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s-au
23 sep- 

oficiale 
Nicolae

La Palatul Republicii 
încheiat, in ziua de 
tembrie, convorbirile 
între tovarășul 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășul 
Kaisone Phomvihane, secretar 
general al Comitetului Central 
al Partidului Popular Revolu
ționar Laoțian, prim-ministru 
al guvernului Republicii Demo
crate Populare Laos.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
si tovarășul Kaisone Phomvi
hane, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Democrate Popu
lare Laos, au semnat, joi, 23 
septembrie, Declarația comună 
româno-laoțiană.

După semnarea documente
lor, tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane și-au 
strîns miinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat cu prietenie.

Tovarășul Kaisone Phomvi
hane a înminat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu steagul Par
tidului Popular Revoluționar 
Laoțian, pe a cărui mătase 
purpurie erau înscrise cuvinte
le: „Trăiască veșnic prietenia 
frățească și solidaritatea mili
tantă dintre cele două partide 
și cele două popoare 
și România".

La rindul său, 
Nicolae Ceaușescu a 
tovarășului Kaisone _______
hane steagul Partidului Comu
nist Român.

După acest moment, care a

din Laos

tovarășul 
înminat 

Phomvi-

ÎNCEP CAMPIONATELE REPUBLICANE (MASCULIN SI FEMININ) DE BASCHET

SPERANȚE PENTRU O ÎNTRECERE
DINAMICA Șl DE CALITATE!

Baschetul, joc sportiv mult 
îndrăgit de tineretul din țara 
noastră, își începe întrecerile 
campionatelor republicane, ur- 
mînd ca azi să debuteze echi-

AZI, LA CONSTANȚA

de la ora 9 : Dinamo 
— C.S.U. Galați, Po- 
Iași — Rapid Bucu-
Ia ora 15 : Universi-

în Sala sporturilor din Con
stanța, azi au loc următoarele 
meciuri : 
București 
litehnica 
rești ; dc 
tatea Timișoara — C.S.U. Bra
șov, I.E.F.S. — Dinamo Oradea, 
Farul Constanța — I.C.E.D. 
București, Steaua — Universi
tatea Cluj-Napoca.

pele masculine, iar mîine cele 
feminine. In această a 28-a e- 
diție a campionatului, formații
le de băieți își vor disputa 
primul tur sub formă de tur-

Conauce mingea Martinescu (Farul), urmărit de Modrogan 
(I.C.E.D.). Un „duel" pe care publicul constănțean il va vedea 

reeditat azi, cu prilejul meciului Farul —I.C.E.D.

deosebit 
aplauze

Și gu- 
condusă

pus pregnant in lumină trăini
cia sentimentelor de prietenie 
dintre partidele și 
noastre, tovarășul 
Ceaușescu și Kaisone Phomvi
hane au rostit alocuțiuni, care 
au fost urmărite cu 
interes și subliniate cu 
de cei prezenți.

★
Delegația de partid 

vernamentală laoțiană, 
de tovarășul Kaisone Phomvi
hane, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, 
prim-ministru al guvernului 
Republicii Democrate Populare 
Laos, și-a încheiat, joi, 23 sep
tembrie, vizita oficială de prie
tenie întreprinsă în țara noas
tră, Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și a guvernului Repu
blicii Socialiste România.

Ceremonia plecării are 
pe aeroportul Gtopeni.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kaisone Phomvihane sosesc 
împreuna la aeroport.

Mii de bucuresteni, prezenți 
la ceremonia plecării, ovaționea
ză îndelung pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kaisone 
Phomvihane și aclamă pentru 
prietenia româno-laoțiană.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Kaisone Phomvihane își string 
cu căldură miinile, se îmbrăți
șează.

Tovarășul Kaisone Phomvi
hane mulțumește, încă o dată, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru calda ospitalitate cu 
care el și membrii delegației au 
fost înconjurați în timpul vizi
tei în țara noastră.

popoarele 
Nicolae

lanee (24—26 septembrie 
stanța, 30 septembrie ■ 
tombrie la Cluj-Napoca, 
octombrie în Capitală), 
care cele 12 participante __
fi împărțite în două grupe va
lorice (1—6 și 7—12) în cadrul 
cărora se vor desfășura alte 
două tururi, cu meciuri duble, 
săptămînale. Ultima etapă a 
Diviziei A este programată la 
26—27 februarie. Fetele vor 
juca două tururi cu etape săp
tămînale (partide duble), apoi 
vor disputa cite un turneu pe 
grupe valorice (1—6 și 7—12), 
ultima etapă fiind programată 
la 15 mai.

Ediția actuală a campionate
lor naționale are loc sub sem
nul unor acțiuni notabile în
treprinse de federația de spe
cialitate în scopul ridicării ge
nerale a nivelului valoric al 
baschetului, ca de pildă spori
rea exigenței la trecerea nor
melor tehnice și fizice de con
trol, întărirea acțiunii de ridi-

Con-
3 oc-
7—10 
după 

vnr

I

I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

I
După meciul de miercuri al reprezentativei de fotbal

DEFICIENȚE MAI CLAR SCOASE LA IVEALĂI
.DE SOLICITĂRILE UNUI VALOROS PARTENER

Brazilia), e- 
cunoscut în-

eprezentativa noastră de 
fotbal a întîlnit, în prima 
sa apariție din această 
toamnă, selecționata con

siderată — în acest moment — 
pe locul 1 intr-un clasament 
mondial neoficial (ținîndu-se 
cont de rezultatele inegale ale 
celeilalte selecționate campioa
ne de continent, 
chipă care n-a 
frîngerea de la 30 octombrie 
1974. Pornind dc la replica a- 
cestui adversar de ridicată va
loare, după părerea noastră 
unul dintre cei mai redutabili 
din ciți au evoluat la Bucu
rești în ultimii ani, comporta
rea reprezentativei noastre a 
scos la iveală o serie de de
fecțiuni care nu au apărut a- 
cum, ci au fost doar mai preg
nant puse în lumină de solici
tările partenerului de întrecere, 
în prima jumătate a meciului, 
cind capacitatea fizică a „tri
colorilor" apărea drept cores
punzătoare față de cea a echi
pei din față, aceștia au reușit 
să domine tenacele și omoge
nul „unsprezece" cehoslovac ; 
era posibil chiar, față de situa
țiile de marcare, ca reprezen
tativa României să aibă con
ducerea pe tabela de marcaj, la 
pauză. Aceste realități demon
strează că armele specifice sînt 

care a elementelor tinere prin 
încurajarea dublei legitimări, 
sprijinirea promovării jucăto
rilor cu talie înaltă, ridicarea 
nivelului cunoștințelor antreno
rilor prin organizarea consfă-

TABLOUL DE OWADE

„23 August" 
1950, 
P.T.T. :

1952 ;
1951;

Campionatele naționa
le de pină acum au fost 
cîștigate de următoarele 
echipe :

Metalul 
București : 
Locomotiva
Dinamo București ’ 1953, 
1954, 1955, 1957,
din 1968 pînă în 
fără întrerupere ; Steaua: 
1956, din 1958 
1964 fără 
1966, 1967.

1965, 
1976

pînâ în 
întrerupere,

acestora la o 
superioară ce-

tuirii anuale a 
treaptă valorică 
lor din anii trecuți etc.

Așteptăm, tocmai de aceea,

(Continuare in pag. 2-3)

A Il-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR BALCANICE 
DE CANOTAJ MASCULIN

se vor desfășura pe 
Ciganlija din Belgrad 
celei de a Il-a ediții

Sîmbătă 
lacul Ada 
întrecerile 
a Campionatelor Balcanice de 
canotaj masculin. în vederea a- 
cestei competiții au făcut de
plasarea următoarele echipaje : 
4+1 rame (Petre Dona, George 
Purcaru, Vaier Toma, Ion Ma- 
tei-f-Sandu Florian), schif sim
plu — Mihai Filat, 2+1 (Petre 
Ceapura. Mihai Naumencu-ț-Gh. 
Gheorghiu), 4 rame f.c. (Nicolae 
Simion, Dumitru Grumezescu, 
Constantin Nistoroiu, Ernest 
Gali), 4 vîsle f.c. (Nicolae Popa,

Bălăci, unul dintre cei mai activi jucători ai echipei noastre, reia 
cu capul, pe lingă Ondrus, balbnul venit dlntr-o centrare.

Foto : V. BAGEAC
în posesia majorității titulari
lor. Dar. mai departe, cind, în 
„actul doi“, formația noastră 
n-a mai fost în stare să-și ex
prime, tehnic și tactic, poten
țialul, din pricina terminării 
„rezervelor fizice", atunci am 
asistat la acea evidentă supe
rioritate a oaspeților, care au 
amenințat in mai multe situații 
„egalul" de pe tabelă. Prima și 
esențiala constatare, după acea
stă verificare Ia cea mai înaltă 
solicitare, e aceea că. in an
samblul lor, fotbaliștii noștri nu 
posedă volumul (calitativ și can
titativ) de pregătire fizică pre
tins de intilnirile cu adversari 
care au atins parametrii cei 
mai înalți la acest capitol, cum 
a fost cazul oaspeților noștri de 
miercuri. Nu e un subiect nou. 
nu c o constatare nouă, din pă
cate, dar iată că, în ciuda unor 
eforturi în această direcție, in
tilnirile cu realitatea, disputele 
cu parteneri puternici, demon
strează că progresul e prea mic, 
e insuficient.

IA CAMPIONATELE INTERNATIONALE OE JUDO (TINERET) ALE ROMÂNIEI

SPORTIVI DIN 12 ȚĂRI
RECORD DE PARTICIPARE!
In sala Floreasca din Capi

tală vor avea loc, sîmbătă și 
duminică, întrecerile celei de 
a V-a ediții a Campionatelor 
internaționale de judo (tineret) 
ale României, competiție ce se 
anunță deosebit de interesantă. 
Este suficient, credem, să men
ționăm că la această ediție 
și-au anunțat participarea ti
neri judoka din 12 țări : Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Ger-

Sever Șucan, Toma Constantin, 
Nae Oprișan) și 8+1 (Dona, 
Purcaru, V. Toma. Matei, Cea
pura, Naumencu, Orza, Gall-J-Fl. 
Sandu). De asemenea, au făcut 
deplasarea și trei echipaje de 
juniori, anul acesta fiind inclu
se în program și probe pentru 
această categorie : schif simplu 
(Gavrilă Vașka), 2+1 (Constan
tin Toma, Balojin Zlatomir+Gh. 
Gheju) și 2 f.c. (Bruno Gruber 
— Nicolae Dragoș). Lotul este 
însoțit de antrenorii Victor Mo- 
ciani, Radu Nicolae și Iancu 
Vasiu.

| Vineri 24 septembrie 1976

âmîne, firește, printre 
multe alte subiecte de 
discuție oferite de jocul 
cu campioana Europei, și 
al alcătuirii celei mai 

formații care, pentru a-
acela 
bune , .
ceastă ocazie, a prezentat difi
cultățile unor indisponibilități 
mai vechi (Lucescu, Hajnal) 
sau mai noi (Troi), ca și pe 
acelea ale unor randamente sur
prinzător de slabe. Dumitru, 
care. împreună cu portarul 
campioanei Belgiei, Jensen, fu
sese, cu o săptămînă în urmă, 
cel mai bun om de pe teren 
la Bruges, n-a putut face față 
acum ritmului partidei și a so
licitat înlocuirea la pauză. Lipsa 
de activitate competiționalâ 
normală și-a spus cuvîntul. Ato- 
diresei, selecționat de „ultimă 
oră", ca și Florea, au apărut 
foarte șterși. ei neconstituind o

Eftimie IONESCU

(Continuare in vag. 2-3)

mană, R.F. Germania, Elveția, 
Franța, Iugoslavia, Olanda, Po
lonia, Portugalia, Siria și Ro
mânia, cea mai numeroasă 
participare de pînă acum. Ma
joritatea acestor țări au fost 
reprezentate și la alte ediții. 
Pentru prima oară vor evolua 
în fața publicului bucureștean 
sportivi din Olanda și Siria. 
Concurenții din Franța, Olanda, 
R.D. Germană, R.F. Germania 
și Polonia se bucură de o bu
nă reputație în arena interna
țională. La campionatele euro
pene și mondiale, sportivii din 
aceste țări s-au numărat ade
sea printre fruntași la multe 
categorii.

In vederea acestui eveniment, 
antrenorii lotului reprezentativ 
de tineret al țării
Doru
cu și Gheorghe Ilie și-au pre
gătit
După 
comună în 
unde au susținut și cîteva în- 
tîlniri de verificare, ei au con
tinuat preparativele în Cap’tală. 
O bună formă dețin T. I>“ha- 
lache (cat. mijlocie), învingător 
la ultimele două ediții, N. Con
stantin (ușoară), B. Onodi și 
N. Comănescu (semimijlocie),
I. Santo (semigrea) și I. Arse- 
noiu (grea).

noastre,
Hîrșan, Cristian Paveles-

cu multă atenție elevii, 
un turneu de pregătire 

R.P.D. Coreeană,



ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ
„FESTIVALUL SPORTIV" AL SINDICATELOR BIHORENE

în organizarea Consiliului 
județean Bihor al sindicatelor, 
în colaborare cu C.J.E.F.S. și 
ceilalți factori cu atribuții pe 
plan local, sîmbătă și dumini
că se va desfășura la Oradea 
și Salonta „Festivalul sportiv" 
al sindicatelor bihorene — eta
pa județeană. întrecerea va a- 
vea loc la 19 discipline spor
tive, la start fiind prezenți 
tineri și tinere din întreprinde

rile și instituțiile județului Bi
hor. Iată ramurile la care se va 
concura : aeromodelism, atle
tism, baschet, box, ciclism, fot
bal. haltere, handbal, lupte gre- 
co-romane, natație, oină, orien
tare sportivă, popice, șah, tenis, 
tenis de masă, tir, volei și jocu
ri distractive. Se estimează că la 
start vor fi prezenți aproape 
2 000 de tineri și tinere, cîști- 
gătorii etapelor pe unități eco
nomice.

DINAMOVIADA DE ATLETISM DIN CADRUL 
„CUPEI TINERETULUI"

Sîmbătă și duminică. Stadio
nul municipal din Constanța va 
găzdui finala pe țară a Dina- 
moviadei de atletism din cadrul 
celei de a III-a ediții, de vară, 
a „Cupei tineretului". Partici- 
panții — care se vor întrece

la alergări, sărituri, aruncări 
— sînt membri ai asociațiilor 
Dinamo din țară, cîștigători ai 
etapelor de masă pe cercuri și 
asociații sportive.

Concursul începe sîmbătă la 
ora 15, iar duminică la ora 9,30.

ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA...
• Pentru elevii din Hune

doara, noul an școlar coincide 
cu debutul in unele campiona
te municipale la fotbal, hand
bal, tenis, tenis de masă, trîn- 
tă și atletism. La aceste între
ceri vor participa formațiile 
clasate pe primul loc în faza 
pe școală a campionatului res
pectiv. S-a prevăzut organiza
rea de competiții și pentru 
preșcolari, la tricicletă, bicicletă 
și cros.

o Recent s-a desfășurat la 
Deva un concurs de atletism, 
„Criteriul de selecție" — pentru 
lărgirea lotului județean care 
participă în zona a II-a valo
rică a „Cupei României". S-au 
întrecut 150 de sportivi de la 
Jiul Petroșani, Metalul Hune
doara, Liceul nr. 2 Deva pre

cum și de la Școlile sportive 
din Deva și Hunedoara. Com
portări bune au avut cîștigăto- 
rii probelor de disc și greutate 
— Eugenia Stoica (Metalul), 
800 și 1500 m — Ion Aloman 
(Șc. sp. Hunedoara), lungime și 
triplu — Liviu Andrei (Șc. sp. 
Deva).

• Baza materială a Școlii 
sportive Deva s-a îmbogățit 
simțitor în această toamnă cu 
noi dotări și instalații. Sălile 
de sport de la sediul școlii au 
fost renovate și modernizate, 
iar la cabana Căprioara, din 
preajma bătrînei cetăți a Devei, 
se află în stadiu de finisare 
o platformă asfaltată, pe care 
vor fi amenajate terenuri de 
volei, baschet, handbal și tenis.

Nicolae STANCIU — coresp.

In preajma sezonului de iarnă

ACȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA 
TURISMULUI DE MUNTE

Continuînd o excelentă idee 
inițiată în vara anului trecut, 
privitoare la extinderea bazei 
materiale pentru prevenirea ac
cidentelor turistice și salvarea 
accidentaților în munți, Cen
trul Județean Salvamont Bra
șov în colaborare cu Comisia 
de Turism-Alpinism a C.J.E.F.S. 
Brașov au început și realizat 
în lunile de vară ale acestui 
an importante acțiuni menite 
să înlesnească și să asigure un 
plus de securitate drumeției de 
creastă și incursiunilor alpine 
de perete. Astfel, prin munca 
patriotică a grupelor Salva
mont și a unui număr de 40 
de membri ai U.A.S.C.R. Bra
sov, aflați într-o tabără de al
titudine, au fost transportate, 
montate și date în folosință 
două refugii alpine în masivul 
Piatra Craiului. Primul, ampla
sat sub Virful Ascuțit, pe 
creasta principală, asigură se
curitatea turiștilor surprinși de 
intemperii în zona Pietricica, 
spre cabana Brusturet, sau în 
Valea Iui Ivan, prin Marele 
Grohotiș. Refugiul are o capa
citate de 12—14 persoane, are 
forma unei jumătăți 
și este construit din 
masă plastică armate 
de sticlă și elemente 
rizante. Al doilea este 
în zona Brîul Ciorînga Mare — 
Padina lui Călineț și constituie 
o bază de regrupare pentru al- 
piniștii care atacă traseele al
pine de mare dificultate din 
peretele vestic al Pietrei Cra
iului. Ambele construcții, iden
tice ca formă și capacitate, au

fost realizate prin munca pa
triotică a studenților brașoveni 
cu asistența tehnică de specia
litate a tehnicianului Mircea 
Opriș, angajat al Direcției Ju
dețene de Drumuri și Poduri 
Brașov, maestru al sportului la 
alpinism.

Grupa 
Victoria

Salvamont din Orașul 
(Dr. Tiurbe, Muntea-

Craiului, lîngă Plaiul Foii : o 
construcție din lemn (cabană) 
punct permanent de acordare 
a primului ajutor — la nevoie 
— pentru turiștii din zonă. Ca
bana are cabinet medical, un 
angajat permanent și este e- 
chipată 
teriale 
toane,

corespunzător cu ma- 
tehnice : cordoline, pi- 
scărițe, sanie de prim

REPREZENTANȚII DIVIZIONARELOR A

de sferă 
plăci de 
cu fibre 
reflecto- 
amplasat

LA BASCHET

•AWWWWWWWWWWW
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Refugiul de la Virful Ascuțit din masivul Piatra Craiului, reali 
zat din masă plastică armată cu fibre de sticlă ignifugate și re

flectorizante.

DINAMO BUCUREȘTI : R. Diaco- 
nescu (1,86), Gh. Novac (1,97), V. 
Popa (1,96), D. Georgescu (2,00), 
D. Niculescu (1,91), M. Chivulescu 
(1,86), I. Uglal (1,94), M. Caraion 
(1,93), L. Ivascenco (2,00), Cr. Flu- 
turaș (1,86), G. David (1,97), M. 
Braboveanu (1.89). Antrenor : D. 
Niculescu.

STEAUA: A. Savu (1,90). C. Cer- 
nat (1,93), Gh. Oczelak (2,01), Gh. 
Cîmpeanu (2,01), T. Tarâu (1,98), V. 
Zdrenghea (1,91), D. Dumitru (1,86), 
A. Molnar (1,83), N. Pîrșu (1,85), 
P. Grădișteanu (2,00), E. Neagu 
(2,02), R. Opșitaru (2,09). V. Băicea- 
nu (1,96), E. Ciocan (1,96). Antre
nori : M. Nedef și Al. Fodor.

„U“ CLUJ-NAPOCA : M. Riihrig
(1,83), M. Barna (1,84), M. Banu 
(1,93), M. Crăciun (2,04), St. Mate 
(1,88), A. Mihalache (1,95), V. Moi- 
sin (1,95), Gh. Roman (1,96), A. 
Schuller (1,94), S. Vidicon (1,82), C. 
Voicu (2,00). Antrenor : V. Geleriu.

FARUL CONSTANȚA : M. Cîmpea
nu (1,94), R. Martinescu (1,88), V. 
Pașca (1,86), V. Râileanu (1,96), A. 
Spînu (1,95), M. Țurcanu (1,95), L. 
Dochia (1,85), V. Ion (1,85), Gh.
Radu (1,88), V. Teglaș (1,97), M.
Tangireanu (1,90). Antrenor: M.
Hona'rilâ.

N. Gal (1,88) N. Kindriș (1,80), M. 
Minzat (1,95), M. Vulc (1,82), St. Pas- 
caru (1,98), V. Zgriban (1,80), C. Sza
bo (1,96), R. Lugojanu (1,91), R. 
Cora (1,84), M. Chiri lâ (2,00), D. 
Lâzâreainu (1,97), T. Oprea (1,86). 
Antrenor : A. Minius.

RAPID BUCUREȘTI : Cr. Popescu 
(1,80), Th. Stanescu (1,98), R. Baciu 
(1,80), I. Simulescu (1,83), Gr. Bradu 
(1,92), C. Teodorescu (1,78), M. Du
mitru (1,93), D. Vintilâ (1,93), V. 
Bulancea (1,88), D. Vlâdescu (2,01), 
D. Stanescu (1,94), S. Molin (1,92), 
M Plămada (1,94), S. Buri (2,00). 
Antrenor : H. Tursugian.

I.E.F.S. : Gh. Mihuță (2,03), Em. 
Dumitru (1,91), G. lonescu (1,98), 
D. V. Militaru (1,97), A. Bejan (1,85), 
I. Popa (1,86), C. Gheorghe (1,99),
M. Petrof (1,90), Gh. Mandache 
(1,88). Fl. Popescu (1,98), C. Drâgâ- 
nescu (1,85), L, Kaunitz (1,91), |. Ne- 
culcea (1,80). Antrenor: L. Vasilescu.

C.S.U. GALAȚI : Gh. Mogoș (1,96), 
D. Martinescu (1,80), L. Tudose (1,81),
N. Palhegy (2,04), L. Cer nat (1,85),
M. Corjos (1,91), A. Coman (1,93),
N. Stratan (1,97), Gh. Stratan (1,94), 
D. Radu (1,80), |. Antohi (1,92), D. 
Leonte (1,88), C. Moldovan (1,96), P. 
Rusu (1,91), G. Brandabur (1,93), V. 
Roinița (1,83), D. Mirița (1,92). An
trenor : A. Baltag.

DINAMO ORADEA : L. Weber 
(2,03), Gh. Sike (1,77), Gh. Borzon

(1,83), L. Nagy (2.00), G. Homo-ro- 
deonu (1,92), L. Molnar (1,98), R. 
Țimbuli (1,93), C. Almașl (1,76), Z. 
Szspp (1,97), D. Popescu (1,98), N. 
Viciu (1,85). Antrenori : V. Hupoiu 
ți N. Viciu.

I.C.E.D. BUCUREȘTI : M. Cîmpea
nu (1,96), Fr. Dikai (2,00), H. Mălu- 
șel (1,91), S. Rotaru <1,94), G. Mo- 
drogan (1,92), M. Dumitru (1,90), M. 
Chiciu (1,86), M. Andreescu (1,87), 
D. Haneș (1,84), A. Anastaslu (1,84), 
V. Predulea (1,80), D. Berceanu 
(1,98), D. Chircă (1,88), VI. Ferariu 
(1,85), S. Osacenco (1,83). Antrenor: 
M. lonescu-Micandru.

POLITEHNICA IAȘI : D. Moisescu 
(1,90), D. Scutaru (2,00), V. Vasile 
(1,93), D. Pomirlă (1,99), V. Troacă 
(2,01), P. Măgureanu (1,98), K. Ta
kacs (2,00), M. Huszar (1,81), Al. 
Cîndea (1,88), M. Cozma (1,86), I. 
Mihăilescu (1,80), I. Citibiu (1,96), L. 
Dorobăt (1,85), N. Samson (1,86). 
Antrenor : Em. Răducanu.

C.S.U. BRAȘOV : C. Moraru (1,95),
L. Crisbay (1,86) I. Bulat (1.94), R. 
Trofin (1,82), G. Popescu (1,91), V. 
Arădăvooicei (1,91), L. Hegyesi (1,93),
M. Marinescu (1,83), N. Costache 
(1,88), D. Benedek (2,04), M. Leu 
(1,83), I. Bogorin (1,82), 1. Țucunel 
(1,88), D. Milea (1,98). Antrenor : 
P. Vasiliu.

nu, Alupoaie) a amplasat în 
zona Moldoveanu — Colțul Viș- 
tea Mare sub Lacul Triunghiu
lar din munții Făgăraș un re
fugiu alpin de mare altitudine. 
Este o construcție metalică în 
forma unei jumătăți de cilin
dru culcat, termoizolată, cu 
priciuri, care poate asigura ca
zarea a 40 de turiști. Refugiul 
constituie un punct de popas 
pentru drumeția de creastă din 
direcțiile Valea Sîmbetei, spre 
Podragu prin Valea Viștei 
Mari, sau pentru turiștii ve- 
niți de pe versantul sudic ar- 
geșan prin Valea Rea pe mar
cajul proaspăt executat de ele
vii din satele de munte ale ju
dețului Argeș cu asistența Sal- 
vamontului Argeș.

Mai consemnăm o realizare 
importantă a Centrului Salva
mont Brașov (președinte Aris
tide Stavros) în zona Piatra

ajutor, medicamente etc. Pun
ctul permanent de prim aju
tor se află în legătură radio cu 
echipele volante de salvare. în
treaga construcție și dotare, 
realizate cu sprijinul Consiliu
lui popular județean Brașov, 
sînt terminate, intrarea 
funcțiune fiind prevăzută 
sfîrșitul acestei luni.

Dacă amintim că realizările 
recente sînt o continuare a dă
rii în folosință (vara 1975) a 
unui prim refugiu metalic izo
term de 40 de locuri (sub Vîr- 
ful Berevoescul Mare) și a două 
case de adăpost de cite 20 de 
locuri fiecare (la punctele Dia
na și pe Valea Spirlei) con
turăm preocuparea permanentă 
și acțiunile concrete întreprin
se de organismele județene 
pentru sprijinirea turismului și 
prevenirea 
munți.

Fără a fi 
cest 1—1 c 
peni e un 
sine, obțin
prestare m 
poate și 
prestări bu 
nale nemul 
e mai bine 
toarcem ? 
cîștigat î 
cînd jocul 
cit, cu ui. 
mai rapfcie 
tau adversa 
pierdut în 
cînd benzin 
și s-a juca 
nivel slab, 
ceasta e si 
regim de 
s-a angajat 
joc lent d 
totdeauna 
nabil cehi 
lor, și ni 
amintit de 
ziile acelea 
Guadalajara 
însuși Nea 
putea <i ti 
apărarea ac 
Vă mai a 
meciul acel 
putem trăi 
trebuie să 
tîția ani, cs 
făcut o i 
adîncă deci 
mitra... Or 
dăm prea- 
ceea ce pr 
un joc eoni 
careul de 1
— în afara 
eu, unul,
în pofida o 
duh, dar n
— nu ave 
atît, extren

în 
la

accidentelor în

Mihai BARA

FLUX MAI FIRESC SPRE VOLEIUL
DE MARE PERFORMANTA I

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : P.
Czmor (1,94), N. Mănăilă (1,95), A. 
Minius (1,90), Gh. Munteanu (1,97),

SPERANȚE PENTRU
0 ÎNTRECERE DINAMICĂ

(Urmare din pag. 1)

I

nu...
Foarte 

că sînt 
nu visează 
în arenă, 1 
sosiți peste 
tem conștie 
să-ți faci 
lui lumii, c 
(Poate în ș 
de greu, c 
și spre alt 
ve). Mulți 
zut și la 
teptînd un 
car. încît

DIN 1

• PESTE 200 DE TINERI de la 
Platforma industrială de alumi
niu Slatina s-au întrecut duminica 
în cadrul popularei competiții 
sportive de masă „Cupa metalur
gistului". Au avut loc concursuri 
de volei, popice, șah, fotbal și 
tenis de masă. Q IN PADUREA 
Pustnica, de lîngă Brănești (j’ud. 
Ilfov) a avut loc etapa județeană 
a campionatului republican de 
cros. Dintre cei aproape 400 de 
atleți din Giurgiu, Buftea, Cor- 
netu și loan Roată s-au distins în 
mod deosebit Mariana Stancu 
(Cornetu) și Iulian Manole (Buf
tea). O DUMINICA va avea loc 
ia Salonta „Festivalul-sportului 
bihorean", competiție care are în 
program întreceri și demonstrații 
la nu mai puțin de 19 ramuri 
sportive. Organizatorul festivalu
lui este Consiliul județean Bihor 
al sindicatelor. © LA A.S. ENER
GIA TURCENI (jud. Gorj) s-a a- 
menajat recent o frumoasă bază 
sportivă, compusă din terenuri 
de baschet, handbal, volei și te
nis. Președintele asociației este 
ing. Al. Simniceanu, fost jucător 
de tenis. O ȘASE FORMAȚII mas
culine de volei au participat la 
cea de a ll-a ediție a „Cupei 
Alba lulia". Pe primul loc s-a si
tuat Metalul Hunedoara (care a 
obținut următoarele rezultate : 
3—2 cu C.S.U. Pitești, 3—1 cu 
Cerbul Albac, 2—3 cu Voința Al
ba lulia și 3—0 cu Școala spor
tivă „Horia, Cloșca și Crișan"), 
urmată de formațiile Cerbul Al
bac și Voin*a Alba lulia. • E- 
CHIFA SAGEATA, a Școlii gene- 
'ale din Cojească (jud. Dîmbo
vița) s-a evidențiat în finala de 
la Năvodari a „Cupei Cuteză
torii* la fotbal, iar antrenorul ei, 
prof. Petru Crăciun a primit o dis

tincție pentru felul cum a pre
gătit echipa. © PENTRU ELEVIj 
de la Liceul cu profil sportiv din 
Brașov, noul an școlar a coincis 
cu o frumoasă surpriză : micro- 
stadionul lor — care are terenuri 
de baschet, handbal, volei și pis
tă de atletism — a fost înzestrat 
cu tribună cu 500 de locuri. & 
PE PISTA de pe lacul Cătușa, de 
lîngă Galați, a avut loc un reu
șit concurs de caiac-canoe, la 
care au fost și oaspeți de peste 
hotare, Selecționata orașului Chi- 
șinău. Ancora Galați, organiza
toarea concursului, a cîștigat 17 
din cele 18 probe. O LA TRADI
ȚIONALUL TURNEU DE VOLEI re- 
șițean, „Cupa Școlii generale 
nr. 7“ au fost prezente 10 echi
pe. Primul loc, atît la băieți cît 
și Ia fete, a fost ocupat de Școa
la sportivă Timișoara. 8 UN 
NUMĂR MARE DE TINERI, aproa
pe 1500, de la Combinatul side
rurgic Hunedoara și-au măsurat 
forțele la o mare competiție 
sportivă de masă. La fotbal a cîș
tigat secția C.F.U., iar la volei 
și popice Secția reparații side
rurgice. Cu această ocazie a a- 
vut loc și o dublă întîlnire ami
cală între divizionarele A de po
pice, Metalul Hunedoara și Jiu! 
Petrila, în care victoria a revenit 
metalurgiști'lor cu 5185—4986 și 
5103—5035 p d. • LA BRĂILA, pe 
faleza Dunării, 3000 de elevi s-au 
întrecut în „Crosul toamnei". 
Printre cei mai rapizi atleți s-au 
numărat Liana Agapie, Victorița 
Stan, A. Dan și C. Fendîraș.

CORESPONDENȚI : I. Ion, D. 
Moraru-SIivna, I. Ghîșa, M. Bă- 
loi, I. Filipescu, M. Avanu, C. 
Gruia, T. Siriopol, D. Glăvan. I. 
Vlad și Tr. Enache.

dispute dinamice, atractive, de 
ridicat nivel tehnic, așa cum 
se așteaptă de mulți ani de la 
formațiile românești de bas
chet. Dacă speranțele se vor 
dovedi întemeiate sau nu, ne 
vom convinge în aceste zile, 
în timpul întrecerilor care, să 
nu uităm, pe lîngă scopul de
semnării premiantelor și a e- 
chipelor care vor retrograda, 
au drept țel verificarea per
manentă (în condiții de con
curs) a jucătoarelor și jucăto
rilor din loturile reprezenta
tive sau care bat la porțile 
acestora. Iar reprezentativele 
țării au chiar în acest an (în 
luna decembrie. în Bulgaria) 
obiective internaționale impor
tante : Balcaniadele. în plus, 
cele patru echipe angrenate 
în cupele europene (Dinamo si 
I.E.F.S. în C.C.E., Steaua 
Cupa cupelor și Rapid 
Cupa „Liliana Ronchetti") au 
și ele posibilitatea testării, ast
fel încît la confruntările oti- 
ciale internaționale să se pre
zinte în cea mai bună formă 
sportivă și să poată realiza 
performanțele dorite de toți 
iubitorii baschetului. în plus, 
să nu uităm perspectiva Jocu
rilor Olimpice de la Moscova, 
la care baschetul românesc tre
buie să participe și pentru 
care campionatele naționale 
constituie cel mai nimerit pri
lej de selecție și verificare 
continuă.

Intre ideile a căror aplicare 
în practică ar putea avea con
secințe fericite asupra voleiului 
de performanță. reținem și 
pe cea prezentată de prof. 
Ion Trandafir (metodist Ia 
C.M.B.E.F.S.) și lector univ. 
Oleg Solomonov 
le colegiului 1 
antrenorilor 
feritoare 
cioasă a 
cea din 
creșterea ______
performanță a voleiului. în a- 
cest sens, se propune ca ele
mentele tinere din școlile spor
tive și din alte unități de în- 
vățămînt ale Capitalei — ele
mente care nu sînt preluate di
rect de Divizia A și care, deși 
conving la momentul respectiv 
mai puțin, ar avea totuși ulte
rior șanse certe de creștere și de 
afirmare — să fie regrupate 
anual (cu avantajul omogenită
ții de vîrstă) pe lîngă un sin
gur club cu condiții superioa
re de pregătire și care posedă 
echipe în eșalonul secund. în 
felul acesta, pe lingă faptul că 
s-ar asigura un cadru optim 
de instruire și o nouă posibili
tate de triere a elementelor 
capabile de rezultate valoroa
se, eliminîndu-se unele subiec- 
tivisme sau erori la prima se-

performanță. i 
cea prezentată

Trandafir (metodist 
lector 

' (președinte- 
municipal al 

de volei) re
ia corelarea mai judi- 
activității din școli cu 
cluburi, la lărgirea și 
calitativă a bazei de

lecție, s-ar realiza totodată și 
un flux mai firesc spre înalta 
performanță, iar eșalonul se
cund s-ar înscrie mai ferm în 
acest circuit. De asemenea, clu
burile universitare, care acuză 
dificultăți în formarea unor pe
piniere proprii, ar fi mai con
cret sprijinite în privința ca
drelor. Ideea se află deocam
dată în stadiul de propunere. 
Cluburile Universitatea (pentru 
tete) și I.E.F.S. (pentru băieți) 
s-au și oferit, după cum ne 
spunea O. Solomonov, să preia 
prima generație (născuți 
1958 și 1959) a elementelor 
loroase bucureștene care 
sînt promovate în echipe 
Divizia A. Prin urmare, acești 
juniori și junioare vor avea 
prilejul să se pregătească și să 
concureze 
celui al 
provin.

în 
va- 
nu 
de

la un nivel superior 
eșalonului din care

ATLETISM
nai de atletism c 
sportivi sovietici ț 
rezultate : mascul 
mitrașcu (Bacău) 
M alinte (Suceava) 
Purice (Suceava) 
A. Sonntag (Lubl 
Gh. Zelențov (Ch 
minin : 100 m :
blin) 12,0. 1 500 
(Chișinău) 4:32,2, 
(lași) 5,45 m. (T.

HANDBAL^ 
Borzoști a întîlni 
Kunțevo. Cu toate 
fășurat pe ploaie 
teresantă și echil 
un echitabil rezi 
11—11 (3—8). Pr
Blaș 7 — C.S.M., 
țevo. (Gh. Grunz

MOTO s 
lui republican d 
clascJjnentul la at 
înfățișare : 1. P. 
(Torpedo ZărnestL 
blican, 2. H. "fTO 
(Voința Sibiu), 3 
Rădulescu (Progre

TENIS DE MA
finala campionat 
echipe-copii, la c

5 Ați viiAți vizitat 
VRANCEA,

țara 
[egandeîor ?

în 
In

IN FÂȚA FILEULUI
DOUA NOI REGULI INTRA IN 

VIGOARE. Congresul F.I.V.B. de 
la Montreal a hotărît introduce
rea a două noi reguli de joc :
a) tijele laterale se vor fixa 
(vertical) pe partea exterioară a 
benzii laterale a fileului la 
9 metri distanță una de alta ;
b) în cazul lovirii mingii de 
către blocaj, echipa care a blo
cat mai are dreptul la încă 3 
lovituri. F.R. Volei a decis ca 
în competițiile interne aceste re
guli noi să fie introduse odată 
cu prima etapă a campionatului 
Diviziei A și cu prima etapă a 
returului în campionatele divi
ziilor secundă și de juniori.

Vestitele 
podgorii 

de la Cotești, 
Panciu 

sau Odobești ?

Hrubele lui Ste
fan cel Mare? Piv
nițele domnești ? 
Muzeele viticulturii?

Dacă nu, adresați-vă filialelor te turisjș dir 
cescu nr. 35 și B-dul Republicii nr. 68, zi 
8—20 (sîmbătă 9,00—13.00), care vă

500 km pe drumuri de istorie,
500 km de satisfacții peisagistice, 
dejunuri cu preparate specifice, 

excursiile propuse de Intreorinderea 
Restaurante București.

oferă :

degustăr 
de Tijj
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DAR JOCUL ?
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ristes* I 
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de

și 3 octombrie 
campionatului

ale juniorilor

IN CADRUL 
blican, ,/

natu- 
rcuit, 
>area 
Popa 
repu- 
amVA 
- M.,

împovărăm pe ai noștri 
dar nici nu se poate să nu 
remarci ce decalaj e între 
Bălăci, cel mai proaspăt ti
tular, și cei care ni 
pun în locul lui 
sau chiar Troi.

Cei noi stau greu 
cioare. Timiditatea 
joc e mare. Neîncrederea în 
propriul talent pare prea 
evidentă. Desincronizările cu 
„veteranii" subliniază ab
sența acelui stil comun de 
joc al echipelor noastre. 
Atodiresei — om pe care de 
mult toți cronicarii voiau 
să-1 vadă în națională — nu 
știa încotro s-o ia. (Florea 
n-a avut 
problemă

se pro- 
Lucescu

pe pi
lor în

mai deloc această 
minimă). Tot Ato
diresei dezarmează 
după prima 
tare sau — 
că acest verb 
prea greu — r 
mai merge nimic. 
Omul vine în apă
rare, mai scoate o 
minge-două 
ca să nu mai 
controla

Ce l-am 
Manea, a cen- 

dată 
lui 

lui 
dacă 

ierta 
terminat 

multe stîngăcii 
de admirabilul 
II 
cirea meciurilor 
impus în echipa sa. 
riscînd o banalitate, echipa 
națională rămîne 
suprem al valorii, la 
țională" 
trebuie să fie maximă față 
de debutanți. Nu într-un 
meci internațional trebuie să 
ni se rupă inima față 
bietele greșeli omenești 
„puștilor", există pentru 
ta suficiente meciuri 
campionat. Dacă „băiatul 
nu se poate concentra în- 
tr-un joc la nivel de „na
țională", să ni se permită să 
ne încruntăm, iar încrunta
rea noastră . să , nu-i descu
rajeze, căci descurajarea nu 
a fost niciodată mama gîn- 
durilor noastre.

BELPHEGOR

înainte"...
;a spune ?
•at o 

fruntea 
partea 
Iul și 
poate

acolo, 
poată 
nimic

pu-

ideal pe 
Dudu, dar pe 

a venit go- 
asta, fie, se 
într-un ami- 
la egalitate, 

— reparate 
Sătmăreanu 

au umbrit din strălu- 
care l-au 

Or,

criteriul 
„na- 

noastrâ

Formații de fiecare categorie de vir- 
stă, băieți și fete • LA PLOIEȘTI, în- 

se va disputa re- 
pe echipe — ju-

concursului repu- 
„Cupa losif Sîrbu", 

organizată de clubul Petrolul pe poli
gonul din Ploiești, au fost înregis
trate unele rezultate notabile : pușcă 
libera, 60 f c, seniori : C. Codreanu 
(Dinamo) 594 p ; juniori : O. Cristes- 
cu (Dinamo) 587 p ; junioare : C_ 
Râdulescu (Unirea Focșani) 576 p ; 
3x40 f : Mircea Adrian (Petrolul) 1130 
p ; pușcă standard, 3x20 f : C. Co
dreanu, 562 p ; pușca aer comprimat, 
40 f, juniori : V. Marincaș (Crișul 
Oradea) 362 p. • LA CAMPIONA
TELE REPUBLICANE 
mici au fost stabilite doua noi recor
duri naționale ale categoriei: 1719 p, 
la pușca standard, 60 f c, de câtre 
echipa Metalul București și 1624 p, 
la pușca aer comprimat, 3x20 
către echipa Crișul Oradea.

REPREZENTATIVA 
tineret a tării noastre 

îeri la Damasc, unde va 
jocuri în compania echipei

VOLEI
a plecat 
susține 3 ,__ . ___- . r ..
Siriei. Voleibaliștii români întorc ast
fel vizita sportivilor sirieni, fâcutâ la 
București. Lotul care a fâcut depla
sarea este însoțit de antrenorul Gh. 
Eremia. • ASTÂZ| începe „Cupa la
șului" la volei fete.

I

DE SOLICITĂRILE UNUI VALOROS PARTENER

CAZUL MATEIAAU“ Șl... TACEREA
COLEGIULUI CENTRAL AL ANTRENORILOR

(Urmare din pap. I)

soluție ; după cum Iordănescu 
n-a atins încă forma lui bună ; 
în plus, credem că el e infinit 
mai util pe poziții avansate, în 
prima linie, decît în compar
timentul median. Mai cu seamă 
că schimbarea rolurilor cu Bă
lăci, miercuri unul dintre cei 
mai utili oameni ai formației- 
ar apărea ca o fericită rezol
vare de formulă. Dar, în direc
ția rezolvărilor reclamate încă 
de reprezentativă (punînd de-o 
parte jucătorii care, în mai 
mare sau mai mică măsură, au 
corespuns : Răducanu — într-o 
formă de vîrf, autor al unor 
intervenții salutare ; Cheran, G. 
Sandu. Sătmăreanu II, Dinu, D. 
Georgescu, Bălăci) apar ca „ur
gențe" : noi sondaje pentru pos
tul de fundaș stingă (fără a- 
bandonarea Iui Manea) și, mai 
cu seamă, definitiva alegere a 
soluției privind aripile (aici e- 
xistînd și varianta de a se ape
la la jucători de travaliu mai 
mare, mai efectivi constructori 
de joc, față de soluția exclusi
velor aripi de specialitate). Des
tule semne de întrebare, deci, 
pe agenda selecționerilor pe 
care, credem noi, e posibil să 
le înlăture și revanșa jocului 
cu echipa Cehoslovaciei, ca și 
celelalte verificări ale repre
zentativei din acest sezon. Dar, 
principalul avertisment al me
ciului de alaltăieri rămîne ace
la al pregătirii jucătorilor, afla
tă încă departe de cerințele 
marii performanțe.

Cîteva cuvinte, în înche
iere. despre partenerii se
lecționatei noastre. „ll“-le 
național al Cehoslovaciei a 

dovedit că nu sînt deloc o 
întîmplare „galoanele" recente 
ale palmaresului său, avînd ca 
punct de vîrf cîștigarea titlului 
continental în fața campioanei 
oficiale 
nătoare
R. F. 
Vaclav 
lizeze o echipă pe deplin su
dată, cu o redutabilă potența 
fizică și. mai cu seamă, cu vir
tuți tehnice și o capacitate tac
tică cu totul deosebite. For
mația cu care oaspeții au în
ceput meciul are media de vîr- 
stă de aproape 27 
care demonstrează 
tor este capabil _  ______
considerabile chiar și în peri
oadele mai înaintate ale carie
rei sale sportive.

a lumii și fostă deți- 
a acestui titlu, echipa 

Germania. Selecționerul 
Jezek a reușit să rea-

De o bună bucată de vreme. 
Mateianu a devenit un adevărat 
„caz“ în fotbalul nostru. Ame
nințat încă din iarna trecută cu 
perspectiva înlocuirii sale din 
funcția de antrenor aj echipei 
bucureștene Progresul, fostul 
internațional s-a văzut — în 
cele din urmă — pus in fața 
faptului împlinit. Această eli
minare practică a lui s-a pro
dus — așa cum se știe — după 
ce echipa pe care o pregătise 
c>țiva ani 
promovare 
contribuise, 
substanțial, a luat un start slab 
în campionat.

Pe marginea acestei despăr
țiri dintre tînărul tehnician și 
clubul din str. 
s-au dus și se 
multe 
multe 
mii are. 
tul de 
nostru.

buni și la a cărei 
în prima Divizie 

orice s-ar spune,

Dr. 
mai 
cu 

alte

C.S.U. GALAȚI - C.S.M. SUCEAVA
1-0 (1-0)

de ani, fapt 
că un jucă- 
de eforturi

Staicovici 
duc încă 

mult mai 
cazuri si- 
încă des- 

în fotbalul 
seama și de 

vedere exprimate 
presă, de către cele 
unii înclină a-i da 
Mateianu, alții con-

discuții, 
decît în 
din nefericire 
frecvente 
Ținînd 

punctele de 
public, prin 
două părți, 
dreptate lui 
ducerii clubului Progresul.

Nu ne-am propus prin aceste 
rînduri să devenim arbitri ai

cazului 
nunțăm 
alteia din părți.
la fel ca în atîtea alte situații 
asemănătoare
putea să fie undeva la mijioc. 
Dacă, totuși,
„căzui Mateianu1 
deosebi intrigați de 
Colegiului central al 
rilor. Ca for diriguitor 
vității tehnicienilor din 
nostru, acest colegiu 
— sau ar trebui să cunoască — 
bine capacitatea reală și con
duita antrenorilor care pregă
tesc echipele din eșaloanele 
fruntașe. Cum despre Mateianu 
s-au făcut afirmații publice 
destul de grave, care pun într-o 
lumină cu totul nefavorabilă nu 
numai competența, modul lui de 
lucru, ci și profilul său moral 
(foarte important pentru 
antrenor. mai ales 
considerăm, deci. de 
ria Colegiului central 
trenorilor să ancheteze 
facă lumină în acest caz, pen
tru ca opinia publică sportivă 
să fie pe deplin edificată dacă 
înlocuirea lui Mateianu a fost 
sau nu justificată și dacă acest 
tînăr tehnician mai poate fi ca
pabil și mai merită sau nu să 
se afle la conducerea 
formații divizionare.

în speță, să ne pro- 
în favoarea uneia sau

Mai ales că.

adevărul s-ar

ne referim la 
i“ o facem în- 

tăcarea 
antreno- 
al acti- 
fotbalul 

cunoaște

un 
tînăr), 
dato- 

al an- 
și să

vreunei

COMENTARIU

ECHIPA NOASTRA
7 S-A STINS

TEHNIC

A ÎNCEPUT TARE
ÎNCET, ÎNCET

C. F.

ACTUALITĂȚI
• BOGAT PROGRAM, IN CONTI

NUARE, AL ECHIPELOR REPREZENTA
TIVE B Șl DE TINERET. |n ‘ 
zile au fost perfectate noi 
pentru selecționatele B și de tineret, 
iată programul complet al sezonului 
de toamnă pentru cele două selecțio
nate : Echipa B : cu selecționata Po
loniei (în deplasare) la 3 octombrie ; 
cu selecționata Poloniei (acasă) la 
20 octombrie ; cu selecționata R. F. 
Germania (la Timișoara) la 17 no
iembrie Echipa de tineret : cu se
lecționata Bulgariei (în deplasare) 
la 28 noiembrie, în cadrul „Cupei 
Balcanice". Sînt în curs tratative pen
tru un dublu meci (echipele B și de 
tineret) cu reprezentativele 
ale Ungariei (ambele 
la 10 noiembrie.

• UN NOU MECI 
PENTRU ECHIPA A. 
perfectarea unui nou [ 
a primei reprezentative, 
10 noiembrie, 
de peste hotare, F.R.F. 
tative în această direcție.

• TURNEUL ECHIPEI F. C. BRĂILA 
JN ITALIA. Divizionara B F.C. Brăila 
va pleca astăzi într-un turneu de trei 
jocuri în Italia. Fotbaliștii brăileni 
vor susține primul meci duminică la 
Florența, cu Fiorentina. In continuare, 
marți 28 septembrie ei vor evolua la 
Ancona, in compania formației locale 
cu același nume. Ultima partidă este 
programată la 30 septembrie, la Ve
neția. Intîlnirea de duminică, din 
campionat, a brăilenilor, cu Victoria 
Tecuci a fost reprogramată la 6 oc
tombrie, la Tecuci.

• F.C.M REȘIȚA, IN BULGARIA. 
In perioada de întrerupere a campio
natului, echipa F.C.M. Reșița va în
treprinde un turneu de două jocuri în 
Bulgaria (30 septembrie — 8 octom
brie). Invitația a fost făcută de că
tre clubul Botev Vraja.

ultimele 
intilniri

Ca de obicei, înregistrările statis
tice ne oferă și de astă dată o ima
gine reală a raportului de forțe care 
a existat în teren, în partida România 
— Cehoslovacia. Să dăm, deci, glas 
cifrelor, care exprimă, mai întîi, nu
mărul acțiunilor ofensive organizate 
în treimea adversă pe fracțiuni de 
timp a cîte un sfert de oră. Intre 
min. 1—15 situația din punct de ve
dere numeric a atacurilor era de 26— 
12 în favoarea echipei noastre ; în
tre min. 16—30 = 23—16 ; între min. 
31—45 = 17—17. După pauză, rapor
tul acesta s-a modificat treptat în de
favoarea echipei noastre, astfel : în
tre min. 46—60 = 16—20; min. 61—75 
= 15—23 și min. 76—90 = 10—28. Re
zultă că, în timp ce fotbaliștii noștri 
au scăzut continuu, de la 25 acțiuni 
în primul sfert de oră al meciului la 
10 în ultimele 15 minute, campionii 
Europei au marcat un treptat cres
cendo de la 12 acțiuni între min. 
1—15 la 28 în finalul întîlniriî. Așa
dar echipa noastră a început destul 
de tare, dar s-a stins încet-încet, 
prestația ei ofensivă descriind o curbă 
în sens exact invers în comparație cu 
aceea a naționalei cehoslovace.

O a doua remarcă, rezultînd din

însumarea numărului de acțiuni 
atac pe reprize, este aceea că, 
prima parte a meciului, inițiativa 
fost în general de partea 
noastre (66—45, raportul 
ofensive),

de 
in 
a 

echipei 
acțiunilor 

iar în cea de-a doua su
perioritatea oaspeților este evidenția
tă de un raport care ne scutește de 
orice alte comentarii : 41—71 I Pe
ansamblul partidei, avantajul este, 
de asemenea, de partea reprezentativei 
Cehoslovaciei (116—107).

O a treia observație, ultima de
ocamdată, se refera la finalitatea ac
țiunilor de atac. Jucătorii noștri au 
șutat de 16 ori la poarta, față de 
cele 19 șuturi ale oaspeților, care au 
trimis de 12 ori mingea pe spațiul 
porții, în timp ce componenții forma
ției noastre au reușit acest lucru nu
mai de 6 ori, adicâ pe jumătate. Pen
tru a întregi tabloul acesta al finali
zării, va trebui să spunem că marea 
majoritate a loviturilor la poartă ex
pediate de jucătorii cehoslovaci au 
avut jn grad mare de periculozitate, 
în timp ce numai cîteva din șuturile 
fotbaliștilor noștri au pus realmente 
în pericol poarta lui Vencel.

similare 
în deplasare)

(prin
C.S.U.

GALAȚI, 23
Partida
C.S.M. Suceava, din 
Vl-a a campionatului 
B. s-a încheiat cu scorul 
1—0 (1—0) în favoarea 
echipe. Studenții au 
majoritatea timpului, însă 
au fructificat decît o dată prin 
Georgescu (min. 41). în min. 80, 
Păunescu (C.S.U.) și Neacșu 
(C.S.M.) au fost eliminați pen
tru lovire reciprocă.
T. SIRIOPOL, coresp. județean

dintre
telefon).

Galați și 
etapa a 

Diviziei 
de 

primei 
dominat 

nu

Mihai IONESCU

CE NE-A ARATAT TRIALUL
Lotul B 

lotul A și 
partidelor _ 
ținut în acest sezon, dar, în ace
lași timp, și spre a proceda la 
o verificare a unui grup de ju
cători susceptibili de a intra în 
vederile selecționerilor lotului 
prim, cum a și fost cazul jucă
torilor 
tavian 
tat în 
seara, 
rînd, rolul lotului secund, 
mai de aceea e cazul să vedem 
ce ne-a oferit meciul de trial cu 
Voința în direcția eventualelor 
candidaturi pentru lotul

Dintre portarii care au 
Iordache ne-a apărut în 
creștere de formă ; de 
la Bruges portarul

s-a reunit odată cu 
de tineret, în vederea 

pe care le are de sus-

Atodiresei, Florea și Oc- 
Ionescu. care au și debu- 
echipa națională miercuri 
Acesta este, în primul 

Toc-

A. 
evoluat, 
evidentă 
altfel și 

echipei 
Steaua a manifestat multă sigu
ranță, el reintrînd, după opinia 
noastră, în sportiva dispută pen
tru un loc în primul lot. Dintre

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI AZI ȘI MÎINE MAI 

PUTETI PROCURA BILETE 
PENTRU TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEXpRES DIN 

26 SEPTEMBRIE 1976

Se atribuie :

— Autoturisme Dacia 1300 și 
Skoda S 100, excursii în R. D. 
Germană cu petrecerea revelio
nului, în Ungaria, cu petrecerea 
revelionului, în Bulgaria, Grecia 
sau Turcia. cîștiguri fixe și 
variabile în bani.

Rețineți ! Numai variantele de 
15 lei participă la toate extrage
rile.

★

MIERCURI 29 SEPTEMBRIE 1976 
— CUPELE EUROPENE

LA PRONOSPORT

Acest concurs cuprinde me
ciurile retur din prima etapă 
a cupelor europene la fotbal. 
In acest concurs sînt programa
te și întîlnirile echipelor noastre 
Steaua, C.S.U. Galați, Dinamo, 
A.S.A. Tg. Mureș și Sportul stu
dențesc.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 17 SEPTEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 10% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2 : 1,40 a 30.726 lei ; 
cat. 3 : 3,85 a 11.174 lei ; cat. 4 : 
14,45 a 2.977 lei ; cat. 5 : 61,60 a 
698 lei ; cat. 6 : 88,95 a 484 lei.

Report la categoria 1 : 122.929 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Catego
ria A : 1 variantă 25% a 50.000 lei 
și 2 variante 10% a 20.000 lei ; cat. 
B : 2,15 a 16.949 lei ; cat. C : 7,95 
a 4.584 lei ; cat. D : 9,50 a 3.836 
lei ; cat. E : 66,70 a 546 lei ; cat. 
F : 159,35 a 229 lei.

Report la categoria A : 2.201 lei.

AMBELE EXTRAGERI : Cate
goria X : 1.523,80 variante a 100 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a re
venit participantului TUDOR 
PREDESCU din Roșiori de Vede, 
iar cîștigul în valoare de 50.000 
lei, participantei IOANA MOTEA 
din Galati.

LOTULUI B?
care a mai 

s-a 
și vigoare,

DE VERIFICARE
Este probabilă 

joc de verificare 
în ziua de 

cu o formație de club 
ducînd tra-

fundași, Koler 
făcut parte din lotul A 
impus prin decizie 
prin reușite și bine alese mo
mente de intrare în atac, 
și inspirat ca „libero", 
dovedit-o și în echipa de club, 
Ciugarin. în linia de mijloc, Ște
fănescu a corespuns ca post în 
imediata apropiere a fundașilor, 
iar Al. Moldovan în acela de 
constructor. Din atac, Apostol a 
avut o primă repriză reușită. 
Roznai pare că începe să-și re
găsească moralul, viteza și im
petuozitatea luî Floareș (dar pe 
aripa dreaptă) s-au remarcat, iar

Bun 
cum a

T. Zamfir a manifestat o bună 
dispoziție.

în concluzie Koler, iordache, 
Ștefănescu, Ciugarin, Al. Moldo
van, Apostol sînt numele de re
ținut după trialul de miercuri. 
Să nu-i uităm pe indisponibili : 
Păltinișan (care a ratat iarăși 
posibilitatea unei verificări). Ion 
Ion, Aelenei, care vor fi. 
babil, 
jocul 
chipa 
tuația 
ționații de miercuri vor fi che
mați la lotul A —' cazul cel mai 
probabil : Koler. (Ef. I.).

pro-
din nou convocați pentru 
de la 6 octombrie cu 
Poloniei ; plus alții 
în care unii dintre selec-

• Dacă la primele cinci etape 
arbitrajele au fost, în general, 
bune, duminica trecută, la jocu
rile celei de a 6-a etape, se 
poate vorbi mai degrabă despre 
arbitraje nemulțumitoare sau 
puțin mulțumitoare (cu unele 
binevenite excepții). într-un caz, 
observatorul federal Bujor Pă- 
truțescu propune chiar „Sancțio
narea exemplară" a arbitrului (I. 
Ciolan), considerînd că acesta 
ar fi anulat ,.cu vădită intenție 
un gol perfect valabil, regula
mentar", înscris de F.C.M. Ga
lați în ultimele minute ale me
ciului cu U.T.A. Intr-un raport 
suplimentar, în care enumeră și — 
alte greșeli ale arbitrului I. Cio
lan, observatorul federal men
ționează faptul că „partida nu 
numai că n-a fost prelungită cu 
două minute pentru a se recu
pera timpul irosit, clar a fost 
oprită cu două minute înainte 
de scurgerea timpului regula
mentar de joc, în plină domina
re a echipei gălățene".

• Toate aceste greșeli de ar
bitraj nu scuză cîtuși de puțin, 
totuși, atitudinea publicului, ob
servatorul federal arătînd că. 
după terminarea meciului ,.4 000 
—5 000 de spectatori au asediat 
cabina arbitrilor", încercînd 
TOȚI să se răfuiască cu UNUL 
SINGUR ! Este adevărat că, du

e- 
în si-

• PENTRU returul meciului de fotbal 
Steaua — F.C. Bruges, care se 
disputa miercuri 29 septembrie 
pe stadionul Steaua, s-au pus 
vînzare bilete la 
Loto Pronosport 
C.N.E.F.S. din

va 
1976, 

în 
C.C.A., 

Halelor, 
și 

... ... și
la stadioanele Steaua, Republicii. 23 
August și Giulești. In ziua meciului
nu se vor vinde bilete.

s-au 
agențiile 

din str. 
str. Vasile Conta 

din Pasajul Universității, precum

MULTE GREȘELI DE ARBITRAJ !
pă două ore și jumătate de ase
diu. arbitrii, datorită măsurilor 
energice luate de organele de 
ordine, au putut părăsi cabina 
fără să înfrunte noi neplăceri, 
dar asemenea manifestări ale 
unor spectatori sînt cu totul con
damnabile. Să sperăm că măcar 
o parte dintre turbulenți au fost 
identificați și că ei vor suferi 
rigorile legii.

e Cităm din raportul observa
torului federal Eugen Banciu 
privind „activitatea" tușierilor în 
meciul F. C. Corvinul — A.S.A. 
Tîrgu Mureș : „Arbitrul de linie 
Gheorghe Manta, neatent, nu a 
sesizat poziția de ofsaid a Iui 
Șurenghin, din care s-a creai 
autogolul lui Bolon* (n.n.: auto
golul din care a cîștigat F. C. 
Corvinul). De altfel a fost sin
gura greșeală (n.n : mai era 
nevoie și de a doua ?) a aces
tui arbitru, dar determinantă în 
stabilirea scorului final". Despre 
celălalt tușier Carol Jurja. ob
servatorul federal scrie : „a avut 
în permanentă semnalizări gre
șite, care n-au influențat re
zultatul, dar au îngreunat sar
cina arbitrului de centru, N. Pe- 
triceanu". După cum se vede, 
cei doi tușieri s-au., completat 
unul pe altul : unul a greșit o 
singură dată. influențînd însă 
rezultatul, iar celălalt a greșit 
în permanență, dar fără reper

cusiuni asupra rezultatului ! 
Ambii tușieri sînt notați cu 6. 
Să vedem ce părere are Cole
giul central al arbitrilor.

o în timp ce arbitri F.I.F.A. 
au fost delegați să conducă me
ciuri din Divizia B. într-o sin
gură etapă duminica trecută, 
au fost programați la centru 
patru arbitri fără multă expe
riență. Prea mulți. deodată ! 
V. Tătar dună cum scrie Șt. 
Wetzer, „a condus sigur și cu
rajos" partida dintre Politehnica 
Timișoara și Politehnica Iași, 
dar. la Constanța. observatorul 
federal Ion Lupaș apreciază că 
Gh. Ionescu „a condus slab" Nu 
este mai puțin adevărat că ți
nui dintre tușieri. Tr Moarcăș 
(notat cu 4). nu l-a ajutat cî
tuși de puțin. dimpotrivă, l-a 
încurcat cu semnalizările sale în 
afara realității

o Meciurile în sine n-au sa
tisfăcut prea mult (inclusiv ce
le din cuplajul interbucureștean), 
cu excepția celui de la Reșița, 
despre care Ion Marinescu, se
cretarul Comisiei de competiții, 
scrie că „a fost un joc deschis, 
cu angajament total al ambelor 
echipe (n.n. : F.C.M. Reșița și 
Universitatea Craiova), un meci 
spectaculos, reușit". Dar o etapă 
are 9 meciuri...

Jack BERARlU



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
PENTATLON1ȘTII 

JUNIORI PE LOCUL 2
După disputarea a 3 probe, 

echipa României se menține 
pe locul 2 în clasamentul cam
pionatului mondial de pentatlon 
modern pentru juniori, care se 
desfășoară în localitatea polo
neză Zielona Gora. Iată clasa
mentul general pe echipe : 1. 
U.R.S.S. — 8518 p ; 2. România
— 8504 p ; 3. R. F. Germania — 
8394 p ; 4. Polonia — 8370 p :
5. Ungaria — 8368 p ; 6. Ceho
slovacia — 8314 p ; 7. Italia — 
8262 p ; 8. Elveția — 8244 p etc. 
La întreceri participă tineri 
sportivi din 16 țări.

în clasamentul general indi
vidual conduce Lajos Dobi 
(Ungaria), cu 3078 p, secundat 
de Wlodzimierz Pazik (Polonia)
— 2998 p. Primul clasat dintre 
sportivii români este Sorin 
Crăciuneanu, care ocupă locul 
8, cu 2940 p.

BOXERII IN TURNEE 
INTERNAȚIONALE

în cadrul turneului interna
țional de box „Memorialul 
Prohaska", care se desfășoară 
la Praga. pugilistul român Ni- 
colae Șchiopu (cat. semimuscă) 
l-a întrecut la puncte pe spor
tivul maghiar Zsorzsos. în li
mitele categoriei cocoș, Gheor- 
ghe Marinei (România) a cîș- 
tigat in fața lui Mrocek (Ceho
slovacia).

★
între 3 și 7 octombrie se va 

disputa Ia Berlin tradiționalul 
turneu internațional de box or
ganizat de clubul T.S.K. din 
capitala R. D. Germane. La 
întrecere vor fi prezenti și 5 
pugiliști români : Ibrahim Fa- 
redin (muscă). Nicu Popa (co
coș), Mihai Ploieșteanu (pană).

în întîlnirea internațională de caiac-canoe

DEPĂȘIT NET PE M.T.K. 
METEOR BUDAPESTA

STEAUA A
VOROS

Ieri dimineața, la Snagov. pe 
o vreme frumoasă, s-a desfă
șurat concursul de caiac-canoe 
la care au participat sportivi 
de la clubul Steaua și M.T.K. 
Voros Meteor din Budapesta, 
în prima reuniune, care a în
ceput la ora 9, competitorii au 
luat startul în cursele de vite
ză pe distanța de 500 m.

în prima probă, caiac simplu, 
tînărul reprezentant al clubu
lui Steaua. Benjamin Borbandi 
a obținut o victorie clară, deși 
oaspeții prezentau un concurent 
cu o frumoasă carte de vizită 
— Istvan Szabo (medaliat cu 
bronz la K 2 — 1 000 m la Jocu
rile Olimpice de la Montreal). 
Acesta a fost întrecut însă și 
de un alt sportiv militar, S. 
Mașca (Steaua a aliniat la toa
te probele mai multe echipaje). 
Clasament : 1. B. Borbandi (S) 
1:50,3, 2. Mașca (S) 1:52,4, 3. I. 
Szabo (M.T.K.) 1:53,6. La canoe 
simplu, cursă așteptată cu deo
sebit interes datorită prezenței 
renumitului Tamas Wichmann, 
multiplu campion mondial și 
medaliat olimpic, favoritul pro
bei a trecut primul linia de so
sire, dar cu numai o zecime de 
secundă înaintea lui Toma Si- 
mionov (1:59,8 față de 1:59,9).

In Divizia A de handbal masculin

„0“ CLUJ-NAPOCA- 
DINAMO BUCUREȘTI 12-15

CLUJ-NAPOCA. 23 (prin te
lefon). în localitate s-a desfășu
rat joi după amiază jocul de 
handbal masculin ,,U“ Cluj-Na- 
poca — Dinamo București, coin- 
tînd pentru etapa a VIII-a a 
Diviziei A.

Atîta timp cît studenții s-au 
apărat retras, neatacînd adver
sarii la 9 m, Dinamo a înscris 
lejer 5 goluri, luînd astfel din 
start un avans ce părea insur
montabil pentru alb-negri. La 
indicația antrenorului R. Sotiriu, 
aceștia schimbă însă tactica, 
trecînd la o apărare avansată, 
cu care reușesc să stăvilească 
iureșul dinamovist și să reducă 
mult din handicap: 6—8 la pau
ză, 8—9 în min. 30 și 9—10 în 
min. 39. Spre sfîrșit. însă, clu
jenii ratează mult (chiar și două 
aruncări de la 7 m), astfel că 
Dinamo cîștigă clar: 15—12, 
Principalii realizatori: Avram 
5. Oros 3 și Voie 3 — „U“, res
pectiv Grabovschi 4, Licu 3 și 
Tase 3. (nș. d.)

Ion Budușan (ușoară) și Costi- 
că Chiracu (mijlocie).

★
în orașul polonez Slupsk s-a 

desfășurat un turneu interna
țional de box pentru juniori, la 
care au participat 63 de tineri 
pugiliști din Bulgaria, R. D. 
Germană, România și Polonia.

Printre învingători s-a numă
rat și sportivul român Daniel 
Radu, clasat pe primul loc la 
categoria semimuscă.

Dintre pugiliștii români s-au 
mai evidențiat Haralambie Sul
tan (ușoară), Ion Butnaru (se- 
mimijlocie) și Teodor Pîrjol 
(semigrea), care au ocupat lo
cul 2 la categoriile respective.

BALCANIADA DE TENIS 
PENTRU JUNIORI

între 28 septembrie și 4 oc
tombrie, se dispută la Varna 
(Bulgaria) prima ediție a Bal
caniadei de tenis pentru ju
niori. La această întrecere, țara 
noastră va fi reprezentată de : 
Andrei Dîrzu, Florin Segăr- 
ceanu, Vlad Tudor, Lucia și 
Maria Romanov, Elena Popes
cu. Delegația va fi condusă de 
antrenorul Alexe Bardan.

TURNEUL DE TENIS 
DE MASĂ DE LA ȘANHAI

Turneul internațional de te
nis de masă de la Șanhai s-a 
încheiat cu întrecerile pe e- 
chipe. în finala competiției fe
minine. selecționata R.P. Chi
neze a întrecut cu scorul de 
3—1 reprezentativa Japoniei. 
Echipa României s-a clasat pe 
locul 5. La masculin, locul în- 
tîi a revenit selecționatei Ja
poniei. învingătoare cu scorul 
de 5—3 în finala susținută cu 
formația R.P. Chineze. Echipa 
României s-a situat pe locul 6.

Proba de caiac simplu a fost 
dominată de sportivele de la 
Steaua, caiacista maghiară a- 
vînd o valoare mai slabă. Cla
sament : 1. Agafia Orlov 2:05,7,
2. Despina Buri 2:06.2, 3. Arina 
Parmac 2:07.5, 4. Matild Kla- 
reich (M.T.K.) 2:16,5. Situație 
asemănătoare la caiac dublu, 
unde tinerii Ion Dumitru — Flo
rin Nițescu i-au întrecut pe 
consacrații Erast Pavel — Ion 
Dragulschi (1:43,2), oaspeții 
(Istvan Szabo — Peter So- 
lymosi) sosind pe locul 4 în 
1:46,4. La canoe 2, patru echi
paje ale gazdelor au întrecut 
perechea aliniată de M.T.K., 
Laszlo Nagy — Laszlo Kertesz 
(1:57,7). Au cîștigat Costel A- 
vram — Ion Sevastian în 
1:48,6. La caiac dublu fete doar 
două zecimi le-au despărțit pe 
Arina Parmac — Adriana Mi- 
haela (învingătoare) de Agafia 
Orlov — Nastasia Niehitov 
(1:52,9 — 1:53.1). în sfîrșit, la 
caiac 4 a cîștigat în 1:30,5 pri
mul echipaj al Stelei format 
din I. Lobanov — R. Moise — 
V. Merezlichin — G. Constan- 
tinov.

A doua manșă a întrecerilor 
a fost rezervată probelor pe 
distanța de 1 000 m. Evoluînd 
bine caiaciștii și canoiștii de la 
clubul Steaua au obținut victo
ria în toate cursele. Rezultate : 
K.l (b) 1. Beniamin Borbandi, 
4:00, 2. Istvan Szabo (M.T.K.) 
4:01,3 ; C 1 1. Toma Simionov 
4:12,0. 2. Tamaș Wichmann
(M.T.K.) 4:13,4 ; K 2 : 1. Steaua 
(I. Dumitru, FI. Nițescu) 3:40.5; 
C 2 : Steaua (M. Marcov. Gh. 
Simiocenco) 3:50,6 ; K 4 : 1.
Steaua 3:13,5. Rezultat final : 
Steaua — M.T.K. Voros Meteor 
176—92.

Vasile TOFAN

ATLETISM • La Zielona Gora 
(Polonia), Irena Szewinska a 
alergat 200 m în 23,0. La înăl
țime, J. Wszola a obținut 2,20 m, 
iar G. Cybulski 7,88 m la lun
gime.

AUTO e Cursa desfășurată pe 
circuitul de la Salzburg, în ca
drul C.M. al mașinilor de sport, 
a revenit pilotului vest-german 
Jochen Mass (pe „Porsche") — 
medie orară 201,450 km.

BASCHET • In prima zi a tur
neului masculin de la Gy6r se
lecționata Ungariei a întrecut cu 
110—63 (51—35) formația ceho
slovacă Banik Prievidza. Iar Lo
komotiv Zagreb a dispus cu 
80—73 (45—39) de A.B.C. Viena. 
• La Rijeka. echipa italiană 
Snaidero Udine a învins cu 
83—77 (46—36) formația Industro- 
montaj Zagreb.

CICLISM e A 56-a cursă Pa- 
ris-Bruxelles s-a încheiat cu vie-

„CUPA CANADA*', AVANPREMIERA UNEI EDIȚII COMPLETE 
A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HOCHEI

Supranumită „mini-campio- 
nat mondial". „confruntarea 
dintre două continente" sau 
„super-cupă mondială" — pri
ma ediție a „Cupei Canadei" 
la hochei s-a încheiat recent, 
în mijlocul unui interes enorm, 
cu victoria selecționatei țării 
gazdă. Competiția, care a mar
cat — după o absentă de 8 ani 
— reintrarea hocheiului cana
dian în arena disputelor mon

Fază din ultimul meci al finalei Canada—Cehoslovacia. Portarul 
cehoslovac Dzurilla, excelent in acest joc, parează cu brio un 
șut al atacantului canadian Richard Martin.

diale (la viitoarea ediție a 
C.M., grupa A, în care va e- 
volua și echipa țării noastre, 
participă și reprezentativa Ca
nadei) a prilejuit apariția, pen
tru prima oară după 126 de 
ani de intensă activitate ho- 
cheistică. a unei adevărate se
lecționate naționale a Canadei.

Lesne. deci, de imaginat 
bucuria amatorilor de sport 
canadieni, care au subliniat a- 
ceastă primă apariție. încheiată

TURNEUL DE TENIS DE LA LOS ANGELES
Turneul internațional de te

nis de la Los Angeles a pro
gramat primele partide din 
turul II al probei de simplu 
bărbați. Argentinianul Guil
lermo Vilas l-a eliminat cu 
6—3. 4—6. 6—4 pe Henry Bu
ms (S.U.A.). Alte rezultate : 
Ashe—Martin 6—2, 6—3 ; Ra
mirez—Walts 6—2. 6—1 ; Pa- 
sarell-—Rahim 6—2, 6—4 ; 
Smith—Gorman 6—-3. 6—4 ; 
Gottfried—Stewart 6—1. 6—1.

CONTINUĂ SERIA MECIURILOR AMICALE 
INTERNATIONALE DE FOTBAL 

al

• SURPRIZĂ LA PATRAS • SCORURI EGALE LA SOFIA SI BERLIN • NORVEGIA DISPUNE DE 
SUEDIA ! • F. C. BRUGES — MECI NUL LA LIERSE.

A devenit o obișnuință ca în 
zilele de miercuri, lipsite de 
partidele din cupele europene 
rezervate formațiilor de club, 
să aibă loc o serie de meciuri 
internaționale. Motivul este 
lesne de înțeles : țările de pe 
continent doresc să-și pună la 
punct echipele reprezentative, 
care se pregătesc pentru preli
minariile campionatului mon
dial.

Miercuri seara, de pildă, au 
avut loc. din nou. o sumede
nie de partide amicale, unele 
atractive prin valoarea forma
țiilor care s-au confruntat sau 
interesante prin scorurile înre
gistrate.

Surprinzătoare pare victoria 
obținută de Norvegia în fața 
Suediei cu 3—2 (2—0), chiar

toria lui Felice Gimondi (312 km 
în 7 h 28), urmat de Houbrechts 
— la 22 sec și Maertens la 30 sec. 
• In Turul Bulgariei, etapa 
a 7-a (Burgas—Sllven, 152 km) a 
revenit polonezului Firkowskl, în

PE ’SCURT

3 h 54:24. Lider se menține 
cehoslovacul Kalis.

HANDBAL • La Odesa a în
ceput un turneu feminin la care 
participă echipele Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Iugoslaviei. Un
gariei, U.R.S.S. și selecționata de 
junioare a U.R.S.S. Primele re
zultate : R.D. Germană—U.R.S.S. 
(junioare) 16—13 (9—5) ; Iugo
slavia—Cehoslovacia 23—17 (13—10).

cu un frumos succes al repre
zentativei tării lor. printr-o 
masivă participare la jocurile 
disputate în orașele Montreal, 
Quebec, Winnipeg și Toronto. 
Clasamentul întrecerii a fost 
următorul : 1. Canada 8 p
(22—6) ; 2. Cehoslovacia 7 p
(19—9) ; 3. U.R.S.S, 5 p
(23—14) ; 4. Suedia 5 p
(16—18) ; 5. S.U.A. 3 p (14—21) ;
6. Finlanda 2 p (16—42). în

Telefoto : A. P. — AGERPRES 

conformitate cu regulamentul, 
primele două clasate s-au în- 
tîlnit apoi în jocuri decisive, 
cîștigătoare urmînd a fi decla
rată formația care obținea două 
victorii. în primul meci. la 
Toronto (16 400 de spectatori) 
victoria a revenit canadienilor 
(6—0), iar în cel de al doilea, 
la Montreal (18 000), tot lor 
(5—4). după prelungiri, deoare
ce la încheierea timpului nor
mal scorul era 4—4 și regula-

înaintea startului în acest 
turneu, primele 15 locuri în 
clasamentul Marelui Premiu
F. I.L.T. erau ocupate. în or
dine. de J. Connors 575 p, R. 
Ramirez 493 p, B. Borg 480 p,
G. Vilas 450 p. E. Dibbs 445 p,
H. Solomon 386 p. M. Orantes 
381 p. W. Fibak 377 p. A. Pa- 
natta 370 p. I. Năstase 310 p,
R. Tanner 294 p. J. Fillol 209 p,
S. Smith 203 p. D. Stockton 
190 p. J. Kodes 187 p.

dacă partida s-a desfășurat la 
Oslo. întîlnirea a avut loc în 
cadrul „Cupei Scandinaviei", 
dar ea se va mai repeta și în 
preliminariile campionatului 
mondial 1 Cele 5 goluri ale me
ciului au fost marcate de Thun- 
berg (2) și Jakobsen, respectiv 
Thorstensson și Sjoberg pentru 
oaspeți.

O surpriză mare s-a înregis
trat la Patras, unde echipa 
Greciei a fost întrecută pe te
ren propriu de selecționata 
Israelului cu 1—0, prin golul 
marcat de Tabbach în min. 
55 ! Grecia face parte dintr-o 
grupă puternică a preliminari
ilor C.M. (cu U.R.S.S. și Unga
ria), in care practic nu are 
șanse de calificare, iar echipa 
Israelului — în zona asiatică — 
are un drum lung de parcurs

ȘAH • După 9 runde în tur
neul de Ia Kikinda (Iugoslavia) 
continuă să conducă Radulov cu 
7*/a p, urmat de Krnicl — 6Va p, 
Pîdevskl și Pytel — 6 p.

TENIS • La Tel Aviv, meciul 
Israel — Turcia, contînd pentru 
„Cupa Davis" 1976—77, s-a încheiat 
cu scorul de 5—0 în favoarea gaz
delor. • în finala campionatelor 
Suediei, care au avut loc la Sma- 
landsstenar, Kjell Johansson l-a 
învins cu 6—3, 7—6 pe Tonny 
Svensson. La feminin, titlul a fost 
cucerit de Helen Anliot, învingă
toare cu 4—6, 6—3, 6—3 în fața 
„veteranei" Ingrid Bentzer.

VOLEI • In localitatea fran
ceză Le Mans s-a desfășurat 
dubla întîlnire dintre selecționa
tele universitare ale Franței șl 
Poloniei. în ambele meciuri, la 
masculin și feminin victoria a 
revenit cu 3—1 sportivilor polo
nezi. 

mentul preciza că în jocurile 
finale nu se poate consemna 
un rezultat de egalitate. întil- 
nirea urmînd să se prelun
gească pînă la marcarea primu
lui gol. Și astfel, după ce au 
condus rapid cu 2—0 (min. 
3,09 1), după ce s-au văzut ega
lați și. în final, chiar conduși 
(3—4. min. 56 1). canadienii au 
egalat la rîndul lor (min. 58) 
și au înscris golul victoriei 
după 11 minute de joc, în pre
lungiri, prin Derrick Sittler, 
component al formației To
ronto Maple Leafs.

Cei mai buni jucători ai ul
timului meci au fost declarați : 
portarul cehoslovac V'. 
Dzurilla. care l-a înlocuit pe 
Holecek în min. 4, și atacantul 
Derrick Sittler. Pe tot turneul, 
cei mai buni hocheiști au fost 
declarați : portarul canadian 
Roger Vachon și atacantul ce
hoslovac Milan Novy.

Succesul de care s-a bucurat 
întrecerea a determinat pe or
ganizatori să propună forma
țiilor europene șl L.I.H.G. ca 
viitoarea ediție a „Cupei Cana
dei" să aibă loc după 2 ani. 
Președintele L.I.H.G.. G. Sa- 
betzky a declarat. însă, că el 
crede utilă organizarea „Cupei 
Canadei" din 4 în 4 ani și a- 
nume în anii Jocurilor Olim
pice. cînd ar urma să nu se 
mai dispute campionatul mon
dial.

Reîncadrarea hocheiului ca
nadian. cu tot ce are el mai 
valoros. în circuitul marilor 
dispute mondiale, s-a produs 
fără prea mari dificultăți. Așa 
că. în 1977 la Viena. hocheiul 
va avea o ediție „completă" si 
pe deplin reprezentativă a 
campionatului mondial.

ÎNAINTEA MECIULUI 
CLAY - NORTON

NEW YORK (Agerpres). Cam
pionul mondial de box la cate
goria grea, Cassius Clay, aflat la 
Kiamesha Lake, efectuează ulti
mele antrenamente în vederea 
meciului pe care-1 va susține la 
28 septembrie la New York cu 
șalangerul său, Ken Norton, de
venit in ultimul timp și actor de 
cinema. După Frazier, Norton 
este al doilea boxer care a reușit 
să-1 învingă pe Clay (în meciul 
din 1973 de la San Diego), ceea 
ce sporește interesul întîlnirii ce 
se va disputa la Yankee Sta
dium. Clay se va prezenta la o 
greutate de peste 100 kg în ziua 
meciului, greutate care-i va da 
torță în lovituri, susține antre
norul W. Youngblood.

pentru a ajunge în turneul fi
nal din Argentina.

Foarte disputată a fost și 
partida de la Sofia, dintre re
prezentativele Bulgariei și Tur
ciei. Gazdele au condus cu 2—0 
(Bonev min. 20 și Jeliaskov 
min. 42). dar fotbaliștii turci ath 
egalat, grație punctelor marca
te de Ivkov (autogol min. 55) 
și Kemal (min. 84).

La Berlin, echipele R. D. 
Germane și Ungariei au termi
nat la egalitate (1—1), rezultat 
care firește nu-1 poate mulțu
mi pe antrenorul proaspeților 
campioni olimpici, Georg Bus- 
chner ! Riedieger a deschis sco
rul pentru gazde, iar Fazekas a 
egalat încă înainte de pauză.

Italienii s-au impus la Co
penhaga în meciul cu Dane
marca, deși scorul nu reflectă 
suficient superioritatea „azzur- 
rilor". Oaspeții au învins cu 
1—0, prin golul marcat în min. 
19 de Pulici, dintr-o lovitură 
liberă. în schimb, formația de 
tineret a Italiei a suferit o 
grea înfrîngere la Rjeka. din 
partea echipei similare a Iugo
slaviei : 0—5 !

în preliminariile C.M. (gr. 2), 
un adevărat derby al formați
ilor mai slab cotate în ierarhia 
valorică continentală, în care 
Finlanda a surclasat Luxem
burgul : 7—1 (3—0) ! în fine, 
notăm în această trecere în re
vistă a meciurilor de miercuri 
și un rezultat care ne privește 
direct : în campionatul Belgiei 
(etapa a 3-a), F. C. Bruges a 
remizat la Lierse (0—0), avînd 
acum 5 p, înaintea partidei de 
mîine, cu Racing White Mo- 
lembeek.
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