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tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A ÎNTREPRINS, IERI,
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■Ba ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

NOI VIZITE
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășii Manca Mă- 
nescu, Gheorghe Cioară, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Ific Verdeț, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, loan Ursu. 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, au 
vizitat, în cursul dimineții de 
miercuri, noi institute de cerceta
re și proiectare din domenii cu 
implicații importante pentru știin
ță și producție.

Continuare a întilnirilor do 
lucru efectuate de secretarul ge
neral al partidului în ziua» ante
rioară, această vizită a constituit 
un prilej de analiz“ cuprinzătoa
re, operativă și eficace, a sarci
nilor d« răspundere ce revin oa
menilor de știință, specialiștilor, 
în lumina documentelor progra
matice ale celui de-al Xl-lea. 
Congres al partidului, care des
chid națiunii noastre perspectiva 
luminoasă a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintării României spre comu
nism. Astfel, in cadrul unui rod
nic dialog, au fost examinate, 
prin prisma situațiilor concrete 
din aceste institute, aspecte de 
mare interes actual și de perspec
tivă ale activității .științifice, che
mată să aducă o contribuție tot 
mai însemnată la soluționarea ce
rințelor complexe ale dezvoltării 
economice și sociale, în ritm in
tens, a țării noastre, dezvoltare 
la temelia căreia trebuie să stea 
cele mai noi cuceriri ale științei 
și tehnologiei contemporane.

DE LUCRU
în același context, al preocu

părilor pentru dezvoltarea multi
laterală a țării în următorii ani, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, care l-au înso
țit în această vizită, au examinat 
schițele de sistematizare a Bucu
rești ului în perspectiva următoa
relor decenii, prezentate în ca
drul unei expoziții organizate la 
Palatul Sporturilor și al Culturii.

Pretutindeni, cercetătorii, pro- 
iectanții, toți oamenii muncii din 
unitățile vizitate, l-au întimpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu multă căldură t împărtășind 
cu însuflețire dorința întregii 
noastre națiuni, ei și-au exprimat, 
cu bucurie șl mîndrie patriotică, 
deplina adeziune Ia propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să fie reales secretar general al 
Partidului Comunist Român, la 
apropiatul forum al comuniștilor.

Primul obiectiv vizitat — Insti
tutul central de biologie.

Examinind modul cum se în
făptuiește programul național in 
domeniul biologiei și urvățămin- 
tului superior de ’ specialitate, 
spre ce direcții sînt îndreptate 
eforturile celor peste 499 de cadre 
de cercetare, eficiența activității 
lor, în ce măsură obiectivele 
acesteia răspund necesităților ac
tuale ale economiei. secretarul 
general al partidului se iniere-
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII FINALIȘTI:
ION ALEXE Șl ILIE DASCĂLU

ASTÂ-SEARĂ, PRIMA
Marți și miercuri, în Palatul 

Sporturilor și Culturii din Capi
tali au continuat Întrecerile pre
liminare ale campionatelor indi
viduale de box ale seniorilor. 
Spre deosebire de primele reu
niuni. meciurile au lost mult mai 
echilibrate, nivelul tehnic al dis
putelor fiind mai aproape de cel 
pretins unei finale de campionat. 
In pius, consemnăm cu satisfac
ție deciziile juste aie arbitrilor.

încă in deschiderea reuniunii 
de marți Iubitorii «nobilei arte" 
au asistat la o partidă atractivă, 
deosebit de frumoasă, în care au 
abundat procedeele tehnice de 
mare «oectaculezitate. Campionul 
de anul trecut al „muștelor*, 
constănțeanul Faredin Ibrahim,

GALĂ SEMIFINALĂ
a fost nevoit să facă apel la toa
te cunoștințele și resursele sale 
fizice pentru a infringe hotărî- 
rea tînărului dinamovist Teodor 
Dinu. Timp de două reprize, lup
ta a fost echilibrată, perioadele 
de dominare fiind împărțite. în 
ultimul rund, cind dinamovistul 
a abandonat tactica excelentă pe 
care i-o indicase antrenorul C.

Dumitrescu (box In defensivă <UI 
atacuri rapide, surprinzătoare), a 
fost contrat cu un croșeu de 
stingă Ia cap. Cum arbitrul t 
Gorgan n-a sesizat situația difi
cilă In care se găsea Dinu (șl 
deci n-a oprit lupta pentru a-1

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI MONDIAL DE VOLEI

la fele: ROMÂNIA-UNGARIA 3-0!
& Formația noastră masculină a pierdut cu 2-3 in meciul cu 

campioana olimpică, Japonia
Ea Ciudad de Mexico și Gua

dalajara au început turneele fi
nale pentru locurile 1—6 ale cam
pionatelor mondiale de volei (în 
celelalte 4 orașe mexicane — 
Monterrey, Puebla, Tijuana și To
luca — se desfășoară turneele 
pentru locurile 7—12, 13—18 si 
19—24).

In turneul feminin, la Guada
lajara, reprezentativa feminină a 
României a debutat cu un frumos 
succes, întrecînd de o manieră ca
tegorică formația Ungariei, după 
un joc dominat clar de voleiba
listele noastre. Scor 3—0 (3, 3, 12)

pentru România, care se insta
lează deocamdată în fruntea cla
samentului. Sextetul utilizat de 
antrenorii Șt. Roman și S. Chirițâ 
a acționat dezinvolt, cu multă si
guranță, atit în fazele la fileu cît 
și în apărarea din linia a doua, 
remareîndu-se îndeosebi prin for
ța ofensivă, prin buna dirijare 
a acțiunilor și prin siguranța în 
intervenții. O impresie deosebită 
au lăsat trăgătoarele principale 
Maria Cengher și Mariana Iones- 
cu. Voleibalistele maghiare au 
făcut tot posibilul să echilibrez- 
întllnirea în setul al treilea, cind

au creat unele dificultăți echipei 
române, dar valoarea superioară 
a echipei noastre a avut cîștig de 
cauză. în celelalte partide ale 
turneului final pentru locurile 
1—6 s-au înregistrat rezultate pre
vizibile. Japonia a învins fără di
ficultate echipa R. D. Germane : 
3—0 (2. 8, 10), iar reprezentativa 
U.RJS.S. a obținut victoria tot în 
trei seturi (14. 21. 13> In fața celei 
a Coreei de Sud. însă după un 
joc echilibrat și pasionant ca des-
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iha eluda tmmes>oaselo? osaziî de gol din repriza secundă

DINAMO Â OBȚINUT DOAR 1-1 CU F.C. KOLN
Dacă Dinamo ar fi jucat de 

la început, așa cum a evoluat, 
timp de 15—20 de minute, în cea 
de a doua parte a jocului, fără 
îndoială că manșa întîi. a dublei 
întîlniri cu valoroasa formație 
vest-germană F. C. Koln, din tu
rul II al Cupei U.E.F.A., s-ar fi 
încheiat cu un rezultat care să le 
fi dat diuamoviștilor dreptul de a 
privi, cu speranțe, returul de la 
5 noiembrie. Elevii lui Nicușor 
au avut însă o primă repriză cu 
mult sub valoarea lor individuală 
și a ansamblului echipei, s-au lă
sat dominați de miza meciului, 
sunradimensionînd-o și impresio
nați de clasa colectivă a adver
sarului, care astfel, a avut, evi
dent, o sarcină mai ușoară, reu
șind să depășească cu bine handi
capul jocului în deplasare.

în aceste cordițit. Dinamo n-a 
contat practic în disputa pentru 
obținerea unui rezultat favorabil 
în măsură să-i asigure califica
rea. decît jumătate sau chiar mai 
puțin din durata întregii partide. 
Mai precis, din mirt. 55, atunci 
cind „capul* lui D. Georgescu 
scos printr-un reflex uimitor do 
portarul Schuhmacher a dat parcă 
tonul unui adevărat iureș ofen
siv, care, din păcate, nu avea să 
se soldeze, in final, decît cu un 
singur gol, acela al remizei. Ce 
s-a întîmplat pînă în acest mo
ment de cotitură a meciului ? 
Asa cum era de așteptat, F. C. 
Koln a adoptat un dispozitiv 
foarte grupat, dar destul de elas
tic, apărîndu-se de cele mai multe

Mihni IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

O fază care ilustrează atit asaltul lui Dinamo (din repriza a 
doua) la poarta lui F. C. Koln, cît șt imbatabllitatea portarului 
Schuhmacher. Acesta reține sigur balonul, intre Sătmăreanu II, 
Dinu șî Dumitracheț, Foto ; Dragoș NEAGU,

(Continuare in pag. 2-3)

Damian Cîmpoeșu (dreapta) s-a calificat în semifinale, învingînd.u-1 
la puncte pe Ion Hodoșan Foto ; V. BAGEAC

PROGRAMUL SEMIFINALELOR PE AZI 
(ora 18.30)

semlhuscA :

COCOȘ :

PANA : 

sranrșoAnA 

MIJLOCIE S

AL Turei (Voința Cluj-Napoca) — I». Cozma (C.S.M 
Cluj-Napoca)
I. Coman (DC. Brăila) — P. Ganea (B.C. Galați)
XL Tone (B.C. Galați) — D. Dorobanțu (Dinamo BUC.) 
Al. Dobăeș (Metalul Bocșa Română) — V. Kiss (A.S.A. 
Cluj-Napoca).
Oh. Ciotlma (Steaua)— M. Ploieșteanu (Progresul Buc.) 
G. Poraetcu (Rapid) — I. Angelescu (C.S.M, Reșița)

: I. Vladimir (Dinamo Buc.) — Gh. v’iad (MuseeiuD
C. Dia (Muscelul) — C. ștefanovicl (Dinamo Buc.)
I. CySr'fi (Dinamo Buc.) — I. Kâducu (A.S.A. dul- 
Napocat
C. Coeirlea (B.C. Brăila) — M. Banu (Forul)

CAIACU1 Șl CANIIIA IIIIMANtASCA 
ȘI-AU ÎNTĂRIT POZIȚIA 

ÎN UITA INTERNAȚIONAIĂ
S-a consumat o altă ediție a 

campionatelor mondiale de ca- 
iac-canoe.

Mal tîrziu decît în alți ani, 
caiaciștii și canoiștii intră în va
canță cu glndul la competițiile 
anului viitor.

Cu toate condițiile speciale în 
care s-a desfășurat această a 
Xl-a ediție a „mondialelor* (pro
gramare tîrzie, altitudine, climă); 
Cele patru zile de examene de 
Ia Xochimllco, și în special ulti
mele două, în care au fost pro
gramate cele 18 finale, reflectă 
destul de fidel ierarhia existentă 
la ora actuală în sportul caiacului 
și canoeî. Ca și la ediția prece
dentă (la Tampere), „partea leu
lui* din totalul titlurilor și me
daliilor decernate a revenit re
prezentanților U.R.S.S., R.D. Ger
mane, Ungariei și României, care 
ău lăsat să Ie’ scape doar două 
titluri, unul cucerit de Polonia, 
Ia K 2 — 500 ru și unul — ma
rea surpriză a. campionatelor l —<

de Italia, la caiac simplu fonii, 
prin Oreste Berri, care aduce 
țării sale prima medalie de au» 
la campionatele lumii. Așadar, 
rezultate, în marc, scontate, chian 
dacă împărțirea între cele patru 
mari forțe a medaliilor pe probe 
diferă față de anul trecut. An» 
spune chiar că între aceste pu
teri ale caiacului și canoei s-au 
produs apropieri, întrucît R. D. 
Germană a obținut cu două meda
lii de aur mai mult ca la Tampere, 
iar România cu una, în timp' ce 
Ungaria a cucerit mai puține. 
Să subliniem, totodată, că sovieti
cii au dominat probele de canoe —■ 
au cîștigat cinci din cele șasa 
curse —, reprezentantele R. D. 
Germane au terminat învingătoa
re în toate întrecerile feminina 
— și în toate au beneficiat da 
aportul unei excepționale spor
tive, Anke Ohde, campioană)

I

(Continuare în pag. 2-3)



LA f'ELECTRONICA”

PARAMETRII PRODUCȚIEI
PRIM-PLAN

VASILE DÎBA

PCR SI Al SPORTULUI
O mare întreprindere aflată în 

cartierul bucureștean Obor, pur- 
tînd un nume foarte cunoscut : 
„Electronica".

De cum pășești în incinta ei, 
ești cuprins de emoție. Te afli, de 
fapt, în mijlocul acelora care prin 
munca lor trimit în casele oame
nilor din țara noastră (sau din 
Anglia, R. A. Egipt, Franța, R.D. 
Germană, R. F. Germania, Pakis
tan, Ungaria ș.a.) aparate de ra
dio, televizoare și alte utilaje. O 
unitate industrială în vîrstă de 25 
de ani, care —. pe - drept — se 
mîndrește cu faptul că a execu
tat, pînă acum, peste 7 milioane 
de aparate de radio și două mili
oane și jumătate de televizoare.

...Vizitînd cîteva secții de pro
ducție, însoțiți de secretarul orga
nizației de partid, tovarășul Ion 
Gîrtone, aflăm că pretutindeni se 
muncește cu entuziasm, cu dorin
ța fermă de a întîmpina cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului cu 
succese remarcabile. Notăm cîteva 
dintre cele mai semnificative : 
„S-au realizat, pînă în prezent, 60 
de milioane lei din planul pro
ducției globale" ; „noul televizor 
„Diana II“, cu un tub cinescop 
de 61 cm pe diagonală, tranzisto
rizat în proporție de 6O’/o și cu o 
durată de funcționare mărită"; 
„radioul receptor — „Gloria" — 
executat la cele mai înalte exi
gențe pe plan mondial" ; „televi
zorul Cosmos III, mult îmbunătă
țit" ; „s-a construit un televizor 
portabil, total tranzistorizat" ; „în 
1970 exportam în 9 țări — anul 
acesta în 17".

Nu uităm, însă, că reprezentăm 
Un ziar de sport și, în consecin
ță, la sediul asociației sportive 
„Electronica — Obor II", îl între
băm pe președintele asociației 
sportive, Ștefan Drănău : „Oame
nii de aici, către care ar trebui să

trimitem un gînd bun de cite ori 
învirtim butonul aparatului de 
radio sau ne așezăm în fața tele
vizorului, iubesc 
tică ?“ Discutăm 
temă.

Mai întîi este 
de performanță, 
chipe de șah (în Divizia 
fotbal (în Divizia C), 
(masculin și feminin), de tenis de 
masă (în campionate orășenești).

Multe ni se spun, însă, despre 
sportul de masă. Sînt nenumărate 
manifestări care atestă dragostea 
față de sport a celor de la „E- 
lectronica". în principal, se orga
nizează cupe tradiționale, la fot
bal, volei, tenis de masă, majo
ritatea în cinstea celui de al 
XI-lea Congres al Partidului. Ni 
se vorbește mult despre campio
natele pe asociație între secții, a- 
teliere. Se constată, de asemenea, 
o mare dragoste față de turism: 
în medie circa 200 de oameni

sportul ? îl prac- 
mult pe această

vorba de
Asociația

sportul 
are e- 
B), de 

de volei

pleacă în excursii la fiecare sfîr
șit de săptămînă. Gimnastica în 
producție este practicată de peste 
3 000 de amatori.

Bucuroși de cele aflate, ne pre
gătim de plecare, dar sîntem re
ținuți pentru o completare a do
cumentării noastre. Ni se dau 
numele cîtorva oameni de nădejde 
din întreprindere, sportivi buni i
C. Tudor — muncitor (antrenorul 
echipei de volei), S. Cîmpeanu — 
muncitor, ing. Gh. Pelin, ing.
D. Dobrescu, Șt. Sabău — matri- 
țer, Monica Răcaru, Cristina 
Strzlebinschi — muncitoare, 
Vintilă — matrițer și... ing. 
onora Gogilea (foarte bună 
fesional în cadrul serviciului 
și o mare animatoare a șahului)...

Evident, la „Electronica", se în- 
timpină înaltul forum al comu
niștilor cu mari succese în muncă, 
dar și în sport.

Gh. 
Ele- 
pro- 
CTC

Modesto FERRARIN1

CUPA BIHORUL^11
Concursul internațional de aeromodele 

..Cupa Bihorului", desfășurat recent Io 
Oradea, s-a bucurat de un frumos succes. 
Au participat, pe lingă sportivii diferitelor 
secții de aeromedeîism din țară, cite o re
prezentativă a orașelor Katowice (Polo
nia), Nyiregyhaza și Debrețin (Ungaria). 
Cele trei probe ale competiției au fost 
ciștigate, in ordine : viteză 2,5 cmc — 
H. Rakwald (Katowice), acrobație — 
Gh. Csomo (Plastica Oradea), curse —

LA AEROMODELISM
I. Balog (pilot) — V. Dorany (mecanic) 
— Nyiregyhaza. Cu acest prilej. Alexan
dru Csomo (Plastica Oradea), a stabi
lit un valoros record republican do vi
teză, cu 248 km/otâ (v. r. 236 km/oră). 
întrecerile s-au încheiat cu o spectacu
loasă demonstrație de acrobație aero- 
modelistică, efectuată pe stadionul din 
localitate, unde s-au remarcat, îndeosebi, 
evoluțiile executate de George Craio- 
veanu, ontrenor emerit.

• LA ASOCIAȚIA SPORTIVA Con
fecția Vaslui aproape 1800 de 
au îndeplinit primele 
alergări și jocuri) ale 
,,Sport și sănătate". • 
MINUȚIOASA REVIZP

tinere 
norme (la 
Complexului 

__________ _ DUPĂ O 
MINUȚIOASA REVIZIE a instalațiilor 
$-a deschis patinoarul artificial de 
la Poiana Brașov. Amatorii de pati
naj au acces pe oglinda de gheața 
marți, joi, simbătă (dupâ-cmiazo) și 
duminica — toată ziua. • PESTE 
2000 DE ELEVI SIBIENl, din școlile 
de toate gradele, au participat du
minică ia deschiderea anului spor
tiv școlar. Ei au asistat la demon
strații de gimnastică, box, haltere 
și culturism și au prezentat spectato
rilor, prezenți la meciul divizionar de 
fotbal dintre Șoimii și Victoria Călcn, 
un reușit program de gimnastică 
acrobatică și de ansamblu. • SPOR
TIVII DE LA SCHELELE PETROLIFERE 
din Moreni, GâeȘti, Titu și Tîrgoviște 
s-au întîJnit pe stadionul din Moreni, 
unde s-au întrecut la atletism, fot
bal, handbal, volei, tenis și ping- 
pong. Printre cîștigători s-au numă
rat Maria Duță, Cristina Sâvescu, 
Mihaî Simion (Moreni), Maria Gri- 
gore (Titu) — la atletism, Schela 
Găești — la fotbal, Grupul școlar Pe
trol Tirgaviște — la handbal băieți și 
volei și Vasile Biru (Schela Cîmpi- 
na) - la tenis. • LA SATU MARE 
a avut loc o reușită competiție atle
tică, „Cupa școlilor generale", la 
care au participat peste 500 de elevi. 
Au avut Ioc concursuri la probele de 
alergări, sărituri și aruncarea greută
ții și a mingii de oină. Pe primele 
locuri s-au clasat : Școala gen. nr. 7, 
Liceul Mihail Eminescu și Școala 
gen. nr. 5. • O COMPETIȚIE INE
DITA de fotbal la Hunedoara : „Cu
pa cadrelor didactice", la care își 
dispută întîietatea 10 echipe formate 
din^ cac^re didactice, profesori și în
vățători. Pînă în prezent s-au remar
cat _ formațiile Școlilor generale nr. 
7 și 10 și a Liceului industrial side
rurgic. • NUMEROȘI LOCATARI 
părinți și copii — din cartierul Stea
gul Roșu „Zizin" din Brașov au lu
crat la amenajarea unei mlcrobaze 
sportive. Acum, asociația de loca
tari. nr. 5 se poate mîndri cu tere
nuri de baschet, volei, handbal și cu 
un sector cu 3 mese pentru tenis. 
• PE STADIONUL LOCOMOTIVA 
din. Adjud se va da în folosința în 
curînd un club, unde amatorii vor 
putea juca Tenis de masă, șah și bi- 

î,». 5OMITETUL MUNICIPAL
U.T.C. BIRLAD și forul sportiv local 
au organizat „Crosul fetelor", o reu
șita întrecere pe teren variat la 
care au fost prezente aproape 400 de 
tinere.

CORESPONDENȚI : M. Moga, G. 
Lorac, I. lonescu, Gh. Ilinca, I. Toth, 
l. Vlad, C. Gruia, AL Sirbu și F. 
Solomon,

Cine ar fi crezut oare că vasile 
Dîba se va întoarce de la cam
pionatele mcxndiale din Mexic 
cu două medalii de aur ? Proba
bil că nici tînărul caiacist dina- 
movdst nu credea în acest fru
mos vis. Dar iată, frumosul vis 
este acum realitate, la prima par
ticipare la campionatele lumii 
Dîba reușește ceea ce altora le 
este imposibil într-o carieră în
treagă. Performanța trădează un 
talent de excepție, îl așează pe 
Vasile Dîba în rîndul campionilor 
de rasă, din clasa unui Vemescu 
sau Patzaichin.

Comparația cu Vemescu nu este 
forțată. De fapt, ea ne-a fost in
spirată încă în această vară, la 
regata Snagov, când Dîba cîștiga 
proba de 500 m. Ziarul nostru 
scria atunci în cronica concursu
lui „...Vasile Dîba, un caiacist 
tînăr și talentat, foarte serios, 
care promite să fie un nou Ver- 
nescu*...

...La o săptămînă de la Regata 
Snagov a avut loc la Duisburg 
regata jubiliară a Federației in
ternaționale. Aici. Dîba se clasea-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

număra), dinamovistul a devenit 
o pradă ușoară în fața campio
nului, care l-a. depășit categoric, 
obținînd victoria în unanimitate.

Meciul-vedetă al reuniunii, din
tre ușorii Caistrat Cuțov și Cor
nel lioduț, și-a meritat titulatu
ra. In primele două runduri, Ho- 
duț a atacat curajos și l-a sur
prins deseori cu croșee la cap 
pe titularul echipei naționale. în 
ultimele trei minute, Cuțov s-a 
dezlănțuit, i-a plasat adversaru
lui numeroase lovituri la stomac 
și la cap, obținînd o victorie 
clară. După meciul Pometcu — 
Mareș, aceasta a fost cea de a 
doua întîlnire aplaudată la sce
nă deschisă. în aceeași reuniune, 
am avut și neplăcutul prilej de 
a-1 vedea pe campionul semigrei
lor (acum la cat. mijlocie) Ion 
Gyorffi, într-o formă nepermis 
de slabă. în meciul cu C. Iancu 
(Olimpia Buc»), în care a obți
nut, în final, o victorie la limi
tă, Gyorffi a fost de parte de 
valoarea sa.

Reuniunea de marți seara a 
fost mult mai plăcută. Ea a o- 
ferit celor prezenți meciuri mai 
spectaculoase și disputate la un 
nivel tehnic evident superior. în 
rîndul acestora se cuvine să le 
amintim pe cele dintre A. Turei 
— D. Negru, P. Ganea — V. Ju- 
gănaru, Al. Dobăeș — V. Drăgan, 
M. Ploieșteanu — I. Guță, G. Po
metcu — N. Buteseacă și (mai 
puțin) meciul vedetă, M. Tone — 
C. Buzduceanu, in care primii au 
obținut victorii.

Ca și în ultimele mari con
cursuri internaționale la care a 
participat, Gabriel Pometcu a 
fost Și de data aceasta urmărit 
de neșansă în tragerile la sorți. 
După ce în prima zi a compe
tiției a fost obligat să depună 
eforturi considerabile pentru a 
infringe rezistența și ambiția 
musceleanului I. Mareș, la nu
mai 24 de ore i-a fost opus un 
alt adversar ce se numără prin
tre cei mai valoroși boxeri ai 
categoriei, Nicolae Buteseacă 
(B. C. Galați). Incălzindu-se greu,

ca de obicei, Pometcu a terminat 
în dezavantaj prima repriză. Da
torită deosebitei rezistențe a gă- 
lățeanului, 
cu destulă 
pierdut și abia în ultima parte 
a disputei a reușit să acumuleze 
un infim avantaj, suficient însă 
pentru a putea fi declarat învin
gător.

Meciul vedetă al serii nu s-a 
ridicat, la nivelul așteptat. Aceas
ta pentru că Mircea Tone (B. C. 
Galați) a abordat lupta cu extrem 
de multă hotărîre, în timp ce 
adversarul său, Constantin Buz- 
duceanu (Steaua), a boxat timo
rat, reținut, sub așteptări. De 
altfel, în ultimul rund, Buzdu- 
ceanu a fost trimis și la podea 
de două ori (la primul k. d. clar, 
arbitrul spaniol E. Mateu n-a se
sizat și a lăsat lupta să conti
nue), terminînd meciul în difi
cultate.

In reuniunea de miercuri seara 
s-au disputat semifinalele de la 
categoria grea. In prima, Ilie 
Dascălu (Farul) cu un plus de 
tehnică și vitalitate a obținut vic
toria în fața lui Anghel Iancu 
(Muscelul) și dreptul de a lupta 
duminică dimineața pentru cen
tura de campion. Următorul meci 
a odus pe campionul țării Ion 
Alex'e (Dinamo Buc.) lui Vasile 
Lehăduș (B.C. Galați). Dinamo- 
vistul, mult mai mobil și cu un 
plus de viteză, a convină pe toți 
cei cinci judecători să-i acorde 
victoria la puncte.

★
Cîștigătoril tragerilor la sorți neu

tru un set de bilete : Teodor Mândi-

rapidistul a refăcut 
dificultate terenul

Biroul F. R. Box, anali- 
zînd neprezentarea la fina
lele campionatelor naționa
le a boxerilor Aurel Mihai 
(Farul), Marian Lazăr și 
Ștefan Florea (Steaua), a 
hotărît sancționarea aces
tor sportivi cu ridicarea 
dreptului de participare la 
campionatele naționale și la 
competiții internaționale pe 
timp de doi ani.

(caiac)
S-a născut la 24 

iunie 1954 la Juri- 
lofca ; are 1,84 m 
înălțime șl 80 kg 
greutate ; este mili
tar in termen, face 
parte din clubul 
Dinamo București ; 
a început practica
rea caiacului in ur
mă cu cinci ani la 
Delta Tulcea, fiind 
descoperit de fostul 
canoist, maestrul 
emerit al sportului 
Igor Lipalit ; vice- 
campion european 
de juniori in 1972
(la Snagov) la
caiac 2 — 500 m și
caiac 4 — 500 m ;
campion mondial la 
recentele întreceri 
de ia Xochimilco la 
caiac 1 — 500 m și 
ștafeta 4X500 m.

ză pe lacul 2 la K 1 — 500 m, în
vins cu-cîteva sutimi de secundă 
de renumitul caiacist maghiar 
Geza Csapo, dublu campion mon
dial la Tampere în 1973, neînvins 
în ultimii doi ani. La Xochimilco, 
înaintea startului, pentru cei mai 
mulți specialiști printre „fixu- 
rile" pronosticurilor erau și vic
toriile Iul Csapo In probele de 
caiac simplu 500 și 1000 m. Și 
dacă sportivul maghiar și-a apă
rat cu succes tiHul la 1000 m, în 
proba de viteză el a fost nevoit 
să se încline în fața exploziei 
românului, învingător cu aproape 
o secundă... După mal puțin de 
o oră, Vasile Dîba lua startul în 
ultimul schimb al ștafetei noas
tre de 4X500 m, la egalitate cu 
reprezentantul U.R.S.S. La sosire, 
din nou avantaj de aproape o se
cundă pentru caiacul României... 
...Vasile Dîba ane abia 20 de ani. 
In 1971, la 17 ani, cucerea două 
medalii de argint la „europenele" 
juniorilor de la Snagov. Acum 
aduce cu el din Mexic două me
dalii de aur. Peste doi ani, la 
Montreal...

PARTIDELE
că, str. Caporal Ruică 148 și Marin 
Leț, Intr. Pleinești 7, iar pentru cîte 
o pereche de mănuși de box : Nicolae 
Dumitrescu. Făgăraș, bd. 6 Martie -14 
și Erik Scheffer, str. Baba Do- 
chia 1 A.

REZULTATE TEHNICE
MARȚI, Semimuscâ : Al. Turei (Voin

ța Cluj-Napoca) b.p. (5-0) D. Negru 
(Dinamo Brașov), R. Cosmo (CSM Cluj- 
Napoca) b.ab. 3 P. Stîrcu (ASA Bacău), 
P. Ganea (B.C. Galați) b.p. (5-0) V. 
Jugănaru (Metalui Plopeni) • Musca : 
F. Ibrahim (Farul) b.p. (5-0) x 
(Dinamo), I. Gavrilă (Voința 
b.ab. 3 V. Rădulescu (Voința 
P. Dragu (Steaua) b.p. (5—0) 
(ASA Tg. Mureș) ® - - -
banțu (Dinamo) 
(Hidrot. C-ța), Al. 
Bocșa) b.p. (5—0) V. 
Buc.), V. Kiss (ASA 
(5—0) L. Horvath (Crișul 
Tone (B.C. Galați) b.p.

După ce i| 
campionatul J 
cîștigat cu 3 
mixt V. Sotl 
S. Mureșan.l 
s-a terminat!
5— 7, 10—8 1 
cuplu) și dJ 
adus echipei 
puncte în pl 
tă ieri), toi 
a fost nevoi 
în cele dini
6— 11.

Prin acea! 
București (al 
și Aurel S 
pentru a 5-1 
tlul de cam] 
sul este pe 1 
du-ne la eJ 
de-a lungul I 
și mai ales I 
de marți și I

Astfel, voi 
rea lui Vioi 
și Sever Mu 
șind învingi 
nulul nation! 
La fel, Virgl 
Simionescu, I 
loarea, au cl 
te meciuri- I

De la St 
Ilie Năstase 
București pjl 
cărui evoluți 
Iul cunoscut 
dut un set 
coechipieri, J 
de a-1 avea 
lui nostru I 
portat sub a 
mă deținătoi 
D. Hărădău.

în clasam! 
namo Bucur

RES
DIN CAMPIONATUL DE
Aminat din a VIII-a etapă, 

meciul dintre formațiile masculi
ne de Divizia A Steaua și Știința 
Bacău s-a disputat marți după 
amiază pe terenul asfaltat de la 
complexul sportiv Steaua, oferind 
celor prezenți o surprinzător de 
echilibrată confruntare. Spunem 
surprinzător din două motive. 
Primul ar fi acela câ oaspeții, 
deși lipsiți de aportul lui Odaie, 
au dat totuși o replică neaștep
tat de dîrzăj cu un excelent fond 
tehnic și tactic. Al doilea motiv 
l-a furnizat comportarea destul 
de modestă a campionilor, care, 
din nou, au manifestat o eviden
tă lipsă de mobilizare în apăra
re. Și astfel, partida a devenit 
foarte interesantă, scorul menți- 
nîndu-șe echilibrat, cu excepția 
a 10 minute din repriza secundă, 
în cea mai mare parte a timpu
lui. Pînă în min. 15 a condus 
Știința (4—3), apoi a fost rîndtfl 
gazdelor să aibă avantajul de un 
gol, pînă în min. 35 (12—11). Aci 
a intervenit un moment de „scli
pire" a învingătorilor, excelenți 
pe contraatac, și în min. 46 sco
rul ’

• de 
dar 
pa echipei Steaua. Scor :. 19—16 
(10—10). Au marcat : Birtalan (6), 
Voina (3), Kicsidt (2), Gațu (2), 
Stockl (2), Drăgăniță (2), Capră 
(2) — Steaua ; Tase (7), Todică 
(2), Preotu (2), Cervenka (2), I’e- 
cher (2), Eftene. Au condus bine 
I. Dumitrescu și T. Ene — Bu
zău. Ca urmare a acestei victorii 
Steaua 
trecînd

mei reprize, 
meritată cui 
(12—9). Cele 
foșt realizați 
mitru (5), Sq
Bota (7), 
Napoca. Ati 
că și D. M

T. Dinu 
Buzău) 

Ploiești), 
I. Toasu 
D. Doro- 
I. Soli 
(Metalul 

(Voința

Cocoș ; 
dese. 3 
Dobăeș 

Drăgan
Cluj-Napoca) b.p. 

Oradea), M. 
____ ,____ ____ _.r. (5-0) C. Buz

duceanu (Steaua) ; ® Pană : Gh. Cio
chină (Steaua) b.p. M. Peia (Metalul 
Buc.), M. Ploieșteanu (Progr. Buc.) b.p. 
(5-0) I. Guță (B.C. Brăila), I. Angelescu 
(CSM Reșița) b.p. (3-2) Al. Barbu (Di
namo), G. Pometcu (Rapid) b.p. (5—0) 
N. Buteseacă (B.C. Galați) ; © Ușoară: 
C. Cuțov (Dinamo) b.p. (5—0) C. Hoduț 
(Rapid), I. loancea (Steaua) b.ab. 2 C. 
Gutui (B.C. Brăila) ; U Mijlocie : I. 
Gyorffi (Dinamo) b.p. (5—0) C. Iancu 
(Olimpia Buc.), I. Răducu (ASA Cluj-Na
poca) b.ab 1 N. Petre (Energia Cîmpina), 
C. Cocîrlea (B.C. Brăila) b.p. L. Moldo
van (A.S.A. Cluj-Napoca), M. Banu (Fa
rul) b.p. (5—0) C. Chiracu (A.S.A. Bacău)- 

MIERCURI. Muscă : D. Condurot
(Steaua) b.ab. 2 V. Bobe (Steaua), F. 
Ibrahim (Farul) b.p. Șt. Băiatu (Voința 
Buc.), N. Robu (B.C. Brăila) b.p. M. 
Toma (C. S. Pitești). Semimijlocie : V. 
Zilberman (Rapid) b.ab. 3 S. Mihășan 
(A.S.A. Tg. Mureș), Al. Popa (C.S.M. 
Cluj-Napoca) b.p. T. David (Dinamo 
Buc.), I. Fuicu (U.M. Timișoara) b.p. 
I. Vlad (B.C. Brăila),= D. Cimpoeșu (Di
namo Bv.) b.p. I. Hodoșan (Metalul Buc). 
Ușoară : P. Dobrescu (Dinamo Buc.) 
b. ab. 2 L. Oancea (Muscelul), C. Lică 
(Farul) b.p. (5—0) Gr. Iliescu (A.S.A. Tg. 
Mureș), M. Hozo (U. M, Timișoara) 
b.p. (5—0) C. Stanciu (Metalul 
Buc), C. Cuțov (Dinamo Buc.) b.ab. 3 
I. loancea (Steaua). Mijlocie mică : I. 
Mocanu (Metalul Bocșa Română) b.p. 
(5—0) I. Moldovan (Voința Cluj-Napoca), 
V. Filip (Farul) b.p. (3-2) V. Didea 
(Dinamo Buc), N. Tudor (Metalul Buc) 
b. ab 1 P. Istrate (Dinamo Buc), Al. 
Tîrboi (Farul) b.p. (4—1) S. Tîrîlă (B. C. 
Galați). Grea : I. Dascălu (Farul) b.p. 
(5—0) A. Iancu (Muscelul), I. Alexe (Di
namo) b.p. (5—0) V. Lehăduș (B. C. 
Galați).

C. G
b.

TIMIȘOAR
Desfășurată 1 
mea nefavoii 
programarea 
ber), întîlnirq 
minine UnivJ 
Universitateal 
victoria net! 
(12—3). Au 
Iordache 6, ] 
2, Stoicovicl 
Ibadula pent] 
pectiv Cojoca 
dafir 2,/BreJ 
roalei.

devenise 16—11 1 Ultimul sfert 
oră a fost iarăși echilibrat, 
victoria nu a mâi putut - scă-

a acumulat 20 de puncte, 
în fruntea clasamentului.

Calin ANTONESCU

marți, la Brașov, a avutTot
loc un alt joc restant, și el din 
etapa a VIII-a, între echipa lo
cală Dinamo și Universitatea 
Cluj-Napoca. Handbaliștii brașo
veni, mai activi în atac, s-au de
tașat încă de la jumătatea pri-

V

CAIACUL Șl CANOEA ROMÂNEASCĂ ȘI-AU ÎNTĂRIT POZIȚIA
(Urmare din pag. 1)

la K 1, K 2 și K 4 ! — în timp 
ee România și Ungaria 
tins în special la caiac 
3 titluri, Ungaria 2).

în sfîrșit, nu poate 
cu Vederea declinul în 
află scandinavii, între care 
dezii și danezii au O bogată 
diție în acest sport, care au 
șit doar trei prezențe între 
mele țașe locuri, fără nici o 
dalie, 
se întorc acasă și. sportivii 
R. F. Germania, pînă mai 
obișnuiți ai podiumului! 
schimb, progrese remarcabile 
înregistrat cuiaciștij și

s-au dis- 
(România

fi trecut 
care se 

sue- 
tra- 
reu- 
pri- 

_ me- 
Tot fără nici o medalie 

din

au 
canoiștii

din Italia, Franța, Belgia și .Spa
nia.

Bilanțul sportivilor români la 
recenta ediție a C.M. este bine
cunoscut : 3 medalii de aur, două 
de argint și 6 de bronz. Aceas
tă bogată recoltă, întrecută în 
istoria participărilor noastre la 
campionatele lumii doar de cele 
obținute în 1963 la Jajce și 1966 
Ia Griinau, întărește poziția 
României în rîndul elitei caiacu
lui și canoei. Lucru cu atît mai 
demn de reținut cu cît întrece
rile de Ia Xochimilco au adus la 
start atît un număr record de 
țări participante, 25, cît și de 
concurenți (490 înscrieri nomi
nale)*

Felicitîndu-î călduros pe repre
zentanții noștri pentru excelenta 
lor comportare și menționînd că 
bilanțul putea fi chiar mai bo
gat (la canoe 2 pe 10 000 m lui 
Lipat Varabiev i s-a rupt pala 
pagaei în momentul în care barca 
noastră se afla pe o poziție frun
tașă, iar la K 4 — fond echipajul 
nostru a fost descalificat dintr-o 
elementară greșeală la una din 
turnante, la ambele probe repre
zentanții noștri fiind angajați în 
lupta pentru medalii), să subli
niem meritele colectivului de teh
nicieni ai lotului în pregătirea 
acestor campionate • Cornel Bir- 
sănescu, antrenor coordonator, 
Nicolae Navasart (caiac băieți),

Maria Navasart (caiac-fete) și 
Octavian Mercurean (canoe). Tot
odată, să menționăm aportul clu
burilor și al antrenorilor clubu
rilor care au dat reprezentanți lo
tului național.

Iată, de altfel, cluburile cărora 
le aparțin sportivii care au cu
cerit la Xochimilco cele 11 meda
lii : Vasile Dîba, Atanase Sciot- 
nic, Mihai Zafiu, Ion Terente, 
Victoria Dumitru, Maria Nichifo- 
rov, Ivan Patzaichin, Gherasim 
Munteanu, Vasile Serghei (DI
NAMO), Pavel Erast, Antrop Va
rabiev, Gheorghe Danilov, Glieor- 
ghe Simionov (STEAUA), Maria 
Coana si Agafia Orlov (SPORT 
CLUB l'ULCEA). i

CAiAC-CA! 
RASTRAU s-a d 
fond „Cupa cl 
au participat 13 
rente din secții! 
SENIORI ; K 1 I 
(P. Tudose — \1 
Simiocenco) 241 
lescu — V. Jelel 
nov) 24:32, C 1| 
(P. Morcov -4 
Ceatlaș — P. CI 
31:12, K 1 - 4| 
(V. Petre — S, I 
stantin — V. Pd 
30:39, JUNIORII 
Dinamo (A. Gil 
Sanda — C. Gd 
m: 1. Rapid (N 
— C. Cîrstoi I 
K 1 - 4X2000 
trușel — L. Pari 
Jora) 30:44. P 
142 p, 2. Rapid

SCRIMĂ I 
CALIFICARE pel 
lată noile pronB 
C.S.M. Cluj-Nafi 
bala), floretă fl 
(Ana Halchin), I 
cina Cluj-Napocl 
absențele nemoi 
ale unor secții ■ 
tă fete), EiectrJ 
iași (floretă bărl 
și Comerțul Lugl 
prilej și-ar fi p| 
trăgători • U | 
PiONATULUI Di] 
bâtă și dumiafd 
scrimă a fed 
0 CAMPIONAl 
sfîrșit odată cu 
programate în 2 
brie in Bucureșt 
PROGRAMUL fi 
nîei", după cun 
- floretă mosci



STEAUA CU 11-6 IN MECIUL RETUR I
ucurești și-a păstrat 
’campioană ia tenis

I
I

INDISCIPLINA ȘI ACTELE NESPORTIVE
VOR FI SANCȚIONATE CU SEVERITATE

. din turul
Steaua a 

| de dublu 
a Balaj — 
Șimionescu 
b, cu 6—3, 

ultimului 
Năstase a 
nou, trei 

b (încheia- 
tia Steaua 
recunoască 
[vinsă cu

toare sînt ocupate de Steaua, 
Dinamo Brașov și Progresul.

Odată încheiat meciul Dina
mo—Steaua, Ilie Năstase va ple
ca astăzi din Capitală, pe calea 
aerului, cu destinația Atlanta 
(S.U.A.), unde săptămina viitoare, 
va concura într-un turneu de 4, 
împreună cu Connors, Borg și La
ver.

Ion GAVRILESCU

I
i
l
l

POSTSCRIPTS LA ETAPA
A IX-a A DIVIZIEI A

DE LA FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL
a preveni unele în-

L Dinamo 
arin Bădin 

a cucerit 
secutiv ti
pii. Succe- 
lat gîndin- 
Irte bună 
campionat

Ea decisivă

comporta- 
lon Sântei 
iii doi ie- 
i campio- 

I-Iărădău. 
;i Mariana 
lu-și va- 
cele șap-

tcepția lui 
pecial la 
tâerby) a 
Ula nive- 
ă a pier- 
fi, ceilalți 
rtul moral 
remarcabi- 
kau com- 
i cu sea- 
la simplu,

Rezultate : DINAMO BUCU
REȘTI — STEAUA 11—6 : simplu 
bărbați ; V. Marcu — I. Năstase 
2—6, 3—6, I. Sântei — D. Hă- 
rădău 7—5, 2—6, 6—2 ; S. Mure- 
șan — V. Sotiriu 4—6, 6—3, 6—2 ; 
B. Almăjan — C. Popovici 2—6, 
6—8 ; V. Marcu — D. Hărădâu
6— 2, 6—2 ; S. Mureșan — C. Po
povici 7—5, 6—0 ; I. Sântei — I. 
Năstase, 7—5, 2—6, 1—6; B. Almă
jan — V. Sotiriu 2—6,1 4—6;
simplu femei ; Virginia Ruzici — 
Valeria Balaj 6—2, 6—3 ; Mariana 
Șimionescu — Elena Trifu 6—2,
7— 5 ; Virginia Ruzici — Elena
Trifu 1—6, 6—4, 6—1 ; Mariana 
Șimionescu — Valeria Balaj 6—4, 
6—1 ; dublu bărbați : S. Mureșan, 
I. Sântei — D. Hărădău, V. So
tiriu 3—6, 4—6 ; V. Marcu, B. Al
măjan — I. Năstase, M. Rusu 
4—6, 1—6 ; dublu femei ; Virgi
nia Ruzici, Mariana Șimionescu — 
Elena Trifu, Valeria Balaj 6—3, 
6—4 ; dublu mixt :
Virginia Ruzici 
lena Trifu 6—2, 7—5 ; S. Mure- 
șan, Mariana Șimionescu — D. 
Hărădău, Valeria Balaj 7—5, 6—1.

I
I
I
I
I
I
I

• DE LA NOTA 4 LA 
rește, e vorba de Troi. El 
nut, în etapa de duminică, sin
gura notă de zece. Calificativul 
a surprins pe mulți dintre cei 
care nu au asistat ia meci. Pen
tru că, nu de mult, într-o parti
dă la Iași, extrema piteșteană nu 
obținea măcar nota de trecere. 
Duminică, însă, Troi și-a uimit 
chiar propriii susținători, care a- 
firmâ că nu l-au văzut pînă a- 
eum făcînd o asemenea partidă. 
Cînd a acordat acel zece, atît 
de rar, cronicarul nu s-a gîndit 
doar la cele două goluri marcate 
de internaționalul piteștean și 
nici la slăbiciunile cronice ale a- 
părării studenților bucureșteni. 
Duminică, Troi a fost peste tot, 
a făcnt presing, a sprintat irezisti
bil, a centrat de pe stingă și de 
pe dreapta, a reușit cîteva com
binații de o spectaculozitate rară 
(golul al patrulea, după un 
schimb, ca ia biliard, cu Radu 
II va fi greu de egalat !), a ju- 

minute neîntrerupt !

10 ! Fi- 
a obți-

general valabil pentru arbitrii de 
fotbal ; dacă se închid ochii la 
o abatere cit de mică de la re
gulamentul de joc aceasta atrage 

serioasă, 
abateri.

după ea o abatere mai 
sau chiar un lanț de 
(C. F.).

• EXPLICAȚII LA... 
TONAȘE GALBENE. La 
casetă de luni a cronicii partidei 
de la Constanța la rubrica „Car-‘ 
tonașe galbene" au apărut numele 
a trei jucători ; Pexa, Iovănescu 
și Uifăleanu. Acest număr de a- 
vertismente ar putea să lase im
presia, la prima vedere, că parti
da F. C. Constanța — „U“ Cluj- 
Napoca a fost o partidă a durită
ților. Ei bine, n-a fost așa. Toa
te cele trei cartonașe galbene au 
fost acordate la vociferările și 
protestele jucătorilor amintiți, 
ceea ce se încadrează perfect in 
acele criterii de ghidaj stabilite 
de federația de specialitate. Deci, 
experimentatul arbitru Gh. Limo- 
na, chit probabil, unii
spectatori tribună

3 CAR-
obișnuita

după Di- 
ile urmă-
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V. Mar cu, 
- I. Năstase, E- 
7—5 ; ~ ~~

Șimionescu

MECI DE VERIFICARE
AL LOTULUI DE TINERET

LA RUGBY

ziua

Pentru . _
călcări grave ale disciplinei pe 
terenurile de fotbal și pentru 
întărirea autorității arbitrilor 
în conducerea fermă a jocuri
lor, Biroul F. R. Fotbal a ho- 
tărît completarea Regulamentu
lui de organizare a activității 
fotbalistice cu următoarele 
sancțiuni :

Art. 55. Obligațiile generale 
de ordine ; Secțiile organiza
toare răspund de buna desfă
șurare a jocurilor, indiferent 
dacă secțiile (cluburile) de fot
bal cărora aparțin sînt proprie
tari sau beneficiari ai terenu
rilor pe care au loc jocurile 
lor. Secțiile organizatoare sînt 
obligate să ia măsuri eficiente 
pentru prevenirea și înlătura
rea eventualelor incidente ce 
s-ar produce înaintea jocu
lui, în timpul și după termina
rea lui. Lovirea arbitrilor de 
către jucători, antrenori, con
ducători, se sancționează cu 
excluderea din activitatea com- 
petițională, iar în cazul că a- 
ceesta s-a făcut în grup de 
către cei menționați mai sus, 
cu sau fără participarea spec
tatorilor, echipa respectivă va 
fi retrogradată în categoria i- 
mediat inferioară (în campio
natul viitor) sau va fi exclusă 
din activitatea competițională 
în funcție de gravitatea fapte
lor constatate.

Amenințarea sau folosirea 
violenței față de arbitrii jocu
rilor, de' către jucători, antre
nori, conducători, pentru a re
veni asupra deciziilor date, 
se sancționează cu pierderea 
jocurilor cu 3—0, iar în caz 
că s-a constatat că arbitrii au 
revenit la deciziile lor pen
tru a-și apăra integritatea cor
porală, ■ pe lingă jocul pierdut 
dat echipei în culpă, se va 
suspenda terenul pe timp de 
3—10 etape, iar

din activitatea

victorie 
b 24—18 
poluri au 
| (6), Du- 

Dinamo, 
L'MCluj-
C. Bur- 

burești.

esp. jud.

telefon), 
bia (vre- 
| permis 

aer li- 
lipele fe- 
tșoara și 
lieiat cu 
I 22—14 
rovicl 5, 
Hrivniak 
[mpeanu, 
»re, res- 
1.3, Tran- 
I și Ago-

Ieri dimineață, în Parcul 
pilului din Capitală — pe o 
mc splendidă (așa cum am 
ri-o duminică dimineață în 
meciului amical cu reprezentativa 
de tineret a Franței) — lotul de 
rugby-tineret al țării noastre a 
făcut un antrenament. A fost, de 
fapt, o întîlnire de două reprize 
a cile 40 de minute cu formația 
divizionară A, Dinamo, din care 
nu au lipsit internaționalii Nica 
și Constantin. Antrenorii I. Țuțu- 
ianu și V. Irimescu au început 
meciul cu formația : Simion — 
Ianusievici, Enache, Aldea, Dinu 
— Fălcușan, Paraschiv — E. Stoica, 
M. lonescu, Murariu — Mușat, 
Boroi — Țurlea, Munteanu, Cioa- 
rec, dar au mai jucat și Dron- 
doie, Borșaru, Ebu, Fuicu, D. A- 
lexandru ș.a. In final, unul din
tre antrenori — I. Țuțuianu — 
aprecia că „A fost un joc util 
pentru a ne da seama unde tre
buie să fim atenți. Nu ne place 
cum se face grupajul înaintării, 
placajele lasă de dorit...". O veste 
bună : Parcul Copilului (unde se 
va desfășura meciul, duminică la 
ora 11) se pregătește pentru a-și 
primi oaspeții sărbătorește. (M. FR.)

cei vinovați

vor fi excluși 
competițională.

Art. 180. pct.
In cazuri r ________  ...

timpul unui joc sau după ter
minarea lui, la care nu au 
participat jucătorii echipei or
ganizatoare, ca ; aruncarea în 
teren cu obiecte asupra arbi
trilor jocurilor sau asupra e- 
chipei oaspete, pătrunderea pu
blicului pe terenul de joc, lovi
rea arbitrilor sau jucătorilor, 
antrenorilor și conducătorilor 
echipei oaspete la ieșirea de 
pe teren, la pauză sau la sfîr- 
șitul jocului, în timpul părăsi
rii stadionului sau a localității 
respective, secția (clubul) de 
fotbal organizatoare va fi sanc
ționată cu ridicarea dreptului 
de organizare a jocurilor pe 
teren propriu de la 3 etape 
pînă la un an, precum și cu 
plata pagubelor pricinuite e- 
chipei adverse sau instalațiilor 
terenului, atunci cînd acesta a 
fost închiriat. Cei care comit 
asemenea acte huliganice vor 
fi pasibili de trimitere în ju
decată, conform procedurii pe
nale.

Se exceptează de la sancțio
nare cazurile de abateri indivi
duale izolate, dacă organizato
rii jocului au identificat și pre
dat pe făptuitori organelor pu
blice de ordine.

Se atrage atenția tuturor ar
bitrilor delegați să conducă 
jocurile publice că au datoria 
să aplice cu fermitate preve
derile regulamentare ; în caz 
contrar F. R. Fotbal va lua 
măsurile cele mai severe, mer- 
gînd pînă la excluderea din 
activitatea de arbitraj.

F. R. Fotbal va urmări cu 
toată exigența aplicarea aces
tor măsuri în vederea elimină
rii cu desăvîrșire a actelor de 
indisciplină de pe terenurile 
de fotbal.

c :
de dezordine în

I
I
I
I
I 
I
I
I
I■SILIU

Ida, 9 noiembrie — floreta fete, 10 noiem
brie — sabie. Toate finalele vor avea loc 
in Capitala.

■întreceri 
și concu- 
îezuitate: 
. Dinamo 
vol - N. 
II (I. Je

G. Ghe- 
j. Dinamo 
I - C. 
pe. sp. 2 

Dinamo
E. Con-

C.N.U.
Im : 1
«nu — P. 
k 4X2000
Babencu 

b 29:15, 
L (F. Ps- 
ta — A.

Dinamo 
bia 41 □.

în această săptămînă, patr- 
noarul artificial ,,23 August** este 
deschis, per.tru public, astăzi 
(între orele 17—19), sîmbătă (în
tre orele 17-19) și duminică (în
tre orele 10—12),

I
I

Năstase, in careul echipei 
duminică „virful de atac“ al lui 

victorios acțiunile sale

l/Dl El „CUPA FEDERAȚIEI".
VwLCl jn etapa de duminica
s-ou înregistrat următoarele rezultate r 
masculin : Viitorul Bacău — Universita
tea Craiova 3—2, C.S.U. Galați — C.S.M. 
Suceava 3—0, ,,U‘‘ Cluj-Napoca — Rapid 
2—3 ; feminin : Penicilina lași — Dinamo 

I.E.F.S. — Universitatea Craiova- 
Timișoara 

C.S.U. Galați — Constructorul Bucu- 
3-1. ® ÎN DIVIZIA B sau desfă-

I
I

SFiRȘB 
L DE 
1 echipe, 
pârbați — 

P. Ha-
Oradea 

I— Medi- 
be notai 
pmpionat 
li (flore- 
I C.S.M. 
I (florete) 
leu acest 
lai tineri

CAM- 
[ loc snn- 
Hbllo da 
p II) 
Iva lua 
li a 3-a, 
1 noiem- 
LBILIT Șl 
I Româ- 
loiembrie 
I - spa-

3-0,
3—1, Spartoc — Universitatea
1-3. — - ■
rești
șurat partidele etapei a 4-a. Masculin : 
Foresta Arad — Crișana Oradea 3—2» 
Tractorul Brașov — Voința Alba lulîa 3—0» 
Electra București — Corvinul Hunedoara 
3—0, Ind. sîrmei C. Turzii — C.S.U. Bra
șov 0—3, I.C.I.M. Brașov — Silvana Șîrn- 
leul S. 3—2, Medicina București — Medi
cina Timișoara 3—1, Delta Tulcea — Pro
gresul București 3—2, Aurora Bacau — 
Constructorul Brăila 0-3, Farul Constan
ța — Relonul Săvinești 3—0, PECO Plo
iești — Locomotiva București 0—3, Grî- 
vița Roșie București - S.A.R.O. Ttrgo- 
viște 3—0 ; feminin ; Corvinul Deva — 
Confecția București 3—1, Medicina ” 
Mureș — Constructorul Arad 3-1, 
Cluj-Napoca — Voința București 
Ceahlăul P. Neamț — C.P.B. 3-0, 
•ersitotea lași — Drapelul roșu 
3—0, f.G.C.M, Brașov — 
iești 3—0. (Corespondenți

I
I
I
I
I

Tg. 
„ir 
3-O. 
Uni- 

Sibiu 
Sănătatea Plo- 

______________, : I. lance, 
Ghida, D. Diaconescu, R.C. Pop, 
Teodorescu, P. Țanea, Gh. Arsenie, 
lacob, I. Rusu. C. Gruia, I. Pocal, 
Nemțeonu, I. Simion, C, Drăgan).

N. 
N. 
Șt- 
C.

I
I
I

Bravo Troi! Dar te dorim la 
fel si In
(M.M.I.).

• RAPIDA 
rea micuțului
Crișan. în lotul Universității Cra
iova n-a trezit cine știe ce eco
uri. Efectele intrării lui în for
mație sînt însă evidente. El s-a 
încadrat neașteptat de repede în 
stilul de joc al echipei și, nu 
mai departe decît in jocul de la 
Arad, ne-a dovedit că a devenit 
cel puțin la fel de util ca și 
Marcu ideii de joc adaptată de 
eraioveni pentru deplasare. Dar 
nici In meciurile de acasă Crișan 
nu-i printre oamenii slabi ai for
mației ; dimpotrivă, aduce și în 
asemenea întîlniri, cu tenacitatea 
și insistența Iui, cu viteza și dri
blingul său, un aport considerabil 
în linia de atac a Universității. 
Foarte important este, acum, ca 
echipa craioveană să poată bene
ficia cu adevărat de așa de nu
meroasele șarje declanșate de pe 
aripi de veritabilii sprinteri care 
acționează acolo.

S EFECTELE 
După cum s-a 
cronica meciului 
mia Rai. Vîleea, 
peana l-a eliminat de pe teren, 
în min. 39, pe fundașul Cincă, din 
echipa oaspe. Fără intenția de 
a-1 scuza cîtușî de puțin pe ju
cătorul în cauză (a cărui elimina
re o socotim justă) trebuie, to
tuși, să atribuim și arbitrului 
CImpeanu o parte din vină pen
tru situația creată, 
în 
ia 
nu 
un 
de 
reacția negativă ulterioară a fun
dașului vîlcean. S-a confirmat, 
astfel, din nou un adevăr mai

echipa națională...

ADAPTARE. Veni- 
extrem bâimărean,

(Ef. I.).
CONCESIILOR...
menționat și în 
Steaua — Chi- 

arbitrul I. Cîm-

deoarece — 
faza precedentă celei ce a dus 
sancționarea lui Cincă — el 
a intervenit în nici un fel la 
fault destul de vizibil comis 
Dumitru, ceea ce a provocat

din Hm. Vilcea. In meciul de 
i Steaua a terminat de două ori 

Foto : Dragoș NEAGU 
prins prin deciziile sale, n-a fă
cut altceva decît să-și dovedeas
că intransigența. (S.T.).

• CE-I CU BORA ȘI BEL- 
DEANU ? F.C.M. Reșița s-a des
prins foarte greu, de abia în fi
nalul partidei, de un adversar 
(„Poli" Iași) ce părea că va fi ușor 
de_ învins. Explicația o punem 
atît pe seama exemplarei dăruiri 
a jucătorilor ieșeni, care au lup
tat din răsputeri pe întreaga du
rată a meciului, dar — în ace
iași timp — nu putem omite nici 
comportarea slabă a celor două 
piese de bază din angrenajul for
mației reșițene, Bora și Beldea- 
nu. Primul, care în ultima vreme 
nu duce o viață sportivă cores
punzătoare, a și fost înlocuit de 
antrenorul Reinhardt, iar Beldea- 
nu, deși sosit luni de la Copen
haga, s-a prezentat la Reșița abia 
la antrenamentul de joi. In a- 
ceste condiții, e firesc ca el să 
fi apărut șters, vlăguit, lent și 
neinspirat în joc. De altfel, Beî- 
deanu nu se află la prima abate
re de acest fel și, dacă va con
tinua să se comporte astfel, tot 
creditul care i s-a acordat i se 
va retrage ! (Gh. N.).

® bOlOxi s-a cumințit 
PENTRU TOTDEAUNA ? După 
accidentarea din luna iulie, iată 
că duminică, Boloni a revenit 
brusc în arenă, la meciul A.S.A. — 
„Poli“ Timișoara. A revenit cu o 
poftă de joc imensă, evoluînd ex
celent. dar și cu năravuri vechi: 
duritate în joc, recalcitrant, 
f Ierni tor. Arbitrul a amînat 
permis „cartonașul galben", 
la pauză el a fost chemat de ob
servatorul federal A. loniță și 
dojenit.

în repriza a doua, Boloni a ju
cat la fel de bine și fără nici o 
teptativă de a încălca legile fair- 
play-ului. (I. C.).

(Urmare din pag. 1)

ori cu 6—8 oameni și contraata- 
cînd periculos, ori de cite ori i 
s-a oferit 
dul său, 
inițiativa, 
confuz în 
stereotip, 
adresă, în careu și cu destule e- 
rori de plasament și ezitări în 
apărare. La una dintre 
în min. 42, extrema 
LAUSCHER, a profitat 
și cursa sa solitară de 
30 de metri către poarta 
stantinescu s-a încheiat, firesc, cu 
un gol extrem de prețios pentru

F. C. 
încheiat

ocazia. Dinamo, la rîn- 
deși a avut în general 
a acționat destul de 
atac, abuzind de un joc 
cu centrări înalte, fără

acestea, 
stingă, 

din plin 
aproape 

lui Con-

echipa sa : 1—0 pentru
Koln, scor cu care s-a 
repriza.

Pauza care a urmat a 
pare, un sfetnic bun pentru for-

fost, se

mația dinamovistă. Neșansa sa — 
dacă se poate spune astfel — a 
fost acum că, în avalanșa de ac
țiuni ofensive și ocazii de gol 
create, a dat peste un portar, 
Schuhmacher, într-o zi mare, care 
s-a opus de nu mai puțin de patru 
ori (min. 55, 63, 74 și 76) prin 
intervenții de-a dreptul uimitoare, 
golului. O singură dată totuși a- 
părătorul 
germane 
65, cînd 
ca „din 
leului a 
de ratări, 
tabela de 
care, în ciuda unor 
ale dinamoviștilor, 
pînă în final oferind 
continuare elevilor lui 
kovski prima șansă a calificării.

Arbitrul francez M. KITAB- 
DJIAN a condus în general bine 
— neglijînd însă legea avantaju
lui — următoarele formații:

buturilor echipei vest- 
a fost învins : in min. 
șutul Iui DINU, expediat 
tun“ din 
pus capăt 

i, aducind 
marcaj,

interiorul ca- 
unui lung șir 
egalitatea pe 

O egalitate 
mari eforturi 
s-a menținut 

astfel, în 
Z. Ceai-

KITAB-

ze- 
ne- 
dar

ACTUALITĂȚI
® REVANȘA MECIULUI DE JU

NIORI UNGARIA — ROMANIA. 
După cum se știe, la 15 octombrie, 
în localitatea Gyula s-a disputat în- 
tîlnirea dintre selecționatele de ju
niori ale Ungariei și României, ter
minată cu victoria formației ungare 
(1—0).

Partida revanșă se va disputa la 7 
noiembrie, la Oradea.

• ASTAZI, RAPID — ARTA GRA
FICA. Incepind de la ora 15. pe sta
dionul „Flacăra roșie** din calea 
Dudești, va avea loc — astăzi — un 
meci amical între divizionara B Ra
pid București și Arta grafică, echi
pă ce activează în campionatul ca
tegoriei , .Promoție**.

• LA ALEXANDRIA, AUTOMA
TICA — C.PJB. In cadrul pregătirilor 
pentru etapa de duminică, divizio
nara B, Automatica, susține, as
tăzi, pe teren propriu, un joc cu 
formația Combinatul Poligrafic Bucu
rești.

DINAMO : Constantinescu 
Cheran, Dobrău, Sătmăreanu 
Deleanu — G. Sandu (min. 
Zamfir), Dinu, Nunweiller — 
Georgescu, Dumitrache, Lucescu,

II, 
59 
D.

F. C. KOLN : Schuhmacher — 
Glowacz, Weber (min. 75 Stracke), 
Cullman, Konopka — Flohe, Sim
met, Overath — Neumann, D. 
Muller, (min. 59 Lohr), Lauscher.

PE MICUL ECRAN

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
• DUMINICĂ 27 OCTOMBRIE UN ATRACTIV CONCURS SPECIAL PRONOSPORT I

La concursul special Pronosport 
de duminică, A. S. Loto-Prono- 
sport oferă cîștiguri suplimenta
re din FOND SPECIAL în valoa
re de 200.000 lei, din care un au
toturism „SKODA S 100“ și 104 sti
louri „Pelikan". Deci, în afara cîș
tigurilor obișnuite în bani, se mai 
pot obține premii suplimentare în 
bani și premii în obiecte constînd 
dintr-un autoturism „SKODA 
SliXT și KM stilouri „PELIKAN".

Participarea se face pe aceleași 
buletine; (bilete) cu care se joacă 
ia concursurile obișnuite și cu ace
leași taxe de participare.

CISTIGURILE CONCURSULUI
BRIE

PRONOSPORT DIN 20 OCTOM- 
1974:

CATEGORIA I : (13 rezultate)
85,05 variante a 1225 lei

CATEGORIA a Il-a (12 rezul
tate) 1295,75 variante a 188 lei

CATEGORIA a IlI-a (11 rezul-

tate). întrucît valoarea unitară a 
premiilor de categoria a IlI-a a fost 
sub plafonul minim de 20 lei, con
form regulamentului, fondul s-a 
atribuit celorlalte două categorii.

NUMERELE EXTRASE LA 
DIN 23

TRAGEREA PRONOEXPRES 
OCTOMBRIE 1974

JOI 34 OCTOMBRIE, ora 18,05: 
Campionatele mondiale de gini- 
nastică — exerciții libere bărbați, 
transmisie de la Varna ;

VINERI 25 OCTOMBRIE, ora 16: 
fotbal, Ujpesti Dozsa — Leeds 
(Cupa campionilor europeni) În
registrare de la Budapesta ;

SIMBATA 26 OCTOMBRIE.
13 ; c__ ,1___ 1-L
gimnastică, transmisie de v 
Varna ; ora 15 : fotbal, Politeh
nica Timișoara — F.C. Argeș (re
priza I), transmisie directă ; ora 
15.45 ; handbal masculin, Dinamo 
— Steaua (derbyul campionatului 
național), ultimele 15 minute din 
repriza I — transmisie directă de 
la stadionul Dinamo ; ora 10 : 
fotbal, repriza a U-a a partidei 
Politehnica — F.C. Argeș (trans
misie directă) ; ora 16.45 : hand
bal masculin, repriza a n-a _ a

17,15 : „Galeria 
Atleții Imre și 

— tată și fiu ;
27 OCTOMBRIE,

______ ___ _ _ . ora
Campionatele mondiale de—.---------,s„ |a

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1.462.002 lei
EXTRAGEREA I : 44 25 35 4 19 45
EXTRAGEREA a Il-a : 14 26 8 34 40

Plata cîștigurilor de la această tragere se va face astfel : în Capi
tală de la 31 octombrie pînă la 23 decembrie 1974, iar în țară de la 
4 noiembrie pînă la 23 decembrie 1974 inclusiv.

meciului Dinâmo — Steaua^(înre
gistrare) ; ora 
campionilor" : 
Miklos Nemeth

DUMINICA
ora 11,15 : finalele campionatelor 
naționale individuale de box ale 
României (aspecte) — transmisie 
directă de la Palatul sporturilor 
și culturii ; ora 17.45 : Campiona
tele mondiale de gimnastică — fi
nale — transmisie directă de la 
Varna.



z

VIZITE DE LUCRU 
ALE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)

sează cu precădere de preocupă
rile biologilor pentru teme esen
țiale privind îmbunătățirea soiu
rilor de plante și raselor de ani
male, sporirea producției în agri
cultură $i zootehnie.

în continuare, la Institutul cen
tral de cercetări metalurgice, se
cretarul general al partidului, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat, examinează, 
împreună cu specialiștii, cu con
ducerea ministerului de resort, 
acțiunile întreprinse în activita
tea de cercetare științifică și dez
voltare tehnologică în sconu] asi
gurării înfăptuirii cincinalului 
înainte de termen, a progresului 
siderurgiei românești în spiritul 
prevederilor proiectului Directi
velor celui de-al XI-lea Congres 
aj P.C.R.

în cadrul amplului dialog pe 
care secretarul general al parti
dului l-a avut timp de două zile 
cu oameni de știință din diverse 
domenii, un punct principal l-a 
consiîtnit șî vizita do lucru la In
stitutul de cercetări pentru ce
reale și plante tehnice de 
Ia Fundulea. Discuția purta
tă aici cu specialiștii a avut 
în centrul atenției probleme pri
vind intensificarea cercetării în 
această importantă ramură a eco
nomiei naționale și folosirii, ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
pentru dezvoltarea unei agricul
turi moderne intensive, de înaltă 
productivitate.

TURNEELE FINALE ALE C. M. DE VOLEI
rUrmare din pag. 1)

fâșurare In fiecare set. Blocajul 
mai înalt și forța superioară a 
loviturilor de atac au fost facto
rii determinant ai acestei victo
rii cu emoții pentru campioanele 
olimpice, mondiale și europene. 
Clasamentul feminin, după prima 

zi : 1. România 2 p, 2. Japonia 
2 p. 3. U.R.S.S. 2 p, 4. Coreea de 
Sud 1 p, 5. R. D. Germană 1 p, 
6. Ungaria 1 n.

Spre deosebire de turneul final 
feminin, cel masculin pentru lo-

PROGRAMUL ETAPEI A 11-a 
Feminin 

(GUADALAJARA)
România — R. D. Germană
U.R.S.S. — Ur.qaria
Japonia — Coreea de Sud

Masculin 
(CIUDAD DE MEXICO)

România — U.R.S.S.
Japonia — R. D. Germană 
Cehoslovacia — Polonia

curile 1—6, care se desfășoară la 
Ciudad de Mexico, a debutat sub 
semnul echilibrului general.

Din păcate, voleibaliștii noștri 
au cedat din nou — la limită, în- 
tr-un joc de mare atractîvitate — 
în fața campioanei olimpice, e- 
chipa Japoniei, după ce au condus 
iarăși la seturi (cu 2—1). Scor 
3—2 (6, —12. —16. 6. 1) pentru 
puternica garnitură niponă. Spe
cialiștii prezenți la întîlnire au

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Pe agenda de lucru a tovară
șului Nicolao Ceaușescu s-a aflat 
ieri șl examinarea schiței de sis
tematizare a municipiului. Bucu
rești, realizată la indicațiile pe 
care conducerea partidului, secre
tarul său general, le-au dat edili
lor, arhitecților și constructorilor 
cu prilejul numeroaselor dezba
teri purtate în unitățile de pro
iectare și execuție și al vizitelor 
de lucru în cartierele de locuit.

Pe parcursul vizitei, secretarul 
general al partidului se. intere
sează de opiniile marelui public 
— peste 250 090 de cetățeni — ca
re au vizitat această expoziție, 
organizată în scopul unei largi 
consultări a maselor și specialiș
tilor asupra prevederilor și solu
țiilor ce urmează a fi adoptate în 
privința perspectivelor urbanisti
ce ale Capitalei, problemă cu im
plicații în viața fiecărui locuitor.

Edilii bucureșteni au adresat 
călduroase mulțumiri secrețaruluî 
general al partidului pentru aten
ția cu care urmărește. în. mod 
constant problemele ridicării ni
velului urbanistic și edilitar al 
Capitalei, al celorlalte orașe ale 
țării, pentru recomandările și in
dicațiile date, angajîndu-se să 
consacre întreaga lor competență 
șl dăruire profesională înfăptui
rii' lor exemplare, traducerii în 
viață a prevederilor din proiecte
le Programului partidului si Di
rectivelor Congresului al XI-lea, 
documente ce definesc o dezvol
tare urbanistică de o amploare 
fără precedent pentru toate loca
litățile patriei.

apreciat în mod cu totul deosebit 
calmul cu care au acționat jucă
torii japonezi în partea a doua a 
întllnirii, precum și varietatea ac
țiunilor lor. Dar au subliniat tot
odată faptul că victoria niponilor 
nu a fost lipsită de emoții.

în celelalte partide ale primei 
zile, echiDa Poloniei, antrenată 
acum de fostul internațional Hu
bert Wagner, a confirmat rezul
tatele excelente de pînă acum, 
depășind (ca si în serie) reprezen
tativa U.R.S.S. î 3—2 (14, —9, 6. 
—12, 7), în timp ce campioana 
mondială, formația R. D. Ger
mane a izbutit să obțină victoria 
în fața reprezentativei Cehoslo
vaciei (care dovedise o formă mai 
bună pînă acum) cu 3—2 (—14, 
10, 10, —11, 7).

ȘAHIȘTI ROMANI
• Turneul internațional de la Manila. 

Partidele decisive ale ultimei runde s-au 
încheiat remiza : Vasiukov — Gligorici. 
Petrosian — Larsen, Gheorghiu - Quin
teros, Liubojevici — Pfleger, Andersson — 
Kovalek.

CLASAMENTUL FINAL : Vasiukov 10, 
Petrosian 9*72, Larsen 9, GHEORGHIU și 
Gligorici 87?. Kavalek și Liubojevici 8, 
Andersson $i Pfleger 7%. Quinteros 7, 
Portisch și Torre 6V2. Kraisman 5V*. Car
doso și Naranja 3 puncte.

O Turneul feminin de sah de >a Su- 
botița. Runda a 9-a : Suzana Makni a 
invins-o in 28 de mutârl pe Iugoslava 
Brigita Stadler, Gertrude Bcumstark (cu 
piesele negre) a remizat cu Veroezi. Iar 
Margareta Teodorescu a întrerupt in po
ziție aproximativ eaalâ cu iugoslava Pi- 
hajlicu Runda a 10-a : Gertrude Baum- 
stark a învins-o pe Stadler (Iugoslavia), 
Suzana Makai a întrerupt cu Pihajnci, 
iar Margareta Teodorescu a remizat cj

Arena sportivă centrală a complexului „V. I. Lenin" din capitala sovietică poate primi 103.000 spectatori

MOSCOVA - ORGANIZATOAREA J.O. DE VARA 1980
Jocurile de iarna — la Lake Placid

în saloanele primăriei din 
Viena s-au deschis lucrările celei 
de-a 75-a sesiuni a Comitetului 
Internațional Olimpic. La festivi
tate a fost prezent președintele 
Republicii Austria, Rudolf Kirch- 
schlăger.

în prima sa ședință, Comitetul 
Internațional Olimpic a adoptat 
noul text al regulii 26, privind 
participarea sportivilor la J.O. Au 
fost aleși ca noi membri ai C.I.O.: 
Julian Roosevelt (S.U.A.), Eduardo 
Hay (Mexic), Dawee Chullassa- 
paya (Tailanda), Mohammed Zer-

Clasamentul Marelui 
Premiu F.I.L. T.

După încheierea celor două 
turnee (categoria A) de tenis 
de la Barcelona si Sydney, con- 
tînd pentru Marele Premiu 
F.I.L.T., clasamentul este urmă
torul : 1. Jimmy Connors (S.U.A.) 
558 p, 2. Guillermo Vilas (Argen
tina) 547 p, 3. Bjorn Borg (Sue
dia) 527 p, 4. Manuel Orantes 
(Spania) 502 p, 5. ILIE NASTASE 
(România) 470 p. 6. Stan Smith 
(S.U.A.) 416 p. 7. Harold Solo
mon (S.U.A.) 337 p. 8. John New
combe (Australia) 333 p, 9. Roscoe 
Tanner (S.U.A.) 321 p, 10. Onr.y 
Partin (Noua Zeelandă) 313 p, 11. 
Raul Ramirez (Mexic) 305 p. (La 
competițiile amintite, americanii 
Cormors și Smith nu au concurat).

Datorită victoriilor consecutive 
obținute de Năstase la Madrid și 
Barcelona și de Newcombe la 
Tokio și Sydney, ambii au înre
gistrat salturi în clasament. Pri
mul de Ia locul 6 la 5, iar se
cundul de pe poziția 16 pe 8.

PESTE HOTARE
JivkovicL In clasament conduce Veroezi 
(Ungarie), cu 6V» p. urmată de Makai 
(România) - 6 p (1), Bcumstark și Tec- 
dorescu cu cite 6 p.
• Turneu! masculin de îa Kragujevoc. 

Runda o 13-a : Victor Coco Ițea o între
rupt cu iugoslavul Nikolici. In clasament 
conduce sovieticul Voganion cu 10 p- 
Ciocâitoa are 5*3 p (2).
• Turneul masculin de la Novi Sad. 

In clasament conduce cubanezul 
H-mandez cu 6’2 p, urmat de Ra’cezici 
(Iugoslavia) — 6 (1). Șubâ (Ror-onîa) — 
5’i o. In runda a 8-a : Șubâ — Her
nandez 0—1.
• Turneul feminin de la Halle. După 

3 runde, în fruntea clssomentului se a'.ă 
Margareta Juncu-Muresan și Brigitte 
Hofmann (R.D.G.) cu 2* ? p. In runda a 
treia, Mureșcn, cu Dtesele negre, a în
vins-o în 36 de mutori pe cehoslovaca 
Jana Vesela. 

guini (Algeria) și David MacKen- 
zie (Australia).

In cursul zilei de miercuri, Co
mitetul Internațional Olimpic a 
procedat la alegerea orașelor care 
vor găzdui Jocurile Olimpice de 
iarnă și de vară din 1980.

Prin vot secret, cei 61 de mem
bri ai CJ.O. prezenți la sesiune 
au hotărît ca cea de a 22-a edi
ție a Olimpiadei de vară din 1980 
să aibă loc la Moscova, care a 
obținut cel mai mare număr de 
voturi, în concurența cu orașul

ECHIPA FEMININĂ A U.R.S.S.
CAMPIOANĂ MONDIALĂ LA GIMNASTICĂ

Sportivele noastre pe
VARNA, 23 (prin telex). Marți 

și miercuri, alte două zile pline 
la Palatul sporturilor din Varna, 
gazda celei de a 18-a ediții a 
Campionatelor mondiale de gim
nastică, două zile pline de învă
țăminte pentru specialiști, cu nu
meroase momente de mare spec
tacol pentru public. în cursul 
zilei de marți, într-o nouă între
cere maraton, a fost rîndul gim- 
naștilor să-și prezinte programul 
impus. Delegația țării noastre' a 
încercat deosebita satisfacție de a 
vedea pe panoul luminos al sălii, 
în fruntea acestei ierarhii, numele 
unui gimnast român. Este vorba 
despre evoluția și notarea lui Dan 
Grecu la inele. Campionul nostru 
a dovedit în fața celor mai auto
rizați specialiști ai gimnasticii că 
are o valoare mondială la inele, 
aparat unde a obținut la „impuse" 
cea mai bună notă din concurs . 
9.70.

Reprezentantul nostru a fost se
cundat excelent ia ac^st aparat de 
Mihai Rorș (9,60). aflat Ia rîndul 
său printre fruntași la inele, cu 
mari șanse de intrare în finala 
pe aparate. Notarea ridicată a 
echipei noastre la inele și sări
turi. precum și evoluțiile constant 
bune la celelalte aparate, au făcut 
ca la jumătatea competiției pe 
echipe reprezentativa României să 
ocupe locul VI, Înaintea formați
ilor Elveției, Cehoslovaciei, S.U.A., 
si a altor nouă echipe participante 
la întrecerea supremă a gimnas
ticii.

Așa cum era de așteptat, selec
ționata Japoniei domină autori
tar și această ediție a „mondia
lelor". Fiecare gimnast japonez 
este un maestru desăvîrșit, capa
bil să obțină la orice aparat note 
între 9.60 și 9,70 ! în echipa an
trenorului Yukio Endo se află 
numai nume consacrate — Tsu- 
kahara, Kato, Kasamatsu. Ken- 
motsu, Honma — sportivi mai 

american Los Angeles. Potrivit 
unei comunicări a agenției France- 
Press, scorul votului, pe care 
C.I.O. nu-1 comunică oficial, ar fi 
fost 39—22.

Pentru Jocurile Olimpice de 
iarnă a fost reținută candidatura 
unică a stațiunii de sporturi de 
iarnă Lake Placid (S.U.A.), care 
a mai găzduit Olimpiada albă șl 
în anul 1932. Organizatorii ame
ricani au anunțat că vor ține 
Jocurile în perioada 14—23 fe
bruarie 1980.

un remarcabil loc 4
buni cu o clasă decît cei mai a- 
propiați adversari ai lor ! Oare
cum surprinzătoare este lupta 
pentru locul II, în care gimnaștii 
sovietici (din cauza cîtorva ratări) 
au de făcut față asaltului echipei 
R. D. Germane. Iată clasamentele 
dună „impuse" la masculin ECHI- 
PE : 1. Janonia — 284,40 ; 2.
U.R.S.S. — 280,80 ; 3. R. D. Ger
mană — 279.50 ; 4. R. F. Germa
nia — 274.00 ; 5. Ungaria —
272,65 : 6. România — 270.40 ; 7. 
Elveția — 270.25 : 8. Cehoslovacia
— 269,50 ; 9. S.U.A. — 268.65 ; 10.
Franța — 268,10 ; La individual 
compus conduce Kasamatsu (Ja
ponia) cu 57.70 p, gimnaștii ro
mâni ocupînd locurile : 20. Dan 
Grecu — 55,15 ; 34. M. Borș —
54,05 : 35. N. Oprescu — 53.95 ; 53. 
C. Petrescu — 52,95 ; 54. Gh. Pă- 
unescu — 52.90 ; 57. St. Gali — 
52.55.

în cursul serii s-au încheiat în
trecerile pe echipe la feminin.

Confirmind așteptările, repre
zentativa U.R.S.S. a cucerit titlul 
de campioană mondială, în timp 
ce formația României — aflată pe 
locul 5 după exercițiile impuse
— a reușit să se prezinte exce
lent la ..liber alese", întrecînd 
Cehoslovacia și clasîndu-se în fi
nal pe un remarcabil loc IV în 
ierarhia mondială ! Cel mai mare 
aport în obținera acestui rezultat 
l-a avut Alina Goreac, notată cu 
9,70 la sărituri și paralele. Iată 
acum clasamentul final pe echi
pe ' 1. U.R.S.S. — ca-nnioană mon
dială — 384,15 ; 2. R.D. Germană
— 376.55 : 3. Ungaria — 370,60 : 4.
ROMÂNIA — 369,30 ; 5. Ceho
slovacia — 368,45 ; 6. Japonia —
362.90. La individual compus con
duce campioana olimpică si mon
dială Ludmila Turisceva (U.R.S.S.) 
cu 78,30 p. Alina Goreac aflin- 
du-se pe locul VII cu 72,25 p.

Constantin MACOVEI

Turul al doilea în cupele europene a programat ieri 
meciurile primei manșe din optimile de finală (C.C.E. 
și Cupa cupelor) și din 16-imile de finală (Cupa 
U.E.F.A.), lată rezultatele sosite pînă la închiderea 
ediției :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

S. C. Anderlechi — Olympiakos Pireu 5—1
Ruch Chorzow — Fenerbahce Istanbul 2—1
Bayern Munchen — F. C. Magdeburg 3—2
Ujpesti Dozsa — Leeds United 1—2
H.J.K. Helsinki — Atvidaberg F. F. 0—3
Feyenoord Rotterdam — C. F. Barcelona 0—0
Hajduk Split — St. Etienne H—1

Cork Celtic — Ararat Erevan 1—2

CUPA CUPELOR

Gwardia Varșovia — P£.V. Eindhoven 1—5
Dundee United — Bursaspor 0—0
F. C. Carl Zeiss Jena — Benfica Lisabona 1—1 Returul este programat la 6 noiembrie.

Malmo F. F. — Reipas Lahti 3—1
Avsnir Beggen — Steaua roșia Belgrad 1—5
Eintracht Frankfurt — Dinamo Kiev 2—3
F. C. Liverpool — Ferencvăros Budapesta 1—1

CUPA U.E.F.A.

Internazionale — F. C. Amsterdam 0—1
(min. 20)

Dynamo Dresda — Dinamo Moscova 1—0
Raba Gyor — Fortuna Diiseldorf 2—3
Djurgardens 1. F. — Dukla Fraga 0—2
Partizan Belgrad — Portadown F. C. 5—0
Rapid Viena — Velez Mostar 1—1
Derby County — Atlerico Madrid 2—2
Hibernian Edinburgh — Juventus lorino 2—4
Napoli — F C. Porio 0—0

(dupa 45 de minute)
Borussia Monchengl. — Ol. Lyon 1—0
Grasshoppers — Real Saragossa 2—1

Aseară, in Cupa U. E. F. A.

Hamburger S.V. — St.
HAMBURG, 23 (prin telefon). Pe sta

dionul Volksoark, la lumina reflectoarelor 
(partida a început la 20,30 — ora Bucu- 
r ești ului), . s-a disputat meciul Ș. V. 
Hamburg — Steagul roșu Brașov, din 
prima* manșa a turului II al „Cupei 
U.c F.A." intilnirea a fost urmărită de 
peste 25 000 de spectatori și s-a desfășu
rat ir» nota de dominare a gazdelor, 
care cu cîștigat cu 8-0 (2—0). La început, 
minute de tatonare. In min. 13, Adnma- 
che se remarca la șutul lui Sperlich. ac
țiune sire avea sâ-i aduce în atac pe 
Fotbaliștii! vest-germani. în min. 16, a- 
ceștia l-au pus din nou la încercate pe 
Adamache, iar în min. 18 au reușit sâ 
deschidă scorul prin Zaczyk, care, prefi- 
tînd de o ezitare a Iul Mcteescu, a fruc
tificat o pasă a rapidului Sperlich. in 
min. 28, a ratat lambor, iar in min. 35, 
Zaczyk a șutat în bară. Peste două mi
nute, însă scorul a devenit 2—9 : Memo

roșu Brașov 8-0 (2-0) 
rrrtg, de la 6 m, a trimis mingea în pia- 
sâ, la centrarea lui Volkert.

Qupă pauză, gazdele n-au mai întîm- 
pinat nici o rezistență și scorul a luat 
proporții, ajungi’nd la 8—0 I I Au mai 
marcat : Voikert (min. 49), BertI (min. 
54), Naghi (min. 71 — autogol). Ripp 
(min. 77), Voikert (min. 82 din 11 m) și 
Krobbdch (min. 90). Comportarea sub 
orice critică a echipei brașovene deza
măgește profund pentru că s© situea?ă 
cu mult sub nivelul slăbiciunilor cunoscute 
ale fotbalului nostru.

Arbitrul M. Wright (Irlanda de Nord) 
a condus formațiile :

HAMBURGER S. V. : Kargus - 
Krobbach, Nogly, Ripp — Bjoernmoeso, 
Zaczyk, Memering — Sperlich, BertI, 
(min. 62 Reiman), Voikert.

STEAGUL ROȘU : ^clomacha (min. 50 
Clipa) - Hîrlab, Jenei, Naghi, Moteescir 
— Șerbănoiu, Cadai, Gherghef! — lam
bor, Pescaru, Gyorfi.
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