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invitația tovarășului 
Ceaușescu, secretar ge- 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii

La
Nicolae 
neral 
Român, 
Socialiste România, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, joi după- 
amiază au sosit în. țara noastră, 
într-o vizită de prietenie, tova
rășul Edward Gierek, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, și tovarășa Stanislawa 
Gierek.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. împo
dobit sărbătorește. Deasupra 
salonului oficial se aflau por
tretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Poloniei. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urările : „Bun sosit în Republi
ca Socialistă România tovară
șului Edward Gierek. prim- 
secretar ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez !“ 
continuu 
frățească, 
borarea 
Partidul Comunist Român 
Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez. dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Polonă !“

La coborîrea din avion, 
varâșul Edward Gierek și 
varășa Stanislawa Gierek 
fost salutați 
dialitate de 
Ceaușescu și 
Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek și-au strîns 
îndelung miinile, s-au îmbră
țișat cu prietenie.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Populare Polo
ne și Republicii Socialiste Româ
nia. în semn de salut au 
răsunat 21 de salve de artile
rie. Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek au trecut în 
revistă garda de onoare.

în continuarea ceremoniei, 
tovarășului Edward Gierek și 
tovarășei Stanislawa Gierek le 
sint prezentați tovarășii din 
conducerea de partid si de stat 
și soțiile lor.

și „Să se dezvolte 
relațiile de prietenie 
solidaritatea si cola- 
multilaterală dintre 

Și

to- 
to- 
au 

cu deosebită cor- 
tovarășul Nicolae 

tovarășa Elena

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek primesc apoi 
defilarea gărzii de onoare.

Un grup de pionieri au ofe
rit buchete de flori tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek, tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek.

Aflați pe aeroport, un mare 
număr de oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile Capitalei și-au manifestat 
entuziast satisfacția fată de în
tâlnirea dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek ; 
se aclamă „Ceaușescu—Gierek", 
pentru prietenia dintre țările, 
partidele si popoarele noastre. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek au răspuns cu 
căldură manifestărilor de sim
patie ale bucurcștenilor.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek 
au vizitat, joi 
uzinele „1 Mai" 
întreprindere 
pentru industria 
structoare de mașini.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Edward Gierek, împreună 
tovarășele Elena Ceaușescu 
Stanislawa Gierek au plecat 
Valea Prahovei, spre Sinaia.

La sosirea în Sinaia, regăsim 
aceeași primire însuflețită, entu
ziastă. Cetățenii orașului, și îm
preună cu ei numeroși oameni 
ai muncii veniți Ia odihnă in 
această stațiune din Munții Bu- 
cegi, au ieșit în întîmpinarea 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek. tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Stanislawa Gierek. 
Mulțimea a făcut o caldă pri
mire aclamind „Ceaușescu — 
Gierek", „România — Polonia", 
pentru prietenia dintre cele 
două popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
reîntâlnit, joi seara, cu 1 
șui Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc 1 
Polonez, și tovarășa Stanislawa 
Gierek in cadrul unui dineu, 
desfășurat într-o atmosferă de I 
caldă cordialitate și prietenie. I

după-amiază, 
din Ploiești — 
reprezentativă 
noastră con-
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în Cupa cupelor la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI»
MAI MOSCOVA

Partida începe
18,15, în- 
Sporturi-

la ora 18,15

Atac al brașoveanului Hegyesi, încercare de 
blocaj din partea constănțenilor Țurcanu 
(din față) și Spinii. Fază din meciul Ferul — 
CS.U. - ' -----------------

1N CAMPIONATUL

MASCULIN

1)1 BASCHET

al

Foto : V. BAGEAC

primului 
republi-

Ultimul turneu 
tur al Campionatului 
can de baschet masculin a în
ceput ieri în sala Floreasca și 
va continua pînă duminică, cînd 
este programat și derby-ul Di-

După jocul internațional amical de fotbal de la Praga

DESPRE POTENȚIALUL CONSTANT
Miercuri seara, pe frumosul 

stadion Sparta din Praga, cro
nicarul a avut la un moment 
dat revelația unei situații cu 
totul neobișnuite. în momentul 
în care Dudu Georgescu a țâș
nit „printre” spre poarta lui 
Starek (min. 65), ne-am dat 
seama că se află în fracțiunea 
de secundă imediat premergă
toare unui 3—1 pentru Româ
nia, scor greu de răsturnat în 
ultimele 25 de minute de joc. 
Acest ipotetic 3—1 era de-a 
dreptul paradoxal, din două 
puncte de vedere:

1. Ar fi însemnat prima vic
torie a echipei naționale a 
României asupra Cehoslovaciei 
pe terenul acesteia în întreaga 
istorie a bogatului palmares bi
lateral dintre cele două repre
zentative ;

2. Ar fi însemnat „tăierea” 
unui spectaculos record al noi-

Șl CEL DE
lor campioni europeni, 
vinși în ultimele 23 de

Această ipoteză foarte sedu
cătoare n-ar fi însemnat nimic 
extraordinar — surprizele sînt 
surprize — dacă n-ar fi rezul
tat din confruntarea a două se
lecționate aflate, realmente, la 
doi poli : echipa Cehoslovaciei, 
campioană europeană, și echipa 
României, aflată într-o eclipsă 
de formă destul de lungă, sol
dată cu eliminarea din 
campionatului european 
preliminariile olimpice.

Cum a fost posibilă 
veritabilă apropiere a celor doi 
poli, pe stadionul din Praga? 
Răspunsul este limpede: echipa 
României a găsit resursele mo-

neîn- 
jocuri.

grupele 
și din

această

lin duel Biros — Bălăci (in dreapta), care sugerează polivalența 
tinărului nostru mijlocaș, mai ales in prima repriză

MOMENT
rale necesare depășirii momen
tului precar în care se afla și 
a desfășurat un joc apreciat în 
mod special la Praga, pe fondul 
unei evoluții tactice remarcabi
le, _ care, dincolo de dominarea 
teritorială cehoslovacă, a pus 
echipa noastră in situații de gol 
mult mai spectaculoase. De alt
fel, ziarul „Ceskoslovcnsky 
Sport" de ieri își începe croni
ca cu un titlu sugestiv: „Scoți
enii nu vor fi atît de tari ca

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, la ora 
cepe la Palatul 
lor partida-tur din cadrul 
Cupei cupelor la handbal 
masculin dintre Dinamo 
București și MAI Mos
cova. întilnirea va fi con
dusă de arbitrii iugoslavi 
Milan Valcici și Miodrag 
Stanoevici.

• Formația sovietică a 
sosit ieri în Capitală și 
antrenorul Albert Gasiev 
ne-a comunicat că are la 
dispoziție următorii ju
cători : Valentin Siciov 
și Viktor Simanciuk (por
tari) — Oleg Gagi, Vla
dimir Maximov, Alexandr 
Ilripov, Vasili Iljin, Vla
dimir Kravțov, Iuri Kli-

mov, Alexandr Kojuhov) 
Alexandr Ratnikov, Vik
tor Mahorin, Alexei So
loviov și Nikolai Cigariov.

Dinamo București, care 
a făcut ieri un antrena
ment în Palatul Sportu
rilor, va întrebuința — 
așa cum ne-a spus antre
norul Oprea Vlase — în 
meciul de astăzi următo
rul lot : Cornel Penu și 
Cezar Oprea (portari) — 
Mircea Stef, Mihai Fili- 
pescu, Ghiță Lieu, Dan 
Marin, Ion Tase, Adrian 
Cosma, Mircea Grabov- 
schi, Mircea Bedivan, Du
mitru Paizan și Matei 
Paul Onuț.

MECI DE MARE ATRACȚIE
namo — Steaua. Pînă la 
respectivă, cele două principale 
candidate la titlu înregistrează 
victorii la scor, așa cum au fă
cut și ieri. în schimb, alte par
tide sînt mai echilibrate, mai 
atractive și disputate într-o 
notă de deosebită dîrzenie, fapt 
normal dacă ținem seama că 
partenerele de întrecere sint fie 
candidate la „plutonul" 1—6, 
fie echipe amenințate, de pe 
acum, de spectrul retrogradării. 
Iată amănunte de la unele me
ciuri și rezultatele celorlalte :

disputa

FARUL — C.S.U. BRAȘOV 
82—78 (35—42). Insistind asupra 
acțiunilor poziționale și păstrînd

tempoul convenabil, studenții 
au condus permanent în prima 
repriză (14—10 min. 6, 24—18 
min. 14) și puțină vreme din 
cea de a doua (48—37 min. 23), 
dind impresia că vor cîștiga. 
Speranțele lor s-au spulberat, 
însă, numai în cîteva minute, 
mai precis între min. 23 și min. 
31 (de la 48—37 s-a ajuns la 
48—50 în min. 27 și la 51—62 
în min. 31 !), perioadă în care 
constănțenii au izbutit să-și im
pună ritmul alert specific echi-

D. STANCULESCU

(Continuare in vag. a 4-a)

De azi, la Focșani

FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE OINĂ
Campionatul republican de 

oină, ediția 1976, își va derula, 
de azi și pînă duminică, ulti
mele secvențe pe stadionul din 
Focșani. în cursa pentru cuce
rirea tricourilor de campioni au 
rămas sportivi din echipele C.P. 
București 
Tricolorul 
București, 
versitatea

(deținătoarea titlului). 
Baia Mare, Dinamo 

Avintul Frasin, Uni- 
București, Dinamo

Brașov, 
Ilfov), 
Nouă Olteni (jud. 
și Dinamo Tuicea, 
disputa întiietatea 
neu. Ținînd seama 
participantelor și de pregătirile 
efectuate de ele, sperăm că în
trecerile vor fi deosebit de 
dirze și spectaculoase.

Avîntul Curcani (jud. 
Betonul Roman, Viata 

Teleorman) 
care își vor 
sistem tur- 
de valoarea

TÎNĂRA FLOTILĂ A ORȘOVEI 

A ÎNCEPUT... OLIMPIADA!
„Cind s-a pus problema stră

mutării Orșovei, prima soluție 
a fost să ducem orașul sus, 
spre munte. Oamenii străvechei 
Dierna n-au vrut insă să se 
despartă de apă, de Dunăre. 
Așa s-a ales soluția cu ctito
rirea noii Orșove in golf“. 
loan lacob, prim-vicepreședin • 
tele Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport, nu 
intenționase să dea de la bun 
început o sugestie pentru o- 
glinda unui nou centru al 
sporturilor nautice. Existau re
zultatele, cifrele, oamenii...

Golful Cerna, unde șe află 
noua Orșovă, cu cei aproape 
14 000 de locuitori, oferă ima
ginea unei splendide stațiuni 
din revistele de turism de mare 
circulație. Moderna estetică ur
bană ar putea spune că ora
lul s-a născut aici de numai

cinci ani, ieșind parcă din apă. 
Vin însă bazele sportive, salba 
nautică, cu ultramodernul bac 
de antrenament de iarnă (care 
folosește, vara, drept sală de 
forță), baza nautică plutitoare 
pentru 70 de ambarcațiuni,

REPORTAJUL NOSTRU

vine hangarul plutitor, și fru
mosul stadion, și cele trei te
renuri de handbal bitomini- 
zate, vine baza nautică a sin
dicatelor, și cea a viitorului 
liceu pentru canotaj și în fața 
tuturor acestora refuzi să crezi 
că Orșova sportivă e atît de 
tinără. Și, totuși, Orșova e vîrst- 
nică și tinără în același timp, 
în monografia sportivă a ora

șului (aflată în pregătire sub 
îngrijirea lui I. lacob și S. 
Moraru) există documente des
pre practicarea gimnasticii în 
1891 sau despre jocul hazena, 
strămoșul handbalului. Poligo
nul de tir din pădure (singu
rul lucru nestrămutat din ve
chiul oraș) și fotografia din 
1921 de la primul meci de fot
bal în oraș, ar reprezenta măr
turiile certe despre tradiția 
sportivă a străvechei Dierna. 
Dar, toate aceste discipline 
sportive n-au atins cota marii 
performanțe, cota marii pa
siuni. Orșova sportivă avea, 
practic, să se nască odată cu 
orașul nou !..,

Mircea M. IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)



însemnări din Giurgiu la magazinul „Bucur" INTERES DEOSEBIT PENTRU SATISFACEREA
FETELE DE LA „TEXTILA - DUNAREANA"...

întreprinderea industrială de 
stat „Textila — Dunăreană” se 
detașează de celelalte unități eco
nomice ale municipiului Giurgiu 
și prin aceea că aici lucrează 
multe femei. Iată de ce. într-o 
recentă vizită, am căutat să ve
dem ce loc ocupă sportul prin
tre preferințele acestora.

De la început, trebuie să spu
nem că concluziile sînt îmbucu
rătoare. O atestă, printre alte
le, cupele și diplomele cîștigate 
la diverse întreceri de volei, 
handbal, șah, judo, popice, cros 
etc. La acestea se adaugă, la 
loc, de frunte, și cele două tro
fee cîștigate la „ștafeta munți
lor” prin Rodica Paraschiv, Ve- 
ruța Mozăceanu, Maria Săpun- 
giu. De altfel, am reținut din 
convorbirea cu președintele aso
ciației. Traian Coconel, că 
mai în ultimele

nu- 
luni au luat 

parte la diverse competiții spor
tive de masă peste 3 000 de tine
re. Evidențiem, cu acest prilej, 
pe Magdalena Petria, Rodica 
Nichita, Ioana Dicu, Maria Io- 
sub, Silvia Bilcu, Viorica Brea- 
zu, care s-au remarcat la „Cro-

sul țesătoarelor” șl „Crosul ti
nerelor fete”.

La nivelul întreprinderii acti
vează o echipă de handbal (an
trenor ajutorul de maistru Vasile 
Blidor) șl una de volei (antre
nor prof. Iulian Ghelmez), care 
aspiră la promovarea în Divizia 
B. Dar aceasta este șl urmarea 
faptului că cele două discipline 
sînt mult îndrăgite, că există 
un mare număr de echipe in 
toate secțiile și atelierele. Am 
adăuga că multe dintre fete sînt 
1'runtașJ și în producție, printre 
ele aflîndu-se Ileana 
na Pușcașu, Maria 
Ana Adam, Eugenia 
Niculina Mohu.

Un alt aspect al 
sportive îl constituie 
carea, deocamdată, la 
ajustaj șl la secția confecții-ba- 
tlste, a gimnasticii la locul de 
muncă, acțiunea urmjnd 
extinsă șl în alte secții.

Așadar, o activitate 
cu multe reușite pentru 
tarea sportului feminin.

Traian BARBĂLATĂ —

Moga, Doi-
Nichitescu, 
Bostan și

activității 
și practi- 

atelierele

să fie

bogată, 
dezvol-

coresp.

in sectorul sport-turism
„Vin cu regularitate în a- 

cest magazin, fiind mulțumită 
de varietatea produselor, de 
calitatea lor, de faptul că poți 
procura, economisind timpul, 
multe din lucrurile necesare 
în gospodărie sau pentru pe
trecerea în mod plăcut a timpu
lui liber" — este opinia 
desenatoarei Simona Antoniu, 
de la Secția de proiectări a 
C.I.P.C.M.P., una din miile de 
cumpărători care 
pragul marelui 
„Bucur".

Aflat în vechiul 
cial al Halelor Obor, azi cu 
o înfățișare complet schimbată, 
această unitate este, deja, o... 
veche cunoștință a bucurește- 
nilor, dar și a multor cetă
țeni din celelalte orașe, deși 
de la inaugurare nu a trecut 
prea multă vreme. Desigur, 
în vizita făcută recent la a- 
cest magazin, atenția noastră 
s-a îndreptat spre sectorul re
zervat sportului și turismului.

trec zilnic 
magazin

vad comer

TÎNĂRA FLOTILĂ A ORȘOVEI A ÎNCEPUT... OLIMPIADA!

CERINȚELOR CUMPĂRĂTORILOR
O primă cunoștință, directorul 
adjunct Manole Iosîper, care 
ne spune : „Afectarea unui
întreg nivel materialelor de 
sport și turism face parte din- 
tr-un program mai larg de 
măsuri adoptat în Capitală, 
care încearcă — și experiența 
de pînă acum a dovedit din 
plin utilitatea lor — să apropie 
mai mult pe cumpărător de 
magazin, să economisească 
timpul acestuia prin desface
rea unei largi game de pro
duse. De altfel, 
magazin vă poate 
acest lucru..." Ceea ce 
făcut.

Aveam să constatăm, 
raionul jocuri sportive, 
cel de confecții sau la 
turism, că există o abundență 
de mărfuri, capabile să satis
facă nu numai solicitările ce
tățenilor obișnuiți, dar și ne
cesitățile unor cluburi și aso
ciații, magazinul dispunînd de 
articole și echipament atît pen
tru agrement cît și pentru 
performanță. „încercăm să 
practicăm un comerț modern, 
în această direcție înscriindu-se 
și rambursul-poștal, modalitate

o vizită prin 
confirma 

am

fie 
fîe 
cel

s’
la 
la 
de

modernă de satisfacere a solici
tărilor prin trimiterea directă la 
destinatar a produselor cerute. 
Desigur, am avut in unele mo
mente dificultăți cu aprovizio
narea, dar ele au fost repede 
rezolvate, printr-o conlucrare 
permanentă cu furnizorii. De 
asemenea, aș putea adăuga și 
faptul că am primit numeroase 
aprecieri pozitive la adresa 
unor produse realizate de uni
tăți cum ar fi C.I.L. Reghin, 
Fabrica de încălțăminte Reghin 
și cele ale cooperației" — ne 
spune Eugen Morea, șeful ma
gazinului.

Se apropie sezonul de iarnă. 
Am notat și în această direcție 
multe preocupări. In primul 
rind, desigur, aprovizionarea 
din abundență cu materiale șl 
echipament necesare anotimpu
lui rece — articole care, de 
altfel, nu lipsesc nici în pre
zent — și, apoi, o inițiativă 
demnă de a fî luată în seamă 
si de alte magazine cu același 
profil: înființarea unui punct 
de montare și ascuțire a pa
tinelor și a legăturilor de schi.

Emanuel FANTÂNEANU
(Urmare din pag. I)

Pasiunea sportivă numărul 1 
a Orșovei de astăzi o repre
zintă canotajul și caiacul. Is
toria noii pasiuni e mai mult 
decît interesantă. Acum 4—5 
ani pensionarul Constantin Vul- 
pescu a adus un caiac la Or
șova, vrînd să facă mai mult 
agrement, dar poate să și a- 
mintească că în 1947 vechiul 
oraș îi găzduisc pe participanții 
la campionatul național de ca
notaj pe Dunăre. Caiacul a- 
cela adus de bătrînul Vulpcscu 
se află, astăzi, undeva, pe fun
dul golfului. Nimeni nu cuteza 
să se urce în el, nici nu se 
știa cum se poate ține echi
librul. Pînă la urmă cineva a 
pus un pietroi în caiac și am
barcațiunea s-a răsturnat, fiind 
înghițită de ape. La nici cinci 
ani după această întîmplare, 
Orșova se gîndește să cuce
rească „cel puțin o medalie de 
aur la Olimpiada de la Mos
cova I”, cum ne-a afirmat loan 
Jacob. Declarația pare, pentru 
început, exagerată, dar apar re
zultatele, oamenii, și totul 
vine foarte firesc.

Primul titlu național din __ 
toria Orșovei a fost cucerit în 
1974, la 4 4-1 fete, la juniori

de-

is-

mici (antrenor Sergiu Moraru). 
Au venit, apoi, în serie, alte 
titluri naționale : Alexandru 
Matei și Gavrilă Vașca la ju
niori mari ; medaliile de aur, 
anul acesta, în două probe la 
Zigonerii, la caiac tete, și două 
la Belci, la canotaj. Despre 
titlul ciștigat la Belci, de Flo- 
rica Roșea și Elena Mihai, 
mulți au spus că-i nescontat, 
dar nimic nu mai poate fi sur
prinzător pentru un oraș care 
are în lotul național de ju
niori la caiac-canoe nu mai 
puțin de șapte fete (Floarea 
Pirvulescu, Carmen Voitec, Tița 
Predici, Eugenia Roșu, Victoria 
Burtea, Mariaaa Telteu și Li- 
via Delescu ; antrenori soții 
Erszebeth și Manoilă Milicin) 
iar în lotul național de ju
nioare la canotaj pe elevele 
antrenorului Zoltan Benedeck 
Floarea Drăghicescu, Ana 
Ghebaură, Marilena Udrescu și 
Constanța Pucu. Surprinzătoare 
poate fi doar tinerețea celor 
două sporturi de performanță 
în Orșova : caiacul a pornit în 
marea performanță acum 
ani, iar canotajul acum 
ani !...

Orșova vrea să intre în _ _ 
cuitul marilor competiții nau
tice. In planurile orașului este 
deja trasată viitoarea bază nau-

trei 
doi

cir-

JOCURILE OLIMPICE S-AU ÎNCHEIAT,
DAR CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOTBAL

ESTE ÎN PLINA DESFĂȘURARE

tică a Orșovei, cu două piste, 
de 1 500 m pentru caiac și 2 000 
m pentru canotaj. „Știți de ce 
avem șanse să devenim un pu
ternic centru al sporturilor 
nautice ?! ne întrebase loan 
Iacob, activist de 17 ani în 
mișcarea sportivă a orașului. 
Pentru că, dincolo de tinere
tul talentat și pasionat din oraș 
și din comunele învecinate, din
colo de sprijinul primit din 
partea forurilor locale și al fe
derației de specialitate, avem 
condiții inegalabile. La Orșova 
se poate ieși și iarna pe 
pentru că in golful Cerna 
bate vintul, iar apa nu-i 
ghețată aici. Și dacă, prin 
tîmplare, ai puțin pint, atunci 
poți urca pe Dunăre, spre Ca
zane, cam 15 kilometri."

După primele titluri națio
nale, Orșova sportivă visează 
la primii lauri olimpici. Faptul 
că la Zigoneni, medaliile au 
fost înmînate de campionul o- 
limpic de la Montreal Vasile 
Diba, a amplificat și mai mult 
ambițiile. Iar dincolo de pa
siune, de vise și de entuzias
mul vîrstei, stă munca susți
nută a acestor copilandri ta- 
ientați, care în clasele speciale 
de sporturi nautice, ies de la 
ora 7 pe apă. Programul unei 
zile școlare a acestor clase este 
sugestiv : 7—9 ; 13—15 ; 17—18, 
antrenamente pe apă, cu ex
cepția perioadei tezelor, cînd 
sînt scoase cele două ore de 
la prînz. Și nu-i o joacă, totul 
e făcu!» foarte serios, cu rîvnă, 
sudoare și sacrificii personale, 
în numele marelui țel : „O me
dalie de aur la Olimpiada de 
la Moscova”.

lac, 
nu 
in- 
în-

r.

LAROMET BUCUREȘTI, VOINȚA CRAIOVA (f), 
CONSTRUCTORUL GALAȚI Șl VOINȚA CLUJ-NAPOCA (m), 

CONDUC IN DIVIZIA A LA POPICE
Dupâ etapa a ll!-a a campionatu

lui diviziei A la popice clasamentele 
seriilor arata astfel :

FEMININ — SERIA SUD ; 1. Laro
met București 6 p (5100 p d), 2. Vo
ința București 6 p (2360), 3. Gloria 
București 4 p (4824), 4. Voința Galați 
4 p (4784), 5. Petrolul Bâicoi 4 p 
(4752), 6. Rapid București 2 p (2437), 
7. Cetatea Giurgiu 2 p (2366), 8. Me- 
trom Brașov 2 p (2292), 9. Voința Plo
iești 0 p (4722), 10. Nicotină lași 0 p 
(2324). SERIA NORD : 1. Voința Cra
iova 6 p (2361 p d), 2. Voința Tg. 
Mureș 4 p (2470), 3. U.T.A. 4 p (2419), 
4. Voința Cluj-Napoca 4 p (2337), 5. 
C.S.M. Reșița 2 p (4908), 6. Textila 
Timișoara 2 p (4758), 7. Voința Ora
dea 2 p (4720), 8. Electromureș Tg. 
Mureș 2 p (4613), 9. Hidromecanica 
Brașov 2 p (4562), 10. Voința Timișoa
ra 2 p (2426). Meciuri restante : U.T. 
Arad — C.S.M. Reșița 2444—2442 p d, 
C.S.M. Reșița — Voînța Tg. Mureș 
2535—2470 p d (Marîa Stanca, de la 
C.S.M.,a obținut un punctaj foarte 
bun — 478), Voința Craiova — Hidro
mecanica Brașov 2516—2378 p d.

MASCULIN — SERIA SUD : 1. Con
structorul Galați 6 p (5125 p d), 2. 
Petrolul Te’eajen Ploiești 6 p (4860), 
3. Dacia Ploiești 4 p (10072), 4. Olim
pia București 4 p (5145), 5. Voința 
București 4 p (5107), 6. Gloria Bu
curești 2 p (10231), 7. Rulmentul Bra
șov 2 p (10111), 8. Rafinorul Ploiești 
2 p (5143), 9. Tehnoutilaj Odorhei 
0 p (9997), 10. Flacâra Cîmpina 0 p 
(9624). SERIA NORD : 1. Vointa Cluj- 
Napoca 6 p (5192 p d), 2. Metalul 
Hunedoara 4 p (10129), 3. Electromu
reș Tg. Mureș 4 p (5387), 4. Progresul 
Oradea 4 p (5348), 5. Aurul Baia

Mare 4 p (5318). 6. Jiul Petrila 4 p 
Olimpia Reșița 2 p 

(10164), 8. Electrica Sibiu 2 p (9634), 
9. Voința Tg. Mureș 0 p (10284), 10 
Unîo Satu Mare 0 p (10060).

(4977),

• Sîmbâtâ și duminică se dispută 
etapa a IV-a, di-n programul căreia 
se detașează derby-ul feminin, de la 
Craiova, dintre Voința și Voința Tg. 
Mureș, actuala campioană a țării. La 
bărbați, un joc de mare luptă va a- 
vea loc la București, intre Voința și 
Constructorul Galați, campioana țării 
și lidera seriei Sud.
• Laromet București a susținut re

cent o partidă amicală la Zagreb, cu 
echipa iugoslavă Rade Konceor și a 
ciștigat cu 2462—2281 p d. Cea moi 
bună jucătoare de la bucureștence a 
fost junioara Olimpia Oragu — 487 p d.

„CUPA MUREȘUL"
LA TENIS

ED
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In fiecare etapă de cam
pionat, micul ecran vă adu
ce fotbalul la domiciliu.

Un televizor în căminul dv. 
vă oferă posibilitatea de a 
urmări 
diverse 
piese 
cursuri 
siuni științifice, emisiuni pe

emisiuni din cele mai
— filme, concerte, 
de teatru, operă- 

de limbi străine, emi-

teme de circulație- emisiuni 
pentru școlari ș.a.

Televizoarele se vînd și cu 
plata în 24 de rate lunare.

Procurați-vă de la magazi
nele și raioanele sjjeciali- 
zate ale comerțului de stat 
un televizor care să vă satis
facă exigențele. Vă propu
nem, spre alegere, cîteva 
tipuri :

Denumirea Diagonala Preț lei Aconto Rata lunară 
ecranului 15% (24 rate)

— SPORT 31 cm 2 870 431 lei 105 lei
— VENUS 47 cm 2 870 431 n 105
— VENUS-

COMPLIMENT 50 cm 3 050 458 ti 110
— OPERA 59 cm 3 500 525 a 125
— CLASIC 59 cm 3 530 530 a 125
— DIAMANT 61 cm 3 550 533 ii 126
— LUX 65 cm 3960 594 a 140 ii

Prezentate în casete cu o au o mare stabilitate în
linie modernă, televizoa rele funcționare imagine $i su-
sînt receptoare multi canal, net de calitate.

în Bulgaria, pe lacul dc acu
mulare de la Traikov (la 70 km 
de. Varna) a avut Ioc zilele tre
cute Campionatul mondial la 
pescuit staționar, care a fost 
dominat de către pescarii spor
tivi italieni, cîștigători, atît pe 
echipe, cît și la individual. Com
petiția, din punctul de vedere 
al... recoltei, a fost deosebit de 
reușită pescarii participant (au 
fost prezente 18 țări) au prins 
în cele cinci ore de concurs peste 
o tonă de pește, printre care și 
exemplare de 14 kg (!!). După 
concursul pe echipe — în care 
pe primele locuri s-au clasat : 
1. Italia, 2. Bulgaria, 3. Austria 
(România a ocupat locul 11 din 
18 echipe) — cei mai buni 25 
de concurenți au participat la 
confruntarea individuală. Titlul 
mondial a revenit italianului 
Dino Bossi cu 8 269 p (7,885 kg 
de pește prins). Pe locurile 2—3 
s-au clasat : Ivan Marks (An
glia) 7 985 p și Fausto Pasinetti 
(Italia) 7 723 pd. Reprezentantul

pescarii 
pescuit 
goale, 

Carasul

nostru, Alexandru Vegh, a ocu
pat locul 20.

e in mai multe bazine ale 
A.G.V.P.S. din jurul Capitalei a 
început repopularea de toamnă. 
Intr-o serie de bălți au fost 
deversați carași și puieți de 
crap.
• In ultimul timp, 

sportivi se întorc de la 
cu juvelnicele aproape 
din cauza răcirii apei.
nu... mușcă în nici o baltă. Ici 
colo, mai ales în iazurile neame
najate. se prinde totuși crap, 
chiar și exemplare mai mari. 
In Dunăre și în Deltă, după cît 
sîntem informați, se obțin re
zultate bune la pescuitul răpi
torilor, mai ales la șalău.
• Vinătoril așteaptă sosirea 

pasajelor de sitari, care în a- 
ceste zile trebuie să apară în 
regiunile de nord ale țării. Se 
vînează acum, în principal, la 
rațe și gîște sălbatice și. în co
lectiv. la mistreț.

S-a încheiat o nouă competiție 
de tenis la startul căreia evoluea
ză, în fiecare an, sportivi de la 
toate cluburile și secțiile din țară. 
Este vorba de „Cupa Mureșul”, 
ajunsă la cea de-a XX-a ediție. 
Organizatorii — C.J.E.F.S. Mureș, 
prin comisia județeană de resort 
(președinte ing. Eugen Macavei) — 
au avut și de această dată în ve
dere ca pe tablourile de concurs 
sâ figureze cît mai mulți concu
rent) tineri. Anamarla Piroș, Ma
riana Bencdek. Zoltan Arpad, a- 
flațl toți la vîrsta afirmării, spor
tivi talentați, au evoluat bine la 
această ediție îndreptățind, astfel, 
așteptările.

Unul dintre favoriții ediției re
cent încheiate, Nemeth Zsolt 
(Cuprom Baia Mare), ajuns pînă 
în semifinale, a. trebuit să cedeze 
în fața ambițiosului Levente 
Bukaresti (Mureșul). In finală, 
însă, reprezentantul municipiului 
Tg. Mureș nu a mal putut face 
față jocului foarte bun prestat de 
Lucian Boldor (Politehnica Cluj- 
Napoca). Aflat într-o bună formă, 
marcind un evident progres (re
cent el a obținut o victorie clară 
asupra lui Traian Marcu) Boldor 
și-a înscris numele printre cîști- 
gătorii ediției jubiliare a „Cupei 
Mureșul”.

Cîștigfitoril. Simplu bărbați : 
Lucian Boldor, l-a întrecut în fi
nală cu 6—3, 6—4 pe Levente Bu- 
karesti (în semifinale : Boldor — 
Ivor Ovits 6—2, 6—2 ; Bukaresti — 
Zsolt 6—3, 6—1) ; simplu femei : 
Mariana Benedek — Anamaria 
Piroș (ambele de Ia Școala spor
tivă 19 — Mureș) 7—5, 4—6. 6—0 ; 
semifinale : Piroș — Eva Bajtalan 
(Școala sportivă Gheorgiiieni) 
6—1, 6—2 ; Benedek — Magdalena 
Raikovici (Școala sportivă Gheor- 
ghleni) 6—3, 5—7, 6—2 ; dublu
bărbați : Boldor, Ovits — Zsolt, 
Bukaresti 6—2, 6—3.
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ANUNȚ
I.A.P.I.T.-BUCUREȘTI, str. Luterană nr, 9, sector 7, tele

fon 13 79 84 — recrutează colaboratori externi în funcția
de instructori sportivi de schi, pentru perioada 20 decem
brie 1976 — 31 martie 1977, în stațiunile Sinaia, Predeal, 
Poiana Brașov și Sovata.

Condiții : studii medii sau superioare, cunoașterea unei 
limbi străine (germană, engleză, franceză) și tehnica schiului.

Colaborarea se face pe perioada concediului pentru cei 
care sînt încadrați la alte unități. Ocuparea acestor posturi 
se face pe bază de examen la limbi străine și tehnica schiu
lui. Cei reușiți vor urma un curs de specializare intre 6—15 
decembrie 1976, la Predeal, unde participanților li se asigură 
cazarea și masa.

Pentru înscriere, solicitanții vor adresa cereri pînă cel 
mai tîrziu la 25 octombrie pe adresa întreprinderii, însoțite 
de următoarele date : numele și prenumele, locul și data 
nașterii, domiciliul, numele părinților, limba cunoscută, stu
dii (dacă are categorie de clasificare în schi) și întreprin
derea la care lucrează.

• „CUPA cercetătorului și 
PROIECTANTULUI”. Au luat sfîr- 
șlt întrecerile dotate cu „Cupa 
cercetătorului și proiectantului”, 
competiție organizată de asociația 
sportivă „Proiectantul — ISLGC”. 
Au participat 12 echipe, pe primul 
loc clasîndu-se formația I.S.P.E. 
(Andreescu, Ungureanu, Popescu).

șele cehoslova 
cîștigătoare < 
Bolos — Mire 
Elena Căpilne 
(B. Mare), Co 
(Cărei). Clas 
Satu Mare, 2. 
Concursul de 
tigat de I. Mi

BASCHET 
bucureștene (c 
vi ta tea la 17 
IPȘOMET — 
Universitatea
(34—29), Arh it 
(43—44) ; 
Rapid II 84—56

BOX
niori și de tin 
minicâ, 10 octo 
tîlnirea dintre 
C.S. Baia Mar 
cu interes de
mânuși din Cap 
ringul instalat 
vița Roșie. Prim 
ora 10.

CAIAC- LA 
CANOE Stea 
Deși din formații 
te și cîțiva con 
limpic bulgar, b 
meroși țiyri în 
celenta perform a 
te cele 11 probi 
rate I ® PE U 
avut loc ,,Cupa 
au fost prezenți 
curenți din clubu

LOTO PRONOSPORT INFC
ULTIMELE ZILE PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR 
TRAGEREA LOTO 2, DE 
MINICA, 10 OCTOMBRIE

LA
DU-
1976

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO ___
1 OCTOMBRIE 1976. EXTRAGEREA I : 
Categoria 1:1 variantă 25% autotu
rism „Dacia 1300" și 2 variante 10% 
a 28.000 Iei ; cat. 2 : 2,20 variante a 
19.904 lei ; cat. 3:7a 6.256 lei : cat. 
4 : 26,65 a 1.643 lei ; cat. 5 : 80,60 a

DIN

543 lei ; cat. 6 : 
PORT CATEGORY 
TRAGEREAV® ll-a 
variante a 50.000 
14.305 lei ; cat. C 
cat. D : 30,30 a 
71,05 a 544 lei ; < 
lei ; cat. X : 1.4! 
PORT CATEGORIA 
toturismul „Dacia 
de GHEORGHr 
Moldova, L 
fost obținut de \ 
București.
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fotbalul pe „Apretura". C-a- 
șa-i în tenis : multă melan
colie... E adevărat că, dintre 
actualii veterani, unul sin
gur pare că nu cedează nos
talgiei și mai e în stare în 
’76 să „scoată” o partidă so
cotită de toți cronicarii ca o 
pagină nemuritoare 
ria Forest-Hills-ului 
se — Tanner 3—2 !

Poate că tropotul 
dei lor, praful lăsat 
timp care galopează atît de 
desfrînat în sport, m-au fă
cut să-i topesc lingă Smith 
și Ashe, Țiriac și Năstase 
pe George, flăcăul de altă
dată, și Toshack șl Keegan 
și Bremner, întrezărit în- 
tr-un meci al lui Leeds, 
oameni pe care-i știu pre
cum „Cavaleria rusticană", 
ca deodată un vertij să mă 
încerce, —X-S-J AS— -' J-- 
cînd în

în isto- 
: Năsta-

cavalca
de acest
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I care el, 
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she — ani 
(anii sînt 
nis, ca și 
but în ca- 
rîjîite ima- 
pjjills ’76. 
kjț)ătrîni" 
n ale pa- 
km copilă- 

ne sînt 
li care am 
(de 10 ori 
~Năn !) și

văzînd Ajax-ul ju- 
fața unor tribune 
golașe un meci 
chinuit cu Man
chester United, în 
Cupa U.E.F.A. ! A- 
cesta-i Ajax-ul — 
acel Smith al fot
balului ! — Ajax-ul 
celebru pînă și 
pentru antrenamen
tele sale care adu
ceau jucătorii „în

tre apoplexie și agonie", 
după cum se exprimau zia
rele vremii ? Baza victoriilor 
Ajax-ului era antrenamen
tul de condiție fizică. De ce 
mă încearcă acest suvenir 
de competență ? Nu știu.

Vreau doar să spun că 
cest meci de la Praga, 
un Bălăci de neuitat, cu 
tîtea treceri de la bucurie 
disperare, cum n-am 
încercat de ani și ani, 
atîtea ambiții dar și ghini
oane venite nu nurrtai din 
cer dar și din neputință, a- 
cest 2—3 se înscrie, în sfîr- 
șit, printre imaginile de re
ferință după care alergăm de 
mult timp, cam de la Bel
gradul acela fără de pereche, 
din 72... în sfirșit, un meci 
al naționalei — patetic, cap
tivant și dureros, bun să 
intre în amintire. Și o sin
gură rugăminte spre teleco- 
mentatori : nu mai vorbiți 
de victorie, în minutul 60 I 
Măcar dintr-o nobilă preve
dere, nu fiți ispitiți de pro
feții ! C-așa-i și în fotbal, 
nu numai în tenis.
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• ALTE REZULTATE DIN E- 
TAPA DE MIERCURI A „CU
PEI ROMÂNIEI" : I.R.A. Cîm-
pina — Petrolul Ploiești 0—2 
(0—1), Voința Oradea — Armătu
ra Zalău 3—0 (1—0). Unirea 
Drăgășani — Chimia Rm. Vîicea 
2—5 (1—4), Minerul Măcin —
Dunărea Tulcea 1—0 (1—0), Pe
trolul Berea — Carpati Sinaia 
1—3 (0—0). Constructorul Iași — 
Viitorul Vaslui întrerupt in min. 
118, la 1—0, Oțelul Tîrgoviște — „„ - ------------- . . (0_2)i Con.

Rapid Arad 
Bala Sprie 
2—1 (1—0), 
— Minerul 

Rezultatul

C.S. Tîrgoviște 1—5 
structorul Arad — 
0—5 (0—2), Minerul 
— F.C. Baia Mare 
Metalul Oțelul roșu 
Anina “ " *;
corect al meciului Constructorul 
Pitești — Muscelul C. Lung, apă
rut în ziarul nostru de ieri, este 
1—3 (1—1)
• DOBRIN — AVERTISMENT 

public. Conducerea de la F.C. 
Argeș a făcut cunoscut, printr-o 
adresă trimisă F.R.F., că jucă
torul Nlcolae Dobrin a fost 
sancționat cu avertisment public, 
datorită repetatelor sale abateri 
de la viata sportivă.

• ARBITRII MECIURILOR DE
DUMINICA DIN DIVIZIA 
Jiul — Progresul : Al. Ene, v. 
Ciocilteu și V. Grigorescu (toți 
din Craiova) ; Univ. Craiova — 
F.C. Corvinul Hunedoara : _
Stincan, G. Fodor și C. loniță II 
(toți din București) ; Rapid — 
Politehnica Iași : I. Rus, 
Szilaghi (ambii din Tg. Mureș) 
și N. Barna (Timăver.i) ; F.C.M. 
Galați — F.C. Bihor : M. Buzea, 
I. Dancu și M. Stan (toți din 
București) ; F.C. Constanța — 
Sportul studențesc : M. Fediuc, 
M. Abramiuc (ambii din Sucea
va) și V. Popovlci (Botoșani) ; 
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Re
șița : N. Igna (Arad), T. Andrei 
(Sibiu) și R. Șerban (Craiova) ; 
Dinamo — F.C, Argeș : M. Mo
rarii (Ploiești), V. Pîrvescu și 
I. Braun (ambii din Buzău) ; 
„Poli" Timișoara — U.T.A. : N. 
Pctriccanu, C. loniță I și T. 
Istrate (toți din București) ; S.C. 
Bacău — Steaua : O. Anderco, 
I. Taar (ambii din Satu Mare) și 
V. Cătană (Cărei).

2—0 (1—0).

A. 
V.

R.

A.

FOTBAL
L.

După meciul de la Drobeta Tr. Severin

HPIICAIIA REZUlTATUltll NESATISIACATOR
Al SI1ICJI0NATH Dl
Echipa noastră de tineret n-a 

reușit să ciștige partida, dispu
tată marți la Drobeta-Tr. Seve
rin, cu selecționata similară a 
Cehoslovaciei, deși a dominat cu 
autoritate din primul și pînă în 
ultimul minut de joc. Raportul 
șuturilor la poartă (22—7 ; 8—1 
pe spațiul porții), raportul de 
cornere (8—1), precum șl rapor
tul marilor ocazii de gol (6—1), 
elemente concrete ale jocului, 
sînt argumente în favoarea afir
mației că reprezentativa noastră 
de tineret ar fi putut cîștiga a- 
cest meci, chiar la 2—3 goluri 
diferență. Cu atît mal mult, cu 
cit echipa cehoslovacă s-a mul
țumit, în majoritatea . ",
să se mențină pe poziții retrase, 
într-o apărare supraaglomerată, 
de păstrare a unul rezultat cît 
mai strîns.

De ce, atunci, doar acest ne
satisfăcător rezultat de 1—1 ? 
Răspunsul îl putem găsi dacă 
privim raportul ocaziilor de gol. 
Cu alte cuvinte, ratările. Este, 
de altfel, explicația majorității 
înfrîngeriior echipelor noastre în 
întrecerile internaționale și care 
denotă, 
zică și 
toare, 
Evoluția

timpului,

în fond, o pregătire (fi— 
psihică) necorespunză- 
îndeosebi a atacanților. 
echipei noastre de ti-

UN TRIAL.

IINIBIT RATĂRILE
neret — și nu doar cea de pe 
noul stadion al Severinului — a 
scos în evidență însă și compor
tarea slabă a mijlocașilor, îndeo
sebi a lui Florea, înlocuit chiar 
înainte de pauză. Exemplul a- 
cesta ridică o problemă, atinsă 
și cu alte ocazii : selecția jucă
torilor pentru lotul de tineret 
Iată, de pildă, Florea și Zahiu 
sînt mai mult rezerve la Stea
ua, iar Stancu, de asemenea, nu 
prea joacă la F.C. Argeș. Deși 
ultimii doi, e adevărat, au evo
luat destul de bine în partida 
cu Cehoslovacia, din cauza lip
sei de jocuri oficiale ei nu pot 
prezenta garanții pentru o com
portare constant bună în selec
ționata de tineret. Pe de altă 
parte, n-am înțeles de ce a fost 
utilizat Irimescu, titular 
lecționatei de juniori, 
în partida de marți cu 
slovacia, Irimescu nu 
putea fi folosit de lotul _ ... 
niori, în fața căruia se află 
două obiective oficiale deosebit 
de grele : calificarea pentru Tur
neul U.E.F.A. și Campionatul 
mondial de anul viitor. Era oare 
chiar atît de necesară utilizarea 

lui Irimescu în acest meci ami
cal ? Hotărît lucru, nu!

DE JUNIORI CU DOAR EVIDENȚIAȚI..;
în vederea completării lotu

lui reprezentativ de juniori — 
care în primăvara anului viitor 
se va alinia la startul unei noi 
ediții a Turneului U.E.F.A. — 
antrenorii C. ARDELEANU și 
E. BANCIU au convocat, la 
Snagov, pentru o scurtă peri
oadă de timp; 35 de juniori, 
cei mai multi dintre ei titu
lari în formații din Diviziile B 
și C. Inițial au fost testate 
forța și viteza acestor jucători 
și nu mai puțin de 17 dintre ei 
au prezentat indici ncsatisfâ- 
cători din acest punct de ve
dere, DOVADA CA LA ECHI
PELE DE LA CARE PROVIN 
PROCESUL DE INSTRUIRE, 
PRECUM si SELECȚIA CON
TINUA SA FIE DEFICITARE. 
Acțiunea s-a încheiat ieri pe 
stadionul Voința. Liderului se
riei a doua a Diviziei B i-au 
fost opuse două echipe. In pri
ma repriză au jucat :

ai se- 
Jucînd 
Ceho- 

va mai 
de ju-

L D.

DESPRE POTENȚIALUL CONSTANT
ȘI

(Urmare din pag. 1)

CEL DE MOMENT

SPORTIVA 
SATU MA- 

a județeană 
aliul Elibe-
rca 500 km. 
prezente la 
are. Cărei, 

ele din ora- 
i Kezmarok) 
hile : loan

u (S. Mare), 
iana Steiger 

Ana Orha 
echipe : 1.
3. Kezmarok. 

a fost cîș-

rezultate 
echipelor 

încep actî- 
masculin : 

9 (34—30>r
rmata 70-^57 
P.T.T. 81—88 

î+atea

. competî- 
ipelor de ju- 
rameazâ du- 
București, în- 

Olimpia și
ile, așteptate 
portului cu 
avea loc pe 

Clubului Gri
de gong, la

-a desfășurat 
e . echipele 

.S.K.A. Sofia, 
au făcut par
ai lotului o- 
il — cu nu- 
IU rewit ex- 

cîștițfa toa- 
lice) desfățu- 
ERASTRAU a 

ui" la care 
200 de con- 

ureștene. Cîți-

EAZĂ
457 lei. RE- 

4.402 lei. EX. 
goria : 1,35 
at. B : 2,70 a 

a 3.449 lei ; 
lei î cat. E : 

: 144,10 a 268
100 lei. “ 

16.365 lei. 
a fost clțtigat 
iii din Stanic 
£">50 000 lei a 

CRISTOF din

E :

RE- 
Au-

I
va cîștîgătorî : juniori I : C 1 î M. 
Dumitru (Olimpia), C 2 : Steaua (G. 
Boțneag — N. Dumitru), K 1 : L. 
Pirtea (Cutezătorii), K 1 F : Maria 
Voicu (Dinamo) ; juniori II : K 1 : 
G. Enescu (D), K 2 : Dinamo (R. Hu- 
țan — M. Santo), K. 1 F : Vica Ban- 
ciu (Șc. sp. 2) ; tineret : K 1 : Al. 
Giura (D), K 4 : Olimpia (I. Pîrieci — 
I. Dobre — V. Goran — I. Nicoloe), 
K 1 F : Victoria Burtea (C.N.U.) Tro
feul a revenit caiaciștilor și canoițtî- 
lor de Ia Dinamo.
Ilinn simbata și duminica, 
lULAJ țn Salg sporturilor din 
Brașov, vor avea loc finalele celei de 
a Vlll-a ediții a Campionatelor re
publicane individuale ale juniorilor 
(mari și mici). Pentru aceste întreceri 
s-au calificat pește 300 de concurenți. 
Competiția finală va desemna pe cei 
care vor participa la Campionatele 
europene de la Lodz (Polonia), în pe
rioada 9—14 noiembrie a.c.
LUPTE „CU|,A STEAUA* a reu

nit la a treia sa ediție 
numeroși concurenți din șapte cluburi 
ți 
la
57

asociații sportive, lato clțtigătorii 
greco-romane, juniori mari : cot. 
kg — I. Pruteanu (Steaua), 62 kg 
Gh. Olteonu (Șc. sp. Steaua), 100 
— I. Kiss (Steaua) ; juniori mici : 
kg — V. Crăciun (Șc. sp. Steoua), 
kg — Gh. Stoica (Șc. sp. Energia), 
kg — V. Cirstea (A.S. Brănețti), 
kg — M. Suiu (Șc. sp. Steaua) ; 

copii : 24 kg — Gh. lulică (Șc. sp. 
Steaua), 36 kg — Gh. Tolbaru (Pro
gresul), 52 kg — M. Ruse (Șc. sp.
Steaua), 4-65 kg — Tr. Cercel (Șc. 
sp. Viitorul). Libere, juniori mari : 
57 kg — Al. Petre (Progresul), 62 kg
— D. Popa (Șc. sp. Viitorul), 68 kg
— S. Trăilă (Rapid), 74 
cu (Steaua), 82 kg — 
sp. Steaua), 90 kg — |. 
ua), 100 kg — S. Szele 
niori mici : 52 kg -*• G. 
Steaua), 65 kg — f 
sp. Energia) ; copii 
jescu (Rapid), 44 kg

kg
48
52
60
65

kg — N. Pet- 
I. Viorel (Șc. 
Ivanov (Stea- 
(Steaua) ; ju- 
Petre (Șc. sp. 

St. Constantin (Șc. 
33 kg — St. Bo- 

. — I. Cristea (Șc.
sp Steaua). Clasamentul general: 1. 

sportiva) 
p., 3. Ra- 
p., 5. Șc.

Brănețti

Steaua (împreuna cu Șc. 
51 p., 2. Șc. sp. Viitorul 19 
pid 14 p., 4. Progresul 12 
sp. Energia 10 p.. 6. A.S. 
6 p., 7. A.S. U1BIS 2 p.
MOTO IN CONCURSUL INTER- 
' NAȚIONAL DE DIRT-
TRACK de la Osick (Iugoslavia) au 
participat, alături de cei mai buni a- 
iergători din Ungaria ți Iugoslavia, 
doi motocicliști români — Ion Bobîl- 
neanu țl Nicolae Riureanu — însoțiți 
de antrenorul Gh. Voiculescu. Primul 
s-a clasat Janos lacob (U) cu " 
puncte, urmat de Ion Bobilneanu ( , 
cu ’4 puncte. Deși a avut o compor
tare frumoasă, N. Rîureanu a acumu
lat doar 8 puncte deoarece în două 
din cele cinci manșe a fost silit să 
abandoneze.

I
«

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

15- | 
(R) I 
oor- I

I

românii". Bineînțeles că acest 
titlu îi onorează pe fotbaliștii 
noștri, fără ca el să însemne 
mai mult decît este, adică sin
teza unui moment de explozie 
care, din păcate, nu are prea 
multe antecedente.

Caseta tehnică a meciului de 
la Praga, simplificată la maxi
mum prin raportul de eficaci
tate, ne arată clar: Cehoslova
cia — România șuturi la poar
tă : 22—11 (10—5 pe spațiul por
ții). Cu alte cuvinte, un raport 
de șuturi de 2—1, care sublini
ază acțiunile mai frecvente ale 
gazdelor, concentrate îndeosebi 
la mijlocul reprizelor 
atacurile jucătorilor 
deosebit de clare în 
inferioritate numerică, ele fiind 
conduse, în faza de finalizare, 
de doi oameni, așa cum a fost 
cazul marii ocazii ratate de 
Iordănescu (min. 55), din cen
trare Troi, sau cum a fost ca
zul fazei de penalti, în care a- 
ceeași centrare Troi l-a obligat 
pe Dobias să-1 faulteze pe fos
tul său rival Iordănescu, din 
anul 1971, vrînd parcă să-i ara
te, și pe această cale, extremu
lui nostru stingă că spațiile 
largi și duelurile individuale 
nete îi convin de minune.

Revenind la raportul șuturi
lor la’ poartă, trebuie să admi
tem că acesta este un raport 
normal între o echipă care ata-

și contra- 
români, 

situa(ii de

că și una care mizează pe ar
ma contraatacului. Dar, în mo
dalitatea contraatacului nostru 
există și un neajuns de princi
piu : contraatacurile se rarefiază 
spre poarta adversă, pentru că 
nu sînt sprijinite cu hotărîre 
de „linia a doua”, preocupată 
în mod justificat (din păcate) 
de acoperirea fundașilor late
rali. Atît timp cit echipa noas
tră a avut prospețime fizică, 
„linia a doua” a susținut con
traatacurile: cazul Bălăci, și nu 
numai in faza de gol, cazul Di
nu, cu intrări hotărite in aceste 
scurte perioade și chiar cazul 
Boliini, șut puternic, dar impre
cis. în restul timpului, cei doi 
contraalacanți, rareori trei, sint 
lăsați să-și rezolve singuri ac
țiunea, iar acest lucru invită 
echipa adversă Ia atac. Cu alte 
cuvinte, echipa noastră are cîți- 
va jucători care nu-și pot asuma 
răspunderi personale, ei trebu
ind să fie dublați, excesiv, ceea 
ce nu este cazul cu echipa Ce
hoslovaciei, de pildă, în cadrul 
căreia răspunderile personale 
se contopesc într-un veritabil 
efort colectiv. Să notăm, de 
pildă, că în momentele de o- 
fensivă a gazdelor Dudu Geor
gescu a rămas la centrul tere
nului doar în compania lui On- 
druș. în jocurile noastre 
campionat, toate 
oricît de obscure, sînt 
de ambii stoperi. Din 
simplu fapt se naște o datorie 
în... lanț, care scade forța de 
joc a echipelor, cu repercusiuni

directe asupra potențialului ge
neral al echipei naționale. Dar, 
despre asta într-un număr vi
itor.

Istrate 
(F. C. Argeș) — Capră (Unirea 

- (F. C.
Bihor), Crăciun (Steagul roșu), 
Oprea (Ș. N. Oltenița) — Io- 
niță (Voința București). Oracă 
(F. C. M. Galați), Cojocarii 
(Chimia Găești) — Morărăscu 
(C. S. M. Borzești), Goia (Olim
pia Satu Mare), Rus (G. S. 
Tîrgoviște). Scor : 1—0 pentru 
juniori, prin golul 
loniță 
chipa 
avut 
Gușe 
Florea 
(C. F. R. Cluj-Napoca), 
(Relonul Săvinești). Bălan (Mi
nerul Motru) — Trifan (C .F. R. 
Timișoara), Savu (Metalul Plo- 
peni). Kiss (F. C. Bihor) — 
Voiculeț (F. C. Argeș), Dumi- 
trașcu (Chimia Găești). 
rache (F. C. Constanța). Scor : 
2—1 pentru Voința. Au marcat 
Danciu (2)

a
7 
loniță, 
Voiculeț) care vor fi 
și pentru partida cu 

de la 3 noiembrie.

Alexandria), Horvath

marcat de 
liberă. E- 
șccundă a 
alcătuire : 

Giurgiu) —

din lovitură 
din repriza 
următoarea 
(F. C. M.
(Dinamo Slatina), Duma 

Ciocan

Iul, util, 
măr de 
Crăciun, 
Florea și 
convocați 
Ungaria,

Tara-

și Tararache. Tria- 
evidențiat un nu- 
jucători (Horvath, 

Oracă, Goia,

"t

Miercuri, la Lodz

de
„vîrfurile“, 

păzite 
acest

REPREZENTATIVA SECUNDA
A LASAT O

meciul Polonia A — Româ- 
B, disputat miercuri la 

și încheiat cu victoria

BUNĂ IMPRESIE
In 

nia 
Lodz 
gazdelor (2—1), după prima ju
mătate de oră — așa cum ne 
comunică redactorul sportiv 
Grezegorz Krzemlnski din Var
șovia — se părea că echipa po
loneză va obține o victorie netă. 
Dar aceste perspective au scă
zut pe măsură ce jocul se apro
pia de pauză, întrucît fotbaliștii 
polonezi nu s-au arătat capabili 
să-și valorifice șansele. Aceasta 
șl deoarece echipa română a 
avut o prestație remarcabilă. 
După joc, antrenorul federal Ja
cek Gmock a declarat că el și 
jucătorii săi au tras multe fo
loase din această partidă. Echi
pa română a reprezentat un ad
versar redutabil și a dat replica 
dorită de antrenorii reprezenta
tivei Poloniei în scopul unei 
bune verificări pentru meciul 
cu selecționata Portugaliei. La 
meciul de la Lodz a fost. de 
altfel, de față și selecționerul 
portughez Jose Pedrotto.

La început, inițiativa au avu
t-o gazdele, dar prima lovitură 
la poartă a aparținut oaspeților 
(Mulțescu, 
metri). . .
nezi au șutat mai mult la poar
tă, dar 
brio.
cu totul alt aspect, fundașii po
lonezi fiind deseori puși la în
cercare de ofensiva echipei ro
mâne și luptînd spre final pen
tru apărarea rezultatului.

Jocul de la Lodz a fost urmă
rit de 30 000 de spectatori. A 
arbitrat J. Schclrell (R.D. Ger
mană). Formațiile utilizate : 
POLONIA : Kukla — Rzesny,
Kasztelan (min. 46 Kozlowski), 
Zmuda, Rudy (min. 46 Galant) — 
Kasperczack, Dejna (min. 65 
Boniek), Masztaler — Terieki, 
Ogaza (min. 71 Mazur), Lato. 
ROMANIA B : Iordache — Tă- 
năsescu, Ciugarin. Mehedinții, 
Berneanu — Dobrău. Mulțescu, 
Custov — T. Zamfir, Roznai 
(min. 65 Nâsase), Apostol (min. 
65 Florea).

din careul de 16 
Ulterior, jucătorii polo-

Iordache a apărat cu 
Repriza a doua a avut

Mulți spectatori la meciu
rile din Divizia B. La Zalău, 
de pildă, unde duminica trecu
tă echipa locală Armătura s-a 
întîlnit cu fosta (și poate viitoa
rea !) divizionară A Olimpia 
Satu Mare, au asistat aproape 
10 000 de spectatori, ceea ce 
ilustrează interesul cu care este 
urmărită — în orașele respec
tive — întrecerea formațiilor 
din cel de-al doilea eșalon. Pre
zența unui număr atît de mare 
de spectatori reprezintă pentru 
divizionarele B un sprijin mo
ral și material, care contează 
în egală măsură.

• Observatorul federal D. lo- 
nescu notează și alte aspecte 
pozitive legate de acest meci. 
..M-a impresionat — : 
climatul sportiv în 
desfășurat acest joc. 
la sfirșitul partidei, 
Armătura, inclusiv 
i-au felicitat pe cei 
Mare pentru victoria obținută, 
strîngînd de asemenea mina 
conducătorului meciului și mul- 
țumindu-i pentru arbitrajul 
prestat”. La rîndul său, tinărul 
arbitru Gheorghe Jucan, care 
nu este la prima lui evoluție 
bună (amintim, printre altele, 
de meciul Rapid — F.C.M. Ga
lați, arbitrat cu cîtva timp în 
urmă) adresează felicitări am
belor echipe pentru modul cum 
s-au comportat.

• La. fel s-au petrecut lu
crurile și la Timișoara, la me
ciul dintre U.M.T. și Universi
tatea Cluj-Napoca. Și aici au 
fost prezenți circa 10 000 de 
spectatori, arbitrul R. Șerban 
menționînd corectitudinea 
care și-au apărat șansele 
două echipe.

» Foile de arbitraj ne pun 
la dispoziție și alte exemple 
de acest fel. Ele nu modifică, 
totuși, bilanțul acestei etape din 
campionatul Diviziei B, în care 
nu mai puțin de 9 jucători au 
fost eliminați din joc pentru 
grave acte de indisciplină. în 
unele meciuri, arbitrii au fost 
nevoiți să trimită la vestiare 
(și în fața Comisiei de discipli
nă 1) cîte doi jucători, cum a 
fost cazul în meciul dintre Ni- 
tramonia Făgăraș și Tractorul 
Brașov, unde fluierul prompt al 
arbitrului Octavian Streng, sanc- 
ționînd jocul periculos al lui 
Dumitru (Tractorul), n-a fost 
suficient pentru Enache (Nitra- 
monia). Acesta a recurs și la o

scrie el — 
care s-a 

De altfel, 
cel de la 

jucătorii, 
i din Satu

CU 
cele

sancțiune proprie... neprevăzu
tă de regulament, lovindu-1 pe 
Dumitru cu palma. Ca împins 
de un resort, a apărut acolo 
Oancea (Tractorul), care l-a lo
vit cu pumnul pe Enache (Ni- 
Iramonia). Firește, ambii au 
fost eliminați, iar Comisia de 
disciplină le va acorda răgazul 
necesar pentru a reflecta asu
pra faptelor comise. Dar ce se 
poate spune și despre Niță 
(Steagul roșu Brașov), care, 
după cum arată arbitrul Gheor
ghe Ispas, „l-a călcat pe cap 
pe un adversar căzut Ia pă- 
mînt“. Un astfel de gest desca
lifică de la sine pe acel 
il comite.

• Arbitrul Fr. Coloși a 
dus intîlnirea dintre F.C. 
trolul și Olimpia Rimnicu 
rai. Referindu-se la jocul 
ieștenilor, la conduita lor în 
terenul de joc, Fr. Coloși scrie : 
„Petrolul mi-a apărut ca o echi
pă bine pusă la punct, omoge
nă, fără individualități care să 
iasă in relief, dar care joacă 
pentru echipă. Am apreciat in 
mod deosebit și disciplina aces
tor jucători. După felul cum a 
evoluat in acest meci (n.n. : si 
în celelalte susținute pină a- 
cum). Petrolul se află pe dru
mul cel bun pentru revenirea 
in Divizia A’ 
continuare o 
nată, echipa 
toate șansele 
drumul !

care

con-
Pe-
Să- 
plo-

. Dovedindu-se în 
formație discipli- 
ploieșteană are 

să nu... greșească

Jack BERARIU

în meci amical
SPORTUL STUDENȚESC
DUNAV RUSSE 1-3 (0-3)

In acest meci amical, disputat 
ieri după-amiază pe stadionul „Po
litehnica" din Capitală, formația 
studențească a apărut fără șase 
titulari, 
cate 
(min 
Alexandrov
O Ionescu (min. 82, din penalty). 
Sportul studențesc a aliniat urmă
toarea formație : Bunea — Cățoi,. 
Cazan, Grigore, Marian — Chihaia, 
Cassai. Rădulescu — Grosu. Ma
rfa, Predeanu. Au mai jucat : 
Iorga, O. Ionescu, Tuță și Nego- 
Iță. Foarte bun arbitrajul lui Fr. 
Coloși. (D. MORARU-S1LVNA — 
coresp.).

în
9),

Golurile au fost mar- 
ordine de :
Zaprov (min.
(min. 42), respectiv

Bilev
14),



Campionatul national de tir

REZULTATE FOARTE BUNE LA TALERE I
• Olimpia București, campioană la skeet cu un nou record național |

• Steaua, învingătoare la două probe

Ieri au început pe poligonul 
Tunari din Capitală întrecerile 
Campionatului național de tir 
al seniorilor, pe echipe și indi
vidual, la arme cu glonț și de 
vînătoare. Performerii primei 
zile au fost trăgătorii cu pușca 
de vînătoare, care și-au dispu
tat întîietatea la talere lansate 
din turn (skeet) pe echipe. 
După o luptă pasionantă și de 
un nivel tehnic ridicat — patru 
echipe au depășit recordul na
țional — titlul a revenit clu
bului Olimpia București, care a 
întrecut cu numai două puncte 
valoroasa formație a clubului 
Steaua. In prim-planul întrece
rilor pentru titlul individual, 
care se va decerna azi, se află 
un reprezentant al Olimpiei, 
N. Vlădoiu, alături de timișo
reanul A. Oster, amîndoi cu 
cîte 99 de talere lovite din 100 
posibile. Pe locul următor se 
află tot .un țintaș cu arma de

Dt aii, la Rădăuți 

FINALA CAMPIONATULUI 
Dt CONCURS COMPLET 

LA CĂLĂRIE
Noua bază hipică din Rădăuți 

găzduiește, începînd de azi, pen
tru prima oară, o etapă de cam
pionat. Este vorba de ultimele 
întreceri din cadrul campiona
tului de concurs complet la că
lărie, în urma cărora vor fi cu
noscut! deținătorii titlurilor. La 
start vor fi prezenți 40 de con- 
curențl — număr record — re- 
prezentînd cluburile și asociațiile 
Steaua, Dinamo, C.S.M. Sibiu, 
e.S.M. Craiova. C.S.M. Iași, 
A.S.A. Cluj-Napoca și Venus 
Mangalia. Disputele, care au loc 
pe două categorii (ușoară șl 
mijlocie) se vor desfășura după 
următorul program : vineri — 
de la ora 9 și ora 15 : dresaj ; 
simbătă — de la ora 9 : fond.; 
duminică — de la ora 14,30 : 
obstacole.

în „Cupa C. A. U.“ la atletism

REZULTATE DE SFÎRȘIT DE STAGIUNE
Programată tirziu, după că

derea „oficială’’ a cortinei, 
competiția organizată de Clu
bul Atletic Universitar nu a 
reușit să trezească interesul 
atleților, astfel că ieri* după- 
amiază pe stadionul Republicii 
am asistat la un concurs destul 
de... liniștit, nu prea bogat în 
participare și nici in rezultate 
deosebite. Alături de un grup 
de sportivi de la A.Z.S. Varșo
via, cu care C.A.U. are legă
turi tradiționale (Jacek Wszo- 
la, anunțat în delegație, a de
clinat in ultimul moment o- 
ferta) au răspuns invitației 
colegii de la C.A.S.U. Timi
șoara și o serie de atleți ai u- 
nor cluburi bucureștene.

Dintre rezultatele înregistra
te îl remarcăm pe cel obținut 
de juniorul Gheorghe Uceanu 
la 20 km marș : 1.39:06,0, nou 
record de juniori al țării. De 
notat că este a treia cursă 
consecutivă pe care Uceanu o 
încheie cu record republican 
(cele două anterioare fuseseră 
realizate la 10 km).

Rezultate tehnice : masculin : 
100 m : Toma Petrescu (Dina
mo) 10,6, 200 m : Claudiu Su- 
șelescu (C.A.U.) 21,3, 400 m : 
Cristinel Bîrcă (C.A.U.) 50,0,
800 m : Vaslle Sterea și Sigis
mund Naghi (ambii C.A.U.) 
1:53,0, 5 000 m : Gheorghe Bu

CAMPIONATUL MASCULIN DE
(Urmare din pag. 1)

pei lor și să sporească simțitor 
frecvența și precizia aruncări
lor la coș, contribuind astfel la 
realizarea unui remarcabil spec
tacol sportiv. Au înscris : Pașca
23. Spinu 18, Tecău 13, Marti- 
nescu 10, Țurcanu 10, Radu 8 
pentru Farul, respectiv Hegyesi
24. Milea 14. I. Bulat 11 Țucu- 
nel 10, Moraru 12, Crisbai 4, 
Marinescu 3. Au arbitrat foarte 
bine, o partidă dificilă, G. Chi- 
raleu și A. Atanasescu.

STEAUA — RAPID 98—57 
(54—28). în continuarea acțiunii 

vînătoare de la Olimpia. Bog- I 
dan Marinescu cu 98 t.

In celelalte două probe, la 
care s-au acordat ieri titluri, la I 
pușcă liberă 60 focuri culcat și 1 
pistol liber supremația a reve
nit trăgătorilor de la Steaua. | 
Dacă la pistol liber prima for- I 
mație a militarilor a cîștigat la * 
o diferență apreciabilă, la puș- • 
că disputa a fost extraordinară, I 
Steaua cucerind primul loc la I 
limită, în fața formațiilor
1. E.F.S. și Dinamo, care au rea- I 
lizat punctaje egale.

REZULTATE TEHNICE — 
concurs pe echipe : skeet (400 ■ 
buc.) : 1. Olimpia București | 
383 t — nou record națio- • 
nai (v.r. 374) — componenții . 
echipei : N. Vlădoiu 99 t, B. I 
Marinescu 98 t, N. Marin 95 t, | 
Al. Sencovici 91 t (antrenor — 
Ion Iordache), 2. Steaua 381 t, ■ 
3. Vînătorul Timișoara 378 t, 4. I 
C.S. Baia Mare 377 t, 5. Unirea • 
Joița 368 t. Pușcă liberă 60 f _ 
culcat : 1. Steaua 2370 p “ |
componenții echipei : M. Marin |
596 p, R. Nicolescu 595 p, I.
Codrcanu 594 p, P. Sandor I 
585 p, 2. I.E.F.S. București 2369 | 
p (baraj 396), 3. Dinamo Bucu- * 
rești 2369 p (baraj 394), 4. ■
C.F.R. Arad 2358 p (a concurat I 
cu patru juniori !), 5. Petrolul > 
Ploiești 2350 p, 6. Universitatea 
Iași 2349 p. Cele mai mari re- I 
zultate individuale le-au obținut | 
la această probă olimpică ju
niorul Fi. Minișan (C.F.R. Arad) j
597 p și veteranul tirului nos- |
tru, Nicolae Rotaru (I.E.F.S.) ■ 
597 p. Pistol liber 60 f : 1. ,
Steaua I 2185 p — componenții | 
echipei : L. Stan 554, M. Trușcă | 
552, C. Ion 540, M. Teodor 539,
2. Dinamo București 2167 p, 3. | 
Steaua II (2146 p).

Concomitent cu campionatul 
național se desfășoară, tot pe . 
poligonul Tunari, o întîlnire in- I 
ternațională tradițională, la pro- I 
bele de pușcă și pistol, între 
reprezentativele de seniori și I 
juniori ale orașelor București | 
și Skopje (Iugoslavia).

Toma RĂBȘAN I

ruiană (Dinamo) 14:40,6, înăl
țime : Dieter Muller (Steaua) 
2,05 m, Măricel Onciu (Steaua) 
2,05 m, Sorin Vlad (Rapid) 
2,05 m. lungime : Virgil Cos- 
tache (Dinamo) 7,47 m, T. Pe
trescu 7,34 m, triplusalt : 
Adrian Tutunaru (C.A.U.) 15,00 
m, greutate : Gheorghe Crăciu- 
nescu (Steaua) 17.05 m. prăji
nă : Cristian Ivan (Dinamo) 
4,75 m, suliță : Carol Raduly 
(C.A.U.) 76,50 m, 20 km marș : 
Leonida Caraiosifoglu (C.A.U.) 
1.35:45,0. ...3. Gheorghe Uceanu 
(Steaua) 1.39:06,0 — record de 
juniori, feminin : 100 m : Gabri
ela Ionescu (C.A.U.) 12,1, 200 m: 
G. Ionescu 24,5, 400 m : Danuta 
Lejman (A.Z.S. Varșovia) 57,4, 
800 m : Maria Ghilea (Olimpia) 
2:09,6, 100 mg : Elena Mîrza 
(Dinamo) 14,4, lungime : Ga
briela Ionescu 6,11 m, greuta
te : Mihaela Loghin (C.A.U.) 
17,20 m, disc : Joanna Szelerska 
(A.Z.S.) 45,66 m, suliță : Miha- 
elă Loghin 51,09 m, Barbara 
Latko (A.Z.S.) 51,07 m. (VI. M.)

★
în cadrul unui concurs des

fășurat la Ploiești, Gheorghe 
Neamțu (Prahova Ploiești) a 
stabilit un nou record de ju
niori al țării în proba de 2 000 
m obstacole cu timpul de 
5:37,6. Vechiul record era de 
5:40,8 și aparținea lui Nicolae 
Voicu.

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I 

I

de împrospătare a echipei fero
viare. antrenorul H. Tursugian 
a mai promovat doi tineri ju
cători : Dan Sipoș (19 ani — 
1,94 m) și Mircea Plămadă (20 
ani — 1,98), ambii proveniți de 
la Lie. 35 București (antrenor 
G. Chiraleu). în afara acestor 
promovări, am mai remarcat în 
cursul partidei intenția condu
cerii tehnice a formației Steaua 
de a utiliza cit mai mult jucă
torii inalți (Grădișteanu, Nca- 
gu, Opșitaru).

DINAMO BUCUREȘTI — 
DINAMO ORADEA 93—63 
(55—33). Un meci curat, calm, 
în care campionii țării au ținut

MECI DEMONSTRATIV
NĂSTASE - BORG

LA LIEGE
BRUXELLES, 7 (Agerpres). - 

în orașul belgian Lidge s-a des
fășurat o partidă demonstra
tivă între cunoscuții tenismanî 
Ilie Năstase și Bjorn Borg. Vic
toria a revenit, cu 6—4, 7—5,
lui Bjixrn Borg.

TURNEUL DE TENIS
DE LA TEHERAN

TEHERAN, 7 (Agerpres). — 
în turneul de tenis pentru 
„Cupa Ăryamehr". de la Tehe
ran. argentineanul Vilas, prin
cipalul favorit al concursului, 
l-a eliminat cu 6—0, 6—2 pe 
iugoslavul Spear. Americanul 
Dibbs a dispus cu 2—6. 6—2, 
6—3 de compatriotul său Ma- 
chette, iar italianul Bertolucci 
l-a învins cu 7—6, 7—6 pe 
Amaya (S.U.A.). Alte rezulta
te : Kary — Holmes 6—4, 7—6; 
Munoz — Webb 6—3. 6—0 ; 
Kronk — Fisher 7—6. 6—4 ; 
Betancour — Richardson 6—1, 
6—2.

CLASAMENTELE CELOR 
MAI BUNI JUCĂTORI 
DE TENIS DE MASĂ

PARIS (Agerpres). — Au 
fost date publicității clasamen
tele celor mai buni jucători și 
jucătoare de tenis de masă din 
lume, în urma rezultatelor din 
acest an. La masculin, ne pri
mul loc se află Lian Kuo-Lian 
(R.P. Chineză), urmat de fran
cezul Secretin și iugoslavul 
Surbek.

La feminin, pe primul loc este 
situată Pak Jun Sun (R.P.D. 
Coreeană), urmată de Cian Li 
(R.P. Chineză). Românca Ma
ria Alexandru ocupă în acest 
clasament locul 8, fiind prece
dată doar de două jucătoare 
din Europa. Hemersly (Anglia) 
și Helman (Suedia).

ȘAHIȘTI ROMANI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
în runda a 10-a a turneului 

feminin de la Subotița. maestra 
româncă Gertrude Baiumstarck 
a remizat cu maestra bulgară 
Gheorghieva. Rezultatul de e- 
galitate a mai fost consemnat 
în partidele Krizsan — Pihailici 
și Veroczi — Brigita Stadler. 
Lideră a clasamentului se men
ține Amalia Pihailici (Iugosla
via), care totalizează 8‘/s p, a- 
vînd o partidă mai mult dispu
tată. Gertrude Baumstarck se 
află pe locul 5, cu 6 p.

LN MECI AMICAL : ȚARA 
GALILOR - R. F. GERMA

NIA 0—2
La Cardiff s-a disputat întîl- 

nirea amicală dintre selecționa
tele Țării Galilor și R. F. Ger
mania. Fotbaliștii vest-germani 
au obținut victoria cu 2—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Beckenbauer (min. 35) și Heyn- 
ckes (min. 74).

CAMPIONATE
R. D. GERMANA (etapa 6) : 

Dynamo Dresda — F.C. Union 
Berlin 3—2 ; Dynamo Berlin — 
Wismut Aue 1—1 ; F. C. Cari 
Zeiss Jena — F. C. Magdeburg 

5—3 ; F.C. Karl Marx-Stadt —

BASCHET
„piciorul pe accelerator” de la 
început și pînă la sfîrșit.

I.C.E.D. - C.S.U. GALAȚI 
88—80 (49—22), UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA — I.E.F.S. 
80—60 (47—28), UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA — POLI
TEHNICA IAȘI 63—68 (38—34) !

Programul jocurilor de azi : 
de Ia ora 9 : C.S.U. Galați — 
Universitatea Cluj - Napoca, 
I.E.F.S. — Universitatea Timi
șoara, Steaua — I.C.E.D. ; de 
la ora 16 : Farul — Dinamo O- 
radea. Politehnica Iași — C.S.U. 
Brașov, Dinamo București — 
Rapid.

Scrisoare din Varșovia

0 MARE ECHIPĂ
A VOLEIULUI POLONEZ

Finala turneului olimpic mas
culin de volei s-a disputat în
tre selecționatele Poloniei și 
Uniunii Sovietice, ambele bucu- 
rîndu-se de un bun renume in
ternațional, datorat excelentelor 
rezultate înregistrate la marile 
dispute ale voleiului mondial. 
Semnificativ în acest sens este 
faptul că reprezentativa Polo
niei realizase, cu numai 2 ani 
înainte, o mare surpriză, de
venind în 1974, la Ciudad de 
Mexico, campioană a lumii. La 
Montreal, voleibaliștii polonezi 
și-au confirmai valoarea, cîști- 
gînd finala printr-o muncită, 
dar meritată victorie, asupra 
selecționatei Uniunii Sovietice 
cu 3—2 (—11, 13, —12, 17, 7).

Cum se explică acest dublu 
succes, care situează formația 
masculină de volei a Poloniei 
printre marile echipe ale lu
mii ? Secretul trebuie căutat, în 
munca asiduă, dusă cu perse
verență, zi de zi, de antrenorul 
Hubert Wagner și de elevii săi, 
care s-au străduit și — după 
cum se vede — au reușit pe 
deplin, să formeze o ECHIPĂ, 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tuiui, cu o perfectă omogeni
tate nu numai tehnică sau tac
tică, ci și morală. Cînd după 
J.O. de la Miinchcn — unde 
voleibaliștii polonezi s-au cla
sat pe locul 9 și unde compor
tarea lor a dezamăgit — la 
cirma tehnică a formației a 
fost adus ambițiosul antrenor 
Hubert Wagner, puțini erau a- 
ceia care îi acordau șanse de

„CUPA WILLIAM JONES“ 
LA BASCHET

La Buenos Aires a luat sfîrșit 
competiția intercontinentală mas
culină de baschet „Cupa Wil
liam Jones". Clasamentul fi
nal : 1. Real Madrid ; 2. Mobll- 
Glrgi (Italia) ; 3. Obras Sanlta- 
rias ; 4. Amazonas Franca ; 5. 
Universitatea Missouri; 6. A.S.F.A. 
Dakar.

Cu o rundă înainte de termi
narea turneului de la Velence 
(Ungaria), în clasament condu
ce Hazai (Ungaria) cu 7 p, ur
mat de V. Stoica (România) și 
Spiridonov (Bulgaria) cu cîte 
6V2 P, Sapi (Ungaria) 6 p etc. 
în runda a 10-a. Stoica a remi
zat cu Spiridonov, rezultat con
semnat și în partida Bazai — 
Petran. Fichtl a cîștigat la Ha- 
lăsz, iar Horvath l-a învins pe 
Paoli.

Lokomotive Leipzig 2—0. în cla
sament conduce Dynamo Dresda 
cu 10 p, urmată de Dynamo 
Berlin 9 p.

FINLANDA : campionatul s-a 
încheiat cu victoria formației 
Kups Kuopio, care a totalizat 
32 p din 22 de meciuri dispu
tate. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Haka Valkea- 
koski 30 p și H.J.K. Helsinki 
29 p.

ANGLIA (meciuri restante 
din etapa 8) : Everton — Man
chester City 2—2; Queens’s Park 
Rangers — Norwich 2—3.

DE PRETUTINDENI
MlINE, SÎMBĂTA, la Sofia, 

în cadrul grupei 5 a prelimina
riilor C.M.. echipa Bulgariei va 
întîlni Franța- Partida va înce
pe la ora 16 (și nu 16,30 cum se 
stabilise inițial) și va fi trans
misă în direct și de studioul 
nostru de televiziune.

LA LUXEMBURG, în meci 
retur pentru „Cupa Cupelor" 
(etapa 1) Aris Bonnevoie (Lu
xemburg) a învins cu 2—1 
(1—1) formația Carrik Rangers 
(Irlanda de Nord). învingătoare 
cu 3—1 în primul joc, formația 
Carrik Rangers s-a calificat 
pentru turul 2 al competiției.

ECHIPA Steaua Roșie Belgrad 
a susținut pe teren propriu un 
meci amical cu formația olan
deză Feyenoord Rotterdam. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu 3—1 (1—1), prin golu
rile marcate de Sestici, Olasan 
și Brovnica. Punctul oaspeților 
a fost înscris de Van Daisen. 

reușită în munca lui. Și to- 
teși...

Pornind — cum spuneam — 
cu ambiție la muncă, Hubert 
Wagner a reușit să îmbine, cu 
măiestrie pedagogică, rutina și 
valoarea tactică a unui reputat 
voleibalist, cum este Edward 
Skorek (33 de ani, 253 de selec
ționări în echipa reprezenta
tivă !), cu forța de atac a „u- 
riașului” debutant la J.O. To
masz Wojtowicz, un veritabil 
bombardier de aproape 2 metri 
înălțime. în general, omogeni
tatea valorică a lotului au dat-o 
vechii jucători (Iwaniak, Bebel, 
Bosek, Ștefanski și Sadalski). 
toți inalți și foarte ingenioși 
în joc.

Analizînd comportarea repre
zentativei masculine de volei a 
Poloniei, în prezent campioană 
mondială și olimpică, toți spe
cialiștii au fost de acord că 
principalele sale atuuri au fost, 
la Montreal, rezistența fizică 
deosebită (în meciul final, la 
scorul de 2—1 pentru jucătorii 
sovietici, polonezii au cîștigat 
setul 4 cu 19—17, egalînd in 
extremis !), puterea de luptă, 
tehnica ireproșabilă și, mai cu 
seamă, ingeniozitatea tactică.

Acum, antrenorul Hubert 
Wagner lucrează din nou cu 
sirg, revitalizînd lotul prin in
troducerea de noi și talentați 
jucători. Sperăm că va reuși 
să-i asigure omogenitatea de
plină.

JAN WOJDYGA
„Przeglad Sportowy"-Varșovia

PE SCURT
AUTO • Cursa de la Martins

ville (Virginia), contînd pentru 
campionatul S.U.A. rezervat ma
șinilor de serie, a fost cîștiga- 
tă de pilotul Cale Yarborough 
(„Chevrolet*'), care a realizat pe 
distanța de 400 km o medie o- 
rară de 118,250 km.

CĂLĂRIE • Concursul de la 
Londra a debutat cu o probă de 
obstacole, în care victoria a re
venit englezului David Broome 
(„Sportsman"), urmat de vest- 
germanul Alwin Schockemoehle 
(„Santa Monika").

CICLISM • „Cupa Agostini" 
disputată la Milano pe distanța 
de 223 km a fost cîștigată la 
sprint de belgianul Roger c.e 
Vlaeminck în 5h03:0 (medie ora
ră — 44,140 km?). Pe locurile 
următoare s-au clasat Franz ver- 
beek, Francesco Moser, Pierino 
Gavazzi si Enrico Paolini.

Aflat la Miami în vede
rea turnării primelor sce
ne din filmul ..Cel mal 
mare", Cassius Clay, care 
va interpreta propriul său 
personaj, a declarat că nu 
va reveni asupra hotărîril 
de a se retrage definitiv 
din box. „Sînt obosit, nu 
mai am poftă să mă an
trenez și să lupt pe ring", 
a declarat camnionul mon
dial, care la începutul a- 
nului viitor va împlini 
vîrsta de 35 de ani.

HOCHEI • Campionatul URSS 
a programat partida derby din
tre echipele Dinamo Moscova și 
Spartak Moscova. Hocheiștii de 
la Dinamo au terminat învingă
tori cu 6—4 (3—2, 1—1, 2—1).
S.K.A. Leningrad a pierdut pe 
teren propriu, cu 2—5 (2—0. 0—4, 
0—1), în fața formației Himik 
Voskresensk. In clasament con
duce Dinamo Moscova, cu 6 p.

ȘAH • După 7 runde în tur
neul de la Novi Sad, conduce 
iugoslavul Vukici cu 5 p (1), ur
mat de Olafsson (Islanda) 5 o 
și Smejkal (Cehoslovacia) 4’/2 p 
(1) etc. Rezultate din runda a 
7-a : Garcia — Velimirovici 0—1; 
Marjan — Hort 0—1 ; Olafsson — 
Deze 1—0 ; Popovici — ivkov re
miză ; Sax — Gligorici remiză. 
Celelalte partide s-au întrerupt. 
• In campionatul feminin al 

1J.R.S.S., după 3 runde conduce 
maestra Ana Ahșamurova cu 3 p. 
în runda a 3-a, lidera clasamen
tului a cîștigat la Semenova, Kis
lova a învins-o pe Belaveneț, iar 
Lidia Mulenko a pierdut la N?na 
Ioselian. Partida dintre Nona Ga- 
prindașvili si Nana Aleksandrla 
s-a întrerupt cu avantaj pentru 
campioana mondială.

TENIS o în optimile de finală 
ale turneului feminin de ia 
Phoenix (Arizona). Chris Evert 
a învins-o cu 6—1. 6—0 pe Linky 
Boshoff. Alte rezultate : Virginia 
Wade — Valerie Ziegenfuss I>—3, 
3—6. 6—3 ; Mona Guerrant —
Marcie Louie 6—4, 6—4 ; Kirstien 
Shaw — Jeanne Evert 6—3, 6—4.


