
Ultima etapă a „Cupei României** la atletism

STEAUA ȘI C.A.U. CANDIDEAZĂ 
LA CUCERIBEA TROFEULUI
Astăzi, începînd de la ora 14, 

si mîine dimineață, de la ora 
9. pe stadionul Republicii se des
fășoară ultimul concurs din ca
drul zonei I a „Cupei României", 
la capătul căruia vom cunoaște 
cea mai bună e-
chipă atletică a tă
rii. La această o- 
noare candidează, 
practic, două din 
cele 9 formații par
ticipante, Steaua și 
C.A.U., aflate în 
această ordine în 
fruntea clasamen
tului după două e- 
tape. Iată cum a- 
rată clasamentul : 
1. Steaua 449,5 p 
<343 masculin, 106.5 
feminin), 2. C.A.U. 
406 p (238 + 168), 
3. Dinamo 237,5 p 
(158 + 79,5), 4. Ra
pid 134 p (73 + 
61), 5. Cluj 92 p 
(50 + 42), 6. Me
talul 89 p (46 + 
43). 7. Brașov 74 p 
(53 + 21), 8. Ar
geș 69 p (11 + 58), 
9. Iași 54 p (8 
+ 46).

Concursul de pe 
stadionul Republi
cii constituie, tot
odată. și un ultim 
prilej de a-i vedea 
la lucru pe ațle- 
tii noștri fruntași, 
înaintea unei bine
meritate vacanțe.
la capătul unui sezon bogat, 
în care ne-au fidus multe sa
tisfacții. Sperăm că și ultima

Astăzi și miine, in etepa a 8-a a Diviziei A, la fotbal

FIECARE PARTIDĂ CU PUNCTELE El DE ATRACȚIE
s

Pareurgind programul celei 
de a 8-a etape a Diviziei na
ționale A. care urmează să se 
desfășoare azi și mîine. putem 
constata că fiecare partidă are 

CLASAMENTUL

1. A.S.A. 7 4 2 1 14- 6 10
2. Univ. Craiova 7 3 3 1 10- 4 9
3. Steaua 7 3 3 1 11- 6 9
4. S. C. Bacâu 7 4 1 2 10- 7 9
5. F.C.M. Reșița 7 4 1 2 10- 9 9
6. F. C. Argeș 7 2 4 1 8- 5 8
7. F.C. Olimpia 7 2 4 1 9- 8 8
8. „Poli" lași 7 3 1 3 11-13 7
9. Sportul studențesc 7 3 1 3 7-10 7

10. Dinamo 6 3 0 3 11- 8 6
11. Rapid 6 2 2 2 5— 5 6

12. C.F.R. Cluj-Napoca 7 2 2 3 6- 9 6
13. „Poli" Timișoara 7 2 2 3 8-15 6

14 „U" Cluj-Napoca 7 2 1 4 10- 8 5
15. U.T.A. 7 2 1 4 8- 9 5

16. F. C. Bihor 7 2 1 4 6-11 5
17. Jiul Petroșani 7 2 1 4 8-16 5

18. F. C. Constanța 7 2 0 5 5-11 4

punctele ei de atracție. Rețin 
totuși atenția meciurile în 
care evoluează echipele care 
în etapa precedentă au avut 
nereușite. Politehnica Iași și 
A.S.A. Tg. Mureș se numără
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Lumea a evoluat. Copiii de 
azi știu mai multe despre capa
citatea cilindrică a Daciilor sau 
Fiat-ului decit despre lanțul 
urmașei velocipedului de la 
sfirșitul secolului trecut. Co
piii nu mai sînt educați in fami
lie să dorească bicicleta cu ar
doare. La Magazinul copiilor 
din București a dispărut stan
dul Pegasului in jurul căruia 
puștii roiau acum cîtva timp. 
Bicicletele se vind la Magazi
nul Universal Victoria, la eta
jul I, la raioanele pentru oa
meni mari.

...Si totuși, un elev din Titan 
scrie ziarului „România liberă" 
că așteaptă cu nerăbdare des
chiderea magazinului de închi
riat biciclete din cartier, care 
se ijicăpăținează să rămină în
chis. Si totuși, lumea modernă 
n-a uitat bicicleta. Un cunoscut 
afirmă că a numărat la un se
mafor din Amsterdam vreo 175 

intilnire să ne oblige la cu
vinte frumoase...

Reamintim că la Galați și 
Timișoara au loc ultimele e- 
tape, în cadrul zonelor II și 
III, care vor desemna echi

Carol Corbu, unul din atuurile Stelei...
Foto : Dragoș NEAGU

pele participante la barajul 
pentru calificarea în prima 
grupă.

printre" acestea, rezultatele lor 
de egalitate, de acasă, fiind în 
neconcordantă cu aspirațiile și 
bunele evoluții de pînă atunci 
in fata propriului public. Spor
tul studențesc se află si ea în 
aceeași postură, agravată de 
scorul cu care a pierdut dumi
nică. Acum, fiecare din echipe

I

I

lată programul complet al r‘ , 
intre altele, ți schimbarea liderului :

AZI :
POLI TIMIȘOARA — F. C. CONSTANȚA

(se televizează)
MÎINE
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— SPORTUL STUDENȚESC
— F. C. M. REȘIȚA

„ Dinamo")
— SPORT CLUB BACĂU 

„Steaua")
— RAPID
— UNIVERSITATEA CRAIOVA
— A.S.A. TG. MURES
— POLITEHNICA IAȘI

U. T. ARAD
C.F.R. 
DINAMO
(pe stadionul 
STEAUA
(pe stadionul 
F. C. ARGEȘ 
F. C. BIHOR
F. C. OLIMPIA 
JIULO

Toate partidele vor începe la ora 15.
(Citiți in pag. 4—5, vești de la divizionarele A)

de bicicliști ; totalul bicicletelor 
din Singapore întrece trei sfer
turi din populația metropolei ; 
din reportajele filmate in ora
șele chineze sau vietnameze nu 
lipsesc niciodată grupurile ma
sive de călători pe două roți. 
Iar toate acestea, nu numai 

REPORTAJUL NOSTRU
pentru că există o criză a pe
trolului ; nu numai pentru că 
cetățeanul din aceste țări cu
noaște și apreciază avantajele 
efortului fizic al picioarelor 
ritmic împinse pe pedale ; sau 
pentru că primele mijloace de 
transport pe care le vede un 
copil in viața lui sînt, în unele 
țări, bicicletele părinților... Ci 
și pentru că — se spune — bi-
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în derbyul campionatului masculin de handbal, Divizia A

DINAMO - STEAUA 20-20 (12-9)
REZULTATE TEHNICE: „U“, 

Cluj-Napoca — C.S.M. Borzești 
25—22 <14—12), Politehnica Timi
șoara — Petrolul Teleajen 20—15 
(9—6), Știința Bacău — C.S.U. Ga
lați 21—15 (8—6), „U“ București — 
A.S.A. Tg. Mureș 23—19 (8—8),
H. C. Mlnaur Bala Mare — Dina
mo Brașov 23—23 (13—10), Steaua 
— Dinamo București 20—20 (12—9).

Aproape 3 000 de spectatori 
au luat ieri loc în tribunele Pa
latului Sporturilor și Culturii 
pentru a asista la partidele 
programate de cel de al 4-lea 
turneu al campionatului mascu
lin de handbal, Divizia A. De
sigur, punctul de atracție a fost 
derbyul primului tur, meciul 
dintre cele două formații de 
elită ale handbalului românesc 
Dinamo și Steaua, echipe care 
dau reprezentativei marea ma
joritate a componenților.

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 20—20 (12—9). Un
meci de mare luptă, de anga- 

incearcă o recuperare de punc
te. Numai F.C. Constanta are 
o situație aparte. Este greu de 
anticipat că în fața unei echipe 
ca „Poli" Timișoara, intrată, se 
pare pe un bun făgaș, repre
zentanții litoralului vor reuși 
să scoată acel punct pierdut 
la Bacău în min. 90.

etapei, care ar putea aduce,

cicleta este, in condițiile exce
sivelor aglomerări urbane, un 
adevărat „bolid", cu posibilități 
de deplasare și independență 
superioare, deseori, acelora ale 
mijloacelor de transport in 
comun.

Pentru a verifica valabilita

tea acestei ultime afirmații, re
porterul a ..organizat" o în
trecere sui-generis. pe o rută 
intre cinematograful Favorit 
din cartierul bucureștean Dru
mul Taberei si întreprinderea 
Electronica, aflată in centrul 
platformei industriale Pipera. 
Cu alte cuvinte, pe un traseu 
pe care l-ar străbate zilnic, tur- 
retur, un bucureșteap, între lo

jament total, spectaculos, pe 
alocuri dramatic, a încheiat re
uniunea de aseară. Cele două 
echipe, aflate la egalitate de 
puncte în fruntea clasamentu
lui, despărțite doar de golave
raj, neînvinse în acest campio
nat, au pornit în trombă par
tida. S-a jucat în viteză, cu 
combinații subtile și șuturi nă- 
praznice pe poartă. Campioa
na țării, Steaua, a condus cu 
4—2 în min. 15, dar replica 
dinamoviștilor a venit decisă, 
promptă, aducîndu-le „roș-al- 
bilor" mai întîi egalitatea pe 
tabela de marcaj (4—4 în min. 
17) și, apoi, conducerea : 5—4
în min. 18. Partea a doua a 
acestei reprize a aparținut în 
totalitate elevilor antrenorului 
Oprea Vlase. Cu un Lieu ma
gistral (a muncit enorm în a- 
tac și în apărare, fiind catego
ric cel mai bun jucător al me
ciului), cu un Penu sigur pe 
intervenții și un Cosma inci
siv, dinamoviștii s-au distanțat 
de partenerii lor la trei puncte: 
12—9 în min. 29. în partea a 
doua a jocului, deși au condus 
la un moment dat cu 4 puncte (Continuare in pag. a 8-a)

Licu, cel mai bun jucător al meciului, înscrie un nou gol pentru 
Dinamo. Foto : Dragoș NEAGU

începe hocheiul in Capitala

„CUPA ROMÂNIEI" INAUGUREAZĂ SEZONUL
Astăzi, de la ora 16, primele jocuri pe patinoarul „23 August*’

în sfirșit, după o așteptare 
plină de nerăbdare, iubitorii 
hocheiului din Capitală se re- 
întilnesc cu sportul lor prefe
rat : astăzi, pe patinoarul arti

cuință și un posibil loc de 
muncă. Competitoare — trolei
buzul 84 și mașina 104 Rapid 
pe de-o parte, pe de alta, mo
desta bicicletă, in două dimi
neți succesive, cu start la oră 
fixă.

...1 OCTOMBRIE, STAȚIA 
FAVORIT, ora 6,30. Aproxima
tiv 100 de persoane așteaptă 
unul din cele 4—5 mijloace de 
transport in comun. Trece un 
37, apoi un 118. După 2,30 min. 
'vine troleibuzul 84. Nu are lu
me pe scară, dar aici, la Favo
rit, se umple și pleacă cu ușile 
deschise. Reușim urcarea și ne 
așezăm in spate, intr-un loc 
strategic. In următoarele șase 
stații nu se mai urcă alți călă-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 3-a) 

avans (15—11 min. 40), dina
moviștii n-au mai avut decizia 
în atac din prima repriză, iar 
în apărare au comis greșeli 
care le-au adus 9 min. de eli
minare și 5 aruncări de la 7 m. 
Astfel, că, deși au fost mai 
aproape ca niciodată de o vic-

PROGRAMUL DE AZI (cu înce
pere de la ora 14): știința Ba
cău — C.S.M. Borzești, H. C. 
Minaur Baia Mare — Petrolul Te
leajen, Dinamo București — Di
namo Brașov, Politehnica Timișoa
ra — C.S.U. Galați, A.S.A. Tg. Mu
reș — Steaua șl ,,U“ Cluj-Napo
ca — „U“ București.

torie în lața campionilor, ei au 
trebuit să se mulțumească cu 
un draw. Steaua, surprinsă de 
replica adversarului, cu Birta- 
lan care nu se descurcă prea 
bine cind este talonat „om la 
om" și cu Stockl care n-a pu-

Hristoche NAUM

ficial „23 August", începe tur
neul final al popularei compe
tiții, „Cupa României".

Uvertura sezonului se anunță 
interesantă și importantă nu 
numai pe planul întrecerii pur 
sportive sau acela al rivalități
lor tradiționale din hocheiul 
românesc. Ea va trebui să răs
pundă, in aceeași măsură, la 
cîteva întrebări : cu ce bagaj 
de cunoștințe și la ce nivel de 
măiestrie abordează noul se
zon fruntașii acestei discipline ? 
In ce măsură vor putea ei să 
alcătuiască o reprezentativă ca
pabilă să facă față exigențelor 
internaționale în permanentă 
creștere ? ; și, ca un corolar al 
acestora, care au fost rezulta
tele concrete ale unei perioade 
de pregătire desfășurate__ ca
in întreaga noastră mișcare 
sportivă — sub imboldul mobi
lizatoarelor sarcini trasate în 
documentele de partid.

Este, fără îndoială, momentul 
s-o spunem că obligațiile ho
cheiului sint acum foarte mari. 
Ramura aceasta s-a bucurat de 
un sprijin considerabil, concre
tizat intr-o bază materială re
marcabilă. La această oră. sin- 
tem martorii unei situații pa
radoxale : numărul patinoarelor 
artificiale este mai mare decit 
acela al... echipelor care acti
vează în seria de elită a cam
pionatului Diviziei A ! Ceea ce

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. a 3-a)



RECORD DE PARTICIPARE 
LA ORIENTARE TURISTICĂ

Există o tradiție pe care și 
anul 1975 a confirmat-o: cam
pionatele republicane de orien
tare turistică au reflectat atât 
valoarea competitorilor cît și 
6chimbările care s-au produs în 
răstimp de un an în acest sport 
privind dezvoltarea sa pe județe. 
Concluziile care se desprind ana- 
lizînd rezultatele și numărul par- 
ticipanților sint, în acest an, e- 
dificatoare și semnificative.

La campionatele republicane s-a 
remarcat, în primul rînd, nume
roasa participare a tineretului și 
copiilor, numărul finaliștilor la 
copii fiind cu aproape o treime 
mai mare decît în 1974 (289 față 
de 203). Aceasta înseamnă că 
există o preocupare sporită pen
tru atragerea copiilor și tinere
tului în practicarea acestui sport. 
Recordul — ca număr de concu- 
renți și ca titluri obținute (unul 
la copii și două la juniori mici.) 
— îl deține județul Bistrița-Nă- 
săud.

în al doilea rînd s-a înregis
trat o dublare a numărului le 
reprezentative județene la ștafetă: 
17 echipe masculine și 9 femi
nine, față de 8 și respectiv, 5 în 
1974. Clasamentul la această pro
bă a reflectat totodată dezvolta
rea — cantitativă și calitativă — 
a orientării turistice, pe județe. 
Reprezentanții Clujului s-au im
pus cu autoritate, talonați de 
bucureșteni. S-a remarcat reve
nirea în primul eșalon valoric a 
sportivilor arădeni și — surpriză 
plăcută — comportarea meritorie 
a reprezentanților județului Să
laj. Dar ne întrebăm ce se în- 
tîmplă în județe ca Brașov și Si
biu — altădată*-fruntașe — de ce 
Timișul și Prahova (care anul 
trecut a obținut două titluri la 
copii) și chiar Maramureșul sînt 
în declin și de ce județele Neamț 
și mai ales iași, au rezultate 
slabe, după ce debutaseră pro
mițător ?

E drept că în acest an la fi
nale s-au prezentat 26 de județe 
(cu șase mai mult decît în 1974), 
dar această creștere numerică 
n-a însemnat, la toate județele 
și o creștere valorică, unele pre- 
zentînd concurenți care au fă
cut doar figurație.

Campionatele republicane ale 
orientării turistice din acest an 
au beneficiat de organizarea ex
celentă a Comisiei județene Bi
hor, de hărți bine Întocmite, de 
un teren excelent ales (împreju
rimile stațiunii „Băile 1 Mai",). A 
fost un adevărat „festival al o- 
rientării“, care a ținut nouă zile 
și în care s-a constatat și creș
terea, din toate punctele de ve
dere, a capacității organizatorice 
a specialiștilor noștri, fapt re
marcat și de sportivii de peste 
hotare, care au luat startul în 
concursul „Cupa României", des
fășurat în ultima zi a „festiva
lului". (Sever NOR AN)

—0!M SPORTURILE—
tEDOG!OOC®-^IPOJm,nWI

După închiderea taberelor de aviație

1800 DE TINERI AU TRECUT CU SUCCES
PRIMELE EXAMENE ALE CURAJULUI

Aeroclubul piteștean „H. Coandă“, recent înființat, a prezentat la ulti
ma ediție a campionatelor de parașutism o echipă țînără, selecționată 
dintre cei care au făcut formarea în cadrul taberelor U.T.C. De la 
stingă la dreapta: Mircea Constantinescu și Gh. Văleanu — antrenori, 
Ilie Lăzărescu, Dumitru Ghinea, Emilian Tudor, Gh. Voicu, Ștefania
Tănase, Gheorghița Radu.

De curînd s-au încheiat taberele 
cu profil aviatic, organizate în ca
drul aerocluburilor județene de C.C. 
al U.T.C., în colaborare cu federa
ția de specialitate. Bilanțul activiță-
ții tinerilor care își fac ucenicia de 
zburători este bogat. In legătură cu 
aceasta am primit amânunte de la 
secția de specialitate a Comitetului 
Central al U.T.C.

O Este cel de-al doilea an în care 
Comitetul Central al U.T.C. a orga
nizat tabere de instruire a unui ma
re număr de elevi, băieți și fete, pe 
timpul vacanței de vara, pe aerodrom, 
în cadrul disciplinelor aviatice: pa
rașutism, planorism și zbor cu mo
tor. Acțiunea este menita sâ duca 
la îndeplinirea unor obiective impor
tante, stabilite prin documentele de 
partid, privind munca în rîndurile ti
neretului, cum ar fi atragerea lui 
spre activități sportive tehnico-aplica 
tive, specializarea tinerilor în dis
cipline practice, de mare importanța 
sociala și, în același timp, educarea 
tinerei generații în spiritul patriotis
mului, pregătirea ei prin munca, pen. 
tru muncă și apărarea patriei.

Foto: D. NEAGU

Au fost organizate în această var? 
10 tabere, în aerocluburile: ,,Aurel 
Vlaicu" București, „Gheorghe Bănciu- 
lescu" Ploiești, ,,Mircea Zorileanu" 
Brașov, „Henri Coandă" Pitești, „Ma
ramureșul" Baia Mare, „Moldova" 

Mureșul" Tg. Mureș, „Someșeni"

MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU DEZVOLTAREA MODELISMULUI
Zilele trecute a avut loc 

ședința comitetului Federației 
române de modelism, cu care 
prilej au fost trecute In revistă 
activitatea desfășurată în acest 
an, rezultatele înregistrate în 
principalele competiții interne și 
internaționale de aero, navo, ra- 
cheto și automodelism, au fost 
stabilite principalele obiective ale 
acestui sport pentru etapa care 
urmează și au fost adoptate o 
seamă de măsuri organizatorice.

In informarea prezentată cu 
acest prilej, ca și în cuvîntul ce
lor care au purtat discuții pe 
marginea acesteia, s-au făcut a- 
precierile că este necesar, ca 
factorii cu atribuții, activul an
gajat și voluntar, să depună mai 
multă preocupare pentru extin
derea acestui sport în rîndurile 
tineretului, să se asigure o mai

BREVIAR
• Pe cîmpul Luna din apro

pierea orașului Cîmpia Turzli 
s-a desfășurat, pe un timp splen
did, tradiționala competiție de 
aeromodele planoare A 2, dotată 
cu Cupa Napoca. La start au 
fost prezente opt echipe.

în urma unor întreceri, foarte 
strînse, Cupa Napoca a „plecat" 
spre București, fiind cîștigată de 
echipa „AVIA- din Capitală. La 
individual, pe primele trei locuri 
s-au clasat : Eugen Pop (Tehno- 
frig Cluj-Napoca) — 1226 sec. Don- 
du Petrescu („AVIA") — 1185
sec. și Gheorghe Pop („AVIA")— 
1111 sec.
• La Arad, în organizarea Con

siliului județean al organizației 
pionierilor și Filiala A.C.R. din 
localitate, a avut loc un' atractiv 
concurs interj udețean de kar- 
turi. întrecerile micilor piloți au 
fost urmărite de numeroși spec
tatori. Pe primele locuri s-au 
clasat : Sorin Ursu (Arad) —-
începători, Horea Zîmbreanu 
(Arad) — avansați, loan Blaj 
(Arad) — juniori , Elena Dărău 
(Arad) — fete.
• Cu prilejul împlinirii a 50 

de ani de la prima legătură 
radiofonică efectuată de un 
radioamator român, federația de 
specialitate organizează competi
ții republicane sub genericul 
„YO Semicentenar". Este vorba 
de un concurs de unde scurte, 
unul de ultrascurte — afla+e în 
curs de desfășurare, și de Con
cursul de radiogoneometrie ope
rativă — „vînătoare de vulpi" 
(16—20 octombrie).

bună dotare tehnică în vederea 
ridicării performanțelor. Rezulta
tele pozitive înregistrate, ilustra
te în acest an prin 6 recorduri 
mondiale, 28 recorduri republi
cane. 89 titluri de campioni, pot 
și trebuie să fie amplificate. Au fost 
scoase în evidență și o seamă 
de neajunsuri. în cuvîntul său, 
tovarășul Miron Olteanu, secre
tar al C.N.E.F.S., care a condus 
lucrările, a arătat, printre altele 
că este necesar ca modelism ul 
să fie mai mult dezvoltat în rîn
durile tineretului școlar, ca sport 
tehnico-aplicativ de mare impor
tanță în formarea omului nou, 
multilateral dezvoltat ; a fost 
subliniată, de asemenea, cerința 
stringentă de a se organiza cen
trul experimental de modelism, 
de a fi generalizate inițiativele 
valoroase, de a se organiza mai 
multe competiții, promovarea ti
neretului spre înalta performanță 
și altele.

în cadrul măsurilor organiza
torice a fost ales- noul birou al 
comitetului federal și s-au con
stituit comisiile centrale, pe dis
cipline modelistice. Ca pre
ședinte al biroului a fost reales 
tov. Iulfu Furo, vicepreședinte al 
CNOP, în funcția de vicepreședinte 
a fost ales tov. g-ral maior Au
rel Niculescu, iar ca secretar ge
neral tov. Dumitru Cerchezeanu.

loși,
Cluj-Ngpoca precum și la Buzău și Ga
lați, unde există secții de parașutism. 
Au fost cuprinși peste 1 800 de tineri, 
dintre care marea lor majoritate au 
urmat ciclul II de pregătire.
• Activitatea de tabără este Ilus

trată în cifre semnificative: la para
șutism au fost efectuate peste 10 000 
de salturi din turnurile de parașu
tism și 2 500 de salturi cu parașuta 
din aeronavă; s-au executat peste 
5 600 de decolări-aterizări cu plano
rul, iar elevii de la zborul cu motor 
au acumulat fiecare în medie cîte 10 
ore petrecute în văzduh, la manșa 
avionului cu dublă comandă. Cei pes
te 1 800 de tineri au trecut cu suc
ces examenele în această spectacu
loasă dar de mare răspundere activi
tate — aviația sportivă. Și nu numai 
atît. Ei au urmat cursuri de pregătire 
politică și cetățenească, au efectuat 
o serioasă pregătire fizică, au parti
cipat la acțiuni specifice vieții de 
aerodrom.

• Un loc important — în progra
mul de tabără — l-a ocupat activi
tatea sportivă generală. Aceasta pen. 
tru că aviatorul trebuie să fie un 
polisportiv. Avem, în acest sens, bo
gate tradiții, începînd cu Aurel Vlai- 
cu, mare îndrăgostit al motociclismu- 
lui și automobilismului și continuînd 
cu Zorileanu, Romeo Popescu, Mihai 
Pantazi, Gh. Băncîulescu și Gogu 
Ștefănescu, Mihai Savu, Bănică Enciu- 
lescu și atîția alții. Marii aviatori au 
fost și mari sportivi — gîmnaști, bo- 
beri, spadasini, automobTliști, înotă
tori... Este firesc, în consecință, să 
se acorde o mare preocupare pregă
tirii fizice generale. Din păcate, nu 
toate aerocluburile dispun de o bază 
sportivă corespunzătoare. In prezent, 
există preocupări ca în colaborare cu 
federația de specialitate, să se ame
najeze baze sportive complexe în 
toate aerocluburile. Prin sporirea exi
gențelor la pregătirea fizică se va 
putea ridica, în continuare, ștacheta 
pregătirii de specialitate, se va con
tribui la creșterea unui t'neret sănă
tos și viguros.

A La festivitățile prilejuite de în
chiderea taberelor s-a exprimat do
rința unanimă ca succesele din aceas
tă vară, obținute de către viitorii avia
tori, să fie închinate celor două a- 
propiate evenimente de mare însem
nătate în viața tineretului nostru — 
al X-lea Congres ol U.T.C. și a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R.

Viorel TONCEANU

O. FEKETE, TG. MUREȘ. Pen
tru a ne convinge că și în ora
șul dv., ca și la Brăila, progra
mele care se difuzează la me
ciurile de fotbal au un conținut 
interesant și o prezentare gra
fică agreabilă, ne-aȚi trimis și 
dv. un program de la meciul 
A.S’.A. — Dynamo Dresda, pu- 
nîndu-ne întrebarea : „V-a plă
cut Programul, da. Rezulta
tul, nu !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Un sfat echipei F. C. Constanța, 
care pierde al doilea meci con
secutiv în minutul 90 :

Pentru a nu vă mai teme
De acest minut ingrat,
Să conduceți detașat.
Sau să pierdeți... mai devreme! 
VASILE LAZAR, GALATI. Co

Sportul

legul dv. are 100% dreptate : sen
zaționalul final al... finalei tur
neului de baschet de la J.O. din 
Miinchen s-a petrecut așa cum 
susține el. Coșul victoriei a fost 
înscris în ultimele 3 secunde re
gulamentare, jocul fiind oprit 
mai devreme din cauza neaten
ției oficialilor, care nu opriseră 
cronometrul la solicitarea unui 
time-out, de către antrenorul so
vietic, după execuția primei a- 
runcări libere din cele două de 
care a beneficiat formația S.U.A. 
Echipa Uniunii Sovietice a cîș- 
tigat pe „linia de sosire" cu 
51—50.

ING. GHEORGHE CACIULES- 
CU. Pentru nimic în lume, un 
prieten al dv. nu vrea să crea
dă că Peronescu n-a jucat nici
odată în echipa națională. Și 
apelați la mine să-i conving. 
Probabil că îl confundă cu cole
gul său de echipă, de la Jiul, 
Martinovici. Peronescu a fost 
însă și el la un pas de a debuta 
în reprezentativă. El a fost unul 
din jucătorii de rezervă, în 1967, 
în meciul cu Cipru de la Bucu
rești, cîștigat de echipa noastră 
cu 7—0.

CÂRTI NOI

DE HANDBAL Șl

de pagini), avînd

PENTRU CEI INTERESAȚI
VOLEI

Handbalul, disciplina care a cunoscut, 
datorită succeselor realizate de sportivii 
noștri în marile competiții mondiale și 
continentale, o largă răS^îhdire în rîn- 
dul tineretului, presupune, ca și în ca
zul altor ramuri de sport, o intensă 
muncă de pregătire pentru atingerea 
înaltelor cote ale performanței. Este cu
noscut faptul că în procesul de antre
nament se urmărește, în aceeași măsură, 
perfecționarea pe plan tehnico-tactic, dar 
și creșterea continuă a nivelului pregă
tirii fizice. Pornind de la această idee,’ 
Paul Cercel și-a propus să prezinte „Ca
litățile motrice în handbal", lucrare apă
rută recent în Editura „Sport-turism". 
Autorul s-a străduit (în mai puțin de 100 
bază atît experiența proprie, cît și o bogată documentare, 
pună la îndemîna antrenorilor, a profesorilor de educație fizică 
o serie de elemente, de soluții privind această componentă de 
bază a antrenamentului, indiferent de categoria sportivilor, care 
este pregătirea fizică. Dezbătînd cîteva probleme fundamentale 
(îndemînarea, 
adaugă 
teoretic

, viteza, rezistența, forța), volumul în cauză se 
o contribuție meritorie la îmbogățirea pe plan 

handbalului românesc. (Em. F.)
ca

a problematicii

de

Tn contextul necesității de lărgire a 
bazei de masă a voleiului de performan
ță, cartea conf. univ. Florin Balaiș, „în
drumarul instructorului de volei", apă
rută în Editura ,,Sport-Turism“, răspun
de unor nevoi stringente și de actualitate. 
Reflectînd o vastă experiență de antre
nor și de cadru didactic, scrisă într-un 
limbaj accesibil, dispunînd de un bogat 
material ilustrativ, cartea reprezintă un 
veritabil îndrumar atît pentru instruc
torii de volei, cît și pentru ceilalți teh
nicieni, care pot găsi în cuprinsul ei 
numeroase modele de lecții — cu o efi
ciență verificată în practică —. aprecieri 
asupra concepției de pregătire tehnică 
începători sau de avansați, probleme denivelul echipelor_ ______ ____  ___ ... .. .

tactică, precum și o punere la curent cu regulamentul de joc, 
cu modificările survenite în ultima vreme. Lucrarea profeso
rului gălățean constituie, fără îndoială, o contribuție importantă 
la cunoașterea pe scară largă a jocului de volei, un sprijin real 
în activitatea celor care practică acest sport. (A. B.) 9

AGENDA COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
A ÎNCEPUT FINALA 

COMPLEXULUI APLICATIV 
„PENTRU APĂRAREA PATRIEI"

Ieri dimineață, la poligonul 
Tunari din Capitală, s-a dat 
startul în finala Complexului 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei", acțiune dedicată Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
celei de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. întrecerile au fost
încă de la debut foarte dispu- 

peste 200 de concu- 
participanți la prima 
probelor de tragere 

calibru redus și tra- 
dovedind o

tate, cei 
renți — 
manșă a 
cu armă 
seu aplicativ 
bună pregătire fizică și de spe
cialitate. _ . ’ _ ' "
s-au aflat și fruntașii de anul 
trecut ai 
zentanții 
Bistrița-N ăsăud 
După-amiază. I 
sărbătorească a avut 
chiderea festivă.
frumoase demonstrații 
racier tehnico-aplicativ. 
cerile continuă.

tile, ciclocros, cros. Congresul 
al X-lea al U.T.C. este întîm- 
pinat de tinerii sportivi și prin 
participarea la numeroase com
petiții. Sîmbătă și duminică : 
cros, tenis, tenis de masă, o- 
rientare turistică, fotbal, in 
sectoarele 2, 5, 6 și 7 și Ia 
Pădurea Pustnicul. Notăm, de 
asemenea, duminicile cultural- 
sportive, inițiate de Șc. ren. 
49, Grupul școlar Electronica. 
Electromagnetica, Unirea Trico
lor și asociația sportivă din co
muna Chiajna, precum și ,,Cuna 
Diana" la orientare turistică 
(sectorul 3), excursiile și între
cerile de cicloturism de la pă
durile Cernica și Brănești.

Printre protagoniști

competiției, 
județelor 

1 Si 
într-o

repre- 
Suceava, 
Vrancea. 

ambianță 
loc des- 

urmată 
cu

între-

de 
ca-

BOGAT SFÎRȘIT DE SĂPTA- 
MÎNĂ ÎN CAPITALA

Din nou, agenda competiți
ilor sportive de masă a Capita
lei cuprinde un bogat program 
de manifestări. Pionierii vor fi 
prezenți la startul competițiilor 
organizate în cinstea celei de 
a III-a Conferințe pe tară a 
organizației pionierilor. Se vor 
desfășura, pe bazele Voinicelul. 
Titanii, Herăstrău, Tehnoclub, 
Parcul Tineretului, întreceri la 
atletism, cros, patinaj pe ro-

ION POPESCU, BUCUREȘTI. 
Să vă spunem punctajele pe re
prize ale fiecărui judecător, la 
primul meci dintre Cassius Clay 
și Joe Frazier, disputat în 1971 7 
Scuzați-ne, dar nu ne-am gîndit 
că ni se va pune o asemenea 
întrebare șl n-am consultat foile 
de punctaj ale judecătorilor, pen
tru a nota flecare repriză. Este 
o lipsă a noastră.

AUREL SAVU, BUFTEA. Jim
my Connors n-a jucat niciodată 
tn țara noastră. Dar Iile Năstase,

partenerul lui de dublu, 1-â lan
sat invitația de a veni la Bucu
rești, într-un viitor apropiat.

Ilustrații t N. CLAUDlU

TRIPLU SUCCES 
ȘTEFĂNESCU

V

Cea de a ciulea — și ultima — 
reuniune suplimentară din ac
tuala stagiune, nu s-a diferen
țiat prea mult de caracteristica 
celor precedente din categoria 
ei, în sensul că și de data a- 
ceasta s-a creat o notă de in
satisfacție in rîndurile asistenței. 
Mai întîi a fost valabilitatea re
zultatului din „Premiul Scroviș- 
tea“, în care Galen a trecut li
nia de sosire, pe locul al doilea, 
în galop. Dar ceea ce a văzut 
toată lumea, n-au văzut arbitrii 
și ca atare calul n-a fost desca
lificat ! Apoi, primul hit al „Pre
miului Snagov", ca și cursa cîș
tigată de Riposta, au generat 
timpi foarte slabi, ridicînd legi
time semne de întrebare cu pri
vire la comportarea unor concu
renți cu certe șanse ca : Kilo- 
wat. Creol, Orar etc. Au impre
sionat plăcut, în schimb, victo
riile repurtate de Copila, Helio
dor, Ola și Santiago.

în mate vervă, Mircea Ștefă
nescu. cu un triplu succes, a 
realizat un spectaculos salt in 
clasamentul dri verilor, redeschi- 
zînd pasionantul lui duel cu Tă
nase, pentru titlul de campion. 
Cum pînă la sfîrșjtul stagiunii 
nu mai rămas de disputat circa 
zece reuniuni, după rezultatele 
de joi, șansele lor au devenit 
acum egale.

Rezultate tehnice : Cursa I s 
Ola (M. Ștefănescu) 45,7. Sala- 
tiera, simplu 40, ordinea 93 ; 
Cursa II : Rondo (Al. Nacu) 35.5, 
Galen, simplu 3. event 50. ordi
nea 38 ; Cursa TU : Rîgo (Al. 
Nacu) 27.9. Hilton, Kilowjt, 
simplu 9. event 40. ordinea 20, 
ordinea triplă 72: Cursa IV : He
liodor (A. Brailovschi) 29.6. Ha- 
zaica, simplu 3. event 40, ordi
nea 6, trinlu cîștigător 176 : 
Cursa V : Rinosta (M. Ștefănes
cu) 34,2, Balerin. Rîvnatec, simnlu 
6, event 30. ordinea 61 ordinea 
triDlă 574 : Cursa VT î Copila <M. 
Ștefănescu) 27.?. Hilton, sirnnlu 
3. event 37. ordinea 31. trinlu cîs- 
ticător 194 ; Cursa VII : Santiago 
(Gh. Tănase) 35,7, Tufăr:a, 
simolu 2. event 24. ordinea 10. 
Retrageri :

Niddy DUMITRESCU
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DE TIR LA TUNARI
Campionatul Diviziei A de 

rugby continuă astăzi și mîine 
eu jocurile etapei a II l-a. Re
ține atenția partida Dinamo — 
Grivița Roșie, in fapt derbyul 
etapei, care angajează două din
tre cele mai apreciate echipe 
de club din Capitală. Forma 
excelentă a dinamoviștilor, mar
cată prin succese în serie, în
registrate îp actualul sezon. îi 
recomandă ca învingători. Ne 
așteptăm, insă, la o replică 
dirză din partea rugb.vștilor de 
la 
Al. 
in 
au 
mobilizeze și să facă față u- 
nor adversari redutabili. Par
tida este programată astăzi, pe 
stadionul Dinamo II, începînd

Grivița Roșie (probabil fără 
Pop — accidentat) care — 

ciuda tinereții lotului lor — 
demonstrat că știu să se 

să facă față 
redutabili.

•Mfl

CAMPIONATUL FEMININ
DE BASCHET

Datorită formulei de dispu
tare a .......................
lorice, 
secund 
prinde 
mcici uri 
partide care pot fi 
adevărate derby-uri. 
trece și in etapa 
mime, a 13-a, a campionatului 
republican feminin, care are 
arept „cap de afiș“ intilnirea 
dintre echipele Rapid și Olim
pia, ocupantele locurilor 2 și 3 
in clasament. In tur au ciști- 
gat feroviarele cu 74—72, după 
o întrecere in 
tea reveni la 
tiv el or 
grupa 
I.E.F.S. 
76—70).

Diviziei A in grupe va- 
fiecare etapă a turului 
al acestei competiții cu- 
in proporție

echilibrate,

de la ora 
de arbitrul

Deosebit 
nuntă și alte meciuri ale eta
pei. De pildă. Gloria — Farul 
Constanța. Reapariția echipei 
campioane in Capitală antici
pează un spectacol de calitate. 
Meciul va avea loc mîine, pe 
terenul Gloria, de la ora 9.

Tot mîine, pe terenul de la 
Complexul studențesc Tei (ora 
9,30), Sportul studențesc va pri
mi replica XV-lui Palas Con
stanța. în perspectivă un joc 
frumos, cu angajări decisive pe 
înaintare.

în fine, ultimul meci progra
mat in Capitală va avea loc, 
de asemenea, duminică, pe sta
dionul Olimpia (ora 10). Prota
goniste, Olimpia și Politehnica 
Iași. Meciul se anunță echili
brat. ambele formații fiind dor
nice de reabilitare după înfrîn- 
gerile anterioare.

în celelalte partide ale eta
pei : Rulmentul Birlad — C.S.M. 
Sibiu, Minerul Gura Humoru
lui — Steaua (seria I), „U“ Ti
mișoara — Agronomia Cluj- 
Napoca și Știința Petroșani — 
Vulcan București (t. st.).

16 și va fi condusă 
Aurel Găgeatu.

de interesante se a-

Amatorii spoitului 
vor avea ocazia sâ 
care urmeazd la campionatele 
blicane cuprinzind probele de 
li 
chipe), armă standard 60 
fete (individual și echipe), 
teză 60 f (echipe), armă 
3X20 f fete (individual și 
armă liberă calibru redus 
(echipe), pistol liber 60 f . 
armă standard 3X20 f băieți (echi
pe), pistol calibru mare (individual și 
echipe), pistol standard fete (indi
vidual și echipe).

Competiția este programată cu în
cepere de duminică și pînă luni in
clusiv, la poligonul Tunari (zilnic, 
de la oro 9).

Astlel, după un sezon bogat 
plan national și international, 
acesie întreceri trăgătorii noștri 
cheie (cu excepția celor care 
lua startul la Dinamoviadă) o 
rioadă competițională intensă 
lonată pe parcursul atîtor luni. lată, 
deci un motiv în plus care va face, 
fără îndoială, să crească cota de in
teres, acum la finele unui interval 
cînd tintașit noștri (pe toate cate
goriile) au fost supuși unor solicitări 
numeroase și

Sperăm că 
ceea ce va 
o evoluție la 
cum, 
renții prezenti la start vor .lupta cu 
toată forța de care sînt capabili, nu 
numai pentru titlurile puse în joc, 
dar și pentru rezultate de valoare.

preciziei, 
asiste in

majoritară, 
ba chiar 

considerate 
Așa se pe- 
de azi și

care victoria mi
lei de bine spor- 
Olimpia. Tot în 

are loc
■ Politehnica (în tur, 
Jocul

Cluj-Napoca -
Timișoara a fost amînat pentru 
18—19 noiembrie. Iată și pro
gramul grupei 7—12 : C.S.U. Tg. 
Mureș — Crișul (61—64), Vo
ința București — C.S.U. Galați 
(77—59). Sănătatea Ploiești — 
Progresai București (61—76). 
Reamintim că toate jocurile sînt 
duble (unul sîmbătă după a- 
miază, al doilea duminică di
mineață). rezultatul fiecăruia 
contind separat în clasament.

de la
1—6 meciul

Universitatea 
Universitatea

tirul, 
zilei* 
repu* 
armă 

iberâ calibru redus 60 I culcat (e- 
I culcai 

pistol vi- 
standard 
echipe), 
3X40 f 

(echipe),

DISPUTA
SE

sintem

DINTRE
ANUNȚĂ

DINAMO Șl RAPID
PASIONANTA

pe 
cu 
în
voi 
pe- 

eșa-

deosebit de dificile, 
vremea va fi favorabila, 
facilita, indiscutabil, ți 
un nivel superior.' Ori- 

convinșî câ toti concu-

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE
SIBIU, 3 (prin telefon). La ba- 

. za hipică din localitate au con
tinuat întrecerile din cadrul cam
pionatului republican de călărie. 
Dimineață a avut loc proba de 
dresaj, cat. Sf. Gheorghe. După 
evoluția celor 6 concurenți pre- 
zenți la start, titlul a revenit lui 
Iosif Molnar (Steaua) cu Dor 968 
p, urmat de Angliei Donescu 
(Steaua) cu Triumf 921 p și Sorin 
Soveja (Steaua) cu Baba Novac 
912» p.

O dirză dispută au oferit cei 
41 de călăreți în cadrul întreceri
lor de obstacole, cat. ușoară. In 
prima manșă, după executarea 
parcursului de bază doar patru 
sportivi au reușit să termine fără 
penalizare: Mihai Silvestru (Stea
ua) cu Dor, Cornel Ilin (Steaua) 
cu Razbee, * — -
dial Lugoj) 
lac Clipici 
Strident.

După-amiază, în manșa a doua, 
o bună comportare au avut-o Ni- 
colae Pripici (Venus Mangalia) cu 
Strident. Gerard Schneider (C.S.M. 
Sibiu) cu Duglas și Marian Simion

(Dinamo) cu Valchir. In urma ce
lor 2 manșe, clasamentul gene
ral este următorul: 1. NICOI.AE 
PKIPICI (Venus) cu Strident 5 p 
— campion republican, 2. Cornel - 
Itin (Steaua) cu Rgzbec VII 8 p, 
3. Gerard Schneider (CSm Sibiu) 
cu Duglas 10 p.
I. IONESCU, coresp. județean

întrecerea din acest an pen
tru titlul de cea mai bună e- 
chipă de polo din țară intră in 
faza finală. Primele patru cla
sate în grupa fruntașelor. Di
namo. Rapid, Voința Cluj-Na- 
poca și Progresul, vor evolua, 
in continuare, intr-un turneu 
al cărui tur este programat 
între 10 și 12 octombrie in ba
zinul acoperit din Cluj-Napoca. 
iar returul intre 17 și 19 oc
tombrie, în Capitală.

Așadar. Dinamo și Rapid se 
află la egalitate de puncte (27), 
departajate doar de golaveraj, 
deocamdată favorabil actualilor 
deținători ai 
competitoare 
aproximativ 
următoare si 
reliefat cel mai bine jocul lor 
de joi după-amiazâ. Au cîști- 
gat. in acest meci, pe merit, 
sportivii dinamoviști. dar dacă 
vom lua in considerare ocaziile 
deosebit de favorabile pe care 
le-au 
prize 
putea 
putea 
cu un scor egal, sau cu o vic
torie la limită a coechipierilor 
lui C. Rusu.

Așa cum subliniam și in cro
nica meciului,' emoția excesivă 
și crisparea au influențat în 
mod negativ multe din acțiu
nile ofensive și defensive ale 
celor două echipe. O dovedesc, 
pe de o parte, numeroasele eli
minări dictate de arbitrul R. 
Schilka (10 împotriva echipei 
din Ștefan cel Mare și 8 împo
triva giuleștenilor). iar pe de

titlului. Cele două 
pornesc cu șanse 

egale în disputa 
acest lucru ni l-a

avut în ultimele două re- 
jucătorii Rapidului. am 
aprecia câ intilnirea se 
încheia, tot atît de bine.

altă parte, faptul că din cele 
șase veritabile situații de su
perioritate (Rapid de 4 ori, iar 
Dinamo de două ori), doar una 
singură a putut fi concretizată 
de feroviarul Fi. Teodor. Dacă 
în ceea ce îi privește pe deți
nătorii titlului, ce iucau in a- 
cest meci o carte decisivă, pru
dența poate fi intr-un fel mo
tivată. in schimb, rapidiștii — 
ce se prezentau cu un avantaj 
de două puncte in clasament — 
au greșit in mod incredibil. în- 
cereînd să temporizeze acțiu
nile. să urmărească numai do- 
bindirea unei superiorități nu
merice în apă. Dacă băieții an
trenorului emerit C. Vasiliu ar 
fi jucat mai relaxat, mai cu
rajos, ar fi încercat să contra
atace și ar fi șutat mai precis, 
soarta meciului putea “ 
Așa insă...

Dinamo are meritul 
fi apărat cu destulă 
intr-un final dramatic, 
rii au acoperit destul 
spațiul din fața lui Frâțilă. iar 
atunci cînd totuși mingile s-au 
strecurat prin pădurea de bra
țe, goai-keeper-ul dinamovist » 
fost la post. Ei au păcătuit însă 
prin lipsa de curaj in a șuta 
din poziții favorabile.

Ci alta.

de a se 
precizie 
Jucâto- 

de bine

VASILIUAdrian

Clasamentul înaintea turneului
final:

1. Dinamo 15 13 1 1 128—57 27
2. Rapid 15 13 1 1 98—35 27
3. Voința 15 8 0 7 103—96 10
4. Progresul 15 5 0 10 G5—87 10

Norica Petrie (Mon- 
cil Turandot și Nico- 
(Venus Mangalia) cu

FINALA» (AMPIONAFULIJI DE OINĂ
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o vreme splendidă, 
neață au început, pe 
din localitate, ultimele 
ale campionatului republican 
oină — ediția 1975.

Sorții au decis ca turneul 
nai să debuteze cu meciuri 
care s-au intîlnit echipele favo
rite. Astfel, cunoscutele formații 
Viață Nouă Olteni (județul Te
leorman) — Celuloza Călărași și 
Universitatea București — Meta
lul Roman (fosta Biruința Ghe- 
răiești) au deschis programul 
primei zile, furnizînd partide 

• mult • gustate de public. Apărin- 
du-se mai bine, dar mai ales 
reușind excelente lovituri peste 
bar sau în linia de treisferturl, 
studenții b.ueureșteni și oiniștii 
din Olteni și-au conturat victoria 
în' repriza de la bătaia mingii. 
Rezultate finale : Viața Nouă Ol
teni — Celuloza Călărași 11—6 : 
Universitatea București — Meta
lul Roman 18—8.

Așteptat cu justificat interes, 
«lerbyul reuniunii inaugurale — 
și chiar al competiției — a opus

(prin telefon). Pe 
vineri dimi- 

stadionul 
întreceri 

de

Il
in

pe deținătoarea titlului, Combi
natul poligrafic București, echi
pei Dinamo București. Abordînd 
crispat jocul, atit tipografii cit 
și dinamoviștii nu au mai acțio
nat cu siguranța cu care ne-au 
obișnuit, și astfel în repriza de 
la bătaia mingii fiecare echipă a 
obținut doar cite 5 puncte supli
mentare. In schimb, la prinde
rea mingii, campioana a fost 
evident superioară (ne-au plăcut 
mijlocașul Gli. Drăgliici și măr
ginașul III la întoarcere, Gli. 
Gruianu), jucătorii ei țintind 5 
adversari, față de numai 3 lovi
turi reușite de dinamoviști. Re
zultat final : C.P.B. — Dinamo 
București 15—11.

Iată al'e rezultate : Universita
tea — Celuloza 12—7 ; C.P.B. — 
C.F.R. Sibiu 20—4 ; A.S.A. Con
stanța — Recolta Lucăceni (jud. 
Satu Mare) 18—2 ; A.S.A. Con
stanța — C.F.R. Sibiu 22—6. în
trecerile continuă, duminică la 
prînz urmînd a fi cunoscută 
noua campioană.

final
României' 
din not

ÎNCEPE

HOCHEIUL

Foto: N. DRAGOȘ

(Urmare din

PROGRAMUL

Turneul 
„Cupei 
vn oferi 
iubitorilor hoche- 
iului prilejul de a 
revedea pasionan
tele derbyuri 
Steaua — Dinamo.

Traian IOANIȚESCU

demonstrează că într-o serie de 
orașe, înzestrate cu asemenea 
amenajări (Constanța, Timi
șoara, Sibiu), n-a existat preo
cuparea pentru organizarea u- 
nor echipe, fie ele de copii sau 
de juniori.

Prilejuindu-ne asemenea re
flecții, începutul noului sezon 
ne reamintește că — în gene
ral — hocheiul juvenil, pregă
tirea viitoarelor cadre ale aces
tui joc cer eforturi mult mai 
susținute, că aceste obiective 
vor fi atinse cu dificultate dacă 
toată greutatea lor va fi lă
sată doar pc umerii a două- 
trei județe (Harghita și Su
ceava, in special) iar aportul 
celorlalte* (cu condiții materiale

Simbătă

Duminică

ora 
ora

ora
ora

PE DOUA ROȚI ÎMPOTRIVA LUI
(Urmare din pag. 1)

tori în afara a trei-patru tineri 
viguroși. Nu s-a dat nimeni jos. 
Toată lumea merge in centru. 
Simțim in ceafă o respirație 
grea. Pînă la 'Academia Mili
tară (6 stații, două stopuri) se 
circulă excelent : 11 minute. Nu 
ne mai putem mișca, in fine, 
intrăm pe Bulevardul Gh. 
Gheorghiu-Dej. Ne așteaptă 
șapte intersecții cu tot atitea 
semafoare si patru stații. Par
curgem 200 m prin piața Ko- 
gălniceanu (o stafie, trei sema
foare) in 4,30 min. Ajungem la 
Universitate după 26 minute. 
Au fost 13 stafii. 11 semafoare. 
Apoi, prin pasajul Bălcescu, 
vizavi in stafia Colțea. după 
alte 2,40 min. Si aici. lume 
multă. După 3 minute vine 
104 R. Supraaglomerat. Cu mari 
eforturi reușim să ne urcăm. 
Sintem împinși si împingem, 
fără voie, la rîndul nostru. A- 
postrofări normale. Ireveren
țioase. Anormal. Se aude vocea 
taxatoarei, îndemnîndu-ne ne
contenit să avansăm. La ora 
7,09, cotim pe lingă hotelul Do
robanți. pe str. M. Eminescu. 
Se văd clădirile numai de la 
etajul I in sus si ne orientăm

doar la Sos. Stefan cel Mare, 
după un tramvai 26 care aș
teaptă in stingă. E 7.13. Sintem 
toti imobilizați. O masă com
pactă : nu coboară, nu urcă ni
meni pină la Gara Herăstrău, 
de-a lungul a trei stații. Cobo- 
rim la Electronica : au tre
cut 51 de minute..

2 OCTOMBRIE. Pe bicicletă, 
avem un avans de (numai !) 
2,30 minute, timpul în care, 
ieri, am așteptat pe 85. Totuși 
parcurgem aproape două stații 
pe banda rezervată biciclistilor. 
Pină la Răzoare (ora 6,37) nu 
ne întrece nici-un 84... Virăm 
la stingă, pe „racordarea" spre 
Panduri, prindem un stop de 
30 de secunde la Palatul Pio
nierilor. Apoi, fără pedale, la 
vale, pe Șoseaua Grozăvești. O 
odihnă plăcută, după primul 
efort, aer rece, de dimineață, 
curat. După podul peste Dîm
bovița (ora 6,43) un șuvoi de 
camioane. Ne strecurăm prin
tre ele : am depășit pînă la ca
pătul tramvaiului 12, nouă ma
șini și două tramvaie, imobili
zate din cauza opririlor nere
gulamentare, pe sine, ale șo
ferilor. Pe Sos. Giulești pier
dem competiția cu un tramvai 
2 : circulăm lejer. Traversăm 
Podul Grant pe... jos, dar cu

84 Șl 104 R!
cinci autobuze de călători lă
sate in urmă din cauza excesi
vei aglomerări. Este ora 6,57. 
De acum, circulația scade, e o 
adevărată plăcere să parcurgi 
zona dintre Calea Grivitei și 
Piața Dorobanți. La Piața Avia
torilor acordăm prioritate celei 
mai drăguțe dintre fetele vă
zute in această dimineață. Sens 
giratoriu la Piața Dorobanți a- 
poi, Calea Floreasca. In stingă 
— lacurile, am lăsat în urmă, 
in dreapta, Parcill Floreasca. 
Un medic spunea că o oră de 
pedalaj pe zi înseamnă o zi de 
viață in plus. Pe șos. Pipera, 
nu pedalăm puternic : neavînd 
antrenament, au început să se 
„simtă" mușchii picioarelor. 
Totuși, putem face... un calcul- 
3.20 lei pe zi cu 84 si 104-R în
seamnă 19,20 lei pe săptămină, 
76,80 lei pe lună și așa mai de
parte. O bicicletă de oraș costă 
699 lei, una „semicurse", 1420. 
Ajungem in platforma Pipera 
la ora 7.24. Ne-au trebuit cu 
trei minute mai mult decit în 
ziua precedentă. Trei minute 
din care insă reporterul iși per
mite să scadă două, adică tim
pul in care a trebuit să se o- 
prească pentru... a-și nota in 
carnețel amănuntele ultimei 
curse.

DE ASTĂZI Șl DE MIINE

Steaua — Dunărea16 :
18,30 : Dinamo — Sport Club M. Ciuc

16 :
18,30

prielnice) 
ales, va

Dinamo — Dunărea 
: Steaua — Sport Club

$i al 
fi cu

și climaterice 
Capitalei, mai 
totul neînsemnat.

în speranța că aceste proble
me (și incă multe altele) vor

începe să-și găsească rezolva
rea, să salutăm sosirea noului 
sezon și să urăm tuturor mâ
nuitorilor crosei, succese și vic
torii !

BASCHET INTILNIRI INTER
NATIONALE. Satu

Mare : Șc. sp. Satu Mare — V.S. 
Kosice 69—55 și 71—62. Cele mai 
eficiente : Monica Așleleanu 42 
p și Agneta Bartha 27 p. (1. 
TOTH-coresp.). Birlad (masculin): 
Șc. sp. Birlad — Șc. sp. Cahul 
(R.S.S. Moldovenească) 57—53 și 
47—53. (E. SOLOMON-eoresp.).
Iași : clasamentul final al turneu
lui internațional masculin orga
nizat de Politehnica din localita
te: 1. Politehnica Chișinău, 
(R.S.S. Moldovenească), 2. I.E.F.S., 
3. Politehnica I Iași, 4. A.S.A. 
Bacău, 5. Politehnica U Iași. (I. 
CARAIMAN-coresp.).

rea, sînt conduși de 
Martie Ștefănescu.

GIMNASTICA.

antrenorul

ÎNTÎLNIRR 
INTERNA

BOX FORUL DE SPECIALI
TATE din R.D.G. l-a

invitat să oficieze la Turneul in
ternațional organizat în fiecare 
an, în perioada 3—7 octombrie, 
de clubul T.S.C. Berlin, pe arbi
trul internațional A.E.B.A., Du
mitru Petrișor. De asemenea, în 
calitate de observator, la compe
tiție va fi prezent și antrenorul 
emerit Ion Popa. Deoarece tur
neul este programat cu puțină 
vreme înaintea campionatelor 
republicane de la noi, țara noas
tră nu va fi reprezentată la a- 
ceste întreceri

ȚIONALA. Selecționata Liceului nr, 
35 din București a susținut zilele 
trecute o întilnire internațională în 
compania echipei Wisla din Craco
via (Polonia). Un numeros publica 
urmărit un concurs interesant, cu 
multe exerciții de bună valoare 
tehnică. Pe echipe au cîștigat 
gimnastele oaspete, cu 178,90 p, 
față de 177,00 ale sportivelor gaz
dă. La individual compus a ter
minat învingătoare gimnasta 
bucureșteancă Mihaela Mihai, cu 
36,45 p. S-a remarcat, de aseme
nea, Gabriela Bică, care a avut 
cele mai grele exerciții la para
lele și bîrnă.

CITI KM A PLECAT m R.D.LILLIom Germană un lot de
5 sportivi juniori care, timp de
4 zile, va participa la o suită de
5 concursuri : două contratimpuri 
individuale, pe 5 și respectiv 35 
km, două curse de bloc, pe 95 și 
respectiv 120 km și o cursă pe 
circuit pe 60 km. Andrei Antal, 
Marin Valentin, Radu Ion, Ște
fan Pîntecan și Traian Sîrbu,
sportivii care au făcut deplasa

PI IHRY FEDERAȚIA FRAN-KU17DI cezA de speciali
tate a propus ca meciul dintre 
reprezentativele universitare ale 
României și Franței să se des
fășoare la Strasbourg în perioa
da 17—24 noiembrie. Data defi
nitivă urmează să fie stabilită cu 
acordul forului nostru de spe- 
cialite. • ARBITRII ROMANI 
Vasile Cișmaș și Theodor Witting 
au fost delegați de către F.I.R.A. 
să conducă partidele Italia — 
Polonia (26 octombrie) și respec
tiv R.F. Germania — Belgia (25 
octombrie), meciuri ce se dispută 
în cadrul campionatului euro
pean.

NICOI.AE


NEGLIJENTA, RUTINIZARE Șl IGNORAREA PERSPECTIVEI, LIPSURI ES

IN pregătirea participării cluburilor noastre la cupele e

ASA TG. MUREȘ. „U" CRAIOVA Șl RAPID
ELIMINATE PENTRU ERORILE „DE ACASĂ"

0
au

După cum s-a scris, niciodată 
rezultatele echipelor care au 
reprezentat fotbalul nostru în 
competițiile europene interclu- 
buri n-au satisfăcut pe deplin 
pe iubitorii fotbalului de la 
noi, nu s-au ridicat la nivelul 
cerințelor. De această dată, 
toate cele patru formații pre
zente în cupele europene
realizat tristul bilanț de a pă
răsi competiția din primul tur.

Despre carențele care 
manifestat în pregătirea Si 
lutia echipei campioane, 
namo, despre toate tarele 
au dus la eliminare am i 
în numărul nostru de ieri.

Dar, nu numai Dinamo s-a 
prezentat la un nivel nesatis
făcător. ci și celelalte trei re
prezentante ale noastre în cu
pele europene — Rapid, A.S.A. 
Tg. Mureș și Universitatea 
Craiova — care se văd azi în 
afara întrecerilor continentale. 
Neașteptata „cădere în bloc" 
se datorează faptului că lipsu
rile manifestate în activitatea 
echipei Dinamo sînt proprii și 
celorlalte trei formații, la care, 
desigur, se adaugă 
ordin specific.

Rapid, copleșită 
adversarei sale, a 
atare, timid, neîncrezătoare in 
forțele sale, stare de spirit de
clanșată de însăși conducerea 
tehnică a echipei și clubului, 
care și-au călcat propria hotă- 
rîre și au intervenit pentru ri
dicarea sancțiunii lui Bartales, 
de pildă, care avea să fie in
trodus in joc nepregătit și al 
cărui randament nu putea ti 
altul decît nesatisfăcător. în 
cele două jocuri cu Anderlecht, 
atacul a fost ca și inexistent, 
din cauza indolentei și nepăsă
rii lui Manea și mai ales a lui 
Neagu, ultimul complet ieșit 
din formă, dar ale cărui toane 
sînt tolerate in continuu. Cu 
patru șuturi expediate la poar
ta lui Anderlecht, în meciul 
de la București, și cu alte 
șapte în partida retur, Rapid 
nu putea spera la mai mult, 
chiar dacă la Bruxelles golul 
calificării echipei gazdă a fost 
marcat dintr-un „penalty-ca- 
dou". făcut de arbitrul ceho
slovac M. Jursa. așa cum aveau 
să scrie și ziarele belgiene, ca, 
de pildă. .La Deraiere Hcure" 
și „Les Sports". Dar trebuie să 
analizăm temeinic și să vedem 
lucid adevărul, recunoscînd că 
doar șansa si excelentele inter
venții ale portarului Ioniță au 
împiedicat o înfringere de mai 
mari proporții la Bruxelles. 
Acolo, Neagu. Manea. M. Ste- 
lian. Angelescu (ultimul. în 
prima repriză) au făcut figura
ție, arâtînd nu numai carențe 
de ordin fizic, tehnic si tactic, 
dar si de voință.

Indiferența, nepăsarea, lipsa 
de dăruire au contribuit ca 
Universitatea Craiova să se 
comporte lamentabil in primul 
meci cu Steaua roșie Belgrad, 
ceea ce a dus la o înfrîngere 
jenantă pe teren propriu, acolo, 
pe gazonul pe care, de regulă, 
jucătorii craioveni se dovedesc 
deosebit de zeloși (uneori chiar 
indisciplinati) cind e vorba de 
un meci de campionat. La 
Universitatea Craiova, mofturile 
lui Crișan s-au dovedit a fi 
germenele stării de delăsare 
din partea altor echipieri. în- 
trucît introducerea unui fotba
list în teren fără o pregătire 
corespunzătoare ii determină 
și pe cei care se mulțumesc 
puțin Ia evitarea efortului, 
scăderea interesului fată 
pregătire. Egalul realizat 
partida retur are puțină valoa
re. căci, la Belgrad. Steaua roșie 
avea asigurată, practic, califi
carea din partida tur. . și ca 
atare n-a mai acordat returu
lui o importantă deosebită. Și 
la Universitatea. îngăduința cu 
eare au fost privite actele ne
sportive ale Iui Deșelnicu, Cri
șan sau Bălăci, ca să dăm doar 
cîteva exemple, a avut urmări 
nefaste în procesul de pregă
tire și în jocuri. Antrenamen

s-au 
evo-
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și factori de
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eu 
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tele sub cota cerințelor ac
tuale, ca și viata nesportivă a 
unora, au dus la dese acciden
tări și indisponibilități (Bălăci, 
Marcu, Șlefăncscu, Boc), la o 
formă sportivă precară. iar 
faptul de a nu vedea în pers
pectivă. de a nu pregăti cum se 
cuvine jocurile din Cupa 
U.E.F.A. au avut ca urmare 
și cedarea cu ușurință a lui 
Tarălungă. Niculescu și Oprea, 
fără a se fi asigurat o compo
ziție corespunzătoare a lotului 
pentru meciurile care bateau Ia 
ușă. Atît la - Universitatea 
Craiova cît și Ia A.S.A. Tg. 
Mureș nu s-a lucrat din timp 
pentru a fi eliminate lipsurile 
care se manifestă în fotbalul 
nostru. în general : o insufi
cientă pregătire fizică, un mi
nim de 
arsenal 
modest.

In ce .
Tg. Mureș, ea a căzut
unui conservatorism periculos. 
S-a mizat prea mult pe rezul
tatele din campionat, s-a mers 
cu un lot foarte restrîns de 
jucători, deși se știa că cerin
țele unei confruntări interna
ționale sint mult mai severe, că 
apărarea este de o valoare mo
destă. Așa a fost posibil ca o 
indisponibilitate a fundașului 
Kiss (aflat la capătul carierei 
sportive) să fie... rezolvată prin 
introducerea în echipă a neex
perimentatului Pintea, după cum 
lipsa de formă a lui Naghi să-l 
aducă în teren pe un tînăr 
recare (Popa), 
facă fată unor 
Dorner, Hăfner 
alții decît aceia 
trecută. învingeau echipa Belgiei 
la Bruxelles.

Rapid, Universitatea Craiova 
și A.S.A. Tg. Mureș n-au reu
șit să se prezinte la potenția
lul maxim, la ora meciurilor 
din cupele europene, pentru că 
toate au loturi restrînse și au 
fost obligate să apeleze la jucă
tori ieșiți din formă sau nepre- 
gătiți. Rapid, Universitatea și 
A.S.A. au arătat, fiecare în 
parte și toate la un loc. o forță 
ofensivă foarte redusă, carență 
care se manifestă, de fapt, la 
toate echipele noastre (inclusiv 
la reprezentativa țării). Nu tre
buie să mai surprindă pe ni
meni că Rapid n-a înscris nici 
un gol în poarta lui Anderlecht 
(la București a cîștigat gratie 
autogolului lui Thissen), de 
vreme ce giuleștenii n-au reu
șit să maree nici un gol în 
meciurile de campionat, de la 
Craiova și Arad sau în parti
dele cu F.C. Olimpia Satu Mare 
și Steaua, după cum atacul cra- 
iovenilor se bazează, încă, pe 
eforturile celui mai vîrstnic 
component al său. Oblemenco, 
deși îi are în componentă pe 
Marcu și Crișan, jucători cu 
pretenții. Este vorba aicî nu 
numai de delăsarea unora 
dintre atacanți, de indolența 
lor, dar și de un slab proces 
de instruire, urmare a antrena
mentelor necorespunzătoare, ale 
căror volum și intensitate se 
află sub cerințele fotbalului in
ternațional. Iată de ce. antre
norii acestor formații — C. 
Cernăianu, I. Motroc și T. 
Bone sînt și ei răspunzători de 
insuccesele respective, pentru 
că manifestă indulgență, trec 
cu privirea neregulile care se 
înregistrează la antrenamente 
și meciuri. în cele două partide 
cu Anderlecht. Manea. M. Stc- 
lian și FI. Marin au primit 
cartonașe galbene pentru că 
n-au știut să-și stăpînească 
nervii, iar sancționarea 
dus la inhibarea altor 
după cum neîncrederea 
norilor în forța echipei 
demobiliza. C. Cernăianu. de
clara că „Steaua roșie este o 
echină de neînvins". Or. plecînd 
la drum cu această stare de 
spirit este greu să biruiești. 
Atunci, ne bună dreptate. se 
pune întrebarea : de ce mai e 
nevoie, oare, ca antrenorii noș
tri să meargă peste hotare si 
să urmărească din vreme evo
luția viitorilor adversari ?

Bilanțul echipelor noastre în 
actuala 
pene și. 
tat de 
Craiova 
sînt dezonorante pentru cei în 
cauză, 
tat ca 
șurile 
tîrzie. 
ori că 
la nivelul pretins, dar lucrurile 
au mers de la sine. Jucătorii 
lor sînt plini de pretenții, însă 
dau prea puțin fotbalului.

ediție a cupelor euro- 
mai ales, fotbalul pres- 
Rapid, Universitatea 
și A.S.A. Tg. Mureș,

De aceea este de aștep- 
la cele trei cluburi ma

de îndreptare să nu in- 
S-a constatat de atîtea 
aceste echipe nu se află

investigație mai largă ți mai profundă, 
în același timp, ne-a dezvăluit o serie în
treagă de factori care au contribuit ca 
reprezentantele fotbalului românesc in 
primul tur al „Cupelor europene" să aibă 
comportări nesatisfăcătoare, să fie eli

minate „dintr-un foc", în frunte cu campioana 
țării Dinamo București, urmată de A.S.A. Tg. 
Mureș, Universitatea Craiova ți Rapid. Și ana
lizele de astăzi, ca și aceea de ieri privind pe 
Dinamo arată, în primul rind, că LA BAZA ELI
MINĂRILOR SE AFLA CAUZE SUBIECTIVE, PRO
FUND LEGATE DE SLĂBICIUNILE JUCĂTORI
LOR, ANTRENORILOR, CONDUCĂTORILOR DE 
ECHIPE Șl ALE FEDERAȚIEI DE SPECIALITATE. 
Statisticile arată că de ani de zile echipele 
noastre părăsesc prematur cupele europene. în 
fiecare toamnă se analizează și se „trag învă
țăminte", dar, pînă în preajma *unei noi ediții 
a cupelor continentale totul rămîne ca mai 
înainte, NEPĂSAREA, RUTINIZAREA, IATĂ CE 
DUCE LA IGNORAREA PERSPECTIVEI, LA NE-

APLICAREA UNOR M 
PERSEVERENȚA Șl RESl 

Nu mai puțin decit a 
s-au arătat in ziarul n 
nereușitelor în cupele c 
tinde că aceste conch 
problemă, constatăm, di 
NOILOR ELIMINĂRI SE 
In fotbalul nostru EX 
Șl CONCLUZIILE CARE 
RATE, socotindu-se în 
etapă la alta, de la 
altul, eventualele victori 
ticilor din trecut, lată di 
de datoria Federației ri 
ționeze în mod hotărît, 
vederea pregătirii pentri 
pelor continentale A UI 
OBLIGE CELE MAI BU 
ROMÂNEȘTI SA SE^Pf 
PREZINTE IN CELE MAI

travaliu în teren, un 
tehnico-tactic foarte

DE LA UN AN LA ALTUL, EXPERIENȚA PRECEDEN
privește echipa din 

pradă

oa- 
să 
ca 
nu

incapabil 
adversari, 
sau Weber.
care, sîmbăta

lor a 
colegi, 
antre- 
poate

NESOCOTITA, PENTRU CA ACELEAȘI GREȘELI
.. Anul trecut, la 2 noiembrie 1974, ziarul nostru 

ditională" a echipelor noastre de club în cupele 
niu, încercînd să scoată în evidentă cauzele acestor 
mele două decenii doar două echipe (U.T.A. și 
competițiilor europene. La capătul acestei încercări 
legătură cu prezenta echipelor noastre de club în 
duzii :

(nr. 7885) a publicat — după eliminarea „tra- 
europene, o analiză care îmbrățișa un întreg dece- 
eliminări premature, cunoscind faptul că în ulti- 

S.C. Bacău) au reușit să joace în turul IV al 
de analiză au fost publicate „cîteva concluzii" în 

competițiile europene. Iată care erau aceste con-

SA

1. FOTBALUL NOSTRU TREBUIE RE
PREZENTAT EFECTIV DE CELE MAI BU
NE ECHIPE ALE SALE ÎN COMPETIȚII 
ATÎT DE GRELE CUM SÎNT CUPELE EU
ROPENE. ÎN ACEST SENS, CLUBURILE 
NOASTRE PUTERNICE AU OBLIGAȚIA 
DE A FI PRIMELE CARE SA NE REPRE
ZINTE ÎN ACESTE COMPETIȚII. NELA- 
SÎND — DIN COMODITATE Șl SUPERFI
CIALITATE — ACEASTA sarcină UNOR 
echipe mai modeste, CA DE PILDA 
CHIMIA RM, VÎLCEA SAU CIIIAR STEA
GUL ROȘU.

2. ECHIPELE CARE URMEAZĂ SA NE 
REPREZINTE ÎN CUPELE EUROPENE 
TREBUIE ÎNTĂRITE EFECTIV PRIN 
TRANSFERĂRI SPECIALE (fie și de nu
mai un an, pentru 
competiție).

3. PREGĂTIREA 
UNEI EDIȚII A 
TREBUIE SA DEPĂȘEASCĂ ȘABLONUL 
CURENT. DIN PĂCATE, ECHIPELE CARE 
URMEAZĂ SA NE REPREZINTE NU

a avea o șansă reală în

PENTRU ABORDAREA 
CUPELOR EUROPENE

FAC

NIMIC MAI MUBT DECÎT CELE CARE 
IAU UN START OBIȘNUIT ÎN CAMPIO
NATUL URMĂTOR.

4. FATĂ DE COMPLEXITATEA PRO
BLEMELOR CARE DERIVA DIN ABOR
DAREA UNOR EDIȚII A CUPELOR EU
ROPENE, ECHIPELE CARE NE REPREZIN
TĂ TREBUIE SA SE BUCURE DE O ASIS
TENTA TEHNICA SPECIALA DIN PAR
TEA F.R.F., ÎNCĂ DIN ZIUA CALIFICĂ
RII PENTRU APROPIATA EDIȚIE. ACEAS
TA ASISTENȚA TEHNICA TREBUIE SA 
VIZEZE, PRINTRE ALTELE, FORTIFICA
REA PSIHICA A JUCĂTORILOR NOȘTRI, 
DEOARECE EXEMPLELE DIN ULTIMUL 
DECENIU DEMONSTREAZĂ CA PRIN 
ACEST CANAL SE SCURGE DESEORI O 
BUNA PARTE DIN POTENȚIALUL TEH
NICO-TACTIC AL ECHIPELOR NOASTRE.

5. PENTRU PREGĂTIREA UNUI START 
EFICACE, SE IMPUNE ASIGURAREA 
UNUI CALENDAR INTERNATIONAL A- 
DECVAT, PE DEASUPRA ORICĂROR ALTE 
CONSIDERENTE.

După un an de la apari
ția concluziilor de 
sus, să vedem —

fost urmărite aceste 
care nu au deloc 
epuizării 
ducă la fortificarea 
noastre de club în competițiile 
europene ?

1. Fotbalul nostru a aliniat 
la startul ediției 1975—76 un 
„cvartet" mai puternic decît 
cel din anul trecut. Rapid e 
oricum o echipă mai bună de
cît a fost Chimia Rm. Vîlcea, 
iar A.S.A. Tg. Mureș întruneș
te sufragii unanime într-o com
petiție de circumstanță cu echi
pa „stegarilor" brașoveni. Am 
putea spune — deci — că, ex- 
ceptînd-o pe Steaua, care ab
sentează pentru a treia oară 
consecutiv într-o competiție* eu
ropeană, soccerul nostru a 
aliniat ceea ce avea mai bun.

Dar. se pune întrebarea, de 
ce oare un club atît de puter
nic ca Steaua nu a reușit timp 
de 3 ani să se califice pentru 
„cupele europene" ?

2. A doua concluzie, legată 
de întărirea efectivă a echipe
lor noastre Deniru cupele euro
pene n-a fost urmărită deloc. 
Echipele noastre, nu numai că 
nu s-au întărit prin transferări 
speciale (așa cum se sugera în 
concluzie), dar s-au prezentat 
chiar slăbite. Este suficient să 
arătăm că Dinamo n-a reușit 
să obțină aproape nimic, ba 
mai mult, echipa a slăbit prin 
plecarea lui Moldovan. în ace
eași situație s-a aflat și Uni
versitatea Craiova, care, renun- 
țînd Ia jucători ca Tarălungă, 
Oprea și Niculescu, și-a agra
vat problemele de Iot, și așa 
presante în urma unor acciden
tări neprevăzute. A.S.A. Tg.

mai 
cum au 

concluzii, 
pretenția 

soluțiilor menite să 
echipelor

Mureș a 
meni" ai 
constatat 
forma dispecerului său Naghi 
a scăzut brusc (lucru așteptat, 
de altfel, datorită 
accidentatul Kiss 
suplinit de foarte 
tea. Să amintim.
că fostul său stoper Uncheaș 
joacă astăzi la Politehnica Iași.

In legătură cu aceasta, tre
buie subliniat faptul că artico
lul 8, realizat în intenția întă
ririi echipelor pentru cupele 
europene, n-a avut nici un efect 
pozitiv, practic, nefăcind decît 
să contribuie la accentuarea 
stării de provizorat în cadrul 
campaniei de pregătire. Cazu
rile Tegean Și Dănilă sînt din
tre cele mai sugestive.

Să mai amintim. în sfîrșit. 
că Rapid, deși nu a pierdut ju
cători, n-a realizat nimic pentru 
întărirea echipei, ajungînd în 
situația inexplicabilă de a lup
ta pentru... reintroducerea lui 
Bartales (!) împotriva lui An
derlecht. într-un cuvînt. TOATE 
ECHIPELE NOASTRE DIN 
COMPETIȚIILE EUROPENE 
AU LASAT IMPRESIA CA NU 
AU NEVOIE DE ÎNTĂRIRI 
EFECTIVE ȘI REZULTATELE 
S-AU VĂZUT.

3. în ceea ce privește ..șa
blonul curent" constatat dese
ori. în pregătirea echipelor 
noastre, el nu numai că nu a 
fost eliminat, ci a fost accen
tuat. Ba mai mult, nenumăra
tele accidentări din ultima vre* 
me (Lucescu. Bălăci, .Marcu. 
Pop. Leșeanu. Zamfir, Kiss, 
Boc. Petcu etc.) ridică destule 
semne de întrebare în legătu
ră cu aspectele pregătirii și. 
bineînțeles — ca un element de 
contrapondere — aspectele vie-

rămas cu „cei 11 oa- 
săi. ba mai mult, a 

în ultimă instanță că

vîrstei) și că 
nu poate fi 
tînărul Pin- 
între altele.

ții sportive care să asigure re
cuperarea după efort.

4. In legătură cu asistența 
tehnică specială din partea 
F.R.F., încă din ziua calificării 
pentru apropiata ediție, ea s-a 
manifestat inegal. Este adevărat 
că antrenorul federal Valentin 
Stănescu a însotit deseori echi
pa Dinamo în jocurile din ta
ră și chiar la cele de peste ho
tare — de 
Palma de ! 
vărat că ( 
cătorii au 
la F.R.F. t .............. _
activitatea, dar nu e mai puțin 
adevărat că această asistentă 
s-a făcut simțită mai ales în 
preajma jocurilor și nu a tra
sat niște idei originale, care să 
elimine rutina inerentă care se 
instalează in viața cluburilor. 
Această asistență tehnică de 
înaltă specialitate ar fi trebuit 
să ducă la rezolvarea cazului 
Dumitrache înainte de terme
nul de forță majoră, la rezolva
rea mai rapidă a „cazului Cri
șan". expresie a unei îngăduin
țe greu de conceput față de 
un jucător a cărui prezență 
sau absentă modifică un întreg 
angrenaj de joc. la orientarea 
antrenorilor de la Rapid spre 
ideea că sezonul 1975-76 nu este 
doar un sezon al luptei pentru 
evitarea retrogradării, fapt care 
a dus Ia organizarea unui stil 
de 
da 
pe 
cu 
a unei ofensive... prudente. E- 
xemplele pot fi continuate. Ele 
s-ar fi putut referi Ia organi
zarea programului lui Dudu 
Georgescu, astfel îricît talenta
tul înaintaș să grăbească intra
rea sa in formă după accidentul

! pildă turneul de la 
Mallorca —. este ade- 
antrenorii și condu- 
fost chemați deseori 
pentru a-și prezenta

joc care nici nu ar fi putut 
roade mai multe decît cele 
care le-a dat în jocul tur 
Anderlecht, expresie palidă

suferit i 
s-ar pu 
brarea i 
iova, ca 
mult in 
contraal; 
incapacil 
te și, îi 
pe terer 
plicat îr 
echipă ( 
dar car< 
de favoi 
asistentă 
atrage a 
dat, că 
versează 
care im, 
renuntăr 
tr-o con 
Toate ai 
tehnică 
mai mai 
tialului 
păcate, 
inlimpla

5. In 
internați 
scris dei 
se consl 
ceastă i 
că ordo: 
program 
un lucri 
o declar 
tilie. de 
lui „Spc 
ni nd sea 
tre de 
program 
pei să 
că feder 
ajute st 
versari i

Aceast 
■ celor 
anul trei 
demonsti 
tru nu n 
pentru s 
este, de 
neîmplin 
mobiliza: 
dinamov 
la Madr 
după ce 
re înfru: 
Madrid, 
de mobi 
versitatt 
anunțat 
tei de 5 
să piard 
priu, în 
frîngere 
echipe ț 
Aceeași 
făcut di 
nu a 
cu mai 
pă belg 
ficultăți 
Această 
făcut și 
o echipă 
săși, car 
nerea Io 
tul Diviî 
formanță 
monstrea 
a fotbah 
este ace 
recunoaș
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COWOCARIACONVOCAREA LOTULUI REPREZENTATIVIOTULUI
în ședința de aseară a Biroului F.R.F. a fost aprobat lotul 

reprezentativ pentru meciul cu Turcia de la București, din 12 
octombrie. în ziua de luni 6 octombrie, ora 10.30, se vor prezenta 
la sediul federației următorii jucători :

Moraru, Răducanu, Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu, Sameș, 
Anghelini, Purima, Dinu, Dumitru, D. Georgescu, Iordănescu, 
Crișan, Dobrin, Fazekaș, M. Sandu, Lucescu. Jucătorii Iorgulescu, 
Bbloni și Zamfir (care vor face deplasarea cu echipa B a Româ
niei. la Duisburg, în vederea meciului de la 8 octombrie cu for
mația similară a R.F.G.) se vor atașa lotului A la întoarcerea din 
această deplasare, joi 9 octombrie.

Săptămîna viitoare, miercuri și vineri, selecționabilii vor sus
ține partide de pregătire.

Meciul cu Turcia se va disputa pe stadionul „23 August", de 
la ora 17,30

„CUPA
lata programul „Cupei României", 

etapa din 8 octombrie 1975 : Cristalul 
Dorohoi — C. S. Botoșani, Sportul 
Muncitoresc Suceava — A.S.A. Cîmpu
lung Moldovenesc, Ozana Tg. Neamț

Minerul Gura Humorului, Pod
goria lași — Laminorul Roman, Bra
dul Roznov - Relonul Sâvinești, Con
structorul Vaslui — Viitorul Vaslui, 
Minerul Comânești - Petrolul Moi- 
nești, Partizanul Bacâu — Letea Ba- 
câu, Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Rulmentul Bîrlad sau F.C.M. Galați, 
Automobilul Brâila — Ancora Galați, 
Olimpia Rm. Sârat — F. C. Brâila, 
Petrolul Berea — Gloria Buzău, Triumf 
Cerna Tulcea — Răsăritul Sulina Tul- 
cea, Tractorul Vizi/u Brăila — Chi
mia Brăila, Dunărea Cernavodă —

CLASAMENTE
TINERET-SPERANȚE

~ ‘ ------ o

DIVIZIA NAȚIONALĂ A, ETAPA Nr. 8

VESTI
• U.T.A. a susținut joi un 

meci amical cu Recolta Salonta, 
de care a dispus cu 7—0. Prin
tre cei mai în vervă jucători 
s-au aflat Dotnide, Pojoni și 
tinărul Gali, care va fi, se 
pare, titularul postului de fun
daș stingă, eventualitate în care 
Schepp ar reapare la mijlocul 
terenului. • „U“ CLUJ-NA-
POCA a plecat spre Arad de... 
joi, oprindu-se însă pentru două 
zile la Lugoj, unde a susținut 
și un meci de pregătire cu 
Vulturii Textila. Din formație, 
mai mult ca sigur că va lipsi 
Mleriuț ; în schimb s-ar putea 
să joace Hurloi, care duminică 
a evoluat la tineret-speranțe.

ROMÂNIEI"

13- 3 111. Univ. Craiova 7 4 3
2. Dinamo 6 4 2 0 22- 5 10
3. F. C. Argeș 7 4 2 1 10- 7 10
4. „Poli" lași 7 4 1 2 16- 9 9
5. S. C. Bacău 7 4 0 3 15- 7 8
6. Sportul stud. 7 3 2 2 17-10 8
7. „Poli" Timișoara 7 4 0 3 12- 6 8
8. F. C. Constanța 7 3 1 3 11- 9 7
9. A.S.A. 7 3 1 3 11-12 7

10. U.T.A. 7 2 2 3 6- 6 6
11. „U” Cluj-Napoca 7 3 0 4 7-10 6
12. Steaua 7 2 2 3 9-12 6
13. Jiul 7 3 0 4 9-30 6
14. Rapid 6 0 5 1 3- 5 5
15. F.C.M. Reșița 7 2 1 4 6-12 5
16. C.F.R. 7 1 2 4 4- 8 4
17. F. C. Olimpia 7 2 0 5 9-14 4
18. F. C. Bihor 7 1 2 4 7-22 4

„CUPA A + T“
1. Univ. Craiova 14 7 6 1 23- 7 20
2. F.C Argeș 14 6 6 2 18-12 18
3. S.C. Bacău 14 8 1 5 25-14 17
4. A.S.A. 14 7 3 4 25-18 17
5. Dinamo 12 7 2 3 33-13 16
6. „Poli” lași 14 7 2 5 27-22 16
7. Sportul stud. 14 6 3 5 24-20 15
8. Steaua 14 5 5 4 20-18 15
9. , Poli" Timiș. 14 6 2 6 20-21 14

10. F.C.M. Reșița 14 6 2 6 16-21 14
11. F.C. Olimpia 14 4 4 6 13-22 12

12--13. F.C. C-ța. 14 5 1 8 19-20 11
12--13. .U" Cj.-Nop. 14 5 1 8 17-18 11

14. U.T.A. 14 4 3 7 14-15 11
15. Rapid 12 2 7 3 8-10 11
16. Jiul 14 5 1 8 17-46 11
17. C.F.R. 14 3 4 7 10—17 10
18. F.C. Bihor 14 3 3 8 13-33 9

Portul Constanța sau C.S.U. Galați, 
Șoimii TAROM București — Cimentul 
Medgidia, Laromet București — 
I.C.S.I.M. București, Automatica Bucu
rești — F.C.M, Giurgiu, Unirea Tri
color București — Voința București, 
T. M. București — Progresul Bucu
rești, Flacăra roșie București — F. C. 
Petrolul "................... ....
Prahova 
Metalul 
C. S. 
Vulturii
Petrolul .. „_. .. . ...
— F.O.B. Balș, Lotrul Brezoi 
mia Rm.
— Chimia Tr. Măgurele, Drobeta 
Drobeta Tr. Severin - Metalul 
Drobeta Tr. Severin, Petrolul Țicleni
— Dierna Orșova, Dunărea Calafat
— Progresul Băilești, Minerul Ocna de 
Fier Caraș-Severin — Metalul Oțelu 
Roșu, Tehnolemn Timișoara — Electro
motor Timișoara, Ceramica Jimbolia
— U. M. Timișoara, Vulturii Textila 
Lugoj — Minerul Anina, Gloria Ineu
— Bihoreana Marghita, F.I.L. Orăștie
— Unirea Alba lulia, Minerul Ghelar
— F. C. Corvinul Hunedoara, Știința 
Petroșani — Minerul Lupeni, Minaur 
Zlatna — Metalul Aiud, Dermata-Cluj- 
Napoca — Sticla Turda, Unirea Valea 
lui Mihai Bihor — C.L.A. Aleșd Bi
hor, Minerul Turț Satu Mare — Vic
toria Cărei, Unirea Tășnad — Vic
toria Zalău, Forestierul Cîmpulung pe 
Tisa — Bradul Vișeu, Minerul Baia 
Borșa — F. C. Baia Mare, Avîntul 
Reghin — Industria sîrmei C. Turzii, 
Minerul Baia Sprie — Gloria Bistrița, 
Textila Cisnădie — F. C. Șoimii Si
biu, Viitorul Gheorghieni — Gaz me
tan Mediaș, Forestierul Tg. Secuiesc
— Tractorul Brașov, A.S. Miercurea 
Ciuc — Steagul roșu Brașov, Unirea 
Sf. Gheorqhe — Metrom Brașov, Mă
gura Codlea — Chimia Oraș Victo
ria, Construcții Sibiu — Chimica Tîrnă- 
veni.

Toate partidele se dispută de la 
ora 14,30.

Ploiești,
Ploiești, Petrolul Teleajen 
Plopeni, — -

Tîrgoviște, ____ ___
Cîmpulung, Textila Roșiori — 
Tîrgoviște, Vagonul Caracal 
" ‘‘ “ / Chi-
Vîlcea, Viitorul Scorniceștî 

Măgurele, ~ 
Severin —

I.R.A. Cîmpina

Flacăra Moreni 
Dacia Pitești

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Tn 
afara antrenamentelor obișnuite, 
feroviarii au susținut miercuri 
un joc de verificare cu eehina 
de Divizia C Armătura Zalău. 
Manifestînd o bună dispoziție 
de joc feroviarii au cîștigat cu 
3—0 prin golurile înscrise de 
Adam, Mo-ța și Gostilean. Toți 
jucătorii sînt va’iri. SPOR
TUL STUDENȚESC. După par
tida de joi cu Flamenjo, stu
denții au efectuat ieri, un ușor 
antrenament, iar azi dimineață 
au plecat cu avionul la Cluj- 
Napoca. Manea și M. Sandu, 
restabiliți vor face parte din 
formație. în schimb 
Petreanu și Grigore sînt 
tinuare accidentați.

Marica, 
în con-

TIMI-• POLITEHNICA
ȘOARA a parcurs programul 
de pregătire al săptămînii cu 
gîndul că poate realiza mult 
mai mult în campionat decît 
a făcut-o pînă acum. Miercuri 
a susținut un ioc de oregătire 
cu formația Șoimii Timișoara 
(11—1), în echipa universitară

IN DIVIZIA B
Azi și mîine va avea loc e- 

tapa a Vil-a in întrecerea di
vizionarelor B, in program fi
gurină partide așteptate cu in
teres de amatorii de fotbal.

Desigur că in seria I „capul 
de afiș" îl deține întîlnirea de 
la Buzău, dintre formația lo
cală Gloria și F. C. Brăila. Deși 
buzoienii au avut un start mai 
greoi, totuși ei voi* să nu piardă

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI,
REZULTATELE ETAPEI A IV-a

ACTUALITATI
• TURNEUL ECHIPEI DE JU

NIORI SPARTAK PLEVEN. în ca
drul turneului pe care l-a efec
tuat în țara noastră, formația 
bulgară de juniori Spartak Pleven 
a susținut două partide amicale 
în compania echipelor de juni
ori ale cluburilor Progresul și 
Dinamo. în prima întîlnire, dis
putată marți, pe stadionul din 
str. Dr. Staicovici. Progresul a 
dispus de Spartak Pleven cu 2—0. 
prin punctele înscrise de Turbatu 
și Paraschiv. Joi, pe stadionul din 
șos. Ștefan cel Mare, Dinamo și 
Spartak Pleven au terminat la 
egalitate : 3—3. Au înscris : Bar
bu (2) și Gheorghe, pentru Di
namo. respectiv Petrov, Nino- 
chcv si Libenov. (Aurel PĂPĂDIE).

• NOU TRIAL DE JUNIORI. în 
perioada 6—9 octombrie, noii trial 
în vederea depistării unor ele
mente de perspectivă pentru echi
pa națională de juniofi. La aceas
tă acțiune au< fost convocați 45 de 
juniori.

Seria I :
C.F.R. Pașcani
Bîrlad 
Dej 
șani 
0—1, 
2—0, 
Iași 
lăul
Rapid București — S.C.
5— 1, Autobuzul București — Șc. 
sp. 2 București 0—6, Flacăra roșie 
București — Azotul Slobozia 3—0, 
Sportul studențesc — C.S.U. Ga
lați 3—0, F.C.M. Galati — F.C. 
Brăila 3—0, Șc. sp. Călărași — 
Steaua 23 August București 1—5. 
Metalul București — F.C. Con
stanța 0—0 ; seria a m-a : Di
namo București — Flacăra Mo
reni 4—0, C.S.
Voința București 
Giurgiu — Șc.
6— 0, Steaua — Progresul 
rești 4—0, Liceul M.
București
Petrolul Ploiești _ _
Chimia Tr. Măgurele — Ș.N. Ol
tenița 1—2 : seria a IV-a : Chi
mia Rm. Vîlcea — Șc. sp. Dră- 
gășani 1—0. Electroputere Cra
iova — Universitatea Craiova 
1—2, Dinamo Slatina — Șc. sp. 
Știința Petroșani 5—1, Jiul Pe
troșani — Liceul 1 Caracal 1—3, 
Sc. sp. Craiova — Cimentul Tg. 
Jiu 2—1, F.C. Argeș — Minerul 
Lupeni 5—1 ; seria a V-a : C.F.R. 
Timișoara — Sc. sp. Caransebeș

Politehnica Iași — 
8—1, Rulmentul 

Șc. sp. Gh. Gheorghiu*
3— 1, Liceul A.I. Cuza Foc- 
— Liceul de fotbal Bacău 
S.C. Bacău — Șc. sp. Tecuci 
C.S.M. Suceava — Liceul 2

4— 6, Gloria Buzău — Ceah- 
P. Neamț 0—0 ; seria a II-a:

Tul cea

Tîrgoviște — 
5—3, F.C.M 

sp. Alexandria 
Bucu- 

Viteazul 
Poiana Cîmpina 4—0, 

T.M.B. 1—0,

2—0, Metalul Drobeta Tr. Seve
rin — Strungul Arad 2—0, Rapid 
Arad — F.C.M. Reșița 2—1, Vii
torul Timișoara — Șc. sp. Jimbo
lia 2—1, „Poli" Timișoara — 
U.M. Timișoara 0—1, Șc. sp. Lu
goj — U.T.A. 0—1, Șc. sp. Gloria 
Arad — Dierna Orșova 11—0, se
ria a Vl-a : Ind. sîrmei C. Tur
zii — Sticla Turda 2—1, C.I.L. 
Sighet — Armătura Zalău 1—1, 
Șc. sp. Oradea — F.C. Bihor 0—1, 
F.C. Olimpia Satu Mare — C.F.R. 
Cluj-Napoca 0—0, „U" Cluj-Na-
poca — Șc. sp. Victoria Cărei 
2—1, Minerul Cavnic — Gloria 
Bistrița 3—2, Șc. sp. Baia Mare — 
F.C. Baia Mare 0—5 ; seria 
Vil-a : A.S.A. Tg. Mureș — 
sp. Tg. Secuiesc 6—0. Șc.
Odorhei — Șc. sp. Tg. Mureș 
2—3, Șc. sp. Brașovia — Șc. sp. 
Brașov 0—0, Șc. sp. Mediaș — 
Gaz metan Mediaș 1—1, Șc. sp. 
Gheorghieni — Metalul Sighi
șoara 1—7, Steagul roșu Brașov— 
Tractorul — - - - - - ~
Miercurea 
Gheorghe 
Mureșul
Cugir 1—3. Metalul Aiud 
ceul 2 Deva 0—2, Șc. sp. Sibiu — 
Inter Sibiu 3—0, Corvinul Hune
doara — Șc. sp. Hunedoara 7—0. 
Nitramonia Făgăraș 
meria 
biu — 
Unirea 
năveni

LOTO

DE LA ECHIPE
evoluînd și Bungău. In schimb, 
lipsește, în afara Iui Laja, încă 
un mijlocaș : Roșea — plecat 
să-și satisfacă stagiul militar. 
• F. C. CONSTANȚA, sosită 
de vineri, Ia amiază, în orașul 
de pe Bega, are multe difi
cultăți în alcătuirea formației : 
Mărcuiescu, Nistor și Mustafa au 
contuzii după meciul cu M.T.K., 
Peniu acuză și el un mai vechi 
traumatism.

® DINAMO. Joi, • vineri și 
astăzi dinamoviștii au efectuat 
antrenamente de menținere a 
potențialului fizic. Lucescu, care 
a suferit o ruptură de fibre 
musculare, nu este apt de joc 
în linia mediană va reintra 
Dinu. © F.C.M. REȘIȚA. în ca
drul pregătirilor din această 
săptămînă reșițenii au urmat 
un program zilnic de pregătire. 
Miercuri, la Reșița ei au sus
ținut un joc de verificare cu 
Siderurgistul din localitate. 
După o îndelungată absență, își 
va face reintrarea Tănase. Va 
lipsi însă Atodiresei, plecat 
să-și satisfacă stagiul militar.

9 STEAUA. In această săp
tămînă, bucureștenii au urmat 
ciclul normal de antrenamente. 
Miercuri ei au susținut un joc- 
școală cu 
ret-speranțe. 
mafiei 
lizarea 
a avut 
în etapa 
Sportul 
BACĂU.

echipa de 
In privința 

se anticipează 
aceluiași „11“ 
un randament 

trecută, în partida cu 
studențesc. • 
Jucătorii antrenați de 

Gh. Constantin s-au pregătit in
tens, fiind dornici de a realiza o 
evoluție bună la prima lor apa
riție în Capitală, în actualul 
campionat. Cu excepția lui Pru-

tine- 
for- 
uti- 
care 
bun

s. c.

teanu, tot lotul este apt de 
joc.

• F. C. ARGEȘ. In săptă
mîna dintre etapele a 7-a și 
a 8-a. echipa piteșteană a par
curs un ciclu complet de an
trenamente punctat cu două 
jocuri. Miercuri, F. C. Argeș 
a evoluat în compania Chimiei 
Rm. Vîlcea (1—0). iar joi a 
primit replica formației Con
structorul Pitești (6—1). Radu II 
este ușor accidentat. Va fi re
cuperat. însă, pină la ora me
ciului. O RAPID s-a întors, joi. 
din Belgia. Ieri, giuleștenii au 
efectuat un antrenament de a- 
proape două ore. astăzi antre
norii Moțroc și Copil prevăzînd 
unul mai ușor. Nici un indis
ponibil în lotul feroviarilor. In 
meciul de la Pitești va fi fo
losită formația care a jucat 
cu Anderlecht.

• F. C. BIHOR. Pregătiri o- 
bișnuite, punctate joi de un 
meci-școală cu formația de ti- 
neret-speranțe. Este posibilă re
intrarea lui Kun care, după 
antrenamente progresive și tre
cerea testului de rezistență, s-a 
prezentat la controlul medical. 
Medicul lotului, 
Toniescu, a dat 
pentru joc. a 
TEA CRAIOVA, 
la Belgrad cu 
de Ia Timișoara _ _ 
direct spre Arad, unde și-afi- 
xat „cartierul general**. Condu
cerea tehnică anunță aceeași 
formulă de echipă care a ju
cat la Belgrad, cu Steaua roșie.

dr. Dumitru 
aviz favor-ibil 
UNIVERSITA- 
S-a întors dc 
autocarul, dar 
s-a îndreptat

ETAPA A VH-a,
complet contactul cu plutonul 
fruntaș și de aceea este de an
ticipat că echipa antrenată de 
Ion Pîrcălab va lupta cu ar
doare pentru a termina învin
gătoare în fata ocupantei locu
lui doi, F. C. Brăila. O altă 
partidă atractivă se dispută la 
Ploiești : Prahova — Metalul 
Plopeni.

în seria a II-a, din nou, cu
plaj bucureștean, astăzi, pe sta
dionul Dinamo : Metalul — Au
tobuzul și Voința — Progresul. 
Tot in această serie, la Cra
iova, un meci între două pre
tendente Ia locuri fruntașe : E- 
lectroputere — Dinamo Slatina.

în sfîrșit, în seria a IlI-a, 
primele echipe ale clasamentu
lui evoluează acasă : F. C. Șoi
mii Sibiu — Victoria Călan, 
F. C. Baia Mare — U. M. Ti
mișoara și F. C. Corvinul Hu
nedoara — Gaz metan Mediaș.

Sperăm că atît meciurile a- 
mintite, cît și celelalte din pro
gram, vor oferi miilor de spec
tatori dispute interesante, eu 
faze spectaculoase, de un bun 
nivel tehnic.

Victoria Călan,

• F. C. OLIMPIA SATU 
MARE. Programul echipei pre
gătită de Gh. Ola a cu
prins în această săptămînă 
antrenamente zilnice și 
joc-școală cu formația 
tineret-sperante. Dintre 
cătorii accidentați a fost recu
perat, integral, Bathori I, in 
timp ce fratele său rămîne, în 
continuare, indisponibil. Este 
posibilă folosirea lui Hațeganu. 
• A.S.A. TG. MUREȘ. Sosiți 
joi după-amiază în Capitală, de 
la Dresda, jucătorii din Tg. Mu
reș au schimbat avionul și au 
plecat direct la Satu Mare. în 
linii mari, formația care va fi 
aliniată corespunde 
a jucat miercuri 
Dresda.

un 
de 

ju-

cu 
cu

au

cea care 
Dynamo

efectuat• JIUL. Minerii 
antrenamente zilnice cu carac
ter fizic, tehnic, tactic. Miercuri 
au susținut un „amical** cu di
vizionara C Minerul Lupcni, pe 
care a întrecut-o cu 3—0. Au 
marcat : Moldovan, Roznai și 
Mulțescu. Stocker, accidentat Ia 
genunchi în meciul cu Politeh
nica Timișoara, este refăcut și 
va face parte din formație. • 
POLITEHNICA IAȘI. Obișnui
tele antrenamente au fost ca
racterizate prin lucru intens. 
Joi, ieșenii au jucat la Sibiu 
cu F. C. Șoimii, formație pe 
care au întrecut-o cu 1—0. Vi
neri, studenții și-au continuat 
drumul spre Petroșani. Toți ju
cătorii sînt valizi.

SIMBATA

Brașov 1—0 : Șc. sp.
Ciuc — Oltul Sf.

2—2 ; seria a VIII-a i 
Deva — Metalurgistul 

’ ......................... Li-

2—0, 
F.C 

Alba 
0—4.

C.F.R. Si-
Șc. sp. Șoimii Si- 
Șoimii Sibiu 1—1, 

lulia — Chimica Tir-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU

PROCURAREA BILETELOR
LA TRAGEREA SPECIALA

LOTO DIN 7 OCTOMBRIE
1975.

Se atribuie autoturisme.
excursii in U.R.S.S.. Polonia si 
Bulgaria.

Se acordă ClȘTIGURI supli
mentare din fond special.

Se oferă 28 de categorii, pu- 
tîndu-se obține premii și cu 3 
numere din 22 extrase.

IN CU RIN O

LOTOS

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 3 OCTOMBRIE 
1975: Fond general de cîștiguri : 
876.367 lei din care 207.366 lei re
port. Extragerea I: 31 87 37 52 48 
12 16 67 55; Extragerea a n-a : 85 
86 24 30 77 65 6 21 43. Plata cîști- 
gurilor va începe în Capitală de 
la 13 octombrie pînă la 3 decem
brie ; în țară de la 17 octombrie 
pînă la 3 , decembrie 1975 inclu
siv. Prin mandate poștale de la 
17 octombrie.

ATLETISM. Stadionul Repu
blicii, ora 14 : „Cupa Româ
niei" (ultima etapă).

BASCHET. Sala Olimpia, 
ora' 17,30 : Olimpia — Rapid ; 
Sala Floreasca, ora 16 : Voin
ța — C.S.U. Galați, Politeh
nica — I.E.F.S. (Div. A, f).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 13,30: Metalul — Autobu
zul și ora 15,30 Voința — Pro- 
greșul (cuplaj bucureștean, 
Div. B); terenul Electronica, 
ora 15; Electronica — Șoimii 
TAROM (Div. C).

POPICE. Arena Gloria, ora 
15 : Gloria București — Laro- 
met București ; arena Frigul, 
ora 15 ; Frigul București — 
Voința Constanța (Div. A, f).

RUGBY. Stadionul Dinamo 
n, ora 16: Dinamo — Grivița 
Roșie (Div. A).

VOLEI. Sala Progresul, ora 
18,30 : Progresul — Grivița 
Roșie (B, m) ; sala Flacăra 
roșie, ora 17,30 : C.P. Bucu
rești — Medicina București 
(B, f), Flacăra roșie — Uni
rea București (B, f).

C.P.

DUMINICĂ

«O CÎȘTIGURILE CONCURSULU 
PRONOSPORT DIN 1 OCTOMBRIE 
1975: CATEGORIA I (13 rezultate) 
— 6,20 variante a 5.129 lei: CA
TEGORIA a II-a: (12 rezultate) — 
244.10 variante a 170 lei; CATE
GORIA a Ill-a: (11 rezultate) — 
2.229,65 variante a 26 lei. i

ATLETISM. Stadionul Repu
blicii, ora 9 : „Cupa Româ
niei" (ultima etapă).

AUTO. Parcul Tineretului 
(startul de pe bd. Dimitrie 
Cantemir), ora 10 : „Mareie 
premiu al municipiului Bucu
rești" (curse de viteză pe 
circuit).

BASCHET. Sala Olimpia, 
ora TO : Olimpia — Rapid ; 
sala Floreasca, ora 9 : Voin-

C.S.U. Galați, Politeh
nica — I.E.F.S. (Div. A, f).

CAIAC—CANOE. Lacul He- 
răstru. ora 8: „Cupa Dinamo".

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 13 : Dinamo — F.C.M.
Reșița (tineret — speranțe), 
ora 15 : Dinamo — F.C.M. Re
șița (Div. A) ; stadionul 
Steaua, ora 13 : Steaua — S.C. 
Bacău (tineret-speranțe), ora 
15 : Steaua — S.C. Bacâu 
(Div. A) ; terenul Laromet, 
ora 11 : Tehnometal — Uni
rea Tricolor ; terenul „23 
August" IV, ora 11: I.O.R. — 
I.C.S.I.M. ; terenul B. Văcă- 
rescu, ora 11 : Automatica — 
Triumf (Div. C).

POPICE. Arena Voința, ora
8 : Voința București — Fla
căra Cîmpina (Div. A, m).

RUGBY. Terenul Gloria, ora
9 : Gloria — Farul ; terenul 
de la Complexul studențesc 
Tei, ora 9,3>0 : Sportul stu
dențesc — Palas Constanța ; 
terenul Olimpia, ora 
Olimpia — Politehnica 
(Div. A).

TIR. Poligonul Tunari, ora 
9 : campionatele republicane 
de seniori (m și f).

VOLEI. Sala Giulești, 
9,30: Electra — Relonul 
nești (B, m), Rapid — 
rul Bacău („Cupa ~ 
m), C.F.R. București — Auro
ra Bacău (B, m) ; sala Insti
tutului Pedagogic, ora 9 : 
Uriiv. București — Penicilina 
H lași (B, f) ; sala Flacăra 
roșie, ora 9 : Spartac —
Ceahlăul P. Neamț (B, f),
Voința București — G.I.G.C.L. 
Brașov (B, f) ; sala Floreasca, 
ora 12 : I.E.F.S. — C.S.U. Ga
lați („Cupa F.R.V.", f).

10 :
Iași

ora 
Săvi- 
Viito- 

F.R.V.-,
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O muncă aspră, lip
sită de satisfacția 
performanțelor ob

ținute la competiții, a carac
terizat in lunile de vară ac
tivitatea sportivilor care vor 
reprezento România la edi
ția a Xll-a a Jocurilor Olim
pice de iarnă. O muncă dir 
zâ, depusă cu ambiție, con
secvență ți conștiinciozitate, 
cu răspunderea faptului că 
in iarnă, la Innsbruck, biatlo- 
niștii, boberii și schiorii alpini 
au nobila misiune de a re
prezenta cu cinste culorile 
tării noastre. O muncă ano
nimă, din care încercăm, in 
rindurile de mai jos, să pre
zentăm citeva aspecte edi
ficatoare asupra activității 
de pregătire a componenți- 
lor loturilor noastre olimpice.

SCHIUL ALPIN ASPIRĂ LA 0 COMPORTARE ONORABILĂ
Schiul alpin este a treia disci

plină a iernii care se gîndește și 
se pregătește pentru Innsbruck ’76. 
înainte, însă, de a discuta de con
dițiile și modalitățile de pregătire, 
fără îndoială de mare actualitate, 
socotim necesar a aborda o altă 
problemă, aceea a participării 
schiului alpin la J.O. în contextul 
valoric internațional, încercînd o 
situare a reprezentanților noștri 
în ierarhia mondială actuală. Deși 
animat de puternice dorințe d« 
afirmare, schiul alpin românesc 
nu poate — deocamdată — să as
pire decît la o comportare onora
bilă. Contextul condițiilor mate
riale, aflate în faza de construcție 
desfășurată, distanțele valorice de 
recuperat (ca urmare a unei de
fecțiuni de pregătire și competi- 
țională), ca și valoarea excepțio
nală a unor schiori din țări al
pine de tradiție (Austria, Italia, 
Elveția, Franța, R.F.G.) fac ca 
schiorii alpini români să poată 
obține în prezent doar poziții !n 
primul eșalon valoric internațio
nal, care — la competiții de pri
ma mărime cum sînt J.Q. — se 
întinde pînă la locul 20. Mai mult, 
la combinata celor 3 probe — 
slalom, slalom uriaș și co
borî re (pentru care nu se atri
buie însă medalii olimpice, ea 
avînd numai valoare de cam
pionat mondial), schiorii români 
pot pretinde și obține un loc în 
primii zece clasați, poate chiar în

primii șase, așa cum au făcut-o 
Virgil Brenci la J.O. de la Sappo
ro 1972 (locul VI) sau Dan Cris- 
tea — locul IX la C.M. de la 
Saint Moritz 1974. Una din con
dițiile creșterii valorice este in
cluderea schiorilor români în cir
cuite competiționale pentru fini
sarea talentelor autentice pe care 
le avem. Schiul alpin este disci
plina cea mai populară, coloana 
vertebrală, este atletismul Jocu
rilor Olimpice de iarnă, și este 
greu dc conceput o participare la 
J.O. fără o prezență (chiar sim
bolică) la schiul alpin. Dar, de 
aici decurge, însă, obligația unei 
prezentări cel puțin onorabile.

Și iată că am ajuns la capitolul 
vizînd pregătirile. Cei cîțiva schiori 
alpini vizați să ia parte la J.O. 
de la Innsbruck au parcurs peste 
vară cîteva stagii de pregătire in
tensivă: schi în iunie pe Valea 
Albă, la Bușteni, schi nautic și 
musculație a Snagov, fortificare 
la Predeal, schi nautic, refacere și 
dezvoltare a qglităților deficitare 
la Mamaia. Și pregătirile conti
nuă, ascendente ca linie a efor
tului, dominate de o mare ambi
ție și de dorință de afirmare. Pre
gătirea va continua — cît mal 
devreme posibil — pe zăpadă, cău- 
tîndu-se soluții pentru acoperirea 
kilometrajului și a numărului de 
porți parcurse în vederea dobîn- 
dirii siguranței solicitate de viteză 
și de pante abrupte.

BIATLONIȘTII, MAI IUȚI, MAI PRECIȘI, 

MAI REZISTENȚI CA ÎN ALȚI ANI

• Ei iși propun să cucerească o medalie la Innsbruck

O privire (in)discretă in „la
boratorul" pregătirilor olimpici
lor biatloniști români, acum, în 
acest moment, ni s-a părut 
foarte potrivită. Oportună si 
pentru faptul că se sprijină pe 
rezultatele anterioare onorabile, 
medalia de argint obținută de 
Gh. Girnită la C.M. de la 
Minsk (1974) dînd contur con
cret unor perspective și spe
ranțe olimpice pentru schiorii 
noștri. In sfîrșit. binevenită ni 
s-a părut investigația și pentru 
a elucida nedumeririle create 
de evoluția mai puțin convin
gătoare. contradictorie, din a- 
cest an (1975) a biatloniștilor 
la C.M. de la Anterselva. Am 
crezut necesar să-l folosim ca 
ghid pe prof. Constantin Tiron, 
antrenorul principal al lotului, 
investit cu responsabilitatea 
pregătirii și, deci. persoana 
cea mai avizată să răspundă 
curiozității noastre.

Am aflat, astfel, că biatloniș- 
tii au traversat în această vară 
un bogat, fructuos și intensiv 
program de pregătire menit să 
stimuleze si să dezvolte cali
tățile sportive inițiale. Biatlo- 
niștii au urmat stagii de pregă
tire prin care s-a urmărit o ri
guroasă și ascendentă fortifi
care generală și atletică, prin 
reconsiderarea critică a valori
lor totale ale antrenamentului 
efectuat raportat —în ore și in
tensități de lucru — la anii an
teriori. Chiar dacă, în luna 
mai, s-a pornit la drum cu o 
oarecare întîrziere. handicapul 
a fost recuperat pe parcurs, iar 
constatarea este redată obiectiv 
de timpii îmbunătățiți pe dis
tanțele de alergare standard 
folosite și în alte sezoane de 
pregătire. Se poate spune că, 
la sfîrșitul lunii septembrie. 

întregul lot se află într-un sta
diu de bună pregătire fizică, 
superior anilor trecuți. Se speră 
și intr-o îmbunătățire a preci
ziei și vitezei de tragere ia tir, 
motivate de cantitatea de car
tușe consumate peste vară, pe 
constanța și grupajul tragerilor, 
pe încrederea căpătată de spor
tivi care folosesc arme amelio
rate (țevi noi) și cu paturi 
sculptate. după conformația 
anatomică individuală a miinii, 
de armurierul I. Gabrian. Atît 
Girnită, cît și Voicu și Cristolo- 
veanu trag bine și foarte bine. 
La fel și ceilalți sportivi. Man- 
druș, Forilco și Duca și-au de
pășit cu mult plafonul valoric 
al anului trecut.

Antrenamentele realizate au 
încercat să rezolve aspecte de
ficitare semnalate de analiza 
critică a sezonului precedent, 
probleme ce se referă la re
zistența în regim de viteză, mai 
ales în urcușuri, probleme de 
tempo de alergare, de raționali
zare a mișcărilor în poligon 
pentru creșterea vitezei de tra
gere. Antrenorii cred că au so
luționat în mare măsură aces
te carențe. De altfel, și pregă
tirea a făcut un efort de orien
tare spre o mai mare specifici
tate, folosindu-se mai mult ca 
în alți ani schi-rolele. Sportivii 
înșiși cu care am discutat — 
Girnită și Cristoloveanu — au 
confirmat starea fizică și mo
rală bună în care se află, mo
tiv care îi face să creadă, îm
preună cu antrenorii lor — C. 
Tiron și M. Stuparu — în posibi
litatea obiectivă a clasării ono
rabile — intre primii șase — la 
J.O., și chiar a cuceririi unei 
medalii olimpice. Argumentele 
muncii prestate, pasiunea și dă
ruirea cu care s-au înarmat în

Gh. Gîrniță. vicecampion mon
dial in 1974. vizează o medalie 

olimpică in 1976
Foto : S. BAKCSY

această nobilă angajare sînt 
convingătoare, dar mai trebuie 
încă muncit mai ales pe zăpa
dă, pe schiuri, căci nimic nu 
poate înlocui lucrul specific.

CÎND Șl UNDE

VOR CONCURA

SPORTIVII

NOUA Șl VALOROASA
• Campionul național MIHAI NICOLAU și alți fruntași ai celei 
mai complete probe atletice smulg cite o secundă In starturile 
bobului pe rotile • Secții de atletism care sprijină bobul
• Cu un start de 40 m, pista de la Innsbruck - Igis 
sporește importanța Impingătorilor.

Pe pista de coritan din sala 
de atletism a complexului spor
tiv „23 August" din Capitală, 
un grup de sportivi se încăl
zesc de zor, de parcă ar lua 
startul într-o competiție de am
ploare. Printre ei, distingem pe 
cîțiva dintre cei mai buni spe
cialiști ai celei mai complete 
probe a atletismului, decatlonul, 
în frunte cu proaspătul cam
pion al țării, Mihai Nicolau, și 
cu deținătorul locului 3, Gheor- 
ghe Lixandru. Alături de ei re
marcăm și alți atleți : Paul 
Neagu, Costel Ionescu, Con
stantin Romaniuc, Constantin 
Iancu, Mihai Vrînceanu, și pe... 
boberul Dumitru Pascu. De 
fapt, rostul încălzirii nu era 
participarea la un concurs de 
atletism, ci susținerea unui test 
la încheierea perioadei de vară 
a pregătirii pe uscat a lotului 
olimpic ae bob. Surprinde, de
sigur, faptul că dintre numele 
amintite mai sus, este cunoscut 
— ca bober — doar cel al lui 
Dumitru Pascu, component — 
de cîțiva ani — al echipajelor 
pilotate de Ion Panțuru (retras 
din activitatea competițională, 
acum antrenor), Dragoș Panai- 
tescu, Ștefan Chițu și Mihai 
Secui. Faptul devine, însă, nor
mal dacă subliniem ponderea 
crescîndă a rolului împingăto- 
rilor, și că în alte țări s-a tre
cut ,de cîțiva ani la selecțio
narea acestora din rîndul celor 
mai compleți atleți, dotați cu 
viteză, cu forță și îndemînare 
remarcabile (cazul lui Edie Hu- 
bacher — Elveția, Meinhard

Sportul

Nehmer și Berd Germeshauser 
R. D. Germană). Acțiunea 
„împingători" a devenit și mai 
importantă de cind a fost dată 
în folosință noua pirtie olim
pică de bob pe care se va 

- concura în 1976 la Innsbruck- 
Igls, al cărei start este de peste 
40 de metri, față de 30 de me
tri cît măsoară „plecarea" ce
lorlalte pirtii din lume.

Acestea sînt explicațiile se
lecționării atleților sus-mențio- 
nați, cărora secțiile de atletism 
ale cluburilor sportive Steaua, 
Olimpia, I.E.F.S. București și 
cea a Liceului de atletism din 
Cîmpulung Muscel le-au acordat 
înțelegerea și sprijinul necesar. 
Și, trebuie subliniat, rezultatele 
de pînă acum sînt deosebit de 
promițătoare. La toate testele 
efectuate (inclusiv la cel din 
sala „23 August"), timpii înre
gistrați în împingerea bobului 
cu rotile pe distanța de 30 de 
metri au fost mai buni cu cel 
puțin 1 secundă fată,de cei con
semnați anul trecut, în aceeași 
perioadă, de vechii componenți 
ai lotului, ceea ce constituie 
o diferență substanțială care 
poate fi determinantă în ob
ținerea performantelor pe pista 
de gheață. Desigur, secunda 
respectivă este un cîștig doar 
pe „uscat", deoarece cu excep
ția lui Pascu, toți ceilalți nu 
au experiența concursurilor de 
bob și nici nu trebuie uitat că 

. rolul decisiv îl au totuși piloții.
Pînă la ora actuală, secunda 

respectivă reprezintă totuși ceva 
concret, o bază pe care se poate 
conta, cu atît mai mult cu cît 
performerii pe „uscat" sînt ho- 
tărîți ca, atunci cînd vor lansa 
boburile pe gheață, să de
monstreze aceleași calități care 
le-au adus selecția în lotul o-

PEPINIERĂ A BOBULUI

Ia startul echipajul Șt. Chițu — 
din sala .,23 August*.

limpic. In acest sens, iată ce 
ne-a declarat campionul națio
nal de decatlon Mihai Nicolau : 
„Deși nu am văzut nici un con
curs de bob „pe viu", mi-a 
plăcut întotdeauna acest sport 
și i-am admirat pe practicantii 
lui. Mă bucur că fac parte din 
lotul din care vor fi aleși im- 
pingătorii echipajelor ce vor 
reprezenta România la Jocurile 
Olimpice și. ca și colegii mei, 
sint hotărit să confirm încrede
rea acordată și să-i ajut cît 
mai mult pe piloți ca să con
ducă boburile in timpi care 
să-i claseze printre fruntași".

Cu testul susținut în sala 
„23 August", boberii au înche
iat o „sesiune" urmînd ca peste 
cîteva zile să o înceapă pe a 
doua, la Sinaia. Antrenorul 
principal Ion Panțuru și prof. 
Nicolae Visulescu (care se o- 
cupă de îmbunătățirea pregă
tirii fizice) urmăresc în luna 
octombrie șlefuirea tehnicii îm
pingerii bobului, folosind pen
tru aceasta ultima porțiune 
a noii pîrtii din Sinaia. 
Apoi, către sfîrșitul lunii, 
se va participa, alături de 
boberi din alte țări, la 
un stagiu de pregătire pe 
pîrtia olimpică de la Innsbruck-

M. Nicolau. Deocamdată la testui
Foto : V. BAGEAC

Igls. și pe pîrtia de la Oberhof 
(ambele înghețate artificial), 
după care. în primele zile ale 
anului viitor, sportivii țării 
noastre vor lua startul, la 
Innsbruck, în „Cupa națiunilor" 
rezervată echipajelor de 4 per
soane.

Preocuparea permanentă pentru folosirea cit mai 
judicioasă a perioadei de vară, in scopul îmbuna* 
tățirii pregătirii fizice generale și chiar specifice, 

ca și pentru realizarea creșterii calitative in tehnica discipli
nelor respective, reiese în mod vădit din activitatea de pre
gătire a loturilor noastre olimpice de biatlon, bob și schi 
alpin. In mod cert, sportivii respectivi și antrenorii lor și-au 
construit „vara sanie", au pus bazele de pe care vor începe, 
curind, pe gheață și pe zăpadă, pregătirea specifică in ve
derea Olimpiadei Albe de la Innsbruck unde, cu toții, doresc 
să aibă o comportare cit mai bună, iar unii dintre ei — 
biatloniștii și boberii — tind, cu veleități bazate pe perfor
manțe anterioare să obțină puncte in clasamente și chiar 
medalii.

In cele 122 de zile rămase pînă Ia Jocurile Olimpice ur
mează să se consolideze și să se finiseze ceea ce s-a făcut 
in timpul verii, urmează ca sportivii noștri fruntași, partici- 
panți la marea întrecere olimpică, să*și desăvirșească pregă
tirea in scopul unei evoluții cit mai bune la Innsbruck.

Pagină realizată de M. BÂRĂ și D. STĂNCULESCU

ROMÂNI
Ediția a Xll-a a Jocurilor 

Olimpice de iarnă se va desfă
șura între 4 și 15 februarie la 
Innsbruck, oraș care a mai găz
duit întrecerile Olimpiadei 
Albe în anul 1964. Dintre spor
tivii români primii vor lua 
startul schiorii alpini, care vor 
participa în ziua de 5 februa
rie la proba de coborîre (la 
Patscherkofel). A doua zi. biat- 
loniștii vor concura în proba 
individuală de 20 km, la See
feld. In aceeași zi, echipa iele 
de bob 2 persoane vor efec
tua primele două coboriri, iar 
în ziua de 7 februarie iși vor 
disputa celelalte două manșe, 
hotărîtoare. întrecerile vor a- 
vea loc la Igls, pe noua pistă 
(înghețată artificial) care va 
găzdui și concursurile de să
niuțe. Cele două manșe ale 
cursei de slalom uriaș sînt pro
gramate pentru zilele de 9 și 
10 februarie pe pista de la 
Lizum. acolo unde se va des
fășura și slalomul special, in 
ziua de 14 februarie. La 13 fe
bruarie, vor reintra în compe
tiție biatloniștii, de astă dată 
ei participînd la ștafeta de 
4 X 7.5 km. Tot la 13 februarie 
va efectua primele două cobo
riri echipajul de bob 4 care, 
la 14 februarie va încheia 
(prin ultimele două manșe) par
ticiparea României la ' Jocurile 
Olimpice de la Innsbruck.



PRFGĂTim PE MULTIPLE PLANURI PENTRU
O „EDIȚIE SPECIALĂ ' A C. M. DE HANDBAL EEMIN1N

în hannbalul românesc, des
chizătoarea pîrtiilor spre înal
ta performantă este echipa re
prezentativă feminină. Cu a- 
proape 20 de ani in urmă, în 
1956, ea cucerea primul titlu de 
campioană a lumii la handbal 
în 11. Ea l-a repetat în 1960, 
pentru ca in 1962 să-și adauge 
în palmares și titlul suprem la 
handbal în 7. A existat însă o 
perioadă de 10 ani 1963—1973, 
cind brusc și nedorit — șta
cheta a coborît, reprezentativa 
navigînd undeva pe la mijlo
cul clasamentelor. Redresarea 
s-a lăsat așteptată și a survenit 
doar Ia ultima ediție a campio
natului mondial (Iugoslavia, 
1973). cind fetele au cucerit me
dalia de argint, cedînd doar în 
fata reprezentativei tării gazdă.

Am rememorat aceste rezulta
te acum, înaintea unei noi ediții 
a C.M., o adevărată „ediție spe
cială". pentru că mi se pare de 
bun augur noul start pe care 
handbalul feminin l-a luat 
spre recucerirea titlului mon
dial.

De ce o ediție specială ? Pen
tru citeva considerente pe care 
le voi sintetiza astfel :

1. Este criteriu de calificare 
Ia Jocurile Olimpice de la 
Montreal, numai primele 4 ob- 
tinînd dreptul de a concura

Echipa de handbal băieți a Șc. sp. 1 Constanta este campioana țării 
la juniori pe 1975.

In vizită Ia Școala sportivă 1 Constanta

DE LA PERFORMANȚELE SPORTIVE
LA CELE GOSPODĂREȘTI

în plutonul fruntaș al școli
lor sportive din țara noastră — 
unități de importanță determi
nantă în munca de descoperire 
și creștere a noilor genefații de 
performeri — figurează și 
Scbala sportivă 1 din Constanta. 
Asupra ei vrem să ne oprim 
astăzi, întrucît cadre didactice 
serioase, pasionate de meserie, 
asigură de multă vreme succe
sul activității de aici.

Nu vom începe, cum se obiș
nuiește, cu înșiruirea unui 
foarte lung număr de titluri re
publicane, de recorduri ale ță
rii și de sportivi dați loturilor 
reprezentative, ci cu un fapt 
mai sugestiv, care vorbește 
elocvent despre pasiunea exis
tentă în această unitate. Și aici 
se simțea nevoia de extindere, 
de spații largi pentru terenuri, 
pentru săli, pentru vestiare. în 
fine, pentru tot ceea < ce este 
necesar în buna desfășurare a 
procesului de antrenament. Și 
unde se părea că nu se poate 
realiza aproape nimic, pasiunea 
și spiritul gospodăresc au făcut 
minuni ; rezultatul — un mini
complex în care elevii școlii 
vin cu mai multă plăcere decât 
pe orice mare stadion. Ei. ele
vii, au transformat o curte a- 
proape in paragină într-o bază 
sportivă cochetă, cu multe te
renuri, unul mai frumos decît 
celălalt, intr-un subsol au rea
lizat o mică dar foarte utilă 
sală de forță și tot ei au pus 
umărul la amenajarea unei săli 
de jocuri care asigură acum 
pregătirea de iarnă în liniște. 
Bineînțeles, toate aceste reuși
te n-ar fi fost posibile dacă 
profesorii și conducerea școlii 
nu manifestau o grijă perma
nentă față de elevii lor și față 
de condițiile de lucru. în Con
stanța, însă, directorul Sorin 
Popescu și adjunctul său Tra
ian Bucovală sînt demult cu- 
noscuți tocmai pentru aceste 
calități, ca și pentru accentua
tul lor spirit gospodăresc. Și, 
la fel ca ei. întregul colectiv al 
școlii — care formează o fami
lie unită, harnică

Am vorbit mult despre pa
siune pentru că ea explică. în 
primul rînd. bunele rezultate 

la primele medalii olimpice în 
handbalul feminin.

2. S-a adoptat, cu prilejul a- 
cestei ediții a „mondialelor” un 
nou sistem de desfășurare, care 
prevede după jocurile din se
rii un turneu final de 6 echipe. 
Fiecare echipă va susține deci 
7 jocuri în 12 zile și va întîlni 
toate echipele de valoare din 
lume.

3. Lupta pentru titlu și me
dalii va fi mai puternică, mai 
aspră ca oricînd, deoarece va
loarea și numărul echipelor fe
minine au crescut considerabil 
în lume.

Toate acestea ne conduc la 
concluzia că ediția 1975 a C.M. 
are o miză dublă și din această 
cauză un coeficient încă neîn- 
tîlnit de dificultate.

Un rol hotărâtor îl va juca 
potențialul fizic, rezistența de 
competiție specifică unui tur
neu cu 7 jocuri, programate la 
intervale de o zi sau două. Este 
cert că echipa care va avea o 
excelentă pregătire fizică va fi 
din start favorizată. Dar, este 
absolut necesară și o foarte bu
nă rezistentă nervoasă.

Deosebit de greu, dar esen
țial. va fi aducerea echipei în 
formă maximă la 1 decembrie, 
dată neobișnuită, cind de fapt 
abia începea sezonul internațio- 

obținute în ultimii ani de re
prezentanții Șc. sp. 1 Constan
ța. Handbalul de aici, care do-, 
mină de mai mulți ani între
cerile formațiilor de juniori din 
tara noastră, a cucerit în 1969 
și 1974 titlul la fete (antrenor 
Traian Bucovală), iar în vara 
aceasta pe cei de la băieți (an
trenor Mihai Făgărăseanu). 
Baschetul are și el la activ trei 
titluri republicane, iar voleiul 
— două (echipa feminină, an
trenată de Lucian Topciov), în 
timp ce atletismul obține — 
sub conducerea antrenorilor 
Dan Ciocan și Mihail Constan
tin — rezultate mereu mai bu
ne. Printre performerii atletis
mului de aici se numără sprin
terii Viorel Dumitrescu și Vic
tor Ilie, decatlonistul Ion Lazăr 
și săritorul de triplu Stelian 
Văduva.

Acestor secții li se mai adau
gă cele de gimnastică (sportivă 
și modernă). înot și scrimă, mai 
tinere dar la fel de ambițioase 
în obținerea performanțelor 
bune. Spre exemplu, înotul a 
reușit ca la mai puțin de un an 
de la adoptarea sa în cadrul 
școlii să aducă un prim titlu 
republican la copii, prin Cris
tian Mitrenga.

în fine, mai putem vorbi 
despre susținuta și bine plani
ficata muncă de selecție, extin
să și la școlile din localitățile 
limitrofe Constanței. despre 
ideea conducerii Șc. sp. 1 de a 
programa o parte dintre orele 
antrenorilor chiar în școli, în 
cadrul lecțiilor de educație fi
zică și despre practica (deloc 
nouă, dar folosită aici cu con
secvență) pregătirii de vară pe 
nisipul plajei, mijloc foarte bun 
de îmbunătățire a forței și re
zistenței trenului inferior.

în încheiere, o serie de nu
me, nume astăzi foarte cu
noscute în sportul românesc și 
chiar internațional, nume care 
constituie cartea de vizită a 
școlii : Nadire Ibadula, costel 
Cemat, Nicolae Pirșu. Emilia 
Cernega Toți au pornit de aici, 
de la Școala sportivă 1 Con
stanta.

Horia ALEXANDRESCU 

nal de sală. Dar și mai difi
cilă va fi menținerea echipei 
la plafonul cel mai înalt al 
potențialtffpi timp de două săp
tămâni. Apreciem că va fi a- 
vantajată echipa care va putea 
arunca în luptă un lot nume
ros. de 14—16 jucătoare, apro
ximativ de aceeași valoare. De 
asemenea, un rol hotărâtor îl 
Va avea ansamblul măsurilor 
de strategie și abilitatea tactică 
pe care antrenorii îl vor asi
gura formațiilor. Ca antrenor 
coordonator al echipei repre
zentative feminine de handbal 
pot afirma că cele 6 candidate 
la o medalie și un loc la olim
piadă se cunosc foarte bine și 
tocmai de aceea surprizele (de 
tactică) vor fi arme de temut. 
Sîntem hotăriți să învingem 
toate dificultățile, să ne unim 
eforturile pentru a fi la înălți
mea misiunii ce ne-am asu
mat-o, pentru a cuceri la C.M 
o medalie și un loc pentru 
J.O. de la Montreal.

CONSTANTIN POPESCU

Campionatele individuale de box
METALURGISTII BUCUREȘTENI SE VOR NUMĂRA,

DIN NOU, PRINTRE PROTAGONIȘTI
Pugiliștii de la Metalul Bucu

rești au fost printre protago
niștii multor întreceri de am
ploare din țară și de peste ho
tare. Antrenorul emerit Ion 
Stoianovici muncește cu migală, 
de aproape două decenii, cu 
mulți boxeri ce au cunoscut 
consacrarea, care au îmbrăcat 
tricourile de campioni naționali.

Și la actuala ediție a cam
pionatelor republicane, meta- 
lurgiștii bucureșteni se anunță 
redutabili, iar multi dintre ei, 
deși nu o mărturisesc, țintesc 
treptele cele mai de sus ale 
ierarhiilor. în sala de box a 
clubului Metalul, Ion Stoiano
vici, asistat de ajutoarele sale, 
antrenorii Constantin Anton și 
Dinu Eugen pregătesc cu aten
ție reprezentarea la campionate 
a sportivilor metalurgiști. Cei 
trei antrenori urmăresc cu a- 
tenție fiecare elev, iar corectă
rile și indicațiile nu contenesc 
nici o clipă.

Grupul boxerilor metalurgiști 
care se pregătesc este destul de 
numeros, dar așa cum am aflat 
de la antrenorul principal, la 
turneul final din Palatul Spor-

CU MICI EXCEPȚII COMPORTAREA SPORTIVILOR ROMÂNI 
LA C M. DE HALTERE A FOST NESATISFĂCÂTOAREI

La recentele campionate 
mondiale și europene de hal
tere desfășurate la Moscova, 
țara noastră a fost reprezenta
tă de 7 sportivi. Se știa, din 
capul locului, că la aceste în
treceri aveau să fie prezenți 
cei mai buni halterofili ai lu
mii și că participarea pe cate
gorii va fi extrem de nume
roasă. în asemenea condiții, o- 
cuparea unui loc printre primii 
6 constituia obiectivul principal 
al unora dintre sportivii noștri, 
ca și obținerea cît mai multor 
recorduri republicane.

Din păcate, aceste obiective 
nu au fost realizate decît în 
parte.

înainte de a trece la anali
zarea unor lipsuri nu putem 
omite cifrele realizate de Dra- 
gomir Cioroslan și Alexandru 
Kiss. Primul a pulverizat, pur 
și simplu, toate recordurile ță
rii, corectând pe cel de la to
talul celor două stiluri cu 12,5 
kg la categoria semimijlocie 
(305 kg), iar cel de al doilea, la 
cat. ușoară, a realizat 285 kg 
(vj. 282,5 kg). Va trebui să re
levăm cîteva trăsături comune 
ale celor doi sportivi, care pot 
fi date drept exemplu pentru 
ceilalți component! ai lotului : 
au concurat cu calm si sigu
ranță. fără a fi impresionați de 
valoarea adversarilor, dovedind 
o extraordinară voință in lupta 
cu... greutatea barei — calități 
indispensabile unor halterofili 
care vizează marea perfor
mantă.

De altfel, cil excepția tineri
lor Dragomir Cioroslan și Ale
xandru Kiss, ceilalți cinci s-au 
comportat mult sub valoarea 
așteptărilor : Ion Hortopan a 
abandonat. Spiridon Herghele
giu a ieșit din concurs. Marian 
Grigoraș, Al. Miuț si Gheorghe 
Miinea s-au clasat sub locu
rile 12 !

UN FRUCTUOS TURNEU 
AL JUCĂTORILOR ROMÂNI 

DE TENIS DE MASĂ 
ÎN R.P. CHINEZĂ

De vorbă cu antrenorul Emil Băcioiu

La invitația oficialităților 
sportive chineze, un lot de te
nis de masă (tineret) din țara 
noastră, format din patru ju
cători și tot atîtea jucătoare, a 
efectuat un stagiu de pregă
tire în R. P. Chineză. La în
toarcerea sportivilor români, am 
solicitat antrenorului Emil Bă
cioiu un scurt interviu :

— Ce obiective ați avut pen
tru această perioadă de pregă
tire ?

— Obiective legate strict de 
performantă, deci atît pe pla
nul tehnicii, cit și pe cel al 
pregătirii fizice.

— Cum apreciați acest schimb 
de experiență ?

turilor și Culturii nu vor fi 
prezenți decît 8 dintre cei mai 
buni și în care specialiștii sec
ției de box își pun mari spe
ranțe.

Intr-o discuție avută cu 
maestrul Stoianovici, în timpul 
unui antrenament, am aflat că 
Metalul va arunca în focul lup
telor pe Nicu Popa (cocoș), Mi
hai Ploeșteanu (pană), Ilie 
Gheorghe și Marin Peia (semi- 
ușoară), Ion Budușan (ușoară), 
Grigore Iliescu (semimijlocie), 
Tudor Nicolac și Ștefan Slroe 
(mijlocie mică).

Din acest grup de boxeri, cu 
veleități la titlul de campion 
pornesc Mihai Ploeșteanu, care 
se prezintă în evident progres, 
Ilie Gheorghe și Marin Peia, 
care încearcă, in lipsa campio
nului european Simion Cuțov, 
să producă marea surpriză și 
Tudor Nicolae, de multe ori 
foarte aproape de cea mai înaltă 
treaptă a podiumului, dar de 
fiecare dată, în ultima partidă, 
nevoit să părăsească ringul în 
postură de învins. Poate la a- 
ceastă ediție...

Paul IOVAN

înaintea campionatelor mon
diale, rezultatele unor haltero
fili din lotul național au fost 
îmbucurătoare. Ne referim la 
recordurile realizate Ia campio
natele naționale desfășurate la 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
de către Ion Hortopan, Marian 
Grigoraș și Gh. Miinea, care 
pe baza rezultatelor obținute 
au fost incluși în echipa repre
zentativă în vederea C.M. Ne 
punem. în mod firesc. întreba
rea : nu cumva forma spor
tivă arătată cu acest prilej a 
fost prea timpurie ? Tehnicienii 
lotului republican au prevăzut 
însă pentru „mondiale" rezul
tate superioare celor realizate 
Ia campionatele naționale. Fi
rește. aceste calcule nu au fost 
greșite, dacă ținem seama de 
forma arătată în concursurile 
de verificare dinaintea efec
tuării deplasării. Dar. trebuie 
subliniat încă o dată că rezul
tatele de antrenamente nu sînt 
totdeauna concludente. în mod 
normal, la un concurs se obțin 
rezultate cu 10% sub perfor
manțele realizate la antrena
mente.

în analiza făcută recent de 
Biroul federal s-au arătat une
le din cauzele care au dus la 
acest insucces, cîteva din lipsu
rile care dăinuie de mai multă 
vreme în activitatea sportului 
cu haltere din țara noastră : la 
nivelul lotului republican capa
citatea de muncă a unor spor
tivi este încă insuficientă, exis
tă încă unele lacune in privin
ța calităților de voință ale 
sportivilor fruntași : in primul 
lot al tării, elementele tinere 
sînt încă intr-un număr prea 
mic. S-a mai vorbit de slăbirea 
nerecomandabilă a concurenți- 
lor înainte de întreceri (Horto
pan a slăbit în ziua concursului 
două kilograme, ceea ce pentru 
un sportiv de la cat. 52 kg este

— Colegii noștri ne-au pre
zentat în amănunțime tehnica 
(aș spune desăvîrșită) a unor 
procedee tehnice — de pildă 
serviciile și returnarea lor. Și 
în privința deplasării la masă 
am învățat mult, pentru că ma
niera în care se mișcă jucătorii 
chinezi facilitează ofensiva.

— în ce localități ați efectuat 
pregătirile ?

— Practic am jucat în două 
orașe, de fapt în două provin
cii : Leaonin (cu reședința la 
Șen-Yang) și Hunan (Cian- 
Șan). Cred că nu e lipsit de 
Interes să amintesc că printre 
jucătorii din SenYang s-au nu
mărat tenismani cunoscuți pe 
plan internațional, ca Li-pin și 
Lî-tPtian; în întîlnirea ami
cală pe care echipa noastră a 
susținut-o cu selecționata pro
vinciei am pierdut cu 1—5 la 
băieți și 0—5 la fete. Am câști
gat, însă, în meciul de junioare 
mici, cu 3—1 Pentru noi au 
evoluat Monica Păun și Eva 
Ferenczi.

— Cu ce rezultate ați înche
iat întîlnirile de la Cian-Șan ?

— Tocmai asupra lor doream 
să mă opresc acum. Prin vic
toriile obținute (7—2 la băieți 
și 5—0 la fete) s-a văzut con
cret că jucătorii noștri au pro
gresat efectiv.

— Ce v-a impresionat mai 
mult în pregătirea sportivilor 
chinezi ?

— Aș spune... totul ! Bună
oară, pregătirea fizică. Jucăto
rii chinezi efectuează zilnic șe
dințe de 60—90 de minute de 
pregătire fizică. La fel de mare 
Importanță acordă și serviciu
lui. Am văzut teme de antre
nament cărora li se afectau 
40—50 de minute. Numai pen
tru serviciu !

— Considerați util acest sta
diu de pregătire ?

— Deosebit de util. Jucăto
rii chinezi sînt cei mai buni 
din lume. Am avut, deci, ce 
Învăța și ne-am simțit excelent 
alături de ei. pentru că — tre
buie să subliniez — pretutin
deni am fost înconjurați cu deo
sebită atenție, am fost primiți 
cu ospitalitate, cu prietenie și 
multă căldură.

Al, HORIA

destul de mult) și de numărul 
mic de competiții de amploare 
la care participă intr-un an 
sportivii noștri. Pe bună drep
tate s-a spus că pentru un 
sportiv cel mai bun antrena
ment este concursul.

în planul de măsuri elaborat 
de federație se prevăd unele 
puncte de o importantă deose
bită. Pregătirea și specializarea 
timpurie a halterofililor din 
secții va trebui să constituie o 
preocupare permanentă a antre
norilor. In ce privește metodica 
ea trebuie axată pe o tehnică 
corectă, la baza căreia să stea 
mărirea forței sportivilor, prin 
creșterea intensității și volu
mului de muncă la antrena
mente.

Pînă Ia J.O. de la Montreal 
au rămas mai puțin de zece 
luni, interval care trebuie fo
losit cu maximă eficiență pen
tru pregătirea sportivilor din 
lotul republican. Firește, prin 
prisma rezultatelor obținute 
pînă acum, participarea _ halte
rofililor români la această mare 
competiție, este încă incertă. 
Din lotul care-și va începe pre
gătirile fac parte, printre alții, 
Dragomir Cioroslan, Alexandru 
Kiss. Ion Hortopan, Vasile Da
niel. Constantin Chim și Ion 
Bula. Viitoarele mari con
cursuri care ne mai despart de 
J.O. (Balcaniada, Cupa Dunării, 
Campionatele europene) vor a- 
răta clar dacă halterofilii noș- 
trii fruntași au ajuns la nivelul 
exigentelor impuse de partici
parea la confruntarea olimpică.

Ion OCHSENFELD

Sportul, Paga7a



ECHIPA ROMÂNIEI
SI ANCA GRIGORAȘ - CAMPIOANE 

BALCANICE LA GIMNASTICĂ

ANCA GRIGORAȘ

A ÎNCEPUT
DE TENIS

SOFIA, 3 (prin telefon). — 
în capitala Bulgariei a început 
cea de a 12-a ediție a Balca
niadei de tenis de masă. Parti
cipă echipele masculine și fe
minine ale Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei, României șl Bulgariei.

Vineri s-au întîlnit selecțio
natele de fete și băieți ale 
României cu cele ale țării gaz
dă. Reprezentativa feminină ro
mână a obținut victoria cu 
3—0 : Mihuț — Neykova 2—1, 
Zaharia — Trandafilova 2—1, 
Mihuț, Zaharia — Trandafilova. 
Neykova 2—0.

Apoi, spre surprinderea ge
nerală, formația masculină oas- 
pe s-a comportat sub valoarea 
normală, pierzînd întîlnirea cu 
partenerii bulgari cu 3—5. Cei

PROGRAMUL TURULUI DOI 
ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

BALCANIADA 
DE MASĂ 
trei componenți ai echipei ro
mâne, Doboși, Gheorghe si Mo- 
raru, au evoluat neconvingător, 
dovedind o insuficientă pregă
tire fizică. Iată și rezultatele 
tehnice : Doboși — Mitev 2—1, 
Moraru — Ghencev 0—2, Gheor
ghe — Damianov 1—2, Doboși 
— Ghencev 1—2, Gheorghe — 
Mitev 2—1, Moraru — Damia
nov 0—2, Gheorghe — Ghencev 
2—0, Doboși — Damianov 0—2.

în întîlnirea dintre reprezen-' 
tativele feminine ale Iugosla
viei și Greciei, prima formație 
a repurtat victoria cu 3—0.

Competiția continuă. Sîmbătă 
se vor încheia probele pe echi
pe, după care se va da startul 
în cele individuale.

• PE SCURT •
ATLcTISM • Cu prilejul unui ccm> 

curs desfășurat la Tokio, sportivul po
lonez Wladislaw Kozakiewicz a ciști- 
gat proba de săritură cu prăjina cu 
5,50 m. Kozakiewicz deține recordul 
european, în această probă, cu per
formanța de 5,60 m.

AUTO • Cursa de la Long Beach 
(California) a fost ciștigatâ de pilo- 
tul englez Brian Redman („Lola Che
vrolet"), care a parcurs 160 km m 
1h 10:12,0 cu o medie orară de 138,923 
km. L-au urmat australianul Vern 
Schuppan și canadianul Eppie Witzes. 
Cunoscutul campion neozeelandez 
Chris Amon s-a clasat pe locul 4, la 
un tur de învingător.

BASCHET • La Calgary s-a dispu
tat întîlnirea dintre selecționatele o- 
limpice masculine ale Canadei și 
S.U.A. Baschetbaliștii din S.U.A. au 
terminat învingători cu 75—67 (34—29).

GIMNASTICA • La „Palatul Spor
turilor" din Pekin se desfășoară în- 
tîlnirea internațională dintre selecțio
natele masculine ale R. P. Chineze 
și Elveției. După executarea exerci- 
țiilor impuse scorul este favorabil cu 
272,15—267,55 puncte gimnaștilor chi
nezi. întrecerile au fost urmărite de 
peste 10 000 de spectatori.

HOCHEI • In campionatul unional 
echipa Dinamo Moscova a cîștigat cu 
7—1 (2—1, 3-0, 2—0) jocul susținut în 
deplasare cu formația Sibir Novosi
birsk.

PLEVEN, 3 (prin telefon). 
Așa cum ere de așteptat după 
desfășurarea programului im
pus de joi. vineri după-amia- 
ză. în cadrul exercitiilor liber 
alese, gimnastele românce s-au 
impus din nou ca cele mai 
bune din Balcani, cîștigînd atît 
la individual compus, cit și p2 
echipe. Aceste victorii între
gesc frumosul palmares inter
national al sportivelor noastre. 
Deși a căzut la paralele. Anca 
Grigoraș, evident cea mai 
bună concurentă la această e- 
ditie a campionatelor balca
nice, a obtinut un meritat suc
ces, întrednd-o cu aproape ju
mătate de punct pe Georgeta 
Gabor, al cărei program liber 
ales s-a bucurat de unanime 
aprecieri. Revelația întrecerii 
a fost Luminița Milea, clasată 
în final pe locul 3. cu o re-

~----------
CAMPIONATUL MASCULIN 

DE HANDBAL 
(Urmare din pag. 1)

tut să-și facă jocul pe semi- I 
cerc, a muncit din greu pen- I 
tru a nu pleca steagul. Este 1 
însă meritul lor de a fi reu- ■ 
șit să ducă în ritm alert o I 
cursă de urmărire care le-a • 
păstrat șansele intacte pentru 
cel de al doilea derby cu Di- I 
namo, din finalul campiona- | 
tului.

Au marcat : Lieu 8, Cosma 6, I 
Grabovschi 2, Ștef 2, Tase 1 și I 
Samungi 1 — pentru Dinamo, 
Kicsid 10. Drăgăniță 3. Voina g
2, Birtalan 2, Stock! 2 și Gațu I
1 — pentru Steaua. Bun arbi- • 
trajul prestat de cuplul R. Ia- _ 
mandi și I. Dumitrescu (Buzău) I 
într-o partidă extrem de grea. |

„U“CLUJ-NAPOCA — C.S.M. 
BORZEȘTI 25—22. Printr-un I 
joc mai clar în atac și mai | 
ferm in apărare, clujenii au 
cîștigat mai ușor decît o arată ■ 
scorul. Au marcat : Ignătescu I 
6, Butuc 5, Petru 4, Avram ■ 
4, Bota 3, Jurcă 2. Linca 1 _ 
pentru „U“, A. Berbecaru 6, I 
Blaș 5, Badea 4, G. Berbecaru | 
4, Constantinescu 1, Moise 1 și 
Lozneanu 1 pentru C.S.M.

ȘTIINȚA BACAU — C.S.U. I 
GALATI 21—15. Cu o repriză 
a doua mai bună. Știința a ■ 
cîștigat detașat, pe merit. Au I 
marcat: Deacu 8, Boroș 5, Ef- • 
tene 3. Voinea 2. Cservenka 2 
și Peeher 1 pentru Știința, Vă- I 
duva 6, Homea 4, Neagu 2, | 
Spătaru 2 și Georgescu 1 pen
tru C.S.U. Au arbitrat foarte | 
bine V. Sidea și P. Cîrligeanu I 
(București).

„U“ BUCUREȘTI — A.S.A. , 
TG. MUREȘ 23—19. Meci echi- I 
librat. aspru, în care studenții I 
au obținut victoria datorită u- 
nui final mai bun. Au înscris : I 
Cheli 8, Bocan 6, Baican 4, | 
Durau 3, Marin 1 și Coasă 1 
pentru „U“, Mașca 6. Bucioacă I
3, Vintilescu 3, Samșudean 3. | 
Bukarești 2. Bara 1 și Nagy 1 , 
pentru A.S.A. Slab arbitrajul 
timișorenilor V. Epure și N. • 
Maghețiu.

MINAUR BAIA MARE—DI- ■ 
NAMO BRAȘOV 23—23. Ambe
le echipe au trecut pe lingă I 
victorie, dar rezultatul de ega- | 
litate este echitabil. Au înscris: 
Palko 9. Panțîru 6. Tărnieeru t 
3. Avramescu 2, Răzor 2 și j 
Szabo 1 — pentru Minatir. 
Schmidt 7. Nicolescu 6. Chi- , 
comban 4. Messmer 3. Mintiei |
2 și Nedioi 1 — pentru Dinamo. ■

marcabilă evoluție atit la im
puse cit și la liber alese. Iată, 
de altfel, primele clasate la 
individual compus : Anca Gri
goraș 74,80 p, Georgeta Gabor
74.35 p. Luminița Milea 73,70 
p, Maria Șatrova (Bulgaria)
73.35 p, Galina Ianeva (Bulga
ria) 73,30 p. Marieta Bonceva 
(Bulgaria) 73,05 p. Celelalte 
gimnaste românce s-au clasat 
pe următoarele locuri : 7. Ga
briela Trușcă 72,75, 8. luliana 
Marcu 72,60 p, 10—11. Rodica 
Sabău 71,90 p. Clasament pe e- 
chipe : România 369,10 p, Bul
garia 364,40 p. Iugoslavia 
338,70 p, Grecia 124,25 p (nu
mai cu exerciții liber alese). 
Iată acum și primele clasate 
pe aparate : sărituri : Gabor 
și Ianeva 18,55 p, Grigoraș 
18,45 p ; paralele : Milea 18,70 
p, Gabor și Șatrova 18,60 p ; 
bîrnă : Grigoraș 18,85 p, Ga
bor și Milea 18,50 ; sol : Gri
goraș 19,15 p, Milea 18,85, Ga
bor 18,75 p.

întrecerile balcanice conti
nuă sîmbătă cu programul li
ber ales pentru gimnaști, pre
cum și cu concursul rezervat 
sportivelor de la gimnastică 
modernă. Duminică vor avea 
loc finalele pe aparate, atît la 
gimnastică sportivă cit și la 
„modernă".

REUNIUNEA COMISIEI
Astăzi, se întrunește ia Montreal, 

Comisia executivă a Comitetului 
Internațional Olimpic care își pro
pune, în primul rînd, să analizeze, 
la fața locului, stadiul pregătiri
lor pentru Jocurile Olimpice de 
vară de anul viitor. Cu acest pri
lej, reprezentanți ai federațiilor 
internaționale interesate își vor

COMPUTERUL ȘAHIST 
SE SPECIALIZEAZĂ

Un grup de oameni de 
știință sovietici au rea
lizat un nou computer 
care joacă șah. După 
cum a anunțat condu
cătorul grupului, acade
micianul Nikolai Iațen- 
ko, pentru prima dată 
i se vor pune mașinii e- 
lectronice de calcul în
trebări de strategie șa- 
histă, adică să adopte 
o decizie în poziția dată. 
Computerul deși nu joa
că însă o partidă de la 
început pînă la sfîrșit, 
reușește să soluționeze 
o serie de probleme te
oretice. în cîteva secun
de, de exemplu, obține 
victoria în poziții com
plicate, în care se dă 
mat cu turnul și calul.

După cum se știe, 
unul dintre primele 
computere sovietice de 
șah — „Caissa" — a de
venit recent „campion 
mondial" la categoria 
mașinilor de calcul. La 
concurs au participat 
computere din S.U.A., 
R. F. Germania, Anglia, 
Norvegia, Ungaria, Elve
ția, Austria, Canada si 
U.R.S.S.

30 000 DE SĂNIUȚE

întreprinderea de ar
ticole sportive din Biels
ko Biala (Polonia) este 
cunoscută pentru pro
dusele sale. Receht au 
fost puse în vînzare de 
către această întreprin
dere nu mai puțin de 
30 000 de săniuțe mo
derne de tip „Taifun" 
și alte săniuțe de tip

Ieri, la Ziirich, au fost sta
bilite prin tragere la sorți me
ciurile din turul al II-lea al cu
pelor europene la fotbal. întîl- 
nirile se vor disputa la 22 oc
tombrie (tur) și 5 noiembrie 
(retur).

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : St, Etienne — Glas
gow Rangers. Borusssia Mbn-

TURNEUL PREOLIMPIC 
DE HANDBAL

MONTREAL, 3 (Agerpres). — 
La „Palatul Sporturilor" din 
Sherbrooke (Quebec) s-au în
cheiat întrecerile turneului mas
culin de handbal, disputat în 
cadrul competițiilor preolimpice 
„Montreal ’75“. Victoria a re
venit reprezentativei U.R.S.S., 
care a terminat neînvinsă tur
neul totalizînd 10 p. Pe locu
rile următoare s-au clasat for
mațiile Poloniei — 8 p, Dane
marcei — 5 p, Japoniei — 4 p, 
S.U.A. — 2 p și Canadei — 1 p.

în ultima zi a competiției, 
handbaliștii sovietici au între
cut cu scorul de 23—20 (12—12) 
selecționata Danemarcei.

EXECUTIVE C.I.O.
da avizul asupra calității tehnice 
a instalațiilor sportive de la Mont
real. De asemenea, vor fi ascul
tate rapoartele comitetelor de or
ganizare de la Montreal și In
nsbruck. Comisia executivă C.I.O. 
va mai analiza cererile de afiliere 
ale unor comitete olimpice națio
nale.

popular, pentru copii, 
în scopul învățării și 
popularizării acestei fru
moase discipline spor
tive de iarnă. în ulti
mul timp, întreprinde
rea din Bielsko Biala 
a pus în vînzare peste 
300 noi tipuri de arti
cole de spprt și de tu
rism.

PROTECȚIE PLASTICA

Pînă acum eram obiș- 
nuiți să vedem portarii 
de hochei purtînd măști 
de protecție, mai mult 
sau mai puțin pitorești, 
în curînd. este foarte

X 
RECORDURI 
IN FAMILIE

chengladbach — Juventus, Di
namo Kiev — Akranes. Ruch 
Chorzow — P.S.V. Eindhoven, 
Benfica — Ujpesti Dozsa, Haj- 
duk Split — Molenbeek, Mal
mo F.F. — Bayern Miinchen, 
Derby County — Real Madrid.

CUPA CUPELOR : Ararat 
Erevan — West Ham United, 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
Atletico Madrid,. Wrexham Uni
ted — Stal Rzeszow. Fiorenti
na — Zwickau, Boavista Por
to — Celtic Glasgow, Szombat- 
hely — Sturm Graz, Ander- 
lecht — Borac Banja Luka, 
Lens — Den Haag.

CUPA U.E.F.A. : Honvăd 
Budapesta — Dynamo Dresda, 
Steaua Roșie Belgrad — S.V. 
Hamburg, Ipswich Town — 
F.C. Bruges, Hertha B.S.C. — 
Ajax Amsterdam, Dundee Uni
ted — F.C. Porto, Jena — Stal 
Mielec, Spartak Moscova — 
F.C. Koln. Slask Wroclaw — 
Royal Anvers, Athlone Town— 
Milan, Real San Sebastian — 
Liverpool, Inter Bratislava — 
A.E.K. Atena, Osters Vaexjoe— 
Roma, Lazio — C.F. Barcelona, 
M.S.V. Duisburg — Levski 
Spartak Sofia, Torpedo Mosco
va — Galatasaray, Sporting Li
sabona — Vasas Budapesta.

ILIE NĂSTASE CONDUCE
HAGA, 3. — Circuitul tur

neelor demonstrative de tenis 
din Olanda a continuat cu 
concursul de la Groningen, in 
care Ilie Năstase l-a întrecut 
ou 6—7. 6—2, 6—2 pe Ion Ti
riac. Acesta îl înlocuiește pe 
Tom Okker, accidentat. într-o 
altă partidă, suedezul Bjorn

Pe una din plajele 
portului Denver — bo
tezată nimeni nu știe 
de ce „Shakespeare" — 
a luat sfîrșit de curînd 
una din cele mai re
marcabile traversări ale 
Canalului Mînecii. Tî- 
nărul american John 
Erikson, în vîrstă de 20 
de ani, a terminat du
bla traversare înot a 

„distanței clasice, fără o 
perioadă de odihnă pe 
țărmul francez!. însoțit 
de o șalupă, în care se 
afla antrenoarea sa, Ro-

probabil, ca și jucătorii 
de cîmp să fie echipați 
cu asemenea măști, care 
i-ar feri de loviturile 
traumatizante ale pucu
lui zburător. Specialiști 
din statul Massachu
setts (S.U.A.) experi
mentează o mască de 
plastic, foarte aderentă 
și puțin vizibilă, care 
pare să dea bune rezul
tate. Ea este confecțio
nată din materialul 
„Lexan", de o transpa
rență egală cu aceea a 
sticlei, care a folosit și 
la fabricarea căștilor cu 
viziere ale astronauți- 
lor americani de pe mi
siunile ,,Apollo". Prima 
echipă de hochei care 
va adopta noile măști 
este cunoscuta formație 
profesionistă New York 
Rangers.

semary George, el s-a 
hrănit doar cu ceai cald 
și glucoză în timpul ce
lor 30 de ore cît a du
rat traversarea în am
bele sensuri. Oficialii au 
consemnat faptul că tî- 
nărul Erikson a doborît 
recordul tatălui său, 
care săvîrșise aceeași 
ispravă cu 10 ani în ur
mă, dar cu un timp in
ferior cu 3 minute celui 
realizat de fiul său.

pe grupe de vîrstă, în- 
sumînd aproape 12 mi
lioane de micuți fotba
liști. O sarcină deosebi
tă revine specialiștilor, 
care urmăresc printre 
participant! tinerele ta
lente și apoi le reco
mandă școlilor sportive, 
pentru perfecționare.

O impresie deosebită 
a lăsat în ediția aces
tui an, micul Rudek 
Eremean, în vîrstă de 
13 ani, un atacant foar
te decis, o adevărată 
mașină de marcat go
luri. Echipa sa, care a- 
parține unui mic cen
tru gruzin, Golinsk, a 
ocupat numai locul al 
treilea în turneul final. 
Dar Rudek a marcat 
nu mai puțin de 18 go
luri, după ce în meciu
rile de calificare reali
zase o performanță ieși
tă din comun: o dublă 
victorie cu 5—0 și toa
te cele 10 goluri purtînd 
semnătura Eremean.

ALERGIE

MINI-BOMBARDIERUL

Una din cele mai 
populare competiții ale 
fotbalului sovietic este 
aceea deschisă echipe
lor de copii, denumită 
„Mingea de piele“. în
trecerile aduc pe tere
nurile de sport echipe 
din cele mai diverse,

Austriacul Niki Lau
da, noul campion mon
dial de automobilism, 
se teme mult mai pu
țin de adversarii săi 
din cursele de formu
la I, decît de... pisici. 
O spune singur : „Cînd 
îmi iese în cale o pi
sică, chiar dacă nu e 
neapărat neagră, 
un adevărat 
vos...“

Alergie la 
Sau simplă 
siune pentru 
lele victime 
dulul de 450 
care aleargă 
nul ?

șoc
simt 
ner-

feline ? 
compa- 

eventua- 
ale boli- 

CP pe 
campio-

I

JUDO • Federația poloneza o alcă
tuit lotul de sportivi care vor parti
cipa la apropiatele campionate mon
diale de la Viena. Din lot fac parte, 
printre alții, Edward Alskin (cat. ușoa
ră), Marian Anton Zajkowski (semî- 
mijlocie), Wojciech Dworczinski (grea) 
și Dariusz Nowakowski (.open”).

ȘAH • După consumarea a 3 run
de, în turneul internațional de la 
Kikinda (Iugoslavia) conduce marele 
maestru iugoslav Damianovici cu 2*/i 
p, urmat de compatriotul său Raice- 
vici 2 P- in runda a treia, Damiano
vici a cîștigat la Kniezevici, Raicevici 
la Todorcevici și Popov la Savici. Par
tidele Kluger - Tompa și' Parma — 
Portisch s-au încheiat remiză.

TENIS • Turneul feminin de la Mis
sion Viejo (California) a programat 
primele partide din turul 3 al probei 
de simplu. Jucătoorea olandeză Tina 
Zwaan a reușit să o elimine cu 0—6. 
7—5. 6—4 pe americana Wendy Over- 
ton, iar australianca Dianne Fromholtz 
a dispus cu 7—5, 6—1 de compatrioata 
sa Lesley Hunt. Alte rezultate: Sue 
Barker (Anglia) - Betsy Nagelsen 
(S.U.A.) 6-4, 6-7, 6-4: Carrie Meyer 
(S.U.A. — Linda Thomas (S.U.A.) 6—2, 
6-4; Cynthia Doerner (Australia) — 
Sharon Walsh (S.U.A.V 7-5, 6—2 •
In competiția pe echipe de la King
ston (Jamaica), echipa Indiei o cîști
gat cu 2—1 meciul susținut cu forma
ția Australiei. Rezultate: V. Amritroj — 
Alexander 2—6, 7—6, 6—4; Case — A. 
Amritraj 6-4, 6-1; V. și A Amritraj - 
Alexander, Case 7—6, 6—3.

ÎN CIRCUITUL OLANDEZ
Borg a dispus cu 7—6, 7—6 de 
Marty Riessen.

în clasament conduce Ilie 
Năstase cu 3 victorii, urmat de 
Bjorn Borg — 2 v. Ion Tiriac 
și Marty Riessen — 0 v.

BASCHETBALIȘTII
DE LA DINAMO

ÎNVINGĂTORI ÎN POLONIA
VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 

în partida inaugurală a turneu
lui masculin de la Cracovia, 
echipa Dinamo București, a în
tîlnit formația iugoslavă Bo
rac Ceaceak. Baschetbaliștii 
români au obținut victoria cu 
scorul de 96—77 (50—39). In
tr-un alt joc. Wislg Cracovia a 
întrecut cu scorul de 113—93 
(50—40) pe Korona Cracovia.

ii. n. s. s -
CAMPIOANĂ MONDIALĂ

LA BASCHET FEMININ
BOGOTA, 3 (Agerpres). — în 

penultima zi a turneului final 
al campionatului mondial fe
minin de baschet, care se des
fășoară la Caii, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 106—75 (45—35) formația Ja
poniei. în urma acestei victorii, 
echipa U.R.S.S. și-a asigurat 
titlul de campioană mondială. 
,Alte rezultate: Italia — Mexic 
56—53- (24—26) ; Coreea de Sud 
— Columbia 93—69 (48—37).
Partidele disputate la Bogota, 
în turneul pentru locurile 8—13, 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Canada — Senegal 
76—37 (33—18) : S.U.A. — Bra
zilia 104—72 (45—36).
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