
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

| ANUL XXXI — Nr. 8129 | 4 PAGINI 30 BANI | Vineri 17 octombrie 1975

CAMPIONATELE REPUBLICANE INDIVIDUALE DE BOX

24 DE ORE PÎNĂ LA GONGUL INAUGURAL

După etapa a 9-a a Diviziei A de fotbal

ÎN CĂUTAREA...
ȘUTULUI PIERDUT
# Contradicții între rezultatul final și productivitatea

Ne mai despart 24 de ore 
de startul turneului final al 
campionatelor republicane indi
viduale de box ale seniorilor pe 
anul 1975. în toate secțiile pre
gătirile sînt încheiate. Antreno
rii și sportivii așteaptă cu ne
răbdare primul sunet de gong. 
Ultimele vești de la echipe de
monstrează, cu prisosință, că 
peste tot evenimentul este pri
vit cu deosebit interes, că toți 
specialiștii caută ultimele solu
ții pentru a înregistra rezultate 
cit mai bune. Printre acestea se 
află și intenția antrenorului e- 
merit Tedi Niculescu (Rapid) de 
a arunca în luptă, la categoria 
semimijlocie, alături de campio
nul țării. Victor Zilberman, și 
pe colegii lui de sală. Cornel 
Hoduț și Nicolae Paraschiv, cu- 
noscuți pină acum ca protago
niști ai disputelor la categoria 
ușoară. Noutăți de acest gen se 
mai întrevăd și la Dinamo, la

ULTIMUL ACT AL CAMPIONATULUI DE POLO

• Aproape 
200 de sportivi 
înscriși # Vor 
oficia numai 
arbitri purtâtori 
ai ecusoanelor 

A.I.B.A. și 
A.E.B.A-

Doi favoriți ce nu 
se vor întîlni la 
actualul turneu fi
nal : Pavel Nedel- 
cea (stingă) a op
tat pentru catego
ria semiușoară, in 
timp ce Mihai Plo- 
leșteanu a rămas 
fidel boxerilor de 

57 kg.
Steaua sau la Farul. Toate, 
însă, vor deveni certitudini abia 
după cîntarul oficial de vineri 
dimineața.

Majoritatea meciurilor urmea
ză a fi înregistrate pe video- 
magnetofon, iar a doua zi spor
tivii și antrenorii vor putea 
analiza lipsurile sau reușitele 
respective. Toate partidele can- 
didaților olimpici vor fi filma
te și supuse analizei specialiști
lor în vederea alcătuirii unui 
program de pregătire adecvată 
pentru viitor.

O precizare de care antrenorii 
au uitat, sau nu vor să țină 
cont de ea : la Congresul 
A.I.B.A. din Tanzania s-a sta
bilit că, pentru o mai rapidă 
refacere a sportivilor, în timpul 
pauzelor dintre reprize, cîte doi 
antrenori au dreptul de a urca 
în ring puțind asigura asistența 
cuvenită boxerilor. Pină acum, 
la nici o competiție, sportivii 

români nu au beneficiat de a- 
jutorul a doi asistenți de colț... 
Poate cu ocazia turneului final 
va fi inaugurat și acest proce
deu, atît de folositor boxerilor, 
pentru refacerea lor.

Organizatorii au hotărît ca la 
turneul final să fie folosite mă
nuși de producție indigenă, fa
bricate la Reghin și omologate 
de Colegiul central al antreno
rilor.

Este așteptată cu interes evo
luția boxerilor născuți în 1956, 
care vor participa pentru prima 
dată la turneul final al senio
rilor, în urma calificării obți
nute la zone, sau a dreptului 
cîșligat prin bune rezultate in
ternaționale.

La Centrul „23 August", vor 
avea loc astăzi : vizita medica
lă, cîntarul oficial și tragerea Ia 
sorți — momente extrem de 
importante pentru o mare com
petiție. Sîmbătă, la ora 19, cu 
prilejul celei de a doua gale, 
de seară, se va desfășura festi
vitatea de deschidere a între
cerilor.

S-a stabilit ca la turneul final 
să oficieze numai arbitri purtă
tori ai ecusoanelor A.I.B.A. sau 
A.E.B.A. Iată numele lor : Vir
gil Cazacu, Constantin Chiriac, 
Victor Popescu, Petre Epureanu, 
Mihai Voiculescu, Marin Stă- 
nescu. Aii Rișat, Petre Mihelfy, 
Ion Boamfă, Marin Zamfirescu, 
Dumitru Petrișor, Florian Pi- 
roiu, Gabriel Danciu și Victor 
Șchiopu.

La federația de specialitate 
au sosit înscrierile de principiu. 
Pe liste figurează aproape 200 
de boxeri repartizați pe cate
gorii : semimuscă — 15, muscă 
— 19, cocoș — 22, pană .— 17, 
semiușoară — 19, ușoară — 15, 
semimijlocie — 20, mijlocie mi
că — 22, mijlocie — 17, semi
grea — 12, grea — 12, dar lis
tele rămîn deschise pină la 
cîntarul oficial.

Paul IOVAN 

generală a echipelor 
distanță, o invitație la

E etapa intermediară de
miercuri „marchează" : a) 
rezistența „pe poziții" a 
liderului, învingător în 

fața unei echipe amenințate, b) 
reacția așteptată, de altfel, a 
campionilor, vizibil interesați 
de sprintul Stelei și c) specta
culoasa depășire de normă rea
lizată do echipa lui Constantin, 
care s-a instalat confortabil în
tre Steaua și Dinamo. Această 
etapă oferă multe alte posibili
tăți de comentariu, ca de pildă 
tema „mustului care fierbe" în 
via cea tînără a lui Uie Oană 
sau ideea regresului în care se 
află fostul cuplu de lideri A.S.A. 
Tg. Mureș — Universitatea 
Craiova. Vom renunța însă la 
aceste mențiuni supuse fluctua
ției, pentru a încerca un reflec
tor pe o temă din păcate ne- 
fluetuântă : tema ineficacității. 

Dacă privim clasamentul, ne 
dăm seama că cinci echipe au 
marcat un gol sau chiar mai 
puțin decît un gol, în 90 de mi
nute. Exemplul cel mai suges
tiv este cel al Rapidului, care 
reușește performanța de a acu
mula 8 puncte din... 6 goluri ! 
Să mai menționăm că o singură 
echipă (Dinamo) depășește cifra 
acceptabilă a celor două goluri (Continuare in pag. 2-3)

Manea (Rapid) șutează la poartă, încadrat de Crîngașu (nr. 5) st 
Istrătescu, fără ca Păltinișan (nr. 3) să mai poată interveni. Fază 
din intilnirea Rapid — Politehnica Timisoara. Foto : I. MIHĂICĂ

• Dispariția șutului de 
joc pasiv

pe meci, ceea ce aruncă o lu
mină precisă asupra eficacității 
generale a campionatului nos
tru.

Miercuri, etapa intermedia
ră ne-a oferit o imagine 
de ansamblu aparent pa
radoxală. In cinci din cele 

opt meciuri disputate există o 
flagrantă contradicție intre re
zultatul final si productivitatea 
generală a echipelor, consemna
tă in casetele tehnice. La Cluj- 
Napoca, studenții înregistrează 
un scor net la capitolul șuturi
lor la poartă (17—6), dar reu
șesc „performanța" de a pierde 
un meci în fața unei echipe 
care trage o singură dată pe 
poartă, în faza golului. La Re
șița, raportul șuturilor este 
zdrobitor în favoarea gazdelor 
(25—9), dar U.T.A. reușește să 
valorifice „stîngul" lui Bro- 
șovschi. pentru a obține o re
miză salvatoare. La Petroșani, 
Jiul înregistrează de asemenea 
un scor favorabil (16—11), dar, 
în cele din urmă, contraatacul 
se dovedește a fi mai produc-

loun CHIRILA

De astăzi, la București și O- 
radea, cele mai bune echipe de 
polo din țară vor fi angrenate 
în ultimul act al campionatului 
național de polo. La Centrul de 
pregătire olimpică al C.N.E.F.S. 
din Capitală se vor între
ce, în returul turneului final 
pentru locurile 1—4, Dinamo, 
Rapid, Progresul și Voința Cluj- 
Napoca, iar la Oradea (turneul 
pentru locurile 5—8), își vor 
continua disputa Crișul și Pro
gresul din localitate, alături de 
bucureștencele C.N.U. și Școla
rul, pentru două poziții în seria 
I a Diviziei A de anul viitor.

Va rămine Dinamo pe poziția 
de lideră, sau va reuși Rapid,

cu o suită de trei victorii, să 
răstoarne actuala ierarhie ? Iată 
problema a cărei rezolvare o 
așteaptă cu mare interes toți 
iubitorii acestui sport, 
în clasament :
1. DINAMO 18 15 2 1
2. RAPID 18 14 3 1 

Astăzi, de la ora 16,
gramate meciurile
Progresul și Rapid — Voința.

La Oradea turneul începe tot 
astăzi cu meciurile C.N.U. — 
Școlarul și Crișul 
de la următoarea

C.N.U.
Crișul 
Progresul 
Școlarul

Situația

151-69 32 
116-51 31 
sînt pro- 

Dinamo —
rr

Miine, începe ediția a IX-a a C. E. de volei

SPERĂM SĂ URCĂM PE PODIUM
Șl SĂ NE CALIFICĂM PENTRU J. 0 //

3
3
3
3

— Progresul, 
situație :2 - -

2
1
0

1 
0 
0
1

0 
1
2
2

12—10
13—10
9—10

12—16

5
4
2
1

Convorbire cu antrenorii echipei masculine, A DRAGAN și
Cea de-a IX-a ediție a cam

pionatelor europene de volei în
cepe mîine în 6 orașe din Iugo-

MARILE PERFORMANTE PRETIND SPORTIVILOR 
MUNCĂ PERSEVERENTĂ, DISCIPLINĂ, DĂRUIRE!
„Trebuie să se ia măsuri ferme pentru a se introduce 
mai multă ordine ți disciplină in întreaga activitate de 
educație fizică și sport — atît în sportul de masă, cit și 
în cel de performanță'*.

(Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participa,nților la Conferința pe țară a mișcării sportive)

La fel ca în orice alt dome
niu de activitate, și în sport 
marile realizări, performanțele 
strălucite nu sînt numai rodul 
vocației, talentului, ci, în pro
porție majoritară, rezultatul 
muncii neobosite, perseverente, 
pasionate. Fără suportul 
al unui travaliu susținut, 
tul s-ar sufoca, nu ar 
niciodată dimensiunile 
Pregătirea sîrguincioasă, 
rabaturi, constantă și conștiin
cioasă, viața ordonată și cum
pătată au constituit întotdeauna 
fundamentul succeselor de ră- 

,sunet pe care marii sportivi ai 
Glumii, marii noștri sportivi le-au 
obținut în cele mai mari com-

solid 
talen- 

avea 
reale, 

fără

petiții interne și internaționale, 
în lumina acestor adevăruri, 

statornicirea în rindul tineretu
lui sportiv a unui climat de 
exigență și răspundere față de 
pregătire, de ordine și discipli
nă, de respectare cu strictețe a 
normelor de conduită, precum 
și a unui regim de viață adec
vat, constituie fără îndoială ga
ranția obținerii unor perfor
manțe valoroase.

Sesizind importanța aspectu
lui educativ in procesul de pre
gătire, riguroasa analiză pe care 
Plenara C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie 1973 a fă
cut-o activității sportive din 
țara noastră a pus în evidență

sarcinile care revin în acest 
sens organelor și organizațiilor 
de specialitate, precum și facto
rilor cu responsabilități în do
meniul sportului, iar Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Conferinței pe țară 
a mișcării sportive din acest an 
a cerut 
mat de 
întreaga 
fizică și .

în foarte multe unități spor
tive există o permanentă pre
ocupare pentru crearea unui 
climat propice muncii și dis
ciplinei, se depun constant e- 
forturi pentru educarea tineri
lor în spiritul înaltelor răspun
deri de a reprezenta cu cinste 
și demnitate culorile cluburilor 
respective sau pe cele naționa
le în confruntările la care iau 
parte.

Așa, de pildă, componenții 
echipei de sabie, Politehnica 
Iași (Șuta, Nicolae, Olaru, Iri-

slavia : Rijeka, Banja Luka, 
Negotin, Skopije, Subotica și 
Kralievo, găzduind grupele pre
liminare. Echipele României, 
masculină și feminină, s-au de
plasat joi spre locurile de con
curs (Banja Luka și, respectiv, 
Kralievo). înainte de plecare, am 
stat de vorbă cu antrenorii e- 
chipei masculine, Aurel Drăgan 
și Florin Balaiș, în legătură cu 
pregătirea și cu obiectivele re
prezentativei noastre la compe
tiția continentală.

— Cum s-a 
rea

FI. BALAIȘ
efectuat pregăti- 

voleibalișliior români șl 
cum apreciați nivelul atins de
ei sub acest aspect ?

— Pină in luna iulie am luat 
parte la cîteva turnee interna
ționale, la care am urmărit mai 
mult cunoașterea adversarilor și 
acomodarea cu jocul lor — ne-a 
spus Aurel Drăgan. Din iulie, 
am început însă pregătirile pro-

(Continuare în pag. a 4-a)

Campionatele republicane de scrimă (tineret)

introducerea unui cli- 
ordine și disciplină in 
activitate de educație 
sport.

(Continuare in pag. 2-3)

ALTE DOUĂ TITLURI, LA SATU MARE
9 echipe 

masculine 
listele de 
petiția dedicată 
campionatul 
tineret, 
rală : i 
scăzută decît în întrecerea in
dividuală, datorită 
limitei de vîrstă 
(19 ani la echipe, 
dividual), ci și fluxului 
bit al juniorilor, mari și mici, 
in această probă.

De altfel, partida care a de
cis titlul de campioană în în
trecerea feminină a opus for
mația Școlii sportive S a 11»

feminine și 12 
au fost înscrise pe 
concurs în com- 

in 
de 

gene- 
mai

în < 
floretelor 

republican 
Caracteristică 

media de vîrstă

nu numai 
inferioare 

20 la in- 
deose-

Mare, care are în 
ța sa trăgătoare la 
sus a vîrsfei, mai rutinate, e- 
chipei Școlii sportive nr. 1 
București, alcătuită din juni
oare (Laurenția Vlădescu, Lu
minița Popa, Adriana Bacioi). 
Laurii au revenit trăgătoarelor 
sătmărence, omogene valoric la 
nivel ridicat, Marcela Moldo
van, campioana individuală pe 
acest an, inregistrînd și în pro
ba pe echipe cele mai multe 
victorii : 17 din 18 asalturi.

Paul SLĂVESCU

componen- 
limita de

(Continuare in pag. a 4-a)



In campionatul de rugby
PUȚINE SCHIMBĂRI IN IERARHIA VALORILOR
Se anticipa, înaintea începerii 

noii ediții a campionatului di
viziei A la rugby, că în lupta 
pentru titlu vor fi angrenate 
mai multe echipe decît la pre
cedenta, că, astfel, echilibrul 
valoric va fi ceva mai pregnant. 
Dar aceleași patru echipe — Fa
rul Constanța, Steaua, Știința 
Petroșani, Dinamo — se află 
printre candidatele la titlu, ca 
și anul trecut, ele conducînd 
în cele două serii. Firește, șan- 

. se de a pătrunde între primele 
patru mai păstrează Sportul 
studențesc, în special, și Uni
versitatea Timișoara, dar ele 
vor trebui să facă eforturi deo
sebite pentru a recupera tere
nul pierdut și de a depăși pe 
una din actualele fruntașe. Deo
camdată, Farul și Dinamo au o 
bună comportare, antrenorii M. 
Naca și, respectiv, I. Tuțuianu, 
reușind să imprime echipelor 
un stil propriu de joc, bazat 
pe existența în formații, a unor 
rugbyști cu experiență, în timp 
ce la Știința Petroșani, cu deo
sebire, și la Steaua este vizibil 
un progres calitativ. Studenții

de pe Valea Jiului au dat mai 
multă consistență jocului lor, 
iar victoriile obținute în me
ciurile cu Grivița Roșie, în de
plasare, și cu Universitatea Ti
mișoara nu sînt întîmplătoare, 
anunțînd o... posibilă campioa
nă. Steliștii par să fi depășit 
perioada de criză, revenind în- 
cet-încet la valoarea care i-a 
consacrat, dovadă că pînă în 
prezent ei au primit cele mai 
puține puncte (16), marcînd, în 
schimb, 127.

O „problemă" o constituie 
situația formației Grivița Roșie, 
care, după un început ce se 
anunța favorabil, și-a pierdut 
cadența. După o victorie, mai 
puțin scontată, la Dinamo, a 
ieșit, tot atît de surprinzător, 
învinsă din confruntările cu 
Știința Petroșani și Olimpia (!).

Ierarhiile nu s-au schimbat 
prea mult nici în partea a doua 
a clasamentului. Cele cîteva 
schimbări de locuri nu sînt încă 
semnificative. Acele echipe care 
s-au aflat și în trecut pe pozi
țiile inferioare se găsesc și a- 
cum. Cazul formației Vulcan

nrVY »CUPA MUSCELUL". In
L5UĂ cadrul competiției dotate 

,Cupa Muscelul", pentru ju- 
■ ’ ‘ întîlniri.

din lo- 
limită, 

Cei mai 
au fost 
Cornea

cu „i . _
niori, au avut loc două 
La Reșița, echipa C.S.M. 
calitate a întrecut, la 
25—23, pe Crișul Oradea, 
buni boxeri ai reuniunii 
luliu Vass (Crișul) și 
Boznea (C.S.M.) • LA BAIA
MARE, formația locală C.S.M. a 
dispus la scor de echipa C. S. 
Zalău : 30—14. Evidențiații galei, 
I. Mircea (C.S.M.) și A. Țîrcă 
(C. S.).
CAIAC CLUBUL DINAMO 

BUCUREȘTI ORGANI- 
UAIXUt ZEAZA ÎNTRECERI DE 
SELECȚIE rezervate tinerilor în 
vîrstă de 13—15 ani. înscrierile se 
fac zilnic, între orele 8—11 și 
15—17,30 la Baza clubului Dinamo 
de la lacul Herăstrău.
CULTURISM INVITAȚIA DE A 
UAITEDE PRACTICA A- nHLIEKC CESTE SPORTURI 
este adresată de Școala sportivă 
„Energia" din București elevilor în
tre 14 și 17 ani. înscrierile au loc 
zilnic, de la ora 17 la centrul 
de antrenament de la stadionul 
Republicii și între orele 8 și 11 
la sediul școlii din str. Soldat 
Savu Marin 29, sector 3.
HANDRAI DIVIZIA B. Femi- riMINUDAL nin . Hidrotehnica 
Constanța — Vulturii Ploiești 11-6 
(7—2) ; Știința Constanța — Con
fecția Călărași 23—13 (12—6) ; U- 
niversitatea Iași — Viitorul Vaslui 
17-8 (9—2) ; C.S.M. Sibiu—Voința 
Sighișoara 6—7 (2—3) ; Știința
Bacău — Voința Iași 16-6 (8—5) ; 
Sparta Mediaș — Nitramonia Fă
găraș 10-7 (2—5) ; U.T.A. — Ol
tul Sf. Gheorghe 7—6 (5—1) ; Ar- 
geșeana Pitești — Textila Sebeș
15— 10 (8—4) ; Masculin î Tracto
rul Brașov — C.S.U. Craiova
16— 13 (7—8) ; Nitramonia Făgă
raș — CUPROM Baia Mare 27—17 
(19—10) ; Oltul Sf. Gheorghe — 
Locomotiva Buc. 21—20 (12—9) ;
C.S.U. Tg. Mureș — Știința Tg. 
Jiu 13—17 (6—5) ; C.S.M. Reșița — 
Știința Petroșani 20—15 (12—6) ;
Petrochimistul Brazi — Relonul 
Săvinești 6—o (neprezentare) ; U- 
niversitatea Iași — Sparta Buc.
17— 14 (6—6). • LA ORADEA s-a 
desfășurat „Cupa Meteorul roșu" 
la handbal feminin. In finală, 
Meteorul a întrecut pe Olimpia 
cu 12—5.
MODELISM LA panta deRIVUELDIVI LA ERNEI, vaERNEI, va 
avea loc, sîmbătă și duminică, 
cea de a doua ediție a concursu
lui interjudețean de aeromodele 
pilotate prin radio, „Cupa Mure
șul", organizat de clubul sportiv 
Voința din Tg. Mureș. Cîștigăto-

rii competiției vor efectua, 
minică, pe stadionul „23 August" 
din localitate, o demonstrație de 
zbor radio-comandat, în pauza 
meciului de fotbal dintre A.S.A. 
și Universitatea Craiova.
PATIMA I VITEZ1ȘTI ROMANI rrMIINMJ LA ALMA ATA. 
Lotul republican de patinaj vite
ză, format din Liana Cardaș, Eva 
Szigeti, Agneș Rusz, Adrian Cio- 
banu, Eugen Imecs, Attila Var
ga, Gh. Pîrv, Cornel Munteanu 
și Andrei Erdelyi, se află la 
Alma Ata, pentru a participa la 
cîteva concursuri organizate în
tre 17 și 30 octombrie pe pista 
artificială din localitate. Sportivii 
noștri sînt însoțiți de antrenorul 
Dan Lăzărescu.
PA DID *N PĂDUREA BRA- ivamiv NEșT1 se disputa, in 
aceste zile, concursul republican 
de radiogoniometrie operativă. 
Întrecerile au loc in benzile de 
3,5 MHz și 144 MHz. Iau parte 
137 de concurenți (juniori, juni
oare, seniori, senioare) reprezen- 
tind 13 radiocluburi județene. 
Competiția, organizată de fede
rația de specialitate Împreuna cu 
Comisia centrala competiționaiă 
de unde ultrascurte și radiogo
niometrie, face parte dintr-o se
rie de acțiuni menite să marche
ze semicentenarul activității de 
radioamatorism în România.
RIIARV LA ÎNCEPUTUL LU- 
auvui NU noiembrie va ju
ca, în „premieră" în țara noas
tră, o puternică echipă din Noua 
Zeelandă. Este vorba de formația 
Waitemata, campioana provinciei 
Auckland. Ru gby știi neo-zeelan- 
dezi, celebri in lumea întreaga, 
vor evolua la Constanța, în com
pania echipei noastre campioane, 
Farul, și la București, unde vor 
întîlni o Selecționată divizionară. 
• IN DIVIZIA B s-au disputat 
partidele etapei a patra. Iată re
zultatele din primele două serii
I : Arhitectura — Cimentul Med
gidia 3—10 (0—4), Ș.N. Oltenița
— C.S.M. Suceava 3—0 (0—0) ;
Rapid C.F.R. Galați — Politehnica
II Iași 9—0 (6—0) ; Aeronautica
Buc. — Constructorul Buzău 
9—14 (0—4) ; U.R.A. Tecuci —
Dunărea Giurgiu 7-6 (meciul a 
fost omologat cu scorul de 4—0 
în favoarea Dunării, deoarece 
gazdele nu au asigurat prezența 
medicului la teren). II : Dacii 
I.P.A. Sibiu — Minerul Lupeni 
0—3 (0—3) ; C.F.R. Brașov — E- 
lectroputere Craiova 32—3 (12—3): 
I.O.B. Balș — Petrochimistul Pi
tești 3—3 (3—3) ; Constructorul
Alba lulia — Sportul stud. 
A.S.E. Buc. 4-8 (0—4); Rapid
Buc. — I.P.G. Ploiești 54—0 
(28—0).

este cel mai elocvent, ca avînd 
și punctaverajul cel mai slab : 
15—124 !

Ar trebui spuse cîteva cuvin
te și despre climatul de disci
plină. La ultimele meciuri s-au 
înregistrat destule eliminări 
(Țurlca — Dinamo, Pena — Gri
vița Roșie, C. Hariton — Spor
tul studențesc, Malancu — Uni
versitatea, ca să nu dăm decît 
cîteva exemple) și durități (O- 
limpia — Grivița Roșie, Univer
sitatea — Dinamo, Sportul stu
dențesc — C.S.M. Sibiu), ceea 
ce ne face să credem că an
trenorii și jucătorii... au uitat 
că există și o „CUPA FAIR
PLAY" și, mai ales, obligația e- 
lementară de a păstra o disci- 
ciplină fermă pe teren. în ace
eași direcție am semnala și ati
tudinea jucătorilor Valeriu Ior- 
gulescu și Emanoil Ene, de la 
Minerul Gura Humorului, care, 
nemulțumiți de modul cum 
s-au rezolvat „pretențiile", 
părăsit echipa la care... abia 
legitimaseră. Am mai nota 
lui V. Iorgulescu, 
sportului, i 
funcția de 
humorean...

Cele două 
rămas pînă 
vor lămuri, probabil, situația în 
fruntea clasamentelor, avînd în 
vedere că în ultima rundă sînt 
programate partidele Farul — 
Steaua și Dinamo — Știința, 
care vor desemna și liderele de 
toamnă. De altfel, aceeași afir
mație privind clarificarea unor 
poziții este valabilă și pentru

maestru 
se încredințase 
căpitan al XV-lui

etape care au mai 
la sfîrșitul turului

celelalte echipe.
Em. FANTĂNEANU
SERIA I

1. Farul 5410 114-26 14
2. Steaua 5401 127-16 13
3. Sportul stud. 5311 60-43 12
4. C.S.M. Sibiu 5212 40-46 10
5. Rulmentul 5203 40-76 9
6. Gloria 5113 10-83 8
7. T. C. Ind. 5104 29-76 7
8. Minerul 5023 16-70 7

SERIA A II-A
1. Știința 5410 92-32 14
2. Dinamo 5401 129- 24 13
3. Universitatea 5302 82- 39 11
4. Politehnica 5221 27-59 11
5. Grivița Roșie 5203 63- 49 9
6. Olimpia 5203 29-50 9
7. Agronomia 5113 21-81 8
8. Vulcan 5005 15-124 5

• PESTE 1 000 DE PIO
NIERI din Galați au participat 
la tradiționalul cros al crava
telor roșii, desfășurat în car
tierul Țiglina I. Pe primele 
locuri s-au clasat : Tatiana 
Spulber (Șc. gen. 13), Mihaela 
Potop (Șc. gen. 21), N. Ștefan 
(Șc. gen. 4) și Gh. Stanciu (Șc. 
gen. 19). • LA TG. MUREȘ s-a 
desfășurat ultimul concurs al 
sezonului la tir cu arcul, „Cu
pa P.T.T.R.", la care s-au în
trecut numeroși arcași din 
Cluj-Napoca, Satu Mare și o- 
rașul de pe Mureș. La seniori 
a cîștigat T. Kaszonyi (PTTR 
Tg. M.) — 956 p, iar la seni
oare Terezia Preda (Sănăta
tea Tg. Mureș) - 
DOUA VEȘTI DIN 
a început primul 
de tenis pe echipe 
„Cupa Davis" — la 
ticipă, deocamdată, . 
mâții. Duminică, aproape 100 
de tineri de ' *
tul și cîteva 
piu au luat 
șită acțiune 
ruta Tg. Jiu _____________
găoani. • ORGANELE FERO
VIARE din Capitală au ame
najat în str. Carpați o fru
moasă bază sportivă cu teren 
de fotbal, arenă de popice 
ș. a. întreținerea bazei s-a 
încredințat unui animator al 
sportului din rîndurile tinere
tului feroviar, Marin Dogaru,

901 p. • 
TG. JIU : 
campionat
— sistem 
care par- 
șase for-

la I.T.A., Cimen- 
școli din munici- 
parte la o reu- 
cicloturistică pe 
— Pădurea Dră-

NU TOATE ECHIPELE S-AU PREZENTAT

LA NIVELUL COMPETIȚIEI REPUBLICANE

ECHI

VO

Marginalii la intrecerile de judo

Costin CHIRIAC

LOTO PRONOSPORT

Se acordă cîștiguri suplimenta
re din fond special

LA 19 OCTOMBRIE 1975 O NOUA 
TRAGERE SPECIALA 

PRONOEXPRES

12 echipe de judo au luat 
startul, sîmbătă și duminică, 
într-o nouă ediție a campiona
tului Diviziei A. De la bun 
început trebuie să menționăm 
că majoritatea competitoarelor 
s-au prezentat bine pregătite, 
sportivii lor au finalizat nu
meroase procedee tehnice, u- 
nele de maximă eficacitate, în-

vate anul acesta în Divizia A, 
ne determină să afirmăm că u- 
nele echipe au încă tare în 
pregătire, au subapreciat ad
versarele, considerînd că din 
moment ce dispun de cîțiva 
sportivi valoroși se pot pre
zenta în întrecerile divizionare 
fără probleme. Și iată că, bu
năoară, C.S.M. Borzești, care a

,m\\\

Talentatul junior Loghin Lazăr (Dinamo București) și-a întrecut 
adversarii înainte de limită. Iată-l pe Lazăr prinzîndu-l pe Ovidiu 
Crețu (Politehnica Iași) într-o te-guruma (aruncare peste piept) cu 
care va obține ippon-ul Foto : Vasile BAGEAC
cheiate, de cele mai multe ori, 
prin ippon (înainte de limită). 
Exceptînd cinci victorii cate
gorice, celelalte rezultate la 
echipe au fost strînse, iar la 
nu mai puțin de 11 categorii 
s-au dictat decizii de egalitate. 
Adăugind și faptul că dintre 
toate formațiile numai cîteva 
au obținut victorii în ambele 
întîlniri, putem aprecia, îndrep
tățit, că debutul acestei ediții 
a fost promițător. Neîndoios, 
însă, înfrîngerile surprinzătoa
re suferite 
mâții bine 
structorului
Agronomiei

de o serie de for- 
cotate în fața Con- 
Miercurea Ciuc și 
Timișoara, promo-

CONSIDERAȚII PE MARGINEA CAMPIONATULUI
DE VITEZA IN COASTA LA AUTOMOBILISM

Campionatul republican de vi
teză în coastă la automobilism, 
ediția 1975, a însemnat o reușită, 
un merit deosebit in această di
recție revenind și Federației ro
mâne de automobilism și kar
ting. Un succes și in ceea ce pri
vește participarea : recordul anu
lui trecut — 87 de concurenți în 
etapa de pe Feleac — a fost de
pășit. In acest an au fost etape 
cu cîte 96 și chiar peste *" 
participanți.

Referindu-ne la cei care 
minat această întrecere, 
să vorbim, în primul rînd, 
Eugen Ionescu Cristea,

100 de

au do- 
trebuie 
despre 

, care a 
cîștigat — ca de fiecare dată în 
ultimii ani — atît un titlu de 
campion la clasă, cît și pe cel 
de campion absolut (deși mașina 
sa este mai puțin puternică de- 
cît a altor concurenți). Apar pen
tru prima dată pe lista campi
onilor (la viteză în coastă) Doru 
Gîndu, Francisc Naghi și Zoltan 
Szempaly. îmbucurător este fap
tul că în acest an s-au afirmat 
ca buni conducători și ca buni 
mecanici o serie de tineri : Lu
cian Drăgulescu (Timișoara ; lo
cul 4 clasa pînă la 1 000 cmc), 
Euscbiu Pauliuc (Brad), 
Mureșan (Cluj-Napoca ; 
la clasa pînă la

Mihai 
locul 2 

1150 cmc),

Gheorghe Nistor (Timișoara ; lo
cul 3 la clasa pînă la 1 300 cmc). 
Francisc Naghi (Cluj-Napoca ; tî- 
nărul care a cîștigat clasa peste 
1 300 cmc), Vasile Popa (Brașov ; 
bun pilot, bun mecanic), Virgil 
Bălaș (Timișoara), Valeriu Teo- 
dorescu (Brad), Vasile Ștefan 
(București).

Numărul de echipe înscrise în 
concurs a fost mai mare decît 
cel de anul trecut. Merite deo
sebite au formațiile Tractorul Bra
șov (locul I), I.O.B. Balș (locul 
II) — întreprindere care acordă 
un remarcabil ajutor sportului 
nostru automobilist și Universi
tatea Brașov (locul III). Reviri
mentul marcat de echipa clujea
nă Motor I.R.A. (instructor Fla- 
viu Bran-Băliban) poate fi — la 
anul — și mai puternic, dacă 
formația va conta pe aportul 
tuturor alergătorilor clujeni care, 
în acest an, au concurat pentru 
alte echipe (F. Naghi, L. Borbeîi, 
L. Moldovan). In timp ce pres
tația formațiilor Voința I și II 
din Timișoara apare ca remar
cabilă, este surprinzătoare atitu
dinea întreprinderii Auto Pitești, 
care — în loc să sprijine acest 
sport — a prezentat o reprezen
tativă care a concurat doar o e- 
tapă din cinci.

încheiem aceste rînduri suge- 
rînd federației de specialitate ca 
în anul viitor întrecerea mașini
lor Dacia 1300 (foarte spectaculoa
să și reușită în actuala ediție) 
să se desfășoare la clasele în
cepători și avansați.

Modesto FERRARINI

efectuat cele mai multe și mai 
spectaculoase transferări, legi- 
timîndu-i, printre alții, pe mul
tiplii campioni D. Alexandru 
(de la Dinamo Brașov) și Gh. 
Dumbravă (I.E.F.S.), a fost în
vinsă „acasă" și încă de o 
formație nou promovată, Con
structorul Miercurea Ciuc ! 
A.S.A. Tg. Mureș, după ce a 
ținut în „șah" pe I.E.F.S., cu 
care a și terminat la egalitate, 
fiind întrecută doar la puncta
jul procedeelor tehnice, a pier
dut (1—3) partida cu Agrono
mia Timișoara ! De asemenea, 
Universitatea București a su
ferit numai înfrîngeri, obținînd 
victorii doar la cîte o singură 
categorie în triunghiularul în 
care a concurat.

Să sperăm, însă, că la ur
mătoarea etapă toate echipele 
vor concura la nivelul cores
punzător întrecerii republicane.

în fine, cu prilejul etapei 
inaugurale, echipele organiza
toare ale reuniunii din Capi
tală, Dinamo și I.E.F.S., nu 
s-au preocupat din timp pen
tru asigurarea unor condiții co
respunzătoare de desfășurare a 
întrecerilor. Programată în sala 
Dinamo, competiția a fost 
transferată la sala de tenis de 
la „23 August", fără ea echi
pele sau federația să fie anun
țate din timp de această schim
bare efectuată doar în preziua 
întrecerilor ! Din această cau
ză, sportivii celor șase echipe 
au concurat într-o sală neîn
călzită. iar numeroși spectatori 
s-au deplasat prin ploaie pînă 
la sala Dinamo și de acolo, la 
o depărtare apreciabilă, la „23 
August"...

Autoturisme, bani și excursii 
peste hotare.

Sezo 
nă pen 
tre de 
pentru 
inaugu 
mare <r 
că, sel 
întîlni 
format 
se știe 
Ungari 
mii, ia 
este d 
rația (

fost mecanic
• FETELE 
participat în număr mare la 
o competiție polisportivă do
tată cu „Cupa Sălăjanca". La 
etapa finală, disputată la Za
lău, au fost prezente peste 
200 de tinere, care s-au în
trecut la handbal, volei și a- 
tletism. Trofeul a revenit Li
ceului pedagogic Zalău la 
handbal și volei, Dorinei Per- 
nes (Simleul Silvaniei) la 
100 m, lungime și greutate și 
Elenei Mureșan (Simleul Sil
vaniei) la 800 m. • 
LIUL SINDICATELOR 
dețul Caraș-Severin a 
zat în ultimul timp

de locomotivă, 
DIN SALAJ au

CONSI- 
din ju- 
organl- 
nume- 

roase concursuri sportive de 
masă pe ramuri de producție 
la care s-au întrecut peste 
1200 de muncitori. Tinerii din 
Caransebeș au cîștigat trei 
trofee : „Cupa minerului" (a- 
sociația sportivă I.P.E.C.), 
„Cupa sănătății" (A. S. Sănă
tatea) și „Cupa transporturi
lor" (A. S. I.T.A.). „Cupa me
talurgistului" a revenit tine
rilor de la Combinatul side
rurgic Reșița, iar „Cupa sin-

dicatelor din comerț" sporti
vilor din Moldova Nouă. 9 
DINAMOVIȘTII BRAȘOVENI 
au la dispoziție o sală de 
sport reamenajată. care ofe
ră condiții bune pentru o se
rie de sporturi ca judo, lup
te, box, tenis și handbal. Sala 
are instalații de aer condițio
nat, cameră de forță și locuri 
pentru 500 spectatori pe scau
ne rabatabile. • LA ARAD 
pe aleile ștrandului de pe 
Mureș a avut loc etapa a 
IV-a (ultima) a „Crosului sin
dicatelor", la care 
startul 300 de atleți. 
goria pînă la 19 ani 
gat Eugenia Nicola 
hidrotehnic) și S.

au luat 
La cate- 
au cîști- 
(Gr. șc. 
Ionescu 

(Comb, chimic), Iar la seniori 
Aneta Barbu (Gr. șc. sanitar) 
și A. Santău (Comb, chimic). 
Clasamentul pe echipe : 1.
Grupul școlar hidrotehnic, 2. 
Grupul școlar sanitar, 3. Ra
pid Arad.

CORESPONDENȚI : T. Sirio- 
pol, C. Albu, 
Moraru-Slivna, 
D. Glăvan, C. 
Hărduț.

M. Băloi, D. 
M. Bonțoiu, 

Gruia și R.

Alte amănunte în agențiile 
Loto-Pronosport.

FINALA CAMPIONATULUI
DE CONCURS COMPLET 

LA CĂLĂRIE

CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE LOTO 
DIN 7 OCTOMBRIE 1975

5 varia 
riante 1 
lei ; F 
a 100 
141.527 
de la
pontului 

. Napoca
G : 2,3 
2,10 a 
excursie 
si difer 
3.000 le
R. P. Bi

17 a 
12,3(

La numai o săptămînă de la 
încheierea întrecerilor din ca
drul campionatelor republicane 
de dresaj și obstacole, amatorii 
de călărie din Sibiu vor putea 
asista, din nou, la disputele că
lăreților. De data aceasta, în ca
drul etapei finale a campionatu
lui de concurs complet, care va 
avea loc, timp de trei zile, înce- 
pînd de sîmbătă, la baza hipică 
din localitate și la pădurea Șopa.

La această ediție s-au înscris 
la start un număr mai mare de 
concurenți (peste 30) decît la 
precedentele, ceea ce va face, 
cu siguranță, ca întrecerile să 
fie deosebit de atractive. Vor fi 
prezenți sportivi de la Dinamo. 
Steaua, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași. 
C.S.M. Craiova, A.S.A. Cluj-Na
poca și Venus Mangalia.

Sîmbătă, de la ora 8, este pro
gramată proba de dresaj, dumi
nică, de la ora 8, se va desfă
șura proba de fond, iar luni, de 
la ora 9, proba de obstacole.

Extragerea I : cat. 2 : 2,45 variante 
a 10.196 lei ; cat. 3: 3,65 a 6.844 lei; 
a 4 : 9,25 o 2.700 tei ; a 5-a: 43,50 
a 515 lei ; a 6-a 78,45 a 318 lei. RE
PORT CATEGORIA 1 : 210.266 lei. Ex
tragerea o ll-a : cat. A : 1 variantă 
50% autoturism Dacia 1300 ; cat. B ; 
1,10 a 22.559 lei ; C : 2,40 a 10.340 
lei ; D : 1 variantă 50% a 4.206 lei,

J : 
L :
M: 1 v 
variante 
50.000 l( 
alegere 
sau U.R 
P : 16,7 
o excur 
rența îr 
lei ; S 
a 300 I 
1.072,45

PE MICUL ECRĂ
sîmbătă
Ora 16 : „Aripi" — un film 

realizat de televiziunea en
gleză.

Ora 16.20 : „Yoga" — re
portaj de Eugen Bădescu.

Ora 16.30 : - - - - -
elandez" — 
gistrate din 
Zeelande.
DUMINICA

Ora 15,00 : Polo : Dinamo

„Rugby" neo-ze- 
selecțiuni înre- 

campionatul Noii

Rapid 
națion? 
trat.

Ora 1 
nilor" 
zintă 
Dave 
Keino 
(patina 
rar și 
nastică 
(natați 
de voi
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IN OCTOMBRIE
I

I
p sau 
bscuseră 
[reci va- 
km pe 
patinoar, 
pana — 
Lc. Fra- 
I aveau 
I Flama- 
I jocului, 
tenii de 
are 35 
lișu Fla- 
Iri rivali, 
In a stînd, 
tul lor... 
deamnă 
tlancolia

Dar fiindcă n-am ajuns 
nioi nai să ne melancolizăm 
cu totul, vîrsta omului fiind 
nu aceea a arterelor sale, 
ci a spiritului și a speranțe
lor sale, să nu ducem prea 
departe idealizarea și să ob
servăm — la obiect — că 
jocul, ca acuratețe tehnică, 
precizie și ce mai e nevoie, 
n-a fost grozav. E afară doar 
octombrie, dar hochei ca 
ăsta am văzut la noi cam de 
multișor poveste, și în alte 
luni, și în alți ani. Nu 
progresat cine știe ce, 
drăznesc să . înaintez această 
ipoteză 
nu s-a

s-a
in-

I
I
I
I
I

DUPĂ ETAPA A
(Urmare din pag. I)

Din nou despre problemele juniorilor

CAMPIONATUL Șl SCORURILE SALE 
13-0, 11-0, 12-0 L.

romanța 
las din 
hală, dar 
ie ce-i 
prii, eu- 
La-rășului 
Ei a fast 
la 0—2, 
la 2—3 

la 4—3, 
l fantas- 

rămîne 
etru de 

ajunge 
ele clipe

de lucru. Spun că 
progresat — genera

ția lui Tureanu nu 
joacă altceva decît 
precedenta, pe care 
am 
am 
am 
prin
le, sudori reci și a- 
mărăciuni. Pasele 
n-au devenit mai 

forța parcă n-a mai 
(și fără forță, azi, în 
ca și in toate spor- 

ta-

îndrăgit-o cum 
îndrăgit-o, deși 
trecut și cu ea 
momente gre-

I
I
I

e și în 
I hochei 
lin gram 
Hram de 
I a peri- 
I întîl nești 
■ greșim 
I noi, cei 
l, în ger 
Iul aces- 
Ite să nu 
cornerul, 
antinelă, 
mai rău 
Joc de
re.

sigure, 
crescut 
hochei, 
turile, geaba muncă...), 
lentele există, fără îndoială, 
dar nu sînt — cum se zice
— orbitoare. Se joacă 
stereotip și nu odată 
jent pînă la haotic, 
vrea să vorbesc cu
— jocul acesta e prea fru
mos și consumă prea multă 
energie nervoasă pentru a-ți 
permite să păcătuiești prin 
negativism și indiferență față 
de oameni. Dar de prea 
mulți ani noi, „microbiștii" 
hocheiului românesc, visăm 
la un mare progres, dacă nu 
la marea performanță, ca 
să nu-i doresc, din tot su
fletul, lui Hălăucă și celor 
de vîrsta lui să ne melanco- 
lizeze frumos nepoții...

Mă gîndesc la ziua aceea 
cînd, la 1995, oameni în toa
tă firea își vor aduce aminte 
cu drag, 
au văzut

. zăcu...

încă 
negli- 
N-aș 

păcat

ca-n romanțe, că 
debutul Iui Ca-

BELPHEGOR

IOANE MONDIALE LA POPICE
MÎINE PE ARENA VOINȚA

1
I
I
I
I
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I
I
I

I
I
I

de toam- 
•le noas- 
pregătesc 
piitor, se 
lnire de 
dumini- 

kniei vor 
iternicele 

Precum 
ninină a 
îă a lu- 
1 suprem 
ia. Fede- 
î dorința 
imon in- 
^■►jucă-

renunțat latori și jucătoare, a 
tradiționala partidă pe echipe 
și la turneul individual, orga- 
nizi'nd numai meciuri pe echipe. 
Astfel, vor fi aliniate împotriva 
formațiilor ungare cîte două se
lecționate române, A și B. Mii- 
ne pe pistele arenei Voința, vor 
juca primele garnituri — din 
care fac parte, printre alții. 
Ana Petrescu, Elena Trandafir, 
Mariana Constantin, respectiv, 
Iosif Tismănar, Petre Purge și 
Băiaș Ilie — componenți ai e- 
chipei campioane mondiale. Du
minică, pe Constructorul (bă
ieții) și Gloria (fetele) vor evo
lua selecționatele secunde.

I
I
I
I
I
I
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8,85 a 860 
X : 719,75 
3ORIA A : 
>acia 1300 
lit partici- 

din Cluj- 
tare : cat.

lei ; H : 
alegere o 
P. Polona 
: 11,40 a 

excursie în
numerar: 

a 500 lei; 
speciale: 

O lei si 2 
N: 3,35 a 
lei sau la 

P. Polona 
numerar ; 

a alegere 
a și dife- 

15 a 1.000
T : 213,10 

) lei ; V :

latului 
iregis-

î pre- 
ssaint, 
choge
Lynn 

iv Ce-
(gim-

tiv decît atacul. La Oradea, 
oaspeții trag de 22 de ori la 
poartă. F. C. Bihor înregistrea
ză în replică doar 12 șuturi, 
dar scorul final este 3—1 pen
tru echipa lui Kun. în sfîrșit, 
pînă și in meciul Rapid — Po
litehnica Timișoara, care anti
cipa. logic, plusul de ofensivă 
al gazdelor, raportul șuturilor 
la poartă este favorabil stu
denților timișoreni (17—15).

Această scurtă trecere în re
vistă ar putea să explice difi
cultățile reale ale echipelor 
noastre în jocul combinativ al 
ofensivei, ceea ce face ca mij
loacele de apărare să se dove
dească mult mai eficace în re
zolvarea fazelor de poartă. Din 
păcate, acest argument al de
fensivei reușește să instaleze, 
pînă la urmă, o stare de spirit 
tributară calculului contabil 
care pledează pentru ideea că 
expectativa e foarte rentabilă 
in fotbal.

Incercînd o explicație teh
nică. trebuie să admitem 
că jocul defensiv, de 
așteptare este înlesnit de 

cvasidispariția șutului de la dis
tantă. Echipele care se masează 
în careul propriu știu foarte 
bine că șutul de la 20—25 de 
metri a cam dispărut din fot
balul nostru, cei mai mulți ju
cători nevrînd să-și asume ris
cul atacării directe a porții ad
verse. în fața acestei situații, 
echipele noastre se retrag spre 
careu, ele nemaifiind nevoite 
„să iasă" pentru a bloca șutul 
sănătos din afara careului. Nu 
întîmplător, în jocul de la Cra
iova, Dinamo a reușit o victorie 
in extremis, ca urmare a șu-

9-a A DIVIZIEI A
tului puternic, surprinzător, de 
la 30 de metri. executat de 
unul dintre putinii înaintași 
care cred în eficacitatea șuiului 
de la distanță (Custov). Numă- 
rul acestor șuturi este atit de 
redus, incit permite închistarea 
echipelor chiar în limitele pro
priului careu. De altfel, aceste 
șuturi sînt atit de rare. incit 
portarii înșiși nu mai cred că 
ar putea prezenta vreun pericol. 
Să ne aducem aminte de puter
nicul șut al lui Dumitru, care 
a dus la înscrierea primului gol 
în meciul Steaua — Sportul stu
dențesc. La acest șut, portarul 
Răducanu n-a schițat nici un 
gest, și asta nu pentru că n-ar 
fi avut mijloacele fizice ale de
tentei, ci pentru simplul fapt 
că nu-și mai aducea aminte de 
această posibilă rezolvare teh
nică din partea înaintașului în
că de pe vremea șutului lui Do- 
mazos, la București, în 1969.

Dispariția șutului de la dis
tanță contribuie mult la scăde
rea eficacității generale a echi
pelor noastre. Șutul-bombă tre
buie reabilitat cit mai curînd. 
Dar pentru asta e\ nevoie de 
un neîntrerupt exercițiu.

A dispărut de mult epoca ata- 
canților sau apărătorilor... puri. 
Fotbalul modern aduce în prim- 
plan jucători rapizi, cu o mare 
capacitate de efort, capabili să 
rezolve în bune condiții ambele 
momente fundamentale ale jocu
lui, să devină, uneori chiar pe 
parcursul aceleiași faze, atacanți 
sau apărători. Asistăm, nu de 
puține ori, la meciuri în care 
fundașii devin autori de goluri 
sau de pase decisive, în care 
vîrfurile se repliază pînă în ca
reul propriu pentru a-și aduce 
aportul la stăvilirea ofensivei 
adverse. JuGători de acest gen 
lipsesc fotbalului nostru. Cei care 
au... absolvit junioratul în ulti
mii ani — cu foarte mici excep
ții — nu au învățat acest ade
văr elementar, „atac-apărare", 
sau dacă l-au însușit teoretic, nu 
sînt practic în stare să-l mate
rializeze. Vina o poartă, în pri
mul rînd, antrenorii lor din pe
rioada învățării fotbalului (12—18 
ani), mulți dintre aceștia desfă- 
șurînd o activitate necorespun
zătoare. Mai sînt însă și alți vi- 
novați, cei răspunzători. de cre
area condițiilor necesare formării 
jucătorului. Asupra uneia dintre 
aceste condiții sine qua non ne 
vom opri puțin.

Iată, s-au consumat pînă acum 
5 etape din campionatul republi
can al juniorilor. Pe primele 
locuri în cele 8 serii găsim exact 
aceleași echipe ca și în anii pre- 
cedenți : S. C. Bacău, Dinamo, 
Rapid, Progresul, „U“ Cluj-Napo- 
ca, F. C. Bihor, Universitatea 
Craiova, F. C. Argeș, Liceul de 
fotbal Bacău, A.S.A. Tg. Mureș, 
F. C. Baia Mare. Unele au reali-

zat punctajul maxim și — unde 
de fapt vrem să ajungem — 
scoruri care demonstrează încă o 
dată lipsa unui echilibru valoric 
între competitoare. Dinamo, de 
exemplu, a realizat următoarele 
scoruri în primele cinci etape ale 
campionatului : 9—0, 3—0, 3—0,
4— 0, 5—0. „U" Cluj-Napoca : 12—0,
5- 0, 3—0, 2—1, 3—0. Steaua :
3—0, 1—0, 7—0, 4—0, 4—3. Univer
sitatea Craiova : 3—0, 5—0, 3-0,
2—1, 2—0. F. C. Baia Mare : 1—0, 
13-0, 1—1, 5—0, 11—0. Liceul de 
fotbal Bacău : 4—0, 7—0. 8-0,
1—0, 0—1 — ultimul rezultat în 
compania principalei sale rivale 
din serie, S. C. Bacău. Dar, să 
părăsim enumerarea unor astfel 
de rezultate și să revenim la o... 
afirmație a antrenorului clujean 
V. Băluțiu, care afirma, într-o 
recentă ședință la F.R.F., că e- 
chipa de juniori a lui „U" nu-și 
pune în campionat decît o sin
gură problemă : aceea a scoru
rilor. Nu interesează pe nimeni 
apărarea. Degeaba li se explică 
jucătorilor că trebuie să parti
cipe activ în ambele momente 
ale jocului din moment ce ma
rea majoritate a adversarilor în- 
tîlniți fac figurație în campionat. 
Concluzia este cît se poate de 
clară. Atîta timp cît va continua 
să se desfășoare într-o formulă 
necorespunzătoare, campionatul 
de juniori nu-și va atinge scopul, 
nu va deveni o pîrghie eficientă 
de acțiune în procesul dificil de 
formare a unor jucători de va
loare, de care fotbalul nostru are 
nevoie pentru o bună reprezen
tare în confruntările internațio
nale.

Laurențiu DUMITRESCU

PE... PODIUM:
PUBLICUL!

ACTUALITĂȚI
• INDUSTRIA SlRMEI CÎM-

P1A TURZII — CELIK ZENIȚA 
(IUGOSLAVIA) 2—1 (0—1). Echi
pa Celik Zenița, care activează 
în prima divizie a campionatu
lui iugoslav, și-a continuat tur
neul în tara noastră evoluînd, 
marți, la Cîmpia Turzii, în com
pania echipei locale Industria 
Sîrmei. ’ Meciul a avut o desfă
șurare spectaculoasă și s-a în
cheiat cu victoria gazdelor cu 
scorul de 2—1 (0—1). în continua
rea turneului, echipa iugoslavă a 
jucat ia Hunedoara, cu F. C. Cor- 
vinul. Scor 3—2 (1—2) pentru
gazde.
• LA ODORHEIUL SECUIESC

s-a desfășurat un turneu dotat cu 
trofeul „Cupa Harghita", la ca
re au participat cele 4 echipe 
divizionare C din județul Har
ghita. Rezultatele : A.S. M. Ciuc 
— Viitorul Gheorghieni 4—3, Mi
nerul Bălan — Progresul Odor- 
heiul Secuiesc 2—0. Pentru locu
rile 1—2 : A.S. M. Ciuc — Mine
rul Bălan 4—1 (2—0)
• REPROGRAMAREA PAR

TIDELOR AMÎMATE DIN ETA
PELE A IX-A ȘI A X-A. F.R.F. 
a stabilit următoarele date pen
tru disputarea celor două partide 
amînate, din etapele nr. 9 si 10 
ale Diviziei naționale A : 
MIERCURI 29 OCTOMBRIE, 
SPORTUL STUDENȚESC — F.C. 
OLIMPIA SATU MĂRE ; DUMI
NICA 30 NOIEMBRIE, SPORT 
CLUB BACAU — SPORTUL STU
DENȚESC.

• Etapă spectaculoasă, cu trei 
victorii obținute de oaspeți atunci 
cînd suferința este mai mare : 
în preajma fluierului final ! Dacă 
nivelul calitativ al unora din 
jocuri n-a fost mulțumitor — și 
în această categorie se situează, 
potrivit relatărilor observatorilor 
federali Anton Ioniță și Nicolae 
Petrescu, meciurile Rapid — Po
litehnica Timișoara și, respectiv, 
Politehnica Iași — F. C. Argeș, 
sub raportul angajamentului fi
zic și psihic s-au înregistrat mul
te aspecte pozitive. Se poate spu
ne, de asemenea, câ și la capito
lul sportivității, concluziile pot fi 
favorabile, neprodueîndu-se în
călcări persistente ale regulamen
tului de joc. Evident, nu se poa
te trece peste cele cinci carto
nașe galbene arătate de arbitrul 
Nicolae Hainea în partida Jiul — 
Steaua, dar meciul a avut, în 
general, o desfășurare normală, 
la aceasta contribuind și publi
cul, extrem de sportiv, așa cum 
notează observatorul federal, La- 
zăr Sfera.

• Un alt derby care s-a sol
dat cu înfrîngerea echipei locale 
a fost cel de la Craiova, în me
ciul de mare rivalitate dintre 
Universitatea și Dinamo. Am ci
tit cu interes, de aceea, consem
nările observatorului federal Cor
nel Drăgușin privitoare la mo
dul corect cum și-au apărat șan
sele jucătorii celor două forma
ții, precum și la atitudinea pu
blicului. Observatorul arată că 
atmosfera de deplină sportivitate 
din teren și din tribune se da- 
torește și arbitrului Ion Rus din 
Tîrgu Mureș, „care a condus fără 
greșeală". Dinamo a neutralizat 
forța de joc a adversarului — 
scrie C. Drăgușin — „printr-o 
mai bună circulație a mingii și 
a jucătorilor, prin felul cum și-a
jucat C. Dinu rolul de dispecer".

• Despre Rapid, observatorul 
federal Anton Ioniță scrie că ar 
fi avut posibilitatea, în prima 
repriză a meciului cu Politehnica 
Timișoara, să înscrie de mai 
multe ori și într-un fel mai pu
țin discutabil decît prin acea 
lovitură de la 11 metri „acordată 
în mod nejustificat de către ar
bitrul Ion Chilibar".
• Marin Cristea, prezent la 

meciul de la Constanța, după ce 
arată că F. C. Constanța „nu și-a 
văzut nici un moment amenința
tă victoria", relevă atitudinea lui 
Adam (C.F.R. Cluj-Napoca), de 
o frumoasă sportivitate. In cîte- 
va rînduri, deși putea să încerce 
să intre în posesia mingii spre 
care se îndrepta și portarul ad
vers, „el a renunțat la această 
ipotetică șansă, pentru a nu se 
ajunge la accidentarea portaru
lui". Așa și trebuie înțeleasă în
trecerea sportivă, ambiția și dîr- 
zenia proprie neexcluzînd respec
tul și grija față de adversar.

• Un punct în deplasare va
lorează cît două acasă. Și, totuși, 
informează observatorul federal 
Eugen Banciu, U.T.A. nu trebuie 
să pună prea mare preț pe ega
lul de la Reșița, „el fiind fructul 
întâmplării, jocul în ansamblu al 
arădenilor neputînd primi decît 
calificativul nesatisfăcător".

• Să dăm cuvîntul și unui ar
bitru, Francisc Coloși, care a 
condus meciul Politehnica Iași — 
F. C. Argeș : „Joc de slabă fac
tură tehnică, cu faulturi de am
bele părți. Lacune disciplinare la 
Politehnica Iași, „remareîndu-se" 
în această direcție chiar CĂPI
TANUL ECHIPEI, Simionaș, care 
a protestat mereu la decizii, mo
tiv pentru care l-am și avertizat". 
Desigur, căpitanul poate fi 
schimbat. Dar e mai bine să-și 
schimbe el mentalitatea, să în
țeleagă că el este factorul nr. 1 
în terenul de joc pentru respec
tarea disciplinei,

Jack BERARIU

CLASAMENTE
„CUPA A + T°

1. DINAMO 16 10 3 3 45-14 23
2. Steaua 18 9 5 4 27-19 23
3. F.C. Argeș 18 8 6 4 22-19 22
4. Univ. Cv. 18 7 7 4 25-12 21
5. „Poli“ Iași 18 9 3 6 34-26 21
6. S.C. Bacău 18 9 1 8 28-23 19
7. A.S.A. 18 7 4 7 30-30 18
8. F.C. C-ța 18 8 1 9 25-24 17
9. F.C Bihor 18 7 3 8 24-37 17

10. F.C.M. Rșț. 18 7 3 8 18-32 17
11. Sportul st. 16 6 4 6 25-22 16
12. „Poli" Tim 17 7 2 8 24-25 16
13. „U“ Cj.-Nap. 18 7 1 10 23-22 15
14. F.C. Olimpia 16 5 5 6 22-24 15
15. U.T A. 18 5 4 9 17-19 14
16. Jiul 18 6 2 10 20-49 14
17. Rapid 15 3 7 5 10-13 13
18 C.F.R. 18 4 5 9 12-21-13

TINEREI-SPERANȚE
1. DINAMO 8 5 3 0 28- 5 13
2. „U" Cv. 9 4 4 1 14- 5 12
3. F.C. Argeș 9522 13-10 12
4. „Poli" Iași 9513 18-12 11
5. F.C C-ța 9 5 1 3 14- 9 11
6. Steaua 9423 12-13 10
7. Sp. stud. 8332 18-11 9

8—9. S.C. Bacău 9405 17-13 8
„Poli" Tim. 8 4 0 4 12- 8 8

10 U.T A. 9324 7-7 8
11. „U“ Cj.-N. 9405 11-12 8
12. A.S A. 9324 15-19 8
13. F.C. Bihor 9324 14-25 8
14. Jiul 9405 11-31 8
15. F.C.M. Rșț. 9315 7-18 7
16. Rapid 7052 4-7 5
17. FC. Olimp. 8215 11-16 5
18. C.F.R 9135 5-10 5

MARILE PERFORMANȚE PRETIND SPORTIVILOR MUNCA PERSEVERENTA, DISCIPLINA, DĂRUIRE!
(Urmare din pag. I)

miciuc, Popescu) au izbutit re
zultate foarte bune în campio
natul intern, în concurență cu 
echipe in care figurau mai multe 
nume sonore, tocmai grație 
strădaniilor deosebite ne care ei 
le depun în pregătire, dorinței 
ferme de a se comporta la ni
velul cel mai ridicat al posibi
lităților lor La fel. în cadrul 
echipei de rugby Grivița Roșie, 
inginerul Mihai Țibuleac con
stituie un exemplu de activitate 
neobosită și de dăruire față de 
echipă și, în ciuda vîrstei, con
tinuă să se afle printre cei mai 
buni. De altfel, se poate spune 
că secția de rugby grivițeană 
este o „școală a muncii fără 
preget", atit in ceea ce priveș
te activitatea sportivă, cît și cea 
profesională. Călăreții Iosif Mol
nar, campion de ani de zile la 
dresaj, și Constantin Vlad, mul
tiplu cîștigător al titlurilor de 
campion național și balcanic la 
sărituri, luptătorii Ion Enache 
și Vasile Iorga — medaliați la 
recentele C.M. — sînt sportivi 
ale căror rezultate bune se da
torează seriozității în pregătire, 
autoexigenței de care dau dova
dă. La rindul lor. tenismana 
Ecaterina Iîoșianu. pentatloniștii 
D. Spirlea, C. Că’ina, A. Covaci, 
valoroasele noastre gimnaste in

frunte cu Nadia Comănecl, Ali
na Goreac și Teodora Ungurea- 
nu s-au impus prin muncă și 
dăruire. Și lista celor ce și-au 
ciștigat stimă și prețuire deo
potrivă în arenele sportive și pe 
tărim profesional poate fi con
tinuată...

Toți, începînd cu mezina Na
dia Comăneci și terminind cu 
„veteranii", își explică succese
le cu aceleași convingătoare ar
gumente : muncă, pasiune, ab
negație. dorință fierbinte de a 
face să triumfe culorile româ
nești.

Din păcate, sînt însă și destu
le exemple în care munca edu
cativă, în direcția sădirii în 
rindul sportivilor a simțului 
responsabilității față de pregă
tire și de reprezentare la nivel 
ridicat a sportului românesc, se 
desfășoară cu exigență scăzută, 
în unele cluburi și asociații se 
manifestă adesea tendințe de 
chiul, acte prin care se incalcă 
în diverse forme disciplina spor
tivă și normele de conduită. 
Exemplele cele mai recente ni 
le-au oferit cele 4 echipe de 
fotbal care ne-au reprezentat în 
cupele europene, prin rabatul 
făcut la capitolul pregătire și 
disciplină. De asemenea, luptă
tori ca Ladislau Simon și Ion 
Arapu au avut la C.M. compor
tări sub posibilitățile dovedite 
anterior. Primul, după ce în

1974 a ciștigat titlul mondial 
la Istanbul, a început să fie de
lăsător în pregătire, s-a lăsat 
pradă vedetismului și abateri
lor de Ia disciplină. Și, astfel, 
din mare favorit la campiona
tele mondiale, s-a văzut elimi
nat din cursa pentru medaliile 
C.M. din acest an chiar după 
turul al doilea ! La rindul său, 
Ion Arapu s-a străduit parcă 
să... nu-și justifice selecția în 
iot și să fie cît mai repede... 
eliminat ! De altfel, el lasă im
presia că se pregătește să ob
țină selecționarea în lotul re
prezentativ numai pentru a 
efectua deplasări la diverse 
competiții, unde însă nu mai 
arată suficient interes pentru o 
comportare onorabilă. Un alt 
luptător. Nicu Gingă, de la care 
se spera (atit la C.E., cit și la 
C.M.) rezultate bune, nu a mai 
putut face deplasarea la aceste 
importante competiții din cauza 
nerespectării regulilor vamale.

Floretistul Constantin Nicu- 
lescu și floretista Aurora Crișu 
își neglijează pregătirea în ulti
ma vreme, ceea ce face să aibă 
comportări slabe în competițiile 
interne, punînd sub semnul în
trebării prezența lor în loturile 
naționale.

Deficiențele de ordin educativ 
se manifestă sub multe alte for
me. Astfel, poloistul dinamovist 
Adrian Nastasiu a comis un act

de indisciplină grav, Iovindu-1 
brutal pe rapidistul B. Băjena- 
ru. fapt pentru care a fost eli
minat definitiv și echipa a tre
buit să joace derbyul cu om 
în minus timp de 3 reprize ; 
antrenorul de handbal V. Szabo 
de la A.S.A. Tg. Mureș a avut 
o atitudine huliganică față de 
arbitrul V. Iepure, după meciul 
cu Universitatea București, lo- 
vindu-1 brutal (de altfel, acest 
act, incalificabil, a fost sancțio
nat de federație cu asprimea 
cuvenită : suspendarea lui Szabo 
pe timp de doi ani).

Alți cîtiva sportivi (rugbyștii 
Valcriu lorgulescu, maestru al 
sportului (!). și Emanoil Ene, 
de la Minerul Gura Humorului, 
voleibalista Florentina Itu etc.) 
iși părăsesc echipele dintr-o 
condamnabilă tendință de căpă
tuială. de obținere a unor avan
taje materiale. In campionatele 
de calificare pentru Divizia B, 
echipele județene de volei au 
recurs la tot felul de metode 
de încălcare a principiilor etice 
(folosire de jucători luați de la 
alte divizionare locale. împru
mutarea ilegală a unora din alte 
județe etc.), iar campionatul de 
calificare la șah a avut an epi
sod detestabil : încercarea de 
corupere a unui jucător de la 
Constructorul Ploiești de către 
reprezentanți ai formației Spar- 
tac București, în intenția ca

ploieșteanul să... piardă o parti
dă contra sumei de 1000 de lei, 
și astfel, echipa Spartac să pro
moveze. Jucătorul ploieștean a 
respins propunerea, demascînd 
pe autorii tentativei. In replică. 
Spartac a cedat meciul unei 
alte echipe, astfel incit Con
structorul Ploiești să nu mai 
promoveze 1

Toate aceste acte de încălcare 
a normelor vieții sportive, de 
indisciplină, de eschivare de la 
muncă, de tendință de căpătu
ială sînt dovezi convingătoare 
ale slăbiciunilor ce se manifes
tă in procesul educativ. ale 
scăzutei exigențe față de lipsuri 
și ale tolerării acestora de către 
conducerile asociațiilor sportive, 
cluburilor, federațiilor respecti
ve. Aspectele negative atestă, 
de asemenea, faptul că nu pre
tutindeni se acționează ferm 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
trasate de documentele de partid 
mișcării noastre sportive. Iată 
de ce se simte nevoia acută 
a intensificării muncii educati
ve în toate unitățile sportive, a 
întronării unui climat de mun
că perseverentă și responsabilă, 
a respectării neabătute a nor
melor eticii și echității socia
liste de către toți sportivii. Sînt 
condiții esențiale pentru afir
marea mai viguroasă a sportu
lui nostru în arena interna
țională...



„ZONALELE" FEMININE DE ȘAH 
DUPĂ OPT RUNDE

In runda a 8-a a turneului 
zonal feminin de șah de la 
Karlovy Vary, maestra româncă 
Gertrude Baumstark a remizat 
cu Weichert (R. F. Germania), 
rezultat consemnat și în partida 
Elisabeta Polihroniade — Kve- 
ta Eretova (Cehoslovacia). Li
deră a clasamentului se men
ține Feustel (R.D. Germană) cu 
6‘/i puncte, urmată de compa
trioata sa Hofmann — 5*/s p. 
Jovanovici (Iugoslavia) — 5 p 
(1), Gertrude Baumstark și Ka
raims (Ungaria) — cu cite 5 p. 
Elisabeta Polihroniade ocupă lo
cul șapte, cu 4'A p.

★
După consumarea a 8 runde, 

în turneul zonal feminin de șah

de la Pola (Iugoslavia), pe pri
mul loc în clasament a trecut 
Porubski (Ungaria), cu 6 punc
te, urmată de Veroczi (Ungaria) 
— 51/-» P (1). Lazarevici (Iugo
slavia) 5*/î p, Lemaciko (Bulga
ria) — 5 (2) etc. In runda a op
ta, Margareta Teodorescu și Su- 
zana Makai au întrerupt parti
dele susținute cu Erenska (Po
lonia) $i, respectiv, Lemaciko.

Jocurile sportive panamericane RUGBYȘTII ROMÂNI

NOU RECORD MONDIAL LA TRIPLUSALT ÎN MULTIPLE

BALCANIADA 
DE ȘAH

ISTANBUL, 16 (Agerpres). — 
înaintea desfășurării ultimei run
de, în Campionatul balcanic de 
șah de la Istanbul pe primul loc 
în clasament se a^lă selecționata 
Iugoslaviei cu 17 puncte, urmată 
de echipele Bulgariei — 11 puncte. 
României — 10 puncte, Turciei — 
5,5 puncte și Greciei — 4,5 puncte.

în competiția rezervată echipelor 
de tineret, pe primul loc se află 
Bulgaria cu 5 p, urmată de Ro
mânia — 3 p, Iugoslavia și Grecia 
— 2y2 P, Turcia — 2 p.

în campionatul balcanic femi
nin, care s-a disputat individual, 
iugoslava Tereza Stadler și român
ca Margareta Mureșan au termi
nat la egalitate pe primul loc cu 
cite 2V2 p. Pentru desemnarea 
campioanei, s-a desfășurat un meci 
de batraj, cîștigat de maestra iu
goslavă.

MEMORIALUL ALEHIN
MOSCOVA. 16 (Agerpres). — 

Au început întrecerile turneului 
internațional de șah „Memoria
lul Alehin". Partida centrală 
din runda a doua s-a disputat 
între fostul campion mondial 
Boris Spasski și Viktor Korci- 
noi, terminîndu-se remiză. Ace
lași rezultat a fost consemnat 
și în partidele Vaganian — Pe
trosian și Forintos — Lengyel. 
In alte întîlniri, Gheller a cîști
gat la Tal, iar Beliavski l-a în
vins pe Stean.

C E. DE AUTOMOBILISM
Campionatul european do au

tomobilism (formula II) a fost 
dominat în acest an de piloții 
francezi, care au ocupat pri
mele 5 locuri în clasamentul ge
neral. Titlul de campion a re
venit lui Jacques Laffite, ur
mat de Michel Leclerc și Pa
trick Tambay. Pe locul 6 s-a 
clasat italianul Maurizio Flam
mini.

CIUDAD DE MEXICO, 16 (A-
gerpres). — Ziua a treia a con
cursului atletic din cadrul Jocu
rilor sportive panamericane, de 
la Ciudad de Mexico, a fost mar
cată de un excepțional record 
mondial realizat ue atletul bra
zilian de culoare Joao Pablo de 
Oliveira in proba de triplusalt, 
cu performanța de 17,89 m. Ve
chiul record al lumii era de 
17,44 m și aparținea, din anul 
1972, sportivului sovietic Viktor 
Saneev.

La 20 de ani după ce renumi
tul său compatriot, Adhemar 
Ferrei da Silva, campion olimpic, 
stabilea recordul mondial în a- 
ceastă probă la 16,56 m, Joao 
Pablo de Oliveira obține o per
formanță care i-a uluit pe spe
cialiștii prezenți în tribunele sta
dionului olimpic din capitala 
mexicană. El cîștigase cu două 
zile în urmă și proba de săritu
ră în lungime (cu 8,19 m), pen
tru care — după declarațiile sale 
— se pregătise în mod special. 
Noul recordman mondial este o- 
riginar din Sao Paulo și are 2i 
de ani.

De Oliveira s-a prezentat la 
startul întrecerii de triplusalt, 
fără să fie un specialist al pro
bei. Recordul său personal era 
de 16,74 m și nimeni nu-și putea 
imagina că-1 va pLitea corecta 
cu 1,15 m. După ce ratase pe 
prima și a doua încercare, De 
Oliveira a reușit un triplusalt 
perfect, la capătul căruia, sub 
privirile uimite ale arbitrilor, a 
aterizat în apropierea graniței 
de 18 m. „Dacă groapa de ateri
zare ar fi fost mai lungă — a 
spus noul recordman — probabil 
că aș fi depășit 18 m, dar cred 
că instinctiv am frînat zborul 
meu“. Al doilea clasat, Tom Hy
nes (S.U.A.), a stabilit un nou 
record național cu rezultatul de 
17,20 m.

O mare surpriză a fost înre
gistrată în proba masculină de

800 m, cîștigată de cubanezul 
Luis Medina, cu 1:47,98.

Atletul cubanez Silvio Leonard, 
cîștigătorul probei de 100 m plat, 
a suferit o entorsă a gleznei pi
ciorului drept, participarea sa la 
alte probe fiind incertă. Pro
pulsat de propriul său elan, 
sprinterul cubanez, care inten
ționase să doboare recordul mon
dial, nu a reușit să „frineze" la 
timp după ce a trecut linia de 
sosire în finală și a căzut în
tr-o groapă de la marginea sta
dionului. Medicul delegației cu
baneze a declarat că speră to
tuși să-1 vindece pe Leonard în 
trei zile, pentru ca acesta să 
poată lua parte la proba de 
200 m și la ștafeta de 4 X 100 m.

Alte rezultate din concursul de 
atletism : 400 m. g. — James
King (S.U.A.) 49,90 ; 20 km marș 
— Daniel Bautista (Mexic) 1 h 
33:05,87 ; 800 m femei — Kathy 
Weston (S.U.A.) 2:04,93.

Au început și întrecerile com
petiției de haltere. La categoria 
cocoș a terminat învingător cu
banezul Carlos Lastre care, la 
totalul celor două stiluri, a ob
ținut 237,500 kg.

ÎNTÎLNIRI
INTERNAȚIONALE

Actualul sezon rugbystic inter
național se anunță a fi deoseoit 
de interesant pentru sportivii 
noștri. La 2 noiembrie, de pildă, 
XV-le reprezentativ de seniori 
va întîlni, la București, echipa 
similară a Poloniei, în cadrul 
campionatului european. O sâp«t 
tămînă mai tîrziu, o selecțio
nată divizionară va susține un 
inedit amical în compania for
mației Waitemata, campioana 
provinciei Auckland (Noua Zee- 
landă).

După acest preambul sportiv, 
la 19 noiembrie, la Strasbourg, 
echipele universitare ale Româ
niei și Franței se vor întrece in 
anuala și totodată tradiționala 
lor confruntare amicală. Apoi, la 
23 noiembrie, Franța — România 
în campionatul european. Forma
țiile de tineret ale celor două țări 
se vor întîlni, în fine, la 7 decem
brie, la Bourg en Bresse.

FIȘIER ATLETISM

AUTO • După disputarea a 
trei etape, în Turul automobilis
tic al Italiei conduce pilotul fran
cez Jean-Claude Andruet (pe 
„Alfa Romeo"), urmat la 17 sec. 
de italienii Facetti („Lancia Stra- 
tos“), și Goggiola („Porsche Car
rera”). Concurentul italian San
dro Munari, unul dintre princi
palii favoriți, a pierdut în etapa 
precedentă 9 minute • Pentru a 
doua oară consecutiv pilotul en
glez Brian Redman a cîștigat ti
tlul de campion internațional al 
S.U.A. la automobilism. El a to
talizat în clasament 211 puncte, 
fiind urmat de Al Unser (S.U.A.) 
— 137 p.

BASCHET • în continuarea 
turneului pe care-I întreprinde în 
R. F. Germania, echipa masculină 
Sparta Praga a jucat la Giesen

PE SCURT
cu formația locală M.T.W. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 81—78 (48—44).

RUGBY • La Varșovia s-a 
disputat întîlnirea amicală dintre 
selecționatele Poloniei și R. D. 
Germane. Rugbyștii polonezi au 
obținut o victorie categorică cu 
scorul-record de 73—0 (29—0). Bo- 
nacek și Jablonski, cei mai buni 
jucători ai gazdelor, au realizat 
15 și, respectiv, 10 puncte. Cite 
8 p au înscris Ostașewski, Kopyt, 
Guzinski și Maniko. • Echipa 
Argentinei, aflată în turneu în 
Franța, a întrecut cu scorul de 
9—3 selecționata Sud-Languedoc. 
Partida s-a disputat la Carcas
sonne.

MÎINE ÎNCEP C. E. DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

priu-zise pentru C.E. Sînt satis
făcut de felul în care au lucrat 
toți băieții, de faptul că acum, 
înainte de competiție, se pre
zintă cu un potențial superior.

— Intr-adevăr — precizează 
și antrenorul FI. Balaiș — echi
pa noastră ne-a dovedit în fața 
campionilor mondiali, jucătorii 
polonezi, că se află în evidentă 
ascensiune de formă.

— Voleibaliștii români au a- 
vut ca parteneri principali de 
pregătire pe campionii lumii. 
Le-a fost folositor acest contact 
sirius cu polonezii ?

— întilnirile cu campioana 
mondială le-au folosit din două 
puncte de vedere jucătorilor 
noștri — observă A. Drăgan. 
Pe de o parte, pentru că am 
avut astfel prilejul să-i cunoaș
tem mai. bine pe ei, iar pe de 
altă parte, pentru că ne-am 
putut da seama de lipsurile teh- 
nico-tactice proprii, aceasta în 
compania unor adversari valo
roși, care alcătuiesc o echipă 
omogenă, echilibrată. Formația 
noastră și-a îmbunătățit simți
tor jocul pe parcursul acestor 
întîlniri, a devenit, la rîndul ei, 
mai închegată, mai unitară.

— Un alt cîștig important — 
remarcă FI. Balaiș — este ace
la că voleibaliștii români au că
pătat încredere în forțele lor.

— Ce șanse acordați echipei 
române ?

— Sperăm să realizăm obiec
tivul nostru de bază : califica
rea pentru J.O.

— Ce impresie v-au făcui 
principalele adversare ale echi
pei României ?

— Alături de campioana mon
dială — Polonia —, echipa Ceho
slovaciei mi se pare foarte pu
ternică. Cea a țării gazdă, Iugo
slavia, care s-a pregătit mai 
atent ca oricînd pentru „euro
pene", este și ea o formație 
ambițioasă și cu siguranță se 
va dovedi un adversar dificil. 
Reprezentativele U.R.S.S., Bul
gariei și R.D. Germane rămin 
aceleași garnituri greu de de
pășit în confruntările oficiale 
— este de părere Aurel Dră
gan.

Așteptăm, așadar, din partea 
voleibaliștilor și voleibalistelor 
noastre rezultate valoroase la 
această importantă competiție și 
realizarea obiectivului pentru 
care s-au pregătit : obținerea 
calificării pentru J.O. de la 
Montreal. (A. B.)

ȘA1I • După 10 runde, în tur
neul de la Novi Sad continuă să 
conducă Romanișin (U.R.S.S.) cu 
7i/„ puncte, urmat de Matulovici 
(iugoslavia) 6i/2 p., Garcia (Cuba) 
și Bâlașov (U.R.S.S.) — cîte 6 p. 
• In prima rundă a turneului de 
la Szolnok, Vesterinen l-a învins 
pe Rajna, iar Farago a cîștigat 
la Flesch. Remiza a fost consem
nată în partidele Benkd—-Lieb- 
nert, Robatsch — Bilek și Pin
ter — Zaițev. • Meciul pentru 
titlul mondial feminin, dintre ac
tuala campioană Nona Gaprin- 
dașvili și șalangera sa Nana A- 
leksandria, va începe la 20 oc
tombrie la Pițunde (R.S.S. Gru
zină) și va cuprinde 16 partide. 
A doua parte a meciului va avea 
loc la Tbilisi. Arbitrul principal 
va fi marele maestru cehoslovac 
Miroslav Filip. Se vor juca trei 
partide pe săptămînă : marțea, 
joia și sîmbăta.

TENIS • In turul trei, la 
Sydney, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Lutz — Ro- 
sewall 5—7, 6—3, 7—6 ; Roche — 
Ruffels 7—6, 6—4 ; Alexander — 
Reid 6—3, 6—1 ; Ramirez — Dent 
6-3, 6—0 ; Stone — Warwick 
6—3, 7—5. • în turneul feminin 
de la Orlando (Florida), jucătoa- 
rea americană Raynie Fox a e- 
liminat-o cu 6—1, 6—2 pe Glynis 
Coles (Anglia). într-o altă par
tidă, Cathy Kuykendall a între- 
cut-o cu 4—6, 6—3, 6-4 pe Wendy 
Overton.

VOLEI • în prima zi a tur
neului internațional feminin, care 
se desfășoară în localitatea po
loneză Bielostok, echipa A.Z.S. 
Varșovia a dispus cu scorul de 
3—o’ (5, 6, 13) de o selecționată 
universitară franceza. Intr-un alt 
joc, Akademik Sofia a întrecut 
cu scorul de 3—1 (—11, 1, 6, 6) 
formația A.Z.S. Bielostok.

f

CAMPIONATELE DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. I)

Competiția băieților s-a în
cheiat cu succesul meritat al 
altei formații din Satu Mare, 
Clubul sportiv care, în partida 
c.jclsivă cu Clubul sportiv Ba- 

1 Mare, a cîștigat cu 6—3. 
(imponentul formației cam
pioane, Gheorghe Orha deține 
cel mai bun rezultat : 16 vic
torii din 21 de asalturi.

Iată clasamentele finale : 
fete : 1. Șc. sp. Satu Mare 
(Marcela Moldovan, Marta 
Griga, Emeșe Botoș) — campi

oană republicană de tineret : 
8—1 cu IEFS; 7—2 cu Șc. sp. 
Oradea; 6—3 cu Șc. sp. 1 
Buc. ; 2. Șc. sp. 1 Buc. 6—3 
cu IEFS ; 9—0 cu Șc. sp. O- 
radea ; 3. Șc. sp. Oradea 5—i 
cu IEFS ; 4. I.E.F.S. Băieți : 1. 
C.S. Satu Mare (E. Mătușan, R. 
Racoși, Gh. Orha) — campioa
nă republicană de tineret : 6—3 
cu Șc. sp. S. Mare ; 6—3 cu 
C.S. Școlar, 6—3 cu C.S. Baia 
Mare ; 2. C.S. Baia Mare : 7—2 
cu «Șc. sp. S. Mare, 8—1 cu 
C.S. Școlar ; 3. C.S. Școlar 5—4 
cu Șc. sp. S. Mare ; 4. Șe. 
sp. S. Mare.

JOS HERMENS (OLANDA)
Există în atletism recor

duri despre care se vorbeș
te mai puțin și de obicei că
tre încheierea sezonului A- 
tunci, unul din bunii fondiști 
ai momentului își încearcă 
forțele pe distanta de 20 km 
sau în alergarea de o oră. 
Așa a făcut Zatopek, așa au 
făcut Clarke sau Roelants, 
vedete cărora li se datorează 
în mare măsură 
recordurilor în 
simbolice.

Așa a făcut 
Jos Hermens, o 
velație a sezonului 1975, 
cursul căruia a 
13:22,4 la 5 000 m 
la 10 000 m. Și dubla tenta
tivă i-a fost încununată de 
succes, profesorul de educa
ție fizică din Niemegen (25 
de ani ; 1.79 m înălțime ; 73 
kg) fiind cronometrat după 
50 de ture în 57:31,8, iar la 
sfîrșitul celor 60 de minute 
mareînd 20.907,65 m. Cele 
două recorduri mondiale îl 
așează pe Hermens alături de 
numele prestigioase citate la

progresul 
aceste probe

și olandezul 
adevărată re

in 
obținut 

și 27:46,6

m.

început 
drept unul 
limpici în 
va decide 
Montreal : 
sau... maratonul

desemnează 
dintre favoriții 
proba pe care 
să o alerge 

5 000 m, 10 000

o- 
se 
la 
m
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HALTERE
PETER WENZEL (R. D. G.)

I
Pentru halterofilul Peter 

Wenzel din R.D. Germană, 
cîștigarea titlului mondial și 
european la recentele cam
pionate de la Moscova con
stituie cel mai mare succes

al carierei sale sportive. De 
altfel, Wenzel este primul hal
terofil al țării sale care cu
cerește un titlu mondial. A- 
cest succes al lui Peter Wen
zel se explică prin 
muncă pe parcursul celor 
ani de cînd a început 
practice sportul halterelor. 
1970 devine cîștigător
Spartachiadel. iar din 1973 
situează întotdeauna 
tre primii trei clasați 
campionatele mondiale și eu
ropene

Anul acesta el a cucerit 
medaliile de aur într-o luptă 
acerbă cu bulgarii Mitkov și 
Kolev. Cu 335 kg la categoria 
semimijlocie. Peter Wenzel 
devine campion al lumii și al 
continentului, fiind conside
rat drept unul dintre cei mai 
valoroși halterofili ai anului.

Peter Wenzel, născut la 15 
aprilie 1952, în localitatea 
Mahles de lingă Meissen, este 
de profesie lăcătuș, are 1,67 
m înălțime și o greutate în 
jur de 75 de kilograme.
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DUPĂ ULTIMELE MECIURI DIN C.E. DE FOTBAL
Două dintre meciurile de 

miercuri seara din cadrul cam
pionatului european au suscitat 
un interes deosebit, fiind consi
derate de mare importanță pen
tru desemnarea viitoarelor ocu
pante ale primului loc în grupă.

La Zagreb, în grupa a 3-a, 
prin victoria repurtată asupra 
Suediei cu 3—0, Iugoslavia a 
făcut un pas mare spre califi
carea în sferturile de finală ale 
competiției. După ce suedezii 
au ieșit din cursă, doar echipa 
Irlandei de Nord mai candidea
ză pentru locul I. Dar aceasta 
ar trebui, pentru a egala punc
tajul actual al liderului, să în
vingă la scoruri mari reprezen
tativele Norvegiei (acasă) și pe 
cea a Iugoslaviei (in deplasare). 
Miercuri seara, gazdele au jucat 
excelent în fața unei puternice 
selecționate suedeze din care 
n-au lipsit nici titularii aflați 
în formații de peste hotare. 
Cele trei goluri ale iugoslavilor 
au fost marcate de Obîak (min. 
17), Vlădici (min. 50) și Vabeț 
(min. 83). Arbitrul elvețian 
Ilungcrbiller a condus echipele : 
IUGOSLAVIA : Petrovici — 
Buljan, Hagiabdici, Oblak, Ka- 
talinski, Mnzinici, Vabeț, Jerko- 
vici, Surjak, Vlădici. Geaici ; 
SUEDIA : Hellstrom — Anders

son, Karlsson, Nordquist, Au- 
guslsson, Tapper, Thorstensson, 
Linderoth, Sjoberg, Eckstrom, 
Sandberg. Clasamentul grupei :
1. Iugoslavia 5 4 0 1 11— 4 8
2. Suedia 6 3 0 3 8—9 6
3. Irlanda de Nord 4 2 0 2 5— 4 4
4. Norvegia 5 1 0 4 5—12 2

Meciurile următoare : Irlanda 
de Nord — Norvegia (29 octom
brie) ; Iugoslavia — Irlanda de 
Nord (19 noiembrie).

In grupa a 5-a, după victoria 
categorică repurtată de olandezi 
(3—0 cu Polonia), lupta pentru 
primul loc dintre cele două re
prezentative s-a complicat sim
țitor. Acum, totul depinde de 
rezultatul olandezilor cu Italia 
(în deplasare) și de cel al po
lonezilor cu italienii (pe teren 
propriu). Miercuri, la Amster
dam; Olanda — învinsă în pri
mul joc cu 1—4 de polonezi — 
a cîștigat net, prin punctele 
marcate de Neeskens (min. 15), 
Geels (min. 47) și Tijssen (min. 
58). Arbitrul Palotai (Ungaria) 
a condus echipele : OLANDA : 
Schrijvers — Suurbier, Krijgh, 
Van Kraaj, Krol, Jansen, Nees
kens. Tijssen, Kerhkof, Cruyff, 
Geels; POLONIA : Tomaszewski 
— Szymanowski, Zmuda, Bul- 
zacki, Wawrorecky, Kaspcrczak,

Dejna, Masezyk, Lato, Szarmach,
Gadocha.

Clasament :
1. Olanda
2. Polonia
3. Italia
4. Finlanda

5 4 0 1 14— 7 8
5 3 11 9-5 1
4 12 1 2—3 4
6 0 1 5 3—13 1

Meciurile următoare : Polonia
— Italia (25 octombrie) ; Italia
— Olanda (22 noiembrie).

La Viena, un meci de mai 
puțină importanță : Austria a 
surclasat Luxemburgul (6—2), 
prin golurile marcate de Welzl 
(2), Krankl (2), Jara și Prohaska, 
respectiv Braun și Philips. Dar 
cîștigătoare prezumtivă a gru
pei a 2-a rămîne Țara Galilor.

Clasament :
1. Tara Galilor
2. Austria
3. Ungaria
4. Luxemburg

5 4 0 1 13— 4 8
5 3 11 11— 6 7
5 2 1 2 7— 7 5
5 0 0 5 6—20 0

Ultimele meciuri ; Ungaria — 
Luxemburg (19 octombrie) ; Ța
ra Galilor — Austria (19 noiem
brie).

• în C.E. de tineret : Luxem
burg — Austria 1—1 (1—1).

• în prima manșă a finalei 
Cupei balcanice : Radniciki Niș 
— Eskișehir 1—0 (0—0).

• în meci amical de tineret 
(sub 23 ani), la Bratislava: 
Cehoslovacia — Ungaria 0—1.
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