
rinala Complexului aplicativ ..Pentru apărarea patriei"

ENTUZIASTELE ÎNTRECERI
ALE TINERILOR

ÎN UNIFORME ALBASTRE ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Poligonul Tunari de lingă 
Capitală a găzduit, duminică di
mineața, ultimele întreceri din 
cadrul etapei finale a Comple
xului aplicativ „Pentru apăra
rea patriei'*, amplă acțiune or
ganizată de C.C. al U.T.C. pen
tru tinerii purtători ai unifor
melor de culoarea cerului, în
chinată Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.

I-am urmărit, în poligonul de 
trageri, pe elevii instructorului 
Ștefan Șorop, de la Tg. Jiu, 
și am avut prilejul să consem
nez impresia sportivului Con-

in concurs, foarte bine. Apre
cierea avea să fie confirmată, 

înaintea ultimului start. Pe
tre Voștinaru, activist al Comi
tetului județean U.T.C. Timiș, 
ne mărturisea : „Echipa noas
tră s-a pregătit, ca de altfel 
toate cele 40 de participante, cu 
multă seriozitate. Nu știu ce 
loc vom ocupa, dar sint convins 
că toți acești tineri au făcut 
incă un pas în formarea lor 
multilaterală".

într-adevăr, finala a consti
tuit o demonstrație de bună 
pregătire fizică și de adevărată 
măiestrie în probele de specia-
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După turneul de Divizia A, desfășurat în București

HANDBALIȘTII DIN LOTUL OLIMPIC, 
PRIN PRISMA TRADIȚIONALULUI DERBY

Pe podium, echipele învingătoare la ciclul II de pregătire
Foto : Gh. CUCU

stantin Guță (Gr. școlar mate
riale de construcții Tg. Jiu), ca
re a realizat punctajul maxim 
(o speranță pentru tirul de per
formanță) : „Sint fericit că am 
reușit să realizez 30 p din 30 
posibile. M-am pregătit mult, 
în dorința de a onora această 
întrecere finală".

Aceeași emoție stăruia pe 
fețele tinerilor de la I.M.U.A.B. 
componenți ai echipei reprezen
tative a municipiului București 
(ciclul II de pregătire : 3 băieți 
și 2 fete). De la instructorul 
lor. Marin Birleanu, am aflat 
că sint, cu toții, fruntași în 
producție. La capătul traseului 
aplicativ de 4 000 m — a doua 
probă a întrecerilor — erau 
convinși că au „mers" și aici,

Marginalii la a 8-a etapă a campionatului Diviziei A de fotbal

LIPSA DE CURAJ SI INIȚIATIVĂ IMPIETEAZĂ
■» 7

ASUPRA CALITĂȚII SI SPECTACULOZITĂȚII PARTIDELOR
întreiuperea nu este un moment 

ce pauză in pregătire 

ci dimpctnvă

Etapa a 8-a din Divizia A 
la fotbal a adus pe primul loc 
al clasamentului formația Stea
ua. Echipa antrenată de Eme- 
rich Jenei și Carol Creiniceanu 
anunța, din startul sezonului, 
ambiții sporite față de prece
denta ediție a întrecerii și 
comportarea sa a cunoscut o 
creștere de la etapă la etapă. 
In acest mod, formația bucu- 
reșteană a fost capabilă să a- 
cumuleze puncte de preț și în 
deplasare ; de altfel, exceptînd 
înfrîngerea de la Reșița, din 
prima etapă, ea nu a mai fost 
întrecută și iat-o, acum, pe lo
cul prim al clasamentului. Fi
rește însă, că această primă 
reușită trebuie să constituie un 
imbold pentru fotbaliștii de la 
Steaua care pot și trebuie să 
ajungă la . un nivel de joc și 
mai ridicat. De altfel, amintind 
despre nivelul de joc trebuie 
să menționăm că și etapa a 
8-a. ca și majoritatea celor care 
au precedat-o, s-a plasat la o 
valoare tehnică generală nesa
tisfăcătoare Cele mai multe 
dintre întîlniri au prezentat — 
în întregime sau pe mari por
țiuni — faze neinteresante, cu 
multe greșeli, fără o angajare 
totală pretinsă de fotbalul 
mo rlcrn.

Una dintre principalele ex- 

litate. La ciclul I de pregătire, 
primul loc a fost cîștigat de e- 
chipa județului Gorj (Al. Cris- 
tea, Maria Pisc, P. Iluidu, D. 
Cepoi, Liliana Boscar), urmată 
de echipele județelor Prahova 
și Arad. La ciclul II, victoria a 
revenit reprezentativei munici
piului București (M. Pelcu, M. 
Măgureanu, A. Cristea, Cecilia 
Lucaci, Victorița Șolea), urma
tă de echipele județelor Sucea
va și Timiș. Ciștigătorilor le-au 
fost înmînate diplome și premii 
din partea C.C. al U.T.C., iar 
din partea C.N.E.F.S. au fost 
oferite echipelor clasate pe 
locurile I cite o frumoasă cupă 
de cristal.

V. TONCEAhIU

Suciu (tricou închis) și Purima iși dispută cu ardoare un balon. 
Fază din intilnirea F. C. Bihor — Universitatea Craiova, disputată 
duminică la Oradea Foto : A. SOMOGY
plicații ale acestui aspect, al 
calității necorespunzătoare a 
campionatului primei divizii stă 
și in abordarea mult prea pru
dentă, fără inițiativă, fără cu
raj, a meciurilor de către e- 
cliipele în deplasare. Pentru 
cei care au văzut întîlnirea de 
Ia Timișoara, dintre Politehni
ca și F.C. Constanța (și numă
rul lor a fost important, jocul 
fiind transmis la televiziune) a 
apărut foarte clar că, din mo
mentul în care jucătorii oaspeți 
au lăsat la o parte teama de 
rezultat, determinați tocmai de 
proporțiile scorului în defa

început vineri sub semnul 
mult așteptatul derby Steaua — 
Dinamo București, ultimul tur
neu din acest an al campiona
tului masculin de handbal a 
continuat sîmbătă și duminică, 
programînd primele două eta
pe ale returului. Am asistat, 
deci, la 18 partide, majoritatea 
dintre ele cu un nivel tehnic 
în creștere, progres pe care îl 
considerăm totuși tardiv, deoa
rece urmează „vacanța". O 
„vacanță" destul de lungă, 
pînă la 10 ianuarie, timp în 
care — sperăm — formațiile 
fruntașe ale handbalului nostru 
nu vor rămîne inactive, orga- 
nizînd sau luînd parte la tur
nee și jocuri amicale. Trebuie 
precizat, însă, că de această 
„vacanță" nu beneficiază și 
membrii loturilor reprezentati
ve, în fața cărora se află un 
nou sezon internațional, dificil 
nu atît prin varietatea și forța 
adversarilor, cit prin faptul că 
se intră în penultima „turnan
tă" dinaintea startului... OLIM
PIC.

Iată de ce acordăm priorita
te selecționabililor, încercînd să 
facem cîteva considerații pe 
marginea evoluțiilor lor. Și nu 
se poate aborda această pro
blemă decît alegînd ca punct 
de referință derby-ul Steaua — 
Dinamo, unde am avut prilejul 
să urmărim' aproape întreaga

Astăzi, în „Cupa

ATRACTIVUL JOC
După o zi de odihnă, „Cupa 

României" la hochei se reia, 

voarea lor, au reușit să echi
libreze întrecerea, să pună la 
încercare apărarea adversă,în- 
tr-un cuvînt au fost capabili 
să schimbe fața jocului. Era 
însă prea tîrziu... Observația e 
valabilă șl pentru A.S.A. Tg. 
Mureș —’ ieșită tîrziu la atac 
la Satu Mare ca și pentru mul
te alte dintre divizionarele A.

Nu spunem un lucru nou 
dar, din nefericire, antrenorii

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

osatură a repre
zentativei naționa
le. Să începem cu 
portarii. Este in
discutabil că exce
lentul nostru goal
keeper Cornel Pe- 
nu rămîne titula
rul acestui post, 
reprezentînd de 
fapt și unul dintre 
marile atu-uri ale 
selecționatei noas
tre. în meciul de 
vineri seară, Penu a 
dovedit că este 
neschimbat, păs- 
trîndu-și intacte 
calitățile : viteză
de reacție, plasa
ment, putere de 
anticipare. în ur
ma lui, Ștefan Or
ban ni s-a părut 
oscilant în com
portare, e drept în 
condițiile unei 
convalescente pre
lungite. iar Nico- 
lae Munteanu n-a 
reușit să confirme 
speranțele puse în 
el decît arareori.

In ceea ce pri- 
vește jucătorii de semicerc, 
este de subliniat, de la bun 
început, că situația este ce
va mai bună. în sensul că

Romăniei“ la hochei

STEAUA- DINAMO
astăzi, la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, cu meciurile 
etapei a 3-a ale primului tur, 
care programează întilnirile : 
ora 16 : S. C. MIERCUREA 
CIUC — DUNĂREA ; ora 18.30: 
STEAUA — DINAMO.

Partida vedetă, un derby tra
dițional în hocheiul nostru, se 
anunță deosebit de interesantă. 
Ea va aduce pe gheață întregul 
lot al selecționabililor (consti
tuind astfel un prim test al 
pregătirii din cursul verii), ne 
va da o imagine a potențialului 
actual al fruntașilor crosei.

z Azi și miine, la poligonul Tunari

FINAL. ÎN CAMPIONATELE DE TIR
Așa cum era de așteptat, 

ultima manșă a probei pe e- 
chipe la pistol viteză, desfășu
rată ieri la poligonul Tunari, a 
dat loc la o întrecere spectacu
loasă. Titlul a revenit, pe me
rit, formației Steaua, toți cei 
patru trăgători evoluînd, luni, 
mai bine decît duminică, fieca
re cu rezultate superioare zilei 
precedente. Și reprezentanții 
clubului Dinamo au înregistrat 
cifre superioare celor din prima 
zi (cu excepția lui Roșea), dar 
partenerii lor de întreceri și-au 
mărit totuși avansul (din man
șa I), devenind campioni. Cel 
mai bun rezultat general indi
vidual : Corneliu Ion — 593 p, 
in timp ce Dan Iuga a obținut 
cea mai ridicată cifră a unei 
manșe : 298 p (luni).

în schimb, la armă standard 
3x20 f senioare, ambele titluri 
(individual și pe echipe) au fost 
cîștigate de țintașele de la Di
namo. în continuare, azi și 
miine, competiția cuprinde noi 
probe de interes pentru amato
rii de tir.

Rezultate tehnice, pistol vite
ză 60 f, echipe : 1. Steaua (C. 
Ion — 593 p, V. Atanasiu — 
591 p, M. Stan — 585 p, A. Ge-

Un spectaculos aspect surprins de fotorepor
terul nostru Dragoș NEAGU in timpul der- 
by-ului Dinamo — Steaua. Șutului necruță
tor al lui Birtalan, dinamoviștii Licu, Gra- 
bovschi și Paizan ii opun un blocaj foarte 

bun

o parte dintre selecționabili 
manifestă vervă în joc. Ne re
ferim, în mod deosebit, la Licu 
(eficient nu numai atunci cind 
acționează ca pivot, ci și ca 
inter), la Cosma și, parțial, la 
Drăgăniță — ultimul fiind, din 
păcate, accidentat și, drept ur
mare, evoluînd cu o vizibilă 
reținere. Promițător la acești 
trei jucători ni se pare pro
centajul eficacității : Licu 8 
goluri din 12 aruncări, Cosma 
6/9, Drăgăniță 3/3. în acest 
timp a nemulțumit comporta
rea lui Tudosie, care nu numai 
că a fost ca și inexistent în a- 
tac (4 aruncări, toate ratate), 
dar a comis frecvente erori în 
apărare, unde omul din zona 
lui (Cosma) a putut să acțione-

Călin ANTONESCU

Horia ALEXANDRESCU
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red — 578 p) 2347 p — campi
oană a țării, 2. Dinamo (M. 
Roșea — 591 p, D. Iuga 589 p, 
Gh. Neacșu — 577 p, L. Giușcă
— 576 p) 2333 p, 3. I.E.F.S. 2286 
p. armă standard 3x20 f fete, 
individual (24 de concurente) : 
1. Dumitra Matei (Dinamo) 569 
p, campioană a țării. 2. Veroni
ca Tripșa (Dinamo) 566 p, 3. 
Ioana Soare (I.E.F.S.) 562 p, 4. 
Iuliana Daroczi (I.E.F.S.) 559 p, 
5. Georgiana Oprișan (Unirea 
Focșani) 559 p, 6. Angela Tudo- 
rică (Dinamo) 558 p, echipe : 1. 
Dinamo II (Mariana Feodot — 
553 p, Veronica Tripșa — 566 p. 
Dumitra Matei — 569 p) 1688 p
— campioană a țării, 2. 
I.E.F.S. 1671 p, 3. Dinamo I 
1631 p.

Programul ultimelor două 
zile (de la ora 9), marți : armă 
liberă calibru redus 3x40 f — 
echipe băieți și pistol liber 60 
f — băieți ; miercuri : armă 
standard 3x20 f — băieți, indi
vidual și echipe, pistol calibru 
mare 60 f — băieți, individual 
și echipe, pistol standard fete
— individual și echipe. La ora 
13 va avea loc festivitatea de 
premiere și de închidere.



După „Cupa României" Ia atletism

PENTRU O OPTICĂ MAI EXACTĂ 
ASUPRA PERFORMANTELOR 

SPRINTERILOR NOȘTRI

în meciurile restante ale tXW» 
ziei A de lupte greco-romane

C. S. M. PITEȘTI, 
ÎNVINGĂTOARE
IN CAPITALA

Ultima etapă a zonei I a 
„Cupei României" desfășurată 
sîmbătă și duminică pe stadio
nul Republicii a adus, la înche
ierea sezonului în aer liber, 
trei recorduri atletice spectacu
loase. Referindu-ne, mai intîi la 
acela realizat de Gheorghe Ghi
pu la 1 500 m, vom spune că 
după multă vreme l-am văzut, 
în sfirșit, pe talentatul atlet 
metalurgist hotărît să dea toț 
ce poate. Ghipu nu s-a mai 
mulțumit cu succese lejere. — 
și cu rezultate modeste —, cum 
ne obișnuise în confruntările 
interne și a alergat așa cum am 
vrea să-1 vedem întotdeauna, 
într-o cursă „lansată" de cole
gul său de club Mihalache, 
Ghipu a trecut in frunte la 800 
m și a continuat într-un tempo 
ridicat. Deși a slăbit evident pe 
ultimii zeci de metri, el și-a 
văzut tentativa, încununată de 
succes, smulgînd 6 zecimi recor
dului tării pe care îl obținuse 
în urmă cu doi ani, cînd era 
junior. Am vrea să credem că 
este vorba de o schimbare de 
mentalitate și că Ghipu ne va 
aduce satisfacții la care certa 
sa clasă ne dă dreptul să spe
răm.

Recordurile înregistrate de 
Claudiu Șușelcscu (10,1) și Vio
rica Encscu (11,3) în proba de 
100 m necesită mai multe co
mentarii. Cifrele, luate ca ata
re. se înscriu intre cele mai 
bune din Europa în acest sezon. 
Așa cum subliniam și in nu
mărul de ieri al ziarului, ele 
au fost obținute în condiții re
gulamentare — vînt favorabil 
sub lm/s — și nu există nici un 
motiv pentru a nu fi omologate 
ca recorduri ale țării. Există 
însă cîteva elemente care nun 
sub semnul îndoielii autentici
tatea acestor performante, în
registrate manual.

Este cunoscută slăbiciunea 
cronică a sprintului românesc. 
Nu mai departe decît în acest 
sezon, în eomnelițiile interna
ționale. individuale sau la ni
velul echipelor naționale, repre
zentanții noștri în probele de 
viteză nu au reușit nici un re
zultat de valoare, nici in ceea 
ce privește pozițiile pe care 
s-au clasat, nici ea performan
ță cifrică. întrucît peste hotare. 
Ia majoritatea concursurilor 
cronometrarea este electrică, 
s-ar putea crede că aceasta ar 
putea fi explicația cifrelor mai

slabe, (este admisă o diferență 
de 0,24 s între cronometrajul 
manual și cel electric, timpul 
măsurat electric fiind întot
deauna mai mare, diferența rc- 
prezentind timpul scurs între 
declanșarea pistolului de start 
și momentul in care este pornit 
cronomctrul manual, la cel e- 
lectric declanșarea fiind instan
tanee). Să amintim că in urmă 
cu numai două săptămîni Su- 
șelescu alerga la Roma, la Uni
versiadă, 10,67, rezultat echiva
lent cu un „bun" 10.4 manual. 
Este greu să credem că într-un 
interval de timp scurt se not 
realiza salturi atît de specta
culoase. Chiar dacă Sușelescu 
este intr-o formă foarte bună, 
— l-a învins clar pe Tomi Pe
trescu — ne vine greu să cre
dem in acest rezultat care il a- 
șează. dintr-o dată, alături de 
un Mennea sau Borzov !

Diferența amintită, do 0,24 s, 
este valabilă la o cronometrare 
manuală „perfectă". Cu riscul 
de a supăra oameni pasionați 
de atletism, — și. nu ne în
doim, onești — dar din dorința 
de a respecta adevărul, trebuie 
să subliniem că nu acesta a 
fost cazul în concursul de pe 
Republicii. Dintre cronometro- 
rii aflați pe scară. doi sînt 
pensionari, alțl trei sînt trecuți 
de 55 de ani. Oricîtă bunăvoin
ță ai avea, reflexele scad odată 
cu înaintarea în vîrstă. Tn plus, 
din. cauza soarelui și a linsei 
unui paravan negru în spatele 
starterului, ne-a fost greu nouă, 
aflați la jumătatea distantei, să 
observăm fumul pistolului de 
start. Or, de la 100 m nu se 
vede mai bine decît de la 50 
m 1 Nu acuzăm pe nimeni de 
rea intenție, dar...

Atmosfera de ne stadion la 
anunțarea celor două recorduri 
nu era aceea obișnuită la afla
rea unor mari performante. Nu 
este nici prima dată cînd re
zultatele obținute în București 
de sprinterii noștri st.îrnesc co
mentarii contradictorii : mai a- 
les că ele au fost întotdeauna 
infirmate într-o imediată con
fruntare externă. S-a mai scris 
despre necesitatea procurării 
unei instalații electrice de cro
nometrai. dar niciodată n-am 
simțit, parcă, mai mult necesi
tatea ci decît după aceste 10,1 
și 11.3...

Vladimir MORARU

Tn sala clubului Progresul din 
Capitală s-au disputat trei me
ciuri de lupte greco-romane, 
restanțe ale Diviziei A. Parti
dele, așa cum era de așteptat, 
au fost deosebit de disputate 
deoarece cele trei formații, 
Progresul Buc., Rapid Buc. și 
C.S.M. Pitești erau de forțe a- 
propiate. Șanse'c cele mai mari 
de succes le avea echipa ban
carilor. Luptătorii piteșteni, în
să, îndrumați foarte bine tactic 
de antrenorii lor Emil Bălă- 
neseu și Cornel Petrescu, au 
repurtat victorii in serie : 
21—15, atît cu Progresul, cit și 
cu Rapid. Aș iilor. cele două 
garnituri bueureșțene au cedat 
în fața piteșteniior la un scor 
ce ne scutește dc alte comen
tarii. In cea de a treia întâl
nire, Rapid a întrecut pe Pro
gresul cu 23—17. deși giuleștenii 

avut Înotător la „semi- 
romarcat M. Bo- 

(62 
la 

(48
C. 
Și

nu au 
grea" ! S-au 
țilă (cat. 57 k'A
kg) si K. Mihai (100 kg) de 
C.S.M. Pitești, I. ~ 
kg), T. I-m;”t»s“>f
Pirlog
P. I vanei u (63 
greșul.

I. Dulică

Coleanu
(74 kg),

(82 1"t) de la Rapid 
kg) de la Pro-

ECHIPELE CONSTANȚEI SI BIHORULUI 
CiȘIIOĂTOARE ALE ZONELOR II $1 III

La Galați și Timișoara s-au 
desfășurat ultimele etape din 
cadrul zonelor II și III ale 
„Cupei României" ia atletism. 
Iată scurte relatări :

GALATI. Echipa Constanței 
s-a impus categoric în acest 
concurs, clasîndu-se pe primul 
loc în clasamentul zonei. Din
tre rezultatele obținute remar 
căm în mod deosebit pe cel 
de la aruncarea suliței : Con
stantin Grigoraș (Suceava) — 
80.06 m, al doilea rezultat ro
mânesc al anului și al treilea 
al tuturor timpurilor. Mariana 
Suman a cîstigat două probe 
100 și 200 m (11,8 și 24,7), ca 
și Ilie Floroiu: 14:12,0 la 5 000 m.

3:57,5 la 1 500 m. (T. Siriopol 
coresp. județean).

TIMIȘOARA. Deși cu Nata
lia Andrei și Nicolae Onescu în 
formație, reprezentativa Dolju
lui a fost întrecută din nou de 
Bihor. Cîteva rezultate: 1 500 m: 
Natalia Andrei 4:28,0, 5 000 m. 
A. Niculescu (Timișoara) 14:14,0. 
înălțime : C. Antal (Bihor) 
2.01 m. (St. Marton — coresp ).

Echipele Constanței, Bihoru
lui și lașului (ultima clasată 
în zona I) vor participa sîmbătă 
și duminică la București la 
meciul de baraj pentru desem
narea echipei care va activa 
anul viitor în grupa fruntașă

IER,

Mîine, I

cariera sportiva. Intrat în pregătirea 
Ghiță Licu s-a distins repede și a 

avînd acum aproape 150 de

In prim planul întrecerilor

GHIȚĂ LICU (handbal)
Alături de marii noștri hand- 

baliști — Gruia, Penu, Gațu — 
trebuie așezat, ca o confirmare a 
unor incontestabile merite, dina- 
movistul Ghiță Licu. O carieră 
sportivă în continuă ascensiune, 
o substanțială contribuție la do- 

Ș .............. . .................................

g

I 
I

bîndirea succeselor reprezentati
vei României, o dăruire exem
plară în apărarea culorilor țării 
și ale clubului — iată trăsăturile 
principale ale evoluției acestui 
handbalist de frunte.

Născut la 1 decembrie 1945 în 
comuna Fierbinți 
Licu a pășit 
de tîrziu, la 
fost legitimat la 
movist* (antrenor 
și ca o confirmare a seriozității 
sale, el n-a părăsit niciodată clu
bul din 
urmînd 
vineri i 
Steaua ■ 
cel mai bun 
antrenorului _ ___ _r____ _____, ___
fost promovat în reprezentativa României, _____ _____ ______ ____ ____
selecționări. Apărînd — împreună cu colegii săi — culorile țării /cu ab
negația care-l caracterizează, sportivul dinamovîst a cunoscut satisfac
ția de a fi încununat campion al lumii ia Paris (1970) și Ber'in (1974). 
El are în vitrina cu trofee și o medalie de aur la „universitare", pre
cum și una de argint la aceeași întrecere, o medalie de bronz la J.O. 
(1972) și o alta la C.M. (1967). Maestrului emerit al sportului Ghiță 
Licu i-au fost conferite, pentru marile sale merite în afirmarea sportului 
românesc, „Ordinul Muncii* clasa I și Ordinul „Meritul sportiv" clasa a 
ll-a și a lll-a.

Prof. Ghi{â Licu este căsătorit și are un fiu de 6 ani, Robert.

în
18

— Ilfov, Ghiță 
handbal destul 
ani. Atunci a 
„Tinărul Dina- 
llie Alexandru)

șos. Ștefan cel Mare,
— așa cum ne declara 
după palpitantul derby
— Dinamo, în care a fost 

— să-și încheie aici
emerit Oprea Vlase,

A\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\^

HANDBALIȘTII DIN LOTUL OLIMPIC,
PRIN PRISMA TRADIȚIONALULUI DERBY

(Urmare din pag. I)

ze aproape nestingherit ! Dintre 
ceilalți trei jucători de semi
cerc, doar Radu Voina a reușit 
să convingă (mai ales cînd evo
lua pe postul de coordonator), 
în vreme cC Ștef și Stockl 
sînt încă în forma care 
consacrat.

Trecind la linia de 9 metri, 
vom începe prin a ne exprima 
satisfacția față de spectacu
loasa revenire de formă a lui 
Kiesid, de la meci la meci tot

nu 
i-a

bun, principala „mină" a 
cu 

care 
în primele 

campionatului, n-a 
de vineri 
din opt a- 
indiscutabil

I

mai 1__ , ,_____ ,___  „.....
echipei Steaua în meciul 
Dinamo, Ștefan Birtalan, 
s-a comportat bine 
eta.De ale ....... .
reunit în derby-ul 
decît două goluri 
runcări. Este, însă, 
că în condițiile în care, fîind 
supravegheat „om la >m“, 
coechipierii l-ar fi ajutat prin 
blocaje sau paravane, procen
tajul lui ar fi fost mult mai 
bun. O comportare îngrijorător 
de slabă a avut Tase. 
înscris doar un singur

ACT REPROBABIL
Duminică la a;;, lată 

cut un fapt incredibil: 
V. Szabo (A S.A; Tg. 
lovit în mod barbar pe arbitrul 
timișorean V. Iepure ! Incredibil 
— pentru că spo:-ttil. In general, 
este arena fa’r-play-ulul. In care 
accesul huliganelor este strict in
terzis; incredibil — pentru că un 
antrenor este, prin esența me
seriei sale, un pedagog, ' un edu
cator al tineretului sportiv; in
credibil — pencil că antrenorul 
in cauză este si profesor.

Geneza aclv'ui krv-<anîc o con
stituie nemult-ir :rea antrenorului 
față de modul in care arbitrul a 
condus (impreicc cu colegul său 
N. Maghețlui part'ia de handbal, 
Divizia A. de vineri seara, din
tre UnlversitMea București și 
A.S.A. T(7. Mur?". Asa-zisul peda
gog n-a putut c'tc cauzele înfrin- 
oerii elevilor s-i in. lipsa lor 
valoare pentru mima divizie, 
actele de indîs'-'pPnă săvîrșite 
handbnliștli d>n Tg. Mureș, 
jocul dur vreme-e cu nrecădere, 
ci — i-a fort ,„„i terne — l-a 
oăsit .Pap ce arbitru.
Și, dacă, even'-'-t v-al nori ac
cepta enervarea v-ui antrenor 
(nu și ac,ele du r:->ț-rt’i !) ime
diat după mec'. le găsești
n!ci o seu~ă l-> de ore dună 
consumarea nart'-Ci timn în ca
re a putut să re'I-’etate la cauze-

s-a petre- 
antrenorul 
Mureș) l-a

de 
în 
de 
în

Adnotări la finala campionatului de oină

MODIFICĂRI IMPORTANTE IN IERARHIA VALORILOR
Fără doar șîi poate, 

campionatului republican 
oină, ediția 1975, încheiată du
minică pe stadionul Delta din 
Tulcea cu victoria Combinatu
lui poligrafic București, a 
fost cea mai viu disputată din 
istoria acestei tradiționale com
petiții.

Cele zece echipe (din cele 
peste 500 care au luat startul 
în prima etapă), rămase în 
cursa pentru cucerirea titlului, 
au fost de forțe sensibil egale. 
Unele formații tinere, dar am
bițioase, au înregistrat un ne
așteptat salt valoric, furnizînd 
surprize de proporții. ~ 
vorba în primul rînd, 
Universitatea București, 
vident progres, t " 
mingii" 
mingii" 
fi pierdut 
concurs întîlnirea cu puterni
cul „11“ dinamovist. ar fi sus
ținut un meci dublu do t-a-aj 
pentru primul loc cu dețină-

f in ala 
de

Este 
de

ucurești, în e- 
atît la „bătaia 

cit si la „prinderea 
Dacă studenții nu ar 

:t în ultima zi de 
întîlnirea 
dinamovist.

de

El 
gol.

a
A-

ceasta nu ar fi chiar așa de 
grav, dacă țineam seama că a 
fost introdus în teren doar în 
repriza secundă. Alarmantă 
este, însă, lipsa lui de răspun
dere în joc, concretizată prin 
aceea că a șutat neinspirat, a 
comis „pași" (!), a provocat 
sancționarea echipei sale eu 
două penalty-uri. La „națio
nală" astfel de greșeli trecute 
în contul unui jucător în nu
mai 10—15 minute, constituie 
o adevărată povară pentru e- 
chipă, plătindu-se pentru ele 
un tribut mult mai scump...

Am omis cu bună știință cîți- 
va jucători, unii 
sînt accidentați sau 
motive întemeiate de

I
I
I
I
I
I

Dar, 
educația

v.
(?i,

le reale ale infringeril. 
Szabo, certat cu 
deci, in imposibilitate ele a mu' 
Ihdepli funcția de educator), n-a 
putut să parcurgă acest proces 
firesc, ci — dimpotrivă — șl-a 
încărcat bateriile violenței cu noi 
energii, lăsîndu-le să acționeze cu 
furie după două zile...

Socotim că acest caz trebuie so
luționat cu maximum de asprime; 
antrenorul V. Szabo nu mai are 
ce căuta ne terenul de sport. 
Stmln fiind de etica indispensa
bilă celor ce-o populează, el tre
buie să părăsească arena 
fruntea plecată.

pentru 
au 

a 
dc la turneu, alții pentru câ, 

nu ne au 
concluzii

prin evoluția lor, 
permis tragerea unor 
clare.

CLASAMENTUL

că 
avut 
bpsi

I
I
I

C.P.B., cu 
Ia egalitate 
terminarea 
fost
care

acea
este

toarea titlului, 
care s-ar fi aflat 
de puncte după 
turneului. Apoi, a 
echipă de... șoc,
A.S.A Constanța. După ce i-au 
învins detașat pe dinamoviștii 
bucureșteni cu 16—6, oiniștii 
constănțeni au întrerupt, pen
tru un moment, seria succese
lor obținute de tipografi, obli- 
gîridu-i pe campioni să guste 
din amărăciunea infrîngerii 
(14—13). De asemenea, animați 
de dorința afirmării, tinerii 
ceferiști din Sibiu și textili.știi 
din Rm. Sărat au depășit ad
versari redutabili. Clasamentul 
final, care ilustrează fidel 
portul de forțe de pe 
arată 
rești (antrenor-prof. V.
ru). ’ ’ 
Constanța (I. Sălceanu) 
cui 4, Confecția Rm. Sărat (I. 
Popescu) — locul 6 și C.F.R. 
Sibiu (P Istrate) — locul 7, 
au reușit — grație eforturilor

susținute în procesul de in
struire — să modifice, după o 
lungă stabilitate, ierarhia valo
rilor în sportul nostru națio- 

este frumoasă, mai 
singură minge,

Oină
o

câ Universitatea

vicecampioanâ,

r a- 
teren. 
Bucu- 
Doga- 
A.S.A. 
— lo-

nai. 
ales cu 
tunci cînd își dispută întâieta
tea echipe temeinic pregătite.

Arbitrajul, 
aceasta de 
majoritatea ........ 
jucători fruntași. 
Ceea ce li se poate 
unor conducători de joc 
insuficienta colaborare în 
ren și lipsa de autoritate 
fața protestelor unor jucători, 
care nu știu să piardă.

In încheiere, să subliniem o 
inițiativă lăudabilă : profesori 
de educație fizică din Tulcea 
au asistat la întreceri, primind 
indicații din partea i 
nicieni ai federației, 
didactice respe tive 
mis că vor alcătui echipe de 
oină la șec’f'- unri

Troian IOANITESCU

a-

de data 
tinere, 
actuali

asigurat 
elemente 
foști sau 

a corespuns 
reproșa 

este 
te- 
în

unor teh- 
. Cadrele 
au pro-

activează.

Clubul Institutului de E- 
ducație Fizică și Sport a- 
nnnță deschiderea cursu
lui. cu plată, de cultură 
pșilio-somatică Yoga. În
scrierile se fac ia sediul 
Institutului. în zilele de 7, 
8 șl 9 < 
orele 1 
Maior 1 
2. 3. I
31.02.62.

Ieri dill 
cat la BtJ 
va intilnil 
nul „23 1 
intr-un nJ 
tativa Tul 
lentin St!
— Nicușq 
după ami 
de pregăti 
prevăzut I 
medical d 
Centrul nl 
după aceq 
antrenama 
programull 
școală, pr 
B, A o lobii 
nouă part! 
în compad 
speranțe a

Așa cuq 
fac parte 
RăducanuJ 
Cheran, S 
du. SameJ
— fundași 
Georgescu

Selecțioi 
noastre al 
burg, und 
reprezental 
GermaniaJ 
partide, al 
gușin și | 
dispoziție I 
jucători : 1 
portari ; d 
giu, FI Ml 
eseu — I 
Iaci, T. sl 
mijlocași ;] 
ducanu șil 
cânți. Fol 
prezintă șl 
din care 
ționalii Al 
Geye și Pi

Meciul d 
burg reprd 
de verifici

a MF.CItjM 
ma — riH 
VIȘTE. Du 
niinică 12 - 
mat și i 
pelc de 
și Turciei.
.milionul t 
viște. cu î 
avînd in d 
Iraclivâ pa 
tre C. S. 'I 
terc C'raiov

I • TN PR 
au fost of 
de date a 
etapa a X 
nică 2 noi 
miercuri 29 
a XHI-a s 
5 noiembrie

24 
24 
18 
18
18
15
13
11

7
6
2
0

337-231 
309-219 
239-206 
250-225 
292-263 
242-245 
291-281 
242-258 
229-251 
259-289 
220-336 
222-328

I
I • PARTI 

PID, restar 
a Diviziei 
prin înțele

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.

Știinta Bacău 
„U” Cj-Nap. 
H.C. Minaur 
Poli Timiș. 
Dinamo Bv. 
CSU Galați 

Buc.

I3.
4.
5.
4.
7.
8.
9. „U

10. CSM Borzești
11. ASA Te,. M.
12. Petrolul Tel.

cctombrie 1975. între 
17—19. Adresa : str. 
Fne nr. 12, tramvaie 
8. 20. 25. Telefon

CAM-
REPU-

după etapa a 13-a:

RACCM^T CLASAMENTUL DMOLH-I p|ONATULU|
BLICAN FEMININ,

GRUPA 1-6
1. I.E.F.S.
2. Rapid
3. Olimpia
4. Politehnica
5. Univ. Timișoara

1 
1
5
7
5

15
15
15
15
13

29
29
25
23
21

1243-900 
1095-882 
1037-948 
1048—951 
843-827

HERĂSTRĂU

6, „U" Cj-Nap. 13 5 8 828-881 18
GRUPA 7-12

7. Crișul 15 8 7 1041- 978 23
8. C.S.U. Galați 15 7 8 874- 929 22
9. Voința Buc. 15 5 10 871- 948 20

10. Progresul 15 4 11 77S— 952 19
11. C.S.U. Tg. M. 15.3 12 757- 997 18
12. Sănătatea PI. 15 2 13 896-1118 17

CANOTAJ LACUL
desfășurat între 

cerile dotate cu „Cupa Metalul* la 
canotaj, lată rezultatele (primii cla
sați) : senioare: schif 4-4-1 rame: O- 
limpia (Gica Florea, Ioana Ion, Ele
na Marin, Florica Zamfir 4- Alexan 
dra Dumitru) 3 : 11: simplu: Aneta 
Marin (Dinamo) 3:34; 4-|-1 vîsle:
Olimpia (Constanta Cosma, Mariana 
Corbii, luliana Mihaî, Elena Căprar» 
4- Alex. Dumitru) 3:26 ; 2 rame :
Metalul (Maria Avram, Ileana Borcea) 
3:28: 2 vîsle: Steaua (Adriana Tră'- 
lă, Mnrîeta Chirceu) 3:21; 8-4-1: Me 
ta iul 3:04: clasament general: 1. Me
talul z>2 p, 2. Olimpia 25 p; seniori: 
schif 2 rame: Dinamo (Iulian Ștefan. 
Petru Nedelcu) 3:08; 4 vîsle f.c.:
Steaua (Chirită, VițeHru, Bencze 
Sofian) 3:04 ; 24-1 : Sc. so. nr. 1
(Fediuc, Negoiță 4" Stoleriu) 3:11;

PE 
s-au 

cu

simplu: Bencze (Sleauc) 3:18;
4-fî r ,c. sp. nr. 1 3:05; 2
vîsle; Steaua (Chirită, Vitelaru) 2:59; 
clasament
2. Dinomo

oencrol: 1. Steaua 41
25 p, 3. $c. sp. nr. 1 22

o. 
P-

CU JOCURILE DE LA 
MIȘOARA s-a 

turneul final pentru locurile 
în Divizia A. O comportare 
au ovut-o sportivii de la 
linei Timișoara, învingători 
cele trei partide, care au 
evite ultimul loc in clasament, 
zultote tehnice: Politehnica Clvj-Na- 
poca — Mureșul Tq. Mureș 9—5: In
dustria lînei — Rapid Arad 10—3; 
Ronid — Mureșul 5—2; Industria lînei 
— Politehnica 7—4; Industria lînei — 
Mureșul 9—4; 
9—4. Clasament
9. Raoid

10. Politehnica
11 Ind. lînei 
12. Mureșul

POLO Tl- 
încheiot 

9-12 
meritorie 
Industria 
în toate 
reușit să 

Re

Rapid

21
21
21
21

12
12

5
4

1
1
1
0

Politehnica

8 125- 97 25
8 116-95 25

15 100-135 11
17 85—143 8

SCRIMA FLORFTIST SAU SPA
DASIN ? Aurel Ștefan, 

cunoscut floretist bucureștean, prezent

vreme și 
evoluat, în 
B, în echipe 
Alături de A 
el a constiti 
licitări ! •
din lumea s 
își continuă 
voluntar — îr 
lingă secția 
qresul Bucure 
PREȘEDINTE 
loan Rinderi 
tinător activ 
Craiova. Rec 
înființarea c< 
scrimă craioț 
soortivă Oii 
qrijește ca 
clubului Elec 
în exclusivit 
UNA DIN f 
NATIONAL, 
studentă a I 
Constanța, \ 
la 1 ianuari 
a clubului I 
cop, Alexanc 
Constanta an 
șanse de a 
prima divizie

a

NOU ! LOTO 2. LA 
12 OCTOMBRIE 1975.

• Loto 2 după o for-

mula tehnică nouă 
originală.

« Se efectuează 
extrageri a 4 nume 
în total se extrag 
numere JW‘

• Se 
guri pe
• Se . _

și cu numai 2 nume
Tragerea specială I 

to are loc azi la Bu< 
rești în sala Clubu 
Finanțe-Bănci din t 
Doamnei nr. 2 cu ‘ 
cepere de la ora 18. 
continuare va rula 
film artistic.

cîștigătoare. 
atribuie ci; 
6 categorii, 
obțin cîștig

eta.De


n lot

. A-

ători

TN

LOTO PRONOSPORT

TRAGE-

MBRIE 1975

ft M1INE 
JOCURI ECHILIBRATE ÎN 
PA ROMÂNIEI'.

pe stadionul 1 Mai, 
de la ora 16.

ACTUALITĂȚI
cele două echipe, pentru miercuri 
22 octombrie.

onvo- 
care 

adio- 
itală,
ezen-

Va- 
icolae 
s ieri 
‘dința 

este 
ntrol 
a la 

gust", 
1 nou 

îine, 
eci- 

onara 
joi o 
ment 
eret-

■tari ; 
San- 
rima

cași ; Crișan, Fazekaș, Dobrin, 
M. Sandu, Lucescu — atacanți. 
Dintre aceștia, Lucescu este in
cert, ruptura musculară sufe
rită săptămîna trecută nefiind 
vindecată, astfel că participarea 
lui in meciul de duminică ră- 
mîne să fie stabilită în funcție 
de avizul medical. La lotul de 
mai sus urmează să se alăture, 
începind de joi, unii dintre ju
cătorii care au făcut deplasarea 
cu lotul B la Duisburg, pentru 
întîlnirea de miine cu selecțio
nata similară a R. F. Germa
nia. Este vorba de Iorgulescu, 
Boldni, și C. Zamfir.

Ambele selecționate ale Tur
ciei (A și tineret) vor sosi în 
Capitală joi seara. întîlnirea 
dintre primele selecționate ale 
României și Turciei va fi con
dusă de un trio de arbitri po
lonezi iar jocul de la Tîrgo- 
viște, dintre echipele de tine
ret, va fi arbitrat la centru de 
un „cavaler al fluierului" din 
Bulgaria.

TIONATELE B)
țării 

Duis-
îine, 
R.F. 
estei 
Dra

. Ră- 
ata- 
ană 

oros,
?rna-

experimentați din reprezenta
tiva noastră, printre care Ior
gulescu, Boloni și C. 7 
fir, care se vor alătura, 
pă toate probabilitățile 
după întoarcerea de la l 
burg, lotului A. în același 
întîlnirea cu formația 
germană reprezintă o 
șansă de pregătire a 
nostru de tineret sub 
ani (care se confundă, , 
cu selecționata secundă). Va 
fi un joc, sperăm, util, care 
să testeze forma de moment a 
titularilor și să definitiveze 
„ll“-le pentru întîlnirea de 
duminică dimineață, la Tîrgo
viște, cu reprezentativa de ti
neret a Turciei.

Meciul de mîine de la Duis
burg va începe la ora 20.30 
(ora Bucureștiului).

Zam- 
. du- 
• joi, 
Duis- 
timp, 
vest- 
bună 

lotului 
23 de 

practic,

ogra- 
echi- 
âniei 
a pe 
irgo-
M H, 
o a- 

în-

EI A 
ficări 
stfel, 
umi- 

de 
etapa 
rcurî

RA- 
VH-a 
iată, 
între

ronov, 
L Fe-
IICfAN 
licolau 
lea — 
Ier pe 
li Pro-

sentru 
:ii de

blositâ

Tutui 
paspăt 
c din 
a de 
Rcrimă

Pri- 
Faru!

MARGINALII LA

A

A 8-a ETAPĂ

CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

și jucătorii rămîn insensibili la 
faptul că, din zeci de exemple 
care au prezentat echipe apă- 
rîndu-și săracele aspirații de 
un punct în deplasare, marea 
majoritate au plătit tot ~u în
frângere, pînă la urmă, aban
donarea deliberată a jocului 
de atac, acceptarea unei domi
nări caro, în mod normal, duce 
la pierderea partidei. Numai 
întîlnirile de excepție, o prea 
mare inexactitate a adversaru
lui, pot salva tactica apărării 
cu orice preț. Curajul și ini
țiativa în joc sînt mai sigur și 
mai des răsplătite decît îngră
mădirea în fața propriei porți 
și respingerea 
baloanelor. Ca 
vorbim de aspectul, 
tit mai sus, acela al 
valori, a nespectaculozității u- 
nei partide care se desfășoară 
într-un singur sens. Nu se 
poate — procedîndu-se astfel 
— asigura nici progresul unei 
echipe care, mai mult de 
mătate din activitatea ei 
campionat, se dedică doar 
mentului apărării ! Ne 
mirăm, atunci, de cotele 
de scăzute ale eficacității 
balului nostru, de aparițiile 
sale așa de lipsite de inițiativă, 
de forță ofensivă, în confrun
tările internaționale ?

Campionatul are, acum,

disperată a 
să nu mai 

amin- 
scăzutei

ju-
în 

mo- 
mai 
așa 
fot-

___ _______   o 
pauză. Din atîtea dovezi se știe 
însă că multe dintre echipele 
primei divizii înțeleg sensul 
total al cuvîntului. în loc să

utilizeze aceste zile tocmai 
pentru o reparare a defecțiu
nilor, pentru o analizare lucidă 
și severă a situației lor, în loc 
să utilizeze suita de antrena
mente din această perioadă 
pentru a îndrepta cît de cît 
numeroasele scăderi care exis
tă în comportare, dimpotrivă, 
acum se aplică (în mod cu 
totul greșit) o... reducere a in
tensității și volumului antrena
mentelor care nici așa nu sînt 
la cerințele fotbalului de mare 
performanță. Trebuie să se a- 
bandoneze asemenea mentali
tăți dăunătoare. Așa cum ne-au 
arătat și ultimele confruntări 
internaționale, e încă foarte 
mult de făcut pentru ca for
mațiile noastre să atingă nive
lul pretins de competițiile la 
care participă. Or, fără un RE
GIM NEÎNTRERUPT DE-----
GATIRE INTENSA Șl 
ȘTIINCIOASA NU SE 
REALIZA CREȘTEREA _ _ 
TENȚIALULUI ÎN ASEMENEA 
MĂSURĂ INCIT SA PUNĂ 
ECHIPELE NOASTRE DE 
CLUB. JUCĂTORII NOȘTRI 
ÎN SITUAȚIA DE A SE PRE
ZENTA LA ÎNĂLȚIMEA CE
RINȚELOR ÎN ÎNTRECERILE 
OFICIALE INTERNATIONA
LE, SINGURUL CRITERIU 
VALABIL DE VERIFICARE 
REALA ȘI TOTALA AL PO
TENȚIALULUI LOR. Iată de 
ce este imperios necesar ca 
zilele de întrerupere a campio
natului să nu fio de pauză ci. 
dimpotrivă, de intensă muncă 
în așa fel îneîț reluarea între
cerii să ne prezinte echipe care 
au eliminat cît de cît din nu
meroasele deficiențe prezente și 
în etapa de alaltăieri a Divi
ziei A.

PRE- 
CON- 

VA 
PO-

OFENSIVA SUSȚINUTĂ, METODICĂ, 
CREEAZĂ Șl STAREA DE SPIRIT 
PRIELNICĂ BUNELOR REZULTATE

PE TEMELE
JOCULUI

\\\\\\\\\\\\\\\\^

Sc poate afirma, pe bună 
dreptate, că Steaua este o echi
pă cu o bună formă sportivă 
în actualul sezon fotbalistic. 
După un start ezitant, formația 
bucureșteană a pornit hotărîtă 
în asaltarea locurilor de frunte 
ale clasamentului, instalindu-se, 
după desfășurarea a 8 runde, 
pe poziție de lideră datorită 
PREOCUPĂRII PENTRU UN 
JOC OFENSIV. Gratie acestei 
concepții în abordarea meciuri
lor. echipa pregătită de Jenei 
și Creiniceanu a 
acumulat puncte și 
in condiții de de
plasare. la Tg. 
Mureș și Cluj-Na
poca (in dauna lui 
,,U“). Asta în linii 
mari spus. La ul
timele două parti
de cîștigate de 
Steaua cu scoruri 
concludente (4—0 
și 3—0). ne-a atras
atenția, în mod deosebit, un fapt 
(aplicat metodic, ceva ce se ob
servă mai rar și cu caracter 
întimplător pe parcursul unui 
meci) și anume schimburile 
de mingi în careul advers 
între componență ai linii
lor dinapoi. mai precis între 
Dumitru și Stoica. Anghelini 
și Stoica. Vigu și Dumitru, 
Sameș și Stoica exemple care, 
din fericire pentru susținerea 
ideii din prezentul articol, sînt 
mai numeroase.

în majoritate „un-doi“-uri. 
combinațiile la care ne refe
rim (pe viitor se impune desi
gur ca suplinirea celor care 
urcă în atac să se efectueze, 
pentru o mai deplină siguran
ță a momentului de apărare, 
eu mai multă promptitudine) 
s-au încadrat într-un plan o- 
fensiv, variat (îndeosebi la me
ciul ciștigat cu 4—0) menit, prin

ft MÎINE, RAPID — WIDZEW 
LODZ. Formația Widzew Lodz, 
care activează în prima divizie a 
campionatului polonez, întreprin
de un turneu în țara noastră. 
Mîine, de la ora 16 pe stadionul 
Giulești, Widzew Lodz întîlnește 
pe Rapid. Următoarea partidă este 
programată sîmbătă, 11 octom
brie, la Pitești, unde fotbaliștii 
polonezi vor juca în compania 
echipei F. C. Argeș. întîlnirea este 
programată 
cu începere

CAPITALA,
„CU-

După cum se 
știe, mîine este programată o 
nouă etapă în cadrul’ „Cupei Ro
mâniei". Ca si în alte localități, 
și în Capitală se dispută cîteva

întâlniri care atrag în mod deo
sebit atenția. Dintre acestea: 
T.M.B. — Progresul București, 
Unirea Tricolor — Voința, Flacă
ra roșie — Petrolul 
Automatica — F.C.M. 
se anunță a fi cele 
brațe. Toate aceste 
dispută pe terenul 
mâții, cu începere de

• BROȘOVSCHI SI

Ploiești și 
Giurgiu, 

mai. echili- 
întîlniri se 
primei f or
ia ora 14,30.

REZULTATELE ETAPEI A, Vl-a
SERIA |

• BROȘOVSCHI SI BICHESCU, 
AVERTIZAȚI DUMINICA. Din ca
uza unei greșeli de recenție tele
fonică, Broșovschi și Bichcscu au 
apărut fără cartonașe galbene în 
cronica partidei U.T.Â. — „U“ 
Cluj-Napoca. Ei au fost, însă, 
avertizați de arbitru și au 
activ, deci, cîte un cartonaș i 
ben.

i la 
gal-

• ARBITRI ROMÂNI ÎN ( 
PELE EUROPENE. TJ.E.F.A. 
delegat pe arbitrul C. Ghiță 
conducă la centru meciul A. 
Milan — Athlone Town din 
drul „Cupei U.E.F.A.".

JUG, UN ÎNVINS ONORABIL
„Premiul Agriculturii" — ulti

mul din suita probelor clasice ale 
stagiunii — și-a schimbat din 
nou în acest an caracteristica, 
redevenind — după patru ediții 
de fond — o alergare de viteză, 
dar în două haturi. Transforma
rea a vizat probabil ideea de a 
oferi unor elemente de prim rang 
dintre caii vîrstnici posibilitatea 
de a efectua performanțe de va
loare. Timpul nefavorabil a ani
hilat însă realizarea unei atari 
ipoteze, lăsînd publicului. redus 
la număr, numai satisfacția ia- 
turei spectaculare. Intr-adevăr, în 
ambele hituri s-a dat o luptă apri
gă pentru victorie. De fiecare 
dată, personajul principal a jost 
Jug — care câștigase anul trecut 
acest premiu — dar elevul lui 
Tănase n-a putut face mai mult 
acum decît să rămînă un învins 
onorabil. Prima oară l-a depășit, 
în ultimele fuleuri, Diafana — 
susținută cu mult aplomb de Ni- 
colae Gheorghe — și aooi Hăulit, 
adus cu precizie de Mircea Ște- 
fănescu după o cursă de aștep
tare.

în rest, Emil a recoltat prima 
victorie din carieră, Fidelina a 
raportat cota zilei, iar Sirius l-a

OEXPRES DIN

GEREA l : Ca-
1 : 1 variantă

la 1300 și 1 va- 
P/o a 28.000 lei ;

variante 50% a
2 variante 25% 

pi și 8 variante

cu- 
a 

să 
. C. 
ca

învins la egal pe Rîs. în clasa
mentul driverilor Tănase și Ște- 
fănescu au acum un număr egal 
de victorii: 27. Rezultate tehnice: 
Cursa I: Canbera (V. Moise) 44,9, 
Surdina, simplu 5, ordinea 8; 
Cursa II: Emil (Gh. Tănase) 41,7, 
Sitar, simplu 3, event 14, ordinea 
32; Cursa III: Tîrzior (G. Avram) 
33, Hemiona, Oportun, simplu 4. 
event 12, ordinea 13, ordinea tri
plă 203: Cursa IV: 
Gheorghe) 30.9. Jug, 
vent 23, ordinea 26, 
tor 124; Cursa V:

Diafana (N. 
■simplu 5. e- 
triplucîștigă- 
Fidelina (R. 

Stan) 33,3. Harlem, Tuf ar. simplu 
41, event 233, ordinea închisă, or
dinea triplă 997; Cursa VI: Si
rius (M. Ștefănescu) 29,2, Rîs, 
simplu 4, event 223, ordinea 23, 
triplucîștigător 958; Cursa VII: 
Hăulit (M. Ștefănescu) 28,2, Jug, 
Diafana, simplu 2, event 12, ordi
nea 5. ordinea triplă 31: Cursa 
Vin: Kaliu (R. Costică) 35,7, Her- 
mafon, simplu 2, event 7, ordi
nea 8.

Niddy DUMITRESCU

INFORMEAZĂ

10o/o a 1.752 lei : cat. 3 : 30,30 a 1.171 lei : cat. D
7,85 a 5.134 lei ; cat. 4 ■■ 1.663.45 a 60 lei : cat. E
32.65 a 1.234 lei : cat. 5 : 93,25 a 200 lei ; cat. F
71,75 a 562 lei ; cat. 6 : 2.021,70 a 40 Iei.
2.781,40 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA
1 : 589.703 Iei.

EXTRAGEREA a Il-a :
Categoria B : 12,25 va
riante a 5.790 lei ; cat. C :

REPORT CATEGORIA 
A : 943.673 lei.

Autoturismul ..Dacia 
1300" a revenit partici
pantului Pisau Sigrefie 
din Brad — Hunedoara.

Danubiana Roman — Constructo
rul lași 0—1 (0—0), Metalurgistul lași
— Minerul Gura Humorului 0—3 (0—1),
Constructorul Botoșani — Progresul 
Fălticeni 1-0 (1—0), Victoria Roman
— Metalul Rădăuți 2-2 (1-0),
Cîmpulung «■>>' 
Frasin 2—0 (1—0), '
— Laminorul Roman
na Vatra Dornei — 
4—1 (2—0) Foresta
resta Moldovița 2—0

Pe primele locuri T___
pe : 1. Minerul Gura Humorului 
(14-3), 2. Constructorul Botoșani 
(10-4), ?. r
(12—7)... pe ultimele : 15. Spicul Ti- 
gănași 4 
tul lași

. ... A.S.A.
Moldovenesc — Avîntul 

Cristalul Dorohoi 
3-1 (1-1), Dor-

■ Spicul Tigănași 
Fălticeni — 
(0-0).

i după șase

Fo-

3. A.S.A. Cîmpulung 8

eta-
10 p
8 p 

I p

p (5-11), 16. Metalurgis-
3 p (5-10).

SERIA A ll-A

Textila 
0-3 (0-1).
Tractorul 
Roznov 
Energia Gh. 
structorul Vaslui 2-1 (2—1), _____
tul Bicaz - Letea Bacău 1-2 (1-0), 
Minerul Comănești - Oituz Tg. Ocna 
3—1 (1—0), Locomotiva Adjud “ 
mentu! Bîrlad 0—0, ~
mănești — Relonul 
(1-1).

Pe primele locuri : 
vinești 11 p (22-4), 
nești 10 p (16-4), 
Gheorghiu-Dej 10 p 
timele : 
(8-24), 
(6-22).

Buhuși — Petrolul Moinești 
Ozana Tg. Neamț — 

Văleni 7—0 (2—0), Bradul
Hușana Huș: ț—1 (1—0),

â'.. Gheorghiu-Dej — Con- 
Cimen-

Rul-
Petrolistuț Dăr- 

Săvinești 1—1

15. Ozana 
T6. Tractorul

1. Relonul Să-
2. Petrolul Moi- 
3 Energia Gh. 
(14-5)... pe ul- 

Tg. Neamț 
Văleni

3 P
2 P

SERIA A IH A

Chimia Brazi - Chimia Buzău 4-1 
(1—0), Carpați Sinaia — Luceafărul 
Focșani 0-0, Avîntul Mîneciu — Vic
toria Florești 2—2 (2—0) Petrolul Te- 
leajen Ploiești — Poiana Cîmpina 1—0 
(1—0), Foresta Gugești — Caraima- 
nul Bușteni 1—2 (1—1), Petrolistul
Boldești — Olimpia Rm. Sărat 2—1 
(2—0), I.R.A. Cîmpina - Carpați Ne- 
hoiu 6-0 (5—0), Chimia Mărășești — 
Petrolul Berea 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Victoria Flo
rești 10 p (13—8), 2. Caraimanul
Bușteni 9 p (12—6), 3. Poiana Cîmpi
na 8 p (12—4)... pe ultimele : 
Carpați Nehoiu 3 p (4—16), 16. 
mia Buzău 2 p (5—13).

SERIA A |V-A

15. 
Chi-

Tul-Portul Constanța - Dunărea 
cea 3—2 (1—0). I.M.U. Medgidia
Autobuzul Făurei 4—0 (2-0), Gloria
Murfatlar - Ancora Galati 0—1 (0—1), 
Comeițul Brăila — Voința Constanța 
4—0 (0—0), Ma-ina Mangalia — Vii
torul Brăila 1—2 (1—0). Unirea Eforie 
Nord — Electrica Constanta 1—1 (0—1), 
Minerul Măcin - Dunărea Cernavodă 
2—0 (2—0), Chimia Brăila — Granitul 
Babadaa 3—0 - neprezentare.

Pe primele locuri : 1. Portul Con
stanța 10 p (14—4), 2. Comerțul Brăi
la 9 p (11—4), 3. Viitorul Brăila 9 p 
(9—4)... pe ultimele : 15. Marina
Mangalia 1 p (3—10), 16. Granitul
Babadag 0 p (2—18).

SERIA A V-A

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

Meciul restanță din etapa a IV-a, 
Unirea Tricolor — Flacăra roșie : 2—0.

Pe primele locuri : 1. Azotul Slo
bozia 9 p (11-7), 2. Șoimii TAROM 
București 8 p (10-4) 3. Automatica
București 8 p (8—4),.. pe ultimele : 
15. I.C.S.I.M. București 3 p (4—9), 16. 
Sirena București 2 p (6—13).

SERIA A VI-A
Constructorul Pitești — F.O.B. Balș 

1—0 (1—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Cimentul Fieni 5-0 (2-0), Viitorul
Scornicești — Vulturii Cîmpulung Mus
cel 2—0 (1—0), Otelul Tîrgoviște —
Flacăra Moreni 0—0, Electrica Titu — 
Progresul Corabia 1—2 (0—2), Voința 
Caracal — Petrolul Tîrgoviște 1—1 
(1—0), Recolta Stoicănești — ROVA 
Roșiorii de Vede 0—0, Chimia Găiești
— Vagonul Caracal 2—1 (0—0).

Meciul Cetatea Tr. Măgurele — 
Voința Caracal, din etapa a V-a, pe 
teren 2—2, a fost omologat cu 3—0 
în favoarea formației Cetatea.

Pe primele locuri : 1. Flacăra Mo
reni 10 p (11—5), 2. Cetatea Tr. Mă
gurele 8 p (12—6), 3. Progresul Co
rabia 8 p (10-12)... pe ultimele : 15. 
Vagonul Caracal 3 p (5—11), 16. Vo
ința Caracal 3 p (4—14).

SERIA A VII-A
Minerul Rovinari — Progresul Băi- 

lești 1—1 (1—0), Dunărea Calafat -
MEVA Drobeta Tr. Severin 2-1 (0-1), 
Chimistul Rm. Vîlcea — Metalurgistul 
Sadu 4—0 (1—0), Minerul Lupeni —
Lotrul Brezoi 2-0 (1—0), Dierna Or
șova — I. S. Victoria Craiova 1—0 
(1—0), Unirea Drobeta Tr. Severin - 
Constructorul Craiova 3—2 (1—0),
C.F.R. Craiova — Unirea Drăgășani 
3—0 (1—0), Metalul Drobeta Tr. Se
verin — Cimentul Tg. Jiu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Minerul Lu
peni 8 p (10—1), 2. Progresul Băilești 
8 p (6—6), 3. Metalul Drobeta Tr. 
Severin 7 p (10—4)... pe ultimele : 
15. Unirea Drăgășani 5 p (3—7). 16. 
Victoria Craiova 2 p (2—16).

SERIA A VIII-A
Minerul Teliuc — Electromotor Ti

mișoara 2—0 (1—0), C.F.R. Caranse
beș — Aurul Brad 2-0 (1—0), Con
structorul Timișoara — Minerul Anina 
0-0, Unirea Sînnicolau Mare - Mi 
nerul Oravița 3—2 (1—1), C.F.R. Si- 
meria — Ceramica Jimbolio 6-0 (1—0), 
Gloria Reșița — Metalul Bocșa 5-1 
(3—0), Vulturii textila Lugoj — Mine
rul Ghelar 2—0 (1—0), Știința Petro
șani — Metalul Otelul Roșu 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. Aurul Brad 
8 p (14—7) - * jocuri cîștigate, 2. 
Construcorul Timișoara 8 p (10-3) — 
3 jocuri cîștigate, 3. Minerul Ghelar 
8 p (10—7)... pe ultimele : 15. Ce
ramica Jimbolia 4 p (5—15), 16. E- 
lectromotor Timișoara 3 p (2—9).

elementele de surpriză pc care 
le incorporează, să pună dil - 
cile probleme in fața sistemu
lui defensiv advers.

Și mai este ceva : intercala
rea unor asemenea acțiuni mai 
greu previzibile pentru parte
nerul de întrecere in ansam
blul orientării pe ofensivă a 
avut darul să înlesnească mi
siunea liniei întîi și îndeosebi 
a aripilor. Troi și Zamfir. în 
fapt punctul de sprijin al în

tregului plan de a- 
tac in jocul for
mației Steaua.

Desigur, actual
mente. acest exem- . 
piu se cere perfect* 
însușit în planul 
concepției de joc, 
(de pildă, dumi
nică unele „un- 
doi“-uri în careul 
aglomerat băcăuan 
au păcătuit prin

lipsă de promptitudine), dar el 
se impune urmat, de pe acum, 
de tot mai multe echipe ale 
primului nostru eșalon fot
balistic. Este un imperativ 
stringent al momentului actual 
care ne-a demonstrat, o dată în 
plus, că partenerele reprezen
tantelor noastre în Cupele eu
ropene folosesc cu mai multă 
iscusință arma atacului, desfă- 
șurîndu-se pe un front larg, 
cu participare mereu primenită 
de jucători. în stare să se 
descurce în orice rol. in ori
care zonă a terenului.

Ofensiva susținută, metodică 
— care, să nu se omită, aduce 
cu ea și o stare de spirit cu 
implicații pozitive și în expri
marea tehnică — trebuie să 
fie deviza de bază a echipelor 
de Divizia A. întrucît. în ul
tima analiză, de aici sînt re
crutați jucătorii primei noastre 
reprezentative.

Gheorghe NICOLAESCU

A DIVIZIEI C
SERIA A IX-A

Voința Cărei — Minerul Bihor 0—1 
(0-1), Oașul Negrești — Gloria Șim- 
leu Silvaniei 2—0 (1—0), Bihoreana
Marghita — Voința Oradea 2—1 
(2—1), Constructorul Satu Mare — 
Constructorul Arad 0-3 (0-1), Strun
gul Arad — Minerul Suncuiuș 2—1 
(1—0), Dinamo M.I.U. Oradea — 
Gloria Arad 1-0 (1—0), Rapid Jibou
— Someșul Satu Mare 2-2 (1—1), Ar
mătura Zalău — Recolta Salonta 4—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. Armătura
Zalău 11 p (9—1), 2. Someșul Satu 
Mare 9 p (17—5), 3. Constructorul A- 
rad 8 p (9—5)... pe ultimele : 15.
Constructorul Satu Mare 3 p (7—18), 
16. Minerul Suncuiuș 2 p (5—12).

SERIA A X-A

Bradul Vișeu - Dermata Cluj-Na
poca 3—1 (2—1), Minerul Borșa —
Minerul Baiul 1—1 (0—0), Minerul Cav- 
nic — Minerul Băița 5—4 (2—0), Pro
gresul Năsăud — Minerul Rodna 1—1 
(1—1), Minerul Baia Sprie — Con
strucții montai Cluj-Napoca 3—3 (1—1), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Foresta Bis
trița 1-0 (0—0), C.I.L. Gherla — U- 
nirea Dej 3—2 (2—2), Cimentul Turda
— CUPROM Baia Mare 0—0.

Pe primele locuri : 1. Minerul Cav 
nic 10 p (14-9), 2, Minerul Rodna 8 p 
(15—8), 3. Unirea Dej 7 p (15—7)... pe 
ultimele : 15. Progresul Năsăud 4 p 
(5—13), 16. Construcții montaj Cluj-
Napoca 3 p (8—11).

SERIA A Xl-A

Textila Cisnădie - I.M.I.X. Agnita 
3-0 (1—0), Lacul Ursu Sovata — Inter 
Sibiu 0—2 (0-0), Constructorul Alba
lulia — Metalul Sighișoara 2—1 (1—1), 
U.P.A. Sibiu — Metalul Copșa Mică 
0—2 (0—2), Metalul Aiud — Textila Se
beș 6—0 (3—0), Soda Ocna Mureș — 
Unirea Alba lulia 2—0 (2—0), Vitro- 
metan Mediaș — Chimica Tîrnăveni 
0—2 (0—1), C.I.L. Blaj — Avîntul Re
ghin 4-4 (3-4).

Pe primele locuri : 1. Inter Sibiu 
10 p (8-2), 2. Unirea Alba lulia 9 p 
(12—4), 3. Metalul Copșa Mică 9 p

(1—1), Oltul Sf. Gheorghe — Viitorul 
Gheorghieni 3-1 (2-0), Carpați Bra
șov — Precizia Săcele 2—0 (1—0), Uti
lajul Făgăraș — I.C.I.M. Brașov 1—1 
(0—1), Forestierul Tg. Secuiesc — U- 
nirea Sf. Gheorghe 1—0 (1—0), C.S.U. 
Brașov - Metalul Tg. Secuiesc 5—0 
(3—0), A. S. Miercurea Ciuc - Mi
nerul Baraolt 1—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1 C.S.U. Bra
șov 8 p (9—3), 2. Oltul Sf. Gheorghe 
8 p (&-7), 3. Progresul Odorhei 7 p 
(15—7)... pe ultimele : 15. A. S. Mier
curea Ciuc 4 p (3—11), 16. Metalul 
Tg. Secuiesc 2 p (2—14).

(10-4)... |pe ultimele : 15. Textila Se-
beș 2 p (3-15). 16. Lacul Ursu So-
vata 2 p (3-20).

SERIA A Xll-A

MinerulI Bălan Chimia Or. Vic-
toria 3—1 (0-0), Torpedo Zărnești —
Progresul Odorh'eiul Secuiesc 2-1

★
Rezultatele ne-au fost transmise de 

către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE 3 A 26 a ANIVERSARE A R. D. GERMANE

ÎLIE NĂSTASE
PE PRIMUL LOC

ade tenis 
Năstase, cu

Circuitul olandez 
fost ciștigat de Ilie 
5 victorii (setaveraj 9—3), ur-

mat de Bjorn Borg — 5 v
(8—4), Marty Riessen — 1 v
(3—6) și Ion Țiriac — 1 v
(3—8). In ultima rundă (a 6-a), 
desfășurată la Utrecht, Borg l-a 
întrecut cu 6—2, 5—7, 7—5 pe 
•Năstase, iar Riessen a ciștigat 
cu 6—3, 6—2 la Țiriac.

TURNEUL DE BASCHET
DE LA WROCLAW DRESDA - PEISAJ SPORTIV

SAHISTELE NOASTRE LA »
In orașul iugoslav Pola a în

ceput unul dintre turneele zo
nale ale Campionatului mondial 
feminin de șah.

în prima rundă a întrece
rii, maestrele românce Marga
reta Teodorescu și Suzana Ma-

„ZONAL"
kai au încheiat remiză partida 
disputată între ele. 
zultate : Veroczy - 
‘A—V2, Katinger —
0—1 ; Lackmann — Ferrer 0—1; 
Belamarici — Kalchbrenner 
•A-’A.

Alte re-
Porubski 

Lemaciko

Turneul internațional mascu
lin de baschet de 
a fost ciștigat de 
cală Gwardia, care 
meci a întrecut cu 
pa poloneză Gornik Walbrzych. 
Echipa Universitatea Cluj-Na- 
poca, care a pierdut cu 67—87 
jocul susținut cu formația ceho
slovacă Tesla Pardubice, 
clasat pe locul 6.

la Wroclaw 
formația lo
in ultimul 

82—68 echi-

s-a

Coborît în gara aflată in 
plin centrul orașului, nu e 
nevoie să faci prea mulți 
pași pentru a cunoaște 
Dresda sportivă. Te atrag 
spre stadionul „Rudolf Har- 
big“ (denumit astfel în a- 
mintirea marelui alergător 
german de demifond), astăzi 
fieful clubului de fotbal Dy
namo Dresda, 
de 
lor 
nare

La Boi Club Brâila INTENSE PREGĂTIRI
PENTRU FINALELE CAMPIONATULUI

VOLEIBALIȘTII
ÎNVINȘI

LA VARȘOVIA
in-

’ ■ ‘i Palatul 
și culturii din

Ringul instalat în 
sporturilor ți -11 
Bucuresti va găzdui, începînd 
din 18 octombrie, galele din ca
drul finalelor campionatelor 
naționale, la care vor lua 
parte cele mal bune „mănuși" 
ale boxului românesc. Printre 
participanți, 14 reprezentanți 
de la Box-Club Brăila. Pre
zența la finale a unui număr 
relativ mare de pugiliști brăi
leni este urmarea firească a 
creșterii valorii acestora. In 
fapt, pregătirea elevilor antre
norului emerit Gheorghe Bo
binam pentru această mare^ și 
importantă confruntare a în
ceput incă din luna august, cu 
primul test : întrecerile din 
cadrul „Memorialului Covaci". 
Au urmat meciurile de verifi
care si pregătire cu Dinamo 
Brașov, T.S.K. Berlin și, de 
curind, cu Rapid București. Ul
tima etapă a pregătirilor bo
xerilor brăileni are loc la 
Snagov, după care 
Bobinaru și cei 14

(semiușoară), Eugen Stoica 
(ușoară), Ionel Vlad (semimij
locie), Dumitru Staicu (mijlocie 
mică), Constantin Cocîrlea (mij
locie) și Gheorghe Bunea 
(grea).

Urmărindu-i adesea la pre
gătiri, avem toate motivele să 
afirmăm că boxerii brăileni se 
vor prezenta pe ringul bucu- 
reștean la înălțimea așteptări
lor. Stilul lor spectaculos de 
luptă a plăcut întotdeauna 
spectatorilor din Capitală. Spe
răm că atît Niță Robu și Cos- 
tică Dafinoiu, care vizează tit
lurile de campioni, cit și cole
gii lor vor reuși, pe ringul fi
nalelor, să obțină nu numai 
victoriile așteptate, ci și aplau
zele celor prezenți pentru com
portarea lor frumoasă.

Nicolae COSTIN — coresp.

La Varșovia s-a disputat 
tîlnirea internațională amicală 
de volei dintre selecționatele 
masculine ale Poloniei și Româ
niei, care se pregătesc 
campionatele europene 
Iugoslavia. Voleibaliștii 
nezi, care dețin titlul mondial, 
au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (— 7, 7, 15, 3).

PREȘEDINTELE
MULȚUMIT DE

CONSTRUCȚIILOR LA

pentru 
din 

polo-

MERSUL
MONTREAL

6 țAgerpres).

la 
maestrul 

___  elevi ai 
săi își vor muta „cartierul ge- 

’ în sala clubului Rapid 
începerea

DIVIZIA A
neral“ ___
București, pînă la 
campionatului.

Conducerea
Brăila și antrenorul Gh. Bobi
naru speră să cucerească titlu
rile de campioni la categoriile 
muscă și semigrea cu Niță Ro
bu și, r . ' ,
noiu. Așteaptă, de 
comportări deosebite din car
tea lui Constantin Voinescu 
(co.coș) și Alexandru Podgorea- 
nu (semimijlocie), ambii com
ponent ai lotului de tineret, 
debutanți în campionatul ~ • 
niorilor.

Hotărîți să-și apere cu 
doare șansele și dornici 
furnizeze surprize sînt și 
lalți băieți din echipa brăilea- 
nă j Ștefan Boboc și Eremia 
Coman (semimuscă)), Gheorghe 
Marinei (cocoș), Gheorghe 
Roșea (pană). Râduț Iordache

DE TENIS
Box-Clubulul PE ECHIPE

respectiv, Costică Dafi-
asemenea,
Voinescu

se-

ar
să 

cei-

După o săptămînă de pauză, 
luni au reînceput în Capitală în
trecerile returului campionatului 
Diviziei A de tenis pe echipe. 
Formația clubului Steaua • 
deră în clasamentul turului — a 
avut ca adversari pe tenismanii 
de la Politehnica Cluj-Napoca. 
Aceștia din urmă nu au pus nici 
o problemă elevilor antrenorilor 
Gli. Viziru și c. Cliivaru, astfel 
că Steaua a ciștigat cu 15—0. 
Cîteva rezultate: Hărădău-Boldor 

Popovici-Negru3—6. 6—2
6—1. 
terenurile 
întîinit 

■și

li

CAMPIONATELE
REPUBLICANE
DE CĂLĂRIE

(prin telefon). Cea 
a campionatelor re- 
călărie, care se des-

SIBIU, 6 
de a V-a zi 
publicane de 
fășoară la baza hipică din loca
litate, a fost rezervată întrecerii 
fetelor (la start fiind prezente 29 
de concurente).

Dimineața s-a desfășurat proba 
nr. 1. După încheierea parcursu
lui de bază, șase dintre sportive 
au încheiat fără greșeală, fiind 
necesar un parcurs de baraj. Cea 
mai bună comportare a avut-o 
reprezentanta clubului Djnamo, 
Monica Ringheanu, care a ocu
pat primele două locuri evoluind 
cu doi cai, Beladona și Vals. Ea 
a fost urmată de Ligia Ungu- 
reanu (Steaua) cu Razbec, Cris
tina Ștefănescu (C.S.M. Sibiu) cu 
Călin, Gioconda Pînzaru (C.S.M. 
Iași) cu Atom și Ioana Scrioștea- 
nu (Dinamo) cu Begonia.

După-amiază, în proba nr. 2, 
s-au remarcat Ileana Mărgineanu 
(Steaua) cu Piersic, Ioana Scrioș- 
teanu (Dinamo) cu Begonia și 
Norica Petric (Mondial Lugoj) cu 
Turandot. în urma disputării ce
lor două probe, clasamentul ge
neral ese următorul : 1. Monica
Ringheanu cu Beladona 5 p — 
campioană republicană. 2. Ileana 
Mărgineanu cu Piersic 8 p. 3. 
Ioana Scrioșteanu cu Begonia 
8 p. 4. Cristina Ștefănescu cu 
Călin 9 p.

Marți este zi de pauză, urmînd 
ca întrecerile să se reia miercuri 
de la ora 9 cu dresaj — juniori, 
după-amiază de la ora 15 fiind 
programată proba nr. 1 la obsta
cole — cat. semigrea și juniori 
16 ani.

6-1. 
6—1.

Pe 
s-au 
București . ________
București. Dinamoviștii și-au ad
judecat meciul cu 12—3. Cum era 
de așteptat, fetele (Virginia Ru- 
zici și Mariana Simionescu) au 
acumulat 5 puncte. în schimb. 
Sever Mureșan — cotat ca favo
rit — a trebuit să cedeze în fața 
lui R. Bădin. Acesta din urmă a 
jucat foarte precis, returnînd cu 
regularitate puternicele servicii 
ale lui Mureșan. Rezultat final : 
Mureșan-Bădin 8—6, 4—6, 1—6.
Alte rezultate din meciul Dina- 
mo-Construcții : V. Marcu-R. Bă
din 6—2, 6—1 ; S. Mureșan-Fl.
Niță 6--0. 6-1 ; B. Almăjan-P.
Dumitrescu 10—8, 6—0.

Dinamo Brașov a întrecut 
14—1 pe Progresul (aceasta 
urmă fără Ovici în echipă). Punc
tul de onoare al formației Pro
gresul l-a adus talentatul Marian 
Mirza, care a dispus cu 7—5, 6—4 
de Kerekeș. Azi. de la ora 8, au 
loc meciurile : Dinamo București- 
Politehnica Cluj-Napoca (pe tere
nurile clubului Steaua); Dinamo 
Brașov-Steaua (Progresul) și Pro- 
gresul-Construcții (Dinamo). Pro
gramul de miercuri : Dinamo
Brașov-Dinamo București (Pro
gresul) ; Steaua-Progresul (Di
namo) și Construcții-Politehnica 
Cluj-Napoca (Steaua).

MONTREAL,
La Montreal, gazda viitoarelor 
Jocuri Olimpice de vară, se des
fășoară lucrările Comisiei exe
cutive a Comitetului Internațio
nal Olimpic.

Ziua de duminică a fost 
zervată vizitării șantierelor 
construcție a principalelor 
sportive olimpice. într-o declara
ție făcută reprezentanților presei, 
președintele C.I.O., lordul Killa- 
nin, a spus că este impresionat 
de progresele făcute în construc
ția stadionului olimpic de 70 000 
de locuri, precum și a velodro
mului și a piscinei de natație. 
„Sînt convins — a adăugat lor
dul Killanin — că totul va fi gata 
în timpul prevăzut".

Urmează ca șantierele olimpice 
să fie inspectate de delegații fe
derațiilor sportive internaționale, 
pentru a-și da avizul asupra ca
lităților tehnice ale diferitelor in
stalații.

Cu prilejul întîlnirii dintre re
prezentanții C.I.O. și ai federa
țiilor internaționale se va discuta 
și proiectul unor jocuri sportive 
mondiale, în programul cărora 
sînt incluse sporturi neolimpice 
ca badmintonul, softballul, cultu
rismul și schiul acvatic.

re
de 

baze

I. IONESCU — coresp. județean

de la Progresul 
echipele Dinamo 
C.S.U. Construcții

CAMPIONATE

cu 
din

Ion GAVR'LESCU

ATLETISM • A 45-a ediție a ma- 
ratonului de la Kosice a fost domi
nată de atleții din R.P.D. Coreeană, 
care au ocupat primele 3 locuri. în
vingătorul cursei, Ciu Chang Sov, a 
parcurs clasica distanță de 42 195 km 
în 2h 15:47,8, întrecîndu-l pe lima 
de sosire pe Go Ciun Son, cu ace
lași timp. Pe locul 3 s-a clasat Kim 
Ciang Son — 2h 16:36,6. Danezul 
Jorgen Jenssen a sosit pe locul 4, 
cu 2h 17:08,6. Au participat 127 de 
concurenți din 17 țări.

AUTO • Ultima cursa a C.M. (for
mula 1), „Marele Premiu al S.U.A.", 
desfășurata pe circuitul de la Wat
kins Glen, a fost cîștigatâ de aus 
triacul Niki Lauda (pe „Ferrari”), 
care a parcurs 320,665 km în 1h 42:58, 
cu o medie orară de 186,843 km. 
Titlul mondial revine la actuala edi
ție lui Niki Lauda, care a totalizat 
64,5 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat brazilianul Emerson Fîtti-

uriașii stîlpi 
proiectoare- 
de ilumi- 
Și după ce 

străbați o grădină publi
că avînd ca reper ace
iași stîlpi de beton, ai și a- 
juns la stadion (35 000 de 
locuri), construcție sportivă 
ce impresionează prin înal
tul său grad de utilare. Nu 
vestiarele sau sediul clubu
lui dau nota marcantă, 
în special amenajările de 
sub tribuna a doua ; săli 
bine echipate pentru recu
perarea după efort, săli în 
care grupele de copii înva
ță, la tablă, tactica jocului 
de fotbal, săli pentru an
trenori, pentru personalul 
medical etc. Este stadionul 
pe care A.S.A. Tg. Mureș •• • • ■ - cu

ca-

beton ai 
instalației 
nocturnă 

o 
avînd

ci

a susținut meciul său 
Dynamo Dresda din 
drul „Cupei U.E.F.A.“

In imediata sa apropiere, 
piscina Georg Arnhold", 
una dintre cele 11 piscine 
descoperite ale orașului, cu 
un bazin de 100x30 m.
, Dar cel mai mare stadion 

al orașului este „Heinz 
Steyer" (numele unui lup
tător antifascist din Dresda, 
împușcat de naziști). Are 
53 000 de locuri, e folosit 
numai pentru atletism și 
constituie baza principală a 
unui adevărat parc sportiv 
ce mai cuprinde un pati
noar acoperit cu 10 000 de 
locuri, ca și numeroase alte 
terenuri și piste de antre
nament pentru tenis, volei, 
baschet, atletism etc. In 
imediata lor apropiere se 
ridică un modern velodrom 
cu tribune pentru 18 000 de 
spectatori.

De-a lungul Elbei, între 
localitățile Blasewitz și 
Loschwitz se află „Snago- 
vul“ Dresdei — cluburi de

I
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mo MONDIAL LA HALTERE
— Da 

desfășoară competiția 
„Cupa Mării Ne-

SOFIA
Varna se 
polisportivă 
gre“ în concursul de gimnas
tică, pe primul loc s-a situat 
echipa din Odesa, urmată de

DE FOTBAL

canotaj 
pistele ... .. .
regatele se dispută săptă- 
mînă de săptămînă 
lungul întregului sezon.

Beneficiind de aceste ba
ze sportive bine puse la 
punct, e firesc ca activita
tea sportivă să cunoască o 
dezvoltare tot mai frumoasă. 
De pildă, anul trecut 
Spartachiada orașului

cu 
lor

hangarele 
de apă,

și 
unde

de-a

la 
_t____  _ . au
luat parte 113 000 de copii, 
dintre care 17 800 și-au dis
putat finalele la cele opt 
discipline sportive. Cei mai 
buni sînt îndrumați 
cluburile orașului (Dynamo 
pentru fotbal și Einlieit pen
tru celelalte sporturi), ca și 
spre cele 91 de asociații 
sportive existente, 
cale au t 
vestita 
bulină 
daliată 
Roma
Wiegand, de mai multe ori 
recordman al Europei și al 
lumii la natație, a învățat 
să înoate la Palatul pionie
rilor din Dresda. Canotorii 
clubului Elnheit au cucerit 
de mai multe ori titluri 
olimpice și mondiale la 
campionatele de la Amster
dam, Bled, Mexico sau 
Munchen Dar și alți spor
tivi din Dresda, evidenți.xți 
cu prilejul acelorași Sparta- 
chiade, au cunoscut laurii 
marilor performanțe sporti
ve : înotătoarea Ulrike Tau
ber, fondistul Karl-Heintz 
Leiteritz (5 000 m), haltero
filul Peter Wenzel 
încununat la C.M. 
Moscova cu titlul 
pion al lumii la categoria 
semimijlocie), patinatorii Jan 
Hoffmann, Uwe Kagelinann 
și Manuella Gross, ca să 
amintim numai pe cîțiva.

Peisajul sportiv al Dres- 
dei, oraș înfloritor azi, la 
a 26-a aniversare a procla
mării Republicii Democrate 
Germane, este grăitor pen
tru dezvoltarea nemaiîntîlni 
tă a culturii fizice și spor
tului pe plaiurile Saxoniei.

spre

Aceeași 
i urmat-o, de pildă, 
săritoare de la tram- 
Ingrid Krămer, me- 
cu aur la J.O. de la 

și Tokio ; Frank

(recent 
de la 

de cam-

Mircea TUDORAN

Varna și Constanța. La iianere, 
în cadrul categorici pană, 
bulgarul Gheorghi Todorov a 
stabilit un nou record mondial 
la stilul smuls, cu rezultatul de 
128 kg.

UNGARIA (etapa a 8-a) : Fe- 
rencvaros — Zalaegerszeg 1—0; 
Vasas — Bekescsaba 3—1; Video
ton — Szeged 4—0; M.T.K. — Uj- 
pest Dozsa 1—0; Haladas — Sal- 
gotarjan 2—1; Tatabanya — Hon- 
ved 1—0; Raba Eto — Kaposvar 
1—1; Diosgyor — Csepel 1—1. Cla
sament: 1. Ferencvaros — 14 p; 
2. Videoton — 12 p; 3. Ujpest 
Dozsa — 10 p.

PORTUGALIA (etapa a 5-a): 
Benfica — Beira Mar 5—0; Atle
tico — Leixoes 1—0; Academico — 
Belenenses 0—2; Estoril — Boa
vista 0—2; Tomar — Farense 2—2; 
F. C. Porto — Braga 0—0; Setu- 
bal — C.U.F. 0—0; Guimaraes — 
Sporting 1—1. Clasament: 1. Ben
fica Lisabona — 9 p; 2. Braga — 
8 p; 3. Boavista — 8 p.

IUGOSLAVIA (etapa, a 9-a): Ze- 
lezniciar — Sloboda 2—1; Dyna
mo Zagreb — Vojvodina Novi 
Sad 1—1; Steaua Roșie Belgrad — 
Hajduk Split 0—1; Olimpia Liu- 
bliana — Velez Mostar 1—2; Bu- 
ducnost — Vardar Skoplje 2—0; 
Partizan Belgrad — Celik 1—1; Ri
jeka — O.F.K. Beograd 0—0; Bo- 
rac Banja Luka — Radnicki Kra- 
guevac 2—0; Radnicki Niș — Sa-

3.

rajevo 2—0. Clasament: 1. Stea
ua Roșie Belgrad — 14 p; 2. Haj- 
duk — 13 p; 3. Partizan Belgrad
- 11 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 11-a): 
Banik Ostrava — Liaz Jablonec 
1—1; Lokomotiv Kosice — Dukla 
Praga 2—3; Zbrojovka Brno — 
Slavia Praga 0—0; Bohemians 
Praga — Z.V.L. Jilina 1—0. Parti
dele Slovan Bratislava — inter 
Bratislava și Spartak Trnava — 
V.S.S. Kosice au fost aminate.

ANGLIA (etapa a 11-a): Arse
nal — Manchester City 2—3; Bir
mingham — Sheffield United 2—0; 
Coventry — Burnley 1—2; Derby
— Ipswich 1—0; Liverpool — Wol
verhampton 2—0; Leeds United — 
Queens Park 2—1; Manchester 
United — Leicester City 0—0; 
West Ham United — Everton 0—1. 
în clasament conduce Manches
ter United cu 15 p, urmată de 
Queens Park — 15 p și West Ham 
United — 15 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 10-a) 
Borussia Monchengladbach — Ein
tracht Braunschweig 0—0; Hert
ha — Hanovra 6—2; Kickers Of
fenbach — S. C. Karlsruhe 0—0; 
S.V. Hamburg — Eintracht Frank-

furt pe Main 4—2; F. C. Schalke 
— Werder Bremen 4—2 ; M.S.V. 
Duisburg — V.F.L. Bochum 1—1; 
Fortuna Diisseldorf — Bayer Uer- 
dingen 2—0 ; F. C. Koln — Rot 
Weiss Essen 3—0; F. C. Kaisers
lautern — Bayern Munchen 2—1. 
în fruntea clasamentului se află 
echipa Eintracht Braunschweig cu 
14 p,

ȘTIRI
• Campionatul european de fot

bal programează în această săp- 
tămînă trei partide. Slmbătă, 11 
octombrie, se va disputa la Diis- 
seldorf întîlnirea dintre R. F. Ger
mania și Grecia igrupa a 8-a), 
Iar duminică meciurile R. D. Ger
mană — Franța (la Leipzig; gru
pa a 7-a) șl Elveția — U.R.S.S. 
(la Basel, grupa a 6-a).
• Aseară, la Kiev, în meciul 

retur al finalei „Super cupei- eu
ropene, în care s-au întîinit Ba
yern Munchen, cîștigătoarea C.C.E. 
și Dinamo Kiev, cîștigătoarea Cu
pei cupelor, victoria a revenit 
gazdelor cu scorul de 2—0 <1—0) 
prin golurile marcate de Blohin. 
Reamintim că în primul meci, 
disputat la Miinchen, victoria a 
revenit tot fotbaliștilor din Kiev 
(1—0).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
paldi, fostul deținător al titlului, cu 
45 p, argentinianul Carlos Reute- 
mann — 37 p, englezul James Hunt — 
33 p ‘ ■“
- 25

și elvețianul Clay Regazzoni 
p.

BOX • In semifinalele turneului in
ternațional dc !g 2cr,!“‘ —‘ --------
Srednicki 
(U.R.S.S.), 
tehnic pe
Nowakowski (R.D.G.j 
(Nigeria) ; Sorokin 
Badari (Ungaria) ; 
Heimann (R.D.G.) 
Martinez (Cuba) ;
(R.D.G.) b.p. Igwe

de la Berlin: cat. muscă: 
(Polonia) b.p. Litvinov 
Gertenbach (R.D.G.) b.k.o. 
Massier (Polonia); pană:

~ ' b.p. Ndukwu 
(U.R.S.S.) 

mijlocie 
b.k.o. tehnic pe 

semigrea: Sachse 
(Nigeria).

HANDBAL • Reprezentativa mas
culină a Poloniei și-a început tur
neul în Islanda jucînd la Reykjavik

cu 
ba I iști i 
gători

selecționata 
polonezi 

cu 27-19.

țării gazdă. Hand- 
au terminat învin-

4 runde, în turneul 
conduce marele ma-

• După
Manila, 

sovietic Lev Polugaevski cu 3

ȘAH 
de la 
estru 
puncte, urmat de Liubojevici (Iugo
slavia) — 
Balinas, 
cite 2 p. 
l-a învins 
a ciștigat 
nată remiza ... ,________
Torre — și* Karaklaici — Kavalek. Par
tida Larsen — Gligorici s-a întrerupt, 
e in campionatul feminin al U.R.S.S., 
după 3 runde, conduce maestra Grin- 
feld cu 2V2 P-

2V2 P. Mccking (Brazilia), 
Torre (ambii Filipine) — 
In runda a 4-a Polugaevski 
pe Ogaard, iar Liubojevici 
la Balinas. A fost consem- 

în partidele Mecking —

desfășurată la Kingston (Jamaica), s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
S.U.A., care a întrecut în finală cu 
2—1 formația Angliei. Tînărul jucă
tor englez Bust&r Mottram a reușit 
o surprinzătoare victorie cu 7—5, 5—7, 
6—1 în fața lui Arthur Ashe, iar 
Roscoe Tanner a dispus cu 6—3 2-6, 
6—4 de Roger Taylor. In partida de 
dublu, decisivă, cuplul Ashe—Tanner 
a întrecut cu 6—1, 
chea Taylor—Mottram. 
minin de la Mission 
nia) a fost ciștigat 
învingătoare cu 6—1, 
nerei australience Cynthia 
• Rezultate din .
Colombo, Pakistan — Sri Lanka 3-0 ; 
la Monte Carlo, Monaco — Israel 4—1.

1-6, 6—4 pere-
e Turneul fe- 
Viejo (Caliîor- 

de Chris Evert, 
6—3 în fața ti- 

Doerner. 
.Cupa Davis": ia

TENIS

TENIS DE MASA n In turneul de 
la Hagen (R.F.G.) : Bengtsson — Or- 
lovski 2—1; Jonycr — Tosoka 2—0: Jo
hansson — Gergely 2—0; Sur'oek — 
Liock 2-0.
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