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Astăzi — meciul revanșă, în cuplaj cu partida
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feminină România —

Cea dintiî confruntare volciba- 
listică masculină la nivel de re
prezentative, România — Canada, 
a avut loc aseară în sala Flo- 
reasca, întîlnire prilejuită de tur
neul pe care reprezentanții „frun
zei de arțar" îl efectuează în tara 
noastră. Deși în palmaresul echi
pei oaspete nu figurează rezul
tate de răsunet în cadrul marilor 
competiții internaționale, țotuși pe 
cartea lor de vizită se află o 
recentă și prestigioasă victorie în 
fața puternicei echipe a Cehoslo
vaciei, la turneul preolimpic.

în compania reprezentativei Ro
mâniei, care se pregătește pentru 
apropiatul campionat european 
diii Iugoslavia, voleibaliștii ca
nadieni au făcut un joc apreciabil 
din punct de vedere tactic, fur- 
riizînd o replică destul de bună. 
-Ei au reușit adesea faze specta
culoase, apreciate și aplaudate de 
publicul spectator (mai puțin nu
meros decît ne-am fi așteptat), im -

R. S. S. Ucraineană
presionind îndeosebi prin calități 
fizice, prin mobilitate în teren și 
prin unele combinații la fileu. Fi
rește, maturitatea tehnico-tactică 
etalată de sextetul român, plusul 
de gabarit al jucătorilor săi au de
terminat victoria netă a echipei 
României, cîștigătoare cu 3—0 (7, 
10, 7). în această partidă, jucătorii 
folosiți de antrenorii Aurel Iirăgan 
și Florin Balaiș au avut o com
portare de ansamblu bună, remar- 
cîndu-se atît prin coeziune, cît și 
prin forța loviturilor de atac. De 
la oaspeți au lăsat o bună impre
sie trăgătorii Larry Plenert, Greg 
Russell și Garth Pischke.

Au evoluat echipele : ROMÂ
NIA — Oros, Pop, Dumănoiu, 
Schreiber, Tutovan, Arbuzov ; CA
NADA — Russell, Michalski, Paul
sen (Romanchych), Pischke, Ale-

Aurelian BREBEANU

Miine seară, la Salonic, in Campionatul balcanic

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
VA ÎNTÎLNI SELECȚIONATA GRECIEI
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Laurcnțiu Dumănoiu intr-o specifică acțiune de atac. Foto : V. BAGEAC

SALONIC, 32 (prin telefon).
Reprezentativa de fotbal a tării 

noastre a sosit luni, în jurul orei 
prînzului, în acest oraș în care 
va susține, miercuri, partida re
tur cu Grecia din cadrul Campio
natului Balcanic interțări. Călăto
ria a fost de scurtă durată, dar 
cind am ajuns aici, în frumosul 
oraș de pe malul Mării Egee, ne-a 
întîmpinat o... căldură sufocantă.

în cursul serii, lotul nostru a 
efectuat un prim antrenament de 
acomodare pe gazonul 
Kaftangioglou, același 
găzdui partida retur 
Greciei. (Reamintim

stadionului 
care va 

cu echipa 
că primul 

meci, disputat în primăvara anu
lui trecut la București, pe stadi
onul .,23 August", s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 în favoarea jucă
torilor români). Miine dimineață 
(n.r. azi), echipa noastră va face 
un al doilea antrenament, de con
diție fizică, la capătul căruia an-
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trenorii Valentin Stănescu și Du
mitru Nicolae-Nieușar vor defini- 
tiva „unsprezecele" care va intra 
pe teren In partida de miercuri 
seara. în cadrul lotului există o 
atmosferă de calm și încredere în
tr-o comportare frumoasă, impli
cit în obținerea unui rezultat fi
nal favorabil.

Și-acum, in continuare, câteva 
date despre adversarii noștri. E- 
chipa Greciei, antrenată de Pa
nagulias, s-a pregătit ... 
atenție pentru meciul cu repre
zentativa României. " ' '
fotbaliștilor eleni 
mal puțin de șase jucători de 
la formația locală P.A.O.K. (Iosi- 
fidis, Sarafis, Koudas, Anastasi»- 
dis, Aslanidis, Apostolidis), ceea 
oe lasă să Se întrevadă că pu
blicul din Salonic va susține cu 
și mai multă înflăcărare echipa
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ROMANIA
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cu multă

Din lotul 
fac parte nu 

jucători

gazdă, hotărâtă, după ____
și din comentar iile presei de spe
cialitate, să facă tot posibilul 
pentru a Infirma tradiția și a câș
tiga în fata reprezentativei noas
tre. De remarcat faptul că din 
echipa Greciei vor absenta doi 
dintre jucătorii cunoscuți ai a- 
cesteia. Este vorba de Anioniadis 
(accidentat intr-un joc de antre
nament) și de căpitanul formației 
reprezentative elene, Domazos, a- 
tlat în prezent într-o formă spor
tivă care nu l-a satisfăcut pe an
trenorul Panagulias. Meciul va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
dto Iugoslavia, avîndu-1 la cen
tru pe Milos Kajic.

Jocul este programat la ora 21 
(20 ora Bucureștiulul) și va fi 
transmis în întregime de posturile 
noastre de radio.

Stelicm TRANDAFIRESCU

REALIZAREA OBIECTIVELOR
CAMPIONATULUI INTERN,

TIIIPA P0MÂN1EI L/l BALCANIADA DE DAMTI1I

SARCINĂ PRIMORDIALĂ LOCUL II, CU NUMAI
© Centrul de greutate al activităților de masă — unitățile de 
© Inițiativele cu „priză" — cheia reușitei © Acțiunile 
cultural-sportive își dovedesc utilitatea

bază!
mixte

PATRU JUCĂTORI

în Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU pârtiei- 
punților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive se subliniază că, 
pentru atragerea unui număr cit 
mai mare de oameni ai muncii la 
practicarea exercițiilor fizice, 
„este necesar să se manifeste mai 
multă inițiativă și consecvență 
organizarea și desfășurarea i 
largi competiții 
ve de masă, pe 
blican, inclusiv 
nor concursuri 
cultural-sportiv". Calendarul 
trai al manifestărilor sportive 
masă (publicat în numărul 
sîmbătă al ziarului nostru) cuprin
de acțiunile cele mai importante, 
inițiate de C.N.E.F.S., în strînsă 
colaborare cu C.C. al U.T.C., Con
siliul Central al U.G.S.R., Ministe
rul Educației și învățămintului, 
C.N.O.P. și alți factori cu atribuții 
in acest domeniu. Este evident că, 
pe baza acestui calendar central, 
toate consiliile județene, municipa
le și orășenești pentru educație fi-

în 
unor 

și întreceri sporti- 
ptan local și repu- 
in organizarea u- 
cu caracter mixt, 

cen- 
de 
de

zică și sport își întocmesc 
dare proprii, 
completeze activitatea la 
republican cu acțiuni pe plan local.

Un fapt incontestabil, dovedit 
de realitate, este acela că centrul 
dc greutate al tuturor acțiunilor 
trebuie să-l constituie activitatea 
în asociații, începînd cu unitățile 
de bază : atelierul, secția, secto
rul, clasa, anul de studiu etc. A- 
ecasta este singura cale spre dez
voltarea largă a sportului de masă 
în rindul tineretului, al oamenilor 
muncii din întreprinderi și de la 
sate, în rindul femeilor, este prin
cipalul mijloc prin care sportul 
concură la creșterea unui tineret 
sănătos și viguros, apt să înde
plinească sarcinile profesionale în 
întreprinderi, în instituții sau în 
unitățile agricole. Legarea strînsă

calen- 
care au menirea să 

nivel

lon GAVRILESCU 
Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

La ediția a 17-a a Balcaniadei, 
încheiată duminică în sala Flo- 
reasca, reprezentativa României a 
avut o comportare bună. Aprecie
rea o facem nu numai 
locului secund ocupat 
a victoriilor obținute 
lecționatelor Bulgariei 
ci a întregii evoluții a lotului țării 
noastre, inclusiv cea avută în me
ciul cu formația Iugoslaviei, în 
fata căreia a cedat cu 88—99. Mai 
mult chiar, considerăm că sem
nificativă și de utilitate reală este 
comportarea echipei României toc
mai în confruntarea cu reprezen
tanții redutabilului baschet .iugo
slav, din al căror palmares amin
tim titlurile de campioni ai lumii 
(1970), ai Europei (1973, 1975), me
daliile dc argint cucerite la Jocu
rile Olimpice (1908) și la campio
natele mondiale (1963, 1967, 1974). 
Comparînd evoluția ioturilor ro
mân și iugoslav, socotim că putem 
trage concluzii și învățăminte cu 
adevărat folositoare viitorului 
baschetului din tara noastră, de
oarece etalonul — selecționata 
Iugoslaviei — constituie o mare 
forța în baschetul mondial.

Să notăm, ca punct de pornire,

prin prisma 
(ca urmare 
în fata se- 
și Greciei),

DE CLASA

DUPĂ FINALELE zx

CAMPIONATELOR CINE INTRA IN LINIA I
NAȚIONALE A TENISULUI

toamnă 
dată,

Șapte zile însorite de 
ne-au chemat de fiecare 
alături dc numeroși spectatori, pe 
terenurile de la Progresul, pentru 
a urmări întrecerile ultimei ediții 
a campionatelor naționale de te
nis. Și aproape de flecare dată, am 
plecat din frumosul parc dedicat 
sportului cu regretul sincer de a 
nu fi asistat la spectacolul dorit.

N-a fost un tenis de calitate cel 
pe care ni l-au oferit cei 118 . 
pfcicipanți la campionate, cu prea 
[rare excepții. Greșeli peste gre- 
'șeli, lipsă de orientare tactică, ~— 
||ve lacune tehnice, nervozitate

par-

gra-

proape întreaga elită a acestui 
sport, n-au satisfăcut. Citeva sec
vențe din întâlnirea fetelor și al
tele la dublu mixt au fost singu
rele care puteau fi puse alături 
de ceea ce știm că este tenisul 
de mare performanță. Fiindcă — 
așa cum e bine — totdeauna fa
cem comparații la scară internațio
nală. Iar de data aceasta liniile 
de apropiere cu tenisul superlativ 
sînt foarte greu de trasat. Jucă
tori care de-a lungul unei întregi 
partide nu se apropie de fileu, 
care smeciază sau prea slab sau 
direct în tribună, care au dificul-

NOSTRU
nu putem ieși in întrecerile de 
peste hotare. Iată și explicația 
pentru care de atâtea ori am fost 
puși in situația de a consemna că 
tenismanii noștri sînt eliminați în 
primele două tururi, sau chiar din 
preliminarii. In marile turnee.

Se face la noi, în ultima vreme, 
o foarte utilă acțiune de ridicare 
a cadrelor tinere. Creșterea ele
mentelor noi, a schimbului de 
mîine, este o obligație elementa
ră a oricărui for de specialitate 
și federația noastră de tenis, ca 
și cluburile, și-au făcut un merit

că — pînă prin 
minutul 30 al par
tidei România — 
Iugoslavia — a- 
vantajul a alter
nat, și că patru 
dintre componenții 
,,5“-ulul nostru din 
teren — Cc.rnat, 
Popa, Niculescu, 
Oczelak — au ju
cat de la egal cu 
valoroșii lor par
teneri. Acești pa
tru jucători (care 
au dus greul și 
în întîlnirile ante
rioare) nu au fost. 
însă, suficient 
sprijiniți de al cin
cilea jucător aflat 
în teren (Ivascen- 
eo, la care se re
simte absenta din 
circuitul compe- 
tițional, ca urma
re a accidentului 
suferit în 1972, la 
Balcaniada de la 
Georgescu). In plus, dintre ceilalți 
membri ai lotului, antrenorul i-a 
putut folosi doar pe Chireă și U- 
glai, aceștia, precum și restul ju
cătorilor, fiind lipsiți de experien
ța întrecerilor internaționale. „Mă- 
cinați" de eforturile depuse pînă 
atunci. Popa, Niculescu, Ccrnat șî 
Oczelak nu au mai putut rezista 
finișului formației iugoslave, care 
a dominat, în ultimele 10 minute, 
ambele panouri și a lansat con
traatacuri consecutive. Iugoslavia 
a avut posibilitate să facă acest 
lucru deoarece antrenorul B. Cior- 
kovici a utilizat 10 baschetbaliști, 
dintre care conducătorul de joc 
Kicanovici și extrema Dalipagicl 
au o valoare mondială, iar pivoți! 
Djukici, Farcici și Knezevici au 
avut un aport considerabil in atac,

Cu o talie 2.08 m si cu o detentă remarcabilă, nu e de 
mirare că Djukici (nr. 8) a dominat panourile. 

Fază din meciul România — Iugoslavia.
Foto : S. BAKCSY

Sarajevo, sau seamă în lupta sub 
acest sens, numărul 

este edificator :
dar mai cu 
panouri, în 
recuperărilor __
România 27, Iugoslavia 45. Or, cînd 
un jucător se bizuie pe faptul că, 
după o aruncare ratată, mingea va 
reveni unui coechipier, atunci fi 
cresc încrederea și... eficacitatea 
(procentajele aruncărilor din ac
țiune în cele trei meciuri ale Bal
caniadei : România 52*/«. Iugosla
via 59,70’/,). Ca să nu mai vorbim 
de aportul (ca realizatori) pivoți- 
lor, foarte slab la echipa română 
(Ivascenco șl Georgescu — 29 p), 
remarcabil la cea a Iugoslaviei 
(Farcici, Djukici, Knezevici și Ze- 
oevici — 72 p) in cele trei întâl
niri.

D. STANCULESCU

(Continuare In pag. 2-3)

REUNIUNEA COMISIEI C.1.0. PENTRU AMATORISM
în zilele de 9—11 septembrie a 

avut loc la Lausanne reuniunea 
Comisiei C.I.O. pentru amatorism 
și admitere la Jocurile Olimpice, la

deratiilor internaționale șl unele 
cazuri individuale de sportivi de 
înaltă performanță acuzați de a 
fi încălcat statutul de amatorism.



După campionatele republicane de parașutism CIȘTIGÂTORII FAZEI ZONA
SALTUL VALORIC SE LASĂ AȘTEPTAT
Ultima ediție, a XIII-a, a cam

pionatelor republicane de parașu
tism, ce s-a încheiat sîmbătă pe 
aerodromul București—Clinceni,
nu ne-a oferit mult așteptatul salt 
valoric, raportat la anterioarele 
confruntări.

Situată la un nivel mediu, ase
mănător edițiilor precedente, în
trecerea, privită prin prisma acti
vității din sezonul viitor ridică nu
meroase semne de întrebare. Deca
lajul existent între primii clasați 
și restul concurenților, pune în 
mod serios problema omogenității 
lotului național, iar rezultatele în 
sine dau de gîndit, atunci cînd 
sînt comparate cu cele înregistrate 
la marile confruntări internațio
nale.

La masculin, Ilie Neagu și-a 
confirmat clasa, ciștigînd ambele 
probe (punct fix și acrobație), ur
mat de Ion Bticurescu și Vasile 
Mihanciu, sportivi cu care își dis
pută de multe ediții întîietatea. 
Dacă mai alăturăm numele lui Ior- 
dache Basalic și Vasile Dima, lista 
celor care intră în vederile selec
ționerilor se poate încheia, iar a- 
Cest fapt este cit se poate de în
grijorător. Cu o bază de selecție 
îngustă, domeniul calitativ rămîne 
doar un deziderat, și pentru mo
ment „noul val11 se lasă așteptat. 
Efortul făcut în ultimul timp, 
pentru a remedia această carență, 
poate fi ilustrat de participarea la 
întreceri a echipei piteștene (cea

fel) a Evei Lutsch 
Cherecheș, 
anterioare, a 
bil nivelul 
ționăm că 
Florie» Uță 
ținătoare a 
publicane) i 
slab, de-abia în proba de acrobație 
demonstrîndu-și valoarea reală, 
concluzia se impune de la sine. 
Surprizele, numele noi în fruntea 
clasamentelor, au la origine în 
principal, absența sau lipsa de for
mă a concurentelor de valoare. 
Este drept, au apărut elemente de 
perspectivă, Georgeta Prodan (la 
18 ani, locul 8 în clasamentul ge
neral) anunță viitoarea performeră, 
dar la ora actuală numărul celor 
ce ne pot reprezenta este foarte 
redus.

Nu putem încheia fără a aminti 
succesul gălățenilor, cîștigătorii 
probei de grup. Seriozitatea lor, a- 
tît în pregătire cit și în timpul 
întrecerii, a fost răsplătită, dar re
zultatul în sine (9,03 m) este mo
dest.

Cu aceste întreceri sezonul com- 
petițional a luat sfîrșit. Cei în 
drept urmează să tragă concluziile 
și o vor face, privind, bineînțeles, 
spre „mondialele11 din 1976, spre 
Balcaniada și „europenele11 din 
1977, spre „mondialele11 din 1978, 
căci nu există răgaz, iar confruntă
rile viitoare trebuie pregătite de 
pe acum.

și a Doinei 
campioane în edițiile 
i coborît în mod vizi- 

disputei. Dacă men
ii altă concurentă, 

i (la rîndul ei de- 
citorva titluri re- 

a început întrecerea

La Constanța, Cluj-Napoca, Iași șl 
Timișoara au luat sfîrșlt întrecerile 
de zonă ale campionatului național 
de box individual pentru seniori. Au 
fost prezent! aproape 300 de pugl- 
llștl din majoritatea județelor tării. 
Nu au participat boxerii cu catego
rii de clasificare superioară (catego
ria I, maeștri șl maeștri emeriti ai 
sportului). După cum ne-au trans
mis corespondenții noștri, finalele 
au avut o desfășurare interesantă.

întreceri a echipei 
mai tînără forma
ție). Este un pas, 
taberele de vară 
U.T.C. unde arge
șenii au fost for
mați, și-au dovedit 
eficiența, dar ac
țiunea trebuie ex
tinsă. Rezultatele 
vor apare, însă, de 
abia peste cițiva 
ani, la ora actuală 
decalajul între ge
nerații fiind prea 
mare.

în întrecerea fe
telor Maria Iordă- 
nescu și-a fructifi
cat din plin expe
riența, adjudeeîn- 
du-și primul loc în 
clasamentul _ 
ral. Fără a dimi
nua meritele 
reliei Tudorică, cîș- 
tigătoarea probei 
de punct fix, tre
buie să remarcăm 
că plutonul concu
rentelor de valoa
re s-a „subțiat" în 
ultimul timp. Ab
sența dintre com
petitoare (motiva
tă medical, de alt-

gene-
Au-

Maria Iordănes- 
cu și Ilie Neagu 
fi-au păstrat titlu
rile de campioni 
absoluți.
Foto : D. NEAGU

Dinu COSÎESCU

CONSTANȚA. Sala Sporturilor din 
localitate a atras un mare număr de 
spectatori, dornici să asiste la ulti
mele întreceri ale zonei. Majoritatea 
meciurilor au fost dîrze, unele avînd 
o desfășurare dramatică. Printre a- 
cestea s-a aflat și întilnlrea dintre 
semimljlocll D. Penciu (Tulcea) și 
Gh. Munteanu (Argeș) în care s-au 
schimbat lovituri extrem de dure. 
Mai tehnic s-a dovedit Munteanu, 
dar judecătorii au preferat boxul în 
forță (uneori neregulamentar al Iul 
Penciu). REZULTATE TEHNICE, în 
ordinea celor 11 categorii de greuta
te : M. Vișan (Dîmbovița) b.p. Em. 
Bădie (Prahova), Mustafa Ismet 
(Constanta) b.p. L. Rădulescu (Pra
hova), N. Scăpău (Tulcea) b.p. V. 
Nicolescu (Prahova), Gh. Roșea 
(Brăila) b.p. I. Dobrilă (Tulcea), I. 
Rădut (Brăila) b.p. V. Colezaru 
(Constanta). C. Chiugaru (Prahova) 
b.p V. lonescu (Tulcea), D. Penciu 
(Tulcea) b.p. Gh. Munteanu (Argeș). 
Gh. Alexe (Constanța) b.p. Gh. 
Dinu (Dîmbovița), St. Teleuz (Con
stanta) b.p. A. Mircea (Brăila), I. 
Bratu (Prahova) b. ab 1. I. Smoc 
(Constanța), I. Giurcă (Dîmbovița) 
cîștigă neprezentare. (Cornel POPA),

CLUJ-NAPOCA. Sala Sportivă a 
Armatei din localitate, a găzduit 
sîmbătă seara gala finală a zonei 
campionatului individual de box 
pentru seniori. Cei 22 de sportivi, 
care au urcat treptele ringului la 
ultima reuniune, s-au străduit șl 
chiar au reușit să ofere celor peste 
1000 de spectatori partide frumoase, 
interesante, unele 
aplaudate la scenă 
bună tinerilor V. 
Lăcătuș, medaliati 
tele individuale de 
an. care au reușit L. 
urce pe cea mai înaltă treaptă

dintre ele fiind 
deschisă. O notă 
Coprean și Z. 
si la campiona- 
juniorl din acest 
la Cluj-Napoca să 

___  __ _____ ■ - "i a 
podiumului de premiere. REZULTA
TE TEHNICE,' în ordinea celor 11 
categorii de greutate : I. Mircea 
(Baia Mare) b. dese. 3 A. Sucaciu 
(Brașov). I. Szigheti (Cluj) b.p. I. 
Gheorghe (Brașov), I. Borteș (Cluj) 
b.p. V. Cimpoeșu (Brașov). N. Geor
gescu (Cluj) b.p. N. Stoenesou (Bra
șov), V. Morea (Cluj) b.p. I. Pavel 
(Tg. Mureș), V. Coprean (Cluj) b.p.

K23

A. Pop (Tg. Mureș), S. Dorian (Bra
șov) b.p. I. Dezmirean (Cluj), I. 
Miron (Tg. Mureș) b.p. Gh. Moraru 
(Brașov), Z. Lăcătuș (Cluj) b. dese. 
2 E. Man (Baia Mare), I. Chifuș 
(Brașov) b.p. M. Bălută (Sibiu), I, 
Boancă (Cluj) b.k.o.l L. Joja (Har
ghita). (Paul RAD VANI).

IAȘI. Aproape 2000 de spectatori au 
luat loc în Sala Sporturilor din 
Iași pentru a asista la ultima reu
niune a 
neze pe 
dreptul 
final al 
box al .
a fost de bună valoare, cîtiva din
tre cîștlgătorl lăsînd o impresie 
frumoasă specialiștilor prezenți în 
jurul ringului. Printre cei evlden- 
țiati se află bucureștenii D. Dolot și 
FI. Livădaru, precum și băcăuanii 
C. Bucur șl N. Chioveanu. REZUL- 
TATE TEHNICE, în ordinea celor 11 
categorii de greutate : C. Bucur 
(Bacău) b.p. R. Nedelcu (București). 
S. Popa (Bacău) b.p. C. Nedea 
(București). N. Popa (București) b.p. 
C. Honcluc (Bacău), D. Lolot (Bucu
rești) b.p. Z. Princoil (Bacău). FI. 
Livădaru (București) b.p. D. Gol
dan (Bacău), I. Radu (Iași) b.p. D. 
Bute (Galati), D. Petropavlovschi 
(București) b.p. St. Căllnescu (Iași), 
M. Imre (București) b.p._ D. Hon cu 
(Bacău), N.
G. Sasu 
(București)

zonei, care avea să desem- 
cei 11 boxeri ce vor cîștiga 
de a participa la turneul 
campionatului individual de 
seniorilor. Reuniunea finală

Chioveanu (Bacău) b.p. 
(București). C. Florea 
b.p. St. Călin (Bacău),

TREI

2.

Kacar (Iugoslavia),

BOX

Deca 
b.p. C. 
Vadasz

■»

3—4.

G. Axente (București) b.p. D. Micu 
(Galați). (Ion CARAIMAN).

TIMIȘOARA. Sala de Sport nr. 2 
de pe malul Begăl s-a dovedit ne
încăpătoare pentru numerosul public 
timișorean dornic de a fi prezent 
la reuniunea finală a fazei de zonă 
a campionatului individual de box 
al seniorilor. O comportare bună au 
avut pugilistii județului Timiș care 
au reușit să se claseze de 5 ori pe 
locul 1. celelalte titluri revenind 
sportivilor din județul Satu Mare 
(3) șl Caraș-Severin (3). Dintre 
boxerii care au evoluat în gala fi
nală o impresie bună au lăsat C. 
Bohara, FI. Zurcută, M. Clobotaru, 
M. Zorilă, G. Blaj. M. Morărescu, 
L. Moldovan si Al. Coroianu. RE
ZULTATE TEHNICE. în ordinea ce
lor 11 categorii de greutate. C. Bo
hara (Caras-Severin) b.p. N. 
(Dolj), D. Pujancă (Timiș), 
Anghel (Caraș-Severin), Z.
(Satu Mare) b.p. L. Szofer (Bihor). 
FI. Zurcută (Timiș) b.p. I. Angeles- 
cu (Caras Severin), M. Ciobotaru 
(Timiș) b.p. I. Tudor (Caraș-Seve
rin). L. Măciucă (Timiș) b.ab. 2 A. 
Mados (Bihor). M. Zorilă (Timiș) 
b.p. L. Kovacs (Arad). G. Blaj 
(Caraș-Severin) b. ab. 1 Fi. Zaha- 
ria (Arad), L. Moldovan (Satu Mare) 
b.p. Al. Santanei (Caraș-Severin), 
Al. Coroianu (Satu Mare) b.p. V. 
Morodan (Arad). M. Morărescu (Ca
raș-Severin) b.ab. 2 T. Szilagyl 
(Bihor). (Ion STAN).

Balcaniada pentru juniori

LOCURI I PENTRU SPORTIVII ROMANI
Bursa, din Turcia, s-aIn orașul. _____

încheiat duminică seara, prima ediție 
a Balcaniadei de box pentru juniori. 
La întrecere, sportivii români au a- 
vut o comportare bună, reușind să 
cîștige trei medalii de aur prin Du
mitru Cipere (semimuscă), Carol 
Hajnal (ușoară) și Valentin Vrîncca- 
nu (semigrea). Medalii de argint au 
cucerit Teodor Stanciu (muscă), An
drei Pleșa (mijlocie mică). Nieolao 
Vișan (mijlocie). Iată medaliatii da 
la flecare categorie : semimuscă : 1. 
D. Cipere (România), 2. ~ 
(Bulgaria), 3—4. Iovanovici 
via) ți Akoyun (Turcia) ;
1. Pehlivanov (Bulgaria). 2. 
clu (România), 3—4. Sumer . 
și Stanmencovlci (Iugoslavia) ; co
coș : 1. Ganusef (Bulgaria), 2. Oza- 
kalin (Turcia), 3—4. C. Voinescu

1.
Georgiev 
(Iugosla- 
muscă : 

T. Stan- 
(Turcia)

CINE INTRĂ IN LINIA I A TENISULUI?

(România) și Enurian (Iugoslavia) ) 
pana : 1. Durmus (Turcia), 2. Trai- 
nov (Bulgaria). 3—4. Tr. Georgea 
(România) șl Demilovici (Iugoslavia); 
semiușoară : 1. Abdulkadir (Turcia), 
2. Janev (Bulgaria). 3—4. Gh. ote- 
lea (România) și Vujanic (Iugosla
via) ; ușoară : 1. C. Hajnal (Româ
nia), 2. Paskici (Iugoslavia), " " 
Selev (Bulgaria) si Vural (Turcia); 
semimijiocie ; 1. "

2. Erogluez (Turcia), 3—4, Al. Pod- 
goreanu (România) și Borisov (Bul
garia) ; mijlocie mică : 1. Daglar 
(Turcia), 2. A. Pleșa (România), 

3—4. Pascvici (Iugoslavia) șl Con- 
stantinov (Bulgaria) ; mijlocie : 1.
Vasilev (Bulgaria), 2. N. Vișan (Ro
mânia), 3—4. Memedlnicl (iugosla
via) și Osmandag (Turcia) ; semi
grea : 1. V. Vrinceanu (România). 
2. Kokak (Turcia), 3—4. Besnjak (Iu
goslavia) șl Zetanov (Bulgaria) ; 
grea : 1 Ivanov (Bulgaria), 2. Pera- 
cillevlci (iugoslavia), 3—4. Fr. Luxem
burger (România) și Bolat (Turcia).

(Urmare din vag. 1)

din promovarea juniorilor talen- 
tați. Pînă a-i vedea însă pe aceș
tia ajunși în virful piramidei, am 
dori să știm cine răspunde de 
slaba pregătire a actualilor jucă
tori fruntași, cei cu care ne pre
zentăm în competițiile de mare 
format. Cu cine vom juca în „Cu
pa Davis", anul viitor ? Cine ne 
reprezintă — în afara lui Ilie Năs- 
tase — in Marele Premiu F.I.L.T.? 
Pe cine trimitem la Balcaniadă, 
ca să sperăm la mai mult decit 
un loc 3 ?

Am vorbit de excepții, la recen
tele campionate. Ele sînt, de fapt, 
două la număr. Aceste bune și ini-

REALIZAREA OBIECTIVELOR CAMPIONATULUI INTERN
(Urmare din pag. 1)

a tuturor acțiunilor sportive de 
necesitățile producției contribuie, 
în același timp, la creșterea randa
mentului în muncă, la cultivarea 
calităților și trăsăturilor morale și 
de voință, la formarea personalită
ții cetățenilor și afirmarea princi
piilor eticii și echității socialiste.

Pornindu-se de la indicațiile cu
prinse în principalele documente 
de partid — Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. — din februarie — 
martie 1973 și Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — în toate 
județele au fost inițiate numeroase 
acțiuni cu specific local, ținîndu- 
se seama de preferințele și condi
țiile existente. Aceste " '
pletează calendarul 
conferindu-i, totodată, 
diversitate.

Dintre numeroasele 
ne stau la îndemînă, 
cîteva, care s-au bucurat de 
real succes tocmai datorită 
tului că ele au fost organizate a- 
vindu-se în vedere atît prefe
rințele participanților cît și tra
dițiile și condițiile locale. In 
arest sens, ne putem referi la 
Festivalul sporturilor de iarnă și 
acțiunea mixtă, cu caracter cul-

acțiuni com- 
republican, 

o notă de

exemple ce 
vom alege 

un 
fap-

tural-sportiv. „Plaiuri sucevene11 
(Suceava), Campionatul sătesc de 
hochei și Festivalul pionierilor 
(Harghita), Festivalul de la Slănic- 
Moldova (județul Bacău), cu parti
ciparea județelor limitrofe, Cupa 
celor cinci orașe și Festivalul de 
Ia Balvanyos (Covasna), Cupa sa
telor (Bistrița-Năsăud), Traversa
rea lacurilor și Diviziile de cros 
pe sectoare (municipiul București) 
și altele. De menț-ionat că, deși în 
calendarul acțiunilor centrale ale 
anului 1976 nu figurează o com
petiție care să se adreseze numai 
femeilor, în unele județe, cu co
lective de muncă unde majoritatea 
angajaților o formează elementul 
feminin, au fost inițiate și s-au 
bucurat de un frumos succes o se
rie de manifestări, cum ar fi : 
Cupa Diana (municipiul București), 
Festivalul sportului feminin (Pra
hova), Crosul fetelor (Suceava), 
Cupa Femina (Alba), Festivalul 
săteneelor argeșenc etc.

Aceste manifestări au pornit de 
la nivelul unităților de bază, unde 
ponderea competițiilor au constitui
t-o întrecerile dintre grupe sindi
cale, secții, ateliere, sectoare, cla
se, ani de studiu.

Firește, nu toate acțiunile orga
nizate s-âu desfășurat cu etape su-

RAPID CONDUCE IN CAMPIONATUL DE POLO

perioare, la nivel de oraș, muni
cipiu sau județ. Practic, acest lu
cru nici nu este posibil și, în une
le cazuri, nici util. Dacă întrece
rile sînt bine organizate, după pre
ferințele celor cărora li se adre
sează, ele își ating pe deplin 
scopul. în acest sens, sarcina de 
bază a consiliilor asociațiilor spor
tive o constituie alcătuirea unui 
calendar cit mai real, care să fie 
îndeplinit întocmai, asigurînd con
tinuitatea și formarea obișnuinței 
de practicare independentă a e- 
xercițiilor fizice și sportului la un 
număr cit mai mare de cetățeni. 
Exemplul asociației „Portul'* Con
stanța, unde campionatul intern 
cuprinde toate grupele din cele 9 
sectoare ale întreprinderii, cel al 
asociației de la Școala generală 
nr. 11 din Buzău, unde baza între
cerilor o constituie campionatele 
pe clase, al asociațiilor Voința, 
Avîntul și Oțelul din Reghin, cat'e 
pun accentul pe întreceri la disci
plinele cu tradiție, precum și al al
tor asociații, ca acelea de la între
prinderea de stofe de mobilă, 
Electrotehnica și Electromagnetica 
(București), Fabrica de ceasuri 
Arad, Teba și Fabrica de pălării 
(Timișoara), 1 Mai Ploiești și al
tele — reprezintă dovezi incontes
tabile ale marii extinderi pe care 
o poate căpăta sportul de masă a- 
tunci cînd baza sa de pornire este 
reală.

în urma partidelor programate în 
turul III al .. ............................. ’
polo. Rapid 
cu 6—3 
București 
a trecut

în 
în 

în

Divizlei A (seria I) la 
București, învingătoare 
fata echipei Dinamo 
al doilea meci direct, 
fruntea clasamentului :

Rapid
Dinamo
Voința 
Progresul 
Școlarul 
C.N.U.

12 ii i
12 io 1
14
14
14
14

pregătire olimpică al C.N.E.F.S., Șco
larul — Rapid si Progresul — Dina
mo ; duminică 28 septembrie : 
C.N.U. — Dinamo și Voința Cluj-Na
poca — Rapid. Jocul Rapid — Di
namo se va desfășura în ziua de 1 
(sau 2) octombrie. Data meciului va, 
fi fixată zilele acestea.

8 0
5 0
3 1
1 X

89
79

10
10
7
3

* A fdât stâ'bliit și programul me
ciurilor din turneele finale : pentru 
locurile 1—4. între 10 și 12 octom
brie la Cluj-Napoca si între 17 șl 19 
octombrie la București : locurile

moașe jucătoare, Virginia Ruzici 
— campioana — și Mariana Simi- 
onescu — secunda ei, foarte apro
piată ca valoare. Jocul lor este o 
îneîntare pentru privitor, fie el 
specialist sau amator. Dar și față 
de ele am avea un reproș. Acela 
că, la actuala lor forță de joc, 
încă nu și-au înscris în palmares 
rezultatele internaționale la care 
aveau dreptul să spere. Ele au da
toria să se pregătească extrem de 
conștiincios, să pună în luptă în
treaga lor capacitate și voință, 
pentru a putea urca mai sus pe 
scara valorică 
mondial.

Alte scurte 
Progresul s-ă 
gazdă mai bună pentru marile gale 
ale tenisului. Acum, trebuie să 
notăm insuficienta pregătire a te
renurilor, influențînd direct mul
te faze de joc. Apoi, deosebit de 
neplăcuta lipsă de îngrijire a 
spațiului afectat spectatorilor, cu 
bănci de mult ncmăturate, ce 
contrastau cu linia elegantă a tri
bunelor. N-a funcționat tabela de’ 
marcaj. Nu s-a îngrijit nimeni 
pentru un bufet de răcoritoare, 
care ar fi găsit desigur consuma
tori, printre cei aproape 7 000 de 
spectatori din cele două zile ale 
finalelor.

Și o 
central, 
dem în 
merită 
măsura 
turneu, 
sau măcar o demonstrație, 
care să satisfacă pe iubitorii spor
tului cu racheta.

AERONAUTICA^^^iîaavuț 

mul concurs feminin de aterizare la punct 
fix (zbor cu motor). Pe primele locuri s-au 
clasat t 1. Angela loniță — 220 p, 2. 
Margareta lancu — 200 p, 3. Eugenia 
Bloj - 190 p.

a tenisului feminin

notații. Stadionul • 
arătat altă dată o

ultimă părere. Noul teren 
pe care sperăm să-1 ve- 
scurt timp complet finisat, 
un spectacol de tenis pe 

investițiilor făcute. Un 
o întîlnire internațională, 

ceva

la Cluj-Napoca
Începe campionatul pe echipe

(DIVIZIA A. SERIA I)
începînd de astăzi, la Cluj-Napoca 

vor avea loc primele schimburi de 
mingi din cadrul campionatului re
publican de tenis pe echipe (Divizia 
A, seria I). Toate cele 6 divizionare 
(Dinamo București, Steaua, Progre
sul, "__ :___r:_________ z_
șov și Politehnica Cluj-Napoca) se 
vor 
vor i 
nică.

C.S.U. Construcții, Dinamo Bra-

deplasa apoi la Brasov, unde 
evolua vineri, sîmbătă și dumi-

ECHIPA ROMÂNIEI LA BALCANIADA DE BASCHET 
(Urmare din pag. 1)

Repetind Ce am afirmat la în
ceput, și anume că reprezentativa 
României a avut o comportare bu
nă la Balcaniadă, este necesar să 
subliniem că locul 2 se datorează 
în cea mai mare măsură celor pa- 
tru jucători specificați mai sus, și

component! ai reprezentativei să 
aibă și ei un nivel internațional. 
Iar acest deziderat se poate reali
za nu numai prin pregătirile co
mune ale reprezentativei, ci prin- 
tr-o muncă intensă și de calitate 
în cadrul secțiilor cluburilor. Ne 
referim în special la lipsa de va
loare a jucătorilor înalți care, 
ca și după campionatul european

ATLETISM MARIANA SUMAN a par
ticipat, în cadrul repre- 

Județului Neamț, la întrecerile 
ll-a (zona 11) a ,,Cupei Ro- 

desfâșurate sîmbâtâ și dumi- 
stadionul Republicii, obținînd 

rezultate : 11,6 la 100 m,

zentativeî 
etapei a 
mâniei", 
nică pe 
următoarele
24,1 la 200 m și 52,9 la 400 m. Junioara 
Gina Panaît (Brăila) a sărit 6,24 m la 
lungime. Clasament pe echipe : 1. Con
stanta 142 p, 2. Bacău 116 p, 3. Școala 
sportivă de atletism 95,5 p, 4. Neamț 93,5 
p, 5. Suceava 71 p, 6. Progresul 51 p.

BASCHET CLASAMENTUL CAMPIO- 
wnu'win.i NATULUI REPUBLICAN
FEMININ la încheierea primului tur :

I.E.F.S. - WU" CLUJ-NAPOCA, desfășurată 
Ieri, în sala Floreasca, în cadrul etapei 
Inaugurale a turului secund al Diviziei 
A feminine, a fost clștigată de echipa 
bucureșteană cu scorul de 75—fii (38—31). 
Al doilea joc are loc azi la ora 10, 
în sala Olimpia — Constructorul. Amin
tim că, începînd din turul al doilea (cu 
etape săptâmînale) al campionatului re
publican, participantele susțin partide 
duble. « DINAMO BUCUREȘTI A PLE
CAT LA GDANSK, pentru a participa, 
săptămîna aceasta, la tradiționalul tur
neu internațional „Dinamoviada".

1. I.E.F.S. 11 11 0 940—628 22
2. Rapid 11 10 1 809-650 21
3. Univ. Timișoara 11 8 3 710-687 19
4. Olimpia-Constr. 11 8 3 776-663 19
5. Politehnica 11 7 4 776-674 18
6. „U" Cluj-Napoca 11 5 6 717-721 16
7. Crișul 11 5 6 751-739 16
8. C.S.U. Galați 11 4 7 659-750 15
9. Progresul 11 3 8 581-714 14

10. Voința 11 2 9 646—761 13
11. C.S.U. Tg. Mureș 11 2 9 558-756 13
12. Sânătatea 11 1 10 664-844 12
• PRIMA „MANȘA“ A MECIULUI

CAU 
CAN 
întîlnir 
niorii 
voluînt 
tri ai 
scorul 
zi) : 
1:58,2, 
gomil 
P. Cai 
3. S. 
500 m 
Geojev 
Român
2. Roi 
C2 :
1:57,7, 
Iov) 2 
F. Pei 
colova 
1. Ror
3. Bul 
minicâ 
A. Gii 
(f) : 
Român 
K4 (b

HAN
' în cor 
prinde 
chipel 
mișoar 
Textila

SCR 
ți sal 
a doi 
chîpeli 
Ștefan 
Satu 
Griga, 
pierdu 
șl-au 
vlzte 
torli l 
șui O 
a tra

Favorita pariorllor avut 
nou o zl destul de bună duminică 
— fapt care pledează că alergările 
au devenit regulate, după suita de 
sancțiuni care a ridicat dreptul de 
conducere la aproape o treime din 
efectivul de driverl — dar au lăsat 
loc pentru victorii șl unor outsi- 
deri. Din rlndul acestora s-a detașat 
viltava, la al doilea succes consecu
tiv, condusă foarte frumos de 
aprantiul Nicolag Nlcolae. dar și be
neficiară a Concursului de împreju
rări că Otoman s-a poticnit In lup
ta finală. Mal puțin scontată, insă, 
la valoarea manifestată, a fost vic
toria lepel Diafana, inexistentă în 
primele locuri în evoluțiile anteri
oare.

Dintre favoriti. Habana a confir
mat ultimele performante, iar Ha-

mas 
torll 

Rez 
lanta 
simpl 
dinei 
4, ev 
Reda 
Esopi 
9. or 
Haba: 
piu : 
cîștlg 
Bănie 
9, ev 
plă : 
colae 
116. i 
chis ; 
29,2.
78. c 
Curs:



Tinii-

ju- 
E- 

noș- 
cu 

(prima 
Giura 

J. Co
rn : 1. 
2:12,2,

K1 -

J“ Bucu- 
în prezent, 
selecționări 

ivă a Româ- 
de educație

embrle 1949, 
time 1,78 m, 
început să 
Impui școlii, 
e a evoluat
iceulul 4 Ti- 
lvlrea llceu-
,,U'
din 1968 —

IM-PLANUL ÎNTRECERILOR

ARGHIR (handbal)

vorbit des- 
ouei Arghir, 
t ea spulbe- 
cord. In di- 
t pînă acum 
tul golurilor 
componentă 

ții București 
presionantă t 
ie mal mare 
cl. medie — 
îumal la In- 
are de ex- 
Arghlr este, 
tare de ex
ile vremea 

îlditatea ex
al în finali
stă că acum 
meci, adevă- 
irtuozltate și

eficiență, puncttad aproape In
credibil. Spunem incredibil pen
tru că n-a existat un joc 
In actualul campionat în care 
Simona Arghir să nu fie supra
vegheată „om la om“ de o ju
cătoare din echipa adversă I Și 
totuși, înscrie... Este o promisiune 
frumoasă pentru lotul reprezen
tativ, acum în pragul campiona
tului mondial.

IA RUZICI (tenis)

ră consecutiv 
cerit în anul 
ucureșteancă 

ine campioa- 
ării, după o 
compania bu-

nel sale prietene. Mariana Slmio- 
nescu. Cel care au fost prezent! 
simbătă după amiază în tribu
nele arenei Progresul si au vă
zut jocul Virginiei Ruzici au re
marcat, desigur, progresul pe 
care această talentată jucătoare 
de tenis l-a înregistrat în răs
timpul de la precedentul cam
pionat national individual rezer
vat senioarelor. Ea și-a îmbună
tățit nu numai gindlrea tactică, 
dar și-a perfecționat și gama lo
viturilor, smeciurile și voleurile 
bine plasate fiind decisive • în 
obținerea victoriei. Să mai adău
găm faptul că are o excelentă 
mobilitate și o bună condiție fizi
că, trăsături ~ 
lipsească nici 
performantă.

In vîrstă de 
la 31 ianuarie 
ceput tenisul 
apoi a venit la clubul bucureș- 
tean care a consacrat-o. fiind 
îndrumată de antrenorul Aurei 
Segărceanu. In vara aceasta a 
candidat la IEFS, fiind acum 
studentă în anul I (fără frecven
tă).

ce n-ar trebui să 
unui tenisman de
20 de ani (născută 
1955), Ruzici a în- 
la Cîmpia Turzii,

ontrenorului Z. Rohoni s-au remarcat 
nerri Pantelimonescu, Frunza și Stan, 
retrogradat Crișul Oradea.

tl- 
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INTRE MOTIVĂRI SUBIECTIVE
Șl CONCLUZII REALE...

Pe marginea analizei comportării echipelor noastre

in cupele
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

F» R. Fotbal a organizat o ședin
ță de lucru în dorința de a analiza 
comportarea echipelor noastre în 
manșa I a cupelor europene și 
pentru a stabili, împreună cu con
ducătorii și antrenorii secțiilor de 
fotbal Dinamo, Rapid, A. S. Arma
ta Tg. Mureș și Universitatea Cra
iova, măsurile care ee impun în 
vederea unei. mai bune evoluții în 
partidele retur.

Au vorbit, mai întîi, antrenorii 
care, aproape fără excepție, au 
motivat comportarea — in genere, 
— nesatisfăcătoare a echipelor pe 
care le-au pregătit mai mult prin 
imposibilitatea de a alinia cele mai 
puternice garnituri. Și, intr-adevăr, 
este cunoscut faptul că Dinamo s-a 
prezentat la Madrid fără Dinu, 
R. Nunweiller, Dobrău (suspendați 
de U.E.F.A.), Ștefan și Zamfir (ac
cidentați), că ,,U“ Craiova a jucat 
fără Marcu și a făcut apel la un 
Bălăci insuficient restabilit, că 
A.S.A. nu l-a putut utiliza pe Kiss, 
în sfîrșit că Rapid a avut, de ase
menea, jucători titulari indisponi
bili, pe Pop, Petcu și Leșcanu. A- 
cestea au fost, de bună seamă, 
greutăți certe întîmpinate de con
ducerile tehnice, dar nouă ni s-a 
părut că prea au avut pondere in 
expunerile lor, în detrimentul unei 
analize mai cuprinzătoare, mai a- 
proape de adevărul existent pe te
ren, din care să se poată desprin
de mai clar și învățămintele pen
tru partidele revanșă. Așa de pil-
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CIUPERCA din 
ea s-a desfășu- 

și duminică, 
e dintre 
Bulgariei.
juniorii 

reuniuni 
ezultate

1. A.
>9,3, 3.
1 - 500 
oh ac ioc

2:12,4;
Buri 2:14, 2. V. 
,7 ; K2 (b): 1. 
Nicolae) 1:47,9, 
ulgaria 1:51,3; 

pusta, G. Titu) 
vehev, S. Nico- 
mânia (N. Buri, 
Julgaria (I. Ni- 
î:08,3; K4 (b) : 
nânia II 1:38,7, 
uniunea de du- 
- 800 m (b) : 
ta ; K4 — 500 m 
nânia ; K2 (b): 
D. Munteanu);

RUGBY DAT STARTUL in
rizia secundă la rugby.

IATA FEMINI-
NADE1 a jucat, 
se cqj-e îl între- 
a Ploiești cu 
(9-8) ..........
ir la

di» 
--------------------- In 

Capitală s-au disputat trei partide, din
tre care două au fost mai echilibrate. 
Astfel, în meciul A.S.E. Sportul studen
țesc — Minerul Lupeni, prima echipă a 
obținut victoria (4—0) doar cu citeva se
cunde înainte de final, ea nefiind încă 
intrată în formă. Oaspeții meritau un 
meci nul, dar le-a lipsit un coordonator 
lucid. Intr-o altă întîinire. Aeronautica 
s-a desprins tot după pauză (9-0) în 
fața Arhitecturii. In sfîrșit, în Giulești, 
Rapid a surclasat 74-0 (39-0), pe Petro
chimistul Pitești I Celelalte rezultate : 
Constructorul Alba lulia — Dacii I.P.A. 
Sibiu 7-15 (0-9), I.P.G. Ploiești - C.F.R. 
Brașov 6-14 (0-6), I.O.B. Balș - Electro- 
putere Craiova 11-12 (3-6), U.R.A. Te
cuci — Rapid C.F.R. Galați 0-10 (0-6), 
Dunărea Giurgiu — Ș.N. Oltenița 19—9 
(6—0), Constructorul Buzău — Cimentul 
Medgidia 16-6 (10—0), Politehnica II lași 
— C.S.M. Suceava 0-6 (0—6), Construc
torul C-ța - I.T.C. C-ța 10-0 (4-0), Chi
mia Năvodari — Farul II C-ța 10-6 (6—0), 
Dacia C-ța — Ideal Cernavoda 4-0 (ne- 
prezentare). Voința C-ța — C.F.R. C-ța 
10—12 (10—4). (Corespondenți : I. Filipes- 
cu. N. Ghidu, L. Mâgureanu, C. Filiță, 
P. Burciu, D. Soare, V. Diaconescu, N. 
Teodorescu)
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și „U" 
Buhuși

e-
Ti- 
cu

I
desemnatșl-a

la floretă fete 
ușurarea etapei 
in întrecerea e- 
rele antrenorului 
Școala sportivă 
Csengery, M. 

lldovan), deși au 
Farul Constanța, 
'a în prima di- 

în final 9 vlc- 
dat echipa Cri- 
>inamo București 
sa duelul . cu 

d, chiar la de- 
re. Dintre elevii

partite
frumoase vic- 

ive. 
Cursa

40,7, 
Cursa

. Valy.
18 ; Cursa ni,

30,9, Hekla, 
nt 22. ordinea 
; Cursa IV, 
Balerin, sim- 

ea 34. triplu 
V, Diafana (I. 
Hilton, simplu 
1. ordinea trl- 
îltava (N. Ni- 
mplu 11, event. 

cîștigător în- 
ir (V. Moise), 
tplu 3. event 
:a triplă 732 : 
. Sandu). 36,9. 
it 15. ordinea

I, Ga-
Kera,

II, Di- 
simplu

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1) I

xiuk (Prăsii), Plenert (Klosterman). 
Au arbitrat M. Oancea si I- Ar- 
meanu. In continuarea meciului o- 
ficial, cele două formații au mai ju
cat două seturi, care au revenit tot 
voleibaliștilor români cu 15—5 și 
15—12. De această dată, antrenorii 
noștri au introdus în teren alți 
șase jucători : Udișleanu, Chiș, 
Chițigoi, Bartha, Păușescu și Du- 
duciuc.

Astăzi, de la ora 17, tot în Sala 
Floreasca, este programat meciul 
revanșă, care va fi urmat de în- 
tîlnirea feminină România — R.S.S. 
Ucraineană, această din urmă e- 
chipă fiind așteptată să sosească 
în cursul dimineții de astăzi.
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ACTUALITAȚ I
• ÎNMtNAREA „GHETEI DE 

AUR". Astăzi urmează să plece la 
Paris jucătorul dinamovist Dudu 
Georgescu. pentru a 
miercuri, „Gheata de aur", trofeu 
oferit de revista franceză „Fran
ce — Footbal" celui mai productiv 
atacant euroP&an, de club, in edi
ția 1974—1975.

• ASTĂZI, pe stadionul 1 Mai 
din Constanța, se va disputa întîl- 
-nirea amicală de fotbal dintre 
F. C. Constanța și cunoscuta for
mație braziliană Portuguese.

Meciul va fi condus de arbitrul 
constănțean Gh. Manole și va înce
pe la ora 15,45, fiind televizat în 
întregime.

• RAPID A JUCAT IN ITA
LIA. Duminică, la Florența, Rapid 
București a susținut o partidă a- 
micală cu cunoscuta formație Fio
rentina, câștigătoarea „Cupei Ita
liei".

După cum ne-au relatat colegii 
de la ziarul Stadio Bologna, victo
ria a revenit echipei gazdă cu sco
rul de 1—0 (0—0), prin golul în
scris de Antognoni, în min. 80.

® TIMP DE TREI ZILE (23—25 
septembrie) se va desfășura, la 
București, pe stadionul Progresul, 
o nouă acțiune de selecție pentru 
lotul național dc juniori. Majori
tatea jucătorilor convocați — 40 la 
număr — sînt componenți ai divi
zionarelor B și ai echipelor de ti- 
neret-speranțe. Miine este pre
văzut un joc în compania divizio
narei C, Triumf.

® ÎN MARE... suferință de ata- 
canți (Marcu are piciorul în ghips 
după meciul cu Politehnica Timi
șoara, Crișan și Cămătaru s-au 
accidentat în partida cu Steaua 
roșie Belgrad), Universitatea Cra
iova l-a legitimat, ieri, pc C. Bol- 
dici — fostul ei jucător — care, 
pînă săptămîna trecută, a activat 
la divizionara B, Șoimii Sibiu.

© IATA arbitrii care vor con
duce partidele retur ale echipelor 
noastre în cupele europene :

Dinamo București — Real Ma
drid : G. Ciacci (Italia) ; Ander- 
lecht — Rapid : M. Jursa (Ceho
slovacia) ; Steaua roșie Belgrad — 
Universitatea _Craiova ; M. Halasz 
(Ungaria) ; 
A.S.A. Tg. 
(Bulgaria).
• MIINE, 

ROMÂNIEI", 
a programat 
etapă în competiția dotată cu „Cu
pa României". Partidele vor începe 
la ora 15,30. în București, meciul 
dintre liderul seriei a Il-a a Divi
ziei B — Progresul, și divizionara 
C — I.O.R. va avea loc pe stadio
nul „23 August", de la ora 15,30.

Dynamo
Mureș :

primi,

Dresda —
N. Dudine
IN „CUPAETAPĂ

Federația de fotbal 
pentru miine o nouă

R D.GERMANÂ SI
R P UNGARA

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 17 SEPTEMBRIE 
1975 : EXTRAGEREA I : Categoria 2 :
1.95 variante a 43.424 lei ; cat. 3 :
9.95 a 4.255 lei ; cat. 4 : 32,60 a 1.299 
lei ; cat. 5 : 103,05 a 411 lei ; cat. 6 : 
3.122,25 a 40 lei. REPORT CATEGO
RIA 1 : 742.543 lei. EXTRAGEREA a 
II-a : Categoria B : 8,05 variante a 
12.343 lei ; cat. C : 24,40 a 2.036 lei ; 
cat. D : 1.368,40 a 60 lei ; cat. E :
84.95 a 200 lei ■; cat. F : 2.023,50 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA A : 
943.673 lei. Cîștigul de 43.424 lei de la 
categoria 2 a revenit participantului 
Bulău V. Constantin din Iași.

★

dă, antrenorul D. Nicolae-Ni- 
eușor explica degringolada echipei 
sale în primul sfert de oră al par
tidei prin timorarea existentă în 
rîndurile jucătorilor deși ceea ce 
vedeam pe micul ecran ne vorbea 
tuturor, mai degrabă, de flagrante 
erori de marcaj, Santillana (adver
sarul direct al lui G. Sandu, îm
potriva căruia dinamovistul juca 
pentru a treia oară : prima oară 
Ia Madrid, la meciul Spania — 
România, a doua oară la Palma 
de Majorca) deschizînd scorul, 
complet nemarcat, din mijlocul ca
reului de 16 m. Și cam la fel s-au 
petrecut lucrurile și cu Martinez, 
scăpat adesea de sub supraveghe
rea fundașului său, Cheran. S-au 
făcut referiri, de asemenea, și la 
alte elemente colaterale jocului, 
care ar explica de la sine rezulta
tele din prima manșă ale echipelor 
noastre, deși — cum bine remarca 
cineva — un semi-eșec, cel de Ia 
Tg. Mureș, a venit din partea unui 
adversar care ființează în baza a- 
celorași principii organizatorice și 
de selecție folosite de formația an
trenată de T. Bone. S-a ajuns, to
tuși, prin eliminarea factorilor de 
analiză subiectivi — și acesta a 
fost marele beneficiu al ședinței 
de care ne ocupăm — la realele 
cauze care au stat, IN PRIMUL 
RIND. la baza comportării nesa
tisfăcătoare a reprezentantelor 
noastre în cupele europene ; cau
ze care, toate la un Ioc, conduc Ia 
o concluzie dc sinteză și anume la 
aceea că echipele noastre n-au 
pregătit temeinic startul lor în a- 
ceste dificile întreceri, deși Dina
mo, „U“ Craiova și A.S.A. Tg. 
Mureș erau avizate din vreme de 
potențialul de joc, la toți factorii 
lui, al formațiilor Real Madrid, 
Steaua roșie și Dynamo Dresda. 
Să uităm, așadar, argumentele su
biective etalate pe masa ședinței 
de lucru — întrucît, în ultimă a- 
naliză, timorarea este egală cu 
lipsa de pregătire — și să reținem 
intervenția conducătorului secției 
A.S.A. Tg. Mureș, colonel Gheor- 
ghe Pintilie, care, spre finalul reu
niunii, a sublinat faptul că Dyna
mo Dresda s-a antrenat zilnic, la 
Tg. Mureș, de luni pînă joi. Adică 
de la sosire pînă la plecare. Este 
un „amănunt" cu valoare de prin
cipiu de bază în fotbalul actual.

Gh. NICOLAESCU

I
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REZULTATELE ETAPEI
SERIA î

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — Cris
talul Dorohoi 4—0 (1—0), Foresta Fălti
ceni — Avîntul Frasin 2—0 (1—0), Lamino
rul Roman — Victoria Roman 1—2 (0—0), 
Metalurgistul lași — Progresul Fălticeni 
3—0 (1—0), Danubiana Roman — Spicul 
Țigănași 3—0 (2—0), Constructorul Boto
șani — Constructorul lași 2—1 (1—1), Dor
na Vatra Dornei — Foresta Moldovița 
1—1 (1-0), Minerul Gura Humorului —
Metalul Rădăuți 2-1 (0—0).

Pe primele locuri, după patru etape : 
1. Constructorul Botoșani 6 p (9—2), 2. 
Victoria Roman 6 p (6-1), 3. Minerul 
Gura Humorului 6 p (7—3)... pe ultimele; 
14—15. Cristalul Dorohoi 3 p (5—10), Dor
na Vatra Dornei 3 p (2—7), 16. Spicul 
Țigănași 2 P (3-7).

SERIA A |I-A
Roznov — Energia Gh. Gheor- 
1—0 (0-0), Petrolul Moinești —

Bradul 
ghiu-Dej ...
Hușana Huși 5—1 (4-0), Petrolistul Dăr- 
mănești — Tractorul Văleni 7—2 (3—1)»
Textila Buhuși — Minerul Comănești 1-0 
(0-0), Oituz Tg. Ocna — Relonul Săvi- 
nești 1—2 (1—1), Cimentul Bicaz — Lo
comotiva Adjud 2-0 (1—0), Letea Bacău 
— Ozana Tg. Neamț 13-0 (6—0) I Con
structorul Vaslui — Rulmentul Birlad 3—2 
(2-2).

Pe primele locuri : 1. Relonul Sâvinești 
8 p (18-2), 2. Petrolul Moinești 8 p 
(13—2), 3. Energia Gh. Gheorghiu-Dej
6 p (10—4)... pe ultimele : 15. Oituz Tg. 
Ocna 2 p (10-18), 16. Ozana Tg. Neamț 
0 p (1-24).

SERIA A IH A

Petrolul Teleajen Ploiești — Avîntul Mî
neciu 1—1 (1—1), I.R.A. Cîmpina — Pe
trolistul Boldești 2-0 (1—0), Carpați Si
naia — Olimpia Rm. Sărat 2-0 (1—0)» 
Chimia Buzău — Luceafărul Focșani 1—1 
(0—0), Carpați Nehoiu — Foresta Gugești 
2—2 (0—2), Victoria Florești — Chimia 
Mărășești 1—0 (0—0), Petrolul Berea — 
Chimia Brazi 2—1 (0-0), Caraimanul Buș
teni — Poiana Cîmpina 1—1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. Victoria Flo
rești 7 p (10—6), 2. Luceafărul Focșani 
6 p (5-1), 3—4. Poiana Cîmpina 6 p 
(6—3), Petrolul Teleajen Ploiești 6 p 
(6—3)... pe ultimele : 14—15. Chimia Bu
zău 2 p ....................................
(4-8), 16.

(4—8), Avintu! Mîneciu 2 p 
Carpați Nehoiu 1 p (3-10).

SERIA A IV-A
Brăila — Ancora Galați 1-0Chimia —---------- _ -----

(0-0), Minerul Mâcin — Autobuzul Fâu- 
rei 1—1 (0-0), Unirea
Granitul Babadag 
Constanta — Electrica

Eforie Nord
4-0 (1-0),

_______ ...   Constanța 
(0—0), Viitorul Brâila — Comerțul Brăila 
3—1 (1—1), Dunărea Cernavodă — I.M.U. 
Medgidia 0-0, Gloria Murfatlar — Du
nărea Tulcea 0—0, Marina Mangalia — 
Voința Constanța 0—0.

Pe primele locuri : 1. Portul Constanța 
8 p (11—1), 2. Autobuzul Făurel 6 p 
(7—2), 3. Comerțul Brăila 6 p (7—4).., 
pe ultimele : 15. Marina Mangalia 1 p 
(0-5), 16. Granitul Babadag 0 p (1-13).

Portul
1-0

DUPĂ AL CINCILEA GOL...
Cînd Progresul a marcat al cincilea gol în poarta Autobuzului, 

un suporter din rîndurile de jos, s-a ridicat în picioare, s-a inter: 
spre masa presei ți a spus : „Cred că acum reporterii o să scrie 

ceva frumos despre noi. Ieri, încă, aveam atacul Sandu Ion—Dudu 
Georgescu — Mircea Sandu — Năstase... Dar pentru că n-a fosi 
să fie, am ajuns să facem 5—0 ți cu atacul Sandu Ion (înlocui 
după cum vedeți, de Nignea, „săgeata din Bragadiru"), Țevi, co 
pilul nostru, Dumitriu U plus Apostol, la care Rapid a renunțat dir 
motive pe care nu le știe nimeni sau, chiar dacă le știe, se ruși nAnrri cri Ta entinn11nează să le spună".

Suporterul Progresului a continuo! apoi : „Noi, ca și Steaui 
roșie din Belgrad, devenim moi tari ori de cite ori ne pleacă vede 
tele. Așa e Progresul, suflet mare : „Du-te, Dudule, și ia Gheatr 
de aur, ca să ne bucurăm și noi... Du-te, Năstase, și elimină Bar 
celona, și spune că vii de la Progresul, adică de la o echipă mică 
mică de tot, care s-ajută cu Dealul Spini, cu nea Gore Gorgo 
rin, cu nea Kluge, cu actorii Naționalului și cu tipografi 
„Sportului"... Du-te, Mircea Sandule, și salvează-ne la Copenhaga 
unde, dacă n-ai fi fost tu, istoria echipei naționale s-ar fi scris, de 
sigur, altfel..."

Duminică, pe Dinamo, Progresul a amintit din nou, tuturor, ci 
în numai un an și ceva a reușit să urce din subsolul unei echipi 
condamnate pentru Divizia C pînă în vîrful B-ului, în drum spre fi 
Cum s-a întâmplat ? Cei care au scandat „Ma-te-ia-nu !“ la sfi-r 
șitul meciului sirrt de părere că „bălanul" a știut să-i adune p< 
băieții de astăzi, să-i spună Iui Apostol că locul lui nu e la Teh 
nometal, să-i amintească lui Badea că poate să facă mai mult deci 
tușă la Rapid, să-i zică lui Dumitru Ștefan că el, Fane, face 
„placă turnantă" fără să-și dea seama, ceea ce e și mal valoros 
să-l convingă pe Dragu că e mai bun decît fostul lui prieten Drag 
nea,"plecat la Dinamo să-și vindece genunchiul beteag, să-i mo 
spună, odată lui Nichi Dumitriu că, deși fotbalul se joacă 90 df 
minute, există intr-un meci citeva secunde mai frumoase decît toati 
celelalte 5 000 și că secundele astea frumoase au nevoie în pri 
mul rînd de el, de Nichi, cel bătrîn ca să nască amintiri...

Duminică, pe Dinamo, în momentele în care Progresul încetinea 
jocul, la adăpostul golurilor care veneau, chemate și (uneori) ne 
chemate, suporterul a aruncat spre tribună citeva vorbe pe care l< 
pregătise, se vedea bine, încă de acasă : „Dragi spectatori, vi 
cerem scuze pentru aceste minute care seamănă atît de mult ci 
jocurile din Divizia A". Ironia suporterului, deși plină de infatuare 
nu era departe de adevăr, in acele minute, jocul scădea, pentri 
simplul motiv că Dragu și Țevi iși permiteau luxul de a irosi secundele 
așa cum prea des se întâmplă în prima noastră divizie, cînd jucăto 
rii iși privesc umbra, pentru a afla cite minute mai sînt pînă Ic 
sfîrșitul meciului.

Progresul este, astăzi, la scara sa, expresia unei dorințe d< 
luptă, adică expresia problemei nr. 1 a fotbalului românesc. Re 
sorturile acestei dorințe de victorie sînt, deocamdată, secrete 
„pleiadei Iui Mateianu". Poate că n-ar fi rău să pornim la dezle 
garea lor.,

loan CHIRILĂ

A IV-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A V-A SERIA A 1X A

Azotul Slobozia — Rapid Fetești 1-0 
(0-0), Electronica București — Olimpia 
Giurgiu 2—1 (1—1), Automatica București
— I.O.R. București 3-1 (0-0), Avîntul
Urziceni — I.C.S.I.M. București 3-0 (3-0), 
Unirea Tricolor București — Flacâra roșie 
București — amînat, T.M. București — 
Tehnometal București 2—1 (0—1), Sirena 
București — Șoimii TAROM București 0-1 
(0—0), Triumf București — IPRECA Călă
rași 3-1 (2-0).

Pe primele locuri : 1. Șoimii TAROM 
București 7 p (8—1), 2. Azotul Slobozia
7 p (8—4), 3. Automatica București 6 p 
(8-4)... pe ultimele : 15. ICSIM Bucu
rești 2 (1—5), 16. Flacăra roșie București 
1 (2-5).

Gloria Șimleu Silvanlel — Gloria . 
1—1 (1—1), Someșul Satu Mare —
ința Cărei 2-0 (1-0), Minerul Bihc
Strungul Arad 1-1 (1-0), Armătura
îău — Dinamo M.I.U. Oradea 1—0 (C 
Constructorul Arad — Bihoreana Ma 
ta 1—0 (0—0), Recolta Salonta - P 
rul Suncuiuș 2-0 (0—0), Oașul Ne< 
— Constructorul Satu Mare 7-0 (
Voința Oradea — Rapid Jibou 5-0 (

Pe primele locuri : 1. Armătura 2 
8 p (4-0), 2. Voința Oradea 6 p (1 
3. Someșul Satu Mare 6 p (9-2).. 
ultimele : 15. Voința Cărei 1 p (2 
16. Minerul Suncuiuș 0 D (2-10).

SERIA A X-A
SERIA A VI-A

Corabia — Chimia Gâe§tl 
Electra Titu — Cetatea Tr.

Progresul
2-0 (0-0), ______
Măguiele 0-1 (0-0), Vagonul Caracal — 
Constructorul Pitești 1—0 (0—0), Recolta
Stoicănești — Petrolul Tîrgoviște 1—1 
(1—1), Vulturii Cîmpulung Muscel — Vo
ința Caracal 3—0 (0—0), F.O.B. Balș — 
Viitorul Scornicești întrerupt în min. 87, 
la 2—1, Oțelul Tîrgoviște — Cimentul 
Fieni 2—1 (1—0), Flacăra Moreni — ROVA 
Roșiorii de Vede 2-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. Flacâra Moreni 
7 p (9—4), 2. Progresul Corabia 6 p 
(8-7), 3. Vulturii Cîmpulung 5 p (7—1)... 
pe ultimele : 15. Electra Titu 2 p (2—7), 
16. Voința Caracal 2 p (3-10).

Minerul Cavnic — Unirea Dej 
(0-1), Construcții montaj Cluj-Na 
— Cimentul Turda 2—1 (2—1), Mi
Bâiuț - CUPROM Baia Mare 2-1 ( 
Minerul Băița — Minerul Baia Sprie 
Progresul Năsăud — Tehnofrig Clu 
poca 1—1 (1-0), Bradul Vișeu - Is
rul Rodna 3-2 (0-2), Foresta Bistri 
Dermata Cluj-Napoca 3—2 (2—1), <
Gherla — Minerul Borșa 3—0 (2—0)

Pe primele locuri : 1. Minerul C< 
8 p (9-3), 2. Unirea Dej 5 p (11-4 
Minerul Rodna 5 p (9—5)... pe ultir 
15. Dermata Cluj-Napoca 2 p (5—8) 
CUPROM Bala Mare 2 p (3-8).

SERIA A

p (3-10). SERIA A XI-A
VII-A

Dunărea Calafat — Chimistul Rm. Vîl- 
cea 6-1 (4-0), Minerul Rovinari — Mi
nerul Lupeni 1-1 (0-0), Dierna Orșova
- Lotrul Brezoi 4-1 (2-1), C.F.R. Craio
va — A.S. Victoria Craiova 3-0 (1—0)» 
Progresul Băilești — Cimentul Tg. Jiu 
1—0 (0—0), Metalul Drobeta Tr. Severin
— Metalurgistul Sadu 4—0 (1—0), Unirea 
Drăgășani — Constructorul Craiova 0—1 
(0-0), MEVA Drobeta Tr. Severin — U- 
plrea Drobeta Tr. Severin 2—1 (1—1).

Pe primele locuri s 1. Minerul Lupeni 
5 P (8-1), 2. Constructorul Craiova 5 p 
(7—4), 3. Dunărea Calafat 5 p (9-7)... 
pe ultimele : 15. Chimistul Rm. Vîlcea 
3 .. ........................ .... ’* ‘
2

Dunărea Calafat —

Textila Sebeș — Constructorul 
lulia 1-2 (0-0), Unirea Alba luli
Metalul Copșa Mică 3—0 (3—0), Ti 
Cisnădie — U.P.A. Sibiu 2—0 (1—0), 
talul Aiud — Lacul Ursu Sovata 
(2-0), Inter Sibiu - Vitrometan M 
1-0 (0-0), Avîntul Reghin — Ch
Tîrnâvenl 1-1 (1-1), LM.I.X. AgnL
Soda Ocna Mureș 0-2 (0—1), C.I.L. 
— Metalul Sighișoara 0-0.

Pe primele locuri : 1. Unirea Alb, 
lia 7 p (10-2), 2. Inter Sibiu 6 p ( 
3. Constructorul Alba lulia 6 p (6 
pe ultimele : 15. Vitrometan Mediaș 
(1—5), 16. Lacul Ursu Sovata 0 D (1

p (3—8), 16. A.S. Victoria Craiova 
P (1-12).

SERIA A Vlll-A

Minerul Teliuc — Minerul Oravița 2—0 
(1—0), Minerul Anina — Aurul Brad 4—2 
(3-1), Gloria Reșița - Minerul Ghelar 
0-1 (0-0), Metalul Otelu Roșu - Unirea 
Sînnicolau Mare 4—0 (1—0), C.F.R. Ca
ransebeș — Ceramica Jimboîia 2—1 (1—0), 
Electromotor Timișoara — Vulturii textila 
Lugoj 0-0, Metalul Bocșa - Construc
torul Timișoara 0—0, C.F.R. Simeria — 
Știința Petroșani 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. Aurul Brad 6 p 
(13-5), 2. Minerul Ghelar 6 p (7-5), 3. 
Constructorul Timișoara 5 p (8-3),.. pe 
ultimele : 15. Metalul Bocșa 3 p (3-10), 
16. Ceramica Jimboîia 2 p (3-8).

SERIA A Xll-A

Progresul Odorheiu Secuiesc — Mc 
Tg. Secuiesc 5—0 (1—0), Utilajul Fâ< 
— Viitorul Gheorghieni 2—1 (2—1),
Miercurea Ciuc - Precizia Săcele 
(1-1), C.S.U. Brașov - Unirea Sf. G 
ghe 1-1 (0-0), Chimia Or. Victor
Torpedo Zârnești 1—0 (0—0), l.(
Brașov — Carpați Brașov 1—2 (1—0) 
restierul Tg. Secuiesc — Minerul I 
0-0, Oltul Sf. Gheorghe 
raolt 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1.

— Mineru

_w ___ __  ______  . C.S.U. I
£ P (4—1), 2. Progresul Odorhei
(12-4), 3. Precizia Săcele 5 p (5-2) 
ultimele : 15. A.S. Miercurea Ciuc
(1-8), 16. Metalul Tg. Secuiesc
(2-9).



ILIE NĂSTASt CONTINUA?
Intervin cu pr.mul tenisman al României, la sosirea sa in Capitală

SCRISOARE DIN CANADA

Ieri la prînz a sosit în Capitală 
maestrul emerit al sportului Ilie 
Năstase. venind din Insulele Ber- 
naude. Acolo, după cum se știe 
primul nostru tenisman a împăr
țit victoria, în proba de dublu, 
cu americanul Jimmy Connors. A 
•fost ultimul său turneu din cadrul 
circuitului american de vară.

— Și acum ce urmează — este 
prima întrebare cc i-o punem în 
cadrul unui interviu-fulger, la ae
roportul Otopeni.

— Săptămîna aceasta joc în țară, 
la Cluj-Napoca și Brașov, în cam
pionatul divizionar pc echipe. Bi
neînțeles, în rîndurile'echipei Stea
ua.

— ...Pc care o vei duce, aproa
pe sigur, la victorie. Dar la Bucu
rești nu joci ?

— Azi mă antrenez la Progresul, 
probabil cu Toma Ovici. Miercuri, 
voi fi oaspetele spectatorilor clu
jeni.

—- Desigur, urmează apoi alte a- 
pariții pe terenurile de tenis, de 
data aceasta în arena internațio
nală. Unde mai joci în acest 
sezon ?

— Deocamdată. în mod cert, la 
trei turnee. Cele din Spania (n.n.

FEBRILITATEA PREGĂTIRILOR OLIMPICE
SE ACCENTUEAZĂ

G. Vilas (Argentina)
M. Orantes (Spania) 
B. Borg (Suedia) 430 p
A. Ashe (S.U.A.) 395 p
I. NASTASE (România) 385 p
I. Connors (S.U.A.) 300 p 

Ramirez (Mexic) 280 p 
Kodes (Cehoslovacia) 243 p 
Tanner (S.U.A.) 234 D 
Filial (Chile) 224 p

CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU F.I.L.T,

640 p
589 p

Sper să mă revanșez acum, 
turneele spaniole, acolo unde l-am 
mai învins !

— în afara clasamentelor ofi
ciale, pe cine consideri nr. 1 
mondial în acest an ?

— Ashe, aproape sigur.
— Și, personal, ce loc îți atribui?
— Sper că acela pe care sînt cla

sat acum.
Iile Năstase continuă. Printre 

primele rachete din lume.
Rd. V.

Cu cit filele calendarului cad 
una după alta, crește aci. in uri
așa metropolă de pe malurile flu
viului Sf. Laurențiu, febrilitatea 
pregătirilor olimpice. Aproape zil
nic, grupul masiv de ziariști care 
asaltează biroul de presă al Comi
tetului de organizare, primește vești 
interesante. Să spicuim și noi pe 
cele mai recente, pentru cititorii 
ziarului „Sportul".

O primă cifră statistică a Or
ganismului guvernamental de găz
duire „Quebec-Olimpia 76", anun
ță că a primit cereri de găzduire 
din partea a 74 de grupuri cu un 
total de 13 000 de persoane și pes
te 20 000 de cereri individuale. La 
acestea se adaugă și cererile di
feritelor agenții de turism și, bine
înțeles, cele ale ziariștilor : 19 500 
de reprezentanți ai presei. în to
tal, pînă in prezent, Organismul 
în cauză a rezolvat 77 682 de ce
reri de găzduire.

Patru echipe de cineaști vor lu
cra în aceste zile asiduu, pentru 
a termina un film documentar 
despre preparativele ce se fac la 
Montreal în vederea J.O. Filmul 
va fi produs de Oficiul Național 
de Film din Canada și va fi un 
lung metraj (între 90 și 120 de mi
nute). cuprinzind o prezentare a 
pregătirilor pe care le fac și spor
tivii canadieni. Tot în scop pro
pagandistic, emblema J.O. va fi 
pusă obligatoriu pe toate numerele

mașinilor din Quebec, precum 
pe cărțile de telefon, ce vor

Ș‘ 
fi 

puse în circulație la sfîrșitul aces
tui an.

în luna iulie, Montrealul a fost 
vizitat de numeroase delegații, 
care — toate — au avut cuvinte 
de laudă pentru munca depusă de 
organizatori. în această lună au 
fost la Montreal, sosind pe aero
portul internațional Mirabel, aflat 
în plină reconstrucție (cînd va fi 
gata va fi cea mai mare poartă 
aeriană din lume !) delegațiile co
mitetelor olimpice din România, 
Bulgaria, Ungaria, R.F.G., R.D.G., 
Franța și Belgia, precum și dele
gații ale federațiilor internaționale 
de tir și judo.

în aceste zile, toate eforturile 
sînt concentrate în vederea accele
rării ritmului de lucru la marile 
șantiere olimpice, unde s-au înre
gistrat. în ultimul timp, unele ră- 
mîneri în urmă. Dar, în ciuda pe
simismului unora din ziariștii 
prezenți la Montreal, lucrurile se 
vor îndrepta, așa cum, de altfel, 
și-a exprimat 
lordul Killanin,

TURNEUL DE CALIFICARE;
PENTRU JOCURILE 

OLIMPICE, LA VOLEI
ROMA, 22 (Agerpres). — între 

18 și 23 ianuarie 1976 se va desfă
șura, la Roma, competiția de cali
ficare pentru turneul final olim
pic de volei masculin. Echipele 
participante au fost repartizate în 
patru grupe preliminare, după cum 
urmează : SERIA A ; Italia, Bel
gia, S.U.A., Israel, Kuweit ; SE
RIA B : U.R.S.S., Brazilia, Vene
zuela. R. F. Germania, Grecia ; 
SERIA C : R. D. Germană, Bulga
ria, Islanda, Spania, Indonezia, SE
RIA D: Cehoslovacia, ROMA
NIA, Turcia, Nigeria, Iugoslavia 
șl Iran. Echipele situate pe primul 
loc în fiecare grupă preliminară 
își vor disputa un nou turneu, pri
mele două clasate urmînd a se ca
lifica pentru Jocurile Olimpice da 
la Montreal.

OCTOMBRIE LUNA

recent speranța și 
președintele C.I.O.

FABIAN
Montreal, septembrie 1975

DRESDNER

XUPA EUROPEI' LA MARȘ
România — locul IV
PRAGA. 22. La Steti (Ceho?ftovaS 

cia) s-au desfășurat întrecerile se
mifinale ale „Cupei Europei" — Tro
feul Lugano la mars. Pentru faza 
finală a competiției s-au califieat 
primele două clasate, echipele Un
gariei si R.F. Germania. Formația 
României s-a situat pe locul patru. 
In proba de 20 km, cîștigată de 
atletul maghiar Stankovici, în 1 h 
29:13,4, sportivul român Constantin 
Stan a ocupat locul patru, cu timpul 
de 1 h 33:05,4.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

la Madrid 6—12 octombrie și Bar
celona 13—19 octombrie), iar pe 
urmă la Paris, în tradiționalul „in
door" din sala Coubertin (n.n. 27 
octombrie — 2 noiembrie).

I — Este suficient pentru a te ca- 
lllfica în Masters-ul de la sfîrșit 
de an ?

I — Cred că da. Deși Arthur Ashc 
Im-a devansat acum, treeînd pe lo- 
Icul patru in clasamentul Marelui 
IPremîu, am o suficientă provizie 
Ide puncte față de următorii cla- 
Isați, pentru a spera să termin în 
Lprimii 8“.
I — Cum ai pierdut Ia Orantes, 
[ultima oară ?
| — Manolo a fost ajutat mult de 
Kerenurile foarte lente care s-au 
[făcut acum la Forest Hills. Este 
[una din explicații. Apoi, ci era 
|în zi excepțională, eu mai puțin.

MARILOR MECIURI DE BOX
Calendarul marilor înfruntări 

pugilistice cuprinde în luna octom
brie nu mai puțin decît 4 meciuri 
decisive, la sfîrșitul cărora este po
sibil ca centurile de campioni ai 
lumii să-și schimbe posesorii. Un 
fapt interesant, 3 din aceste 4 mari 
meciuri au loc în Japonia. în 
schimb, cel care se consumă în a- 
fara granițelor nipone, este și cel 
mai așteptat : la Manilla (Filipine), 
în ziua de 1 octombrie vor încru
cișa mănușile Cassius Clay, cam
pionul mondial al greilor și Joe 
Frazier, unul din șalangerii săi.

Iată șl celelalte trei dispute : 6 
octombrie, la Yokohama, Susumy 
Hanagata (Japonia) își pune în joc 
titlul de campion mondial la mtis-

că în fața lui Erbita Salvarria (Fi- 
lipine) :
Rodolfo
mondial
Numata
Alexis Arguello (Nicaragua) cam
pionul mondial la pană intîlnește. 
pe Royal Kobayashi (Japonia).

8 octombrie, la Sendai, 
Martinez (Mexic) campion 
la cocoș luptă cu Hisami 
; 12 octombrie, la Tokio,

TURUL BULGARIEI
SOFIA, 22 (Agerpres). — Etapa 
5-a a turului ciclist al Bulga-

EȘTI DIN TARILE SOCIALISTE
R P. UNGARA

a « _. __ _
riei, încheiată Ia Tolbuhin, a fost 
cîștigată de polonezul Nowicki, 
cronometrat pe distanța de 165 km 
cu timpul de 4h 06:20,0.

în clasamentul general se men
ține lider polonezul Barczik, ur
mat de Klasa (Cehoslovacia) — la 
1:58,0, Kowalski (Polonia) — ace
lași timp, Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
— la 2:08,0, Bodier (Franța) — la 
2:38,0, Gera (Ungaria) și Szozda 
(Polonia) — același timp.

SERBĂRI SPORTIVE ECVESTRE
Jocurile sportive ecvestre au o 

/eche și frumoasă tradiție în Un- 
saria, legată, cum e și firesc, de 
creșterea cailor, care sînt apoi spe- 
?ial antrenați pentru a fi apți de a 
tborda dificilele 
tunsurilor hipice 
oeste obstacole. 
:ează în cadrul

probe ale con- 
și de sărituri 

Aceasta se reali- 
unor unități zo-

otehni.ce specializate, din mediul 
rural, iar fiecare din aceste uni
tăți își face un punct de onoare 
din a organiza anual o mare ser
bare sportivă. în cadrul căreia sînt 
prezentate cele mai reușite exem
plare cabaline, conduse de călăreții 
locali.

R. P. POLONA
SE AFIRMĂ NOI TALENTE

La Varșovia a fost organizată o 
largă acțiune sportivă de masă, sub 
itulatura „Olimpiada tineretului 
Varșoviei", la care au luat parte 
peste 140 000 de tineri și tinere, in 
liferite discipline 5000 dintre a- 
[eștia și-au disputat faza finală, 
brilej de afirmare a unor noi ta
pate. Astfel, se poate vorbi de pe 
[cum despre un viitor campion al

natației poloneze, tînărul Miroslav 
Sobieszewski, elev al școlii nr. 183 
din Varșovia. Acesta a cîstigat nu 
mai puțin de 5 medalii de aur ale 
„Olimpiadei" în probele de bras și 
mixt. Acțiuni sportive de masă. în
cununate de deosebit succes, au 
mai fost inițiate în această vară 
la Lublin. Poznan, Lodz și alte 
centre ale țării.

AGENDA SĂPTĂMINII
i22-28 BOX

CĂLĂRIE
TENIS

Turneu internațional la Ostrava (Cehoslovacia)
Concurs hipic ia Lisabona

Turneul de la San Francisco

23-4.X BASCHET C.M. feminin, în Columbia

23—28 PATINAJ CM. de patinaj artistic pe rotile, la Bris
bane (Australia)

24 FOTBAL Ungaria — Austria (C.E., gr, 2) la Buda
pesta ; Cehoslovacia — Elveția (amical), 
la Brno

26-30 TIR C.E. de pistol liber $1 viteză, la Madrid
26—27 N ATARE C.E. de sărituri în apă, la Basel (Elveția)
26-2.X HANDBAL Turneu preolimpic, în Canada
27 FOTBAL Italia — Finlanda (C.E., gr. 5) : Belgia —

R.D. Germană (C. E., gr. 7)
28 CICLISM Cursa Tours - Paris

IUGOSLAVIA (etapa a 7-a) : E- 
chipa Steaua Roșie Belgrad (adver
sara formației Universitatea Craiova 
în „Cupa U.E.F.A.*) a cîștigat cu 
scorul de 5—0 jocul susținut pe te
ren propriu cu Radnicki Krakguevac. 
Au marcat Stanen Kovici, Suskici, 
Novkovici, Filipovici și Baralici. Al
te rezultate : Dynamo Zagreb — Sa
rajevo 2—0 ; Rijeka — Sloboda 2—1; 
Velez Mostar — Vardar Skoplie 2—0; 
Budocnost — Vojvodina 1—0; Olimpia " ' ‘ ----- Beograd 2—1 ;

Ha j duk Split 0—0 ; 
----- Ze- 

Borac 
1.

>; 2. 
3. Haj-

POLONIA (etapa a 7-a): Zagle- 
bie Sosnowiec — L.K.S. Lodz 3—1 ; 
Vidzew Lodz — Ruch Chorzow 1—1; 
Lech Poznan — Stal Rzeszow 2—0; 
Logia Varșovia — Pogon Szczeczln 
4—1 ; Wisla Cracovia — Goroik
Zabrze 1—0; Stal Mielec — Szom- 
bierki By torn 2—1; Polonia Bytom- 
Slensk Wroclaw 1—2. Clasament : 
Stal Mielec — 10 p; 2.
3. Wisla — 9 p.

1.
Ruch - 9 ;

Liabliana — O.F.K. 
Radnickl Niș
Zelezniciar Sarajevo — Celik 
nica 1—0; Partizan Belgrad — 1 
Banja Luka 4—0. Clasament : 
Steaua Roșie Belgrad — 14 p
O.F.K. Beograd — 10 p ;
duk — 9 p.

UNGARIA (etapa a K-a) : Ujpesti 
Dozsa — Vasas 1—0 : Ferencvăros— 
Honvăd 4—3; Kaposvăr — M.T.K. 
1—o ; Zalaegerszeg — Haiadăs 1—1; 
Videoton — B6k6scsaba 3—0 ; Dios- 
gy&r — Szeged 1—0; Șalgotarjân — 
Baba Eto * '
Csepel 2—0.
rencvaros — 
9 p ; 3. Diosgyiir

PORTUGALIA (etapa 
nio Tomar — Academic' 
Porto 
tubal 
Braga 1—2; Belra Mar — Boavlsta 
1—1; Estoril — C.U.E. 1—0 ; Benfica 
Lisabona — Leixoes 9—1 (I). Meciul 
Atletico — Sporting s-a întrerupt la 
scorul de 2—2. Clasament : 1. Bra
ga — 6 p: 2. Benfiea — 5 p 3. F.C. 
Porto — s p.

a 3-a) : U- 
2—1 ; F.- C. 

Bdenenses 3—1: Vitoria Se- 
Farense 3—1; Guimaraes —

8—1 ; Tatabanya — 
Clasament : 1. Fe

ll) p; 2. Videoton — 
9 P.

CEHOSLOVACIA (etapa a 9-a) I 
Lokomotiv Kosice — Z.V.L. JHina 
5—0; Inter Bratislava — V.S.S. Ko
sice 4—2; Skoda Plsen — Dukla Pra
ga 1—0; Banik 
Praga * *, 
Slovan Bratislava 1—1._ Clasament: 
Slovan .
12 ; 3. Lokomotiv Kosice

___  Ostrava — Slavia
2—0; Bohemians Praga —

_______ ____ 1.
12 p ; V.S.S. Kosice — 

- — • 12 p.

CAMPIONATELE MON DI ALE
ȘI EUROPENE
MOSCOVA, 22. Campionatele 

mondiale și europene de haltere 
au continuat cu desfășurarea ca
tegoriei semigrea, la care tara 
noastră nu a avut reprezentant. 
Cea mai mare surpriză a furni
zat-o elvețianul M. Brouillet. care 
s-a clasat pe locul al doilea Ia sti
lul smuls, cucerind pentru prima 
oară o medalie pentru t-ara sa. El 
a smuls 167,5 kg, la fel ca și pri
mul clasat David Rigert, dar fiind 
mai greu la cîntar a obținut me
dalia de argint... Rezultate : 1. Da
vid Rigert (U.R.SJS.) 377,5 kg ; 2. 
S. Poltoracki (U.R.S.S.) 372.5 kg 
(165 ; 207,5); 3. P. Petzold (R. D. 
Germană) 362,5 kg (160 ; 202,5) ; 4. 
M. Brouillet (Elveția) 360 kg ; 5. G. 
Rehus (Ungaria) 357,5 kg ; 6.
S. Sohanski (Polonia) 347,5 kg. De 
notat că D. Rigert a cucerit ex-

DE HALTERE
trem de greu titlul, ridicind 210 kg 
doar din a treia încercare, după 
ce ratase de două ori această 
greutate.

înaintea desfășurării ultimelor 
două categorii, clasamentul (neo
ficial) pe națiuni se prezintă ast
fel : 1. U.R.S.S. — 38 p ; 2. Bul
garia — 32 p ; 3. Polonia — 29 p; 
4. Ungaria — 17 ; 5. R. D. Ger
mană 11 p. etc.

Situația titlurilor de campioni : 
U.R.S.S. — 3 ; Bulgaria — 2, Po
lonia și R. D. Germană cite 1.

La categoria grea și supergrea 
lupta iientru locui 1 se va da în
tre sportivii sovietici și cei bul
gari. îndeosebi duelul Alekseev — 
Placikov la supergrea programat 
marți seara este așteptat cu inte
res.

OLANDA (etapa a 5-a) : Go A- 
head Deventer — Nac Breda 0—0 ; 
Feyenoord Rotterdam — Nec Nijme
gen 3—3 ; F. C. Amsterdam — M.V.V. 
Maastricht 0—0; F. C. Utrecht — 
Rindhoven 2—2; Az’67 Alkmaar —
F. C. Twente Enschede 1—2 ; PJ5.V. 
Eindhoven — Ajax Amsterdam 6—-2 
(!); Roda Kerkrade — Sparta 1—0; 
F. C. den Haag — Excelsior 1—0- 
CLasament : 1. P.S.V. — 9 p; 2.
Feyenoord — 9 p; 3. F. C. Twente—» ' 
3 p.

FRANȚA (etapa a 8-a): Lyon — 
Monaco 4—1 ; Valenciennes — So- 
chaux 3—0; Nantes — Bastia 1—0 ; 
St. Germain Paris — Marsilia 2—3; ■ 
Lille — St. Etienne 0—0; Nisa — 
Lens 5—0; Bordeaux — Metz 3—1; 
Nîmes — Reims o—3; Troyes — A- 
vignon 1—1; Nancy — Strasbourg 
1—1. Clasament: 1. Nisa — 15 p; 2. 
Lyon — 13 p; 3. St. Etienne — 10 p.

ELVEȚIA (etapa a 6-a): St. Gali— 
Sion 7—2; Biel — Chaux de Foods 
2—0 ; Lausanne — Grasshoppers 
1—3; Lugano — Servette 0—2; Ncu« 
chatel — F. C. Basel 2—2; Chenois— 
Winterthur 5—1; F. C. ZUrich — 
Young Boys Berna 3—1. Clasament: 
1. St. Gall — 11 p: 2. F. C. Basel— 
9 p ; 3. Servette Geneva — 9 p.

c.

3.
TURCIA (etapa a 3-a) : Fener

bahce — Adanaspor 2—0; Ankara- 
gucu — Trabzonspor 0—1; Altay — 
Goztepe 1—1; Adanaemirspor — Be- 
siktas 2—0; Orduspor — Galatasaray 
1—1. Clasament: 1. Fenerbahce — 
5 p; 2. Adanaemirspor — 5 p: 3. 
Trabzonspor — 5 p.

*
• La Nicosia în primul meci din

tre formația locală- Omonia și echi
pa islandeză Akranes, contînd pen
tru turul 1 al „Cupei cupelor*, gaz
dele au repurtat victoria cu 2—1 
(0-1).

• PE SCURT • PE
ATLETISM • La Praga s-a desfășu

rat cea de-a 21-a ediție a tradițio
nalului cros organizat anual de ziarul 
„Rude Provo'1. în proba feminină, dis
putată pe distanța de 1 920 m, victoria 
a revenit norvegieneî Grete Anderson- 
Waitz, în 5 : 32,0. Atleta româncă Geor- 
geta Gazibara a ocupat locul zece, cu 
timpul de 6 : 00,2. Proba masculină a 
fost cîștigată de suedezul Dan Glans, 
care a parcurs 9 600 m în 27;45,0, ur
mat de Ivan Parlui (U.R.S.S.) - 27:45,2 
șl Stanislav Hoffman (Cehoslovacia) — 
27:52,8.

SCURT • PE SCURT ® PE SCURT @
urmat de Joachim Hartnick (R. D.. Ger
mană) — la 2:15, Schiffner (R. D. Ger
mană) — a 4:51. Pe echipe, locul intii 
a fost ocupat de prima reprezentativă 
a Poloniei.
polskl, 135 
Cepkowski

Ultima etapă (Opole - Ko- 
km) a revenit lui Zbigniew 
(Polonia), In 3h 09 : 08.

• Contînuîndu-și turneul la 
selecționata olimpică a

HOCHEI
Cehoslovacia, ____ ,___  ...
S.U.A. a jucat la Kladno cu formația 
locală Sonp. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 5—4 (1—1, 
1-2. 3-1).

CICLISM o In cursa de 6 zile de la 
Londra, conduce cuplul Piiven (Olanda) — 
Haritz (Danemarca), cu 286 p. ii urmează 
Schulze (R. F. Germania) — Ritter (Da
nemarca) și Sercu (Belgia) — Van tanc- 
ker (Franța). • Cel de-al 32-lea tur ci
clist ai Poloniei, disputat în zece etape

LUPTE • La Minsk au luat sfîrșît 
Campionatele mondiale de lupte sambo. 
La categoria supergrea, pe primul loc s-a 
clasat Vitali Kuznetov (U.R.S.S.). lată și 
cîștigătorii celorlalte categorii disputate 
în ultima zi de concurs : 40 kg — Ho- 
diev (U.R.S.S.) ; 52 kg —, Punlag (R. P.

TENIS • Turneul de la Los Angeles 
a fost cîștigat pe jucătorul american 
Arthur Ashe. Jn finală, Arthur Ashe l-a 
întrecut cu 3-6, 7—5, 6-4 pe compatrio
tul său Roscoe Tanner • Meciul Grecia— 
Portugalia, contînd pentru „Cupa Davis* 
— ediția 1976, s-a încheiat la Atena cu 
scorul de 4—1 în favoarea gazdelor, fa 
ultimele două partide de simplu, Kalo» 
gheropoulos l-a învins cu 6—3, 8-6, 6-4 
pe Lagos, iar Vilela a dispus cu 6—3,' 
3—6, 5—7, 6—4, 6—3 de Kelaidis. «o Fina
la probei de simplu, la Hamilton (Insu
lele Bermude) : Jimmy Connors — Vitas 
Gerulaitis 6—1, 6—4.

VOLEI • Turneul internațional mascu
lin de la Budapesta a fost cîstigat da 
echipa locală Csepel. urmată de forma
ția poloneză Stal Mielec. In ultimul joc 
al competiției, formația Vasas a între-


