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ANUL XXXI

GHEORGHE MEGELEA ÎNVINGĂTOR 
ÎN PROBA DE ARUNCAREA SULIȚEI!

ROMA. 19. — Pe stadionul Olim
pic din capitala Italiei au conti
nuat vineri întrecerile campionate
lor mondiale universitare de at
letism. în ziua a doua a com
petiției un alt sportiv român 

le Roma. Gheorghe Megote* a 
i>h{inut gea nuri mare victorie a 

carierei sale.

urcat pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere. Este 
vorba de Gheorghe Megelea, în
vingător in proba de aruncarea su
liței eu 81,3(1 m. Megelea confirmă

kri, fu <fc polo
Rezultate înregistrate, ieri, in tur

neul de polo de la Cluj-Napoca: Di
namo București — toi.greșul 14—5, 
școlarul București — C.N.U. Bucu
rești C-3, uap.d — Voința Cluj'-Na- 
poca 8—7. 

REPORTAJUL NOSTRU

excelentul sezon în care a îmbu
nătățit recordul național ducîndu-1 
la 83,64 m (cu care a cîștigat se
mifinala „Cupei Europei" la To
rino). La 21 de ani, Gheorghe Mc- 
gelea obține cel mai mare succes 
al carierei sale atletice (în 1973, la 
Duisburg a cucerit medalia de ar
gint la campionatele europene de 
juniori). Descoperit la Reșița de 
antrenorul Daniel Maier, Gheor
ghe Megelea este pregătit în pre
zent de Alexandru Bizim. Clasa
mentul probei : 1. Gheorghe Me
gelea 81,30 ni, 2. Bill Schmidt 
(S.U.A.) 81,20 m, 3. Iuri M o r g o l 
(U.R.S.S.) 78,44 m, 4. Lange (R.F.G.) 
77.88 m, 5. Lapalainen (Finlanda) 
77,22 m, 6. Bielcyk (Polonia) 74,80 m.

O comportare frumoasă a avut 
și Toma Petrescu, clasat pe locul 
trei în finala probei de 100 m, în

CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL DIVIZIA A, ETAPA A Vll-a

PARTIDE ECHILIBRATE
PI.OIEȘTI, 19 (prin telefon). — 

Etapa a 7-a a campionatului Di
viziei A la handbal feminin des
fășurată ieri în sala Victoria s-a 
caracterizat printr-un. pronunțat e- 
cfcilibru de forțe in majoritatea 
partidelor. Poate că și oboseala își 
spune cuvântul... Iii fruntea cla
samentului so află Universitatea 
Timișoara cu 1'2 p, urmată de U- 
niversitatea București și Textila 
JBuhu.și (performera zilei) tot cu 
cite 12 p, dac cu golaveraje mai 
slabe.

RAPID — CONSTRUCTORUL 
TIMIȘOARA 10—II. Constructorul 
Timișoara a obținut — in extre
mis, la Rapid —- prima sa victo
rie din acest campionat. La tra
valiul timișorencelov trebuie coro
borate, pentru explicarea suoeesu-

10.66, după italianul Pietro Mcnnea 
10,28 și Charles Hopkins (S.U.A.) 
10,47. Este prima medalie 
de un sprinter român intr-o com
petiție atletică de anvergură ! Cla
samentul în continuare : 4. Ko
lesnikov (U.R&S.) 10,66, 5. Metz 
(R.F.G.) 10,67, 6. Claudiu Șușeles- 
cu 10,67, 7. Ehl (R.F.G.) 10.72, 8.
Saint Rose (Franța) 10,74.

Rezultatele celorlalte finale 
ieri : masculin : lungime : 1. Grze
gorz Cybulski (Polonia) 8,27 m,_ 2. 
Stekici (Iugoslavia) 8.13 m, 
reverzev (U.R.S.S.) 7,90 m ;
1, Jerzy Pietrzyk (Polonia)
2. David Jenkins (Anglia) w,™ , 
feminin : 100 m : 1. Ludmila Mas
lakova (U.R.S.S.) 11.31, 2. Mona- 
lisa Pursiainen (Finlanda) 11,47 ; 
4110 m : I’irjo Haggman (Finlanda) 
51,80.

lui, greșelile rapidistelor (..cam
pioană" Ștefani» Oancea. al cărei 
joc haotic derutează întreaga for
mație) și randamentul scăzut al 
Amarandei. Lipsită de Natali» 
Alexandrescu — accidentată — e- 
chipa lui Fr. Spier are o eficiență 
nesatisfăcătoare ia atac, 
jucătoare care au punctat, 
structorul s-a

Cu șase 
Con- 

aflat în permanență

REZULTATE 
Constructorul 
(4-H, Confecția _
hei 15-15 (9—7), Progresai 
meniul 11-13 («-•), „U*
șoara — Mureșul 20-14 
■U“ București ' — Constructorul 
Baia Mare 23-11 (15-5), Textila 
Buhuei - I.E.F.S. 15-13 (»-«).

PROGRAMUL DE AZI (de la 
ora 14): Voința Odorhei — Mura- 
țul. Rapid — Rulmentul, I.E.F.S.— 
Constructorul Timișoara, 
mițoara 
Mare, 
Buhufi,

TEHNICE: Rapid - 
Timișoara IO—11 

Voința Odor- 
- Rul- 

Timi- 
{»-»).

. uU’ Tl-
— Constructorul Baia 

»U“ București — Tectiia 
Progresul — Confecția.

Ediția a I7-a a 
Campionatului bal
canic de baschet 
masculin a început 
sub auspicii favo
rabile tinerei re
prezentative a Ro
mâniei. întilnlnd 
selecționata Gre
ciei, prezentă și ea 
cu un lot împros
pătat față de cel 
care a evoluat 
„europenele" 
acest an, 
României a repur
tat victoria cu
scorul de 83—78 
(38—32). De la
început trebuie să 
menționăm că bas- 
chetbaliștii noștri 
atr condus per
manent, avînd u- 
neori avantaj des
tul de consistent 
(18—11 min. 
61—47 
care 
să reziste 
gului aplicat 
oaspeți în ultimele 
10 minute. Aceș
tia au izbutit 
refacă o parte 
handicap, dar 
fiecare dată 
mația României 
ieșit cu „fața cu
rată", ca de alt
fel, și în finalul 
partidei.

în această peri
oadă, reprezentativa 
— bine îndrumată de 
D. Evuleț-Colibaba — 
cui, dar nu a uitat să-și 
situații de contraatac și de 
trunderi din acțiuni poziționale. In 
plus, învingătorii au avut in Cer
nut un excelent realizator. Acesta, 
alături de Popa, Oczelak. Nicu
lescu și Chircă (o surpriză plă
cută) au fost cei mai buni jucă
tori români care, în continuare, 
vor întitnl Bulgaria (sîmbătă, ora 
17.30» și Iugoslavia (duminică, ora 
17.15).

Punctele meciului de ieri au 
fost Înscrise de Cemat 32, Ocze- 
lak 15, Niculescu 12, Popa 8, Chir
că 8, Georgescu 4, Ivascenco 4, 
pentru România, respectiv Koro- 
neus 17, Yantzoglou 17, lannouza- 
kos 16, Fosses 13, Stamelos 8, Pa- 
pageorglou 2, Papandoriu 2, Kofco- 
lakls 2, Ananiadis L Arbitrii G. 
Labov (Bulgaria) și S. Popoinki 
(Iugoslavia) au condus cu com
petentă și autoritate. (D. STANCU- 
LESCU).

Cu Kicanovlci ji Dalipagici doi

țârii noastre 
antrenorul 

a calmat jo- 
creeze 

pă-

CAMPIONATELE DE TENIS

Dan Niculescu s-a numărat printre cei mai bu.nl 
jucători ai formației române, înscriind multe coșuri 

spectaculoase.
Foto : D. NEAGU

jucători de clasă mondială și To- 
dorici un inepuizabil conducător 
de joc, selecționata Iugoslaviei a 
făcut, in al doilea meci al serii 
o veritabilă demonstrație de bas
chet modern și eficace, întrecînd 
categoric formația Bulgariei cu 
101—76 (52—36). Partida s-a des
fășurat într-un singur sens, cam - 
pionii Europei impunindu-și, de la 
început, superioritatea pe tabela 
de marcaj printr-o suită de con
traatacuri fulgerătoare, care au 
alternat cu atacuri poziționale va
riate. Baschetbalișlii bulgari au ac
ționat cu multă ambiție, 
cind, pe cit posibil, să 
proporțiile scorului. Au 
Kicanovici 28, Dalipagici 
dorici 14, Knezevld 12, 
11, Latifici, Kerfces, Măriei, 
ans și Zeccvici cite 2 pentru 
goslavia, respectiv Gauev 18. Pef- 
kou 13, Ilomanski 10, Petrov B, 
Dukov 10, Take» 5. Eftimov 4, 
Slavcev 4, Șarkov 3. Au arbitrat 
autoritar H. Topuzoglu (Turcia) 
si M. Aldea (România). (.A VA- 
SILW).

încer- 
limiteze 
înscris 3 

26, To- 
Farcțcl 

Ber-

SPORTUL E CA AERUL
DE MUNTE...

® ...Sau ca oxigenul, care arde (adică purifică) și intrețiae arderea 
© Nevoia de spoit trebuie să pornească din noi, nu de ia catedră 
• Tema principală a orei de educație fizică trebuie să fie entuziasmul...

„In vederea ridicării generale a activității sportive sint 
necesare preocupări susținute pentru pregătirea și perfec
ționarea continuă a tuturor lucrătorilor din acest domeniu 
și, în primul rînd, a profesorilor de educație fizică, 
trenorilor, tehnicienilor și activiștilor sportivi, 
rea unor instructori și organizatori sportivi 
temeinice cunoștințe teoretice si practice".

................................ NICOLAE CEAUȘESCU
a mișcării sportive).

adresat de tovarășul 
la Conferința pe țară

a an- 
perrtru forma- 
entuziaști, cu 

(Din MESAJUL 
participanților

jocului, permițîndu-și 
irosească 3 aruncări de

la cîrma 
chiar să 
la 7 metri. Principale realizatoare: 
Gheorghiu (C) — 3 și Stanișei (R) 
— 7.

TEXTILA BUI1UȘI — I.E.F.S. 
15—13. Cu o primă repriză foarte 
bună. Textila a reușit să învingă 
pe I.E.F.S., la capătul unui meci 
destul de disputat. Victorie meri
tată. Principale realizatoare : Mun- 
teanu și Șerban (T) cite 5, Ho- 
bineu (I.E.F.S.) — 4.

CONFECȚIA — VOINȚA ODOR
URI 15—15. După surpriza plăcută 
de joi, 
tăzi ca 
în fața 
apărare

Confecția ne-a apărut as- 
o formație obosită psihic, 
unui adversar dirz. cu o 
fermă și mobilă (așa cum

Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

ÎNAINTEA FINALELOR
© Viorel Sotiriu l-a invins pe Dumitru Hărădău '• Azi, Virginia Ruzici

și Mariana Simionescu iși dispută titlul de campioană a țăiii

București. Școala generală nr. 
56. în mijlocul unui parc, intre 
blocuri, lingă Mihai Bravu, peste 
drum de ,,Tulia Hașdeu". în Obo
rul Vechi... PRIMA ZI DE ȘCOA
LA ! (Reporterul iși cere scuze 
pentru aceste rînduri întârziate, 
eter există o explicație : ideea lui 
preconcepută, care viza un repor- 
taj-anchctă, a ..căzut", pentru că 
întimplarea a făcut ca în diminea
ța aceea, cu sute de cravate pio
nierești și brațe întinse pentru 
„Tot Înainte !“...).

..Dar mai întîi despre ideea pre
concepută. Răspunde P. V., tatăl 
unui elev în clasa a Vl-a A : 1) 
..Nu sint mulțumit de dezvoltarea 
fizică a băiatului meu. 2. Sportul 
ar trebui să fie absolut obligato
riu. 3) Copilul meu nu-1 practică 
sistematic. 4) Ar putea să-i con
sacre două ore zilnic". Răspunde 
1‘. 1’.. cu un băiat in clasa a V-a: 
1) „Sînt mulțumit de dezvoltarea 
iui. 2) Sportul e necesar. 3) Nu-I 
practică sistematic. 4) Nu prea arc 
limp. Face engleza în particular și 
pianul". Răspunde F. P. tatăl unei 
fete în clasa a HI-a : 1) „Sint 
mulțumit de dezvoltarea fizică. 2) 
Sportul e foarte util. 3) Nu-1 plac-

tică sistematic. 4)___ ___________
citeva ori la gimnastică, pe .Aus
trului", dar ara renunțat. Nu are 
cine s-o conducă...“

S-ar mai putea nota citeva răs
punsuri. dar ar fi 
Toate gravitează în 
idei.

După ce ancheta 
junsese la al 15-lea 
terul a intilnit un bărbat în vîrstâ, 
înalt și voinic. Era greu de stabilit 
daca bărbatul din afara careului de 
pionieri e tată sau bunic. Această 
dilemă l-a făcut pe reporter să e- 
zite, mai ales că surpriza anchetei 
nu părea să vină din această di
recție. în cele din urmă, însă, în
trebările au fost puse, iar răspun
surile au venit mai repede decît 
ne-am fi așteptat : 1. „De vreun 
an sînt mulțumit de dezvoltarea 
fizică a nepotului meu. pentru că 
am lucrat serios în direcția asta" 
(interlocutorul surprinde nedume
rirea reporterului și adaugă : „Bă
iatul e intr-a V-a. Eu sînt bunicul

Am dus-o de

lipsit de sons, 
jurul aceleiași

proiectată a- 
subiect, repor-

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 2-a)

Ieri, în trei dintre probele cam
pionatelor naționale de tenis pen
tru seniori, s-au desfășurat parti
dele semifinale. Au fost desemnați 
competitorii directi la titlurile de 
simplu bărbați, dublu bărbați si 
dublu femei. întîlniri disputate cu 
dirzenie și uneori deschise rezulta
telor neprevăzute.

Vom începe penultima noastră 
cronica relatind despre ceea ce 
constituie surpriza zilei, infrtnge- 
rea campionului de anul trecut. 
Dumitru Hărădău. El cedează pa
sul în fata lui Viorel Sotiriu, ju
cătorul care pînă acum a strălucit 
mai mult decît toti ceilalți parte
neri de întrecere. Și în semifinala 
de ieri, el a demonstrat că este în 
formă bună, animat și de un plus

(Continuare în pag. a 7-a)

de ambiție. De la începutul parti
dei. Sotiriu punctează pe serviciul 
adversarului, părîzid a se distanța 
Au start. Hărădău reface, egalea
ză și apoi ia conducerea în prelun
girile primului set. A fost insă 
singura pîlpîire a forței excampio- 
nului. Sotiriu preia conducerea, ișl 
adjudecă 
două se 
ușurință, 
greșeala 
impună printr-un joc de regulari
tate, fără veniri la fileu, tactică 
pentru care nu avea ieri suficient» 
resurse fizice și nervoase.

în cealaltă semifinală lucrurile 
au fost și mai simple, căci Ton» 
Ovici n-a lăsat lui Viorel Mareo 
decit șapte ghemuri in total, impu- 
nîndu-se categoric pe toată distan
ța partidei. Finala Ovici — Sotiriu 
se anunță deosebit de interesantă, 
opunind incontestabil pe cei mai 
buni jucători ai actualului cam
pionat. Ea este programată în ul
tima zi a întrecerilor, miine. Pen
tru azi după amiază primul cu- 
vint îl au protagonistele probei fe
minine. nu mai puțin atractivă. în 
care se intîlnesc cele două prie
tene și rivale. Virginia Ruzici șl 
Mariana Simionescu, cea dinții 
apărindu-și pentru a doua oară ti
tlul de campioană a țârii.

Tot ieri s-au disputat si semifi
nalele de dublu masculin, în care 
perechea stelistă Dumitru Hărădău 
— Viorel Sotiriu este prima califi
cată. Pentru finala, programată tot 
azi după amiază luptă incă pere
chile Viorel Marcu — Traian Mar - 
eu și Sever Mureșan — Bebe AI- 
mâjan, care au întrerupt 
lor din cauza inUinevicului, 
să o reia azi dimineață.

setul, iar in următoarei» 
impune cu și mal multă 
Hărădău a făcut evident 
de a fi încercat să s»

partida 
urmind

învingătoare ieri, inlr-una clin semifinalele de dublu feminin, Virgi
nia Raziei (stingă) și Mariana Simionescu iși vor disputa azi după 
amiază finala probei de simplu. Foto : S. BACKS!

VOIA

(Continuare in pag. a S-a)



AGENDA COMPETIȚIILOR

SPORTIVE DE MASA

BOGAT PROGRAM IN CAPITALĂ

Deși programul competițiilor spor
tive de masă este dominat de mani
festările prilejuite de deschiderea 
anului sportiv școlar șl universitar. 
In toate sectoarele se desfășoară, to
tuși. numeroase competiții, la care 
vor participa tineri si tinere din în
treprinderile șl instituțiile bucurește- 
ne. Astfel, duminică, în sectorul 2, 
au loc întrecerile din cadrul „Cupei 
Diana", programate pe stadionul Co- 
lentina (ora 9), iar în sălile M.T.Tc. 
și Grivlța Roșie continuă disputele 
— de la ora 16 — din cadrul cam
pionatului asociațiilor sportive la șah. 
Mai notăm, că luni, de la ora 15, pe 
terenul Confecția, in sectorul 7. va 
avea loc o interesantă competiție 
„Crosul Diana".

NUMEROASE ÎNTRECERI LA „VOI
NICELUL”, „TITANII” Șl „TIMPURI 

NOI”

Tji colaborare cu Consiliul pionie
rilor. Comitetul U.T.C. și Inspectora
tul școlar ale sectorului 4. Consiliul 
pentru educație fizică și sport or
ganizează duminică ample întreceri 
de fotbal, handbal, volei, baschet, te
nis 
șah.
La 1
mate. ... ..
sportive „Voinicelul*4^

Timpuri Noi**, vor lua parte elevi 
$i tineri din școlile, întreprinderile și 
instituțiile sectorului.

Notăm, de asemenea, din agenda 
competițiilor ce vor avea loc în sec
torul 4 că. miercuri, de la ora 9, la 
Parcul I.O.R., se va desfășura o în
trecere de cros, dedicată Congresului 
al X-lea al U.T.C. și Conferinței pe 
țară a

de cîmp. 
biciclete, 

întreceri, 
de la

UN

LA „SEMĂNĂTOAREA" A RĂSĂRIT 
0 NOUĂ BAZĂ SPORTIVĂ

masă, 
șl box. 
progra- 

• bazele

tenis de 
triciclete : 

care sînt 
ora 9,30, pe

„Titanii1' si

U.A.S.C.R.

INTERESANT SIMPOZION
LA I.R.E.M.O.A.S.

sala clubului de Ta cu-în _ _ _ . .
noscuta întreprindere bucureșteană, 
I.K.E.M.O.A.S., peste 400 de tineri și 
tinere au participat la un interesant 
simpozion cu tema „Tînărul munci
tor în producție, societate, în fami
lie și pe terenul de sportDespre 
atitudinea ce trebuie să o aibă ti
nerii față de muncă, societate, au 
vorbit ing. Aurel Străulea. prof. 
Elena Crăeiun, Victor Blbicioiu, So
rin Pantelimonescu șl maestrul eme
rit al sportului Gheorghe Gruia. Pro
gramul a fost completat cu o reușită 
„secvență** cultural-sportivă. la care 
și-au adus contribuția, printre alții, 
membrii secțiilor de box și haltere 
de Ia asociația I.R.E.M.O.A.S.

Odată cu începerea noului an școlar revin in actualitate întrecerile 
sportive. Printre cele mai populare discipline se află crosul. Instantaneu 

intr-un parc din Capitală.

Una dintre zonele parcului dintre 
Calea Plevnci și Dîmbovița a fost, 
pînă nu de mult, năpădită de 
ierburi și bălării. A fost, pentru ca 
acum aici a apărut un complex 
sportiv modem, pe care domnește 
o vie activitate. Ce cuprinde cl ? 
Două terenuri de tenis de cîmp, 
frumos împrejmuite, un teren de 
handbal, unul de volei, ring de 
box, teren de fotbal... Toate apar
țin asociației sportive „Semănă
toarea**, de pe lingă cunoscuta în
treprindere bucureșteană cu ace
lași nume.

Secretarul asociației, Ion Con- 
stantinescu, maestru al sportului, 
ne spunea că au fost înthftpinati 
cu multă solicitudine atunci cînd 
au cerut aceăt teren pentru a-1 
amenaja ca bază sportivă. Tot stă
tea nefolosit... Munca ce-i aștepta 
pentru a pune în practică frumo
sul plan elaborat n-a fost. însă, 
prea ușoară...

Iubitorii de sport din întreprin
dere, sprijiniți activ și permanent 
de comitetul de partid și conduce
rea întreprinderii, au pornit, însă, 
cu botărîre la treabă.

„Un lucru important — ne spune 
Ion Constantinpscu — l-a constituit 
angrenarea tineretului la muncă 
patriotică. Dar acesta a răspuns cu 
entuziasm chemării. Printre 
mai activi au fost tinerii din 
tiile mecanic-șef (in frunte cu 
Ion Rădulescu), control tehnic 
calitate (mobilizați de ing. Nedel- 
cu Ciocianu). sculărie (sub indru-

marea ing. Constantin Stroe) $1 
preparate. Dar exemplele slnt mult 
mai numeroase...".

Intr-adevăr, aici au lucrat 
după cum aveam să aflăm de la 
președintele asociației, tov Septi- 
miu Mile a — sute și sute de ti
neri, care au dedicat acestei acti
vități obștești multe ore din timpul 
lor liber. în total, s-au depus 
peste 5 000 de ore de muncă patrio
tică. Au fost efectuate săpături și 
nivelări, s-a turnat beton, s-au 
efectuat finisări atente, precum și 
alte amenajări.

Cărui fapt i se datorează hărni
cia și entuziasmul tinerilor de la 
Senfănătoarea ? Desigur, dragostei 
pentru sport, dorinței lor — expri
mată de multe ori — de a putea 
practica exercițiul .fizic permanent, 
de a organiza competiții de „casă* 
pe terenuri amenajate cu propriile 
miini.

Consemnind acestea, nu putem 
să nu ne gîndim că mai există, in 
Capitală și alte localități din țară, 
încă destule terenuri virane care 
așteaptă inițiative ca cele ale tine
rilor de la „Semănătoarea0...

Viorel TONCEANU

SPORTUL E
(Urmare din pag. 1)

Iui. Am 76 de ani. Acum vreo doi 
ani băiatul avea un plus de greu
tate, dar l-am dus în fiecare zi Ia 
gimnastică medicală, apoi Ia înot, 
tar acum încerc să-I duc la tenis, 
deși mi se pare cam scump 40 de 
lei pe oră pentru instructor").

A doua întrebare, cea în legătu
ră eu utilitatea sportului, a oferit 
un răspuns care le-a eliminat pe 
următoarele două. Iată acest răs
puns. stenografiat în grabă :

„Cînd aud vorbindu-se despre 
utilitatea „dezirabilă" a sportului, 
am impresia că nu ne prea înțe
legem. Am citit mai zilele trecute 
eă un om de știință a reușit să 
fabrice aer de munte pentru ora- 
șelo suprapopulate și poluate. In a-

XWWWWWV^

CĂRȚI NOI ÎN EDITURA SPORT-TURISM

POVESTIRI DESPRE ATLETISM
odată 
ar fi 

literatura 
Incluzfcnd,

a

Jean Girautloux spunea 
că „sportul fără campioni 
doar ceea cc ar fi 
noastră fără autori", 
nici nu se putea altfel, In aceas
tă sferă și domeniul atletismu
lui — „in mod sigur cel mai pur 
dintre toate sporturile" (cum îl 
definește „Enciclopedia delle 
attivltă del ragazzo") — cunoscu
tul publicist Romco Vilara se 
prezintă In fața cititorilor cu un 
volum de „povestiri despre atle
tism", intitulat sugestiv „Athlos". 
Pornind de la ldeea că „atletis
mul este, înainte de toate, o lup
tă, o luptă a atletului cu sine în
suși, cu partenerii de întrecere, 
eu cronometrul și ruleta, cu per
formanța, cu recordul...", auto
rul depășește granița rezultatelor 
seci de strictă statistică — fără 
ca acestea să lipsească, chiar 
completînd în mod fericit fie
care capitol — intredueind citi
torul In atmosfera intimă a con
cursurilor, în ultimă Instanță a 
performanței. Structurată pe ci
neva capitole deosebit de intere
sante ca tematică — Victoria, In- 
frîngerea, Limitele performanțe
lor, Precocitate și longevitate, 
Polisportivii, ca să numim doar 
cîteva dintre ele 
o 
ai

vom întîlnk 
întreagă galerie de campion!* 
celui „mai vechi și cel mai

CINCI ANI CU
ca, în spațiul 

dispoziție 
cartea ltii Radu 

.Cinei ani cu Belphegor".

Ne este dificil 
rest.ri.ns ce-1 avem lă 
eă prezentăm 
Cosașii
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XX, și mai ales acum, 
lui sfert, sportul e ea
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Duminică pe stadionul 

Tineretului din Capitală

DESCHIDEREA ANULUI
SPORTIV ȘCOLAR 
SI UNIVERSITAR

■»

A devenit traditional, ca la 0 
săptămină de la darea startului in
tr-un nou an de invățămînt, ele
vii și studenții bucureșteni să par
ticipe Ia deschiderea anului Spor
tiv școlar și universitar. Duminică, 
de la ora 9,30, pe stadionul Tine
retului din Capitală, din nou, am
bianta marilor evenimente. Ch 
acest prilej, cei mai buni spor
tivi și sportive din școli și fa
cultăți salută și sărbătoresc în
ceperea unui nou an de activitate 
pe coordonatele sportului.

Organizatorii au alcătuit un bo
gat program de întreceri si <lie- 
monstratii, din care reținem: 
defilarea sportivilor și sosirea șta
fetei omagiale (ora 9.30) ; ansam
blul de gimnastică modernă, 
monstratii de judo și karate, 
legorie sportivă pe diferite ra
muri, ștafetă aplicativă, ansam
blul de gimnastică acrobatică 
al I.E.F.S. (de la ora 10,30) 
De asemenea, pe celelalte terenuri, 
întreceri de baschet, volei, hand
bal, atletism, rugby, tenis ș.a.

cest secol 
in ultimul 
aerul de munte intr-un oraș su
prapopulat... In ultimii ani. Ia noi 
s-a făcut foarte mult pentru sport, 
dar cu cred că nu s-a ajuns pină 
acolo incit nevoia de spori să por
nească de la noi, oamenii de rind, 
nu de la catedră sau din gura me
dicilor.,. Iată, de pildă, nepotul— 
Fiica mea, spre rușinea ei, a fă
cut o pauză de o generație în dra
gostea pentru sport, și dacă n-aș 
fi intervenit eu. cine știe cum ar 
fi crescut băiatul ăsta".

încercare de replică : „Bine, dar 
dumneavoastră... ?“

„Am făcut mult sport, deși sînt 
bătrîn. L-am făcut la Craiova, incă 
înainte de primul război mondial. 
Am fost căpitauul primei echipe 
de fotbal a Liceului „Nîeolae Băl- 
cescu"... Craiova primilor ani ai 
secolului a avut o mare șansă. A- 
ceastă șansă s-a numit profesorul 
Tudorică Georgescu, un adevărat 
animator, un mare entuziast, într-o 
perioadă în care O.N.E.l’.-ul nu a- 
păruse incă... Tudorică Georgescu 
ne-a învățat pe noi, oltenii, să iu
bim sportul— Si n-a fost în zadar, 
îmi aduc aminte, in 1908 Craiova 
a ciștigat un mare concurs de gim
nastică, la Torino. Aveam ,.ba- 
rișli" de forță... Frații Trișcoiu— 
L-am avut și pe Polihron Dumi
trescu, astăzi general în retragere. 
(L-am văzut mai zilele trecute. 
Umblă drept și grăbit la peste 84 
de ani...) Tudorică Georgescu a 
făcut o adevărată scoală la Cra
iova, l-a molipsit și pe alții. îmi 
aduc aminte și de un excelent 
profesor Constantincscu. îmi aduc 
aminte și de actorul Nanu, socie- 

clasa 1 al Teatrului din Craio- 
care seara juca „Baba Hîrca", 
a doua zi dimineața era profe- 
de gimnastică, fără diplomă, 

<lar cu un entuziasm care cam lip
sește astăzi... în acea atmosferă 
saturată de sport, chiar după ple- 
earea lui Tudorică Georgescu 
(mutat la București ca să facă din 
Liceul „Matei Basarab" primul pe 
tară) am făcut și noi sport. îmi 
aduc aminte, am ciștigat odată o

cupă mare, la fotbal. în finala cu 
„Frații Buzești". Cînd am dus cupa 
la liceu și i-am dat-o directorului. 
Ion Florescu-Țapu, am fost lițați Ia 
goană : „Afară cu derbedeii care 
joacă toată ziua topka !“ „Țapu" 
s-a 
vat pe cupă și numele premiantu
lui Jean Neguleseu, dar de gonit 
tot 
piedicat, insă, 
tem topka, îndemnați mai ales de 
unchiul lui Robert Cosmoc, bătrî- 
nul Mujinski, cu care am făcut o 
deplasare dc pomină Ia Segarcea, 
pentru un meci de demonstrație, 
cărînd, pe jos, prăjinile de poartă, 
24 de kilometri dus și întors. Asta 
nu ne-a împiedicat să plecăm pes
te o săptămină si la Slatina, unde 
am luat o papară zdravănă, dar nu 
pentru că am fi pierdut la fotbal 
(era și greu), ci pentru că am în
drăznit să-i batem pe slătineni la 
oină, ceea ce ei n-au admis în rup
tul capului și ne-au „expulzat" din 
tîrg, pe o ploaie zdravănă, ameste
cată cu pietre— Da, tovarășe re
porter, sportul c ca acrul de mun
te. E ca oxigenul care arde (adică 
purifică) și intreținc arderea. 
Pentru noi, oxigenul a fost Tudo
rică Georgescu, cu entuziasmul Iui 
molipsitor, care a reușit pînă Ia 
urmă să ne facă să iubim sportul 
fără alte îndemnuri. Cred că pro
fesorii de astăzi, care au și diplo; 
mo, spre deosebire de Tudorică 
Georgescu, uită ceea ce este mai 
important, adică să-l .
să pornească la sport din proprie 
inițiativă, nu doar să 
program care, pînă la urmă, te în
vață să fii pasiv și delăsător, din 
moment ce ai totul de-a gata".

La despărțire, septuagenarul s-a 
prezentat : Gheorghe Leoveanu. A 
făcut cîtiva pași... apoi 
din drum : „Dacă ai să 
te rog să nu uiți ce mi 
plat ieri— Am fost să 
cotizație, pentru sport, 
portantă unde. Si omul care a pri
mit banii era tare morocănos. Să 
știi de la mine că sportul are ne
voie, în cei mai înalt grad, de oa
meni care să zîmbească".

mai îmbunat cînd a văzut gra-

ne-a gonit... Asta nu ne-a îm- 
să continuăm să ba-

dc- 
a-

respecte un
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s-a întors 
scrii ceva, 
s-a intim- 
plătesc o 

n-arc im-
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Emanuel FÂNTÂNEANU

Ctmo-seînd pasiunea cu 
urmărite tabletele sale

MIHAI MIHAI, CARANSEBEȘ. între timp, 
problema s-a rezolvat. Și nu ne bucuram 
mai puțin decît dv.

care
în

mite excelentului nostru t®nisman osigura
rea dv că ,,suporterii cred in el și vor 
fi alături de el, mereu, și la bine și 
râu*.

Ș* 
de 

unor
mita posibilităților, vom ține 
sugestiile dv.

ION NEGOESCU. COMUNA 
Nu vă lipsește umorul, dar

EMANUEL hMNtA, BUCUREȘTI. In mod 
sigur, cel de-al treilea meci dintre Cas
sius Clay și Joe Frazier (pînâ acum, ei 
și-au împărțit victoriile) vo ovea loc la 
1 octombrie, la Manilla.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Arbit.il 
observatorii federali cu reținut 38 
carnete de legitimații aparținînd 
fotbaliști Cu o ținută capilara necorespun- 
zâtoare:
Cred câ rt-ar strica deloc. 
Ca pe stadion sâ fie 
— Pentru fiecare joc — 
Șl o mică... frizerie I

fost unui dietre cei mai buni mijlocași 
centrali de acum patru decenii, n-a jucat 
niciodată în echipa națională de fotbal, 
în aceeași perioadă selecționerii avîndu-i 
la dispoziție pe Vogi, Cotormanl, luhas 
etc. în schimb, ,,Cibi" avea sâx devină, 
mai tîrziu, antrenorul echipei noastre re
prezentative.

COSTACHE BANTAS, BOTOȘANI. Pen
tru noi, lucrurile sînt cit se poate de 
clare. între cele doua idei există o con
cordanța perfectă.

AUREL BOANCA, CLUJ-NAPOCA. „Am 
jucat fotbal mai mulți ani și aș vrea să 
devin crainic-reporter. Sînt sigur că aș 
putea transmite un meci, chiar mai repede 
decît Victor Tudor Popa". Sînt dispus să 
cred orice, în afară de osto I In orice 
caz, îi voi informa pe colegii de la radio, 
despre candidatura dv.

ANASTASIU, BUCUREȘTI. Am citit 
cu viu interes scrisoarea dv, ol cărei 
conținut îl împărtășesc în întregime. In 
Timp ce unul din cei doi supercampioni 
ai anilor 1971—1973, Stan Smith, a cedat 
total în fațo iureșului tenismanilor tineri, 
celalalt erou al acestor ani, lire Năstase, 
continuă să fie o prezență apreciată în 
tenisul mondial, el numărindu-se șl astăzi 
printre vîrfurile acestui* sport, li voi trans-

EUGEN DELIORAN, DEVA. Antrenorul 
emerit CoIonian Braun-Bogdan, deși a

ANDRE! LEBER, CLUJ-NAPOCA. în H- 
seama de

ȚINTÂRENI. 
__  ,.r__ T._ _______ . mai aveți 
nevoie de... antrenamente pentru a obține 
rezultatele scontate In acest domeniu — 
doar în aparență facil — ol epigramei.

ilustrații : N CLAUDIU

FOTBAL • „Rolul dificil al 
extremei moderne" — comentariu 
însoțit de imaqini Inedite cu Lu- 
cescu, Troî, Marcu $1 Zamfir. • 
„Intre efervescența ți... statu quo...*
— considerații privind primele eta
pe ele campionatului. • Trico
lorii Io Salonic, în fota unui test 
a.1 combativității • De la Du- 
mitrache... Io Mircea Sandu — 
vîrfurile de atac din nou sub

* lupa cronicarului.
RUGBY • Ruqbyștii români pe 

terenurile din Noua Zeelandâ. — 
comentariu și fotografii inedite 
din „Tara rugbyului" • O pre
zentă agreabilă în prima divizie: 
rugbyțtii de ia Minerul Gura-Ht»- 
morulni.

SCRIMA • Ecaterina lencic-Stabl
— fotoreportaj campioana
lumii.

natural dintre toato sporturile 
„Athlos" este, așadar, un volum 
ee se Înscrie la cote de interes 
major In rînd-ul cărților cu tema
tică

Dar, 
sînt 
coloanele ziarului nostru, credem 
că misiunea ne va fi ceva mai 
ușoară. Observator atent al fe
nomenului sportiv, cu un condei 
plin de vervă, scriitorul Radu 
Cosașu a strins în paginle volu
mului amintit pe cele mai repre
zentative dintre „notele sale de 
telespectator*', într-o succesiune 
care se întregește într-o verita
bilă istorie de viață a sportului 
•nostru, de la fotbal Ia tenis, de 
la box la rugby. Paginile volu
mului — cu notații acide sau 
pline de un fior lăuntric — pro
pun, totodată, celor ce îndrăgesc 
sportul „prin această cărămidă 
de carte, întărită în 5 ani de 
soare și viscol**, o mai analitică 
pătrundere (fără a exclude „sim
țirea") a celor ce se întîmplă pe 
teren, acolo de unde scriitorul a 
alcătuit acest jurnal de bord pe 
un bloc de gheață bine încinsă 
imposibil de topit...** După opi
nia noastră, această apariție de
pășește interesul unui fapt edi
torial de ... rutină, el înscriin- 
du-se șl pe linia unui eveniment 
publicistic remarcabil, virtuțile 
sale în acest sens fiind evidente.

gs 5

DRAGOMIRESCU, BUZĂU. X 
Ne-ați făcut o surpriză frumoasă, trimi- 
țindu-ne programul ce se difuzează In 
orașul dv la meciurile do fotbal. Est» 
un program cu Informații șl materiale 'In
teresante, pe care spectatorii din Buzău 
îl citesc, fără îndoială, cu multă plăcere. 
Felicitări celor core so ocupă de redac
tarea Iui I 2. Este adevărat: scriind des
pre divizionara B din orașul dv, nu i-om 
dat titulatura completă, F. C. Gloria, C0t 
în actele oficiale, ci i-om spus: Gloria 
Buzău. Vom repara această omisiune, 
deși, personal, agreez mal mult cceastâ 
titulatură, decît cea oficială, ca acel 
F.C. care precede numele o tot mai multe 
echipe.

Arbit.il


CU EFORTURI SPORITE, HANDBALUL ROMÂNESC 
IȘI POATE MENȚINE, LA J.O. DE LA MONTREAL, 

POZIȚIA FRUNTAȘĂ ÎN LUME
• Recenta ședința de analiză a biroului F.R.H. a evidențiat o creștere 
a potențialului echipelor naționale, dar și necesitatea unei temeinice 

activități de eliminare a carențelor
și competî- 

fruntași are 
potențialului

Activitatea de pregătire 
(Tonală a sportivilor noștri 
ca scop mărirea continuă a 
sportului de performanța, asigurarea unei 
reprezentări la nivelul exigențelor, al 
condițiilor create, la campionatele mon
diale și europene, și mai ales, la prin
cipala manifestare sportivă internaționa
lă, Jocurile Olimpice. Sprijinul, îndru
marea și controlul muncii federațiilor și 
cluburilor, al antrenorilor și sportivilor, 
pentru îndeplinirea acestor înalte dezi
derate, se efectuează permanent de că
tre Consiliul Național pentru Educație 
Fizîcă și Sport, prin organele și tehni
cienii săi — iar analiza multilaterală 
are loc periodic.

In acest context se înscrie și re
centa ședință a Biroului f. R. Handbal, 

"la care au participat, în afara membri
lor biroului federal, președintele 
C.N.E.F.S., secretarii C.N.E.F.S. De a- 
semenea, au fost invitați directorii Cen
trului de medicină sportivă și Centru
lui de cercetări al C.N.E.F.S., președinții 
principalelor cluburi care furnizează ele
mente loturilor naționale de handbal, 
precum și tehnicieni, medici, ziariști.

Intr-o atmosferă de ridicată responsa
bilitate, de grijă pentru analiza profun
dă a fiecărui aspect, de dorință de 
a se împlini și depăși angajamentele 
pe care această importantă ramură spor
tiva și le-a asumat, au fost dezbătute 
pe larg aspectele pregătirii și evoluției 
echipelor naționale în sezonul preoiim- 
pic.

Referatele prezentate de antrenorii 
Coordonatori aî loturilor, Nicolae Ne- 
def (la băieți) și Constantin Popescu 
(la fete), coreferatele specialiștilor care 
acordă asistență metodică și medicală, 
cuvîntul membrilor biroului federal 
au evidențiat amploarea muncii hand- 
baliștilor și a handbalistelor, seriozita
tea, sîrguința, dăruirea cu care s-au 
angajat in acest proces complex de pre
gătire fizică, tehnică, tactică și psihică 
menit să conducă în final, la J.O, de la 
Montreal, la cucerirea laurilor olimpici 
către handbalul românesc.

Obiectivele intermediare au fost 
deplinite. Băieții au cucerit primul 
la campionatul mondial universitar și 
„Trofeul Carpoți", fetele s-au calificat 
pentru turneul final al C.M. din decem-

de

în- 
loc 
la

brie a.c., au obținut locul 
neul de la Fraga și la „Trofeul < 
păți", fără a cunoaște infrîngerea, 
jocul reprezentativelor s-au făcut 
țite unele îmbunătățiri ale potențialu
lui fizic și tehnico-tactic. în același 
timp, au fost analizate carențele, din 
păcate nu puține, manifestate în pregă
tire și in partidele susținute in anul 
1975, au fost dezbătute și, apoi, stabili
te căile și mijloacele de eliminare a 
lipsurilor, de continuă augmentare a 
forței sportivilor, de mărire a capaci
tății generale a echipelor naționale. 
Antrenorii loturilor au primit un spri
jin direct, calificat, urmînd ca în viitor 
el să fie amplificat în momentele în 
care se va simți nevoia. N-a fost omis 
nici unul din elementele esențiale — 
pornindu-se de la programul de pregă
tire, învățătură, producție și odihnă, pi- 
nă la cel al evoluțiilor test — subli- 
niindu-se ajutorul direct, permanent, pe 
care loturile reprezentative trebuie să-l 
primească de la cluburi. |n unitățile de 
performanță ale handbalului, procesul 
instructiv-educativ este necesar să se 
ridice la cele mai înalte cote, respec- 
tîndu-se cerințele handbalului modern și 
punîndu-se în aplicare planurile elabo
rate de federație. Sportivii selecționați 
în loturile reprezentative trebuie să 
efectueze la cluburile lor, sub îndru
marea și supravegherea continuă, aten
tă, a antrenorilor, un volum sporit de 
muncă, înscris pe coordonatele indicate 
de tehnicienii F.R.H.

Președintele F. R. Handbal, loan 
Kunst-Ghermănescu a asigurat — în cu- 
vîntul său — că în handbal se va mun
ci neobosit pentru îndeplinirea sarcinii 
de onoare trasata de partid, de a asi
gura la J.O. de la Montreal și, în con
tinuare, 
nesc in lume.
nifestate în acest an va constitui pentru 
întreg colectivul de tehnicieni, pentru 
sportivi, medici și cercetători științifici, 
principalul obiectiv al activității lor. 
chipele reprezentative de handbal 
României se vor prezenta în anul 1 
la potențialul maxim, hotărîte să 
totul pentru dobîndirea succeselor.

Concluziile acestei importante ședințe 
de analiză au fost trase de general lo
cotenent Marin Dragnea, președintele

I Io Tur— 
Car

lo 
sim-

supremației handbalului româ- 
Elimînarea lipsurilor mo-

E- 
ale 

1976 
facă

C.N.E.F.S., 
martie 1974, __ r______________ _____
baiiștilor pentru cucerirea celui de al 
4-lea titlu mondial, secretarul general 
al partidului și președintele Republicii 
Socialiste RomânTa, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cerea tuturor sportivilor, în
tregii noastre mișcări sportive să ia e- 
xemplul handbalului, să obțină rezultate 
asemănătoare in arena mondială, 
înalta apreciere a conducătorului par
tidului și statului nostru, care-i onorează 
pe handbaliști, trebuie — în același 
timp — să constituie pentru ei un pu
ternic stimulent, astfel ca handbalul să 
fie în permanență un exemplu demn 
de urmat". S-a subliniat faptul că în
cheierea sezonului ‘competițional actual 
marchează intrarea în ,,linie dreaptă** a 
preparativelor pentru J.O., că — firesc
— intensitatea, atenția, grija trebuie 
sporite 
totodată 
cluburilor 
naționale 
analize.

S-a atras atenția asupra necesității 
punerii in practică a hotărîrilor elabo
rate, a analizării prompte a carențelor și 
a eliminării lor urgente, a sporirii volu
mului de muncă in toate compartimen
tele. Sarcinile trasate antrenorilor pri
vind individualizarea mai accentuată a 
antrenamentelor, sporirea capacității ge
nerale a sportivilor, pregătirea în func
ție de adversari (ca urmare o studie
rii minuțioase a acestora), intensificarea 
colaborării dintre antrenori 
cercetători, realizarea 
psihologice la cel mai 
trebuie îndeplinite cu i 
asemenea, se Impune 
muncii politico-educative 
menținerea unui climat de disciplină 
ordine, ‘ . ?___
toare, de muncă fără preget, de abne
gație, de dăruire, in încheiere, preșe
dintele C.N.E.F.S. și-a manifestat deplina 
încredere în capacitatea federației, a 
cluburilor. în talentul și sîrguința spor
tivilor, în priceperea antrenorilor, care
— laolaltă — pot asigura îndeplinirea 
importantelor obiective ce stau în fața 
handbalului românesc.

care a subliniat că : „In 
cu prilejul decorării hand-

linie dreaptă
~ . că 

atenția, grija 
corespunzător, apreciindu-se 

pozitiv eforturile federației și 
care au sportivi în loturile 
relevate și cu prilejul acestei

medici și 
unei pregătiri 
înalt nivel — 

rigurozitate. De 
î aprofundarea 

cu sportivii, 
\ “ “ »» 

crearea unei atmosfere însufleți-

O problemă stringentă a atletismului nostru

Ștafeta de 4 x 100 m

își reclamă drepturile!

sinul 
unor 
atins 

alte

Tntre cele peste 30 de probe, mas
culine și feminine, pe care le pro
gramează, In mod obișnuit, o com
petiție internațională sînt multe ace
lea în care atleții și atletele noastre 
au. realizat comportări remarcabile 
și au obținut performante valoroase, 
victorii frumoase. Singurele probe in 
care, de mai multă vreme, atlcții ro
mâni și, în mod special, fetele nu 
se prea văd în concursurile interna
ționale sînt alergările de viteză și 
Îndeosebi cursele de ștafetă de 
4x100 m, la care rezultatele sint foar
te departe de așteptări, de cerințe, 
de prestațiile internaționale obiș
nuite.

De mai multă vreme, atleli 
nostru feminin duce lipsa 
sprintere de valoare, la nivelul 
de reprezentantele noastre in
probe, inclusiv de alergări. Recor
dul de 11,4 s la 100 m, de exemplu, 
este deținut de Valeria Ștefânescu 
din 1972 și egalat, recent, de Viorica 
Enescu. De notat faptul că ambele 
atlete sînt, în realitate, specialiste 
ale cursei de 100 m... garduri și nu 
veritabile sprintere, iar campioana 
țării pe anul 1975 este Mariana Su
man, o autentică specialistă a pro
bei de 800 m ! In toate concursurile 
și in meciurile internaționale din 
ultimii ani nici o atletă, senioară 
aau junioară, n-a obținut vreo vic
torie, performanțele înregistrate 
in aceste confruntări fiind departe 
dc cerințe. Situația ni sc parc cu 
alît mai alarmantă cu cit din ac
tualul lot de sprintere nu se Între
vede atleta care, printr-o pregătire 
serioasă, să poată atinge un plafon 
International. Iată de ce, față de a- 
ceastă situație, se impune o atentă 
acțiune de selecție, inițiată dc forul 
de specialitate la o scară foarte lar
gă, cu solicitarea tuturor specialiș
tilor noștri în alergările dc viteză, 
cu sprijinul tuturor profesorilor de 
educație fizică. Acțiunea ar trebui 
inițiată de grabă, încă în 
toamnă șl continuată in tot 
anului ce vine. Asemenea 
ample, pe o seară foarte .......... ...
fost organizate cu succes și în alte 
țâri, intre care R. D. Germană și 
Folonia, ele evidențiind sumedenie 
de autentice talente.

Penuria de elemente valoroase în 
probele de sprint a condus la si
tuația, sub orice critică, a curselor 
de ștafetă de 4x190 m. Sint foarte 
multi ani de cind echipele noastre 
n-au mai cîștigat un concurs inter
național, rezultatele lor fiind catego
ric cele mai slabe din Întreg atle
tismul nostru ! Problema ștafetei de 
4X100 m a mal făcut și cu alte oca
zii obiectul unora dintre articolele 
noastre. De aceea, chiar cu riscul de

această 
cursul 
acțiuni 

largă, au

Paveă Zagoni și Cristian Georgescu, doi rameri tineri, de certă va
loare, in care se pun mari speranțe.

OBSERVAȚII ASUPRA COMPORTĂRII 
CANOTORILOR NOȘTRI LA CAMPIONATELE

MONDIALE DE LA NOTTINGHAM

și record- 
a
m.

V. BAGEAC

Echipa Clubului 
atletic universitar 
din București, cam
pioană 
mană 
4 X 100
Foto :

din nou că această. situație deplora
bilă a probei respective se datoreze 
lipsei de preocupări a antrenorilor, 
lipsei de pregătire specifică a sprin
terilor ' ’
aceea, 
acesta, 
nină a 
ritoare 
Maria

sau sprinterelor noastre. De 
nu mai departe decît anul 
echipa reprezentativă ierni- 

fost compusă fie din trei să- 
în lungime (Alina Gheorghiu, 
Ioneseu, Dorina Cătineanu) 

și o hurdderă (Viorica En-escu), fie 
din alergătoarele de la 400 m (Lă
crămioara Diaconiuc, Doina Bădescu, 
Mariana Suman, Ibolya Slavik), adi
că tocmai componentele ștafetei de 
4x400 m, ceea ce explică, într-o oa
recare măsură, și rezultatele modeste 
obținute in diferite ocazii. Adevărul 
este că pentru această probă de 
mare specializare se lucrează ex
trem de puțin și atunci pe apucate, 
la Întâmplare, presați de apropierea 
unul concurs.

Un antrenament intens, bine des
fășurat, a făcut celebre două echipe 
de 4x1 W m. Una 
gariei (Zarandi, 
Goldovanyi), care 
modești a izbutit 
de bronz la J.O. 
cealaltă, echipa Cehoslovaciei 
de asemenea cu alergători necotați 
pe plan internațional, a devenit to
tuși campioană europeană în 1971. 
Am ales doar două exemple. Ele 
sînt însă mult mal multe și fiecare 
în parte și toate la un loc probea
ză faptul că pregătirea unei echipe 
de ștafetă se face Ia fel ca cea a 
oricărei alte probe, cu exigență, cu 
răbdare, ceea ce, din capul locului, 
exclude situațiile de provizorat și 
de pripeală. Este ceea ce realizează 
— oarecum — echipa masculină a 
C.A.U. care — cu Szekemyes, Sușe- 
lescu, Dulgherii, Peti^escu — a ob
ținut recent 40,0 s și se gîndește La 
mal mult ! Dar atîta este mult prea 
puțin pentru atletismul nostru. Și va 
rămîne tot așa, atîta timp cit se va 
lucra ca pînă acum, cit nu vor fi 
inițiate ample șl permanente cău
tări. atîta timp cit la campionatele

iau startul 3—4 echipe încropite l-a... 
încălzire.

Situația trebuie să dea serios de 
gî nd.i t ’

Romeo VILARA

Am citit pagina publicată recent 
în ziarul „Sportul", referitoare la 
rezultatele înregistrate de canoto
rii români la C.M. de la Notting
ham. .Din relatările publicate s-au 
desprins EFECTELE unei pregătiri 
de un an. Simțim. însă, nevoia să 
prezentăm cititorilor noștri și CA
UZELE rezultatelor canotajului 
masculin.

Bilanț cifric al canotajului mon
dial. De la început trebuie să 
menționăm că. din consultarea lis
telor cu cei 420 participant!, din 28 
țări, am întîl.nit o primenire de 78 
la sută față de mondialele din 1974, 
procent 
olimpic 
echipaje 
ponența. 
sooate în relief un nou val de ca
notori, lucru ce prezintă dificultăți 
de cunoaștere valorică. Sub sem
nul acestei incertitudini, multe re
zultate nu s-au putut anticipa. în 
plus, au apărut multe 
de poziții neașteptate. 
48 de locuri în finale, 
și-au menținut poziția, 
sat, 11 au retrogradat, 
oliminate și au apărut

Tara noastră a participat cu 4 
echipaje dintre care 3 s-au califi
cat în finale (2 locuri 6 și 1 loc 3).

Componența lotului. Din 30 spor
tivi selecționați prin valoarea lor 
prezumtivă în lotul olimpic. la 
Nottingham au făcut deplasarea 13 
sportivi consacrat!, toți provenind 
de la cluburile Dinamo și Steaua. 
Dintre antrenorii care au lansat 
inițial talente spre Iotul olimpic 
se evidențiază D. Popa și P. Bal
cani (Dinamo). E. Mesaroș și C. 
Vcreș (Steaua). D. Vereș. (Marina 
Mangalia) și S. Petrov (Metalul).

Aspecte ale pregătirii. Pentru o 
liniște aparentă, 
rilor români s-a 
de club, lâsind 
spună cuvîntul 
înaintea plecării 
se fi încercat diferite formații mai 
de timpuriu. Acest luciu era posi
bil întrucît stagiul sportivilor în 
respectivul sezon de canotaj era 
destul de mare și ar fi facilitat 
omogenizarea echipajelor de 4+1 
rame și 4 rame f.c. la nivel cores
punzător. în ceea ce privește vo
lumul kilometrajului pe apă, el nu 
a fost depășit fată de anul trecut, 
iar totalul efortului, exprimat în 
număr de lecții și ore. sc află LA 
JUMĂTATEA CERINȚELOR MON
DIALE. Această cotă redusă se 
datorește în mare parte si tendin
ței de automenajare a unor spor
tivi din lot precum și unei con-

întîlniț st în
— Munchen. 
din 116 și-au 

Această

anul post- 
Numai 25 

păstrat cam- 
metamorfoză

schimbări 
Astfel, din 
9 echipaje 

9 au avan
ii au fost 

6 noi.

pregătirea canoto- 
făcut pe echipaje 
ca selecția să-și 
doar cu o lună 
la C.M. în loc să

înccptii greșite despre eforturile 
tense în pregătirea fizică.

Numărul starturilor a fost 
parte de a asigura obișnuința 
ganismului sportivilor cu stressul 
provocat de modelul competitiv al 
„mondialelor", mode.l care a fost 
repetat o singură dată, la începu
tul lunii mai. Efectul s-a făcut 
simțit la C.M., cind canotorii noștri 
au rezistat numai la două din pa
tru curse sau au abandonat lupta 
Ia jumătatea distantei de 2 000 
metri. Dificilă, dacă nu la întîm- 
plare, ni se pare și dozarea in 
cursă a echipierilor noștri.

Constatări, învățăminte, propu
neri. Ediția 1975 a C.M. a marcat 
un nou salt valoric al performan
țelor, concretizat in mărirea vitezei 
de deplasare a schiturilor (de pil
dă. la 8+1 — de la 5,50 la 5,90 
m/s.). De aci rezultă, logic, că s-a 
amplificat mult potențialul biologic 
al canotorilor.

Majoritatea echipajelor finaliste 
parcurg a treia porțiune de 500 
metri intr-un timp relativ egal cu 
a doua, ceea ce reflectă o extraor
dinară pregătire fizică. Echipajele 
care, la 500 metri, s-au aflat in 
primele locuri, la sfîrsitul curselor 
s-au clasat. în general. în aceeași 
ordine. Acest lucru demonstrează 
că starturile sînt foarte puternice 
și că este binecunoscută și aplica
tă combinația optimă dintre mij
loacele cu efect aerob și anaerob.

împrospătarea substanțială a 
echipajelor medaliate și finaliste 
la C.M. ne invită la o revizuire a 
strategiei în sensul planificării o- 
biectiveior, măririi considerabile a 
volumului și intensității efortului 
pe unitate de timp, intensificării 
investigațiilor bio-psihologice. Toa
te, în vederea lărgirii obiectiviză
rii valorii sportivilor, îmbunătăți
rii condițiilor de desfășurare a 
pregătirilor la nivelul cerințelor 
mondiale și perfecționării mijloace
lor pentru mărirea conștientizării 
sportivilor.

In loc de concluzii. Canotajul 
masculin românesc ne-a obișnuit 
în ultimii ani cu rezultate bune, 
calificînd constant două-trei echi
paje în primele șase valori mondi
ale-Rezultă limpede că există resur
se mari, iar priceperea specialiști
lor noștri, alăturată participării de
votate a sportivilor, poate aduce o 
reprezentare foarte bună a culori
lor țării la viitoarele Jocuri Olim
pice de la Montreal.

prof. CORNEL RADUT 
Centrul de. cercetări 

al C.N.E.F.S.

de- 
or-

SALE CARENȚE...

a fost cea a Un- 
Varasdl, Csany, 

cu niște sprinteri 
sA ciștige medalia 
de la Helsinki ; 

care,

' Sezonul ciclist este practic în
cheiat. Ca in fiecare an, cortina- a 
fost trasă de finalele campiona
telor de velodrom. Înainte de a 
ne referi la valoarea întrecerilor, 
la semnificația performanțelor, do
rim să revenim (am mai scris și 
în anii trecuți) 
de programare 
pistă.

Reținem, în .
că întrecerile republicane sint pro
gramate la mare distanță de 
Urnele competiții interne și 
ternaționale, astfel că ele nu 
înscriu pe linia firească 
cursivității competiționale.
că, la alcătuirea programului com
petițional nu se ține seama de 
experiența altor țări, care folosesc 
campionatele naționale ca princi
pal mijloc de selecție in vederea 
campionatelor mondiale sau a 
Jocurilor Olimpice. Federația noas
tră de specialitate continuă însă 
să programeze campionatele de 
velodrom la o dată cind interesul 
a scăzut și cind condițiile atmosfe
rice sînt, in general, nefavorabile, 

în această situație, firesc, nici 
actualele finale n-au avut prea

la modul defectuos 
a campionatelor de

primul rind, faplul

ul- 
in- 
se 
a 

Apoi,

Laibner este in permanență des
tul dc aproape de bariera consa
crării internaționale la 1000 m eu 
start de pe loc, că din urmă vine 
Romică Simion și că la urmărire 
individuală și pc echipe fondiștii 
ar putea sălta serios performan
țele dacă s-ar putea ocupa intens 
de pregătirea acestor probe. In 
rest, o jenantă mediocritate, rezul
tate nesatisfăcătoare chiar și pen
tru începători, pseudodispute intre 
cicliști lipsiți de chemare.

Pentru mulți (prea mulți !) 
trenări se pune întrebarea: 
este eficiența 
poate, n-ar fi 
de specialitate 
și priceperea 
munci, sîrguința dovedite în ul
timii ani. Altfel, lucrurile vor ră
mîne în acest stadiu. Și ar fi 
păcat. In mod evident, velodromul 
nostru a dispus (și dispune) de 
talente evidente, cu perspective 
reale de a obține performanțe de 
valoare internațională. Ele ajung 
însă la un anumit nivel și, apoi, 
stagnează. De vină, de cele mai 
multe ori, este antrenorul, cel care 
nu posedă și nu sc străduiește

an- 
care

muncii lor ? 
de prisos ca forul 
să ia in discuție 

lor, dorința de a

de pregătire, care nu găsește ne
cesar să se adreseze Centrului da 
medicină sportivă și Centrului de 
cercetări și studii pentru- a primi 
ajutor calificat, sprijin pentru de
pășirea actualei situații in care fo
losirea in exclusivitate a „expe
rienței proprii" este principalul 
atu. Copierea planurilor de antre
nament 
dovedit

Chiar 
mul de . 
totuși problema de ce să se iro
sească fonduri ce pot contribui la 
dezvoltarea altor sectoare ale ci
clismului, in care sint și tehni
cieni pricepuți și perspective de 
a fi fructificate la nivelul exigen
țelor. federația de resort are da
toria să analizeze multilateral 
problemele velodromului și să ho
tărască măsuri care să ducă la 
eliminarea tuturor carențelor.

de la un an la altul s-a 
de mult falimentară.,.
dacă investițiile in ciclis- 
pistă sînt mici, se pună

Hristache NAUM
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FINALELE ZONELOR DE BOX ALE SENIORILOR |
De cîteva zile, in patru mari orașe — Cluj-Napoca, Constanța, 

Timisoara și Iași — se dau durele bătălii ale „zonelor" de box, exa
mene dificile pentru pugiliștii care doresc să participe la finalele ce 
vor avea loc, peste o lună, la București. Absenta de la aceste între
ceri a membrilor lotului, care se vor prezenta direct in turneul fmal, 
a mărit șansele de calificare a fiecărui participant la „zone". In a- 
ceste condiții, întrecerile s-au purtat cu deosebită dârzenie, așa cum 
reiese și din relatările corespondenților noștri.

(Dolj) — C. Buhara (Caraș-Seve
rin), D. Bujancă (Timiș) — C. An- ■ 
ghel (Caraș-Severin), Z. Vadasz I 
(Satu Mare) — L. Safer (Bihor), ■

I
CONSTANȚA. De marți Sala 

sporturilor cin localitate găzdu
iește faza de zonă a campiona
tului național individual de box 
pentru seniori. întrecerile au a- 
tras un mare număr de spectatori. 
Multe dintre meciuri s-au termi
nat înainte de limită, datorită în 
special accidentărilor (răniri la ar
cade), precum și boxului neregu
lamentar practicat de unii com
batanți.

O surpriză plăcută au furnizat 
reprezentanții județelor Olt, Pra
hova, Brăila și Tulcea, prin bu
nele prestații ale sportivilor res
pectivi, in timp ce pugiliștii con- 
stănțeni s-au comportat cu mult 
sub așteptări. Dintre partidele cele 
mai atractive amintim pe cele 
dintre „penele" I. Dobrilă (Tulcea) 
— V. Costache (Dîmbovița), în 
care primul a obținut victoria prin 
abandon in repriza secundă. La 
„semiușoară", I. Răduț (Brăila) și 
i. Zamfirescu (Olt) au realizat un 
meci frumos, cu bune realizări 
tehnico-tactice, în care victoria a 
revenit la puncte brăileanului. La 
„ușoară", ambele partide semi- 
fina i p. au stirnit ropote de aplauze, 
datorită boxului practicat de com
batanți. In prima, C. Ciungaru 
(Prahova) b.ab. 3 P. Cărbunarii 
(Brăila), iar în următoarea V. Io- 
nescu (Tulcea) l-a Întrecut la 
puncta pe 1. loancea (Constanța). 
In cadrul categoriei semimijlocie 
am asistat și la o gravă eroare 
comisa de judecători, care l-au 
declarat Învingător pe D. Penciu 
fTulcea) în fața tinărului și talen
tatului C. Spac (Olt).

Alte rezultate mai importante ; 
■emimuscă ; G. Badie (Prahova) 
b.p. M. Pria (Tulcea) ; muscă ; M. 
Ismet (Constanța) b.p. Ad. Simion 
(Ialomița) ; L. Radulescu (Pra
hova) b.p. D. lonescu (Tulcea) ; 
cocoș: N. Scăpău (Tulcea) b.ab. 3 
L Lupașcu (Brăila) ; semumjlocie : 
Gh. Munteanu (Argeș) b.p. Gh. 
Plăeșu (Prahova) ; mijlocie mică : 
Gh. Dinu (Dîmbovița) b.p. P. So- 
colovici (Teleorman), Gh. Alexe 
(Constanța) b.ab. 2 Gh. Radu (Olt) ; 
grea : 1. Giurcă (Dîmbovița) b.ab. 1 
P. Vale (Olt), A. Stoianovici 
(Constanța) b.p. V. Bantinest (Pra-

Cornel POPA

CLUJ-NAPOCA. La zona de pe 
malul Someșului sînt prezcnți_ 69 
de pugiliști din 9 județe ale țării. 
Sportivii din Sălaj nu s-au pre
zentat. Cele mai bune evoluții 
le-au avut, pînă la această oră, 
reprezentanții județelor Cluj și 
Brașov, care au calificați pentru 
finale cite 8 și respectiv 7 boxeri. 
Iată cîteva rezultate mai impor
tante : semimuscă : A. Sufragiu 
(Brașov) b.p. I. Alexandru (Hu
nedoara) ; muscă : St. Szigheti 
(Cluj) b.p. N. Harșani (Sibiu) ; 
pană : N. Georgescu (Cluj) b.p. 
Șt. Vitaioș (Tg. Mureș), în cea 
mai frumoasă partidă a semifina
lelor ; ușoară : A. Pop (Tg. Mu
reș) b. dese. 1 C. Birtalan (Sibiu), 
V. Coprean (Cluj) b.ab. 2 A. Rad 
(Brașov).

Pentru finalele de sîrabătă seara 
s-au calificat, in ordinea celor 11 
categorii de greutate, următorii 
boxeri : A. Sufragiu (Brașov) — 
I. Mircea (Baia Mare), I. Gheor- 
ghe (Brașov) — St. Szigheti (Cluj), 
I. Borteș (Cluj) — V. ~
(Brașov), N. Stoenescu 
N. Georgescu (Cluj), 
(Cîmpia Turzii) — I. 
Mureș), A. Pop (Tg. 
V. Coprean (Cluj),_I.

FI. Giurcuță (Timiș) — I.\ Ange- 
lescu (Caraș-Severin), M. Ciobo- 
taru (Timiș) — I. Tudor (Caraș- 
Severin), L. Măciucă (Timiș) — 
A. Madosz (Bihor), M. Zorilă (Ti
miș) — L. Covaci (Arad), G. Blaj 
(Caraș-Severin) — FI. Zaharia 
(Arad), L. Moldovan (Satu Mare) 
— Ai. Santanei (Caraș-Severin), 
V. Morodan (Arad) — Al. Coroianu 
(Satu Mare), M. Norărescu (Caraș- 
Severin) — T. Szilaghi (Bihor).

MilNE, In divizia b

Campionatul divizionar de popice
START 

ÎN EDIȚIA 
JUBILIARĂ

laAjuns la a 40-a ediție (și 
a 7-a in formulă divizionară), 
campionatul retniolican de popice 
rezervat echipelor de Senioare și 
seniori demarează astăzi. La star
tul ediției jubiliare se aliniază 20 
de formații feminine și tot atîtea 
masculine, împărțite in două serii 
(bud și Nord). Campioana țării la 
tete. Voința Tg. Mureș, activează 
în seria Nord, iar deținătoarea tit
lului la băieți, Constructorul Ga- 
lali m grupa Șud. Alături de ce
lelalte protagoniste apar noile 
promovate ; Petrolul Băicoi. Voin
ța Galați, Voința Mediaș, Derma- 
gam Tg. Mureș (f), Metalul Ro
man, Hidromecanica Brașov, Cor
vinul Hunedoara și Eleetromureș 
Tg. Mureș tai). Se joacă contra 
scor la probele clasice de 100 bile 
mixte femei și 200 bile mixte 
bărbați, echipele fiind formate din 
cite 6 sportivi.

Spre deosebire de anii trecuți 
conducerile tehnice ale secțiilor au 
manifestat mai multă preocupare 
în procesul de pregătire, toate ju
cătoarele și jucătorii trocînd cu 
6ucces normele de control stabilite 
de forul de resort. In numeroasele 
jocuri amicale și internaționale 
susținute in preajma campionatu
lui. cei mai mulți dintre competi
tori au arătat precizie in lansarea 
bilei, acționînd cu siguranță la 
„ulița" cea mai eficace a lăcașului 
popicelor. Și încă 
echipe și-au întărit efectivul cu 
eiemente tinere și de valoare, care, 
dornice de afirmare, aspiră la un 
loc în loturile naționale ce vor fi 
alcătuite in vederea marilor con
fruntări internaționale, dominate 
de campionatele mondiale, pro
gramate între 15—22 mai 1976 la 
Viena.

Sin tem informați că 
fost puse la punct, iar 
fecțiuni au fost aduse 
gulamentare și dotate _______ _
popice după ultimele cerințe. De 
asemenea, corpul de oficiali a 
fost remaniat și împrospătat cu noi 
cadre, numărul arbitrilor mărin- 
du-se de la 46 la 60, Prin urmare, 
campionatul începe în condiții fa-, 
vorabile creșterii continue a ni
velului performanțelor.

ceva. Multe

arenele 
cele cu 
la cote 
cu bile

— T. Szilaghi (Bihor).
Ion STAN

Sita întrecerilor zonei ie- 
„___ __  triat pe cei mai buni 22
de boxeri din cei 57 cîți au luat 
startul cu -- ■■
Dintre 
Bacău, 
Iași,

IAȘI, 
gene a

I
I
I
I

O ETAPA CU MULTE DERBYURI LOCALE
• F. C. Petrolul Metalul Plopeni, un meci

al ambițiilor • In Capitală, cuplaj pe „I)inamo“

. Cimpoeșu 
(Brașov) — 

V. Morea 
Pavel (Tg. 
Mureș) — 

____ , ... Dezmirean 
(Cluj) FI. Stan (Brașov), I. Mi
ron (Tg. Mureș) — Gh. Mocanu 
(Brașov), Gh. Man (Baia Mare) — 
Z. Lăcătuș (Cluj), P. 
biu) — I. Chifu 
Boancă (Cluj) — L. 
ghita).

Mocanu (Si- 
(Brașoy), I.

Joza (Hai-

Paul BADVANI

TIMIȘOARA. De trei zile, Sala 
de sport nr. 2 din localitate găz
duiește faza de zonă a campio
natelor naționale de box pentru 
seniori. Au luat startul 75 de pu- 
giliști din 9 județe ale țării. Din
tre sportivii prezenți la întrecere 
cei mai bine pregătiți s-au dove
dit reprezentanții județelor Timiș 
și Caraș-Severin, care au cel mai 
mare număr de finaliști. Iată pro
gramul finalelor, în ordinea celor 

categorii de greutate ; N. Deca11

înaintea finalelor

OPTIMISM
ENTUZIASTA,

La sala de antrenament a spor
tivilor de la Box-Club Galați am 
întâlnit aceeași atmosferă de mun
că entuziastă, același climat de 
optimism și încredere în forțele 
proprii, cu care ne-au obișnuit e- 
levii antrenorului emerit Petre 
Mihai. Este și firesc să fie așa, 
dacă ținem seama de faptul că 
boxerii gălățeni se bucură de una
nime aprecieri în arena boxului 
românesc, fiind, creditați cu rezul
tate de valoare.

Acum, când turneul final al cam
pionatelor individuale bate la ușă, 
pregătirile pugiliștilor de pe ma
lul Dunării s-au intensificat. An
trenamentele conduse de P. Mihai 
s-au axat în ultima vreme pe in
dividualizare. creșterea forței și 
varietatea loviturilor în regim de 
viteză, precum și mărirea capa
cității de efort, armă recunoscută 
a sportivilor gălățeni. La realiza
rea acestor multiple sarcini, o 
contribuție importantă o are și 
medicul P. Goterbarm, un om ini
mos și priceput.

In vederea verificării stadiului 
de pregătire, boxerii gălățeni au 
participat cu succes Ia cîteva cam- 
petiții ca : „Memorialul Covad",

i
I
8

i\'

SiMBÂTĂ
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, de la ora 14,30 : „Cupa
României", etapa a II-a, zona a 
doua.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 17,30 : România — Bulga
ria, Grecia — Iugoslavia (cam
pionatul balcanic de seniori) ; de 
la ora 9 : Voința — IJS.F.S., Pro
gresul — Politehnica, Olimpia — 
Constructorul — Rapid; sala 
Olimpia-Constructorul, de la ora 
9 : Universitatea Cluj-Napoca — 
C.S.U. Tg. Mureș, Qrișul — C.S.U. 
Galați, Sănătatea Ploiești — Uni
versitatea Timișoara (Div. A f).

FOTBAL. Terenul Sirena, ora 
16 : Sirena — Șoimii TAROM (Di
vizia C).

OINĂ. Stadionul Dinamo, de la 
ora 15 : faza de zonă a campio
natului republican.

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 15 : Voința București — Voin- 

Constanța ; arena Frigul, de 
era 15 : Frigul — Rapid. Div. 
(f).

ta 
la 
A

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Republi

cii, do la ora 9: „Cupa Româ
niei", etapa a n-a, zona a doua.

cîteva zile în urmă, 
reprezentanții județelor 

Botoșani, Buzău, Galați, 
_ Vrancea și municipiului 
București, cei mai bine pregătiți 
s-au dovedit a fi pugiliștii bucu
reșteni, băcăuani și ieșeni. De alt
fel, ei reprezintă marea majoritate 
a finaliștilor care vor lupta sîm- 
bătă seara pentru un loc în tur
neul final de la București. In ge
neral, galele s-au desfășurat fără 
înregistrarea unor surprize de pro
porții, singura notabilă fiind eli
minarea din competiție a puncheu- 
rului bucureștean Ion Mageri.

Numeroșii spectatori prezenți în 
Sala sporturilor din localitate 
ne-au dovedit, încă o dată, că 
sportul cu mănuși se bucură de 
o largă audiență și la publicul 
ieșean. Partidele bune au f-~x 
mult aplaudate, fapt care a l. 
mulat adesea ambiția sportivilor, 
în urma disputării semifinalelor 
s-a alcătuit următorul program al 
galei finale, în ordinea celor 11 
categorii : R. Nedelcu (Buc.) —
C. Bucur (Bacău), Șt. Popa (Ba
cău) — C. Nedea (Buc.), N. Popa 
(Buc.) — C. Honciuc (Bacău), D. 
Loloț (Buc.) — Z. Pricochi (Ba
cău), D. Goldan (Bacău) — FI. Li- 
vădaru (Buc.), I. Radu (Iași) —
D. Bute (Galați), Șt. Călinescu 
(Iași) — D. Petropavlovschi (Buc.), 
D. Honcu (Bacău), — M. Imre 
(Buc.), N. Chioreanu (Bacău) — 
Gr. Sasu (Buc.), C. Florea (Buc.) 
— Șt. Călin (Bacău), D. Micu (Ga
lați) — Gică Axente (Buc.).

Alexandru NOUR

individuale de box

Șl MUNCA
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LA GALAȚI
„Mănușa litoralului", numeroase 
meciuri amicale.

Atît antrenorul Petre Mihai, cit 
și iubitorii sportului cu mănuși 
din marele port dunărean, își pun 
mari speranțe în boxerii gălățeni 
care vor urca treptele ringului la 
apropiatul turneu final. Este vor
ba de P. Ganea (cat. 48 kg), M. 
Tone și Șt. Duminică (cat. 54), 
N. Buteseacă (cat. 57), A. Guțu 
(63,5), I. Tîrîlă (cat. 67), P. Is- 
traie (cat. 71), S. Tîrîlă și C. Chi- 
racu (cat. 75) și D. Micu (Cat. 
grea), recentul Învingător al cam
pionului I. Dascăiu. Dintre aceș
tia. șanse evidente pentru cuceri
rea unor medalii au M. Tone, Șt. 
Duminică, S. Tirilă și P. Istrate.

Așa după cum a declarat vice
președintele clubului, prof. Gh. 
Moscopol, boxerii au asigurate 
condiții excelente de pregătire și 
in ciuda faptului că T. Ghinea nu 
va mai boxa pentru culorile clu
bului care l-a consacrat, Box-Clu- 
bul gălățean speră că se Va În
toarce de la turneul final cu cel 
puțin două medalii, dintre care 
una de campion.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

BASCHET. Sala FJoreasca, de 
la ora 15,45 : Bulgaria — Grecia, 
România — Iugoslavia (campio
natul balcanic de seniori) ; de la 
ora 9: Voința—Rapid, I.E.F.S. — 
Progresul, Politehnica — Olimpia- 
Constructorul ; sala Olimpia-Con- 
structorul, de la ora 9 : C.S.U.

Tg. Mureș — Sănătatea, Universi
tatea Timișoara — Crișul, C.S.U. 
Galați — Universitatea Cluj-Na
poca (Div. A t).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 9,30: Voința — Metalul, ora 
11,30 : Progresul — Autobuzul 
(ambele din Divizia B) ; terenul 
Electronica, ora 11 : Electronica — 
Olimpia Giurgiu ; terenul B. Vă- 
cărescu, ora 11 : Automatica — 
I.O.R.; terenul Veseliei, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Flacăra roșie; 
terenul T.M.B., ora 11: T.M.B. —

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Deși campionatul Diviziei A este 
întrerupt, datorită pregătirilor lo
tului pentru partida cu reprezen
tativa Greciei, amatorii de fotbal 
pot asista miine la partide atrac
tive, sperăm, și de bun nivel teh
nic, din eșalonul secund. Mîine, 
în Divizia B, va avea loc etapa 
a V-a, in program fiind multe 
meciuri între formațiile din a- 
ceeași localitate sau din același ju
deț. O etapă, deci, a derbyurilor 
locale, care stîrnesc destule pa
siuni.

Desigur, în seria I, în centrul 
atenției se situează partida de la 
Ploiești, dintre F. C. Petrolul și 
Metalul Plopeni, care se va des
fășura pe stadionul Petrolul, de la 
ora 16. Cu toate că ploieștenii au 
luat un start neconvingător, totuși 
suporterii lor speră că echipa fa
vorită va juca un rol important 
în actuala ediție și că va lupta 
pentru cucerirea primului loc. De 
aceea se anticipează că pe stadio
nul din Ploiești va fi un specta
col frumos și că foștii divizionari 
A vor termina învingători. Pentru 
actualul lider, F.C.M. Galați, care 
va evolua în fața propriilor su
porteri, partida cu Victoria Tecuci 
se pare că nu-i va pune probleme 
prea dificile.

In seria a II-a, 
reștean pare ccl 
deoarece după numai două săptă- 
mini are posibilitatea să asiste la 
un 
De 
avea 
mo, 
chidere, Voința și Metalul, 
mâții care nu au acumulat prea 
multe puncte în partidele pe care 
le-au susținut pînă acum, dar cu 
reale resurse. In „vedetă", ocu
pantele locurilor 1 și 2, Progre
sul și Autobuzul, sînt decise să 
furnizeze un joc dinamic, specta
culos. în această serie, un alt 
meci deosebit de interesant la 
Brașov, derbyul orașului : Steagul 
roșu —r Tractorul, meciul marilor 
ambiții... locale.

Și în seria a IlI-a, sînt progra
mate cîteva partide care pot oferi 
spectatorilor jocuri frumoase. Ne 
referim, în primul rînd, la meciul 
de la Hunedoara, dintre F. C. 
Corvinul și Rapid Arad, apoi la 
derbyul județean, care se va dis
puta la Medias, între Gaz metan 
și F. C. Șoimii Sibiu. Așadar, un 
program promițător, care face ca, 
duminică, Divizia B să fie și mai 
mult în centrul atenției iubitorilor 
de fotbal.

publicul bucu- 
mai avantajat,

nou cuplaj interbucureștean. 
astă dată, partidele 

loc pe stadionul 
de la ora 9,30. în

vor 
Dîna- 

des- 
for-

„mi
Vineri 

La ora pr 
lot și di 
Sandu, C 
precum ( 
Nicolae-Ni 
lentin Sti 
pe la mic 
sitoare căi 
Ziirich — 
treaga „fa 
reunită și 
tida retur 
Ionic, cu 
din cadru:

Discuții! 
putate în 
burile de 
nou. Toat: 
conduc ur 
săptămîna 
nală va a 
cui ce-1 ai 
Explicația 
destule ti 
echipa G- 
lioasă la 
are multi 
resc să s 
tiție prest 
Ionic, adt 
luptă toat 
capabili. J 
estonă t 
tricoul na 
păstrăm pi 
cordul del 
an ți jur 
nici o pa 
armătura i 
tul“ de Ia 
Simt că <i 
dispoziție, 
reatul Eu 
Lucescu « 
„necunoscl 
prezintă < 
bil insă a 
în ultima 
de vizită, 
consolidai 
jaloneze I

Fault clar sau do
cumentul care acuză... 
Minutul 63 al meciu
lui Real Madrid 
— Dinamo, disputat 
miercuri seara pe 
„Santiago Bernabeu", 
minut de reală pa
nică la poarta dina- 
moviștilor bucureșteni: 
la o minge înaltă, 
Martinez, aripa stingă 
a gazdelor, se înalță 
pentru a catapulta ba
lonul in plasă, dar, 
pentru a-l învinge pe 
Mircea Constantinescu, 
el se ajută vizibil cu 
miinile cu care îl va 
arunca pe portarul di- 
namovist dincolo de 
linia porții. Fault clar, 
petrecut in suprafața 
de „protecție" a por
tarului, ceea ce nu-l 
va împiedica insă pe 
arbitrul Gugulovici să 
acorde golul, Așa a 
inserts Real golul doi.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI, E
Seria I: Șc. sp. Tecuci — CJ5.M. 

Suceava 4—0, C.F.R. Pașcani — Ud. 
de fotbal Bacău 0—7, S.C. Bacău — 
Lie. nr. 2 Iași 3—1, Ceahlăul P. 
Neamț — Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej 
4—1. Gloria Buzău — Unirea Focșani 
3—0, Politehnica Iași — Rulmentul 
Bîrlad, nedisputat din cauza absen
ței medicului de la teren. Seria a 
n-a: Progresul Brăila — Șc. sp. Că
lărași 4—0, S.C. Tulcea — C.S.U. Ga
lați 2—2, F.C. Constanta — Azotul 
Slobozia 5—0, Rapid — Flacăra roșie 
București 3—1. Sportul studențesc — 
Autobuzul 3—0, Metalul București — 
Șc. sp. nr. 2 București 1—1. Seria a 
ni-a: Flacăra Moreni — Progresul 
București 0—6, Lie. M. Viteazul — 
T.M. București 3—1, Ș.N. Oltenița — 
Șc. sp. Alexandria 3—0, Steaua Bucu-

Tehnometal; terenul Triumf, ora 
11 : Triumf — LPRECA Călărași 
(Divizia C).

GIMNASTICĂ. Sala de Ia Com
plexul sportiv „23 August", de 
la ora 10 : Steaua București — 
Honved Budapesta, meci mascu
lin amical. In program figurează 
exerciții liber alese.

OINĂ. Stadionul Dinamo, de 
la ora 9: faza de zonă a cani- 
ponatului republican.

RUGBY. Teren Giuiești, ora 11: 
Rapid — Petrochimistul Pitești ; 
teren Tineretului IV, ora 10,30: 
A.S.E. — Minerul Lupenl ; teren 
Tineretului n, ora 10,30: Aero
nautica — Arhitectura (Div. B.); 
teren Olimpia, ' ora 9,30: Cupa 
„Memorialul Ion Buzoianu" 
niori)

VOLEI. Sala Giulesti, ora 
Rapid — C.S.U. Galați (m); 
Dinamo, ora 10: Dinamo — 
Cluj-Napoca (f) ; sala Construc
torul, de la ora 8: olimpia-Con- 
etruclorul — C.S.U. “ .............
Meciuri m cadrul 
Volei".

POPICE : Arena 
Gloria — Flacăra 
na Voința, ora 8 : 
dromecaniea Brașov (Div. A m).

rești — C.S. Tîrgoviște 1—0, Chimia 
Tr. Măgurele — Voința București 
0—10. Seria a lV-a: Eleetroputere 
Craiova — Sc. sp. Știința Petroșani 
5—0, Șc. sp. Craiova — F.C. Argeș 
0—1, Minerul Lupeni — Șc. sp. C. 
de Argeș 1—1. Minerul Motru — Șc. 
sp. Drăgășani 4—1. Cimentul Tg. Jiu
— Universitatea Craiova 0—5, Lie. 
nr. 1 Caracal — Chimia Rm. Vile ea 
2—5, Jiul Petroșani — Dinamo Slati
na 2—3. Seria a V-a: U.T.A. — Viito
rul Timișoara 4—2. Dierna Orșova — 
C.F.R. Timișoara 0—7, Strungul Arad
— Șc. sp. Jimbolia 2—0. Politehnica 
Timișoara — Șc. sp. Lugoj 3—2, U.M. 
Timișoara — Șc. sp. Gloria Arad 
0—0, F.C.M. Reșița — Metalul Drobe- 
ta Tr. Severin 1—0, Seria a Vi-a: Șc. 
sjp. Oradea — C.F.R. Cluj-Napoca 
2—1, Minerul Cavnic — Șc. sp. Baia 
Mare 0—6, Armătura Zalău — Sticla 
Turda 1—2, Șc. sp. Victoria Cărei — 
Ind. sîrmei C. Turzii 0—1, „U- Cluj- 
Napoca — F.C. Olimpia Satu Mare 5—0. 
Seria a Vil-a: Șc. sp. Odorhei —

Gheorghieni 5—0, Șc. sp.

Galați (f). 
.Cupei F. R.

Gloria, ora 8: 
Cîmpina; are- 
Voința — Hi-

Mediaș — 
Șc. sp. M 
Brașov 1—1 
talul SighJ 
— Gaz md 

•• Gheorghe I 
Serial V 
— Șoimii ( 
ha — F.CJ 
Sibiu — 1 
Sibiu — Ș 
mica Tîma

N.R. col 
ar trebui 
suri cores 
bitrilor ca 
tîrziere la 
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menea rad 
51 cele de 
— Steaua 
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UL CU GRECIA ACTUALITĂȚI
ASTAZI, LA ORA 10,30 VA AVEA
LA SEDIUL F .R.F., o ședință la 

au fost invitați conducătorii și on-

■ Snagot... 
Izentat la 
■eseu, G. 
leanu II.
■ Dumitru 
I lui Vă
mi seara, 
K o obo- 
fcladrid — 
ruin, în- 
■lor" este 
■țios par- 
le la Sa- 
I Greciei, 
I balcanic. 
Itrilor dis- 
I?, schim- 
liripă din 
Iroborate, 
Icierea că 
Ba natio- 
laltfel jo
ii Salonic, 
foinu are 
I știm că 
fte orgo- 
I probabil, 
I care do- 
I compe- 
|o, ia Sa- 
runea in 
leare sint 
I adevărat 
I emkur-'ca 
ptărit; să 
Intact re- 
ImatiP un 
Iu pierde 
reprezintă 
led. „Tes- 
rdificator. 
|r-o bună 
I pe lau- 
Borpescu". 
părere că 
reciei re- 
I imposi- 
Im reușit 
lasă carte 
Ivrem s-o

care să 
e pentru 
Lsore, de-

cistv poate la acea 
dată".

Toți tricolorii, și 
alături de ei con
ducerea tehnică 
gîndesc și se pre
gătesc în acest spi
rit mobilizator. In
tensul și comple
xul program de 
antrenament ce s-a 
desfășurat ieri du- 
pă-amiază (fizic- 
tehnic-tactic) a scos 
la iveală ambiția 
celor 17 selecționa- 
bili care... aleargă 
după un loc în 
echipa ce va evo
lua pe stadionul 
din Salonic. Din 
punct de vedere al 
stării de sănătate 
lorgulescu și Mir
cea Sandu sint pe 
cale de refacere, 
Dobrin însă acuză 
în continuare du
reri de pe urma 
unui mai vechi 
traumatism.

Ultimele ore ale 
etapei pregătitoare 
de la Snagov se 
vor consuma as
tăzi, cînd este pre
văzută o discuție 
cu privire la pre
zentarea adversa
rului, sarcini de 
joc, pornind nu
mai de la particu
laritățile generale 
proprii fotbaliști
lor eleni întrucît 
pînă la această oră 
nimic din tabăra 
cînd după amiază, 
complexului de la Snagov,
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nu a răzbătut 
lor, și mîine, 

pe terenul 
va

avea loc ultima repetiție: un 
joc-școală cu divizionara C, bucu- 
reșteană, Unirea Tricolor.

Stelian TRANDAFIRESCU

NU A FOST CAZUL- !

• In cele nouă
partide ale etapei a 
VI-a s-au marcat 21 
de goluri (cel mai 
mic număr de la în
ceputul campionatu
lui), totalul lor ajun- 
gînd..................... ..
dele,

• 
dată 
pionat 
trat
Kukla pentru F. C. 
Olimpia și Mehedin- 
țu pentru Univ. Cra
iova.
• Din cele 54 de 

meciuri disputate, pînă 
în prezent, 38 au re
venit gazdelor, 11 s-au 
încheiat 
iar în 
fost de 
ților.
• In

la 144 : 107 gaz-
37 oaspeții.
Pentru prima 
în actualul cam- 

s-au înregis-
2 autogoluri :

la egalitate,
5 victoria a 
partea .oaspe

această etapă 
s-au acordat 4 lovi
turi de la 11 m (2 
pentru gazde, 2 în fa
voarea oaspeților) : 3 
transformate (D. Geor
gescu, Batacliu, Mul- 
jescu), una ratată 
(Simionaș). •

• Cele 18 divizio
nare au utilizat, pînă 
acum 312 jucători, cei 
mai multi —
— Dinamo, 
Constanța, F. 
Iimpia și F.C.M. 
șița, iar cei mai 
tini (14) A.S.A.

Pe lista golgete- 
rilor, după șase e- 
lape, figurează 
de jucători, cei 
multi aparțin 
pei A.S.A. : 8.
• Partidele etapei 

au fost urmărite de 
142 000 de spectatori, 
cei mai multi — 
30 000 — au, asistat la 
meciul Univ. Craiova
— „Poli“ Timișoara.
• Clasamentul ora

șelor, alcătuit pe baza 
mediei de spectatori, 
după șase etape, 
prezintă _ 1
CRAIOVA 33 700 ; 
Bacău 16 600 ; 3. ' 
mișoara 15 500 ; 
București 15 200 ;, 
Reșița 14 600 ; 6. 
rad 14 000 ; 7—8. Con-

cite 19 
C.

O- 
Re
pu

F. 
C.

80 
mai 

echi-

astfel :
se
1.
2. 

Ti-
4.
5. 

A-

stanța 
13 600 
13 300 , xu. 
poca 13100 ;
tești 12 700 ; 12. Tg. 
Mureș 12 600 ; 13. Iași 
11 300 ; 14. Petroșani 
6 000.
• Situația în „Tro- 

.feul Petschovschi",
după șase etape, este 
următoarea : 1—2. RE
ȘIȚA și IAȘI 9,33 ; 3. 
Craiova 9,25 ; 4. Cluj- 
Napoca 9,16 ; 5—10. 
Pitești, Timișoara, A- 
rad, Tg. Mureș, Con
stanța și Satu Mare 
9,00 ; 11. București
8,83 : 12—13. Oradea și 
Bacău 8,33 ; 14, Pe
troșani 4,33.
• în această etapă 

înregistrat cel 
mic număr de

și Satu Mare 
9.

10.
Oradea

Cluj-Na-
11. Pi-

s-a 
fnai 
cartonașe galbene din 
actualul campionat : 
8. Din totalul de 63 de 
jucători avertizați în 
cele 6 etape. Ca
zan, Pexa, Uifăleanu, 
Ciocîrlan, Kaiser, Ha- 
țeganu și Strîmbeanu 
au deja cîte 2.

CLASAMENTE
TINERET-SPERANȚE

1. Dinamo
2. Univ. Craiova
3. F.C. Argeș
4. „Poli" Iași
5. F.C. Constanța
6. Sportul stud.
7. S.C. “ "
0. „Poli"
0. Steaua 

10 Jiul,
11. U.T.A.
12. A.S.A.
13. Rapid
14. C.F.R.
15-16. „U"
15-16. F.C.
17. F.C. Bihor
18. F.C.M. Reșița

Bacău
Timișoara

Cluj-Nap.
Olimpia

1. Unlv. Craiov»
2. F.C. Argeș
3. Dinamo
4. A.S.A.

S.C. Bacău 
Sportul stud. 
.Poli. Iași 
Steaua
F.C. Constanța 
Kapid
F.C. Olimpia 
Jiul
F.C.AÎ. Keșița 
„Poli" Timișoara 
U.T_A.
CJ.R.
F.C. Bihor 
„U“ Cluj-Napoee

12 1 4 1 23- 7 18
16- 9 17
33-13 16

MECIURI AMICALE

„CUPA A

14-15

LOC,
care ______________ __ _
trenorii echipelor noastre participante in 
competițiile europene inter-cluburj.

* ‘MECIURILOR 
SERIA I :

- Gloria
(București)

• ARBITRII 
VIZIA B.
Neamț 
nulescu . ____ T.._ _ ...... ......
zeștî — C.S.U. Galați : Gh. Jucan (Mediaș)
• Celuloza Călărași — Prahova Ploiești: 
Gh. Racz (Brașov) « C.S.M. Suceava - 
C.S. Botoșani : Ed. Feldman (Baia Mare)
• F. C. Petrolul Ploiești — Metalul Plo- 
peni : C. Niculescu (București) * F.C.M. 
Galați — Victoria Tecuci: E. Voicu (Olte
nița) * Cimentul Medgidia - Viitorul Vas 
lui : Gh. Donciu (Caracal) Unirea Foc
șani — C.F.R. Pașcani : C. Petrea (Bucu
rești) A S.C. Tulcea — F. C. Brăila : Fr. 
Coloși (București). SERIA A ll-A • 
Chimia Rm. Vilcea — Chimia Tr. Mă
gurele : O. Streng (Oradea) • Progre- 
șul București — Autobuzul București : C. 
Bârbulescu (București) * Metrom Brașov- 
Dinamo Slatina : A. Pop (Cluj-Napoco)
• Electroputere Craiova - Minerul Motru: 
,GHa'.d? (Caransebeș) * Voința București-'

N. Petriceanu (Bucu- 
roșu Brașov - Troc- 
Cursaru (Ploiești) * 
Nitramonio Făgăroș : 
A Metalul Mija -

DIN Dl-
Ceahlăul P. 

Buzău : C. Di- 
• C.S.M. Bor-

Metalul București : 
rești) Steagul
torul Brașov : N, 
F.C.M. Giurgiu — 
T. Podaru (Brăila) _ . ______
Automatica Alexandria : I. Kosuth (Buzău) 
& S.N. Oltenița - * —
Lecc
F. C.
Arad :
F. C.
Nouă: ___T____ y-T-, w ______
Cărei •— Victoria Călan : V. Popovtci (Bo
toșani) • Metalurgistul Cugir — C.F.R. 
Timișoara : M. Moraru (Ploiești) A Mu
reșul Deva — Dacia Orăștie : Gh. Retezon 
(București) A C.I.L, Sighet — Ind. sîrmei 
C. Turzii : Gh. Avram (P. Neamț) a Ga* 
metan Mediaș — F. C. Șoimii Sibiu : t. 
Rus (Tg. Mureș) A Sticla Turda — Glorio 
Bistrița : Fr. Nasutlo (Rm. Vîlceo) A U.M. 
Timișoara — Unirea Tomnatic : R. Șerban 
(Craiova).

• ȘEDINȚA COMISIEI DE DISCI
PLINA. în ședința de joi seaira, Comi
sia de disciplină a dait. meci pierdut cu 
3—0 echipei Sticla Turda, la jocul 
susținut cu Victoria Cărei. Ambele 
echipe au primit avertisment, iar 
jucătorii Fedeleș și Șerban (Sticla) 
au fost suspendați pe 1 și, respectiv. 
3 etape. Pentru acte huliganice, Un- 
gureanu (Victoria Cărei) a fost sus
pendat pe 8 etape.

în aceeași ședință, Both (F.C. O- 
Mmpia Satu Mare) a fost sancționat 
cu mustrare. Antrenorilor N. Oaidă 
(Viitorul Vaslui) și N. Tătaru (C.S. 
Tîrgoviște) li s-a interzis o etapă ac
cesul în incinta terenului de joc, iar 
lui L. Munteanu (Sticla Turda), pe 
două etape.

— C.S. Tîrqovișle : T. 
SERIA A III-A : •
Hunedoara — Rapid 

Vasilescu II (Bucureștii 
Baia Mare — Minerul Moldova 
I. Mărâșeșcu (lași) * Victorio

(Brâila). 
Corvinul 
Gh.

ROMÂNIEI'

H-a
așov 1—2, 
Tractorul 

ia — Me- 
p. Brașov 
Oltul Sf. 
res^Q—1.
unedoara 
Alba Iu- 

0, Șc. sp. 
—1, Inter 
1-4, Chi- 

Deva 4—1.
arbitrilor 

să la mă- 
otriva ar

mare în- 
rbitraj de 

delegați, 
emplu, nu 
zece ase- 
re se află 
.M. Galați 
iana Cîm- 

Dinamo 
u etc.

A

rHAGEREA
UE 1975 :
62 14 23 72
77 6 45 22
ERAL DE 

din care

F.C.M. GALAȚI — SPORTUL STU
DENȚESC 2—2 (1—2). Au marcat: 
Bezman (min. 33) sl State (min. 60) 
pentru gazde. Rădulescu (min. 15) si 
Chihala (min. 40) pentru student!. 
(T. Siriopol-coresp. județean).

Iată programul „Cupei României®, 
etapa din 24 septembrie 1975 : Cera
mica Dorohoi — Cristalul Dorohoi, 
Constructorul Botoșani — C.S. Boto
șani, Minerul Gura Humorului — 
Foresta Mo Ido vița, Sp. Muncitoresc 
Suceava — Foresta Fălticeni, A.S.A. 
Clmpulung Mold. — C.S.M. Suceava, 
Podgoria Cotnari — Metalurgistul 
Iași, Laminorul Roman — C.F.R. 
Pașcani, I.T.A. Piatra Neamț —- Re- 
lonul Săvinești, Bistrița Zănești 
(Neamț) — Bradul Rozinov, Ozana 
Tg. Neamț — Cimentul Bicaz, Ful
gerul Vaslui — Constructorul " ' 
Recolta Văleni — Viitorul 
Rulmentul Bârlad — F.C.M. 
Aripile Bacău — Partizanul 
(ora 13,30) și Lete-a Bacău — Victo
ria Tecuci ora 15,30, ee dispută în 
cuplaj), Petrolul Moinești — Ceah
lăul Piatra Neamț, Minerul Comâ- 
nești — C.S.M. Borzești, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Unirea Focșani, 
Recolta Homocea (Vrancea) — Olim
pia Rm. Sărat, Șoimii Costești (Bu
zău) — Petrolul Berea, Chimia Bu
zău — Gloria Buzău, Bujorii Tg. 
Bujor — Ancora Galați, Recolta 
Frumușița (Galați) — Chimia Bră
ila, Rapid Fetești — F.C. Brăila, Ma- 

Brăila — Automobilul Bră- 
Tractorul Viziru (Brăila) — 

IPRECA Călărași, Triumf Cerna 
(Tulcea) — Voința Jijila (Tulcea), 
Răsăritul Suflina — Recolta Frecăței, 
Unirea Eforie Nord — Cimentul Med
gidia, Dunărea Cernavoda 
Tulcea^ Portul Constanța 
Galați, Secunda Adîncata (Ilfov) — 
Automatica București, Unirea Gău- 
jani (Ilfov) — U-nirea Tricolor Bucu
rești, Olimpia Giurgiu — F.C.M. 
Giurgiu, Laromet București — Teh- 
nomebal București, Flacăra Roșie 
București — S. N. Oltenița, I.O.R. 
București — Progresul București, 
T. M. București. — Metalul București, 
1CSIM București — Autobuzul Bucu
rești, Șoimii TAROM București —

Celuloza Călărași, Chimia Brazi — 
Voința București, Recolta Vulcănc.ști 
(Prahova) — Petrolul Teleajen, Vic- 
tx>ria Florești — Metalul Plopeni, 
Car a im anul Bușteni — Prahova Plo
iești, Poiana Cîmpina — Petrolul 
Ploiești, Minerul Șotînga (Dîmbovi
ța) — LR.A. Cîmpina, Flacara Mo
roni — Metalul Mija, Petrolul Tîrgo
viște — Automatica Alexandria (ora 
13,30) și Oțelul Tîrgoviște — C. S. 
Tîrgoviște (ora 15,30, se dispută in 
cuplaj), Textila Roșiori — HO VA 
Roșiori, Cetatea Tir. Măgurele -- 
Chimia Tr. Măgurele, Dacia Pitești— 
Textilistul Pitești, Vulturii Cîmpu- 
lung — Constructorul Pitești, Valea 
Oltului Cilieni (Olt) — Viitorul Scor- 
nioești, Vagonul Caracal — Progresul 
Corabia, F.O.B. Balș — Dinamo Sla
tina, Chimistul Rm. Vilcea — Chi
mia Rm. Vilcea, Unirea Drăgășani— 
Lotrul Brezol, Viitorul Podari (Dolj)— 
Dunărea Calafat, Unirea Timourești 
(Dolj) — Progresul Bâilești, Petro
lul Ticleni — Cimentul Tg. Jiu, 
Drobeta Drobeta Tr. Severin — 
C.I.L. Drobeta Tr. Severm (ora 13,30) 
și MEVA Drobeta Tr. Severin — Me
talul Drobeta Tr. Severin (ora 15,30 
în cuplaj), Dierna Orșova 
teoputere Craiova, Minerul Ocna 
Fier (Caraș) ....... ' ”
AT A Or a vița 
șu, Minerul Anina 
dova Nouă, Tehnometal 
Electro ban at Timișoara 
și Progresul Timișoara 
motor Timișoara (ora

foile de 
au fost 

eliminați),

• Există 
arbitraj — 
sancționați 
și nentru ce — care in unele e- 
tape ale acestui campionat ne-a 
pus, în mod nedorit, în fața a nu
meroase nume de jucători care, în- 
tr-un fel sau altul, au încălcat dis
ciplina sportivă. Din acest punct 
de vedere, cea de a șasea etapă 
ne-a prilejuit consemnări mai plă
cute, în unele foi de arbitraj ru
brica aceasta rămînînd albă, 
nici un nume, iar conducătorii 
tidelor precizînd că „nu a 
cazul**. Bine ar fi ca la toate 

fie cazul de a se în- 
rubrica cu pricina, 
remarcăm cu satis- 

că, în unele intîlniri 
F. C. Bihor, A.S.A.

ți rubrică în 
„Ce jucători 

(avertizați,

fără 
par- 
fost 
ine-

ciurile să nu 
sera ceva în 
dar, oricum, 
factie faptul 
(Rapid —
Tîrgu Mureș — S. C. Bacău, F. C. 
Constanta — Dinamo, Universita
tea Craiova — Politehnica Timișoa
ra), conducătorii jocurilor n-au 
trebuit să recurgă nici măcar o 
singură dată la cartonașul galben. 
Și celelalte meciuri s-au disputat 
sub semnul disciplinei, cu puține 
cartonașe galbene, unul din ele 
(cel acordat lui Pexa, la Cluj-Na- 
poca) fiind socotit nejust.

• Dar. de ce unii jucători con
tinuă să ignoreze dispozițiile 
F.R.F. cu privire la tinuta lor 
capilară, punîndu-se în situația de 
a li se retine carnetele de legiti
mare ? Au fost multe abateri de 
acest fel duminica trecută, dar nu 
în toate cazurile arbitrii au res
pectat ‘ instrucțiunile F.R.F. cu pri

vire la reținerea carnetelor 
liștilor cu o ținută capilară 
respunzătoarc. Observatorul 
ral E. Banciu arată că i-a atras a- 
tențiunea lui N. Rainea asupra ți
nutei capilare a unor jucători de 
lă F. C. Constanța și Dinamo, dar 
că acesta nu a luat măsura care 
se impunea.

® Mai puține cuvinte bune des
pre antrenori, mai ales cînd ne 
referim la ținuta lor vestimentară. 
De ce se prezintă în tinută de 
stradă în incinta terenului, și nu 
îmbrăcati în treninguri ? Dar ce să 
mai spunem de antrenorii (C. Dră- 
gușin îl nominalizează pe Petrică 
Rădulescu de la Politehnica Timi
șoara) care iau... apărarea jucăto
rilor netunși, deci aflati în culpă 
fată de dispozițiile F.R.F. și, în 
ultimă instanță, față de bunul gust, 
de simțul estetic ?

O Știam că I.E.A.B.S. însem
nează întreprinderea pentru ex
ploatarea si administrarea bazelor 
sportive, că activitatea ei se li
mitează la acest cadru. Dar, la 
Constanta, ne informează observa
torul federal E. Banciu, cineva din 
conducerea I.E.A.B.S. (s-a stabilit 
ulterior că îl cheamă Pălășescu) a 
trecut la analiza regulamentului 
de fotbal și, în numele lui, l-a a- 
postrofat pe arbitrul N. Rainea. Ce 
facem ? Schimbăm inițialele ? Sau. 
mai bine, își schimbă atitudinea 
unii angajați ai acestei Întreprin
deri ?

fotba- 
neeo- 
fede-

Jack BERARIU

HUȘANA HUȘI — POLITEHNICA 
IAȘI 1—6 (1—5). Joc la discreția di
vizionarilor A, care au înscris prin 
Nemțeanu (min. 15 și 32), D. Ionescu 
(min. 21), Romilă H (min. 37). Simio
naș (min. 45) și Simionov (min. 55). 
Pentru gazde a marcat Zâne, în 
min. 30. (G. Dulhac-coresp.)

U.T.A. — POLITEHNICA TIMIȘOA- 
a fost 
37. (R.

RA 1—0 (1—0). Unicul gol 
marcat de Colnic în min. 
Hărduț-coresp.)

BACAUC.S.M. SUCEAVA — S.C.
3—2 (2—1). Peste 4.000 de spectatori 
au urmărit un joc plăcut, încheiat 
cu victoria gazdelor. Au înscris: lo- 
sup (min. 5), Lupulescu (min. 15) și 
Amarandei (min. 70) pentru suceveni, 
Aelenei (min. 42) și Băltită (min. 
73) pentru băcăuani. (I. Mîndrescu- 
coresp.)

• F.C. BALA MARE — SPARTAK 
IVANO-FRANKOV (U.R.S.S.) 3—2
(1—0). Au marcat : Far caș (mim. 16), 
Mânu (min. 51) și Lupău (mim. 57), 
respectiv Diriv (min. 61) și Sie am 
(•min. 64 — auitogol). Echipa oaspete 
a jucat joi, la Zalău, cu Armătura 
(Divizia C), pe care a învins-o cu 
’ ' ~ Duminică, Spartak va
evolua la Satu Mare, cu F. C. 
pia. (V. Săsăranu-coresp.)
2-1 (1-1).

Oliffn-

DIVI- 
pauza

• MECIURI AMICALE ALE 
ZIONARELOR A. Profit înd de 
eompetițională, divizionarele A sus
țin, astăzi și mîine, partide amicale. 
Azi : F.C. Argeș — F.C. Constanța 
(ora 16). Mîine: Politehnica Timi
șoara — U.T.A. (ora 11) și S.C. Ba
cău — Politehnica Iași (ora 16).

I

Vaslui, 
Vaslui, 
Galați, 
Bacău

s. c.c.s.u.

• Cu cîteva zile înain
tea meciului cu Ander- 
lecht, Savu, mijlocașul de 
la Rapid, a fost bolnav. 
Avea un program de pre
gătire aparte, cu efort 
redus. „ .
ne mărturisea eu.
meci cu Anderlecht 
prinzi prea des“. Și 
ajutorul medicilor, 
6-a refăcut și a 
foarte bine. Doar 60 
minute, însă. Rămîne 
remediat o carență 
veche : insuficiența 
pregătire fizică, 
face să nu joace un meci 
Întreg la valoarea sa. Iată 
un aspect spre care ta
lentatul jucător trebuie 
să-și Îndrepte atenția.

© Iată notele pe 
antrenorul Nicușor 
aco rdat j uc ătorilor 
pentru meciul cu Real 
drid : Constantlnescu 
Cheran 7, G. Sandu 
Sătmăreanu n 84-, Lucuță 
7 — Ion " ■ • - -
Georgescu 7, 
Lucescu 94-, 
64-, Mateescu 
ceanu 7)...

© Mircea 
revenirea în 
„Real Madrid ___ ___
echipă imbatabilă. Bineîn
țeles că în jocul retur ne 
vom arunca toate forțele • 

în luptă, așa cum am fă-

aparte,
,Sper să joc, totuși, 

Un 
nu-I 

cil 
Savu 
jucat 

de 
de 

mai 
lui 

eare-1

care 
le-a 
săi 

Ma- 
7 —

7,

Marin 4-6, D. 
Custov 8—, 
Dumitrache 
«4- (Vrîn-

Lucescu, la 
Capitală : 

nu este o

cut-o și la Madrid, de-alt
fel, dar fără succes, îm
piedicați fiind, între al
tele, și de arbitrul Gugu- 
lovici, a cărui prestație a 
fost calificată negativ 
chiar și de jucătorii ma
drileni, ca de pildă Ve
lasquez, aflat în tribună, 
și care, după meci, mi-a 
vorbit în acest sens... La 
București vom forța lu
crurile mai ales în pri
mele 30 de minute. Dacă 
această perioadă de joc 
se va încheia cu un gol, 
speranțele vor crește. 
Dacă nu, vreau să cred 
că publicul nu-și va mani
festa nerăbdarea, ceea ce 
ar putea influența negativ 
eforturile unei echipe care 
e hotărîtă să se bată pînă 
în ultima secundă".
• După un scurt inte

rimat la Dinamo Slatina, 
în „B“, fundașul Nicu
lescu, fost la Universitatea 
Craiova, a revenit pe ga
zonul Diviziei A. Dumini
că el a »redebutat“, fiind 
introdus, după pauză, în 
formația Jiul Petroșani, în

meciul ei cu C.F.R. Cluj- 
Napoca. înainte de Înce
perea partidei, avea să ne 
spună : „Nu mă puteam 
împăca cu gîndul, că la 

26 de ani, nu mai pot face 
față In primul eșalon".
• La sfîrșitul primelor 

45 de minute ale jocului 
Universitatea Craiova — 
Steaua roșie Belgrad, tn 
drum spre vestiar, Oble- 
menco, autorul golului e- 
galizator, continua eă pri
mească felicitări pentru 
splendida sa execuție teh
nică. A fost un gol cere 
poate candida în concursul 
celor mai frumoase goluri 
ale anului. Oblemenco șl-a 
potrivit de două ori min
gea pe picior, după care 
a exipediat-o, pe spate, 
peste fundașii centrali ad- 
verși și peste portar, la 
vinclu. „Am ...simțit poar
ta — ne spunea, după 
meci, căpitanul craiovenl- 
lor. îmi pare foarte rău, 
insă, că n-am reușit să 
valorificăm momentul fa
vorabil creat. Ne-* învins, 
totuși, o echipă mai bună,

spre deosebire de 
noi — a făcut să ... alerge 
mai mult mingea, nu ju
cătorul"
• La sfirșltui săptămânii 

trecute l-am vizitat la spi
talul din Satu Mare, pe 
reputatul tehnician al fot
balului nostru Traian lo
ri eseu, care, de aproape 40 
de zile, se află imobilizat 
la pat din cauza unei 
spondiloze lombare. Cu 
toate suferințele cauzate 
de boală, el 
manență în 
problemele 
echipei F.C. 
intermediul

ește In 
contact 
curente 
Olimpia, .__

__________ antrenorului 
Gheorghe Ola și a condu
cerii clubului sătmărean, 
urmărind prin intermediul 
ziarelor și a transmisiilor 
radiofonice fenomenul fot
balistic intern și interna
țional. „Nici n-aș putea să 
fiu altfel, ne declara 
Traian Ionescu. Fotbalul a 
fost și va răralne viața 
mea. Ceea ce mă bucură 
enorm este faptul ră foar
te mulți iubitori de sport 
se interesează de starea

per- 
cu 
ale 

prin

sănătății mele, oameni pe 
care 
decît din 
care — —--------- —-
Peste 1 200 am primit, toți 
îmbărbătîndu-mă și urîn- 
du-mi însănătoșire grabni
că. Le mulțumesc tuturor 
din inimă prin intermediul 
ziarului Sportul".

• N. Petriceanu 8-a În
tors de la Salonic — — 
teanc de fotografii .

vor aduce fi
rme ciul pe

arbitrat aid : 
C.F. Barcelona, 

„Cupei U.E.F.A.*.
— ne-a spus el —

nu
mi

i-am cunoscut 
scrisorile pe 
le adresează.

cu un 
,1 a»-

re, care 11 
minte de 
care l-a
P.A.O.K. — 
Sn cadrul „ 
,A fost 
un meci viu disputat, dar 
Iu limitele regu, i. iotului, 
o singură dată fiind uevoU 
să recurg la cartonașul 
galben. Grecii puteau c)ț- 
tiga la un scor mai mare, 
dar cu acest minim 1—0, 
returul va fi greu pentru 
eL M.-am fotografiat cu 
Cruyff și m-a surprins 
Îilăcut faptul că celebrul 
ucător olandez a renun

țat la moda pletelor, ine
stetica ta general și, mal 

pe un teren de toi- 
Amtaitim că, la 

Salonic Întreaga brigadă 
de arbitri a lost româ
nească, N. Petriceanu fi
ind ajutat la linie de Ion 
Rus șl Gb. Vasllescu L

Elec- 
de 

Sidcrurgiștul Reșița, 
Metalul Oțelu Ro- 

Minerul Moi- 
Timișoara— 
(ora 13,30), 
— Electro - 

_____  _________ . 15,30 — în 
cuplaj), Ceramica Jimbolia — Uni
rea Tomnatic, Vulturii Textila Lu
goj — C.F.R. Timișoara, C.F.R. Si- 
meria — U. M. Timișoara, Victoria 
Ineu (Arad) — Gloria In eu (Arad), 
F.I.L. Orăștie — Minerul Teliuc, Ști
ința Petroșani — Minerul Motru, Au
rul Brad — Corvinul Hunedoara, 
Minerul Gheiar — Mureșul Deva, 
Minerul Lupeni — Victoria Căilan, 
Recolta Pagida (Alba) — Metalul 
Aiud, Minaur Zlatna — C.I.L. Blaj, 
Unirea Alba Iulia — Dacia Orăștie, 
Bihoreana Marghita — Rapid Arad, 
Dermata Cluj-Napoca — Construcții 
Montaj Cluj-Napoca, Cimentul Tur
da — Sticla Turda, Unirea Dej — 
ind. sîrmei C. Turzii, Unirea Va
lea ku Mihai (Bihor) — Metalul O- 
radea, C.L.A. Aleșd (Bihor) — oțelul 
oraș dr. Petru Groza, Victoria Za
lău — Armătura Zalău, Voința Că
rei — Victoria Cărei, Minerul Turț 
țSatu Mare) — Oașul Negrești, U» 
nirea Tășnad (Satu Mare) — Con
structorul Satu Mare, Gloria Sim- 
leul — Minerul Baia Sprie, Forest* 
Bistrița — Gloria Bistrița, Minerii! 
Baia Borșa — Minerul Rodna, CU- 
PROM Baia Mare — F. C. Baia 
Mare, Forestiera Clmpulung pe Tisa— 
Minerul B&uț, Brădul Vișeu — 
CJJL. Sighet, Viitorul Âluniș (Mu
reș) — Avîntuî Reghin, Viitorul Tg. 
Mureș — Chimica Tîrnăveni, Viito
rul Gheorghleni — Minerul Bălan, 
A.S. Miercurea Ciuc —- Progresul 
Odorhd, Unirea Sf. Gheorghe — 
Oltul Sf. Gheorghe, Metalul Tg. Se
cuiesc — Forestierul Tg. Secuiesc* 
Măgura Codlea — Minerul Baraolt* 
LCJ.M. Brașov — Tractorul Brașov 
(ora 13,30) și C.S.U. Brașov — Stea.- 

roșu Brașov (ora 15,30 — in 
cuplaj), Precizie Săcele — Metrom 
Brașov, Chimia Oraș Victoria — Nj- 
tramonia Făgăraș, Textila Cisnădie— 
Metalurgistul Cugir, Construcții Si
biu — Automatica Mediaș (ora 13,30) 
șl UJ’.A. Sibiu — Șoimii Sibiu (ora 
15,30 — în cuplaj). Vitrometan Me
diaș — Gaz metan Mediaș. Parti- 
dele vor începe la ora 13,30. J



-*■ ntreaga activitate competitionaid de masă, 
/stabilită prin calendarul sportiv pe anul 1976, 

va trebui să contribuie la îndeplinirea sar- 
: cinilor ce reies din Hotărirea Plenarei C.C.
: al P.C.R. din februarie-martie 1973 și din 
; documentele Conferinței pe tară a mișcării spor- 
; tive din 13—14 februarie 1975.
s Consiliului National pentru Educație Fizica șt 
■ Sport ' organelor și organizațiilor cu atribuții in 
; domeniul sportului, federațiilor. asociațiilor si tu- 
5 turor unităților sportive le revin sarcini de mare 
5 răspundere in îndeplinirea exemplară a prețioaselor 
t indicații cuprinse in Mesajul tovarășului NICOLAE 
5 CEAU$ESCU. adresat participanților la Conferința 
; pe tară, document care relevă necesitatea îmbună- 
5 fălirii substanțiale a activității sportive de masa, 
i Principala competiție sportivă de masă este 
? „Cupa tineretului11. întrecere cu caracter republican, 
3 pentru pionieri, elevi, studenți, militari, tineri mm- 
i citori și țărani, avind ca scop cuprinderea acestora 
i în practicarea organizată a exercițiilor fizice și a 
3 sportului. „Cupa tineretului" trebuie să devină 
3 competiția de bază, care să polarizeze întreaga ac- 
3 tivitate a asociației sportive, asigurîndu-sc CON- 
3 1UNUITATEA practicării exercifiilor fizice și spor- 
3 tulul. Este, deci, necesar să se pună un accent mai 
3 mare pe organizarea și desfășurarea acestei corn
ii petiții in întreprinderi, instituții, cooperația mește- 
3 șugărească și ia mediul rural, unde la edițiile ire-

ATLETISM
CUPA TINERETULUI

Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa pc școală, pînă la 13.VI. 
etapa pe municipiu, oraș, co
mună, 14—20. VI.
Pionieri și școlari 10—14 ani : 
etapa pc școală, pînă la 16.V. 
etapa pe municipiu, oraș, sec
tor (municipiul București), cen
tru de comună, pină la 30.V. 
etapa pe județ și m. Bucu
rești, pină la 13.VI.
finala pe (ară, 25—27.VL, Con
stanța 
Elevi 14—19 ani :
etapa pe asociație, pînă la 16.V. 
etapa pe municipiu, oraș, sector 
(m. București), centru de co
mună pînă la 30.V.
etapa pe județ și m. București 
pină la 13.VI.
finala pe țară, 19—20.VI, 
Tineri din întreprinderi 
stituții 15—30 ani :
etapa pe asociație, 

pînă la
municipiu, oraș, sec- 
Bucurcști)

pină la l.VIII. 
județ și m. București, 

pînă la 15.VIII.
țară, 28—29.VIII,

al

b)

c)

dl
Brăila 
și in-

25.VII.
s- etapa pe 

tor (m.

etapa pe

el

finala pe 
Ploiești
Tineri din cooperația meșteșu
gărească 15—30 ani :

pe localitate (asociație), 
pînă la 27.VI. 

și m. București, 
pînă la 18.VII. 

3—5.IX,

etapa

etapa pe județ

pe (ară,

f)

finala
Mangalia
Tineri din mediul rural
15—30 ani :
etapa pe asociație, pină la 27.VI. 
etapa pe centru de comună,

pînă la 18.VII. 
pînă la 15.VIII. 
27—29.VIU,

etapa pe județ, 
finala pe (ară, 
Alexandria

h)

g) Studen(i :
— etapa pc

etapa pe

•— etapa pc

— finala pe

an și

£

facultate,
pînă la 26.X.1975 

institut,
pînă la 16.XI.1975 

centru universitar, 
pînă la ll.IV.

țară, 24—25.IV,
București 
Militari : 
finala pe 
mai—iunie 
finala pe tară a M.I., iulie

CROSUL TINERETULUI 
etapa pe asociație, pînă la 28.III. 
etapa pe localitate, oraș, muni
cipiu, sector (m. București) 
centru de comună, pînă la ll.IV. 
etapa pe județ și m. București, 

pînă la 25.IV. 
finala pe (ară, 2 mai, Buzău

CROSUL TINERILOR 
MUNCITORI 1G—30 ANI 

etapa pe asociație, pînă la l.VIII. 
etapa

(ară a M.A.N.,

etapa

te

pe localitate,
pînă la 15.VIII. 

pe județ Și m. București,
pînă la 29.VIII. 

pe tară, 12.IX, Craiova

e

finala , _ .
CROSUL TIPOGRAFILOR

etapa pe asociație, pînă la 10.X. 
finala pe (ară, 2l.X„ București
DINAMOVIADA IA CROS 

finala pe (ară — octombrie
BASCHET

CUPA TINERETULUI 
Siudenfi:
etapa pe an și facultate,

pînă la 9.XI.1975 
etapa pe institut, pînă Ia 18.rv. 
etapa pe centru universitar, 

pînă la 9.V.

«)

Militari:
finala pe (ară a M.A.N., 
mai—iunie

FOTBAL
CUPA TINERETULUI : 

Pionieri si școlari 8—10

g 
cute s-au constatat deficiențe în ceea ce privește 
angrenarea unui număr sporit de tineri. g

Importanța acestei mari competiții este subli- 0 
niată și de faptul că, in 1976, „Cupa tineretului" va g 
avea și faze finale, pe tară, la toate disciplinele 
cuprinse în programul său.

O altă acțiune de amploare-Crosul tineretului" 
se adresează tuturor categoriilor de tineri, urmă- 
rind să atragă un număr cit mai mare....................
ai alergării, mijloc simplu dar eficace 
nere a sănătății, de dezvoltare și călire 
mului.

De asemenea, in vederea satisfacerii 
tuturor cetățenilor, vor fi organizate și alte activi- g 
tăți competiționale cum ar fi : concursuri pentru g 
trecerea normelor (lin cadrul complexului polispor- g 
tiv „Sport și sănătate", campionate pe școli și fa- g 
cultăti. în toate unitățile de învățămint. competiții g 
județene specifice, cupe pe ramuri de producție, g 
festivaluri cultural-sportive, întreceri pentru tine- g 
rii din mediul ruraf, competiții pentru femei, con- g 
cursuri cu caracter tehnico-apllcativ, serbări și de- g 
monstrafii organizate cu prilejul unor zile festive, g

Organele și organizațiile cu atribuții au dato- g 
ria să ia măsuri din timp pentru popularizarea g 
competițiilor, pentru atragerea' unui număr cit mai g 
mare de participant'! la întreceri. g

MIRON OLTEANU
secretar al C.N.E.F.S.

de iubitori 
de menți- 
a organis

cerintelor

— etapa pc municipiu, oraș, 
mună, 14—20.VI.

b) Pionieri și școlari 10—14
— etapa pe școală, pînă la
— etapa pe municipiu, oraș, 

tor (m. București), centru 
comună, pînă la 23.V.

— etapa pe județ și m. București,
pină la 13.VI.

— etapa interjudețeană, 18—20.VI, 
Bacău. Brașov, Cluj-Napoca, 
Craiova, 'Galați, Oradea, Pitești, 
Vaslui

— finala pe (ară, 25—27.VL, 
Constanța

c) Tineri 
ani :

— etapa
— etapa

ci

co- — finala pe 
Alexandria

ani : d) Studenți :
9.V. — etapa pe
sec-

de — etapa pe
— etapa pe

ani și facultate, 
pînă la 9.XI. 1975 

institut, pînă la 18.IV. 
centru universitar, 

pînă la 9.V.

din mediul rural 15—30

pe 
pc

asociație, pînă la 30.VI, 
centru de comună, 

pînă la 18.VII 
județ, pînă la l.VIII.PC .

interjudețeană, 7—8.VIII.,
M. 

llm. Vîlcea, Satu Mare, 
Tulcca

a)

b)

~ finala pe (ară, 24—25.IV, Poiana 
Brașov

CUPA U.G.S.R.
— etapa pe asociație pînă Ia 4.VII.
— finala pe (ară, 11.VII, Bușteni

PATINAJ VITEZĂ
CUPA TINERETULUI

a) Pionieri și școlari 6—10 anî :
— etapa pe
— etapa pe 

nă, pină
b) Pionieri
— etapa pe
— etapa pe 

tor (m. 
comună,

— etapa pe 
pină la 13.1.

• finala pc (ară, 
curca Ciuc

POPICE
CUPA TINERETULUI

Tineri din întreprinderi și in
stituții, 15—30 ani :

•etapa pe asociație, pină la 25.VII.
- etapa pe municipiu, oraș, sec

tor (m. București), pină la 
l.VIII.

— etapa pe județ și m. București, 
pînă la 15.VIII.

— finala pc (ară, 28—29.VIII, Plo
iești

b) Tineri din eoopera(ia meșteșu
gărească 15—30 ani :

— etapa pe localitate (asociație), 
pină la 27.VI.

— etapa pe județ și m. București, 
pină la 18.VII.

— finala pe (ară, 3—5.IX, Manga
lia

școală, pînă la l.II. 
municipiu, oraș, comu- 
la 15.11.
și școlari 10—14 ani : 
școală, pînă la 4.1.
municipiu, oraș, sec- 

București), centru de 
pînă 
județ.

la 11.1.
și m. București,

31.1—LII, Mier-

a)

CUPA U.N.C.A.P. :
— finala pe

vasna
țară, septembrie. Co

finala pe (ară, 11—15.11. Cluj- 
Napoca

TENIS DE CÎMP
CUPA TINERETULUI

10—14 ani, 15—18 ani $1 
ani :
pe asociație sportivă, pî-
16.V.
pe municipiu, oraș, sec-

— etapa
— etapa

Caransebeș, Focșani, Iași, 
Ciuc,
Sibiu,

— finala pe (ară, 11—15.VIII., 
Alba Iulia

d) Studenți :
— etapa pe ani și facultate

pină la 9.XI.1975
— etapa pe institut, pină la 18.1V.
— etapa pe centru universitar,

pînă la 9.V.
CUPA SPERANȚELOR — 

MINIFOTBAL :
— etapa pe localitate.

21 .VI—15. VIII, 
finala pc (ară, 30.VIII.—5.IX., 
Constanța

GIMNASTICA
CUPA TINERETULUI

Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa, pe școală, pină la 13.VI 
etapa * pe municipiu, oraș, co
mună 14—20.VI.
Pionieri și școlari 10—11 ani : 
etapa pe școală, pînă la 16.V. 
etapa pc municipiu, oraș, sec
tor (m. București), centru de 
comună, pină la 30.V.
etapa pe județ și m. București, 

pînă la 13. VI.
finala pe țară, 25—27.VL, 
Constanța
Elevi 14—19 ani :
etapa pe asociație, pină la 29.TI. 
etapa pe municipiu, oraș, sec
tor (m. București), centru de 
comună, pînă la 14.III.
etapa pe județ și m. București, 

pînă la 28.III.
Iași

Militari : 
finala pc 
mai—iunie

ÎNOT
CUPA TINERETULUI

Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa pe școală, pînă la 13.VI. 
etapa pe municipiu, oraș, co
mună, 14—20.VI.
Pionieri și școlari 10—14 ani : 
etapa pe școală, pînă la 1.3.VI. 
etapa pe municipiu, oraș, sec
tor (m. București) centru de 

comună, pînă la 25.VII. 
județ și m. București, 

pînă la 8.VIII.
(ară, 13—15.VIII., Iași

tară a M.A.N.,

a)

bl

c)

finala pe (ară. 10—ll.IV., 
Militari : 
finala pe (ară a M.A.N., 
mai—iunie

HANDBAL
CUPA TINERETULUI

Elevi 14—19 ani : 
etapa pe asociație, pînă la 
etapa pe municipiu, oraș, 
tor (m. București), centru de 
comună, pînă la 23.V, 
clapa pe județ și m. București, 

pină la 6.VI. 
etapa interjudețeană, 14—15.VI., 
Bistrița, Brăila, Giurgiu, Hune
doara, P. Neamț, Slatina, Tg. 
Jiu, Tirgoviște 
finala pe (ară, 25—27.VI, Baia 
Mare

b) Tineri din cooperația meșteșu
gărească 15—30 ani :

~ etapa

d)

a)
9.V.
sec-

pe localitate (asociație), 
pînă Ia 13.VI. 

pe județ și m. București, 
pînă la 4.VII 

interjudețeană, 31.VIL— 
l.VIII., Baia Mare, Botoșani, 
Galați, Pitești, Ploiești, Tg. Mu
reș, Timișoara, București

•— finala pe țară, 3—5.IX., 
Mangalia

c) Tineri din mediul
15—30 ani :

— etapa
— etapa

etapa

rural

— etapa pe

— finala pc 
e) Militari : 

finala pe 
mai—iunie 
finala pe

(ară a M.A.N.,

(ară a M.T., iulie
JUDO
TINERETULUI:

a)

a)

pe asociație, 
pe centru

— etapa
— etapa 

Alba

pînă la 30.VI. 
de

pînă
pe județ, pînă 
interjudețeană,

Iulia, Alexandria,

comună, 
la 18.V1I. 
la l.VIII. 
7—8.VIII, 

Arad,

CUPA 
Militari : 
finala pe 
mai—iunie 
finala pe (ară a M.I., decembrla

LUPTE
CONCURSUL NAȚIONAL 

SĂTESC DE LUPTE
GRECO-ROMANE

(ară a M.A.N.

etapa 
etapa 
etapa 
finala

ed 
pe 
pe 
pe

asociație pînă la 2.V. 
județ pină la 30.V, 
zonă 3—12.1 X.
țară — octombrie
OINĂ
TINERETULUI :CUPA

Tineri din mediul rural 
15—30 
etapa 
etapa

ani :
pe asociație, pină la 30.VI. 
pe centru de comună.

pînă la 18.VII. 
pe județ, pînă Ia l.VIII. 
interjudețeană, 7—8.VXII.

Alba Iulia,

'f— etapa
— etapa 

Alexandria, Arad, 
Buzău, Sf. Gheorghc, Slobozia. 
Suceava. Zalău

— finala pe (ară, 20—22.VIII. 
Bistrița

CUPA SPERANȚEI,OR 
PENTRU PIONIERI

— etapa pe localitate, 21.VI—7.VIII
— finala pe (ară, 6—8.VIII., Frasin

CUPA U.G.S.R.
— etapa pe asociație sportivă, pînă 

la 6.VI.
— finala pe (ară, 25.VI, Mediaș

CUPA U.N.C.A.P.
— finala pe (ară, octombrie. Tg. 

Mureș
ORIENTARE TURISTICA

CUPA TINERETULUI
Pionieri și școlari 6—10 ani :*) . .

— etapa pe școală, pînă Ia 13.VI 
—■ etapa pe municipiu, oraș, comu

nă, 14—20.VI.
b) Tionieri și școlari 10—14 ani :
— etapa pe școală, pînă la 16. V.
— etapa pe municipiu, oraș, sector 

(m. București) centru de comu
nă, pînă la 30. V.

— etapa pe județ și m. București, 
pînă la 13.VI.

— finala pe țară, 13—15.VIII, Iași
c) Elevi 14—19 ani :
— etapa pe asociație, pînă la 16.V.
— etapa pe municipiu, oraș, sector 

(m. București), centru de co
mună, pînă la

— etapa pe județ 
pînă la 13.VI.

— finala pe țară, 
cipiul Gh. Gheorghiu-Dcj

d) Studenți :
— etapa pe an și facultate, pînă 

la 26.X.1975
— etapa pe institut, pină la 16.XI. 

1975

SANIE
TINERETULUI

Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa pe școală, pînă la l.II. 
etapa pe municipiu, oraș, co
mună, pînă la 15.11.
Pionieri și școlari 10—14 ani : 
etapa pe școală pină la 4.1. 
etapa pe municipiu, oraș, sector 
(m. București), centru de co
mună', pînă la 11.1. 
etapa 
rești, 
finala 
curea 
Elevi 
etapa 
etapa . . .
(m. București), centru de co
mună, pină la 18.1.
etapa pe județ și m. București, 
pină la 25.1.
finala pe tară, 7—8.II, Sinaia

SCHI
CUPA TINERETULUI

Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa pe școală, pină la 
etapa pe municipiu, oraș, 
comună, pînă la 15.11.

, Pionieri și școlari 10—14
— etapa pe școală, pînă la
— etapa pe municipiu, oraș, 

tor (m. București), centru de 
comună, pînă la 11.1.
etapa pe județ și m. București, 
pînă la 18.1.
finala 
curea 
Elevi 
etapa 
etapa .
tor (m. București), centru de 
comună, pină la 25.1.
etapa pe județ și m. București, 
pînă la 8.II.
finala pe (ară, 21—22.11, Pălti
niș
Tineri din întreprinderi și insti
tuții 15—30 ani :
etapa pe asociație pînă Ia 18.1 
etapa pe municipiu, oraș, sec
tor (m. București), pînă la l.II. 
etapa pe județ și m. București, 
pină la 15.11.
finala pe (ară, 28—29.11, Va
tra Dornei
Tineri din cooperația meșteșu
gărească 15—30 ani :

— etapa pe localitate (asociație), 
pînă la 18.1.

— etapa pe județ și m. București, 
pînă la 15.11.

•— finala pe tară, 28—29.11, Vatra 
Dornei

f) Tineri din mediul 
ani : 
etapa pe asociație, 
etapa pe centru 
pînă la 25.1. 
etapa pe 
finala pe 
niș 
Studenți : 
etapa pe 
la 11.1. 
etapa pe institut, pînă la 25.1. 
etapa pe centru universitar, 
pină la 8.II.
finala pe țară, 21—22.11, Paring 
Militari : 
finala 
rie 
fijiala 
rie

CUPA
a)

bl

c)

a)

bl

c)

d)

c)

g)

h)

*1

m. Bucu-pe județ, și 
pînă la 18.1.
pe (ară, 31.1—l.II, Mier- 
Cluc

14—19 ani :
pe asociație pînă la 11.1. 
pc municipiu, oraș, sector

a) Elevi 
19—25

— etapa 
nă la

— etapa
tor (m. București), centru da 
comună, pînă la 30.V.

— etapa pe județ și m. București, 
pînă la 13.VI.

•— finala pe țară, 3—4.VIL, muni
cipiu Gh. Ghcorghiu-Dej

b) Studenți :
— etapa pe an și facultate, pînă la 

26.X.1975
— etapa pe institut, pînă la 16.XI. 

1975
— etapa pe centru universitar, 

pînă la ll.IV.
>— finala pe țară, 24—25.IV, Bucu

rești
CUPA „TOT ÎNAINTE"

— etapa pe. localitate, 21.VI.—7.VIII.
— finala pe țară, 26—29.VIII Tg.

Mureș
TENIS DE MASĂ

CUPA TINERETULUI
Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa pe școală, pînă la 4.IV. 
etapa pe municipiu, oraș, sector,' 
comună, pînă la 15.IV.
Pionieri și școlari 10—14 ani 5 
etapa pe școală, pînă la 29.11. 
etapa pe municipiu, oraș, sec
tor (m. București), centru de 
comună, pînă la 14.III.
etapa pe județ și m. București, 
pînă la 28.III.
finala 
doara 
Elevi 
etapa 
etapa . .
tor (m. București), centru de 
comună, pînă la 14.III. 
etapa pe județ și m. 
rești, pină la 28.III.
finala pe țară. 5—6.IV, 
Tineri din întreprinderi 
Stituții 15—30 ani : 
etapa pe asociație, pînă la 29.11. 
etapa pc municipiu, oraș, sector 
(m. București), pînă la 14.III. 
etapa pc iudei și m. București, 
pînă la 28.III.
finala pe țară. 3—4.IV., Focșani 
Tineri din cooperația meșteșu
gărească 15—30 ani :
etapa pe localitate (asociație), 
pînă la 22.11.
etapa pe județ și m. București, 
pînă la 14.III.
finala 
zău

Tineri 
ani : 
etapa

— etapa

a)

b)

e)

cl)

e)

f)

pc țară. 8—10.IV, Hune-

ii—19 ani :
pe asociație, pînă la 29.11. 
pe municipiu, oraș, sec-

I’ll cu

Pitești, 
și in

din mediul rural 15—30

l.II.
sector,

ani :
4.1. 

sec-

pe (ară, 31.1—l.II, Mier- 
Ciuc

14—19 ani :
pe asociație, pînă la 11.1. 
pe municipiu, oraș, sec-

pe asociație, pînă la 29.IL 
pe centru de comună, 

pină la 14.III.
— etapa pe
— finala pe 
g) Studenți :
— etapa pe 

la 8.II.
— etapa pe
— etapa pe 

pînă la 7.III.
— finala pe (ară, 20—21.III, Timi

șoara
CUPA

județ, 
(ară.

an și

rural 15—30

pînă Ia 11.1. 
de comună.

județ, 
(ară,

an și

pînă la 8.II.
21—22.11, Pălii-

facultate, pină

pe (ară a M.A.N., februa-

pe (ară a M.L, februa-

pînă la 28.III.
5—6.1V. Pitești

facultate, pînă

institut, pînă la 22.IL 
centru universitar.

SPERANȚELOR PENTRU 
PIONIERI

pe localitate, 21.VI—— etapa
15.VIII.

•— etapa finală, 30.VIII—5.IX. Ga
lati

a)

bl

c)

d)

TIR
CUPA TINERETULUI

Pionieri și școlari 6—10 ani : 
etapa pe școală, pînă la 
etapa pe municipiu, oraș, 
tor, comună, 14—20.VI.
Pionieri și școlari 10—14 
etapa pe școală, pînă la 
etapa pe municipiu, oraș, 
toi- (m. București), centru de 
comună, pînă la 30.V.
clapa pe județ și m. București, 
pină la 13.VI
finala pe (ară, 13—15.VIII, Iași 
Elevi 14—19 ani :
etapa pe asociație, pînă la 16.V. 
etapa pe municipiu, oraș, sec
tor (m. București), centru d« 
comună, pînă la 30.V.
etapa pe județ și m. București, 
pină la 13.V1.
finala pe (ară. 3—4.VII. muni
cipiul Gh. Ghcorghiu-Dej

13. VI 
sec-

ani l
16. V.
sec-

30. V.
și m. București.

3—4.VIL, muti

b)

CUl’A TINERF^ULUI
Pionieri și Școlari 10—14 ani : 
etapa pe școală, pînă la 29.11. 
etapa pe municipiu, oraș, sector 
(m. București), centru de co
mună pînă la 14.III.
etapa pe județ și m. București, 
pină la 28.III.
finala pe (ară, 8—10.IV, Hune
doara
Studenți :
etapa pe an și facultate, pînă 
la 2.XI.1975
clapa pe institut, pină la 30.XI. 
1975

Militari : 
finala 
iunie 
finala

pe

pe

țară a M.A.N., mai-

(ară a M.I., mai
TRINTÂ
TINERETULUI:CUPA

Tineri din mediul rural 15—3* 
uni :

— etapa pe asociație, pînă la 20.VL
— etapa pe centru de comună, 

pînă la 5.IX.
— etapa pe județ, pină la 21.IX.
— finala pe (ară, 4—5.XII, SL

Gheorșhg
CUPA U.N.C.A.P. :

(ară, august. Botoșani
VOLEI
TINERETULUI

a)

— finala pe

CUPA
a) Stutlenți :
— etapa pe 

la 9.XI.1975
— etapa pe institut, pînă la 18.IV;
— etapa pe centru universitar, 

pînă la 9.V.
b) Militari :
— finala pc 

iunie

an și facultate, pini

lară a M.A.N., mai-

★
etapele de masă alo 

se pot organiza
NOTA : La

,’,Cupei tineretului' 
întreceri și la alte ramuri de sport,



După al doilea turneu din Divizia masculina A
CAMPIONATUL TREBUIE SĂ FIE 0 TRAMBULINĂ

de handbal

Sl NU 0... BARIERA!
Consumat în noua Sală a sportu

rilor din Bacău, cel dc-al doilea tur
neu din cadrul Diviziei A de hand
bal masculin ne-a prilejuit o serie 
de însemnări, din " păcate nu prea 
îmbucurătoare, cu privire la stadiul 
atins în pregătire de fruntașele 
handbalului nostru.

Vom arăta, astfel, de la bun în
ceput, că nivelul valoric al frunta
șelor Diviziei A este SCĂZUT sau, 
mai bine zis, SE MENȚINE SCĂ
ZUT, fapt îngrijorător prin prisma 
intereselor și obiectivelor lotului re
prezentativ. Lacunele în pregătire 
s-au arătat la aproape toate echipele 
și la aproape toate capitolele, mai 
puțin angajamentul fizic, care a 
atins (și chiar depășit !) cotele cele 
mai ridicate. Trecînd la concret, vom 
arăta că mai toate formațiile conti
nuă să manifeste — în joc — vechi
le slăbiciuni. Steaua, a cărei valoare 
incontestabilă o situează cu mult 
peste nivelul celorlalte divizionare A. 
întâmpină încă dificultăți în fața 
unor adversare cu atac percutant. 
Motivul ? Fragilitatea sistemului său 
defensiv, dovedită la Bacău în 
jocurile cu „U“ București și, mai 
ales, cu „U“ Cluj-Napoca. Cea de a 
doua formație de marcă a handba
lului nostru, Dinamo București, pă
cătuiește la celălalt capitol, adică al 
atacului. Tn timp ce apărarea sa 
reușește să se descurce foarte bine 
în situații dificile._ ofensiva se po
ticnește deseori din pricina insufi
cientei eficacități și a lipsei de dc»- 
eizie manifestată 
realizatori : Dan
Cosma. Noroc că Licu, acest jucător 
demn de admirat pentru dăruirea 
lui, găsește mereu resurse să-și 
scoată coechipierii din impas.

Alte două echipe care trec prin

de principalii 
Marin, Ta se și

yandbalisteJe ca/nadience urmăresc (l-a Ploiești) cu atenție jocurile 
celor mai bune echipe din țară. Foto : V. BAGEAC

„AM VENIT ÎN ROMÂNIA SĂ lNVĂTÂM...“
ne declară handbalistele din Canada

Handbalul este practic un sport 
nou in „Tara hocheiului". Prima 
sa prezentă în arena internațio
nală este legată de campionatul 
mondial masculin din 1967. O prer 
zență mai mult simbolică a cana
dienilor (au pierdut meciul din 
serii împotriva Homânioi cu 
3—28). care aliniau o selecționată 
de... foști baschetbaliști. în anii 
care au urmat, acest sport a prins 
însă serioase rădăcini, astfel că 
astăzi handbalul a ajuns să fie 
practicat în mai toate școlile și 
universitățile din cele 10 provin
cii canadiene.

Recent, iubitorii sportului din 
țara noastră au avut prilejul de 
a urmări evoluțiile celor mai bune 
jucătoare canadience în compania 
unor formații din București și Pi
tești. A fost, de fapt, un prim 
contact cu cea dinții finalistă —- 
calificată din oficiu — a turneu
lui olimpic din 1976. O echipă 
foarte tînără (media de vîrstă — 
19 ani) cu jucătoare destul de 
bine dotate fizic (multe dintre a- 
cestea au practicat atletismul, 
înotul, voleiul și chiar-... fotbalul 
american !), care mînuiesc cu ușu
rință balonul șT manifestă aptitu
dini promițătoare pentru a se 
releva și în acest sport.

într-o discuție purtată cu Andră 
Parra și Maurice Doeub. doi foști 
internaționali, care pregătesc ac
tualmente echioa olimpică a Ca
nadei, am aflat că majoritatea 
purtătoarelor tricoului cu frunza 
de arțar sînt din Quebec, provin
cie în care handbalul are cei mai

CAMPIONATUL FEMININ
tUrmare din pag. 1)

fusese ea însăși cu o seară înain
te), echipa bucureșteană s-a clă
tinat, n-a mai avut aplomb. Deși 
a condus cu 5—2, 7—4, 8—5, 12—10 
și 15—13, Confecția a ratat un fi
nal în care ar fi putut să-și con
solideze victoria ce se profila. 
Este însă meritul echipei lui D. 
Szabo de a fi știut să speculeze 
neputința performerei acestui tur
neu. Principale realizatoare : Lacz- 
kovici (V) —7, Grigoras (C) —5.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RULMENTUL BRAȘOV 13—13. 
Un punct — prim ! ■— de bun au
gur pentru formația brașoveănă, 
proaspăt revenită în divizia A. 
Irene Oancea și foarte tinerele dhr 
talentatele x?i colege alcătuiesc o 
echipă de certă perspectivă, cu po
sibilități și resurse nebănuit de 
mari. Jucătoarele de la Rulmentul 
practică un handbal-spcctacol, fru

momente de impas din cauza insu
ficientei pregătiri sînt II. C.
Baia Mare și „U“ București, 
ma dintre ele, insuficiențele 
nifestă atît în atac — sub 
unui joc dezorganizat, lipsit de ritm 
și de eficiență (e drept in condi
țiile absenței valorosului Mironiuc) 
—, cît și în apărare, unde dublajele 
și promptitudinea ieșirilor la adver
sarul cu mingea Iasă de dorit. 
Atacuri hao-tice, fără participarea 
creatoare a unui coordonator inspi
rat, prezintă și „U“ București — una 
dintre nescontatele învinse din pri
mele turnee. Deși studenții au ca
pacitatea de a depăși multe dintre 
echiipele în fața cărora au cedai, 
ei nu reușesc acest lucru pentru că 
rtu-și organizează suficient jocul, 
drept urmare irosind multe, foarte 
multe mingi. în plus, „U“ București 
mai suferă și de pe urma ratărilor 
de la 7 m. problemă legată, firește, 
tot do pregătire. .

Ineficiență în atac au mai mani
festat în turneul recent 
Știința Bacău (altfel o 
Politehnica Timișoara și 
Napoca. Despre ultimele

Minaur 
l.aa pri
se ma- 

forrna

încheiat 
revelație). 
„U“ Cluj- 
două tre

buie să vorbim, însă. în termeni lau
dativi, pentru că în condițiile ple
cării unor jucători adecvați postului 
de coordonator ele reușesc totuși să 
practice un handbal bun, de cali
tate. De altfel, aceste două formații 
se dovedesc în mare progres față de 
campionatul trecut. Tn sfîrșit, cele
lalte cinci divizionare A ■ — •
Brașov, CSU Galați, CSM 
ASĂ Tg. Mureș și Rafinăria 
jen — au manifestat la Bacău 
decizie și ambiție în partidele 
late, dar în privința calității 
lui au șl ele serioase carențe, 
gînd. la toate cele de mai sus că

Dinamo 
Borzești, 

Telea- 
multă 

dispu- 
jocu- 

Adău-

mulți legitimați. 16 formații mas
culine și alte 6 feminine aflate în 
prima ligă (există și o ligă se
cundă în care activează și echipe 
din... New York) își dispută în 
fiecare an titlurile de campioane. 
Fiecare școală își are echipele 
sale și propriul teren. însăși exis
tenta (de doi ani) a unei Federații 
a Quebec-ului certifică dorința de 
a organiza în condiții cit mai 
bune o activitate ce se lărgește 
de la an la an.

„Am vâslit in România. Mecca 
handbalului", să învățăm — ne 
declara foarte sincer Andre Parra. 
Cu citeva săptămîni înainte am 
primit vizita antrenorului român 
Eugen Trofin. care a tinut o serie 
de prelegeri în fata celor mai buni 
specialiști. La fel de folositoare 
ne-au fost și cele citeva jocuri 
susținute aici în compania unor 
formații de bună valoare. Noi 
v-am ruga să fiți mai îngăduitori 
în aprecierea actualelor potente 
ale echipei noastre, alcătuită ex
clusiv din eleve și studente. De 
altfel, ne aflăm abia la primul 
nostru turneu pe continentul eu
ropean. Vă asigur insă că vom fo
losi din plin bogatele învățăminte 
dobîndite cu acest prilej. De ase
menea, aș dori ca și prin interme
diul ziarului dv. să. aduc calde 
mulțumiri celor care ne-au invi
tat, ca și celor care au făcut tot 
posibilul pentru a asigura o cit 
mai plăcută ambianță in jurul 
nostru".

Adrian VASIUU

mos. curat și destul de eficient. 
IjC lipsesc insă curajul ofensiv, o 
doză de asprime în apărare și — 
desigur •— experiența. Progresul, 
doar cu trei jucătoare care au 
muncit efectiv (Mamiaca, Ștefan și 
Ciobanu) ne-a păruit lipsită de 
vlagă, prea sigură de o posibilă 
victorie. Principale realizatoare : 
Oancea (R) — 7, Ștefan și Ciobanu 
(P) cite 5.

„U“ TIMIȘOARA — MUREȘUL 
TG. MUREȘ 20—14. încă sub in
fluența eșecului din ziua prece
dentă,- campioanele au început me
ciul lipsite de decizie și, drept 
urmare, formația mureșeană — 
din nou pusă pe fapte mari I ►— 
a preluat inițiativa, dominând 
prima repriză. La reluare, însă, 
studentele au ieșit din apatie, lu
cru reflectat imediat în teren și 
pe tabela de marcaj. Principale 
realizatoare : Cojocaru (U) •— 6, 
Soos și Dorgo (M) câte 3.

echipelor practică omajoritatea
apărare mult prea dură și că ten
dința jucătorilor de a interveni în 
arbitraje devine îngrijorătoare, avem 
imaginea exactă a principalelor ca
rențe din handbalul nostru masculin, 
in acest moment. Dacă va continua 
să meargă jpe această linie, campio
natul nu va putea servi înaltele o- 
biective ale lotului reprezentativ, e- 
xistind chiar pericolul de a frina 
ascensiunea de formă și de valoare 
a tricolorilor. Un lucru este cert : 
campionatul trebuie să fie o tram
bulină, și nu o barieră !...

Horia ALEXANDRESCU
1. STEAUA 7700 199-118 14
2. Dinamo Buc. 7700 149-111 14
3. Poli Timișoara 7511 136-125 11
4. Știința Bacău 7 4 1 2 117- 96 9
5. Dinamo Brașov 7412 166-148 9
6. Minaur B. M. 7412 150-139 9
7. „U“ Cluj-Napoca 7313 129-126 7
8. CSU Galați 7214 135 144 5
9. CSM Borzești 7115 134-160 3

1*0. ASA Tg. Mureș 7106 120-171 2
11. „U“ București 7016 115-170 1
12. Rafin. Teleajen 7007 114-177 0

UN DERBY NEAȘTEPTAT: L E. F. S. - POLITEHNICA 76-70
Sălile Floreasca și Olimpia — Con

structorul au găzduit, ieri, meciurile 
etapei a 9-a a Diviziei A la baschet 
feminin. Iată rezultatele și unele 
amănunte:

I.E.F.S. — POLITEHNICA 76—70 
(37—35). Prin prisma evoluției aces
tor echipe în etapele anterioare, se 
părea că I.E.F.S. va cîștiga detașat. 
Pe teren. însă, lucrurile s-au petre
cut altfel, deoarece fostele campioa
ne, făcînd <«1 mai bun meci al lor 
din acest campionat, au dat o re
plică deosebit de dîrză, determinînd 
o întrecere echilibrată. Este drept, 
actualele campioane au condus în 
min. 13 cu 27—15, însă replica a ve
nit imediat și în min. 17 tabela 
electronică indica 27—27. Pe parcurs, 
I.E.F.S. a încercat să se desprindă 
și uneori a reușit (datorită în special 
Lilianei Rădulescu), dar de fiecare 
dată Politehnica a avut resurse să 
revină, tn final, baschetbalistele de 
la I.E.F.S.. cu posibilități fizice evi
dent superioare, s-au impus și au 
cîștigat al nouălea meci consecutiv, 
rămînînd neînvinse și principale can
didate la titlu. Au înscris: L. Kft- 
dulescu 27, Mihalic 11, Simionescu 
și Giurea cite 8, Basarabia, Balai, 
Portik cite 6. Capotă 4 pentru I.E.F.S.. 
respectiv Ciocan 24, Ta fia n 15, De-

SE CUNOSC FINALIȘTII
în cinci orașe s-au încheiat, recent, 

cele șase semifinale ale campionatu
lui national masculin individual de 
șah, ediția 1975. Turneele au reunit 
aproape 100 de concurenți — maeștri, 
candidați de maeștri, încă tor 1 de ca
tegoria I. Lupta pentru calificarea 
în finala competiției (noiembrie-de- 
cembrie, la Sinaia) a fost foarte în
cordată șl interesantă. Cu mici ex
cepții. echilibrul de forte a carac
terizat întrecerea, iar ultima rundă 
a fost decisivă în majoritatea gru
pelor.

Scorul absolut al semifinalelor l-a 
înregistrat maestrul internațional Ca
rol Partoș — 134,2 puncte, din 15, 
urmat de maestrul international Vo- 
lodea Vaisman și maestrul Paul Voi- 
culescu, cu 1271 din 15. în general, 
favoriții s-au impus, dar n-au lipsit 
nici surprizele. Astfel, <’. Butnarii a 
cîștigat scria de lă Călimănești. Ală
turi de el, AI. Cheșcă și W. Oft reu
șesc porformanta de a se califica 
pentru prima dată in finală. După o 
absență de 3 ani din activitatea com- 
petițională, maestrul Eni. Reicher 
marchează o frumoasă reintrare.

La întrecere au participat și cele 
patru jucătoare care ne vor repre
zenta în turneele zonale. Iată rezul
tatele lor: Gertrude Baumstark — 
7 1/2 din 14 (locul 7—9). Suzana Ma- 
kai — 7 din 15 (locul 10—11), Elisa- 
beta Polilironiade — 6 din 15 (locul 
12) și Margareta Teodorescu — 5 din 
15 (locul 13—14).

Fată pe cel 18 jucători calificați în 
finală (în paranteză punctajul rea
lizat): Th. Ghițescu (11 1/2). Km. Un- 
gureanu (11), Btn. Reicher (11), P. 
Voiculescu (12 1/2), M. Șubă (12), M. 
Pavlov (10 1/2), C. Bartos (13). A. 
Kertesz (11). N. Bijin (10), V. Vals-

DUMINICĂ ÎNCEPE 
DIVIZIA B LA RUGBY

Duminică 21 septembrie ee dă 
startul și în întrecerea diviziona
relor B la rugby. Noua ediție 
marchează unele modificări fată 
de cea precedentă. Astfel,' pentru 
promovarea în rîndul primelor 10 
echipe ale țării, câștigătoarele celor 
trei serii vor trebui să-și dispute, 
în cadrul unui turneu de baraj, 
șansa ocupării unuia din cele două 
locuri „vacante“ în Divizia A. 
Apoi, — alt fapt nou — după cum 
am mai remarcat cu satisfacție, 
în Aibă lulia si Bal? se vor juca 
meciuri de rugby în premieră 1

Iată programul etapei inaugu
rale : SERIA I : Constructorul 
Alba lulia — Dacii I.PA. Sibiu, 
Rapid Buc. — Petrochimistul Pi
tești, I.P.G. Ploiești — C.F.R. Bra
șov, Sportul studențesc A.S.E. Buc. 
— Minerul Lupeni, I.O.B. Balș .•— 
Electroputere Craiova; SERIA A 
n-A: Aeronautica Buc. — Arhitec
tura Buc., U.RA. Tecuci — Rapid 
C.F.R. Galati, Dunărea Giurgiu — 
S.N. Oltenița, Constructorul Bu
zău — Cimentul Medgidia. Poli
tehnica II Iași — C.S.M. Suceava; 
SERIA A III-A „constănțeană": 
Constructorul — I.T.C., Chimia
Năvodari — Farul II, Dacia — 
Ideal Cernavodă, Portul — Alba
tros Eforie Sud, Voința — C.F.R.

S AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE PARAȘUTIȘT1L0R
• Maria lordanescu și llie Neagu, pe primele locuri in da$amentu! 

general individual ® A. S. Oțelul Galați, ciștigătoarea probei de grup

Vineri, ultima zi a campionatelor 
republicane de parașutism, a furni
zat o nouă surpriză, sportivii gălă- 
țenl ciștigînd proba de salt in grup 
cu aterizare la punct fîx. Elevii an
trenorului I. Ceapă au reușit să-și 
adjudece primul loc la o diferență 
apreciabilă (3,60 m) de echipa bucu- 
resteană, clasată a doua.

Cu aceasta întrecerile din cadrul 
celei de a Xlll-a ediții s-au încheiat. 
Astăzi, de la ora 10, pe aerodro
mul București-Crineenl, va avea loc 
festivitatea de închidere, urmată de 
o demonstrație la care participă lau- 
reațli campionatului.

Clasamentul general individual (2 
probe) — masculin: 1. llie Neagu 
(A.C. „Aurel Vlaicu“ București) 3,87, 
2. ion Bucurescu (A.C. ,,Gh. Bănciu- 
lescu“ Ploiești) 4,89, 3. lordache Ba- 
salîc (A.S. ..Oțelul44 Galați) 5,50; fe
minin: 1. Maria iordăncscu 6.27, 2. 
Florica Uță 6,30, 3. Aurelia Tudorică 

ÎN DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ,

metrescu 12. Prunca 8. Tlta 7. Gugu 
4. Arbitrii A. Atanaseseu și Em. Ni- 
coleseu au avut o misiune dificilă, 
de care s-au achitat satisfăcător. 
(O. ST )

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
— CRIȘUI. ORADEA 72—«0 (32—31). 
Intilnirea avea miză pentru ambele 
formații. învingătoarea -reintra cu 
mari șanse în lupta pentru clasarea 
în primele șase locuri, adică în gru
pa superioară a campionatului. In 
această situație, baschetbalistele din 
Cluj-Napoca și Oradea au Intrat pe 
teren marcate evident de emoții. Pri
mele pare și-au revenit au fost clu- 
iencele, elevele antrenorului Nicolae 
Martin care, cu un plus de experi
ență și o tehnică superioară, s-au 
detașat pe tabela de marcaj. Ele au 
avut în Mecca cea mal bună jucă
toare, care și-a făcut datoria atît în 
apărare, cit sl în atac. Crlșul, cu 
jucătoare fără talie înaltă, a încer
cat, să contracareze printr-un joc po
zițional, dar acesta nu a fost sufi
cient. Cele mai eficace: Anca 27, 
Prăzaru 19 și Merca 15 de la învin
gătoare. Casetti 13, Roca 12 de la în
vinse. Au condus cu scăpări N. 111- 
cscu si M. Neguleseu. (P. IV.).

universitatea ttmtsoaha — 
C.S.U. TG MUREȘ 61—52 (21—33).

CAMPIONATULUI DE ȘAH
man (12 1’2), Rh. MHitelu (11 1/2), 
Al, Cheșcă (10), C. Radovici (10 1/2), 
M. Ghindă (10 1/2), W. Ott (10 1/2), 
C. Butnarii (10 1/2), V. stoica (10), 
C. Botez (9 1/2).

Cor II se vor alătura trei jucători 
cu drept de joc direct tn finală: A. 
Urzică — deținătorul titlului, marele 
maestru Fl. Gheorghiu și maestrul 
international v. Cioe&ltea.

Mllfl REZUtTATE DIN CAMHONA- 
ftUIU TUL REPUBLICAN DE VITEZA 
IN COASTA. Etapo a patra o campiono' 
tului republican de viteza In coastă, des
fășurată pe un traseu de pe Valea Oitu- 
xului a dat următorii invinqâtori: clasa 
1000 cmc — M. Rusescu (Tractorul Bra
șov) pe Flot 1000 Abarth, 1150 cmc — 
D. Gîndu (I.O.B. Balș) pe Dacia 1100, 
1300 cmc — Eugen Cristea-lonescu (I.O.B. 
Bafș) pe Renault 8 Gordini, clasa peste 
1300 cmc — C. Finichi (Tractorul Brașov) 
pe Fiat 124 Abarth, Dacia 1300, grupa I 
— Z. Szenfpoli (Tractorul Brașov), Dacia 
1300, grupa a ll-a — D. Motoc (Tractorul 
Brașov). Clasament general: 1. C. Finichi 
pe Fîat 124 Abarth, 2. V. Popa (Tractorul 
Brașov) pe Fiat 124 Abarth, 3. H. Graef 
(C.S.U. Brasov) pe B.M.W. 2002; clasa
ment pe echipe: 1. Tractorul Brașov, 2. 
I.O.B. Bd$, 3. C.S.U. Brașov. Etopa a 
V-o (și ultimo) va avea loc în zilele de 
11 și 12 octombrie la Poiana Brașov.

CAIAC 
CANOE

LACUL HERĂSTRĂU o gâz- 
duit o interesantă și tra
dițională întrecere: “

pa Fondiștilor". Concursul, care o 
aproape 100 de echipaje, a fost 
not de sportivii clubului Dinamo 
rești, învingător! în 7 din cele 11 
desfășurate, lata cîștlqătorii 
k 1—504MJ m: A. Ivon (Rapid). 
piu: O. Ivanov (Voința); Tineret: C l! 
A. Jvan (Dinamo); Senioare: X 1-2500 m: 
L Paroschiv (Dinamo); Tineret (fete) î 
caiac simplu: M. Voicu (Dinamo); Juni
ori I: K T: M. Ciobanu (Dinamo); canoe 
simplu: M. Dumitru (Olimpia); Juniori 
II: canoe simplu: G. Dumitru (D) ; Juni
oare Ir X 1—2500 m: E. Ghebour (Olim
pia); Tineret (băieți): caiac simplu: C. 
Garicn (D); Juniori ||: X 1—2500 m: G. 
Enescu (D). Clasament general: 1. Dina
mo 291 p, 2. Olimpia 102 p, 3. Cuteză
torii 46 p.

LUPTE

i,Cu* 
reunit 
domî- 
Bucu- 
cursa 

Seniori: 
canoe sim-

PRIMA EDIȚIE a competi
ției de lupte qreco-romane 

„Cupa Gloria*, organizată la Buzău, a 
reunit patru echipe din Divizia A : Pro
gresul Brăila, Petrolul Ploiești, Carp ați 
Sinaia șl C.S.M. Gloria din localitate. 
Trofeul a fost -cîștigat de C.S.M. Gloria 
Buzău. O cdpă pentru cel mal tehnic 
luDtător a fost atribuită ploieșteanului 
Nicolae Virgîi (cat. 74 kg) și o alta celui

PE MICUL ECRAN: Sîmbătă 20 
septembrie — ora 17,30: Baschet 
masculin: ROMANIA — BULGARIA, 
transmisiune directă de la tola 
Floreasca. in pauza, la ora 18,05: 
rezumaț filmat din meciurile de 
fotbal A.S.A. *Tq. Mureș - Dvna- 
mo Dresda șl Universitatea Cra
iova — Steaua ro<ie Belorad, din 
cadru) ,,Cucei "U.E.F.A.". Duminica 
21 septembrie, ora 18,00: boschet 
masculin: ROMÂNIA - IUGOSLA
VIA (repriza a ll-a), Transmisiune 
directă de la sala Floreosca. 

7,45 (toate de la A.C. „Aurel Vlaicu" 
București); clasamentul probei de 
salt în grup cu aterizare Ia punct 
fix: 1. A. S. „Oțelul** Galați (Grigore 
Basalîc, iordache Basalîc. Aurel Vor- 
nicescu. Bebe Radu) 9,03 ni. 2. A. 
C. „Aurel Vlaicu44 București (Die 
Neagu, Marin Neagu. Emil Dumi- 
trașcu, Mihai Mănescu) 12,63 m, 3. 
A.C. „Someștfr* Cluj-Napoca (Ștefan 
Șeplecan, Vasile Nica, Adrian Cră
ciun. Vasile Perde) 22,56 in. Trofeul 
transmisibil pentru echipa eu cel 
mal mare număr de puncte acumu
late a revenit aeroclubului bucurcș- 
tean. Cupa pentru echipa cu cei 
mai mulți tineri formați în taberele 
U.T.C., participant! la această ediție, 
a revenit A.C. „Henri Coandă** Pi
tești, iar Cupa pentru cea mai tânără 
participantă cu rezultate bune ta 
concurs (locul 8 în clasamentul ge
neral) a revenit sportivei Georgeta 
Prodan din Galați.

C.S.U. GALAȚI — SANATATEA 
PLOIEȘTI 81—71 (35—44).

RAPID — PROGRESUL 63—41 
(45—17).

OLIMPIA — CONSTRUCTORUL — 
VOINȚA 76—44 (38—17).

„CUPA PRIETENIA44
LA MOTOCROS

Duminică dimineața, pe Dealul 
Berchiului din apropierea orașului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej se va des
fășura „Cupa Prietenia** la moto
cros. Competiția se adresează spor
tivilor de la clasa 250 cmc și reu
nește Ia start valoroși alergători 
din Bulgaria. R. I). Germană, Po
lonia, Ungaria, U.lt.S.S. și România.

Conform programului, cursele se 
vor disputa în două manșe a cite 
30 de minute, plus două ture. Tra
seul. ales de către organizatori pe 
Dealul Berchiului, măsoară in jur 
de 1 600 m, prezentînd obstacole 
naturale și teren denivelat. La a- 
ceastă interesantă întrecere mot.o- 
crosiștii își vor disputa întîietatea 
atît pe echipe, cît si individual.

Iată lotul sportivilor noștri la 
această ediție a „Cupei Priete
nia** la motocros : Mihai Ranu 
(Poiana Cîmpina), Aurel lonescti 
(Energia Cimpina), Paul Filipescn 
(I.T.A. Tg. Jiu), Traia-i Moașa. 
Andrei Benedck și Petre Lueaei 
(Steagul roșu Brașov). Stelian Pa- 
raschiv (Locomotiva Ploiești), Vic
tor Gavrilă (Automobilul Buzău].

mai tînăr concurent - llie Constantin 
(15 ani) de la Carpați Sinaia. (D. Soore 
— coFesp.)

PENTATLON întrecerile juniori- 
MODERN LOR- lntre 24 28FIVUCIUX septembrie sînt progra
mate, în orașul Timișooro, campionatele 
republicane de juniori, individual și pe 
echipe, la competiție urmînd a lua parte 
și două echipe din Ungaria și Austria. 
Cei mai mulți dintre participonții la fina
la campionatului foc narte din cluburile 
Olimpia-Constructorul, Școala sportivă nr. 
1 (ambele *’ **
Timișoara.

din București) și Universitatea

CLUBUL OLIMPIA organi
zează în zilele de 21, 28 

și 5 octombrie o competiție

SCHIMBĂRI |N CALENDA
RUL COMPETțȚIONAl. «n- 
efectuate de către Bireul

RUGBY 
septembrie 
pentru juniori, dotată cu trofeul ,,Memo
rialul Ion Buzoianu**, regretatul antrenor 
șl animator ol rugbyului din ultimele trei 
decenii. La competiție iau parte echipele 
bucureștene Clubul sportiv școlar, Gri- 
vița Roșie, Dinamo și Olimpia. Partidele 
se vor desfășura pe stadionul clubului 
organizator.

SCRIMĂ 
tern au fost 
federal, ținînd cont de programul de 
pregătire al sportivilor fruntași în vede
rea Jocurilor Olimpice. Astfel, campiona
tele republicane de tineret (individual și 
pe echipe) se vor desfășura Io Bucu
rești, în sala Floreasca |l, după urmă
torul program: marți 14 octombrie — 
floretă m Ind.î miercuri 15 oct. — floretă 
f Ind.; Joi 16 oct. — floretă m4f echipe: 
vineri 17 oct. — sabie ind.; sîmbătă 18 
oct. — spadă Ind.; duminică 19 oct. — 
sabie 4* spadă echipe; etapa diviziei A. 
programată pentru toate armele în luna 
octombrie, se va desfășura tot la Bucu
rești (sala Floreasca li) în "zilele d« 
25 ?i 26.

VOLEI 
ȘCOLARI, 
partidele 
1975-1976 _ ______  ____
șl școlarilor. Iau parte 48 de echipe 
masculine sl tot otitea feminine • ECHI
PA MASCULINA A CANADEI o sosit Ieri 
In Capitală pentru o susține -citeva an
trenamente șl meciuri cu reprezentativa 
României. Primul joc cu public este pro
gramat luni de la ora 18. In salo Flo
reasca • FORMAȚIA FEMININA A 
R.S.S. UCRAINENE, cîstigătotfren Soarto- 
chiadei U.R .S.S. Ia volei, este «așteptată sâ 
sosească în București, und* **7 susțînel 
meciuri amicale cu echipa Pnmâniej. Pu-i 
mul Joc urmează să se desfășoare marți.I 
în 'sala Floreasca, în cunjpb’cu cea de ol 
doua întîlnire masculină România - Ca l 
nada. I

START IN DIVIZIA NAȚIO
NALA DE JUNIORI $B 

Astăzi și mîine sînt programate 
primei etape din cadrul *edițieî 
a diviziei naționale a Juniorilor

Sportul Pflțjo



U CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE

CONNORS Șl CERULAITIS IN FINALA CAMPIONATELE
TURNEULUI DE TENIS DE LA HAMILTON MONDIALE

MOSCOVA, 19 (prin telefon). 
Campionatele mondiale și euro
pene dc haltere au înregistrat în 
ziua a 4-a a întrecerilor, la cate
goria ușoară un record de parti
cipare : 28 de concurenți. Țara 
noastră a’ fost reprezentată la a- 
ceastă categorie de doi sportivi — 
Alexandru Kiss și Aurel Miuț. La 
„smuls", primul concurent _din
grupa valorică A a fost Al. Kiss, 
intrat în competiție cînd 
«întărea 115 kg, pe care 
cat-o din nrima încercare.
apoi A. Miuț, la 120 kg ; a reușit 
și el să ridice haltera din prima 
încercare. Lucru izbutit din nou și 
de Kiss. Apoi Al. Kiss la cea de 
a treia încercare a reușit să ridi
ce 122.5 kg.- Astfel, sportivul ro
mân a terminat „smulsul" cu 122,5 
kg (cu 2,5 kg mai mult decît la 
campionatele naționale). A Miuț a 
intrat la cea de a doua_ încercare 
cînd haltera- cîntărea 125 kg, ridi- 
cînd-o cu multă ușurință. însă a 
lăsat impresia arbitrilor că a „îm
pins" cu brațul st ing, motiv pen ■ 
tru care aceștia nu au apreciat în
cercarea ca realizată. Nemulțumit 
de această eroare. Miuț a ratat cca 
de a treia încercare. Astfel, el a 
obținut mai puțin cu 5 kg decît 
își propusese. Cum era de aștep
tat, lupta pentru medalia de aur 
la acest stil s-a dat intre polonezul 
Z. Kaczmarek, sovieticul 1*. Korol 
și bulgarul M. Kucev. In cele din 
urmă primul a terminat învingă
tor cu 2,5 kg mai mult (137,5 kg) 
față dc al doilea și cu 5 kg fată 
de al treilea.

La „aruncat", concursul a înce
put de Ia 152,5 kg. A. Miut a in 
trat al treilea, la 155 kg, reușind 
sâ ridice haltera din prima în
cercare. Al. Kiss a început „arun- 
cal-til" cînd halterei i_ se mai a- 
dăugaseră 2,5 kg (157,5 kg) și ar
bitrii i-au acordat încercarea. La 
160 kg.. A. Miuț a ratat de două

haltera 
a ridi- 

A intrat

ori, răminind cu 155 kg. și cu 
un „total" de 275 kg, dasîndu-se 
pe locul 14. Tînărul Al. Kiss a 
reușit a doua încercare, cînd hal
tera era de 162,5 kg. (record repu
blican egalat). La cea de a treia 
încercare insă (167,5 kg) n-a reu
șit să ridice haltera. Totalizînd 
285 kg, Alexandru Kiss a realizat 
un nou record al țării (v.r. 282,5 
kg, A. Miuț), ocupînd locul 8 în 
clasamentul mondial al probei și 
același loc în clasamentul european. 
Pînă în prezent, tînărul Al. Kiss 
a avut cea mai bună comportare 
dintre sportivii români prezenți 
la această competiție. Iată și pri
mii trei clasați la stilul aruncat : 
1. P. Korol (U.R.S.S.) 177,5 kg, 2. 
Z. Kaczmarek (Polonia) 175 kg, 3. 
M. Kirjinov (U.R.S.S.) 172.5 kg. 
Clasamentul general: 1. P. KO
ROL (UJB.S.S.) 312,5 kg., 2. Z. Kacz
marek (Polonia) 312.5 kg., 
Kucev (Bulgaria) 302,5 kg., 
Czarnacki (Polonia) 300 kg.,
Kirjinov (U.R.S.S.) 297,5 kg.. 6. D. 
Drska (Cehoslovacia)...
xandru Kiss (România) 
14. _
kg.

în ziua următoare vor concura 
halterofilii de la cat. serhimijlo- 
cie, printre ei aflindu-sc și spor
tivul român Dragomir Cioroslan.

M. 
K.
M.

8. Ale
285 kg.. 

.Aurel Miuț (România)

EOTBAL

275

Ion OCHSENFELD

REZULTATE
După cum se știe, citeva din me

ciurile clin primul tur al cupelor 
europene la fotbal au fost aminate 
de forul european. Astfel, joi după 
amiază s-au disputat două jocuri în 
cadrul ..Cupei U.E.F.A." La Bratis
lava, echipa locală Inter a Întrecut 
cu 5—# (1—0) formația spaniola Real

internationalFinala turneului 
de tenis de la Hamilton (Insulele 
Bermuda) se va disputa între ju
cătorii Jimmy Connors și Vitas 
Gerulaitis. în semifinale, Gerulai- 
tis l-a întrecut cu 1—6, 6—2, 6—0 
pe Ilie Năstase, iar Connors a dis
pus cu 6—1. 7—6 de compatriotul 
său John Whitlinger.

★
în cadrul turneului de la Los 

Angeles, Arthur Ashe l-a elimi
nat cu 6—1, 6—4 pe australianul 
Kim Warwick, iar Raul Ramirez 
l-a învins cu 7—5, 6—3 pe Ross 
Case. Alte rezultate: Tanner — 
Andrews 7—6, 7—6; Solomon — 
McManus 6—0, 6—2; Stone — 
Onny Parun 6—3, 6—4: Stockton 
— Drysdale 6—2, 6—1; Riessen — 
Borowiak 3—6, 6—4, 6—2.

Partidele din cadrul optimilor 
de finală ale turneului internațio
nal feminin de la Atlanta (Geor
gia) s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Francoise Durr — Sue 
Stap 6—0, 6—3; Chris Evert — 
Sue Mappin 6—0, 6—3; Carrie 
Meyer — Renata Tomanova 6—0, 
6—3.

★
STOCKHOLM, 19 (Agerpres). — La 

Baastad, după prima zi a meciului de 
tenis Suedia — Chile, pentru semi
finalele interzonale ale ..Cupei Davis-, 
scorul este egal: 1—1. Borg l-a învins 
cu 3—6, 6—4, 7—5, 6—3 pe Cornejo, 
iar Fillol a cîștigat cu 6—3, 6—2, 6—3 
în fața lui Andersson.

DE TALERE
MUNCHEN, 19 (Agerpres). La 

Miinchen, în cadrul campionatelor 
mondiale de tir — proba de talere 
aruncate din șanț — au fost de
cernate titlurile in întrecerea pe 
echipe. La feminin a cîștigat se
lecționata U.R.S.S., cu 267 t (din 
300 posibile), urmată de R. F. 
Germania — 257 t, S.U.A. — 254 t 
și Italia — 247 t. în disputa for
mațiilor masculine a terminat în
vingătoare S.U.A. — 388 t (din 
400 posibile), urmată de Canada — 
386 t, Spania — 380 t, Italia — 
378 t și Japonia — 374 t.

RECORD MONDIAL EGALAT
LA TIR CU ARCUL

l’EKIN. 19 (Agerpres). La Pe
kin au continuat întrecerile Jocu
rilor sportive naționale ale R. P. 
Chineze. în concursul de tir cu 
arcul, Sung Su-sien a egalat re
cordul mondial feminin in proba 
do la distanța de 30 m. obținînd 
performanța de 342 puncte.

DIN „CUPA U.E.I ,A.“
Saragossa. Golurile au fost înscrise 
de Levicki, Luprich, Petras, Jurke- 
mik și Sajanek. Tot în cadrul „Cu
pei UEFA" echipa irlandeză Athlone 
a cîștigat pe teren propriu meciul 
cu formația norvegiană Valeregen 
Oslo, cu scorul de 3—1 (1—1). Au în
scris David (2). Martin pentru gazde, 
respectiv Olsen.

DE PE PISTELE DE ATLETISM
• în lumea atletismului inter

național -circulă, „zvonul" potrivit 
căruia cele 6 524 de puncte reali- 
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zate la decatlon de 
nul Bruce Jenner nu 
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la Eugene, el a fost 
manual la 100 m și la 
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Olimpice de la Miinchen, la cele
două probe, in cauză, rezultatele
sale fiind înregistrate electric. O 
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în această privință ur- 
fi luată la viitoarea reu- 
forului atletic interna-

CAMPIONATUL

DE TENIS
(Urmare din pag. I)

De remarcat încă un rezultat, 
care nu mai parc acum surprinză
tor, la dublu femei. Tinerele Lucia 
si Maria Romanov au întrecut pe
rechea Mariana și Simona Nun- 
wciller. și vor disputa, mîine. fina
la probei. în compania consacra
telor Virginia Kuzici — Mariana 
Simionescu.

REZULTATE: Simplu masculin, 
semifinale: V. Sol ir iu — D. Hărădău 
7—5, 6—2, 6—1 ; T. Ovici — V. Marcu 
6-3, 6—2, 6—2 ; sferturi de filiala : 
V, Marcu, T. Marcu — T. Frunză, 
M, Roba 8—6, 7—5, 6—1; B. Almăjan, 
S. Mureșan — M. JRusu, A. Vizlru 
6-2, 3—6, 4-6, 6—2, 6—4 ; C. P0- 
povici, I. Kerehes — L. Boldor, G. 
Giurgiu 6—4» 4—6, 6—2, 6—3 ", D. Ha- 
rădău, V. Sotiriu — Gh. Boaghe, 
K. Badin 8—6, 6—4. 6—4; semifinale: 
I). Hărădău, V. Sotiriu — C. PO- 
povi-ci, I. Kerekes 6—3, 6—3, 6—2;
V. Marcu, T. Marcu — B. Almăjan, 
S. Mureșan 6—3, 6—8, 6—3, 5—5 într.

Dublu feminin, semifinale: Virgi
nia Kuzici, Mariana Simionescu — 
Adriana Caraiosifoglu, FlOrica Butoi 
6—3, 6—3 ; Lucia Romanov, Maria
Romanov — Mariana Nunweililer, 
Swnona Nimweilîer 10—3, 6—1.

Dublu mixt, optimi de finală : 
Virginia Ruzici, T. Marcu — Ana 
Breda, I. Takas 6—0, 6—1 : Simona 
Nunweiller, M. Rusu — Elena Po
pescu, A. Dîrzu 7—5, 6—4; Florența 
Miliar, S. Mureșan — Doina Ionescu, 
L>. Țiței 6—2, 6—3 ; Marianei Nun- 
welller, I. Kerekes — Gcorgeta Gro
za. G. Copăeeanu 6—2, 6—2 ; Elena 
Ttifu, M. Tăbăraș — Lucia Suciu, 
G. Giurgiu 6—3, 6—2 ; Lucia Roma
nov; R. Bădin — Vera Pura. I.. Bul
elor 6—8. 6—2, 7—5 ; Mariana Simio- 
nescu, D. Hărădău — Luneta .Oră- 
șunu, S. Orășanu 6—1, 6—1.

Azi, la Progresul, de la ora 13, fi
nalele de simplu femei și dubiu băr
bați, urmate de partidele de dublu 
mixt. Mîine (ora 12). ultimele trei 
finale: simplu bărbați, dublu femei 
și dublu mixt.

100 m LIBER IN MAI PUȚIN
DE 50 DE SECUNDE?

• A doua zi după ce devenise 
recordman al lumii la 110 m (13,0) 
francezul Guy Prut a pus capăt 
sezonului compctițional din acest 
an, dcclatrînd că se simte obosit 
în urma celor... 25 dc concursuri 
la care a luat parte ! După citeva 
zile de vacanța în Corsica, Drut 
va începe activitatea de pregătire 
a sezonului olimpic ’76.

• Un spectaculos salt valoric a 
înregistrat, in acest an, aruncă
torul de ciocan din R. D. Germană, 
Detlef Gerstenberg (născut la 5 
martie 1957). în 1974 cel mai bun

rezultat al sau măsura doar 61,58 
m in timp ce in 1975 el a reali
zat 70,58 m ! In august, la Atena, 
Gersienborg a devenit campion eu
ropean de juniori cu 70,08 m, iar 
recent a evoluat la Brașov unde 
a obținut 70,34 m.
• Cu noul său record la 3 000 m 

Natalia Andrei devine a doua 
performeră mondială a acestui an : 
8:46,6 Grete Andersen (Norvegia) 
— record mondial, 8:51.09 Natalia 
Andrei (România), 8:54,94 Thelma 
Wright (Canada), 8:55,08 Svetlana 
Cl maso va (U.R.S.S.), 8:58.8 Bar
bara iiudwichowska (Polonia) etc.

Actuala generație a campioni
lor din piscine continuă să ui
mească lumea specialiștilor. în ul
timul deceniu, aproape că nu a 
existat un sezon, fie de primă
vară, fie de vară, care să nu fie 
marcat de performanțe ieșite din 
comun. Un asemenea rezultat este 
și cel obținut recent in bazinul 
din Kansas City de către studen
tul american Jim Montgomery (20 
ani, 1.95 m și 83 kg), cronome
trat pe distanța de 100 m liber in 
50,59 sec.

în urmă cu 
dul lumii era 
liștii fixau ca 
ților omenești 
bă rezultatul 
Chiar 
nul Mike Wenden dusese 
dul lumii la 52,2 sec, nimeni nu 
bănuia că există posibilități uma
ne de a corecta substanțial aceas
tă performanță. A trebuit să trea
că un ciclu olimpic, să apară un 
adevărat fenomen al înotului, 
Mark Spitz, pentru ca tehnicienii 
sa-și modifice radical opiniile. Co
lecționarul celor 7 medalii ele aur 
în piscina olimpică de la Miinchen 
(1972) parcursese distanța in 
51,22 scc, atrăgînd atenția tuturor 
că recordul său nu avea să tră
iască pînă la următoarea Olim
piadă. Și Spitz a avut perfectă 
dreptate.

Astăzi toată lumea constată a- 
pariția unei pleiade de tineri care

12 ani. cînd recor- 
de 53,6 sec, speciă- 
limită a posjbilită- 
pentru această pro- 
de 51 de secunde, 

și in 1968, cînd australia- 
recor-

se pregătesc zilnic citeva ore bu
ne, depun eforturi greu compa
rabile și consumă vitamine pentru 
a fi în permanentă proaspeți la 
antrenament. In aceste condiții, ei 
au ajuns să învingă cu o remar
cabilă ușurință reduta celor mai 
rezistente recorduri. Anul trecut, 
un alt înotător de peste Ocean, 
Andy Coan (17 ani. 1,90 m) rea
liza 51,23 sec. Anul acesta, la con
cursul de selecție a sportivilor 
din S.U.A. pentru C.M., Montgo
mery a corectat recordul lui Spitz 
la 51.12 sec. La Gali insă, a cîști
gat A. Coan cu 51.23 sec, iar o 
săptămînă mai tirziu, acesta avea 
să realizeze 51,11 sec. Acum, cirul 
Montgomery a tranșat in mod net 
(50,59) rivalitatea cu mai tînărul 
său adversar, toată 
put să se întrebe : 
mul înotător din 
parcurge „suta" in 
50 de secunde?

Actualmente există in 
sportivi care au înotat distanța 
mai puțin do 52 de. secunde, 
tre aceștia și doi europeni 
vieticul VI. Bure 51.32 și vest-ger- 
manul M. Sieiobaeh 51,79. Inotind 
pentru prima oară 100 m în mai 
puțin de un minut, Johnny Weis- 
smiiller a intrat în 1922 în gale
ria marilor campioni. După mai 
bine de o jumătate de secol, se 
încearcă o altă performanță, care 
va rămîne de asemenea in istoria 
sportului.
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MARELE MAESTRU E. GHELLER
ÎNVINGĂTOR ÎN „MEMORIALUL ALEXANDER44

TurneulLONDRA, 19 (Agerpres). 
internațional de șah „Memorialul 
Alexander" s-a încheiat la Middles
borough eu victoria marelui maestru 
sovietic Efim Gheller, care a realizat 
9i/? puncte din 15 posibile. Pe locu
rile următoare s-au situat Smîslov 
— 8‘,a P. Bronstein, Hort. Hubner — 
cîte 8 p, Sax (Ungaria) și Tirnman 
(Olanda) — cîte 7i/? p. Marele ma
estru român Florin Gheorghiu s-a 
clasat pe locul 10—11, la egalitate cu 
Lombardy (S.U.A.), ambii șahiști to
talizând cite G puncte. în ultima run
dă. Lombardy a cîștigat la Tirnman, 
iar Smîslov l-a învins pe Hartston.

Florin Gheorghiu a remizat cu Olafs- 
son (Islanda), rezultat consemnat și 
în partidele Keene — Sax, Gheller — 
Kavalek șl Hort — Bronstein.

MADRID, 19 (Agerpres). A luat
stJcșit turneul internațional de șah 
desfășurat în localitatea spaniolă
San Fellu de Guixols. Pe primul loc, 
la egalitate, s-au clasat Laszlo Sza
bo (Ungaria). Silvino Garcia (Cuba), 
Rafael Vaganlan (U.R.S.S.) șl Drago- 
liub Cirici (Iugoslavia) — cu cîte 
7i,'. 1-
(islanda) — 61/, puncte șl 
(S.U.A.) — 5*/2 puncte.

puncte, unnați de Sigurjonsson
------ ri Benko

BASCHET • Prima ediție a „Cu
pei intercontinentale" competiție re
zervată echipelor de club, s-a înche
iat la „Palatul Sporturilor" din Va
rese cu victoria formației italiene 
Forst Cantu, care a totalizat 10 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Amazonas Francas 
(Brazilia) — 10 p. Real Madrid — 3 p, 
Universitatea Pennsylvania (S.U.A.) 
— 4 p, Girgl Varese — 2 p și Tresor 
Bangui (Republica Centrafricană) 
0 p. In ultima zl a turneului s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
Foret Cantu — Tresor Bangui 120—76 
(53—35); Amazonas Francas — Real 
Madrid 80—79 (34—44) ; Universitatea
Pennsylvania — Girgi Varese 95—82 
(43—43). o în cadrul competiției in
ternaționale care se desfășoară la 
Budapesta. Radnicki Belgrad a în
trecut cu scorul de 80—77 (32—41) pe 
7‘SKA Moscova. Cel mal bun jucă
tor de pe teren a fost iugoslavul Da- 
mianovici, care a înscris 33 de punc
te. Intr-un alt joc. UBSC Viena a 
dispus cu scorul de 77—66 (39—37) de 
Csepel Budapesta.

CICLISM • -Etapa a doua a Turu-

lui ciclist al Bulgariei, desfășurată 
pe traseul Dibnik Troian, a revenit 
lui Ivan Popov (Bulgaria) care a 
parcurs 122 km în 311 04:30,0. Sosit 
pe locul doi, la zece secunde de tn- 
vingătur. polonezul Barcz.ik a pre
luat tricoul galben, fiind urmat in 
clasamentul general de Bobekov 
(Bulgaria) — la si sec. și Kuhn (Elve
ția) — 59 sec. In clasamentul pe 
echipe, conduce Bulgaria, urinată dc 
Polonia — la 3:04,0 șl U.R.S.S. — la 
5:12. 4) După disputarea a șapte 
etape, in Turul ciclist al Poloniei 
continuă să conducă rutierul polonez. 
Tadeusz Mytnik. secundat la 1:35,(t 
de Hans-Joachim Hartnick (II. I>. 
Germană). Etapa a șaptea (Sanok — 
Limanowa) a fost câștigată la sprint 
de cehoslovacul Frantisek Kalis, cro
nometrat pe distanța de 177 
timpul de 4h 14:12.0.

HOCHEI 9 In continuarea 
tui pe care-1 întreprinde în 
selecționata S.U.A. a evoluat 
ga in compania formației locale Sla
via. Hocheiștli americani au terminat 
învingători cu scorul ele 6—3 <1 l,
2—2, ‘
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CARLOS $1 SUSANA

Viața campionului mon
dial de box al „mijlocii- 
lor“. bineînțeles romanțată, 
va putea fi urmărită p« 
ecran în filmul pe care-1 
interpretează însăși eroul 
principal al întâmplărilor 
dintre corzi și în afara lor, 
argentinianul Carlos Mon
zon. Titlul parc însă foarte 
depărtat de subiectul pugi
listic — ,,Mary“. iar con
secințele și mai puțtn. 
Fiindcă Monzon se căsăto
rește acum cu partenera sa 
din film, frumoasa actriță 
Susana Gimenez.

SILVESTER LA 
MONTREAL ?

Renumitul discobol ame
rican Jay Silvester (38 
ani !) a fost revăzut re
cent în reprezentativa 
S.U.A., evoluind la Kiev și 
Fraga. Firește, rezultatele 
sale nu s-au situat la nive
lul celor din trecut, dar 
exrecordmanul mondial — 
care n-a avut satisfacția 
de a urca vreodată pe pri
ma treaptă a podiumului 
olimpic — nu pare dispus 
să renunțe. în ciuda vîriiei. 
ol iși anunță intenția de a

participa la selecția atlețl- 
lor americani pentru J.O. 
1976 : „Am nevoie doar de 
două zile bune, ca să-mi 
pot realiza visul, măcar a- 
ctun, la... bătrînețe. In pri
ma, trebuie să arunc bine 
In întrecerea dc selecție, 
iar a doua să o am la O- 
limpiadă, pentru a-mi în
cheia cariera in glorie !M.
. In prezent Silvester își 
pregătește teza de doctorat 
în medicină cu subiectul : 
„Antrenamentele de mar» 
intensitate și accidentele 
atleților”. O teză dificilă. 
Sau poate mai ușoară, to
tuși, decît cîștigarea unul 
titlu olimpic.

LAURII CONSTANTEI

Echipa Sachsenring Zwic
kau, cîștigătoarea din a- 
cest an a Cupel R. D. Ger
mane la fotbal (finală de
cisă prin lovituri de la 11 
rn. în fata lui Dynamo 
•Dresda), este posesoarea 
linei cârti de vizită 
cu totul remarcabilă, 
într-un clasament „omni
um4* — al tuturor compe
tițiilor naționale — Sach
senring ocupă primul loc, 
cu un total de 713 p (go
laveraj 1048—985). Deși e- 
chipa din Zwickau, cunos

AWWW .\\\\\\\\W <\\\\\\ x\\\\\\\\\\\\X

3—0).

cută în urmă cu cîțiva ani 
sub numele de Motor, a 
cîștigat în ultimii 25 de ani 
doar o singură dată cam
pionatul. în schimb ea s-a 
clasat întotdeauna printre 
echipele fruntașe șl a cu
cerit de trei ori Cupa 
(1963, 1967 și 1975).

CURSĂ SOLITARĂ

Atletul englez Kelvin 
Bowers a ajuns la Sydney, 
după ce a parcurs 16 400 
kilometri trecînd prin 13 
țări din Europa șl Asia. 
Bowers și-a început lunga 
sa călătorie în luna aprilie 
a anului 1974.

LA POALELE 
LUI FUJYAMA

Li jurul locului Yarnancika, de 
Io poalele muntelui Fujyama

din Japonia, sa desfășură’ 
tradiționalul maraton al vete
ranilor, la care au luat parte 
cîrca 3 000 de concurenți, ja
ponezi și de peste hotare, în
tre 30 și 83 de ani. Dintre 
participant, 2 782 au reușit sâ 
termine cursele pe distanțe 
variind între 10 și 25 kilome
tri. E drept, au fost înregis
trate peste 100 de abandonuri.

Dintre cei mai vîrstnici, vest 
germanul Arthur Lambert (84 
de ani) a parcurs 10 kilome
tri în timpul de 1 h 05 : 04,0. 

. Japonezul Shoji Saite (41 de 
ani) a realizat pe aceeași 
distanța timpul de 32 : 55,0. 
„Recordurile* de vîrstâ, prin
tre participant, le-au deținu» 
însă Akira Sasaki, cu cei 88 
de ani ai sâi și intrepida Aya 
Hatoro, cu 68 de ani împli
niți. Amîndoi japonezi.

sosire a arătat co Josici se 
află în excelentă condiție fi
zică. Specialiștii au arătat 
că înotătorului i-au fost ne
cesare nu mai puțin de 53 000 
de mișcări ale brațelor și 
cioarelor pentru a duce 
bun sfirșit greaua probă 
utică.

RITTBERGER 
CONTINUA...

MARATON PE DUNĂRE

18 ore i au trebuit înotăto
rului Siniș Jorici din Bel
grad pentru a străbate o dis
tanța de 100 km, luplînd voi
nicește cu valurile Dunării. 
Luînd startul in localitatea Ce- 
revici, nu departe de Novl 
Sad, el a terminat remarca
bila sa cursă la debarcaderul 
hotelului „Iugoslavia" din ca
pitala Iugoslaviei. Controlul 
medical efectuat imediat după

pi
la 

no-
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A murit Walter Rittberger 
(84 de ani), creatorul unei 
figuri clasice, care-i poarta 
numele, în patinajul artistic. 
Sportivul german a cîștigat 
de trei ori campionatul mon
dial, tot de atîtea ori cam
pionatul europeon și a f«t 
de 14 ori campion al țârii. 
Rittberger nu mal 
săritură sa, atît 
este prezenta la 
<.<*• patinaj...

UN SĂRITOR

este, dar 
de eleganta, 
orice concurs

DEOSEBIT

de tripluFostul săritor 
americanul Ron Livers practică 
acum praba de săritură în 
înălțime. $i nu fărâ succes: 
ultimul său rezultat este 2,24 
m, deși atletul nu are decît 
1.82 m ! Deci, el sare cu 42 
cm mai mult decît propria sa 
înălțime.
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