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IN Al 3.!ea DINAMO A ÎNVINS
DERBY

AL POLOIȘTILOR LA MARE LUPTĂ PE
(2-1)
RAPID

REPREZENTAREA DEMNĂ, VALOROASĂ, 
IN „CUPELE EUROPENE" - OBIECTIV 

NEREALIZAT DE FOTBALUL NOSTRU!

Cea de a treia manșă a der- 
by-ului Dinamo — Rapid pen
tru titlul de campioană a tării 
la polo a atras ieri după amia
ză. la piscina Centrului de pre
gătire olimpică al C.N.E.F.S., un 
public numeros, dar jocul nu a 
mulțumit decît în parte pe cei 
dornici să uriitărească pasionan
ta întrecere a celor mai buni 
poloiști români. Cele două e- 
chipe au făcut o adevărată ri
sipă de efort, dar în același 
timp au acționat, mai ales în 
ofensivă, cu o prea mare pru
dentă. crisparea și emoția pu- 
nîndu-și adesea amprenta asu
pra evoluției jucătorilor.

Au cîștigat, la mare luptă, 
sportivii dinamoviști cu 2—1 
(1—1, 0—0. 0—0. 1—0). luîndu-și 
astfel revanșa pentru înfrînge- 
rea suferită în partida anteri
oară, la Cluj-Napoca. Dar, cam
pionii au trecut prin mari e- 
moții pînă s-au văzut în pose
sia celor două prețioase puncte 
datorită cărora — cu un golave
raj superior feroviarilor — au 
revenit în fruntea clasamentu
lui în momentul de față, atît 
Dinamo cît și Rapid totalizează 
cite 27 de puncte, urmînd ca 
rivalitatea lor să fie tranșată în 
următoarele două meciuri din 
turneul final.

Nastasiu (Dinamo) are o poziție bună, dar in loc să șuteze, el 
caută un partener pentru a-i pasa... Foto : V. BAGEAC

Cei care au deschis scorul în 
meciul de ieri au fost poloiștii 
dinamoviști. După o suită de 
atacuri ratate la o poartă și la 
cealaltă, Zamfirescu a șutat pu
ternic, mingea a lovit bara, a- 
poi umărul lui Slavei, ricoșînd 

în plasă. 37 de secunde mai 
tîrziu, la o situație de „om în 
plus". Băjenaru a pasat exce-

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2-3)

în general, reprezentarea fot
balului nostru de-a lungul ani
lor în „Cupele europene", este 
deficitară, nemultumitoare, un 
indiciu al mediocrității fotba
lului nostru pe planul competi
țiilor continentale inter-cluburi.

De la ediția 1964/65 a Cupe
lor europene și pînă azi. echi
pele de club românești au sus
ținut 148 de meciuri, dintre 
care au cîștigat 54, au remizat 
30 și au pierdut 64 :

148 54 30 64 191—234 138 p, 
ceea ce înseamnă că echipele 
noastre au obținut sub jumă
tate din numărul punctelor 
puse în joc (296), mai precis 
47,5 la sută, deci nesatisfăcător.

Și mai elocvent este faptul că 
marea majoritate a echipelor 
noastre participante la cupele 
europene, în număr de 19, au 
părăsit competiția după primul 
tur, 18 au jucat în al doilea 
tur, și numai trei dintre ele 
(Rapid de două ori și F. C. 
Argeș) au figurat în turul al 
treilea, iar două (U.T.A. și S.C. 
Bacău) în turul al patrulea. 
Aceste ultime formații au 
avut pe lingă realizările lor și 
beneficiul întîlnirii pe parcurs

PE MARGINEA ELIMINĂRILOR CELOR PATRU ECHI
PE DE CLUB ROMÂNEȘTI, DIN PRIMUL TUR AL „CU
PELOR EUROPENE", Șl IN PRIMUL RÎND A ECHIPEI 
CAMPIOANE A TARII, DINAMO BUCUREȘTI, PENTRU 
SLĂBICIUNI PROPRII FOTBALULUI NOSTRU : LIPSA 
DE PREGĂTIRE ORDONATA Șl DISCIPLINATA, EVO
LUȚIE NESATISFÂCÂTOARE DIN PUNCT DE VEDERE 
TEHNIC, TACTIC Șl FIZIC, SUB NIVELUL CERINȚELOR 
INTERNAȚIONALE, INSUFICIENTĂ DĂRUIRE Șl COM
BATIVITATE, FORȚĂ OFENSIVĂ MINORĂ, RATĂRI INAD
MISIBILE.

turul al treilea, poticnindu-se 
de indată ce a intîlnit o for
mație din primul eșalon al fot
balului european. Aceasta în
seamnă că atitudinea puțin 
responsabilă a actualilor noștri 
campioni față de reprezentarea 
în cupele europene este mai 
veche și. nici măcar în acest 
an. cînd s-a atras de mai multe 
ori atenția asupra reprezentării 
demne, valoroase în Cupa cam
pionilor europeni. Dinamo n-a 
reușit să se impună. Cu atît 
mai mult cu cît. în dubla în- 
tîlnire cu echipa Real Madrid, 
atit in deplasare cit și la Bucu
rești, dinamoviștii au primit 
goluri și n-au înscris goluri 
din cauza propriilor lor slăbi
ciuni. Victoria minimală de la 
București, cu 1—0, rămine fără 
efect in condițiile eliminării 
din competiție. In ansamblul 
celor două partide, Dinamo a 
dat dovadă de mari slăbiciuni, 
de insuficientă putere de luptă, 
și de combativitate, de forță mo
rală și dăruire, de ușurință în 
primirea golurilor de la Ma
drid, impovărindu-se astfel 
pentru meciul-retur. De aseme
nea, a arătat lipsă de forță o-

Campionatele individuale de box

SL ANUNȚĂ 0
Au mai rămas aproximativ 

două săptămîni pînă la gongul 
inaugural al turneului final al 
campionatelor republicane indi
viduale de box pentru seniori 
pe anul 1975. La federația de 
specialitate au sosit, în urma 
stabilirii cîștigătorilor de zonă, 
înscrierile de principiu pentru 
actuala ediție a întrecerii. Se 
scontează pe prezenta a apro
ximativ 200 de sportivi și, în 
această situație, organizatorii au 
fost nevoiți să destine turneului 
mai multe zile decît se preco
nizase, devansînd data startului. 
Astfel, vizita medicală, cîntarul 
oficial și tragerea la sorți vor 
avea loc în ziua de vineri 17 
octombrie, iar prima reuniune 
se va disputa sîmbătă 18 X, de 
la ora 15. Finala, duminică 26 
X, de la ora 10.

Avînd în vedere importanța 
evenimentului, s-a stabilit ca 
turneul final să fie găzduit de

REPORTAJUL NOSTRU 

DOCTOR, CU VOIE, LA... „SCUTIRI" 
• 770 de solicitări in 9 zile 1 ! I • Cu gindul la medii bune, se 
sacrifică sănătatea * Pantofiorii erau prea strîmți ți — deci — 
nu se putea acorda scutire • Un tînăr care refuză sedentarismul

și solicită singur program de gimnastică medicală

...Pe „Splai", nu prea de
parte de Opereta bucureșteană. 
La policlinica pentru sportivi 
a Capitalei, singurul loc unde 
se eliberează scutiri pentru o- 
rele de educație fizică. Am a- 
flat că aici vin elevi din toate 
școlile Bucureștiului, elevi care 
nu pot face sport, dar și cei 
care nu vor să facă. Și vin 
mai ales părinți, pentru „in
tervenții convingătoare". Săptă- 
mîna trecută, într-o zi oare
care, am urcat la cabinetul 
unde se eliberează scutiri pen
tru sectoarele 5, 6, 7. La ora 
7,30, în fata cabinetului, 15 
persoane. Reporterul intră și 
el pentru o... scutire și devine, 
pentru cîteva ore, ductor sau, 
mai bine zis, asistent la cas
cada de solicitări a scutirilor.

Medicul primar Georgeta Be- 
jenariu coordonează practic „o- 
perațiunea scutiri", care în po
liclinică numără trei cabinete 
pentru cele 8 sectoare ale 
Bucureștiului. Din 1969 răs

ÎNTRECERE EXTREM
Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală.

O scurtă trecere în revistă a 
sportivilor ce-și vor disputa 
întîietatea arată că actuala edi
ție a campionatelor va fi ex
trem de echilibrată, la fiecare 
categorie de greutate existînd 
cel puțin 3—4 sportivi ce as
piră, cu îndreptățite speranțe, 
la primele locuri. De pe listă 
remarcăm o singură absență 
notabilă, campionul european 
al semiușorilor Simion Cuțov, 
care este indisponibil. Iată 
cîțiva dintre favoriți, pe cate
gorii de greutate: semimuscă: 
R. Cozma. Al. Turei. T. Ghi- 
nea. P. Ganea; muscă: C. Gru- 
escu, I. Faredin, Niță Robu, 
Dinu Teodor; cocoș: M. Tone, 
A. Dumitrescu. Memet Iuseim, 
C. Buzduceanu; pană: Gh. Cio
chină, G. Pometcu. M. Ploeș- 
teanu, P. Nedelcea. J. Vancea; 
semiușoară: C. Ștefânovici. A.

punde de această temă a scu
tirilor, și de la bun început ne 
oferă un termen optimist : „în 
ultimul timp numărul solici- 
tanților de scutiri a scăzut, to
tuși...", și fenomenul nu poate 
fi decît îmbucurător. Dar există 
acel „totuși" și se naște logic 
întrebarea : „Cîte solicitări ati 
avut de la 15 septembrie anul 
acesta ?“ Asistenta Maria Fi- 
limon răsfoiește rapid registrul 
scutirilor și aflăm că în 9 zile 
numărul solicitărilor a fost de 
770, cifră care, firește, avea să 
se mărească pînă la sfîrșitul 
„termenului de audiențe". Co
mentăm această cifră, și me
dicul primar ne arată „bare
mul" eliberat de Ministerul Să
nătății, cu bolile și afecțiunile 
pentru care se poate acorda o 
scutire medicală. Un index bo
gat și responsabil, care are

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

DL INTERESANTĂ
Iacob. I. Gheorghe; ușoară: C. 
Cuțov, P. Dobrescu, C. Hoduț, 
FI. Ghiță, C. Hajnal; semimij- 
locie: V. Zilberman, Gh. Agap- 
șa, I. Tîrîlă, I. Vladimir, D. 
Tănase; mijlocie mică: Al. Tîr- 
boi, V. Filip, I. Mocanu, M. 
Lupu, V. Didea; mijlocie: A. 
Năstac. S. Tîrîlă. M. Culineac,
I. Gyorffi; semigrea: C. Dafi- 
noiu, C. Văran, V. Croitoru, I. 
Peter; grea: M. Simon, I. Ale- 
xe, I. Dascălu, V. Lehăduș.

Pentru conducerea și judeca
rea meciurilor la turneul final 
s-a stabilit să oficieze cei mai 
buni arbitri-judecători pe care 
îi avem la această oră. toți 
purtători ai ecusoanelor A.I.B.A. 
sau A.E.B.A. Iată numele lor: 
Virgil Cazacu, Victor Popescu, 
Petre Epureanu, Marin Stănes- 
cu, Ion Boamlă, Mihai Voicu- 
lescu, Petre Mihelfi, Dumitru 
Petrișor, Aii Kișat, Marin Zam
firescu, Ion Ștefan și Victor 
Șchiopu. Apreciatul arbitru in
ternațional, Constantin Chiriac 
va oficia doar la primele reu
niuni, deoarece la 22 octombrie 
va pleca în R.F.G. pentru a ar
bitra întîlnirea dintre tara gaz
dă și reprezentativa Olandei.

Paul IOVAN

DERBY-UL CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL:
STEAUA —DINAMO

Disputa celor mai bune for
mații masculine de handbal 
pentru titlul de campioană a 
țării se reia azi în Capitală, 
la Palatul Sporturilor și Cul
turii (și continuă sîmbătă și 
duminică), prin programarea 
jocurilor etapei a Xl-a, cu care 
se încheie prima parte a în
trecerii. Așa cum ne-a obișnuit 
de ani și ani, finalul turului 
campionatului este marcat de 
desfășurarea derby-ului dintre 
cele două formații care și-au 
înscris, singure pînă acum, nu
mele în dreptul învingătoarelor 
celor 17 ediții consumate : 
Steaua (10 titluri) și Dinamo 
București (7 titluri).

Confruntarea dintre aceste 
două puternice echipe bucu- 
reștene este cu atît mai inte
resantă acum cu cît ele se află 
la egalitate de puncte (19) în 

a unor echipe de la periferia 
clasamentului european.

In pofida unei asemenea si
tuații. dezavantajoase pentru 
fotbalul nostru în palmaresul 
cupelor europene. niciodată 
pînă miercuri 1 octombrie a.c., 
echipele românești nu au fost 
eliminate toate patru din pri
mul tur. Acest eveniment este 
semnificativ pentru stagnările 
și chiar regresul înregistrat de 
fotbalul nostru în ultimii ani.

în fiecare an, la competițiile 
europene sînt înscrise echipele 
cîștigătoare ale campionatului 
și cupei, precum și următoarele 
două echipe din finalul clasa
mentului general, deci primele 
patru echipe ale unei țări care, 
în mod firesc, trebuie să re
prezinte cele mai bune valori 
la nivel de club, în mod spe
cial echipa campioană fiind, de 
regulă, exponenta valorii fot
balului practicat într-un cam
pionat national.

în acest an, campioana 
României este Dinamo Bucu
rești, o echipă-pilon a fotba
lului nostru, ou o bună repu
tație internațională, de la care 
este normal să pretindem per
formanțe superioare. Cercetind 
palmaresul ultimilor 10 ani al 
prezențelor românești la cupele 
europene constatăm că echipa 
Dinamo, cu toată reputația ei 
națională și internațională, nu 
a reușit vreodată să ajungă în 

fruntea clasamentului, fiind de
partajate de golaveraj : Steaua 
264—174 și Dinamo 231—157. 
Cu alte cuvinte, un meci egal

Azi, la Palatul 

Sporturilor 
și Culturii

avantajează campioana „en ti
tre", Steaua. Interesant este și 
faptul că ambele formații au 
cedat primele lor puncte, cîte 
unul fiecare, cu ocazia ultimu
lui turneu al campionatului, 
consumat nu de mult la Galați 
și — culmea ! — ambele acele

fensivă, incapacitate de a fina
liza, de fructificare a unor situ
ații favorabile, mari cît roata 
carului, care ar fi fost și la în- 
demina unor fotbaliști începă
tori pentru a Ie transforma în 
goluri.

Prin urmare, în loc să con
statăm la echipa campioană o 
maturitate generală în aborda
rea unei confruntări interna
ționale. sutele de mii de specta
tori și telespectatori au consta
tat după ambele partide cum Di
namo s-a chinuit în meciul-tur 
să nu primească goluri și a pri
mit nepermis de mult, iar în 
meciul-retur, cum, de asemenea, 
s-a chinuit, în direcție inversă, 
pentru a înscrie goluri care să 
apropie echipa de anihilarea 
dezavantajului de trei goluri. 
Referindu-ne la meciul-retur, 
constatăm că Dinamo a avut 
din prima parte a jocului posi
bilitatea să-și creeze o bază de 
abordare a calificării, înscriind 
în primele 45 de minute două 
goluri. Evoluția echipei Real 
Madrid la București, care nu a 
apărut ca o echipă inexpugna
bilă, a oferit, după cum s-a 
desfășurat jocul, posibilitatea 
unei victorii a gazdelor de di
mensiuni mai mari decît 1—0, 
chiar la nivelul calificării.

Dacă Dinamo nu a realizat 
un asemenea succes, aceasta se 
datorează lipsei de răspundere

(Continuare în pag. 2-3) 

iași formații : H. C. Minaur 
Baia Mare.

Să mai notăm că în rîndurile 
lui Steaua și Dinamo București, 
evoluează peste 90 la sută din 
componenții lotului olimpic : 
Orban, Gațu, Tudosie, Stoekl, 
Birtalan, Kicsidt. Voina, Drăgă- 
niță (Steaua). Penu, Lieu, Gra- 
bovsehi, Stef, Tase, Cosma (Di
namo). Așadar, azi. la Palatul 
Sporturilor și Culturii, „rendez
vous" cu elita handbalului 
nostru.

Iată programul etapei de 
azi : ora 14 — „U" Cluj-Na
poca — C.S.M. Borzești ; 15,15 : 
Politehnica Timișoara — Rafi
năria Teleajen ; 16,30 : Știinta 
Bacău — C.S.U. Galați ; 17,45 : 
A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Bucu
rești ; 19 : Mînaur Baia Mare 
— Dinamo Brașov ; 20,15 5
Steaua — Dinamo București



UN ALIAT DE NĂDEJDE
AL MIȘCĂRII SPORTIVE-

ACTIVUL OBȘTESC
Hotărîrea Plenarei C.C. al 

P.C.R. din februarie-martie 
1973 precizează printre altele 
că „îndeplinirea programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate presu
pune ca educația fizică și spor
tul, integrîndu-se organic în an
samblul muncii educative, să 
contribuie mai activ Ia forma
rea tinerei generații, la menți
nerea și întărirea sănătății, la 
asigurarea unor forme variate 
și atractive de recreare a ma
selor, la creșterea capacității lor 
de muncă".

La înfăptuirea unui asemenea 
obiectiv de o deosebită impor
tanță socială, organele sportive 
din țara noastră precum și fac
torii cu atribuții în acest do
meniu se bucură tot mai mult 
de sprijinul unor oameni ani
mați de o mare pasiune pentru 
exercițiul fizic și sport. Toți a- 
cești oameni, aflați alături de 
activiștii sportivi, în munca de 
cuprindere a maselor în prac
ticarea exercițiului fizic alcă
tuiesc ceea ce numim curent 
activul obștesc.

Valoarea greu de definit în 
cifre sau formule a activului 
obștesc este demonstrată de 
fapte. Ne întrebăm, de pildă, 
ce s-ar fi întîmplat în jude
țul Sălaj, dacă la cîrma comi
siei de turism-alpinism nu s-ar 
fi aflat un președinte neobosit 
ca Ion Tăutu, un pledant ini
mos al drumeției și excursiilor 
cu mii de copii, tineri și chiar 
vîrstnici ? Ce s-ar putea spune 
(și mai ales cit ar merita să 
se scrie) despre învățătorul Au
rel Stelea din Dumbrăvenii Su
cevei, omul care a inițiat în 
șah generații întregi de copii 
și tineri ? Locuitorii județului 
Bistrița-Năsăud vorbesc cu sti
mă despre dr. Ion Vianu, cel 
care de două decenii și mai bine 
este sufletul activității fotba
listice în rîndul tineretului de 
pe aceste meleaguri. Exemple si
milare oferă și doi cunoscuți 
și apreclați activiști sportivi 
obștești din județul Tulcea, a- 
nimatori ai activității de caiac- 
canoe (Vasile Stoian) și volei 
(Vasile Stănucă). Un om aflat, 
de asemenea, la a doua tine
rețe, prof. Ovidiu Gavrilă din 
Focșani, reprezintă pentru ac
tiviștii sportivi ai județului 
Vrancea (și, desigur, nu numai 
pentru ei), un exemplu pildui

Balcaniada

HORIA ISPAS DIN
La Portoroz, în Iugoslavia, 

B-au încheiat întrecerile Balca
niadei de yachting la care au 
participat veliști din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia. Evoluînd la înălțime, 
tînărul Horia Ispas (elev în 
clasa a IX-a) a cucerit locul 1 
la clasa internațională Optimist. 
Cu acest nou succes, Horia Is
pas devine pentru a patra oară 
Campion balcanic la „Optimist" 
(Atena 1972, Istanbul 1973, Con
stanta 1974). O comportare fru
moasă a avut și Adrian Romaș- 
cu (de asemenea elev, în clasa 
a VIII-a). care a ocupat locul 
2 la această clasă. Clasament 
final, după 6 regate: 1. Horia 
Ispas 16,7 p, 2. Adrian Romaș- 
cu 24,7 p, 3. Athanassions Za- 
goritis (Grecia) 32,4 p, 4. Le
vent Ozonur (Turcia) 35 p. 5. 

tor de pasiune pentru popu
larizarea atletismului de masă, 
a crosurilor îndeosebi.

în anii din urmă întîlnim tot 
mai des în detașamentele acti
viștilor sportivi obștești și 
foarte multe femei. Un e- 
xemplu care reține aten
ția este cel al prof. Elena 
Alexandreseu. Cu puțin timp în 
urmă, în calitate de directoare 
a Liceului pedagogic din Iași, 
ea a făcut totul pentru a aduce 
învățămîntul de educație fizică, 
activitatea sportivă ca atare, la 
nivelul materiilor de bază, în 
ideea realistă că viitorul în
vățător sau viitoarea educatoare 
trebuie să fie totodată un pro
pagator și un instructor spor
tiv. Acum, în calitate de inspec
tor general al Inspectoratului 
școlar al județului Iași, prof. 
Elena Alexandrescu caută să 
extindă acest principiu, promo- 
vînd cu toată convingerea ideea 
de mișcare, de sport, în uni
tățile școlare.

Trei primari moldoveni își 
aduc o prețioasă contribuție la 
amplificarea și diversificarea 
activității sportive atît în ceea 
ce privește amenajările, cît și 
programul competițional. Nu
mele lor : Valerian Ghineț (Mu
nicipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej), Petru Țăranu (Gura Hu
morului) și Dimitrie Hreciuc 
(Vatra Dornei).

Capitala oferă și ea exemple 
identice de activiști sportivi ob
ștești cu o recunoscută voca
ție pentru această nobilă înde
letnicire. în fruntea lor îndrăz
nim să-1 punem pe Tănase Ig
nat, omul care, după o înde
lungată și rodnică activitate 
sportivă (fost ciclist), s-a dedi
cat cu o nestinsă pasiune popu
larizării cicloturismului de 
masă. Aproape că nu este du
minică în care Tănase Ignat să 
nu conducă grupuri cicloturis
tice cu zeci și sute de parti- 
cipanți pe cele mai pitorești 
trasee din jurul Bucureștiului.

Așadar, activitatea sportivă 
are în activul obștesc un aliat 
de nădejde. Iată de ce nu vom 
pregeta să reliefăm permanent 
aportul acestuia, entuziasmul și 
competenta cu care participă 
la realizarea multor obiective 
importante ale mișcării spor
tive din țara noastră.

T. BRĂDEȚEANU

de yachting de la

NOU CAMPION LA
Alexandru Feredean (România) 
43,5 p, 6. Namik Bekler (Tur
cia) 44,7 p, 7. Adrian Semenes- 
cu (România) 51 p.

Sub așteptări au concurat ve- 
liștii noștri seniori. Iată rezul
tatele: clasa Finn: 1. Elias 
Hadjipavlis (Grecia) 6 p. 2. De
metrios Sarikavazis (Grecia)
22,7 p, 3. Athanassios Papaioa- 
no (Grecia) 23,7 p... 7. Nicolae 
Opreanu 66,7 p... 10. Constan
tin Ivanovici 73,4 p, 11. Gruia 
Ionescu 86 p, 12. Petre Purcea 
87 p; clasa F.D.: 1. Dușan Puh- 
Davorin Miklavec (Iugoslavia) 
0 p, 2. Filip Zoricic—Mile Gr- 
bavac (Iugoslavia) 17,7 p, 3. 
Nicolaos Dimon — Pavlos Kour- 
koulos (Grecia) 26,7 p... 6. Ion 
Alexandru — Florin Panaitescu 
54 p; Finn (juniori): 1. Anas- 
tasios Boudouris (Grecia) 3 p,

la sfîrșitul săptămînii trecute, 
la Lugoj, pescuind în Timiș. 
Campion a devenit orădeanul 
Alexandru Vegh, care a totali
zat în cele patru manșe 6222 p. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Marin Stoenescu (A.V.P.S. 
sect. 1 București) și Petru Po
rumb (A.V.P.S. Bihor).

® Pescuitul sportiv continuă în 
apele de șes și coline cu rezul
tate mulțumitoare. în Dunăre, 
de pildă, aproape peste tot, se 
prind exemplare mai mici de so- 
motei, șalău, cegă (mai ales în 
apropiere de Cernavodă), precum 
și alți pești ca „săbiuță", caras, 
„albișoară» și mreană. în iazuri, 
crapul și carasul... „mușcă" a- 
proape la fel, ca în timpul verii, 
în bălți cu pești răpitori, știuca, 
bibanul și avatul „mușcă" la lin
gură, dar numai în orele în care 
apa e mai rece, adică dimineața 
și după-amiază tîrziu. (T. R.)

COMPONENȚA LOTULUI OLIMPIC
DE SCRIMĂ LA ÎNCEPUT DE SEZON
După etapa a ll-a diviziilor naționale

La orizont, C. M. de ha

ECHIPA ROMA
IN FAZA PREGATIRILOa

Etapa a Il-a a diviziilor na
ționale A și B la toate armele 
a constituit prima revedere ofi
cială a scrimerilor 
după Campionatele 
de la Budapesta și,

fruntași, 
mondiale 
totodată, 

marcarea, prin competiție, a 
startului luat în vederea Jocu
rilor olimpice de la Montreal, 

Deși se anticipa, ca si în 
etapa anterioară, o dispută e- 
chilibrată între multipla cam
pioană națională la floretă fe
te, Steaua, si cea mai proas
pătă apariție în lumea scrimei, 
cvartetul Dinamo, 
trenorului emerit 
cea nu au avut, 
o problemă în a-si 
ietatea. Ceea ce.

an- 
Vil- 
nici

fața 
sala 
Eli
cei e

elevele 
Andrei 
practic, 
asigura întî- 

evident, le 
conferă, virtual, titlul de cam
pioană națională și pe anul 
1975. Dar, dincolo de rezultatul 
în sine dintre aceste două prin
cipale competitoare (13—3 pen
tru Steaua), interesează evolu
ția floretlstelor ce candidează 
la un loc în lotul olimpic. A- 
cum, la început de sezon, cea 
mai bine pregătită, bătăioasă 
cum o știm, dar cu un plus de 
calm și luciditate, pare să fie 
Magdalena Bartos care. în a- 
ceastă a doua etapă divizio
nară, a înregistrat un scor ex
celent : 16 victorii din tot atî- 
tea asalturi ! De reținut. în a- 
ceeași idee că Ecaterina Stahl, 
campioana mondială a probei, 
s-a prezentat cu multă prospe
țime, trăgînd degajată, ceea ce 
i-a permis să înscrie, de ase
menea, un scor deosebit de 
concludent : 11 victorii din 12 
asalturi. Ea a pierdut in 
revelației reuniunilor din 
Floreasca II. dinamovista 
sabeta Doară, care, prin 
15 victorii din 20 de asalturi, 
a obținut norma pentru cate
goria I. în raport cu 'aportul 
său, mai mult moral, la C.M. 
de la Budapesta (cînd avea o 
pregătire sumară). Ana Pascu 
marchează o .sensibilă apro
piere de potențialul ei ridicat, 
în nota obișnuită, de seriozi
tate și sirguință, Suzana Arde- 
leanu. Un caz aparte : Aurora 
Crișu. Tînăra dinamovista a 
fost prezentă în sală doar ca 
spectatoare. întrucît, după cum 
ne-a spus antrenorul ei. prof. 
C. Pelmus. nu are o pregătire 
corespunzătoare. De altfel, ne 
amintim că în afara perioadei 
premergătoare „mondialelor" de 
tineret. Aurora Crișu nu s-a 
mai pregătit cu asiduitate. A- 
flîndu-se în atentia selecțione
rilor, cazul ei va trebui să-și 
găsească o rezolvare imediată.

Surprizele la floretă băieți

Portoroz

CLASA OPTIMIST
2. George Costos (Grecia) 25,7 
p, 3. Nicolas Vasilev (Bulgaria)
38.7 p... 10. Tudor Dărvărescu
70.7 p.

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din vag. I) 

drept scop apărarea și îngriji
rea sănătății tineretului. Dar, 
în această cifră de 770 sînt in
cluse și destule pseudo-cazuri 
și dr. Georgeta Bejenariu le 
comentează cu vădită tristețe : 
„Vin foarte multe mame și cer 
scutiri pentru un simplu gutu
rai sau fel și fel de nimicuri. 
Cei mai mulți părinți se ener
vează cînd refuz să acord scu
tiri nejustificat, unii ajung 
chiar Ia amenințări. Și aici 
nu-i vorba atît de grija pen
tru sănătatea copilului cit, mai 
ales, de grija pentru note. Pen
tru că, vedeți dv. o notă mai 
slăbuță obținută la educație fi
zică strică media ! Nu întîmplă- 
tor majoritatea solicitărilor de 
acest gen vin din partea părin
ților unor copii foarte buni la 
învățătură, dar comozi, certați 
cu mișcarea".

...Reporterul asistă la „intra
rea în scenă" a celor care so
licită să nu facă ore de edu
cație fizică în școală. Unele ce
reri sînt argumentate. La un 
moment dat apare mama ele
vei M. Dobrescu, de la Școala 
generală 108. Prezintă o ana
liză făcută acum un an și i 
se răspunde, firesc, că nu mai 
e valabilă. Mama, însă, începe 
să protesteze : „Dar vin pen
tru a doua oară în ultimul 
timp, m-am învoit și acum de 
la serviciu". 

n-au fost decît două : rezulta
tul de egalitate dintre Steaua 
si I.E.F.S. (care n-a schimbat, 
însă, configurația clasamentu
lui, echipa militară fiind li
deră). precum și clasarea pe 
locul 3 — în urma unei evoluții 
foarte curajoase — a Politeh
nicii Iași. Dintre candidații 
pentru Montreal, trei ni se par 
a fi călcat cu dreptul : expe
rimentatul Mihai Țiu. marea 
speranță Petru Kuki și mereu... 
așteptatul Tudor Petruș. Dina- 
movistul Petru Buricea. care în 
întrecerea pe echipe evoluează 
la I.E.F.S;, ni s-a părut prea 
puțin concludent pentru aspira
țiile sale. Dar concursurile-test 
sînt abia la început.

Faptul că in proba de spadă, 
Steaua nu are încă un contra
candidat la titlu, este demon
strat și de rodarea in plină 
competiție a unui trăgător foar
te tînăr. Ion Dima, legitimat 
din acest sezon la clubul mili
tar, de la Electroputere Craio
va. Și dacă ierarhia divizionară 
este ca si stabilită, ambițiile 
trăgătorilor de a dovedi o ca
pacitate crescută, în vederea 
selecționării în lot, a stîrnit 
asalturi foarte dirze și echili
brate, aproape în toate partide
le. Un exemplu edificator în 
acest sens îl constituie tenaci
tatea cu care își susține rein
trarea printre primii spadasini 
studentul bucureștean Constan
tin Duțu, trăgătorul nr. 1 al e- 
chipei I.E.F.S., care, se pare, nu 
mai vrea să rateze Montrealul 
cum a ratat Budapesta. Vrem 
să sperăm că în aceeași sferă 
se va înscrie și comportarea 
ulterioară a lui Anton Pongraț. 
Semne s-au văzut la Tg. Mu
reș. După cum ne-a declarat, 
reputatul spadasin este hotărît 
să facă toate eforturile pentru 
a-și aduce o contribuție esen
țială la randamentul echipei, 
alături de O. Zidaru, I. Popa, 
P. Szabo. îndreptățiți compo
nent! ai lotului. Deși a evoluat 
în eșalonul secund, L. Angeles- 
cu și-a susținut cu brio can
didatura atît pentru prima di
vizie (echipa sa. Farul, a și 
promovat), cît și pentru echipa 
națională.

Singura armă in care... con
turile nu sînt încheiate, este 
cea de sabie. Luîndu-și revan
șa pentru infrîngerea din pri
ma etapă, Steaua a egalat în 
fruntea clasamentului pe „Poli" 
Iași, urmînd ca ultima etapă să 
decidă titlul de campioană. La 
Cluj-Napoca, coechipierii lui 
Dan Irimiciuc n-au mai putut 
reedita succesul de la Iași, 
deși n-au fost departe de el 
(au pierdut 4 asalturi la limi
tă !). S-au detașat. conform 
unei scări valorice reale, I. 
Pop, C- Marin, D. Irimiciuc, 
M. Mustață, Al. Nilca. Promo- 
vînd din „B“, dinamoviștii 
bucureșteni, conduși de I. Pan- 
telimonescu și M. Frunză, a- 
nunță un duel în... trei deosebit 
de interesant și de bun augur 
pentru lotul olimpic.

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

— De ce nu vine fata dv ? !... 
Se invocă fel și fel de 

scuze, superficiale, spuse cu ju
mătate de gură, și mama ele
vei M. D. pleacă, hotărîtă 
parcă, să mai încerce vigilența 
medicului și a treia oară, cînd, 
probabil, se va învoi iarăși de 
la serviciu.

...Intră, aproape plîngînd, 
mama elevei Aurelia Prater de 
la Liceul economic nr. 1. Fetei 
i s-a recomandat un program 
de gimnastică medicală, pe 
care-1 urmează cu strictețe, i 
s-a eliberat și 6 adeverință în 
care se precizează că la sfîrși
tul programului medical spe
cial va primi scutirea sau va 
face sport, dar profesorul de 
educație fizică de la liceu nu 
vrea să țină cont de recoman
darea semnată și ștampilată. 
Apare în discuție „profesorul 
de educație fizică" și dr. Geor- 
geta Bejenariu își permite o 
remarcă demnă de meditații : 
„Mulți profesori de sport nu 
țin cont de dezvoltarea speci
fică a fiecărui 
să insiste mai 
tul colectiv al 
rească în mod 
tarea copiilor 
performanță. Nu toți elevii sînt 
apți pentru recorduri, iar a- 
tunci, ca să nu se numere 
printre ultimii, unii apelează Ia 
scutiri". Ideea avea să fie con
tinuată de dr. Violeta Marcu 
și de asistenta sa Tetiva Io
nescu : „Notele Ia ora de edu
cație fizică nu ar trebui acor-

elev. Ei trebuie 
mult pe elemen- 
orelor, să urmă- 
deosebit dezvol- 
și apoi marea

Campionatul feminin de 
handbal. Divizia A, s-a între
rupt încă înainte de a se fi 
consumat integral primul tur, 
urmînd să continue la începu
tul anului viitor. S-a dat. în 
schimb, startul in ultima etapă 
a preparativelor în vederea 
participării la una dintre cele 
mai importante ediții ale 
„mondialelor", cea din Uniunea 
Sovietică, programată între 2 
și 13 decembrie (primele 4 cla
sate la C.M. participă la J.O. 
de la Montreal). Legate între 
ele, cele două evenimente 
ne-au fost comentate de antre
norul coordonator al lotului fe
minin, prof. Constantin Po
pescu.

— Mai întii, despre campio
nat. Ce impresie v-a făcut evo
luția celor 12 divizionare ?

— După opinia mea, cele 8 
etape de campionat au scos în 
evidentă o reală înviorare a jo
cului echipelor : ritm mult 
susținut și un coeficient 
greșeli tehnice în scădere, 
tem vorbi, de asemenea, 
pre creșterea agresivității 
ternului defensiv (deși tehnica 
propriu-zisă este încă precară) 
și a eficacității atacului (s-a 
înscris un număr mare de go
luri), despre existenta unui 
mai mare număr de idei tactice 
(s-a jucat în funcție de calită- 
tățile și defectele adversarului) 
ceea ce, desigur, atestă faptul

mai 
de 
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„MARELE PREMIU
AL MUNICIPIULUI

BUCUREȘTI-
LA AUTOMOBILISM
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Duminică, în Capitală, pe un 
traseu situat în Parcul Tinere
tului (Dealul Piscului) se va des
fășura cea de-a doua ediție a 
concursului automobilistic „Ma
rele premiu al municipiului 
București• **.  întrecerea care con
tează drept a cincea etapă a 
anului (și ultima) în campiona
tul național de viteză și circuit 
va reuni la start pe cei mai buni 
sportivi ai țării în frunte cu Eu
gen Ionescu-Cristea, Dorin Mo
toc, Doru Gîndu, Horst Graef, 
Zoltan Szentpaly, Mircea Hu- 
sescu, Cornel Căpriță și alții.

• A sosit sezonul de toamnă 
la vînătoare. Se vînează la rațe 
și la gîște sălbatice, la porumbei — 
au apărut pasaje din nordul con
tinentului. La sitari, din cauza 
timpului călduros, stolurile mi
gratoare încă nu și-au făcut 
apariția pe meleagurile noastre. 
A început vînătoarea de selecție 
la cerbi (carpatin și lopătar) și 
la căpriori. Pe crestele munților, 
se vînează capra neagră, dar 
numai cu autorizație specială. O 
preocupare principală a asocia
țiilor teritoriale de vînătoare și 
pescuit este în această perioadă 
pregătirea condițiilor de iernat 
la vînat, depozitarea de hrană și 
executarea unor lucrări pentru 
protejarea vînatului în anotimpul 
rece.

a S-au încheiat ultimele com
petiții republicane la pescuitul 
staționar. Cei mai buni undițari, 
cei din grupa A, s-au întrecut,
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Incepind de azi, la

COMPLEXUL APLICATIV „PENTRU Al
La Poligonul Tunari și zona 

învecinată a Pădurii Băneasa, 
de lingă Capitală, se desfășoară, 
incepind de astăzi, etapa fi
nală a importantei competiții 
organizate de C.C. al U.T.C. sub 
genericul Complexul aplicativ 
„Pentru apărarea patriei". Ac
țiunea, de o amploare deosebită, 
a angrenat, în etapele prece

SBT

date pentru performanțe, ci 
pentru participarea efectivă la 
program".

stomacul 1 in-

analizele ? !...

foarte bune... 
era singurul

de 
de
A
să

...O fetită gingașă, de 10 ani, 
Carmen Nistor, însoțită de ma
ma ei. Cindva a făcut balet. 
Acum, mama sa solicită scu
tire.

— O dor picioarele !
Fetița este rugată să meargă 

cîțiva metri.
— 'Sigur că o dor picioarele ! 

Pantofii sînt prea mici, o string. 
Sînt de lac, și lacul încinge. 
Schimbați-i încălțămintea !

— O doare și 
sistă mama.

— I-ați făcut
— Da !
Analizele erau 

în schimb, nu 
„caz" asemănător !

...Un tînăr înalt și fin,
18 ani, Valentin Gheorghiu, 
la Liceul Gheorghe Șincai. 
venit din proprie inițiativă 
solicite un program de gimnas
tică medicală. Are o discopa- 
tie lombară, care l-a chinuit 
mult, un an I-a ținut chiar în 
afara școlii.

— De ce solicitați gimnas
tică medicală ?

— Sînt tînăr, și organismul 
meu are nevoie de multă, multă 
mișcare. Mi-am dat seama că 
numai prin mișcare și educație 
fizică mă pot reintegra în cir
cuitul firesc al vieții.

Erau cuvintele unui tînăr 
care cunoscuse o boală adevă
rată, ale unui băiat care nu 
mai avea nevoie de demonstra
rea necesității mișcării în viata 
de zi cu -zi...
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nin în campionatele internaționale de judo *

• SÎMBĂTĂ, CUPLAJ DI
VIZIONAR B PE STADIONUL 
DINAMO. în urma acordului 
intervenit între cluburi, parti
dele din cadrul Diviziei B se 
vor disputa sîmbătă pe stadio
nul Dinamo din Capitală, după 
următorul program : ora 13,30 : 
Metalul — Autobuzul ; ora 
15,30 : Voința — Progresul.

• ARBITRII PARTIDELOR 
DIVIZIEI B. SERIA I : • U- 
nirea Focșani — C.S.M. Su
ceava : Mihai Cruțescu (Bucu
rești) • F.C.M. Galati — C.S.M. 
Borzești : N. Georgescu (Bucu
rești) • S. C. Tulcea — F.C. 
Petrolul Ploiești : I. Roșoga 
(București) • Viitorul Vaslui — 
C. S. Botoșani ; Al. Drăguț 
(Zimnicea) • Gloria Buzău — 
F. C. Brăila ; A. Miinich (Bucu
rești) • Victoria Tecuci — 
C.S.U. Galati : C. Munteanu 
(Galați) • Ceahlăul P. Neamț 
— Celuloza Călărași : E. Voicu 
(Oltenița) 0 Prahova Ploiești

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 26 SEPTEMBRIE 1975. Extra
gerea I î cat. 1: 1 variantă 10% 
autoturism „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
2.35 a 19.127 lei ; cat. 3 : 6,70 a 
6.709 lei ; cat. 4 : 17,85 a 2.518 lei ; 
cat. 5 : 74,75 a 601 lei ; cat. 6 : 
173,20 a 260 lei. H&PORT CATE
GORIA 1 : 97.147 lei. Extragerea a 
H-a : cat. A: 1,10 variante autotu
rism „Dacia 1300“ ; cat. B : 2 va

cu care unii dintre fotbaliști, 
antrenorii D. Nicolae-Nicușor și
I. Nunweiller și conducerea 
clubului Dinamo au tratat în 
ultimul timn activitatea, pregă
tirea, comportarea generală 
și obiectivele clubului. Capti
vați de mirajul unor partide 
amicale internaționale, de tur
nee peste hotare, de unele re
zultate satisfăcătoare înregistra
te cu aceste ocazii, clubul Di
namo a uitat că de cinci ani 
de zile, de la meciurile cu Spar
tak Trnava, nu a mai obținut 

nici un succes în meciuri oficiale 
inter-cluburi care să Ie aducă o 
calificare prestigioasă. Cu atît 
mai mult, cu cît Dinamo este 
una din echipele noastre cu 
cele mai bune condiții în cam
pionat. Dar, vorbind de fotbal, 
trebuie să spunem că alături 
de Dinamo, echipele de fotbal 
divizionare și fotbaliștii se 
bucură de priorități și avan
taje pe care alți tineri sportivi, 
din discipline mult mai migă
loase în pregătire, nu le au, 
deși sînt posesori de titluri și 
medalii europene, mondiale și 
olimpice.

în plus, Dinamo, fiind o echi
pă departamentală de presti
giu. ar fi trebuit să fie promo
toarea unor atitudini exempla
re pentru celelalte echipe. însă, 
una din cauzele determinante 
ale eliminării din primul tur 
al Cupei campionilor europeni 
o constituie tocmai un șir de 
indisciolini, de la capitolul pla
nificării activității și pregătirii 
echipei pînă Ia actele de indis

PROCEDEELE DE ATAC EFICIENTE, 
„SECRETUL" SUCCESELOR SPORTIVILOR NOȘTRI
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Campionatele internaționale 
de judo ale României s-au în
cheiat, cum se știe, cu un fru
mos succes repurtat de tinerii 
sportivi ai tării noastre. Ei au 
fost învingători la trei din cele 
cinci categorii de greutate, iar 
alți șase au urcat pe treapta 
a doua sau a treia a podiumu
lui de premiere.

Firește, bilanțul este deose
bit de îmbucurător și eviden
țiază că judo-ul din tara noas
tră se află în plin progres. 
Subliniind și faptul că la edi
țiile anterioare — chiar și a- 
tunci cînd participarea concu- 
rentilor de peste hotare a fost 
mai redusă — sportivii români 
n-au cucerit decît cîte un sin
gur titlu, succesul lor la re
centele întreceri capătă desi
gur alte dimensiuni. Mai mult, 
la această ediție au fost pre- 
zenti numeroși sportivi care a- 
veau înscrise în palmares unele 
rezultate de prestigiu — meda
lii la campionate mondiale și 
europene de juniori, titluri de 
campioni naționali la seniori 
sau victorii asupra unor judoka 
bine cotati în arena internațio
nală. De astă dată însă ma
joritatea lor au întîlnit la 
București adversari de care 
n-au putut să treacă și aceș
tia — spre surprinderea tuturor 
celor prezenti — au fost re
prezentanții tării noastre. H. 
Grobelin (R. F. Germania) cîș- 
tigasc una din cele două serii 
ale categoriei ușoare, dar în fi
nală a fost învins de românul 
Marcel Nuțu. La „semimijlocie" 
sovieticul A. Termibulatov se 
îndrepta cu pași mari spre 
cîștigarea seriei în care se a- 
fla, însă nu l-a putut depăși 
pe Loghin Lazăr, iar vicecam- 
pionul mondial J. Dacoster 
(Franța) a fost trimis în reca
lificări de Petre Moțiu, cel care 
avea să iasă învingător al se
riei respective. Astfel, finala 
categoriei semimijlocie și-au 
disputat-o doi sportivi români ! 
Mai trebuie menționat faptul că 
la această categorie și-au în
cercat șansele nu mai puțin de 
16 concurezi, dintre care 9 din

UM
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Iță a

Sîmbătă și duminică este ul
timul sfirșit de săptămînă plin 
al atletismului de pistă în a- 
cest an. „Cupa României", com
petiția pe echipe care angre
nează, în cadrul reprezentati
velor județene sau a unor clu
buri puternice, întreaga suflare 
atletică a tării, își desfășoară, 
la toate nivelele (zonele) ulti
ma etapă.

Desigur, cota maximă de in
teres o atinge concursul de la 
București (stadionul Republicii, 
sîmbătă de la ora 14 și dumi
nică de la ora 9), unde se vor 
întrece cele mai bune 9 echipe 
din țară — și deci majoritatea 
atleților noștri fruntași —, con
curs în care va fi desemnată 
cîștigătoarea competiției. După 
cum se știe, în urma celor două 
etape desfășurate pînă acum, 
în fruntea clasamentului se gă
sește Steaua, urmată la o di
ferență de 43,5 p de Clubul 
Atletic Universitar. Deși avan
sul poate părea decisiv — mai 
ales că el a fost stabilit în 
etapa a doua, desfășurată tot 

I republicane de călărie
I. POPA — PRIMII CÎȘTIGĂTORI
B. La dentiat Dumitru Loncanu (Stea-
■te au ua) cu Razbec, Tiberiu Vișan
■ finale (Avîntul Cislău) cu Pele și

an de Mihai Aluncanu (Olimpia) cu
ile. Spătar.
ramată Dupâ-amiază s-a desfășurat 
dresaj, proba nr. 2 la obstacole, cat. 
.ră. In semiușoară, remareîndu-se, du- 
t șase pă barajul al doilea. loan Popa 
i figu- (Steaua), cu Fudul. Mihai AIu- 
;. pe neanu (Steaua), cu Drumeț și 
t So- Dumitru Velea (Steaua), cu Fil- 
loiești) des.
lia i-a în urma adiționării rezulta- 
e Ni- telor din cele două manșe, cla-
o) cu samentul general este următo-
Soveja rul: 1. loan Popa, cu Fudul 5 

p — campion republican; 2. Du- 
loc și mitru Velea, cu Fecior 11 p; 3.

at. se- Mihai Aluneanu, cu Spătar 11
upă e- p; 4. Dumitru Velea, cu Fildeș 

bază, 12 p; 5. Tiberiu Vișan, cu Pele
t fără 12 p; 6. Mihai Aluneanu, cu
un ba- Drumeț 15 p.
u evi- I. IONESCU, coresp. jud.

Bulgaria, Franța, R. F. Germa
nia, Iugoslavia, Portugalia și 
Uniunea Sovietică. Subliniind 
și faptul că Toma Mihalache 
s-a impus la categoria mijlo
cie, deși in competiție se aflau 
mai multi pretendenti îndreptă
țiți la primul loc, putem apre
cia că tinerii noștri judoka au 
dominat campionatele interna
ționale.

Se cuvine să mai consem
năm și maniera netă în care 
sportivii români s-au impus la 
această ediție. Ei- ne-au oferit 
prilejul să constatăm — firește 
cu deplină satisfacție — că au 
început să stăpînească bine 
procedee de atac eficiente, în
deosebi din tehnica shime (a 
strangulărilor) și din aceea de 
kansetsu (luxare). Dacă vor 
continua să se pregătească cu 
aceeași sîrguință și seriozitate 
credem că tinerii judoka români 
vor obține succese și în alte 
competiții de amploare.

Costin CHIRIAC

Concurs de aeromodele la Arad

MEMORIALUL „AUREL VLAICU“
La Arad, în fața unui nu

meros public, s-au desfășurat 
întrecerile din cadrul Memoria
lului „Aurel Vlaicu" la aeromo
dele. Competiția — devenită 
tradițională — s-a bucurat de 
un frumos succes, la start ali- 
niindu-se 12 echipe, din mai 
multe județe, cu peste 50 de a- 
parate de zburat. Proba de 
stand a fost cîștigată de A. 
Muneran (Strungul Arad), cu 
aparatul „Vlaicu II“, iar pro
bele de zbor, după cum urmea
ză : „avioane" românești — G. 
Serediuc (Șoimii Bv) — I.A.R. 
81, la juniori și Enache Man 
(Semănătoarea Buc.) — ASTRA, 
la seniori : „avioane" străine — 
D. Cristea (Șoimii Bv), la ju
niori și Fr. Rimoczi (Tehnofrig 
Cluj-Napoca), la seniori. Orga
nizarea a fost excelentă.

in toamnă, și este puțin’ proba- 
bil ca ierarhia să se fi schim- | 
bat într-un interval de timp 
atit de scurt — Ioan Sbter, | 
antrenorul coordonator al Ste- 9 
lei, s-a arătat circumspect în ■ 
privința rezultatului final. „A- ■ 
vem unele indisponibilități — I 
Sebestyen nu va concura, cu 1 
siguranță —, este incertă par
ticiparea Iui Korodi și Ghio- I 
roaie. în plus, vremea nefavo- | 
rabilă ne-ar putea priva de 
punctele suplimentare, „de per- | 
formantă", pe care contăm în | 
cîteva probe". Cum studenții ■ 
n-au renunțat, probabil, la spe- . 
ranța cîștigării titlului, între- 9 
vedem o dispută interesantă, în I 
care ambițiile individuale și co
lective pot aduce, acum, la în- I 
cheierea sezonului, performanțe | 
de valoare.

Interesantă va fi și lupta | 
pentru evitarea ultimului Ioc — I 
deținut de reprezentativa ju- ■ 
dețului Iași — și deci a ba- - 
rajului pentru rămînerea în I 
grupa fruntașă. La Galați (zona I 
II) și Timișoara (zona III), însă, 
echipele Constanței și Bihoru- | 
lui, lidere, speră tocmai în ca- I 
lificarea pentru barajul ce | 
poate aduce uneia din ele pro
movarea în rîndul elitei...

DERBY-UL POLOIȘTILOR
(Urmare din pag. 1) 

lent, FI. Teodor a reluat din ■ 
voie, egalînd în penultima se- I 
cundă a reprizei. în următoare- E 
le două „sferturi", tabela de 
marcaj nu s-a mai modificat. | 
Mai întîi Dinamo, timp de un I 
minut, apoi Rapid, pe parcursul B 
a două minute s-au aflat în su- ■ 
perioritate, dar Nastasiu și Bă- I 
jenaru au greșit copilărește, s 
Golul victoriei l-a realizat La
zăr cu un șut prin surprinde- 8 
re în min. 17,27. Finalul a fost I 
dramatic ; feroviarii, de două 8 
ori cu un om în plus, n-au mai ■ 
putut învinge o apărare bine I 
organizată, care în frunte cu « 
Frătilă și Zamfirescu n-a mai 
făcut nici o greșeală. A arbi- | 
trat foarte bine R. Schilka.
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SPARTUL STUB. - 
flAMJNGO (Brazilia) 

1-0 (0-0)
8 000 de spectatori au asistat pe 

stadionul Republicii la un meci 
echilibrat, de un bun angajament 
fizic. Fiecare fază a punctat do
rința partenerelor de a-și apropria 
victoria, dar mijloacele prin care 
s-au exprimat ele, nu au fost în
totdeauna de calitatea cea mai 
înaltă. Sportul studențesc a pre
zentat un efectiv descompletat de 
accidentările lui m. Sandu. Mari- 
ca.Manea, Grigore și Petreanu, 
Flamengo, campioana Braziliei, 
poate invoca dificultățile debutu
lui într-un lung turneu.

Profilul meciului a fost urmă
torul : pregătirea atacurilor prin 
pase scurte și repetate ale bucu- 
reștenilor, în zona mediană, încer
cări eșuate de a pătrunde în ca
reul advers, finalizate apoi prin 
șuturi puternice, dar nereglate, de 
la distanță. în replica lor, oaspe
ții au mizat pe mobilitatea apar
te a cîtorva jucători (Zico, Lui- 
sinho, Ncto), pe tehnica indivi
duală în general bună, pe o pre
gătire fizică surprinzătoare care 
a „europenizat4* în ultima vreme 
fotbalul brazilian, în detrimentul 
abilității de a manevra. Ei au 
fost, e drept, foarte aproape de a 
deschide scorul (în min. 28), dar 
Răducanu, revenit în poarta pă
răsită, a respins în ultimă instan
ță șutul luf Zico.

Golul victoriei l-a marcat un ti
tular proaspăt al Sportului studen-

REPREZENTAREA DEMNĂ, VALOROASĂ, IN
(Urmare din pag. 1)

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Duel aspru pentru minge intre Cassai (tricou alb) $i Liminha, 
in intîlnirea dintre Sportul studențesc și Flamengo (Brazilia)
țese, Popescu, printr-un voie, la 
o minge aruncată în careu de 
Chihaia, al cărui aport, după in
trarea sa în teren, s-a concreti
zat vizibil prin serviciul său si
gur, prin incursiunile penetrante 
pe aripa dreaptă.

Arbitrul R. Stîncan a condus 
bine formațiile: SPORTUL STU
DENȚESC : Răducanu (min. 46 
Suciu) — CIUGARIN, Cazan, Ol-

ciplină comise de jucători, fie 
in joc, fie in afara jocului, pen
tru care împotriva echipei s-au 
dictat eliminări și suspendări 
de către forurile internațio
nale (Dinu suspendare 6 etape, 
R. Nunweiller și Dobrău cîte o 
etapă), cartonașe galbene (Ga
briel Sandu, Dudu Georgescu, 
Dobrău), viață și acte nesportive 
(Dinu, Dumitrache, Constanti- 
nescu, Gabriel Sandu) care au 
dus la scăderea valorii celor în 
cauză. Cum să nu regrete iu
bitorii fotbalului pe Dumitra
che de acum cîțiva ani, o mîn- 
drie a noastră în Europa, și 
chiar peste Ocean, înaintaș cen
tral de temut pentru portarii 
cu faimă în Europa și în lume, 
care, acum, a slăbit în măsu
ra în care a ratat în meciul 
cu Real Madrid situații unice 
de gol ?

Este regretabil că Dinamo 
București nu a avut din timp 
tăria să elimine multe din ta
rele ce caracterizează încă 
fotbalul nostru, greșeli și ati
tudini care stau și Ia baza 
insucceselor celorlalte echipe 
românești care au părăsit pri
mul tur al cupelor europene : 
A.S.A. Tg. Mureș. Universita
tea Craiova și Rapid. Avem 
prilejul să constatăm, încă o 
dată, că, ceea ce ni se pare 
acceptabil sau chiar „teribil" la 
noi acasă, devine mediocru și 
chiar submediocru în confrun
tările cu echipe puternice eu
ropene. Iată de ce, ca o bază de 
plecare pentru repararea aces
tei situații caracteristice unui 
fotbal modest. TREBUIE POR
NIT DF, T.A INSTAURAREA 
UNUI CLIMAT RIGUROS DE

ACTUALITĂȚI
— Metalul Plopeni : M. Po
pescu (București) • C.F.R. Paș
cani — Cimentul Medgidia : D. 
Ghețu (București). SERIA A 
II-A : • Electroputere Craiova
— Dinamo Slatina : C. Pîrvu 
(Brăila) • Metalul Mija — 
Ș. N. Oltenița : I. Vințan (Si
biu) • Voința București — Pro
gresul București : C. Niculescu 
(București) • Metrom Brașov
— Steagul roșu Brașov : O. An- 
derco (Satu Mare) • Chimia 
Tr. Măgurele — Nitramonia 
Făgăraș : A. Boceanu (Drobeta 
Tr. Severin) • F.C.M. Giurgiu
— Chimia Rm. Vîlcea : I. Sto- 
rog (Bacău) © Metalul Bucu
rești — Autobuzul București : 
M. Buzea (București) • Mine
rul Motru — C. S. Tîrgoviște : 
I. Honig (Arad) • Tractorul 
Brașov — Automatica Alexan
dria : I. Că’boios (Ciuî-Na- 
poca). SERIA A III-A : 0 Glo
ria Bistrița — Rapid Arad :

riante 10% a 17.349 lei ; cat. C 
7,65 a 4.536 lei ; cat. D : 10.15 f 
3.419 lei ; cat. E : 63,20 a 549 lei 
cat. F : 153.20 a 226 lei ; cat. X 
1.711,05 a 100 lei. REPORT CATE
GORIA A : 110.219 lei. Autoturis
mele Dacia 1300 au revenit parti- 
Cipanților MARGARETA SMA- 
RANDACHE din BRAȘOV și MI
HAI TEERIU din BACAU. 

teanu, Tănăsescu — Munteanu, 
Răduiescu, Cassai (min. 46 CHIHA
IA) — GROSU, Roșu, Popescu 
(min. 86 Varodin) ; FLAMENGO : 
Renato — Junior, Rondinelli, 
JAIME, NETO — Liminha, ZICO, 
Edson (min. 20 Tadeu) — Pau- 
linho (min. 64 Edu), Luisinho 
(min. 55 Caio), Luls Paulo (min. 
85 Nei).

Ion CUPEN

„CUPELE EUROPENE*'
ORDINE ȘI DISCIPLINA ÎN 
FOTBAL. LA TOATE EȘA
LOANELE. DE LA ÎNTOCMI
REA UNOR PLANURI DE 
PREGĂTIRE ÎN CARE VOLU
MUL ȘI CALITATEA INS
TRUIRII SA SE FACA LA NI
VELUL FOTBALULUI EURO
PEAN ȘI MONDIAL DE CLA
SA, cu respectarea regulamen
tului și hotăririlor în vigoare, 
cu încetarea oricăror favoruri 
și diferențieri de tratament pe 
scara întregului nostru fotbal, 
cu îndepărtarea din fotbal a 
tuturor acelora, de la fotbaliști 
și antrenori pînă la arbitri și 
conducători de secții și cluburi 
de fotbal, care nu înțeleg că 
NUMAI PRINTR-O MUNCĂ ȘI 
DĂRUIRE PERSEVERENTE, 
PASIONATE PENTRU FOT
BALUL NOSTRU SE POATE 
DEPĂȘI STADIUL NESATIS- 
FACATOR ÎN CARE SE AFLA 
PE EȘALOANELE REPREZEN
TĂRII INTERNATIONALE DE 
CLUB ȘI ECHIPE REPRE
ZENTATIVE.

Este un proces greu dar po
sibil de înfăptuit deoarece fot
balul nostru care se bucură de 
sprijin unanim, are multe 
mijloace și vitalitate pentru a 
realiza un salt care să satisfa
că pe iubitorii fotbalului. Iată 
de ce așteptăm din partea sec
țiilor de fotbal, a cluburilor, 
fotbaliștilor. tehnicienilor și 
federației de specialitate, mă
suri imediate care să ducă în 
viitorul apropiat Ia o reprezen
tare demnă, valoroasă, cu suc
cese prestigioase în cupele eu
ropene inter-cluburi si în com
petițiile rezervate echipelor re
prezentative.

M. Fediuc (Suceava) 0 Unirea 
Tomnatic — Dacia Orăștie ; V. 
Grigorescu (Craiova) • Mine
rul Moldova Nouă — C.I.L. Si- 
ghet : FI. Pitiș (Oradea) • 
C.F.R. Timișoara — Victoria 
Cărei : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) 0 F. C. Șoimii Si
biu — Victoria Călan : I. Chi- 
libar (Pitești) • Mureșul Deva
— Sticla Turda : C. Braun 
(Brașov) • F. C. Baia Mare 

•— U. M. Timișoara : I. Ciolan 
(Iași) • Ind. sîrmei C. Turzii
— Metalurgistul Cugir : T. Vas 
(Oradea) • F. C. Corvinul Hu
nedoara — Gaz metan Mediaș : 
G. Dragomir (București).

• IN ȘEDINȚA SA de aseară. 
Comisia centrală de competi
ții și disciplină a sancționat cu 
mustrare pe D. Georgescu, G. 
Sandu (Dinamo), M. Stelian și 
Manea (Rapid), pentru faptul 
că în meciurile-tur ale cupelor 
europene au fost avertizați, 
primind cartonașul galben.

PRONOSPORT ETAPA DIN
1 OCTOMBRIE 1975

I. Dinamo — Real Madrid 1 
TI. Anderlecht — Rapid 1

III. Dynamo Dresda — A.S.A. 1
IV. St. roșie — Univ. Craiova X
V. A.s-C. Milan — F.C. Everton 1

VI. Dunav Ruse — A. S. Roma 1
VII. Fenerbahce — Benfica 1

VIII. Napoli — Torpedo Moscova X
IX. Juventus — Ț.S.K.A. Sofia 1
X. Ipswich Town — Feyenoord X
XI. Fiorentina — Besiktas 1

XII. Lazio — Cernomoreț Odesa 1
XIII. Derby County — Slovan 1 
Fond de cîștiguri : 127.232 lei.



TURNEUL
PRlULilViPiC

GIMNAȘTII ROMÂNI DOMINĂ AUTORITAR
CAMPIONATELE BALCANICE DE LA PLEVEN

Corespondență din Praga

PENTRU PRIMA OARĂ
DL HANDBAL
MONTREAL, 2 (Agerpres). tn 

penultima zi a turneului preolim- 
pic masculin de handbal, care se 
desfășoară la „Palatul Sporturi
lor" din Sherbrooke (Quebec), 
reprezentativa Poloniei a între
cut cu scorul de 29—24 formația 
Danemarcei. Intr-un alt joc, se
lecționata Japoniei a învins cu 
24—14 echipa S.U.A.

tn clasament conduce echipa 
U.R.S.S. — 8 puncte (un joc mal 
puțin disputat), urmată de for
mațiile Poloniei — 8 p, Danemar
cei — 5 p, Japoniei — 4 p, 
S.U.A. 1 p și Canadei 0 p. In ul
tima zi a competiției se vor dis
puta partidele U.R.S.S. — Da
nemarca și S.U.A. — Canada.

HALTEROFILII EUROPENI
AU DOMINAT CAMPIONATELE MONDIALE

Cea de a 29-a ediție a cam
pionatelor mondiale și cea de 
a 34-a ediție a C.E. de halte
re au polarizat zilele trecute 
interesul amatorilor acestui 
sport din întreaga lume. în 
Sala sporturilor de la Lujniki, 
din Moscova, s-au întrecut a- 
proape 250 de halterofili din 
33 de țări din toate continen
tele.

Duelul dintre sportivii so
vietici și cei bulgari a dominat 
aceste campionate, ca de altfel 
și ultimele mari confruntări 
mondiale, în care sportivii 
bulgari s-au afirmat puternic, 
clasîndu-se pe primul loc în 
clasamentul pe națiuni. De data 
aceasta, echipa U.R.S.S. și-a 
luat revanșa, realizînd numă
rul cel mai mare de puncte
și titluri. Sînt edificatoare în 
această direcție două clasa
mente. Pe echipe : 1. U.R.S.S.
50 p ; 2. Bulgaria 43 p ; 3. Po
lonia 29 p : 4. R.D. Germană 26 
p. Iată și clasamentul meda
liilor pe categorii la suma ce
lor două stiluri, în ordine : aur, 
argint, bronz și total
1. U.R.S.S. .4 4 0 = 8
2. Bulgaria 3 2 3 = 8
3. Polonia 12 1 = 4
4. R. D. Germană 112 = 4

Cu toate că disputele au fost 
extrem de pasionante și echili
brate — numeroase titluri fiind 
acordate la... cîntar, sportivu
lui cu o greutate corporală mai 
mică — de data aceasta nu s-au 
înregistrat prea multe recorduri 
mondiale : în total doar 7, din
tre care cele mai valoroase a- 
parțin tînărului sportiv bul
gar Valentin Hristov. Dintre

PE SCURT © PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Tradiționala cursa 

Internațională de fond de la Lon
don (Ontario) a revenit la actuala 
ediție canadianului Jerom Drayton 
(19,310 km în 54:52,0). Pe locul doi, 
la 9,2 sec s-a clasat Frank Shorter, 
cîștigâtorul probei de maraton la 
J.O. de la Miinchen.

BASCHET • Reprezentativa 
U.R.S.S. continuă să se mențină ne
învinsă în turneul final al C.M. fe
minin de baschet, care se desfășoară 
in aceste zile în orașul columbian 
Caii, in ultimul joc disputat, bas
chetbalistele sovietice au întrecut 
cu scorul de 103—78 (57—42) formația 
Coreei de Sud. Selecționata Ceho
slovaciei a cîștigat cu 84-44 (28-22) 
meciul cu echipa Columbiei, in tur
neul pentru locurile 3-13, care se 
disputa la Bogota, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : S.U.A. — 
Senegal 89-33 (53-17) ; Australia - 
Ungaria 75-73 (38-43). • Partide
disputate în prima zi a competiției 
de la Limanow (Polonia) : OKK Sa
rajevo — Burevestnik Kiev 72—48 (26— 
23) ; AZS Varșovia — AZS Cracovia 
76-61 (36-22). • In cadrul turneu
lui masculin de la Varșovia, echipa 
„Polonia", a întrecut cu 82-71 (35—
42) selecționata R.S.S. Lituaniene. 
Intr-un alt joc, ,,Skra" Bytom a dis
pus cu 66-62 (35-29) de Legia Var
șovia.

BOX • A luat sfîrșit turneul inter
național de la Ostrava, la care au 
participat pugiliști din 14 țări. In or
dinea categoriilor, au ocupat primul 
loc următori boxeri : Iwanicki (Polo
nia), Polak (Cehoslovacia), Torosian 
(U.R.S.S.), Brea (Cuba), Neczik (Un
garia), Bacik (Cehoslovacia), Kicka 
(Polonia), Savcenko (U.R.S.S.), Ter- 
valahti (Finlanda), Kortis (Cehoslova
cia) și Biegalski (Polonia).

CICLISM ® Campionul mondial la 
semifond Dieter Kemper (R.F.G.) a 
terminat învingător în cursa desfă
șurată la „Westfalenhalle" din Dort
mund. Kemper a parcurs distanța» 
de 50 km in 47:25,9, fiind urmat de 
olandezul Cees Stăm, vest-germanul

PLEVEN, 2 (prin telefon). 
La Palatul luptelor din locali
tate au început joi dimineață, 
sub semnul unui mare interes, 
Campionatele Balcanice de gim
nastică. In prima zi au fost 
programate exercițiile impuse 
atît la feminin cit și la mascu
lin, întrecerile desfășurîndu-se 
sub semnul superiorității nete 
a echipelor României, care con
duc in ambele clasamente, iar 
la individual compus reprezen
tanții noștri se află, de aseme
nea. pe primele locuri ale cla
samentelor. Iată rezultatele teh
nice după prima zi de concurs: 
feminin — echipe : România
183.50 p, Bulgaria 181,35 p, 
Iugoslavia 167,55 p ; individual 
compus : Anca Grigoraș (R)
37.50 p. Luminița Milea (R) 
36,80 p. Georgeta Gabor (R) 

cele trei recorduri ale acestuia, 
realizate la categoria grea, cel 
mai valoros este fără îndoială 
cel de la totalul celor două sti
luri : 417,5 kg, performanță care 
rivalizează cu rezultatele de la 
categoria supergrea. Nu este 
lipsit de importanță să relevăm 
faptul că Valentin Hristov are 
doar 19 ani !

Revelații ale acestor campio
nate au fost și halterofilii po
lonezi și cei din R. D. Germa
nă. După o perioadă de anoni
mat, echipa Poloniei a revenit 
pe primul plan, grație muncii 
deosebit de intense desfășurate 
de antrenorul Roguski, care a 
inclus în lot elemente tinere 
(Pawlak, Cziura, lakub), dar 
a menținut și dintre mai vîrst- 
nici, care la un moment dat 
dădeau semne de plafonare : 
Smarlcerz, Kaczmarek ș.a. Hal
terofilii R.D. Germane s-au im
pus îndeosebi la categoriile 
mari, reușind rezultate remar
cabile prin Wenzel. Ziesche și 
Bonk.

în concluzie, la ora aceasta 
marile performanțe mondiale 
aparțin în exclusivitate halte
rofililor europeni, care au cu
cerit toate titlurile mondiale, 
ba, mai mult, s-au clasat la 
majoritatea categoriilor pe pri
mele 6 locuri ! în regres vizibil 
sînt halterofilii iranieni, ja
ponezi și mai ales cei din SUA. 
Prin urmare este de așteptat ca 
și la J.O. de la Montreal rolul 
principal să aparțină haltero
fililor de pe continentul nostru.

Intr-un număr viitor despre 
comportarea halterofililor ro
mâni.

Ion OCHSENFELD

Wilfried Peffgen și elvețianul Rene 
Savari.

HOCHEI. • In campionatul 
U.R.S.S.: Torpedo Gorki — Spartak
Moscova 5-1 ; Traktor Celiabinsk — 
Aripile Sovietelor Moscova 8—3 ; Si
bir Novosibirsk — Dinamo Moscova 
4—12. în clasament conduce Dinamo 
Moscova cu 15 p, urmată de 
Ț.S.K.A. Moscova și Spartak Mosco
va — 13 p.

MOTOCICLISM 0 In cadrul con
cursului de la Florența, Giocomo A- 
gostini a terminat învingător în două 
probe. Campionul italian, care a 
concurat pe o motocicletă ,,Yamaha", 
s-a clasat pe primul loc la clasa 
350 cmc și a cîștigat întrecerea de 
la clasa 500 cmc, în care a realizat 
o medie orară de 140,469 km. Cursa 
rezervată motocicletelor de la clasa 
250 cmc s-a încheiat cu victoria ita
lianului Massimo Buscherini („Ya
maha").

TENIS • In primul meci al com
petiției pe echipe, care se desfă
șoară la Kingston, selecționata 
S.U.A. a întrecut cu scorul de 2—1 
formația Mexicului. (Rezultate : Ashe
— Ramirez 3—6, 6—4, 7—6 ; Tanner — 
Loyo Mayo 6—2, 6—1 ; Ramirez, Loyo 
Mayo — Ashe, Tanner 7—6, 7—5). • 
La Kuala Lumpur se desfășoară me
ciul dintre echipele Pakistanului și 
Malayeziei, contînd pentru primul 
tur al zonei asiatice a „Cupei Da
vis" — ediția 1975—76. După două 
zile de întreceri, scorul este favora
bil cu 3-0 tenismenilor pakistanezi, 
care s-au calificat pentru turul ur
mător al competiției. • in tu
rul doi al turneului feminin de la 
Mission Viejo (California), campioa
na americană Chris Evert a elimi
nat-o pe tînăra sa compatrioată Lea 
Antonoplis (16 ani) cu 6— 1, 6—1. Alte 
rezultate : Lesley Hunt (Australia)
— Marcie Louie (S.U.A.) 6-2, 7—6 ;
Joan Russel (S.U.A.) — Janet New
berry (S.U.A.) 6—4, 6—2 ; Dianne
Fromholtz (Australia) — Isabel Fer
nandez (Columbia) 6-2, 6—2. 

36,60 p. Gabriela Trușcă (R) 
36.40 p, Marieta Kondeva (B) 
36,35. Maria Șatrova (B) 36,30 ; 
masculin — echipe : România 
266,95 p. Bulgaria 262,20 p, 
Iugoslavia 236,85 p. Grecia 
187,15 ; individual compus : Dan 
Grecu (R) 55,20 p, Nicolae O- 
prescu (R) 53,75 p. Ștefan Gali 
(R) 53,05 p. Gheorghi Todorov 
(B) 53,00 p, Galin Popov (B) 
52,75 p. Andrei Keranov (B) 
52,70 p. De remarcat că la fe
minin Anca Grigoraș este în 
frunte la toate cele patru apa
rate, în timp ce la masculin 
cele mai mari note le-au obți
nut : Keranov — la sol. Grecu 
la cal, Oprescu la inele, Todo
rov la sărituri, Grecu și O- 
prescu la paralele. Sorin Cepoi 
(R) la bară fixă.

Valentin Hristov (Bulgaria), 
marele performer al „mondia
lelor"

SE CUNOSC ECHIPELE CALIFICATE 
ÎN ETAPA A DOUA

A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Așadar, s-au încheiat meciu

rile din prima etapă a cupelor 
europene. Din cele 64 de for
mații care au luat startul în 
cele trei competiții au mai ră
mas jumătate. Meciurile din e- 
tapa a doua, programate la 22 
octombrie și 5 noiembrie, vor 
fi cunoscute în urma tragerii la 
sorți, care va avea loc azi, la 
Ziirich.

în prima etapă n-au lipsit 
surprizele, meciurile pasionante 
care au necesitat prelungiri și 
chiar executarea loviturilor de 
la 11 metri ! Din nou, cîteva 
formații s-au calificat în urma 
golurilor marcate în deplasare, 
fapt care confirmă încă o dată 
cît de mult contează un punct

STENOGRAMA UNOR MECIURI MAI IMPORTANTE
Iată unele amănunte privind 

cîteva meciuri mai importante 
și rezultatele care nu au a- 
pârut în ziarul de ieri.

C.C.E. : F. C. Magdeburg — 
F. F. Mâhnii 3—3 (2—1, 1—0), 
după prelungiri și executarea 
loviturilor de la 11 ml După 
90 de minute scorul a fost 2—1 
(în tur 1—2), prin golurile mar
cate de Hoffmann (min. 30), 
Streich (min. 81) și respectiv 
Anderson (min. 65). In pre
lungiri nu s-a mai înscris nici 
un gol, iar la penalty-uri a 
cîștigat Malmo cu 2—1. Deci, 
gazdele au ratat 4 lovituri, iar 
oaspeții 3 !

Wacker Innsbruck — Borussia 
Monchengladbach 1—6 (1—1).
în tur 1—1. Excepțională prin 
ritm și numărul de goluri a 
fost repriza a doua. Au mar
cat : Ileynckes (4), Stielike, 
Simonsson, respectiv Fîindt.

ÎN FINALA „CUPEI DAVIS"
Duminica trecută, un capitol 

de referință a fost înscris în 
istoria sportului cehoslovac, 
cind reprezentativa de tenis a 
țării a obținut calificarea în fi
nala „Cupei Davis“. Pentru 
prima oară. Cehoslovacia intră 
în rîndul acelor țări, puține la 
număr, care au avut deosebita 
cinste de a disputa proba su
premă. Ultima oară, prezențele 
europene în marea finală au 
fost semnate de tenismanii ro
mâni, de trei ori competitori 
direcți la titlu. Acum, sarcina 
de a apăra prestigiul „bătrînu- 
lui“ continent revine jucători
lor cehoslovaci.

Ultimul obstacol în calea ca
lificării au fost reputații repre
zentanți ai Australiei. în frunte 
cu John Alexander și Tony 
Roche. Adversari dificili, chiar 
ne terenurile pragheze și în fa
ta publicului propriu, care — 
cum era și de așteptat — a luat 
cu asalt, timp de trei zile, tri
bunele stadionului din Shvat- 
nice. Pentru căpitanul de echi
pă A. Bolardt. tactica de ur
mat era limpede: „Trebuie să 
obținem victoria în partidele 
de simplu, cu Jan Kodes și 
Jiri Hrebec. La dublu n-avem 
șansă în fata australienilor și 
i.WWWWWW MV»
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STOCKHOLM, 2 (Ager- Jî 
preș). — Federația suede- 

g ză de tenis a acceptat ca g 
finala „Cupei Davis" — Ș 

șd ediția 1971--] 975, în care d- 
echipa Suediei urmează g 
să întîlnească formația F- 
Cehoslovaciei, să aibă 'oc F: 
între 28 și 30 decembrie, g

< la Stockholm. Fj
g g
A\\\\\\\\\\\\v wwwwwwv?
de aceea vom folosi eșalonul 
doi, pe Vladimir Zednik cu 
Frantisek Pala". Logică justă, 
căci încă din prima zi. Ceho
slovacia își asigurase un avans 
substantial (2—0) și primele ra
chete puteau să-și ia un pre
țios timp de odihnă, sîmbătă. 
A urmat punctul decisiv, cuce
rit sărbătorește de Kodes în 
fata lui Roche. Campionul a 
fost purtat pe brațe, dar entu
ziasmul victoriei ar fi trebuit 
să se reverse și asupra omului 
nr. 2. modestul Jiri. cel care 
netezise calea spre victorie, in- 
torcînd un rezultat care putea 
fi decisiv. în ziua precedentă, 
cînd cîștiga partida întreruptă 
cu Roche. Tot el a luptat acerb.

înscris pe terenul formației ad
verse.

în C.C.E. trebuie menționată 
victoria repurtată în deplasare 
de Borussia Monchengladbach 
cu 6—1, în fața formației Wac
ker Innsbruck cu care termi
nase primul meci la egalitate, 
precum și calificarea la limită 
a echipei Juventus în fata lui 
Ț.S.K.A. Sofia. In Cupa cupe
lor eliminarea echipelor Spar
tak Trnava și Djurgaarden pot 
fi considerate singurele sur
prize. In schimb, în Cupa 
U.E.F.A., mai multe formații de 
certă valoare, ca Feyenoord, 
Everton, Voivodina Novi Sad, 
Aston Villa au părăsit compe
tiția.

Juventus Torino — Ț.S.K.A. 
Sofia 1—0 (0—0). In tur 1—2. 
A marcat Anastasi.

Dinamo Kiev — Olympiakos 
Pireu 1—0 (0—0). In tur 2—2. 
A marcat Ouiscenko (min. 67).

CUPA CUPELOR : Fioren
tina — Besiktas 3—0. (în tur 
3—0). Au marcat Casso (2) și 
Cesaro.

CUPA U.E.F.A. : Lazio — 
Cernomoreț Odesa 3—0 (1—0
0—0). In tur 0—1. Chinaglia a 
marcat în min. 89, apoi tot el 
a înscris alte două goluri în 
prelungiri.

Milan — Everton 1—0 (0—0). 
In tur 0—0. A marcat Calloni 
din 11 m în min. 65.

B. K. 1903 Copenhaga — 
F. C. Koln 2—3 (2—0, 1—0), 
după prelungiri. Au marcat : 
Christiansen (2), respectiv 
Bruecken în min. 95, 106 și 
119 !

IAN KODBS

în ultima partidă, împotriva lui 
Alexander, deși scorul era de 
3—1 pentru echipa cehoslovacă, 
scor care îi asigurase acesteia 
calificarea și care — de altfel 
— a și rămas înscris ca rezul
tat final al meciului.

Acum așteptăm finala. S-a 
fixat de la început locul dispu
tării ei: Stockholm, sala Kun- 
gligahallen (6000 locuri) Au 
fost discuții asupra datelor. 
Suedezii ar fi dorit să amine 
confruntarea pentru anul viitor, 
în ianuarie, motivînd aceasta 
prin participarea lui Bjbrn 
Borg la o serie de demonstra
ții și la ultimele turnee pentru 
Marele Premiu, la finele aces
tui an. Federația cehoslovacă, 
în schimb .consideră că există 
suficiente date libere în calen
dar pentru ca încheierea actu
alei ediții să nu fie amînată.

Oricum, nu este un secret 
pentru nimeni că Suedia — și 
ea debutantă în finală — păs
trează o bună șansă, organizînd 
întîlnirea pe teren propriu. în 
sală. Mai ales «»’ Borg s-a do
vedit un specialist al jocului 
„indoor". Nu e mai puțin ade
vărat că excelentul tandem Ko- 
des-Hrebec poate încurca, chiar 
la Stockholm, toate socotelile. 
Va fi. fără îndoială, o finală 
foarte tare.

ZDENEK VALENȚA 
„Ceskoslovensky sport" — Praga

ECHIPELE CALIFICATE
CUPA CAMPIONILOR EU

ROPENI : Ujpesti Dozsa, St. 
Etienne, Glasgow Rangers, Di
namo Kiev, Derby County, 
Ruch Chorzow, Benfica Lisa
bona, Real Madrid P.S.V. 
Eindhoven, Bayern Mlinchen, 
Molenbeek, Borussia Monchen- 
gladbach, Juventus Torino, 
Hajduk Split, F. F. Malmo, 
Akranes (Islanda).

CUPA CUPELOR: F. C. Den 
Haag, Stal Rzeszow, Szom- 
bothely, Celtic Glasgow, Ein
tracht Frankfurt pe Main, S. C. 
Anderlecht, Ararat Erevan, At
letico Madrid, Sachsenring 
Zwickau Sturm Graz, Wrex
ham, Lens, West Ham United, 
Boavista Porto, Fiorentina, 
Bo roc Banja Luka.

CUPA U.E.F.A.: Spartak 
Moscova. Hertha B.S.C., Stal 
Mielec, F. C. Carl Zeiss Jena, 
Royal Anvers, Ajax Amsterdam, 
Oesters, F. C. Liverpool, Dun* 
dee United, Slask Wroclaw, 
F. C. Koln, Atlone Town (Is
landa) Ipswich Town, F. C. 
Bruges, Grasshoppers Zurich, 
F. C. Porto, Hamburger S.V., 
Inter Bratislava, Honved Bu
dapesta, M.S.V. Duisburg, 
C. F. Barcelona, A. S. Roma, 
Galatasaray, A.E.K. Atena, 
Dynamo Dresda, Vasas Buda
pesta, Torpedo Moscova, Stea, 
ua roșie Belgrad, Levski Spar
tak, Lazio, Sporting Lisabona, 
A. C. Milon.

Sporting Lisabona — Sliema 
Wanderers 3—1 (1—1). în tur 
2—1. Au marcat pentru învin
gători Baltazar, Da Cesta și 
Fernandez din penalty.

Alte rezultate din retur : 
Real Zaragoza — Inter Bra
tislava 2—3 : Honved Buda
pesta — Bohemians Praga 1—1 ; 
Paralimni — M.S.V. Duisburg 
1—7 ; C. F. Barcelona — PAOK 
Salonic 6—1 ; Dunav Ruse — 
Roma 1—0 ; Galatasaray — Ra
pid Viena 3—1 ; A.E.K. Atena 
— Voivodina Novi Sad 3—1 ; 
Vasas Budapesta — Voest Linz 
4—0, Eskișehir — Levski Spar
tak 1—4.
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