrecerile ei toate 
categoriile de sportivi legitimați, 
a corespuns sau nu așteptărilor ?

Noul regulament, care a intro
dus o singură clasă (pînă la 500 
cmc) în disputele seniorilor, a 
stîrnit ambițiile „cincisutiștilor", și 
alergătorilor de la 250 cmc în lup-

Ernest Millner (Torpedo 
Zărnești) — campion la ju

niori pe anul 1975

ta comună pentru cucerirea titlu
lui. Mulți motocrosiști s-au pre
gătit metodic, sub îndrumarea u- 
nor tehnicieni hotărîți să obțină 
rezultate superioare în munca lor. 
Sînt evidente în această privință 
preocupările antrenorilor Ștefan 
Chițu (Poiana Cimpina), Paul Miil-

La Brăila și București,
ATRACTIVE ALERGĂRI 

DE DIRT-TRACK
Iubitorii motoclcllsmulul din Brăila 

șl din București vor avea prilejui! ca 
la aoest sfîrșit de săptămîină să urmă
rească întrecerile concursului Inter
national de dirt-track, a cărui primă 
manșă s-a desfășurat Joi, la Sibiu, 
fiind cîștigată de sovieticul Nikolai 
Kornev, în duel strîns cu Ion Mari
nescu. Astăzi, cei mai buni alergători 
din tară, La care se adaugă oaspeții 
din U.'R.S.S„ Cehoslovacia și Ungaria, 
vor evolua. începînd de la ora 16, 
pe noua pistă de dlrt-track din Brăi
la, iar miine vor fi desemnați câș
tigătorii, la București, pe pista bazei 

ner (Torpedo Zărnești), Ion Ște
fan (Locomotiva Ploiești) și Otto 
Ștefani (Steagul roșu Brașov), e- 
levii lor numărîndu-se adesea 
printre principalii animatori ai 
curselor. Apoi, un... detașament 
de foști juniori a trecut în ac
tualul sezon la seniorat, astfel că 
startul în cea mai importantă pro
bă a întrunit numeroși alergători. 
Dar. din păcate, auspiciile bune 
sub care a demarat campionatul 
s-au spulberat pe parcurs, deoare
ce numărul concurenților s-a sub
țiat de la o etapă la alta. Cauza : 
o serie de antrenori au retras din 
concurs pe motocicliștii care nu 
aveau șanse Ia locurile fruntașe. 
De asemenea, participarea a deve
nit redusă și în proba rezervată 
juniorilor. Mai îngrijorătoare a 
apărut situația în proba motorete
lor ..Mobra", care constituie... 
poarta spre motociclismul de per
formanță. La proba menționată nu 
s-a decernat tricoul de campion, 
deoarece la nici una din cele cinci 
etape nu au fost prezenți la start 
cel puțin 15 alergători, cît pre
vedea regulamentul.

Așadar, lipsa cadrelor tinere, 
din care să se poată selecționa 
elementele mai talentate, și-a pus, 
din nou, amprenta pe campionat. 
Revenim asupra acestei probleme 
mai vechi, afirmînd — fără tea
ma de a exagera că dacă nu sa 
vor lua măsurile cuvenite, moto- 
crosul va ajunge să dispară de 
pe arena performantei. Și dacă 
nu vrem să acceptăm această ipo
teză, atunci se impun, după păre
rea noastră, cîteva intervenții 
ferme .

1) Antrenorii să prezinte la fie
care etapă de campionat un anu
mit număr de tineri, pentru că 
s-a observat o delăsare de neîn
țeles din partea tehnicienilor în 
procesul de depistare, selecționa
re și promovare a viitorilor per
former: ,

2) Recondiționarea mașinilor 
care stau nereparate (și sînt des
tul de multe) în magaziile secți
ilor.

3) Factorii responsabili să do
teze secțiile cu motociclete cores
punzătoare cerințelor și cu piesele 
de schimb strict necesare pentru 
întreținerea mașinilor de concurs.

4) Fiind un sport cu priză la

De astăzi, la Bacău AL DOILEA TURNEU
DIN DIVIZIA A DE HANDBAL MASCULIN

începînd de astăzi, de-a lungul 
a patru zile, Sala sporturilor din 
Bacău va găzdui întrecerile celui 
de-al doilea turneu din Divizia 
masculină A de handbal. Se vor 
consuma patru runde, în progra
mul cărora figurează multe jocuri 
interesante, unele chiar de tradiție. 
De altfel, încă din prima zi a

Mihai Banu (Poiana Cimpina)
— campion la seniori pe 

anul 1975

public, să se organizeze cît mai 
multe concursuri, care s-ar putea 
solda cu importante fonduri bă
nești. Asociațiile CAROM — Gh. 
Gheorghiu-Dej, Torpedo Zărnești, 
Flacăra Automecanica Moreni și 
Electro Sf. Gheorghe au o expe
riență demnă de urmat în aceas
tă direcție.

5) Formarea unui corp de spe
cialiști ai federației care să con
troleze și să îndrumeze procesul 
de creștere, a tinerilor motocro- 
siști. Ne gindim chiar la alcătu
irea unui lot de perspectivă, care 
să nu fie dat dintr-o mină într-al- 
ta, așa cum s-a procedat cu cel 
de seniori, Ia care antrenorii s-au 
schimbat aproape la flecare com
petiție.

Fără doar și poate că eforturile 
singulare ale forului de resort, 
pentru realizarea acestui program 
minimal, nu sînt suficiente. Stră
daniile federației vor trebui du
blate de aportul celorlalți factori 
cu atribuții precise în reușita ac
țiunilor de natură să revitalizeze 
motocrosul cu cadre de nădejde.

Troian IOANIȚESCU

veritabile derby-uri, cum sînt 
jocurile Politehnica Timișoara — 
„U“ Cluj-Napoca și H. C. Minaur 
Baia Mare — „U“ București. Iată 
și celelalte meciuri de azi (cu în
cepere de la ora 14) : Dinamo Bra
sov — Rafinăria Teleajen, Dinamo 
București — C.S.M. Borzești (noua 
denumire a formației CAROM),

MÎINE, PRIMA ETAPĂ ÎN „CUPA FEDERAȚIEI44
Campionatul Diviziei A de rugby 

s-ia întrerupt pentru două săptănnîni, 
timp în oare activitatea competițio- 
nală continuă cu prima etapă din 
cadrul „Cupei Federației", anul acesta 
într-o nouă formulă, cu echipele îm
părțite în 4 serii. Această întrecere 
și-a dovedit utilitatea, ea oferind 
posibilitatea redării unor jucători ti
neri și menținerii într-o formă co
respunzătoare a rugbyștilor ce nu fac 
parte din loturile naționale, ducînd, 
totodată, la mărirea numărului de 
jocuri susținute de echipele din pri
mul eșalon pe parcursul unui an 
competitional.

Duminică, toate divizionarele A vor 
£1 prezente la startul noii ediții a

II TURNEUL INTERNAȚIONAL
JUUU AL R.D. GERMANE, care se 
va desfășură astâzi și miine la Halle, va 
reuni la start sportivi fruntași din 14 țări, 
Interesul evident pentru acest turneu se 
explică prin faptul că el constituie ulti
mul test internațional înaintea campiona
telor mondiale. Federația noastră va fi 
reprezentantă la Halle de 9 judoka : Mar-

Pasionații vînătoarei pot să îm
puște în continuare rațe, gîște și 
porumbel sălbatici, precum și pre
pelițe. în unele zone ale țării s-au 
semnalat pasaje de vînat de baltă 
din nordul continentului. In Delta 
Dunării continuă să se mențină res
tricția de vînătoare. Asociația vînă- 
torilor șl pescarilor sportivi din sec
torul 5 al Capitalei a luat frumoasa 
inițiativă de a organiza luna viitoa
re un mare concurs de talere. în 
vederea perfecționării vînătorilor, 
membri ai asociației, la acest tir 
sportiv au loc în fiecare luni după- 
amiază, de la ora 15, antrenamente 
pe poligonul Tunari. Tot „filiala* 
sectorului 5 organizează în ziua de 
21 septembrie un concurs pentru 
cîlni de vînătoare.

★
Recent s-au disputat două compe

tiții de lansetă cu caracter republi
can. La Cluj-Napoca întrecerile aw 
avut loc pe stadionul din parcul 
sportiv Babeș-Bolyal, unde au cî$- 
tigat i Victor Porjol $1 Anton P<w 
joi (ambii din orașul de pa Someț) 
la seniori șl, respectiv, la juniort 
șt Manuela N icul eseu (București 
A.V.P.S. sect. 8) — la senioare. La 
Tg. Mureș, pe Mureș, s-a desfășu
rat finala campionatului național la 
pescuit staționar pentru tineret. Vic
toria a revenit pescarilor mureșeni, 
atît pe echipe cît și individual (Vil- 
mos Gali — în cele două manșe el 
a totalizat 572 p), pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Carol Lukacs 
(Mureș) 473 p șl Tatu Timonion 
(Hunedoara) 430 p. Duminică va a- 
vea loc. la Galați, finala campio
natului seniorilor, grupa B, iar cd 
din grupa A (ooupanțli locurilor din 
prima jumătate a clasamentelor 
competițiilor precedente) își vor dis- 

„•Cupei". In Capitală va avea loc un 
meci deosebit de atractiv, în care 
vor evolua Dinamo și Farul Constanța, 
pe terenul Olimpia, de la ora 10,30. 
(Va fi o așteptată revanșă a ultimu
lui meci de campionat). în deschi
dere — salutară • programarea mula
jului —, de la ora 9 se vor întîlni 
Olimpia-Constructorul și Steaua. Pe 
terenul Parcul Copilului (ora 9), Gri- 
vița Roșie va primi replica XV-lui 
ieșean Politehnica. In țară, se vor 
disputa partidele: Universitatea Timi
șoara — Știința Petroșani, C.S.M. Si
biu — Agronomia Cluj-Napoca, Pal as 
T.C. Ind. Constanța — Sportul stu
dențesc* Minerul Gura Humorului — 
Vulcan și Rulmentul Bîrlad — Gloria.

cel Nuțu și Arpad Szabo (cat. ușoară), 
Cornel Roman și Petre Moțiu (cat. semi- 
mijlocie), Ionel Lazăr și Toma Mihaicche 
(cat. mijlocie), lacob Cod rea și Istvcn 
Szanto (cat. semigrea) și Ion Arsenoiu 
(cat. grea).

POL O DIVIZIA A (Seria |). Duminică
s,nt programate alte două par

tide restante din turul II. La bazinul Cen
trului de pregătire olimpică al C.N.E.F.S., 
de la ora 10, se vor întîlni C.N.U. cu 
Rapid și în continuare Școlarul cu Dina- - 
mo. lată clasamentul seriei după meciuri
le desfășurate în această săptămînă :

1. VOINȚA
2. Dinamo
3. Rapid
4. Progresul
5. Școlarul
6. C.N.U.

9 6 0 3 64-56 12
6 5 1 0 42-22 11
6510 31-12 11
9 3 0 6 37-45 6
8 1 1 6 34-51 3
8 1 1 6 31-53 3

VOLEI AZI 51 MIINE au ioc între-
cerile primei etape a noii 

edițd a „Cupei Federației", la care par
ticipă echipele masculine și feminine din 
Divizia A. Excepție face doar formația 
masculină Dinamo, ai cărei componenți 
sînt cuprinși în pregătirile loturilor nați
onale. De asemenea, trebuie să menționăm 
faptul că proaspăta promovată, Delta 
Tulcea, își va susține întîlnirile programa
te pe teren propriu la... Brăila, deoarece 
nu dispune de un spațiu regulamentar de 
Joc. Dar, iată partidele ce vor avea loc : 
masculin : Steaua — „U" Cluj-Napoca, 
Rapid — „U" Craiova (duminică, sala Giu- 
leștl, de la ora 9), C.S.U. Galați — Del
ta Tulcea, Tractorul Brașov — Politehnica 
Timișoara ; feminin : I.E.F.S. — Olimpia» 
Constructorul (sîmbătă sala Constructorul, 
ora 18), C.S.U. Galați — Știința Bacău, 
„U1 Timișoara — C.S.M. Sibiu, „U" Craio
va — Dinamo, „U" Cluj-Napoca — Rapid.

TIR LA TG. MUREȘ aa
ni început întrecerile cam-

pionatelor naționale de 
seniori șl Juniori, la care participă 80 de 
arcaș! din București, Cluj-Napoca, Satu 
Mare, Aninoasa și Tg. Mureș. Primele ti
tluri de campioni republicani, la juniori, 
au revenit sportivilor Carol Baba (Voința 
Tg. Mureț) la proba de 70 m cu 244 p — 
nou record ol țării (v.r. 237), Aurel Feier 
(Minerul Aninoasa) la 60 m - 278 o șl 
Maria Kiss (Voința Tg. Mureș) la 70 șî, 
respectiv, 60 m — 174 p. și 232 p. între
cerile se încheie duminică (I. Păuș- coresp. 
Jud).



urpriză In campionatul feminin de baschet I

Ia linalâ <lc Ia fliliino
CRI» A DISPUS BE PfilllEHMCA: 68-65! |

I NOI SUCCESE ÂLE LUPTĂTORILOR
I ROMÂNI LA C. M. DE LA MINSK

J

PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). în
trecerile turneului secund al cam
pionatului republican feminin de 
baschet au - —
sala Victoria din Ploiești, 
vor încheia duminică. Iată 
țațele si unele amănunte i

CRIȘUL ------------
TEHNICA -------------—
(32__32). în ascensiune continuă de
formă, orădencele au realizat o 

o 
surprinzătoare victorie asupra re
prezentantelor studentelor de la 
Politehnică, la care — însă — s-a 
■ simțit absența a două jucătoare 

; bază i Pîrșu și Savu. Evoluția 
:orulul a fost, în general, echili- 
rată, iar în final, la scorul de 
,__64, Roca a înscris două eo-
jri prin care Crlșul s-a „des- 
rins“ decisiv. Cele mai eficientei 
iaca 24, Varga 10 de la Crișul, 
espectlv Ciocan 20, Pruncu 17.
C.S.U. GALAȚI — PROGRESUL 

4—60 (34—37). Tabela de marcaj a 
onsemnat, pină la scorul de 
7—57, o sensibilă apropiere valo- 
ică între aceste două tinere e- 
hipe, după care acțiunile lndivi- 
luale ale Tatianei Rădulescu au 
iecis un avantaj hotărîtor in fa- 
’oarea gălățencelor. Cele mai efi- 
iente 1 T. Rădulescu 23, Bolovan 
3 de la C.S.U., respectiv Bradu 
8, Risa 14.

VOINȚA BUCUREȘTI — C.S.U. 
70. MUREȘ 64—51 (29—30). Der_- 
y-ul codașelor a oferit o primă 
epriză echilibrată. Apoi, bucureș-

‘ ’ i de 
continuat vineri, in 

și se 
rezul-

ORADEA - 
BUCUREȘTI

PQLI-
68—65

formă, orădencele au realizat 
partidă remarcabilă, obțin înd

tencele, mat bine pregătite fizic 
și mai ambițioase, au cucerit trep
tat un avantaj care le-a scutit de 
emoții în final. Cele mai eficien
te i Ionaș-Strugaru 20,- C. Savu 16 
de la Voința, respectiv Aszalos 
25. Popa 10.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA, 74—52 (36—31).
Din nou coșgetera campionatului 
trecut (și, după toate probabilită
țile, și a celui actual), Ileana Gu- 
giu, a impulsionat formația fero
viară ,din care s-a mai remarcat 
Gabriela Bosco. Cele mai eficien
te : Gugiu 29, Bosco 14, de la Rapid, 
respectiv Anca si Prăzaru cîte 14.

LE.F.S. — SÂNATATEA PLO
IEȘTI 105—54 (49—34).

OLIMPIA — CONSTRUCTORUL 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
65—71 (32—30).

L CORNEA — coresp.

KARPOV ARE AVANS

STEAUA, ÎNVINGĂTOARE
U BUDAPESTA

în prima ri a turneului interna
țional de baschet masculin, care se 
desfășoară la Budapesta, echipa ro
mână Steaua a dispus de MAVAG 
Budapesta cu 94—73 (42—34). Cele
mai multe puncte ale baschetbaliștl- 
lor bucureștenl au fost realizate de 
Tarău 18, Dumitru și Zdrenghea 
cîte 14. în cealaltă partidă a zilei, 
Honved Budapesta — Legia Varșovia 
•3—81 (56—34).

Campionatul de juniori

LORETISTUL P. CASA DIN NOU CISTIGATOR»

BAIA MARE, 12 (prin telefon). Ca 
1 anul trecut. Petru Cașa a cucerit 
itlul de campion republican de ju- 
liori mari, în proba de floretă. E 
Irept. cu unele emoții, după un ba- 
aj (5—4), cu colegul său de club,

CAMPIONATELE DE CICLISM
(Urmare din pap. I)

ncă din primul tur și și-au mă- 
■it avantajul în cele următoare. 
Jn moment de „suspense” în tu- 
ul 7. cînd Valentin Ilie (sufocat, 
trobabil, de trenă) iese din cursă. 
Tot rezista dinamoviștii pină în 
inal în numai trei oameni ? Răs- 
>unsul vine prompt : Vasilc Teo- 
lor și Mircea Ramașcanu aceele- 
ează, în timp ce Costel Cîrje se 
aenține cu brio în acest virtej. 
bvansul din prima parte a cursei 
i ritmul din final asigură repre- 
entativei clubului Dinamo o vic- 
orie confortabilă, meritată : 
:42,7—4:45,5. O cursă de ambiție 
e oferă „finala mică”. Pistarzii 
inamoviști se angajează într-o 
ispută spectaculoasă cu cei de la, 
llimpia. La jumătatea celor 4 000 
i ai cursei, conturile sînt însă 
ichciate, dinamoviștii avînd un 
vans consistent. 
:46.5—5:02,2. De 
iptul că primele trei clasate și-au 
nbunătățit rezultatele în cursele 
male.
Clasament final :
1. DINAMO (Vasile Teodor, 

lircea Ramașcanu, Costel Cîrje, 
alentin Ilie — antrenori : țlieolae 
oic.u și Ștefan Iemândroiu) — 
.mpioană a României : 2. Stca- 
i (Petre Dolofan, Marian Ferfe- 
a, Ion Cojocaru, George Negoes- 
i — antrenori : Iulian^ Gocima_n 

Const. Voicu) ; 
itefan Laibner. L. 
gdi. I. Dumitru 
ircea Mihâflescu) 
ntrenor : Marin 
oința (antrenor : 
■n).
Finalele eampionatekw națîona- 
de ciclism pe pistă se încheie 

minică dimineață, pe velodro- 
11 Dinamo, cu proba de semi- 
id cu adițiune de puncte (100 
■e. sprint la fiecare trei ture), 
uniunea Începe la ora 10.

de la C.S.M. Baia Mare. Attila Lfi- 
rinezi... Campionul si-a asigurat suc
cesul prin cele 4 victorii obținute în 
turneul final: 5—0 la Lbrinczi, 5—2 
la Racoși și 5—3 la Baciu și Gogoa
șă. (Intr-un singur asalt, cu Oancea. 
a pierdut cu 2—5). Adversarul său 
din baraj, Liirinczi a înregistrat și 
el. în finală, tot 4 victorii: 3—3 la 
Gogoașă. Racoși și Oancea și 5—4 Ia 
Baciu. Clasament final: " 
(C.S.M. Baia Marc) 
rinezi (C.S.M. Baia 
3. Gogoașă (C.S.S. 
Baciu (C.S.M. Baia 
Oancea (I E.F.S.) 1
(C.S. Satu Mare) 1 v.

Ca si proba masculină, 
retisielor a fost la fel de 
■tagoniste fiind sportivele __  _ ..
resti: Adriana B&cioi. Cristina Șin- 
dilaru, Luminița Popa și Laurențăa 
Vlădescu de la Școala snortivă nr. 1, 
Felicia Truț șl Lidia Tudor de la 
Progresul.

Clasament final : 1. Luminița Popa 
5 v., 2. Adriana Băcioi 4 v., 3. Feli
cia Truț 3 v., 4. Laurenița Vlădescu 
2 v., 5. Lidia Tudor 1 v., 6. Cristina 
Șindilaru 0 v.

Sîmbătă proba de spadă, iar du
minică cea de sabie.

1.
4 v.d.b., 
Mare) 1
Buc.)

Mare) I 
v., c.

4
3
2

Casa 
2. Lb- 
v.d.b., 
v., 4. 
v.. 5. 

Racoșî

a fio-cea
dîrză. pro
din Bucu

Nicoleta ALDEA

avînd 
Timpi finali : 
remarcat este

3. Dinamo II 
Roșac, A. Te- 
— antrenor : 

: 4. Olimpia
Niculescu) ; 5.
Alex. Some-

PLAJUL INTERNATIONAL
HANDBAL DIN CAPITALA
la noreasca a găzduit, Ieri după 
iză, un atractiv cuplaj interna
și de handbal feminin.
deschidere, formația Școlii spor- 
2 Buoureștl (antrenor Dan Bă- 

tcu) a tntîlnlt reprezentativa Ca
ii, car» Întreprinde un turneu 
țara noastră. La capătul unei 
Sde spectaculoase, victoria a re- 
t Șc. sț>. 2 cu scorul de 21A-29 
r).
rtlda vedetă a opus formațiile 
densitatea București și S.K. Mag- 
urg. Handbalistele din R. D. Ger- 
îă au primit, ca și tn partida 
tedentă. cu Progresul, o replică 
rem de puternică. (De această 
ă, Insă ele n-au mal putut In
ia victoritoate eforturile .Krr 
ttdu-se 3e o apărare atentă șl 
>11 ă. Tăe notat Verva Simonei 
hir tn jrtn«. Scor final: 15—14 
-8) în favoarea Universității 
(jrfeștl.

ACTUALITĂȚI IN
Fruntașii tirului internațional au In 

această lună un program foarte În
cărcat : între 4 și 6 septembrie; s-au 
disputat, la Sofia, campionatele con
tinentale ale juniorilor și senioarelor 
la probele de glonț. în aceste zile se 
desfășoară la Mlinchen campionatele 
lumii la skeet.trap și ținte mișcă
toare, iar în ultima decadă a iui 
septembrie, la Madrid, var avea loc 
campionatele Europei la probele 
olimpice de pistol viteză șl pistol li
ber. Paralel cu aceste competiții de 
o asemenea anvergură si diriguitorii 
tirului internațional au o agendă de 
lucru destul de aglomerată.

In capitala Bulgariei, sub egida 
Confederației europene de tir (pre
ședinte — Gavrilă Barani). s-a desfă
șurat Conferința tehnică a acestui or
ganism, în prezenta a 95 dc partici
pant din 21 de țări (conducători de 
delegații și antrenori al echipelor 
înscrise la C.E., membre ale Comite
tului feminin al C.E.T., reprezentanți 
al comitetului bulgar de organizare, 
trăgătoare cunoscute, diferiți tehnici
eni de renume). In cadrul reuniunii, 
secretara Comitetului feminin al 
C.E.T., Niculina Predescu, a făcut o

8

II

8

CU MICILE RACHETE
Un sport cu- vechi tradi

ții, mal ales în aria conti
nentului asiatic, își pregă
tește — în sflrșit — exame
nul de maturitate. In 1977 
ae va organiza la Malm6 
(Suedia) primul campionat 
mondial de badminton- Ho- 
iărtrea a fost luată recent, 
la cel de al 36-lea Congres 
»1 Federației internaționale 
de badminton, reunit la 
Londra. Cu acest prilej, a 
fost cooptată ca membră a 
forulffi internațional și fe
derația de specialitate din 
U.R.S.S.

Pină acum, badminton- 
nl a fost prezent în progra
mul tuturor edițiilor 
rllor Asiatice.

INIȚIATIVE

Presa sportivă din 
Germania consacră

Jocu-

F. 
spații
R.

«MINSK, 12 (prin telex). In 
fața unui public numeros, în Pa
latul sporturilor din localitate au 
continuat întrecerile campionatelor 

mondiale de lupte grcco-romane.' 
Joi seara au intrat in luptă și cei
lalți reprezentanți ai țării noastre. 
La cat. 67 kg., Ion Dulică l-a în- 
tîlnit pe bulgarul Krasimir Ștefa- 
nov. Campionul român a abordat 
partida cu o dîrzenie extraordina
ră. încă 
duelului, 
de cap, 
Ștefanov , 
succed apoi cu repeziciune, ambii 
competitori realizind acțiuni de 
toată frumusețea, dar de fiecare

, dată campionul român este în a- 
vantaj, obținînd victoria la un 
scor (21—8) ce ne scutește de alte 
comentarii. Ion Enaehe (cat. 82 

' kg) a debutat și el cu succes, în
tîlnindu-1 pe japonezul Atsousi

■ Izava. în repetate rînduri Izava 
a fost fixat în „pod“ dar, de fie
care dată, a reușit să evite tușul 
cu o îndemînare puțin obișnuită. 
Lupta japonezului însă a fost prea 
pasivă și arbitrii i-au dat cel de-al 
treilea avertisment în ultima re
priză, atunci tind sportivul nostru 
conducea cu 14—0. Roman Codrea- 
nu (cat. +100 kg) a obținut și el 
decizia, prin descalificarea japo-

1 nezului Caisi Matunaga în mai 
puțin de 4 minute de luptă. Debu
tantul la campionatele mondiale

■ de seniori Ștefan Rusu (cat. 68 kg) 
a început foarte bine partida cu 
Fercntz Toma (Ungaria) și condu
cea la un moment dat cu 4—1,

[ dar, treptat, el a slăbit ritmul, a 
primit și două avertismente și ast- 

: fel Toma a cîștigat la
(9-7).

întrecerile au continuat
1 Primul a fost și de data 
. Gh. Bereeanu. Ca 

tur, Bereeanu s-a 
goric și în partida 
Al. Zaienczkowski,

Ivantaj de 11—0 la 
prizei secunde. Dar, 
de neatenție putea să-l coste mult 
pe campionul olimpic. Fiind sur-

I prins cu un tur de cap, este fixat 
în „pod", trecînd prin momente 
dificile. Cu o încordare extraordi- 

[ nară, el se ridică însă, intr-un

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
I
I

din primele secunde ale 
Dulică execută un tur 
trecindu-1 prin pod pe 
(2—0). Fazele de atac se

„pod“ înalt, aruntindu-și adversa
rul și, din acest moment, partida 
este dominată de Bereeanu. care 
conduce în ultima repriză cu 26—3 
în momentul tind Zaienczkowski 
primește avertismentul descalifi
cării.

O frumoasă și rapidă vietorie a 
•bținut și luptătorul român de la 
cat. 62 kg. Ion Păun. întîlnindu-1 
pe iugoslavul Dușal Vukov, exe
cută rapid un tur de cap chiar din 
primul 1 
sarul în 
timp de 
în inin. 
n-a mai

MILANO, 12 (Agerpres). Cea de-a 
treia partidă dintre marii maeștri 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) șl Lajos 
Portisch (Ungaria), care-sl dispută 
finala turneului internațional de săli 
de la Milano, s-a Încheiat remiză 
la mutarea a 30-a. înaintea ultimelor 
trei partide, scorul este favorabil eu 
2—1 lui Karpov.

în meciul pentru locurile 3—4', fos
tul campion mondial Tigran Petrosi
an a remizat, In 27 de mutări cu ma
rele maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bojevicl. Astfel. Petroslai». care ■ 
cîștigat prima partidă, conduce cu 
2—1.

puncte

vineri, 
aceasta 
primulși în 

detașat catc- 
cu polonezul 
avînd un a- 
începutul re- 

. un moment

minut, dutindu-și adver- 
. „pod“. Apoi, îl menține 

30 de secunde, după care, 
1,31, luptătorul polonez 

i puiuț evita tușul. Con
stantin Alexandru (cat. 52 kg), în 
confruntarea 
bos Holidis, 
și tururi de 
rul să-i fie 
tind arbitrii 
Holidis. Ion 
onorabil timp de 4 minute (cit a 
durat întîlnirea) în meciul cu cam
pionul mondial Furat Mustafin 
(U.R.S.S.). în acest minut însă, 
arbitrii l-au descalificat pe Juptă- 
torul român, deși Mustafin nu re
alizase detit un singur punct teh
nic. Tînărul Petre Dicu (cat. 90 
kg) obține o prețioasă victorie în 
falit polonezului Czeslav Kwiec- 
zinski, medaliat cu bronz la J.O., 
prin descalificare în ultima repri
ză, după o luptă epuizantă. Ște
fan Rusu, lipsit de experiența ne
cesară (el este încă junior), a gre
șit deseori în partida cu japone
zul K. Takesi și a fost învins prin 
tuș, in min. 5. Gheorghe Ciobota- 
ru (cat. 74 kg) a dispus Ia puncte 
(13—8) dc sud-coreeanul Kung 
Vong. Nîcolae Martincseu (cat. 
100 kg) s-a reabilitat în fața pu
blicului din Minsk. învingindu-1 
prin descalificare, cînd conducea 
cu 8—3, pe Zdenek Hara (Ceho
slovacia)! Ion Enaehe a obținut 
o nouă victorie înainte de limită, 
prin descalificarea francezului A. 
Bouchoule, tind scorul era favo
rabil luptătorului român (8—1). 
Sîmbătă vor avea Ioc meciurile 
celorlalte tururi, iar duminică se
mifinalele și finalele.

MUNDOBASKET ’75

I CAMPIONATELE MOHBIALE
I Campionatele mondiale si euro

pene de haltere, care se vor des
fășura Intre 15 șl 23 septembrie la 
Moscova, sînt așteptate cu un deo- 

_1___ ! mari între
ceri și-au anuntat participarea 250 
de sportivi din 35 de tării De ase-Iiyioscova. anii așiepiaie 
sebit interes. La aceste 
ceri și-au anuntat part

LUMEA TIRULUI
amplă trecere în revistă a dezvoltării 
tirului în rfndul femeilor, a perspec
tivei lărgirii acestei discipline sportive. 
Cu același prilej, din partea comisiei 
medicale a F.R. Tir s-a citit un re
ferat privind „Unele considerații 
psihologice șl fiziologice in tirul de 
performanță la femei”. Pe baza in
formărilor și referatelor cu caracter 
organizatoric, tehnic, metodic, me- 
dioo-sportiv și psihologie, urmate de 
dezbateri interesante, s-au făcut o se
rie de propuneri menite să oontri- 

. bule la dezvoltarea tirului pe pion 
internațional. Totodată, participantii 
au adoptat a rezoluție adresată U.LT. 
prin care se propune introducerea 
probelor feminine de tir la J.O. 
din 1980.

In aceeași ordine de idei referi
toare 1a noi căi de dezvoltare a ti
rului, la Miinchen, în aceste z.ile, se 
află întrunite comitetul executiv si 
consiliul de administrație al U.LT.,. 
Iar la Madrid, tn cea de a patra săip- 
tămînă a lui septembrie sînt fixate 
alte două ședințe : a prezidiului Con
federației europene de tir șl a Comi
tetului feminin *1 C.E.T.

largi recentelor Inițiative 
ale federației de handbal 
din această țară pentru a 
repune handbalul feminin 

' pe baze noi. Astfel, pe vii
tor, campionatul vest-ger- 
man va cuprinde două gru
pe, Inclitzînd un număr 
mal mare de echipe, pro
venind din zone cit mal di
ferite. Beneficiind de o 
reprezentare mal largă, se 
speră că handbalul femi
nin din R. F. Germania va 
reuși să-șl reocupe locul 
fruntaș pe care l-a deținut 
pină nu demult. S!nt men
ționate șl motivele care 
au dus la respectiva reor
ganizare, principala cauză 
fiind înfrîngerea suferită 
de handbalistele vest-aer- 
mane în , meciul de califi
care pentru C.M. 1975. Tot
odată. învingătoarelor a- 
cestora — jucătoarelor ro
mânce — li se aduce întreg 
elogiul meritat.

cu grecul llaralam- 
cu o suită de salturi 
cap a făcut ca sco- 
net favorabil (20—0) 
l-au descalificat pe 

Dulică s-a comportat

Mihai TRANCA

SI EUROPENE DE HALTERE»
menea au fost acreditați peste 400 
de ziariști, tele și foto-reporteri.

Pentru prima oară în istoria 
campionatelor, rezultatele vor fi 
calculate de un computer, ceea ce 
va permite operații foarte rapide, 
iar filele cu rezultatele complete 
vor ajunge în posesia celor intere
sați la numai titeva minute după 
terminarea întrecerilor de la o ca
tegorie.

Campionatele se vor desfășura 
în sala sporturilor de la Luiniki, 
care are o capacitate de 14 000 de 
locuri. Pentru aproape toate zilele 
de concurs, biletele au fost epui
zate. Cu un interes 
este așteptat „duelul" 
Alekseev și Placikov.

La cele 9 categorii_ _________
vor fi cucerite 162 de medaUi (du
pă cum se știe se acordă cîte 3 
medalii primilor clasați la fiecare 
stil).

Ia aceste campionate va parti
cipa și un lot de sportivi români, 
printre care Ion Hortopan (cat. 
muscă). Aurel Miuț și AI. Kiss 
(cat. ușoară), Gh. Miinea (cat. mij
locie).

Iată si lotul tării gazdă.: cat. 
mușcă — Voronin; cat. cocoș — 
Anikin; cat. pană — Kolesnikov și 
Kazakov; cat. ușoară — Korol și 
Kirjinov; cat. semimiilotie — Mi
hailov și Besonov ; cat. mijlocie — 
Șarii; cat. semigrea — Rigert și 
Poltoracki; cat. grea —Zaicev și 
Maseikov; cat. supergrea: Alekseev 
și Jenalgicv.

PERSEVERENȚA
Nu de mult au avut loc 

Ia Toronto, în Canada, pri
mele campionate mondiale 
de atletism pentru „vete
rani”. întrecerile erau des
chise pentru atlețll trecuțl 
de 40 de ani și au reunit 
la start peste 1 800 de foste

glorii din toate părțile lu
mii. Cele mal importante 
delegații au fost acelea 
ale S.U.A., Angliei, Austra
liei și țărilor scandinave. 
Ceremonialul de deschidere 
s-a inspirat direct din cel 
al Jocurilor Olimpice.

Firește, nu se poate vor
bi de performanțe deose
bite, la scara absolută, în-

ÎNAINTEA STARTULUI
BOGOTA, 12 (Agerpres). Campio

natul mondial feminin de baschet — 
„Mundobasket *75“ — se va desfășu
ra între 23 septembrie și 4 octom
brie în orașele columbiene Bogota, 
Bucaramanga și Caii. Pentru lntre-^ 
ceri s-au calificat următoarele repre
zentative de tărl: U.R.S-S., Ceho
slovacia. Ungaria. Argentina. Cana
da, Brazilia, Italia, S.U.A.. Austra
lia, Japonia. Senegal și Columbia.

ÎNTRECERILE

PESCARILOR SPORTIVI
Campionatul mondial de pescuit 

staționar, desfășurat în acest an In 
localitatea poloneză Bydgoszcz. s-a 
încheiat cu victoria englezului Ian 
Heaps — 10 234 p. secundat de fran
cezul Jacques Tesse — 6 717 p.

In clasamentul general pe echipe, 
primul loc a fost ocupat de Franța
— 23 p. urmată de Anglia si Belgia
— cîte 26 p.

PE SCURT
ATLETISM • La Varșovia, sprin

tera poloneză Irena Szewinska a rea
lizat pe 100 m 11,1. La suliță, a cîș
tigat Miklos Nemeth (Ungaria) cu 
85,16 m. O în meciul triunghiular 
de marș Finlanda — Polonia — Sue
dia, de la Vesteras (Suedia), polo
nezul Jan Ornocli a cîștigat 10 km, 
în 43:18,8. Pe ' . -
său Bohuslaw 
21:09,4.

20
Duda

km compatriotul 
a realizat lh

CursaCICLISM © 
apropiere de Anvers ______ ____
de rutierul belgian Frans Verbeeck, 
care a parcurs, 142 km în 311 22.0. 
Eddy Merckx a ocupat locul patru.

desfășurată în 
a fost cîștigată

FOTBAL A La Tokio. în meci 
amical: Japonia — Shamrock Rovers 
(Islanda) 2—3 (1—2) e Ecliipa Cos
mos din New York a jucat în de
plasare cu formația norvegiană 
Vaalcrengen. pe care a învins-o cu 
4—2 (2—1). Pele a marcat două go- 
luri.

f

extraordinar 
supergreilor

de greutate

HOCHEI PE GHEAȚA • Repre
zentativa R.D. Germane a încheiat 
neînvinsă turneul de trei jocuri În
treprins In Italia. In ultimul meci 
cu selecționata Italiei. echipa H.D. 
Germane a obținui victoria cu 11—5 
(5—2, 3—2. 3—1).

HOCHEI PE IARBA • In finala 
campionatului mondial feminin An
glia a Învins 
Tării Galilor.

cu 2—0 (1—0) lormatia

MOTO © 
campionatului . 
victoria și titlul de campion al lu
mii au revenit danezului Ole Olsen 
urmat de suedezul Ancters Michanek 
și de englezul John Lotus. • „Cupa 
Națiunilor" la motocros (clasa 250 
cmc) desfășurată în localitatea ita
liană Maggiore a fost câștigată 
formația 
dividual, 
sovieticul

ra T*ondra, în finala 
mondial de dirt-track,

___ __ _____ ____ de
Belgiei. în clasamentul in- 
pe primul loc s-a situat 
zXnatoll Ovșinot (,,M.Z.“).

Q Rezultate din turneulTENIS _
pentru tineret dc la Milano: Gime- 
nez — Lloyd 7—6, 6—2; Robinson — 
Borfiga 6—1, 6—4; Dewdeswell — 
Szmid 6—4. 1—6,6—4; Taroczy — Sio- 
zil 6—3. 6—3.

tr-o asemenea întrecere. 
Este suficient să menționăm 
doar că proba de săritură 
în înălțime s-a cîștigat cu 
un rezultat astăzi la înde- 
mlna atletismului feminin 
— 1,80 m. Dar entuziasmul 
șl perseverența bătrtnilor 
atlețl râm în, oricum, demne 
de admirație. Astfel, în 
proba de 200 m plat a 
categoriei aMme s-a pre
zentat un singur concurent.. 
in vîrstă de 91 ani. El n-a 
acceptat să-șl primească 
laurii din oficiu, ci a ținut 
să alerge cursa, în fața 
privirilor admirative ale 
colegilor săi mai... tineri.

tr-adevăr, ea s-a disputat 
strict ..în familie4*. Ciștigă- 
tor a fost tînărul de 18 ani 
Wolfgang Hecht, iar al doi
lea s-a clasat fratele Bău, 
Werner, cu cinci ani mai 
în vîrstă. Al treilea, tatăl, 
Gerhardt (43 ani). Al patru
lea, unchiul, Willy (30 ani). 
Iată, o familie unită...

CERUTTY

IN FAMILIE
Camplonatele de ciclism 

ale orașului Hamburg au 
oferit, in proba contracro- 
nometru individual. un 
fapt poate unic în istoria 
sportului cu pedale. In-

Percy Cerutty, cunoscu
tul antrenor australian de 
atletism, a încetat din via
ță, la vîrsta ‘de 80 de ani. 
Cerutty — poet și pictor 
în viața particulară — a 
fost antrenorul sprinterei 
Betty Cuthbert (cîștigătoa- 
re a 3 medalii de aur la 
J.O. de la Melbourne) șl a 
nu mal puțin celebrului 
semifondist Herb EJHot 
(campion olimpic în 106$ la 
Roma și fost recordman 
mondial la 1 500 m).


