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In meciul de fotbal de la Salonic: 1-1 (1-0) cu Grecia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat, miercuri, la fața 
locului, in județul Argeș, căi
le și direcțiile de dezvoltare a 
unui important sector al agri
culturii noastre — pomicultu
ra, precum și unele aspecte ac
tuale ale modernizării în viti
cultură. începută la ferma a- 
gricolă de stat Bălilești și con
tinuată la Institutul de cerce
tări din Mărăcineni, discuția a 
cuprins în sfera ei probleme 
care vizează creșterea și îmbu
nătățirea producției de fructe 
a _ tării. Indicațiile și recoman
dările formulate de secretarul 
general al partidului, conclu
ziile desprinse cu prilejul aces
tei intilniri de lucru vor sta Ia 
baza programului național de 
dezvoltare viitoare a pomicul
turii românești.

Secretarul general al parti
dului, analizind programul dez
voltării producției pomicole in 
viitor, a indicat să se acțio
neze în direcția concentrării 
plantațiilor de pomi fructiferi 
în zona colinară, pe terenuri 
care nu pot fi folosite pentru 
culturi de cîmp, unde se im
pune executarea de operațiuni 
de terasare și taluzare în ve
derea asigurării unor condiții 
propice dezvoltării acestui im
portant sector agricol și me
canizării lucrărilor.

Legat de această orientare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că dezvoltarea pomi
culturii în zona colinară cre
ează posibilitatea redării că
tre agricultură a întinse supra
fețe de teren de la șes și pe 
văi care vor putea fi cultivate 
în viitor cu grîu și porumb. 
In acest spirit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut să

fie revăzut întregul patrimoniu 
pomicol al țării, întocmindu-se 
in mod concret programe pentru 
dezvoltarea pomiculturii pe fie
care județ și comună, pe fie
care unitate de producție, care 
să aibă în vedere 
rind intensificarea 
pe actualele suprafețe. A fost a- 
bordată, de asemenea, pe larg, 
problema materialului săditor, 
recomandindu-se să se pună 
accentul pe soiurile valoroase, 
de mare productivitate. Secre
tarul 
cerut 
să se 
strins 
tățilc

Analiza de lucru a evidențiat 
concluzii practico de orientare 
pentru rezolvarea și altor pro
bleme ale bunului mers al ac
tivității și sporirii eficienței in 
pomicultură, cum ar fi, de pil
dă, problema irigațiilor in plan
tații.

Un Ioc important în discu
ția pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut-o cu cadrele 
de conducere ale ministerelor 
agriculturii și industriei con
strucțiilor de mașini, și ale cen
tralelor de resort cu cercetă
tori și specialiști, l-a ocupat 
problema creării și dezvoltării 
sistemei de mașini pentru li
vezile pomicole și viticole care 
să asigure mecanizarea tot mai 
accentuată a lucrărilor in a- 
ceste sectoare.

La sfîrșitul vizitei, secretarul 
general al partidului a felici
tat pe specialiști și Ie-a urat 
succes in îndeplinirea 
portantelor sarcini ce 
vin în direcția trecerii la 
micultură cu livezi de 
densitate, cu exploatare 
sivă, de înaltă productivitate și 
eficientă economică

in primul 
producției

al partidului a 
domeniu 
program 

necesi- 
dezvoltării pomiculturii.

general 
ca și în acest 
stabilească un 

corelat de

îm- 
le rc- 
o po- 
mare 

inten-
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ffll FINALA CAMPIONATULUI BALCANIC
SALONIC, 24 (prin telefon). 

Echipa României s-a calificat 
în finala turneului balcanic, pe 
care o va susține în compania 
Bulgariei, reușind un rezultat 
de egalitate, aseară, la Salonic, 
în partidă cu Grecia, după ce 
la București cîștigase cu 3—1.

DUMITRU

zekaș. Frumosul gol al lui Du
mitru a consfințit superiorita
tea tehnico-tactică a echipei ro
mâne în această parte a me
ciului.

După pauză, lucrurile s-au 
schimbat radical. Echipa noas
tră, lăsînd impresia că nu poa
te fi periclitată de adversari, a 
renunțat la jocul de pase, ceea 
ce a determinat o insistentă 
superioritate a gazdelor, por
nite la atac pentru a întoarce 
soarta meciului. Am putea spu
ne că fotbaliștii greci au do
minat repriza a doua cu in
sistența cu care fotbaliștii noș
tri au stăpînit prima parte a 
jocului. Cîteva cifre sînt edi
ficatoare. Dacă în prima parte 
raportul de cornere ne este fa-

vorabil (4—2), în repriza a 
doua, echipa lui Koudas a exe
cutat patru lovituri de colț, 
în tîmp ce fotbaliștii noștri 
nu au executat nici una. Ra
portul șuturilor este Ia fel de 
sugestiv. In prima repriză s 
9—3 (3—1 pe spațiul porții) 
pentru România ; în repriza a 
doua : 11—4 (5—2) pentru Gre
cia.

Partida de la Salonic a scos 
la iveală plusul de omogenita
te al selecționatei noastre, care 
are și un avans de pregătire, 
dat fiind că fotbalul grec nu

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

in cadrul unei festivitafi, la Paris
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Acest 1—1 reflectă foarte bi
ne desfășurarea jocului. Meciul 
a avut două reprize diferite, 
în prima, jocul a fost dominat 
de plusul de tehnicitate al e- 
chipei României, care s-a im
pus printr-un echilibru deosebit 
al liniei de mijloc, comparti
ment care a dominat terenul, 
dublîndu-și eforturile în anga
jarea vîrfurilor Lucescu și Fa-

DUDU GEORGESCU A PRIMIT IERI 
GHEATAJJ DE AUR“ A EUROPEI

La campionatele mondiale de lupte de la Minsk

SPORTIVII NOȘTRI N-AU REALIZAT 
REZULTATELE

Pentru o comportare bună la Montreal
La puține zile după încheierea campionatelor 

mondiale de lupte greco-romane și libere, de la 
Minsk, Biroul F. R. Lupte a analizat comportarea 
reprezentanților noștri la această competiție, ară- 
tîndu-se nesatisfăcut de rezultatele realizate de 
luptătorii de la greco-romane și total nemulțu
mit de comportarea sportivilor de la celălalt 
stil, libere. Firește, în atenția celor prezenți la

în cele opt zile de concurs, 
cit au durat campionatele mon
diale de lupte greco-romane și 
libere, la Minsk, au evoluat 
cei mai valoroși sportivi din 
lume, competiția oferind spe
cialiștilor posibilitatea consta
tării unor evidente schimbări 
în raportul de forțe pe plan 
mondial.

La greco-romane, sportivii 
sovietici au reprezentat, înde
osebi la ultimele ediții, o mare 
forță în toate marile întreceri 
internaționale. Dar, niciodată 
în acești ultimi ani ei n-au

AȘTEPTATE (I)
sînt necesare măsuri urgente, eficiente

nu numai desprinderea catize- 
la scăderea performanțelor lup
ei și găsirea soluțiilor ce se 

rîndul frun-

dezbateri a stat 
lor care au dus 
tătorilor români, 
impun pentru revenirea acestora în 
tușilor pe plan mondial, pentru obținerea unor 
rezultate de valoare, pe măsura posibilităților 
reale, la viitoarele mari confruntări și, în spe
cial, la Jocurile . ............................Olimpice de la Montreal.

dominat cu atita autoritate o 
competiție de nivel mondial, 
așa cum au făcut-o acum. Este, 
credem, suficient să amintim 
că din cele zece titluri puse 
în joc, reprezentanții U.R.S.S. 
au cucerit opt și numai un ac
cident suferit de Nicolai Bal- 
boșin (cat. 100 kg) — care l-a 
și eliminat din concurs — a 
făcut ca echipa Uniunii So
vietice să nu cucerească nouă 
centuri de campioni ai lumii I 

în schimb, luptătorii polo
nezi, iugoslavi, cehoslovaci, ro
mâni și chiar cei bulgari n-au

mai reușit să se impună ca în 
edițiile trecute. O prezență sla
bă, față de alte mari, competi
ții, s-a remarcat și din partea

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

Nicolae Martinescu (cu fața) in disputa cu cehoslovacul Hara, pe 
care l-a învins categoric, la Minsk. Foto ; SOVIETSKI SPORT

PARIS, 24 (prin 
telefon). în cursul 
dimineții, la res
taurantul „Pre Ca
talan" din Bois de 
Boulogne, a avut 
loc o festivitate 
așteptată cu deose
bit interes de lu
mea fotbalistică 
europeană. Este 
vorba de înmî- 
narea trofeului 
„Gheata de aur", 
oferit an de an de 
cunoscuta publi
cație pariziană 
„France Football" 
și de Adidas, ce
lui mai productiv 
dintre atacantii eu
ropeni. în acest 
an, trofeul a fost 
cîștigat de jucăto
rul Dudu Georges- 

echipa 
a Ro- 

Dinamo
cu, din 
campioană 
mâniei, 
București.

„Gheata", 
în trecut a 
nit și altor 
liști cunoscuți (Eusebio, Gerd 
Muller — de două ori, Yazal- 

Jekov) a in- 
asta în pose- 

român, care

care 
rcve- 

fotba-

La cîteva momente după solemnitatea de la 
Paris, Dudu Georgescu — în__ posesia
„Chetei de ’ ’

Georgescu — în
aur“ Tclefoto A.P. AGERPRES

de, Skoblar, 
trat de data 
sta jucătorului 
de-a lungul campionatului tre
cut a înscris 33 de goluri.

Festivitatea a început cu o

în campionatul Diviziei A de tenis pe echipe

ILIE NASTASE APLAUDAT

serie de discursuri. Primul a 
luat cuvîntul G. Wendling, di
rector general al societății A- 
didas. EU a mulțumit partici- 
pantilor pentru prezenta lorla 
această festivitate, a vorbit des
pre importanta trofeului și a 
mulțumit, în încheiere. Fede
rației române de fotbal care 
a acceptat să se lipsească de 
Dudu Georgescu în meciul ln-

(Continuare în pag. 2-3)

PE TERENURILE
CLUJ-NAPOCA, 24 (prin tele

fon). Pe terenurile din Parcul 
municipal și Parcul sportiv al 
studenților au început, marți di
mineață, întrecerile din cadrul 
turului campionatului Diviziei A 
(seria I) de tenis pe echipe. Iată 
cîteva amănunte de la partidele 
programate aici în primele două 
Zile: DINAMO BRAȘOV — PRO
GRESUL: 13—2. Deși prezent în 
localitate, campionul țării, Toma 
Ovici, nu a putut juca nici o par
tidă de simplu (dureri abdominale 
șl la brațul drept). Cîteva rezul
tate: Kerekeș — Frunză 6—4, 7—5; 
Vîlcioiu — Dîrzu 6—2, 5—7, 6—4; 
Mariana Nunweiller — Ioana Nl- 
chita 4—6, 6—1, 6—0; Dărăban — 
Dîrzu 5—7, 6—3, 2—6. DINAMO 
BUCUREȘTI — C.S.U. CON
STRUCȚII BUCUREȘTI: 13—2. 
Almăjan l-a întrecut cu 11—9, 6—1 
pe Dumitrescu, iar Pelea a pier
dut cu 5—7, 7—5, 4—6 la Leonte.

STEAUA — POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA: 15—0 ! Hărădău -*

DIN CLUJ-NAPOCA
Boldor 6—3, 6—3; Elena Trifu — 
Vera Pura 8—6, 6—3.

Ziua a doua a competiției a pur
tat amprenta prezenței la locul 
întrecerilor a supercampionului 
nostru Ilie Năstase, intens aplau
dat de numerosul public venit să-1 
asiste. Năstase a intrat în teren 
de trei ori, apărînd culorile clu
bului său (Steaua). El a jucat 
două simpluri și un dublu contra 
tenismanilor de la Dinamo Bra
șov. Rezultate: Năstase — T. Mar- 
cu 6—1, 6—3; Năstase — Kerekeș 
6—1, 6—2; Năstase, Sotiriu — T. 
Marcu, Kerekeș 1—6, 6—3, 7—5.
Rezultatele celorlalte meciuri: 
PROGRESUL — C.S.U. CON
STRUCȚII BUCUREȘTI 7—7 (ul
timul meci s-a întrerupt); POLI
TEHNICA CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 4—11 (R. Giur
giu — B. Almăjan 6—3, 9—7; L. 
Boldor — S. Mureșan 5—7, 6—4, 
6—1); STEAUA — DINAMO BRA
ȘOV 15—0.

PISTOLARI ROMANI
LA CAMPIONATELE

Nușa DEMIAN

EUROPEI
Marți a plecat la Madrid 

lotul republican de tir, cu- 
prinzînd pe specialiștii pro
belor olimpice de pistol vi
teză și pistol liber. Au făcut 
deplasarea Dan Iuga, Corneliu 
Ion, Virgil Atanasiu, Marcel 
Roșea, Stan Marin, Mihaî 
Teodor, Liviu Stan și Marî- 
nică Trușcă, însoțiți de antre
norii emeriți Gheorghe Cor- 
bescu și Ștefan Petrescu. în 
capitala Spaniei, sportivii 
noștri vor lua parte la cam
pionatele Europei (individual 
și pe echipe), programate cu 
începere de vineri.



>B;A S
I.E.F.S. — „U“ CLUJ-NAPOCA, 

PRIMUL MECI DUBLU
După cum s-a anunțat, cam

pionatele republicane progra
mează meciuri duble In turu
rile cu etape săptăminale. Pri
ma întrecere de acest gen a 
avut loc în Divizia feminină A, 
intre echipele I.E.F.S. și Uni
versitatea Cluj-Napoca. Bucu- 
reștencele au cîștigat cu 75—61 
(38—31) și 85—50 (43—19). Par
tida a făcut parte din etapa 
inaugurală a turului secund, 
care se dispută pe grupe va
lorice. Celelalte întîlniri ale e- 
tapei. programate pentru sim- 
bătă și duminică, sînt : Rapid— 
Politehnica, Universitatea Timi
șoara — Olimpia (grupa 1—6). 
C.S.U. Galați — C.S.U. Tg. 
Mureș, Progresul — Voința, 
Crișul — Sănătatea (grupa 
7—12).

ÎNCEPE divizia școlara 
Șl DE JUNIORI

Campionatul național al ele
vilor și juniorilor începe sim- 
băță și duminică, cu partici
parea a 93 de echipe mascu
line și feminine. Precizăm că, 
față de înscrierile inițiale, au 
intervenit unele modificări : au 
fost înlocuite formațiile de fe
te Știința Gura Humorului (cu 
Șc. sp. Suceava) și Șc. sp. Tg. 
Secuiesc (cu Șc. sp. Rm. Vil- 
cea) ; s-au retras Lie. 5 Con
stanța, Șc. sp. Zalău (fete) și 
Lie. ,,Dragoș Vodâ“ Sighet (bă
ieți).
STEAUA JOACA LA BOTEVGRAD

în cadrul pregătirilor ce le 
efectuează în vederea Diviziei 
A, baschetbaliștii de la Steaua 
pleacă astăzi în Bulgaria, la 
Botevgrad, pentru a lua parte 
— de vineri pînă duminică — 
la un turneu internațional, ală
turi de formația locală Balkan 
și de cite o echipă din Iugo
slavia și Polonia. Se deplasea
ză lotul complet, inclusiv Cer- 
nat și Oczelak care au făcut 
parte din reprezentativa Ro
mâniei la Balcaniadă.

TESTUL ARBITRILOR
Pe stadionul Voința s-a des

fășurat testul pregătirii fizice 
a arbitrilor divizionari bucu- 
reșteni. Sîmbătă și duminică, la 
Cluj-Napoca, Oradea, Timișoa
ra, Tg. Mureș, Iași și Bacău, 
vor susține acest examen și cei
lalți arbitri din țară, pe grupe 
dc orașe.

AZI, LA MIERCUREA CIUC POLOIȘTII DE LA

START IN PRIMA COMPETIȚIE A SEZONULUI DE HOCHEI
Azi după amiază, la ora 16 — 

start în noul sezon competitio- 
nal oficial la hochei pe gheață : 
se dispută primele jocuri din- 
tr-o nouă ediție a „Cupei Româ
niei". Un start pe care-1 dorim 
de bun augur, care să însemne 
începutul unui sezon bogat în 
rezultate superioare, atît în di
recția activității pe care o va 
desfășura selecționata țării, cit 
și in ceea ce privește dezvolta
rea și consolidarea internă a 
hocheiului nostru. Condiții pen
tru realizarea acestor deziderate 
există. Se cere — o repetăm 
și acum, în preajma deschiderii 
oficiale a unui amplu program 
de activitate — mai multă 
muncă din partea tuturor celor 
ce sînt legați de acest dinamic 
și spectaculos sport, dar in spe
cial din partea federației, a an
trenorilor, arbitrilor și jucăto
rilor.

Ca și in alți ani, pregătirile 
au început din timp, majorita
tea formațiilor fruntașe benefi
ciind de condiții de antrenament 
destul de bune, atît pe gheața 
patinoarului artificial din 
Miercurea Ciuc, care spre lau
da îngrijitorilor săi a 
nat aproape tot timpul 
cit și în Cehoslovacia 
U.R.S.S. Deci, echipele 
te, participante la
ROMÂNIEI", vor aborda pri
mele confruntări cu suficiente 
acumulări tehnice, tactice și, 
mai ales, fizice pentru a putea

funcțio- 
verii (!), 
sau in 
de frun- 
„CUPA

AVANSUL DE
Ieri duoă-q miază. la piscina Cen

trului de prajttire olimpică al 
C.N.E.F.S., s-au consumat alte doua 
restante din turul II al Diviziei A la 
polo, in primul meci, după un start 
mai puțin concludent, Rapid o în
trecut categoric pe Seoi-rul cu 11—2 
(2-0, 3—2, 3-0, 3-0), mentînîndu-se
astfel în fruntea clasamentului. Fe
roviarii. deși ou folosit in această 
partidă doar 8 Jucători, cu dominat 
autoritar a doua parte a întrecerii, 
rotunjindu-șl simțitor golaverajul. Au
torii golurilor : I. Slavei 3, Târanu 2. 
Băienaru 2. C. Rusu 2, Bartolomeu, 
Oiac de la învingători, Tăureci 2 de 
la învinși. A condus Gh. Cociuban 
(Buc.).

ai titl 
cu m 
(suspe 
aproa 
zâtor, 
conce 
urmat
rateze 
De al 
te cel 
scoruri 
(4-0, 
stabili 
2. Ru 
teanu, 
Mane 
(Buc.)

Fază dintr-un meci Steaua — S. C. Miercurea Ciuc disputat în 
„Cupa României" anul trecut.

oferi încă de la început un ho
chei de calitate.

După cum s-a 
la această fază a 
niei" cele două 
reștene, Steaua, 
rii, și Dinamo nu vor lua par
te, ele urmînd să-și dispute un 
turneu final (4—11 
București), alături 
toarele celor două

mai anunțat, 
„Cupei Româ- 
echipe bucu- 
campioana ță-

octombrie la 
de cîștigă- 

grupe de la

BULETINUL TRANSFERĂRILOR
Tată Citeva dintre cele mai im

portante ..mutații" în componen
ta echipelor :

STEAUA va beneficia de aportul lui ----- - _ _ _ .
Sarosi 
S.C.M. 
a mai _ 
bucureșteană.

DINAMO București, un 
nume nou : Cedă (S.C. M.

DUNĂREA .Galati a transferat 
unul din portarii echipei națio
nale : Gh. Huțan, fost la Dinamo 
București. Să subliniem, însă, 
că tinărul portar Huțan a fost 
crescut și promovat în echipa

Hălilucă (C. S. Școlarul), 
și Kedves, ambii de 
Ciuc. Să notăm că 
jucat un sezon la

la
Saroși 
echipa
singur 
Ciuc).

gălățeană care l-a reprimit, de 
asemenea, și pe Curelaru. fost 
timp de 3 sezoane la Steaua.

S.C. MIERCUREA CIUC are 
acum pe Texe sl pe Borbath, 
care și-au încheiat studiile la 
Cluj-Napoca (au jucat la Agro
nomia) și s-au întors acasă. In 
plus a fost promovat Ugron de 
la Liceul nr. 1 M. Ciuc.

A.S.E. a primit pe Mircea Vlad 
(Steaua) și pe Boldcscu (Dună
rea).

UNIREA SF. GHEORGHE va 
beneficia în acest sezon de a- 
portul lui Gherman (S.C.M. Ciuc), 
Rusz (A.S.E.). Tamaș (Agrono
mia) și Tanko (Tractorul).

DUPĂ CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1) ni-

Miercurea Ciuc. Iată grupele : 
S. C. Miercurea Ciuc, Agrono
mia Cluj-Napoca, Tîrnava O- 
dorhei și Unirea Sf. Gheorghe 
(grupa I), Dunărea Galați, Li
ceul nr. 1 Miercurea Ciuc, 
A. S. E. București, Tractorul 
Brașov (grupa a II-a). Jocurile 
dc la Miercurea Ciuc încep azi 
și se termină pe 30 septembrie, 
urmînd ca alternativ să aibă loc 
cîte o etapă din fiecare grupă. 
Azi, jocuri în prima grupă : 
ORA 16 : Agronomia CIuj-Na- 
poca — Tîrnava Odorhei : ORA 
18,30 : S. C. Miercurea Ciuc — 
Unirea Sf. Gheorghe.

reprezentanților S.U.A. și ai 
Japoniei.

Referindu-ne la luptele li
bere, trebuie să subliniem 
că răspîndirea geografică a 
marilor valori este mult mai 
mare. In acest concurs, spor
tivii sovietici și bulgari n-au 
mai dominat cu aceeași auto
ritate întrecerile așa cum au 
reușit în ultimii ani. Nici re
prezentanții Iranului n-au mai 
realizat performantele trecute^ 
chiar dacă M. Barzegar (fostul 
campion mondial la cat. 74 
kg) a pierdut meciul decisiv 
pentru medalia de aur, acci- 
dentîndu-se într-un moment in 
care conducea detașat la punc
te în fata actualului campion, 
Ruslan Ășuraliev. în schimb, 
au apărut noi forte care au 
intrat direct în disputa pentru 
primele locuri în clasamentul 
mondial : Japonia, R. P. Mon
golă și Coreea de Sud. Japo
nia de pildă, a intrat în com
petiție cu o echipă incompletă, 
trei dintre componenții ei ob- 
ținînd medalii (între care două 
de aur) și locul 3 în clasa
mentul pe națiuni. în mare 
progres s-au prezentat luptăto
rii din R. P. Mongolă, cele 
două medalii de aur și una 
de argint fiind edificatoare.

O evoluție surprinzătoare au 
avut sportivii din Coreea de 
Sud, prin stilul curat de luptă, 
deosebita viteză de execuție și 
marea lor capacitate de efort. 
Ei au și cucerit două medalii. 
Așa stind lucrurile, este de 
așteptat ca la viitoarea con
fruntare olimpică drumul spre 
pozițiile fruntașe ale unor ca
tegorii de greutate (în special 
la cele mici) să fie mult mai 
anevoios.

★
Comparînd rezultatele obți

nute de reprezentanții țării 
noastre la campionatele mondi
ale de la Minsk cu cele reali
zate în edițiile anterioare se 
desprinde concluzia că ele sînt 
in regres ! Dacă la lupte greco- 
romane comportarea sportivi
lor români nu poate fi apreci
ată ca total necorespunzătoare, 
în schimb, rezultatele ca și e- 
voluțiile practicanților celuilalt

stil se situează mult sub 
velul așteptărilor.

La lupte greco-romane 
fost obținute două medalii 
argint (Gh. Berceanu și I.
nache) și una de bronz (R. Co- 
dreanu), alți cîțiva sportivi ro- 

locuri 
kg) și
— lo- 
kg) și
— lo-

au 
de
E-

mâni clasîndu-se pe 
fruntașe : I. Păun (62 
N. Martinescu (100 kg) 
cui V, C. Alexandru (52 
Gh. Ciobolaru (74 kg) 
cui VI, Cu aceste rezultate, e- 
chipa țării noastre a totalizat 
un număr de 20 puncte, cu 
care s-a situat, ca și la Ka
towice, pe poziția a IV-a în 
ierarhia mondială. Totuși, față 
de posibilitățile reprezentanți
lor noștri, față de frumoasele 
tradiții ale luptelor greco-ro
mane din România, rezultate
le de la Minsk nu pot mulțumi. 
Este adevărat, 
tătorii români 
posibilități de a se clasa pe 
primul loc la
pective : Gh. Berceanu (48 kg), 
I. Enache (82 kg) și N. Mar
tinescu (100 kg). Primul, deși 
nu s-a prezentat la nivelul ma
xim al posibilităților (fapt pen
tru care are scuza absentei din 
competiții de amploare tim.p de 
aproape doi ani) a avut ne
șansa unui arbitraj părtinitor 
în meciul final cu V. Zubkov 
(U.R.S.S.). N. Martinescu a e- 
voluat neașteptat de slab în 
partida hotărîtoare cu Fred Al
brecht (R.D.G.) — adversar pe 
care l-a învins de fiecare dată 
pînă la Minsk — și a greșit 
nepermis pentru experiența sa, 
pierzînd prin tuș. Cu această 
înfrîngere, în locul medaliei de 
aur s-a clasat pe locul V 1

Poate, că cel mai puțin în
dreptățit să aspire la titlul su
prem, dar cel mai aproape de 
el a fost Ion Enache. Campio
nului român, medaliat cu ar
gint. i-au fost opuși, pe rînd, 
cei mai valoroși adversari din 
categorie. învingîndu-i. clar, pe 
toți, pînă la meciul final cu 
sovieticul Anatoli Nazarenko. 
Și de data aceasta reprezentan
tul nostru a întrecut așteptări
le. Timp de aproape trei minu
te. el a 
tribunele, 
puncte, 
evidentă
Dar, impresionat de propriile-i

trei dintre lup- 
au avut reale

categoriile res-

făcut să amuțească 
Conducînd cu 7—0 la 
victoria sa părea 
pentru toată lumea.

realizări și copleșit de marele 
succes care se contura, în loc 
să fi acționat pentru păstra
rea avantajului substanțial pe 
care-1 avea, el a vrut să-1 mă
rească. A încercat un proce
deu care-i mai reușise, dar 
de data asta nu l-a pregătit 
cu aceeași minuțiozitate și. ia
tă că, nu i-a mai reușit ! „Con
trat", a fost invins prin tuș. 
Oricum, judecind după rezulta
tele obținute de acest sportiv in 
ultimul an (de cînd a fost se
lecționat in Iot) se poate apre
cia că din echipa de greco-ro
mane a României, Ion Ena
che este unul dintre cei mai 
autorizați eandidați la o me
dalie olimpică.

Ceilalți componenti ai echi
pei noastre, cu unele excepții, 
s-au comportat la nivelul valo
rii lor reale. C. Alexandru, la 
o categorie superioară, nu pu
tea realiza mai mult în condi
țiile „sorților" respectivi. I. Du- 
lică, sportiv în plină creștere, 
a concurat la o categorie ex
trem de bine încadrată, unde 
nu putea emite pretenții mai 
mari. Gh. Ciobolaru și P. Dicu 
(la primele lor concursuri de 
acest nivel) s-au comportat 
promițător. N-au evoluat la ni
velul dorit : Șt. Rusu (68 kg), 
I. Păun (62 kg) și. in ciuda 
medaliei de bronz obținută. R. 
Codreanu (+100 kg).

Evident, acestea au fost nu
mai citeva aprecieri legate de 
evoluțiile reprezentanților noș
tri la competiția amintită. Da
că. totuși, rezultatele nu s-au 
situat la nivelul așteptărilor, 
cauzele acestui parțial insucces 
trebuie căutate și în modul cum 
s-au efectuat pregătirile. Tre
buie s-o spunem deschis că 
nu toti selecționații s-au pre
zentat într-o formă corespun
zătoare de concurs, iar alții 
nu dispun de un bagaj de cu
noștințe tehnico-tactice sufici
ent pentru a putea obține per
formanțe de nivel mondial. Or. 
aceste carențe puteau fi con
statate și, mai ales eliminate, 
încă din timpul perioadei de 
pregătire.

Partea a doua a acestui arti
col va apărea in numărul nos
tru de mîine.

Corn

viore

BOGATA AGEND
• Sîmbătă și duminică, la 

Galați, vor avea loc campio
natele națiTfnale de decatlon si 
pentatlon. între participanți — 
recordmanii țării, Vasile Bog
dan și Elena Vintilă.

• Tot la Galați, sîmbătă (de 
Ia ora 15,30) se va desfășura 
campionatul republican de marș 
(20 km) pentru juniori, indi
vidual și pe echipe.

CO nd 
pole 
vor 
ma 
meci

• Duminică, la Cluj-Napoca, 
Galati și Rimnicu Vîlcea se

SiJ 
mir

dispută etapele de zonă ale nația
campionatelor republicane de fond
cros (seniori și juniori). parti

• Sîmbătă 4 și duminică 5 Ghin
octombrie este programată ui- -■ Cefai
tima etapă a concursului re
publican pe echipe „Cupa Ro
mâniei". La București vor a- 
vea loc întrecerile zonei I, la 
Galați se vor întrece formațiile 
din zona a II-a, iar la Timișoa
ra cele din zona a IlI-a. For
mațiile clasate pe primul loc 
in zonele II și III (în care

gen 
cean

HANDBALUL FEMININ
ÎNCEARCĂ SĂ SE
AUTOOEPĂȘEASCĂ

Al doilea turneu al campio
natului feminin de handbal, 
Divizia A, desfășurat recent in 
sala Victoria din Ploiești, ne-a 
prilejuit vizionarea a 24 de 
partide. Ce concluzii se pot 
trage la finele acestui „mini- 
maraton" ?

Vom sublinia, în primul rînd, 
faptul că nivelul general al 
confruntărilor a satisfăcut în 
mare parte exigențele. Citeva 
partide s-au ridicat la nivelul 
calificativului foarte bine, iar 
destul de multe (mai multe ca 
de obicei) au fost de bună ca
litate. Este adevărat, spre sfir- 
șitul turneului ștacheta valori
că a coborît, dar punem aceas
ta pe seama oboselii acumula
te de jucătoare. Firește, con
statarea că Divizia A a evo
luat spre parametrii planificați 
ne bucură, îmbunătățirea ge
nerală urmînd să se reflecte și 
în jocul echipei naționale. Me
ritele aparțin in egală măsură 
handbalistelor și antrenorilor 
lor, celor ce au pregătit cu 
mai multă sîrguință această e- 
diție a întrecerilor Diviziei A 
care precede un campionat 
mondial de extremă impor
tanță.

Ne-a surprins plăcut jocul 
bun — indiferent de rezultatele 
realizate — practicat de Rul
mentul Brașov și Mureșul Tg. 
Mureș. Aceste două formații, 
făcînd abstracție de faptul că 
sînt angajate în dura dispută 
pentru supraviețuire în Divizia 
A, desfășoară — cu o consec
vență lăudabilă — un joc com- 
binativ. în 
tehnice din 
ne și cu o 
Antrenorii 
(Rulmentul 
Iau Kulcsar 
reș) merită felicitări pentru ac

Elena Râducanu, 
jucătoare ale Un 

spectaculos

viteză, cu execuții 
ce în ce mai bu- 
eficiență crescîndă.

Gabriel Csudor 
Brașov» și Ladis- 
(Mureșul Tg. Mu-

tivitatea lor pro
digioasă de a în
druma tinerele 
handbaliste pe 
drumul unui joc 
bun, cu însușirea 
corectă a execu
țiilor tehnice.

Cuvinte bune, 
de apreciere. se 
cuvin și formați
ilor Confecția
București, Textila 
Buhuși și Rapid 
București, deși in
constanța grevea
ză încă posibilita
tea de materiali
zare in rezultate a 
potențialului aces
tor echipe. Univer
sitatea Timișoara, 
ca în fiecare an, 
înregistrează în 
cîte o partidă — 
acum în întîlni- 
rea cu Confecția —
„surpriza" campionatului. Apoi, 
își revine pe făgașul normal al 
unei valori situate deașuț>ra Di
viziei A și culege cu dezin
voltură punctele care, mai mult 
ca sigur, îi vor aduce un nou 
titlu de campioană. Universita
tea București, surpriză... con
tinuă a handbalului nostru fe
minin. introduce cu o nonșa
lanță deconcertantă în teren 
jucătoare foarte tinere sau cu- 
foarte vechi state de servi
ciu, realizînd cu acest lot ete
rogen o admirabilă echipă, o- 
mogenă. ordonată tactic, în 
continuă afirmare tehnică. Și 
astfel, cu o formație care ar 
deruta pe orice tehnician (dar 
cu o jucătoare de mare clasă 
— Simona Arghir și cu o alta, 
de asemenea, foarte valoroasă, 
campioană a tenacității

curs 
cele 
nive

AUTO CAMPIONATUL DE 
VITEZA PE CIRCUIT, 

întrecerile etapei a IV-a s-au desfă
șurat la Brăila. La capătul 
curse _r__ 1___ '_____ _ 1
peste 10 000 de spectatori, _ 
mele trei locuri s-au clasat : Eugen 
Cristea-lonescu (I.O.B. Bals) pe Re
nault 8 Gordini cu 85 p, Marin Du
mitrescu (A.C.R. București) pe Dacia 
1300 — 80 p și Ștefan Vasile
(I.O.B. Balș) pe Dacia 1300 — 79 p. 
(Tr. Enache - coresp.)

... ... ___. unor
spectaculoase. urmărite de 

"pe pri-

vor disputa întrecerile ce vor 
semna finaliștiî competiției.

CAIAC- 
CANOE

LA TIMIȘOARA, 
apele Begăi, a 
loc întîlnirea interna

țională între Școala sportivă din 
localitate și C. S. Gornik Cehovitle

(Bucu 
km) : 
Clasa 
mei

DIN TOATE SH
nOY FATA DE ANII TRE-D'JA CUȚ)
„Criteriul Tineretului" a 
modificări. în acest an, 
ficarea la faza finală, 
iiști vor trebui să participe la 
de zonă. Intre 29 septembrie 
octombrie, la Pitești și Oradea, se

reaulomentul 
suferit 
pentru 
tinerii

unele 
cali- 

pugi- 
faza 
5i 4

(Polonia). Victoria a revenit oaspe
ților ** 
10 din cele 
coresp.)
CICLISM £EZ^T*TEaLE

(148—140 p) care au
16 probe. (C.

cîștigat
Cretu —

ETAPEI
. _ . competi

ției pentru Juniori „Cupa Orașelor", 
desfășurată în împrejurimile Brașo
vului : fond : juniori mici (40 km) :

miere



MENȚIN I DUPĂ PRIMELE

CTE I ȘASE ETAPE

Ij, Dinamo a în- 
Actualii deținători 
it de la început 
psa lui Nastasiu 
□ etape) trecînd I 
în mod surprin- 
iștii nu s-au mai 1 

și în reprizele 
du-șl luxul să I 

cele mai mari.
o pe prima, toa- ' 
s-au încheiat cu

uitat final : 8—4 j
I) pentru Dinamo 
Iu 3, D. Popescu 1 

(Din.) și Mun-
I, Ion Gheorghe, I 
Iu : R. Schilka |

I
I
I

DE CAMPIONAT F OTB A lI
I

LIPSURI VECHI Șl NOI
CARE GENEREAZĂ INSATISFACȚIE

I PE MARGINEA ANALIZEI COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR
I

DIN VIAȚA SECȚIILOR

„REZERVORUL44 DE LA
INDUSTRIA SÎRMEI C.TURZII

ETICA I
btă oră. echi- 
și Bihorului) 

lături de ulti- 
lona I. la un 
pentru stabili
re va concura 
Ima grupă va-

I
I
I

ninică. la Iz- 
concurs inter- 
:ări de semi- 
i tara noastră 
Iții. Gheorghe 
liu, Gheorghe 
[an, PauT""Co- 
n Smeu. Eu- 
orghe Bistri-

I
I
I
I

[aria Puică si 
concura Sim
la Baku.

I

Recent. Colegiul central al 
antrenorilor a analizat în ca
drul unei ședințe de lucru spe
ciale modul de desfășurare a 
campionatului și comportarea 
echipelor noastre divizionare 
A pe plan competițional după 
șase etape.

Din amănunțita retrospectivă 
tehnică a celor 6 etape consu
mate pînă acum, reținem, mai 
întîi ca elemente de reușită, 
cîteva lucruri care reflectă in 
ansamblul lor posibilități pen
tru practicarea unui fotbal de 
calitate. Este vorba, printre 
altele. de îmbunătățirea din 
mers a capacității de efort Ia 
majoritatea echipelor ; de creș
terea angajamentului fizic și 
a dirzeniei în lupta directă cu 
adversarul ; de sporirea gra
dului de periculozitate a con
traatacurilor, în special Ia e- 
chipele care evoluează în de
plasare ; de o anumită ten
dință — deocamdată — de mo
dernizare a jocului.

La capitolul insuficientelor, 
analiza Colegiului central 
antrenorilor ni s-a părut 
mai cuprinzătoare. Au 
consemnate astfel, la polul 
gativ al comportării echipelor 
noastre divizionare o serie de 
elemente de frină în realizarea 
jocului la nivelul unor promi
siuni repetate, dar neîmplinite, 
pe care — succint — Ie pre
zentăm in continuare: • lip
sa de luciditate în organizarea 
acțiunilor de atac și apărare, 
ceea ce lasă adeseori impresia 
că unele echipe (Jiul, F. C. 
Bihor) nu se exprimă, cum 
ar fi normal, în virtutea 
unui plan tactic bine conceput, 
ci după falimentara lege a ha
zardului ; o frecvența foarte 
mare, în general, a greșelilor 
tehnice (pase și preluări) da
torită cărora mai bine de jumă
tate din totalul acțiunilor o- 
fensive se pierd încă din faza 
de inițiere a acestora. Același 
gen de erori apar, de regulă, și 
la originea ratărilor și tot ele 
constituie principala cauză a 
reducerii numărului de șuturi 
la poartă și, mai ales, pe spa- 
iul porții ; • reducerea trep- 
ată a randamentului mijlocași- 
or (Dinamo, Universitatea 
Craiova, Sport Club) O folosi
rea exagerată a ofsaidului, ca 
mijloc de destrămare a atacu-

al
Si 

fost 
ne-

lepuizabilele 
rești, aruncă 
înscrie.
BAGEAC

I
. Constantin

Iu nedisimu- 
| medalia de

I
I

succinte re- 
constatări : 

ur practicat 
și chiar dc 

felul scăzut 
I afara lui 
f. Sidea — 
iJe o parti
rate, la ni- 
r. a lui C. 
t bun și a! 
t — I. Du
et pe par- 
urneu toate 
I condus sub 
I partidelor). 
I trebuie să 
lin cauză. 
Le NAUM

I
I

.09:34 ; Juni- 
pnel Dumitru 
htratimp : ju- 
Kurel Gutuie 
li mari (20 
lirești) 29:27. 
(înaintea ulti- 
I avea loc

lila) : indivî- 
I Vintilâ (Pra- 
ri : Ion Radu 
lipe : juniori
I, București 
Il3 : juniori 
■ •52, Brașov
II. (C. Gruia

Emofii la poarta lui Moraru : Coca (nemarcat de vreun adversar), 
reia • ■ •
rea
,.U“

balonul, cu capul, de la marginea careului mic. In apropie- 
lui, Sameș parcă se ferește de minge. Fază din meciul 
Cluj-Napoca — Steaua, disputat în turul acestui campionat

Foto : I. LESPUC Cluj-Napoca
rilor 
spectacolului 
împotriva 
(A.S.A., F .C. Argeș, F.C. Con
stanta) ; • scăderi evidente ale 
potențialului fizic, fapt care 
denotă o incompletă pregătire 
sub acest raport (Steaua, Di
namo, A.S.A.); © insuficienta 
omogenizare a unor formații în 
cadrul cărora au apărut in a- 
cest sezon jucători noi fără o 
experiență competițională co
respunzătoare (Politehnica Ti
mișoara, F. C. Bihor. Steaua).

Tot în limitele acestui capi
tol al insuficiențelor se includ 
și observațiile foarte interesan
te făcute de antrenorul C. Dră- 
gușin care urmărind cu aten
ție aceeași echipă (Universita
tea Craiova) în partidele susți
nute pînă acum a constatat că. 
din totalul acțiunilor ofensive 
aparținînd formației 
lor craioveni. 
depășesc linia 
nului este în 
meci la meci.
centajul finalizărilor ajunge la 
un moment dat să constituie 
un foarte serios motiv de în
grijorare. Concluzia care se 
desprinde de aici este scăde
rea combativității, ceea ce e-

adverse, în detrimentul 
sportiv și chiar 

esenței jocului

studenti- 
cifra acelora care 
mediană a tere- 

descreștere de la 
în timp ce pro-

DUDU GEORGESCU A PRIMIT IERI
GHEATA DE AUR“ A EUROPEI

chivalează în fond cu neputin
ța de a mai forța rezultatul, 
de a lupta pentru victorie.

Dar, lipsurile acestea con
statate în meciurile primelor 
șase etape de campionat au ie
șit și mai mult în evidență 
atunci cînd echipele noastre de 
club angajate în competiții eu
ropene (Dinamo, Rapid, A.S.A. 
și Universitatea Craiova) au 
fost chemate să se confrunte 
cu adversari de valoare inter
națională. Dincolo de rezulta
tele obținute — care vorbesc 
de Ia sine — insatisfacțiile 
provin, mai ales, din calitatea 
inferioară a jocului prestat, 
efect al unui complex de cauze 
ce țin de volumul, intensitatea 
și conținutul procesului in- 
structiv-educativ.

In această idee. Colegiul cen
tral al antrenorilor a întocmit 
un plan de măsuri, stabilind și 
mijloacele corespunzătoare re
medierii lipsurilor și ieșirii din 
actualul impas. în mod deose
bit, atrage atenția recomanda
rea privind REALIZAREA VO
LUMULUI DE 12 ORE 
LUCRU SAPTAMÎNAL, 
creșterea treptată a intensită
ții efortului. De fapt, noile mă
suri. în ansamblul lor. nu re
prezintă altceva decît repeta
rea unui apel conținînd o se
rie de indicații tehnico-meto- 
dice mai vechi care, de astă- 
dată. sperăm să fie cu adevă
rat respe.ctate, în interesul 
dezvoltării fotbalului nostru.

DE
cu

Mihai IONESCU

Mari, V. Copil, Kraus (Ra
pid). Cacoveanu (Steaua), Je
nei (St. roșu). I. Copil, I. Mu- 
reșan („U Cluj-Napoca), I. Mu
reșan (A.S.A.), V. Mureșan, 
Hațeganu (F.C. Olimpia Satu 
Mare), Adam (C.F.R. Cluj-Na
poca). Ce vă spun toate 
ceste 
figuri 
ccerului nostru, fotbaliști de 
ieri și de azi ancorați 
solid în aria Diviziei A. 
Dar poate că mai putini dintre 
dv. stimați cititori, pot realiza 
spontan factorul comun care 
îi unește pe toți : geneza ca
rierei lor sportive, laolaltă pro
venind (și nu avem pretenția 
că am epuizat lista) din matca 
aceluiași club, din ogorul res- 
trîns, dar mănos, al Industriei 
sîrmei Cîmpia Turzii.

Așadar, acest traditional club 
din eșalonul secund are con
diția unei veritabile pepiniere 
a fotbalului nostru. Este un 
efect palpabil, a cărui cauză 
am căutat să o deslușim strîn- 
gîndu-i deunăzi, alături pe Ion 
Beldeanu, președintele clubu
lui, ing. Alexandru Lișean, 
președintele secției fotbal. și 
Gh. Moldovan, membru al sec
ției. Au avut în priviri o scli
pire de satisfacție. cenzurată 
repede de modestia lor nedisi
mulată de activiști pe tărîmul 
fotbalului. Iată ce am aflat:

La Industria sîrmei C. Tur
zii, preocuparea pentru fotbal 
s-a cantonai, cu precădere, în 
secțiunea sa de bază : copiii și 
juniorii. Aici au activat mereu 
antrenori destoinici și price- 
puți._ cu carte de vizită ono
rantă încă din vremea cînd 
practicau ei înșiși fotbalul de 
performantă : Wetzer, Spiel
man, Mari, Ion Lazăr, Dionisie 
Crăciun, Racoltea, Șafar. In a- 
nul 1954. Industria sîrmei dis
puta finala campionatului na
tional de juniori, in ultimul 
sezon a cîștigat seria sa. de- 
vansînd cluburi și zone mai 
solide, beneficiare de centre 
initiate și sprijinite de F.R.F. : 
F. C. Bihor. „U“ Cluj-Napoca. 
C.F.R. Cluj-Napoca, F.C. Olim
pia Satu Mare. Școala sportivă 
Oradea. Școala sportivă Baia 
Mare. Ca un sac fără fund, 
satele din împrejurimi (Luna. 
Luncani. Urca. Frata. Triteni), 
vizitate sistematic de către an
trenori. au alimentat mereu 
punctele de selecție organizate 
de club, filtre de calitate pen
tru promovări de garanție. în
treceri amicale. tradiționale, 
între juniorii din Cîmpia Tur
zii și cei din Turda, disputate 
la Poiana, la jumătatea dru
mului dintre cele două orașe, 
constituie tot atîtea schimburi 
utile de experiență. Iar efica
citatea muncii cu copiii și ju
niorii se proiectează și mai 
concludent, prin selecționarea a 
trei fotbaliști fragezi (Ion Vesa, 
Iosif Mureșan, Francise Benko) 
în actualul lot de perspectivă 
U.E.F.A. Trei oameni la lot. 
dintr-un total de 70 de copii

a- 
nume ? Desigur, sînt 
reprezentative ale so- 

nostru, 
de 
aria

și juniori, ni se pare un pro
cent remarcabil și iată de ce 
transcriem aici dorința fier
binte a șecției de a prelua și 
ea un centru girat de F.R.F, : 
din convingerea că eventuala 
inițiativă ar reprezenta 
mult decît un C.E.C. în 
ar fi o investiție sigură.

Generozitatea fotbalului __
Cîmpia Turzii își trage rădă
cini și din conștiința organi
zării sale temeinice. La suges
tia președintelui onorific al 
clubului, directorul general 
al uzinei. Ion Stamatiev, se 
succed permanent in viata în
treprinderii întreceri de fotbal 
între ateliere și secții, înca
drate intr-un adevărat campio
nat de casă. Iar răspîndirea 
jucătorilor ca puful de păpă
die, nu se înscrie numai pe 
traiectorii in ascensiune, caută 
și straturile anonime ale fot
balului de masă : pentru ro
ii are și verificare, jucătorii de 
perspectivă sînt împrumutați Ia 
Arieșul C. Turzii, la Cimentul 
Turda, la Soda Ocna Mureș, Ia 
Metalul Aiud.

In fine, puterea perimetrului 
fotbalistic din Cîmpia Turzii 
datorează mult climatului edu
cativ cu valențe muncitorești. 
Ni se pare interesant un caz. 
Un caz, poate, de excepție pe 
suprafața fotbalului, dar simp
tomatic aici, unde brațul în
cordat pe unealta de muncă 
face casă bună cu destinderea 
de ne 
20 de 
Turzii. 
echipă 
talent 
vieții nesportive.
Raab. Supravegheat și îndru
mat cu grijă de către secția 
de fotbal, s-a încadrat progre
siv în formația de „B“. a fost 
asimilat, cu timpul, de marea 
familie a muncitorilor 
Industria ' sîrmei. Raab 
astăzi un apreciat șef 
tiei de sudură si un 
activ care-și notează 
fostul fotbalist Kiss, de 
grijuliu, prin orășelele 
munele unde conduce, 
de jucători tineri, necunoscut:, 
care îl impresionează. Este un 
comandament, izvorît din pre
tențiile secției de fotbal, dar și 
din dorința de a Ie înlesni, pro
movarea la „Industria sîrmei 
C. Turzii". rampă de lansare 
pentru vîrful piramidei fotba
lului nostru, rampă de făurire 
a unor oameni adevărati.

Ion CUPEN

mai 
alb.

din

gazon. Acum aproape 
ani. poposea Ia Cîmpia 
refuzat de o cunoscută 

divizionară A. un mare 
pierdut în hățișurile 

îl chema

de la 
este 

al sec- 
arbitru 
(ca și 
altfel), 
și co- 
nume

REZULTATE DE IERI
DIN „CUPA ROMÂNIEI *

(Urmare din pap. I)

Poîana Cîmpîna — Petrolul Plo
iești 0-2 (0—1), C.S.U. Brașov —
Steagul roșu Brașov 0—2 (0—1), 
I.C.I.M. Brașov — Tractorul Brașov 
0-1 (0-0) Vulturii Textila Lugo) — 
C.F.R. Timișoara 3—1 (1-0), Unirea
Eforie Nord — Cimentul Medgidia 
0—4 (0—1), Flacăra Morenl — Meta
lul Mija 2—1 (0-0), Caraimanul Buș
teni — Prahova Ploiești 1—7 (0—3), 
A.T.A, Oravița - Metalul Otelu roșu
1— 4 (G-2), Drobeta Drobeta Tr. Severin
- Unirea Drobeta Tr. Severin 3—2 (3—2).
Metalul Drobeta Tr. Severin — Meva 
Drobeta Tr. Severin 1—0 (0-0), Ari
pile Bacău — Partizanul Bacău 0-4 
(0—0), Letea Bacău — Victoria Tecuci 
3—1 (1—1). Chimia Buzău — Gloria
Buzău 0—2 (0—0), Cuprom Baia Mare
— F. C. Baia Mare 0-4 (0—3), Con
structorul Botoșani - C. S. Botoșani 
0-2 (0—2), Petrolul Tîrgoviște — Au
tomatica Alexandria 2-0 (1-0), Oțe
lul Tîrgoviște - C. S. Tîrgoviște 3—6 
(1—5). Chimistul Rm. Vîlcea — Chi
mia Rm. Vîlcea 1—2 (1—1), Unirea
Sf. Gheorghe - Oltul Sf. Gheorghe
2— 0 (0—0, 0-0), A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc — C.S.M. Suceava 3-2 
(1—2), Textila Cisnădie - Metalurgis
tul Cuqir 4—3 după loviturile de la 
11 m, Ceramica Jimbolia — Unirea 
Tomnatic 1-0 (0—0), U.P.A. Sibiu — 
F. C. Șoimii Sibiu 1—8 (O-3), Pre
cizia Săcele - Metrom Brașov 4—6 
(0—1, 2—2). Vitrometan Mediaș — Gaz 
Metan Mediaș 0—1 (0-1). In ziarul 
de mîine vom oublica alte rezultate.

București 
„Ghetei de aur' 
Georgescu, reușită care se răs- 
frînge asupra întregului ,,11“, a 
muncii care se duce la Dinamo 
pentru edificarea unui team va
loros.

Festivitatea propriu-zisă a 
înmînării distincțiilor a început 
cu decernarea trofeului „Chal
lenge Adidas — Echipa anului”, 
primit de căpitanul formației 
vest-germane Borussia Mon- 
chengladbach, Vogts. A urmat 
înmînarea „ghetelor". Mai în- 
tii aceea de bronz, înaintașilor 
Riedl (Antwerp) și Van der 
Kuylen (P.S.V. Eindhoven) cu 
cîte 28 de goluri 
cele de argint, 
Onnis (Monaco), 
Amsterdam) și 
la Sporting Lisabona, actual
mente la OI. Marseille), cu cî
te 30 de goluri. In sfîrșit, în
mînarea „Ghetei de aur" lui 
DUDU GEORGESCU (Dinamo 
București), marcatorul a 33 de 
goluri !

Emoționat, Dudu Georgescu 
a ținut să declare : „Mă bucur 
că am încheiat de trei ori vic
torios sezonul 1974—1975 ; am 
cucerit titlul de campion al tă
rii cu Dinamo, 
geter national, 
cestui trofeu 
mi-a adus cea 
factie de pînă 
mea de fotbalist. Toate acestea 
mă obligă la o muneă și mai 
mare decît pînă acum".

Dudu Georgescu sosește joi, 
(n.r. azi) în jurul orei 16. pe 
calea aerului, de la Paris, cu... 
„Gheata de aur".

pentru cucerirea 
“ de către Dudu

TURNEUL ECHIPEI BRAZILIENE PORTUGUESAternațional de la Salonic, cu 
reprezentativa Greciei, și să-i 
permită să vină la Paris pentru 
a primi trofeul. în continuare, 
au luat cuvîntul directorul ge
neral 
ball44, 
torul 
ca și

al revistei „France Foot- 
Jacques Goddet și direc- 
redacfiei. Jacques Ferran, 

președintele Federației 
franceze de fotbal, Fernand 
Sastre. în încheierea cuvîntări- 
lor. Gheorghe Turtureanu, vice
președinte al secției de fotbal 
a clubului Dinamo București, a 
mulțumit pentru invitația fă
cută clubului campion al Ro
mâniei, de a fi reprezentat la 

I remiterea distincțiilor europe
ne. arătînd bucuria pe care o 
simte întreaga echipă Dinamo

I
I
I marcate ; apoi 

decernate lui
Geels (Ajax 

Yazalde (fost

Marți, 2-2 cu F, C. Constanța
Echîpo braziliană Portuguesa din 

Santos șl-a început marți, la 
Constanța, turneul în tara noastră, 
întîlnind pe Fotbal Club din loca
litate. Etalînd frumoase calități teh
nice, specifice fotbalului posesor de
finitiv al Cupei ,Jules Rimet", bra
zilienii au oferit, în compania con- 
stănțenilor, un meci plăcut, intere
sant prin evoluția scorului, care a 
ținut mereu trează atenția celor pes
te 5 000 de spectatori. Partida s-a 
încheiat la egalitate : 2—2 (1—1).
După ce gazdele au deschis scorul 
(Mărculescu, min. 30), oaspeții au 
egalat prin Miguel (min. 42). In 
a doua repriză, 2—1 pentru Portu
guesa (David, din penalty, în min. 
52). Abîa în ultimul minut, după o 
lungă suită de atacuri, constănțenii 
obțin egalarea, prin Doboș care a

marcat cu capul, Ia un corner. De 
la oaspeți s-au remarcat : fostul 
component al naționalei braziliene 
Lima, David, Otavio și Jovenin ; de 
la gazde Antonescu și Doboș.

Arbitrul Gh. Manole a condus 
bine echipele :

F. C. CONSTANTA : $tefonescu - 
Mustafa, Antonescu, Doboș, Nistor — 
Corendea (mn. 61 Constantînescu), 
M. Popescu — Sălceanu, Peniu, Măr- 
culescu, Lică (min. 61 Turcu).

PORTUGUESA : Armando 
vio, Ailton. Lima, 
Miguel . ... .. ___ __
David, Marcos (min. 83 Eduardo), 
Veija (mn. 46 Bernardo).

Azi, brazilienii joacă la Galați 
cu F.C.M. iar duminică vor evolua 
la Brăila în compania lui Fotbal 
Club.

_____ Oto- 
__  _ Silva — Jovenin, 
- Dimes (min._6l Wilson), 
Marcos (min._______“'

POLO A FOST STAB,L,TA data
. meciului restant Rapid —

Dinamo. Pentru a nu se desfășură 
la concurenta cu partidele de fotbal 
din Cupele europene în zîua de 1 
octombrie (data Inițială de desfă
șurare) biroul F.R.N., cu asenti
mentul celor două echipe, a hotărît 
jucarea partidei în zîua de 2 octom
brie. la bazinul Centrului de pregă
tire olimpică al C.N.E.F.S.

POPICE echipa masculina 
i Olimpia a întreprins,
recent, un turneu de două jocuri în 
R D. Germană, încheiat cu următoa
rele rezultate : Buna Halle (cîștiqă- 
toarea C.C.E. ediția 1974) - Olim
pia 5 031—5 088 p d ; B.S.G. Sanger
hausen — Olimpia 5087—5106 p. d 
Turneul individual a fost cîștiqat de 
campionul european de juniori. Ma
rin Grigore, cu 954 p.d.

pe acela de gol- 
și primirea a- 

european care 
mai mare satis- 
acum în cariera

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGEREA

LOTO DIN 30
EXCEPȚIONALA 
SEPTEMBRIE 1975

Se 
curs ii

atribuie 
peste 1

• autoturisme, 
hotare și bani.

ex-

Cu ocazia 
din - „Cupa 
cupelor" 
miercuri 1 
ganizează 
Pronosport.

Alte amănunte în agențiile Lo- 
to-Pronosport.

★
returului meciurilor 

campionilor44, „Cupa 
și „Cupa U.E.F.Ă.4* 
octombrie 1975 se or- 

un inedit concurs

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 SEPTEM

BRIE 1975
1: (12 rezultate) 7,80 

6.298 lei;
2: (11 rezultate) 170,70 
345 lei;

Categoria 
variante a

Categoria 
variante a

Categoria 3: (10 rezultate) 1.636,45 
variante a 54 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 24 

SEPTEMBRIE 1975
FOND GENERAL DE

GURI: 2.368.891 iei din care
Iei report.

Extragerea I : 36 29 34
Extragerea a n-a: 39 6 31 20 19

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 14 

SEPTEMBRIE 1975

Faza I: cat. B: 2 variante 25% 
a 5.000 lei, cat. C: 5,60 a 18.777 
lei, cat. D: 42,85 a 2.454 lei; cat. 
E: 82.05 a 500 lei, cat. F: 428.90 
a 200 lei. cat. G: 1.280,30 a 100 lei.

CtȘTI-
1.686.216
26 7 5

Faza a Il-a: cat. 2: 2,80 variante 
a 10.000 lei din care o excursie 
de 2 locuri în R.D.G. sau R. P. Un
gară și diferența în numerar; cat. 
3: 9.05 a 10.000 lei; cat. * 
a 5.389 lei: cat. 5:250,90 a 400 lei; 
cat.

4: 17.30
6: 936,60 a 100 lei.



IN VEDEREA C. E„ VERIFICĂRI UTILE
ALE REPREZENTATIVELOR DE VOLEI
• ROMÂNIA — CANADA (m) 3—0 și ROMÂNIA — R.S.S. UCRAI
NEANĂ (f) 3—1 • ASTĂZI Șl MÎINE, NOI INTILNIRI LA FLOREASCA

Marți după-amiază. sala Flo- 
reasca a găzduit un interesant 
cuplai voleibalistic. în cadrul 
căruia reprezentativele mascu
lină și feminină ale tării noas
tre au fost opuse echipelor Ca
nadei si. respectiv. R.S.S. U- 
crainene.

în ciuda faptului că antreno
rul A Drăgan a reținut primii șa
se jucători (sextetul folosit luni: 
Oros, Dumănoiu. Schreiber, 
Tutovan, Pop și Arbuzov) pen
tru pregătire la complexul „23 
August", ceilalți 9 voleibaliști 
au avut o comportare bună în 
meciul revanșă, cîștigînd cu

3—0 (9, 7, 10). Au arbitrat Gil
les Fontin (Canada) și Emil 
Costoiu (România).

Partida feminină România — 
R.S.S. Ucraineană a oferit pu
blicului un joc antrenant. Vic
toria a revenit cu 3—1 (—11. 
4, 10, 7) echipei României. Au 
condus I. Niculescu (România) 
și L. Frantișko (U.R.S.S.).

Astăzi și mîine, de la ora 
17. în sala Floreasca, vom pu
tea urmări din nou meciurile 
România — Canada (m) și 
România — R.S.S. Ucraineană 
(f).

GRECIA - ROMÂNIA 1-1
(Urmare din pag. 1)

și-a început campionatul. în 
același timp, s-a putut vedea 
un plus de autoritate în teren 
din partea fotbaliștilor români, 
partenerii lor greci lăsînd im
presia că sînt dominați de com
plexul absenței unui rezultat 
favorabil in palmaresul întîlni- 
rilor româno-grecești.

Echipa noastră a excelat prin 
triunghiul defensiv Moraru — 
G. Sandu — Sătmăreanu II. La 
mijloc, Dumitru a jucat foarte 
bine în prima repriză, în timp 
ce Dinu și Boloni s-au remar
cat în repriza a doua. Atacul 
a fost, în general, șters.

FILMUL MECIULUI
Primele 10 minute ale partidei 

au fost caracterizate prin tatonări 
reciproce. •Primul șut la poartă 
l-am consemnat în mln. 12, cînd 
Dumitru a trimis pe lingă bară. 
Apoi, peste 4 minute, Koudas a 
șutat din voleu, pe lingă poartă o 
minge ce fusese respinsă de către 
tînărul portar Moraru. In mln. 19 
stadionul a aplaudat spectaculoasa 
foarfecă a lui Kritlcopoulos. Mln. 
22: înregistrăm cea mai pericu
loasă fază ofensivă realizată de 
echipa noastră, cînd fundașul cen
tral Flros trimite în corner. Echi
pa României vine mai des în te
renul advers șl In min. 27 va 
deschide scorul: de la 25 m, Du
mitru ștttează puternic, înscriind 
imparabiî la colț. După aceea 
(mln. 33 și 38). Moraru se remar
că în două situații periculoase, 
cînd respinge șutul Iul Papaioa- 
nou șl, apoi, culege balonul din 
fața lui Kritikopoulos.

Repriza secundă începe cu o ac
țiune ofensivă a echipei noastre, 
dar o intercepție reușită de Lu-

CONFERINJĂ DE PRESĂ 
ORGANIZATĂ DE FEDERAȚIA 
ARGENTINEANA DE FOTBAL

BUENOS AIRES, 24 (Ager
pres). — La Buenos Aires, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
reprezentanții Federației argen- 
tlniene de fotbal au făcut o 
amplă expunere asupra modu
lui de desfășurare a turneului 
final al C.M. din 1978 în Ar
gentina. Totodată, comisiile de 
sprijin au prezentat stadiul 
pregătirilor în diferite sectoare. 
Durata maximă a competiției a 
fost fixată la 25 de zile (1—25 
iunie), cu trei zile de repaus 
între fiecare întîlnire susținută 
de o echipă

Forurile sportive argentinie- 
ne și-au arătat dorința de a 
menține organizarea campiona
tului mondial de fotbal în Ar
gentina. dînd o asigurare Fe
derației internaționale, care în 
luna noiembrie, la Ciudad de 
Guatemala, se va întruni pen
tru a reexamina problema „Cu
pei mondiale".

MECIURI DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat mai 

multe meciuri internaționale la 
fotbal.

La Budapesta, în grupa a 2-a 
a campionatului european s-au 
întîlnit reprezentativele Ungariei 
și Austriei. Meciul s-a încheiat 
cu rezultatul de 2—1 (2—1) în fa
voarea gazdelor.

în urma acestui joc, clasamen
tul grupei se prezintă astfel: 1. 
Tara Galilor 8 p, 2. Austria 5 p, 
3. Ungaria 5 p. 4. Luxemburg 
0 p.

Următoarele meciuri : Austria 
— Luxemburg (15 octombrie); 
Ungaria — Luxemburg (19 oc
tombrie) ; Țara Galilor — Aus
tria (19 noiembrie).

La Praga, în meci amical : 
Cehoslovacia — Elveția 1—1 
(0-0).

în preliminariile olimpice : 
U.R.S.S. — Norvegia 4—0 (0—0).

Echipa U.R.S.S. este calificată 
în turneul final.

cescu nu este fructificată. Replica 
gazdelor este imediată, Sarafls 
(min. 49) șutează pe lingă bară 
iar, după citeva minute, Moraru 
lămurește două situații dificile 
(min. 52). în mln. 56, Fazekaș 
are o situație favorabilă, însă șu
tează slab. Peste 4 minute. Dinu 
trimite puternic pe jos, lingă 
bară, dar portarul advers reține, 
în mln. 63. mingea expediată de 
Lucescu trece de puțin pe lingă 
poarta lui Konstantinou. Din 
min. 70, gazdele atacă cu mai 
multă insistență, la poarta 
IUI Moraru petreeîndu-se fa
ze deosebit de periculoase. Cu 
toate eforturile apărării noastre, 
egalitatea nu poate fi evitată. în 
min. 83, Koudas șutează in bară, 
Sarafis urmărește și reia în goi: 
1—1. în min. 86 am mai reținut 
șutul fundașului Pallas, intr-un 
final care, ca majoritatea repri
zei secunde, aparține jucătorilor 
greci.

Arbitrul Milos Kajic (Iugoslavia) 
a condus următoarele formații :

GRECIA: Konstantinou — Pal
las, Firos, Apostolidis, IOSIFIDIS 
— KOUDAS, PAPAIOANOU — A- 
SLANIDIS, Kritikopoulos (mln. 67 
Nicolaou), SARAFIS, Ardizoglu 
(mln. 46 Kirastas).

ROMÂNIA: MORARU — cheran, 
G. SANDU, SĂTMĂREANU II, An- 
ghellnl — DUMITRU, DINU, BO
LONI — Fazekaș, Iordănescu, Lu
cescu.

SPDRTUL IN LUME
4 RECORDURI MONDIALE LA HALTERE

MOSCOVA, 24 — Campiona
tele mondiale și europene de 
haltere s-au încheiat cu desfă
șurarea ultimelor două catego
rii. La cat. grea, tînărul spor
tiv bulgar Valentin Hristov (19 
ani) a pulverizat toate recor
durile lumii, cîștigînd într-o 
manieră categorică întrecerea. 
Clasament : 1. Valentin Hristov 
(Bulgaria) 417,5 kg (180 ; 237,5) 
— toate recorduri mondiale 
2. V. Majeikov (U.R.S.S.) 390 
kg (170 ; 220) 3. J. Zieschke 
(R.D. Germană) 390 kg (170 ; 
220) 4. P. Quek (R.D. Germa
nă) 377,5 5. M. Cameron
(S.U.A.) 367,5 kg 6. L. Nilson 
(Suedia) 365 kg. Sportivul ro
mân Spiridon Herghelegiu, după 
ce a „smuls" 140 kg, a ratat 
cele trei încercări la aruncat 
(180 kg), ieșind din concurs. La 
cat. supergrea. duelul dintre 
Alekssev și Placikov s-a în

cheiat după o luptă palpitan
tă, cu victoria primului. La 
„smuls" Placikov reușește 195 kg 
(record mondial). în timp ce 
Alekseev rămîne la 187,5 kg. 
în schimb, la „aruncat". Alek
seev cîștigă detașat cu 240 kg, 
în timp ce Placikov reușește 
doar 225 kg, fiind întrecut și de 
Bonk. în afară de concurs, 
Alekseev a stabilit un nou 
record mondial cu 245,5 kg. 
Clasamentul categoriei : 1. V. 
Alekseev (U.R.S.S.) 427,5 kg 
(187,5 ; 240), 2, G. Bonk (R.D. 
Germană) 422,5 kg, 3. H. Pla
cikov (Bulgaria) 420 kg. Cla
sament pe națiuni : 1. U.R.S.S. 
50 p 2. Bulgaria 43 p 3. Po
lonia 29 p. 4. R. D. Germană 
26 p 5. Ungaria 17 p. etc. Cele 
9 titluri au fost cîștigate de 
U.R.S.S. — 4, Bulgaria — 3.
R. D. Germană — 1, Polonia 
— 1.

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
MONDIAL FEMININ

DE BASCHET
BOGOTA, 24 (Agerpres). — 

în trei orașe columbiene au în
ceput întrecerile campionatelor 
mondiale feminine de baschet.

La Bogota, în grupa prelimi
nară A, selecționata U.R.S.S. 
(deținătoarea titlului) a obținut 
o victorie scontată : 103—52, în 
fața formației Canadei. într-un 
alt joc. echipa Mexicului a în
trecut cu 59—52 reprezentativa 
Ungariei.

Partidele disputate în cele
lalte două grupe preliminare 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : grupa B (La Caii) 5 
Italia — Brazilia 80—59; Coreea 
de Sud — Senegal 100—33 ; 
grupa C (la Bucaramanga) : 
Cehoslovacia — Australia 62-42: 
Japonia — S.U.A. 73—71.

După prima „Cupă intercontinentală

EUROPA - AMERICA 16-16
Prima ediție a „Cupei inter

continentale William Jones", o 
competiție inedită rezervată 
celor mai bune echipe de bas
chet din lume, a însemnat un 
veritabil meci EUROPA — A- 
MERICA. Patru formații conti
nentale, U.R.S.S., Iugoslavia, 
Italia și Grecia s-au întîlnit cu 
4 selecționate de peste Ocean, 
S.U.A., Brazilia, Mexic și Cana
da în meciuri tur-retur, într-un 
veritabil maraton baschetba- 
listic : 32 de partide în tot a- 
titea zile! In prima fază a în
trecerii, echipele europene au 
primit, pe rînd, vizita fiecărei 
reprezentative americane care, 
la rîndul lor, au fost apoi gaz
dele formațiilor continentale în 
partea a doua a competiției.

Prin originalul său sistem de 
desfășurare, turneul a stîrnit 
un deosebit interes. La Ciudad 
de Mexico (15 000 de spectatori).

FIȘIER HALTERE

mondial și european

Printre cel trei sportivi bul
gari care au cucerit în acest 
an titlul

ATANAS KIROV [Bulgaria]
la haltere se află și Atanas 
Kirov.

Născut în 1946 la Bur
gas. campionul și record
manul mondial la categoria 
cocoș și-a înscris numele în 
repetate rînduri pe lista ce
lor mai valoroși halterofili al 
lumii. Atanas Kirov, de pro
fesie electrician (căsătorit, cu
2 copii), a cîștlgat de 4 ori 
campionatul Bulgariei, a fost 
campion european de 4 ori 
(1969, 1973 și 1974, 1975) și de
3 ori campion mondial (1973, 
1974 și 1975). El deține și re
cordul mondial al categoriei 
cocoș la total, cu 260 kg.

Recent. Ia Moscova, el a 
cucerit titlul categoriei, după 
o luptă strinsă cu polonezul 
Boleslav Korcz și cehoslova
cul Karel Prohl. După ce a 
fost învins de Korecz și Prohl 
la stilul smuls, ocupînd locul 
III, la „aruncat" el a avut o 
comportare remarcabilă, cîști
gînd detașat întrecerea cu o 
încercare de 145 kg.
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Hamilton (10 000), în Canada, Ia 
Dayton (12 000) și Buffalo 
(11 500) în S.U.A., Rio de Ja
neiro (10 000), Belgrad (11 000) 
și Roma (8 000), tribunele săli
lor au fost arhipline. Virtuozii 
baschetului își confruntau noile 
team-uri cu un an înaintea J.O. 
de la Montreal.

După cum am mai anunțat, 
trofeul a revenit reprezentati
vei Uniunii Sovietice, care a 
cîștigat 7 partide, pierzînd una 
singură în fața Canadei (84— 
86), la Toronto. Campionii lu
mii, cu trei noi recruți (Mîșkîn, 
Arzamaskov, Eremin) au mizat 
și de această dată pe valoarea 
excepțională a lui S. Belov, A. 
Belov (care a și primit oferte 
de a trece ca jucător profesio
nist în S.U.A.) și Salnikov. Ei 
au întrecut clar selecționatele 
S.U.A. (fără nici un jucător 
din echipa campioană, UCLA) 
cu 86—72 la Leningrad și 71—65 
la Greensboro și Braziliei cu 
94—73 la Leningrad $i 76—72 
la Rio de Janeiro.

Pe locurile următoare, cu cîte 
5 victorii, și 3 înfrîngeri — for
mațiile Braziliei și Iugoslaviei., 
în întîlnirile lor directe, sud- 
americanii, fără Ubiratan, dar 
cu doi jucători de mare clasă 
(Marquinhos și Carioquinha) 
au cîștigat atît la Belgrad cu 
97—82 (o mare surpriză), cît 
și la Sao Paolo (81—75). Cam
pionii Europei, cu Jerkov, De- 
libasici, Zizici, Radovanovici, 
Knego (ultimii doi promovați 
din echipa de juniori, campioa
nă a continentului în 1974), dar 
fără citeva din stelele lor (Cio- 
sici, Kicanovici, Slavnici, Da- 
lipagici) au demonstrat că baza 
lor de selecție s-a dezvoltat 
considerabil.

Baschetbaliștii din S.U.A., cu 
tot atitea victorii (4) ca și c- 
chipele Italiei, Canadei sau Me-

la baschet

Zlatko Radovanovici (2,10 
cu nr. 9, unul dintre tinerii ju
cători promovați de Mirko No- 
vosel în echipa iugoslavă pen
tru ..Cupa intercontinentală11

xicuîui au avut evoluții modeste 
în acest turneu, înfrîngerea lor 
în fața Italiei (74—79) la Pro
vidence constituind una din ma
rile surprize. în sfîrșit, acest 
prim meci EUROPA — AME
RICA s-a încheiat la egalitate: 
16—16, fapt care anunță un vii
tor turneu olimpic deosebit de 
interesant.

Adrian VASILIU

ȘAHIȘTII NOȘTRI LA TURNEELE ZONALE
în cursul lunii viitoare în

cep turneele zonale din cadrul 
campionatului mondial de șah. 
La aceste importante întreceri, 
tara noastră va fi reprezentată 
de trei jucători. Primul va lua 
startul V. Ciocâltea, partici- 
pînd la „zonalul" programat 
la Barcelona. începînd de la 5 
octombrie. La 21 octombrie vor 
începe să joace ceilalți doi re-

prezentanți ai noștri : FI.
Gheorghiu la Vrața (Bulgaria), 
iar A. Urzică la Boia (Iugosla
via).

Pentru turneul zonal de la 
Vrața și-au anunțat participa
rea alți șase mari maeștri și 
anume: iugoslavii Matanovici 
și Matulovici. bulgarii Kirov și 
Radulov, islandezul Sigurjons- 
son. maghiarul Sax.

ATLETISM

Keino și Jipcho pare capabil 
să reediteze succesele iluștri
lor săi predecesori.

MIKE BOIT [Kenia]
îl remarcau in urmă 
ani, la J.O. de la

Puțini 
cu trei ___ ...
Mtlnchen, pe atletul clasat pe 
locul trei o. 800 m. Toată lu
mea vorbea atunci doar des
pre surprinzătorul Wottle sau 
despre drama lui Arzanov. 
Mike Boit și medalia lui de 
bronz au trecut aproape ne
observate... Astăzi însă, majo
ritatea specialiștilor îl de
semnează pe atletul kenian 
drept primul specialist, al 
momentului, în proba celor 
două ture. Și nu numai ulti
ma lui performanță — 1:43,79 
(electric), superioară, de fapt, 
recordului mondial oficial 
(1:43,7) al lui Fiasconaro — 
îl dă dreptul lui Boit să fie 
așezat în fruntea listei favo- 
riților olimpici, ci întregul 
său sezon, în care i-a între
cut în repetate rînduri pe 
iugoslavul Susan) și pe ame
ricanul Wohlhuter, (singurii 
care i-ar putea contesta su
premația), obținînd un mă
nunchi de rezultate nemaiîn- 
tîlnit (8 curse sub 1:45.01), La 
26 de ani — vîrstă bănuită, 
Boit necunoscîndu-și data 
nașterii — compatriotul lui

$888$

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Copenhaga, In 

grupele semifinale ale „Cupei 
Europei" la marș, proba de 
20 km a revenit polonezului Jan 
Ornoch, în 1 h 29:48, iar cea de 
50 km suedezului owe Hem- 
mingsson în 4h 24:02.

CICLISM • Turul Bulgariei a con
tinuat cu etapa a șasea (Nisipurile 
de aur — Burgas), cîștigatâ de sporti
vul bulgar Nedelko Stoianov, crono
metrat pe distanța de 154 km cu tim
pul de 3h 42:07. In clasamentul ge
neral individual conduce polonezul 
Kowalski, iar în cel pe echipe con
duce Bulgaria.

FOTBAL • în primul tur al 
„Cupei U.E.F.A.", F.C. Keflavik a 
fost învinsă pe teren .propriu cu 
2—0 (2—0) de Dundee United.

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Zaporoje (U.R.S.S.) a fost 
cîștigat de Iugoslavia — 9 p,
urmată de selecționatele U.R.S.S. 
— 8 p. R.D. Germane — 7 p, 
U.R.S.S. (tineret) —• 4 p, Dane
marcei — 2 p și Ungariei 0 p. 
în partida-derby. echipele Iugo
slaviei și U.R.S.S. au terminat 
la egalitate : 13—13 (9—7). Din

p.

formația iugoslavă s-au eviden- 
țlat Palaversa (4 goluri) și Tort! 
(3 goluri), iar cele mai bune 
jucătoare de la gazde au fost 
Makareț și Turcina, care au în
scris cite patru goluri. Alte re
zultate : U.R.S.S. (tineret) — Da
nemarca 19—11 (9—6) ; R.D. Ger
mană — Ungaria 19—14 (10—10).

MOTO • Cursa de 24 de ore, 
de la Le Mans, a fost cîștigată 
de francezul Georges Godier și 
elvețianul Alaln Genoud, pe □ 
motocicletă „Kawasaki" care au 
parcurs 2 988 km cu o 
orară de 124,524 km 
al probei).

TENIS o Turneul 
Angeles s-a încheiat 
dublu bărbați, în care pere
chea fraților indieni Vijay și 
Anand Amritraj a întrecut cu 
7—6, 4—6, 6—3 cuplul Marty
Riessen (S.U.A.) — Cliff Drysda
le (RSA). • In primul tur al tur
neului de Ia San Francisco s 
Vilas — Estep 6—1, 6—4 ; Boro- 
wiak — Solomon 6—3, 6—4;
Parun — Gulllkson 6—3, 4—6, 6—1J 
Menon — Dell 3—6, 6—4.

medie
(nou record

de la Los 
cu finala de 
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