
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN JUDEJUL
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

Becrelar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, miercuri dimineața, o vi
zită de lucru în județul Pra
hova.

Secretarul general al partidu
lui a fost însotit de tovarășul 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Ca și în vizitele efectuate re
cent în județele Argeș, Brașov 
și Mureș, în centrul analizei 
secretarului general al partidu
lui s-au aflat problemele creș
terii producției agricole și in
dustriale, în condițiile unei efi
ciente economice tot mai ridi
cate, introducerii și generali
zării progresului tehnic în vede
rea sporirii productivității 
muncii, utilizării intensive a 
suprafețelor destinate producției 
agricole și industriale, asimilării 
unor mașini și utilaje moderne 
de mare randament — pro
bleme de care depinde într-o 
măsură hotăritoare realizarea 
in bune condiții a sarcinilor ac
tualului cincinal 
lului următor.

•n această arie 
s-a înscris vizita 
I.A.S. — Dealul Mare și la In
stitutul de cercetări pentru vi
ticultură și vinificație de la 
Valea Călugărească, unde to
varășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat liniile principale ale 
programului național de dez
voltare a viticulturii in viitorul 
cincinal.

în 
eru 
zare 
vită 
a soiurilor și structurii planta
țiilor, atît in unitățile de stat 
și cooperatiste, cît și în gospo
dăriile individuale.

Următoarea etapă a vizitei de 
lucru a secretarului general al 
partidului în județul Prahova 
au constiluit-o două din marile 
unități industriale ale Ploieștiu- 
lui : întreprinderea de utilaj 
chimic și uzinele „1 Mai".

Zecile de mii de ploieșteni 
care au ținut să fie de fată Ia 
sosirea tovarășului Nicolae

și a cincina-

de preocupări 
întreprinsă la

centrul dialogului de lu- 
s-au aflat căile de reali- 
a unor culturi intensive de 
de vie și de îmbunătățire

PRAHOVA
Ceaușescu în orașul lor i-au 
făcut o primire plină de entu
ziasm, exprimindu-și, prin pu
ternice urale și ovații, încrede
rea neclintită în politica parti
dului, hotărirea lor nestrămu
tată de a înfăptui in mod 
exemplar hotărîrile celui de-al 
XI-Iea Congres al P.C.R.

La locul aterizării elicopteru
lui prezidențial se afla aliniată 
o gardă de onoare. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este invitat, după datină, să 
guste din piinea ospitalității și 
plosca cu vin.

Aria problemelor care au re
ținut atenția secretarului gene
ral al partidului cu prilejul a- 
cestei vizite în municipiul Plo
iești a cuprins o sferă largă, 
de la cele privind îmbunătăți
rea activității economice a u- 
nităților industriale pînă la cele 
referitoare la creșterea edili
tară a localității. în ceea ce pri
vește acest din urmă capitol, 
reprezentanții organelor locale 
au avut de reținut recomandări 
valoroase, care s-au axat, în 
principal, pe ideea necesității 
de a se trece la sistematizarea 
întregii zone de la intrarea su
dică a orașului.

în discuțiile pe care le-a pur
tat tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in cele două mari unități ale 
industriei noastre constructoare 
de mașini s-au abordat proble- 

șl 
a 

și

mele majore ale sporirii 
modernizării în continuare 
producției de utilaje chimice 
petroliere românești.

Răspunzînd aprecierilor 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a făcut în instituțiile vizitate 
cît și celor adresate organiza
ției județene de partid, primul 
secretar al Comitetului județean 
mulțumește călduros, în nu
mele tuturor comuniștilor, al 
oamenilor muncii din localită
țile prahovene pentru această 
vizită de lucru, subliniind că 
indicațiile pe care le-au primit 
vor constitui încă un îndemn 
de a acționa cu toată fermita
tea pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității in toate do
meniile.

pe

„CUPA ROMÂNIEI** LA HOCHEI

PRIMUL DERBY Al
A FOST CIȘTIGAT
Această competiție inaugura

lă a sezonului oficial de ho
chei, care este „Cupa Româ
niei" și care prefigurează în 
bună 'măsură raportul de forțe 
din cealaltă întrecere majoră a 
calendarului intern, campiona
tul republican, a programat 
marți seara la patinoarul „23 
August" din Capitală prima 
dintre cele două runde finale 
ale sale. Cu acest prilej s-au 
consumat cele două tradițio
nale derbyuri ale hocheiului 
nostru. Primul, cel dintre for-

Rezultate tehnice de marți 
ți miercuri : S. C. Miercurea 
Ciuc — Dunărea Galați 4—1 
(0-0, 2-0, 2-1) ; Steaua - 
Dinamo Bucurețti 2—1 (0—0,
1—11—0) ; Dunărea Galați — 

Stea"ua 0—6 (0-1, 0—3, " '
Dinamo Bucurețti — 
Miercurea Ciuc 11-6 
3-0, 5-6).

Astăzi este zl de 
Meciurile continuă de 
la patinoarul ,,23 August” 
după următorul program : 
ORA 16 : Dunărea — Dinamo 
Bucurețti ; ORA 18.30 : S. C. 
Miercurea Ciuc — Steaua.

0-2); 
S. C. 
(3-0,

pauzâ. 
mîin«

care aspiră la trofeu, a 
lui Steaua (2—1 cu Di- 
iar cel de al doilea, 

„secundele" lor a fost 
de S. C. Miercurea

mațiile 
revenit 
naimo), 
dintre 
cîștigat
Ciuc (4—1 cu Dunărea).

Firește că atenția tuturor ce
lor aproape 3 000 de spectatori 
s-a îndreptat asupra meciului 
dintre Steaua și Dinamo în
cheiat, cum spuneam, cu o vic
torie la limită a celor de la 
Steaua : 2—1 (0—0, 1—1, 1—0),

I
I
I
I
I
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PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL
PENTRU MECIUL DE DUMINICĂ, CU ECHIPA TURCIEI■J

ieri
la poarta echipei Autobuzul in 

Foto: N. DRAGOS
Dudu Georgescu in plină acțiune 
jocul de antrenament de

* Aseară, joc de antrenament 
cu Autobuzul ® Oaspeții so- 

această seară

parte a partidei s-au produs 
următoarele modificări : Rădu- 
canu a luat locul in poartă lui 
Moraru, Sameș pe acela al lui 
Sătmăreanu II în linia de fun
dași, iar pe extrema dreaptă, 
pe postul lui Crișan a apărut 
Fazekaș. Randamentul de an
samblu al selecționaților s-a a- 
rătat mult mai puțin convingă
tor decît în prima parte. A- 
ceștia au avut multe baloane 
în jumătatea de teren a adver
sarului și în careul de 16 me
tri al acestuia dar a lipsit, de 
regulă, fie decizia în acțiune,
fie pasa cea mai bună, cea mai 
exactă, pentru ca acțiunea să 
fie concretizată (primele 20 mi
nute ale reprizei secunde, bu
turile formației Autobuzul au

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Aseară, sub reflectoarele 
dionului „23 August", lotul 
prezentativ de fotbal a susți
nut un meci de antrenament în 
compania divizionarei B, Auto
buzul. După o repriză de 45 de 
minute și una (a doua) de 30 
de minute, rezultatul a fost de 
2—1 (2—0) în favoarea lotului. 
Golurile au fost marcate de 
Dudu Georgescu (2), respectiv 
Preda.

Lotul a 
formația : 
G. Sandu, 
ghelini — 
Georgescu
Iordănescu. 
Cheran a suferit 
unei mai vechi 
culare și a fost _______ __
Purima. In această parte a în- 
tilnirii de antrenament, com- 
ponenții lotului au avut o com
portare satisfăcătoare, mai cu 
seamă în a doua jumătate a re-

sta
re-

început meciul în 
Moraru — Cheran, 
Sătmăreanu II, An- 

Dumitru, Dinu, Dudu 
Crișan, 

In
Dobrin, 

minutul 14, 
o recidivă a 

rupturi mus- 
înlocuit cu

DE STEAUA
SEZONULUI

fost un meci frumos, plăcut

Atac al echipei 
Steaua la poarta 
lui Dumitraș (Di
namo). care 
pinge protejat 

Saincă

A
mai ales prin ritmul cu care 
ambele echipe au evoluat și 
prin angajamentul fizic deplin. 
Pe planul pregătirii specifice 
există, însă, din păcate, încă 
foarte multe lacune. Poate toc
mai de aceea in finalul între
cerii, desigur datorită oboselii, 
greșelile au fost mai frecvente, 
ceea ce a obligat pe cei doi 
arbitri să intervină mai des și 
să dicteze multe pedepse mi
nore și chiar majore.

începutul a aparținut dina- 
moviștHor, care s-au arătat mai 
activi în atac irosind, însă, o 
serie de situații favorabile, atît 
din cauza nervozității lor, cît 
și datorită formei de zile mari 
a portarului Valerian Netedu. 
Repriza secundă a început în 
aceeași notă, Dinamo păstrînd 
inițiativa și ratînd, printre al
tele. o ocazie rarisimă (Turea- 
nu singur cu poarta goală — 
min. 25). Apoi jocul s-a echi
librat și Steaua scăpată din

Călin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

prizei. Cîteva dintre acțiunile 
bine concepute de toate liniile 
au dus Ia situații de marcare 
în fața porții echipei Autobuzul 
apărată de Răducanu. In a doua (Continuare in pag. 2-3)

La campionatele republicane de tir

NOU RECORD AL ȚĂRII
LA PISTOL STANDARD FETE

După patru zile de concurs 
campionatele republicane de tir 
s-au încheiat. în ultimele două 
zile s-au desfășurat zece probe. 
La întrecerile olimpice, armă 
liberă calibru redus 3x40 f și 
pistol liber, victoriile au 
împărțite între 
cluburilor Steaua 
primii la armă 
la pistol liber.

Ieri, pe listele 
fost înregistrat și un nou re
cord al țării la pistol standard 
fete prin echipa U. T. Arad, cu 
1726 p, depășind cu 18 puncte 
vechiul record, obținut acum o 
lună la campionatele europene 
de la Sofia.

Odată cu festivitatea de 
premiere de miercuri, competi
țiile interne cele mai importan
te, adică întrecerile pentru ti
tlurile republicane, au luat sfîr- 
șit in acest an, unii dintre tră
gători urmînd doar să mai par
ticipe la cîteva concursuri pes
te hotare.

Rezultate tehnice, armă libe
ră calibru redus 40 f 
picioare, echipe (10): 
II (R. Nicolescu —■ 
Cornel — 354 p, P. 
370 p, I. Codreanu 
1449 p — campioană 
I.E.F.S. II 1440 p, 3. Steaua I 
1428 p, 4. Dinamo I 1426 p. 5. 
Olimpia București 1409 p, 6. Di-

fost 
reprezentanții 

și Dinamo, 
liberă, ceilalți

cu rezultate a

poziția în
1. Steaua 

368 p, A. 
Șandor — 
- 357 p) 
a țării, 2.

Balcaniada la tenis de masă

MEDALII ÎNȘELĂTOARE...
Cea de-a 12-a ediție a Bal

caniadei de tenis de masă s-a 
încheiat recent la Sofia. După 
cum se știe, la această compe
tiție reprezentanții Iugoslaviei 
au cîștigat toate cele șapte ti
tluri, iar sportivii români șapte 
medalii (trei de argint și patru 
de bronz). Cei mai puțin avi
zați ar putea aprecia, poate, bi
lanțul jucătorilor noștri ca sa
tisfăcător, mai ales că Maria 
Alexandru nu a luat startul în 
întrecerile din capitala Bulga
riei. Sigur, este un fel de a pri
vi lucrurile.

Cunoscătorii în materie, însă, 
țin minte — probabil — că, în 
afara ultimei ediții, la toate ce
lelalte unsprezece tenisul de

masă românesc a cîștigat nume
roase titluri balcanice. De data 
aceasta, nici un titlu nu a fost 
înscris în palmaresul repre
zentanților noștri, iar la băieți, 
în proba pe echipe, unde selec
ționata României a cuprins doi 
titulari care au evoluat la cam
pionatele mondiale de la Cal
cutta (Teodor Gheorghe și Șer- 
ban Doboși) și doi tineri consi
derați de perspectivă (St. Mora
ru și Cr. Romanescu) s-au în
registrat insuccese cu totul 
inexplicabile (în fața Bulgariei 
și Turciei). în special înfrînge-

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. 2-3)

namo II 1403 p, poziția în ge
nunchi 40 f, echipe : 1. Steaua 
II (R. Nicolescu — 386 p, A. 
Cornel — 387 p, P. Șandor — 
382 p, I. Codreanu 
p) 1538

2. Dinamo 
Dinamo I

I.E.F.S. II 1520 p, 
1511 p, 6. I.E.F.S

383 
campioană a ță-

P. 
4.

5. C.F.R. Arad 
I 

f : 1. Steaua II (R. 
1148 p, A. Cornel 
Șandor — 1147 p,
— 1138 
oană a 
4537 p, 
386 p, 
382 p, 5.
limpia/ București 4459 p ; 
liber 60 f. echipe : 1.
(D. Iuga — 555 p, L. Giușcă — 
557 p, L. Pop — 546 p, A. Cris- 
tea — 
pioană 
P, 3.
I.E.F.S. 
3x20 f
1. N. Rotaru (I.E.F.S.) 572 'p — 
campion 
(Steaua) 
(Dinamo) 
(I.E.F.S.)
(C.F.R. Arad) 569 p, 6. P. Șan
dor (Steaua) 569 p, echipe (9) : 
1. I.E.F.S. (I. Olărescu — 571 p, 
N. Rotaru — 572 p, M. Axente
— 557 p, D. Nicolescu — 550 p)
2250 p — campioană a țării, 2. 
Steaua I 2234 p, 3. Steaua II 
2232 p, 4.' C.F.R. Arad 2230 p, 5. 
Olimpia București 2227 p, 6. Di
namo 2210 p. pistol standard fe
mei, individual (11) : 1. Ana
Ciobanu (Dinamo) 582 p, — 
campioană a țării, 2. Silvia Ka- 
posztai (U. T. Arad) 581 p, 3. 
Anișoara Matei (Dinamo) 574 p, 
4. Maria Sălăjan (U. T. Arad) 
573 p, 5. Maria Popovic! (U. T. 
Arad) 572 p, 6. Monica Șerban

rii,
3.

II 1534
1528 p,

1500 p, 3x40 
Nicolescu — 
—1137 p, P. 
I. Codreanu

— campi- 
țării, 2. I.E.F.S. II

3. Dinamo II
4. Dinamo I 
Steaua I 4494 p,

p) 4570 -
...... . 2.

Dinamo
Dinamo

529 p) 
a țării, 
Steaua 
2142 p, 
băieți.

4520/ 
4520/

6. O- 
pistol 

Dinamo

2187 p — cam- 
2. Steaua I 2154
II 2144 p, 4. 
armă standard 

individual (51) s

al țării, 2. M. Costel
571 p, 3. Șt. Caban

571 p, 4. I. Olărescu
571 p, 5. M. Ilca

(Continuare în pag. 2-3)

PATRU HANDBALIȘTI ROMÂNI 
IN SELECȚIONATA LUMII
DORTMUND, 8 (Agerpres). — 

La 2 noiembrie se va disputa 
la Dortmund un meci de hand
bal masculin între o selecțio
nată internațională și reprezen
tativa R. F. Germania. De la 
secretariatul Federației inter
naționale de handbal s-a anun
țat că în lotul echipei mondiale 
au fost selecționați 14 jucători 
printre care și românii : Penu. 
Gațu, Licu și Kicsid.



DERBY-UL 
DINAMO - RAPID 

LA POLO

EDiTIE CLUJEANA
Miine sînt programate la 

Cluj-Napoca și București pri
mele meciuri ale turneelor 
nale pentru locurile 1—4 
respectiv, locurile 5—8 în 
vizia A la polo. întreaga 
tenție este îndreptată către 
trecerea fruntașelor. Practic, 
cursa pentru titlu au rămas 
cele două vechi rivale : Dina
mo și Rapid București, despăr
țite în clasament doar de gol
averaj, favorabil deocamdată 
campionilor.

în palmaresul întîlnirilor di
recte dintre cele două 
titoare, dinamoviștii au 
vantaj net : din 41 de 
ei au ciștigat 28 și au 
doar 5, alte 8 meciuri ___ 
indu-se cu rezultate egale. în 
actuala ediție, fiecare dintre 
cele două formații și-a înscris 
cite o victorie : Rapid cu 6—3, 
iar Dinamo cu 2—1, cel de al 
treilea meci terminîndu-se la 
egalitate (1—1). Acum, înain
tea celei de a 4-a manșe a 
derby-ului, programată 
nică dimineața, ambele 
emit pretenții justificate 
torie, fapt care anunță 
acum un meci de zile mari.

Programul turneului de 
Cluj-Napoca : vineri, de la ora 
17 : Dinamo — Progresul și Ra
pid — Voința ; sîmbătă, de la 
ora 17 : Progresul — Rapid și 
Voința — Dinamo ; duminică, 
de la ora 10 : Progresul — Vo
ința și Dinamo — Rapid.

înaintea finalelor campionatelor individuale de box

FINALĂ A GREILOR: I. ALEXE - M. SIMON? A

ÎNVINGĂTOR IN IUG

compe- 
un a- 

partide 
pierdut 
înche-

dumi- 
echipe 
la vic- 
de pe

la

Campionul semigreilor, Mircea Simon, exersează în fata oglinzii, 
campion la categoria grea.

Foto : Dragoș NEAGU
cu gindul la centura de

zile pînă la 
al finalelor 

de

Mai sînt puține 
gongul inaugural 
campionatelor individuale 
box, întreceri ce se vor disputa 
începînd din ziua de 18 octom
brie, la 
culturii 
cipalele 
fășoară 
petiția este așteptată cu inte
res major atît de participanți, 
cit și de iubitorii „nobilei arte".

Cîteva partide, în care se vor 
tranșa vechi (sau noi) rivali
tăți sportive, vor domina pro
gramul 
cestora 
doială, 
Alexe 
alături 
Dascălu sînt principalii favo- 
riți la centura de campion.

Pentru a afla vești despre

Palatul sporturilor și 
din Capitală. în prin- 
sectii din tară se des- 
pregătiri febrile. Com-

finalelor. In rîndul a- 
se va înscrie, fără in
și disputa greilor Ion 

și Mircea Simon, 
de

care
constănțeanul Ilie

acești doi valoroși pugiliști, 
i-am vizitat la un antrenament 
în sala clubului Dinamo. Pri
mul pe care l-am întîlnit a 
fost medaliatul cu bronz la e- 
ditia din acest an a C.E., Mir
cea Simon (campionul de anul 
trecut al semigreilor).

— Cum te simți Mircea și 
ce gîndești despre aceste cam
pionate ?

— Deși am mai crescut în 
greutate, am 90 de kilograme,

acum mă simt foarte bine. Am 
muncit mult și sînt bine pre
gătit. Despre rezultate prefer 
să vorbesc la sfîrșitul competi
ției. Totuși, este și firesc să 
fie așa, doresc să devin cam
pion și la categoria grea.

— Care crezi că va fi rezul
tatul intr-un eventual 
colegul tău de sală, 
lexe ?

— Nu vreau să fiu 
ca lipsit de modestie, 
nu pot gîndi decît la 
Am lucrat extrem de 
ultimii ani și dacă nu reușesc 
să-1 înving pe Alexe, însem
nează că toate eforturile mele 
au fost zadarnice.

O părere asemănătoare a ex
primat si antrenorul emerit C. 
Nour, cel ce se ocupă de pre
parativele lui M. Simon : „Mir
cea este în plină ascensiune, a 
căpătat mai multă forță și în
credere în cl. în mod normal, 
dacă nu survin accidente, el va 
fi campionul".

Ion Alexe, evitînd să dea un 
răspuns precis, ne-a declarat : 
„Va fi o dispută între tinerețe 
și experiență, din care cred că 
va cîșliga boxul. Indiferent de 
rezultat, cred că va fi un meci 
frumos și interesant. Totuși, aș 
vrea să mă retrag victorios din 
activitatea sportivă, pentru că 
anul viilor intenționez să pă
răsesc boxul".

Mihai TRANCA

meci cu 
Ion A-

apreciat 
dar eu 
victorie, 
mult în

• Pe stadionul orășenesc 
din Osijek (Iugoslavia) s-a des
fășurat un concurs internațio
nal de dirț-track, la startul 
căruia s-au aliniat motocicliști 
din Austria, Bulgaria, Iugo
slavia, Ungaria și România. 
Sibianul Ion Bobîlneanu și-a 
dominat copios adversarii, cîș- 
tigînd toate cele 5' manșe. Cla
samentul final : 1. Ion Bobîl
neanu 15 p, 2. St. Kekec (Iugo
slavia) 14 p, 3. I. Szireczfcjr 
(Ungaria) 13 p.

agaasi

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TIR
(Urmare din pag. I)

(Dinamo) 565 p, echipe : 1.
U. T. Arad (M. Popovici — 572 
p, S. Kaposztai — 581 p, M. Să-

SEMNALELE ZIARULUI RECEPȚIONATE
DE GOSPODARII SECTORULUI 5 AL CAPITALEI

scrie electricianul de la
Petre Ciochină, președin-

Ne
I.F.A.
tele Asociației de locatari a blo
cului A 7 din str. Covasna 27: 
„Ne-am adresat, în numeroa
se rînduri, ziarului „Sportul", 
relativ la lipsa din acest nou 
cartier, marc cit un municipiu, 
a unor locuri pentru joaca 
miilor de copii din microra- 
ioanele Nișei, Străduinței, A- 
liorului, Covasna, Nițu Vasile, 
Stupilor, Dorohoi etc. LI—-1 
dv. a înregistrat toate aceste 
semnale, publicind articole în 
anii 1973 și 1974 și întreprin- 
zînd raiduri-anchetă (11 mar
tie 1974 și 24 mai același an), 
prin care se dădea sugestia 
ca maidanele
blocuri să fie transformate în 
mici parcuri de verdeață, cu 
terenuri de joacă pentru copiii 
noștri. Astăzi, putem să vă 
dăm „vestea cea mare" : multe 
din spațiile pe care fuseseră 
depozitate tot felul de mate
riale de construcție, au fost 
curățite și nivelate, iar maga-

Ziarul

sugestia
rămase între

ziile și dormitoarele ce servi
seră constructorilor au fost 
demolate. Ca prin farmec, în 
cîteva zile au apărut peluze 
cu iarbă și flori și au fost să
diți, de jur-împrejur, pomi 
de toate speciile : tei, castani, 
brazi, tuia, precum și gard 
viu, care mărginesc terenuri 
de tenis sau patrulatere pline 
cu nisip, „mobilate" cu balan
soare, carusele și spaliere-glob. 
Numai în jurul blocului nostru 
(A 7) au răsărit trei locuri de 
joacă, dintre care două au 
renuri de tenis bituminate 
nul regulamentar, altul de 
mensiuni reduse), toate cu 
pavate 
piatră, 
pentru nu>, 
ne bucurăm 
celor mici, 
și parfumul miilor 
din aceste părculețe. Acum, a- 
vem o singură dorință: după 
cum ați venit, în anii trecuți, 
ca să verificați adevărul se
sizărilor noastre, faceți zilele

cu 
avînd 

noi.

te- 
(u- 
di- 
alei 
dcdale mari

bănci așezate 
părinții, care 

bucuria 
respirăm 
de flori

de... 
dar

• LA TG. JIU, deschiderea 
«mulul sportiv școlar a pri
lejuit o frumoasă duminică 
sportivă, desfășurată pe Sta
dionul municipal, cu partici
parea a peste 3000 de tineri. 
Un ansamblu de gimnastică, 
compus din aproape 1500 de 
fete și băieți, a prezentat un 
reușit program, după care 
aute de elevi s-au întrecut 
la baschet, handbal, volei, 
atletism și ciclism. • DUMI
NICA s-a disputat la Brașov, 
în deschidere la meciul de 
Divizia B Tractorul — Stea
gul roșu, finala „Cupei sin
dicatelor" la fotbal, compe
tiție de masă la care au par
ticipat 16 formații. Trofeul a 
revenit echipei întreprinderii 
Tractorul, care a Întrecut cu 
6—5 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m) reprezentan
ta întreprinderii Steagul roșu, 
a ODATA CU STARTUL în 
noul an școlar, la Brăila au 
început o serie de competiții 
rezervate elevilor. Astfel, 12 
echipe de fotbal se întrec în 

tineretului" iar la 
în „Cupa școlaru- 
măsoară forțele 14 
dintre care 7 de

LA COMPLEXUL 
MILCOVUL din

„Cupa 
handbal, 
lui", își 
formații, 
fete. • 
SPORTIV
Focșani s-a dat în folosință 
eu 9 luni mai devreme decît 
era prevăzut un bazin de 
înot. Noua amenajare sporti
vă are 10 culoare și instala
ție pentru încălzirea apei, a 
COMPETIȚIA VOLEIBALIS- 
TICA de masă, „Cupa Re
colta", organizată de C.J.E.F.S 
Ilfov. s-a desfășurat anul a-

Alerg 
de fltași 

neanu, N. I 
C. Voicule 
pregătesc 
lui Debreț! 
brie), cuce 
sportivii r«

• DumiJ 
ultimul co 
motocros J 
ticiparea ; 
șov, Zărne 
centre.

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLIC
Federația Română de Auto- 

mobilism-Karting, C.M.E.F.S. 
București, Comitetul municipal 
U.T.C. și ziarul „Informația 
Bucureștiului" organizează du
minică ' 12 octombrie, începînd 
de la ora 9, pe un traseu din

Parcul Ha 
Șoseaua N 
pionatului 
ting. Prez 
la secreta 
va facfi, J 
10, la loci

(Urmare din pag. 1)

acestea o vizită în cartier, ca 
să vă convingeți de noile 
realizări".

Am satisfăcut dorința loca
tarului din str. Covasna 27...

La Școala generală nr. 109 din 
str. Nițu Vasile, 
adevărată 
grement, 
bazin de 
un teren 
dotat cu 
pentru copil.

lăjan —573 p) 1726 p (nou re
cord al României, v.r. 1708 p) 
— campioană a tării, 2. Dinamo 
1721 p, 3. I.E.F.S. 1629 p, pistol 
calibru mare, individual (22) : 
1. L. Giușcă (Dinamo) 587 p 
campion al țării, 2. C. Ion 
(Steaua) 586 p. 3. D. Iuga (Di
namo) 585 p (după baraj : 146— 
149), 4. M. Stan (Steaua) 535 o 
(după barai : 146—148), 5. V.
Atanasiu (Steaua) 571 p, 6. M. 
Roșea (Dinamo) 
1. Steaua I (M. 
C. Ion — 586 p, 
571 p, A. Gered

569 p, echioe : 
Stan — 585 p, 
V. Atanasiu — 
— 565 p) 2307 

p, 2. Dinamo 2288 p, 3. I.E.F.S. 
2225 p, 4. Steaua II 2201 p, 5. 
Olimpia București 2145 p.

cleștele unei presiuni prelun
gite, s-a dovedit mult mai re
alistă decît adversara sa. fruc- 
tificînd prompt una din pri
mele situații : Mikloș (min. 32). 
In finalul reprizei, cînd ambele 
echipe aveau cite un jucător 
eliminat, Dinamo a egalat prin 
Pană (min. 38). Ultima repri
ză. foarte agitată, cu multe e- 
liminări și momente de între
rupere. a dat cîștig de cauză 
echipei cu o pregătire fizică 
superioară : Steaua. învingătoa
re pe merit prin golul înscris 
de noua sa speranță. Hălăucă 
(min. 49). Au arbitrat atent și 
corect G. Tasnădi și A. Balint, 
ambii din Miercurea Ciuc.

în deschidere, S. C. Miercu
rea Ciuc a învins pe Dunărea 
Galați mai greu 
scorul final : 4—1 
2—1). Gălățenii au 
zistență dîrză, ratînd, în plus, 
și cîteva ocazii mari prin O- 
lenici. Echipa din Miercurea

decît arată 
(0—0, 2—0, 
o,pus o re-

Ciuc. sup 
și tehnic, 
sistența c 
fazele de 
șuturilor. . 
alizate de 
dor, in ti 
învinșilor 
Curelaru.

cesta la Buftea și a revenit 
echipelor din Urzlceni, Școa
la sportivă — la fete și Vo
ința — la băieți. a LA 
miercurea ciuc a avut ioc 
prima ediție a „Cupei Har
ghita” la judo, competiție or
ganizată de forul sportiv ju
dețean, la care au fost pre- 
zenți judoka din Iași, Cluj- 
Napoca, Sibiu, București și 
din orașul de reședință a ju
dețului Harghita. La seniori 
au ciștigat sportivii de la 
Școala sportivă Șoimii Sibiu, 
urmați de cei 
Cluj-Napoca și 
lași.

de la „U“
Politehnica 

. .. . La juniori, pe primul 
loc s-a clasat formația Școlii 
sportive nr. 1 București, o 
LA ‘ ----------------- ------
TG. 
sînt angrenați 
sportive de masă. Numai la 
fotbal au evoluat 19 echipe, 
cele mai bune fiind forma
țiile Atelierului mecanic șl 
Secției amoniac III. In pre
zent se desfășoară întreceri 
interesante la popice, șah, te
nis de masă, volei și tenis. 
n STADIONUL BIHORUL DIN 
BEIUȘ a găzduit recent etapa 
județeană a „Cupei metalur
gistului", competiție de masă 
aflată la prima ediție- Pe pri
mele trei locuri în clasament 
s-au situat: I. L. Beiuș 103 p, 
Alumina Oradea 90 p șl 
Salonta 77 p.

A. S. AZOMUREȘ DIN
MUREȘ sute de tineri 

în competiții

CORESPONDENȚI : 
lol. C. Gruia, 
Sîrbu, D. 
V. Pașcanu, 
I. Ghișa.

I.L.

Bă- 
Al.

M.
N. Costin, 
Moraru-Slivna, 
1. Păuș șl

am găsit o 
bază sportivă de a- 

cu sală de sport, cu 
înot de 350 
de joacă de 
numeroase

. i, cu 2 
mari de tenis, cu alte 
volei și unul de baschet, cu 
teren de minifotbal și handbal 
și sectoare de sărituri și arun
cări.

în Aleea Nișei, 
vardul Metalurgiei, am 
iarăși, o frumoasă m: 
de agrement, înzestrată cu tot 
ceea ce este necesar pentru 
zburdatul copiilor pe cele 
două terenuri de joacă. Iar în 
Aleea Covasna sînt înșirate trei 
părculețe. într-unul (din spa
tele complexului comercial) a 
fost bituminizat terenul cel 
mare de tenis pentru „avan
sați", iar în altul, terenul de 
minitenis, pentru „începători".

Dincolo de bulevardul C. 
Brîncoveanu, unde, pe fostul 
cîmp Curcani, se profilează 
blocurile unui nou cvartal ce 
vădește tendința de a se uni 
cu șoseaua Giurgiului, o veche 
livadă de nuci (str. Izvorul 
Oltului) nu a fost distrusă, ci 
— dimpotrivă — înfrumuse
țată de Administrația dome
niului public din sectorul 5 
pentru a deveni, în curînd, un 
punct de atracție pentru toți 
bucureștenii, care vor putea 
face canotaj și înot în lacul 
aflat în curs de amenajare. 
Este un frumos exemplu despre 
modul cum poate fi valorifi
cat pitorescul cadru natural al 
acestor locuri.

Aceeași grijă pentru vechile 
oaze de verdeață se observ.ă și 
în str. Reșița, unde „Livada cu 
cireși" de ieri include, acum, 
un teren de joacă, aparate, 
bare, dar și locuri de lectură 
și de agrement.

Ne-am abătut apoi și pe la 
sediul Administrației domeniu
lui public al sectorului 5, din 
șoseaua Olteniței. Acolo, am 
completat tabloul realizărilor 
cu datele furnizate de tovară
șul inginer C. Seiceanu, direc
torul A.D.P. al acestui sector: 
„Ceea ce ați văzut reprezintă 
cede cinci microzone de agre
ment, realizate prin munca 
patriotică a cetățenilor, sub în
drumarea directă a Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular" (președinte N. Ganea, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 5).

Paul SLĂVESCU 
Al. VIDRAN

mp, cu 
500 mp, 
aparate 
terenuri 
două de 

baschet,

spre bule- 
t găsit 

microzonă

Pe lacul Herăstrău au luat 
startul. în cadrul „Cupei Dina
mo", caiaciști și canoiști din 8 
asociații și cluburi sportive 
bu-cureștene. întrecerile au fost 
dominate de reprezentanții clu
bului Dinamo, învingători în 
12 din cele 18 probe ale con
cursului. S-a debutat cu pro
ba de caiac simplu (tineret) 
care a revenit, după o evoluție 
frumoasă, tînărului M. Grigo- 
rescu (Dinamo), 
dine de E. Ion 
Cirstoi (Rapid), 
de la Dinamo 
cursa de canoe 
patul unui puternic finiș. Estq 
vorba de I. Barna, victorios 
asupra principalilor lui adver
sari V. Andrei (Steaua) și I. 
Cimpoieru (Rapid).

La juniori I 
caiac simplu a fost controlată 
de V. Pietroaie (Olimpia) ciș- 
tigător în fața mai puțin ex
perimentalilor S. Ionescu și C. 
Mincu de la Șc. sp. nr. 2. în 
continuare, cei prezenți au pu
tut urmări una dintre cele mai 
ambițioase dispute — proba de 
K 2 — cucerită de cuplul di- 
namovist P. Sandu și I. Nico-

urmat in or- 
(Olimpia) și I. 
Tot un sportiv 
a cîștigat și 
simplu la ca-

întrecerea de

LA CAIAC-CANOE
Celelalte rezultate : juni-

I : K 4 : 1. Dinamo (Cio-
lae.
ori
banu, Garian, Petre, Smîntînă), 
2. Olimpia ; C 1 : 1. I.
(C.S.S.), 2. D. Babencu
C ‘ -----
2.
1.
2.
K
raschivj, 2. Olimpia; K 4 : 1.
Dinamo, 2. C.S.S. ; juniori II : 
K 1 : ■
K 2 :
K 4 :
Lupu ...
(Cocoș, Cașotă) ; junioare II : 
K 1 : H. Zota (Dinamo) ; 
C.S.Ș. (Mocanu, Kacskoș) 
Dinamo.

Clasament general : 
mo 200 p, 2. C.S.Ș.
Sc. sp. nr. 2 88 p,
75 p, 5. Olimpia 74

Văduva 
(Rapid); 
Cirstoi), 
: K 1 :

2 : 1. Rapid (Tone.
Steaua ; junioare I
Floarea Petrușel (Dinamo), 
Emilia Ghebaur (Olimpia). ; 
2 : 1. Dinamo (Găinescu, Pa-

C. Livadaru (Dinamo) ; 
Dinamo (Enescu, Santo); 
Șc. sp. nr. 2 ; C 1 : 1. 
(Dinamo) ; C 2 : C.S.Ș.

K 2 : 
; K4:

■.umi

LUPTĂTORII
ROMÂNI

LA BALCANIADA
Reprezentativele României 

de lupte greco-romane și libere 
au plecat la Ankara, unde vi
neri urmează să 
niada de tineret 
ani). Au făcut 
mătorii sportivi, 
tegoriilor (greco-romane) : Gh. 
Viman, I. Horinecanu, N. Ma- 
reș, P. Arcadie, Șt. 
Ciobotaru, Z. Felea, 
Ignat, M. Iordache ; 
re : A, Rențea, B.
Gr. Condrat, N. Dorobanțu, V. 
Gheorghiu, Gh. Fodore, T. Se- 
regely, I. Lup, St. Morcov și A. 
Iannco. Antrenorii celor două 
echipe sînt N. Pavel și D. Cuc 
(greco-romane), Fr. Gy armați 
și D. Dana (libere). în calitate 
de arbitru, la întreceri va fi 
prezent Ion Cernea.

înceapă Balca- 
(pină la 23 de 

deplasarea ur- 
în ordinea ca-

Rusu, Gh. 
P. Dicu, C. 
lupte libe- 
Brindușan,

1.
101
4. 
P.

Dina-
P. 3. 

Rapid

In ultime 
cu 12—9.

Iată, se 
ternaționJ 
campions 
La 2 nq 
XV-le R 
competiți 
pei Polo 
la 23 ale 
ce la Bo 
infinit rn 
zentațiva 
acestei J 
trenorii 1 
tre Cosm 
tul lărgi 
rii 33 de 
roi,
Nica, 0 
Mușat, 1 
raban, B 
Gh. Din 
Cioarec,MEDALII ÎNSELJ a
spuse de 
reținînd 
jucătoriil 
gătiți. I 
pentru c 
mos ar 
Alexandi 
ca el și 
vingă pe 

Cauzei 
Patru ju 
Universii 
boși — i 
Moraru 
Cr. Ron 
zău, din 
prezentai 
tre ei u 
vară) d< 
Calitatea 
reiese ir 
du-ne la 

Forul 
drumă ș 
antrenor 
din 160 i 
cu modi 
datoria 

Dacă 
se comp 
(urmărir 
F.R.T.M. 
ferm pe 
tenisului 
competiț 
fie făcui

(Urmare din pag. 1)

rea cu 3—5 din partea forma
ției Turciei (locul 43 la C.M. !) 
nu poate beneficia de nici o 
circumstanță atenuantă. Este 
drept, echipa noastră a dispus 
la limită (5—4) de cea a Iugo
slaviei (cu o garnitură în care 
doar Stipancici este foarte bine 
cotat — vicecampion al lumii).

în privința fetelor, Liana Mi- 
htiț și Lidia Zaharia, au avut 
evoluții ceva mai bune, dar nici 
ele n-au reușit încă 
care 
me.

La 
l-am 
lae 
comportarea sportivilor noștri. 
Iată pe scurt cele declarate : 
„Rezultatele slabe de acum sînt 
o consecință a modului cum 
s-au efectuat pregătirile din ul
timele luni. In plus, voi aminti 
că T. Gheorghe n-a jucat vreo 
două săptămîni din cauza unui 
accident la mină, că acomoda
rea cu mingile cu care s-a dis
putat Balcaniada a fost mai a- 
nevoioasă, că Alexandritis, cel 
mai bun jucător turc, este o va
loare autentică".

Apreciem franchețea celor

se așteaptă de
rezultatele 
atîta vre-

la Sofiaînapoierea de
rugat pe antrenorul Nico- 
Angeiescu să comenteze



CAMPIONATELE REPUBLICANE
DE ZBOR CU MOTOR

frun- 
lobîl- 
pb’re, 
I), se 
rașu- 
tom- 

de

pș — 
r de
par- 
Bra- 
alte

IG
i din 
cam- 
kar- 

iților 
îi se

Orj^

fizic 
n in- 
pt în 
forța 
t rc~ 
iSan- 
ol al 
it de

Duminicâ, la Ghimbav, mare 
miting aviatic

Pe aerodromul de la Ghim- 
bav al aeroclubului „Mircea 
Zorileanu" din Brașov a avut 
loc. ieri, inaugurarea campio
natelor republicane de zbor cu 
motor, cel mai însemnat eve
niment al anului 
noastră sportivă.
sînt așteptate cu mult interes, 
ținînd seama că
în cadrul lor, o seamă de pi- 
loți-acrobăți aflați în plină a- 
firmare. Ne gîndim, in primul 
rînd, ia Mihai Albu, primul 
campion al Jocurilor balcanice 
de aviație, inaugurate anul a- 
cesta în Iugoslavia,, ,1a Cezar 
Rusu, Octavian Ulici', ca și la 
primele fete acrobate.

Programul competiției este 
bogat : probe de aterizare la 
punct fix (două ture de pistă), 
raid de regularitate și naviga
ție aeriană pe traseul Ghim- 
bav — Dumbrăveni — Sibiu — 
Ghimbav și acrobație. Proba 
de acrobație — fără îndoială 
cea mai spectaculoasă — va 
cuprinde un program impus și 
unul la liberă alegere. Astăzi 
va fi desemnat campionul în 
proba de aterizare la punct fix 
și vor începe probele de acro
bație și raid, iar duminică, în- 
cepînd de la ora 10, după fes
tivitatea- de închidere a com
petiției, va fi organizat un a- 
tractiv miting de aviație, în 
programul căruia vor figura 
demonstrații de planorism, vor 
evolua cîștigătorii probei de a- 
crobație din campionat, după 
care va urma lansarea în grup 
a parașutiștilor.

IN PERIOADAI

ÎNTRERUPERIII
I

nap id Bucur ești — 
Widzew Lodz (Polonia)

32 <1-21

din aviația 
întrecerile

vor evolua,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR A
în aceste zile, cînd campio

natul Diviziei A este întrerupt 
pentru meciurile de duminică 
cu Turcia, echipele din primul 
eșalon efectuează pregătiri su
plimentare, cu scopul de a re
media defecțiunile de compor
tare reieșite din jocurile de pî
nă acum.

La F. C. BIHOR, PREOCU
PARE PENTRU OMOGENIZA
RE. La clubul din Oradea prin
cipala preocupare este aceea a 
obținerii unui grad superior de 
omogenizare. „Toate antrena
mentele noastre din această pe
rioadă, ne spunea antrenorul 
Robert Cosmoc, sînt subordona
te acestui scop. Vom efectua 
mai multe jocuri-școală în 
compania formației de tineret- 
speranțe, paralel cu programul 
de ședințe 
sîmbătă, în 
cu U.T.A., 
edificatoare 
în direcția 
mare randament al fiecărui ju
cător în ansamblul echipei. Se 
știe că lotul nostru a suferit, la 
începerea campionatului, multe 
modificări și sîntem încă depar-

de pregătire. Iar 
intilnirea amicală 

sper să realizăm o 
„repetiție generală" 
obținerii unui mai

te de realizarea 
mum de eficiență 
in angrenajul 
formației".

SPORTUL 
REIA AZI 
TELE. După i 
președintele 
studențesc, 
jucătorii

acelui maxi- 
individuală 

tactic general al

STUDENȚESC 
ANTREN AMEN- 

cum ne-a declarat 
clubului 

arh. Mac 
reintră 

activitate normală 
pentru întîlnirile 
campionat. Echipa 
să-și atingă obiectivele în tu
rul campionatului prin acumu
larea mai multor puncte și să 
depășească dificultățile de mo
ment. „După cum, desigur, ați 
aflat, ne-a spus președintele 
clubului, echipa noastră a sufe
rit un accident cu autocarul 
care o transporta duminică sea
ra, spre București, după jocul 
susținut la Cluj-Napoca cu 
C.F.R. în accident și-au pier
dut viața vicepreședintele clu
bului, prof. Liviu Colceriu, me
dicul echipei dr. Ion Curea, li
nul dintre conducătorii secției. 
Constantin Georgescu și condu
cătorul auto, Gheorghe Cozac. 
Dintre jucători, numai portarul

Sportul 
Popescu, 

astăzi în 
pregătire 

de

de
de 
viitoare 
este hotărîtă

SPORTIVITATE
A

NU NUMAI DIN
PERMANENTA,
CÎND IN CIND

fîoșie a întrecut, surprinzător, pe Dinamo 
i, balonul a ajuns in miinile mijlocașului 
Băr-țiUTiaș (G.R.).

Y
I

LA ZI...
lle in- 
litie a 
FIRA. 
urești, 
Lita în 

echi- 
apoî, 

ă joa- 
jartidă 
repre- 
ederea

Muraiiu, AJ. Dumitru, Durbac 
(Steaua) ; Ortelecan, E. Stoica, 
Neagu, Burghelea (Știința Pe
troșani) ; Malaneu, Gh. Dumi
tru, Tătucu (Universitatea Ti
mișoara) ; Tr. Ciorici (Rulmen
tul Bîrlad) ; Pop, Simion (Gri- 
vița Roșie); Fugigi, Nicolescu, 
Andrei Ilariton (Sportul studen
țesc).

Iată și clasamentele Diviziei

I
I
I

i an- A, după etaipa a treia :
și Pe- 
jit lo-

Seria I
1. STEAUA 3 3 0 0 114—10

rmăto- 2. Farul C-ța. 3 2 10 74—18
a, Bo- 3. Rul; Bîrlad 3 2 0 1 33—45
^oteiv, 
aim) ; 
, Da- 
trescu,

4. C.S.M. Sibiu 3 111 15—16
5. Fnortul stud. 3 111 33—37
6. Palas C-ța 3 10 2 25—47
7. Minerul G.H. 3 0 12 7—48
8. Gloria 3 0 0 3 0—80

anjal )
«lachi, Seria a II-a

1. UNIV. Tim. 3 3 0 0 71—12
2. Știința Petr.
3. Grivița Roșie

3 2 10
3 2 0 1

68—18
49—30

4. Dinamo 3 2 0 1 86—21
5. Poli. Iași 3 111 21—56
6. Ag. Cj-Napoca 3 10 2 21—50
7. Olimpia 3 0 0 3 9—39
8. Vulcan 3 0 0 3 9-108

I 
I
I
I
I
I
I

Uneori, victoria îți surîde 
ție, iar alteori este rîndul adver
sarilor să soarbă din cupa dulce 
a succesului. Un adevărat sportiv 
trăiește cu intensitate satisfacția 
victoriei — mai ales cînd ea este 
rodul unor mari eforturi, a unei 
totale mobilizări fizice și psihice 
— dar știe să primească și înfrîn
gerea în spiritul fair-play-ului. 
Spunînd aceasta, ne gîndim la 
comportarea pe care au avut-o, 
duminică, atît jucătorii de la 
U.T.A., cît și spectatorii arădeni, 
martori la eșecul pe teren pro
priu al echipei lor favorite. în 
fața Universității Cluj-Napoca. 
Arbitrul meciului, N. Cursaru, 
arătînd că „publicul a aplaudat 
echipa oaspe“, adaugă că, în ge
neral, partida a decurs într-o at
mosferă favorabilă, de adevărată 
sportivitate. U.T.A. a pierdut 
două puncte prețioase, care au 
coborît-o la periferia clasamen
tului. în asemenea condiții, as
pectele amintite mai sus sînt cu 
atît mai 
torii.

• Dar 
trebui 
deauna 
nu în alternanță cu altele nega
tive, cum au fost cele de acum 
două săptămîni. Atunci, la me
ciul cu Universitatea Craiova, 
deși a fost evident că U.T.A. 
marcase din ofsaid și că decizia 
de neacordare a golului (la sem
nalizarea tușierului A. Pop) fu
sese justă (lucru confirmat șl de 
observatorul federal C. Drăgușin), 
o parte dintre spectatori au în
cercat să se răfuiască cu arbi
trul. Este regretabil că vicepre
ședintele C.J.E.F.S., Eugen Budi- 
șan, căzînd și el pe panta su
biectivismului, a patriotismului 
local, în loc să liniștească spiri
tele, a turnat gaz peste foc prin 
atitudinea sa. (De acest lucru se 
plînge arbitrul V. Topan, în me
moriul înaintat F.R.F.)

a De o excesivă stare de ner-

semnificative, mai merl-

Aradul fotbalistic ar 
să ne ofere întot- 
asemenea exemple, și

vozitate dau dovadă, de multe 
ori, si antrenorii. Arbitrul Cris
tian Teodorescu, care a condus 
partida F.C. Argeș-Rapid, se plîn- 
ge de comportarea lui Ion Mo
troc, antrenorul formației bucu- 
reștene. care a încercat să ex
plice înfrîngerea formației sale, 
învinuind arbitrajul (notat cu 10 ! 
de către observatorul federal 
Cornel Simioncscu) și proferînd 
injurii. Arbitrul Cristian Teodo
rescu amintește faptul că Ion 
Motroc nu este la prima abatere, 
într-adevăr, n-a trecut prea multă 
vreme de la comiterea unei alte 
abateri, pentru care i s-a inter
zis, o perioadă, accesul în terenul 
de joc. Temperamentul nu scuză 
asemenea ieșiri. Nici lui 
nici altora.
• Observatorul federal 

trescu apreciază acțiunile 
front larg, desfășurat în 
de noul lider, Steaua. Dar de ce 
este necesară o pregătire de... 
45 de minute pentru aceasta ?
• „Timpul, arbitru !“ au stri

gat mulți spectatori, duminică, 
la Oradea, uitîndu-se la ceasul 
de pe stadion și temîndu-se de 
o șansă de ultim moment de a 
egala a Universității Craiova. 
Dar respectivul ceas era la fel 
de... grăbit ca și orădenii. Arbi
trul jocului. Romeo Stîncan, pre
cizează că ceasul mergea cu două 
minute înainte, lucru constatat de 
el și la partida de tineret-spe
ranțe. Prezența pe un stadion a 
unui ceas, neverificat, nepus la 
punct nu constituie însă un lu
cru de mică importanță. Tribu
nele, luînd drept bun ceea ce a- 
rată ceasul stadionului, încep să 
se agite, să se manifeste ostil la 
adresa arbitrului. Și, dacă întîm- 
plarea ar face ca echipa adversă 
să înscrie golul egalării sau al 
victoriei în aceste minute neînre
gistrate de ceasul de pe stadion, 
nu este greu de ghicit situația 
care s-ar crea !

Jack BERARIU

Motroc,

N. Pe
pe un 
viteză,

Vasile Suciu este accidentat 
mai grav, fără ca viața să-i fie 
in pericol. Mircea Sandu și 
portarul Răducanu se află în 
pregătire Ia lotul reprezentativ. 
Ceilalți componenți 
noastre au fost 
complex 
sînt apți 
pregătirilor. Am solicitat totuși 
F. R. Fotbal amînarea jocurilor 
din săptămina viitoare".

Tragicul accident suferit de 
echipa Sportul studențesc im
pune din partea asociațiilor și 
cluburilor sportive, o atenție 
deosebită asupra modului cum 
se programează și se efectuează 
deplasările cu mijloace auto la 
diferitele întîlniri sportive, în 
special, obligativitatea respec
tării riguroase a regulilor de 
circulație, pentru a evita orice 
riscuri pe timpul călătoriilor.

BOGAT PROGRAM DE 
JOCURI AMICALE LA S. C. 
BACAU. Formația din Bacău a 
reluat, după întoarcerea de la 
București, programul de intense 
pregătiri. Antrenorii Gh. Con
stantin și M. Nedelcu doresc să 
lucreze intens la retușarea de
ficiențelor, atît prin antrena
mente individualizate cit și 
prin susținute ședințe colecti
ve. în același timp, prin parti
dele amicale programate — as
tăzi la Focșani cu Unirea și 
duminică la Bacău cu formația 
poloneză Zaglebie Sosnowiec — 
se urmărește verificarea apli
cării celor exersate la antrena
mente

SPRE O CREȘTERE A PO
TENȚIALULUI POLITEHNICII 
TIMIȘOARA. Fată de star
tul așa de ezitant, măsurile 
conducerii tehnice vizează o e- 
chilibrare a stării morale a în
tregului lot, în direcția căreia 
ultimele jocuri au arătat unele 
semne bune, dar — mai cu sea
mă — o ridicare a potențialului 
formației la posibilitățile indi
viduale ale componenților ei, 
capitol la care există multe de
ficiențe. în aceste condiții, an
trenorii Fetrică și Constantin 
Rădulescu au alcătuit — pentru 
aceste zile — un program in
tensificat de ședințe de pregăti
re, punctat și cu două întîlniri 
de verificare pînă la etapa de 
miercurea viitoare. Ieri, spre e- 
xemplu, studenții timișoreni au 
jucat cu formația locală C.F.R., 
iar pentru sîmbătă e prevăzută 
o nouă partidă fie cu C.F.R. 
Cluj-Napoca, fie cu echipa de 
tineret-speranțe U.T.A.

ai echipei 
supuși unui 

control medical și 
pentru continuarea

în prima partidă a 
pe care-1 efectuează 
noastră echipa Widzew 
prima 
Poloniei^ 
dionul 
mației 
venit 
scorul 
parte, 
cisivi, 
apărătorilor giuleșteni, și în min. 
40 conduceau cu 2—? (!), prin
punctele înscrise de Kowenicki 
(min. 35) și Rozborski (min. 40). 
Rapid a insistat în ultimele mi
nute ale primei reprize, reușind 
să reducă din handicap prin 
Rontea (min. 43). La reluare fe
roviarii evoluează mult mai bi
ne, forțează egalarea — reușit?) 
în min. 47, prin Leșeanu — și 
apoi victoria, pe care o obțin 
într-un final pasionant, prin go
lul înscris de Manea (min. 76).

Aurel PĂPĂDIE

turneului 
în țara 

Lodz, din 
divizie a campionatului 
. a evoluat ieri, pe sta- 

Giuleștl, în compania for- 
Rapid. Victoria a re- 

fotbaliștilor români, cu 
de 3—2 (1—2). In prima
oaspeții au fost mal in- 
speculînd două gafe ale

IERI, IN „CUPA ROMÂNIEI
lata cîteva rezultate înregistrate ieri 

în „Cupa României" la fotbal.
Flacăra Moreni — C. S. Tîrgoviște 

0—2 (0—2), Ceramica Jimbolia —
U. M. Timișoara 1-0 (0—0), Dunărea 
Cernavodă — C.S.U. Galați 1—3 
(0—2), A. S. Miercurea Ciuc — Stea* 
Sul roșu Brașov 4—3 — după execu
tarea loviturilor de la 11 m — după 
120 min. 1-1 (0-0), " ‘ ~
— F.O.B. Balș 0—1 
Borșa — F. C. Baia 
I.R.A. -Cîmpina — 
1—0 (0—0), Petrolul
Buzău 0-1 (0-0), ~
Progresul Băilești 1—0 (1—0), Vul
turii
4-1
Dej 
tila 
0-3 
Gloria 
Rm. Sărat 
după 120 min. 2-2 (2-2, 1-2), Pe 
trolul Teleajen Ploiești — Metalul Plo- 
peni 5-4 (după 120 min. 0—0), F.I.L. 
Orăștie — Unirea Alba Iulia 5-0 
(0-0), Forestierul Tg. Secuiesc — 
Tractorul Brașov 1—4 (0-2), Unirea
Sf. Gheorghe — Metrom Brașov 0-2 
(0-1), Sportul muncitoresc Suceava — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 1—2 
(0—1, 1—1), Partizanul Bacău — Le-
tea Bacău 0-2 (0—1), Flacăra roșie 
București — F. C. Petrolul Ploiești 
1—0 (0-0), T. M. București — Progre. 
sul București 0—1 (0-0), Construcții
Sibiu — Chimica Tîrnăveni 2—1 (0—1, 
1—1), Minerul Comănești — Petrolul 
Moinești 4—5 — după 120 min. 1—1 
(1—1, 1—1), Constructorul Vaslui —
Viitorul Vaslui 3—4 — după 120 min. 
1-1 (0-1, 1-1).

J >

Vogonul Caracal 
(0—1), Minerul 

Mare 0-1 (0-1), 
Prahova Ploiești 
Berea — Gloria 

Dunârea Calafat —

textila Lugoj — 
(3-0), Energia

— F.C.M. Galați 
Clsnâdîe — F. 
(0—0), Minerul 

Bistrița 2—0 
F. C.

■ Minerul Anina 
Gh. Gheorghiu- 
3-1 (2-0), Tex- 

C. Șoimii Sibiu 
Boia Sprie — 
(0-0), Olimpia 
Brâila 5-3 —

ACTUALITĂȚI
« ASTAZI, automatica a- 

LEXANDRIA — ZAGLEBIE SOS- 
NOWIEC. Astăzi va avea loc Ia 
Alexandria întîlnirea amicală 
dintre formația locală de Divi
zia B, Automatica și echipa po
loneză Zaglebie Sosnowiec.

• PLENARA ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI. Astăzi, cu înce
pere de la ora 18, se va des
fășura în sala I.S.B. (str. Ber
zei nr. 18), plenara arbitrilor 
bucureșteni.

PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
(Urmare din pag. I)

fost apărate de Moraru). în ge
neral, prin urmare un joc 
neconcludent. Antrenorii lotu
lui vor semnala, cu siguranță, 
defecțiunile scoase la iveală mai 
cu seamă în actul doi al me
ciului și ei au ocazia să o facă 
— practic — atît în antrena
mentele care au mai rămas cit 
și în ultimul joc la două 
care va încheia programul 
gătirilor.

Mai sînt de clarificat și 
blemele de efectiv. Ieri,
cescu și M. Sandu au primit 
scutiri medicale, pentru partida 
de duminică. Dinamovistul nu 
este restabilit de pe urma rup
turii musculare, suferită cu 
10 zile în urmă, iar centrului 
atacant al Sportului studen
țesc i-a recidivat o entorsă de 
gleznă. Cum mai anunțam, in
certă e și situația lui Cheran,

porți 
pre-

pro- 
Lu-

ptul că 
1st pre- 
plicație 
de fai- 
noapte 

t ajuns 
pă-i în-

hoscute. 
rghe — 
p. Do- 
Eca, Șt. 
Icurești, 
ria Bu-
, s-au 

pii din- 
igiu (în 
ralizată. 
kamente 
gîndin- 
a Sofia, 
pare în- 
ivitatea 
etribuiți 
i curent 
își fac

lluburile 
a secții 
minore), 
cjioneze 
zentarea 
inesc în 
^ale să

DINTOATESPORTURILE
ATLETISM .££sala mu^i- 
Duminică, începînd de la ora 9, 
pe șoseaua Rucăr—Bran se va 
desfășura tradiționala competiție 
de marș „Cursa munților". Se
niorii vor avea de parcurs 30 
km, iar juniorii 15 km. Plecarea 
concurenților din București va 
avea loc în ziua de 11 octombrie, 
ora 13, din fața sediului asocia
ției snortive P.T.T.
BOX CÎȘTIGATORTI „CRI

TERIULUI TINERETULUI", FAZA 
DE ZONA. La Pitești și Oradea 
s-a desfășurat etapa de zonă a 
„Criteriului tineretului" la box. 
După meciuri extrem de dispu
tate, pe primele locuri s-au cla
sat, la PITEȘTI (în ordinea ce
lor 12 categorii de greutate) : 
V. Voicilă (Pitești), C. Bonlubici 
(București), E. S*elioi (Macin), 
S. Isar (Constanța), I. Anton 
(București), I. Dragomir (Bucu
rești), Fl. Grecescu (Craiova), V. 
Tudorache (Cîmoulung Muscel), 
V. Brutaru (P. Neamț), P. Vă- 
leanu (Cîimnulung Muscel), N. 
Grigore (Constanța). N. Cioacă 
(Craiova). (P. RÂDULESCU- 
coresn). ORADEA : Al. Dumitraș- 
cu (Brăila), I. Traian (Timișoa
ra), M. Ivanciu (Brăila), T. Vass

(Metalul Salonta), Șt. Ștefana 
(Arad), Șt. Petruș (Brăila), Al. 
Giurgiu (Brăila), O Doda (Cluj- 
Napoca), N. Rădan (Brăila), C. 
Badea (Iași), I. Leancă (Iași), 
M. Turcu (Brăila), (Ilie GHIȘA- 
coresp. județean).
CICLISM CLUBUL SPORTIV 

VOINȚA inaugurea
ză duminică sezonul ciclocrosu- 
rilor printr-o competiție deschisă 
tifturor categoriilor de alergători 
întrecerile vor avea loc începînd 
de la ora 10, pe un traseu si
tuat în împrejurimile fermei Ro
șia, de pe șoseaua Pipera, cu 
startul din dreptul cantonului 
C.F.R. Adunarea concurenților se * ___ ~ . baza sports

celor 6 echipe din grupa valorică 
secundă a Diviziei de hochei. 
Iată rezultatele înregistrate în 
primele două zile : Tirnava Odor- 
hei — Agronomia Cluj-Napoca 
9—3, Sportul studențesc A.S.E. — 
Tractorul Brașov 12—2, Unirea 
Sf. Gheorghe — Liceul nr. 1 M. 
Ciuc 3—2, Tractorul — Liceul nr. 
1 2—2, Agronomia — Unirea 5—1, 
Sportul studențesc A.S.E. — Tîr- 
nava 6—4. (V. PAȘCANU-coresp).

care a părăsit terenul de joc. 
Hotărîrea conducerii 
aprobată de Biroul 
anume de a include în lot pe 
Iorgttlescu, Hajnal, Bolbni și 
C. Zamfir, care au făcut parte 
din lotul B pentru partida de 
aseară de la Duisburg se dove
dește — mai cu seamă în aces
te condiții — absolut necesară.

Reprezentativele A și de ti
neret ale Turciei vor sosi în 
această seară, la București, cu 
un avion special. Ele vor e- 
fectua, mîine și sîmbătă, an
trenamente. Vă reamintim că 
jocul dintre primele echipe se 
va desfășura duminică, cu în
cepere de la ora 17,30 pe sta
dionul „23 August" din Capi
tală (biletele pentru acest joc 
se pun în vînzare cu începere 
din această dimineață la ca
sele obișnuite) iar cel dintre 
formațiile de tineret, tot du
minică, la Tîrgoviște, cu înce
pere de la ora 11.

tehnice, 
federal,

c.

va face la ora 9, la 
vă Voința.

GIMNASTICĂ^ Sus-P(£
tive, s-a desfășurat _________ _
micală dintre echipele Liceului 
B. P. Hasdeu din localitate și 
Gwardia Varșovia. La individual 
compus a cîștigat Kurt Szilier 
(Buzău), iar pe echipe victoria 
a revenit oaspeților cu 263,20 — 
3£2,1O p. (D. SOARE-coresp.).
HOCHEI grupa secunda ■ A DIVIZIEI A La 
Miercurea Ciuc a început turneul

întîlnirea a-

VOLEI REZULTATE DIN
• DIVIZIA B (etapa a
îl-a) : feminin : Dacia Pitești — 
Constructorul Arad 3—0, Flacăra 
roșie Buc — Unirea Buc. 2—3, 
Spartac Buc. — Ceahlăul P. 
Neamț 3—2, C.P.B. — Medicina 
Buc. 3—2, Voința Buc. — 
G.I.G.C.L. Brașov 3—1, C. S. Za
lău — Drapelul r. Sibiu 3—0, 
Mondiala S. Mare — C.S.U. Tg. 
Mureș 3—1, Voința M. Ciuc — 
Medicina Timișoara 3—0, Corvinul 
Deva —Voința Craiova 3—1 ; 
masculin î Corvinul Hd.—C.S.U 
Pitești 3—1, Foresta Arad — 
S.A.R.O. Tîrgoviște 3—2, Dinamo 
Brăila — Politehnica Iași 3—1, 
Crișana Oradea — Medicina Ti
mișoara 1—3, Farul — Construc
torul Brăila 3—2, C.S.U. Brașov — 
Oțelul Orașul Dr. P. Groza 3—1, 
Petrolul Ploiești — Voința Alba 
Iulia 3—1. C.S.U. Baia Mare — 
Ind. sîrmei C. Turzii 3—0. C.S M. 
Suceava — Marina Constanța 3—0.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO DIN 

7 OCTOMBRIE 1975
FOND GENERAL DE ClȘTI- 

GURI: 918.701 lei.
Extragerea I : 5 72 26 40 27 78 

18 46 7, Extragerea a Il-a : 49 
61 29 80 4 87 25 77 75, Extragerea 
a m-a : 57 58 66 53 30. Extrage
rea a IV-a : 41 45 12 51 2 22. 
Extragerea a V-a : 3 30 35 74 27 
33 49. Extragerea a Vl-a : 52 43 
29 13 72 87 31 68 21 37. Extrage
rea a vn : 63 
51 35 1 85 89.

CÎȘTIGURILE
PRONOSPORT 

BRIE
CATEGORIA _

= 1 variantă 25% a 17557 lei și 
8 variante 10% a 7023 lei. CA
TEGORIA II : (12 rezultate) =
85,50 variante a 1.035 lei. CATE-

58

CONCURSULUI 
DIN 5 OCTOM- 
1975 :

(13 rezultate)I :

GORIA HI: (11 rezultate) =
1609,45 variante a 82 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 8 

OCTOMBRIE 1975
FOND GENERAL DE CÎȘTT- 

GURI : 2.110.308 lei. Extragerea
I: 41 29 34 1 22 32 Extragerea
a n-a : 33 39 19 8 44.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NO — OLIMPIC DIN 21 SEPTEM

BRIE 1975
Cat. 1: 4 variante „Dacia 1300“ 

sau la alegere o excursie la 
MONTREAL-CANADA și diferen
ța în obiecte ; cat. 2: 33 variante 
a 5.685 lei ; cat. 3 : 464 variante 
a 404 lei; cat. 4: 5.343,00 varian
te a 50 lei.

Nou ! 
LOTO 2 
3 din 75!

1:

4:
3 :

La 12 octombrie 1975 
— o formulă inedită —



Meciul de șahI SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

SAH1STELE NOASTRE 
IN TURNEELE ZONALE

Bo- 
au 

13).

IOAN POP SI ECHIPA 
SABIE A CLUBULUI STEAUA 

— ÎNVINGĂTORI iN R.F.G.

turneu in Bulgaria, a jucat_ la 
Vrața cu formația locală 
tev. Studentele craiovence 
învins cu 3—1 (6, 11, —10,

Loverdos
Foișor — Doula vet is 

Mărășeseu — Kokkinos 
Negulescu — Skembris

Mihai Tăbăraș (Steaua) Foto : N DRAGOȘ

in campionatul de tenis pe echipe I
TRAIAN MARCU ÎNVINGE PE... VIOREL MARCU I 

l

In localitatea Neunkirchen 
(R.F.G.) s-a disputat un turneu 
internațional de sabie, Ia care 
au luat parte formații din An
glia, Austria, Elveția, Franța, 
R. A. Egipt, S.U.A. și din țara 
gazdă. Din România a partici
pat echipa Steaua București, 
care a și cîștigat competiția, în- 
vingînd în finală cu 21—4 se
lecționata orașului Neunkir
chen. Turneul individual a re
venit lui Ioan Pop (Steaua) cu 
4 v, urmat de vest-germanul 
Walter Convents și de Dan 
Irimiciuc, ambii cu cite 3 v.

• M. Tăbăraș — din nou
Etapa a doua a returului 

campionatului Diviziei A de te
nis pe echipe — desfășurată 
marți — a adus 
Progresul o nouă 
ceea ce diminuează 
șansele echipei în 
vează campionul 
Toma Ovici, de a 
primul eșalon al sportului alb. 
Ovici a cîștigat amindouă me
ciurile de simplu în întîlni- 
rea cu C.S.U. Construcții (6—2, 
6—2 cu Gh. Boaghe și 6—1,
6—1 cu Bădin), dar punctele 
sale s-au dovedit a fi insufi
ciente, deși și celălalt jucător 
de bază, Marian Mîrza, l-a în
trecut cu 6—1, 3—6, 7—5 pe 
R. Bădin. Rezultat final i 
C.S.U. Construcții — Progresul 
9—6.

Steaua a dispus cu 14—1 de 
Dinamo Brașov, singurul punct 
pierdut de echipa bucureștea- 
nă, fiind o întrecere de dublu, 
în care Tăbăraș și Țiței au 
fost întrecuți cu 6—3, 6—1 de 
perechea brașoveană Kerekeș, 
Oprea. Alte rezultate din me
ciul Steaua — Dinamo Brașov s 
Hărădău — Kerekeș 6—3, 6—0; 
Sotiriu — Vîlcioiu 8—6 6—2 ; 
Tăbăraș — Dărăban 6—4, 7—5 ; 
Valeria Balaj — Mariana Nun- 
weiller 6—4, 6—1 ; Elena Trifu
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— Camelia Ciiiriac 6—3, 
Tăbăraș — Oprea 6—2, 
6—2.

într-un alt 
București și-a 
11—4 disputa 
Cluj-Napoca.

Ieri au început meciurile e- 
tapei a 3-a. Rezultatele înre
gistrate : Steaua — Progresul 
15—0 după un meci în care 
Hărădău nu a evoluat. Mihai 
Tăbăraș — de puțină vre
me transferat la clubul mi
litar — a cîștigat două parti
de de simplu, învingînd cu 
6—2, 6—3 pe Bozdog și cu 4—6. 
6—3, 7—5 pe Frunză, precum și 
una de dublu (împreună cu Ți
ței), adjudeeîndu-și cu 6—3, 
6—3 confruntarea cu cuplul 
Frunză — Geantă. Dinamo 
București — Dinamo Brașov : 
9—6. Viorel Marcu a pierdut cu 
6—3, 4—6, 3—6 în fața fratelui 
său, Traian. Politehnica Cluj- 
Napoca — C.S.U. Construcții 
București 8—7. Programul de 
vineri (joi este zi de pauză) : 
Dinamo București — Progresul 
(pe terenurile Steaua) ; Steaua
— Construcții (la Progresul) și 
Dinamo Brașov — Politehnica 
Cluj-Napoca (la Dinamo).

La Lodz a avut loc cel de al 
doilea meci dintre selecționate
le masculine de volei ale Polo- 

i" niei și României. Cei prezenți 
au asistat la o partidă foarte 

I echilibrată și de un bun nivel 
tehnic, la capătul căreia gazde
le au obținut victoria cu 3—2 

I (—8, 3, 3, —12, 13).
*

Echipa feminină de volei U- 
niversitatea Craiova, aflată în
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IA MONTREAL CONTINUA
ANALIZA DETALIILOR
TEHNICE ALE J. 0.

Campionatele republicane de călărie
FETELE AU DOMINAT PROBA DE DRESAJ LA JUNIORI

I
SIBIU, 8 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru jude
țean). întrecerile etapei finale 
a campionatelor republicane de 
dresaj și obstacole au conti
nuat la baza hipică din loca
litate cu dresaj — juniori, ob
stacole categoria 
juniori 16 ani.

La dresaj s-au 
concurenți, proba 
nată de fete. Un 
întîlnit, titlul a revenit, la ega
litate de puncte, sportivelor No- 
rica Petric (Mondial Lugoj) cu 
Artist și Carmen Dumitrescu 
(Steaua) cu Razbec IV cu 649 

s-a clasat tot 
Lugoj, cu 
cu 627 -p, 

semigbea-ob-

semigrea și

prezentat 18 
fiind domi- 

fapt mai rar

p. Pe locul 3 
concurenta din 
alt cal. Ghiocel,

La categoria

un

stacole în proba nr. 1 au evo
luat numai 8 sportivi. Alexan
dru Bozan (CSM Sibiu) cu Că
lin și Constantin Vlad (Dina
mo) cu Sondor s-au evidențiat 
printr-o bună comportare. Cei
lalți concurenți au acumulat 
mai multe puncte de penalizare.

La juniori, disputa a fost 
mai strînsă, 12 dintre cei 33 
sportivi reușind să termine fără 
penalizare parcursul de bază. 
După baraj s-au detașat Cris
tian Grigore 
gant, Liviu 
cu Beladona, 
(Steaua) cu 
Alexandreseu 
Strop.

(Olimpia) cu Aro- 
Motran (Dinamo) 
Răzvan Linteanu 

Șaghia și Cornel 
(CSM Iași) cu
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Au început turneele zonale 
de șah, la care iau parte și re
prezentantele noastre. La Kar
lovy Vary iau parte 18 maestre 
din 13 țări și după două runde 
conduce Feustel (R.D.G.) cu 2 
p, urmată de Jurcinska (Polo
nia) lVt p. în prima rundă, Po- 
iihroniade a învins pe Haahr 
(Danemarca), iar în runda a 
doua a întrerupt în poziție a- 
vantajoasă la Vourempaa (Fin
landa), în timp ce Gertrude 
Baumstark a întrerupt în prima 
rundă la Georgieva (Bulgaria) 
și a cîștigat în runda a doua la 
Polanova.

La turneul de la Pola, după 
trei runde, conduc Veroczy 
(Ungaria), Vokralova (Cehoslo
vacia) și Lemaciko (Bulgaria) 
cu cite 21/, p. în runda a treia, 
Veroczi a invins-o pe Teodo- 
rescu, iar Makai a întrerupt în 
dezavantaj la Lazarevici.
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ROMANIA - GRECIA
în sala Casei corpului didac

tic din Capitală se desfășoară 
meciul amical de șah Româ
nia — Grecia, prilej de verifi
care pentru ambele echipe îna
intea Balcaniadei.

După primul tur, formația 
noastră conduce cu 6'/z—l‘/z. 
Iată rezultatele : Ghițescu — 
Grigoriou ’A—V2, Urzică — Ba- 
lasuas 1—0. Vaisman — Anasta- 
sopulos 1—0. Partos — Paidous- 
sis 1—0, Jlhinclă 
»/z—*/î,

1—0. 
1—0.

NOI TlIRNEf INTERIONALE
LA ȘAH

MANILA, 8 (A^e. preș) — Flo
rencio Campomanes, vicepreșe
dinte al F.I.D.E., a anunțat că 
unul dintre turneele interzonale 
pentru campionatul mondial de 
șah se va desfășura anul viitor m 
luna iulie la Manila. Celălalt „in
terzonal” se va disputa probabil 
în Elveția. Primii 3 clasați în fie
care turneu interzonal, împreună 
cu fostul cam'pion al lumii Robert 
Fischer și cu Viktor Korcinoi vor 
participa în 1977 la turneul can- 
didaților, învingătorul urmînd să-l 
întîlnească în anul 1978. pe ac
tualul deținător al titlului, A. 
Karpov.

LUPTEFIȘIER
VALERI REZANȚEV (U.R.S.S.)

DE IARNA Șl DE VARA
MONTREAL, 8 (Agerpres). 

— După încheierea reuniunii 
Comisiei executive a C.I.O., 
președintele forului olimpic, 
lordul Killanin, a plecat din 
Montreal la Ciudad de Mexico 
pentru a asista la cea de-a 7-a 
ediție a Jocurilor sportive pan
americane, care vor începe la 
12 octombrie. Ceilalți reprezen
tanți ai C.I.O. au rămas la 
Montreal pentru a continua 
convorbirile cu delegații fede
rațiilor sportive internaționale 
și a stabili detaliile tehnice ale 
diferitelor sporturi incluse în 
programul Jocurilor Olimpice 
de iarnă și de vară de la 
Innsbruck și Montreal.

Pe de altă parte, din Mon
treal se anunță că delegații fe
derațiilor internaționale sînt de 
acord cu organizarea 
Jocuri sportive mondiale, 
sacrate 
avînd și 
ment.

unor 
con- 

sporturilor neolimpice 
un caracter de agre-

★
Sieber a fost numitWalter _____  _ .... ____

director general al programului 
sportiv olimpic de la Montreal, 
în locul lui Pierre Charbo
nneau, decedat în cursul săptă- 
mînii trecute.

3

Campionatele mondiale 
lupte greco-romane de 
Minsk s-au încheiat cu 
succes categoric al sportivi
lor sovietici, care au cucerit 
8 titluri supreme. Dintre 
opt medaliați ai U.R.S.S., 
Ieri Rezanțev a obținut 
dintre cele mai categorice 
torii, cucerind, cu acest 
lej, cel de-al 5-lea titlu de 
campion mondial, consecutiv. 
Cu șase ani în urmă, la vîr- 
sta de 23 de ani, dinamovis- 
tul din Alma Ata obținea pri
mul titlu de campion al 
U.R.S.S., la categoria 90 kg, 
intrînd în vederile selecțio
nerilor. De atunci, el s-a im
pus de fiecare dată în fața 
compatrioților săi, clasîndu-se 
mereu pe primul loc in cam
pionatele unionale. Un an 
mai târziu, din momentul se
lecționării sale în echipa 
U.R.S.S., a cucerit și centura 
de cel mai bun luptător din 
lume, pe care n-a cedat-o 
pînă în prezent. La J.O. de 
la Miinchen, Valeri Rezanțev 
a terminat victorios concursul, 
obținînd medalia de aur. A- 
cum, la 29 de ani (i-a împli-

octombrie), acest 
mare sportiv vizează medalia 
olimpică și la Montreal. Ex
cepționalele calități fizice de 
care dispune, plus experiența 
sa competi-ională sînt argu
mente puternice în favoa
rea sa.

NIKI LAUDA
AUTO

(Austria)
trîndu-i-se primul 
ment, pe care-l 
atunci.

Au trecut cinci 
Monza, într-o zi

loc in closa- 
deținuse pînâ

PE SCURT @ PE
ATLETISM • Cu prilejul unui 

con-curs desfășurat la Ialta, at
letul sovietic Vasili Jersov a 
cîștigat aruncarea suliței cu 89 m. 
Rezultatul lui Jersov constituie 
a patra performanță mondială a 
anului ir această probă. • Cu 
prilejul campionatelor Budapes
tei, la aruncarea suliței Nămeții 
a terminat învingător cu 82,94 m, 
iar Leopold a cîștigat 100 m în 
10,3. La feminin : lungime — 
Milaszin 6,41 m ; suliță — Pau- 
lănyi 55,22 m.

BOX -> A luat sfîrșlt turneul 
internațional de la Berlin. în 
finale, în ordinea categoriilor : 
Gedo (Ungaria) b.p. Schultz 
(R.D.G.), Srednickl (Polonia) b.p. 
Gertenbach (R.D.G.), Andrejkov- 
ski (Bulgaria) b.p. Vesninski 
(U.R.S.S.) ; Nowakowski (R.D.G.) 
b.p. Sorokin (U.R.S.S.); Lazo 
(Cuba) b.p. Botos (Ungaria) ; 
Bayer (R.D.G.) b. ab. Bachfeld 
(R.D.G.) ; Rybicki (Polonia) b.p. 
Minchiello (Italia) ; Rapesâk (Un
garia) b.p. Heimann (R.D.G.) ; 
Kurikov (U.R.S.S.) b.k.o. Witten- 
burg (R.D.G.) ; Sachse (R.D.G) 
b.k.o. Halder (R.D.G.) ; Meyer 
(R.D.G.) b.p. Fanghaenel (RDG). 
© Cunoscutul „semigreu*4 iugo
slav Mate Parlov, a obținut a 6-a 
victorie consecutivă ca profesio
nist. în gala disputată la Za
greb, Parlov l-a învins prin a- 
ban-don în repriza a 5-a pe ame
ricanul de culoare John Griffin.

SCURT © PE SCURT © PE SCURT
CICLISM a Sezonul de velo

drom în aer liber s-a încheiat 
la Prag a cu un concurs interna
țional. Proba de viteză a reve
nit sovieticului Vladimir Kopî- 
lov, iar cea de 1 (XX) m cu start 
de pe loc a fost cîștigată de 
Kocek (Cehoslovacia) — 1:12,1.
Formația Dukla din Trencin a 
cîștigat cursa de urmărire pe 
echipe, acoperind 4 008 m in 
4:44,9. Ț.S.K.A. Moscova s-a cla
sat pe locul doi — 4:48,1

FOTBAL • Duminică se va 
disputa la Leipzig un meci deci
siv în grupa a VII-a a campio
natului european : R.D.G. —
Franța. în vederea acestei parti
de echipa Franței a susținut la 
Strasbourg un joc de verificare 
cu echipa vest-germană SV 
Hamburg. Partida s-a încheiat cu 
un scor alb : 0—0. • în prima 
din semifinalele „Cupei Ligii sco- 
țiene“, Celtic Glasgow a învins 
cu 1—0 (1—0) pe Patrick Thistle. 
• La Neustadt a avut loc me
ciul dintre selecționatele de ju
niori ale R. D. Germane și Ce
hoslovaciei. Victoria a revenit 
gazdelor, în mare formă, cu sco
rul de 6—1 (4—1). « Iată ulti
mele rezultate înregistrate în 
campionatul unional : Karpatî
Lvov — Șahtior Donețk 0—0, SKA 
Rostov pe Don — Pahtakor Taș- 
kent 3—1, Torpedo Moscova — 
Zenit Leningrad 2—0, Cernomo-

reț Odesa — Zaria Voroșilovgrad 
1—o, Dinamo Moscova — Dnepr 
Dnepropetrovsk 0—0. în clasa
ment conduce Dinamo Kiev cu 
37 p, urmată de Dinamo Mos
cova 29 p și Șahtior Donețk 
28 p. a Presa vest-germană cri
tică vehement formația Bayern 
pentru felul în care s-a com
portat în cele două jocuri cu Di
namo Kiev. „Bild-Zeitung“ a- 
preciază că „evoluția lui Bayern 
a fost deprimantă4*, apreciind, 
totodată, că Dinamo este într-o 
formă deosebită.

HANDBAL a Turneul interna
țional masculin de la Leipzig s-a 
încheiat cu victoria echipei S.C. 
Leipzig, care a totalizat 8 punc
te. Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile S.K.A. Kiev — 
5 p, S. C. Leipzig II — 3 p. 
Kunțevo Moscova — 3 p și Po
gon Szczecin — 1 p. a La Reyk
javik s-a disputat meciul revan
șă dintre selecționatele mascu
line ale Islandei șl Poloniei. 
Handbaliștii polonezi au termi
nat din nou învingători cu 20—15.

TENIS a Turneul de la Kaana
pali (Hawai) a fost cîștigat de 
jucătorul american Jimmy Con
nors, care l-a întrecut în finală 
cu 6—1, 6—0 pe compatriotul său 
Sandy Mayer. în finala probei 
de dublu, perechea Stewart — 
McNair a dispus cu 4—6, 7—6, 
6—3 de cuplul Rahim — Borowiak

ani și tot la 
de septembrie, 

un alt reprezentant al Austriei a- 
vea să fie consacrat campion 
mondial, de data aceasta supra
viețuind pericolelor din grelele 
curse de formula 1. Este Niki 
Lauda, nume devenit acum sino
nim cu victoriile la volan, cuce
rite în șir aproape neîntrerupt. A 
cîștigat, în acest an, Marile Pre
mii de la Monte Carlo, Zolder. 
Anderstorp, Le Castellet, termi- 
nînd cu .aproape 20 de puncte 
avans asupra celui de al doilea 
clasat, ex-campionul lumii, brazi
lianul Emerson Fittipaldi.

S-a născut la 22 februarie 
la Viena. Locuiește însă la 
burg, în 
pista sa 
înălțime și 64 kg greutate. Din 
1971 aleargă în cursele de for
mula 1, succedînd și aici la 
Rindt . Amănunt notabil t nu bea. 
nu fumează.

••

La 5 septembrie 1970 pe cir
cuitul de la Monza, celebrul pi
lot austriac Jochen Rindt își în
cheia tragic cariera, murind pe 
pistă. Rindt a fost declarat cam
pion mondial ,,post-mortem", păs-

1949
Solz 
prinorașul faimos și 

betonată. Are 1,75 m

i

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

R. F. GERMANIA - ROMÂNIA 2-0 (0-0) 
în meciul selecționatelor secunde de fotbal

Aseară pe „Wedaustadion" din Duisburg, s-au întîlnit, într-un 
meci amical, selecționatele secunde ale R. F. Germania și Ro
mâniei. Partida s-a încheiat cu rezultatul 2—0 (0—0) autorii
golurilor fiind Vorm (min. 74) și Dietz (min. 81).

Arbitrul Jan Kaizer (Olanda) a condus. în fața a 8000 de 
spectatori, următoarele formații :

KOMĂNIA : Iorgulescu — Mateescu. FI. Marin. Crîngasu 
Ilajnal — Boloni, Stoica, Bălăci (min. 64 Romilă II) — Troi, 
Roznai, Zamfir (min. 46 M. Răducanu).

R. F. GERMANIA : Nigbur — Sziedat, Konopka (min. 46 
Neues) Hahn, Hollmann — Dietz, Handschuh (min. 46 Magath), 
Gersdorff — Geye (min. 46 Vorm) Grâul, Pirrung.

Formația noastră va susține duminică dimineața, la Tîrgo- 
viște, un alt meci amical cu reprezentativa de tineret a Turciei.
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