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TINERETULUI" In vederea meciului de fotbal cu Turcia

A

Peste puțin timp se va da 
startul într-o nouă ediție a 
„Cupei tineretului" — cea de-a 
treia —, competiție largă de 
masă cu caracter republican, și 
care și-a cîștigat deja un loc 
bine definit în viața organiza
țiilor sportive din țara noastră. 
Succesul de care s-a bucu
rat prima ediție —. inițiată la 
scurt timp după apariția Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973 cu 
privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și spor
tului — precum și următoarea, 
ne îndreptățește să credem că 
întrecerile vor marca o parti
cipare masivă la cele 17 disci
pline sportive cuprinse în re
gulament.

"Tnînd seama de- numeroa
sele observații și propuneri fă
cute de activiști, antrenori, 
instructori, de înșiși partici- 
panții la întreceri, comisia 
centrală de organizare a „Cu
pei tineretului" a operat unele 
modificări în regulamentul a- 
cestei competiții. Ele vizează 
mai ales capitolele referitoare 
la condițiile de participare, ca
tegoriile de vîrstă în care sînt 
împărțiți concurenții, stabilirea 
clasamentului final etc. Astfel, 
la noua ediție a competiției vor 
putea lua parte atît copiii, cît 
și tinerii pînă la 30 de ani, 
NELEGITIMAȚI sau LEGITI
MAȚI la un club, asociație 
sportivă sau unitate școlară cu 
profil sportiv, cu condiția SA 
NU POSEDE CATEGORIE DE 
CLASIFICARE SPORTIVA 
(maestru emerit al sportului, 
maestru al sportului, sportiv 
de clasă internațională, cate
goria I, a Il-a și junior). Pre
cizarea este de natură să în
lăture o seamă de controverse 
ivite de-a lungul anterioarelor 
două ediții. De asemenea, este 
de reținut faptul că s-a renun
țat la întocmirea de clasa
mente finale pe județe (cu a- 
cordarea de punctaje), singurul 
criteriu de apreciere fiind par-

Ion GAVRILESCU
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REPORTAJUL NOSTRU

UNDE ÎNCEPE,
DE FAPT,
Antrenamentul s-a terminat— 

Frații Cuțov aleargă spre club. 
Sînt încă infierbintați. Urcă, în 
salturi, treptele spre etajul III, 
la camera 22. Calistrat se dez
echipează in grabă. Se aruncă 
în pat. Potrivește, cu grijă, 
toate marginile pledului. Muș
chii trebuie menajați. In sfâr
șit, un moment de odihna... 
Campionul duce palmele la 
ceafă, pentru accentuarea des
tinderii. închide ochii. Așteap
tă, parcă, să se stingă focul 
care mocnește incă in trupul 
lui încălzit de efort.

Simion a coborit la parter. 
Va reveni. Calistrat deschide 
ochii. Pe noptieră îl așteaptă un 
curs gros, de psihologie. Are 
examen chiar acum, in pragul 
„naționalelor". Răsfoiește citeva 
pagini. Apoi închide cursul. Re
porterul. chiar dacă a venit 
pentru Simion, este și oaspetele 
lui. Discuția se leagă repede. 
Reporterul știe că Simion n-ar 
fi fost posibil fără Calistrat.

— Tu l-ai adus la box, Ca
listrat ?

— Nu. Nu-mi place să mă 
laud. Eu am căutat să-l împie
dic. Boxul e un sport aspru, iar 
cind ai un frate mai mic, care 
rămâne mereu același în ochii 
tăi, ceva te îndeamnă să-i spui 
nu.

— Nu prea a avut efect acest 
sfat.

— Nici nu ar fi putut avea. 
Mi-am dat seama curind. Oda
tă, în timp ce boxam, l-am ză
rit jos, in primul rînd. Era atît 
de furat, aș spune, de ceea ce 
se întimpla în ring, incit mi-am 
dat seama că Simion nu va

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT LA GIMNASTICĂ
FEMININĂI

• Ieri 
două 
mente •

și azi, 
antrena- 

Che- 
ran, în conti
nuare, incert • 
Și Bălăci a fost 
introdus în lot

Secvență din jocul 
la două porți al lo
tului A. Sătmărea- 
nu II, G. Sandu, 
Iordănescu (cu ba
lonul) și Dinu (in 
tricouri de culoare 
deschisă) inițiază o 
acțiune spre poar
ta echipei Autobu

zul
Foto: D. NEAGU

Continuă pregătirile lotului 
reprezentativ din care va fi al
cătuit „ll“-le pentru confrun
tarea amicală (duminică, ora 
17,30, pe stadionul „23 August") 
cu Turcia.

Ieri dimineață, selecționabilii 
au efectuat un antrenament cu 
caracter fizic, de intensitate. A 
fost manifestă dorința fiecăruia 
dintre jucători de a lucra con
form cerințelor antrenorilor 
Valentin Stănescu și D. Nico- 
lae-Nicușor pentru a se pre
zenta duminică în plenitudinea 
forțelor. .

După-amiază, lotul a partici
pat la un al doilea antrena
ment, mai complex, vizînd îm
bunătățirea procedeelor tehnico- 
tactice. S-a insistat și pe co
rectarea unor deficiențe relie
fate în timpul meciului de ve
rificare susținut, miercuri, de 
lotul reprezentativ în compania 
divizionarei B, echipa bucu- 
reșteană Autobuzul.

Așa cum anunțam, în timpul 
partidei de verificare susținută

VOINȚA...
asculta de mine. Nici de mine 
și nici de mama, care trăia cu 
frica in sin și care, deși e foar
te mîndră, astăzi, că l-a născut 
la 45 de ani, tot nu se îndură 
să deschidă televizorul, de frică 
să nu-l vadă căzind pe micul 
ei Simion.

Simion reintră in cameră. Se 
așează pe patul de alături. Ta
ce. E o tăcere grea, de om 
foarte obosit. Reporterul se și 
jenează să-i pună vreo între
bare. Are senzația că nu va 
primi un răspuns. încearcă, to
tuși :

— îți pare rău că nu parti
cipi la campionat ?

— Nu. E mai bine așa. Cind 
ai un plan, trebuie să sacrifici 
ceva. Si apoi, nu e ușor să stai 
mereu in baia de aburi, ca să 
faci cîntarul.

— Nu duci dorul k.o.-ului ?
— De loc. Nu-mi place 

k.o.-ul. Un om căzind nu-i un 
lucru frumos. In schimb îmi 
place să-l bat 9 minute, pină 
la ultima secundă ca să nu fie 
discuții.

— Lucrezi mult ?
— Foarte mult.
— Cit de mult ?
— Pină nu se mai poate, și 

încă puțin.
— Cînd ți-e mai greu : după 

meci sau după antrenament ?
— După antrenament. nici 

vorbă. Dacă lucrezi in plin, nu 
mă, ai chef de nimic după a- 
ceea. îți vine să dormi, să

loan CHIRILA
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miercuri, dinamovistul Cheran 
s-a accidentat, fiind vorba de 
o recidivă a unei mai vechi 
moțuri musculare.

Valentin Stănescu îi aștepta 
ieri pe cei selecționați în lotul 
A pentru meciul cu Turcia, dar 
care au fost utilizați și miercuri, 
la Duisburg, în echipa se
cundă a României care a sus
ținut partida amicală cu selec
ționata similară a R. F. Ger
mania. Este vorba de Iorgu- .... 1
FOTBALIȘTII OASPEȚI AU SOSIT ASEARĂ

Echipele Turciei fac azi un dublu antrenament

aeroportul internațional Oto- 
a aterizat aseară avionul 
a adus de la Istanbul cele

Pe 
peni 
care 
două loturi de fotbaliști ale Tur
ciei, echipele reprezentative A șl 
de tineret, care așa cum se știe, 
la București și, respectiv, Tîrgo- 
viște, vor susține duminică me
ciurile amicale cu selecționatele 
similare ale României.

După sosire, antrenorul primei 
echipe
Coskun Ozari, ne-a comunicat lo
tul de 17 jucători care au făcut 
deplasarea la București și din care 
va fi alcătuit „unsprezecele" pen
tru partida de duminică : lasin 
(Galatasaray), Rasin (Bursa

reprezentative a Turciei,

„CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
Înaintea

„Cupa României", competiție 
care inaugurează tradițional se
zonul hocheistic, programează 
astăzi și mîine, pe patinoarul 
artificial „23 August" din Capi
tală, ultimele meciuri. Desigur, 
cu cel mai mare interes este 
așteptată partida vedetă de 
sîmbătă după-amiază, Steaua— 
Dinamo, care va decide pe cîș- 
tigătoarea trofeului.

PROGRAMUL DE ASTĂZI

Ora 16 : Dinamo-Dunărea

Ora 18,30 : Steaua-Sport
Club M. Ciuc

Cu victoria obținută marți 
seara, în primul joc cu Di
namo, și beneficiind de un go
laveraj superior, Steaua are, 
fără îndoială, mari șanse de a 
intra pentru a treia oară con
secutiv în posesia Cupei.

Dacă, în general, derbyul a 
corespuns, oferind o luptă ex
trem de încordată, pe alocuri 
dramatică (dusă, din păcate, 
uneori dincolo de limitele re
gulamentului), celelalte întîl- 
niri nu s-au ridicat la o va
loare tehnică prea înaltă. Chiar 

lescu, Ilajnal, Bbloni și Zam
fir. La cererea antrenorului, a- 
cestora li s-a adăugat și cra- 
ioveanul Bălăci.

Programul de pregătire pen
tru jocul cu Turcia prevede 
pentru astăzi la Snagov tot 
două antrenamente : unul va 
fi efectuat dimineață, celălalt 
după-amiază, cînd selecționabi- 
lii vor întîlni echipa de tine- 
ret-speranțe a Rapidului.

Spor) — portari ; Sabatin (Fener
bahce), Alpaslan (Fenerbahce), 
Fatih (Fenerbahce), Ismail (Eski. 
sehir), Zeckeria (Besiktas), Neza- 
cin (Trabzon) — fundași ; Engin 
(Fenerbahce). Mehmet I (Galata- 
saray), Mehmet II (Goztepe), 
Niko (Fenerbahce) — mijlocași; 
Kemal (Trabzon), Gokmen (Gala- 
tasaray), Cemil (Fenerbahce), 
Husein (Trabzon), Zafer (Fener
bahce) — înaintași. Selecționata 
de tineret a Turciei a deplasat un 
lot alcătuit din 18 jucători, aflați 
sub conducerea tehnică a antre
norului Dogan Andac. Ambele re
prezentative vor efectua astăzi 
cîte două antrenamente : unul di-

ULTIMELOR JOCURI

Tureanu va încerca (dar fără succes) să înșele vigilenta lui Netedu. 
(Fază dim primul joc Steaua — Dinamo) Foto : N. DRAGOS
și la jucătorii vizați să facă 
parte din lotul reprezentativ se 
constată serioase deficiențe de 
ordin fizic și tehnico-tactic. Ele 
ies mai cu seamă la iveală în 
momentul cînd ritmul jocului 
crește. Fazele purtate la vite
zele actuale reclamate în ho
cheiul internațional își pierd 
vertiginos din acurateță șl
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Azi și mîine:

R.F. GERMANIA
ROMANIA

In programul competl- 
țional de toamnă al e- 
chipei noastre reprezen
tative feminine de gim
nastică figurează, la fi
nele acestei săptămîni, 
un meci inter-țări cu 
selecționata R. F. Ger
mania. întîlnirea este 
programată, vineri și 
sîmbătă, în orașul Iller- 
tisen (R. F. Germania) 
cu exerciții impuse și li
ber alese. Gimnastele 
noastre au părăsit Capi
tala ieri dimineață, • cu 
avionul, îndreptîndu-se 
spre R. F. Germania. Au 
făcut deplasarea urmă
toarele sportive : Nadia 
Comăneci, Alina Goreac, 
Teodora Ungureanu, Ma
riana Constantin, Geor- 
geta Gabor, Paula Ion, 
iar ca rezervă Marilena 
Neacșu. Delegația este 
însoțită de antrenorii 
Bela Karoly și Nicolae 
Covaci. Vineri seara ce
le două echipe vor pre
zenta programul impus, 
urmînd ca sîmbătă con
cursul să se încheie cu 
exercițiile liber alese.

★
La Toronto (Canada) 

se desfășoară în aceste 
zile un curs continental 
(pentru S.U.A. și Canada) 
de arbitri internaționali, 
organizat în urma modi
ficărilor aduse Codului 
de punctaj după care se 
va arbitra la J.O. de la 
Montreal. Din partea 
F.I.G. a fost desemnată 
să conducă acest curg 
Maria Simionescu, mem
bră a Comisiei tehnice 
feminine.

0

a

mlneața, de la ora 11, celălalt 
după-amiaza, de la ora 17.

Foarte amabil, conducătorul de
legației oaspete, dl. Nazim Ozbay* 
vicepreședinte al federației turce, 
ne-a declarat următoarele : „Me
ciul dintre primele reprezentative 
ale României și Turciei este deo
sebit de util pentru noi, el con
stituind, printre altele, și un feri
cit prilej de verificare înaintea 
partidei oficiale cu Irlanda, în 
preliminariile campionatului eu
ropean. Va fi, totodată, un meci 
al prieteniei, dintre tineretul 
sportiv al României și Turciei. 
Sperăm că cele două lntllniri fot
balistice vor prilejui jocuri de bun 
nivel tehnic *.

precizie. Este clar că va fi 
necesar un volum sporit de 
muncă In viitor (V. Ch.).

După 4 etape, clasamentul 
competiției este următorul i

1. Steaua
2. Dlnamo
3. S.C.M. Ciuc
4. Dunărea

4 4 0 0 27— 6 8
4 3 0 1 27—15 «
4 10 3 16—23 3
4 a o 4 7—33 a



MAREA BARCA EUGEN IONESCU-CRISTEA, PERFORMERUL
A CANOTORILOR JUNIORI 

IN DERIVĂ...
CURSELOR AUTO DE VITEZA PE CIRCUIT

PLUTEȘTE
o excepție, două, cano- 

din lotul reprezentativ al 
nu provin din rindul ju

niorilor ! Situația se cunoaște, 
datează de foarte multi ani și, 
prin repetare, nu mai surprinde 
pe nimeni. A devenit ceva fi
resc, bunăoară, ca Petre Cea- 
pura, Ștefan Tudor, "....
Grumezescu și alți 
fruntași să fie descoperiți 
vîrsta senioratului și nu pro
movați din marea barcă a ju
niorilor. A devenit firesc. de 
asemenea, Ca juniorii să rămî- 
nă... juniori, datorită decalaju
lui valoric ce îi desparte de 
schiturile seniorilor. A devenit, 
în sfirșit. firesc ca numai 3—4 
antrenori să se ocupe de se
niori, adică de lot, iar marea 
majoritate să pregătească schi- 
fiști pînă la nivel de juniori.

Un exemplu concret, care 
confirmă această stare de lu
cruri : la campionatele republi
cane de juniori, desfășurate' în 
august la Orșova, au luat star
tul 442 de tineri din 21 secții 
nautice din țară, dar, ca și în 
alți ani. a fost prima și ultima 
mare confruntare a juniorilor, 
din respectivul sezon. Benefi
ciind de o clauză regulamentară 
care permite participarea ju
niorilor la întrecerile republi
cane ale seniorilor, nici o secție 
de canotaj din țară nu și-a tri
mis. totuși, „speranțele" la Sna- 
gov. De ce ? Nu interesează 
ceea ce depășește nivelul, sfera 
juniorilor. Se pregătesc juniori 
și atît. Fără a exista o preocu
pare de perspectivă, fără a se 
întreba ce vom face cu respec
tivii

O 
spre 
zece 
fost r 
zentativ de seniori, 
tivi din cele peste 20 de secții 
nautice care pregătesc canoto
rii juniori ! Atrage atenția fap
tul că, pentru buna desfășurare 
a muncii, secțiile respective au 
încadrați numeroși antrenori și

Cu 
tarii 
tării

pri- 
în

a 
de

Dumitru 
canotori 

la

campioni.
sumară statistică ne arată, 

exemplu, că în ultimii 
ani doar doi juniori au 
promovați în lotul repre- 

’ ’ Doi spor-

<83

BARAJUL PENTRU CALIFICAREA 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

finale ale zo- 
din cadrul „Cu- 
zona II: 1. Con- 
2. Bacău 337 p,

Clasamentele 
nelor II și III 
pei României": 
stanța 470,5 p, 
3. Neamț 234,5 p, 4. Școala spor
tivă de atletism 204,5 p, 5. Pro
gresul 192 p, 6. Brăila 185,5 p, 
7. Suceava 169 p, 8. Buzău 143,5 
p, 9. Galați 105,5 p, zona III : 1. 
Bihor 394 p, 2. Dolj 374,5 p. 
3. Timiș 280 p, 4. Prahova 249,5 
p, 5. Sibiu 178 p, 6 Arad 176 p, 
7. Mureș 148,5 p, 8. Caraș-Seve-. 
rin 140 p, 9. Maramureș 120,5 p.

Cîștigătoarele celor două zo
ne, formațiile Constanței și Bi
horului, vor participa, alături 
de ultima clasată în zona I. e- 
chipa județului Iași, la meciul 
de baraj pentru obținerea unui 
loc în grupa de elită la viitoa
rea ediție a „Cupei României". 
Concursul este programat sîm- 
bătă (de la ora 13) și duminică 
(de la ora 9) pe stadionul Repu
blicii din București.

CURSA MUNȚILOR", 
LA MARȘ

Duminică dimineața, pe un 
traseu al șoselei Cîmpulung 
Muscel-Rucăr se va desfășura

profesori de specialitate, 
mese an de an ambarcatii 
dotare.. Toate acestea, desigur, 
pentru nobilul scop de a pro
mova, de a reîmprospăta lotu
rile. de a crește viitori sportivi 
de performantă.

O situație aproape identică 
întîlnim în ultima vreme și la 
junioare. Cu ocazia campionate
lor republicane rezervate seni
oarelor, bunăoară, organizatorii 
au programat — din lipsă de 
competitoare — doar finale. Fi
nale, ca și la băieți, cu numai 
cîteva echipaje in start, cu toa
te că aici .regulamentul 
mitea participarea atît 
nioarelor I. cit 
lor II.

S-a scris, la 
despre cauzele

Performerii ediției 1975 
campionatului automobilistic 
viteză pe circuit sînt Eugen Io- 
neseu-Cristea, Dom Gîndu, 
Zoltan Szentpally și Dorin Mo
toc. Primul este autorul unui 
excelent tur de forță, reușind 
să cîștige în toate etapele în
trecerii (la clasa 1 300 c.m.c.) : 
Timișoara, Alexandria, Baia 
Mare, Brăila București, în

a lui Ilie Motoc, tatăl lui Do
rin, campionul țării la clasa 
Dacia 1300 — grupa II și al lui 
Cornel, deținătorul locului III 
în clasamentul general al ace
leiași clase. Ilie Motoc, la 64 
de ani a devenit vicecampion 
la clasa Dacia 1300 — grupa I, 
reușind să lase o frumoasă im
presie atît duminică, la alergă
rile „Marelui premiu al muni-

zile după 
al patrulea 
Diviziei A,

per- 
a ju- 

și a junioare-

timpul cuvenit, 
care au condus 

la evoluția nesatisfăcătoare a 
canotorilor noștri la campiona
tele mondiale de la Nottingham. 
Printre altele se arăta că, pe 
viitor, unele echipaje trebuie 
întinerite, completate cu spor
tivi valoroși, de certă • clasă 
internațională. Firește, pentru 
specialiști, referirea la 
prospătarea loturilor nu 
stituie o noutate. Vrem să spu
nem că lucrurile se cunosc. A- 
vem sute de juniori, dar nu pu
tem alcătui — la timpul potri
vit — o barcă de... seniori. E- 
xistă peste 20 de secții nautice 
care pregătesc juniorii și, prac
tic, numai două secții (Dinamo, 
Steaua) care se ocupă de se
niori in probele masculine.

Se conturează o nouă seefie 
de canotori seniori la C.N.U. 
Va trebui, ca o primă măsură 
în vederea relansării schitului 
nostru masculin, să se creeze 
și alte secții pentru seniori, pe 
departamente.
UCECOM) 
„noul val“ 
tor lacuri.
menea, o

ducă 
mantă.

reim- 
con-

poate (UGSR, 
menite să preia 

format pe apele atî- 
Se impune, de ase- 

nouă orientare în 
juniorii, care să con- 
măiestrie si perfor-

Vosile TOFAN

AGENDA
tradiționala Competiție de marș 
„Cursa Munților*1.
vor
km,
km.

Seniorii 
întrece pe distanța de 
juniorii vor parcurge

se
30
15

★
cadrul concursului dotat 

„Cupa Congresului al X-lea
în

cu . ..
al U.T.C. și Conferinței 
U.A.S.C.R." organizat de clubul 
Viitorul, Gheorghe Uceanu (Vi
itorul) a stabilit două noi re
corduri de juniori (categoria I) 
ale țării la marș : la 3 km el a

i

Aspect din timpul desfășurării 1300 cmc 
BAGEAC

cursei auto la clasa peste 
Foto : Vasile

La numai cîteva 
încheierea celui de 
turneu din cadrul 
handbaliștii fruntași se vor re
uni în Capitală pentru a începe 
pregătirile în vederea noului 
sezon internațional. Luna no
iembrie este -anul acesta deose
bit de bogată în confruntări in
ternaționale pentru 
românesc.

e Reprezentativa 
Campioană mondială, 
în noul sezon prin dubla intîl- 
nire cu selecționata R. F. Ger
mania. Partidele sînt programa
te în zilele de 7 și 9 noiembrie, 
la Eppelheim și 
în aceeași lună, 
noștri vor susține 
duble întîlniri cu 
loniei (14 și 16 
Gdansk), Bulgariei (21 și 23) și 
R. D. Germane (28 și 30). Lotul 
— condus de antrenorii emeriți 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase, 
nu cuprinde noutăți, printre 
cei selecționați aflîndu-se în 
continuare Penu, Licu. Kicsid,

handbalul

masculină, 
va debuta

Saarbrueken. 
handbaliștii 

în deplasare 
echipele Po- 

noiembrie la

MICUL ECRAN

timp ce ultimii trei se mîndresc 
cu patru locuri I (in etapele de 
campionat, la alte clase), din 
totalul de cinci posibile. Doru 
Gîndu care a avut posibilitatea 
să-1 egaleze pe Eugen Ionescu 
-Cristea la număr de victo
rii, în etapa de la Brăila, unde 
s-a clasat de asemeni pe pri
mul loc, a fost descalificat de 
către arbitri. Aceștia au verifi
cat și au găsit întemeiată sesi
zarea prin care se arăta că 
scaunele de la mașina învin
gătorului, construite special de 
către acesta, erau sub greutatea 
regulamentară (!).

Dintre ceilalți concurenți 
trebuie subliniată comportarea 
foarte bună a unuia dintre ve
teranii acestui sport și anume

cipiului București" cît și în al
te etape ale întrecerii. Iată a- 
cum clasamentul general al 
campionatului de viteză pe_cir- 
cuit : 1.
tea (IOB 
rin Motoc 
352 p, 3. 
Balș) 346
(IOB Balș) 326 p, 5. Vasile Ște
fan (IOB Balș) 326 p, 6. Zoltan 
Szentpally (Tractorul Brașov) 
323 p.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Eugen Ionescu-Cris- 
Balș) 400 p, 2. Do- 

(Tractorul Brașov) 
Doru Gîndu (IOB 

p, 4. Vasile Szabo

Sîmbătă 11
ora

octom-
17,50 : Hochei 
: Dinamo-Stea- 

României) — 
a 

Transmisiune di- 
patinoarul

brie,
pe gheață 
ua (Cupa 
reprizele a doua și 
treia. ” 
rectă de la
„23 August".

• Duminică 12 oc
tombrie, ora 17,25 : Fot
bal: românia-turcia. 
Transmisiune directă de 
la Stadionul „23 August".

în sălile de box din Reșița și Bocșa

PREGĂTIRI PENTRU FINALELE DE LA BUCUREȘTI
J

ATLETICA

la

fost cronometrat în 11 :58,6, iar 
la 5 km în 21 :27,4
CAMPIONATELE REPUBLICANE 

DE CROS
Duminică 19 octombrie,

Sibiu, este programată ultima 
competiție cu caracter republi
can a sezonului atletic în aer 
liber 1975 — campionatele na
ționale de cros. Vor avea loc 

■ alergări pentru seniori, senioa
re, tineret, juniori si junioare 
(I, II și III.)

AZI, PRIMELE MECIURI IN TURNEELE FINALE
LA

meciuri ale turneelor 
cadrul Diviziei A la 

la

își vor măsura for-

POLO
1. Dinamo 15 13 1 1 128—57 27
2. Rapid 15 13 1 1 98—35 27
3. Voința 15 8 0 7 103—96 16
4. Progresul 15 5 0 10 0-5—87 10

In Capitală ... _........ _
țele participantele la turneul 
pentru locurile 5—8, care urmea
ză să stabilească cele două e- 
chipe ce vor activa în sezonul 
viitor în prima serie. Programul 
partidelor din cele trei zile : as
tăzi, la Centrul de pregătire o- 
limpică al C.N.E.F.S., de la ora 
16 : Școlarul — C.N.U. și Progre
sul Oradea — Crișul Oradea ; 
sîmbătă, de la ora 16: Progresul— 
- ----------- și Crișul — C.N.U. ; du

de la ora 10 : Crișul — 
și C.N.U. — Progresul.

Primele 
finale din 
polo sînt programate astăzi 
Ciuj-Napoca și București. In dis
puta pentru locurile 1—4 se vor 
întîlni, mal întîi, Dinamo și 
Progresul, iar apoi, Intr-o parti
dă care se anunță echilibrată, 
Rapid și Voința. Clasamentul 
înaintea acestor jocuri :

în sălile de antrenament de 
la C.S.M. Reșița și A. S. Me
talul Bocșa se simte atmosfera 
febrilă a ultimelor pregătiri ale 
celor zece sportiyi care vor re
prezenta secțiile lor de box și 
județul Caraș-Severin la fina
lele campionatului republican 
individual al seniorilor. Cei 10 
boxeri vor fi prezenți la 7 ca
tegorii de greutate, iar dorințe
le lor și ale antrenorilor Nico
lae Brînzean și Gheorghe Sto- 
iân vizează podiumul de pre
miere. Pentru județul Caraș- 
Severin aceste pretenții sînt 
îndreptățite, dacă ținem seama 
de faptul că aici sportul cu mă
nuși va sărbători, peste cîteva 
luni, 50 de ani de activitate or- 
ganizată și cu rezultate bune pe 
plan național și internațional. 
De aceste meleaguri se leagă 
numele campionilor Fiat, Seco- 
șan, Borduz, Ciucă, Gruescu și 
mulți alți demni reprezentanți 
ai pugilismului românesc. Pu
ternica tradiție de box înrădă
cinată aici o continuă sporti
vii A. Dobăeș, C. Napp, V. Sîr- 
bu, I. Fuicu, I. Mocanu (de la 
Metalul Bocșa), C. Buhara, P. 
Nedelcea, C. Blaj. C. Văran și 
M. Morărescu (de la C.S.M. Re
șița), care-și doresc o 
tare la înălțimea cărții 
tă a boxului cărășan.

„Pana" A. Dobăeș,
cu bronz la ediția trecută, do
rește să confirme calitățile sale, 
iar campionul categoriei mijlo
cie mică, Ion Mocanu, se antre
nează cu o voință și o dîrzenie

remarcabile, aflîndu-se „într-o 
formă sportivă bună" — după 
cum declară antrenorul său. Cit 
îl privește pe Ion Fuicu, aspi
rant la o medalie la categoria 
mijlocie-mică, nu a primit încă 
dezlegare de la U. M. Timi
șoara pentru Metalul din Boc
șa, unde lucrează de cîteva 
luni, dar oricum este pus pe 
fapte mari, antrenamentele sale 
individuale suplimentare, cu un 
volum mare, fiind grăitoare.

„Tabăra" celor cinci reșițeni 
își are și ea aspiranții la meda
lii și chiar la centură. Pavel 
Nedelcea, hotărît să se prezinte 
la cat. semiușoară, și semigreul 
Constantin Văran sînt preten- 
denți serioși la „aurul" catego
riilor. Cele două antrenamente 
zilnice, viața ordonată îi va 
ajuta să dea maximum de ran
dament pe ringul întrecerilor. 
La categoria 71 kg Gherasim 
Blaj pornește cu o mare încre
dere în posibilitățile sale.

Doru Dinu GLAVAN, coresp.

DIN SPORTUL
compor- 
de vizi-

medaliat

POPICELOR

REPORTAJUL NOSTRU Școlarul 
minică, 
Școlarul

(Urmare din pag. 1)

dormi... Alteori, mai ales seara, 
iți vine să umbli, singur, pe 
stradă. Dar numai singur.

Calistrat citește. Simion tace. 
Reporterul simte că nu mai 
trebuie să pună întrebări. Apoi, 
deodată. Simion se ridică și se 
scuză : trebuie să plece în Dru
mul Taberii, la soră-sa. Are o 
treabă urgentă. Pleacă in gra
bă. Calistrat închide cartea :

— Ai boxat vreodată cu Si
mion ?

— Nu. Regulamentul interzi
ce meciuri între frați. Și chiar 
dacă n-ar interzice, tot nu s-ar 
putea. Mi-a.r fi imposibil să iz
besc cu toată puterea în fratele 
meu. Și lui —'la fel.

— Dar la antrenament ?
— La antrenament ne jucăm. 

Asta-i cu totul altceva. Am vă
zut și pui de tigru jucîndu-se. 
Intre oameni e la fel.

— O întrebare mai dificilă. 
Specialiștii și aproape toți 
spectatorii spun că tu ești un 
boxer mai tehnic, mai rafinat, 
mai complet, mai lucid. Și to
tuși, Simion a obținut succese 
mai mari. Cum explici acest 
lucru ? Poate că ai putea răs-

punde și în numele studentului 
Calistrat Cuțov. candidat la 
examenul de psihologie. E o di
ferență de voință ?

'— Știu si eu ce să vă spun ? 
Voință am si eu. Nu-mi repro
șez nimic la acest capitol. Și 
totuși, intre voința mea si cea 
a lui Simion e o diferență. Eu 
am voință pentru ceea ce știu 
că pot. Nu cred că s-a întâm
plat vreodată să răm-in cu ceva 
în mine, din lipsă de voință. Ua 
Simion. insă, e altceva. El nu 
cintărește. El nici nu-și studia
ză adversarul. Refuză să o fa
că. Cred că o face intr-adins. 
Nu vrea să facă comparații. Nu 
vrea să se complice. Pentru că 
la el voința începe de-acolo de 
unde nu se mai poate. Asta se 
vede în toate meciurile lui mari 
și, aș spune, chiar la antrena
mente. Nu știu dacă am reușit 
să vă vorbesc limpede, 
știți că m-am gindit 
mult la acest lucru.

...Reporterul a închis 
tul. Calistrat 
ginduri.

— Unde vă 
ieți ?

— La sală.
Și Calistrat _ ___  ... ........ .

de tigru, ca să deschidă ușa...

0 NOUA EDIȚIE A „CUPEI TINERETULUI-
(Urmare din pag. I)

dar să 
foarte

a rămas si
corne
ei pe

găsesc mîine, bă-

a sărit ca un pui

ticiparea la etapele de masă 
și, desigur, la finalele pe țară.

Pentru ca încă din start 
noua ediție a „Cupei tinere
tului" să-și atingă țelul, acela 
de cuprindere a pionierilor, 
elevilor, studenților, militari
lor, tinerilor muncitori și ță
rani în practicarea în mod or
ganizat a exercițiilor fizice și 
sportului, se impune o mun.că 
susținută, bine planificată, a 
comisiilor județene pentru ac
tivitatea sportivă de masă. A- 
cestea vor trebui imediat con
vocate, urmînd ca sarcinile să 
fie de asemenea manieră îm
părțite, îneît toate categoriile 
de tineri și toate asociațiile să 
fie cuprinse în etapele de ma
să și în următoarele. De ase
menea, așa cum s-a procedat 
în județele Alba, Brașov, Har
ghita, Sibiu, Suceava și în al
tele — unde au fost luate 
încă de pe acum măsuri me
nite să asigure buna desfășu-

rare a sporturilor de iarnă — 
este necesar ca peste tot să se 
stabilească locurile unde vor fi 
amplasate patinoarele, pîrtiile 
de schi și de sanie, să fie pro
curate toate materialele nece
sare amenajării acestora.

După cum sîntem informați, 
noul regulament al „Cupei ti
neretului" a fost editat intr-un 
tiraj de 50 000 de exemplare. 
Acestea au fost expediate la 
județe. De aceea, se impune 
ca regulamentele să ajungă 
foarte repede la asociațiile 
sportive. De asemenea, este ne
cesară declanșarea unei acti
vități propagandistice eficien
te, popularizîndu-se scopul 
competiției, asociațiile sportive 
fruntașe etc. Anul acesta, edi
ția a treia are și finale pe ța
ră. Acestea vor trebui bine 
pregătite, astfel ca marea com
petiție de masă „Cupa tinere
tului" să devină, așa cum se 
urmărește, cea mai largă si 
reprezentativă manifestare
sportivă din țara noastră.

• REZULTATE ALE SPORTI
VILOR ROMANI OMOLOGATE 
CA RECORDURI MONDIALE. La 
lucrările Congresului Federației 
internaționale de popice fF.I.Q.) 
de la Londra, au fost omologate, 
ca recorduri mondiale oficiale, o 
serie de rezultate obținute la 
ultimele ediții ale campionatelor 
mondiale. Printre acestea figu
rează si trei performanțe reali
zate de către sportivii români, și 
anume : 468 p d Ia proba de 
100 lovituri mixte femei — Elena 
Trandafir ; 1320 p de la 3 X 100 
lovituri mixte femei — Cornelia 
Petrușcă și 2568 p d — echipe 
femei — Reprezentativa României.

® SÎMBATA și DUMINICA se 
dispută etapa județeană a campi
onatului republican individual și 
perechi la seniori, senioare, ju
niori și junioare. Au loc întreceri 
în toate județele țării și la aceas
tă etapă a competiției intră în 
concurs și maeștri ai sportului. 
Finalele la seniori vor avea loc 
în zilele de 13—16 noiembrie la 
București, iar la juniori între 
2—5 decembrie, tot în Capitală.
• LA SF1RȘITUL SAPTAMINII 

viitoare reprezentativele A și B 
ale țării vor susține jocuri ami
cale, în București, cu puternicele 
selecționate ale Ungariei. Forma
ția feminină a oaspeților este 
campioană mondială. întrecerile 
vor avea loc pe arenele Voința, 
Gloria și Constructorul.
• TRADIȚIONALUL TURNEU 

internațional al R. D. Germane,’ 
„Cupa Werner Seelenbinder, va 
avea loc anul acesta în zilele de 
25—26 octombrie în orașul Sanger
hausen. Perechea română care va 
participa la această competiție 
va fi selecționată după întîlnirea 
cu Ungaria.
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Dacă mă gîndesc bine, de 
clnd mă știu — știu de Ca
ralulis. Tache Coralulis. Am 
impresia că am auzit de Ca- 
ra'ulis — Schmidt înainte de 
a afla că 7X7 = 49... „Ca
ralulis— Schmidt" era un fel 
de vers al copilăriei mele, 
așa cum Passepartout nu 
putea fi rostit și imaginat 
decît lingă Phileas Fogg, în 
„Ocolul Pămîntuiui... 
din primele mele
conștiente spre un teren de 
sport a fost acela de a mă 
duce să văd cu 
cum joacă Schmidt — Cara- 
lulis. Mi-au rămas 
viață. Unul, înalt ș; 
corpolent, masiv și 
calm, celălalt mai 
scund, dar bineîn-

- fipt în sol — sînt 
de neuitat. Am vo

mai
ei, 

mai 
lor

" Unul 
drumuri

ochii mei

dragi pe

QHHUH ACTUALITATI
• MECIURI AMICALE INTERNAȚIO

NALE. Sîmbătâ și duminica, unele 
dintre echipele noastre de Divizia A 
susțin meciuri amicale cu formații de 
club de peste hotare. Mîine, la Pi
tești, echipa locală, F. C. Argeș, va 
avea ca adversară formația poloneză 
Widzew Lodz, care activează în prima 
divizie. întîlnirea este programată pe 
stadionul 1 Mai, cu începere de la 
ora 15,30. Duminică, la Reșița, F.C.M. 
întîlnește pe Celik Zenița. Meciul este 
programat pe stadionul din Valea Do. 
manului, cu începere de la ora 11.
• JOCURI AMICALE. Profitînd de în- 

treruperea campionatului, echipele de 
Divizia A susțin mîine, între ele, 
jocuri amicale cu caracter de veri
ficare. Astfel, în Capitală, pe stadio
nul din șoseaua Ștefan cel Mare, cu 
începere de la ora 15, se întîlnesc pri. 
mele formații ale cluburilor Dinamo 
și Steaua. La Oradea, F.C. Bihor pri
mește vizita echipei U.T.A. Partida 
este programată pe stadionul F.C. 
Bihor tot de la ora 15.

e „POLI" TIMISOARA-C.F.R. TI
MIȘOARA 4-1 (1-6). Joc plăcut, în
care studenții s-au detașat după 
pauză. Au marcat : Cotec (min. 40), 
Bungău (min. 60), Pultinișan (min. 70), 
Istrătescu (min. 83), respectiv Kun I 
(min. 75). (C. CREȚU-coresp.)

o TURNEU DE MlNIFOTBAL 
BACĂU. între 1 și 19 octombrie 
dispută la Bacău, în organizarea 
Sport Club din localitate, 
Cristea Ghica", angrenînd 12 echipe 
reprezentînd 9 școli generale. Meciu
rile sînt supervizate de antrenorul co- 
ordonotor al centrului de copii și ju
niori, Petre Gavrilescu, care a pre
văzut pe foaia de arbitraj o rubrică 
rezervată jucătorilor evidențiați. La 
această competiție participă elevi 
născuți în anii 196J-1964—1965. Ini
țiativa lăudabilă a lui S.C. Bacău se 
va concretiza, se scontează, prin îm
prospătarea centrului de copii și ju
niori cu elemente dotate.
• ECHIPA POLONEZA Zaglebie 

Sosnowiec, aflată în țara noastră a 
întîlnit ieri formația Automatica 
Alexandria. Partida s-a terminat la 
egalitate : 0—0.
• agenda bucureșteana 

Partidele care vor avea loc în 
Capitală se vor desfășura după 
următorul program: SIMBAtA :
• terenul C.P.B., ora 15 : Șoi
mii TAROM — Automatica (Divi
zia C). DUMINICA : • terenul
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Steagul roșu Bra^v (Divizia B)
• terenul Metalul, ora 11: Me
talul — Dinamo Slatina (Divizia
B) • terenul B. Văcărescu, 
11: ICSIM — Rapid Fetești 
vizia C) • terenul Veselia, 
11: Unirea Tricolor — I.O.R. 
vizia C) • terenul Triumf, 
11: Triumf — Electronica (Divi
zia C) • terenul Sirena, ora 11 : 
Sirena — Flacăra roșie (Divizia
C) ®> terenul T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. — IPRECA Călărași (Di
vizia C) 0 terenul Laromet, ora 
11: Tehnometal — Avîntul Urzi- 
ceni (Divizia C).

Itrenează pînă nu mai pot, 
nu dau totul, se menajează, 
nu „se omoară", munca as
pră, crudă, 
fiindcă nici 
poate fără 
le p!ace și 
ne-a 
riac — care, la apogeul 
rierei, i-a cerut, cu cîțiva 
în urmă, să-l antreneze 
tr-o zi trei ore. Lui Tache 
plăcut această cerință 
și-a stat trei ore cu el 
teren, pînă ce „bătrînul" 
riac a spus gata. S-ar putea 
răspunde liniștit că „se știe", 
ce spune Caralulis nu e no-u. 
Sînt unele adevăruiri „vechi" 

care trebuie spuse 
zilnic, repetate. Fie 
și noaptea, la tele
sport, înaintea Pro
nosportului.., ,

Fiindcă a doua 
-idee a lui Caralu
lis se leagă direct 
de prima : cam
pionatele naționale 

ale acestui an a«u fost foar
te slabe, printre cele mai 
slabe din ultimii ani — ne- 
pregătire, neștiință, „cînitat 
după ureche", deși nu se pot 
tăgădui talentele unora. Dar, 
ce poate produce talentul 
fără muncă ? După opinia 
mea, lucruri mai triste decît 
munca fără de talent. Talen
tul fără muncă — în sport, 
în artă, — duce la dureri 
mult mai adinei decît cele 
la care se ajunge prin mun
că fără tailent, totuși mun
că... Avem multe motive să 
nu ne jucăm acum ou cuvin
tele, în sport, onicît de fru
mos e afară. Prefer un meci 
crunt, „tare", al unor oa
meni ce știa ce-i aceea 
muncă și ce-i aceea ta
lent. ca Dinamo — Steaua, la 
handbal...

rea in sport — 
în sport n>u se 
muncă !
pace ! Caralulis 

dat exemplul lui
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IMPRESII DUPĂ MECIUL
DE LA DUISBURG

AL SELECȚIONATEI SECUNDE

zut jucători 
„mari" decît 
cupluri chiar 
bune decît al
— nu, ei rămin pentru mine,
cel puțin, imaginea ideală la 
„dublu-domni". „11 ani am 
fost campion național cu 
Schmidt, la dublu"... — ne-a 
amintit, modest, emoționant 
de modest, Caralulis, dumi
nică seara, la telesport. Ce 
spune el în acest domeniu 
de cunoaștere nu e glumă 
(și n-ar fi rău ca telesportul 
să ne aducă mereu și cu sis
temă asemenea înțelepți, să 
ne grăiască ideile lor de o 
viață...)

Ce ne spunea, deci, Caira- 
lulis — după ce a lăsat să 
picure și un bob de melan
colie pentru meciul lui de po
veste cu Drobny ? Două idei
— nu multe, doar două, dar 
de ținut bine minte : tinerii și 
puștanii de azi nu prea pun 
osul la muncă (mă rog, nu 
chiar așa formulat, dar îmi 
permit să fiu plastic, fără 
teamă că greșesc), nu se an-

Weterneck și Octavian Resler 
vor participa, la sfîrșitul acestei 
săptămîni la un concurs inter
național în orașul Potsdam (R.D 
Germană).

HANDBAL DIV,ZIA etapa 
a Vl-a : FEMININ, Se- . 

ria I : Gloria Buzău-Știința Bacău
9— 9 (4—4), Confecția Călărași-,,U" lași
10— 15 (3—7), Vulturul Ploiești-Voința
București 6—5 (3—3), Viitorul Vaslui-
Hidrotehnica Constanța 19—10 (8—4),
Voința lași-Știința Constanța 8—19 
(4-11); Seria a |l-a: „U” Cluj-Napoca- 
Sparta Mediaș 11-7 (3—4), Voința 
Sighișoara-U.T.A. 19-11 (9-5), Oltul
Sf. Gheorghe-13 Decembrie Timișoara 
10—9 (2—2), Nitramonia Făgăraș-Arge- 
șeana Pitești 11-14 (7-6) ; MASCU
LIN, Seria I : Comerțul Constanța- 
Agronomia lași 23-18 (9-8), Universi
tatea Cralova-Oltul Sf. Gheorghe 24—11 
(11—7) ; Seria a ll-a : Independența 
Sibiu-C.S.U. Tg. Mureș 28-16 (15-11), 
Gloria Arad-C.S.M. Reșita 18-11 (10— 
6), Cuprom Baia Mare-Timișul Lugoj 
31-17 (12-9).

ÎNOT
lui Steaua, 
Slavic,

CEI MAI BUNI
SPORTIVI ai clubu- 

printre care Marian 
Eugen Aimer, Dietmar

BELPHEGOR

!
I
I

II
I
I
I
I
I
I 
I
I

I
RUGBV '"trecerea diviziei b 

a continuat duminica cu 
partidele etapei a treia, lată eîteva 
rezultate : seria I : Rapid-Dacii I.P.A. 
Sibiu 26-10 (26-0) ; A.S.E. Sportul 
studențesc-Petrochimistul Pitești 4-3 
(0—3) ; I.O.B. Balș-C.F.R. Brașov 
10—14 (0—4) ; Electroputere Craiova- 
Minerul Lupeni 6-12 (0-0) ; seria 
a ll-a : U.R.A. Tecuci-Arhitectura
0—3 (0—0) ; Dunărea Giurgiu-Aeronau- 
tica 3—6 (3-6) ; Constructorul Buzâu- 
Rapid C.F.R. Galați 52-0 (22-0) ; Poli 
II lâși-S.N. Oltenița 6-19 (0-9) ;
C.S.M. Suceava-Cimentul Medgidia 
10-10 (7-4). • DUMINICA S-A ÎN
CHEIAT memorialul Ion Buzoianu, or
ganizat de clubul bucureștean Olim
pia pentru echipe de juniori, care a 
dat naștere unor dispute spectacu
loase, soldate cu încercări numeroase 
și cu faze de rugby autentic. A cîștî- 
gat XV-le Olimpiei, urmat de echipele 
Dinamo, Grivița Roșie, și Clubul spor
tiv școlar.
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CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE
SIBIU, 9 (prin telefon, de la 

corespondentul nostru). Pe ba
za hipică din localitate au con
tinuat întrecerile de călărie din 
cadrul campionatelor republi
cane. Joi s-au desfășurat ulti
mele manșe la obstacole, cate
goriile semigrea și juniori pînă 
la 16 ani.

La categoria semigrea, sibia- 
nul Alexandru Bozan cu calul 
Călin a reușit să cîștige și cea 
de a doua manșă a acestei 
probe, terminînd parcursul 
ră penalizare și_ întrecindu-i 
dinamoviștii 
Constantin 
cumulat 3 
penalizare. ' 
rezultatelor 
șe, primul 
final și titlul de campion i-au 
revenit lui Alexandru Bozan 
(C.S.M. Sibiu) cu calul Călin,

fă- 
pe 
și 
a- 

. . ---- -------- P
în urma adiționării 
din cele două man
ioc în clasamentul

Oscar Recer
Vlad, care au 
și, respectiv, 4

urmat de C. Vlad (Dinamo) cu 
Sondor și O Recer (Dinamo) 
cu Begonia.

Manșa a doua la obstacole 
juniori pînă la 16 ani a fost 
cîștigată de sibianul Ion Ves- 
can cu calul Erou, urmat de 
C. Alexandrescu (C.S.M. Iași) 
cu calul Stelică — 'ambii cu 
0 p penalizare și de Cristian 
Grigore (Olimpia București) cu 
calul Arogant — 4 p. După 
adiționarea rezultatelor din cele 
două manșe, titlul i-a revenit 
bucureșteanului Cristian Gri
gore (Olimpia) cu Arogant, ur
mat de R. Lințeanu (Steaua) 
cu Șaghia și C. Alexandrescu 
(C.S.M. Iași) cu Stelică.

Astăzi, de la ora 15, are loc 
proba de obstacole nr. 1, la 
categoria juniori pînă la 18 ani.

Ilie IONESCU

LOTO
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tehnică
75 ! Se
4 nu- 

cîștigă- 
și pen-

NOU ! După o formulă 
originală — 3 numere din 
efectuează 3 extrageri a 
mere, în total 12 numere 
toare. Se acordă cîștiguri 
tru 2 numere din 4 extrase. Alte 
amănunte în prospectele tragerii,

Selecționata secundă a Româ
niei, care miercuri seara a în- 
tilnit la Duisburg reprezentati 
va similară a R.F.G., s-a în
tors, ieri după-amiază, în Ca
pitală. Cunoșteam rezultatul de 
pe „Wedaustadion", așa incit, 
la sosirea pe aeroportul inter
național Otopeni mai toate în
trebările au „curs“ spre acel 
ultim sfert de oră cînd forma
ția noastră a primit ambele go
luri și, firește, spre aprecieri 
despre jocul de ansamblu al e- 
chipei antrenate de Cornel Dră- 
gușin și Emerich Jenei. Primul 
răspuns l-am primit din par
tea conducătorului delegației 
noastre, Ion Alexandrescu, se
cretar general al F.R.F. : „A 
lost un test util pentru echipa 
noastră, care a evoluat bine, 
reușind prin mișcare perma
nentă să deregleze jocul adver
sarului. Cele două goluri pri
mite în șapte minute au la o- 
riginc două mari greșeli : Ia 
primul, unul dintre tușieri nu 
a semnalizat un ofsaid mai mult 
decît vizibil ; la golul doi a 
greșit Mateeseu, fiind surprins 
de adversar. Să adăugăm Ia 
toate acestea și eîteva ratări u- 
riașe ale lui Troi, Zamfir, Roz- 
nai și M. Răducanu". Căpitanul 
echipei, Iorgulescu, mărturiseș
te că timp de 60 de minute nu 
a avut ce apăra, datorită jocu
lui foarte bun al. apărării noas
tre. „Dacă Roznai nu rata în 
min. 70 cea mai mare ocazie a 
meciului, poate că am fi ciști- 
gat partida, iar peste alte patru 
minute arbitrii nu ar mai fi în
chis poate ochii la un ofsaid 
foarte clar al lui Vorm !“.

Antrenorul Cornel Drăgușin e 
nemulțumit de rezultat și de 
arbitraj („vinovat Ia primul 
gol“), dar se declară satisfăcut 
de jocul echipei : „Prin pase 
și circulația permanentă a ju
cătorilor am reușit să contraca
răm iorța de joc a unui adver
sar puternic. Am păcătuit, însă, 
iarăși, la capitolul finalizare, 
unde ne-a lipsit mai multă in- 

- drăzneală. Cei trei mijlocași — 
Boloni, T. Stoica, Bălăci — au 
dominat terenul, iar evoluția lui 
Hajnal a fost remarcabilă. 
Mi-a mai plăcut cum au jucat 
și FI. Marin, Cringașu și chiar 
Roznai. Zamfir a fost acciden
tat și schimbat la pauză. Pen
tru meciul de duminică de Ia 
Tirgoviște, cu Turcia, 
însă probleme de alcătuire a 
formației, întrucît Iorgulescu, 
Ilajnal, Boloni, Bălăci și C. 
Zamfir pleacă direct Ia Snagov, 
intrind in pregătirile lotului 
A“. (M.M.I.)

se nasc

„CUPA ROMÂNIEI44

LA 
se 
lui 

„Cupa

ACȚIUNE
PENTRU JUNIORI

TRIAL

Pe terenul divizionarei B, Vo
ința București, s-a consumat
— în zilele de 7, 8 și 9 octom
brie — o nouă acțiune-trial la 
care au participat 40 de juni
ori născuți în 1959, vizați pen
tru selecționata U.E.F.A. ’77. „Am 
convocat Ia acest trial jucătorii 
care s-au remarcat în taberele 
din vară, de la Bistrița și Dej
— ne spunea, ieri, la încheierea
acțiunii, antrenorul selecționa
tei de perspectivă. Octavian Po
pescu. în cele trei zile i-am su
pus mai multor probe, r__ _____
am căutat să le testăm 
tatea de efort, rezistența, viteza, 
pentru a 
măsură 
fotbalului actual".

Miercuri, cei 40 de 
divizați în trei echipe, au 
mit replica -
Triumf și
cele 
cu Triumf 
evoluat fără ambiție, 
bătrînește. Doar portarul lordă- 
chescu (Progresul 
mijlocașul Ogrean
Mureș) și extrema stingă Asaf- 
tei (Liceul 2 Iași) au arătat cîte 
ceva. în schimb al 2-lea joc s-a 
desfășurat pe cu totul alte co
ordonate.
— Vintilă 
iova), Cârâc (F. 
Zalupca (Rapid), 
trolul Ploiești) 
(Mureșul Deva),
— Dobrotă („U"
Mușat (Celuloza ______ ,
rian și Cernescu (Politehnica Iași) 
au constituit o echipă care s-a 
mișcat mult mai bine, care s-a 
apărat organizat și a atacat legat, 
alternînd acțiunile ofensive pe 
extreme (dezinvolt, Cernescu) cu 
cele purtate de vîrfurile Mușat 
și Florian, sau Bădilaș (Autobu
zul) și Lupu (Șc. sp. 2 ~ 
cei care i-au înlocuit 
secundă. Juniorii au
goluri I.O.R.-ului și 
două. Au ratat însă o 
de ocazii.

Impresia generală pe care au 
lăsat-o juniorii convocați nu le 
este, însă, în ansamblu, favora
bilă. Foarte multi dintre ei au 
dezamăgit, ridicînd un serios 
semn de întrebare asupra calității 
muncii desfășurate în centrele și 
școlile din- care provin. (L. D.).

prin care 
capa ci

ne convinge în ce 
corespund cerințelor

juniori, 
. . -a pri- 

divizionarșlor C 
I.O.R. Două dintre 

trei selecționate au jucat 
(0—1) și ambele au 

fără ambiție, șters,

București),
(A.S.A. Tg.

Mîndrilă (S.C. Bacău) 
(Universitatea Cra- 

C. Constanta), 
Constantin (Pe- 

— Dumitreasa 
Popa (Steaua) 

Cluj-Napoca), 
Călărași), Fio-

București), 
în repriza 
marcat 4 

au primit 
sumedenie

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
existente în toate agențiile Loto- 
Pronosport. Participați cu cît 
mai multe bilete la prima tragere 
Loto 2.

★
15 OCTOMBRIEMIERCURI

1975 UN INEDIT CONCURS PRO
NOSPORT. Acest interesant con
curs cuprinde întîlniri din etapa 
intermediară din Campionatul di
viziei naționale A de fotbal din

15 octombrie a.c. O serie de întîl
niri au fost defalcate în două, 
trebuind să se indice pronosticul 
la pauză, cît și cel final, prin a- 
ceasta mărindu-se atractivitatea 
concursului. Marti 14 octombrie 
este ultima zi pentru depunerea 
buletinelor.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 OCTOMBRIE 1975. EXTRA
GEREA I : Categoria 2 : 3 variante

Alte rezultate, din etapa de 
miercari a „CUPEI ROMÂNIEI" : 
Avîntul Reghin — Industria sîr- 
mei Cîmpia Turzii 1—0 (0—0). Fo
restierul Cîmpulung pe Tisa — 
Bradul Vișeu 3—2, Tehnolemn 
Timișoara — Electromotor Timi
șoara 3—2 (2—2), Măgura Codlea 
— Chimia Orașul Victoria 3—0 
(1—0). Minerul Ghelar — F.C. 
Corvinul Hunedoara 2—1 (0—0),
Viitorul Gheorghieni — Gaz me
tan Mediaș 2—1 (1—1), Știința
Petroșani — Minerul Lupeni 2—0 
(2—0), Lotrul Brezoi — Chimia 
Rm. Vîlcea 0—4 (0—2). Unirea
Tricolor București — Voința Bu
curești 3—2 (2—0), Viitorul Scor- 
nicești — Chimia Tr. Măgurele 
1—0 (0—0). Flacăra T.C.I. Drobe- 
ta Tr. Severin — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin 1—3 (1—1), Au
tomatica București — F.C.M. 
Giurgiu 1—0 (0—0).

NOTĂ echipe FĂRĂ AMBIȚII!
Cum'pot fi numite altfel aceste 

divizionare B care capotează în 
mod lamentabil la primele lor con
fruntări din „Cupa României", 
care cedează în fața unor echipe 
mai modeste, de Divizia C sau din 
campionatele județene ? Jocurile 
de cupă, la noi ca și în altă parte, 
sînt, într-adevăr, caracterizate și 
de rezultate-surpriză, în care „bu
turuga mică"... se impune în fața 
unor adversari de o categorie su
perioară, dar de la o vreme, la 
noi, aceste rezultate, cu totul ne
așteptate, sînt în număr nepermis 
de mare.

Ediția 1975—76 a „Cupei Româ
niei" a întrecut însă orice limită ! 
Intr-un moment în care fotbalul 
nostru este criticat, în mod justi
ficat, pentru insuficiențele arătate 
(dezvăluite și mai pregnant de 
comportările și rezultatele din cu
pele europene), cele mai multe 
dintre echipele din Divizia B, . 
parcă complet dezinteresate, se 
comportă nesatisfăcător, chiar la
mentabil, în „Cupa României", fă- 
cînd figurație pe gazon, ca niște 
formații fără ambiții. în două e- 
tape consecutive ale competiției, 
peste 30 de divizionare B (deci 
mai mult de jumătate) au fost 
scoase din întrecere Echipe cu 
pretenții de promovare în Divi
zia A au fost, pur și simplu dezo
norate de ultimele rezultate din 
Cupă. F.C.M. GALATI (locul 1 în 
seria I), F.C. BRĂILA (locul 2), 
PRAHOVA PLOIEȘTI (3). F.C. PE
TROLUL PLOIEȘTI (4), METALUL 
PLOPENI (5) au fost eliminate 
miercuri... în bloc. DINAMO SLA
TINA (locul 2 în seria a II-a), 
ELECTROPUTERE CRAIOVA (3), 
NITRAMONIA FAGARAȘ (5), 
F.C. CORVINUL HUNEDOARA 
(locul 1 în seria a IlI-a), STEA
GUL ROȘU BRAȘOV (fostă divi
zionară A), la fel. METALUL BU
CUREȘTI. echipă cu frumoase re
zultate altădată, se prezintă acum 
sub așteptări. Și lista e lungă, cu
prinzând nume de formații (printre 
ele chiar CLUBURI DE FOTBAL) 
cu atîtea pretenții.

25% a 7.943 lei 
a 3.177 lei ; cat. 
cat. 4 : 20,40 a

și 6 variante 10% 
3 : 4,20 a 10.212 lei;
2.103 lei ; cat. 5 : 

75,30 a 570 lei ; cat. 6 : 146,85 a
292 lei ; REPORT CATEGORIA 1 : 
168.634 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
Categoria B : 6 variante 10% a 
5.995 lei ; cat. C : 4.30 a 8.365 lei ; 
cat. D : 15,45 a 2.328 lei ; cat. E : 
41,75 a 862 lei ; cat. F : 119,15 a 
302 lei ; cat. X : 1.434,10 a 100 lei. 
REPORT CATEGORIA A : 170.169 
lei.

ora 
(Di- 
ora 

(Di-
ora

Față de lamentabilele lor evo
luții, F.R.F. trebuie să ia cele mai 
severe măsuri căci, cum spuneam, 
nu e vorba de o surpriză-două, ci 
de un fenomen general, care nu 
poate trece neobservat și care 
pune sub semnul întrebării însuși 
nivelul fotbalului practicat la Di
vizia B.

Constantin ALEXE

ARBITRII PARTIDELOR
DIVIZIEI B

SERIA I: a Celuloza Călărași— 
F. C. Brăila : C. Ghiță (Brașov) 
a C.F.R. Pașcani — F. C. Petro
lul Ploiești : A. Munich (Bucu
rești) a C.S.M. Borzești — Ceah
lăul P. Neamț : R. Platos (Bucu
rești) a Prahova Ploiești — Vic
toria Tecuci : Gh. Vasilescu I 
(București) a Unirea Focșani — 
F.C.M. Galați : F. Coloși (Bucu
rești) a S. C. Tulcea — Gloria 
Buzău : R. Stîncan (București) 
a Viitorul Vaslui — C.S.M. Su
ceava : M. Hanganu (București) 
a C.S.U. Galați — Cimentul Med- 

I. Roșoga (București) a 
Botoșani — Metalul Plo- 
” Szilaghi (Baia Mare).

, „n-A : a Nitramonia 
Progresul București: 

Moraru (Ploiești) a C. S. 
Electroputere Cra- 

Andrei (Sibiu) a 
Steagul

gidia : 
c. s. 
peni : C.

SERIA A an-A :
Făgăraș 
M. ”
Tîrgoviște - 
iova : T.
Autobuzul București 
roșu Brașov: N. Rainea (Bîrlad) 
a S. N. Oltenița — Chimia Tr. 
Măgurele: S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) a F.C.M. Giurgiu — 
Tractorul Brașov : V. Gligorescu 
(Ploiești) a Minerul Motru — 
Automatica Alexandria : I. Chi- 
libar (Pitești) a Metalul Mija — 
Chimia Rm. Vîlcea : C. Dinules- 
cu (București) a Metalul Bucu
rești — Dinamo Slatina : N.
Cursaru (Ploiești) ® Metrom 
Brașov — Voința București : T. 
Leca (Brăila).

SERIA * — * ----------
Tomnatic 
nedoara: 
a U. M.

A III-A ț • Unirea 
Corvinul Hu- 

(Brașov)
— F. C. 
Gh. Ionescu

_ Timișoara — Metalur
gistul Cugir : V. lacob (Oradea) 
a Gaz metan Mediaș — Ind. sîr- 
mei C. Turzii : St. Marian (Si
ghișoara) a Victoria Călan — 
Minerul Moldova Nouă : Al. Ene 
(Craiova) a Sticla Turda — 

Timișoara: I. Rus (Tg. 
a Victoria Cărei — F.C. 

Sibiu : N. Dinescu (Rm.
© Rapid Arad — Dacia

C.F.R.
Mureș)
Șoimii
Vîlcea) _ __
Orăștie : Gh. Retczan (București) 
n C.I.L. Sighet — Mureșul Deva: 
V. Roșu (București) a Gloria 
Bistrița — F.C. Baia Mare : C. 
Niculcscu (București).



MARGINALII LA CAMPIONATELE BALCANICE

SUCCESELE GIMNAȘTILOR NOȘTRI 
SĂ NU NE ÎMPIEDICE

SĂ LE VEDEM
După cum se știe, la Pleven 

(Bulgaria) s-a consumat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, cea 
de-a 7-a ediție a Campionate
lor balcanice de gimnastică, 
competiție dominată — ca și 
precedentele — de echipele 
României. Gimnastele și gim- 
naștii români au cucerit nu 
numai cele mai multe medalii, 
ci și aprecierea unanimă a 
specialiștilor care au urmărit 
întrecerea. L-am rugat pe se
cretarul general al Federației 
române de gimnastică, NI- 
COLAE VIERU, să ne împăr
tășească cîteva impresii în le
gătură cu acest concurs, cu re
feriri speciale la adresa com
portării sportivilor români.

— Cum apreciați evoluția 
echipelor României cu pro
gramul impus ?

— Pentru noi, campionatele 
balcanice au constituit primul 
concurs oficial în cadrul că
ruia gimnaștii și gimnastele au 
prezentat noile exerciții im
puse. Consider că acestea au 
fost bine însușite și corect 
executate, mai ales de către 
fete. In ce-i privește pe băieți, 
ei au manifestat unele slăbi
ciuni, mai ales la cal și pa
ralele, aparate la care am înre
gistrat și greșeli în cadrul con
cursului. în orice caz, față de 
testul de selecție ce a avut loc 
la București, atît gimnastele cît 
și gimnaștii au evoluat la Ple
ven considerabil mai bine, fapt 
ce ne arată că sportivii noștri 
fruntași știu să se mobilizeze 
în cadrul unui concurs interna
țional de răspundere.

— Socotiți încheiată elabora
rea exercițiilor liber alese ale 
gimnaștilor noștri fruntași? La 
ce nivel au fost ele prezentate 
ia Pleven ?

— Mă voi referi, mai întîi, 
ia fete. După cum știți, am 
aliniat acolo echipa secundă a 
țării. Cu toate acestea, gimnas
tele noastre au manifestat, la 
liber alese, o superioritate 
netă în fața adversarelor, fă- 
cînd o adevărată demonstrație 
de măiestrie. Aceasta nu ne 
împiedică, însă, să facem ob
servația că în exercițiile unora 
dintre gimnaste mai sînt defi
ciențe, care vor trebui cît mai 
grabnic corectate. Astfel, tre
buie îmbunătățite unele com
binații la sol (Grlgoraș, Milea), 
paralele (Grigoraș, Gabor, Sa- 
bău). Gimnaștii noștri s-au de
tașat și ei de principalii lor 
adversari, sportivii bulgari (de
seori creditați cu note prea

BOX • Filipinezul Erbito Salavaria 
,i-a păstrat titlul da campion mon
dial la categoria muscă (versiunea 
WBA), învingind la puncte, in 15 re
prize, pe japonezul Susumu Hana- 
gata. Meciul s-a disputat la Yoko
hama.

CĂLĂRIE • Concursul internațio
nal de la Londra a continuat cu 
disputarea unei noi probe de obsta
cole, in care victoria a revenit en
glezului David Broome (pe „Philco"). 
cu timpul de 43,2. Pe locul secund 
s-a clasat campionul vest-german Al
win Schockemohle („Santa Monika") 
43,9.

CICLISM • Prima etapă a cursei 
de amatori, care se desfășoară pe 
șoselele din jurul orașului Caen, a 
revenit olandezului Albertus Pronck. 
care a parcurs 144,500 km în 3h15:14. 
Pe locul 2, în același timp cu în
vingătorul, s-a clasat rutierul sovie
tic Nikolai Gorelov • Cursa de la 
Lissone (Italia) a fost cîștigată de 
rutierul belgian Roger de Vlaeminck 
(214 km în 5h31), întreeîndu-i la sprin
tul final pe Freddy Maertens, Frans 
van Looy șl Eddy Merckx • După 
desfășurarea Marelui Premiu al Na
țiunilor, liderul clasamentului trofeu
lui „Super-Prestige Pernod" continuă 
să fie Eddy Merckx, cu 405 puncte. 
II urmează Roger de Vlaeminck - 
246 p, Bernard Thevenet — 240 p, 
Francesco Moser — 195 p, Freddy 
Maertens — 191 p, Joop Zoetemelk - 
190 p.

TURNEELE ZONALE
BELGRAD, 9 (Agerpres). în 

cadrul turneului zonal feminin 
de șah de la Pola (Iugoslavia) 
s-au disputat partidele întrerup
te în primele trei runde. Marga
reta Teodorescu a remizat cu 
Lazarevici, iar Suzana Makai 
cu Kalchbrener. în alte partidei 
Ferrer-Erenska 1—0 ; Lazare- 
vici-Makai 1—0 ; Erenska-Hart- 
ston Vz—*/«.

în clasament, după trei run
de, conduc Veroczy, Vokralova 
Si Lemaciko cu cite 2Vz punc
te.

SI LIPSURILE
mari), dar și la el s-au ma
nifestat neajunsuri. Combina
țiile la paralele nu corespund 
în totalitate, săriturile nu sînt 
la un nivel satisfăcător la 
toată echipa, iar la sol trebuie 
îmbunătățite combinațiile pen
tru ca exercițiile să devină 
mai complexe, mal dinamice, 
mai spectaculoase. Pentru a

NICOLAE OPRESCU 

ne menține poziția fruntașă în 
arena mondială, e necesar ca 
atît Dan Grecu, campionul 
nostru european, cît și Ncolae 
Oprescu, în remarcabil progres, 
să-și modifice coborîrea la 
inele, pentru ca aceasta să cîș- 
tlge în valoare. Deși am făcut 
atîtea observații critice, se 
poate spune că Dan Grecu a 
avut o evoluție mulțumitoare, 
că Nicolae Oprescu este în pro 
greș la inele și bară, că Gali 
și Cepoi au concurat, în ge
neral, bine, dar că ultimul tre
buie să evolueze cu mai multă 
convingere și încredere în po
sibilitățile lui. La fete, remarc 
comportarea bună a Ancăi Gri
goraș, Georgetei Gabor și Lu
miniței Milea, ultima dînd do
vadă de o mare voință, con- 
curînd accidentată în ziua a 
doua și Ia finalele pe aparate.

''onstantin MACOVEI

• PE SCURT•
HANDBAL • La Dessau, în me

ciul amical dintre selecționatele mas
culine ale R. D. Germane ți Suediei, 
victoria a revenit gazdelor cu 16-15 
(10-6). Din formația R. D. Germa
ne s-au evidențiat Kaehlert (7 p) și 
Lakenmacher (4 p), iar de la oas
peți Johansson (9 p).

HOCHEI • Intr-unui din derbyurlle 
campionatului U.R.S.S., echipa Spar
tak Moscova a întrecut cu 4—2 for
mația Aripile Sovietelor Moscova. Tor
pedo Moscova a cîștigat cu 6—4 par
tida susținuta în deplasare cu forma
ția Himik Voskresensk. Lidera clasa
mentului continua să fie Dinamo 
Moscova — 17 p (din 11 jocuri), ur
mată de Ț.S.K.A. Moscova — 15 p 
(din 10 jocuri).

KARATE • Campionatele mondia
le s-au încheiat la Long Beach (Ca
lifornia) cu întrecerile individuale. 
Titlul de campion absolut a revenit 
japonezului Kuneyo Hamagucho, care
l-a  întrecut în finală pe compatriotul 
său H. Junichiro.

RUGBY • Echipa Argentinei și-a 
început turneul în Franța jucînd la 
Bayonne cu o selecționată regională. 
Rugbyștii francezi au terminat învin
gători cu 27—14 (9—10).

SCHI • La Oberhoff (R.D.G.), pe 
o trambulină de material sintetic, s-a

FEMININE DE ȘAH
KARLOVY VARY, 9 (Ager

pres). — în turneul zonal femi
nin de șah de la Karlovy Vary, 
după 3 runde conduce Petra 
Feustel (R.D.G.) cu 2,5 puncte, 
urmată de Elisabeta Polihronia- 
de (România) cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă. Polihroniade 
a cîștigat partida întreruptă în 
runda a doua cu Vuorempaa, 
iar în runda a treia a întrerupt 
în poziție complicată cu Hanne
lore Weichert. Katia Jovanovici 
a cîștigat la Gertrude Baum- 
stark.

SPORTUL EE A3
ASTĂZI LA ANKARA, 

START IN BALCANIADA DE LUPTE
Azi, la Ankara, încep întrece

rile Balcaniadei de lupte gre- 
co-romane și libere la care 
participă reprezentativele de 
tineret ale Bulgariei, Iugosla
viei, României și Turciei. Deși 
regulamentul prevede ca virsiă 
limită de participare 23 de ani, 
în echipele participante sînt 
prezenți numeroși sportivi va
loroși, ceea ce face ca drumul 
spre titlurile de campioni să 
fie dificil.

De altfel, chiar în formațiile 
pe care le aliniază țara noastră 
figurează cîțiva luptători co 
frumoase cărți de vizită, unii 
dintre ei chiar componenți ai 
reprezentativelor de seniori 
ale României, participante la 
campionatele mondiale de la 
Minsk. De pildă, la greco-ro- 
mane, din echipă fac parte 
Ștefan Rusu (68 kg), Gheorghe 
Ciobotaru (74 kg) și Petre Di- 
cu (90 kg), titulari și in forma
ția de seniori. Ciobotaru s-a 
clasat pe locul VI la C.M. de 
la Minsk. Trei dintre reprezen
tanții noștri la Balcaniada de

DUMINICA SE INAlIdliREAZA
JOCURILE SPORTIVE

PANAMERICANE
Duminică se inaugurează, la 

Ciudad de Mexico, cea de a 
7-a ediție a Jocurilor sportive 
panamericane, aflate sub pre
ședinția de onoare a lordului 
Kiilanin, președintele C.I.O.

La întrecerile polisportive, 
care se vor încheia în ziua de 
26 octombrie, sînt așteptați 
aproximativ 3000 de concurenți 
din 32 de țări ale continentu
lui american.

Concursurile vor beneficia 
de toate instalațiile sportive 
care au stat și la dispoziția 
participanților la Jocurile 
Olimpice de vară din 1968. De 
altfel, celebrul arhitect Mario 
Vasquez Rana, președintele Co
mitetului olimpic mexican, este 
din nou președintele Comitetu
lui de organizare.

Jocurile sportive panameri
cane, inaugurate în 1951 cu 
prima ediție care s-a ținut la 
Buenos Aires (cu 2513 partici- 
panți), se dispută din 4 în 
4 ani. Edițiile următoare au 
avut loc, succesiv, la Mexico 
(1955), Chicago (1959), Sao Paulo 
(1963), Winnipeg (1967), Caii 
(1971). Ediția actuală a fost 
inițial acordată orașului San
tiago de Chile, apoi, după ce 
și Sao Paulo s-a văzut nevoit 
să renunțe la dreptul de or
ganizare, Mexico a fost cel care 
și-a asumat sarcina de a fi 
gazda Jocurilor.

desfășurat un concurs de sărituri cu 
schiurile in care victoria a revenit iui 
Hans Wosipiwo, cu 232,4 puncte (să
rituri de 81 m și 79,5 m). L-au ur
mat Kampf — 231,7 p și Glass — 
229,5 p.

ȘAH • După 7 runde, in tur
neul de la Manila, conduce L. Liu- 
bojevici, cu 5 p, urmat de Balinas — 
4V1 p., Polugaevski și Mecking — 4 p. 
In ultimele partide, Liubojevici i-a 
învins pe Ogaard și Pfleger, remizind 
cu Polugaevski. • In turneul de la 
Kikinda (Iugoslavia), după 7 runde : 
Nemet — 67a p. Damianovici — 5 p, 
Raicevici — 4l/i p. • La Frunze, in 
campionatul feminin at U.R.S.S., con
duc Grinfeld, Fomina și Serbina, cu 
cite 3 p (din 4).

TENIS • Rezultate din turneul fe
minin de ta Phoenix (Arizona) : Gly- 
nis Coles — Betty Stove 6—4, 1—6,
7—5 ; Maria Bueno — Ceci Martinez 
6—4, 4—6, 6—2 : Dianne Fromholtz — 
Isabel Fernandez 6—1, 6—4 ; Jeanne 
Evert — Ingrid Bentzer 7-6, 6—3. In 
,,optimi", Nancy Gunter a invins-o pe 
Glynis Coles cu 6—4, 4—6, 6—0, iar 
Fiorella Bonicelli a dispus cu 6—4, 
1—6, 6—4 de Cynthia Doerner.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 10-a) : 

O.F.K. Beograd — Radnicki Niș 
0—0 ; Vojvodina Novi Sad — Ri
jeka 1—1 ; Velez Mostar — Dy
namo Zagreb 0—1 ; Celik Zeni- 
ca — Borac Banja Luka 2—1 ; 
Buducnost — Olimpia Ljubljana
2—3. Partida Sloboda Tuzla — 
Steaua Roșie Belgrad a fost a- 
mînatâ. Clasament : 1. Steaua 
Roșie Belgrad — 14 p. (un joc 
mai puțin) ; 2. Partizan Bel
grad — 13 ; 3. Hajduk — 13 p.

BELGIA (etapa a 9-a) : Racing 
Malines — Louviere 1—0 ; Ander- 
lecht — F. C. Liege 4—1 ; Os
tende — Beerschot 2—2 ; Stan
dard Liege — Racing White Mo
lenbeek 2—2 ; Charleroi — F.C. 
Malines 1—1 ; Anvers — Beerin
gen 2—1 ; F. C, Bruges — Lo- 
keren 2—0 ; Waregem — Beve- 
ren 2—1 ; S. K. Lierse — Ber- 
chem 1—0. Clasament : 1. Wa- 

la Ankara sînt medaliați ai ul
timei ediții a campionatelor 
mondiale de juniori i I. Ilorin- 
ceanu (52 kg) și Șt. Rusu — ar
gint, iar 2. Felea (82 kg) — 
bronz.

Și în rîndul sportivilor ce ne 
vor reprezenta în întrecerile de 
libere figurează doi luptători 
clasați în primele șase locuri la 
C.M. de la Minsk i Grigore 
Condrat (57 kg) și Stclian Ifior- 
cov (100 kg). De asemenea, nu 
vor lipsi din formație campio
nul mondial de juniori, Tiberiu 
Seregely (82 kg), ca și cunos- 
cuții P. Brîndușan, N. Doro- 
banțu, V. Gheorghiu etc. bns 1—0.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

CLUBUL - FANION
AL SPORTULUI IUGOSLAV

Pe străzile înguste ale Bel
gradului vechi se circulă ex
trem de greu. Din aglomerația 
de mașini care mișună în cen
trul capitalei Iugoslaviei se ie
se după lungi minute de aștep
tare la stopuri sau la semnele 
de cedare a trecerii. Cînd, în 
sfirșit, în față îți apare, aproa
pe instantaneu, una dintre cele 
mai moderne șosele — cea care 
se îndreaptă spre Zagreb prin 
celălalt Belgrad, Belgradul Nou, 
de peste Sava, cu marile sale 
cartiere moderne — autobuzul 
se înscrie pe banda din stingă, 
trece peste cealaltă jumătate 
de șosea, pornind pe o stradă 
ceva mai puțin circulată. Ținta 
călătoriei noastre este stadionul 
„Steaua Roșie"... Dar iată, ivin- 
du-se brusc, două grupuri de 
cite patru stîlpi înalți, semă- 
nînd cu zvelte gîturi de girafe.

— tn stingă sînt reflectoarele 
stadionului „Steaua Roșie", în 
dreapta cele ale marii și per
manentei sale rivale, „Partizan" 
— ne informează ghidul.

Stadionul „Steaua Rosie" din Belgrad, poreclit „Marocana tugo-* 
slavă", datorită mărimii sale

La poarta celui mai mare 
stadion din Iugoslavia ne întîm- 
pină M. Petrovici, unul dintre 
conducătorii clubului belgră- 
dean, directorul complexului 
„Steaua Roșie". Primim răspun
suri prompte la toate întrebă
rile legate de club, de stadion, 
de modul cum este întreținut, 
de relațiile dintre „Steaua Ro
șie" și celelalte cluburi etc. A- 
flăm, astfel, că în 1975 stadio
nul a fost arhiplin — are 
105 000 locuri — la patru me
ciuri, două în Cupele europene 
și alte două în partide de cam
pionat. Complexul mai dispune 
de alte trei terenuri de fotbal, 
de o sală de gimnastică, o alta

DE FOTBAL
regem — 13 p ; 2. Lokeren — 
12 p. (ambele cu cite un meci 
mai puțin) ; 3. Anvers — 12 p.

AUSTRIA (etapa a 11-a) : Rapid 
Viena — Sturm Graz 1—0 ; Aus
tria Salzburg — Austria Klagen
furt 1—1 ; A. K. Graz — A. S. 
Linz 1—0 ; Voest Linz — Wacker 
Innsburck 0—0; Admira Wacker- 
Austria Viena 0—3. Clasament : 
1. Austria Viena — 16 p ; 2.
Wacker Innsbruck — 14 p ; 3.
Rapid Viena — 14 p.

CEHOSLOVACIA. Două parti
de restanță (etapa a 11-a) : 
Spartak Trnava — V.S.S. Kosice
3—0; Inter Bratislava — Slovan 
Bratislava 2—0. Clasament : 1.
Slovan Bratislava — 14 p; 2,
Dukla Praga — 14 p; 3. V.S.S. 
Kosice — 14 p.

ALBANIA (etapa a 4-a) : Parti
zan Tirana — Labinoti 2—1 ; ,,17 
Nendori*4 — Traktor 0—1 ; Vlaz-

ROMÂNIA - GRECIA 
12^ - 3>/x, LA SAH

în Capitală a luat sfirșu me
ciul de șah România — Grecia. 
Cișligind turul II cu 6—2. echi
pa României a obtinut victoria 
cu scorul general de 12*/,—3*/,. 
în intîlnirea seniorilor (5 table», 
rezultatul a fost 8—2. iar in a- 
ceea a juniorilor (3 table), 
4V2—IV2 în favoarea gazdelor. 
Cele mai bune rezultate indivi
duale (2 partide cîștigate) le-au 
obținut V. Vaisman. C. Partos 
și juniorul A. Negulesca.

Iată cum s-au încheiat parti
dele turului II : Ghițescu — 
Grigoriou 1—0. Urzică — Ha
laskas V2—Va. Vaisman — A- 
nastasoupoulos 1—0, Partos —• 
Pairloussis 1—0, Militelu — Lo- 
verdos */î—Va. Foișor — Doula- 
veris 1—0, Mărășescu — Kokki- 
nos 0—1, Negulescu — Skeîn

de forță, de toate anexele ne
cesare unei recuperări rapide și 
eficiente, de un club recreativ, 
o cantină-restaurant rezervată 
numai sportivilor și de o... sală 
a trofeelor cîștigate, de-a lun
gul anilor, de la înființare (4 
martie 1945) și pînă astăzi. în 
amenajare : acoperirea tribunei 
I a stadionului, operație care 
va fi terminată în anul viitor.

„Steaua Roșie" este, la ora 
actuală, cel mai puternic club 
din țara prietenă. Are secții de 
baschet, box, atletism, voie., 
handbal. Toți ochii sînt îndrep
tați, însă, spre rezultatele celei 
mai îndrăgite dintre toate — 
fotbalul. Și echipa de fotbal nu 
și-a prea dezamăgit simpatizan- 
ții, cîștigînd de 11 ori campio
natul, de 9 ori Cupa, devenind 
cunoscută și temută chiar și 
peste hotare, ea ajungînd pînă 
în semifinalele Cupei campio
nilor europeni și. recent, in 
1975, Cupei Cupelor. De altfel, 
jucători ca Geaici, Filipovici, 
Acimovici, Doicinovski, Krivo- 

kucea, Boghicevici, Iankovici șt 
alții au devenit cunoscuți in 
întreaga Europă, foarte mulți 
dintre ei fiind solicitați să joa
ce peste hotare. An de an, 
„Steaua Roșie" se revitalizează, 
lansînd noi nume. Nouă antre
nori caută și cresc cu atenție 
vlăstarele unui club care a de
venit o școală a fotbalului iugo
slav, „cedind sau împrumutind 
celorlalte echipe peste 120 d« 
jucători în ultimii 20 de ani" 
— cum ținea să sublinieze S. 
Ciosici, secretarul clubului bel- 
grădean, clubul-fanion al spor
tului iugoslav.

Laurențiu DUMITRESCU

nia — Lokomotiva • Dur res’ 3—1 ; 
Luftetari — Dinamo Tirana 1—1; 
Flamurtari — Naftebari 0—0. Cla
sament : 1. Vlaznia — 7 p; 2. 
Partizan — 6 p ; 3. Naftetari — 
5 P.

• La Lodz s-a disputat me
ciul dintre echipele Poloniei și 
Ungariei. Formația gazdă a ob
ținut Victoria cu 4—2 (3—1), prin 
punctele înscrise de Marks (min. 
30 și 79), Kmiecik (min. 12) și 
Kasperczak (min. 17). Pentru 
oaspeți au marcat : Nagy (min. 
10) și Pusztai (min. 89). Jocul 
dintre formațiile de tineret (sub 
23 ani) ale celor două țări a 
avut loc la Hajduszoboszlo și 
s-a încheiat tot cu victoria fotba
liștilor polonezi : 3—2 (0—2).
• în prima etapă a turneului 

ce se desfășoară în localitatea 
Portoroz, rezervat formațiilor de 
tineret, Iugoslavia a învins Aus
tria cu 2—0 (1—0), meciul dintre 
Cehoslovacia și Franța închein- 
du-se la egalitate : 1—1 (0—1).
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