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DUPĂ MECIUL ECHIPEI NAȚIONALE LA SALONIC

CALIFICAREA NE SATISFACE,

„TRICOLORILOR" St SIMTE
imvuiA UMll! RtlIiȘIIIll

• MORakU, UN DEBUT PROMIȚĂTOR • „TRiO“-UL 
DE LA MIJLOCUL TERENULUI A EVOLUAT CU BUN 
RANDAMENT • ATACUL RĂMÎNE O PROBLEMA 
DESCHISĂ

COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE" 
IN PROGRAMUL C. M. B. E. F. S.

Sî DC TCDCOI Realități supărătoare în-
I... TI iLiltil! TONITE INTRUN RAID PRIN

’ CITEVA CENTRE DE PREGĂ
TIRE Șl TRECEREA NORMELOR • DOAR IN SCRIPTE I

Partida de la Salonic, care a 
inaugurat sezonul oficial al 
reprezentativei noastre, a deve
nit de miercuri seara o cifră 

■ de palmares bilateral Româ
nia — Grecia. Rezultatul în 
sine, firește, ne bucură pentru 
că unul din obiectivele majore 
formulate de forul de speciali
tate (cîștigarea campionatului 
balcanic) este pe cale de Împli
nire. El perpetuează neta su
perioritate in palmares a fotba
liștilor noștri fată de cei eleni. 
Inutil să relevăm că gazdele au 
făcut absolut totul în scopul 
infirmării tradiției, au amînat 
deschiderea campionatului 
țional. au făcut 
ment de pregătire 
de o lună de zile 
tehnicianul grec 
împreună cu jucătorii Kou-das 
și Sarafis declarau, in ajun, că 
vor cîștiga cu 2—0 și că. astfel, 
calificarea le va fi asigurată. 
Am insistat puțin asupra aces
tor amănunte, dacă le putem 
numi așa, pentru a evidenția 
acel efort general al gazdelor 
pe linia obținerii unei perfor
manțe de mult rivnită. Deși în
științați la fața locului de at

...

s

in 
de- 
de 
de

na- 
un cantona- 
de mai bine 
Mai mult. 
Panagulias,

mosfera creată în 
jurul celei de a 
14-a confruntări, 
„tricolorii" — con- 
tinuînd seria bune
lor rezultate din 
ultimul an și ju
mătate — au ju
cat în primele 45 
de minute cu de
zinvoltura cu care 
ne-au obișnuit 
partidele din 
plasare. Plușul 
tehnicitate și
pregătire le-au per
mis manevre abile, 
realizarea unui joc pozițional bi
ne conceput de trio-ul Dumitru 
—Dinu—Poloni, cu intercalări 
alternative ale acestora în atac, 
cu unele lansări către cele 
două extreme. în apărare nu 
s-au lăsat culoare libere, jocul 
la intercepție, marcajul, dubla
jul și presingul fiind prezente 
în numeroase momente ale par
tidei. Antiteza în evoluția echi-

Portarul Moraru, care a debutat excelent 
in echipa națională, va culege balonul de pe 
capul celui mai periculos jucător al echipei 

Greciei, mijlocașul ofensiv Sarafis.

Intre acțiunile sportive de 
masă menite să contribuie la 
întărirea sănătății și capacității 
de efort a populației, la obiș- 
nuirea oamenilor cu practica
rea continuă a exercițiului fizic 
și mișcării, complexul „Sport 
și sănătate" iși dovedește uti
litatea și eficiența. Aceasta, 
însă, cu condiția ca el să se 
bucure de atenție din partea 
întregului activ al mișcării spor
tive. precum și a celorlalți 
factori cu atribuții in dome
niul sportului.

Pornind de la aceste consi
derente, am întreprins un raid 
pe bazele sportive bucureștene 
unde, conform programului pe 
săptămîna 17—24 septembrie, 
întocmit de Consiliul municipal 
București pentru educație fizică 
și sport, trebuiau să funcțio
neze centre de pregătire și tre
cere a normelor prevăzute în 
regulamentul complexului. în 
respectivul program figurau 
mai multe acțiuni pe bazele 
sportive P.T.T., „23 August",
F.R.B., Parcul Copilului și 
C.S.M.B...

...LUNI 22 septembrie, ora 
16, baza sportivă P.T.T. Negă
sind decît pe soția administra
torului bazei, am întrebat-o ce 
activități se desfășoară în a- 
ceastă zi. Tată răspunsul : 
„Despre vreo manifestare din 
cadrul complexului „Sport și 
sănătate" nu am cunoștință. în- 
trucit stau aici aproape perma
nent, vă pot asigura că nici
odată nu au loc acțiuni ca a- 
ceea despre care vorbiți".

Am stat la baza P.T.T. circa 
o oră, gîndind că soția admi
nistratorului nu este în temă 
și că programul nu a fost al

cătuit doar pentru ca respec
tivii activiști să se afle în 
treabă. Așteptarea noastră a 
fost zadarnică. Nimeni nu a 
venit la terenuri, nici măcar 
vreun reprezentant din partea 
C.E.F.S. al sectorului 1, care 
prin regulament ar fi fost o- 
bligat „să acorde sprijin și a- 
sislcnță tehnică participanților 
la pregătirea și trecerea nor
melor".

...LUNI 22 septembrie, ora 
15,30, baza sportivă F.R.B. Te
renul de fotbal proaspăt stro
pit. Pe margine, antrenorii C. 
Mușat (care este și tehnicianul 
asociației sportive F.R.B.) și P. 
Tudor. Așteptau să sosească ju
cătorii pentru obișnuitul antre
nament. Deși era ora la care, 
conform aceluiași program, ac
tivitatea trebuia să fie în toi 
la pregătirea și trecerea norme
lor complexului polisportiv, cei 
doi nc-au mărturisit că nu cu
nosc să se fi desfășurat, în 
ultimele două luni, o activitate 
de acest gen. Tehnicianul aso
ciației ne-a mărturisit că la 
C.E.F.S. al sectorului 3 se o- 
bișnuieșțe să se întocmească 
astfel de programe din oficiu, 
„complexul sport și sănătate 
fiind o problemă mal mult... 
scriptică".

Și mai originali au fost cei 
de la sectorul 4, care au pro
gramat acțiunea din aceeași zi 
pe terenul nr. 6 de la „23 Au
gust", teren care, după cum ne

Raid realizat de : Aurelian 
BREBEANU, Ion GAVRILESCU, 
Paul IOVAN ți Viorel TON- 
CEANU

(Continuare in pag. 2-3)

NOI INTILNIR1 PENTRU CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE TENIS
DUMINICA, SE VA JUCA Șl LA BUCUREȘTI

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CLUJ-NAPOCA, 25 (prin te
lefon). Pe o vreme excelentă 
au continuat întîlnirile din ca
drul campionatului divizionar 
pe echipe Ia tenis. Etapa a 
treia a fost prefațată de con-

La campionatele mondiale de lupte de la Minsk

SPORTIVII NOȘTRI N-AU REALIZAT
REZULTATELE AȘTEPTATE (ii)

Cau’ele insuccesului de la „libere" trebuie
..umărul nostru de ieri am publicat prima parte

căutate in modul cum se muncește in secții
materialului privinda .. _____ ,___ _

comportarea luptătorilor români la campionatele mondiale de la Minsk. Azi, 
continuarea.

Referindu-ne la luptele libere, trebuie să consemnăm faptul că reprezen
tanții noștri — în special cei de la car© se așteptau rezultate valoroase — au 
fost departe de forma care le-ar fi putut permite să reediteze performanțele 
trecute. In această categorie se * 
mondial la categoria- grea, Ladislau

încadrează, în primul find, fostul campion 
Șimon.

Așa cum a reieșit din ședin
ța de analiză în urma compe
tiției de la Minsk, după cuce
rirea titlului suprem, campionul 
român și-a permis o perioadă 
lungă de totală relaxare, de 
antrenamente superficiale și 
chiar abateri de la disciplina ce 
se impune unui sportiv de per
formanță. Din păcate, aceste 
manifestări ale campionului 
mondial au fost constatate de 
mai multă vreme de antrenorii 
lotului, consecințele lor fiind 
comportarea mediocră 
primăvara acestui an, 
pionatele europene, 
tehnicienii respectivi și 
specialitate n-au luat din vre
me măsurile ce se impuneau și 
rezult»t»,e s-au văzut. Ladis-

încă în 
la cam-

Totuși, 
forul de

iau Șimon s-a comportat nc- 
permis de slab pentru un cam
pion mondial. El a luptat fără 
vlagă, lipsit de inițiativă și cu
raj, complăcîndu-se în postura 
de partener de întrecere 
pretenții la victorie, în 
unor adversari pe care-i 
vinsese clar cu un an in urmă, 
atunci cînd s-a pregătit . în- 
tr-un mod corespunzător. Nici 
Vasile Iorga — singurul meda
liat dintre componenții echipei 
de libere > n-a evoluat la ni
velul maxim al posibilităților, 
deși acestuia nu i se poate re
proșa lipsă de seriozitate în 
antrenamente, din acest punct 
de vedere el fiind un excelent 
exemplu pentru toti colegii săi. 
Slab și lipsit de interes pentru a

fără 
fața 
în-

obține succesul de care ar fi 
putut fi capabil, a luptat și 
Ion Arapu (52 kg). în ciuda 
faptului că acest sportiv s-a 
comportat. slab în foarte multe 
întreceri internaționale la care 
a luat parte în ultimii ani — 
consecință a superficialității in 
pregătire și Arapu a fost to
tuși menținut în lot !

Lipsiți de o valoare cores
punzătoare unor competiții de 
acest nivel s-au dovedit (și nu 
pentru prima oară) P. Androne 
(68 kg) și E. Panaite (100 kg), 
deși ultimului nu i se poate 
reproșa nimic pentru modul în 
care și-a apărat șansele. Sin
gurele evoluții promițătoare 
le-am constatat la St. Morcov 
(90 kg), M. Pîrcălabu (74 kg) și 
G. Condrat (57 kg) — debutanți

tinuarea meciului Progresul 
Construcții, întrerupt la scorul 
de 7—7 și cu o singură parti
dă de dublu trebuind să fie în
cheiată : Mîrza. Dîrzu — Boa- 
ghe, Bădin 7—5, 7—7. " 
luare, cei doi echipieri 
strucțiilor au reușit să 
ne scorul, cîștigînd 
două seturi cu 10—8 și 
întreaga întîlnire cu 8—7.

Echipele fruntașe au 
victorii categorice. 
București a dispus de 
Brașov cu 12—3, mai 
brațe fiind doar partidele : 
Marcu — Tr. Marcu 6—2, 2- 
6—4 ; Virginia Ruzici — R 
riana Nunweiller 6—3. 6—2 ; 
Mureșan — Tr. Marcu 3- 
6—0. 6—4. Fără să lase nici 
un punct adversarilor, Steaua 
a cîștigat în fața Progresului : 
15—0. O partidă 
jucat M. Tăbăraș cu A. Dîrzu, 
primul cîștigînd la scorul de 
3—6, 6—4, 6—4.

în schimb foarte disputată a 
fost intîlnirea Politehnica Cluj- 
Napoca — Construcții. în care

Nuța DEMIAN

La re- 
ai Con- 
răstoar- 
ultimele 
7—5. iar

obținut 
Dinamo 
Dinamo 

echili-

frumoasă a

(Continuare fn pag. a 4-a)
Ilie Năstase a evoluat și ieri 

în fafa publicului clujean

CUPA ROIÎÂNIII“
A DEBUTAT CU

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2-3)

te- 
lo-

MIERCUREA CIUC, 25 (prin 
lefon). Patinoarul artificial din 
calitate a găzduit joi după amiază 
primele jocuri din cadrul actualei 
edltll a „Cupei României". La

LA HOCHEI
0 SURPRIZĂ!

y..sile Iorga. pe care-l vedeți fixindu-și adversarul la parter, este 
singurul sportiv de la „libere" care a urcat pe podiumul de pre

miere

Sîmbătă și duminică, în Capitală

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE JUDO ALE ROMÂNIEI
în sala Floreasca din Capi

tală vor avea loc. sîmbătă și 
duminică, întrecerile celei de 
a 4-a ediții a Campionatelor in
ternaționale de judo ale Româ
niei, competiție rezervată tine
retului.

La această ediție și-au anun
țat participarea concurenți din 
Bulgaria. Franța, R. F. Germa
nia, Iugoslavia, Portugalia și 
U.R.S.S. Tara noastră va pre

mai mulți sportivi la fie-
categorie de greutate : 8

zenta 
care 
la ușoară, cite 7 la semimijlo- 
cle, mijlocie, semigrea și 4 la 
grea. Primele loturi, cele ale 
Iugoslaviei și Uniunii Sovietice, 
au sosit ieri în Capitală, cele
lalte fiind așteptate astăzi. Cu 
prilejul acestor campionate va 
fi folosită noua saltea specială 
pentru judo (tatami) realizată 
în țara noastră.

aceste întreceri a asistat un mare 
număr de spectatori, care nu au 
fost dezamăgiți de calitatea jocu
rilor și de ambiția cu care for
mațiile și-au apărat șansele.

In primul meci s-a înregistrat șl 
prima surpriză: Agronomia Cluj- 
Napoca a cedat în fața Tirnavei 
Odorhei cu 4—5 (1—1, 3—3, o—1), 
Meciul a avut o desfășurare pal
pitantă. Mai întîi au condus clu
jenii (1—0). apoi Tîrnava a egalat 
și a preluat conducerea (3—1). A 
urmat o puternică revenire a for
mației studențești șl... 4—3 pentru 
Agronomia. Victoria a fost decisă 
în ultima repriză, cînd jucătorii 
dm Odorhei au avut un plus de 
forță. Au înscris: Moldovan (2), 
Csizer, Peter, Tarcsi — Tîrnava, 
Ambruș, Deneș, Fiillop, Gyorgy- 
pall — Agronomia.

In al doilea joc: S. C. Miercurea 
Ciuc a învins pe Unirea Sf. Gheor- 
ghe cu 10—2 (3-0, 3—1, 4—1).

Turneul continuă, pînă marți 30 
septembrie. (Vaier PAȘCANII — 
coresp.)



Etapa a lî-a a Divîzîei A la floretă masculin RALIUL MOTORETELOR ,,MOBRA‘*

STEAUA CÎȘTIGĂ DOAR LA TUȘAVERAJ 
ÎN FAȚA

TG. MUREȘ. 25 (prin telefon), 
în sala I.M.F. clin localitate s-au 
desfășurat întrecerile etapei a 
doua din cadrul diviziei națio
nale A la floretă masculin. Der- 
byul dintre echipele bucureștene 
Steaua și I.E.F.S. a dat naștere 
unei dispute deosebit de echili
brate, încheiată în favoarea echi
pei militare doar la tusavera.1 
<53—61). Steaua a contat în prin
cipal pe aportul rutinatului flore- 
tlst Ardeleanu, care a obținut în 
această partidă trei victorii. Tiu 
81 Petruș au cîstigat cîte două 
asalturi. în timp ee Niculescu 
(1 v) a făcut mal mult figura
ție. Din formația studenților 
bucureșteni s-au detașat tinerii 
component! ai lotului reprezenta
tiv. Kuki și Buricea, care au 
realizat cîte trei victorii. Alexlu 
gi Cioară au cîstigat cîte o dată, 
ultimul, cel mai puțin experi
mentat din echipă, ratînd victo
ria in asaltul cu Petruș (a pier
dut cu 5—4). Astfel. Steaua con
duce după două etape în clasa
ment, fiind virtual campioană.

I.E.F.S a mal trecut prin e- 
motii Si în meciul cu C. S. Satu

I. E. F. S.
Mare pe care l-a încheiat tot 
la egalitate : 8—8, de această 
dată. însă. victoria surizîn- 
du-le la tușaveraj (61—62). Buri
cea șl Micloș H v). Alexlu (2 v) 
au punctat pentru studenții bucu
reșteni, Golescu neobținînd vreo 
Victorie. In ceea ce-i privește pe 
floretiștii de la C.S. Satu Mare, 
această infrîugere i-a descum
pănit într-o asemenea măsură 
incit au pierdut, apoi, categoric 
(4—12) și in fața formației Poli
tehnica Iași, revelația acestei 
etape. De altfel, politehnicienii 
ieșeni au mai obținut victorii 
nescontate și în fata echipelor 
Progresul (9—7) și Politehnica Ti
mișoara (10—6), proaspăt promo
vați! în prima divizie situîndu-se 
acum pe un onorabil loc trei.

Iată clasamentul Diviziei A 
după primele două etape : 1.
Steaua 10 v - 20 p; 2. I.E.F.S. 
8 v — 16 p ; 3. Politehnica Iași 
5 V - 10 p ; 4. C. S. Satu Mare 
4 v — 8 p ; 5. Progresul 2 v — 
4 p : 6. Politehnica Timișoara 1 V 
— 2 p.

Ti beri u STAMA

MANȘĂ «MISIVĂ ÎN CAMPIONATUL 
DE REGULARITATE Șl REZISTENȚĂ

Campionatul republican de 
rezistentă și regularitate, re
zervat motoretelor „Mobra", a 
ajuns in faza decisivă. Astfel, 
începînd de azi și pînă dumini
că, se vor desfășura, pe șosele 
din jurul orașului Sibiu ultime
le întreceri ale competiției. Cei 
52 de alergători, din 11 cluburi 
și asociații sportive, rămași în 
concurs, mai au de parcurs 
peste 500 km, împărțiți în trei 
etape, cu drumuri de toate ca
tegoriile, puncte de control orar 
și de treceri. Regulamentul 
prevede medii orare între 30— 
50 km, în funcție de dificultă
țile traseelor și de starea vre
mii. în final, duminică, este 
programat circuitul de viteză, 
după care se vor cunoaște lau- 
reații actualei ediții a raliului 
motoretelor „Mobra“.

Iată cum arată clasamentele 
în prezent : individual — 1. D. 
Vasilescu (St. roșu Brașov)

1449,5 p, 2. I. Ionescu (St. r. 
Bv.) 1473 p, 3. M. Mezincescu 
(Loc. Ploiești) 1488 p, 4. M. Ior
dan (C.S.M. Buc.) 1498 p, 5. E. 
Laub (Torpedo Zărnești) 1500 p,
6. I. Matiaș (IEFS Buc.) 1507 p,
7. M. Constantin (Poiana Cîmpi- 
na)1517p; echipe — 1. Steagul 
roșu Brașov 257,2 p, 2. Torpedo 
Zărnești 7396,1 p. 3. IEFS Buc. 
34724,4 p, 4. C.S.M. București 
36870,2 p.

De azi, la Galați

UN NOU MARATON 
HANDBALISTIC
ÎN DIVIZIA A

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE
(Urmare din pag- 1)

Ta un campionat mondial, dar 
care nu au încă o valoare co
respunzătoare unor astfel de 
competiții.

Rădăcinile insuccesului de 
Ta „libere" trebuie căutate însă 
ceva mai adine deeît în 
tirea la nivelul lotului, 
ționerii nu găsesc încă 
dul luptătorilor din 
cluburilor și asociațiilor 
ve clemente talentate cu 
să-i înlocuiască pe unii 
tivi. Astfel 
Jață de unele abateri ale cam
pionilor noștri. Activitatea în 
«ecțiile din tară 
cele cu pretenții 
«îanță 
necorespunzător. iar munca 
creștere 
constituie 
Să pentru 
cialitate.

pregă-
Selec- 

în rîn- 
secțiile 
sporti- 

eare 
spor- 

apare indulgenta
Activitatea
— chiar și în 

i de perfor- 
se desfășoară în mod 

de 
a juniorilor nu 

o preocupare de ba- 
forul nostru de spe-

„ ★
Este un adevăr incontesta

bil că la loturile republicane do 
lupte se muncește mult. Orici
ne a urmărit un antrenament 
al luptătorilor s-a convins de 
«ceasta realitate. Dacă, totuși, 
nu toți reprezentanții noștri 
s-au prezentat, la campionatele 
mondiale din acest an, în cea 
mai bună formă, cauza trebuie 
«ăutată în modul în care a fost 
efectuată dozarea efortului în 
antrenamentul componenților 
lotului. Lucrîndu-se cu un nu
măr mare de sportivi, indivi
dualizarea antrenamentului nu 
Se poate realiza la nivelul ne
cesar. Or, este binecunoscută 
importanta particularităților in
dividuale în antrenamentul 
Sportiv. Depunînd același efort, 
•rganismele sportivilor reacțio
nează în mod diferit. Firește, 
tehnicienii noștri (I. Corneanu, 
I. Cernea, N. Pavel — la gre- 
eo-romane și I. Crîsnic, V. Po- 
povici, I. Bătrîn — la libere) 
cunosc acest lucru. Ei și-au do
vedit priceperea în pregătirea 
la cel mai înalt nivel a elevi
lor lor în repetate rînduri. De 
pregătirea îuptătorilor noștri

fruntași se ocupă aceiași antre
nori care au trăit multe satis
facții în urma succeselor elevi
lor lor. Așa stind lucrurile, a- 
vem toate motivele să credem 
că în vederea participării la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real preparativele reprezentan
ților noștri se vor efectua cu o 
mult mai mare atenție și ero
rile strecurate acum în planul 
de antrenament al componenți- 
lor lotului național nu se vor 
mai repeta.

în rîndul practicantilor lupte
lor greco-romane există multe 
elemente tinere, talentate, spor
tivi care s-au și afirmat pe a- 
rena internațională și care sînt 
în plină ascensiune : Constantin 
Alexandru, Ion Dulică, Ion 
Păun, Gheorghc Ciobotaru, Pe
tre Dicu etc. Echipa are 
componența sa luptători 
sacrati, deținători ai 
tor medalii și titluri 
în marile confruntări 
ționale : Gheorghe 
Ion Enache. Nicolae 
cu, Victor Dolipschi 
cum afirmam mai înainte, dis
punem de antrenori capabili, a 
căror valoare este recunoscută 
și pe plan internațional. în 
concluzie, există condițiile ne
cesare pentru ca la Montreal, 
luptele greco-romane românești 
să se prezinte din nou la înăl
țime, așa cum au reușit la 
Miinchen.

Din păcate, nu la fel se pre
zintă situația la celălalt stil. în 
lotul de lupte libere nu există 
suficiente elemente capabile să 
obțină performante de nivel 
mondial. Aici, baza se pune 
doar pe doi luptători, aproape 
mereu aceiași : Vasile Iorga și 
Ladislau Șimon, ultimul inre- 
gistrînd un îngrijorător regres 
pe linia valorii sale sportive. 
Apreciem că este nevoie de o 
radicală remaniere a modului 
cum se muncește în secții, ast
fel incit să se ajungă la o bază 
de selecție corespunzătoare. Bi
roul federal va trebui să con
troleze, să îndrume și să spri
jine mai mult activitatea sec
țiilor care pot crește elemente

dotate pentru sportul de per
formanță. De asemenea, munca 
de instruire a juniorilor să fie 
orientată în perspectivă și efec
tuată cu seriozitate și compe
tență. Cum o mare parte din 
timpul anului sportivii fruntași 
se pregătesc la cluburi, antre
namentele lor trebuie urmărite 
cu o mai mare atenție, astfel 
ea între modul cum se mun
cește în secții și în cadrul lo
tului să nu existe o așa mare 
diferență.

Se impun deci măsuri urgen
te și eficiente, menite să eli
mine neajunsurile constatate 
eu ocazia ultimelor campionate 
mondiale.
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Berceanu, 
Martines- 
etc. Așa

ULTIMA ETAPA
A DIVIZIEI A

• ARENA DE BOWLING din 
Mamaia a găzduit o întîlnîro 
internațională între selecționate, 
le feminine și masculine ale ora
șelor Constanța și Premnitz 
(R.D.G.). La bărbați, pe echipe, 
au cîștiqat popicarii constănteni 
cu 6236—6128 p d. iar la femei, 
formația oaspete cu 4679-4193 

La individual, pe primele 
s-au clasat sportivii ger- 
Renatte Marquard — 1121 
(I). respectiv. Kondrad 
1091 p. d. • PE STADIO- 

CORVINUL din Hunedoara 
s-a desfășurat finala tradiționalei 
competiții de masă, „Cupa meta
lurgistului". In fazele preliminare 
s-au întrecut 16 echipe de fot
bal. 8 de volei și 12 de popice. 
Trofeul a revenit următoarelor 
secții ale combinatului siderur- 
9țc • C.F.U. — la fotbal și volei 
băieți ; Centrul de calcul — Io 
volei fete. O.S.M. II — la po
pice. Concursul individual a fost 
dominat de popicarul 
Hoit (O S.M II). « ’ ■ 
In zona Bolnoc. a 
concurs jubiliar la 
risticâ, caro marca 
de la organizarea -.... .
ceri la această disciplină, 
etapa de zi au terminat 
po primul, loc _Cristina Șimon

ca) iar în cea de noapte 
combinata zi-noapte Ileana

p. d. 
locuri 
mani. 
P d 
Lanqe
NUL

_ . Vasile 
LA BRAȘOV, 
avu* loc un 
orientare tu- 
25 de ani 
primei între- 

In 
cursa 

- ----- — ----------   și
Szekeiy (Cluiana Cluî-Napo- 

_ Jar în cea de noapte și

Ion Scuti (Voința București). • 
LA ȘIGHEȚUl MARMATIEI au luat 
ființă d_ouă noi secții de popice, 
pe lingă asociațiile sportive Spar-

tac șl, respectiv. Unirea. • IN 
VECINĂTATEA PARCULUI Subarini 
din Sibiu se va construi o bază 
sportivă pentru notație, a cărei 
suprafață va însuma aproape 
800 m p. Bazinul de înot va 
avea șase culoare, Iar cel pen
tru sărituri va măsura 15X15 m 
și va dispune de platformă și 
turn de la 3 pînă la 10 m înăl
țime • PE LINGĂ Depool C.F.R. 
PAȘCANI a luat ființa o noua 
asociație, sportiva. Locomotiva. 
Feroviarii vor avea posibilitatea 
de a practica o _ serie de spor
turi în cadrul noii asociații, cum 
sînt, fotbalul, voleiul, tenisul de 
masa, tenisul de cîmp, șahul și 
popicele, ft TINERII DIN COMU
NA TELEGA (jud. Prahova) și-au 
amenajat recent un teren de fot
bal cu sprijinul organelor locale. 
In curînd va începe și gazona- 
rea suprafeței de joc. ft O SE
RIE DE ATLET! din județul Ilfov, 
ca. de pilda, Gh. Chirilă (Giur
giu) - la 1500 și 5000 m. D. Va
silescu (Giurgiu) - la înălțime, 
Gabriela Gordin (Oltenița) - la 
suliță și Steliar» Florea (Hotarele) 
— la lungime, s-au evidențiat la 
întrecerile Cupei României0 ce 
a avut loc la Tulcea. • NOUL 
AN ȘCOLAR a fost marcat pe 
linie spoitivâ la Bistrița de or
ganizarea unor reușite competi
ții la handbal, fotbal șl tenis 
de masă.

CORESPONDENȚI G. Tama?, 
I. Vlad. C. Gruia. L. Chira, I. Io» 
nescu, C. Enea, C. Virjoghie, 
D. M. Slivna și I. Toma.

Sîmbătă și duminică este pro
gramată ultima etapă din cadrul 
Diviziei A la lupte greco-roma
ne și libere, urmînd ca odată cu 
disputarea turneelor individuale 
să se definitiveze clasamentele.

Iată programul întîlnirilor la 
GRECO-ROMANE (seria I) î Vul
turii Textila Lugoj — C.S.M. 
Reșița — Steagul roșu Brașov 
(la Reșița); C.F.R. Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș — Bihorean
că Marghita (la Marghita); A.S.A. 
Cluj-Napoca — Crișul Oradea — 
Electroputere Craiova (la Craio
va); seria a II-a: C.S.O. Cîmpu- 
lung Muscel — C.S.M. Pitești — 
Aluminiu Slatina (la Pitești); 
Progresul Buc. — Metalul Buc.
— Dacia Pitești (la București); 
Steaua — Dinamo — Rapid (la 
București); seria a III-a: Car- 
pați Sinaia — IPROFIL Rădăuți
— Farul Constanța (la Sinaia), 
Unirea Focșani — Delta Tulcea— 
A.S.A. Bacău (la Tulcea); Du
nărea Galați — S. C. Bacău — 
C. S. Botoșani (la Botoșani).

LUPTE LIBERE (seria 
A.S.A. Brașov — C.S.M. ( 
Napoca — Constructorul 
doara (la Cluj-Napoca); 
Arad — C.F.R. Timișoara — U.M. 
Timișoara (la Timișoara); Dina
mo Brașov 
Lugoj — C. 
Satu Mare) ;
Tîrgoviște — C. S.
Lemnarul Odorhei (la Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) ; A.S.A. Oradea — 
Oltul Sf. Gheorghe — Progresul 
Buc. (la Oradea); C.S.M. Cra
iova — Steagul roșu Brașov — 
Mureșul Tg. Mureș; seria a III-a: 
Petrolul Ploiești — Progresul 
Brăila — Montorul Pitești (la 
Pitești); C.S.M. Iași — Nicolina 
Iași — Hidrotehnica Constanța 
(la Iași); Steaua — Dunărea Ga
lați — Rapid Buc. (la București).

întrecerile campionatului mas
culin de handbal, Divizia A, con
tinuă astăzi în Sala sporturilor 
din Galați cu partidele celui de 
al 3-lea turneu (etapele VIII, IX 
și X). Amatorii acestui sport din 
marele port dunărean vor asis
ta la un nou maraton de 18 me
ciuri în 3 zile, care le va oferi 
eîteva partide atractive, cu im
portanță atît pentru partea su
perioară a clasamentului cît și 
pentru zona retrogradării.

Lidera campionatului, actuala 
deținătoare a titlului, ar$ cel 
mai dificil program. Handbaliștii 
de la Steaua vor întîlni, pe rînd, 
echipele Știința Bacău, Politeh
nica Timișoara și Minaur Baia 
Mare, aflate în primele 6 locuri. 
Și cealaltă foi'mațic neînvinsă 
pînă în prezent, Dinamo Bucu
rești, va avea de susținut două 
meciuri dificile în compania ju
cătorilor din Timișoara Si Baia 
Mare. Tot în acest turneu vom 
putea urmări și eîteva derby-uri 
ale codașelor: Rafinăria Telea- 
jen — Universitatea București, 
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Bor- 
zești și C.S.M. Borzcști — Uni
versitatea București.

Programul zilei inaugurale în
cepe la ora 14- Se dispută 
întîlnirile: Rafinăria Teleajen — 
Universitatea București, Minaur 
Baia Mare — A.S.A. Tg. Mureș, 
Dinamo Brașov — Universitatea 
Cluj-Napoca, C.S.U. Galați — 
C.S.M. Borzești, Dinamo Bucu
rești — Politehnica Timișoara și 
Steaua — Știința Bacău.

Toamna acestui an coincide, 
pentru fruntașii șahului din ta
ra noastră, cu un sezon compe- 
tițional deosebit de bogat. în
tre 11 și 17 octombrie, la Istan
bul va avea loc cea de a 7-a 
ediție a Balcaniadei, care pro
gramează întreceri masculine, 
feminine și de juniori, reunind
— printre altele — trei echipe 
fruntașe la Olimpiada de anul 
trecut de la Nisa : Iugoslavia 
(locul 2). Bulgaria (4) și 
România (8).

Cu o săptămînă înainte se va 
da startul în turneele zonale 
europene din cadrul noului ci
clu al campionatelor mondiale
— masculin și feminin. Con
form regulamentului F.I.D.E., 
zona europeană — din care nu 
fac parte U.R.S.S., Italia și Por
tugalia (ultimele două au fost 
ijicluse in zona Africii de Nord)
— va da pentru faza următoare 
a întrecerii cîte 8 
jucătoare.

Primul intră în 
Ciocâltea, care va 
Barcelona (5—25 octombrie) in
tr-un turneu deosebit de puter
nic de categoria a 10-a pe scara 
F.I.D.E. (coeficient Elo mediu 
între 2 476 și 2 500 p). Figurează 
pe tabel 6 mari maeștri (Smej- 
kal, Uhlman, Adorjan, Velimi- 
rovici, Pachman, De Corral) și 
4 maeștri internaționali. Nota 
de mare maestru este de 8 
puncte din 14 posibile. După 
părerea noastră. Ciocâltea este 
capabil de un asemenea rezul
tat care i-ar aduce. în sfîrșit.
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Victor Ciocâltea Va încerca la Barcelona 
mare maestru international, lată-l (clrean 
Korcinoi la Olimpiada de la Skoplje.

COMPLEXUL „SPORT ȘI s
(Urmare din pag. 1)

I):
Cluj- 

Hune- 
Rap'.d

— Vulturii Textila 
S. Satu Mare (la 

seria a n-a: C. S.
Onești —

A.S.A.

spunea instalatorul sanitar al 
complexului. Ion Popa, nu mai 
există de mult 1 Oricum, în 
ziua respectivă nimeni nu ve
nise pentru 
nici măcar 
tente.

...MARȚI

trecerea normelor, 
la terenurile exis-

ora
Pe

23 septembrie, ora
16, stadionul „Parcul copilului".
Pe terenul de baschet 
de cartier își efectua 
mentul. Dincolo, pe 
rugby, divizionara A 
Roșie se pregătea sub 
rea lui Radu Demian, iar ală- 

. turi o altă echipă de cartier 
juca fotbal în... familie. Nici 
vorbă de... „Sport și sănătate". 
L-am întrebat pe secretarul a- 
sociațici Grivița Roșie. Ion 
Gheorghe, de ce n-a venit ni
meni pentru trecerea normelor. 
Ne-a răspuns prompt : „La noi, 
această activitate se desfășoară 
in fiecare luni după-amiază".

o echipă 
antrena- 

cel de 
Gri vița 

conduce-

L-am informat pe interlocutor 
că și luni am fost prezenți pe 
această bază și situația nu era 
alta. Ne-a replicat : „A, lunea 
aceasta a fost o... excepție". 
Ne-a rugat însă să venim lu
nea viitoare...
. ...MARȚI 23 septembrie, 
16, baza sportivă C.S.M.B.
șoseaua Olteniței, clubul și baza 
sportivă C.S.M.B. Clădirea este 
împînzită de afișe și extrase 
din regulamentul complexului 
„Sport și sănătate", dar nici 
urmă de amatori... mobilizați 
de C.E.F.S. al sectorului 5 să 
vină la pregătire și să-și treacă 
probele ! Administratorul bazei, 
Toma Bentu, a fost pur și sim
plu surprins cînd a auzit că pe 
această bază trebuia să aibă loc 
asemenea acțiuni de masă...

★
Pe această temă, discutăm la 

C.M.B.E.F.S.. cu tovarășul 
prof. Emil Jecu, secretar al 
consiliului. L-am întrebat mai 
întîi pe ce criterii se alcătu-

OM TOATE SPORTURILE
ATI FTKM DUMINICA dimineața, pe stadionu) viitorul 
Se va desfășura concursul dotat cu 
„Cupa Congresul al X-lea al U.T.C. 
și Conferinței U.A.S.C.R." rezervat co
piilor (categoriile I și II). întrecerile 
încep la ora 8,30. • PE STADIONUL 
TINERETULUI din București va avea 
loc duminică (de la ora 9) etapa pe 
municipiu a campionatului republi
can de cros.

BASCHET NO> arbitri in- DMOUI-1CI TERNAȚIONALI. In ur
ma examenului susținut cu prilejul 
stagiului de la Strasbourg, Em. Ni- 
colescu (București) și 
Napoca) au devenit 
naționali, purtători 
F.I.B.A.

Fr. Took (Cluj- 
arbitri inter- 
ai ecusonului

CANOTAJ LACUL .HERA?™*« va găzdui, simbata 
de la ora 9, întrecerea feminină de 
canotaj dotată cu „Cupa interdepar
tamentală0. Concursul programează 
probe la schif simplu, 44-1 rame, 2 
vîsle, 2 rame, 44-1 visle și 84-1. Par
ticipă echipaje de la Dinamo,
Steaua, Politehnica și C.F.R. Timi
șoara, C.N.U., Metalul, Olimpia,

CANOTAJ LAC“L

Voința (București 4“ Timișoara), 
C.S.Ș., U.T.A. și $c. sp. nr. 1.
HANDBAL Jocurile pre- 
nMINMDMLOLIMplCE de la 
MONTREAL vor participa în calitate 
de observatori loan Kunst-Ghermă- 
nescu, președintele F.R.H. și Lucian 
Grigorescu secretarul general ol 
F.R.H. Cei doi tehnicieni au plecat 
miercuri spre Montreal.

POLO IN D,V,Z,A A (seria n 
au mai rămas de jucat 

trei partide. Duminică 28 septembrie, 
în București, Dinamo va juca cu 
C.N.U., iar la Cluj-Napoca, Voința 
va întîlni pe Rapid. Cea de a treia 
manșă a derby-ului Dinamo-Rapid 
este programată j’oi 2 octombrie 
Centrul de pregătire olimpică 
C.N.E.F.S., de la ora 17. Arbitrul 
tîlnirii : R. Schilka. • INCEPIND__
ASTĂZI, timp de trei zile, la Tg. Mu
reș sînt programate meciurile turneu
lui final (turul I) pentru locurile 
9—12. lată clasamentul înaintea 
cestor j’ocuri î
1. Politehnica
2. Rapid Arad
3. Mureșul
4. Ind. lînil

Tn ziarul nostru de sîm
băta publicam calendarul 
competițiilor republicane pe 
anul 1976.

In 
al 
In- 
DE

a-

9 6 12
9 6 0 3
9 3 0 6
9 2 16

59-39
65-46
47-65
47-68

13
12
6
S

«țCRIMÂ împreună cu flo- .îVIVIl’in retișth DE la hon- 
VED, cei aparținînd clubului nostru 
campion. Steaua București, au efec
tuat un stagiu de pregătire în capi
tala Ungariei. O Inițiativă de bun 
augur, cu consecințe pozitive pentru 
relansarea acestei probe cu tradiție 
valorică la noi • LA ÎNCEPUTUL LU
NII OCTOMBRIE, echipa de sabie a 
clubului Steaua București va lua parte 
Ia un concurs internațional care va 
avea loc sub egida federației de 
specialitate a R. F. Germania. Din 
echipa bucureșteană, campioană a 
țării, nu vor lipsi loan Pop, Cornel 
Marin și Marin Mustață, trăgători 
susceptibili să facă parte din lotul 
olimpic al României • IN MUNICI
PIUL IAȘI este pe cale de înființare 
un centru de sabie pentru copii. A- 
cesta își va desfășura activitatea în 
sala de sport a asociației Terom. Ca 
antrenori vor activa cunoscuții sabreri 
de la Politehnica, Dan Irimîciuc și 
T. Olaru.
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AJAX Șl BAYERN LA 0-4!
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Displăcîndu-mi să discut 
lucrurile doar după ureche, 
fie ea radiofonică, — înclin 
să cred că acest 1—1 de la 
Salonic nu ne prinde rău, 
după miercurea trecută care 
a fost cum a fost. E al trei
lea 1—1 consecutiv (cea mai 
grea regulă la latină era 
aceea a lui „ut consecuti- 
vum"...), al doilea 1—1 „a- 
fară“, al doilea 1—1 după 
ce conducem cu 1—0... Mă 
gîndesc, totuși 
strică, deși mari idei despre 
atacul nostru n-am 
Dar dacă ne-am ales 
velația lui Moraru — jude
cind iar după ureche — tot 
e bine.

Pentru a sfîrși cu tatonările 
auditive, să trec grabnic la 
ceea am 
ochii mei, 
venimente 
se par nu 
țin importante de- 
cît victoria noastră 
cu 5—0 la Auto
buzul, asupra că
reia nu mai insist 
ca să nu fie de 
deochi. Duminică seara, Țo- 
pescu a avut buna idee să 
ne arate •— fie și desincro- 
nizată — catastrofa lui Ajax 
în fața lui Eindhoven, după 
ce ne-a dat și acel 1—4 
(scorul acesta devine obse
dant...) al lui Bayern, cu 
Borussia din orășelul acela 
cu nume de-ți prăpădește 
limba.

Ajax și Bayern, „la pă- 
mînt", conduse la un mo
ment dat cu 4—0 — să 
vezi și să nu crezi. Nu sînt 
nici doi ani de cind era de 
neconceput ca Ajax-ul să 
primească trei goluri de la 
cineva. Acum ia șase — și 
ce simplu le încasează, ce 
clar, ce „un-doi"-uri limpezi 
îl fac mat ! Ajax din Am
sterdam condus cu 4—0, do- 
borit cu 6—2 de Eindhoven 
(învins — în paranteză — 
anul trecut, cam categoric de 
Dinamo Kiev I) e un mo
ment mare al anului fotba
listic ’75. După cum ridiculi
zarea lui Bayern — in de
clin mai de mult, dar cum- 
necum, campioana Europei 
în >74 — de o Borussie care 
in aceeași săptămină face 
doar 1—1, acasă, cu Wac
ker (doar) Innsbruck, de ase
menea nu e un eveniment 
de fiecare zi. Ambele infrin
ged ale fostelor supercam-

I
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I
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• FLAMENGO LA BUCUREȘTI I 
Celebra echipă de fotbal „carioca" 
Fiamengo, campioana Braziliei, își 
începe turneul european la București, 
jucînd cu Sportul studențesc, joi 
2 octombrie, pe stadionul Republicii. 
In perspectivă, un meci de mare a- 
tracție, echipa braziliană aliniind o 
formație completă. Jocul 
fășura de la ora 15.30.

I
I

des-se va

PESTE
R.D.G.,

• ARBITRI ROMANI
TARE. Partida Belgia — _____
cadrul Campionatului Europei, _
fi condusă de o brigadă de arbi
tri din țaro noastră compusă din 
N. Rainea (la centru), I. Cîmpeanu 
și R. Stincan. Meciul AnorthorsÎ3 
Famagusta - Ararat Erevan (Cupa 
Cupelor) va fi arbitrat de C. Ghițâ,

5*

găsit

întîl-
mare

să 
de 

punem cu 
i credeam 

program 
I raidului 
b ficțiune, 
ptă foarte 
știi spor- 
pr muncă 
trolată și 
brtiv mu-

HO- 
din 
va

I
I
I
I
I
I
I

ajutot ia linie de C Niculescu 
C. Silaghi.

PE- 
Un-

de

• ECHIPA DE FOTBAL JIUL 
TROȘANI, aflată în turneu în 
garia, a jucat cu formația Bekes- 
csaba, care activează în prima divi
zie a campionatului. Partida s-a în
cheiat la egalitate : 1—1 (1-1). Fot
baliștii români au deschis scorul în 
minutul 4 prin Mulțescu, iar gazdele 
au egalat trei minute mai tîrziu, 
prin golul marcat de Paroczi.

• ÎN CADRUL unor relații 
reciprocitate stabilite mai demult în
tre Progresul București șl Spartak 
Pleven, echipa de juniori a clubu
lui din tara vecină va efectua un 
turneu de două jocuri în Capitală. 
Marți 30 septembrie, de la ora 
16, pe terenul din str. Dr. Staicovîci, 
Spartak va întilni pe Progresul, una 
din fruntașele seriei a lll-a a cam
pionatului republican de juniori. 
Două zile mai tîrziu, oaspeții vor 
evolua în compania îuniorilor echipei 
noastre campioane, Dinamo Bucu
rești.

MICUL ECRAN
[TEMBRIE. Ora 15 : Tenis de cîmp : Cehoslovacia- 
hterzonală a Cupei Davîs) selecțiuni înregistrate 
piu ; ora 16.30 : Grecia-România (campionatul 
ezumat filmat primit de la Salonic.

SEPTEMBRIE. Ora 15 r Tenis de cîmp : Ceho- 
ctiuni din partida de dublu) ; ora 15,20 : Fotbal- 
meciurile disputate în Cupele europene interclu* 
(avancronică în imagini a meciului Cassius Clay— 
ul mondial la categoria grea.)

cumpănită — 
dar cu un 
absolut nece- 
saartei mari

pioane ne invită la o medi
tație sobră și 
fără bancuri, 
dram de umor 
sar — asupra
lor puteri în fotbal și. prin 
asociație, în sport. Nimic nu 
e veșnic, totul e în mișcare, 
vremea vine, vremea trece 
— toate aceste banalități 
bătute în aur, din fondul de 
înțelepciune al lumii de cînd 
e ea lume, nu ocolesc sta
dionul, oamenii lui mari și 
tari, și ar fi bine ca toți 
spectatorii să înțeleagă a- 
ceste legi care te fac mai 
bun de le înțelegi. N-am 
fost niciodată un entuziast 
al Ajax-ului, dar cînd la 
0—4, Suurbier, marele Suur- 
bier a dat și el, sărmanul, 

un gol, mi s-a 
strîns ușurel inima, 
de melancolie și 
adevăr. Așa cum, 
melanholic, ■ 
la fiecare 
minare din 
mul tur al 
Smith... Smith 
vincibilul, Smith in- 
fa ță de care nu- 
nu mă caracteriza.

totul altă 
idei, gloria 

baschet 
mdreptățită 

ce reușesc 
discut alte 
intr-adevăr 
o expresie 
vogă... Cu-

suspin 
eli- 
pri- 
lui 
in-

casabilul, 
maii mila 

în cu 
dine de 
goslavilor în 
se pare 
la locul ei» Ceea 
sub panou — nu 
„detalii" — e 
«drăcesc*, dupâ 
care vad câ face 
rajul unor oameni de cali
tatea lui Cernat și Popa a 
fost minunat, dar nu sufi
cient. Daca iugoslavii sînt 
în baschet cam ceea ce sîn- 
tem noi în handbal, atunci 
aș visa ca în baschet sâ 
ajungem a le da replica pe 
care ne*o dau ei în hand
bal... Totul depinde de 
lupte sub panou. în sfîrșit, 
nu se poate nega câ șî 
cu ornați: lui Pele sînt simpa
tici...

CORESPONDENȚĂ :
Titania Popescu — Bucu

rești : Aveți perfecta drep
tate : pe Rossini îl chema 
Gioacchino, și nu Giaccomo, 
cum m-a pus dracu sâ scriu. 
Giaccomo îl chema pe Puc
cini. Bine câ nu sînt jucători 
de fotbal, că mâ făceam și 
mai amplu de rîs. Oricum, 
aveți ochi bun. Vă mulțu
mesc pentru atenționare.

BELPHEGOR

or 
iu- 
mi
Și

ACTUALITĂȚI
• F.C.M. GALAȚI - FORTUGUESA 

3—i (2—0). Aproximativ 20 000 de
spectatori prezenți ieri dupâ amiaza 
pe stadionul Dunărea din Galați au 
asistat la o întîlnire antrenantă, cîș- 
tigată de formația gazdă care s-a 
comportat remarcabil, confirmînd for
ma bună din campionat. Fotbaliștii 
brazilieni au impresionat prin execu
țiile lor tehnice, dar s-au dovedit 
foarte deficitari la capitolul finali
zare. Au marcat Bezman (min. 13), 
Morohal din 11 m. (min. 37), Ena- 
che (min. 55), respectiv, Bernardo. 
A arbitrat dr. Gr. Bîrsan, care cu 
acest prilej s-a retras oficial din ac
tivitatea competițională. (Gh. AR- 
SENE — corespondent)

• LA ÎNCEPUTUL acestei săptă- 
mîni, divizionara B Chimia Tr. Mă
gurele și-a schimbat antrenorul. A 
plecat de la conducerea tehnică a 
echipei (la cererea sa) antrenorul 
Gh. Fusulan, in locul 
angajat Haralambie 
GRUIA — coresp.)

fiind
(D-

acestuia 
Eftimie.

co-CĂTRE... 
ANTRENORI-

• ION IONESCU 
LEGIUL CENTRAL AL
LOR : „Tovarășe președinte, prin 
prezenta, subsemnatul Ion lonescu, 
antrenor al echipei Jiul Petroșani, a- 
dresez Colegiului Central al antreno
rilor și conducerii F.R.F. scuzele mele 
foarte sincere în legătură cu aba
terile pe care le-am săvîrșit la ulti
mul joc de campionat, Jiul — C.F.R. 
Cluj-Napoca, precum și acordul meu 
în legătură cu măsurile dictate de 
Colegiul Central și conducerea F.R.F. 
Imi exprim convingerea că sancțiu
nile vor contribui, alături de efortu
rile personale, la încadrarea mea 
disciplina impusă de calitatea 
care o dețin în prezent, aceea 
antrenor principal al divizionarei 
Jiul Petroșani".

în 
pe 
de
A

Tg. Mureș — F.C. Ar- 
GHIȚA (Brașov), ajutat 
de C Niculescu (Bucu-

V. Dumitru (Oltenița): 
— Univ. Craiova : V. 
(Cluj-Napoca). ajutat de

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI 
DIVIZIEI A

SÎMBATA 27 SEPTEMBRIE
A.S.A. 

geș : C. 
la linie 
rosti) sl

U.T.A. 
TOPAN . ____
M. Buzea (București) și A. Pop 
(Clui-Napoca)

DUMINICA 28 SEPTEMBRIE
Steaua — Sportul studențesc : 

F. COLOȘI, aiutat de Gh. Re- 
tezan sl V. Roșu (toti din Bucu
rești).

DUPĂ MECIUL ECHIPEI NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

pei noastre a apărut în repriza 
secundă, pe nesimțite. Condu- 
cînd cu 1—0, deci ou califica
rea în buzunar. în jocul repre
zentativei au intervenit mo
mente de superficialitate, ma
șina de pase n-a mai funcțio
nat ca în prima repriză, cu 
timpul greșelile au început să 
se înmulțească. Sesizînd pulsul 
care le era favorabil, gazdele 
fără a aștepta prea multe in
vitații au făcut „pasul înainte", 
ieșind cu îndrăzneală la joc, 
construind totul pe partea unde 
Anghelini s-a dovedit depășit 
cu regularitate de Aslanidis, 
(jucător foarte rapid și incisiv). 
Acum, intervențiile lui G. San
du. Sătmăreanu, Cheran. Dinu, 
Dumitru și. mai ales, ale tînă- 
rului portar Moraru au fost 
salutare și chiar aplaudate de 
obiectivul public din Salonic.

Echipa noastră, constrînsă la 
apărare de propria-i atitudine, 
pe care avea să o regrete după 
meci, nu a mai putut echili
bra jocul și, astfel, ea a fost 
dominată cu insistență, singu
ra-! preocupare fiind accca de 
a păstra rezultatul favorabil.

Sigur că nu putem să afir
măm că acest prim examen o- 
ficial al reprezentativei noastre 
a fost foarte concludent, de
oarece formația greacă ne-a 
părut insuficient sudată. lip

MECIUL CU FIORENTINA, 0 REPETIJIE
Microinterviu cu Ion Mo- 

troc, despre întâlnirea cu Fio
rentina și returul cu Ander- 
lecht.
— Așadar, 0—1 cu Fiorentina, 
prin golul marcat de Antog- 
noni. Cc alte amănunte ne mai 
puteți oferi ?
— Mai erau aproximativ 5 mi
nute de joc și scorul era alb. 
Antognoni a înscris din lovitu
ră liberă de la 20 m, pentru 
că zidul a fost defectuos alcă
tuit. De fapt, cîțiva jucători 
s-au ferit, pur și simplu, pen
tru că internaționalul, italian 
are un șut foarte puternic, for
ță pe care o arătase și Ia alte 
două lovituri libere. Oricum, a 
fost o mare greșeală.

— Cum apreciați evoluția 
echipei, in general ?

— Deși n-a beneficiat de a- 
portul lui FI. Marin, prezent 
la lot, Bartales și Pop — ac-

• ACTUALITĂȚI
Politehnica Timișoara — Jiul ; 

O. ANDERCO (Satu Mare), aju
tat de C. Szilaghi (Baia Mare) 
și V. Catană (Cărei).

F.C.M. Reșița — F.C. Bihor ! M. 
POPESCU, ajutat de C. Petrea 
(ambii din București) și I. Honig 
(Arad).

S. C. Bacău — F.C. Constanța : 
GH. IONESCU (Brașov), ajutat 
de T. Andrei (Sibiu) și L Chi- 
libar (Pitești),

C.F.R. Cluj-Napoca — „U“ Cluj- 
Napoca : M. FEDIUC (Suceava), 
ajutat de S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) și N. Cursaru (Plo
iești),

Politehnica Iași — F.C. Olimpia 
Satu Mare î I. RUS (Tg. Mureș), 
ajutat de Al. Ene (Craiova) și St. 
Marian (Sighișoara).

Meciul Dinamo — Rapid a fost 
amînat.
• AGENDA BUCUREȘTEANA. 

Iată programul partidelor care se 
vor disputa în Capitală :

SÎMBATA : • terenul T.M.B., 
oră 16 : T.M.B. — Electronica
(Divizia C); Stadionul Republicii 
ora 16 : Progresul — Minerul 
Motru (Divizia B).

DUMINICA : • stadionul Stea
ua, ora 14 : Steaua — Sportul 
studențesc (tineret-speranțe). ora 
16 : Steaua — Sportul studențesc 
(Divizia A) • terenul Voința, 
ora 11 : Voința — Electroputere 
Craiova (Divizia B) • te
renul B. Văcărescu, ora 11 î 
ICSIM — Azotul Slobozia (Divi
zia C) • terenul Flacăra, ora 11: 
Flacăra roșie — Triumf • com
plexul sportiv „ 23 August" (te
renul IV). ora 11 : I.O.R. — Si
rena (Divizia C) • terenul Ve
seliei, ora 11 : Unirea Tricolor —• 
Avîntul Urziceni (Divizia C) • 
terenul C.P.B., ora 11 : Șoimii 
Tarom — Tehnom-etal (Divizia C).
• începînd de mîine, la case

le de la agențiile C.C.A., Di
namo, Loto-Pronosport din str. 
Halelor, din Pasajul subteran de 
la Universitate, precum și la sta
dioanele Steaua. Dinamo, Giu- 
lești și „23 August" se pun în 
vînzare biletele de intrare la 
meciul Steaua — Sportul stu
dențesc, care se dispută dumini
că 28 septembrie pe stadionul 
Steaua. în deschidere meciul e- 
chipelor de tineret. 

sită de combativitatea care o 
caracterizează în general. La 
Salonic, naționala a cîștigat pe 
tînărul portar Moraru. preferat 
lui Iorgulescu (acesta din ur
mă nesolicitat la antrenamente 
din cauza accidentării suferite 
la Snagov), și l-a reconfirmat 
pe Biiloni (cu unele mici scă
deri în repriza secundă). Ceea 
ce atrage atenția însă cel mai 
mult este că atacul n-a avut 
acea prestație așteptată — vi
teza lui Fazekaș a fost prea 
puțin exploatată. Iordănescu a 
părut izolat între fundașii cen
trali adverși (a fost jucat prea 
mult cu mingi pe sus. dar nici 
el n-a încercat decît rareori 
desprinderi înșelătoare pentru 
a veni la întîlnire cu balonul), 
iar Lucescu n-a mai strălucit 
ca în alte dăți. Neexistînd po
sibilitatea alcătuirii și altei for
mule. din motive anunțate 
(Dudu Georgescu — plecat la 
Paris, Dobrin — lăsat acasă în 
ultimă instanță pentru că nu 
era refăcut, iar Mircea Sandu 
s-a reaccidentat luni seara în 
antrenamentul de la Salonic), 
linia de atac a reprezentativei 
n-a putut fi testată într-o par
tidă oficială Așa că ea ră- 
mîne pe mai departe un su
biect de meditație și de noi în
cercări pentru celelalte con
fruntări din Campionatul eu
ropean. care vor veni, incom
parabil cu un mai mare grad 
de dificultate și dc solicitare.

cidentați — echipa a jucat bine, 
în prima repriză chiar foarte 
bine. A fost un meci plăcut, cu 
multe faze de fotbal de calita
te, care a satisfăcut pe cei a- 
proape 20 000 de spectatori. 
Printre oficialități s-a aflat și 
dr. Artemio Franchi, pre
ședintele U.E.F.A., care a avut 
cuvinte de laudă la adresa for
mației noastre. La Florența am 
încercat să punem în practică 
ideea de joc pe care o preco
nizăm pentru returul de la 
Bruxelles. Atacul a fost din 
nou deficitar la finalizare. Am 
jucat la Florența pentru că

NOTĂ
«■■■■■■■■■■■■■■■a

UN CONCURS CARE RIDICĂ SEMNE DE ÎNTREBARE
In rîndul arbitrilor bucureș- 

teni a produs surprindere mă
sura luată cu cîtva timp în ur
mă, de către forurile de resort 
ale Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport, de 
a se organiza „un concurs pen
tru ocuparea celor 28 de locuri 
de arbitri divizionari B din 
Capitală", ca urmare a reduce
rii lotului de arbitri bucureș- 
teni la acest eșalon. A surprins 
și concursul în sine. dar. mai 
ales, au provocat nedumerire o 
serie de acțiuni legate de a- 
ceastă măsură, cum ar fi. de 
pildă, coborirca limitei dc 
virstă a arbitrilor, de la 50 de 
ani la 47 de ani, lucru nepre
văzut nu numai în vechiul re
gulament. dar nici în noul re
gulament (ediția 1975) de orga
nizare a activității fotbalistice. 
Apare, evident. o întrebare : 
se alcătuiesc, peste noapte, 
alte reglementări decit cele 
oficiale. De ce ?

O altă întrebare ar fi aceea 
că, redueîndu-se lotul arbitrilor 
divizionari B. de ce Colegiul 
municipal de arbitri și secția 
de fotbal a C.M.E.F.S. n-a re
nunțat la o serie de arbitri care 
au avut abateri și au fost în

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 19 SEPTEMBRIE 
1975

Extragerea I : cat. 1 : 2 va
riante 10% autoturism Dacia 
1300 ; cat. 2 : 2,85 a 15.395 lei; 
cat. 3 : 4,55 a 9.643 Iei : cat. 
4 : 20,30 a 2.161 lei : cat. 5 : 
69.85 a 628 lei : cat. 6 : 173.80 
a 252 lei. REPORT CATEGO
RIA 1 : 92.231 lei.

Extragerea a II-a : cat. B : 
o variantă 25% a 20,749 lei și

CUPA ROMÂNIEI"rr
Foresta Bistrița - Gloria Bistrița 

0—1 (0—1) Tehnolemn Timișoara —
Electrobanat Timișoara 3—1 (1—0),
Progresul Timișoara - Electromotor 
Timișoara 1-2 (0-0), Unirea Alba lu- 
lia - Dacia Orăștie 2-1 (0-1), Mi
nerul Comănești - C.S.M. Borzești 
5—3, după lovituri de la 11 m. Du
nărea Cernavodă - S. C. Tuicea 2—1 
(1-1), Unirea Drăgășani - Lotrul 
Brezoi 0-1 (0—1), Șoimii Costești —
Petrolul Berea 1—4 (0—1), Vagonul
Caracal — Progresul Corabia 3—1 
(3-0), Valea Oltului Ciiieni — Viito
rul Scornicești 0-4 (0-3), Minerul 
Baia Borșa — Minerul Rodno 3—1 
(1—0, 1—1), Construcții Sibiu — Au- 
tomecanica Mediaș 2-1 (0-0, 1—1),
Fulgerul Vaslui — Constructorul Vas
lui 1—2 (0-0, 1—1), Recolta Văleni — 
Viitorul Vaslui 1-2 (0-2), Cetatea Tr. 
Măgurele — Chimia Tr. Măgurele 1—2 
(0—1, 1—1), Voința Corei — Victoria 
Cărei 3—1 (1—1), Cimentul Turda —
Sticla Turda 2-3 (0-2), Recolta Pă- 
gida - Metalul Aiud 0-4 (0-3), Ce
ramica Dorohoi — Cristalul Dorohoi 
2—5 (1—3), Forestierul Tg. Secuiesc — 
Metalul Tg. Secuiesc 2-0 (1-0), Chi
mia Victoria — Nitramonia Făgăraș 
2-0 (1—0), p.O.B. Balș — Dinamo
Slatina 2—1 (0-0), Unirea Dej — Ind. 
sirmei C. Turzii 0-1 (0-0), Laminorul 
Roman - C.F.R. Pașcani 1-0 (0-0), 
Dierna Orșova — Electroputere Cra
iova 3—1 (1—1), Recolta Frumușîța — 
Chimia Brăila 1—2 (0—1), Bihoreana 
Marghita - Rapid Arad 3-1 (2-0),
I.O.R. București — Progresul Bucu
rești 5-6 (1—3), T. M. București — 
Metalul București 8—7. după lovituri 
de la 11 m, ICSIM București — Auto
buzul București 7—4, după lovituri de 
la 11 m. Șoimii Tarom București — 
Celuloza Călărași 1-0 (1-0), Știința 
Petroșani - Minerul Motru 3-0 (1-0), 
Rapid Fetești — F. C. Brăila 4-6, 
după lovituri de la 11 m, Olimpia 
Giurgiu — F.C.M. Giurgiu 0-2 (0-1), 
Minerul Lupenî - Victoria Călan 1-0 
(0—0, 0—0), Flacăra roșie București
- Ș. N. Oltenița 2-1 (1-1), Vulturii 
Cimpulunq Muscel — Constructorul 
Pitești 2-0 (0-0), Textila Roșiori - 
Rova Roșiori 3—1 (1—0), Aurul Brad
— F. C. Corvinul Hunedoara 1—2 
(0—1), Minerul Ghelar — Mureșul Deva 
2—1 (1—1, 1—1), Energia Gh. Gheor
ghiu Dej — Unirea Focșani 3—1 (1—0), 
Unirea Timbureștl — Progresul Băi- 
Iești 0-3 (0-2).

PENTRU BRUXELLES
ne-am gîndit că trebuie să-i ro
dăm pe unii dintre jucătorii 
noștri, care sînt foarte ' tineri, 
să-i obișnuim cu atmosfera de 
pe marile stadioane din străină
tate. Mă gîndesc la A. Dumi
tru, Rontea, Petcu. și chiar 
Rișniță.

— Ce veți face pînă luni, 
cînd se pleacă la Bruxelles ?

— Antrenamente zilnic, du
minică un joc-școală cu tinere
tul. Avem de lucru, îndeosebi 
la exersarea unor scheme de 
atac și apărare, legate, mai a- 
les, de fazele fixe.

Constantin ALEXE

mai multe rînduri sancționați 
ci, prin felul cum a organizat 
concursul, s-au dispensat de 
mulți arbitri de o înaltă pro
bitate. apreciați pentru activi
tatea lor de pînă acum ? E- 
xistă. de asemenea. legitime 
semne de întrebare în legătură 
cu includerea unor arbitri din 
lotul divizionar C în lotul B, 
fără ca aceștia să fi trecut 
proba practică a concursului cu 
pricina, probă de bază în de
terminarea capacității unui ar
bitru.

Și nu sînt singurele nemul
țumiri și singurele semne de 
întrebare pe care le-a ridicat 
acest concurs. Dar, există și 
un Colegiu central al arbitri
lor. Este datoria lui să inter
vină cu fermitate și Drincipia- 
litate. punînd capăt acestei 
stări de lucruri nesănătoase, re- 
parînd nedreptățile făcute, re
stabilind o atmosferă de în
credere în rîndurile arbitrilor 
divizionari B din București. 
Activitatea de arbitraj — atît 
de dificilă — nu se poate des
fășura în bune condițiuni. dacă 
„din plecare" există un climat 
atît de nefavorabil !

lack BERARIU

2 variante 10% a 8.300 lei; 
cat. C : 4,95 a 7.545 lei : cat. 
D : 14,05 a 2.658 lei : cat. E : 
46.40 a 805 lei : cat. F : 101,90 
a 367 lei : cat. X : 1.441.35 a 
100 lei. REPORT CATEGORIA 
A : 129.388 ’ei.

Autoturismele Dacia 1300 au 
revenit participantilor RÎPEA- 
NU. DUMITRU din Buzău Si 
FĂRCAȘ IOAN din Timișoara.



in cuplajul voleibalistic din sala Floreasca

ROMÂNIA - CANADA (m) 3-1
ROMÂNIA - R.S.S. UCRAINEANĂ (f) 3-Z

Ieri după-amiază, sala Flo
reasca a găzduit un nou și in
teresant cuplaj voleibalistic, în 
cadrul căruia reprezentativele 
țării noastre au susținut jocuri 
de verificare în vederea par
ticipării la campionatele euro
pene ce se vor desfășura in 
Iugoslavia, in perioada 18—25 
octombrie. Partenere de între
cere — echipele Canadei (m) și 
R.S.S. Ucrainene (f). Echipa 
masculină, cu toate că a evoluat 
fără cîțiva dintre titularii sex
tetului de bază (Oros, Schrei
ber, Tutovan. Pop) s-a impus

și de această dată destul de 
clar, ca și în precedentele două 
întilniri. Scor final : 3—1 (8. 
—13, 12, 7) pentru România. Au 
condus : Gilles Fortin (Canada) 
și Nicolae Ionescu (România).

Partida feminină România — 
R.S.S. Ucraineană a oferit asis
tenței un joc disputat, .antre
nant și deosebit de spectacu
los. victoria revenind echipei 
României. Scor final : 3—2
(—11, —13. 12. 8. 10). Au con
dus : Leonid Frantișko (U.R.S.S.) 
și Vasile Dumitru (România).

I. COSTINIU

La fileu, bloca) reușit al voleibalistelor românce in meciul 
echipa R.S.S. Ucrainene

^HEORGHE MEGELEA - 82,76 m LA ARUNCAREA SULIȚEI, 
ÎNVINGĂTOR LA MEMORIALUL „BRUNO ZAULI“

Gheorghe Megelea a cîștigat 
proba de aruncarea suliței din 
cadrul memorialului „Bruno 
Zauli", desfășurat la Cagliari, 
cu un rezultat excelent : 
82,76 m (a doua performanță a 
carierei sale). Pe locurile urmă
toare : Schmidt (S.U.A.) 74,40 m 
și Lappalainen (Finlanda) 73,40. 
Alte rezultate : 100 m : Mennea 
(Italia) 10.1. înălțime : Moreau 
(Belgia) 2,20 m.

La Praga, în prima zi a „Di- 
namoviadei“. Argentina Menis 
s-a clasat pe primul loc la a- 
runcarea discului cu 62,34 m. în 
continuare — Prouzova (Ceho
slovacia) 60,42 m și Rosanj 
(Polonia) 59,82 m (record). Alte 
rezultate : masculin : 100 m :
Matoușek (Cehoslovacia) 10,6... 
4. Toma Petrescu 10,7, 1 500 m : 
Ulimov (U.R.S.S.) 3:46,7... 4. Ni- 
colae Onescu 3:47,4, 110 mg :

CAMPIONATUL MONDIAL
BOGOTA, 25 (Agerprcs). 

Selecționata U.R.S.S. a obținut 
o nouă victorie la campionatul 
mondial feminin de baschet. 
Baschetbalistele sovietice au in- 
tîlnit echipa Mexicului, pe care 
au întrecut-o cu scorul de 
61—31 (37—20). Intr-un alt joc 
al grupei preliminare A, repre

Dinamoviada

de baschet

în cadrul Dinamoviadei 
baschet, care se desfășoară 
Gdansk, echipa Dinamo Bucu
rești a întrecut cu scorul de 
70—68 (34—40) formația Levski- 
Spartak Sofia. Coșgeterii echi
pei române au fost Gheorghe 
Novac (24 puncte) și Vasile 
Popa (18 puncte).

într-un alt joc. Dinamo 
(U.R.S.S.) a dispus cu scorul 
de 87—85 (46—45) de formația 
poloneză Gwardia.

de 
la

Simbătă încep la Madrid

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR [pistoale olimpice]
MADRID, 25 (prin telefon). 

Dintre cele șapte probe de tir 
care figurează în programul 
Jocurilor Olimpice, două sînt 
cele de pistol viteză și pistol 
liber (fiecare însumind cite 60 
de focuri). Campionatele euro
pene la aceste două arme, fixa
te pentru sfîrșitul săptămînii 
aici, în capitala Spaniei, trezesc 
un interes deosebit. Este, de 
altfel, ultima mare competiție 
din suita campionatelor conti
nentale din acest an (după cele 
de pușcă, talere aruncate din

șanț și turn, ținte mișcătoare) 
și singura de o asemenea în
semnătate la probele de pistol 
dinaintea J.O. de la Montreal 
(în 1976 vor avea loc doar cam
pionate ale Europei la talere).

întrecerile vor fi inaugurate 
vineri dimineața, clnd pe poli
gonul Canto Blanca (la 15 km 
de oraș) se va desfășura cere
monia de deschidere. Concursul 
propriu zis va începe simbătă 
cu prima manșă la pistol viteză, 
proba încheindu-se duminică. 
Competiția de pistol liber este

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI
• Selecționata R. D. Germa

ne a susținut cîteva jocuri a- 
micale de verificare. Recent, a 
avut loc — spre exemplu — o 
dublă confruntare între repre
zentativa R.D.G. și formația 
Secundă a Finlandei. Iată re
zultatele : Halle : R.D.G. — 
Finlanda B 9—5 (4—3, 4—0, 
1—2), pentru gazde au înscris: 
D. Peters, Patschinski, Slapke, 
Stasche cite 2 și Bielas ; Karl 
Marx Stactt : R.D.G. — Finlan
da B 11—G (5—2, 2—2, 4—2), au 
marcat : Felber, Slapke, Stas- 
ehe, Bielas — cite 2, Muller, 
Mark, D. Peters.

• La Alleghe : Italia — 
R.D.G. 5—11 (2—5, 3—2, 0—4).

• După ce a întrecut la 
Stadlau (R.F.G.) echipa locală 
cu 18—1, selecționata olimpică 
a S.U.A. a evoluat la Ljubljana, 
unde a întilnit reprezentativa 
Iugoslaviei. După un meci echi
librat, victoria a revenit ho
cheiștilor nord-americani : 6—1 
(2—2, 2—0, 2—2),

• Selecționata Suediei a dis
putat două partide în Finlan
da, unde a întilnit reprezenta
tiva țării gazdă. în ambele 
confruntări victoria a revenit 
hocheiștilor din echipa „Tre 
Kronors" : 4—3 (0—1, 1—0, 3—2) 
și 6—1 (3-0, 2—1, 1—0).

• Etapa a IV-a a campiona
tului cehoslovac a programat 
partida derby dintre echipele 
Tesla Pardubice și Dukla 
lava. ...................... “
ce au 
scorul 
0—0).
Praga — VZKG Ostrava 3—0 ; 
Sonp Kladno — Slovan Bratis
lava 3—4 ; ZKL Brno — VSZ 
Kosice 2—4 ; Motor Ceske Bu
de j o vice — Skoda Plsen 6—2.

Jih-
Hocheiștii din Pardubi- 
terminat învingători cu 
de 3—2 (2—1, 1—1,

Alte rezultate : Sparta

CAMPIONATUL Dt TENIS
'Urmare din pag li

clujenii conduc cu 7—4 restul 
partidelor urmînd să fie con
tinuate.

Suplimentul de gală l-a ofe
rit meciul demonstrativ dintre 
Ilie Năstase și Dumitru Hără- 
dău. Două seturi (4—6. 6—2)
de mare spectacol, pentru care 
tribuna existentă s-a dovedit 
total neîncăpătoare.

Campionatul continuă sîmbă- 
tă. cu etapa a 4-a, la Brașov. 
Ultima etapă a turului — a 
5-a — urmează să se dispute 
duminică, la București.

ALPINISM • Doi sportivi britanici, 
Doug Scott și Dougal Haston au 
reușit sâ escaladeze muntele Everest 
(3 843 m) pe versantul sud-vestic. 
„Acoperișul pămîntului" a mai fost 
cucerit pînă acum de 9 ori ;ultima 
oară de o expediție din R. P. Chi
neza), dar ascensiunea pe acest ver
sant este o premieră himalaionă.

BASCHET • Turneul Internațional 
masculin de la Varșovia a fost cîști
gat de formația „Polonia", care în 
ultimul meci a întrecut cu scorul de 
106—63 (54—28) selecționata orașului 
Kecskemet (Ungaria).

BOX • ta 26 septembrie va înce
pe la Subotița (lugoslovia), un tur
neu internațional de box. La acest 
turneu, boxul nostru va fi reprezentat 
do Pavel Nedelcea (pană), Ibrahim 
Faredin (muscă) și B. Agapsa (semi- 
mijlocie).

CICLISM • Cursa de șase zile de 
la Londra s-a încheiat cu victoria 
cuplului Rene Pijnen 
Gunther Haritz (R. 
care a totalizat 546 
la un tur, perechile 
(Anglia) — Wilfried

(Olanda) — 
F. Germania), 
p. l-au urmat, 
Tony Gowland 

Peffgen (R. F.

FEMININ DE BASCHET
zentativa Ungariei a dispus cu 
scorul de 67—55 (34—25) de for
mația Canadei.

Celelalte partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Grupa B (la Caii) : 
Brazilia — Senegal 87—48 
(44—19) ; Italia — Coreea de 
sud 61—59 (28—28); Grupa C 
(la Bucaramanga) : Japonia — 
Cehoslovacia 76—58 (43—24) ;
S.U.A. — Australia 65—52 
(36—29).

în clasamentele celor trei 
grupe preliminare conduc echi
pele U.R.S.S. (Grupa A), Ita
liei (Grupa B) și Japoniei 
(Grupa C.).

Elderman (U.R.S.S.) 14.2... 3.
Nicolae Petcu 14,8... 6. Gheor
ghe Dumitrescu 15,0, înălțime : 
Kelemen (Ung.) 2,16... 5. Serban 
loan 2,05 m, triplusalt : Sobora 
(Pol.) 16,05 m, Bedros Bedro- 
sian 15,92 m... 4. Vasile Dumi
trescu 15,55 tn, suliță : Boros 
(Ung.) 84,70 m... 3. Carol Ra- 
duly 77,32 m ; feminin : 100 m: 
Boguka (Pol.) 11,7... 4. Viorica 
Enescu 11.8, 1500m : Ludwicho- 
wska (Pol.) 4:16,9... 3.
Lovin 4:19.7, lungime : 
nova (Cehosl.) 6,45 m. 
Cătineanu 6,18 m... 5.
Vintilă 6,03 m.

★
Două rezultate foarte bune 

ale săritorilor brazilieni : Nel
son Prudcncio (medaliat la u- 
timele două ediții ale J.O.) a 
sărit 16,93 m la triplu. De notat 
că Prudencio nu a mai partici
pat în concursuri internaționale 
de la J.O. din 1972 ! Juan Car
los Oliveira a stabilit un nou 
record al Americii de Sud la 
lungime cu 8,20 m, a cincea 
performanță mondială a anului, 
după Nenad Stekici ^Iugosla
via) 8,45 
(S.U.A.) 
bulski 
Charlton 
8,21 m.

Rafira 
Nygry- 
Dorina 

Elena

rn, Arnie Robinson 
8,28 m. Grzegorz Cy- 
(Polonia) 8,27 m și 

Ehizuelen (Nigeria)

MECIURI INTERNAȚIONALE

cuprinsă în programul de luni.
Cei opt țintași români parti- 

cipanți la campionate (Dan 
Iuga, Corneliu Ion, Virgil Ata- 
nasiu, Marcel Roșea, Stan Ma
rin, Mihai Teodor, Liviu Stan și 
Marinică Trușcă) au sosit marți 
după amiază la 
efectuat două 
Numărul total al 
fi cunoscut după ședința teh
nică. Se scontează însă pe pre
zența trăgătorilor din 20 de țări.

Reamintim, înaintea campio
natelor, pe recordmanii euro
peni : pistol viteză : Liverzani 
(Italia) 598 p, la echipe: Ceho
slovacia 2 366 p ; pistol liber : 
Kozîh (U.R.S.S.) 572 p și echi
pa U.R.S.S., 2 244 p.

C. COMARN1SCHI

Miercuri a fost o zi rezer
vată unor partide internaționa
le. dintre care cea mai impor
tantă a fost cea de la Buda
pesta. în cadrul campionatului 
european (gr. 2), unde s-au 
întilnit reprezentativele Unga
riei și Austriei. Victoria repur
tată de gazde (2—1) a fost pe 
deplin meritată. Echipa ma
ghiară a deschis scorul în min. 
3 prin Nylassi, FrankI a egalat 
din penalty (min. 18), iar 
Pusztai a stabilit scorul final 
(min. 30). Rezultatul avanta
jează echipa Tării Galilor, care 
se poate considera calificată în 
sferturile de finală.

Madrid și au 
antrenamente, 
înscrierilor va

Clasamentul grupei a 2-a

TURUL BULGARIEI
SOFIA, Z5 (Agerpres).

Turul ciclist al Bulgariei, după 
8 etape se menține lider polo
nezul Kowalski, urmat de Gu- 
siatnikov (U.R.S.S.) la 50 sec, 
Barczik (Polonia) la 1:08, Szoz- 
da (Polonia) la 2:10, Bodier 
(Franța) la 2:40. Etapa a 7-a, 
Burgas — Sliven (140 km) a re
venit polonezului Szozda cu 
timpul de 3 h 14:43. In etapa a 
8-a, Sliven — Kazanlîk (93 km) 
primul a trecut linia de sosire 
purtătorul tricoului galben, Ko
walski, 21112:23. In același timp 
cu învingătorul, pe locul 9, s-a 
clasat rutierul român Ion Cojo- 
caru. Etapa a 9-a se dispută 
contracronometru individual, de 
la Kazanlîk la Șipka (25 km).

1.
2.
3.
4.

Țara Gal. 
Austria 
Ungaria 
Luxemburg

5 4 0
4 2 1
5 2 1
4 0 0

1 
1
2
4

8
5
5
0

Fekete, din atacul echipei 
Ungariei, in acțiune

în preliminariile olimpice, 
echipa U.R.S.S. — calificată în 
turneul final 
manieră categorică meciul 
Norvegia (4—0). prin 
marcate de Kiprianov 
harov și Minaev.

★
în meci amical, la 

scorul egal (1—1) realizat de 
echipa Cehoslovaciei în com
pania celei a Elveției poate fi 
considerat o surpriză. Gazdele 
au deschis scorul în min. 49
prin Massuy, iar oaspeții au
egalat în min. 86 prin Rissi, în 
urma unui penalty.

• în orașul La Valletta s-a 
disputat meciul dintre Sliema 
Wanderers și Sporting Lisabo
na contînd pentru primul tur 
al „Cupei UEFA“. Fotbaliștii 
portughezi au obținut victoria 
cu 2—1 (1—0).

• La Istanbul. într-un meci 
pentru preliminariile turneului 
olimpic, selecționata Bulgariei 
ă întrecut cu 2—0 (1—0) for
mația Turciei. Cele două go
luri au fost înscrise de Jelas- 
kov (min. 31) și Dimitrov 
(min. 51).

a cîștigat intr-o 
cu 

golurile 
(2), Ea

Praga,

Germanîo) șl Patrick Sercu (Belgia) 
— Alain Van Lancker (Fronțo).

SCHI • Selecționata de șchj a 
S.U.A. va sosi peste cîtevo zile in 
Austria. Schiorii americani se vor 
pregăti la Innsbruck timp de trei 
săptămini in vederea Jocurilor Olim
pice de iarnă, programate in această 
stațiune anul viitor, în cursul lunii 
februarie. Delegația sportivă ameri
cană, alcătuită din 18 schiori și

• PE SCURT*
schioare, se va deplasa mai intîl la 
Soelden și Kaprun, unde se află can
tonată și echipa de schi a Austriei. 
Din echipa olimpică a S.U.A. fac 
parte, printre alții, Cary Adaate, 
Karl Anderson, Geoff Bruce, Cindy 
Nelson și Lindy Cochran.

TENIS • In turneul internațional 
de la San Francisco, jucătorul Ros
coe Tanner l-a întrecut cu 7—6, 6—7, 
6—2 pe Graham Stilwell, iar Charles 
Pasarell a dispus cu 6—3, 7—6 de 
Jurgen Fassbender. Alte rezultate : 
Loyo Mayo (Mexic) — Reiss (S.U.A.)

6—4, 2-6, 6-4 : Andrew (Venezuela) 
— Kirmayr (Brazilia) 4—6, 6—3, 6—2 ; 
Ralston (S.U.A.) - Stewart (S.U.A.) 
4-6, 7-6, 6-2 ; Hardie (S.U.A.) -
Rahim (Pakistan) 6—7, 6—3, 6-4.
• Vineri începe la Praga meciul 
Cehoslovacia — Australia, contind ca 
semifinală a „Cupei Davis”. Echipa 
australiană care a sosit la Praga are 
in componență pe Tony Roche, John 
Alexander, Phil Dent ți Ross Case. 
Este incertă însă utilizarea lui 
J. Alexander, care recent a fost spi
talizat fiind suferind. O In ziua a 
treia a competiției Internaționale de 
tenis de la Madrid, la care parti
cipă echipe masculine de tineret din 
opt țări, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Cehoslovacia — India 2—0 ; 
Anglia — Spania 2—0 ; Suedia — 
Spania 2—1 : Argentina — Olanda 
2—0 • Partidele disputate în turul 
doi al turneului feminin de la Den
ver (Colorado) s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Francoise Durr 
(Franța) — Sharon Walsh (S.U.A.)

6—7, 6-4, 7—6: Nancy Gunter (S.U.A.) — 
Mary Mc Lean (Australia) 6—2, 6—3 ; 
Rosemary Casals (S.U.A.) — Regina 
Marsikova (Cehoslovacia) 6—3, 6—2.

STEAUA ROȘIE BELGRAD — 
ELIMINATĂ DIN CUPA IUGO

SLAVIEI I
în optimile de finală ale 

„Cupei Iugoslaviei" a fost în
registrată o surpriză de pro
porții : echipa Radnicki Pirot, 
din divizia secundă a eliminat 
cu 4—2 (2—0) pe Steaua Roșie 
Belgrad ! De remarcat că echi
pa Steaua Roșie Belgrad a 
aliniat cea mai bună formație, 
din care nu au lipsit cunoseu- 
ții Jelikici. Novkovici, Filipo- 
vici, Savici. Baralici și Muslin.

CAMPIONATE
U.R.S.S. Dinamo Kiev, lidera 

clasamentului. a cîștigat cu 
3—2 pe teren propriu meciul 
cu Lokomotiv Moscova. Alte 
rezultate: Pahtakor Tașkent — 
Șahtior Donețk 0—2 ; Dinamo 
Tbilisi — Zaria Voroșilovgrad 
2—3 ; Ararat Erevan — 
Leningrad 4—2 ; Spartak 
cova — Karpatî Lvov 
Dnepr Dnepropetrovsk 
TSKA Moscova 2—0 ; _ 
Rostov pe Don 
Moscova 1—3 ; 
va — Cernomoreț Odesa 1—0. 
în clasament conduce Dinamo 
Kiev, cu 36 p.

SUEDIA (etapa 22). Pe pri
mul loc se află F.C. Malmo cu 
36 p urmată de Oster — 30 p 
și Djurgaarden — 30 p. în 
etapa a 22-a F.C. Malmo a în
vins în deplasare cu 2—1 pe 
A.I.K., Oster a terminat la ega
litate : 1—1 cu G.A.I.S.. iar 
Orgryte a făcut meci nul (0—0) 
cu Djurgaarden.

ANGLIA. Ipswich — Nor
wich 2—0 ; Birmingham — 
Newcastle 3—2; Coventry — 
Middlesbrough 0—1 ; Queens’s 
Park Rangers — Leicester 1—0; 
Sheffield United — Burnley 
2—1 ; Wolverhampton — Aston 
Villa 0—0.

Zenit 
Mos- 
2—1:
SKA

Torpedo 
Dinamo Mosco-
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