
AU LUAT SFÎRȘIT CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE LIBERE

VASILE iORGA-MEDALIE DE BRONZ
LA CATEGORIA 82 kg
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NATALIA ANDREI, CAMPIOANĂ MONDIALĂ 
UNIVERSITARĂ iN PROBA DE 3000 m

Dorina Cătineanu, Mihaela Loghin și llie Floroiu — medalii de argint, iar Alina Gheorghiu — bronz

ROMA, 18. — Pe stadionul Olim
pic din capitala Italiei au început 
joi întrecerile campionatelor mon
diale- universitare de atletism, ul
tima — și poate cea mai impor
tantă — competiție atletică a se
zonului preolimpic. La start sînt 
prezenți peste 650 de sportivi și 
sportive, din 46 de țări din Euro
pa, Africa, Asia și cele două A- 
merici, între ei numeroși atleți 
de valoare, recordmani mondiali, 
campioni și recordmani continen
tali.

în prima zi a concursului, re
prezentanta României Natalia An
drei a obținui n splendidă victo
rie în proba de 3 000 m pe care a 
cîștigat-o cu timpul de 8:54,09, nou 
record national (vechiul record îl 
aparținea cu 8:59,0 și îl stabilise 
anul trecut, pe același stadion, 
cu prilejul campionatelor europe
ne). Victoria la campionatele mon
diale universitare aduce al doilea 
mare succes în acest an Nataliei 
care, reamintim, în martie cîștiga- 
sț la Katowice titlul de campioană 
europeană de sală la 1500 m. Na
talia Andrei are 23 de ani, este

studentă la Facultatea de științe 
economice din Craiova și este 
pregătită de antrenorul Ștefan Po-

pescu. Iată clasamentul probei 
de 3 000 m : 1. Natalia Andrei
8:54,09, 2. Thelma Wright (Canada) 
8:54,94, 3. Svetlana Ulmasova
(U.R.S.S.) 8:55,08, 4. Raisa Katiu- 
kova (U.R.S.S.) 9:00,62, 5. Broni- 
slawa Ludwichowska (Polonia) 
9:04,86, 6. Margerita Gargano (I- 
talia) 9:11,08.

In proba feminină de săritură 
în lungime, Dorina Cătineanu și 
Alina Gheorghiu s-au clasat pe 
locurile 2 și respectiv 3, cucerind 
medaliile de argint și bronz. Cla
sament : 1. Jarmila Nygrynova
(Cehoslovacia) 6,48 m, 2. Dorina 
Cătineanu 6,36 m, 3. Alina Gheor
ghiu 6,32 ni, 4. Djurdja Focici (Iu
goslavia) 6.29 m, 5. Olga Rukaviș- 
nikova (U.R.S.S.) 6,28 m, 6. Ka
pitolina Lotova (U.R.S.S.) 6,20 m.

Tot în posesia medaliei de ar
gint a intrat și Mihaela Loghin, 
clasată a doua în proba de arun
carea greutății, cu 18,21 m. probă 
cîștigată de Elena Stoianova (Bul-

MINSK, 18 (prin telefon). Joi la 
prînz, în Palatul sporturilor din 
localitate s-au încheiat campiona
tele mondiale de lupte libere. Cu 
excepția lui Vasile Iorga care a 
reușit să urce treptele podiumului 
de onoare, obținînd medalia de 
bronz Ia categoria 82 kg, ceilalți 
sportivi români n-au mai reeditat 
succesele de la alte ediții ale com
petiției supreme.

Miercuri seara, tîrziu, V. Iorga 
a fost programat să susțină, în 
mai puțin de o oră, două meciuri 
decisive pentru primele trei locuri. 
Mai întîi l-a întîlnit pe G. Hicks 
(S.U.A.), un sportiv cu alură atle
tică și mult mai înalt. Primul 
care a pornit ofensiva a fost luptă
torul american care, cu două fi
xări și o trecere a adversarului 
prin „pod", a luat conducerea : 
4—2. Tn repriza secundă, repre
zentantul nostru s-a concentrat mai 
mult, a schimbat tactica și cu 
cîteva intrări la picioare l-a fixat 
în „parter" pe Hicks, după care, 
cu un rebur la coapse l-a trecut 
pe acesta prin „pod“, întoreînd re

zultatul în favoarea sa : 5—4.’
Luptătorul american făcea cu greu 
față atacurilor insistente ale spor
tivului român, primind un aver-? 
tisment (6—4 pentru Iorga). ÎQ 
continuare însă, Hicks a marcat o 
revenire în atac și Iorga a fost 
obligat să se apere pentru a-și 
păstra avantajul și așa destul da 
fragil, fapt pentru care a primit 
și el un avertisment, scorul deve
nind 6—5 în momentul cînd a ră
sunat gongul final. După această 
victorie, luptătorul român, la pu
țin timp, a urcat din nou pe sal
teaua de concurs pentru a susține 
o altă partidă dificilă, cea cu vest- 
germanul A. Seger, campion eu
ropean la cat. 74 kg. Obosit, Iorga 
a aplicat o tactică de așteptare,' 
păstrîndu-și forțele pentru finalul 
meciului. Această tactică s-a do
vedit, însă, neinspirată, deoarece 
Seger a dezlănțuit atac după atac,

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a)

in derby-ul Diviziei A la baschet feminin

I.E.F.S. S-A IMPUS NET: 77-60 CU RAPID

Natalia Andrei, ca de obicei, 
m frunte... (Contlnuare în pag. a 4-a)"T““!' VICTORII ALE PRIMELOR RACHETE

Învingător in cea mai disputată partidă din „sferturi", Viorel Sotlriu 
ISteaua) s-a calificat primire semifinaliștii întrecerii. Foto : D. NEAGU

Surpriza in Divizia A de handbal feminin

O zi fără surprize în probele 
majore. prefațând întâlnirile de
cisive pentru desemnarea campio
nilor. Numele capilor de serii au 
rămas intacte pe tablourile de 
simplu, dar aceasta nu poate fi 
decât de bun augur pentru lupta 
care urmează.

Au impresionat în special pri
mele noastre două rachete femi
nine, Virginia Rusiei și Mariana 
Simionescu. Amîndouă n-au lăsat 
adversarelor lor din semifinalele 
de ieri, nici cât pentru un singur 
set împreună. Limpezi au fost și 
cele patru întâlniri masculine. To
ma Ovici, mult mai convingător 
decît în aparițiile precedente, l-a 
întrecut net pe Sever Mureșan. 
La fel. Dumitru Hărădău și Viorel 
Marcu, care au avut și ei nevoie 
de numai trei seturi pentru a tre
ce de Constantin Popovici și Ale
xandru Silto. respectiv. Ceva mai 
echilibrată a fost partida dintre 
Viorel Sotlriu și Traian Marcu, 
care a atras pe „central" nume
roși spectatori. Cu tin tenis mai 
curat, cu mai mult calm, primul 
s-a impus (în 4 seturi), profitând 
în special de ratările brașoveanu
lui. în semifinale, programate azi,

Radu VOIA

Campionatul republican 
de baschet feminin a 
continuat, ieri, prin me
ciurile etapei a 8-a des
fășurate in sala Flo- 
reasca. Iată rezultatele 
și unele amănunte :

I.E.F.S. — RAPID 77— 
60 (42—28). După numai 
5 minute de întrecere e- 
chilibrată, elevele prof. 
Ioan Nicolau s-au impus 
categoric (min. 12 : 26— 
11), realizînd în derby-ul 
campionatului (pînă la 
meciul respectiv ambele 
formații erau neînvinse) 
un succes meritat chiar 
șl la această diferență. 
Cu un lot omogen (la 
un nivel ridicat), bine 
pregătit, practicînd per
manent un joc agresiv 
în apărare, cu tempo ra
pid in acțiunile ofensive 
și cu frecvență mare a 
aruncărilor la coș, I.E.F.S. 
a depășit o adversară în 
care eforturile depuse 
în special de Gugiu, 
Bosco și Petrea nu au 
putut contracara valoarea 
studentelor, din rîndul 
cărora le-am remarcat 
pe Roșianu, L. Radu

(Continuare tn pag. 2-3)

lescu, Mihalic și Giurea. Giurca 
Au înscris : Giurea 19, 
Simionescu 17, L. Radu
lescu 17, Balai 8, Basarabia 8, Mi
halic 6, Capctă 2 pentru I.E.F.S., 
respectiv Gugiu 23, Bosco 15, Pe- 
trca-Cernat 11. Gheorghe 6, Csikos 
2, Tal 2, Vasileșcu 1. Au arbitrat 
bine G. Chiralcu și I. Antonescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— C.S.U. GALAȚI 84—66 (44—33). 
A fost un meci frumos, deschis, 
în care ambele formații au căutat 
să-și impună punctul de vedere. 
Cele care au reușit aceasta au 
fost, pînă la urmă, timișorencele, 
ele avînd în Rodica Goian un pi
vot ce a stăpînit spațiul aerian 
din jurul ambelor panouri. Cele 
mai eficiente Goian 17, Mihalcea 
17, Salcu 13 de la învingătoare, 
respectiv Fortuna 18, T. Radu
lescu 14 șl Bolovan 13 de la in-

inscrls un nou coj pentru I.E.F.S. 
Foto : N. DRAGOȘ

vlnse. Au arbitrat bine Era. Nicn- 
lescu și V. Pruncu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — SĂNĂTATEA PLOIEȘTI 
74—50 (41—30).

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. TO. 
MUREȘ 64—61 (21—32).

POLITEHNICA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 70—57 (27—29 !).

OLIMPIA-CONSTRUCTORUL -i 
PROGRESUL 59—39 (32—20).

Programul de azi : sala FIo- 
reasca, de la ora 9 : Olimpia-Con- 
structorul — Voința, Rapid — Pro
gresul. Politehnica — I.E.FJ5. jf 
sala Olimpia-Constructorul, de I» 
ora 9 : Universitatea Timișoara -4 
C.S.U. Tg. Mureș, C.S.U. Galați r» 
Sănătatea, Crișul — »U“ Clufi
Napoca.

CONFECȚIA-,,U" TIMIȘOARA 13-12!
PLOIEȘTI, 18 (prin telefon). 

Cea de a Vl-a etapă din Divizia 
A de handbal feminin a oferit 
meciuri frumoase, uneori drama
tice și o surpriză de proporții : 
„U“ Timișoara, campioana țării și 
actuala lideră a clasamentului, a 
fost învinsă de Confecția ! în ur
ma acestui rezultat ■ în fruntea 
clasamentului se află patru echipă 
cu același număr de puncte (10), 
departajate prin golaveraj : „U"
Timișoara, „U“ București, IEFS și 
Textila Buhuși.

VOINȚA ODORHEI — RUL
MENTUL BRAȘOV 19—15 (9—8). 
Meci aprig intre două formații do
minate încă de pe acum de teama 
retrogradării. Apărări tari, atacuri 
lungi, cu căutarea la nesfîrșit a ce
lor d6Uă' principale realizatoare 
(Magjja Mikloș — Irene Oancea), 
ținute om la om chiar cu prețul 
sancțiunilor, iată cam ce a însem
nat partida din deschiderea reu
niunii. Profitind de jocul excelent 
al Măriei Laczeovicz și mai ales 
de eficienta ei neobișnuită. Vo- 
Ipța a cișttgat ’pe merit. Principa
lele realizatoare : Laczcovicz (V) 
10 și Oancca (R) 8.

TEXTILA BUHUȘI — CON
STRUCTORUL TIMIȘOARA 15—12

nu pentru că adversara ei ar fi 
făcut peste noapte un salt de ca
litate, ci pentru că textilistele (fă
ră Mihăilă și Vieru) traversează o 
eclipsă de formă evidentă. Șansa

Rezultate tehnice : Voința 
Odorhei — Rulmentul 19—15 
(S—8),- Textila Buhuși — Con
structorul Timișoara 15—12 
(10—10), Rapid — Progresul 

ÎS—18 fi—9), „U* București — 
Mureșul 16—14 (9—6), „U“ Ti
mișoara — Confecția 12—13 
(C—7), I.E.F.S. — Constructo
rul Bala Mare 19—17 (12—8).

Programul de azi (de Ia ora 
14) : Constructorul Timișoara 
— Rapid, Rulmentul — Pro
gresul, Mureșul — „U“ Timi
șoara, Confecția — Voința O- 
dorhei, Constructorul Bala 
Mare — „U“ București și Tex
tila Buhuși — I.E.F.S.

lof a constat in ineficienta atacu
lui advers : două goluri într-o re
priză... Slab arbitrajul craiovenilor 
C. Ștefănescu și N. Drăgănoiu. 
Principalele realizatoare : Șerba-n

Hristciche NAUM

„ÎNOTUL PENTRU TOȚI" ÎN CAPITALĂ

REALIZĂRILE NOTABILE NU TREBUIE
SA DUCA LA IGNORAREA UNOR LIPSURI

C.C. al 
se referă

1973Hotărîrea Plenarei 
pune accent, atunci cînd 
tulul școlar și universitar, pe promovarea unor discipline cu o largă 
audientă in rîndul tineretului studios, cum este de pildă natatia.

Valoarea utilitar-socială a natației aproape că nu mai comportă 
sublinieri speciale. De aici și preocuparea care se face simțită în tot 
mai multe orașe și județe ale tării de a organiza centre de învățare a 
înotului, în măsură să cuprindă marea masă a copiilor, elevilor și in 
general a tineretului. Una din modalitățile directe de transpunere in 
viață a unei asemenea inițiative o reprezintă acțiunea „înotul pentru 
toți", al cărei start a avut loc după Hotărîre și care poartă nemijlocit 
girul federației de specialitate, al factorilor cu responsabilități șau atri
buții la domeniul educației fizice

P.C.R. din februarie — martie 
la domeniul educației fizice, al spor-

Din toamna anului trecut și pînă 
în prezent — deci într-<un interval 
de un an de zile — în municipiul 
București acțiunea „înotul pentru 
toți" s-a bucurat de frumoase re
zultate, care confirmă grija mani-

Si al sportului școlar și universitar.

a fost luat o dată 
în acest scop, a celor

Demarajul
cu folosirea, -- -------- ------ -
două bazine acoperite, de la „23 
August" și „Floreasca", care au 
funcționat neîntrerupt în tot cursul 
anului școlar precedent. în cadrul

••J
școlile generale din po- 

bazinelor respective d,'
dinițele și 
rimetrul 
totodată, reprezentanții Școlii ge
nerale nr. 54, cu clase speciale da 
natație, și ai școlilor sportive.

într-o a doua etapă — cuprinsă’ 
între 1—15 iunie — „înotul pentru 
toți" a făcut sensibili pași înainte 
o dată cu intrarea în funcțiune a 
unor bazine amenajate în incinta 
sau in vecinătatea unor școli (5 la 
număr), un excelent stimulent pen
tru copii de a deveni prietenii 
bazinelor. Paralel, o dată 
canța de vară, acțiunea 
promovată în cadrul unor

cu va- 
a fost 

__________  _  _____ . centre 
cu o recunoscută tradiție în mate-,

Tiberiu STAMA



Campionatele republicane de parașutism

NAȚIONAL... AL JUNIORILOR MARI

tntr-o organizare excelenta 
avut loc. la Baia Mare, campiona
tele naționale de juniori . mari 
Cpînă la 17 ani) la scrimă.

Concursul s-a bucurat de o par
ticipare foarte numeroasă, scoțînd 
în evidentă buna pregătire a spor
tivilor (mai ales a celor intrati în 
semifinale și finale), valoarea ridi
cată a acestora din punct de ve
dere tehnic.

Lupta pentru un loc în finale 
și apoi pentru stabilirea ierarhiei 
a fost foarte strînsă, cîștigătorii 
neputind fi anticipați, ei fiind cu- 
noscuți după multe emoții și abia 
in ultimele asalturi.

S-a remarcat faptul că foarte 
multi dintre juniorii mici s-au ca
lificat in semifinale și finale, im- 
punindu-se în campionatul junio
rilor mari. Cîteva exemple : FLO
RETĂ FETE. Csila Rupacsics — 
C.S.M. Baia Mare. Angela Popa — 
Viitorul București. Felicia Truț — 
Progresul București; FLORETĂ 
BĂIEȚI, Attila Lorinczi — C.S.M. 
Baia Mare; SPADA: Florin Pău- 
nescu — Progresul București; SA
BIE : Viorel Mocanu — Progresul 
București Acest lucru dovedește 
preocuparea antrenorilor pentru 
viitorul scrimei noastre.

Spada a fost singura probăSpada a fost singura probă în 
care finala nu ne-a oferit surpri-

(
ze, ea fiind dominată de FI. Să- 
vulescu (CI. sp. șc. Buc.) care a 
reușit să învingă... tehnica și o- 
rientarea tactică mai bune ale lui 

prin(Progresul), 
alonjă.

__ ___ _ ___ _ a fost cea 
interesantă, ca desfășurare. O. Go- 
goase (CI. sp. șc. Buc.) a fost sto
pat în cursa pentru titlu de ju
niorul A. Ldrinczi (C.S.M. Baia 
Mare), care a ajuns în baraj pen
tru ocuparea 
legul său de 
ta din urmă 
dece tricoul 
a doua oară 
unei experiențe mai bogate.

Floreta fete a fost dominată net 
de sportivele de la Șc. sp. 1 Buc., 
care și-au Împărțit primele locuri, 
campioana. Luminița Popa, cîști- 
gind medalia de aur cu 5 victorii.

La sabie poate fi remarcat clu
bul Progresul București, prezent 
în finală cu 4 trăgători. FI. Pău- 
nescu reușind să cucerească meda
lia de aur. după o luptă foarte 
strinsâ cu T. Csehi (C.S.M. Cluj- 
Napoca).

La această armă, însă, 
mari ca C.T.A. Steaua, 
Baia Mare și C.S. Satu Mare 
au prezentat concurenți. 
și aici a unor secții de sabie pen
tru juniori ar asigura și la această 
probă schimbul de mîine...

T. Bălănescu 
combativitate și

Floreta băieți mai

primului loc cu co- 
club, P. Casa, Aces- 
a reușit să-și a-dju- 
de campion, pentru 

consecutiv, datorită

cluburi 
C.S.M.

nu 
Crearea

Nicoleta ALDEA

Etapa a Il-a a diviziilor
naționale A și B

FLORICA UTA SI ILIE NEAGU - 
CÎȘTIGĂTORII PROBEI DE ACROBAȚIE

Concursul internațional 
de aeromodele 

„INTER-AERO 75“ - 
sub nivelul așteplăriloi

| ^\\\\\\\\\\^

I
I

proba de 
la punct

Programată pentrji joi, 
salt în grup cu aterizare 
fix, nu s-a putut desfășura dato
rită timpului impropriu (viteza 
viatului, peste 10 m/sec). Intrucît 
la 2 000 m — înălțimea de lansare 
pentru proba de acrobație — con
dițiile meteorologice au fost mult 
mai bune decit la sol, organizato
rii au hotărît efectuarea manșei a 
patra- Rezultatele, în nota obiș
nuită, n-au modificat ierarhia, cel 
doi lideri, Florica Uță și Bie 
Neagu, și-au păstrat locurile și 
odată cu acestea au cucerit meda
liile de campioni.

(Urmare din vag. 1)

și Stoleru (T) cite 4, Kasparî 
(C). 4.

RAPID — PROGRESUL 13—18 
(7—9). Meci frumos, între două e- 
chipe ambițioase, cîștigat de Pro
gresul. formație mai omogenă și 
mai insistentă. Rapidul a fost „mi
nat" de exasperanta ineficacitate a 
Amarandei în repriza secundă și 
de lipsa de inspirație a portarului 
Lucretia Moise. Principalele reali
zatoare : Ciobanu și Ștefan (P) 
cite 7. Amarandei (R) 7.

al probei 
executarea 

lansări) 
Neagu CĂ.

de 
de

c.
(A,

Clasamentul final 
salt individual, cu 
figuri acrobatice (4 
masculin : 1. Uie 
București), 2. Ion Bucurescu
C. Ploiești). 3. V. Mihanciu (A. C. 
Brașov); feminin: 1. Florica Uță 
(A. C- București), 2. Maria Iordă- 
nescu (A. C. București), 3. Valeria 
durea (A- C. București).

întreoerile continuă azi, pe ae
rodromul București — Clinceni, cu 
proba de grup, bineînțeles, dacă 
starea timpului o va permite.

DE HANBBAl FEMININ
merita.
Arghir

Etapa a Il-a a diviziilor națio
nale A și B la scrimă va debuta 
la sfîrșitul acestei săptămini (20— 
21 septembrie), cind. la Bucu
rești și Cluj-Napoca, vor intra în 
concurs echipele de floretă femi
nin și, respectiv, sabie. Floretiștii 
iși vor disputa etapa în 24 și 25 
septembrie la Tg. Mureș, fiind ur
mați (26—27 septembrie), pe ace
leași planșe, de spadasini.

După cum se știe, prima etapă 
a furnizat unele surprize. Astfel, 
Întrecerile sabrerilor, desfășurate 
la Iași in primăvară, au adus pe 
primul loc echipa locală Politeh
nica, învingătoare în fața multi
plei campioane Steaua. Iar la spa
dă, formația clubului militar s-a 
impus cu dificultate in fața echi
pei studenților din București. In 
ceea ce privește floreta, echipele 
campioane — Steaua au acum pre
tendente serioase
1. E.F.S. la băieți și 
tantă în campionat)

Iată clasamentele
• Il-a : floretă masculin 
Steaua, 2. I.E.F.S.,
Mare, 4. Politehnica Iași, 5. Poli
tehnica Timișoara, 6. Progresul 
București (lider în divizia B : C. S. 
Școlarul București) ; floretă fele 
—1. Steaua, 2. Dinamo, 3. C. S. 
Satu Mare, 4. Progresul București, 
6. I.E.F.S., 6. Medicina Tg. Mureș, 
(lideră în divizia B : Șc. sp. S. 
Mare); sabie — 1. Politehnica Iași,
2. Steaua, 3. I.E.F.S., 4, C.S.M.
Cluj-Napoca. 5. C.S.M. Iași, 6. 
Tractorul Brașov (lideră in divizia 
B : Dinamo București) ; spadă — 
L Steaua, 2. I.E.F.S., 3. C.S.U. Tg.

Mureș, 4. Electroputere Craiova, 5. 
C. S. Satu Mare, 6. Progresul 
București (lideră în divizia B 
Tractorul Brașov).

„U“ BUCUREȘTI — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 16—14 (9—6). Partidă 
dramatică, în care studentele au 
condus cu 4—0, 7—3 și 9—6, dar 
mureșencele — care confirmă as
censiunea calitativă a jocului — 
au egalat în min. 35 (11—11), con- 
ducînd cîteva minute mai tîrziu cu 
13—11. „U“ a fost salvată (și de 
această dată I) de Simona Arghir, 
iar Mureșul, lipsită ca și miercuri

de un punct pe care-1 
Principalele realizatoare :
(U) 8, Șoș (M) 5. Slab arbitrajul 
lui V. Erhan (Ploiești) și T. Ene 
(Buzău).

„U“ TIMIȘOARA—CONFECȚIA 
12—13 (6—7) .' Primind, chiar de 
la început, o replică curajoasă 
(min. 9: 1—3), timișorencele au
intrat in panică. Și s-au lăsat 
apoi dominate de „mașina de pa
se" a antrenorului V. Gogâltan, 
nereușind nici un 
impună 
ția — 
Pițigoi 
condus 
final 
două 
dispus de resurse psihice pentru a 
înscrie prin Negru golul victo
riei perfect meritate. Principalele 
realizatoare : Cojocani G.U") 5 și 
Negru (C) 6.

moment să-și 
Astfel, Corifee1 
în Constantina 
de clasă —, a 

iar in

valoarea.
care a avut 
un dirijor 
cu 6—3 și 11—8,

(după ce ratase la 11—11 
penalty-uri), la 12—12, a

Timp de trei zile, la baza de 
modelisim de la Băneasa-Lac, pe 
pista special amenajată, s-au des
fășurat întrecerile concursului in
ternațional de aeromodele captive, 
„INTER-AERO ’75". Competiția a- 
flată la cea de a Vl-a ediție, a 
devenit, deci, tradițională, ceea ce 
a făcut ca la invitațiile de parti
cipare lansate de federația de spe
cialitate să răspundă un număr 
tot mai mare de sportivi străini. 
Anul acesta s-au prezentat la 
start aeromodeliști din Cehoslova
cia, Ungaria, R. D. Germană și 
Polonia. Spre surprinderea noas
tră, însă, participarea sportivilor 
români a fost, la actuala ediție, 
cu totul sub așteptări, atît ca nu
măr cit și în ce privesc rezulta
tele. Este suficient să spunem că, 
la categoria F2B, acrobație aeri
ană, de pildă, nu s-au prezentat 
decit... patru sportivi români.

Sperăm că federația de speci
alitate va analiza această compor
tare și va lua măsurile ce se 
impun.

REZULTATE TEHNICE. Viteză : 
1. Girod Dietmar (R.D.G.) —227,848,. 
km/oră ; 2. Alex. Csomo (Româ
nia) 227,848 km/oră (dar numai 2 
lansări, în loc de 3) ; 3. Andrei 
Rahval (Polonia) 226,415 km/oră ; 
acrobație : 1. Cecm Stanislav (Ce
hoslovacia). 2. Egervary Geza (Un
garia) ; 3. Morocz Atila (Ungaria); 
lupte : 1. Hirs Milan (Cehoslova
cia) ; 2 ,C. Apăvăloaie (România); 
3. Nyarady Iosef (Ungaria) ; curse: 
1. Safler — Koditek (Cehoslova
cia) ; 2. Dodov — Ganciov (Bulga
ria) ; 3. Ratkay — Nyarady (Un
garia) ; machete : 1. Faigl Bohu 
mir (Cehoslovacia) 2. F. Rimoczi 
(România) ; 3. I. Mirvald (Româ
nia).

Viorel TONCEANU

ÎNOTUL pentru toți
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PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A LA POPICE (masculin)

seria sud :

(Urmare din vag. 1) prof.

in formațiile 
Dinamo (deDu- 
la fete.

înaintea etapei
- 1.

3. C. S. Satu

ETAPA 1 (20—21. IX)
Gloria București — Flacăra Cimpi- 
na, Rafinorul Ploiești — Metalul Ro
man, Voința București — Hidro
mecanica Brașov, Petrolul Teleajen 
Ploiești — Olimpia-Constructorul 
București, Rulmentul Brașov — 
Constructorul Galați ; seria nord : 
Electromureș Tg. Mureș — Gaz me
tan Me-diaș, Electrica Sibiu — O- 
limpia Reșița, Aurul Baia Mare — 
Voința Cluj-Napoca, C.F.R. Timi
șoara — Jiul Petrila, Progresul O- 
radea — Corvinul Hunedoara.

ETAPA A II-A (27—28.IX) seria 
sud : Gloria — Constructorul, Olim- 
pia-Construc torul — Rulmentul, Hi
dromecanica — Petrolul, Metalul — 
Voința, Rafinorul — Flacăra ; 
nord : Gaz metan — Corvinul, 
Progresul, Voința — C.F.R., 
pia — Aurul, Electromureș — 
trica.

ETAPA A III-A 
sud : Rafinorul 
Flacăra, 
men tul 
torul — 
ria nord : Electrica — Gaz 
Aurul — Electromureș, C.F.R. 
limpia, Progresul — Voința, 
nul — Jiul.

ETAPA . A IV-A (25—26.X)
sud : Gloria — Olimpia-Construc
torul, Hidromecanica — Constructo
rul, Metalul — Rulmentul, Flacăra— 
Petrolul, Rafinorul — Voința ; se
ria nord : Gaz metan — Jiul, Voin

seria 
Jiul— 
Olim- 
Elec-

seria(4—5.X)
Gloria, Voința — 

Petrolul — Metalul, Rul- 
- Hidromecanica, Construc- 
Olinipia-Constru-ctorul ; se- 

metan,
— O- 
Corvi-

seria

SALA SPORTURILOR DIN PI
TEȘTI a găzduit o interesantă com
petiție voleiballstică, dotată cu „Cupa 
Trivale”, Fn care ou evoluat patru 
divizionare B. Trofeul a revenit vo
leibaliștilor de la Petrolul Ploiești, 
iar pe locurile 2—4 s-au clasat, în 
ordine, C.S.U. Pitești, formația orga
nizatoare, Forul Constanta și SARO 
Tirgoviște. ® IN COMUNELE BP,A- 
NEȘTl Ș| DRAGOMIREȘTI VALE (jud. 
Ilfov) s-au amenajat, pe lingă liceele 
agricole respective, săli de sport multi
funcționale. Noile amenajări sportive 
au instalații de forță, vestiare, încă
peri pentru materiale și echipament
• C. S. TRACTORUL BRAȘOV a 
popularizat Și premiat pe sportivii din 
secțiile întreprinderii, care au cîști
gat întrecerile organizate in cinstea 
celui de al X-lea Congres al U.T.C. 
Ji a X-a Conferință a U.A.S.C.R. lată 
secțiile premiate: ,,T 39“ - primul loc 
în clasamentul general ; „Automate" 
— la volei, „Reparații mașini" — Io 
honabal, „Axe și pinioane" — Ia po
pice. Maria Burghelea a primit o di
plomă, fiind cîștigătoarea probei de 
cros. O PESTE 300 de sportivi s-au 
întrecut duminică la Focșoni in cea 
de a V-o ediție o „Cupei satelor 
•rincene*. Echipele laureate au fost 
următoarele: cele din comunele Vi
dra (ta volei băieți și fete), Bâleni 
(fotbal), Gologanu (oină) și Pâunhștl 
(handbal băieți șl fete). La trîntă ou 
terminat pe primele locuri C. Mari
nescu - cat. 84 kg (Văleni) șl H. 
Constantin — cot. 62 kg (Răcoaso).
• CUNOSCUTUL ȘAHIST PLOIEȘ
TEAN, Carol Partoș, cîștîgătorul semî-

finalei de la Zalău a campionatelor 
republicane, a dat două simultane in 
orașul de reședință a județului Să
laj, la caro ou luat parte 40 de jucă
tori din localitate. In primul simul
tan (22 de partide), Partos a cîști
gat 16, a remizat 4 și a pierdut două; 
la cei de al doilea simultan, adver
sarii săi au obținut o victorie și o 
remiză. O O FRUMOASA INIȚIATIVA 
la Școala generală nr. 7 din Reșița: 
organizarea unui concurs de amploa
re la volei (director Adam Nica, pro
fesor de educație fizică Nicolae Stăn- 
cună). Cîștigătoare au fost formațiile 
școlilor sportive din Lugoj — la fete 
și Timișoara - la băieți. © ECHIPA 
DE PITIC! de la F. C. Bihor a cîști
gat campionatul de fotbal (copii) al 
municipiului Oradea. Micii fotbaliști 
antrenați de L. Zilahi au încheiat 
cu brio competiția, cîștigînd 21 de 
jocuri din 22 (au făcut un meci egal) 
și au avut un golaveraj excelent: 
176-15 I © CEA DE A IV-A EDIȚIE 
a competiției polisportive sătești din 
județul Satu Mare, ,,Spicul de aur", 
a revenit sportivilor din comuna Mof- 
tin. Ei s-au clasat pe primele locuri 
la volei băieți, la atletism și la ton
tă, La fotbal ou cîștigat tinerii din 
Urziceni — comună care a găzduit 
competiția —, Io volei fete sportivele 
din Săcoșani, iar la handbal, băieții 
din Pișcoiț și fetele din

ța — Corvinul, Olimpia — 'Progre
sul, Electromureș — C.F.R., Electri
ca — Aurul.

ETAPA A V-A (1—2.XI) seria sud: 
Voința — Gloria, Petrolul — Rafino
rul, Rulmentul — Flacăra, Construc
torul — Metalul, Olimpia-Construc
torul — Hidromecanica ; seria nord: 
Aurul — Gaz metan, C.F.R. — E- 
lectrica, Progresul — Electromureș, 
Corvinul — Olimpia, Jiul — Voința.

ETAPA A VI-A (8—9.XI) seria sud: 
Gloria — Hidromecanica, Metalul — 
Olimpia-Constructorul, Flacăra — 
Constructorul, Rafinorul — Rulmen
tul, Voința — Petrolul ; seria nord : 
Gaz metan — Voința, Olimpia — 
Jiul, Electromureș — Corvinul, Elec
trica — Progresul, Aurul — C.F.R.

ETAPA A VH-A (22—23.XI) seria 
sud : Petrolul — Gloria, Rulmen
tul — Voința, Constructorul — Ra
finorul, Olimpia-Constructorul — 
Flacăra, Hidromecanica — Metalul ; 
seria nord : C.F.R. — Gaz metan, 
Progresul — Aurul, Corvinul — E- 
lectriea, Jiul — Electromureș, Vo
ința — Olimpia.

ETAPA A VIII-A (29—30.XI) seria 
sud : Gloria — Metalul, ~'
ra — Hidromecanica, “ 
Olimpia-Constructorul, 
Constructorul, Petrolul 
tul ; seria nord ; Gaz 
limpia, Electromureș - 
lectrica — Jiul, Aurul 
C.F.R. — Progresul.

ETAPA A IX-A (13—14.XH) seria 
sud : Rulmentul — Gloria, Construc
torul — Petrolul, Olimpia-Con
structorul — Voința, Hidromecani
ca — Rafinorul, Metalul — Flacăra; 
seria nord : Progresul — Gaz me
tan, Corvinul — C.F.R., Jiul — Au
rul, Voința — Electrica, Olimpia — 
Electromureș (Pe arenele cu două 
piste, primele trei schimburi joacă 
sîmbătă după-amiază, iar restul du
minică dimineață ; în sălile cu pa
tru piste partidele se dispută, în în
tregime, duminică).

Flacă-
Rafinorul — 

Voința — 
— Hulrnen- 

metan — O- 
- Voința, E- 

— Corvinul,

Marna.

I

să
li-
Și

rie —■ bazinele de la Centrul de 
pregătire al C.N.E.F.S. (ștrandul Ti
neretului), cele aparținînd cluburi
lor sportive Dinamo și Rapid, Șco
lii sportive nr. 2 (Obor), Palatului 
pionierilor, amenajările pentru na- 
tație de la lacul Tei, bazinele 
U.T.C. de la Pantelimon II, Stră- 
ulești.și Băneasa etc.

Existența unei asemenea rețele 
mai vaste de bazine de înot a de
terminat anul acesta realizarea li
nei cifre de aproape 35 000 de co
pii și elevi care, pe parcursul a 
două săptămini. au învățat alfa
betul natației, sînt în măsură 
folosească cel puțin un stil, cel 
ber, predilect in inițiere, fiind 
cel mai accesibil.

în același timp, la reușita ac
țiunii „înotul pentru toți" in Ca
pitală și-au adus aportul cadrele 
didactice, antrenorii și instructorii 
care au îndrumat și pregătit copiii 
și elevii. Mai bine de 400 de teh
nicieni au asigurat funcționalitatea 
bazinelor susamintite. în cadrul a- 
cestei cifre sint cuprinși și instruc
torii școlarizați prin intermediul 
comisiei dc natațic a C.M.E-F.S., 
precum și studenții de la I.E.F.S. 
cu specializare in natatie, a căror 
contribuție a fost și in acest an 
remarcabilă. Totodată, în analiza 
efectuată recent in cadrul Biroului 
Executiv al C.M.E.F.S. au 
subliniate 
sori de 
larizarea 
zare a 
de inițiere, 
torie de 
și în paginile ziarului numele. Este 
vorba de prof. Mihai Cerchez, co
ordonator al activității de natatie 
pe lingă Școala generală nr. 54, 
prof. Remus Drăgășanu (Dinamo), 
profesorii Sofia Vlad, Olga Crișan 
și Ad. Bărbulescu (Tineretului), 
prof. Vladimir Agarici (Șc. gene
rală nr. 3 Ciovic), profesorii Emil

C.M.E.F.S.
meritele unor 

specialitate in 
și excelenta 

centrelor și cursurilor 
Ne facem o da- 

onoare în a le aminti

și Constantin Vasiliu (Rapid),
generală 

Tureaș 
aceștia

Titus Predescu (Școala 
nr. 56), prof. Constantin 
(Palatul pionierilor). Toți 
și, desigur, și componenții colecti
velor de profesori și antrenori pe 
care le-au 
prețuirea.

condus, merită toată

CORESPONDENȚI: Al. 
Moraru, C. Gruia, V. 
Bonțoiu, D. Glăvan, I. 
Toth.

Momete, 
Manoliu, 
Ghișa, și

D. 
M.

I.

fost 
profe- 
popu- 

organi-

NAȚIONALELE" DE TENISrr
(Urmare din pag. I)

D. Hărădău îl întîlnește pe V. So
tiriu, iar T. Ovici joacă împotriva 
lui V. Marcu. Un „quartet" de 
buni jucători.

Avansează întrecerea și în pro
bele de dublu. Aci poate fi remar
cat un frumos rezultat obținut 
de foarte tinerele surori Lucia și 
Maria Romanov (16 ani), care au 
reușit să elimine puternicul cuplu 
format din Valeria Balaj și Ele
na Trifu. Răsplată a talentului, 
dar și a dîrzeniei puse în joc.

Azi, la Progresul, începînd de 
la ora 14. sint programate semi
finalele de simplu masculin, ur
mate de cele La dublu masculin 
și feminin.

REZULTATE 
masculin 
Hărâdău 
6—3 ; V. 
4—6, 6—3, 
6—4, 6—0, 
Miweșan 6—î

TEHNICE: Simplu 
(sferturi de finală)

— C. Popovici 6—1, 
Sotiriu — Tr. Maieu 
6—4 ; V. Marcu — A.

4—0 ab.; T. Ovicl •
. " -2, 6—3, 6—1. Simplu fe

minin (semifinale): Virginia Ruzici 
— Valeria Balaj ii—0, 6—2 ; Mariana

: D.
6—2,
6—2. 
Sutd 
- s.

Dublu masculin (optimi de finală): 
Marcu, Tr. Marcu — A. Dîrzu, 
Hărnuțiu ^—4, 6—1 ; T. Frunză, 

- A. Suto, I. Russen 6—4, 
Mureșan, B. Almăjanx — 

; O. Negru 7—5, 6—2 ;
A. Viziru — M. Tăbăraș, 

Țiței'6—0, 7—5; L. Boldor, G.
Giurgiu — I. Geantă, M. Bondoc 
6—1, 6—3 ; I. Kerekes, C. Popovici— 
I. Takacs, I. Ovits 6—0, 6—1 ; G. 
Boaghe, R. Bâdin — R. Giurgiu, R. 
Vintilă 6—8, 6—3, 6—1; D. Hărădău, 
V. Sotiriu — P. Dumitrescu, A. Mi- 
trache 6—3, 6—3.

Dublu feminin (optimi de finală): 
Vera Dudaș, Ana Breda — Ioana 
Nichita, Cristina Mureșan 6—2, 6—3; 
Florica Butoi, Adriana Caraiosifoglu
— Angela Crăciun, G-eorgeta Groza 
6—1, 6—0 ; Vera Pura, Lucia Suciu
— Marilena Totoran, Gabriela Szoke
6—1, 6—0; Mariana Nunweiller, Si
mona Nunweiller — Mălina Migea, 
Ana Piros 6—2, 6—0; Lucia Roma
nov, Maria Romanov — Camelia 
Chiria-e, Gabriela Dinu 6—2, 6—3 ;
sferturi de finală: Florica Butoi, 
Adriana Caraiosifoglu — Elena Po
pescu, Doina Ionescu 6—3, 6—2 ; Ma
riana Nunweiller, Simona Nunweil
ler — Vera Pura, Lucia Suciu 6—2, 
fr—3; Lucia Romanov, Maria Roma-

V.
R.
M. Robu
11—9 ; S.
G. Komoroczy, O. Negru 7—5, 6—2 ; 
M. Rusu,
L. ‘

s« I
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ansamblu și rodni- 
vâzut în rezultate.

Pozitivă
că, cum __  ____ _  ________,
acțiunea „înotul pentru toți" ar fi 
putut căpăta la nivelul Capitalei 

spectaculoase, 
etape, n-ar fi 
neajunsuri. De 

la „Tineretului"

in 
am I

dimensiuni și mai 
dacă. în anumite 
apărut o serie de 
pildă : bazinele de 
n-au funcțional integral cu toată 
capacitatea lor ; la Obor cifrele de 
copii inițiali au marcat ia un mo
ment flat — fără motiv — o sen
sibilă scădere ; defecțiunile și ter
giversările provocate de construc
tori au împiedicat organizarea unei 
activități de inițiere pe toaiă du
rata verii, in bazinul de la Liceul 
nr. 31 Florcasca : aproape toate 
cluburile cu secții de natație (ex
cepție a făcut Progresul) nu au 
manifestat preocupare pentru su
pravegherea cursurilor dc inițiere, 
in irleea selecționării unor copii cu 
aptitudini ; au existat pe alocuri 
instructori care pur și simplu s-au 
eschivat de la îndatoririle ce le 
reveneau. Pe de altă parte, nici 
organele C.M.E.F.S. n-au fost pre
ocupate de un control riguros al 
activității centrelor de inițiere in 
nalațic.

- Toate aceste neajunsuri (și mul
te altele desprinse din analiza e- 
fectuată în Biroul Executiv al 
C.M.E.F.S.) se impun a fi elimi
nate în viitoarea ediție a acțiunii 
„înotul pentru toți". Numai cu 
spirit de responsabilitate, ordine și 
disciplină in muncă din partea tu
turor factorilor interesați se va pu
tea ajunge la îndeplinirea obiecti
vului pe care C.M.E.F.S. și l-a 
propus, și anume ca la finele vii
torului cincinal să nu mai existe 
copii pînă la vîrsta de 15 ani care 
să nu știe să înoate. Stă in putin
ța profesorilor de educație fizică, 
a antrenorilor și instructorilor din 
Capitală de a îndeplini 
menea obiectiv. Aceasta 
mai mult cu cit, . prin 
notabile ale Comitetului 
de partid, sînt create condiții ma
teriale din ce in ce mai bune.

un ase- 
cu atît 
eforturile 
municipal

ATLETISM LA Reșița sa desta- 
șurat cea ae-a 7-a e- 

diție a memorialului Zeno Dragomir. 
Cîteva rezultate : 100 m (f) Maria Mus- 
teață (Caransebeș) 12,2, suliță (m): So
rin Pescaru (Reșița) 70,72 m.

BASCHET ™ul INTERNA- 
MASCULIN 

DE LA BUDAPESTA a fost cîștigat de e- 
chipa cehoslovacă Dukla Olomouc, ur
mată în clasament de Honved Budapesta, 
Steaua București, MAVAG Budapesta și 
Legia Varșovia. A COMPETIȚIA INTER
NAȚIONALA DE JUNIOARE desfășurată 
în Sala sporturilor din Pitești a revenit 
echipei poloneze Widzew Lodz. Pe locu
rile următoare : 2. Șc. sp. Pitești, 3. 
sp. Medgidia.

HANDBAL S-A DISPUTAT cea 
a treia etapă din 

drul campionatului diviziei B la hc

Șc.
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| noaptea 
[între Real 
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nu mi-a 
scorului.

ceva mai 
învingător 

knderlecht

frumoase din ultimul timp. îmi 
permit să spun că nu frumuse
țea lui m-a frapat In ce priveș
te frumusețea — să am par
don. Poate că Steaua cu Argeș 
a fost mai frumos — dar ce 
contează ? De frumusețe ne ar
de nouă, azi, în fotbal ? Polo
nia — Olanda a fost un meci 
elocvent deplin edificator pen
tru ceea ce se cere azi pe un 
stadion cu două porți: azi se 
joacă mai „tare* decît ieri, mai 
tare și mai repede, mai repede 
și cît mai repede, 
doi boxeri care se 
țător. Totul are 
cumplit neiertător, 
fotbalului e 
nică, timp

i

I
2

2

CONSIDERAȚII DUPĂ PARTICIPAREA

ECHIPELOR NOASTRE IN CUPELE EUROPENE

LUMINILE Șl - MAI ALES - UMBRELE 
EVOLUȚIEI LUI DINAMO

Bruxelles, Rapid trebuie

să dea un randament maxim

; LI = i Fl I

tron
hu pot în- 
lai bune

și R.D.G. 
leea ce se 
Ltul nostru 
te întîlnim 
lă, e alta. 
I echipă ca 
[două pla- 
I De unde 
I o aseme- 
Ică ? Jocul 
I are mai 
Iul de la 
lădui să le 
cu experi- 

e și-a dat 
oști ca Ion 
It cît a pu
ri diferite, 

ni, realita- 
față, fără 
ironii că

sufocant, ca 
lovesc necru- 

un aspect 
Frumusețea 

muncă tita- 
de minute; 

coristă

azi o 
de 90 
frumusețea 
în forcing și pre
sing în mare vite
ză. Două din 

goluri înca- 
de olandezii 
alaltăieri 
ce-i aia 

în minutul

cele
I patru

sate
I care

1 știau
I / 0—4
I le poți vedea

— orice stadion de la
noi și zici că așa 

„numai la noi se vede...“. 
că se vede la orf- 
Dar ritmul acelei par- 
ritmul ambelor echipe.

nu 
un 
80. 
pe

ceva 
Uite 
cine, 
tide, 
munca infernală a fiecărui ju
cător, puterea de a manevra, 
pasa și șutul în viteză 
90 de minute 
în campionatul nostru, 
birea stă în cantitatea 
fern“ fotbalistic. Trebuie să fii 
drac, zmeu, balaur, ca să joci 
azi fotbal bine, bine și — încă 
o dată — în viteză. Noi sîn- 
tem — la ora actuală — în
gerași drăguți, mai mult sau 
mai puțin talentați, invîrtin- 
du-ne într-un campionat para
disiac in care esențială e lip
sa de efort, caracteristică — 
zice-se — a oricărui rai. 
N-avem căpcăuni, n-avem draci 
— ori fără ei nu se poate scrie 
nici o poveste, cu atît mai puțin 
aceea prea încruntată a fotba
lului actual. E ora fatală cînd 
tre'buie să apară — și la noi — 
zmeii! Pînă și anonimii islan
dezi au înțeles-o, scoțîndu-le 
sufletul, cu uritul și frumosul, 
belgienilor, după ce i-au chi
nuit amarnic pe cei din R.D.G.... 
Doar n-om fi mai idilici decît 
islandezii!

nebună 
nu le găsești 

Deose- 
de „in

le au evo- 
lele „mon- 
hi s-a pâ-

am înțe- 
e privește, 
nai trebuie 
pa cu lei" 
La a deve-

pentru o 
I. Ni s-a 
p Chorzow 
cele mai

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
BELPHEGOR

MECI DE PREGĂTIRE

pieton). Pe 
pte, în 
ctatori, 
fg'enda
Btri în
L Ei au în- 
punării, di- 
11a, și par- 
re antreno
ri, deși el 
pîteva piese

fața 
s-a 

pre- 
ve-

tecționabilii 
Icașii avînd 
pietatea ac- 
nsările suc- 

și Iordă- 
Lrea directă 
țiuni ofen-

pă lorii 
cupele 

[mul, 
Dobrin 

unui

care 
eu- 
iar 
s-a 

mai

cu scorul 
ea selecțio- 
st realizate 
|blbni (min. 
18), Anghe- 
v Caraman 
min, 39 —

I București 
I- Agronomia 
Ighe — Trac- 
I H-a : Inde-
Arad 21-19, 

I Bala Mare 
B. Tg. Mure? 
pința lași — 
la Constanța 
nța București 
1-11; seria a 
k Oltul Sf.

Cluj’-Napoca 
I Sparta Me- 
kj.T. Arad —

Lotul A a utilizat următorul 
„11“ : Moraru — Purima, FI. Ma
rin. Sarneș. Anghelini — Dumitru, 
Dinu, Bbloni — Fazekaș, Dobrin, 
Iordănescu.

Nu au putut fi _____ _____
Sandu și Iorgulescu, care au su
ferit ușoare accidente (întindere și, 
respectiv, contuzie la 
trenamentul de marți.

utilizați M.

șold) in an-

Stelian TRANDAFIRESCU

Astăzi, la baza sportivă Snagov 
va avea loc o ședință teoretică în 
cadrul căreia se va face analiza 
comportării jucătorilor în campio
nat. Va urma un nou antrena
ment și o ședință de pregătire.

PE MICUL ECRAN
Marți 23 septembrie, ora 15,45: 

meciul de fotbal F. C. Constanța— 
Portuguesa (Brazilia). Transmisiune 
directa de la Constanța.

Simbâtâ 27 septembrie, ora 16: 
meciul de fotbal Dinamo — Rapid 
(Divizia A).

15 p, 2. Șc. sp. 2 13 p, 1 Politehnice 
Cluj-Napoca 11 p (39—32), 4. Dinamo 
Buc. 11 p (36-32), 5. Crișul Oradea 7 p 
(44-40), 6. Rapid Arad 7 p (27-34), 7. 
Șc. sp. Cluj-Napoca 4 p, 8. Șc. sp 1 3 
g, 9. Voința Cluj-Napoca 1 p. “ ' 
palele rezultate : Școlarul — Șc. 
5—3, Politehnica 5—2, Dinamo 5—1, 
5-5; Șc. sp. 2 — Politehnica &-4, 
9—6, Dinamo 5-5; Politehnica —

FINAL AL

Prlnet- 
«p. 2
Rapid 
Crișul 
Crlșul 

8-3, Dinamo 4—4; Dinamo — Crișul 5-5. 
Rapid 7—5 ; Crișul — Rapid 6—0. latâ ,1

S.
Chi- 

s. 
H.

componența formației campioane: 
Buzac — portar, D. Nicolau, C. 
vă ran, V. Tomescu, C. Chirobocea, 
Mereț, C. Ghizdăreanu, T. Preda,
Niță și FI. Dobrea. Antrenorul echipei —

MADRID, 18 (prin telefon). Conclu
zia unanimă, aici in capitala Spa
niei, după meciuil de miercuri seară 
dintre Real Madrid și Dinamo Bucu
rești, este că echipa gazdă a făcut 
cel mal bun joc al ei din actualul 
sezon.

Evoluția remarcabilă a echipei lo
cale, susținută de publicul madri
len cu un entuziasm care l-a impre
sionat pînă și pe Netzer, după cum 
singur a recunoscut-o, constituie 
principala explicație a victoriei des
tul de nete obținută de campioana 
Spaniei asupra echipei oaspete. Am 
putea adăuga însă la ea, fără 
din aceasta un caz cu totul 
bit, ca un factor determinant 
tinerea victoriei spaniolilor, 
nul pe care arbitrul iugoslav __ o_
lovici, compatriotul antrenorului Mil- 
janici, l-a dat — mai pe față, mai 
discret — gazdelor. In acest sens, 
ne permitem a semnala că arbitrul 
a validat golul al doilea înscris de 
Roberto Martinez în urma unui 
fault evident asupra portarului Con
stantinescu și că a prelungit meciul 
fără ca (chiar dacă ar fi apreciat ca 
necesar acest lucru) să anunțe în 
vreun fel hotărîrea lui, dînd astfel 
posibilitatea spaniolilor să refacă a- 
vantajuj de trei goluri.

Celelalte explicații ale acestui prea 
sever scor înregistrat miercuri seară 
la Madrid țin însă direct de Dinamo, 
de condițiile în care ea a fost ne
voită să joace și de comportarea în 
ansamblu. Se știe că echipa bucu- 
reșteană s-a prezentat în acest meci 
— din diferite motive — fără cițiva 
titulari, înlocuiți cu jucători tineri, 
fără experiență, dintre care mijloca
șul I. Marin, debutant într-o confrun
tare internațională oficială. Din 
capul locului, deci, misiunea cam
pioanei noastre se anunța ca extrem 
de dificilă în fața unei echipe de 
talia celei madrilene, care — pe dea
supra — beneficia și de avantaj ui te
renului propriu. Dinamoviștii au 
fost conștienți de acest lucru și s-au 
mobilizat pentru a face față cît mai 
bine situației. Deși în cele din urmă 
au părăsit terenul învinși la trei 
go-luri diferență, ei n-au pierdut din 
bunele aprecieri de care se bucură 
aici, în Spania. Dimpotrivă, atît ad
versarii lor, cît și presa madrilenă 
le-a pus in evidență, după termina
rea meciului, meritele, subliniindu-se 
că Dinamo rămîne o echipă demnă 
de respect, pe care „dacă o învingi 
cu 4—1 înseamnă că ai obținut un 
rezultat mare“ (așa cum sună decla
rația antrenorului Miljanici publicată 
în titlul unei pagini din numărul de 
azi al ziarului „AS"). în special au 
fost remarcate pregătirea fizică a 
jucătorilor români, tenacitatea lor, 
precum și tehnica unoira dintre ei. O 
impresie deosebită au lăsat, prin 
evoluția lor Sătmăreanu II și Lu- 
cescu, cărora noi îl asociem și pe 
Custov (mai ales pentru aportul său 
din repriza secundă, cînd a șutat 
frecvent și periculos la poarta lui 
Miguel Angei). Dc asemenea, subli
niem compor'area încurajatoare a 
tinerilor I. Marin și Vrînceanu, a- 
cesța din urmă contribuind direct 
(prin centrarea lui) la înscrierea go
lului echipei noastre.

Din păcate, in replica dată dc Di
namo madrilenilor s-au făcut sem
nalate și o serie de aspecte nega
tive, dintre care unele au o legătură 
directă cu proporțiile scorului. Ast
fel trebuie să arătăm că echipa 
noastră campioană a reușit să evite 

momente de joc mai 
și a primit altele cu 
în aceasta categorie 
cele trei goluri mar- 
după pauză, care se 

comise fie de 
c-------- - _---- --------- fie de cei
lalți apărători, din rîndul cărora

cîteva goluri în 
grele pentru ea 
mare ușurință, 
se înscriu toate 
cate de spanioli 
datoresc greșelilor ____
portarul Constantinescu,

a face 
cieose- 
în ob- 
spriji- 
Gugu-

Cheran și G. Sandu au jucat sub 
vaioarea lor, ultimul fiind și foarte 
nervos.

Pe de altă parte, este de mențio
nat că mijlocașii dinamoviști au fost 
preocupați cu precădere de a veni 
în sprijinul apărării, în timp ce sub 
raport ofensiv ajutorul lor (mai ales 
al lui D. Georgescu, aflat departe 
de forma care l-a consacrat) s-a fă
cut foarte puțin simțit (ceva mal 
consistent a devenit el doar în anu
mite momente din repriza a doua). 
Această orientare a condus la situa
ția ca Dinamo să practice nu numai 
la începutul meciului (cînd era de 
așteptat iureșul spaniolilor), ci în 
perioade mult mai lungi un joc prea 
prudent, defensiv, deși — așa cum 
s-a văzut bine după pauză — apă
rarea gazdelor era vulnerabilă și pu
tea fi mai des depășită dacă echipa 
noastră ar fi atacat cu mai mult 
curaj și insistență.

Plecînd astfel de la Madrid cu o 
înfrîngere de trei goluri diferență 
dinamoviștii și-au diminuat conside
rabil șansele de calificare. Să spe
răm, totuși, că nu le-au pierdut de
finitiv și că partida retur de la 
București va aduce ceea ce la prima 
vedere pare extrem de greu de rea
lizat.

Haan 
(11) au

Rensenbrinck 
trecut în e~ 

vicecampioană 
Daele (4), Van

(nr. 6) și 
jucat anul 

chipa Olandei — 
mondială. Van Den _ ___
Binst (2), Thișsen (5), Coeck (10) 
și Docks (3) sînt internaționali 
belgieni, a căror reprezentativă a 
arătat pe stadioanele europene In 
ultima vreme deosebită forță de 
joc. Toți aceștia formează osatura 
noii echipe a lui Anderlecht, pe 
care am văzut-o evoluînd pe ga
zonul stadionului „23 August".

Deci sarcina Rapidului n-a fost 
cituși de puțin ușoară. Dar, cu 
dăruirea care o caracterizează, e- 
chipa feroviară a dat o replică 
onorabilă adversarei și, cu mai 
multă șansă, victoria îi putea re
veni la o diferență mai mare 
de goluri. Lipsa de experiență l-a 
făcut pe Rîșniță să rateze cea mai 
mare ocazie, după cum o greșită 
semnalizare de la tușă, l-a oprit 
pe M. Stelian dintr-o situație ce 
se anunța periculoasă pentru... 
poarta adversă. N-are rost, însă, 
să ne oprim acum la fiecare fază,Constantin FIRANESCU

Iată-l pe Fazekaș, unul dintre cei mai buni 
în meciul cu Dynamo Dresda (2—2), în plină 
Ionul, cu capul, spre po-arta lui Boden.

Foto : Anton

jucători ai mureșenilor 
acțiune, trimitind ba-

HARKO — Tg. Mures

IN RETUR, AȘTEPTAM MAI MOLT M LA

ACTUALITĂȚI
5

6 RAPID A PLECAT ÎN ITALIA. 
Miercuri seara, după partida cu Ander
lecht, fotbaliștii giuleșteni au plecat, cu 
trenul, în Italia. Duminică, la Florența, 
Rapid va intîlni, intr-un joc amical, cu
noscuta echipă Fiorentina, reprezentanta 
italiei în „Cupa cupelor”, care, miercuri, 
a învins, in deplasare, pa Besiktaș Istan
bul cu 3—0 ! Rapid va reveni în țară 
miercuri 24 septembrie.

AGENDA BUCURSȘTEANA. lată pro
gramul partidelor care vor avea loc în 
Capitală : SÎMBATA : & terenul Sirena, 
ora 16: Sfrena — Șoimii TAROM (Divizia 
C). DUMINICĂ : & stadionul Dinamo, ora 
9,30 : Voința — Metalul, ora 11,30 : Pro
gresul — Autobuzul (ambele din Divizia 
B) O terenul Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Olimpia Giurgiu (Divizia C) 
• terenul B. Vâcârescu, ora 11 : Auto
matica — I.O.R. (Divizia C) <© terenul 
Veseliei, ora 11 : Unirea Tricolor — Fla
căra roșie (Divizia C) O terenul T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Tehnometal (Divizia C) 
1$ terenul Triumf, ora 11 : Triumf — 
IPRECA Călărași (Divizia C).

SCRIMĂ CUPA martinengo, 
competiție internațio

nală do spadă, s-a desfășurat anul a- 
cesta la Bratislava, Șt. Haukler s-a cla
sat p« locul secund după cehoslovacul 
Polub, Iar E. Kerekeș pe locul V. 
trecerea 
Mare s-a

pe echipe, formația din 
clasat pe locul doi.

In In- 
Satu

NOR DEȚINĂTOR» Al
________ . RILOR MONDIALE LA SKEET 

tint cunoscufl, numele lor fiind publicate 
la timpul cuvenit. O data cu reîntoarce
rea sportivilor noștri de la C.M. sîntem 
în mdsurâ sâ facem cunoscute și locu
rile ocupate de ei la competiția supre
ma de la 
mul dintre 
Sencovici, 
Loghiade)

TIR TITLU-

Miinchen : la individual, pri
ce: patru țintași români (Gh. 
D. Buduru, FI. Iurcenco, Cr. 
s-a clasat Sencovici — poziția

De ce nu a putut A.S.A. să-și 
ușureze sarcina pentru jocul de la 
1 octombrie cu Dynamo Dresda? 
„Vina“ principală o poartă exage
rata febră de start, adică tocmai 
de ceea ce se temea mai mult an
trenorul Bone. Acest debut într-o 
competiție europeană i-a marcat 
vizibil pe jucători, chiar și pe cei 
care aveau o experiență mai bo
gată, ca de pildă Bbloni și Hajnal, 
al căror randament a fost cu mult 
sub cel din campionat. „Nr. 11 (n. 
n. Boloni) și nr. 10 (n.n. Hajnal) 
m-au decepționat. I-am văzut în 
două meciuri anterioare și i-am 
remarcat în mod special. Dar azi 
nu i-am recunoscut, nu au avut 
nerv .în joc", ne spunea la sfîrși- 
tul meciului antrenorul oaspeților, 
W. Fritzsch. Varodi și chiar Mu
reșan au fost și ei de nerecunoscut. 
Primul a acționat mult mai puțin 
sigur de el. iar al doilea a jucat 
fără convingerea-i caracteristică.

A.S. Armata este însă un „11“ 
alcătuit din fotbaliști talcntați.

care pot 
de debut 
pășindu-și condiția 
reuși, însă, la Dresda, ceea ce nu 
au realizat Ia Tg. Mureș. Ce în
seamnă asta? 1) echipa să lupte 
cu o energie mai mare decît ad
versarul, din prima și pînă Ia ul
tima secundă de joc, pentru califi
care; 2) jucătorii să-și marcheze 
adversarii pe care îi au în grijă 
(nu ca Hajnal, de pildă, pe partea 
căruia fundașul Weber avea ori- 
cînd culoar liber și, drept urmare, 
de multe ori acționa ca o verita
bilă extremă dreapta); 3) jucătorul 
cu mingea să fie ajutat de co
echipieri (în repetate rinduri, atît

depăși condiția meciului 
cu Dynamo Dresda. ne

obișnuită not

LOTO - PRONOSPORT INfORMEAZA
CONCURSUL PRONOSPORT 
DIN 17 SEPTEMBRIE 1975

I. Real Madrid — Dinamo 
Rapid — Anderlecht 
A.S.A. Tg. M. — Dyn. Dresda 
,,U“ Craiova
Ț.S.K.A. Sofia — Juventus 
F.C. Everton — Milan 
l’orpedo Moscova — Napoll 
Cernomoreț Odesa — Lazio 
A. S. Roma — Dunav Ruse 

X. Besiktas Istanbul — Fiorentina 
XI. F.C. Basel — Atletico Madrid 

XU. P.A.O.K. — F.C. Barcelona
Anulat 

XIII. Slovan Brat. — Derby County 1
FOND DE CÎȘTIGURI LEI 162.644 

LEI.
CÎȘTIGURILE TRAGERH LOTO 

DIN 12 SEPTEMBRIE 1975
EXTRAGEREA I: Categoria 1: 1 va

riantă 10% Dacia 1300; cat. 2: 1,40 a 
31.313 lei; cat. 3: 5,15 a 8.512 lei; cat. 
4: 18,65 ă 2.351 lei; cat. 5: 56,75 a 772 
lei; cat. 6: 12?,SF ă 344 Jei.

REPORT CATEGORIA D 159.104 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a: Categoria 

B: 1 variantă 25% a 11.848 lei și 6 va
riante 10% a 4.739 lei; cat, C: 7 va
riante 25% a 2.550 lei și 22 variante 
10% a 1.020 lei; cat. D: 13,35 a 3.018 
lei, cat. E: 55,35 a 728 lei ; cat. F : 95.40 
a 422 lei; cat. X: 1.234,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 67 139 lei.
Autoturismul Dacia 1300 a fost ob-

ii.
iii.
iv.
v.

vi. 
VII. 

VIII.
IX.

1
1

X
St. roșie Belg. 2

1
X

1
1
1
2
2

I

la fiecare moment din preajm: 
careului de 16 m, pentru că ș 
oaspeții au avut destule situați 
bune. Trebuie sâ privim înainte 
Să ne gîndim la partida retur 
de la Bruxelles.

Rapid a arătat miercuri că ar: 
o apărare bună, pe care se poat: 
bizui. în mod sportiv. Van Dei 
Daele remarca jocul bun al apă 
rării imediate și al mijlocașii® 
Angelescu și Savu, factori deter 
minanți în obținerea succesulu 
meritat „Dar — spunea internațio
nalul 
tida 
scor i 
rea“.

Un
Rapid 
serios 
gătească foarte bine. Va reintri 
atunci și Pop, dar credem că tre
buie păstrat Niță, prin trecerea 
Iui FI. Marin pe post de „li
bero". Grigoraș, FI. Marin și Niți 
pot alcătui un trio care să s< 
poată bale de la egal la egal 
la mingile înalte cu masivii An
dersen, Ressel sau Renscnbrinck 
Anderlecht a atacat cu 7—8 ju
cători la București, dovedind « 
mare mobilitate și elasticitate îs 
jocul său și o va face, cu sigu
ranță, mai aspru pe terenul său. 
Este nevoie, deci, de o participare 
mai bună a tuturor jucătorilor de 
Ia Rapid, in mod deosebit în fa
zele de apărare, pentru a nu-i lăsa 
la mijloc doar pe Angelescu șl 
Savu. Aceasta presupune un mare 
travaliu din partea lui Manea, Bar- 
tales, M. Stelian sau Neagu.

„Fantezia unora dintre jucătorii 
d-v, remarca arbitrul I. Bucek, tre
buie dublată de o pregătire fizică 
corespunzătoare unui efort to
tal pe durata celor 90 de minute 
de Ia Bruxelles. Altfel...".

Pentru a obține calificarea, pen
tru a păstra acest 1—0, Rapid 
trebuie să dea un randament ma
xim in toate compartimentele. Cu 
posibilități mai mari decît cele a- 
rătate miercuri, Anderlecht se va 
deziănțui în dorința de a obține 
calificarea. Cu un joc echilibrat, 
cu o dăruire exemplară. Rapid este 
datoare să ofere o replică la înăl
țime.

belgian 
retur 
care să

vom 
ne

motiv 
să se

cred că in 
cîștiga cu 

asigure caii

plus, pentruîn
gîndească în 

la meciul retur și să-l

Constantin ALEXE

Mureșan cit și Fazekaș ori Pislaru 
și chiar Hajnal erau ca o insulă 
pierdută In marea de apărători ai 
oaspeților); 4) echipa să învețe să 
se apere eu întreg efectivul și să 
atace la fel de consistent; 5) cele 
12 ore de antrenament cerute de 
Colegiul central să fie EFECTIV 
realizate (oaspeții au făcut pregă
tire și în dimineața jocului și a 
doua zi). In sfîrșit. mureșenii ar 
trebui să înțeleagă că prin exage
rate acțiuni individuale care dau 
timp adversarilor să se replieze, 
nu pot întrece o echipă. Ei au 
toate posibilitățile și condițiile 
pentru a înlătura aceste carențe.

Mircea TUDORAN

Ciieva din cauzele unei infringed usturătoare
Cei peste 40 000 

prezenți, 
stadionului 
au văzut 
echipei lor 
una dintre 
mâții de club din Europa : Steaua 
roșie Belgrad. „ll“-le iugoslav a 
etalat un fotbal modern, evoluînd 
90 de minute ca un mecanism 
bine pus la punct. I-a lipsit Ad- 

o piesă de bază. A avut 
un excelent coor-

miercuri, 
Central 

evoluînd, 
■ favorite, 

cele mai

de spectatori 
in 
din 
în
Universitatea, 
puternice for-

tribunele
Craiova 

compania

movici, 
însă în Baralici 
donator de joc, iar în Savici si 
Filipovici două 
derutante și eficace in fața porții 
lui Purcaru. Cifrele jocului (ra
portul de cornere : 2—5 ; raportul 
șuturilor la poartă : 10—16 ; pe
spațiul porții : 5—9) exprimă, de 

altfel, convingător superioritatea 
evidentă a oaspeților care, după 
ce au marcat al doilea gol, au 
lăsat impresia că nu mai for
țează. Așa prezentîndu-se lucrurile, 
nu se poate spune decît că vic
toria lor este pe deplin meritată, 
iar calificarea în turul următor 
ca și asigurată. întrebarea care se 
pune, totuși, este dacă echipa cra- 
îovephă AR FI PUTUT REALIZA 
MAI MULT în acest prim meci 
cu Steaua roșie ? Fără îndoială 
că da. L Dacă n-ai* fi intrat pe 
teren crispată, dominată dc impor
tanța jocului, manifestare inexpli
cabilă la o formație care a sus
ținut miercuri a 7-a partidă a sa 
într-o competiție europeană. 2.

virfuri de lance.

într-o formă sportivă corespunză
toare.

Pentru că, orice s-ar spune, od 
cite motive ar putea fi invocate^ 
trebuie recunoscut că Balaeft — 
deși a jucat destul de bine b® 
prima repriză — gi Crișan, doi 
dintre foarte tinerii noștri inter
naționali, se prezintă, la pra ae- 
tuală, cu un potențial de joe 
foarte scăzut, datorită cauzelor cu
noscute de toată lume-^. In al£ă 
otdine de idei, trebuie arătat că 
lui Nedelcu II și Cămătaru nu M 
s-au găsit locuri stabile în wll“-le 
„alb-albaștrilor", că de la începu
tul actualului campionat au exis
tat destule fluctuații în trio-ul de 
la mijlocul terenului, schimbat me
reu, de la med la med. In sfîrșit, 
nerespectarea indicațiilor date de 
antrenori, a sarcinilor concrete țe 
joc (nemarcarea strictă a celor 
două periculoase virfuri ale belgră- 
denilor, lipsa de clarviziune în de
clanșarea atacurilor, greșeli ele
mentare in transmiterea paselor 
etc.) au cauzat usturătbârea înfrinr 
gefe a echipei craiovene, desțprr 
care Milo văii Cirici, antrenorul 
principal al Stelei roșii afirma, 
totuși, imediat după meci : „Ramin 
la convingerea că țJniversitatea 
Craiova este o echipă bună, dai 
care, momentan, nu se află în
tr-o formă corespunzătoare, fapi 
de care am profilat noi pentru 
a cîștiga l’a un scor la care, sin
cer să fiu, nu credeam că vom



DE AM, IN SALA FLOREASCA,

■DIȚIA A 17a A BALCANIADEI 
DE BASCHET-SENIORI

Tradiționalul campionat balca- 
ic de baschet masculin, ajuns la 
diția a 17-a, se desfășoară, de azi 
ină duminică, în sala Floreasca, 
u participarea reprezentativelor 
ugoslaviei (campioană a Europei, 
icecampioană mondială, cîștigă- 
>are a Jocurilor Mediteraneene), 
lulgariei, Greciei și României. E- 
enimentul este deosebit de im- 
ortant pentru tînăra selecționată 

țării noastre care, într-o com- 
onență radical modificată față de 
;a avută la campionatul euro- 
ean din primăvara acestui an, dă 
rimul său examen oficial, într-o 
impanie selectă. De altfel, tre
me menționat că toate formații- 
i prezente la București vin cu lo- 
îri întinerite, în scopul rodării și 
«rificării viitorilor reprezentanți 
țărilor respective la marile com- 

îtiții internaționale. Dar, mal 
ebuie subliniat că fiecare lot 
e în alcătuire și baschetbaliști 
putați, cum sînt Dalipagici, Ki- 
.noviei, Knezevici (Iugoslavia),

AU LUAT SFIRȘIT CAMPIONATELE
MONDIALE DE 

Șarkov, Romanski, Dukov, Petrov, 
Fetkov (Bulgaria), Iannouzakos, 
Fassos, Yantzoglou, Kokolakis, 
Koroneus (Grecia), Oczelak, Popa, 
Cernat (România).

Azi, la ora 17, echipa României 
întîlnește pe cea a Greciei, iar la 
ora 19 Iugoslavia joacă cu Bul
garia.___

Iată lotul complet al selecționa
tei României : Popa — căpitanul 
echipei, Oczelak, Cernat, Niculescu, 
Ivascenco, Georgescu, Uglai, Ca- 
raion. Chircă, Posa, L. Nagy. Mîn- 
zat. Antrenor : D. Evuleț-Colibaba. 
Ca arbitri vor funcționa H. Topu- 
zoglu (Turcia), G. Labov (Bulga
ria), G. Tsolakidis (Grecia), S. 
Popovski (Iugoslavia) și M. Aldea 
(România). Edițiile precedente ale 
Balcaniadei au fost cîștigate de 
Iugoslavia (de 13 ori) și de Bul
garia (de 3 ori). România a reali
zat cele mai bune performanțe în 
anii 1964, 1966 și 1968, cînd s-a 
clasat pe locul 2.

LUPTE LIBERE

TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN BULGARIAILIE NASTASE
In semifinale
LA HAMILTON

HAMILTON (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Ha
milton (Insulele Bermude), Hie 
Năstase l-a întrecut cu 6—4, 6—2, 
pe Gene Mayer. în semifinale, Ilie 
Năstase îl va întîlni pe Vitas 
Gerulaitis, care l-a eliminat cu
6— 2, 7—5 pe Frew McMillan.

Alte rezultate : Connors —
Fredy Taygan 6—1, 6—2 ; Whitlin- 
ger — Mctreveli 6—7, 6—4, 6—4.

în proba de dublu, cuplul Ion 
Țiriac (România) — J. Whitlinger 
(S.U.A.) a dispus cu 6—4, 2—6, 6—4 
de perechea americană Fredy Tay
gan — Hank Pfister.

• ★
Turneul internațional de la Los 

Angeles a programat primele par
tide din turul trei al probei de 
simplu. Arthur Ashe l-a învins cu
7— 5, 6—2 pe Geoff Masters, iar 
Raul Ramirez l-a eliminat cu 6—3, 
6—0 pe Mike Estep (S.U.A.).

Alte rezultate : Andrews — 
Dent 4—6, 6—3, 7—5 ; Lutz — 
Carmichael 7—5, 6—3 ; Richey — 
Gorman 6—0, 6—4 ; Solomon — 
Martin 6—7, 6—3, 6—3 ; Borowiak 
— Vijay Amritraj 7—5, 5—7, 6—4 ; 
McManus — Anand Amritraj 1—6, 
6—4, 6—3.

tinerii rugbyști români
Învingători iN PRIMELE PARTIDE

SOFIA, 18 (prin telex). în sta
țiunea Slincev Briag de pe lito
ralul bulgar a început cea de a 
patra ediție a tradiționalului tur
neu de rugby. La întreceri parti
cipă reprezentativele de seniori ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei 
și Selecționata de tineret a Româ
niei.

In primele partide susținute, în 
compania echipelor Bulgariei și 
Cehoslovaciei, tinerii rugbyști ro
mâni au avut o comportare bună, 
ei impunîndu-se prin pătrunderi 
în forță ale înaintării, prin șarje

NOI PERFORMANȚE DE VALOARE
LA JOCURILE R. P CHINEZE

La Pekin, în cadrul Jocurilor 
sportive naționale ale R.P. Chine
ze, noi performanțe de valoare 
vin să Îmbogățească palmaresul 
sportivilor acestei țări. In cadrul 

derutante pe treisferturi și acțiuni 
rapide pe aripi. în ambele meciuri, 
reprezentativa de tineret a Româ
niei a obținut victorii clare. Ast
fel, rugbyștii români au depășit 
cu 22—3 (7—0) formația Ceho
slovaciei și cu 19—6 (11—0) pe cea 
a Bulgariei.

într-un alt meci, echipa Polo
niei a întrecut, la capătul unei 
dispute destul de echilibrate, re
prezentativa Bulgariei cu 14—S 
(7—4).

Turneul continuă.
TOMA HRISTOV

intrecerilor de tir, la proba de 
pistol standard (f), echipa Armatei 
populare de eliberare a obținut un 
rezultat superior recordului mon
dial, cu totalul die 1771 puncte.

(Urmare din pag. I)

iînd un avantaj net : 8—1. Pri- 
ind și ai doilea avertisment 
impionul român B-a decis să iasă 

atac dar era prea tîrziu și 
indicapul mult prea marc : 1—10. 

n-a reușit decit să-l reducă 
7—11, pierzînd meciul la puncte.

>i dimineața, Vasile Iorga a lup- 
t cu bulgarul I. Abilov pentru 
edalia de argint sau de bronz, 
eprezentantul țării noastre n-a 
sușit nici de astă dată să Be 
importe la nivelul posibilităților 
ile. Aplicînd aceeași tactică de 
deptare, ce se dovedise inefi- 
entă.și în partida cu Seger, Iorga 

fost condus în prima repriză, 
nd adversarul său, cu trei fixări 
un avertisment, a luat un avan- 

ij substanțial (4—0). în urmă-

A- 
al 

in- 
nu 
în

Amănunte de la meciurile primei manșe a cupelor europene la fotbal

SPORTIVI ROMANI
LA BALCANIADELE

E CANOTAJ SI YACHTING
9

Joi s-a deplasat în Grecia lotul 
:prezentativ 
lastre care.
Balcaniada 

știi români 
ită, în probele de 2 f.c. 

Dumitru

de canotaj al tării 
simbătă, va participa 
de la Ioannina. Schi- 
se vor alinia, sîm- 

- - - (ine
antă, Dumitru Grumezescu), 
+ 1 (Ștefan Tudor, Petre Cea- 
îra + L. Lovrenschi), 4 rame 
b. (Nicolae Simion, Ernest Gali, 
ristian Georgescu, Constantin Nis- 
•roiu), 4 + 1 rame (Pavel Zagoni, 
dalbert Agh, Mihai Naumencu, 
ndrei Kaporniay + Gh. Ovidlu), 

vîsle (Const. Toma, W. Lam- 
srtus). simplu (George Mereuță), 
+ 1 (sportivii din 
f.c., 2 + 1 și 4 + 1

★
Tot ieri au plecat 
îliștii români care 
ezenta la Balcaniada de yachting 

■ la Porto Roz. La aceste între- 
ri programate între 20—28 sep- 
mbrie vor mai lua startul spor- 
4 din Bulgaria, Grecia, Iugo- 
iv ia și Turcia. Iată lotul care 

evolua la această ediție a bal- 
niadei : H. Ispas, A. Fercdean, 

Romașcu. A. Semenescu (clasa 
itimist), C. Ivanovici, N. O- 
canu, P. Purcea. G. Ionescu 
inn, seniori), M. Buiucaru, T. 
rvărescu, S. Amarande, V. Se- 
teanu (Finn, juniori), I. Ale- 
ndru, FI. Panaitescu, M. Carp, 

Arendt (F. D.).

echipele de 
rame).

în Iugoslavia 
ne vor re-

toarele trei minute, Abilov s-a dis
tanțat la 8—0 în favoarea sa. 
bia după ce a primit cel de 
doilea avertisment, Iorga a 
ceput să atace insistent dar 
toate acțiunile sale i-au reușit,
ultima repriză luptătorul român a 
continuat ofensiva dar n-a mai 
putut să refacă handicapul, ci doar 
să-l reducă (5—12) și victoria a 
revenit la puncte sportivului 
bulgar.

Iată clasamentele primelor trei 
locuri : cat. 48 kg : 1. Hasan Isaev 
(Bulgaria), 2. A. Haritoniuk 
(U.R.S.S.), 3. K. Vha lung (Coreea 
de Sud) ; cat. 52 kg : 1. Udzi Ta- 
kada (Japonia), 2. T. Pasaev 
(U.R.S.S.), 3. D. Filipov (Bulga
ria) ; cat. 57 kg : 1. Masao Arai 
(Japonia), 2. V. Iumin (U.R.S.S.), 
3. M. Dukov (Bulgaria)... 6. Gr. 
Condrat (România) ; cat. 62 kg :
1. Zeveg Oidov (R. P. Mongolă),
2. T. Toulotte (Franța), 3. Yang
long (Coreea de Sud)... 5. P. Co- 
man (România) ; cat. 68 kg : 1. 
Pavel Pineghin (U.R.S.S.), 2. J.
Natzagdorj (R. P. Mongolă), 3. I. 
Iuseinov (Bulgaria) ; cat. 74 kg :
1. Ruslan Așuraliev (U.R.S.S.), 2. 
M. Barzegar (Iran), 3. D. Data 
(Japonia)... 6. M. Pircălabu (Româ
nia) ; cat. 82 kg : 1. Adolf Seger 
(R.F.G.), 2. I. Abilov (Bulgaria),
3. Vasile Iorga (România) ; cat. 90 
kg : 1. Levan Tediașvili (U.R.S.S.),
2. H. Stottmeister (R.D.G.), 3. H. 
Ahmedov (Bulgaria)... 5. St. Mor
cov (România) ; cat. 100 kg : 1. 
Horzo Baianmunch (R. P. Mon
golă), 2. II. Buttner (R.D.G.), 3. 
V. Golubkin (U.R.S.S,) ; cat. +100 
kg : 1. Sesian Andiev (U.R.S.S.), 
2. R. Gehrke (R.D.G.), 3. H. “ ’ ' 
baum (R.F.G.). Clasamentul 
țiuni : 1. U.R.S.S. 43 p. 2. 
ria 31 p, 3. Japonia 20 
România și Iran cite 10 p.

Mult așteptatul start în actuala 
ediție a cupelor 
bal a fost mai 
manșa de debut 
rare previzibilă, 
lui tur obținînd. 
victoriile scontate. Iată 
nunte de la cele mai 
înțîlniri:

în „C.C.E.", singura 
constituit-o egalul (1—1) 
de echipa Wacker Innsbruck 
Monchengladbach. în compania for
mației locale Borussia. Cei peste 
25 090 de spectatori au asistat la o 
dominare categorică (raport de 
cornere 13—3) a gazdelor, care 
însă n-au putut depăși aglomerata 
apărare adversă. La un contraatac 
(min. 43), oaspeții au înscris prin 
Weeze. în repriza secundă, jucă
torii de la Borussia au avut în 
continuare inițiativa, izbutind să 
egaleze, abia în min. 80. prin Si
monsen, 
evoluție 
Sofia, în 
tatori, 
T.S.K.A.

europene la fot- 
puțin spectaculos, 
avînd o desfășu- 
favoritele primu- 
cu mici excepții, 

cîteva amă- 
im portante

surpriză a 
realizat 

la

spectatori. Au înscris: Kolotov 
(min. 28 și 31) pentru Dinamo, 
respectiv Kritipapoulos 
și Aidiniou (min. 63).

în „Cupa cupelor" 
victoria (3—0) obținută 
tina la Istanbul, în fata 
Besiktas. Foarte buni în 
și extrem de periculoși pe 

italienii și-au apropriat suc- 
grație golurilor marcate de 
(min. 39 și 49) și Casarsa 
76). Un rezultat bun au ob- 
tot în deplasare. jucătorii

(min. 34)

se remarcă 
de Fioren- 

echipei 
apărare 
contra-

Eichel- 
pe na- 
Bulga- 
p... 12.

O partidă interesantă, ca 
a scorului, a avut loc la 
prezența a 70 000 de spec- 
între formația 
și Juventus, 

deschis scorul în 
nastasi. Gazdele 
superioritatea de 
partidei: în min. 
lat, iar în ultimul 
a înscris golul victoriei. Puțin aș
teptată. proporția scorului realizat 
de echipa Benfica Lisabona în 
meciul cu Fenerbahce Istanbul : 
7—0 (3—0). prin golurile marcate 
de Scheu (min. 22), Nene (min. 33. 
43 și 76) și Jordan (min. 61, 74 și 
86) 1 Partida Olympiakos Pireu — 
Dinamo Kiev (2—2) s-a desfășurat 
ta Salonic. în fața a 40 000 de

atac, 
cesul 
Caso 
(min. 
ținut, 
echipei Atletico Madrid, în compa
nia echipei F.C. Basel: 2—1. prin 
golurile înscrise de Garate (min. 
65) și Ayala (min. 68). Pentru 
gazde a marcat Schoenenberger 
(min. 3). Partida a fost urmărită 
de 35 000 de spectatori.

în „Cupa U.E.F.A.", Ipswich 
Town a obținut o surprinzătoare 
victorie la Rotterdam, învingînd 
cu 2—1 (1—0) pe Feyenoord. Cei 
peste 17 000 de spectatori au asistat

Ia o partidă de bun nivel tehnic.' 
în min. 3. Whymark a înscris pen
tru oaspeți. Theo De Jong (min; 
69) a egalat, iar în min. 77, John
son a înscris golul victoriei. La Sa
lonic, echipa PAOK a realizat o 
frumoasă victorie în meciul sus
ținut în compania cunoscutei for
mații C.F. Barcelona, în rîndul 
căreia au evoluat, printre alții, 
Cruyff, Neeskens, Marinho, Marcial 
și Asensi. Golul gazdelor a fost 
marcat de Koudas, în min. 72.

Iată și celelalte rezultate care 
n-au apărut în ziarul nostru de 
ieri: F.C. Bruges — Olymique 
Lyon 4—3 (2—1), F.C. Porto — 
Avenir Beggen 7—0 (5—0), A.S. 
Roma — Dunav Ruse 2—0 (1—0), 
Levski-Spartak — Eskișehir 3—0 
(1—0), toate din Cupa U.E.F-A-

Au fost aminate următoarele 
partide: Omonia Nicosia — I. A. 
Akranes (C.C.E.) — 21 — IX și 
F.C. Keflavik — Dundee United 
(Cupa U.E.F.A.) — 23 — IX.

locală 
Italienii au 
41 prin A- 
concretizat 
în finalul

min. 
și-au 
abia 
82 Dencv a ega- 
minut, Marașlicv

NATALIA ANDREI,
CAMPIOANA MONDIALA UNIVERSITARA

(Urmare din pag. 1) ,

garia) cu 18,94 m. în continuare : 
3. Raisa Makauskaite 
18,06 m, 
(Polonia) 
Bachcevarova (Bulgaria)

O altă medalie de argint a fost 
cucerită de Ilie Floroiu în proba 
de 10 000 m, sosit al doilea, in ur-

(U.R.S.S.)
4. Ludwiga Chewinska 
17,73 m, 5. Rumiana 

---------- ' 17,27 m.

H®

RAPID-PROGRESUL 6-4
ÎN CAMPIONATUL DE POLO

ma italianului Franco Fava. Tim
pii relativ modești se explică prin 
căldura sufocantă — 35 de grade 
— din timpul cursei. Clasament : 
1. Franco Fava (Italia) 28:37,92, 2. 
Ilie Floroiu 28:52,39, 3. Brown (An
glia) 29:03,54, 4. Dusan Janicevici 
(Iugoslavia) 29:05,06.

Proba masculină de aruncare a 
greutății a revenit canadianului 
Bishop Dolegiewicz cu 19,45 m.

Reprezentanții noștri în probele 
de sprint, Toma Petrescu și Clau- 
diu Suselescu s-au calificat in fi
nala probei de 100 m — ce se va 
disputa azi — alături de Mennca 
(Italia), Metz și Ehl (R.F. Germa
nia), Hopkins (S.U.A.), Saint Rose 
(Franța) și Kolesnikov (U.R.S.S.).

La campionatele mondiale și europene de haltere

C. TODOROV (Bulgaria), NOU RfCORD IA CATEGORIA PAM
MOSCOVA, 18 (prin telefon). 

Campionatele mondiale și europene 
de haltere au continuat, în Sala 
sporturilor de la Lujniki, cu desfă
șurarea întrecerilor la categoria 
pană (60 kg), la startul căreia au 
fost prezenți 18 sportivi, printre 
ei aflîndu-se și reprezentantul ță
rii noastre Marian Grigoraș. La 
stilul smuls, concursul a început 
de la 95 kg. Grigoraș a intrat în 
competiție al 7-lea, cînd haltera 
cîntărea 105 kg. Această greutate 
însă n-a ridicat-o din prima în
cercare, *' * J  ”— *■“'
terofilul 
rezultat, 
a treia 
era de 
M. Grigoraș 
clasamentul 
9 în cel 
pentru medalii au fost angajați 
nu mai puțin de șase sportivi. în 
final s-au detașat N. Kolesnikov 
(U.R.S.S.) și G. Todorov (Bulga
ria), care au terminat competiția 
la egalitate (125 kg), fiind urmați 
de japonezul S. Galo (122,5 kg), 
aflat și acesta la egalitate cu 
L Benedek (Ungaria), dar mai u- 
șor decit partenerul său cu 100 g.

La „aruncat", concursul a în
ceput cu o halteră de 130 kg, 
greutate la care s-a Înscris și Gri
goraș. El a ridicat-o cu ușurință, 
după care a reușit și 135 kg. Apoi,

ci din a doua. Dar, hal- 
român a rămas cu acesț 
deoarece a ratat cea de 
încercare, cînd greutatea U0 - - - - — -kg. Cu cele 105 kg 

a ocupat locul 11 în 
mondial al probei și 
european. în lupta

a trecut peste 137,5 kg, reintrînd 
atunci cînd haltera era de 140 kg, 
pe care, însă, n-a reușit s-o ri
dice, răminînd cu 135 kg. Astfel; 
M. Grigoraș, a ocupat locul 16 
în clasamentul mondial și 10 în 
cel european. Lupta pentru me
dalii a fost extrem de pasionantă 
între Todorov, tînărul polonez_A. 
Pawlak și recordmanul 
lesnikov. La ultima 
reușit să se detașeze 
160 kg, 
terminat 
mondial 
280 kg, 
la „aruncat" : 1.
kg, 2. A. Pawlak 155 kg, 3. N; 
Kolesnikov 152,5 kg. Clasamentul 
general: 1. G. TODOROV (Bulgaria) 
285 kg, 2. N. Kolesnikov (U.R.S.S.)
277.5 kg, 3. A. Pawlak (Polonia) 
275 kg, 4. I. Benedek (Ungaria)
272.5 kg, 5. S. Gato (Japonia) 267,5 
kg, 6. G. Cziura (Polonia) 265 kg... 
12. Marian Grigoraș 240 kg.

Desigur, rezultatul lui Grigoraș 
este mai slab decit cel așteptat. 
Chiar dacă el ar' fi egalat pe cel 
de la recentele campionate repu
blicane (252,5 kg) n-ar fi obținut 
decit locul 8 în clasamentul mon
dial și 6 în cel european. în ziua 
a patra, la cat. ușoară vor concura 
Aurel Miuf și Alexandru Kiss.

mondial Ko- 
încercare a 
Todorov cu 
care a de-performanță

și modificarea recordului 
la „total" : 285 kg (v.r. 
Kolesnikov). Clasamentul

G. Todorov 160

ton OCHSENFELD

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin teic
ii). — în bazinul acoperit din 
lalitate a continuat turneul de 
lo pentru turul III al Divizei A. 
: portarii Scurei și Petrescu în 
■mă bună, echipa C.N.U. a opus 
dir-' rezistență campioanei 

‘ii. Dinamoviști nu au excelat 
acest îneci, au ratat și 3 lovi- 

k de la 4 metri, cîștigind cu 
6 (1-0, 3—2, 3—0, 2-4)-, scor 
•e nu reflectă diferența de va- 
rc dintre cele două formații.

înscris : Lorincz 3. I.azăr 2, 
pcscu 2. Nastasiu, Muntearnu 
in.) și V. Pleșca 2, Frintu 2, L. 
•șea, Preda (C.N.U.) Arbitru : 
Simon.

Sxceptînd repriza a IIT/ff, în 
e gazdele s-au detașwfc' datorită 

unor atacuri spectaculoase, parti
da dintre Voința Cluj-Napoca și 
Școlarul a fost echilibrată. Bucu- 
reștenii au ratat 4 situații de „om 
in plus" în primele două reprize. 
Rezultatul de 9—2 (1—0, 1—0, 4—0, 
3—2) a fost stabilit de : CI. Rusu 
4. A. Szilagy 2, R. Rusu, Fiilop, 
Olpretean (V) și Medianu, Tăureci 
(S). A condus corect N. Nico- 
laescu.

Ultimul* meci. Rapid-Progresul, 
q fpșt foarte eChffibrat. După 3 
reprize egale, Rapid s-a inqpus 
greu în final : 6—4 (1—1, 1—1, 
2—2, 2—0), învingătorii au inScris 
S goluri (din 6) în superioritate, 
în timp ce Progresul a marcat de 
4 ori din acțiune. Arbitru : R. Ti- 
moc.

P. RADVANY-coresp.

turneului :
■Bangui 84—H (43—30). 
Franeșs 1 ' .................

BASCHET • „Cupa Intercontinen
tală" a programat la „Palatul spor
turilor" din Varese "partida derby ta 
care s-au Înfruntat cunoscutele for
mații Forst Cantu și Real Madrid. 
Jucătorii italieni au învins cu 96—94, 
avtad ca principali realizatori pe 
Marzoratl (21 p) și Della Fiori (14 
p). Cel mal eficient din echipa spa
niolă : Brabendej (24 p). Iată și ce
lelalte rezultate din penultima zi a 

Girgi _Vareșe Tresor 
"" 7 - Amazonas

..... ........ . Universitatea Pennsylva
nia 08—81 (45—37). e In cadrul tur
neului de la Budapesta s-au Înregis
trat rezultatele: Radnicki Belgrad — 
ITBSC Viena 75—74 (43—37), TSKA
Moscova — Csepel Budapesta 89—69 
(46—35).

CICLISM o S-a dat startul în cel 
de-al 25-lea tur ciclist al Bulgariei 

la care stat prezenți 84 de rutieri 
din 15 țări, printre care Uniunea 
Sovietică, R. D. Germană, Italia, 
România, Cehoslovacia, Polonia etc. 
Prima etapă, desfășurată intre So
fia și Dtbnlk a fost cîștigată de so
vieticul Ceaplîghta, cronometrat pe

PE SCURT
^\\\\\\\\\\\\\^^^^^
distanța de 172 km cu timpul de 4 h 
24:13,0. Pe locurile uimătoare Peter
man (R.D.G.) la 10 sec. și Nowicki 
(Polonia) la 20 sec. Pe echipe etapa 
a fost cîștigată de selecționata Bul
gariei. o Turul ciclist al Poloniei a 
continuat cu etapa a 6-a, cîștigată 
de polonezul Andrzej Kaczmarek 

care a parcurs distanța Soltna — Sa
nok (158 km) In 3 h 47:50,0. Liderul 
clasamentului general individual 
continuă 6ă fie polonezul Tadeusz 
Mytnik.

ȘAH • înaintea disputării parti
delor întrerupte dta ultima rundă 
ta turneul de șah de la San Fellu 
(Spania) conduc Garcia (Cuba) și 
Cinci (Iugoslavia) cu cite 7,5 puncte.

VOLEI q Echipa reprezentativă 
feminină a Japoniei și-a început 
turneul ta R.D. Germană tatîlnlntl 
la Schwerin selecționata țării gazdă. 
Voleibalistele nipone au învins cu 
scorul de 3—1 (—13, 7, 12, 10). a în 
prima zl a turneului internațional 
de la Budapesta, echipa Csepel a în
vins formația italiană Aosta cu 3—0 
(3, 7, 8), iar reprezentativa Ungariei 
a întrecut cu 3—1 (8 —11. 5, 10) pe 
Vasas.


