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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, in cursul zilei de 29 
septembrie, o vizită de lucru 
la Tîrgu Mureș, s-a întîlnit cu 
oamenii muncii din acest im
portant centru economic și cul
tural al țării, pentru a exami
na împreună cu ei, la fata locu- 

înfăptuiesc 
cel de-al 

partidului, 
pregătirile

stimă și recunoștință

lui, felul cum se 
sarcinile trasate de 
XI-lea Congres al 
cum se desfășoară 
pentru cincinalul viitor.

în această zi, oamenii mun
cii din județul Mureș 
români, maghiari, germani 
in frunte cu comuniștii, au 
vut deosebita cinste de a 
porta secretarului general 
partidului că activitatea 
plină de abnegație, a fost în
cununată de un succes deosebit 
— îndeplinirea prevederilor ac
tualului cincinal la producția 
globală.

Reîntîlnindu-se cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cei ce tră
iesc și muncesc pe aceste me
leaguri i-au exprimat direct și 
cald sentimentele lor de dra
goste, 
pentru grija și sprijinul per
manent acordat dezvoltării c- 
conomice și sociale a județului 
lor, pentru activitatea neobo
sită consacrată progresului 
multilateral al patriei, creșterii 
continue a prestigiului Româ
niei în lume.

...Este ora 9. Elicopterul pre
zidențial aterizează pe un pla
tou din preajma Combinatului 
chimic, în aplauzele și uralele 
miilor de cetățeni.

Se aclamă, se scandează cu 
însuflețire „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

După ceremonia sosirii, 
varășul Nicolae Ceaușescu se 
îndreaptă spre primul obiectiv 
al vizitei de lucru — Combi
natul de îngrășăminte chimice 
Azomureș, cea mai mare uni
tate industrială a județului. 
Sînt vizitate apoi : întreprin
derea de piele și mănuși, unde 
sînt examinate problemele pri
vind realizarea unei puternice 
platforme a industriei ușoare, 
întreprinderea Metalurgica. Pe 
traseul străbătut prin munici
piul Tg. Mureș, tovarășul

a- 
ra- 

al 
lor,

to-

/n partida derby a Diviziei de lupte dintre Dinamo și Steaua

N. MARTI NESCUCOMPORTAREA EXEMPLARĂ A LUI
Oh. Berceanu învins flc Hilarul N. Iforinccanu

A 
în

în ultima etapă a Diviziei 
de lupte greco-romane, 
triunghiularul de la București, 
a fost programată partida derby 
a campionatului, care a opus 
puternicele formații Dinamo și 
Steaua.

Reprezentanții celor două 
formații au luptat cu ardoare 
pentru victorie, realizînd astfel 
o bună propagandă pentru 
sportul luptelor. Pe de altă 
parte, arbitrii, în fruntea că
rora s-a aflat fostul internațio
nal Gh. Marlon, au dinamizat 
întrecerile, dictînd avertismente 
și descalificări în toate mo
mentele de luptă pasivă. în fi
nal, victoria a revenit dinamo- 
vistilor (23,5—13,5).

Punctele formației multiple 
campioane au fost realizate de 
N. Horinceanu, N. Gingă, I. 
Păun, I. Enache, N. Marti- 
nescu și V. Dolipschi. Dintre 
componenții echipei Steaua au 
realizat victorii P. Bărăgan, Șt. 
Rusu și N. Neguț.

O surpriză a fost faptul că 
în rîndul învinșilor s-a numă
rat și campionul olimpic Gheor
ghe Berceanu. Evoluînd la o 
categorie de greutate superioară 
(52 kg), Berceanu l-a întîlnit pe 
tînărul Nicolae Horinceanu, 
sportiv în plină ascensiune. Di
ferența de greutate și-a spus 
însă cuvintul. Deși dinamovis
tul n-a reușit nici un proce
deu tehnic în fața lui Berceanu. 
l-a dominat totuși pe acesta, 
obligîndu-1 să se apere exage- 

Nicolae ' Ceaușescu a abordat, 
cu primul secretar al Comite
tului județean de partid. as
pecte legate de sistematizarea, 
în continuare, a orașului. Se
cretarului general al partidului 
i-a fost prezentat programul 
de lucrări elaborat de organele 
locale pentru evitarea inunda 
țillor, pentru regularizarea 
nor rîuri, pentru protejarea 
inundații a unor orașe din 
det.

După rodnica vizită de 
cru întreprinsă in citcva uni
tăți economice din municipiul 
Tg. Mureș, in piața centrală a 
orașului a avut loc o adunare 
populară, la care au participat 
cu însuflețire mii și mii de 
cetățeni. în cadrul adunării au 

prim- 
jude- 
Dorel

u- 
de 

ju

Iu-

nu- 
puterniee

vorbit : Ioan Florea, 
secretar al Comitetului 
țean Mureș al P.C.R., 
Popa, directorul Combinatului 
de îngrășăminte chimice, Aurel 
Mindru, secretar al Comitetului 
de partid de la întreprinderea 
de prelucrare a lemnului „23 
August", Eva Szekely, munci
toare la întreprinderea de pie
lărie și mănuși, Gheorghe Puș- 
kaș, rectorul Institutului me- 
dico-farmaceutic, Simion Murc- 
șan, președintele C.A.P. Balda.

In aclamațiile și ovațiile pu
ternice ale miilor de pârtiei- 
panți la adunarea populară, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu deosebit interes și sa
tisfacție și subliniată în 
meroase 
aplauze și aclamații.

Adunarea populară 
într-o atmosferă de 
entuziasm. Răsună 
și urale. Mulțimea 
cu înflăcărare „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul".

în cursul după-amiezii, to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
părăsit municipiul Tîrgu Mu 
reș. Mii și mii de cetățeni au 
ținut să salute Ia plecare pe 
secretarul general al partidului. 
ovaționînd îndelung „Ceaușescu 
— PCR“, „Ceaușescu și po
porul".

Secretarul general al partidu
lui își ia rămas bun de Ia ce
tățenii orașului Tirgu-Mureș, 
urîndu-le noi și noi succese, 
multă sănătate și fericire.

rinduri de

ia sfirșit 
puternic 

aclamații 
scandează

rat de mult, motiv pentru care 
a fost descalificat în repriza 
secundă. Pentru curajul cu care 
a abordat lupta cu un adversar 
atit de valoros și pentru buna 
pregătire fizică pe care a do
vedit-o, Horinceanu merită fe
licitări.

Celălalt campion olimpic care 
a evoluat în acest meci, N. Mar- 
tinescu, a făcut dbvada calită-

Dinamovistul Gh. Ciobotaru l-a fixat in ..pod" pe T. Ignătescu 
(Rapid), meci disputat in triunghiularul din Capitală, programat 

in ultima etapă

I
I
I DE JOI PÎNĂ DUMINICĂ, LA PLEVEN

GIMNAȘTII ROMÂNI
ÎȘI VOR APĂRA

TITLURILE BALCANICE
Teodora Ungureanu și Sorin Cepoi, învingători în tes- 

tul de selecție

I
I A

I
I
I
l
I
I
I
I
I
I

Nu greșim deloc dacă afir
măm că gimnastica româ
nească se află în fața unei... 
toamne fierbinți. într-adevăr, 
în afară de unele participări 
la turnee individuale peste ho
tare, gimnastele și gimnaștii 
din loturile reprezentative vor 
fi solicitați la meciuri inter- 
țări, la competiții de tradiție, 
cum ar fi Campionatele Bal
canice, ca să nu mai amintim 
că nu peste mult timp sînt 
programate și finalele campio
natelor republicane.

în vederea verificării gim- 
naștilor fruntași, vineri, sîm- 
bătă și duminică s-a desfășurat, 
la sala de la Complexul spor
tiv „23 August", o întrecere 
care a programat atît exerci
ții liber alese cît și exerciții 
impuse. întrecere menită să o- 
fere federației de specialitate 
un judicios criteriu de alcătui
re a formațiilor pe care le

I
Miine, la Bruxelles, Dresda, Belgrad și BucureștiECHIPELE NOASTRE SUSȚIN PARTIDELERETUR ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBALI

I
i
i
i

Miercuri se vor disputa in 
Europa meciurile retur ale cu
pelor continentale la fotbal : 
CUPA CAMPIONILOR. CUPA

sale excepționale de vo- 
constituind un frumos

ților 
ință, 
exemplu pentru mai tinerii săi 
colegi. Fiind accidentat in pri
mul minut de luptă (o plagă 
la bărbie) și condus la puncte 
de Z. Szilak, antrenorii au vrut 
să-i ceară abandonul. Deși sîn- 
gera abundent, el a solicitat să 
i se acorde îngrijirile necesare, 
iar apoi a reluat lupta, obți- 
nind o victorie clară.

Mihai TRANCA
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număr

va alinia 
itoarele competiții, 
în legătură cu tes
tul susținut de cei 
mai buni maeștri 
și maestre ale gim
nasticii noastre ar 
fi de subliniat 
participarea nu
meroasă, fapt de 
natură să ne bucu
re, pentru că atît 
la feminin (mai a- 
les), cît și la mas
culin un 
mare de candidați 
s-au prezentat la 
selecție. O altă
trăsătură comună 
pentru ambele con
cursuri este aceea
riții au fost învinși. La fe
minin. pe primul loc s-a cla
sat Teodora Ungureanu, ur
mată de Nadia Comăneci, Anca 
Grigoraș, Mariana Constantin,

că favo-

CUPELOR si CUPA U.E.E.A. 
Echipele românești vor susține 
trei jocuri peste, hotare .: Rapid, 
A.S.A. Tg. Mureș și Universi
tatea Craiova, in timp ce Di
namo va juca la București.

Pentru toate echipele noastre 
întilnirile vor fi dificile deoa
rece in partidele-tur nu 
reușit să obțină avantaj, 
excepția fragilului 1—0 
registrat de Rapid. Este dc 
teptat ca fotbaliștii 
se întrebuințeze la 
pentru a obține cele 
rezultate posibile.

Iată citeva relatări 
aseară de redactorii noștri care 
însoțesc echipele in deplasare :

a» 
cu 
în- 
aș-
sănostri 

maximum 
mai bune

transmise

LA BRUXELLES, INTERES 
DEOSEBIT PENTRU ME
CIUL RETUR

rezultatul
— R.D.G. 
periclitează 

formații în 
CE,

Decepționați de 
meciului Belgia 
(scor 1—2), care 
calificarea primei 
sferturile de finală ale 
spectatorii așteaptă acum o vic
torie a lui Anderlecht. care să 
le mai atenueze amărăciu
nea. fapt pentru care echipa 
din Bruxelles s-a pregătit cu 
multă atenție. Antrenorul echi
pei Anderlecht, 
ne-a spus doar 
ne calificăm !...“ 
grijorat de

Hans Croon, 
atît: „Sper să 
El este însă în- 
indisponibilita-

vederea C.E. din Iugoslavia
ULTIMELE PREGĂTIRI

REPREZENTATIVELOR DE VOLEI
reprezentative de

României, care ur-

\a pre- 
inină a

Echipele 
volei ale 
mează să ia parte, peste 3 săp- 
tămîni, la campionatele euro
pene programate în Iugoslavia, 
se află în fază finală \ 
gătirilor. Formația femii'îi__ _
susținut, în sala Victoria din 
Ploiești, 
verificare în compania selecțio
natei R.S.S. Ucrainene, de care

o ultimă partidă de

Iat-o pe învingătoar’ea concursului de selec
ție, Teodora Ungureanu. evoluind la bimă.

S. BACKSYFoto:

Luminița
Georgeta 
masculin

Milea, 
Gabor, 
primul

Paula Ion, 
în timp ce la 
s-a clasat So-

(Continuare in pag. 2-3) 

jucători de bază. 
Docks (entor- 
înaintea me- 

Belgia — R.D.G.), van 
(alt titular al reprezenta- 
și Thissen. Dar Hana 
ne spunea că Docks și 

juca, probabil,

tea unor 
S-au accidentat 
să, la încălzire, 
ciulul 
Binst 
tivei) 
Croon 
van Binst vor 
Thissen însă nu.

Sîmbătâ, în partida Belgia — 
R.D.G. (condusă foarte bine d« 
o brigadă românească alcătuită 
din N. Rainea, R. Siinoan si 
I. Cimpeanu, a cărei prestație 
a fost apreciată de către presa 
belgiană și reprezentanții fede
rației) de la Anderlecht au ju
cat Van den Dacie și Coeck, 
dar evoluția lor a fost slabă.

Dar jucătorii giuleșteni tre
buie să se mobilizeze la maxi
mum. să scoată la iveală ne
obișnuite resurse. Ei sînt con- 

de dificultatea returu- 
sint dornici să 
cit mai bine, 
sînt prevăzute 
de acomodare.

știenți 
lui și 
porte 
marți 
mente _

Meciul de miercuri se va ju
ca pe stadionul Emile Verse, 
al clubului Anderlecht a cărui 
capacitate este de 37 000 de 
locuri (din care aproape jumă
tate în picioare). Partida va 
începe la ora 20 (21 ora Bucu- 
reștiului) și va fi condusă de 
o brigadă cehoslovacă avînd la

se com- 
Luni și 
antrena-

(Continuare in pag. 2-3)

susține 
cu re- 

cam-

a fost întrecută cu 3—2. Echipa 
masculină se deplasează joi la 
Varșovia, pentru a 
citeva partide amicale 
prezentativa Poloniei, 
pioană mondială. în ajunul 
„europenelor", voleibaliștii ro
mâni și polonezi se vor întîlni 
din nou la București și Timi
șoara.



ÎN ÎNTÎMPIMAREA CONGRESULUI AL X-lea AL U. T. C in campionatul de rugby

Șl CONFERINȚEI A X-a A U.A.S.C.R STEAUA, DÎNAMO Șl UNIVERSITATEA—
PUNCTAJ MAXIM DUPĂ 2 ETAPE

I
I <c

AMPLE ACȚIUNI SPORTIVE OMAGIALE
Apropierea celor două eve

nimente de‘ mare însemnătate 
în viața tineretului țării, Con
gresul al X-lea al U.T.C. și 
Conferința a X-a a U.A.S.C.R., 
prilejuiește bogate manifestări 
sportive omagiale. Sfîrșitul săp- 
sămînii trecute a consemnat 
numeroase asemenea acțiuni.
CONCURSURI DE CROS 

IN CAPITALĂ
Peste 500 de elevi din șco

lile sectorului 8 din Capitală 
au luat startul într-o atractivă 
competiție de cros, desfășurată 
la Parcul copilului. Bucu- 
rindu-se de o bună organizare 
din partea C.E.F.S., în colabo
rare cu organele cu atribuții 
în mișcarea sportivă, concursul 
a constituit un mijloc eficace 
de atragere a tineretului șco
lar in practicarea exercițiilor 
fizice. De remarcat faptul că 
un mare număr de profesori 
și-au adus contribuția Ia reu
șita acțiunii. întrecerea fetelor 
a fost cîștigată de Profira Cio-

banu. de la Liceul mecanic nr. 
2, urmată de Florentina Preda 
de la Școala generală nr. 175 
și Florica Brașovcanu, de la 
Liceul „D. Petrescu". Pe echipe, 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut reprezentantele Liceu
lui mecanic nr. 15, urmate de 
cele ale liceelor mecanice nr. 2 
și nr. 20.

La băieți, pe primele trei 
locuri s-au situat Vasile Peiren- 
ciuc (Liceul mecanic nr. 16), 
Adrian Lăcătușu (Liceul elec
trotehnic nr. 2) și Marcel Bog
dan (Liceul „I. Neculce“). Pe 
echipe, victoria a revenit ele
vilor de la Liceul mecanic nr. 
16, urmați de cei de la Liceul 
electrotehnic nr. 2 și Liceul 
mecanic nr. 2.

Cîștigătorilor le-au fost lu
minate diplome și premii în 
rechizite școlare.

O competiție similară, dedi
cată celei de a treia Confe
rințe a Organizației Pionieri
lor, celui de al X-lea Congres 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R. a avut loc pe aleile

Circului de Stat. La ea au luat 
parte peste 1 300 de concurenți. 
Concursul a fost organizat de 
C.E.F.S. sector 2. Cîșligătorii : 
fete, 10—12 ani : Mirela Bcre- 
jan (Liceul nr. 10) ; 13—14 ani : 
Carmen Ganciu (Șc. gen. 43) ; 
băieți, 10—12 ani : Nicoiae Zo- 
nea (Șc. gen. 44) ; 13—14 ani : 
Petrică Ianoș (Șc. gen. 32).

1 300 DE TINERI ÎN 
ÎNTRECERI LA SOVATA

De un succes deosebit s-a 
bucurat crosul organizat dumi
nică la So va ta, cu participa
rea a peste 1 300 de tineri, ma
joritatea lor constituind-o ele
vii Liceului și școlilor gene
rale din localitate. După între
ceri viu disputate, urmărite de 
un mare număr de spectatori, 
primele locuri pe echipe au fost 
cîștigate de elevii Școlii ge
nerale nr. 1, urmați de spor
tivii de la Liceul Sovata și cei 
de la Școala generală. Sacadat. 
(A. FEKETE, coresp.).

„cupa școlii sponiivt
Duminică, pe lacul Herăstrău, 

peste 150 de caiaciști și ca- 
noiști și-au disputat întîietatea 
in cadrul competiției dotată cu 
„Cupa școlii sportive nr. 2“. 
Tradiționala întrecere a fost 
cîștigată de sportivii dinamo- 
viști care, prin cele 12 victorii 
realizate, au ocupat locul I în 
clasamentul general.

Iată învingătorii : juniori II :

NR. 2“ IA CAIAC-CANOf

SPORTIVI 
CONSTĂNTENI LA 

„CUPA MARII NEGRE" 
între 2—5 octombrie, o 

delegație de aproape 100 de 
sportivi și sportive din 
Constanța va participa, ia 
Varna (Bulgaria), la com
petiția internațională dota
tă cu „Cupa Mării Negre". 
Alături de sportivii din ța
ra vecină și prietenă, repre
zentanții noștri se vor În
trece la haltere, lupte gre- 
eo-romane și libere, gim
nastică și natație.

K1 : C. Livadaru (Dinamo) ; 
K 2 : Dinamo (Encscu, Sanlo) ; 
K4: LI____  ____
Brezeanu, Bușe); C1 
(Dinamo) ; C 2 
Burtea) ; junioare II : 
H. Zota (Dinamo) ; K 2 : 
(A. Mocanu, V. Kcskes) 
C.S.Ș. “ "■ *
conu, 
niță) ; 
Giura
(A. Nicolao, P. Sandu) ; K 4 : 
Dinamo (Ciobanu, 
Garian, Petre) ; C1 
(Dinamo) ; C 2 : 
neag,
K1 ;
K2 : 
Voi cu) 
raschiv, D. Găinescu, M. Iancu, 
G. Chivu).

Dinamo (Ioncscu, Mincu,
I. Lupui 

Rapid (Palade, 
junioare II : K 1 : 

“ “ C.S.Ș.
K4: 

(S. Nicolescu, C. Dea- 
M. Bolboceanu, R. Io- 
juniori I : K1 : Alex. 

(Dinamo) ; K2 : Dinamo

Smîntînă, 
A. Ivan 

Steaua (Boș- 
Dumitru) ; junioare I t 
FI. Petrușel (Dinamo). ; 
Dinamo (M. Soare, M. 
; K 4 : Dinamo (L. Pa-

Clasament 
mo București 
p, 3. Șc. sp. 
limpia 57 p, 
Steaua 52 p,
p, 8. C.N.U. 8 p, 9. Voința 1 p.

general : 1.
179 p, 2. C.S.S. 
nr. 2 78 p, 4. 
5. Rapid 55 p,

7. Cutezătorii

Dina-
95 

O-
6.
28

Etapa a doua a campionatu
lui de rugby a și început să 
trieze valorile. în prima serie, 
Steaua și Farul s-au detașat 
din start și, deși sîntem doar 
la debut, pare clar că cu greu 
ele vor mai fi prinse din urmă. 
Sportul studențesc, în schimb, 
a plecat ca în fiecare an cu... 
încetinitorul Bine s-a compor
tat C.S.M. Sibiu, dar pentru a- 
ceastă formație dificultățile a- 
bia încep. în grupa secundă, 
echilibrul este mai sensibil și 
lupta pentru calificarea în tur
neul final va fi, desigur, mai

acerbă. Dinamo și Universitatea 
Timișoara au jucat tare, afir- 
mîndu-și veleitățile, dar Știința 
Petroșani și Grivița Roșie vor 
avea și ele un cuvînt de spus. 
Cu greu vor ține pasul în în
trecerile primei divizii forma
țiile bucureștene Gloria, Vul
can și Olimpia, cu loturi sub
țiri și mai puțin valoroase.

■3®

GIMNAȘTII ROMANI
(Urmare din nag. 1)

SERIA I
1. STEAUA 2 2 0 0 82— 8 6
2. Farul C-ța. 2 1 1 0 40—13 5
3. CSM Sibiu 2 110 15—12 5
4. Rulm. Bîrlad 2 1 0 1 29—45 4
5. Palas C-ța. 2 1 0 T 19—23 4
6. Minerul G.H. 2 0 11 3—16-3
7. Sportul stud. 2 0 11 9—31 3
8. Gloria 2 0 0 2 0—46 2

SERIA A II-A
1. DINAMO 2 2 0 0 TI— 9 6
2. Univ. Tim. 2 2 0 0 58— 6 6
3.
4.
5.
6.
7.

Știința Petr. 
Grivița Roșie 
Agr. Cj-Napoca 
Politehnica Iași 
Olimpia

8. Vulcan

2
2
2
2
2
2

1
1
1 
O 
O
0

1 
0 
o
1 
o 
o

O 
1 
1
1
2
2

5
4
4
3
2
2

De vineri ia Palatul Sporturilor și Culturii

întrecerea celor mai bune 
formații masculine ale handba
lului nostru continuă cu o 
nouă rundă Este vorba de cel 
de al patrulea turneu (și ulti
mul !) al acestei toamne, care 
va începe vineri în Capitală, 
urmînd să se încheie duminică 
seara. Se vor disputa, așadar, 
etapele a Xl-a, a XII-a și a 
XIII-a, ceea ce înseamnă că 
vineri, odată cu meciurile eta
pei a Xl-a se va încheia și 
prima parte a întrecerii. în a- 
ceastă etapă, conform unei 
Vechi tradiții, este programat 
și mult așteptatul derby din
tre echipele bucureștene Steaua 
și Dinamo, ambele neînvinse 
pînă in prezent și ambele a- 
flate, în această ordine, pe pri
mele locuri ale clasamentului. 
Meciurile turneului de la Bucu
rești se vor desfășura la Pala
tul Sporturilor și Culturii. în
trecerea se va relua în ianua
rie, la Ploiești.

Iată acum clasamentul, îna-
intea turneului de la Bucu-
rești :

1. Steaua 10 9 1 0 264-174 19
2. Dinamo 10 9 1 0 231-157 19
3. HC Minaur 10 5 3 2 214-193 13
4. Știința 10 5 2 3 174-155 12
5. „U”Cj-Nap. 10 5 2 3 13G-176 12
6. Poli. Tim. 10 5 2 3 187-194 12
7. Din. Bv. - 10 4 4 2 224-206 12
8. CSU Galați 10 4 1 5 186-192 9
9. „U” Buc. 10 2 1 7 179-198 5

10. CSM Borz. 10 2 1 7 200-224 5
11. ASA io 1 0 9 169-260 2
12. Rafinăria 10 0 0 10 163-248 0

La Sc. gen. 79 din București
UN CENTRU REPUBLICAN

DE TENIS DE MASĂ I
prezența unor factori de

I
I
I
I
I

rin Cepoi, urmat de Dan Grecu, 
Nicoiae Oprescu, Gh. I’ăunescu 
și Ștefan Gali.

Iată acum echipele stabilite 
să ia startul la viitoarele în
treceri oficiale : la Campiona
tele Balcanice 
raș, Luminița 
Gabor, Iuliana 
Trușcă, Rodica 
Itu ; Sorin Cepoi, Dan Grecu, 
Nicoiae Oprescu, Gh. Păunescu, 
Stefan Gall, Mihai Borș, Radu 
Branea ; pentru meciul feminin 
cu R. F. Germania — Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Alina Goreac, Mariana Constan
tin, Paula Ion, Georgeta Gabor, 
Marilena Neacșu.

Campionatele Balcanice sînt 
programate în orașul Pleven 
(Bulgaria) de joi pînă dumi
nică, in această săptămină.

— Anca Grigo- 
Milea, Georgela 
Marcu, Gabriela 
Sabău, Cristina

„Cupa României'* la hochei
S. C. M. CIUC

ÎN TURNEUL FINAL
La Miercurea Ciuc s-au încheiat 

ieri întrecerile din cadrul grupei 
I preliminară a „Cupei României4' 
la hochei. Unirea 
învins pe Tîrnava 
(3—3, 3—1, 3—0). 
detă, Sport Club 
a întrecut cu 14—2 . , . .
pe Agronomia Ciuj-Napoca, califi- 
cîndu-se în turneul final, alături 
de Steaua și Dinamo. Cea de a 
patra participantă se va decide 
astăzi, în întîlnirea centrală din 
grupa a Il-a preliminară, dintre 
Dunărea Galați si Liceul nr. 1 M. 
Ciuc. (V. PAȘCANU, coresp.)

Sf. Gheorghe a 
Odorhei cu 9—4 
în partidă ve- 
Miereurea Ciur 
(4—0, 3—1. 7—1)
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ATLETISM ClȚiVA DINTRE CIȘTI-
GAiORIi etapei de 

Zonă a campionatelor republicane de 
cros desfășurată la București și la 
Galați. La București : seniori : M. 
Hatoș (Rapid), senioare : Tudorița 
Nedelea (Metalul), tineret : Gheor
ghe Ghipu (Metalul), juniori I : Gh. 
Chirilă (Dinamo), (Nlculas D. NICU- 
țAE ~ coresp,); La Galați s seniori: 
J. Floroîu (Farul), senioare : Rattra 
Lovin (C.S.U, Galați), juniori | s L. 
Smeu (Farul), junioare I î Genoveva 
Modiga (Șc. sp. 1 Galați). (D. ALDEA 
— coresp.). q FINALA campionatelor 
naționale de cros se va desfășura 
duminică 12 octombrie la Sibiu. « 
LA IAȘI s-a desfășurat un concurs 
internațional la care au luat parte și 
ctleți din Lublin și Chișinău. Cîtevdi 
rezultate. Feminin : 100 m : Adriana 
Surdu (lași) 12,0, lungime : Tereza 
Liuba (Chișinău) 6,06 m, 4x100 m : 
Lublin 49,8 ; Masculin : 100 m : Al. 
Nacenko (Chișinău) 10,8, 110 mg :
H\w?eJan (Chișinău) 14,8 (I. CARAL 
MAN — coresp.).

BOX UNIREA FOCȘANI - STEAUA
16—14 I La Focșani s-a dispu

tat, zilele trecute, întîlnirea amicală 
de box dintre pugiliștii de la Unirea 
și cei de la Steaua București. In 
final victorioși au terminat sportivii 
Sardă care s-au comportat remarca- 
bil^in fața redutabililor lor adversari, 
lată cîteva rezultate : cocoș : A. Du
mitrescu (S) b.p. C. Girleonu (U): 
pană : I. Guță (S) p.p. N. Dăncel 
(U); semiușoară : I. Wantu (S) b.p. 
M. (chim (U); mijlocie mică : M. 
Cercan (S) b.p. St. Căldăroru (U); 
mijlocie : C. Constantin (S) p. ob. 2 
C. Argint (U). (V. MANOLIU - co
resp.). A FARUL - RAPID 14-6. Sala 
Sporturilor din Constanța a găzduit 
sîmbătă seara întîlnirea dintre pugl- 
liștii de ia Farul și Rapid. Gazdele 
au cîștigat cu 14-6. REZULTATE, pri
mii sînt trecuți constănțenii : cocoș : 
Memet luseîm b.p. M. Lazăr ; pană t 
P. Manole m.n. cu I. Vasile : semi
ușoară : I. Adam b.p. I. Grigore t 
ușoară : A. Jacob b.p. I. Stoicescu ; 
fiemimijlocie : C. Lică m.n. cu C.

Hoduț, V. FilTp b.p. N. Paraschiv ; 
mijlocie mică : M. Lupu b.p. C. Ni
coiae, Al. Tîrboi b.ab. 1 Șt, Florea; 
mijlocie: N. Adam p.p. M. Culineac; 
semigrea : M. Banu p.p. C. Florea. 
(C. POPA).
RA^CHFT CLASAMENTULDMOk-nEJ PÎONATULU|
BLICAN FEMININ, după
(cu meciuri duble) a 
cund :
GRUPA 1-6
1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Olimpia
4. „U" Timiș.
5. Politehnica
6. „U“ Cluj-Nap.
GRUPA 7-12
7. Crișul
8. C.S.U. Galați
9. Voința

10. Progresul
11. CSU Tg. M.
12. Sănătatea

de... atletism. Și totuși, spadasinii 
de la Olimpia au. încheiat competiția 
pe podium — locul 3.
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• formația 
Farul Constanța a 

promovat în Divizia A proba de spa
da. La Tg. Mureș, unde s-a decis 
noua promovata, antrenorul Farului, 
Mihai Ekimenco a folosit un lot va
loros de trăgători, în frunte cu Liviu 
Angelescu șl Mihai Mironov. A re
trogradat din „B", echipa Medicina 
Cluj-Napoca, la diferența de un a- 
salt cîștigat mai puțin decît Dunârea 
Galați... • MUNICIPIUL CRAIOVA 
are, alături de secțiile de scrimă de 
la Electroputere și Universitatea, o 
nouă secție, cea a Școlii sportive 
„Olimpia". Antrenor coordonator, prof. 
Dumitru Popescu. © O PERFORMERA 
RARA — echipa de spadă a clubu
lui Olimpia București. în etapa a 
Il-a a Diviziei B, formația prof. Gh. 
Tomiuc a evoluat în... 3 trăqători,
pentatloniștii Spîrlea, Nagy și Călina, 
cel de-al patrulea aflîndu-se la Ti
mișoara, îa un concurs republican

vm FI PR’MA etapa in divizia vyytui Masculin : C.F.R. Bucu
rești — Electra București 0—3 Grivița 
Roșie — Relonul Săvinești 1—3, Ind. 
șîrmei C. Turzii — Metalul Hunedoa
ra 3—1, S.A.R.O. Tîrgoviște — Voința 
Alba lulia 3—1, Politehnica lași — 
Progresul București 2—3, Aurora Ba
cău — C.S.M. Suceava 1—3, C.S.U 
Brașov — Petrolul Ploiești 1—3, C.S.U. 
Pitești — Crișul Oradea 3—1, Farul — 
Marina Constanța 3-0, Medicina Ti
mișoara — Foresta Arad 3—1, Oțelul 
oraș dr. Petru Groza -s C.S.U. Baia 
Mare 3—1, Constructorul Brăila — 
Dinamo Brăila 3—0; feminin : Peni
cilina II lași — C.P. București 3—0, 
G.I.G.C.L. Brașov — Flacăra roșie 
București 3—2, C.S.U. Tg. Mureș — 
Dacia Pitești 0—3, Maratex B. Mare 
— Mondiala S. Mare 3—2, Medicina 
Timișoara — Corvînul Deva 3-2.

s

SPECTACOL DE

■KBEH3EMI

SIMPOZION LA I.R.E.M.O.A.S.
Zilele trecute, Asociația sportivă I.R.E.M.O.A.S. 

a organizat, în sala clubului întreprinderii, un 
tema „Femeia șl sportul". La manifestare a fost ........ ..................
tra emerită a sportului, Viorica Viseopoleanu, campioană olim
pică la săritura în. lungime, care a vorbit despre realizările sale 
pe tărîm sportiv șl profesional.

Au mai luat cuvîntul prof. Cornelia Porumb, dr. Paula Ange- 
Iescu și dr. Cornel Slângseu, specialist în cultură fizică medicală.

In încheiere, brigada artistică de agitație a I.R.E.M.O.A.S. a 
oferit partlcipanților un bogat și frumos program artistic.

din București, 
simpozion cu 

invitată maes-

Elementele cele mai reprezenta
tive din generațiile de 2 și 3 ani 
s-au confruntat pentru prima 
oară, duminică, în ,,Premiul Tine
retului", divizat în două reprize 
datorită numeroaselor adeziuni. 
Succesul s-a împărțit: în prima 
repriză au cîștigat mînjii prin Ri
coșeu, care a luptat curajos mai 
întîi cu Bavari și apoi cu Hekla, 
iar în repriza a doua au cîștigat 
caii de trei ani prin Odolina, pre
zentată la o valoare superioară 
recordului de pînă acum. Orieta 
și-a făcut o excelentă reintrare 
și, dacă n-ar fi fost jenată în ul
tima turnantă, era capabilă de mai 
mult. Dintre mînjî Hanger s-a 
comportat foarte frumos. în 
schimb Ornament, Turei și Jali- 
na — sever penalizați — au fost 
siliți să facă figurație.

Și cele două hituri ale ,,premiu
lui Suceava" au generat cîștigă- 
tori diferiți. întîi a învins Trufia, 
în formă excepțională șl magis
tral condusă de Tănase. A doua 
oară însă, campionul driverilor 
noștri s-a dovedit mai puțin in
spirat, Intrînd într-o speculație a

în . 
răspundere din domeniul edu
cației fizice și sportului, sîm- 
bătă dimineață a avut loc la 
sediul Școlii generale nr. 79 din 
Capitală, festivitatea inaugură
rii Centrului republican de te
nis de masă. Acest centru va 
reuni tot ce are mai valoros 
tenisul de masă românesc la 
nivelul speranțelor, elevi care 
vor găsi aici, la Șc. gen. 79, 
condiții excelente. de împletire 
a învățăturii cu sportul de 
performanță. în localul școlii 
se află o cochetă sală de joc, 
cu patru mese, și un internat 
conforVbil.

BASCHETBALIȘTII DE LA STEAUA,
Participînd la un turneu inter

național desfășurat în Bulgaria, 
la Botevgrad, echipa masculină 
de baschet Steaua s-a clasat pe 
locul I, înaintea formațiilor Bal
kan Botevgrad (campioana Bul
gariei în anul 1974), Lubliana Lu
blin (Polonia) și Slavia Sz'"’a. 
Steaua a învins cu 77—66 pe Sla
via, 76—66 pe Balkan și 82—56 pe

CERTA CALITATE
locului de la coardă, care nu i-a 
reușit. Cînd și-a croit drum liber, 
cursa se încheiase, Manșeta și 
Esopia nemaiputînd fi ajunse, 
într-o reuniune care a marcat un 
spectacol de certă valoare, tonul 
l-a dat Mircea Ștefănescu cu Jo
ben și l-a încheiat aprantiul C. 
Mihai, care l-a susținut foarte 
frumos în lupta finală pe Rulaj. 
REZULTATE TEHNICE: cursa I: 
Colier (N. Simion) 41,7, Vax, sim
plu - “
(M. 
piu 
ni:
paz, Esopia, simplu 2, event 16, 
ordinea 15, ordinea triplă 166; 
cursa IV: Ricoșeu (N. Gheorghe) 
29,9, Hekla, simplu 5. event 6, 
ordinea 11, triplucîștigător 163; 
cursa V: Tutela (R. Stan) 29,9, Ro
vinei, Veturia, simplu 7, event 39, 
ordinea 119, ordinea triplă 1109; 
cursa VI: Manșeta (Al. Nacu) 28,5, 
Esopia. simplu 8, event 201, ordi
nea 53, tripiucîștigător 480; cursa 
VII: Odolina (V. Gheorghe) 28,5, 
Orieta, Hanger, simplu 19, event 
242, ordinea 171, ordinea triplă 985; 
cursa VIII: Rulaj (C. Mihai), 
Frîu, simplu 6, event 196, ordi
nea 42. Retrageri: Amazon. Tub.

Niddy DUMITRESCU

5, ordinea 43; cursa II: Joben 
Ștefănescu) 30, Hidrant, sim- 
4, event 52, ordinea 74; cursa 
Trufia (Gh. Tănase) 24,1, To-

JOI, 0 NOUĂ EDIȚIE A DERBY-ULUI RA
Ultima restanță a Diviziei A 

(șefia I) la polo înaintea tur
neului final este programată 
joi în Capitală. Este vorba de 
cea de a treia manșă a derby- 
ului Rapid — Dinamo, care va 
avea loc la ora 17, la Centrul 
de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S. Clasamentul seriei 
înaintea acestui meci :
1. Rapid
2. Dinamo

14 13 1 O 97— 33 27
14 12 1 1 126— 56 25

LOCUL I LA BOTEVGRAD
Lubliana. De menționat că din 
lotul echipei Balkan au făcut 
parte cinci internaționali : Hris- 
tov, Romanski, Mihalilov, Ceanev 
și Petkov. La înapoierea de la 
Botevgrad, antrenorul steliștilor, 
Mihai Nedcf, ne-a declarat : 
„Turneul a fost deosebit de util, 
el reprezentînd un prețios schimb 
de experiență cu reprezentanții 
baschetului bulgar. Cei mai buni 
jucători ai formației române, 
care a avut — în totalitate — 
o comportare bună, au fost Ccr- 
nat, Tarău, Oezelak, pirșu, Mol
nar și Zdrenghea".

BUCUREȘTENII
PE LOCUL 2

LA DINAMOVIADA
VARȘOVIA, 29 (Agerpres). 

Cea de-a 12-a ediție a Dlna- 
moviadei de baschet masculin 
s-a încheiat la Gdansk cu vic
toria echipei Dinamo (U.R.S.S.) 
— 8 puncte, urmată de forma
țiile Dinamo București — 7 
puncte, Ruda Hvezda (Ceho
slovacia) — 6 puncte, Gwardia 
(Polonia) — 5 puncte și Levski- 
Spartak (Bulgaria) — 4 puncte.

Partidele disputate în ultima 
zi a competiției s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Di 
nâmo (U.R.S.S.) — Dinamo
București 76—74 (38—38) ; Ruda 
Hvezda — Gwardia I 86—83 
(41—39) ; Gwardia II — Levski- 
Spartak 104—91 (54—46). E-
chipa secundă a clubului Gwar
dia a participat în afară de 
concurs.

3. Voința]
4. Progrel
5. Școlarii
6. C.N.U.I
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s-a rezumat doar la Simple an
trenamente, întrucît campiona
tul a fost întrerupt din cauza 
meciului Belgia —'R.D.G., dis-; 
putat sîmbâță seara la Bru
xelles. Echipa locală a furni
zat reprezentativei trei 
nabili (Weber, Hăfner 
ner), toți fiind elogiați 
pentru excelenta lor 
Antrenorul Fritzsch a 
cat ziariștilor următoarea for 
mulă de echipă : Boden — We
ber, Dorner, Schmuck, Wătzlieh
— Hăfner, Schade, Kreische — 
Riedel, Sachse, Kotte. După 
cum se poate vedea, din echipă 
lipsește extremul stingă Heidler 
(accidentat), titularul acestui 
post.

Partida trezește aici un mare 
interes. Se scontează un număr 
record de spectatori. Intîlnirea 
va începe Ia ora 17,30 (18,30
— ora României) și va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
bulgari, avîndu-1 la centru pe 
Dudin Nikolov.

selecțio- - 
și Dor
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evoluție, 
comuni-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
ARE INDISPONIBILITĂȚI

mure- 
ntrena- 
no, ur- 
. marți) 
ntrena- 
lumina

ști din 
Drcsda

Imediat după meciul de sîm
bătă de la Arad, antrenorul 
Cemăianu a programat un an
trenament pe stadionul „1 Mai" 
pentru Purima, Nedelcu II, 
Cămătarii, Purcaru, Marcu și 
Boldici, adică jucătorii care 
nu au evoluat deloc sau 
integral la Arad. După an
trenament. la consultul doc
torului Frinculescu. nu a. 
primit aviz pentru jocul de

i. .wwxwwwwwwx CELE 4 MECIURI
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ANDERLECHT — RAPID BUCUREȘTI (Cupa cupelor) 
DYNAMO DRESDA — A.S.A. TG. MUREȘ (Cupa U.E.F.A.) 
STEAUA ROȘIE BELGRAD — „U“ CRAIOVA (Cupa UEFA) 
DINAMO BUCUREȘTI — REAL MADRID (C.C.E.)

miercuri - Purcaru. a cărui en
torsă persistă. El a plecat, de 
altfel, imediat la Craiova, îm
preună cu Berneanu, acciden
tat în meciul cu U.T.A. în 
schimb s-a alăturat lotului 
Marcu. refăcut după accidenta
rea din etapa a IV-a. Uni
versitatea a ajuns la Belgrad, 
cu autocarul, luni la prinz 
și a efectuat un prim an
trenament pe stadionul „Steaua 
roșie", luni seara la ora 
începerii partidei. Condu
cerea tehnică a anunțat că cel 
de-al doilea antrenament va a- 
vea loc marți dimineața. -

Singurul semn de întrebare 
în tabăra belgrădenilor, care au 
marcat o scădere de formă, ră- 
mîne utilizarea cunoscutului 
jucător Acimovici, indisponibil, 
în schimb Steaua roșie va be
neficia de serviciile portarului 
O. Petrovici și mijlocașului V. 
Petrovici care au fost suspen
dați pentru activitatea internă.

Partida Steaua roșie Belgrad 
— Universitatea Craiova va în
cepe la ora 18 (19 — ora Bucu-

UALITAȚI © ACTUALITĂȚI
ItTUGU- 
i brazi- 
fcfl. Ia 
din ca- 
Pau în- 
pel pes- 
urmărit 
tehnic, 

speților, 
Bernar- 
kin. 
In.

pele F.C. Brăila și C.S.M. Bor- 
zești va avea loc miine.

XWWWWWWWWW-
reștiului) și va fi condusă la 
centru de M. Halasz (Ungaria). 
Formațiile probabile : STEAUA 
ROȘIE : O. Petrovici — Jeli- 
kiei, Muslim Keri. Novcovici — 
Baralici. V. Petrovici. Nicolici 
— Filipovlci. Savici. Susici ; 
UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrită, Boc. Constantinescu, 
Purima — Strimbeanu, Ciupitu, 
Bălăci — Crișan. Oblemenco, 
Marcu.

DINAMO S-A PREGĂTIT 
INTENS

5

53),
75).

.A
a
Vl-a a 

re echi-

res-

POLO
3— 96 16
5— 87 10
16—114 7
5—116 3

desfă- 
manșe 

u locu- 
ehnice : 
— Ind. 
Mureșul

Rapid 
I. linii 
1. linii 
itehnica 
Mureșul 
ALBU,

ILH

campio- 
i, ediția 
semneze 
onsumat 
ind în- 
iisputele 
Dinamo 
întîlnit 
Gloria, 

i și Di- 
Ltală.
l.P.B. CU 
|-o par- 
rln evo- 
I de in
imii nu 
frea cu 
|1 în me- 
lidenților 
[rezulta
ta 14-2, 
I 6~14’ 
1-20, U- 
p 11—18, 
linamo 1 
hamo II 
pinamo I

bl, pen- 
pionatu- 
pamo I, 

clasate 
p mai 
rticipare 
i la Tul- 

C.F.R. 
pud. Te- 
iși, Con
ți Lucă-

Metalul 
ța.

• JOI, SPORTUL STUDEN
ȚESC — FLAMENGO. Aflată ln- 
tr-un turneu în Europa, cunos
cuta echipă braziliană Flamengo 
va disputa un meci și în tara 
noastră. După cum am mai a- 
nunțat, oaspeții, care sosesc mîi- 
ne în Capitală, vor evolua joi pe 
stadionul Republicii, de la ora 
15.30. în compania formației Spor
tul studențesc.

a AZI, PROGRESUL BUCU
REȘTI —SPARTAK PLEVEN (ju
niori). stadionul Progresul, din

str. Staicovici, va găzdui azi. de 
la ora 16, întilnlrea amicală dintre 
echipele de juniori ale cluburilor 
Progresul București și Spartak 
Pleven. Joi, tinerii fotbaliști bul
gari vor evolua în compania for
mației Dinamo București.

e> ședința COMISIEI 
TRALE DE COMPETIȚII ȘI 
CIPLInA. Obișnuita ședință 
tămînalâ a Comisiei centrale de 
competiții și disciplină va avea 
loc joi, de la 
F.R.F.

q In luna 
tidele Diviziei 
ora 15,30.

„CUPA INTERDEPARTAMENTALA"
Pe lacul Herăstrău s-a des

fășurat, sîmbătă, un interesant 
concurs feminin de canotaj : 
„Cupa interdepartamentală". E- 
voluînd cu un plus de ambiție 
și combativitate, schifistele de 
la Clubul nautic universitar 
București au reușit să fie vic
torioase în patru din cele șase 
probe ale întrecerii.

Rezultate : schif simplu : 1. 
Veronica Holman (C.N.U.) 3:30, 
2. Agne Socz (Poli. Timișoara) 
3:32,5, 3. Aneta Marin (Dina
mo) 3:33 ; 4 + 1 rame : 1.
C.N.U. (Rodica Herbei, Car
men Constantinescu, Maria Ro
man, Elena Iacob + Veronica 
Burzea) 3:08,5, 2. Poli Timișoara 
3:14,5, 3. Voința I 3:20 ; 2
visle : 1. U.T.A. (Elisabeta La-

CEN- 
DIS- 
săp-

ora 18, la sediul

OCTOMBRIE, par-
A vor începe la

LA CANOTAJ
zăr, Mariana Lucaciu) 3:08,5, 
2. C.N.U. (Ana Grigoriciuc, E- 
lcna Bereny) 3:09,2, 3. Voința I 
(Violeta lonescu, Ecaterina 
Munteanu) 3:20 ; 2 rame : 1. 
Voința II (Silvia Nedelcu, Mar
gareta Garaiman) 3:21,6, 2. Vo
ința I (Adriana Bocan, Ma- 
rioara Stoian) 3:25,5, 3. Meta
lul (Maria Avram, Ileana Bor- 
cea) 3:27,5 ; 4 + 1 visle : 1.
C.N.U. „(Ana Grigoriciuc, Elena 
Bereny, Veronica Holman, Eva 
Toth + Maria Ghiată) 2:53,2, 
2. Voința I 3:02, 3. U.T.A. + 
Metalul 3:14,5; schif 8 + 1: 1. 
C.N.U. 2:46,4, 2. Poli. Timi
șoara 2:47,5, 3. Voința I 3:00.

Clasament general : 1. M.E.I. 
60 p, 2. 
U.G.S.R.
5., M.A.N.

UCECOM 34 p, 3.
23 p, 4. M.I. 4 p, 
3 p.

PE MICUL ECRAN
VINERI 3 octombrie : Ora 

20.15 — (programul 2) —
Handbal masculin, Dinamo — 
Steaua (derbyul campionatului 
național). Transmisiune direc
tă de la Palatul sporturilor și 
culturii.

SIMBAtA 4 octombrie : Ora
15,00 — FOTBAL, Politehnica
Timișoara — F. C. Constanta

(Divizia A), 
directă de la

DUMINICA
Ora 15 (programul
Handbal masculin, Dinamo — 
Steaua. Rezumat înregistrat 
de la Palatul sporturilor și 
culturii. Ora 15,20 — FOTBAL. 
Ungaria — Austria (campio
natul european). Rezumat 
filmat de la Budapesta.

LOTO

Transmisiune 
Timișoara.
5 octombrie :

1) —

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI ClND 
MAI PUTEȚI COMPLETA ȘI 
DEPUNE BULETINELE LA CON

CURSUL PRONOSPORT DE 
MIINE, 1 OCTOMBRIE 1975

Concursul Pronosport de miine 
programează întilniri din compe
tițiile Cupa Campionilor 
peni, Cupa Cupelor și 
UEFA.

_1I\1 CURIND

Euro- 
Cupa

PRO-CÂȘTIGURILE TRAGERII _ 
NOEXPRES DIN 24 SEPTEMBRIE 
1975: Extragerea I: Cat. 1: 2 va
riante 10% autoturism „Dacia 
1300“: a 2-a: 1 variantă 25% a 
32.041 Ici șl 1 variantă 10% a 12.817 
lei; a 3-a: 17,85 a 2.513 lei; a 4-a: 
38,15 a 1.176 lei; a 5-a: 63,40 a 708 
lei; a 6-a: 3.027.45 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA I: 647.401 lei. 
Extragerea a Il-a: Cat. B: 8.45 va
riante a 9 411 lei; C: 27,65 a 1.443 
lei: D: 1648.10 a 60 lei; E: 122.65 
a 200 ei: F: 2.357 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA A: 943.673 lei.

LOTOS

în condițiile amînări meciu
lui ei de campionat cu Rapid, 
echipa noastră campioană a 
folosit judicios timpul avut la 
dispoziție, efectuînd zilnic an
trenamente și susținînd cîteva 
jocuri-școală. de verificare, în
deosebi în compania formației 
de tineret-speranțe a clubului 
din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Vineri și sîmbătă. Dinamo 
și-a continuat pregătirile la Si
naia, iar duminică a jucat la 
două porți, pe stadionul „23 
August", în același timp urmă- 
rindu-se recuperarea jucători
lor accidentați : Zamfir. Ion 
Marin. Custov și Stefan. For
mația dinamovistă va fi anun
țată înaintea meciului.

Echipa Real Madrid a sosit 
la București, pentru meciul-re- 
tur cu Dinamo, care se va dis
puta miercuri la ora 17.30 pe 
stadionul „23 August" și va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
italieni, la centru G. Ciacci.

3
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După cit se pare, fotbalul italian traversează a doua 
giacialiune, după acel 0—1 de la C.M. 1966, cu R.P.D. 
Coreeană... Aceasta a doua glaciațiune este simboli

zată de recentul 0—0 cu Finlanda, după ca. acum cîteva 
luni, tot un 0—0 se afla pe tabela de 
Polonia,

Din păcate, acest scor de gheață a 
dim meciurile ultimei noastre etape. La 
la Cluj-Napoca, circa 70 de jucători 
Cu alte cuvinte, fotbalul nostru pare mai receptiv la exem
plele reci ale remizei cu „șah etern", decît la cele în ca<re 
riscul inobilează jocul, spre bucuria tribunelor.

Acest 0—0 al Italiei cu Finlanda, ca să revenim la el, 
atrage atenția asupra unor modificări rapide în fotbalul 
mondial. Din păcate, fotbaliștii noștri se supun mult prea 
des ierarhiilor prestabilite, refuzînd 
de esență intervenite in dialectica 
chiar mondial. Acest refuz se află 
ției ambițiilor, deși e limpede că 
răsturnat ierarhiile, creînd deseori 
rutante, care promovează, de pildă, Finlanda de la 0—9 cu 
România, acum doi ani (neimpliniți) la acest 0—0 cu Italia, 
sau care urcă fotbalul islandez de la 0—10 sau 0—12, acum 
7—8 ani, în cupele europene, la acel răsunător 2—1 cu R.D. 
Germană, care se poate dovedi decisiv, pînă la urmă, in con
fruntarea dintre echipele Belgiei, Franței și R.D. Germane.

Impresionați de ierarhii, fotbaliștii noștri se împacă cu gîn- 
dul că fotbalul mare este foarte greu de escaladat, uitînd, 
de pildă, că Polonia, care a obținut o singură victorie împo
triva „tricolorilor", de-a lungul ultimelor patru decenii, do
mină fotbalul european în ultimii trei ani, cu o victorie olim
pică la Munchen, cu un „serial" aproape neverosimil în Welt- 
meisterschaft, ca să nu mai amintim de recentul 4—1 cu 
Olanda. Și toate acestea, ca să fim foarte sinceri, în primul 
rînd cu un fel de sfidare a ierarhiilor prestabilite, pe care 
portarul Tomaszewski le-a sintetizat foarte bine în 1974, la 
campionatul mondial, printro replică rămasă celebră : „Chi- 
naglia ? N-am auzit de Chinaglia 1“

Bineînțeles că sfidarea tinerească a ierarhiilor nu este 
suficientă — singură — pentru a duce la victorie. „Alb-negrii" 
lui Chihala și Rădulescu manifestau o tinerească sfidare a 
capacității ofensive a Stelei. Dar această stare nu a fost 
dublată de efortul necesar care să onoreze încrederea în 
forțele proprii. A fost suficient ca magistralul șut al lui Du
mitru să descătușeze extremele pină atunci sfioase, pentru 
ca mijlocașii deseori cîntați ai „Sportului studențesc" să-și 
abandoneze coechipierii din apărarea imediată cu o deta
șare de-a dreptul adolescentină.

în fotbalul mondial modificările se rostogolesc vertiginos. 
Dar, înscrierea pe orbită presupune mai mult decît înregis
trarea lor teoretică, fie ea și oportună...

marcaj după jocul cu

fost prezent și în trei 
Tg. Mureș, la Arad și 
s-au zbătut în zadar.

să surprindă modificările 
fotbalului european sau 
deseori la baza dispari- 
fotbaîul modern a cam 

situații de-a dreptul de-

loan CHIRILĂ
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REZULTATELE
SERIA I

Progresul Fălticeni — Minerul 
Gura Humorului 0—4 (0—2), Fo
rests Moldovita — Victoria Ro
man 1—0 (0—0). Avîntul Frasin
— Danubiana Roman 1—0 (1—0),
Laminorul Roman — Dorna Va
tra Dornei 4—0 (1—0). Metalul 
Rădăuți — Foresta Fălticeni 2—0 
(2—0), Spicul Tigănași — Meta
lurgistul Iași 1—0 (1—0), Cons
tructorul Iași — A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc 1—2 (1—1),
Cristalul Dorohol — Constructo
rul Botoșani 2—0 (0—0).

Pe primele locuri, după etapa 
a V-a: 1. Minerul Gura Humo
rului 8 p (11—3), 2. Constructo
rul Botoșani 6 p (9—4), 3. Lami
norul Roman 6 p (8—4)... pe ul
timele: 15. Metalurgistul Iași 3 p 
(5—7). 16. Dorna Vatra Dornei 
3 p (2—11).

SERIA A II-A
Hușana Huși — Ozana 

Neamț 0—0. Locomotiva Adjud — 
Bradul Roznov 1—1 (0—0), Ener
gia Gh. Gheorghlu-Dej — Petro
lul Moinești 2—0 (1—0). Relonul 
Săvinești — Cimentul Bicaz 3—1 
(0—1). Rulmentul Bîrlad — Mi
nerul Comănești 5—0 (2—0), Le- 
tea Bacău — Petrolistul Dărmă- 
nestl 4—0 (0—0) Constructorul
Vaslui — Textila Buhuși 4—0 
(2—0). Tractorul Văleni — Oituz 
Tg. Ocna 2—4 (1—2).

Pe primele locuri:
Săvinești 10 p (21—3), 
Moinești 8 p (13—4). 
Gh. Gheorghiu-Dej 8 
pe ultimele: 15. Tractorul Văleni 
2 p (6—15). 16. Ozana Tg. Neamț 
1 p (1—24).

SERIA A III-A
Petrolul Berea — Petrolistul 

Boldești 2—0 (1—0). Caraimanul 
Bușteni — Petrolul Teleajen Plo
iești 2—1 (0—0). Carpati Nehoiu
— Chimia Buzău 1—0 (1—0),
Olimpia Rm. Sărat — I.R.A. Cîm- 
pina 2—1 (0—1), Luceafărul Foc
șani — Chimia Brazi 1—1 (0—1), 
Avîntul Mîneciu — Foresta Gu- 
gești 3—1 (1—1), Poiana Cîmpina
— Chimia Mărășești 6—0 (3—0),
Victoria Florești — Carpati Si
naia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. 
Florești 9 p (11—6), 2. 
Cîmpina 8 p (12—3). 3. 
nul Bușteni 7 p (10—5)... pe 
mele: 15. Carpati Nehoiu 
(4—10), 16. Chimia Buzău
(4-9).

Tg.

16.

ETAPEI A V-a
SERIA A V-A

T.M. București — Electronica 
București 4—2 (3—1). I.C.S.I.M.
București — Azotul Slobozia 2—2 
(1—0). Flacăra roșie București — 
Triumf București 3—1 (0—1),
IPRECA Călărași — Automatica 
București 0—0, I.O.R. București 
— Sirena București 2—1 (0—0),
Rapid Fetești — Olimpia Giurgiu 
3—0 (1—0). Unirea Tricolor Bucu
rești — Avîntul Urziceni 0—0, 
Șoimii TAROM București — Teh- 
nometal București 2—2 (2—1).

Pe primele locuri: 1. - • ••
TAROM București 8 p 
2—3. T.M.B. 8 p (12—8), 
Slobozia 8 p (10—G)... pe

I.C.S.I.M. București 
16. Sirena București

le: 15.
(3-7). 
(5-9).

Șoimii 
(10-3), 
Azotul 

ultime- 
3 
2

P 
P

A DIVIZIEI C

1.
2.
3. 
P

Relonul 
Petrolul 
Energia 
(12-4)...

Victoria
Poiana 

Caraima- 
ulti- 
3 

2
p 
p

SERIA A IV-A
Voința Constanta — Unirea . 

forie Nord 1—1 (0—0). Dunărea
Cernavodă — Marina Mangalia 
3—2 (2—1). Electrica Constanta — 
Chimia Brăila 1—1 (1—0), Dună
rea Tulcea — Comerțul Brăila 
0—0. Autobuzul Făurei — Portul 
Constanta 1—0 (0—0), Granitul
Babadag — Gloria Murfatlar 1—2 
(0—0). Ancora Galati — Minerul 
Măcin 1—0 (1—0). Viitorul Brăila 
— I.M.U Medgidia 2—0 (0—01

Pe primele locuri: 1. Portul 
Constanta 8 p (11—2), 2. Autobu
zul Făurei 8 o t8—2), r 
P’-ăUa 7 d (7—31 .. pe 
15 Marina Mangalia 1 
16. Granitul Babadag 0

E-

3. Viitorul 
ultimele: 
p (2—8). 
p (2—151

SERIA A VI-A
Flacăra Moreni — Vulturii 

pulung Muscel 2—1 (1—0), Viito
rul Scomicești — Oțelul Tîrgo- 
viște 4—1 (2—1). Vagonul Caracal
— Electra Titu 0—1 (0—0). ROVA 
Roșiorii de Vede — Chimia Gă- 
ești 3—0 (2—0). F.O.B. Balș — 
Recolta Stoicănești 4—0 (1—0). Ci
mentul Fieni — Constructorul 
Pitești 1—0 (0—0). Cetatea 
Măgurele — Voința Caracal 2—2 
(0—2), Petrolul Tîrgoviște — Pro
gresul Corabia 4—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. Flacăra 
Moreni 9 p (11—5), 2. F.O.B. Balș 
6 p (8—0), 3. Petrolul Tîrgoviște 
6 p (7—3)... pe ultimele: 15. Chi
mia Găești 3 p (3—8). 16. ‘ ’
Caracal 3 d (5—12).

SERIA A VII-A
A.S. Victoria Craiova — 

Iul Drobeta Tr. Severin 
(0—1), Progresul Băilești - 
rea Drobeta Tr. Severin 
(0—0). MEV A Drobeta Tr. Seve
rin — Minerul Lupeni 0—0, Uni
rea Drăgășani — Chimistul Rm. 
Vîlcea 1—0 (0—0). Metalurgistul
Sadu — C.F.R. Craiova 2—1 
(1—0), Cimentul Tg. Jiu — Dună
rea Calafat 2—0 (1—0), Lotrul
Brezoi — Minerul Rovinari 1—0 
(0—0). Constructorul Craiova — 
Dierna Orșova 4—2 (0—0).

Pe primele locuri: 1. Construc
torul Craiova 7 p (11—6), 2. Pro
gresul Băilești 7 p (5—5). 3. Me
talurgistul Sadu 7 o (4—5)... pe 
ultimele: 15. Chimistul Rm. Vil- 
cea 3 p (3—9). 16. Victoria Cra
iova 2 p (2—15).

SERIA A VIII-A
Metalul Bocșa — Știința Petro

șani 2—1 (1—0). Minerul Oravița
— Metalul Oțelu Roșu 1—1 (0—1),
Ceramica Jimbolia — Unirea Sîn- 
nicolau Mare’ 2—1 (1—0). Aurul
Brad — C.F.R. Simeria 1—0 (0—0). 
Vulturii textila Lugoj — Gloria 
Reșița 3—0 (1—0). Minerul Ghelar
— C.F.R. Caransebeș 3—0 (1—0), 
Minerul Anina — Minerul Te- 
liuc 3—0 (2—0). Constructorul Ti
mișoara — Electromotor Timisoa
ra 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. Aurul 
Brad 8 p (14—5). 2. Minerul Ghe
lar 8 p (10—5). 3. Constructorul 
Timișoara 7 p (10—3)... pe ulti
mele: 15. C.F.R. Caransebeș 4 p 
(5—13). 1G. Electromotor Timișoa
ra 3 p (2—7).

Cim-

Tr.

Voința

Meta-
1— 3 

Uni-
2— 0

SERIA A IX-A
Voința Oradea — Armătura Za

lău 1—1 (1—1). Recolta Salonta
— Bihoreana Marghlta 1—1 (0—0),
Gloria Arad — Constructorul Sa- 
iu Mare 2—1 (0—0). Minerul
Șuncuiuș — Minerul Bihor 2—0 
(2—0). Rapid Jibou — Oașul Ne
grești 5—1 (1—1). Strungul Arad
— Constructorul Arad 1—0 (0—0), 
Voința Cărei — Gloria Simleu 
Silvaniei 4—3 (3—1). Someșul Sa- 
tu Mare — Dinamo M.I.U. Ora
dea 6—1 (4—0).

Pc primele locuri: 1. Armătura 
Zalău 9 p (5—1), 2. Someșul Satu 
Mare 8 p (15—3), 3. Voința Ora
dea 7 p (12—4), 4. Gloria Arad 
7 p (7—4)... pe ultimele: 15. Vo
ința Cărei 3 p (6—15), 16. Mine
rul Șuncuiuș 2 p (4—10).

SERIA A X-A
CUPROM Baia Mare — C.I.B. 

Gherla 4—o (3—0), Foresta Bis
trița — Minerul Cavnic 2—0 
(1—0), Minerul Baia Sprie — Pro
gresul Năsăud 5—0 (2—0), Teh-
nofrig Cluj-Napoca — Construcții 
montaj Cluj-Napoca 1—0 (0—0),
Unirea Dej — Bradul Vișeu 2—0 
(0—0). Dermata Cluj-Napoca — 
Minerul Borșa 1—0 (0—0). Mine
rul Rodna — Minerul Băița 5—1 
(2—1), Minerul Băiut — Cimentul 
Turda 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. Minerul 
Cavnic 8 p (9—5), 2. Unirea Dej 
7 p (13—4), 3. Minerul Rodna 7 p 
(14—7), pe ultimele : 15. Pro
gresul Năsăud 3 p (4—12). 16. 
Construcții montaj Cluj-Napoca 
2 p (5—8).

SERIA A XI-A
Avîntul Reghin — Vitrometan 

Medias 0—0. Chimica Tirnăveni
— Metalul Aiud 0—1 (0—0). La- 

Ocna
Sighl- 

2—1 
Iulia 

(0-1),

cui Ursu Sovata — Soda 
Mureș 2—0 (0—0), Metalul 
șoara — I.M.I.X. Agnita 
(2—1), Constructorul Alba
— Unirea Alba Iulia 0—2
U.P.A. Sibiu — Inter Sibiu 0—1 
(0—0), Metalul Copșa Mică —• 
C.I.L. Blaj 4—0 (2—0). Textila Se
beș — Textila Cisnădie 1—S
(1-0).

Pe primele locuri: 1. Unirea 
Alba Iulia 9 p (12—2), 2. Inter 
Sibiu 8 p (6—2). 3. Metalul Cop
șa Mică 7 p (8—4)... pe ultimele:
15. Textila Sebeș 2 p (3—9). 16. 
Lacul Ursu Sovata 2 p (3—18).

SERIA A XII-A
Precizia Săceie — Utilajul Fă

găraș l—o (1—0). l.c.l.M. Brașov
— A.S. Miercurea Ciuc 3—1 (2—0),
Metalul Tg. Secuiesc — Oltul Sf. 
Gheorghe 0—0, Progresul Odor- 
heiu Secuiesc — Carnali Brașov 
2—1 (0—0). Minerul Baraolt —
Minerul Bălan 3—1 (2—1). Viito
rul Gheorghienl — C.S.U. Brașov 
2—0 (1—0). Unirea Sf Gheorghe
— Torpedo Zărnesti 0—0. Chimia 
Or. Victoria — Forestierul Tg. 
Secuiesc 2—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. Progresul 
Odorhei 7 p (14—5), 2. Precizia 
Săceie 7 p (6—2). 3. I.C.I.M. Bra
șov 6 p (10—5)... pe ultimele: 15. 
Metalul Tg. Secuiesc 2 n (2—9),
16. A.S. Miercurea Ciuc 2 p 
(2—11).

1.

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari



SPORTUL A 26-a aniversare a R.P. Chineze

ATLETII ROMÂNI, DOUĂ VICTORII LA BUDAPESTA
în cadrul concursului inter

național de atletism de la 
Budapesta, sportivii români au 
obținut două victorii. Viorica 
Enescu a cîștigat proba de 100

JOCURILE PANAMERICANE 
IA CIUDAD DE MEXICO

Cea de-a 7-a ediție a Jocu
rilor sportive panamericane șe 
va desfășura anul acesta la 
Ciudad de Mexico. între 12 și 
26 octombrie. Se contează pe 
participarea a circa 3000 de 
sportivi din peste 20 de țări.

Președintele Comitetului de 
organizare, cunoscutul arhitect 
Mario Vasqucz. care a proiec
tat arenele unde s-a desfășurat 
Olimpiada din anul 1968. a de
clarat că toate bazele sportive 
din capitala Mexicului vor fi 
puse la dispoziția concurenților. 
în locul vechiului sat olimpic, 
devenit cartier de locuințe, a 
fost construit „satul panameri
can". unde vor fi găzduiți spor
tivii oaspeți- La deschiderea 
Jocurilor sportive panamericane 
va asista și președintele C.I.O.. 
lordul Killanin.

Federația de atletism din 
S.U.A. a definitivat lotul femi
nin care va participa la a- 
ceastă competiție. Din lot fac 
parte, printre altele. Pamela 
Jilles. Sharon Dabney. Kathy 
Wetson. Joni Huntley. Marilyn 
King, Maren Seidler și Marta 
Watson.

m cu timpul de 11,4 (record 
național egalat), iar Dorin Me
ii nte s-a clasat pe primul loc 
în proba de 400 m garduri, 
fiind cronometrat în 51,2. Alte 
rezultate din concursul mascu
lin : 100 m : Leopold (Unga
ria) 10.3 ; aruncarea discului : 
Farago (Ungaria) — 62,52 m; 
săritura în înălțime : Temini 
(Iugoslavia) — 2,18 m ; 400 m ; 
Ijiniei (Iugoslavia) — 47.5.

BOXERII NOȘTRI 
S-AU REMARCAT 

LA SUBOTIȚA
BELGRAD, 29 (Agerpres). In 

orașul iugoslav Subotița au 
luat sfîrșit reuniunile turneului 
international de box, „Spartak- 
30". Un frumos succes a repur
tat boxerul român Ibrahim Fa
redin care a obținut medalia de 
aur la categoria muscă. El l-a 
învins în finală la puncte pe 
Rajtkovski. Un alt pugilist ro
mân, Pavel Nedelcea, a intrat 
în posesia medaliei de argint 
la categoria pană.

S-AU ÎNCHEIAT
C.E. DE TIR

(pistoale olimpice)
In ultima zi a campionatelor 

europene de tir (pistoale olim
pice) s-a desfășurat proba de 
pistol liber (60 focuri). La in
dividual. titlul continental a re
venit lui H. Volmar (R.D.G.) 
cu 572 p (record mondial ega
lat). pe locurile următoare cla- 
sîndu-se J. Faggion (Franța) 
563 p și H. Hromada (Ceho
slovacia) 562 p. în clasamentul 
pe echipe pe primul loc s-a si
tuat formația U.R.S.S. cu 2 223 
p. Dintre trăgătorii români, cel 
mai bun rezultat l-a obținut 
Dan Iuga. 551 p (locul 20). Cu 
un total de 2135 p. formația 
României a ocupat locul 13.

NOU RECORD MONDIAL 
DE ATLETISM

Cu prilejul unui concurs atletic 
desfășurat la Arnhem (Olanda), 
sportivul olandez Jos Hermens a 
stabilit un nou record mondial în 
proba de 20 km, cu timpul de 
57:31,8. Vechiul record era de 
57:44,4 și aparținea, din anul 1972, 
belgianului Gaston Roelants.

înfloresc tradițiile

SPORTURILOR NAȚIONALE

Doi adversari cu lănci împotriva unei singure adversare — 
exercițiu de „Wu Shu“ care cere o înaltă măiestrie.

Foto : SINHUA

ÎNTÎLNIRE DE HALTERE
EUROPA-AMERICA

Federația internațională de 
haltere, cu acordul forului eu
ropean de specialitate, a alcătuit 
cele două selecționate ale Euro
pei care, în zilele de 3 și 14 de
cembrie, vor susține la Montreal 
două întîlnirl amicale cu echi
pele Americii.

Din cele două selecționate eu
ropene fac parte, printre alții, 
cunoscuții campioni mondiali și 
olimpici Alekseev, Șari, Rigert.

CAMPIONATUL MONDIAL
BOGOTA, 29 (Agerpres). La 

Caii au continuat întrecerile 
turneului final al campionatului 
mondial feminin de baschet. 
Selecționata» U.R.S.S., dețină
toarea titlului, a întîlnit for
mația Cehoslovaciei, pe care a 
întrecut-o cu scorul de 62—50 
(31—25). Cea mai eficace ju
cătoare de pe teren a fost 
pivotul Uliana Semionova (2,10 
m), care a înscris 31 puncte. 
Alte rezultate : Japonia — Co
reea de sud 89—62 (41—26) ;
Italia — Columbia 82—63 
(36—30).

în clasament conduce neîn
vinsă echipa U.R.S.S., cu 6 
puncte, urmată de formațiile 
Japoniei și Italiei — cite 4 
puncte (ambele cu cite un joc 
mai puțin disputat).

FEMININ DE BASCHET
în turneul pentru locurile 

8—13, care se desfășoară la Bo
gota, s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Brazilia — Ca
nada 93—83 (46—40) ; Ungaria 
— Senegal 78—21 (30—9). Li
dera clasamentului este selec
ționata Ungariei — 5 puncte, 
urmată de echipele Braziliei și 
S.U.A, — cite 4 puncte.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • Competiția inter

națională feminină desfășurată 
la Lublin a fost cîșiigată de for
mația A.Z.S. Varșovia, care în 
ultimul joc a dispus cu scorul 
de 60—35 (40—19) de echipa 
A.Z.S. Poznan. In partida pentru 
locurile 3—4, echipa cehoslovacă 
Slavia Preșov a întrecut cu sco
rul de 63—54 (33—24) selecționata 
universitară a Franței.

CICLISM • Cea de-a 25-a edi
ție a Turului Bulgariei s-a în
cheiat la Sofia cu victoria rutie
rului polonez Janusz Kowalski, 
urmat de Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
la 1:22, Barczik (Polonia) la 2:44, 
Klasa (Cehoslovacia) la 3:23, 
Ciaplîghin (U.R.S.S.) la 4:13, 
Staikov (Bulgaria) la 4:18 etc. In 
clasamentul final pe echipe, pe 
primul loc s-a situat Bulgaria, 
urmată de U.R.S.S. la 3:30 și 
Polonia la 4:05. Ultima etapă 
(Asenovgrad — Sofia) a fost cîș- 
tigată la sprint de Gorelov 
(U.R.S.S.) — 182 km în 4h 21:05. 
în același timp cu învingătorul 
au sosit și cicliștii români Nico- 
lae Gavrilă și Eugen Dulgherii, 
clasați pe locurile cinci și, res
pectiv, șapte. • Cursa Tours— 
Versailles a fost cîștigată la 
sprint de rutierul belgian Freddy 
Maertens — 247 km în 5h 59:21 
(medie orară 41,241 km). Pe 
locurile următoare, în același 
timp, s-au clasat Van Looy, R. 
de Vlaeminck și F. Verbeeck. 
Eddy Merckx a ocupat locul 9.

Hlinka și Kochta. Pentru oaspeți 
a înscris Hedberg,

TENIS • La Soția, meciul Bul
garia — Austria, pentru turul 
doi al „Cupei Davis" — ediția 
1975—76, s-a încheiat cu scorul 
de 4—1 în favoarea oaspeților. 
In ultimele două partide, H. 
Kary l-a întrecut cu 6—4, 6—0, 
6—0 pe L. Petrov, iar L. Ghenov 
a dispus cu 6—1, - ~ ~ *
P. Feigl. • în cadrul 
competiții, echipa Belgiei a cîș
tigat cu scorul de 4—1 meciul 
susținut la Bruxelles cu forma
ția Olandei. * * ' “
de întreceri, 
3—0 in fața 
calificîndu-se 
tor. • Finala 
Francisco se 
Arthur Ashe

semifinale, Ashe l-a întrecut 
6—2, 6—2 pe Masters, iar Vi- 
1-a eliminat cu 5—7, 6—4, 6—4 
Borowiak. Rezultatele „sfer- 

•" : Ashe — Mayer 4—6,
6—3 ; Borowiak — Stockton 
6—3 ; Masters — Drysdale 
6—4 ; Vilas — Lutz 6—2, 

• La Praga, semifinala inter- 
a ,,Cupei Davis" Cehoslovacia 

— Australia s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 în favoarea gaz
delor, întrucît ultimul meci (Hre- 
bec — Alexander. întrerupt la 
scorul de 6—8. 3—6, 6—1. 6—6), la 
cererea celor doi căpitani de echi
pă, nu a mai continuat.

10—8, G—3 de
aceleiași

HOCHEI • Formația canadiană 
Winnipeg Jets a întîlnit, la Pra- 
ga, selecționata Cehoslovaciei. 
Au cîștigat cu 3—1 (1—0, 2—1,
0—0) hocheiștii cehoslovaci, prin 
golurile marcate de Stastny,
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• După două zile 
India conduce cu 
Tailandei, la Delhi, 
pentru turul urmă- 
turneulul de la San 
va disputa între 
și Guillermo Vilas.

VOLEI • Tn sala „Pierre de 
Coubertin" din Paris s-a desfă
șurat un meci demonstrativ fe
minin, în care reprezentativa Ja
poniei, deținătoarea titlului olim
pic, a întîlnit o selecționată euro
peană. Voleibalistele nipone au 
obținut victoria cu scorul de 3—0.

SAPTAM1NII
Continua turneul preolimpic în Canada 
Turneu la Honolulu 
Manșa a doua din primul 
europene
Cassius Clay - Joe Frazier 
Manila
C.M. (etapa 8) la San Remo 
Tragerea 
Ungaria 
C.M. (F 
Marele

tur în Cupele

(cat. c,rea), la

la sorți în cupele europene (turul 2) 
— R.F. Germania
1) : la Wattkins Glen (S.U.A.) 

Premiu al Națiunilor, la Paris

ÎNAINTEA

CELUI DE-AL TREILEA MECI

CASSIUS CLAY-JOE FRAZIER
în noaptea de marți spre 

miercuri, pe ringul arenei „Coli
seum" din Manila, are loc mult 
așteptatul meci de box dintre 
campionul lumii la categoria 
grea, Cassius Clay și salangerul 
său oficial Joe Frazier, fost de
ținător al centurii. Cei doi pugi- 
liști se întîlnesc pentru a treia 
oară. în primul meci, disputat la 
New-York, în 1971, Frazier a ob
ținut victoria la puncte, după ce 
Clay făcuse cunoștință cu po
deaua în repriza a 13-a. Revanșa 
desfășurată în 1974, a revenit lui 
Clay, învingător la puncte. De 
data aceasta Clay își pune cen
tura în joc pentru a 4-a oară de 
cînd a devenit campion al lumii, 
ca urmare a unei senzaționale 
victorii prin k.o. obținută în 
fața unei alte celebrități a rin
gului, George Foreman. Dacă șa- 
langerii din trecut (Weppner, 
Lyle și Bugner) nu au prezen
tat nici un pericol pentru Clay, 
de data aceasta misiunea cam
pionului este dificilă.

Cassius Clay (33 ani — 101,750 
kg) a declarat, cu inegalabilul său 
optimism, că va cîștiga prin k.o. 
într-una din primele trei reprize. 
La rîndul său, Joe Frazier (31 
ani — 97.750 kg) a spus printre 
altele : „de data aceasta se va 
încheia cu cariera lui Clay, care 
va fi deposedat de titlu".

Sînt binecunoscute succe-s 
sele obținute de sportivii 
chinezi în cei 26 de ani, cîți 
au trecut de la proclamarea 
Republicii Populare Chineze. 
Ei s-au afirmat prin rezul
tate remarcabile obținute în 
diferite discipline, in cadrul 
marilor competiții interna
ționale. Iubitorii de sport 
din întreaga lume au aflat 
cu admirație despre înaltele 
performante ale campionilor 
și recordmanilor chinezi, 
dovada creșterii neîntrerup
te a potențialului mișcării 
sportive din marea tară de 
la răsărit.

Totodată, alături de dis
ciplinele clasice, in R. P. 
Chineză sînt cultivate cu 
grijă și tradițiile legate de 
sporturile naționale. Printre 
acestea, de o largă populari
tate se bucură ansamblul de 
exerciții fizice, cu origini 
străvechi, cunoscute sub nu
mele de „Wu Shu“. Este 
unul din cele mai frumoase 
sporturi. în care spectacolul 
este strins legat de angaja
rea fizică a celor care-1 
practică. De aceea. „Wu 
Shu“ poate fi considerat pe 
bună dreptate ca o adevăra
tă artă, iar mare parte din 
mișcările scenice ale tradi
ționalelor spectacole de o- 
peră chineză îi sînt dato
rate. Acrobatica chineză, de 
asemenea, renumită, se in
spiră din practicile „Wu 
Shu“.

Adunate și perfecționate 
de-a lungul unor întregi se
cole, exercițiile care alcă
tuiesc astăzi disciplina „Wu 
Shu“ sînt nu mai puțin de 
cîteva sute la număr. Ele 
conțin mișcări ce se asea
mănă cu “luptele libere, bo
xul, scrima. Sint folosite 
spada, lănci sau halebarde, 
dar caracteristica esențială 
o constituie faptul că unul 
din competitori caută să-1 
întreacă pe celălalt cu bra
țele goale, bazîndu-se exclu
siv pe viteza și precizia 
mișcărilor sale. Aceasta 
este tocmai proba de măies
trie la care este supus un 
participant la competițiile 
de „Wu Shu“.

Exercițiile „Wu Shu“ se 
.împart la rîndul lor in mai

multe secțiuni, după tipul 
de luptă folosit și anume : 
„Chang Chuan“, „Tai Chi 
Chuan" și „Sin I Chuan". 
fiecare cuprinzînd sute de 
mișcări specifice. Ele pot fi 
executate în confruntare di
rectă a doi participant! sau 
în grup. Adesea, fetele se 
întrec alături de băieți, per
fecționarea tehnicii mișcări
lor permițîndu-le să supli
nească handicapul fizic.

în anii din urmă, sportul 
„Wu Shu“ a luat un avînt 
deosebit în numeroase re
giuni ale R. P. Chineze. 
Prima competiție cu carac
ter național a avut loc în 
1953. Succesul înregistrat a- 
tunci a și dus la punerea 
pe baze noi a acestei dis
cipline. începînd din anul 
1955, o serie de antrenori și 

.specialiști au studiat posi
bilitatea modernizării aces
tui sport, făcîndu-1 mai ac
cesibil maselor largi. Astfel, 
din versiunea tradițională 
au fo.st extrase în total 
exerciții de bază. Ele 
fi practicate cu succes 
tineri și vîrstnici, iar 
loarea lor pentru fortifica
rea organismului este 
sporită.

Sub aceste reguli noi 
desfășurat. în 
primul turneu 
întreaga tară, 
de specialitate 
ființă, pentru 
pe plan national 
ții acestui sport, 
continuă creștere 
la campionatele 
de „Wu Shu“. 
Tsinan în 1972, au luat par
te aproape 400 de concurenți 
din 24 de provincii ale 
rii. 100 000 de spectatori 
asistat Ia demonstrația 
măiestrie a campionilor 
cestui frumos sport.

Anul trecut, o delegație 
de sportivi chinezi, practi
cant! ai „Wu Shu", a fost 
invitată în Japonia, pentru 
a susține o serie de demon
strații. Ele s-au bucurat de 
un deosebit succes, demon- 
strînd înalta valoare a aces
tui sport tradițional, mult 
îndrăgit în întreaga R. P. 
Chineză.

24 
pot 
de 

va-

anul I960, 
,Wu Shu“ pe 
3 federație 
i luat atunci

a activită- 
Ea este în 
și astfel 
naționale 

tinute la

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
UNGARIA (etapa a 7-a): Hon- 

ved — M.T.K. 5—1: Ujpesti
Dozsa — Diosgydr 7—2; Cserel
— Raba Eto 2—0: Ferencvaros — 
Szeged 1—0; Kaposvăr — Video
ton 3—3; Szombathely — BGkesc- 
saba 2—0; Zalaegerszeg — Tataba- 
nya 3—0; Salgotarjân — Vasas 
3—1. Clasament: 1. Ferencvaros
— 12 p; 2. Videoton — 10 p; 3. 
Ujpesti Dozsa — 10 p.

BULGARIA (etapa a 6-a): Sla
via Sofia — Pirin Blagoevgrad 
0—0; Akademik Sofia — Lokomo
tiv Plovdiv 3—0; Lokomotiv So
fia — Spartak Pleven 3—1; Tra- 
kia Plovdiv — Botev Vrata 2—0; 
TSKA — Spartak Varna 2—1, 
Pernik — Sliven 2—0. Stara Za- 
gora — Cerno More Varna 1—1, 
Dunav Ruse — Levski Spartak 
Sofia 2—2. Clasament: 1. ȚSKA
— 9 p; 2. Slavia — 8 p: 3. Aka
demik — 8 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 10-a): 
Kosice — Ostrava 6—1; Slovan 
Bratislava — Trencin 6—0; Slavia 
Praga — Tmava 5—0; Dukla — 
Brno 1—1; Plsen — Kosice 3—0.

Clasament: 1. Slovan Bratislava
— 14 p; 2. Kosice — 14 p; 3. 
Dukla Praga — 12 p.

PORTUGALIA (etapa a 4-a): 
Academica — Benffca 2—4 ; Be- 
lenenses — Tomar 2—0: Farense
— F.C. Porto 1—0; Braga — Se- 
tubal 0—0; C.U.F. — Guimaraes 
0—2; Sporting — Estoril 2—1; 
Boavista — Atletico 4—3: Leixoes
— Beira Mar 3—1. Clasament: 1. 
Braga — 7 p; 2. Benfica 7 p; 3. 
Boavista — 6 p.

OLANDA (etapa a 6-a): Maas
tricht — Feyenoord 1—1: Sparta
— Eindhoven 1—0; Ajax — Graaf- 
schap 3—0; Eindhoven — F. C. 
Amsterdam 2—1; Telstar — AZ 
’67 Alkmaar 1—1; Twente Ens
chede — F.C. Utrecht 2—0; Nac 
Breda — GFC Den Haag 2—0. 
Clasament: 1. Feyenoord — 10 p; 
2. Twente — 10 p; 3. Ajax — 9 p.

TURCIA (etapa a 4-a): Galata- 
saray — Altay 1—1; Besiktas — 
Fenerbahce 1—1; Ankaragucu — 
Orduspor 3—1; Goztepe — Zon- 
guldak 2—1; Trabzonspor — Es-

kisehirspor 2—1. Clasament: 1.’ 
Trabzonspor — 7 p; 2. Goztepe 
— 6 p; 3. Fenerbahce — 6 p.

AUSTRIA (etapa a 9-a): Ad
mira Wacker — Austria Klagen
furt 5—1; AK Graz — Wacker 
Innsbruck 0—0 ; VOEST Linz — 
Sturm Graz 2—1; Rapid Viena — 
Austria Viena 1—1; Austria Salz
burg — ASK Linz 1—1. Clasa
ment: 1. Austria Viena — 13 p; 
2. Admira Wacker — 11 p; 3. 
Rapid Viena — 11 p.

★
• La Helsinki. în C.E. de ti

neret. Italia a învins cu 3—2 
(1—2) Finlanda. Au înscris: Ca- 
sarsa (2) și Maldero. respectiv 
Heiskanen (2).

• La Swiece (Polonia) în meci
amical de juniori: Polonia —
R.D. Germană 2—1 (1—0).

• In C.C.E. (meci retur) echi
pa islandeză I. A. Akranes a în
vins, pe teren propriu, cu 4—0 
(1—0) formația Omonia Nicosia 
(Cipru). în tur: 1—2.
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