
BN FBUMOS SUCCES
AL VOLEIBALIȘTILOR noștri.
3-1 CU ECHIPA POLON J

CAMPIOANA MONDIALĂ
Mieruri, U Tim’șoara, se ia disputa partida revanșă

Cea de a sasaa înlilnire din 
acest sezon dintre reprezentati
vele masculine de volei aie 
României si Poloniei s-a în
cheiat aseară eu o frumoasă 
victorie a sportivilor noștri cu

tiile cele mai bune pentru rea
lizarea atacurilor. Totuși, este 
nevoie de o mai mare concen
trare pe întreg parcursul me
ciului. Echipa Poloniei nu a ju
cat de această dată cu aplombul

încă o dată 
punctează.

blocatul oamafilor este depășit ti echipa noastră 
Foto : Dragos NEAGU

5). Partidă* am 
oferit nuin-cro-

(9. —11. 10. 
Floroasca a 
spectatori o dispută a'trac- 
ambele formații încercînd 
pună, la punct ultimele a- 

înaintea
care 

,, . •■,. .-L.-:----- in lusosluvia.Voleibaliștii noștri au acționat 
bine în ansamblu, au combinat 
destul de variat la fileu, reu
șind să depășească puternica 
garnitură poloneză, deținătoare 
a titlului mondial. De altfel, 
caracteristic pentru potențialul 
de toc al ~ garniturii antrenate 

și Florin 3a- 
evoluția din 
care sextetul 
ca un meca- 

piîinct. Dumă-
' • au

, . _ ,, , , U L Ț vava,
sind cu regularitate breșele din 
blocajul advers. La reușitele a- 
cestora se mai adaugă si cele 
ale lui orosz. care a găsit pozi-

3—1 
sala 
șilor 
ti vă, 
sâ-și.......................... .........
mănunte de pregătire i 
campionatelor europene, 
încep sîmbătă

de joc al C— 
âe Aurel Dragau 
laiș ni s-a părut 
ultimul set, în 
nostru a acționat 
nism bine pus la ._____
noiu, Tutovan, Schreiber 
depășit apărarea adversă.

cunoscut, elevii lui Hubert 
Wagner evoiuînd deseori lipsiți 
de convingere, greșind neoer- 
mis de mult.

Arbitrii M. Oancea și V. Ren- 
ghel au condus următoarele for
mații : ROMANIA : Orosz, Ar
buzov, Tutovan (Bartha), Schrei
ber (Pâușescu), Dumănoiu și 
Pop ; POLONIA : Lasko (Ry- 
baczewiski), Gawlowncki (Jasu- 
kieviez), Czaja. Stcfanski (Bo- 
sek), Sadalski, Wojtowicz (Lu- 
biejeski).

Partida revanșă se va disputa 
miercuri, în sala sporturilor 
din Timișoara.
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Pe marginea comportării submediocre a echipei naționale

ffiPREZENTARtA MHWIMIA BE PlîtS IIGIU
- PROBLEMĂ MAJORĂ A fOTBALULUl NOSIRU

De ce „ll“-Ie sau „lt“-!a. 
dacă adăugăm și înlocuirile, 
care au. jucat duminică în me
ciul amical cu Turcia nu au 
semănat aici pe departe cu • 
echipă națională de tos hal a 
României dorită de noi loțl t 
îndeosebi după pauză, slăbire* 
generală a potențialului fizic, 
ca să nu mai amintim de ab
sența, aproape totală, a organl» 
zării jocuiui. nu părul jenante 
intr-o asemenea măsură, îhtfi 
sc. poate afirma că nici mă
car atunci cind echipa Româ
niei era învinsă la București, 
evoluția nu era aiit de palidă 
și dezarticulată. De altfel, acest 
2—2, obținut in ultimele se
cunde, salvează palmaresul re
prezentativei române (neîn-

vinsă fa București din 1972) insă 
păstrează gustul amar al unui 
eșec da comportare pe care ju
cătorii, antrenorii, specialiștii și 
oficialii federației, ca și iubito
rii fotbalului, noi toți, il vom 
«tmțl încă multă vreme.

Această neașteptată prestație 
submedfocră a echipei națio
nale este cu atlt mai ciudată, 
cu rit, foarte rar, pentru un 
joc amical inter-țări se sacri
fică o etapă de campionat. 
Prin urmare, antrenorii echi
pei și selecționabilii au avut 
la dispoziție șase zile pentru 
pregătire, in condiții excelente. 
De ce atunci echipa noastră 
națională a jucat ca și cum ar 
fi cbborît din avion înainte de 
joc ? E adevărat, vremea s-a

schimbat brusc, a plouat, te
renul a fost greu, insă tot ati- 
tea dificultăți au avut și ad
versarii. De ce aceștia au fost 
mai proaspeți ? Antrenorul Va
lentin Stănescu n-a vrut să ex
plice nimic după joc, a refu
zat să tacă declarații presei.

Explicațiile pot fi de ordin 
■pc-cial, rezumate Ia acest joc, 
și de ordin general, privind 
pregătirea echipei naționale în 
complexul ei.

Acelea core se referă ta me
ciul cu Turcia s-ar putea rezu
ma astfel :

— SELECȚIONARE DEFEC
TUOASA : a. titularizarea unor

(Continuare in pag 2-3)

Mîine, in Divizia A LA PETROȘANI SI CRAIOVA,
„CAPETELE DE AFIȘ" ALE ETAPEI A IX-a

CLASAMENTUL LA ZI
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Azi. de la ooa 18, vor putea 
fi urmărite pe micul ecran se- 
lecțiuni înregistrate de la par
tid» România — Polonia.

Emanuel FANTANEANU

ÎNAINTEA finalelor

BOX

seu
Dobrescu (stingă) 
ți Cuțov ne-au o- 
ferii 
meciuri
loose. lati-i 
doi in toiul 
Sperăm «d-i 
dem pesta
zile pe ringul fina

lelor

CAMPIONATELOR REPUBLICANE
DE

SPRE A 12-a
ÎNTÎLNIRE 

CUTOV-
DOBRE

In ultimii ani. una dintre 
tele mai pasionante rivalități 
«portive a întreținut-o disputa 
iintre boxerii dinamoviști Ca- 
istrat Cuțov și Paul Dobrescu. 
deși au trecut zece ani de Ia 
»rimul lor meci, cînd erau în
să juniori, „socotelile" dintre 
el încă nu s-au încheiat, am- 
aii fiind In continuare corifeii 
categoriei ușoară din țara noas
tră. Meciurile Cuțov—Dobrescu 
continuă să rămînă in prim- 
olanul atenției iubitorilor de 
box. Foarte multi dintre aceștia 
ar putea răspunde cu exactitate 
la întrebarea „cînd a avut loc 
ultima întîlnire Cuțov—Dobres- 
C’t ?“, dar puțini știu că, de 
pildă, Calistrat Cuțov este stu
dent la I.E.F.S.. iar Paul Do
brescu la Facultatea de drept, 
'’vtorul 
fizică și 
prieteni, 
rivalități 
Revenind 
nu se poate să nu ne pîndim 
€■' satisfacție că în curind vom 
arista din nou la un meci Cu
tov—Dobrescu. unul dintre crie 
mri frumoase si mai ""toitante 
sr-n-tacole nugilistice. Bine pre
gătiți de fiecare dată, cei doi

profesor d-e edu^He 
viitorul jurist rămîn 
în ciuda neîmpăcatei 
sportive de oe rin<». 
la aceasta din urmă,

M line, etapa a 
ziei naționale A 
meciul Sportul 
F.C. Olimpia fiind amânat) pro
gramează intilniri care se anun
ță interesante și echilibrate. 
„Capete de afiș" : partida de la 
Petroșani, unde actualul lider 
se așteaptă la o ripostă caracte
ristică echipei care simte... sub
solul clasamentului, și aceea de 
la Craiova, unde se vor afla 
față in față campioana in func
ție și... fosta campioană. Atu- 
urile echipei lui Cern&iaau : un 
crescendo de formă și mai țm-

PROGRAMUL COMPLET AL „RUNDEI" 
F. C. CONSTANȚA — C.F.R. CLUI-NAPOCA
UNIVERSITATEA CRAIOVA— DINAMO 
F.C.M. REȘIȚA 
JIUL 
F. C. BIHOR 
POLITEHNICA IAȘI 
RAPID
(Stadionul „Republica") 
„U" CLUJ-NAPOCA 
Tocrta partidele încep

IX-a a Divi- 
(incompletă, 

studențesc —
tine indisponibilități, în compa
rație eu Dinamo care anunță 
trei absențe : Lucescu, Cherau 
și Dumitrache. Partide „fier
binți" par a fi și cele de la 
Constanța și de la Iași. în pri
ma, Fotbal Club, cu o situația 
precară in clasament, va avea, 
probabil, probleme cu u<l ad
versar disciplinat tactic cum 
este C.F.R.-ul. în a doua, capri
cioasa, pe teren propriu. 1’oM- 
lehnica întîlnește echipa arge- 
șeană. In fața căreia a mal 
pierdut puncte în trecutele 
ediții.

— U. T. ARAD
— STEAUA
— AS.A TG. MUREȘ (televizat)
— F. C. ARGEȘ
— POLITEHNICA TIMIȘOARA

— SPORT CLUB BACAU
, la ora 15. (Citiți. in pag. 2—3, 

vești despre pregătirile divizionarelor A pentru etafKt de 
miine).

întotdeauna 
spectacu- 

pe cei 
luptei, 
reve- 

dteva

sportivi au oferit partide echi
librate ai nu ne îndoim că și 
acum. In finalele campionatu
lui, vor face la fel. Vorbim des
pre o nouă finală 
brescu ca despre o 
deoarece nu vedem 
ceilalți participant!
ar putea bara drumul vreunuia 
dintre cei doi favoriți.

Calistrât Cuțov gi Paul Do
brescu s-au Înfruntat pînă a- 
cum pe ring de 11 ori. Prima 
lor întîlnire, ca juniori, s-a 
terminat la egalitate. In cele
lalte zece, victoria a revenit de 
șase ori lui Cuțov si de patru 
ori lui Dobrescu. El nu s-au 
mai întîlnit de anul trecut, cînd 
Dobrescu a câștigat la „Centu-

Cutov—Do- 
certitudine, 
care dintre 
la întreceri

ra de aur", iar Cutov în finala 
campionatului. De reținut că 
nici un meci dintre ei nu s-a 
încheiat înainte de limită, ceea 
ca reflectă un sensibil echili
bru de forțe. Acum așteptăm 
nerăbdători cea de a 12-a con
fruntare. Ca de fiecare dată, 
iubitorii boxului sînt împărțiți 
în două tabere, unii pronosti- 
cind victoria lui Cuțov, alții pe 
a lui Dobrescu. Cine va învin
ge de această dată e greu de 
spus. Și totuși există un ciș- 
tigător sigur :
Păcat că nu avem rivalități 
sportive între pugiliștl alît de 
valoroși Ia toate categoriile...

boxul nostru.

Petre HENȚ

CONDIȚII PENTRU DIVERSIFICAREA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASĂ 

IN LOCALITĂȚILE RURALE
Este un fapt incontestabil : 

activitatea sportivă constituie 
o prezență activă, permanentă, 
în marea majoritate a comune
lor și satelor. In toate județele 
tării. îndeosebi după Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 
bruarie-martie 1973 și ca 
mare a sarcinilor precizate 
documentele Conferinței pe 
ră a mișcării sportive — 
prinderea celor mai largi cate
gorii de cetățeni în practicarea 
sportului, pentru întărirea să
nătății, stimularea și dezvolta
rea energiilor și a 
lor creatoare ale 
muncii — au fost 
competiții sportive 
mediului rural, pe comune și 
grupe de comune la diferite 
ramuri de sport ; s-au desfă
șurat campionate județene să
tești Ia fotbal, oină, handbal, 
volei și alte ramuri, au fort or
ganizate „duminici cultural- 
soortive" care au angrenat sute 
de mH de tineri și vîrstnici.

fe- 
ur- 
de 
ta- 
eu-

capacități- 
oamenilor 
organizate 

specifice

cooperatori și mecanizatori din 
agricultură.

Disciplina dominantă — în 
calendarul campionatelor jude
țene și sătești — o constituia 
fotbalul, cu largă priză la toata 
categoriile de cetățeni, practi
cant» sau spectatori. Si nu este 
rău. Fotbalul sătesc oferă spec
tacole atractive și el a crescut 
multe talente promovate in e- 
chlpeăe de nivel superior. Din- 
tr-o amplă șl atentă analiză 
efectuată de secția de specia
litate a C.N.E.F.S.. privind e- 
voluțla sportului de masă in 
mediul rural, reiese că disci
plinele cele mai populare — 
după sportul cu balonul rotund 
— sînt handbalul, oină, voleiul, 
popicele, șahul... Există județe 
In care s-au creat adevărate 
tradiții. Cîteva cifre sînt sem
nificative ■: tn județul Boto-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3)



PLUTONUL PERFORMERILOR
SE CERE A FI LĂRGIT

cam- 
zbor

Cea de a treia ediție a 
pionatelor naționale de 
eu motor, desfășurată la Ghirn- 

- bav-Brașov, a depășit, fără în
doială.- în .unele compartimente 
nivelul competițiilor preceden
te. Faptul cel mai îmbucurător 
este că asistăm la o puternică 
afirmare a unui întreg lot de 
piloți în probele de acrobație. 
Este știut că. în trecutul avia
ției, școala românească de a- 
crobație s-a bucurat de mare 
prestigiu internațional. în ulti
mul deceniu, însă, a existat 
,— nejustificat — o prea slabă 
preocupare pentru acest gen de 
zboruri, care constituie treap
ta cea mai înaltă a pregătirii 
piloților. Evoluțiile de la Bra
șov ale unor piloți ca Cezar Ru- 
su — campion absolut, Mihai 
Albu, Nicolae Contu, Octavian 
Ulici, Dorina Gutsch nu numai 
că au îneîntat, dar dau speranțe 
peimtru redresarea — la înalte 
valori — a acrobației aeriene. 
Aceasta cu condiția ca, înce- 
pînd de la federația de specia
litate pină la instructorii de 
zbor, să existe, in continuare, 
preocupări pentru un foarte 
riguros și continuu program de 
antrenament*.

După cum ne mărturisea se
cretarul general al F.A.R., Au
rel Caloianu, există toate con
dițiile — umane si tehnice -- 
pentru ca in scurtă vreme ti
nerii noștri zburători să se 
poată prezenta cu mari sanse 
la cele mai importante compe
tiții internaționale de acrobație.

Legat de campionate, în an
samblu, merită a fi subliniate, 
de asemenea, funcționarea foar
te bună a. ansamblului de asis
tență tehnică, de pregătire ire
proșabilă a materialului volant, 
de către personalul de specia
litate.

Dar, întrecerile au prilejuit 
și o seamă de constatări asu
pra cărora este necesar să se 
îndrepte preocupările în viitor. 
Astfel. în comparație cu evolu
țiile acrobatice, rezultatele înre
gistrate în probele de raid și 
aterizare la punct fix nu s-au 
ridicat la nivelul așteptărilor. 
Navigația pe un traseu ca cel 
oferit în concurs — destul de 
scurt — era relativ ușoară, dar 
6-au comis, totuși, o seamă de 
erori de caicul care dovedesc că 
o seamă de piloți privesc cu

destulă ușurință zborul cu ade
vărat științific. Insuficient se 
insistă și asupra aterizărilor la 
punct fix. Așa se explică fap
tul că unii instructori de zbor 
cu îndelungată experiență au 
pierdut în această probă puncte 
prețioase, care i-au „aruncat" 
cu multe locuri in urmă în cla
samentul general. Aceste situa
ții se cer temeinic analizate, eu 
atît mai. mult cu cit în calenda
rele sportive ale federațiilor de 
specialitate din alțe țări, pîț și 
ale F.A.I., se înscriu tot mai 
multe raliuri aeriene cu probe 
de regularitate și, aterizări" i ia 
punct fix, competiții la care, in

CEZAR RUSU

viitor, vor participa, fără în
doială. și piloții noștri.

Este necesar să adăugăm, la 
cele de mai sus, că. întrecerile 
de zbor cu motor din acest, an 
ar fi avut de câștigat în va
loare dacă la ele ar fi luăț 
parte și o seamă de piloți ai 
Școlii de aviație „Aurel Vlai- 
cu“ și chiar tineri zburători de 
la aviația utilitară și de trans
port. Ne gîndim, de ademenea, 
că ar trebui promovați la cam
pionatele naționale mai mulți 
tineri, dintre cei care abia își 
fac ucenicia în activitatea de 
aviație.

La buna organizare a între
cerilor de la Brașov au contri
buit efectiv și cu mult entu
ziasm organele locale, preocu
pate pentru îmbogățirea succe
selor aeroclubului ce poartă nu
mele lui Mircea Zorileanu .

V. T. MUREȘ

CUPROM BAIA MARE Șl JIUL PETROȘANI- 
PROMOVATE IN PRIMA DIVIZIE DE TENIS

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTR

meciu- 
promo-

Ediția din acest an a 
rilor de baraj pentru . 
varea în prima divizie de tenis 
pe echipe a țării (seria a II-a), 
a adus cîștig de cauză unor for
mații din localități cu vechi 
tradiții în sport. Este vorba de 
Cuprom Baia Mare și Jiul Pe
troșani. Ele au luat locul-echi
pelor Petrolistul Gîmpina și 
Dunărea Galați, retrogradate.

La întilnirile de baraj — des
fășurate pe terenurile T.C.B. — 
au luat parte următoarele șase 
echipe : Cuprom. Jiul, Industria 
sîrmei Cimpia Turzii, „Tot îna-

CAMPIUATEIE REPUBLICANE
TINERET

începind de astăzi și pină du
minică, cei mai buni tineri scri- 
meri vor evolua pe planșele 
sălii Floreasca II din Capitală 
in cadrul campionatului repu
blican dc tineret.

Deși pină 
mondiale de tineret mai sînt 
destule luni 
programată la Poznan, în Polo
nia, între 16 și 19 aprilie), ac
tuala ediție a campionatului na
țional constituie principalul cri
teriu de selecție. Și cum prin
tre competitorii acestei catego
rii de vîrstă (limita în probele 
individuale — 20 ani, în cele pe 
echipe — 19 ani) sc numără 
trăgători aflați în plină ascen
siune. valorică, candidați chiar 
la un loc în echipele reprezen
tative ce urmează să concureze 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal, se scontează pe în
treceri deosebit de disputate, 
înscrierea în concurs a Marce
lei Moldovan (Șc. sp. Satu Ma
re) și Aurorei Crișu (Dinamo) 
la floretă fete, a floretiștilor 
Petru Kuki (T.E.F.S., campion 
mondial de tineret) și Petre 
Buricea (Dinamo), a sabrerilor 
Ion Pantelimonescu (actualul 
campion național la seniori) și 
Mihai Frunză (ambii Dinamo), 
sînt o dovadă în acest sens.

Astăzi, începind de la ora 8, 
se dispută proba individuală de 
floretă băieți, iar mîine, cea de 
floretă fete.

la campionatele

(ediția 1976 este

inte“ din Capitală, Jiul T.C.I.F. 
Craiova și Caraimanul Bușteni. 
In faza preliminară tenismanii 
din Cimpia Turzii au dispus cu 
9—6 de cei din Craiova. In a 
doua partidă, „Tot înainte" 
București a întrecut cu 15—0 pc 
Caraimanul Bușteni.

Echipa Cuprom din Baia 
Mare (condusă de dr. A. Maior) 
s-a prezentat în competiție cu 
un lot de jucători bine pregă
tiți. Ei au dispus cu 15—0 de 
Industria sîrmei. Cîteva rezul
tate : A. Viziru — I. Giurgiu 
6—1, 6—2 ; A. ------ - - -
can 6—0, 6—0
M. Fetița 6—0, 10—8 ; I. Russen 
— A. Olteanu 6—2, 6—3.

în celălalt meci decisiv pen
tru promovare, Jiul Petroșani a 
întrecut cu 8—7 pe reprezen
tanții clubului „Tot înainte". 
Antrenați de prof. Mircea Pas- 
cu, tenismanii din Valea Jiului 
au reușit, astfel, cea mai fru
moasă performanță de la înfiin
țarea secției de tenis. Cîteva 
rezultate : Nemeș — Zancu 6—3, 
6—1 ; Dumitrescu — Pană 0—6, 
6—2, 4—6 ; Manea — Pantazopol 
6—2, 6—1 ; Voevod — Nisiparu 
6—3, 4—6, 6—3 ; Felicia Stan — 
Lucia Romanov 5—7, 2—6 ; Ră- 
dița Popovici — Maria Roma
nov 0—6, 0—6.

Iată Ioturile complete ale ce
lor două echipe promovate in 
prima divizie a țării. Jiul Pe
troșani : Dan Nemeș, Codin Du
mitrescu, Florin Manea, Mihai 
Voevod, Felicia Bucur și Rădi- 
ța Popovici ; Cuprom Baia Ma
re : A. Sutd, A. Viziru, Z. Ne
meth, C. Ionescu, I. Russen, 
Angela Crăciun și Carmen Gar-

IOSIF MOLNAR (c
a Cani
de că-

Sutd — I. Fele- 
; C. Ionescu

Ediția din ’acest an 
pionatelor republicane 
lârie. ce a avut loc săptămîna 
trecută la Sibiu, i-a adus lui 
Iosif Molnar două noi titluri. 
I, Molnar se remarcă prin 
conștiinciozitate la antrena
mente, răminînd in continuare 
unul dintre cel mai buni spe
cialiști in dresaj de la noi, 
deși în primăvară și-a sărbă
torit 50 de am (s-a născut la 
20 martie 1925 lâ Jucul de Jos, 
județul Cluj). Component al 
formației Steaua (antrenor Ni- 
colae Marco ei), după ce primii 
pași i-a făcut la „Dîmbovița” 
Tirgoviște sub îndrumarea lui 
Mihai Mavrache, Iosif Molnar 
este multiplu campion națio
nal. Pasiunea pentru călărie, 
pentru dresaj, a transmis-o și 
fiicei sale, care a reușit să-și 
înscrie numele pe tabloul 
onoare al campionilor la 
niori. De altfel. înainte
campionat, Iosif Molnar 
mărturisea că „aș fi deosebit 
de mulțumit dacă voi putea 
aduce echipei noastre încă un 
titlu, alături de cel cucerit la

Balcaniadă] 
totodată, <| 
depuse în ] 
faptului ca 
năr“. De |

de 
ju
de 
ne

maestru al

NICOLAE H^RIMCEANU (hi

Divizia A la rugbyIn

0 ETAPA ATRACTIVĂ

HACCMFT CLASAMENTUL CAM- DMO'-nCI P|ONATULU| FEMI-
NIN, după etapai a 1-4-a

GRUPA 1-6
1. I.E.F.S. 17 16 1 1414-1031 33
2. Rapid 17 15 2 1209-1011 32
3. Olimpia 17 10 7 1168-1119 27
4. Politehnica 17 9 8 1220-1115 26
5. Univ. Timiș. 15 9 6 972- 971 24
6. ,.U" Cj.-Nap. 15 6 9 992-1053 21

GRUIPA 7- 12
7. Crișul 17 9 8 1154-1099 26
8. C.S.U. Gl. 17 8 9 991-1044 25
9. Voința 17 6 11 992-1061 23

10. Progresul 17 5 12 893-1069 22
11. C.S.U. Tg. M. 17 4 13 890-1125 21
12. Sănătatea 17 3 14 1024-1251 20

oceloși traseu (împrejurimile fermei 
Roșia — șos. Pipera), începîntd de la 
ora 15.30. Următorul ciclocros se vo 
desfășura la data inițial stabilită (du
minică 19 octombrie) pe un traseu 
din preajma stadionului Metalul, în- 
cepind de la ora 10.

HOCHEI pe’
LOC!

• TURNEUL INTERNAȚIONAL MAS
CULIN DE LA KOSICE a oferit, în fi
nal, următorul clasament: 1. V.S.T. Ko
sice, 2. V.S.D. Zilina, 3. Universitatea 
Timișoara, 4. Politehnica București, 5. 
V.S.L.D. Zvolen, 6. A.Z.S. Cracovia 
• FESTIVAL DE MINIBASCHET LA 
BOLINTINU DE VALE. La Școala ge
nerală din Bolintinu de Vale a fost 
organizat un reușit Festival de mini- 
baschet, în cadrul căruia au avut loc 
meciuri demonstrative între echipa 
locală și cea a Școlii sportive nr. 2, 
exerciții de îndemînare, concurs pen
tru „Coșul de aur" și au fost expuse 
desene avînd drept subiect minibas- 
chetul. • CZMOR Șl MINIUS LA 
STEAUA. In viitorul campionat masculin 
Czmor și Minius de la Universitatea 
Timișoara vor juca la Steaua. Ambii 
își satisfac stagiul militar.

ICM PLOAIA Șl MAI ALES 
VIULIom TERENUL complet des 
fundat au determinat ca organizatorii 
(reprezentanții clubului sportiv Voin
ța), împreună cu antrenorii secțiilor 
de ciclism din Capitală, să decidă a- 
minarea disputării primului ciclocros 
al sezonului, cu cîteva zile. întrece
rile vor avea loc joi după-amiază,^ pa

GHEOR- 
PRIMUL

La Miercurea Cîuc s-a încheiat 
primul tur al grupei valorice secunde 
a campionatului republican, lată re
zultatele din ultimele două zile : A- 
gronomia — Tractorul 6—3, Unirea — 
Tîrnava 9—3, Sp. stud. A.S.E. — Li
ceul nr. 1 6—3, Tîrnava — Tractorul 
7—5, Unirea — Sp. stud. A.S.E. 4—2 I. 
Agronomia — Liceul nr. 1 9—5.
1. Unir. Sf. Gheorghe
2. Sp. stud. A.S.E.
3. Tîrnava Od.
4. Agronomlo Cj.-N.
5. Lie. nr. 1 M. Ciuc
6. Tractorul Bv.

SCRIMĂ “ “

8 
8 
6 
6 
1 
1

PLAN- 
și de 

peste hotare. Performanța aparține 
crtrenorului emerit Alexandru Csipler 
ain Satu Mare, cel care a inițiat și 
format, în orașul de pe Someș, una 
dintre cele mai puternice și mai apre
ciate scoli de scrimă de la noi • IJ- 
NUL DINTRE CEI MAI ACTIVI pre
ședinți de secții este dr. Fir. Proinov 
de la clubul sportiv Olimpia Bucu
rești. Prof. Gh. Tomiuc, antrenor co
ordonator al activității scrimerilor clu
bului, apreciază contribuția acestui 
inimos președinte (funcție obștească) 
la consolidarea secției. “ 
ple similare ? • IN
CLUJ-NAPOCA dăinuie 
tuație nefirească : sala 
C.S.M. este folosită în

H I P I SM
Un program de bună calitate a 

încadrat reuniunea de duminică, 
organizată spre a evoca împlini
rea a 100 de ani de la organiza
rea — „cu respectarea prcscrip- 
țiunilor regulamentare", — a pri
melor curse de galop la Băneasa, 
sub egida Jockey Clubului Ro
mân. De altfel, și alergarea prin
cipală a zilei, „Premiul Zori de 
zi", a dorit să reîmprospăteze a- 
mintirea faimosului cursier de 
odinioară, socotit „cel mai bun 
din cîți au alergat pe hipodromu
rile noastre", după precizările ar
ticolului din program. Din pă
cate, însă, vremea nefavorabilă a 
rărit considerabil rîndurile spec
tatorilor, astfel îneît nici festivi
tatea de premiere după această

5 4
5 4
5 3
5 3
5 0
5 0
ANI

o 1 
o 1
0 2
0 2
1 4
1 4
PE

ȘELE din țară
Performanța

27-15
33-17
32-29
27-28
18-29
15-33

Pe cînd exem-
MUNICIPIUL 

și acum o si
de scrimă a 
comun cu re-

prezentanții radioclubului din locali
tate. Organele sportive locale caută 
este adevărat, soluții pentru îndepăr
tarea acestei anomalii, dar 
căutărilor este mult prea 
VHI Fl Rezultate din
• V-/LEI zia B. Feminin : Medicina 

Timișoara — Dacia Pitești 0—3, Penici
lina II lași — Flacăra roșie Buc. 3—2, 
Maratex B. Mare — C.S. Zalău 
I.T.B. — Spartac 
Voința Buc. 2—3, 
versitatea Buc. 
Neamț — C.P.B. 
Sibiu — Mureșul 
Mureș — Vulturii Textila Lugoj 
G.I.G.C.L. Brașov _ — ' •

ritmul 
lent I 

DIVIZIA

3-0, 
3—0, Unirea Buc. — 

Medicina Buc. - Uni- 
3—1, Ceahlăul P. 
3-0, Drapelul roșu 
Deva 3—0, C.S.U. Tg.

• - — * _ ; 3-1,
Confecția Vaslui 

3-1 ; masculin : Relonul Sâvinești - 
Progresul Buc. 3—0, Aurcra Bacău — 
Electro Buc. 0—3, Marina Constanța
— C.F.R. Buc. 3—0, Grivița Roșie Buc.
— Dinamo Brăila 3—2, Politehnica lași
— Farul 1—3, Medicina Timișoara — 
Constructorul Hunedoara 3—1, C.S.U; 
Pitești — C.S.U. Baia Mare 3—0, Voin
ța Alba lulia — Foresta Arad 3—0, Ind. 
sîrmei C. Turzii — C.S.U. Brașov 2—3, 
Constructorul Brăila — C.S.M. Suceava 
3-1, Oțelul oraș dr. P. Groza — Pe
trolul Ploiești 2—3.

în campionatul Diviziei A de 
rugby este planificată mîine o 
nouă etapă, a V-a. Ca și in 
precedentele, iubitorii sportului 
cu balonul oval vor putea a- 
sista la cîteva partide intere
sante, unele cu implicații di
recte asupra părții superioare 
a clasamentelor celor două se
rii. în grupa I, Sportul studen
țesc primește replica formației 
C.S.M. Sibiu (teren Tei, ora 16), 
intr-un meci ce se anunță echi
librat. în timp ce Steaua are, 
se pare, o misiune ceva mai 
ușoară, la Constanța, cu T.C. 
Ind., campioana, Farul, se de
plasează la Bîrlad, unde toate 
meciurile cu Rulmentul sînt di
ficile pentru oaspeți. în seria a 
II-a. „capul de afiș" îl deține 
partida Știința Petroșani — U- 
niversitatea Timișoara, de altfel 
și derbyul etapei. Consemnăm, 
de asemenea, întilnirile Dina
mo — Agronomia Cluj-Napoca 
(teren Olimpia, era 10) și Olim
pia — Grivița Roșie (teren O- 
limpia, ora 16). în rest : Mine
rul Gura Humorului — Gloria 
Și Politehnica Iași — Vulcan.

SERIA I
1. Farul 4 3 10 93-22 11
2. Steaua 4 3 0 1 117-16 10
3. C.S.M. Sibiu 4 2 11 37-25 9
4. Spo/TUl stud. 4 2 11 39-40 9
5. Rulmentul 4 2 0 2 36-55 8
6. T. C. Ind. 4 10 3 29-66 6
7. Gloria 4 10 3 10-83 6
8. Minerul 4 0 13 16-70 5

SERIA A II-A
1. Știința 4 3 10 77- 24 11
2. Dinamo 4 3 0 1 98- 24 10
3. Universitatea 4 3 0 1 74- 24 10
4. Grivița Roșie 4 2 0 2 55- 39 8
5. Politehnica 4 12 1 21- 56 8
6. Agronomia 4 112 21- 50 7
7. Olimpia 4 10 3 19- 42 5
8. Vulcan 4 0 0 4 12-118 4

ABATERI SANCȚIONATE DRASTIC
în numărul din 7 octombrie 

a c. al ziarului nostru criticam 
actul reprobabil săvîrșit de an
trenorul de handbal Valentin 
Szabo de la A.S.A. Tg. Mureș 
care, „supărat" pe faptul că e- 
chipa sa a pierdut meciul cu

IN AMINTIREA CURSELOR DE ACUM UN SECOL!•••

Tn rîndul componenților e- 
chipei reprezentative de lupte 
greeo-romane (tineret), parti
cipantă la Balcaniada de la 
Ankara, s-a aliat și tînărul 
eportiv de la Dinamo Bucu
rești, Nicolae Horinceanu. 
Comportindu-se pe linia fru
moaselor evoluții din ultima 
vreme, sportivul român șl-a 
depășit toți adversarii, înscri- 
indu-și numele pe lista cam
pionilor balcanici.

Născut la 30 aprilie 1955. în 
comuna Tg. Bujor, județul 
Galați, N. Horinceanu a în-

ceput să 
anul 1970. 
rea Galați 
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DIVERSIFICAREA MW
(Urmare din pag. I) volei, 33 < 

în județul 
ța-Năsăud. 
județene s 
semenea, i 
reprezenta 
în alte c 
comunale 
Neamț, 24

șani. de pildă, au participat la 
întrecerile din cadrul campio
natelor județene sătești 46 de 
echipe reprezentative de hand
bal și 38 de volei. în Vîlcea 70 
de echipe de handbal și 26 de

C.S. ARAD II (f) Șl PRCGRE:
CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ IN4

DIVIZIONARE DE
Prima etapă a returului 

pionatelor divizonare de 
de masă

TEMIS
cam- 
tenis 

a programat sîmbătă 
și duminică trei întîlniri femi
nine și șase masculine. In ge
neral, .s-au obținut rezultate

normale, > 
tigind pe 
și la scor

cursă n-a mai putut avea cadrul 
semnificativ pe care îl merita. Pe 
pistă, victoria a repurtat-o Cas
cada, care a anihilat veleitățile 
Vîltavei ți Trufiei de a cîștiga. 
Un dublu succes au obținut 
Oană și Toduță, iar lupta pentru 
titlul de campion al driverilor 
evoluează pasionant intre Mircea 
ștefănescu (167) și Gheorghe Tă- 
nase (185), ambii cu 28 de victo
rii, în paranteză fiind menționat 
numărul curselor disputate de fie
care.

Rezultate tehnice : Cursa i : 
Marcus (G. Solcan) 41,9, Horica, , 
simplu 7, ordinea 229 ; Cursa B : 
Pigmeu (I. Oană) 35,1, Migdal, 
simplu 16, event 154, ordinea 13 ; 
Cursa IH : Orestia (I. Oană) 31,3, 
Parada. Harlem, simplu 4, event 
16, ordinea 40, ordinea triplă 141;

(D. Toduță)
12, event 8C,

Cursa IV : Riposta 
31.3, Hidrant, simplu 
ordinea 381 ; Cursa V : Hatîr (V. 
Moise) 28,3, Veturia, lezuta, sim
pla 3, event 106, ordinea 63, ordi
nea triplă 463 ; Cursa VI : Meli- 
țar (N. Boitan) 33,4, Fidelina, sim
plu 12, event 76, ordinea 40, triplu 
cîștigător 3 642 ; Cursa VII : Cas
cada (D. Toduță) 27,5 Vîltava, 
Trufia, simplu 12, event 241, ordi
nea 69, ordinea triplă 310 ; Cursa 
VIII : Copila (M. Ștefănescu) 27,5, 
Odolina, simplu " ‘
dinea închisă, 
3 475 ; Cursa IX 
nașe) 38,9, Iola,
80, ordinea 17. Pariul austriac ri
dicat la suma de lei 14 909 s-a 
închis. Retrageri : Turdaș.

Niddy DUMITRESCU

Universitatea București, l-a bă
tut pe arbitrul timișorean V 
Iepure. Ieri dimineață, secreta
rul general al F.R.H., Lucian 
Grigorescu, ne-a informat că 
F.R.H. a sancționat această a- 
batere suspendîndu-1 pe timp 
de doi ani din activitate pe 
antrenorul Valentin Szabo. De 
asemenea, F.R.H. a fost infor
mată că A.S.A. Tg. Mureș i-a

prilej, 
faptul 
Odae, 

a fost

desfăcut contractul de 
lui V. Szabo. Cu același 
am fost informați și de 
că jucătorul Constantin 
de la Știința Bacău,

sancționat cu 6 luni de suspen
dare de către club (pentru ne- 
participare la antrenamente și 
jocuri), sancțiune confirmată de 
F.R.H. și amplificată prin re
nunțarea la selecționarea jucă- 
rului amintit în lotul național.

După cum se vede, federația 
de resort a acționat prompt în 
sancționarea unor abateri grave 
de la etică, contribuind și ast
fel la curmarea actelor de in
disciplină. Respectivele sanc
țiuni pot constitui exemple de 
fermitate, de intransigență față 
de cei (indiferent dacă sînt 
sportivi sau antrenori) ce abdică 
de la normele de conduită pro
prie mișcării noastre sportive.

Azi, la clubul I.R.E.M.O.A.S. 
UN INTERESANT SIMPOZION SPORTIV

7, event 332, or- 
triplu cîstigător 
; Emil (Gh. Tă- 
simplu 2, event

Continuînd seria interesantelor 
manifestări cu caracter sportiv și 
educativ, la clubul I.R.E.M.O.A.S. 
are loc azi, de la ora 15, o întîl- 
nire intre foști și actuali spor
tivi ai clubului Steaua și colecti
vul întreprinderii. Și-au anunțat 
participarea, printre alții, Iolan- 
da Balaș, Ion Voinescu, Octavian 
Vintilă, Mihai Nedef, Constantin

Gruescu, Alin Savu care 
vorbi despre activitatea lor, 
răspunde la întrebările amatori
lor de sport. De asemenea, vor 
avea loc demonstrații de scrimă, 
box, haltere, întreceri de fotbal, 
volei, baschet între sportivii de 
la Steaua și cei de la 
I.R.E.M.O.A.S.

vor 
vor
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REPREZENTAREA
INTERNAȚIONALA»

02 PRESTIGIU
PROBLEMĂ

(Urmare din pag. 1)

jucători 
Georgescu, 
menținerea in echipa preconi
zată înainte de intemperii a u- 
nor jucători despre care se știa 
că pe ploaie și teren desfun
dat dau un randament mini
mal (Sătmăreanu, Dobrin).

— PREGĂTIRE INSUFICI
ENTA : a. fizică (planul de pre
gătire a fost apreciat necores
punzător în perioada de antre
nament), lipsă de înțelegere și 
de disciplină pentru un volum 
corespunzător ; b. tactică, ab
sența oricărei orientări de joc, 
tolerarea practicării jocului 
lent, bătrînesc ; c. morală, lipsă 
de voință, de perseverență, de 
dăruire, de pregătire pentru ie
șirea din impas în timpul jo
cului.

— SUBAPRECIEREA AD
VERSARILOR : pe baza pal
maresului favorabil s-a scontat 
o victorie ușoară, cu toate că 
în precedentul meci amical cu 
Turcia, la Istanbul, la 19 mar
tie, în acest an, echipa noastră, 
chiar dacă a realizat un joc 
egal, nu s-a comportat mulțu
mi lor în ansamblul partidei. 
Atit antrenorii cît și jucătorii 
noștri nu au știut să vadă în- 
tr-o formație a Turciei la în
ceput de activitate în sezonul 
trecut, valorile și îmbunătăți
rea substanțială a jocului a- 
cesteia.

Explicațiile de ordin general 
ar putea fi următoarele :

— NEREALIZAREA UNUI 
PLAN GENERAL DE PERS
PECTIVA : a. fără o linie di
rectoare ; b. fără perseverență ; 
c. modificări continue de la o 
etapă la alta a pregătirilor. Din 
aceste cauze au rezultat :

— SELECȚIONĂRI ÎNTÎM- 
PLATOARE

— FORMULE NEVIABILE
— FORȚA FIZICA MINIMA 

NECONSIS-

fără formă (Dudu 
Crișan etc.) ; b.

— TACTICI
TENTE

— EVOLUȚII
— VARIAȚIE 

TARE

MEDIOCRE 
DE COMPOR-

PORTIVE DE MASĂ
hdbal comunale la popice, in jud. Co-
listri- vasna, 26 reprezentative la șah
ațele în jud. Ialomița, 12 comune re-
e a- prezentate în campionatul jude-
re a țean de schi la Maramureș. Și
e și exemplele nu sînt singurele,
bhipe Acolo unde inițiativele organe-

jud. lor locale cu atribuții au venit
ptive jn întîmpinarea dorinței cetățe

nilor, unde s-a ținut seama de 
condițiile geografice, tradiții și 
obiceiuri, acțiunile organizate 
s-au bucurat de succes deplin. 

Sînt însă numeroase situații 
unde gama disciplinelor spor
tive din mediul rural este încă 
.îngustă, sub nivelul exigențe
lor. departe de posibilitățile 
care există și de dorința expri
mată de masele de tineret. în 
multe județe, o seamă de dis
cipline ca atletismul, orienta
rea turistică, schiul, tenisul de 
masă, voleiul — discipline de 
largă accesibilitate și cu mari 
efecte în călirea organismului, 
în întărirea sănătății — sînt 
necorespunzător cuprinse în ca
lendarele județene. Și mai de 
neînțeles este faptul că spor
turi ca : înotul, ciclismul, lup
tele. tirul, tenisul de cîmp și 
altele nici nu figurează în ca
lendarele la nivel sătesc, comu
nal sau județean, cu toate că 
ele se practică în numeroase 
asociații sportive.
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MAJORĂ
— CLASA DE JOC REDUSA
— REZULTATE ÎNȘELĂ

TOARE
— CLIMAT NECORESPUN- 

ZATOR DE MUNCA, DISCI
PLINA, DĂRUIRE. In lotul re
prezentativ nu este instaurat 
un climat de deplină răspun
dere pentru pregătire, dominind 
mentalitatea greșită de A „SU
PRAVIEȚUI" DE LA UN MECI 
LA ALTUL. în loc de a fi 
însușită concepția justă de a 
construi un lot și o echipă re
prezentativă pentru o etapă 
mai lungă de lueru și compe
tiții internaționale.

— LIPSA DE AUTORITATE 
A FEDERAȚIEI DE FOTBAL, 
în primul rînd lipsa de autori
tate asupra antrenorului echi
pei naționale (indiferent de nu
me) cu care biroul federal mai 
mult „s-a certat" decît l-a tras 
Ia răspundere, antrenorii fiind 
obișnuiți să amenințe adesea cu 
demisia, atitudini cu totul ne
obișnuite în ansamblul activi
tății generale. De altfel, există 
la F. R. Fotbal obișnuința de a 
se acorda un credit total an
trenorului echipei naționale 
care, de regulă, se situează pe 
deasupra colegiului central de 
antrenori și chiar a biroului fe
deral. Acești antrenori au în
vățat că pe ei nu-i mișcă din 
loc altceva și altcineva decît 
un eșec de la 0—3 în sus ! Pe 
de altă parte, cînd sînt la e- 
chipa națională aruncă vina pe 
cluburi, iar cînd ajung la club

scot „țap ispășitor" echipa na
țională.

In al doilea rînd este vorba 
de lipsa de autoritate a federa
ției asupra cluburilor și jucă
torilor în procesul de pregătire 
a loturilor reprezentative. îi 
sînt necesare prerogative mai 
mari.

— ABSENȚA METODEI.OR 
MODERNE DE ANTRENA
MENT. Pasivitate, uneori chiar 
rezistență la adoptarea metode
lor moderne de pregătire. Mo
tivarea obișnuită „știm noi", as
cunde, în fapt, o delăsare con
damnabilă la foarte mulți an
trenori care nu se obosesc, nici 
în deplasare, nici acasă, să ur
mărească antrenamente ale e- 
chipelor străine cunoscute. Mai 
mult decît atît, multe din „ob
servările" echipelor adverse în 
preajma competițiilor oficiale, 
cînd, de obicei, se vădește multă 
hărnicie pentru deplasări, ră- 
mîn fără efect în jocul echi
pelor noastre de club și chiar 
reprezentative.

Revenind la întrebarea ini
țială (De ce echipa națională 
din meciul cu Turcia a fost 
atit de departe de o evoluție 
dorită ?), socotim că F. R. Fot
bal, aflată de altfel în preajma 
unei analize profunde asupra 
fotbalului nostru, în general, 
va fi necesar să abordeze 
foarte radical toate sectoarele 
fotbalului nostru, fără menaja
mente. Pentru că reprezentarea 
internațională de prestigiu este 
o problemă majoră a fotbalului 
nostru, căreia îi trebuie găsită 
o rezolvare de durată și efi
cientă.

ACTUAL
• F. C. ARGEȘ — WIDZEW 

LODZ (Polonia) 2—2 (1—1). Joc 
frumos, cu multe faze de poartă, 
cu patru goluri spectaculoase. 
Oaspeții au evoluat bine, condu- 
cînd de două ori, dar de fiecare 
dată au fost egalați. Iată autorii 
golurilor : Mustățea (min. 42 și 
76 — din 11 m.), respectiv Roz- 
borki (min. 23 și 56). (P. Rădu- 
lescu — coresp.).

ITĂTI
23 DE ANI mai are de susținut 
în acest an următoarele partide 
internaționale : la 12 noiembrie, 
la Budapesta, cu Ungaria ; la 29 
noiembrie, la București, cu 
U.R.S.S. ; la 16 decembrie, la 
Glasgow, cu Scoția, acest ultim 
joc în cadrul campionatului eu
ropean de tineret.

DIVIZIA A, ETAl’A A 9-a

VEȘTI DE LA ECHIPE
• JIUL a susținut obișnuitele 

ședințe de pregătire care au in
clus, sîmbătă, și un meci „în 
familie" cu echipa de tineret- 
speranțe. Tonca râmînc în con
tinuare indisponibil, el nereluînd 
pregătirile, după accidentul de la 
începutul sezonului. In privința 
forhiației. antrenorul Ion Ionescu 
se va decide la ora meciului. 
STEAUA a plecat ieri spre Va
lea Jiului, înnoptînd la Rm. Vîl- 
cea. Singura problemă a lideru
lui este recuperarea lui C. Zam
fir, accidentat miercuri seară la 
Duisburg. în cadrul evoluției lo
tului de tineret. Antrenorii E. Je
nei și C. Crăiniceanu anunță for
mația standard.

Arbitrul partidei : N. Hainea 
(Bîrlâd).
• F. C. BIHOR a jucat sîm

bătă, acasă, cu U.T.A. (scor 1—1) 
Pentru întîlnirea de mîine, se a- 
nuntă reintrarea lui Florcs- 
cu, absent în partida cu Univer
sitatea Craiova din motive dis
ciplinare. A.S.A. TG. MUREȘ a 
plecat ieri la Oradea. Antrenorul 
T. Bone are două semne de în
trebare în privința „U“-lui cu 
care va începe jocul : I. Mure- 
șan și Pîslaru, accidentați. Se 
speră, însă, în recuperarea lor

Arbitrul partidei : M. Buzca 
(București).
• „U“ CLUJ-NAPOCA a ju

cat sîmbătă cu C.F.R. Cluj-Na
poca și a cîștigat cu 4—1 prin 
golurile marcate de Uifăleanu 
(2), Batacliu și Luchescu. Fun
dașul Ciocan este ușor acciden
tat (în locul lui va apărea, pro
babil, Mierluț), ca de altfel și 
mijlocașul Hurloi. După antre
namentul de duminică, „U" s-a... 
retras la Băița, de unde va re
veni în ziua meciului. In perioa
da de întrerupere S. C. BACĂU 
a susținut două jocuri amicale, 
cu Unirea Focșani (2—2) și cu 
formația poloneză Zaglebie (1—1). 
Doar Pruteanu este accidentat.

Arbitrul partidei : I. Ciolan 
(Iași).
• RAPID. După meciul de 

miercuri cu Widzew Lodz, giu- 
leștenii au efectuat antrenamen
te în fiecare zi, vizîndu-se în
deosebi îmbunătățirea randamen
tului liniei ofensive, deficitar în 
etapele precedente. Singurul ab
sent din formația rapidistă, fun
dașul Grigoraș. „POLI". TIMI
ȘOARA, în ascensiune de formă, 
și-a verificat potențialul de joc, 
sîmbătă, într-un meci cu o se
lecționată a județului Timiș 
(8—0). Lața este, în continuare, 
indisponibil. Și Cotec are o în
tindere musculară, dar probabil 
că va juca la București.

Arbitrul partidei : I. Chilibar 
(Pitești).

• POLITEHNICA IAȘI. După 
ce, joia trecută, au jucat cu Fo- 
resta Fălticeni (2—1, în. deplasa
re), studenții au susținut, sîm
bătă, un joc „în familie", în. care 
au întrecut cu 4—0 formația de 
tineret-speranțe. Nemțeanu și 
Ciocirlan prezintă semne de în
trebare, deoarece sint în trata
ment după accidentările de la 
Petroșani. F. C. ARGEȘ. Antre
namente în fiecare zi la echipa 
piteșteană. întregul lot este apt 
de joc, cu excepția lui Dobrin, 
care acuză dureri la picior și fo
losirea lui este incertă. Plecarea 
la Iași. azi.

Arbitrul partidei : F. Coloși 
(București).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Antrenamente zilnice, punctate 
de jocurile cu Constructorul din 
localitate (joi) și cu echipa de 
juniori (duminică). Absențe cer
te : Pu ream și Cămătarii. DI
NAMO are și ea probleme în al
cătuirea formației. In afara lui 
Lueeseu și Cheran, nici Dumi- 
traehe nu este restabilit. Pregă
tirile au continuat în toată pe
rioada de întrerupere ; sîmbătă 
s-a disputat un joc cu Steaua 
(3—3). Plecarea spre Craiova, în 
cursul dimineții de azi.

Arbitrul partidei : I. Rus (Tg. 
Mureș).

• F. C. CONSTANȚA a urmat
— în 10 zile — un program foar
te intens de antrenamente (și cîte 
două pe zi) plus două jocuri- 
școală (miercuri—sîmbătă) în 
compania formației de tineret-spe
ranțe. Se anunță modificări în 
toate compartimentele : Bălosu
în locul lui Doboș, Constantines- 
cu va juca de la început în li
nia de mijloc, iar Negoescu va 
lua locul lui Mărculescu (acci
dentat). C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
pleacă azi, pe calea aerului, la 
Constanța, fără Petrescu, acci
dentat, și cu un... sever 1—4 în
registrat în amicalul de sîmbătă 
cu „U".

Arbitrul partidei : C. Bărbu- 
lescu (București).

• F.C.M. REȘIȚA. Antrenorul 
Reinhardt, care cunoaște bine pc 
adversar, a exersat la antrena
mente cîteva scheme tactice pen
tru ca elevii săi să găsească mai 
repede drumul spre gol. Se a- 
nunță reintrarea lui Tănase pe 
aripa dreaptă. U. T. ARAD. După 
meciul de sîmbătă de la Bihor, 
duminică a fost zi de recupe
rare ; luni echipa s-a instalat Ia 
Reșița, unde a făcut șl antrena
mentul de rigoare. Axente, ac
cidentat. n-a făcut deplasarea. 

Arbitrul partidei : O. Anderco 
(S. Mare).

• REPREZENTATIVA DE TI
NERET A ȚARII NOASTRE SUB

După cum este știut, marea 
majoritate a tinerilor care lu
crează în mediul rural au ab
solvit școli generale, tehnice 
de specialitate sau licee. în ca
drul cărora au practicat siste
matic atletismul și jocurile 
sportive. Multi dintre acești ti
neri au urmat cursuri de pre
gătire pentru apărarea patriei, 
unde au îndrăgit o seamă de 
sporturi tehnico-aplicative (tir, 
orientare turistică, drumeții cu 
program complex). Dar, acești 
tineri, după repartizarea la 
locurile de muncă, nu mai sînt 
atrași să practice în continuare 
aceste sporturi. Or, chiar cu 
ajutorul lor s-ar putea orga
niza o activitate mai complexă, 
mai eficientă. La sate s-au în
mulțit simțitor posesorii de bi
ciclete și de motorete ..Mobra". 
Ei ar putea fi angrenați în a- 
tractive întreceri. Pe alocuri, 
acolo unde s-au Organizat, a- 
ceste întreceri au avut un deo
sebit ecou.

Venind în întîmpinarea tutu
ror preferințelor, s-ar putea 
crea tradiții și în alte sporturi 
în afară de fotbal, handbal sau 
oină. Aceasta cere. însă, mai 
multă străduință din partea tu
turor celor chemați să serveas
că activitatea sportivă : organe 
cu atribuții, cadre de specia
litate, largul activ obștesc.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CtȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES
DIN 8 OCTOMBRIE 1975 :

Extragerea I : Cat. 2 : 1 variantă 5O»7b 
a 50 000 lei, 1 variantă 25% a 25 000 lei și 
1 variantă 10% a 10 000 lei; Cat. 3 : 2,05 
a 21 259 lei; Cat. 4 : 20.90 a 2 085 lei; Cat. 
5 : 47,55 a 917 lei; Cat. 6; 1850,85 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1: 589 703 lei; RE
PORT CATEGORIA 2 : 2 162 lei.

REZULTATELE ETAPEI A Vil a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A V-A SERIA A IX-A

Extragerea a Il-a : Cat. B : 8,65 a 6 995 
lei; Cat. C : 48,95 a 618 lei; Cat. D : 
1 850,35 a 60 lei; Cat. E : 74,45 a 200 lei ; 
Cat. F ■■ 1710,45 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA A : 943 673 lei.

Cîștigul de 50 000 lei a fost obținut de 
SZOCS GAVRIL, din Cluj-Napoca.

AZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU COMPLETAREA 
SI DEPUNEREA BULETINE
LOR LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DIN 15 OC
TOMBRIE 1975. Amănunte 
în agențiile Loto-Prono- 
sport.

Laminorul Roman — Constructorul 
Botoșani 4-1 (2-1), Constructorul lași
— Foresta Fălticeni 0—0, Foresta Mol- 
dovița — Metalul Rădăuți 1—2 (0—1), 
Avîntul Frasin — Cristalul Dorohoi 2—0 
(1—0), Spicul Tigănași — Victoria Ro
man 1—1 (0—1), Progresul Fălticeni — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(1—0), Minerul Gura Humorului — 
Danubiana Roman 4—0 (2—0), Dorna 
Vatra Dornei - Metalurgistul lași 2—1 
(1-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Vll-a : 1. Minerul Gura 
Humorului 12 p (18-3), 2. Metalul 
Rădăuți 9 p (16-13), 3. Laminorul
Roman 8 p (13—8)... pe ultimele : 15. 
Danubiana Roman 4 p (7—15), 16.
Metalurgistul lași 3 p (6—12).

SERIA A ll-A

Oituz Tg. Ocna — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—3 (0-2), Petrolul
Moinești — Cimentul Bicaz 1—0 (1—0), 
Tractorul Văleni — Rulmentul Bîrlad 
0—5 (0-1), Letea Bacău — Textila
Buhuși 0—0, Relonul Săvinești — 
Constructorul Vaslui 3—0 (1—0), Pe
trolistul Dărmănești — Bradul Roznov 
1—1 (1—0), Minerul Comănești — O- 
zana Tg. Neamț 2—1 (1—1), Hușana
Huși - Locomotiva Adjud 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. Relonul Să
vinești 13 p (25-4), 2. Petrolul Moi
nești 12 p (17—4), 3. Energia Gh.
Gheorghiu-Dej 12 p (17-7)... pe ulti
mele : 15. Ozana Tg. Neamț 3 p
(9—26), 16. Tractorul Văleni 2 p (6—27).

SERIA A III-A

Petrolul Teleajen Ploiești — Chimia 
Mărășești 3—0 (1—0), Poiana Cîmpina
— Foresta Gugești 3-1 (2-1), Petro
lul Berea — Caraimanul Bușteni 1—1 
(0—0), Chimia Buzău — Avîntul Mîne- 
ciu 1—1 (0—1), Chimia Brazi — I.R.A. 
Cîmpina 0—1 (0-0), Victoria Florești
— Luceafărul Focșani 3—2 (2—2), Car- 
pați Sinaia - Petrolistul Boldești 4—0 
(3—0), Olimpia Rm. Sărat — Carpați 
Nehoiu 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. Victoria Flo
rești 12 p (16-10), 2. Poiana Cîmpi
na 10 p (15-5), 3—4. Petrolul Telea
jen Ploiești 10 p (11—5), Caraimanul 
Bușteni 10 p (13—7)... pe ultimele : 
15. Chimia Buzău 3 p (6—14), 16.
Carpați Nehoiu 3 p (4r-17).

SERIA A IV-A
Ancora Galați1 — Progresul Brăila 

0—0, Electrica Constanța — Marina 
Mangalia 4—1 (2—1), Dunărea Cer
navodă — Chimia Brăila 5—2 (3-0),
Voința Constanța — Gloria Murfatlar 
0—1 (0—0), Granitul Babadag — Du
nărea Tulcea 1—0 (1—0), Viitorul Brăi
la - Portul Constanța 0—3 (0-2),
I.M.U. Medgidia — Minerul Măcin 
5-0 (2-0), Autobuzul Făurei — Uni
rea Eforie Nord 0—0.

Pe primele locuri : 1. Portul Con
stanța 12 p (17-4), 2. I.M.U. Medgi
dia 10 p (12—2), 3. Progresul Brăila 
10 p (11—4)... pe ultimele : 15. Gra
nitul Babadag 2 p (3—18), 16. Ma
rina Mangalia 1 p (4-14).

Șoimii TAROM București — Automa
tica București 1—2 (0—0), I.C.S.I.M.
București — Rapid Fetești 8-0 (4—0), 
Unirea Tricolor București — I.O.R. 
București 1—0 (0-0), Triumf București 
— Electronica București 2—0 (1—0), Si
rena București - Flacăra roșie Bucu
rești 2—1 (0—1), T. M. București —
IPRECA Călărași 3-0 (1—0), Tehnome- 
tal București — Avîntul Urziceni 4—0 
(2—0), Azotul Slobozia — Olimpia 
Giurgiu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Azotul Slo
bozia 11 p (12—7), 2. T. M. București 
10 p (16—10), 3. Automatica Bucu
rești 10 p (10—5)... pe ultimele : 15. 
Flacăra roșie București 4 p (7—11), 
16. Sirena București 4 p (8—14).

SERIA A VI-A

Chimia Găești — Cimentul Fieni 
0—0, ROVA Roșiorii de Vede — Viito
rul Scornicești 3—2 (0-0), Petrolul Tîr- 
goviște — Cetatea Tr. Măgurele 3—0 
(1—0), F.O.B. Balș — Voința Caracal 
1—0 (0—0), Vagonul Caracal — Oțe
lul Tîrgoviște 3—0 (2—0), Vulturii Cîm
pulung Muscel — Electrica Titu 3—0 
(2—0), Progresul Corabia — Construc
torul Pitești 1—1 (1—1), Recolta Stoi- 
cănești — Flacăra Moreni 1—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. Flacăra Mo
reni 11 p (12—6), 2. Petrolul Tîrgo
viște 9 p (11—5), 3. ROVA Roșiori 9 p 
(9—5)... pe ultimele : 15. Electrica Titu 
4 p (4—12), 16. Voința Caracal 3 p 
(4-15).

SERIA A VII-A

Constructorul Craiova — Minerul 
Lupeni 1—0 (0—0), A. S. Victoria Cra
iova — Cimentul Tg. Jiu 1—0 (1—0), 
Dunărea Calafat — Dierna Orșova 1—1 
(1—0), Metalurgistul Sadu — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 2-0 (1—0), Mi
nerul Rovinari — Metalul Drobeta Tr. 
Severin 1—2 (0—1), MEVA Drobeta Tr. 
Severin — C.F.R. Craiova 3—0 (2—0), 
Lotrul Brezoi — Chimistul Rm. Vîl- 
cea 2—0 (0—0), Progresul Băilești — 
Unirea Drăgășani 6—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1. Progresul
Băilești 10 p (12—7), 2. Metalul Dro
beta Tr. Severin 9 p (12-5), 3. Con
structorul Craiova 9 p (14—9), 4. Me
talurgistul Sadu 9 p (6—9)... pe ul
timele : 15. Unirea Drăgășani 5 p
(4—13), 16. Victoria Craiova 4 p (3—16).

SERIA A VIII-A
Metalul Otelul Roșu — Aurul Brad 

0-0, Electromotor Timișoara — Mine
rul Oravița 1-0 (0-0), Ceramica Jim- 
bolia - Știința Petroșani 1-0 (0—0),
C.F.R. Simeria — Constructorul Timi
șoara 1—3 (1—1), Minerul Teliuc —
Metalul Bocșa 1—0 (1-0), Minerul A- 
nina — Vulturii textila Lugoj 0—0, 
C.F.R. Caransebeș — Gloria Reșița 
0—1 (0-1), Unirea Sînnicolaul Mare — 
Minerul Ghelar 6-1 (3-0).

Pe primele locuri : 1. Constructorul 
Timișoara 10 p (13-4), 2. Aurul Brad 
9 p (14—7), 3. Metalul Oțelul Roșu 
8 p (11—4)... pe ultimele : 15. Me
talul Bocșa 5 p (6-17), 16. Știința 
Petroșani 4 p (6—8).

Recolta Salonta — Constructorul 
Satu Mare 3—0 (0-0), Constructorul
Arad — Armătura Zalău 0—0, Gloria 
Șimleul Silvaniei — Minerul Suncuiuș 
1-0 (0—0), Gloria Arad — Oașul Ne
grești 1-0 (0—0), Voința Oradea - 
Voința Cărei 2—0 (1-0), Bihoreana
Marghita - Rapid Jibou 2-1 (2-0),
Minerul Bihor — Dinamo M.I.U. Ora
dea 0-0, Someșul Satu Mare — Strun
gul Arad 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. Armatura Za
lău 12 p (9-1), 2. Someșul Satu Mare
11 p (19—6), 3. Voința Oradea 9 p
(15—6)... pe ultimele : 15. Construc
torul Satu Mare 3 p (7—21), 16. Mi
nerul Suncuiuș 2 p (5—13).

SERIA A X-A
Construcții montaj Cluj-Napoca — 

Progresul Năsăud 2—1 (1—1), Minerul 
Rod na — Minerul Baia Sprie 2—1 
(2—1), Dermata Cluj-Napoca — Mine
rul Băiuț 4-0 (2-0), CUPROM Baia 
Mare — Foresta Bistrița 2—0 (1—0),
C.I.L. Gherla - Cimentul Turda 0-0, 
Minerul Băița — Unirea Dej 1—0 
(0-0), Minerul Borșa — Tennofrig 
Cluj-Napoca 2—1 (1—1), Bradul Vișeu
— Minerul Cavnic 2—2 (2—2).

Pe primele locuri : 1. Minerul Cav
nic 11 p (16—11), 2. Minerul Rodna 
10 p (17-9), 3. C.I.L. Gherla 8 p 
(9—9)... pe ultimele : 15. Construcții
montaj Cluj-Napoca 5 p (10—12), 16. 
Progresul Năsăud 4 p (6—15).

SERIA A Xl-A

Unirea Alba lulia — Lacul Ursu 
Sovata 2-0 (1-0), I.M.I.X. Agnita - 
Metalul Ai ud 1-1 (0-0), Textila Cis- 
nădie — C.I.L. Blaj 5—0 (1—0),. Avîn
tul Reghin — Constructorul Alba lulia
2— 0 (0—0), Chimica Tîrnăveni — U.P.A. 
Sibiu 3-1 (0-1), Metalul Copșa Mică
- Metalul Sighișoara 1-0 (1-0), Inter 
Sibiu — Soda Ocna Mureș 2—0 (1—0), 
Textila Sebeș - Vitrometan Mediaș
3- 0 (1-O). , ,

Pe primele locuri : 1. Inter Sibiu
12 p (10-2), 2. Unirea Alba lulia 11 p 
(14-4), 3. Metalul Copșa Mică 11 p 
(11—4)... pe ultimele : 15. Vitrometan 
Mediaș 2 p (1-10), 16. Lacul Ursu 
Sovata 2 p (3—22).

SERIA A Xll-A
Progresul Odorhei — Utilajul Fă

găraș 3—1 (1—0), Minerul Baraolt —
Precizia Săcele 3—0 (1—0), I.C.I.M.
Brașov — Chimia Or. Victoria 2—0 
(1—0), Metalul Tg. Secuiesc — Viito
rul Gheorghieni 0—2 (0—1), Torpedo
Zărnești — Forestierul Tg. Secuiesc 1—0 
(0—0), A. S. Miercurea Ciuc — Oltul 
Sf. Gheorghe 1—0 (0—0). Unirea Sf. 
Gheorghe — Carpați Brașov 2-0 
(2—0), Minerul Bălan — C.S.U. Bra
șov 1-2 (1-1).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. Bra
șov 10 p (11-4), 2. Progresul Odor
hei 9 p (18—8), 3. Torpedo Zărnești 
9 p (10—3) — 4 victorii, 4. I.C.I.M. 
Brașov 9 p (13—6) — 3 victorii... pe 
ultimele : 15. Chimia Victoria 4 p
(6—14), 16. Metalul Tg. Secuiesc 2p 
(2-16).

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.



la campionatul european tic void care începe sinibât A au *osi <*eschis£

ECHIPA FEMININĂ A 
VA ÎNCERCA OBȚINEREA 
PENTRU 10 IA

ROMÂNIEI 
CALIFICĂRII 
MONTREAL

La Balcaniada da lupte pentru tineret

CU CINCI TITLURI DE'CAMPIONI,
JOCURILE PANAMERICANE

Interviu tu antreno ul federal
La sfîrșitul acestei săptămîni 

debutează, in Iugoslavia, cea 
de-a IX-a ediție a C.E. de vo
lei (masculin și feminin). Cu a- 
cest prilej, echipele României 
vor încerca să realizeze și cali
ficarea pentru J.O de anul vi
itor. adică să ocupe primul Ioc 
atit la tete cit și la băieți (sau 
locul al doilea, in cazul în care 
primele locuri vor fi ocupate 
de echipele deja calificate pen* 
tru turneul olimpic : U.R.S.S 
Ia fete și Polonia la băieți).

îft legătură cu pozițiile de pe 
care echipa noastră feminină a- 
bordează cea mai importantă 
competiție a anului, precum și 
cu șansele pe care le are de 
a-și îndeplini obiectivul, am a- 
vut o scurtă convorbire cu an
trenorul federal

— Cum s-au 
găiîrilc și ta ce 
v-ați fixai ?

— Pregătirea 
în două etape 
marcate de 
din iulie. Totul a decurs în bu
ne condițiuni, însă în partea a 
doua nu am beneficiat de tur-

Ștefan Roman, 
desfășurat pre- 
loi de jucătoare

s-a desfășurat 
principale, de- 

,Trofeul Tomis“,

.lupa anualelor prietene
(Agerprcs). La

întrece-
BERLIN. 13

Potsdam s-au încheiat 
rile competiției internaționale de 
înot pentru ..Cupa armatelor 
prietene*4.

In ultima zi de concurs, spor- 
tivul sovietic Waisberg a cîșligat 
proba de 400 m liber, cu timpul 
de 4:19.78, fiind urmat de înotă
torul român Eugen Aimer, cro
nometrat in 4:21.47. Eugen Aimer 
a ocupat locul doi și in proba 
ele 1500 m liber, cu rezultatul de 
17:03,11» victoria 
lui Waisberg, 
17:03.25.

tu proba masculină de ștafetă 
4x100 ni mixt, câștigată de echi
pa R.D. Germane — 4:07,85. for
mația României s-a situat 
locul secund, cu 4:11,17. 
masculină de 100 m liber 
cheiat cu victoria Lui 
(R.D. Germană) — 54,43. 
de Gheorghiev (Bulgaria) 
și Marian Slavic (România) 
54,96.

revenlndu-i tot 
cu timpul de

pe
Proba 

ș-a în-
Wanja 
urmat 

— 54.9

Stefa» Room
verificare puternice.nee de 

care să ne dea măsura exactă 
a potențialului de joc. Am sus
ținut doar jocuri bilaterale, care 
insă nu au fost suficient de 
concludente. Pentru „europene" 
s-a conturat o echipa de bază, 
insă nu îndeajuns de încercată 
in tocul luptei. Din primele 
8—9 jucătoare am pregătit, îm
preună cu prof. Sandy Chiriță, 
două-lrei variante <’ 
Lotul la care ne-am 
parcursul pregătirilor 
jucătoarele : Eugenia 
Maria Enacbe, Mariana 
Constanța Bălășoiu. < 
Popa, Emilia Cerncga, 
Pașca, Victoria Banciu 
Itaeovițan. Marcela Pripiș, Car
men Puiu, Rodiră Cilibiu.

— Cc sistem de -joe veți a- 
dopia ?

— Am experimentat, îndeo
sebi, formula cu 5 trăgătoare și 
o coordonatoare, însă cu posibi
lități de a trece la sistemul 
clasic (4+2), în funcție de ad
versar.

— Care sînt atuuriie princi
pale ale echipei ?

— Voleibalistele noastre au 
făcut progrese în ceea ce pri
vește efectuarea serviciului și 
mai ales preluarea din serviciu.

— In seria de Ia Banja Luka, 
echipa română are două adver
sare puternice : U.R.S.S. și Bul
garia. Credeți că veți obține ca
lificarea in turneul final ?

— Mizăm îndeosebi pe victo
rie în meciul cu Bulgaria, pe 
care anul acesta am învins-o în 
trei turnee desfășurate pe teren 
neutru.

— Considerînd ca echipa 
noastră se va număra printre 
finaliste, ce șanse îi acordați, 
în turneul final, pentru obține
rea calificării Ia J.O. ?

— Ca să obținem calificarea, 
trebuie să învingem neapărat 
pe contracandidatele principale, 
echipele R.D. Germane și Ceho
slovaciei. Firește, și pe celelalte 
presupuse finaliste: Ungaria, 
Polonia (sau Iugoslavia), care 
insă nu sînt așa de puterni
ce... (A. B.)

ROMANIA PE PRIMUL LOQ 
LA GRECO-ROMANE

CIUDA.» »E MEXICO, 
Kerpces». — ta capitala 
lui au fost inaugurate 
rile celei de-a Vll-a 
Jocurilor sportive panamericane, 
competiție ta care participă spor
tivi din 3J de târî, printre caro 
Cuba, Columbia, Venezuela, 
S.U.A. și -Mexic.

in cadrul festivității de deschi
dere, , desfășurată oe 
..Azteca” in prezenta 
WOOO# de spectatori, a 
o spectaculoasă paradă

13 (A-
Mexieu- 
în trece» 
ediții a

stadionul 
a peste 
avu’ loc 
sportivă.

de echipă, 
i fixat pe 

cuprinde 
Rcbae, 

lonescu, 
Gabriela 

Liliana 
i. Luxa

ANKARA, 13 (prin 
în fața unui public 
și entuziast, duminică 
Ataturk Spor Sarai din locali
tate s-au încheiat întrecerile 
Balcaniadei de 
mane și libere 
(pînă la 23 de 
s-a terminat cu 
ces al tinerilor 
la stilul 
dintre cei zece reprezentanți ai 
noștri 
pioni 
ceanu 
cadie 
(68 kg.),
(74 kg.) 
(82 kg.). Acestor frumoase per
formanțe li s-au adăugat și alte 
locuri fruntașe obținute de 
sportivii români, care au făcut 
ca în clasamentul pe națiuni, 
cu un total de 32 p. țara noas
tră să se situeze pe primul Ioc. 
N. Mareș (57 kg.) și M. lord a-

telefon!, 
numeros 
seara, la

lupte greco-ro- 
! pentru tineret 
ani). Concursul 
un frumos suc- 

luptători români 
greco-romane, cinci

cucerind titlurile de cani
bal canici : Nicolae Ilorin- 
(52
(62

kg.), Panleitmon Ar- 
kg.), Ștefan Rusu 
Gheorghe Ciobotaru 
și Zaharia Felea

che (4-100 kg.) s-au clasat pe 
locul secund, iar Gh.
(52 kg.), V. Andrei (90 
C. Igoal (100 kg.) au 
tocul III Ia categoriile 
live..

Iată clasamentul pe 
la greco-romane : 1. 
32 p. 2. Bulgaria 28 p., 
cia 26 p., 4. Iugoslavia 14 p.

La celălalt stil, Tiberiu Seve
rely (82 kg.) avea asigurat pri
mul loc la categoria sa, indife
rent de rezultatul meciului cu 
bulgarul I. Kilov. Dar. camnio- 
nul mondial de juniori a ținut 
să-și 
și a 
tida 
cat. 
fost 
(Bulgaria) și s-a clasat pe locul 
secund. De asemenea, C. Fo- 
dore a pierdut și el meciul de
cisiv, ocupînd locul 3.

V iman 
kg.) și 
ocupat 

respec-

națiuni 
România 
, 3. Tur-

onoreze cartea de vizită 
obținut victoria și în par- 
cu sportivul bulgar. La 
100 kg, Sielian Morcov a 
învins de P. Cervenkov

CONGRESUL

FEDERAȚIEI

INTERNAȚIONALE

DE AUTOMOBILISM

Ca prilejul <x>ngrosului (.intW 
la Paris, P. A. Metlerni-ch 
(R.F.G) a fost ales președinte 
al Federației internaționale de 
automobilism. în funcția de 
președinte al Comisiei sportive 
a F.I.A. : : ___ . 7...
Ugueux (Belgia). Au fast pr 
mile ca membre ale F.I.A. :■ 
derațiile / ___ ______ __
Porto Rico și Quatar, numărul 
țărilor afiliate la acest for 
sportiv fiind în prezent de R6.

a fost numit Pierre

de specialitate

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R.S. CEHOSLOVACĂ

LAURI IN ÎNTRECERILE
HîPICE

Nu numai Marele Premiu cu 
obstacole de la Pardubice face 
faima călăreților cehoslovaci. Ei 
se remarcă în toate disciplinele 
legate de sportul călare, reu
șind să obțină tot mai des laurii 
marilor întreceri hipice, at.it în 
țară cit și dincolo de hotarele 

în ultimul sezon a crescut 
participărilor concu- 

reprezentind Ceho-

ei. 
numărul 
renților 
slovacia, în întrecerile interna
ționale de călărie. Pentru a- 
ceasta au trebuit să fie depuse 
strădanii, legate în primul cînd 
de îmbunătățirea rasei cabaline,

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

destinate activității compelițio- 
nale, ca și antrenamente spe
cializate pe diferite probe.

O formă in continuă ascen
siune a prezentat-o in ultima 
vreme cunoscutul călăreț din 
Bratislava, inginerul agronom 
Andrej Glatz. El este cîștigă-

torul probei speciale de obsta
cole din cadrul Spartachiadei 
din acest an, ca și a celui de 
al 27-lea campionat național, 
desfășurat la Kosice. In foto
grafie : A. Glatz. pe calul 
„Letkis“. trece un dificil obsta-

ATLETISM © Crosul feminin 
desfășurat iu locahtaiea polone
za Ciechocinek, pe distanța de 
4 000 ui, a fost ciștigat dc alet- 
galoarea maghiara Ilona Zilak 
urmată de cehoslovaca Helena 
Nerodova. Atleta româncă Tudo- 
rița Medelea s-a clasat pe locul 
t*tru. • La Grand Quevilly (m 
apropiere de Rouen) s-au desfă
șurat întrecerile tradiționalei 
competiții de marș dotată cu 
„Trofeul Lugano". Victoria pe e- 
chipe a revenit formației U.R.S.S. 
cu 117 p, urmată de R. D. Ger
mană (fosta deținătoare a tro
feului) —■ 105 p, R. F. Germania 
— 102 p. Anglia — 102, Italia - 
100 p. Proba de 50 km a fost cîș- 
tigatâ de atletul sovietic Evgheni 
Lujnin, cu timpul de 4 h 03:41, 
urmat de G. Weidner (R.F.G.) — 
4 h 09 :58 și V. Sveșnikov 
(U.R.S.S.) — 4 h 11:31. In cursa 
de 20 km, pe primul loc s-a si
tuat Karl-Heinz Stadmuller 
(R.D.G.) — 1 h 26:11,8.

(5—6) cu formația
___ , ... selecționata Poiu- 
a obținut o surprinzătoare 

in fața echipei U.R.S.S.;

galitate : 9—9 
Ungariei, iar 
niei l 
victorie 
14—13 (3—4).

ȘAH • înaintea ultimei runde, 
în turneul de la Manila continuă 
să conducă Liubojevici, cu 
puncte, urmat de Mecking (Bra
zilia), Pfleger (R.F.G.) — cîte
5</t p, Balinas (Filipine), Polu- 
gaevski (U.R.S.S.) — cite 5
GUgorlci (Iugoslavia) — 4«/F 
Larsen (Danemarca) — 4 p (1)
etc. Rezultate (lin penultima run
dă : Pfleger — Karaklaici 1—0 ; 
Mecking — Gligorici și Kavaiek — 
Poiugaevski remize. • După 6 
runde, în turneul de la Novi 
Sad, conduce Romanișin (U.R.S.S.) 
cu li/,, p, urmat de Matulovlci 
(Iugoslavia) — 4 p. • După con
sumarea a 7 runde, In campio
natul unional feminin, care se 
desfășoară în orașul Frunze, 
conduc Ahmîlovkaia, Serbina și 
Fomina — 4i/e (1).

1>» 
P.

nală cu 6—2, 7—6. 6—1 pe H. So
lomon. l’roba de dubiu a lost 
cîșligaU de perechea Masters — 
Case, care a dispus ui finala cu 
6—4, 6—0 de Ramirez. — Gottfried, 
• Turneul feminin de ia Phoe- 
nix (Arizona^ a fost cîștigat de 
Nancy Gunter, învingătoare cu 
4-6, T—5, 6—4, in finala susținută 
cu Virginia Wade. • După două 
zile, în meciul Uruguay — Peru, 
care se dispută la Montevideo, 
în cadrul zonei sud-americane a 
„Cupei 
2—1 în 
ruvieni 
Premiu
I. G. Vilas 715 p ;
604 p ; 3. '
Borg 460 p ; 5. I. Năstase 400 p; 6.
J. Connors 340 p ; 7. J. Kodes 323 
p ; 8. R. Ramirez 285 p ; 9. J. 
Fillol 254 p ; 10. R. Tanner 234 p.

Davis", scorul este de 
favoarea tenismanilor pe- 
• Clasamentul Marelui 
FILT, la 13 octombrie : 

2. M. Orantes 
A Aslie 475 p ; 4. B.

R.

BASCHET • Peste 18 000 de 
spectatori au urmărit la „Palatul 
Sporturilor" din Pekin dubla în- 
tîlnire internațională amicală 
dintre selecționatele masculine și 
feminine ale R. P. Chineze și 
MalayezieL La capătul unor par
tide spectaculoase, sportivii chi
nezi au obținui victoria în am
bele meciuri : 94—68 ia feminin 
și 122—39 La masculin.

TENIS • Brian Gottfried a ter
minat învingător în turneul de 
la Melbourne» întrecîndu-L în fi

YACHTING • Cea de-a șasea 
regată a C. M. la clasa „505“ s-a 
desfășurat la Hamilton (Insulele 
Bermude) și a revenit echipajului 
francez Danielou — Richard. Ir» 
clasamentul general conduce e 
chipajul englez John Loveday - 
Lewis Dann.

CICLISM • Clasamentul final 
al trofeului „Super Prestige-Per- 
nod“ : l. Eddy Merckx (Belgia) 
420 p : 2. Roger de Vlaeminck 
(Belgia) 226 ; 3. F. Moser (Italia) 
255 p ; 4. B. Thevenet (Franța) 240 
p; 5. F. Maertens (Belgia) 201 p;6. 
J. Zoetemeik (Olanda) 190 p. Este 
pentru a șaptea oară consecutiv 
cînd ‘ 
cest 
nală 
vată

7-a) î 
Perm ic 
Slavia 
- Du-

Eddy Merckx cucerește a- 
trofeu. • Cursa ititernațio- 
„Steaua speranțelor", 
amatorilor, s-a 

Caen cu 
dez Van 
francezii 
ret — 6 
- 1:42 și 
Ultima etapă a competiției a fost 
cîștigată de francezul Laurent.

rezer- 
încheiat la 

victoria rutierului olan- 
den Hoeck, urmat de 

Vallet La 5 sec. șt Per- 
sec.» sovieticul Gorelov 
olandezul Pronk — 1:48.

BULGARIA (etapa a 
Ț.S.K.A. Sofia — Minior 
3—1 ; I.evski Spartak — 
0—0 : Lokomotiv Plovdiv 
nav Ruse 1—0 ; Cerno More Var
na — Akademik 0—I ; SUven — 
Beroe Stara Zagora 2—o ; Bote/ 
Vrața — Spartak Varna 1—0 ; 
Spartak Pleven — Trakia Plov
div 2—3 ; Pirin Blagoevgrad — 
Lokomotiv Sofia 3—3. Clasament : 
1. Ț.S.K.A — 11 p ; 2. Akademik 
Sofia — 10 p ; 3. Slavia Sofia — 
9 p.

UNGARIA (etapa a 9-a): Hon- 
ved — Ujpestl Dozsa 1—1 ; Fe- 
renevaros — Vasas 2—1 ; Zalae- 
gerszeg — Kaposvâr 5—2 ; Dl- 
osgyor — Haladăs Szombathely 
1—1 ; Szeged — Csepel 1—0 ;

HANDBAL a Cea de-a 16-a edi
ție a turneului internațional fe
minin „Trofeul iugoslavia" s-a 
încheiat la Koprivnica cu victo
ria reprezentativei Iugoslaviei, 
care a totalizat 5 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat e- 
chipele Ungariei — 3 p., U.R.S.S. 
— 2 p și Poloniei - 2 p. în ul
tima zi a competiției, handbalis
tele iugoslave au terminat la e-

ll—18
14—19

15

U. R. S. S NOUTATI CESPRE OLIMPIADA 30
Cace sînt ultimele noutăți des

pre pregătirile in vederea J. O. 
’«0 de la Moscova* Le aflăm din 
prima ediție a „OlimpioniK'-ului, 
grupaj de știri care apare în zia
rul „Sovietski Sport", dedicat a- 
cestui subiect.

Astfel, se poate afla că au în
ceput lucrările diferitelor comi
sii organizatorice : pentru televi
ziune și radio, pentru informații 
tehnice, pentru construcții spor
tive, pentru primirea și cazarea 
turiștilor etc. Se anunță, de ase
menea, că în raionul Krîlatski a 
început construirea velodromului 
acoperit (pistă de 333,3 m). La 
Jzmailov se va construi un bazin 
de înot și sărituri în apă, cu tri
bune pentru 10 000 de specta-

tori, în 
cen crai 
sală, în care se vor disputa 
trecerile de volei fernima. 
preconizează și construcția 
mulul stadion acoperit din Mos
cova, care va putea 
45 000 de spectatori.

Iubitorii de sport din 
Sovietică sînt preocupați 
mal mici aspecte legate 
gătirea Olimpiadei din I960. Din 
partea lor au sosit numeroase 
propuneri pentru embleme, in
signe, proiecte de decorare i Le- 
rioară la sălie sportive și insta
lațiile anexe, precum și oferte 
de a da o mină de ajutor, în 
timpul liber, la construirea noilor 
baze olimpice.

timp ce lingă stadionul 
Lujmki se ridică o noua 

ui- 
Se 

yn-

ad.ipG.vii

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
Salgotarjan — Bekescsaba 1—0 ; 
Tatabdnya — Gyor 1— 0 ; Video
ton — M.T.K. 1—0. Clasament : 
1. Ferencvaros — 16 p : 2. Video
ton — 14 p ; 3. Ujpesti Dozsa — 
11 p.

ANGLIA (etapa a 12-a): Arse
nal — Coventry 5—0 ; Aston Vil
la — Tottenham 1-1 ; Wolver
hampton - Sheffield 5—1 ; Q. P. 
Rangers — Everton 5—0 !; Liver
pool — Birmingham 3—1 ; Man
chester City — Burnley 0—0 ; 
Norwich — Derby 0—0 ; Leeds — 
Manchester United 1—2 ! ; Stoke 
— Ipswich 0—1: West Ham — 
Newcastle 2—1; Leicester — Mid-

— Everton 5—0 I; 
Birmingham 3—1 ;

AGENDA SĂPTĂMiNH
MOTO
TENIS

FOTBAL

18
13—25 VOLEI
19—25 JUDO
19—30 HANDBAL

Cursa de 6 zile (Anglia)
Turneu la Sydney
Meciuri în C.E. : Iugoslavia — Suedia (gr. 3), la 
Belgrad ; Austria — Luxemburg (gr. 2), la Vie- 
na ; Olanda — Polonia (gr. 5), la Amsterdam ; 
Franța — Belgia (gr. 7), la Paris.
Ungaria — Luxemburg (gr. 2), la Budapesta 
C.E. (m., f.), în Iugoslavia
C.M., la Viena
Turneu feminin la Budapesta

clasament
United cu

dlesbrough 0—0. în 
conduce West Ham 
17 D

BELGIA (etapa a 
cing Malines — Standard 
0—3 ; Anderleciit — Ostende 1—0 ; 
F. C. Liege — Racing White Mo
lenbeek 1—2 ; Loutiere — F. C. 
Malines 4—4 ; S. K. Lierse — 3e- 
ringen 5—1 ; Beveren — F. C. 
Bruges 2—0 ; Cercie Bruges — Lo- 
keren. 2—0 ; Waregem — Anvers 
0—0 ; Berchem — Charleroi 0—3. 
Clasament : 1. Lokeren — 16 p ; 
2. Waregem — 14 p ; 3. Anvers
— 13 p.

PORTUGALIA (etapa a 
Belenenses — Benfica 4—2 ; 
ting — Vitoria Setubal 1—0 
rense — Academice 3—0 ; 
ga — Unio Tomar 3—3 ; 
vista
— Estoril 1—1 ; Atletico
3—1. Clasament : 1. Benfica
9 p. ; 2. Boavista — 9 p. ;
Braga — 9

© în C.
Barcelona : 
2—0 (1—0). 
(min. 40)
• Competiția pentru echipe de 

tineret, desfășurată în Iugoslavia, 
s-a încheiat cu victoria repre
zentativei Iugoslaviei — 4 p., ur-

10-a) : Ra-
Liege

F.

6-a) î 
Spor- 
; Fa- 
Bra- 
Boa- 

Guimaraes 1—1 ; Leixoes
Beira

Clasament : 1.
Boavista

P.
. E. (grupa a 4-a), 

Spania — Danemarca 
Au marcat : Pirri 

și Capon (min. 67).

3.

la

mată de formațiile Franței. 
Cehoslovaciei — cite 3 p și Aus
triei — 2 p. Ultimele partide : 
Iugoslavia — Franța i—3 -> •
Austria — Cehoslovacia 2—1 
(0—1).
• Comentînd meciul R. F. 

Germania — Grecia, disputat la 
Dusseldorf și încheiat neuec^ 
(1—1), corespondentul agenției 
France Presse scrie între altele : 
„JucAtorii vest-gennani au avut 
o prestație puțin convingătoare, 
uneori chiar dezolantă, pentru o 
formație care deține titlul de 
campioană a lumii". Incorpora
rea la mijlocul terenului a tan
demului iM'etzer — Breitner nu 
a reușit să pună capăt carențe
lor manifeste ale echipei vest-ger- 

" dominări
cornere 

__ campionii mondiali și-au
creat prea puține ocazii de gol, 
iar apărarea a fost nesigură co- 
mițînd erori supărătoare. Se pare 
că Helmuth Schoen nu găsește 
deocamdată 
Overath, 
osatura 
altădată.

© La

p.

mane. Xn ciuda 
constante (raport 
20—4)

unei 
de

înlocuitori pentru 
Muller și Hoeness — 
valoroasei formații de

Poitiers, meciul dintre 
selecționatele Franței și R. D. 
Golane din C. E. de tineret a 
revenit oaspeților cu 2—1 (1—9). 
In clasamentul grupei condvce 
R. D. Germani - 4 p, urmată 
de Franța și Belgia — cîte 3 p.
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