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VIZITA DE LUCRU I
A TOVARĂȘULUI I

NICOLAE CEAUSESCU I
ÎN JUDEȚELE ALBA SI SĂLAJ I

O nouă vizită de lucru se 
adaugă, incepind de joi dimi
neață, bogatei activități consa
crate de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, examinării directe, 
la fața locului, a rezultatelor 
obținute, a stadiului atins in 
îndeplinirea prevederilor pri
mului an al cincinalului revo
luției tehnico-științifice, a mo
dului cum sînt transpuse în 
viață hotăririle 
programul elaborat 
greșul al XI-lea.

In această zi, 
Nicolae Ceaușescu i 
mijlocul oamenilor > 
două județe ale 
— Alba și Sălaj.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului se află tovară
șii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Nico
lae Giosan, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale.

Ca și în precedentele vizite de 
lucru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a inlilnit cu nu
meroși oameni ai muncii, cu 
factori de răspundere din orga
nele locale de partid și de stat, 
cu conducători de întreprinderi 
și alte unități productive, ana- 
lizind, cu profunzimea și exi
gența care il caracterizează, 
problemele concrete ale organi
zării muncii, ale sporirii efi
cienței întregii activități econo
mice, purtind un amplu dialog 
de lucru asupra perspectivelor 
pe care le deschide actualul 
plan cincinal dezvoltării econo
mice a acestei părți a țării si, 
pe această bază, ridicării in 
continuare a nivelului de trai 
al poporului.

Decolînd de pe aeroportul 
Băneasa, avionul prezidențial a 
aterizat Ia Sibiu. Secretarul ge
neral al | 
tat apoi, 1 
ter, spre 
Alba.

Sosirea 
Ceaușescu 
Cîmpeni 
mulțimea 
urale și aclamații.

De aici, coloana de mașini a 
străbătut principala arteră a

partidului, 
de Con-

tovarășul 
s-a aflat în 
muncii din 
Transilvaniei

partidului s-a îndrep
ta bordul unui elicop- 
meleagurile județului

tovarășului Nicolae 
pe stadionul orașului 
este întimpinată de 
celor prezenți cu

[ ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORTorașului, flancată de blocuri 
noi, moderne, de un adevărat 
zid de oameni care ovaționează 
pe secretarul general al parti
dului.

Primul obiectiv vizitat este 
întreprinderea de prelucrare a 
lemnului din Cîmpeni.

Apoi, după survolarea
părți din minunatele ținuturi 
ale Țării Moților, elicopterul 
prezidențial a aterizat pe un 
platou, la o altitudine de peste 
1 200 metri, denumit Roșia 
Poieni, unde va fi amplasată o 
mare

De 
ierul 
tarul 
aterizat la Baia de Arieș, unde 
a fost vizitată instalația de pre
parare a unor minereuri nefe
roase din cadrul întreprinderii 
specializate.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Țara Moților s-a 
încheiat printr-o impresionantă 
Adunare populară, care a reunit 
mii de locuitori ai acestor stră
vechi așezări miniere, precum 
și ai numeroase localități 
pe Valea Arieșului.

Adunarea populară a 
deschisă de George Homoșiean, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al P.C.R.

In aplauzele și ovațiile mul
țimii a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului 
neral al partidului a fost su
bliniată în repetate rînduri cu 
puternice aplauze și urale, ex
presie a hotăririi nestrămutate 
a locuitorilor acestor vechi me
leaguri românești de a da 
viață prețioaselor indicații și 
Îndrumări adresate de secreta
rul general al partidului, de a 
contribui cu și mai multă ener
gie la înfăptuirea programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României.

De la Baia de 
torul prezidențial 
tat spre alt județ 
— Sălaj.

exploatare minieră.
la Roșia Poieni, elicop- 
cu care călătorește secre- 

general al partidului a
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La încheierea

SE IMPUN
EFORTURI

OBSTACOLELE"Duminică, la Craiova

sezonului de călărie

MAI MARI
PENTRU A DEPĂȘI

TOATE

ge-

Arieș, elicop- 
s-a îndrep- 

transilvănean

★
După-amiază, 

Nicolae Ceaușescu 
zită de lucru in județul Sălaj și 
a inaugurat monumentul închi
nat Iui Mihai Viteazul, ridicat 
Ia Guruslău cu prilejul împlini
rii a 375 de ani de Ia victorioasa 
bătălie a marelui voievod.

tovarășul 
a făcut o vi

I FINALELE CAMPIONATELOR DE CROS
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sezonul de pistă s-a înche
iat odată cu desfășurarea me
ciurilor de barai pentru ..Cupa 
României", dar activitatea atle
tică continuă, in calendarul ofi
cial al sezonului fiind înscrise 
încă două competiții cu carac
ter republican. Este vorba de 
finalele campionatelor naționa
le de cros si de campionatul 
de maraton. Ambele se vor des
fășura la Craiova : la sfîrsitul 
acestei săptămîni — finalele de 
cros, duminică 30 octombrie —- 
campionatul de maraton.

Campionatele de cros — pro
gramate duminică dimineața, 
cu începere de la ora 9,30, pe 
hipodromul din Craiova — vor 
aduce la start oe cei mai buni 
alergători de semifond si fond 
din tară. La seniori, campio
nul ultimelor ediții. Ilie Floro- 
iu se va strădui să-si onoreze 
nalmaresul cu o nouă victorie. 
Intre adversarii săi se va nu
măra de această dată si Gheor- 
ghe Ghipu. debutant — la cros

în disputa seniorilor. Din 
vor lipsi 
Maricica

figurează

cursa senioarelor nu 
Natalia Mărășescu. 
Puică și Fița Lovin.

Iată probele care
în program si campionii ediției 
precedente : seniori (10 000 m): 
Ilie Floroiu. pe echipe C.S.U. 
Oradea ; senioare (2 500 m) : 
Fita Lovin — Olimpia Bucu
rești : tineret (6 000 m) : Au
rel Niculescu — Steaua ; ju
niori I (5 000 m) : Gheorghe 
Neamtu — Prahova Ploiești ; 
junioare I (2 000 m) : Gcnove- 
va Modica — Se. sp. Oradea : 
juniori II (3 500
Cojan — C.S.M. Cluj-Napoca : 
junioare II (1 500 m) : Erzsebet 
Ambrus — L.C.E.A. Cimpulung 
Muscel ; juniori III (2 500 m): 
Gyorgy Marko — Șc. sp. Arad; 
junioare III (1 200 m) : Anișoa- 
ra Bostan — Ceahlăul P. Neamț.

m) : Viorel

Odată cu desemnarea noilor 
campioni la concursul complet, 
călăria și-a încheiat activitatea 
competițională din 1976, urmînd 
ca, după o scurtă vacanță, să 
fie reluate pregătirile în vede
rea noului sezon, pregătiri care, 
mai mult decît pînă acum, au 
ca țel înscrierea acestei disci
pline pe drumul care duce la 
Olimpiada de la Moscova. Ple- 
cînd, deci, de la acest obiectiv 
de importanță majoră, să ve
dem în ce măsură întrecerile 
care s-au încheiat au oferit su
portul unei creșteri calitative. 
Să ne oprim, pe rînd, la fie
care probă.

OBSTACOLE. Spre deosebire 
de edițiile trecute ale campio
natelor, la ultima, în special la 
etapa finală, exigențele au fost 
mai mari, aceasta reflectîndu-se 
în alcătuirea unor parcursuri 
cu un grad de dificultate spo
rit (au predominat „oxerele“ 
și „staționatele"), care au soli
citat o pregătire corespunzătoa
re. Și, cum era și firesc, s-au

Emanuel FANTANEANU

După recentele întilniri internaționale de fotbal

NU VALORIFICĂM TERENUL PROPRIU
Șl PIERDEM (cam des) IN REPRIZA SECUNDĂ

Iată. deci, că — din nou — 
într-o competiție fotbalistică 
oficială, o echipă a noastră nu 
reușește să-și valorifice avan
tajul terenului propriu. înfrîn- 
gerea suferită miercuri de Spor
tul studențesc în partida cu 
Schalke 04 ridică la cinci nu
mărul „clacajelor" în partide 
susținute acasă, în această 
toamnă. în meciuri din compe
tițiile europene intercluburi. 
Sportul studențesc completează 
astfel — nefericit Și îngrijoră
tor — lista Pe care s-au înscris 
din turul întîi Steaua. Dina
mo. A.S.A. Tg. Mureș și C.S.U. 
Galați, echipe care (așa cum 
mai scriam) își datorează — în 
principal — eliminarea rezul
tatelor slabe din meciurile pe 
teren propriu.

Trebuie să constatăm însă că

incapacitatea arătată de unele 
echipe de club fruntașe de a-și 
fructifica șansa terenului pro
priu nu se restrînge la ele ci 
merge în paralel cu evoluții re
cente ale echipei naționale, ca
re oferă exemple similare. Să 
ne amintim, de pildă, că în 
grupa preliminară a ultimului 
campionat european. ..tricolorii" 
(cu două bune egaluri 
plasare. 1—1 la Madrid 
la Glasgow) au pierdut 
carea în „sferturile de
din cauza rezultatelor de ega
litate de la București in fața 
acelorași adversari (1—1 cu 
Scoția Și 2—2 cu Spania). Și 
alte rezultate, din ultima vre
me. ale 
nale la 
U.R.S.S., 
toamnă.

în de
și 1—1 
califi - 
finală"

echipei noastre națio- 
București (2—2 cu 

2—2 cu Turcia, astă- 
ca Și recentul 1—1 cu

Așa a ratat Râducanu lovitura de la 11 m. în meciul- Sportul 
studențesc — * Schalke 04 : Măriei a amortizat lovitura, mingea 
pare că-l depășește și că va intra in plasă, dar va cădea lingă 

mina portarului oaspeților și acesta o va reține fără efort
Foto ; Dragoș NEAGU

Cehoslovacia) se situează pe a- 
ceeași linie. demonstrînd că 
echipele noastre nu știu (sau 
Și-au pierdut forța necesară) 
să beneficieze de un avantaj 
real care — cu excepțiile de 
rigoare — continuă să funcțio
neze în fotbalul internațional.

Dar meciul Sportul studen
țesc — Schalke 04 este ilustrativ

Radu URZÎCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

(Continuare in nan. 2-3)

Ion Popa (Steaua) in timpul evoluției in cadrul campionatelor 
republicane, unul din călăreții cu o bună comportare

REPORTAJUL NOSTRU AVEȚI GHETE CU PATINE, nr. 19?

de 31 
fără a 
de a-1 
victo-

Spectator la hochei. La re
uniunea inaugurală a sezonului 
pe „23 August". In ceata res
pirațiilor. vreo 200 de specta
tori. „La noi. la Ciuc. vin 200 
de spectatori la meciul junio
rilor..." Așa. cu cuvintele pre
ședintelui de la S.C. Miercurea 
Ciuc. Carol Kraus, om 
de ani. am început — 
fi avut, inițial, intenția 
scrie — reportajul unei
rii. Singura victorie. într-o com
petiție oficială, a hocheistilor 
din Ciuc asupra lui Dinamo, în 
ultimii 16 ani. A fost o surpri
ză semnificativă. De acolo, din 
imediata apropiere a băncii de 
unde porneau pe gheață liniile 
Ciucului. reporterul a privit și 
a auzit vorbindu-se de resortu
rile intime, uneori îndepărtate, 
ale acelei victorii. „Vin 200 de 
spectatori chiar și la meciurile 
copiilor..." Luam contact cu ho
cheiul din Miercurea Ciuc. a- 
flat la peste 250 km distanță, 
prin această — nedorită de aji- 
torul ei — critică la adresa 
bueurestenilor. „La noi nu e

fotbal, nu e handbal. La noi c 
hochei, numai hochei ! Băiatul 
meu. Robert, de 4 ani. are e- 
chipament complet. La 6 ani, va 
ști să conducă binișor pucul, 
iar la 8. poate începe organi
zat acest sport la școala spor
tivă. apoi, la liceul cu program, 
la juniorii S.C.-uiui. 
toate astea pentru 
este drumul spre 
mai tuturor copiilor 
nostru. Se ocupă de 
profesori de educație fizică, cu 
specializare".

Meciul „cel mare" începuse, 
si în min. 5. patinoarul vuia 
pentru prima dată în seara a- 
ceea. înscrisese Antal, printr-un 
sut puternic : 1—0 pentru S.C. 
Nimeni. însă, nu s-a impacien
tat. S-a mai petrecut si altă 
dată... „De ce atrage, la Ciuc, 
atit de mult hocheiul ? Sînt o 
mulțime de motive. Sigur, este 
tradiția de vreo 50 ani. Apoi, 
la noi, e „polul frigului". Cind 
nu aveam patinoar, copiii se 
jucau pe patine, pe bălți, prin 
curțile școlilor. Avem cele mai

Și apoi, cum să 
sport în care ai 
pentru că nu stai 
pe pămînt ?“

2—0. Spectatorii 
nimeni 
prima 
să se „su-
Liniile se

în- 
nu 
re-

Vă spun 
că același 
hochei al 
din orașul 
ei vreo 10

geroase ierni, 
nu placă un 
nevoie de cap 
cu picioarele

Min. 7 :
cep să se mire, dar 
întrevede... E doar 
priză. Toți așteaptă 
pere" dinamovistii. 
schimbă. Din nou. Nu poți re
zista mai mult de două minute 
Pe gheată. Efortul e prea mare. 
Trebuie să fii tot timpul odih
nit pentru ca să ai forță. „Ca
nadienii. sau sovieticii, sau 
cehoslovacii joacă în forță. Tre
buie să jucăm și noi tare. Sau, 
altfel spus, să ne pregătim. în 
special fizic, pentru a juca cu 
giganții din elita mondială a 
hocheiului. De forță depinde 
viteza și moralul. La meciurile 
acelea trebuie să ne prezentăm 
cu fruntea sus. E o mîndrie să 
ajungi să joci cu cei mai buni. 
Avem de învățat. Mai ales' că

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. 2-3)



în campionatele 4e canotaj-fond

JUNIORII TIMIȘORENI AU CUCERIT 
DOUĂ TITLURI ÎN PRIMA II

TIMIȘOARA, 21 (prin telefon). 
Campionatele republicane de ca
notaj-fond au început joi pe Be- 
ga și — cu toată vremea moho- 
rîtă — multi iubitori ai acestui 
sport au ținut să fie prezenți pe 
traseul întrecerilor. Maratonul 
nautic reunește un număr record 
de participanți : 147 echipaje, cu- 
prinzînd 378 de vislași și rameri 
din 25 de secții nautice din în
treaga țară. De sub’iniaț efortul 
organizatoric, lăudabil din multe 
puncte de vedere. Un singur e- 
xemplu aparținînd domeniului de 
popularizare a schitului : Clubul 
filatelic Timișoara a editat — cu 
ocazia acestui eveniment sportiv 
— un plic festiv cu un timbru 
din seria „Montreal ’76“, avînd 
ștampila „Campionatele republi
cane de canotaj-fond“.

Concursul a început cu între
cerile rezervate juniorilor. Tine
rii canotori au avut de par
curs pe apa Begăi distanța de 5 
km. La schif 4+1 rame, cursă 
inaugurală, victoria a revenit e- 
chipajului Școlii sportive Uni
versitatea Timișoara. Elevii din 
localitate au știut să depășească 
momentele dificile care apar de 
obicei la cumpăna traseului, a- 
vînd de partea lor și experiența 
întrecerilor pe această apă. Re
zultate : 1. Șc. sp. Universitatea 
Timișoara (V. Laika, I. Sarchiz, 
P. Gheju, D. Albu+Gh. Gheju) 
24,15 ; 2. Inst. Marină Constanța 
25,13 ; 3. Șc. sp. Viitorul Timi
șoara 26,00.

în proba de 2 f.c. a învins deta
șat schiful Școlii sportive Steaua. 
Echipajul pregătit de antrenorul 
Carol Vereș a impri nat cursei 
un tempo susținut. Clasament : 
1. Șc. sp. Steaua (V. Șuham —

AUTOMOBILIȘTI ROMÂNI
ÎN RALIUL BALCANIC
La începutul acestei săptă- 

mini un lot de automobiliști 
români a plecat în Bulgaria 
pentru a participa la tradițio
nalul Raliu Balcanic. Ei se află 
în prezent la Plovdiv, de unde 
se va da plecarea în raliul caro 
măsoară 1 151 km — împărțiți 
in 20 de etape — și are 14 
probe speciale. Cursa începe 

* simbătă și se sfîrșcste dumi
nică.

Cele șase echipaje — din 
f care se va forma echipa Româ

niei și echipa A. S. Dacia — 
sînt următoarele : Ștefan Ian- 

’ novici — Petre Vezeazui, Vasile 
‘ Oiăftu '^ Ton Nicolau, Ilie OI- 
teanu — Ovidiu Scobai, Florin 
Morasi — Nicolae Grigoraș, An
drei Vință —• Arpad Szalai, Du
mitru Telescu — Ion Comșa.

D. Nicolae) 25,51 ; 2. C.F.R. Ti
mișoara 26,22 ; 3. Șc. sp. Univer
sitatea Timișoara 26,26.

Foarte strînsă (ca timpi) a fost 
sosirea echipajelor de 2 vîsle, 
în care s-a consemnat o nouă 
victorie a sportivilor timișoreni, 
de această dată reprezentanți ai 
Asociației sportiv- C.F.R. Iată, de 
altfel, ordinea primilor trei cla
sați : 1. C.F.R. Timișoara (C. To
ma — Z. Balojin) 25,23 ; 2. U.T. 
Arad 25,25 ; 3. Șc. sp. Viitorul 
Timișoara 25,56.

în fine, cea de a patra și ul
tima cursă a juniorilor a fost 
rezervată schifurilor de simplu. 
Victoria i-a revenit arădeanului 
loan Urs, care confirmă preocu
pările pentru creșterea vîslașilor 
la U.T.A. Clasamentul : 1. loan
Urs (U.T.A.) 26,20 ; 2. Valentin
Sofian (Șc. sp. Steaua) 28,18 ; 3. 
Zoltan Szabo (Mureșul Tg. Mu
res) 28,26 ; 4. Golip Memct (I.M. 
Constanța) 28,57 ; 5. Liviu Chifor 
(Șc. sp. Deva) 29,36.

întrecerile continuă vineri di
mineață și după-amiază. urmînd 
să se încheie simbătă.

Vasile TOFAN
--------------aMHHBMBBUCBEBBS. ---------------

IN SFiRȘIT, SE POATE 
JUCA HANDBAL 

Șl IN SALĂ !
în comentariul „Diviziei A de 

handbal — condiții normale de 
desfășurare", publicat în nu
mărul de marți al ziarului 
nostru solicitam F. R. Handbal 
măsuri pentru protejarea echi
pelor obligate să joace în aer 
liber pe ploaie și frig. Ieri am 
primit un comunicat al forului 
do specialitate în care se spune, 
printre altele :

„Jocurile oficiale de handbal, 
programate în aer liber în se
zonul de toamnă 1976, a căror 
desfășurare normală ar putea 
fi influențată de condiții me
teorologice nefavorabile, se vor 
putea desfășura și în sală, în 
următoarele condiții : să existe 
acordul scris al ambelor echipe, 
iar meciurile să fie programate 
în săli cu dimensiuni regu
lamentare". Așadar, se poate ! 
Acum totul rămîne la latitudi
nea echipelor. i

în același comunicat, se a- 
duce la cunoștință că pentru a- 
baterile săvîrșite în jocul mas
culin- de Divizia A dintre „U” 
București și Steaua au fost 
sancționați cu suspendare : 
sportivii N. Linca („U") —3 e~ 
tape și C. Drâgăniță (Steaua) 
— 2 etape, iar arbitrii D. Ra- 
coveanu și M- Dumitrescu — 
4 etape.

CU CE BAGAJ PLEACĂ TINERII SCRIMERI 
PE DRUMUL MARII PERFORMANȚE?

rimentatii săi parteneri, dove
dind celor în drept că în flo
reta masculină nu se întrevede 
încă posibilitatea afirmării de- 
plii

putea fi concepută o ima- 
mai sintetică a viitorului

Nu 
gine 
scrimei decît campionatul na
tional de tineret, care a reunit 
pe planșe aspiranții (între 14 
și 20 de ani) la marea perfor
mantă.

Evident, aserțiuni perempto
rii privind evoluția în timp a 
celor care azi sînt componenti 
ai loturilor olimpice si de ti
neret. Drecum si asupra șanse
lor lor de consacrare în marile 
competiții, nu se pot face. Pen
tru că talentul si dotarea nati
vă pentru scrimă a unora din
tre ei nu vor da roadele de
cline. așteptate, decît în mă
sura in care vor fi hrănite cu

inc în arena internațională. 
Marcela Moldovan, 

a tinerelor floretiste 
n-a reușit să-și în-

șefa de
promoție 
(20 ani).
cheie evoluția în cadrul aces
tei categorii de vîrstă cu un 
nou titlu de campioană. Ca si 
în alte ocazii (ne reamintim de 
ultimul concurs „Prietenia" 
disputat la București). 
si-a valorificat talentul 
perienta. pierzînd de 
dată asalturile decisive
finală si în barai) cu Carmen 
Budur. Deci, carențe de orien

tare tactică și de 
mobilizare psihi- 

blochează

ea nu 
si ex- 
fiecare
(si în

Marcela Moldovan 
(in dreapta) intr-un 
asalt din finala ti
nerelor floretiste in 
compania Martei 
Griga, ambele din 

lotul olimpic
Foto : V. BAGEAC

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI
(Urmare dm pag. 1)

impus numai aceia care au 
abordat întrecerea cu maximum 
de seriozitate. în acest sens, o 
mențiune aparte merită sporti
vii de la C.S.M. Sibiu, care au 
cucerit majoritatea titlurilor (la 
juniori și la seniori). Dar, se 
impune, totuși, concluzia că dis
tanța care separă, deocamdată, 
călăria noastră, in ceea ce pri
vește obstacolele, de nivelul 
performanțelor pe plan inter
național este foarte mare. Pen
tru a o reduce și pentru a pu
tea intra în circuitul valorilor, 
este necesar să se îmbunătă
țească lucrul cu materialul ca
balin și pregătirea sportivilor : 
să crească, în continuare, exi
gența privind alcătuirea par
cursurilor ; să se asigure, pen
tru seniori, participarea la con
cursuri cu un grad înalt de di
ficultate. cele de la Kiskun- 
halas, Sofia și Novi Sad, spre 
exemplu, urmînd să fie rezer
vate juniorilor, pentru a se 
crea un proces continuu de 
urcare pe trepte valorice supe
rioare ; să se îmbunătățească 
baza materială.

DRESAJ. ! • -ă în urmă cu 
cițiva ani călăreții noștri spe

cialiști în dresaj dețineau o 
supremație incontestabilă în ca
drul campionatelor balcanice, in 
ultima vreme succesele lor sînt 
sporadice (anul acesta doar un 
titlu, prin Iosif Molnar), ceea 
ce denotă o scădere generală. 
Acest lucru a ieșit în eviden
ță și cu prilejul campionatelor 
republicane cind, destul de pu
țini participanți au executat o 
progresie sub nivelul „olimpic" 
și aceea cu multe greșeli, ceea 
ce a determinat juriul ca la 
cat. „Sf. Gheorghe" să nu acor
de titlul. Doar cu Iosif Molnar, 
Angliei Donescu, Sorin Sove.ia 
și Horst Hisch, care de ani de 
zile se impun, pe rînd, în ca
drul diverselor categorii nu se 
poate totuși obține prea mult. 
In acest caz tehnicienilor le re
vine o responsabilitate mult mai 
mare in ceea ce privește valo
rificarea materialului cabalin 
existent.

CONCURS COMPLET. Cea 
mai dificilă probă, fără îndoia
lă, cea de concurs complet, so
licită o pregătire deosebită pe 
mai multe planuri (dresaj, ob
stacole, rezistență etc). în mo
mentul de față este cea mai 
îndreptățită să aspire la un loc 
printre disciplinele olimpice.

l ODIHNĂ, CURĂ BAINIARĂ Șl EXCURSII I 
J OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM si ÎNTREPRINDEREA DE t 

X TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE — BUCUREȘTI vâ X 
X oferâ locuri în lunile octombrie și noiembrie la următoarele X 
v stațiuni balneo-climaterice : \
X — Pentru odihna : Balvanyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, y 
X Lacu Roșu, Pâltiniș, Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Stîna de X
Y Vale, Tușnad. Y
X — Pon’ru cura balneara : Borsec, Câciulata, Geoagiu, y 
X Homorod, Malnaș, Rotbav, Sâcelu, Slănic Prahova, Slânic X
Y Moldova, Sîngeorz, Vîlcele, Tușnad, precum și la Eforie Nord. X
X Pos ssorii biletelor beneficiază de tarife reduse la cazare, y 
X masă și transport pe C.F.R. și I.Ț.A. X
Y In aceste stațiuni precum și în alte localități sau zone X
v pitorești din țară. Oficiile Județene de Turism și I.T.H.R. Y 
X București organizează excursii pe diferite perioade. (PU3LI- ❖ 
J TURISM). X

PERPETUA
Joi, chiar cu scorul f.ial 

cunoscut dinainte, meciul de 
la Praga a meritat să fie 
privit și întrebarea mea 
este : cum de-a fost posibil 
ca o echipă cu experiența 
internațională a Scoției să 
fie învinsă în două minute, 
încasind două goluri ime
diat după pauză, fenomen 
pe care l-am mai constatat 
parcă pe undeva și căruia 
i s-au consacrat multe ar
ticole competente ? Sincer și 
serios vorbind, aș vrea ca 
echipele noastre să joace în 
deplasare cu dezinvoltura 
acelor insulari, oameni care 
nu numai că se țin perfect 
pe picioare, dar nici nu „su
portă" să fie dominați teri-

MIȘC
porte săptăm 
ciul cu „Poli 
mult mă bud 
Zalupca, des] 
șit, de acel ] 
butului... U 
cuvine pe i 
de la 21ydq 
tere mare, | 
pe măsura I 
altă dată, șil 
tant în „echi 
dat, în atenl 
lupea e azil 
simpatic al I 
care adevăr! 
mici (încărca 
și de neferl 
mișcă în f<i 
Nici unul n| 
unul nu

..vitaminele" muncii asidue si 
disciplinate în orele de antre
nament. ocrotite cu eriiă prin- 
tr-o viată sportivă. în care sin
gura veghe o constituie res
ponsabilitatea individuală. Ceea 
ce putem releva acum este ba
gajul cu care pleacă la drum 
candidatii nentru C.M. de ti
neret — Viena ’77 si J. O. — 
Moscova ’80.

Din disputa dintre floretistii. 
care ne-au reprezentat în acest 
an la C.M. de tineret. Ernestin 
Mătușan (20 ani). Eugen Roșu 
(19 ani) și Sorin Roca (16 ani) 
a ieșit învingător... Nicolae Ilie 
(16 ani) ! Dincolo de surpriza în 
sine (și acum performanța cva- 
sinecunoscutului elev orădean 
este pusă de unii pe seama în- 
tîmplării). noi opinăm că suc
cesul i s-a datorat stilului activ 
si direct de luptă, moralului 
excelent de concurs. Ceea ce 
este cu totul altceva decît... în- 
tîmplare ! Oricum. însă, alături 
de colegul său de generație. 
Sorin Roca (trăgător tehnic. în
să fără armătura fizică necesa
ră). deși reprezintă ..viitorul 
doi“ s-a dovedit a 
Droape de cerințele 
cit mai vîrstnicii si

fi mai a- 
actuale de- 
mai expe-

DE CĂLĂRIE
Această afirmație are ca punct 
de plecare existența unui lot 
de cai capabili să facă față unei 
astfel de probe, și a unor spor
tivi cu reale calități (Eug. Io- 
nescu, I. Popa, O. Recer, C. 
Vlad). Așa cum a reliefat și 
finala de la Rădăuți r» impun 
corective in executarea progre
siei de dresaj, care ar trebui, 
de acum încolo, să fie cea olim
pică și la alcătuirea parcursului 
de fond, a cărui dificultate tre
buie de asemenea sporită. Exis
tă — să zicem — suficient timp. 
Folosit cu chibzuință, poate da, 
pe fondul unei munci susținu
te. rezultatele așteptate.

Actualul sezon competițional 
intern și internațional a relie
fat, mai mult decît oricînd, cî- 
teva succese notabile, dar pen
tru ca ele să fie cu adevărat 
valoroase și pentru ca această 
disciplină să-și recapete locul 
avut cu ani în urmă, se cere un 
efort continuu, mult mai mare 
de care tehnicienii și sportivii 
ne-au convins că sînt capabili.

Noua
Car- 

ca și 
com- 
olim-

exprimarea, 
campioană 
men Budur.

Marta Griga — ambele 
ponente ale lotului
pic — iese greu din stereo
tipia unei acțiuni (asaltul din- 

exasperat prin 
mare de simultane). 

____ talente în ascensiune : 
Adriana Bâcioi (17 ani) și Lu
minița Popa (16 ani) și două 
raze de 
(15 ani) 
(14 ani).

Acest
care se 
re" Craiova a scos la lumina 
performantei pe campionul tine
retului. Mircea Rotaru si pe 

juniorilor. Ionel Băr- 
ultimul anunțîndu-se 

autentică speranță în-

tre acestea a 
numărul 
Două

speranță : Felicia Truț 
si Otilia Hochdorfer

rezervor de spadasini 
numește ..Electroputc-

cel al 
bosu, 
o 
tr-o probă unde actualii titu
lari ai Iotului reprezentativ nu 
urea se văd ..amenințați". Pro
gresul lui Ervin Kerekeș si al 
lui Mircea Rotaru (ambii 20 de 
ani) se lasă încă asteutat. Dar 
timpul nu așteaptă...

Perspective reale la sabie. 
Consacratilor care au obținut 
..bronzul" pe echipe la Montreal 
li s-ar putea alătura întru per
formante. în anii ce vin. un alt 
contingent talentat : Mihai
Frunză si Ion Pantelimonescu 
(20 de ani). Florentin Păunes- 
cu si Alexandru Chiculiță (am
bii de 15 ani). Deși intre aces
te perechi este o pregnantă di
ferență de vîrstă. în finală ea 
n-a fost sesizabilă, asalturile 
fiind deosebit de echilibrate si 
spectaculoase si. ceea ce este 
grăitor nentru nivelul ei teh
nic. fără dispute cu arbitrii, 
care au avut de judecat fraze 
curate de arme.

torial. Ei nu cu
nosc moment de 
plictis, de delăsa
re, de aiureală, du
pă cum nici 
nialitatea nu 
dă insomnie, 
drept. La această 
cumpănă de < 
tați și limite 
caracteristică 
cehoslovacilor, 
rituoși ai unei 
care încă mai „ține", aceea 
a „golului de putere" în 
fotbalul european — mirarea 
cred că e normală ; cum 
pierde o. echipă atît de echi
librată exact așa cum 
că pierd doar echipele 
ralizate de trac, ori de 
ori joacă în deplasare, 
te hotare ? întrebarea e 
mală, 
ține de 
face și 
jocului

După 
provocate de salutarele sec
vențe oferite din Anglia— 
Finlanda 2-1. cu 92 000 de 
spectatori criticîndu-și acerb 
echipa, de parcă n-ar fi 
existat și „un Italia—Fin
landa" 1-0 (din penalty !) și 
Olanda—Irlanda de Nord 
2-2, fie și cu două goluri 
superbe marcate de Krol și 
Cruyff care nu i-au speriat 
insă de loc pe oamenii lui 
Best — duminică 
întrebarea : cum 
tit Rapidul ceea 
tit...? Dar de ce 
butit ? Nu e normal ca oa
menii tineri și talentați să 
prindă un meci prodigios, 
peste puterile lor ? E nor
mal ca Rapidul să se com-

ge- 
le 

ce-i

caii-

Și 
campioni me- 

conjuncturi

știm 
pa- 
cîte 

pes- 
nor- 

dar dacă răspunsul 
acel ..anormal" care 
voioșia și mîhnirea 
de fotbal-asociație ? 
alte două uimiri —

seara, vine 
de-a izbu- 
ce a izbu- 
n-ar fi iz-

Paul SLĂVESCU

se 
a 

la 
în

DUMINICA VOR FI CUNOSCUTE 
ECHIPELE CAMPIOANE

LA FLORETĂ FEMININ Șl SPADA
Simbătă și duminică, în sala 

Floreasca II din Capitală, 
va desfășura ultima etapă 
Diviziilor naționale A și B 
floretă feminină și spadă,
urma căreia se vor decerna tit
lurile de campioană națională 
pe echipe la aceste arme pe 
anul 1976. Totodată se vor cu
noaște formațiile care și-au cîș- 
tigat dreptul de a activa anul 
viitor în prima divizie. între
cerile vor începe in ambele 
zile de la ora 8.

trei 
la
sen 
sau 
con 
mi 
int 
an] 
să 
ecn 
Și 
cad

consideră sa 
ne, viața sa 
dește sistem 
’ capabil 
reăieă legii» 
și contraperl 
stadion.

E păcat, I 
„Sportul" și 
cu Schalke I 
mai slab ml 
sezon — cel 
va — în 1 
partida sa I 
Dinamo. Făl 
rez pe Rădl 
decît trebuiJ 
unui penaltj 
tabil, mă ini 
cu necunosa 
ținut aproaj 
telefon, sori 
„fcrocitatca‘1 
că știe totul 
— să recunl 
Praga, Răi 
penaltyul ini 
soarta foltoa 
fi schimbați 
Incit întrebi 
de miercurii 
ge să tren! 
tyurile de I 
la loviturilel 
handbal? I

DIN TOATE SPOR
BOX ’’’JGIBȘTil DE LA METALUL

BOCȘA au efectuat recent un 
turneu în R.D. Germană,* unde au sus
ținut două îrrtîlnirt amicale. In primul 
meci. Io Cottbus, selecționata locală 
o obținut victoria cu 13—7. In cea 
de-a doua partidă. Io Hoyerswerda, 
scorul a fost egal : 10—10.

CICLISM LA orADEA a avut loc 
recent o interesantă 

competiție dotată cu „Cupa munici
piului Oradea" la care au participat 
36 de concurenți din Arad, Cluj-Na- 
poca, Șatu Mare, Salonta și Oradea. 
Prima etapă o avut loc pe ruta Ora
dea — Ținea — Oradea, 
etapa a doua s-a desfășurat pe 
circuit în ce-ntrul orașului, 
gătorîi. “ 
(Voința 
Sabău 
curse : 
Trofeul 
care a 
Olimpia Oradea cu 
Cluj-Napoca cu 85 p.

Categoria oraș : Ion 
Oradea), 
(Rapid
Ilie Chifa-n

a fost cucerit 
acumulat 9<5

semicurse :
Oradea). <

(Voința 
de 
P. 
91

82 km, io» 
un 

Iotă cîști- 
Erdoti 
Petru 

categoria 
r Arad). 

Voința Arad 
urmată de 
p, C.S.M.

zentînd dezled 
rontino), loan! 
Reșița la Știiri 
— de la Dina 
Borzești și laaJ 
București la A] 
NATE următoq 
Diviziei B : UI 
Sf. Gheorghe I 
Voința Sighișq 
nin) • MECI I 
A. lai s-a disl 
nirea dintre] 
Politehi.'-t și| 
a revenit gâzi

6 par] 
. O al 

priza secundei 
14—14), dorrtl 
nai moi bun I 
Cele mai mul 
cate de Crislil 
Boroș 6 șl Vc] 
bitrot I. Ard 
(Cluj-Napoca)l

HANDBAL fostHANDRAI AU FOST APROBATE riH.'lUO.'Al următoarele transfe
rări : Victoria Amorandei — de la Ra
pid București la Știința Bacău (pre-

AVEȚI GHETE CU PATINE,
(Urmare din pag. I)

de 
de 
A.

la noi nu există peste 80 
patinoare, ca la elvețieni, 
pildă, care nu sînt in grupa 
Și nici zeci de mii dc hocheiști 
seniori, ca la suedezi". S-a fă
cut 3—2 si ..pauză. Președin
tele lui S.C. s-a dus să tele
foneze rezultatul la Miercurea 
Ciuc. Pe culoar si-a aprins o 
țigară. Nu fumează niciodată în 
patinoar. Poate, si Dentru asta, 
nimeni la S.C. nu fumează.

Min. 36 : dinamovistii au în
scris al treilea ’’ol al lor. Au
tor. Zoltan Naghi. venit chiar 
în acest sezon de la clubul îm
potriva căruia joacă acum. Im- 
Dreună cu fratele său Bela. Și 
cu Solyom. Și cu Bartalis. în 
fiecare an pleacă jucători de Ia 
Ciuc. Spre București, spre Cluj- 
Nanoca. sore Gheorghieni. spre 
Odorhei. Pleacă si pun umărul

la hocheiul din alte părți. La 
baza ..școlii de hochei" din ju
rul lui „23 August" stau si ju
cători de excepție ca Czaka, 
Calamar. Biro, frații Szabo, De- 
zideriu Varga. Veniti si ei. toți, 
de Pe meleagurile Ciucului.

Min. 40 : Repriza a doua s-a 
terminat și surpriza devine a- 
proape 
Se văd 
început 
dat în 
tificial

Repriza a treia : 
Emerich Mezei 
mai aspru ca de 
Scorul a devenit 
pierdut o situație 
tate numerică, 
proape proverbial în orașul na
tal. Din cauza nustilor. Acum 
6 ani. 
tre ei. 
treabă 
cheiști.

certă : 7-—3 pentru S.C.! 
roadele muncii care 
acum 5 ani. cind 

folosință patinoarul 
din Miercurea Ciuc.

antrenorul 
îsi dojenește, 
obicei, elevii. 
7—6 si ei au 
de superiori- 

Mezei este a-

au 
s-a 
ar

nr
au 
nr.

s-a înhămat 
toti de cite 
grea : să-i
Părinții lor

cu 36 din- 
6 ani. la o 
scoată ho- 
au adunat

POLO 
pentru locuri Id 
ticipâ Școlarii 
n-i-i Timișoara I 
Poli'tehnica Cil 
SERIE a DiviJ 
duminica dou| 
C.N.U (bazirl 
11) și Voința 
Oradea. Clasl

>
Rapfd I 
Dinamo I 
Voința I 
C.N.U. I 
Progresul I 
Crișul I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

cu 
Si

cumpărat ghete
19 si nr. 21...
complet. Antreno- 
echipe a orașului 

acum cu ei o oră 
se dozgheată picioa- 
dimineata. după o

bani si 
patine, 
echipament 
rul primei 
lucrează si 
pe zi. Nu i 
rele nici 
noapte dormită în patul cald. 
Dar pustii lui patinează ca e- 
chipa națională — se zice — de 
acum 25 de ani... Iar Iui Mezei 
îi nlace să spună : ..Dacă vom 
cădea anul acesta din grupa A 
a C.M.. ne vom ridica din nou 
cu puștii aceștia, cind vor de
veni seniori".

Min. 60 : 8—6 pentru
Miercurea Ciuc. Doctorul 
Ballo. nînă în 40 de ani. 
Iun tar Ia echipă eriiat în 
rist ad-hoc notează in iurna- 
lul în care este scris totul des
pre echipa din Ciuc : „Azi. 17 
octombrie, echipa noastră a fă
cut cel mai frumos meci din 
ultimii ani !...“

nr.

S.C. 
Bela 
vo- 
zia-

• IN GRUPA 
campionilor el 
ceri se desfăj 
duminica la 3 
arbitru neutru 
(București).

SCHI d
in cadrul unu 
cent, Gheorgl 
tocul 6 (din I 
seniorilor (Iun 
— 37,5 m td 
fost cîțtigqflH 
ria) cu 40 ml 
jun'O' . V. A« 
(din 28 de q 
m și 35,5 m I 
1 : A. Belman 
37,5 m . 210,5 
porte săritorii 
vacio, R.D. G 
ria și U.R.S.Sl
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Marginalii la Divizia națională de juniori
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• Dinamo București, echipa cu 
cea mai bună apărare, dar cu 
un atac destul de firav, con
tinuă să se mențină pe primul 
loc al clasamentului Diviziei na
ționale de juniori, loc pe care 
s-a... așezat din etapa a 4-a. • 
La un punct distanță de lider 
se află, însă, Sport Club Bacău 
și F.C. Constanța, formațiile cu 
cele mai fructuoase linii de atac, 
ambele mareînd împreună mai 
mult decît Jiul, Sportul studen
țesc, F.C.M. Reșița, F.C.M. Ga
lați, Rapid și... Dinamo la un 
loc ! • Dar, iată cum se pre
zintă, după 9 etape, clasamentul 
celor mai eficace jucători : Pe 
primul loc Leșeanu (U.T.A.) și 
Iancu („Poli“ Timișoara) — cu
7 goluri marcate fiecare. Nicșa 
(Corvinul) a înscris 6 goluri, iar 
Florean (Polit. Iași), Iordache 
(Rapid), Petcu (Corvinul), Tara- 
rache (F.C. Constanța). Antohi 
șț Pandichi (S.C. Bacău), cîte 5 
goluri. Tn continuare, un grup de
8 jucători cu 4 goluri fiecare : 
Ciobanu și Buică (Univ. Craio-

Bihor), Voicu- 
Solomon (S.C.

mișoara și Progresul București 
• In cele 9 etape disputate, nu 
mai puțin de 16 jucători au fost 
eliminați de pe teren. Motivațiile 
înscrise în foile de arbitraj ? In
jurii la adresa conducătorului jo
cului, faulturi repetate, lovirea 
adversarului fără balon. Această 
din urmă culpă este leit-motivul 
celor mai multe dintre eliminări. 
Vinovății au fost aspru sancțio
nați.
Obreja 
(„Poli* 
etape 
(A.S.A.
(F.C. Constanța)
I. Albu 
(U.T.A.) -

Printre aceștia se află E. 
(Polit. Iași) și Șt. Farka 
Timișoara) — cu cite 6 
suspendare, L.

Tg. Mureș) și A. Cirîc 
„ i cite 5 etape, 

(Rapid) și Fr. Reiss 
cite 4 etape. Numă

rul mare de jucători eliminați și 
avertizați denotă faptul că pro
cesul de ' 
neri in spiritul corectitudinii, al 
respectului fa(ă de adversar, co
echipier, arbitrii intilnirii și pu
blicul din tribune continuă să 
fie deficitar și principalii vino- 
vați sînt antrenorii lor. 
pregătesc zi de zi.

Simo

educare a acestor ti-

at, că 
tocmai 
e cel 
itualul 
Craio- 
ifirme 
tă cu 
ipovă- 

mult 
atarea 
discu- 
ce fac 

m-a 
>te, la 
— cu 
onvins 
otbal ! 
■ă la 
cecuta 
Dudu, 
i>s-ar 
dată... 

mele 
ajun- 
lenal- 
:ri ca 
etri în

I
I
I
I
I
I
I
I

va), Csosz (F.C. 
leț (F.C. Argeș), 
Bacău), Ionescu (Steaua), Ignat 
și Suru (F.C. Constanța). Așadar, 
nici o... detașare de ordinul 
spectaculosului, care să merite o 
evidențiere deosebită. Concluzia 
care se desprinde însă trebuie să 
dea foarte mult de gîndit și ea 
readuce în discuție 
mării unor atacanți 
zistenți, percutanți, 
balul nostru are 
• La jumătatea 
părți, divizia națională oferă și 
o altă constatare semnificativă : 
nici una 
dovedit 
cele 80 
proape 
victorii 
zultate _ 
bru valoric ? Mai de grabă echi
libru în sensul mediocrității. Doar 
într-o singură etapă, a 6-a, nu 
s-a înregistrat nici o victorie a 
oaspeților. Performerele, la acest 
capitol, sînt Dinamo (cu trei vic
torii în deplasare), F.C. Constan
ța, Sport Club Bacău, A.S.A. Tg. 
Mureș, Univ. Craiova, „Poli* Ti-

problema for- 
viguroși, re
de care fot- 
mare nevoie 
primei sale

dintre echipe nu s-a 
imbatabilă. Mai mult, din 
de partide disputate, a- 

jumătate s-au încheiat cu 
ale oaspeților (20) sau re
de egalitate (17). Echili-

OR
I Miercuri 27 octombrie

0 NOUA ETAPA
| ÎN „CUPA ROMÂNIEI'*

inulat ca
la C.S.M. 
n Arsene 
a C.S.M. 
de la ,.U" 
OST AML 
in cadrul

— Oltul 
leorghe — 
la femi- 

n Divizia 
oara întîl- 
ma scoli ne 

i. Victoria 
4 (10—5). 
â, . 
lat y 
13— 13F și 
fTut'vn fi- 

meritat.
fost ma r- 

i 3 (Poli), 
i). Au or- 

Mureșan 
—-coresp.)

oficial, asupra acumul&ri- 
efectuate ? Gindindu-nc că 
procedat cu bune rezultate

Ca principale carențe ale for
mațiilor noastre reprezentative 
sau de club manifestate în re
centele întîlniri internaționale 
sînt prezentate — și nu fără 
temei — lipsa de rezistentă, de 
pregătire fizică și, ca o con
secință a acestei grave defi
ciențe, decurgînd din ea, im
posibilitatea lor de a face față 
marcajului strict, uneori chiar 
„om la om“, aplicat astăzi, de 
regulă de către toate formațiile 
de prima mărime din Europa 
sau alte continente. S-a văzut 
elar că jucătorii noștri sînt 
mult incomodați de prezența 
adversarului în imediata apro
piere, de intervențiile neînce
tate ale acestuia cu scopul de 
a-i deposeda de balon sau chiar 
de a le limita libertatea de ac
țiune fără balon, așa cum o 
cer, astăzi, legile aspre ale de
fensivei. Se pare că și adver
sarii noștri sesizează acest lu
cru, pentru că observăm cum, 
in prima parte a intilnirii. ei 
accentuează acest „pressing”, 
exagerindu-1 chiar, pentru a-și 
vedea misiunea mult ușurată in 
a doua parte a intilnirii cînd 
mijloacele de reacție ale for
mațiilor noastre sint 
duse.

Sîntem de acord, 
una dintre laturile 
jucătorilor de frunte 
țială față de cerințele fotbalu
lui modern — se prezintă alar
mant de slabă. Ne putem mul
țumi, oare, numai cu consta
tarea ? F.R.F. a elaborat, zilele 
trecute, un ciclu de antrena
mente speciale pentru crește
rea potențialului fizic, program 
care devine obligatoriu pentru 
echipele noastre fruntașe. E o ac
țiune promptă, fără îndoială. Dar 
nu ar trebui să mergem și mai 
departe ? Nu ar trebui ea, 
PRIN și ÎN campionat, să se 
forțeze această pregătire, să se 
efectueze săptăminale probe de 
control publice, prin însuși me-

foarte re-

deci, că 
pregătirii 
— esen-

ciul 
lor
s-a 
astfel de către alte federații, 
socotim că și forul nostru poate 
interveni, cu măsuri speciale în 
direcția fortificării fizice a e- 
chipclor noastre, a acomodării 
lor cu ceea ce a devenit as
tăzi arma obișnuită a tuturor 
adversarilor din competițiile o- 
ficiale : apărarea „om la
om”, marcajul strict. Mulți 
au privit cu neîncredere, 
de pildă, folosirea unor bo
nificații de puncte în cam
pionatul francez pentru e- 
chipele care înscriu mai mult 
de trei goluri în deplasare ; as
tăzi, se constată că apariția 
unor atacanți foarte dotați din 
noua generație (Platini, Rou- 
yer etc.) e datorată și acelei 
măsuri, poate ciudată în enun
țarea ei, dar cu folositoare e- 
fecte pînă la urmă. Crosurile 
pe care echipele din prima di
vizie a campionatului ungar 
le-au efectuat și le efectuează 
săptămînal au dus în mod vi
zibil la creșterea potențialului 
fizic, foarte slab la aceste for
mații în ultimii ani.

Oare ar fi chiar așa de greu 
ca să se oblige toate formațiile 
din Diviziile A și B să prac
tice, pe întreaga durată a mc-

ciurilor din campionat, marca
jul strict dc către toate liniile, 
pe tot terenul, legîndu-sc a- 
ceastă obligativitate de sanc
țiuni ? Nu trebuie să ni se 
pară nimic exagerat sau ciu
dat din ceea ce poate grăbi 
asimilarea de către formațiile 
noastre fruntașe a unei arme 
pe care nu o stăpînesc. cu care 
sînt puse în inferioritate do 
adversarii de renume. O ase
menea obligativitate ar duce, 
implicit, prin sarcinile directe, 
personale și neîntrerupte care 
revin jucătorilor, la necesitatea 
deținerii unei pregătiri fizice 
fără reproș și a mijloacelor de 
aplicare și contracarare a apă
rării „om la om". E o propu
nere doar, cu siguranță că 
există și altele. Principalul este 
ca să nu se piardă timp (pen
tru că rămînerea noastră în 
urmă se accentuează) și — mai 
ales —r să nu se evite a se uti
liza campionatul în scopul pen
tru care el există : să pregă
tească echipe și jucători pentru 
confruntările internaționale ofi
ciale. Să nu ne speriem, deci, 
de măsuri, de obligații dc orice 
fel, impuse în această probă 
permanentă a fruntașelor fot
balului nostru.

Eftimie IONESCU

DURA RECENTELE ÎNTÎLNIRI INTERNATIONALE

cei care-i

1. DINAMO 9 6 2 1 10— 4 14
2. S.C. Bacău 9 6 1 2 21— 5 13
3. F.C. Constanța 9 6 1 2 20—10 13
4. F.C. Corvinul 9 4 4 1 15—10 12
5. Rapid 9 4 4 1 9— 8 12
6. A.S.A. Tg. M. 9 4 3 2 11—10 11
7. F.C. Bihor 9 4 2 3 13— 9 10
8. „Poli“ Tim. 9 4 2 3 10— 9 10
9. Polit. Iași 9 4 2 3 11—10 10

10. F.C. Argeș 9 3 3 3 15—12 9
11. Univ. Craiova 9 3 3 3 12—10 9
12. U.T.A. 9 4 0 5 14—10 8
13. Progresul 9 4 0 5 10—16 8
14. F.C.M. Galați 9 2 3 4 5— 7 7
15. Steaua 9 3 1 5 11—15 7
16. F.C.M. Reșița 8 2 2 4 8—11 6
17. Sportul stud. 8 0 1 7 4—18 1
18. Jiul Petroșani 9 0 0 9 2—27 0

(Urmare din pag. 1)
Așa s-a marcat unicul gol al meciului F.C.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara : Atodiresei (nr. 7) a șutat cu stîngul, făcînd inutilă 
intervenția portarului Catona Foto : P. FUCHS—Reșițațiuni) să persevereze pe dru

mul care se impune (exigență, 
volum și intensitate corespun
zătoare în antrenamente), pen
tru ca decalajul de pregătire 
fizică dintre fotbaliștii noștri și 
cei din alte echipe, de peste 
hotare, să nu se accentueze, să 
fie redus și apoi anulat. Dar, 
nu e vorba numai de atît. ci 
intervine aici și un alt aspect 
— de mai largă anvergură, de 
perspectivă — cel al selecției 
jucătorilor de inaltă performan
tă, de care trebuie să ne pre
ocupăm in paralel.

Componentă de bază a fotba
lului modern, pregătirea atleti
că a început să cîntărească prea 
mult in arena internațională, 
pentru ca noi să ne mai per
mitem a o neglija !

Fotbalul total respinge „flu- 
turașii" de o singură repriză...

nu numai din acest punct de 
vedere, ci constituie o piesă 
forte Și la ..dosarul" — dezbă
tut cu frecvență 
ultima vreme — 
toarei pregătiri 
tru susținerea.
tensitate. a efortului în teren 
pe durata celor 90 de minute.

A fost evidentă, miercuri, 
diferența de comportare a echi
pei noastre în prima repriză, 
față de cea de-a doua. Or. 
ceasta diferență nu poate 
explicată numai prin plusul 
decizie în ioc manifestat 
Schalke după pauză. Mai mult 
chiar, lucrurile ar fi trebuit să 
se prezinte invers. Sportul stu
dențesc fiind echipa care să 
atace din ce în ce mai mult, 
care să forțeze detașarea, re
zultatul favorabil. Tipic ni se 
pare exemplul lui Cassai (ju
cător de mijlocul terenului, 
deci supus cel mai mult solici
tărilor) care — după ce a fost 
unul dintre cei mai buni de pe 
teren în primele 45 de minute 
— a cedat în final, fiind depă- 

realizări de joc și rezis- 
la 
de 
rol

și acuitate în 
al nesatisfăcă- 

fizice. pen- 
cu aceeași in- CU OCHII LA CEAS...

celelalte etape, 
conditiuni norma- 
de fotbal din Di-

• Dacă în 
disputate în 
le. meciurile 
vizia A n-au oferit prea mul
te aspecte pozitive privind ca
litatea jocurilor. evident, nu 
puteam cere mai mult etapei 
trecute, desfășurate sub sem
nul frigului, al ploii si al te
renurilor grele si alunecoase. 
De data aceasta au existat, cel 
puțin, motive obiective, obser
vatorii și arbitrii reținînd. to
tuși. faptul că echipele au fă
cut o mare cheltuială de ener
gie. că au dovedit ardoare și 
ambiție, deși adesea au evoluat 
în fata unor tribune aproape 
goale, tăcute. înghețate si ele.
• In multe rapoarte, se in

sistă și asupra corectitudinii cu 
care. în general, echipele Și-au 
apărat șansele. Printre meciu
rile care au oferit astfel de e- 
xemple figurează și partida de 
mare luptă dintre Sportul stu
dențesc Și Dinamo, despre care 
observatorul federal Cornel 
Drăgușin spune că „s-a dispu
tat într-o notă de perfectă 
sportivitate", criticabil fiind, 
totuși, jocul dur al lui Lucuță, 
un jucător tînăr care se poate 
afirma Și altfel, decît speriin- 
du-și adversarii, 
intimideze, 
consideră rezultatul 
ținînd seama de perioadele de 
superioritate ale celor două e- 
chipe (Dinamo. în prima repri
ză. iar Sportul studențesc, du
pă pauză), dar, spre deosebire 
de aprecierea cronicarului 
nostru, socotește că golul 
studenților „a fost înscris 
din ofsaid". Tușierul care n-a 
semnalizat 
Gheorghe 
cu 6. iar 
Dinulescu
• Pe post de... cronicar spor

tiv. arbitrul Francisc Coloși re-

I Miercuri 27 octombrie se va 
disputa o nouă etapă în ..Cupa 
României". Iată programul jocu
rilor : C.S. Botoșani — Con
structorul Iași. Bradul Vama — 
Metalul Rădăuți. Cetatea Tg. 
Neamț — C.S.M. Borzesti. Le- 
tea Bacău — C.S.U. Galați. La
minorul Roman — Unirea Foc
șani. Dacia Unirea Brăila — 

j Chimia Brăila. S.C. Tulcea —
Minerul Macin. Cimentul Med- 

1 gidia — Metalul București. Car- 
. păți Sinaia — Gloria Buzău,

Unirea Bolintin din Vale — 
I Automecanica București. Elec

tra București — Autobuzul 
București. Chimia Găesti — Pe
trolul Ploiești. Muscelul Cîmpu- 
lung — C.S. Tîrgoviste. Pro- 

‘gresul Corabia — Dinamo Sla
tina. Metalurgistul Sadu—Pan
durii Tg. Jiu. Minerul Motru 
— Chimia Rm. Vîlcea. Dierna 
Orșova — Metalul Oțelul Roșu. 
Ceramica Jimbolia — Rapid A- 
rad. Bihorul Beiuș — Banatul 

I Timișoara. Rapid Jibou — Voin
ța Oradea. Minerul Ilba — O- 
lîmpia Satu Mare, Minorul 

I Baia Sprie — C.I.L Sighet. 
I Construcții-montaj Cluj-Napo- 
’ ca — C.F.R. Cluj-Napoca. Con- 
Istructorul Alba Iulia — Lami

norul Teliuc. ICIM Brașov — 
Șoimii Sibiu. Carpați Mîrșa — 
C.S.U. Brașov. A.S. Miercurea 

I Ciuc — Gloria Bistrița. Gaz 
metan Mediaș — Steagul roșu 
Brașov. Toate partidele vor în- 

I cepe la ora 14.
• MECI RESTANȚA ÎN „CUPA 

I ROMÂNIEI*. Dierna Orșova —
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 2—0 

I (0—0).

I
I
I

13T și <

LA CLUJ- 
ul final 
ia A. Par- 
dvstria li-
Mureș și 
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rogramate 
inamo — 
de la ora
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43—79
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clasat pe 
în proba 
ir : 38 m 
l) .ca re a 
RqUnga- 
3 p. la 

locul 10 
rind 36,5 
1,5 (locul
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LOTO

a-
fi 

de 
de

a obținut pri- 
arbitrul me- 
arată că. in 

perioade „jo- 
de nivelul

șit. ca 
tență 
doua, 
celași

Dinamo 
meciurile 
pentru a 
picior — 
zentativă 
cu Cehoslovacia din 
sezon, au cedat — i 
nea — f 
se pare, 
poate fi 
excepție, 
curgînd 
ciale de 
petă atît la 
citate, cît Și 

principale echipa na-

efort. în repriza a 
Oblak. omul cu a- 
din echipa adversă 
la Milano. Steaua în 
cu F. C. Bruges și — 
extinde sfera exem- 

echipa noastră repre- 
în cele două meciuri 

i actualul 
de aseme- 

a doua. Ni 
că nu mai 
situații de 

izolate, de-

în repriza
de aceea.

i vorba de 
de cazuri 

circumstanțe spe- 
Fenomenul se re- 
echipele fruntașe 
Ia nivelul exprc- '

din 
ioc.

sici lor 
țională.

Apare, 
trenorii 
Colegiul 
federația (care au sesizat ca
rențele și au inițiat unele ac-

deci, necesar ca an- 
echipelor divizionare, 
central al antrenorilor.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 15 OCTOMBRIE 1976 :

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
100% — autoturism ..Dacia 1300“ ; 
cat. 2 : 4 variante 10% a 11.889 lei ; 
cat. 3 : 8,05 a 5.907 lei ; 
14,30 a 3.325 lei ; cat. 5 : 
1.084 lei ; cat. 6 : 102.85 a 
Report categoria 1 : 58.654

Extragerea a Il-a : cat. 
variante 10% a 20.642 lei ; 
2.45 a 19.272 lei ; cat. 
6.296 lei ; cat. D : 10,85 a 4.352 lei ;

C :

cat. 4 :
43.85 a
462 lei.
lei.
A : 4

cat. B :
7,50 a

cistiguti ii> 
AUTOTURISM!

SI BANI

55,15 a 856 Iei ; cat. F
372 lei ; cat. X : 1.236,20

REZULTATELE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 20 OCTOMBRIE 1876

I. Sportul st. — Schalke 04
II. St. Etienne — Eindhoven

III. Re«al Madrid — F.C. Bruges
IV. Banik Ostrava ~
V. Torino -

VI. Boavista 
VII. Manchester U.

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII.

XIII.

Bayem M. 
Borussia Monch. 
- Levski sofia 

Juventus 
Magdeburg — Din. Zagreb 
Austria — St. roșie Belgrad 
Apoel Nicosia — Napoli 
Milan — Akademik Sofia 
A EK Atena — Derby County 1 
FC Basel — Atletico Bilbao x

ACTUALITĂȚI
• DOUA ÎNTÎLNIRI INTERNA

ȚIONALE PENTRU REPREZEN
TATIVA SECUNDA. Continuînd 
să acorde toată atenția progra
mului de pregătire a reprezen
tativei secunde, forul de specia
litate a perfectat pentru aceasta 
încă două întîlniri amicale in
ternaționale. Este vorba de jo
cul cu echipa similară a Unga
riei» programat a se desfășura 
la 10 noiembrie în localitatea 
Szcksart și de cel cu reprezen
tativa B a R. F. Germania, care 
se va disputa, o săptămînă mai 
tîrziu. la Timisoara.
• UN NOU TRIAL PENTRU

jucătorii din divizia b. 
Luni la ora 12 sînt convocați, la 
sediul F.R.F.. un număr de 54 
de jucători ce activează în eșa
lonul secund cu scopul de a se 
cunoaște elementele ” “
de eventuale selecții pentru lo
turile reprezentative.
lot masiv se vor forma trei e- 
chipe (pe criterii de vîrstă) la 
care vor funcționa antrenorii V. 
Blujdea, N. Tătaru și P. Gavrilă, 
acestea urmînd să evolueze marți, 
de la ora 11. pe stadionul Pro
gresul. după următorul 
gram : două echipe vor juca 
tre ele. iar a treia va întîlni 
divizionara A Progresul.
• MUSCELUL CIMPULUNG

F. C. BRĂILA 3—2 (0—1).
acest meci amical, disputat i 
au marcat M. Popescu, Radu I și 
Dobrescu pentru Muscelul, respec
tiv Cristache și Ologu.

susceptibile

Din acest

pro- 
, în- 

pe

în 
ieri.

încercînd să-i
Cornel Drăgușin 

echitabil.

această poziție, 
Retezan este notat 
centralul Constantin 
a primit nota 7.

r~

marcă prestația lui Radu II 
(F.C. Argeș) în meciul cu S-C. 
Bacău : „Un jucător care nu-mi 
atrage atenția pentru prima 
oară care confirmă mereu, un 
jucător cu mobilitate, combativ 
Și permanent în căutarea porții 
adverse".
• F.C.M. Galați 

ma victorie, dar 
ciului. N. Rainea 
afara unor scurte
eul a fost nervos. 
Diviziei B“. Tn foaia de arbi
traj. N. Rainea consemnează și 
faptul că cei de la F.C.M. Ga
lați i-au făcut semn să fluiere 
mai devreme sfîrșitul partidei, 
„ceea ce arată că resursele lor 
fizice și morale se epuizaseră". 
Bineînțeles că N. Rainea n-a 
ținut seama de această ru
găminte... neregulamentară.

• A „trăi” meciul echipei 
tale, a trece prin diferite stări 
sufletești, este o trăsătură ca
racteristică a unui antrenor. 
Din acest punct de vedere C. 
Rădulescu (Politehnica Timi
soara) fiind cunoscut pentru 
dragostea sa față de echipa pe 

Din păcate, 
această oa- 
multe ori pe 

pe drumul 
nesportivității.

care o antrenează 
această dragoste, 
siune îl conduc de 
un drum greșit, 
indisciplinei, al —.------
După meciul cu F.C.M. Reșița, 
observatorul federal Traian- 
Șerbănescu cere „chemarea lui 
C. Rădulescu Ia Federație, in- 
trucît a avut o atitudine inad
misibilă pe marginea terenului, 
aducînd injurii propriilor jucă
tori Și brigăzii de 
tă de repetatele 
Rădulescu ar trebui 
să facă drumul de 
ra la Federație Și 
nu este nici în avantajul Iui. 
nici al echipei pe care o antre
nează.

arbitri" Fa- 
abateri. C. 
de multe ori 
la Timișoa- 
înapoi. Dar

Jack BERARIU „

MARI SI NUMEROASE
CISTIGURI IN BANI

SI
VI

LA

AUTOTURISME
SE

LOZ
OFERĂ
IN PLIC

Numai cine joacă poate ciștiga!



IERI, IN CAPITALĂ. IN C.C.E. IA BASCHET DINAMO VIRGINIA RUZICI

ND A PUTUT VOICE DE MACCABI TEL AVIV
Învingătoare la Barcelona DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

în meciul desfășurat ieri seară 
în sala Floreasca. în cadrul C.C.E. 
la baschet masculin, Dinamo a în- 
tîlnit o adversară redutabilă — 
Maccabi Tel Aviv care a cîșt.’gaț 
cu scorul de 89—83 (47—35). Mai 
preciși în aruncările la coș și su
periori în disputa sub panouri, 
oaspeții au avut avantaj aproape 
tot timpul, obținînd la un moment 
dat un avans de 19 puncte, (min. 
24 : 57—38). Dinamoviștii, ratînd 
mult ch’iar și din situații clare, au 
izbutit de abia în ultimele 10 mi
nute să domine întrecerea, dar nu

putut să refacă decît o parte 
handicap, datorită în mare

au 
din ----------- - -
măsură bunei evoluții a lui Dan 
Niculescu.

Au înscris : Niculescu 26 (19 în 
repriza secundă). Diaconescu 11, 
Popa 11, Uglai 11. Georgescu 10, 
Braboveanu 4, Novac 4, Caraion 2, 
Chivulescu 2, Ivascenco 2 pentru 
Dinamo, respectiv Quilcie-Perry 
22. Boatwright 20, Minkin 17, Bro
dy 10, Silver 10, Griffin 8. Berko- 
vitsch 2. Au arbitrat : J. Jarzebin- 
ski (Polonia) și H. Erden (Turcia). 
(D. St.)

BARCELONA. — Tn proba de 
simplu femei din cadrul turneu
lui de tenis de la Barcelona, Vir
ginia Ruzjici a eliminat-o cu 8—10, 
7—5, 6—1 pe italianca Maria Na- 
suelli, iar Florența Mihai a în
vins-o cu 6—2, 6—3 pe Petra Del- 
hees (Elveția). în sferturile de fi
nală Virginia Ruzici a ' •-- -
cu 6—4, 6—4 pe Michele 
(Belgia). Alte rezultate : 
Marsikova (Cehoslovacia) 
bina Simmons (Iitalia) 6—2, 5—7, 
7—5 ; Elly Appel (Olanda) — Flo
rența Mihai (România) 6—2, 6—1; 
Renata Tomanova (Cehoslovacia) 
— Nathalie Fuchs (Franța) 6—2, 
6—3.

învins-o 
Gourdal 

Regina 
— Sa-

LA HAIFA, IN CUPA CUPELOR,
HAPOEL GVAT-YAGUR - STEAUA 83-71
Cupa cupelor la baschet mas

culin, competiție aflată la e- 
diția a 10-a, a început miercuri 
seară (toate meciurile s-au des
fășurat la ore înaintate). Echipa 
bucureșteană Steaua a debutat 
întîlnind. la Haifa, formația 
Hapoel Gvat-Yagur. în prima 
repriză, gazdele au dominat cu 
autoritate, acumulind un 
tai de 15 puncte, dar 
mătoarea oaspeții, cu 
rare mai agresivă, mai 
și cu acțiuni ofensive 
au echilibrat jocul și 
redus din handicap (est
doar cu trei puncte)- Scor fi
nal : 83—71 (43—28) pentru
Hapoel. Returul va avea loc 
miercuri 27 octombrie la Buca-

avan- 
în ur- 

o apă- 
atontă. 

precise, 
au mai 
« dreot.

La Alma Ata 
RECORDURI 

ALE PATINATORILOR
MOSCOVA, 21 (Agerpres). Lotul 

de patinaj viteză al României și-a 
încheiat stagiul de antrenament și 
pregătire efectuat la Alma Ata. Cu 
prilejul concursului de verificare, 
desfășurat pe patinoarul ,,Medeo“, 
sportivii români au evoluat re
marcabil stabilind numeroase re
corduri naționale. Astfel, Vasile 
Coroș a realizat noi recorduri în 
probele de 500 m — 40,4 ; 1000 m 
— 1:24,2 și la poliatlon sprint — 
165,650 p. Recorduri au mai obținut 
Eva Molnar (500 m — 46,4 și poli
atlon sprint — 193,600 p). Cornel 
Munteanu (5000 m — 7:56.3) și
Victor Sotirescu (3000 m — 4:44,4).

rești (sala Floreasca. ora 20).
ALTE REZULTATE : Olym- 

pique Fribourg (Elveția) — Be- 
siktas Istanbul 82—71 (40—35) ; 
A.E.K. Atena — Slavia Praga 
73—66 (40—24) ; Ettelbruck (Lu
xemburg) — A.B.C. Viena 
60—99 (23—48) ; Embassy All 
Stars (Anglia) — Villeurbanne
87— 83 (45—39) : Hogsbo (Sue
dia) — Wolfenbuttel 
Germania) 91—71 
Haarlem (Olanda) — 
Badalona 80—74 
Cerno More Burgas - 
(Belgia) 98—85 (38—22).

IN PRELIMINARIILE com
petiției feminine Cupa „Liliana 
Ronchetti" s-au disputat două 
partide. încheiate cu următoa
rele rezultate : C- S. Toulon — 
CUF Lisabona 92—42 (48—20) : 
L.K.S. Lodz — Agon Dusseldorf
88- 43 (47—17).

(R. F.
(51-40) : 

Juventud 
(35—35) : 

- Courtrai

PE SCURT • PE
desfă* 

pe șo

cuba: UH GIMNAST PERSEVERENT
mai cunoscut! 
apreciat pen- 
străduința sa.

CICLISM • Cursa unională, 
jurată în 14 etape (1743 km) 
selele din Uzbekistan, Tadjikistan și 
Kirghizia s-a încheiat la Tașkent cu 
victoria lui Aleksandr Averin urmat de 
A. Gusiatnikov la o secundă, si R. Sa- 
rafuiin la 3 :24,0.

GIMNASTICA • Orașul Bydgoszcz 
a găzduit întîlnirea dintre o selecțio
nată locală și echipa orașului Buda
pesta. Gimrvaștii polonezi au cîștigat 
cu scorul de 268,45—267,65 p. La in
dividual compus, 
polonezul 
urmat de 
55,15 p.

primul s-a clasat 
Andrzej Szayna — 56,95 p, 
maghiarul Istvan Vamos —

RUGBY 0 La Cordoba, selecționata 
No?l Zeelande a învins 
30—13 (20—6).

Argentina cu

ȘAH • Campionatul 
U.R.S.S. a continuat cu

s.

VARȘOVIA, 21 (Agerpres). — 
La Varșovia s-a desfășurat în
tîlnirea internațională amicală de 
box dintre echipele Poloniei și 
S.U.A. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 6—5. La cate
goria mijlocie mică, campionul 
olimpic Jerzy Rybicki l-a învins 
la puncte pe Adolph Watts, iar 
în limitele categoriei grea ame
ricanul John Tate a cîștigat prin 
abandon (III) în fața campionu
lui european Andrzej Biegalski. 
Celelalte rezultate : categ. semi- 
muscă : Henryk Pielesiak b.n. pe 
Andrian Dennis ; categ. muscă : 
Henryk Șrednicki învinge k.o. (I) 
pe Brett Summers ; categ. co
coș : Jerry Smith b.p. pe Miro- 
slaw Wawrznyak ; 
Leszek Kosedowski 
(II) pe Leonel Valencia ; 
semiușoară : Bogdan Gaj 
vinge k.o. (I) 
mons ; categ. 
Shields cîștigă 
lui Kazimierz 
semimijlocie : 
b.p.

categ. pană : 
învinge ab. 

; categ. 
Gaj da în- 

pe Thomas Kim- 
ușoară : Ronnie 

(li) în fața 
categ. 
Green 

pe Zbigniew Kicka ; categ. 
mijlocie : Lindel Holmes învinge 
k.o. (I) pe Grzegorz skrzecz ; 
categ. semigrea : Jacek Kuchar- 
czyk b.p. pe Rick Jester,

ab. 
szezerba ;

Roosevelt

TURNEUL DE ȘAH DE LA HALLE
BERLIN, 21 (Agerpres). — Ma

estrul român Volodea Vaisman a 
obținut o nouă victorie în cadrul 
festivalului șahist care se desfă
șoară la Halle. în runda a treia 
a turneului 
Vaisman (cu _ .
cîștigat la Bonsch (R. D. Germa
nă). Alte rezultate : Szmacinski 
(Polonia) — Michel (R. D. Ger
mană) 1—0 ; Malich (R. D. Ger
mană) — Augustin (Cehoslovacia) 
1—0 ; Rodriguez (Cuba) — Spiri-

masculin Volodea 
piesele negre) a

(Bulgaria) V2—Vq î Vogt 
Germană) — Uhlmann 

(R. D. Germană) V2—‘/a î Barczay 
(Ungaria) — Balașov (U.R.S.S.) 
‘A—V2. în turneul feminin, maes- 
tra româncă Lidia Jicman a re
mizat cu Worch (R. D. Germa
nă) rezultat consemnat și în par
tidele Borisova (Bulgaria) — Kli
mova (Cehoslovacia) și Porubski 
(Ungaria) — Hofmann (R. D. 
Germană).

donov 
(R. D.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
după care in clasament conduce Lidia 
Zaițeva cu 8’/, (1), urmată de Ano 
Ahșarumova 8 p (1).

• In turneul feminin 
Springs : Betty Stove 
buH 6—4, 7—5 ; ‘ “ 
Riedl 6—2, 6—3.

de la Palm
— Wendy Turn* 

Julie Anto-ny — Iris

TENIS • In turul doi la Barcelona : 
Orantes — Pierola 4—6, 6—0, 6—4 ; 
Ramirez — Dupre 6—1, 6—2 ; Mottram 
— Mandarino 6—2, 6—1 ; Fibak — 
Munta no-la 6—2, 6—4 ; Gottfried — 
Benavides 6—1, 6—0 ; Dibbs — Pin- 
to bravo 6—2, 6—3 ; Barazzutti — Kary 
2—6, 6—0, 6—1 ; Soler — Zuqarelli 
6—4, 6—3. • La Sydney, jucătorul 
indian Sas hi Menon l-a întrecut cu 
6_ 4, 6—3 pe neozeelandezul Brian
Fairlie, iar australianul Kim Warwick 
a reușit să-l elimine cu 7—6, 3—6, 
6—0 pe americanul Roscoe Tanner. 
Alte rezultate : Waltke — McNamara
6— 3, 6—3, Hagey — Lewis 2—6, 6—3,
7— 5 ; Ruff els — Reid 6—2, 6—4 ; Ed
mondson _  Gullikson 6—1, 6—2 ; Let
cher ■— Ismail el Shafei 2—6, 7—6, 
6—3 ; Crealy — Carmichael 6—3, 6—3.

VOLEI • In meci amical masculin
Ț.S.K.A. Moscova — Dukla Praga 3—0 
(10. 15, 11).

IN CUPELE EUROPENE 
LA FOTBAL

Etapa a doua a competițiilor 
europene a programat miercuri 
meciurile primei manșe în toate 
cele 3 întreceri. O scurtă tre
cere în revistă a principalelor 
întîlniri și bineînțeles evoca
rea surprizelor, ne va edifica 
asupra disputelor pasionante 
care au avut loc.

„Cupa României11 la hochei

■ M. CIUC, IN SERIE!
de debut a sezo- 
de hochei. „Cupa 
programat ieri la 

prima

Unul dintre cel 
sportivi cubanezi, 
tru modestia și 
este gimnastul Leon Richard. As
tăzi student al Facultății de psi
hologie din Havana, tînărul spor
tiv cubanez s-a remarcat încă 
din anii copilăriei prin aptitudi
nile sale sportive, evidențiindu-se 
printre ceilalți tineri admiși la 
internatul școlii primare Granma 
din Siboney. A înclinat la în
ceput spre atletism 
săritura 
doar 10 
Richard, 
norului 
a început inițierea în gimnastică 
încă de la vîrsta de 11 ani.

Au urmat ani de muncă și de 
învățătură. Eforturile, seriozita
tea, perseverenta lui Leon Ri
chard au fost răsplătite, el fiind 
selecționat în echipa reprezenta
tivă a Cubei pentru T. o. de la 
Miinchen. Acolo, în arenele spor
tive ale capitalei Bavariei, aceas-

făcut debutul 
Rezultatele nu 

bune, dar nici

(1,50 m ia 
în înălțime, cînd avea 
ani...), după care Leon 
sub îndrumarea antre- 

Antonio Juan Gutierez,

tă speranță a gimnasticii latino- 
americane, și-a 
destul de timid.
au fost prea 
dezamăgitoare.

Tînărul gimnast de culoare a 
continuat să se antreneze cu in
tensitate și roadele nu au întîr- 
ziat să se arate. în 1975, la Jocu
rile Panamericane, disputate la 
Ciudad de Mexico. Leon Richard 
a obținut medalia de aur la cal 
cu minere și la paralele, clasîn- 
du-se pe locul secund la indivi
dual compus. La Montreal. Leon 
Richard, ușor accidentat, a reu
șit un rezultat mai modest la cal 
cu minere, specialitatea sa, fiind 
notat cu 9,35 și 9,50, ceea ce i-a 
adus doar locul XIX.

Originar din provincia Oriente. 
studentul de azi în psihologie are 
25 de ani (1,78 m și 77 kg) șl 
muncește în continuare cu rîvnă. 
Speră să concureze cu mai mult 
succes la Moscova, în 1980.

Iata-l pe Leon Richard executind un dificil exercițiu la aparatul 
său preferat, calul cu minere Foto : PRENSA LATINA ,

R.D. germană: ATRACTIVE COMPETIȚII DE MASA
Alături de remarcabilele rezul

tate ale sportului de performanță 
— ultima ediție a J.O. fiind, din 
acest punct de vedere, un grăitor 
exemplu — mișcarea sportivă din 
R.D. Germană își înscrie printre 
realizările sale de seamă și des
fășurarea în bune condițiuni și cu 
un mare succes de participare a 
unui impresionant număr de 
competiții de m^să. Devenite azi 
tradiționale, majoritatea acestora 
sînt rodul unor interesante iniția
tive, fiind rezervate tineretului, 
care contribuie nu de puține ori 
chiar la organizarea întrecerilor.

Un exemplu în această privință 
îl constituie competiția de masă a 
tineretului din regiunea Magde
burg, care se va desfășura anul

viilor. La această dispută populară 
vor lua parte peste 1 milion 
concurenți, cărora le sînt 
vate amicale întreceri de 
orientare turistică, natație, 
tism. în cadrul competiției 
Magdeburg un loc aparte îl 
Crosul tineretului, la care se spe
ră că vor participa mai bine de 
90 000 de tineri.

O altă atractivă competiție de 
masă va avea loc l>a Kleinmach
now, orășel din apropierea Ber
linului, unde se va organiza un 
mini-campionat de ciclismrfond 
pentru copii. în ediția trecută, de 
pildă, la proba de 25 km s-au 
prezentat la start 135 de concu
renți. Acum există premise ca 
acest număr să fie depășit.

de 
rezer- 
marș, 
atle- 

de la 
ocupă

DISPUTE ECHILIBRATE, SCORURI STRINSE

Competiția 
nului oficial 
României", a 
patinoarul „23 August' 
etapă a returului din turneul 
final. Confirmîndu-și ascensiu
nea, S.C.M. Ciuc a întrecut din 
nou pe Dinamo.

Azi este zi de odihnă. între
cerea contiriuind cu etapa a 
doua a returului, sîmbătă. cînd 
este programată partida derby 
Steaua — Dinamo (ora 17). ur- 
mînd ca duminică să se dispu
te ultimele intilniri.

STEAUA — DUNĂREA GA
LAȚI 4—2 (1—1, 2—1. 1—0).
Victorie obținută destul de greu 
de lidera clasamentului compe
tiției. Gălățenii, profitînd de 
relaxarea din tabăra adversă 
(de unde au lipsit Netedu și 
Varga) au acționat energic de 
la început, conducînd cu 1—0 
pînă în minutul 14. egalînd la 
2—2 (min. 25) după ce Steaua 
preluase conducerea și ținînd 
sub presiune valorosul său ad
versar pînă în min. 53. cînd 
învingătorii s-au distanțat la 
două goluri (4—2). O mențiune 
pentru evoluția portarului V. 
Morar, excelent în tot meciul. 
Au marcat : Olenici (2). Caza- 
cu. Nistor pentru Steaua : Cor- 
duban și Kerciu pentru Dună-

rea Galați. Au condus bine, un 
meci desfășurat strict în limi
tele regulamentului (nici o eli
minare !). G. Tasnadi și A. Ba- 
lint.

S.C.M. CIUC — DINAMO 3—2 
(0—1, 0—0, 3—1). Meci cu o 
desfășurare rar întîlnită în com
petițiile noastre de hochei. Du
pă ce a condus cu 1—0 timp de 
50 de minute (prin golul mar
cat de Malihin în min. 15), Di
namo s-a văzut egalată dintr-o 
fază rarisimă : în superioritate 
numerică, portarul Iova, vrînd 
să evite o „degajare", i-a pasat 
pucul lui... Bașa care — bine
înțeles — a marcat (min, 50). 
Cinci minute mai tîrziu, ace
lași Bașa a adus la conducere 
formația sa. în același minut 
Dinamo a egalat, printr-un au
togol al lui Sandor (ca autor al 
punctului fiind creditat Solyom, 
ultimul jucător dinamovist care 
a atins pucul). Cînd ambele 
echipe păreau mulțumite de re
zultat, a urmat o „lovitură de 
teatru". Vrînd să evite o „de
gajare", portarul Iova a oprit 
din nou un puc și i l-a pasat 
tot lui Bașa, care a adus victo
ria echipei sale. Au arbitrat 
bine Gh. Mureșanu și M. Pres- 
neanu.

în
Madrid nu a putut 
F. C. Bruges (0—0), 
susținută la Malaga 
terenul fotbaliștilor 
este suspendat). Deci, 
belgiană păstrează prima șansă 
în returul de la 3 noiembrie* 
Formația turcă Trabzonspor a

Cupa campionilor. Real 
trece de 

în partida 
(deoarece 
madrileni 

echipa

TOATE

dispus cu 1—0 de F. C. Li
verpool, în urma unui penalty 
dictat de arbitrul Nicolae Rai- 
nea și transformat de Cemil in 
repriza secundă. Cu același 
scor s-au încheiat și partidele 
dintre St. Etienne cu 
Eindhoven (prin golul 
de argentinianul Piazza), 
rencvâros cu Dynamo 
(punct înscris de Onhausz), Ba
yern Miinchen a pierdut la 
Ostrava partida cu Banik (1—2), 
dar păstrează șansele promo
vării în sferturile de finală. 
Cehoslovacii au condus cu 2—0 
(Lorenc și Lyka), apoi Gerd 
Muller a redus din scor. Foarte 
pasionantă a fost întrecerea de

IREZULTATELE

Calin ANTONESCU

P.S.V. 
marcat 
și Fe- 
Dresda

la Torino, unde formația cu 
același nume a fost învinsă 
de Borussia Monchengladbach. 
Vogts a deschis scorul, apoi 
Wittkamp a înscris în propria-i 
poartă, ca, în final, tînărul 
Klinkhammer să semneze golul 
victorios al oaspeților. Dinamo 
Kiev a realizat scorul etapei, 
învingind cu 4—0 pe P.A.O.K. 
Salonic (Buriak 2, Kolotov și 
Slobodean).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Real Madrid — F. C. 
Bruges 0—O ; Trabzonspor — F. C. Liverpool 1—0 ; St. 
Etienne — P.S.V. Eindhoven 1—0 ; Ferencvâros Budapesta — 
Dynamo Dresda 1—0 ; Banik Ostrava — Bayern Miinchen 
2—1 ; A. C. Torino — Borussia Monchengladbach 1—2 ; Di
namo Kiev — P.A.O.K. Salonic 4—0 ; F. C. Ziirich — Pallo- 
seura 2—0.

CUPA CUPELOR : Carrick Rangers — Southampton 2—5 ; 
Atletico Madrid — Hajduk Split 1—0 ; Dinamo Tbilisi — 
M.T.K. Budapesta 1—4 ; Boavista Porto — Levsky Spartak 
Sofia 3—1 ; S. C. Anderlecht — Galatasaray 5—1 ; Ham
burger S. V. — Hearts of Midlothian 4—2 ; Slask Wroclaw — 
Bohemians Dublin 3—0 ; Apoel Nicosia — Napoli 1—1.

CUPA U.E.F.A.: Șahtior Donețk — Honved Budapesta 3—0; 
F. C. Koln — Grasshoppers Ziirich 2—1 ; Wisla Cracovia — 
R.W.D. Molenbeek 1—1 ; Hibernian Edinburgh — Osters 
Văxjo 2—0 ; F. C. Kaiserslautern — Feyenoord 2—2 ; Aka
demik Sofia — A. C. Milan 4—3 ; Slovan Bratislava — 
Queens Park Rangers 3—3 ; F. C. Basel — Atletico Bilbao 
1—1 ; F. C. Magdeburg — Dinamo Zagreb 2—0 ; A.E.K. 
Atena — Derby County 2—0 ; Eintracht Braunschweig — 
Espanol Barcelona 2—1 ; Wacker Innsbruck Videoton 
Szekesfehervăr 1—1 ; 
Belgrad 2—1 ; C. F. 
Manchester United — 
dențesc — Schalke 04

Videoton 
Austria Salzburg — Steaua Roșie 
Barcelona — S. C. Lokeren 2—0 ; 
Juventus Torino 1—0 ; Spartul stu- 
0-1.

în Cupa cupelor am consem
nat cea mai mare surpriză : 
partida de la Tbilisi (condusă 
de C. Ghiță), dintre Dinamo 
din localitate și M.T.K. Buda
pesta a revenit formației un
gare cu 4—1 (Takacs 2. Kiss, 
Csilag, respectiv Mahanidze in 
min. 90) ! în deplasare a cîști- 
gat și Southampton, care de a- 
semenea,- nu are griji în pri
vința calificării ca și Ander
lecht victorioasă pe teren pro
priu, cu 5—1. Se cuvine să a- 
mintim că partida dintre Atle
tico Madrid și Hajduk Split 
s-a încheiat cu victoria la li
mită a gazdelor : 1—0 (0—0),
prin golul marcat din penalty, 
de Cano.

în CUPA U.E.F.A. o singură 
victorie în deplasare. Să con
semnăm că unele 
fost extrem de 
Slovan Bratislava 
Park Rangers 3—3, 
tern — Feyenoord 2—2 (oaspeții 
au condus cu 2—1), Akademik 
Sofia — A. C. Milan 4—3 (gaz
dele au condus cu 2—0, 3—1< 
4—2), Manchester United — Ju
ventus Torino 1—0 (Hill, 
31) etc.

partide au 
pasionante :
— Queens 
Kaiserslau-

min.

C.M. 
Cen-

• în preliminariile 
(zona Americii de Nord și 
trale) : la Seatie, S.U.A. — Ca
nada 2—0 (0—0). • în meci
amical, la Djakarta : Indonezia 
— Australia 1—1 (0—1).
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