
SEDJNTA COMITETULUI
7 7

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 28 octombrie a.c., a 

avut loc ședința Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al 
P.C.B., prezidată de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Executiv a discutat 
și stabilit unele măsuri care să 
asigure buna pregătire și desfă
șurare a conferințelor de dare de 
seamă și alegeri ale organizațiilor 
județene de partid și a munici
piului București. Conferințele ju
dețene și a municipiului Bucu
rești sînt chemate să dezbată cu 
înalt simț de răspundere proiec
tele de documente ce vor fi 
supuse Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român, să a- 
nalizeze activitatea desfășurată 
pentru aplicarea în viată a 
hotărîrilor Congresului al X-lea 
și Conferinței Naționale ale 
P.C.R.. a altor botăriri ale con
ducerii partidului, precum și. a 
propriilor hotărîri și să adopte 
măsuri care să conducă la ridi
carea pe o treaptă superioară a 
întregii munci politice, educative, 
economice din județe și munici
piul București.

In continuare, Comitetul Exe
cutiv a ascultat informări ale u- 
nor primi-secretari ai comitetelor 
județene de partid în legătură cu 
mersul recoltării și însămînțărilor 
de toamnă. Rezultă că, în an
samblu, situația recoltei este bună, 
că în cea mai mare parte s-au 
luat măsuri corespunzătoare pen
tru strîngcrea acesteia ; sînt a- 
sigurate toate condițiile pentru 
o bună aprovizionare a popu
lației cu produse alimentare. Co
mitetul Executiv a indicat să se 
adopte măsuri energice în toate 
județele țării, mobilizindu-se toate 
forțele pentru urgentarea recol
tării — îndeosebi la porumb, car
tofi, sfeclă de zahăr, legume și 
altele — transportării și inmaga- 
zinării produselor recoltate, să se 
evite orice pierderi, astfel incit, 
economia națională. întregul nos
tru popor să beneficieze integral 

NOII CAMPIONI DE BOX 
A! ȚĂRII PROVIN

de roadele pămîntului din a- 
cest an.

In același timp, trebuie luate 
măsuri hotărite pentru a se asi
gura buna aprovizionare a popu
lației cu produse alimentare și 
buna gospodărire a produselor 
destinate consumului prin distri
buirea lor ritmică, permanentă și 
in cantități corespunzătoare ; tot
odată, este necesar să se acțio
neze cu fermitate pentru evita
rea acumulării de stocuri de că
tre unele persoane peste nevoile 
normale de consum.

Pentru buna pregătire a anului 
agricol viitor și obținerea unor 
recolte snorite. Comitetul Execu
tiv a indicat să fie folosite toate 
mijloaaele șl orice condiții priel
nice pentru terminarea în cel mai 
scurt timp a însămînțărilor de 
toamnă.

Comitetul Executiv a ascultat 
informări în legătură cu discu
țiile purtate de trimișii speciali 
ai Președintelui Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — în 
Irak, Kuweit, Emiratele Arabe, 
Venezuela, Columbia și Ecuador. 
Comitetul Executiv a luat cunoș
tință cu satisfacție despre faptul 
că înțelegerile stabilite cu ocazia 
convorbirilor purtate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și șefii de 
state, guverne și alte personali
tăți din țările respective se în
deplinesc cu succes, că pozi
ția României într-o serie de pro
bleme internaționale, poziție expri
mată de președintele Nicolae 
C eaușescu. este apreciată pozitiv 
în aceste țări.

Apreciind ca deosebit de pozi
tiv modul in care se desfășoară 
pregătirile pentru cel de-al XI- 
lea Congres al partidului, succe
sele remarcabile obținute de oa
menii muncii in toate domeniile 
de activitate, in cinstea acestui e- 
veniment. Comitetul Executiv a 
stabilit, in continuare, unele mă
suri în legătură cu pregătirea 
Congresului al XI-lea al Partidu
lui Comunist Român.

Comitetul Executiv a rezolvat, 
de asemenea, unele probleme ale 
activității curente.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA §1 SPORT

.= ANUL XXX — nr- 7882 4 PAGINI 30 BANI Marți 29 octombrie 1974 ===?

DUPĂ SUCCESUL LUI DAN GRECU Șl AFIRMAREA ECHIPELOR NAȚIONALE

GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ UNANIM AI'ILfCIAÎA 
ÎN ANSAM8TUL VALORILOR MII VOI Al f

Dan Grecu la Varna Foto : B.T.A.

J............ .......  .... ..... ''....—
DAN GRECU : „PERFORMANȚELE SPOR
TIVE DE NIVEL MONDIAL; OMAGIU FIER
BINTE CELUI DE AL XI-LEA CONGRES 

AL P.C.R."
Deosebit de fericit dupâ marele succes de la 

campionatele mondiale, obținînd pentru gimnastica 
noastrâ prima medalie de aur, Dan Grecu ne-a 
declarat :

„Trăim un puternic sentiment de bucurie și mîn- 
drie patriotică pentru faptul că la a 13-a ediție a 
C.M. de gimnastică echipele României au repre
zentat cu cinste sportul românesc și sintem deose
bit de satisfăcuți că am reușit și noi sportivii să 
ne alăturăm astfel sutelor de mii de oameni ai 
muncii care în aceste zile dedică succesele lor in 
muncă celui de al XI-lea Congres al P.C.R. lată 
de ce, eu și colegii mei, sintem nespus de fericiți 
sâ aducem in acest fel recunoștința și omagiul 
nostru fierbinte partidului căruia ii închinăm pri
mele mari succese de prestigiu ale gimnasticii ro
mânești*.

Echipele de gimnastică ale României care au parti
cipat la campionatele mondiale de la Varna s-au îna
poiat aseară cu autobuzul în Capitală. La sediul 
C.N.E.F.S. sportivii români au fost așteptați și pri
miți de prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., generali li. 
Marin Dragnea, Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S, 
Elena Poparad, președinte al F. R. Gimnastică, repre
zentanți ai cluburilor sportive bucureștene, antrenori, 
ziariști. Prim-vicepreședintele C.N.E.F.S. a felicitat 
călduros pe sportivi, în frunte cu Dan Grecu, pentru 
frumoasa comportare și succesele obținute la Varna 
și a arătat marea însemnătate a gimnasticii, sport cu 
mare pondere olimpică, îndemnîndu-i la o pregătiră 
continuă în vederea dezvoltării acestor succese.

DIN 5 ORAȘE DIFERITE
• Evoluția tineretului n-a fost cea așteptată
• Cum stăm cu mijloacele de apărare ?

Timp de o săptămînă, în cursul 
a 9 gale desfășurate la Palatul 
Sporturilor și Culturii, cele 88 de 
meciuri ale finalelor campiona
tului republican ne-au îngăduit să 
trecem în revistă zestrea de va
lori a boxului nostru. Pentru o 
concluzie la prima vedere, reu
niunea finală de duminică dimi
neața a fost semnificativă, meciu
rile pentru titlul național rezu- 
mînd parcă situația generală a 
pugilismului nostru.

Iată cîteva date statistice care 
ar putea ajuta o analiză mai a 
profundată. Cei 11 noi campioni 
provin din 7 cluburi sau asociații 
sportive, din 5 orașe ale țării (în 
gala finală au evoluat boxeri din 
11 cluburi, din 7 orașe; iar la 
semifinale ei veneau din 17 clu
buri, din 11 orașe). Centrele tra
diționale (București. Constanța, 
Galați, Brăila, Cluj-Napoca) s-au 
distins din nou ; pași înainte fac 
doar aparent, datorită unor indi
vidualități de marcă : Bocșa. Bra
șovul, Timișoara, Reșița, Cîmpu- 
lungul Muscel, dar unde au ră
mas : Craiova, Satu Mare, Plo
ieștii și altele ?

Afirmarea tineretului n-a fost 
decît parțială cu acest prilej. De 
lipsa de la start a cinci camnioni 
nu au profitat prea mulți tineri 
candidați. Mircea Simon, la ca
tegoria semigrea, este singurul 
care a promovat pină în vîrful 
ierarhiei, dar el mai trebuie (in 
afara excelentei sale discipline 
tactice) sâ-și lărgească gama mij
loacelor de luptă șl să se forti
fice în continuare, pentru a pu
tea face față unei inevitabile con
fruntări cu colegul său de gene
rație Costică Dafinoiu (iată un 
admirabil meci-vedetă de organi
zat !). Niță Robu, Damian Cim- 
poieșu, Dafinoiu au eșuat în di
verse moduri (ultimii doi Înainte 
de limită I), dar ei mai au timp 
să arate ce pot cu adevărat. Din
tre candidații la afirmare să mai 
remarcăm pe : Dinu Teodor (Di
namo) și Iosif Toasu (A.S.A. Tg. 
Mureș) la muscă, Ion Mareș (Mus

celul) — la pană. Ion loancea 
(Steaua) și Mihai Hozo (U. M. Ti
mișoara) — la ușoară, Dorin Bubă 
(Dinamo) — la semigrea.

Odată cu aceasta, putem con
sidera că la ora actuală catego
riile ceva mai bine dotate sînt : 
semimusca, musca, pana, ușoara 
și scmigreaua, In timp ce la ce-

Victor BÂNCIULESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Cei 11 
campioni 
naționali 
de box, 
în ordinea 
categoriilor, 
de la stingă 
la dreapta :

Alexandru TUREI, Ibrahim FAREDIN, Mircea TONE, Gheorghe 
CIOCHINA, Constantin ȘTEFANOVICI, Calistrat CUTOV, Victor 
ZILBERMAN, Ion MOCANU, Ion GYORFFI, Mircea SIMON, 

Hie DASCĂLU

VARNA, 28 (prin telefon). Cea 
de a 18-a ediție a Campionatelor 
mondiale de gimnastică ne-a o- 
ferit în ultima zi finalele pe apa
rate. spectacol de înaltă ținută și 
măiestrie.

Medalia de aut cucerită de Dan 
Grecu plasează formația țării 
noastre pe locul 5—6 în clasa
mentul general pe medalii și nu 
e lipsit de interes să amintim 
că la această ediție a „mondia
lelor11 au participat 33 de țâri! 
Alături de strălucitul titlu al lui 
Dan Grecu. gimnaștii români se 
întorc acasă cu un bilanț remar
cabil : echipa feminină pe locul 
IV, echipa masculină pe VI și 
patru prezențe românești In fi
nalele pe aparate (unde Dan 
Grecu a ocupat locul I la inele, 
Miltai Borș locul V, Alina Goreac 

situîndu-se pe poziția a IV-a la 
sărituri și a V-a la bîrnă). Pen
tru aceste rezultate, personalități 
ale F.I.G., antrenori și specialiști 
din multe țâri au felicitat căl
duros delegația română, atît la 
sală, imediat dupâ încheierea în
trecerilor. cit și la recepția ofe
rită participanților la C.M. în 
seara de duminică.

Iată ce ne-au declarat aceștia :
ALBERT AZARIAN (U.R.S.S., 

fost campion olimpie și mondial, 
component al brigăzii de arbitraj 
la inele) : .Confirmind succesele 
repurtate la C.E. din 1S73 și la 
C.M. universitare de la Moscova. 
Dan Grecu a cucerit acum titlul 
mondial. Este un rezultat pe care 
gimnastul român îl merită cu pri
sosință. El a evoluat con\ingător 
și ii urez ca in toate concursurile 
viitoare să se prezinte ca in fi
nala de duminică. Am convinge-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 1-a)

MARGINALII LA DIVIZIA A DE FOTBAL

MEDIA RANDAMENTULUI ECHIPELOR
SE MENȚINE SUB LIMITA DORITĂ

A trecut și a X-
sub „soarele cam
s-a intîmplat nirni.
mic spectaculos.

:-a etapă, dar... 
ipionatului-* nu 
ic deosebit, ni- 

Primele trei 
locuri ale clasamentului ne pre
zintă aceleași ocupante; ici. colo, 
se pasează cite un loc — U.T.A., 
prin victoria spectaculoasă, și pu
țin scontată, realizată la Bucu
rești, amenință, în perspectivă, 
„plasa liderului" ; 
(Sportul studențesc) 
un loc lipsit de onoruri. în zona 
inferioară, a apărut un licăr de 
speranțe pentru vîlceni, odată cu 
prima lor victorie din acest se
zon, Ia orizont (prin meciul cu 
Olimpia Satu Mare) întrevăzîn- 
du-se alte două puncte.

Mai sînt încâ șapte runde de 
disputat, totuși, prima scenă a 
fotbalului nu are încă nerv, tre
nează, majoritatea formațiilor 
înoată în mediocritate, dau do

învinsa ei 
coboară pe

ALINA GOREAC

vadă de lipsă de prospețime șt 
poftă de joc, ca și cînd vacanța 
de iarnă ar bate la ușă I Mai di
rect vorbind, majoritatea forma
țiilor trădează o diminuare de 
randament fată de posibilitățile 
lor reale, judecind acest lucru 
prin prisma loturilor de care dis
pun și, firește, plecînd și de la 
unele prestații pe care le-au rea
lizat într-un trecut nu prea în
depărtat. Reproșurile noastre vi
zează și pe lider, „recolta" sa 
bună de pînă acum fiind mai 
mult rodul nucleului de interna
ționali care deține o cheie a ști
inței jocului colectiv în frunte cu 
trioul Radu NunweiUeț — Lu- 
cescu și Dinu. Constatările pot fi

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare în pag. 2—3)



CURSUL DE PERFECȚIONARE
A SECRETARILOR CJ.E.F.S.

în cadrul acțiunilor de reciclare 
a cadrelor din mișcarea noastră 
sportivă, săptămîna trecută a avut 
loc în Capitală un curs de per
fecționare, cu participarea secre
tarilor consiliilor județene pentru 
educație fizică și sport. Tematica 
acestui curs a cuprins problemele 
actuale ale activității de educație 
fizică și sport, în lumina Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
1973 și a planurilor de măsuri a- 
doptate de C.N.E.F.S.

Cu mult interes au fost urmă
rite o serie de teme, dintre care 
menționăm : „Principalele măsuri 
legate de dezvoltarea sportului de 
masă; problemele economice ele 
activității sportive" (secretar M. 
Olteanu și Ioviță Popa) ; „Princi
palele căi ți acțiuni pentru dez
voltarea sportului de performantă ; 
unele aspecte ale conducerii și or
ganizării științifice a activității 
sportive" (secretar Emil Ghibu și 
V. Constandache) ; „Educația in 
procesul de pregătire a sportivi
lor de performanță" (1. Șiclovan) ; 
^Sarcinile actuale ale unităților 
sportive școlare" (Al. Forțu) ; 
^Principalele aspecte ale obiectivi
zării antrenamentului sportiv" 
(Nicu Alexe, Ștefan Ion și El. Vlă- 
descu) ; „Relația volum-intensitate- 
complexitate in antrenamentul 
sportiv" (1. Kunst Ghermănescu și 
J. Bosko) ; „Testarea capacității de 
efort in sportul de performanță" 
(AJ Szogy) ; „Refacerea organis
mului după efort" (dr. Ion Dră- 
gan) ; „Planificarea evidența

procesului de antrenament" (V. Du
mitrescu și I. Braghin) ; „Factorii 
limitativi hi performanței ; rolul 
pregătirii fizice in antrenamentul 
sportiv" (C. Floresctt); „Selecția 
in sportul de performanță" (C. Ră- 
duț și V. Mazilu).

Cursanții au apreciat faptul că 
după fiecare expunere s-au' pur
tat dezbateri, folosindu-se exem
ple concrete legate de problemele 
prezentate, ceea ce a constituit un 
foarte prețios schimb de expe
riență. De notat și faptul că, la 
o serie de teme, la dezbateri au 
luat parte și reprezentanți ai u- 
nor organizații cu atribuțiunl în 
domeniul* educației fizice și spor
tului (Ef. Chertes — U.G.S.R., FZ. 
Moraru — C.N.O.P., Dragos Ha- 
dircă — țJCECOM ș.a.) p.recum și 
specialiști ? legați nemijlocit de ac
tivitatea j instruire sportivă (C.
Popescu, directorul Școlii sportive 
nr. 2, T. Bolea, președintele Clu
bului sportiv școlar. N. Nedef, an
trenor federal de handbal, 
ciani, antrenor federal la 
academic).

In încheierea cursului, 
cuvîntul tovarășul general 
rin Dragnea, prim-viceprcședinte 
al C.N.E.F.S., care s-a referit în
tre altele, la necesitatea îmbună
tățirii muncii de ansamblu a se
cretarilor C.J.E.F.S., precum și la 
sarcinile ce le revin acestora pe 
linia impulsionării activității spor
tive de masă și de performanță 
în toate asociațiile și ■ cluburile 
sportive.!-

V. Mo- 
canotaj

a luat 
lt. Ma-

Qele două întreceri de frunte 
alei handbalului nostru s-au în
cheiat la sfîrșitul săptămînii tre
cute, punctînd „acest moment ________  .. _
prin programarea unor jocuri în- ' sferice de desfășurare dintre cele 
tre formațiile de pe primele 
locuri ale clasamentelor. Și pe 
cînd... cerul s-a arătat neîngădui
tor cu disputa formațiilor femi
nine, cele două meciuri progra
mate în cupiaj pe terenul Steaua 
(„U“ București 
șl LE.F.S. — 
consumindu-se pe o ploaie toren
țială și fiind, din acest motiv, 
neconcludente, derbyul echipelor

- „U“ Timișoara 
Voința Odorhei)

CLASAMENTE DIVIZIA A
FEMININ

1. „V TIMIȘOARA H » 2 1 U9- 95 13
2. „U- București ii 7 2 2 149-181 16
3. I.E.F.S. 11 7 1 3 136—105 T9
4. Textila Buhuși 11 6 2 3 133—124 14
5. Prog. Buc. 11 6 1 4 130—109 13
t. Constr. Timiș. 11 4 4 3 107-116 12
7. Voința Odorhei 11 4 2 5 102-113 13
8. „u- lași 11 4 2 5 158—169 M
9. Rapid Buc. 11 4 1 6 116-130 9

10. Confecția 11 4 0 7 129—134 8
11. Mureșul Tg. M. 11 2 1 8 103-147 5
12. Spar to Mediaș 11 1 0 10 93-t82 7

MASCULIN

1. STEAUA 11 11 0 0 236-159 22
2. Dinamo Buc. 11 9 0 2 207—132 18
3. H.C. Minaur B,M. 11 9 0 2 190-157 18
4. Știința Bc. 11 6 0 5 166-157 12
5. „U“ București 11 6 0 5 153-157 12
6. Dinamo Bv. 11 4 1 6 199-209 9
7. Poli. Timișoara 11 4 0 7 176-188 8
8. Indep. Sibiu 11 4 0 7 151-164 8
9. CAROM Gh. Gh. Dej

11 4 0 7 157-176 8
10. CSU Galați 11 3 1 7 151-168 7
11. ,,U“ Cluj-Napoca 11 3 1 7 150-182 7
12. ,,U“ Craiova 11 1 1 9 133-220 3

* - - - - | * I «i | liUlLI I Oiiîn triunghiularul de tenis școlar București ^ Budapesta -

CLUBUL JOT
Clubul de tenis al pionierilor șl 

elevilor bucureșteni „Tot înainte" 
a debutat în activitatea interna
țională, participînd la ediția a 
Il-a a triunghiularului școlar 
București — Budapesta — Sofia, 
desfășurat pe terenurile din Par
cul Herăstrău. Prima ediție, care 
S-a disputat la Budapesta, a fost 
clștigată de tenismanii bucu- 
reșteni. Fiecare reprezentativă a 
intrat în concurs cu cîte 16 e- 
chipe (8 de băieți, și 8 de fete), 
o formație fiind compusă dintr-un 
băiat și o fată.

Lotul clubului ,,Tot înainte" a 
avut următoarea componență l 
S. Zancu, A. Pbpovici, M. Fio- 
rescu, E. Pană, S. Popescu, A. 
Pantazopol, S. Nisiparu, O. Po- 
povici, A. Mîrza, C. Vlad, pre
cum si Mihaela Dimitrhi, Delia 
Răileanu, Lucia Romanov, Maria 
Romanov, Dana Ploieșteanu, Coz
mina Popescu, Cristina Boboc, 
Gina Voinea și Daniela Predica.

Cele trei cupe transmisibile 
puse în joc (una pentru rezulta
tul general cel mai bun obținut, 
și cîte una pentru băieți și fete) 
au fost cîștigate, și la actuala 
ediție, de sportivii bucureșteni. 
„Trofeele vor rămînc încă un an 
în vitrinele noastre — ne spunea 
ing. GH. SLAPCjU, președintele 
clubului „Tot îna&ite" — și vom 
depune eforturi pentru ca în ur
mătorii 3 ani ele să nil pără
sească Bucureștiul, astfel ca, așa 
cum prevede regulamentul, cupele 
să ne rămină delinițiv".

ALTE CÎTEVA NOTAȚII DE LA DERBYUL
CAMPIONATULUI MASCULIN

masculine a avui — prima oară 
după multi ani — condiții atmo-

mai bune.
Cum spuneam, însă, și în cro

nica noastră, confruntarea celor 
două „eclupe-fankm" ale handba
lului românesc (Steaua și Dinamo 
București) nu a putut satisface 
exigențele, cu atît mai ridicate 
cu cît de o parte și de alta evo
luau 13 din cei 16 componenți ai 
lotului încununat chiar anul a- 
cesta eu laurii de campion al lu
mii. Altfel spus, s-a jucat strict 
la_. „rezultat", Steaua impunin- 
du-se printr-o -tactică simplă t a 
ținut cit mai mult mingea, mi- 
zînd pe faptul că ,va putea de
păși foarte greu excelentul sis
tem defensiv dinamovist. In plus, 
știind că în atac dinamoviștii se 
descurcă mai greu, jucătorii de 
la Steaua, prelungindu-și peste 
limită atacurile, le refuzau ad
versarilor lor mingea, obiigîndu-i 
să acționeze repede și eficient in 
atac, ceea ce, în mod evident, 
pentru ei era mai greu. Pe a- 
cest fond, pe măsură ce timpul 
trecea, siguranța handbalișlilor de

la Steaua creștea în același ritm 
In care se mărea pripeala și ne
siguranța dinamoviștilor, ajunși 
in final să comită una după alta 
greșeli, care de care mai greu de 
înțeles la ‘niște sportivi de frunte 
ca Samungi, Cîrlan, Stef, Dan 
Marin și alții.

Veridicitatea * afirmațiilor noas
tre este susțințită de', cifrele pu
blicate in cronica jocului. Dincolo, 
insă, de cele spuse cu acest pri
lej, considerăm necesar să mai 
adăugăm cîteva lucruri. Primul ar 
fi acela că partida s-a disputat 
Intr-un spirit de deplină sportivi
tate, spre meritul ambelor forma
ții, iar eel de al dâilea ni 
se pare a fi modul doar mul
țumitor în care a evoluat echipa 
învingătoare, care dacă se con
sideră satisfăcută doar cu faptul 
că a cîștigat, greșește. La orizont 
se profilează pentru elevii an
trenorilor C. Oțelea și O. Telman 
adversari redutabili în C.C.E. și 
prestația lor de simbătă după a- 
miază nu-i de natură să dea, în 
asemenea condiții, prea mari ga
ranții de succes—

c. a.

ÎNAINTE PE
Cîteva dintre meciurile ce au 

avut loc, au fost deosebit de spec
taculoase, tinerii jucători de- 
monstrînd că și-au însușit destul 
de multe cunoștințe din alfabe
tul tenisului. De la băieți, A. 
Mîrza (care l-a întrecut cu 6—3, 
7—5 pe bulgarul H. Stoinov), pre
cum și Ș. Nisiparu (6—3, 6—2 cu 
maghiarul E. Kiss) și A. Po
povic! (1—6, 6—2, 6—2 cu bulga
rul H. Mihailovski) au avut evo
luții în urma cărora au primit 
distincții pentru joc tehnic. Foarte 
bine s-au comportat și Maria Ro
manov (6—1, 6—2 cu maghiara

li?lO J
bwa

llona Kosa șl 6—1, 6—2 cu jucă- 
toarea bulgară Marla Tomova), 
Cozmina Popescu și Mihaela Di- 
mitriu. Au fost declarați cei mai 
buni jucători următorii t Maria 
Romanov și A. Mîrza (București) ; 
Ivona Birtok și Bela Eros (Buda
pesta) și Elena Zaharleva și K. 
Todorov (Sofia). Rezultate pe e- 
chipe i București — Budapesta 
6—2 ; București — Sofia 7—1 ; So
fia — Budapesta 6—2. Clasament 
general i 1. București, 2. Sofia, 
3. Budapesta.

Ion GAVRILESCU

„CUPA SCIMTEH TINERETULUI ^ LA TENIS
La sfîrșitul săptămînii care s-a 

încheiat, în numeroase localități 
din țară s-au desfășurat întrece
rile etapelor județene ale inedi
tei și de pe acum popularei com
petiții — aflată la prima ediție 
— „Cupa Scînteiî tineretului" la 
tenis. După cum se știe, vineri, 
sîmbătă și duminică, Bucureștiul 
va fi gazda fazei finale, pe tere
nurile de la Tenis club urmind a 
se disputa meciurile celor 40 de 
băieți și 40 de fete;

Iată cîteva relatări din etapele 
:'județenti; primite de la corespon
denții noștri.

BRAȘOV. Aprdape -80 de con- 
curenți au luat parte la con
fruntările găzduite pe 5 terenuri 
de la baza Olimpia, Ei au repre
zentat pe cei pe«te 1000 de te- 

■ nismeni ce au fost prezanți la 
etapele de masă; S-au calificat

pentru faza finală Mihai Rosescu 
(Liceul Radu Negru Făgăraș) și 
Ioana Ursu (Liceul Energetic 
Brașov). (C. GRUIA)

BIHOR. Clștigătorii calificați la 
centrele Marghita, Beiuș, Dr. Pe
tru Groza, Oradea, Secuieni și 
Salonta și-au disputat întâietatea 
pe terenurile Sănătatea. Cîștigă- 
tori : Constantin Zarețchi și Ma
riana Popa (ambii din Salonta). 
(I. GHISA)

DOLJ-. La Craiova au fost pre- 
zenți 12 concurenți care s-au în
trecut în etapa județeană- S-au 
calificat ; Ion Neagoe și Marica 
Diamandis (ambii din Craiova). 
(ȘT. GURGUI)

GALAȚL Pentru etapa finală 
s-au calificat Costel Tucemie și 
Mihaela Dumitru, de la Șc. gen. 
28 si, respectiv, nr. 9 Galați. (T 
SIRIOPOL)

NOII CAMPIONI DE BOX Al ȚĂRII
(Urmare din pag. I)

lclalte categorii ducem lipsă de 
elemente valoroase, ceea ce re
prezintă un semnal de alarmă și 
un indicator de direcție pentru 
cei ce fac selecția tinerilor.

Categoriile menționate pozitiv 
au și fost cele care au oferit, eu 
ocazia finalelor, meciurile cele 

interesante, mai dîrze, caii- 
superioare. Important ni se 

a sublinia că in 4 dintre cele 
atractive finale, hotărîtoare

In Divizia A la has

DEȘI I
OLIMPIA AC

S-A ÎNCHEIAT primul
Duminica s-au încheiat întreceriîe pri

mului tur ai Divizie; B de handbal, în 
urma rezultatelor înregistrate, liderii de 
toamna ai celor patru serii fiind Vulturul 
Pioiești și Constructorul Baia Hora la 
feminin. Comerțul Constanta și A.S.A. 
Tg. Mureș — ia masculin, lato acum re
zultatele de duminica ; F£MiNî?4, Seria 
I : Voința Brașov — Viitorul Vaslui 9—12 
(6—5) I. Rulmentul Brașov — Construe-

TUR Șl IN DIVIZIA B

PARTIDE INTERESANTE
IN TURNEELE FINALE LA POLO

Au luat sfîrșit Întrecerile primei 
manșe a turneului final (Divizia A) 
pentru stabilirea ocupantelor locu
rilor 5—8. Majoritatea partidelor au 
lost echilibrate și de un bun nivel, 
lupta pentru cele două locuri va
cante în grupa A, din campionatul 
viitor, stimulînd în mod deosebit 
echipele participante.

Singura formație care a reușit să 
cîștige toate cele 3 meciuri a 
C.N.U. București, care s-a și 
tanțat in clasament. Pentru 
secund disputa rămînc deschisă. Din
tre partidele urmările, deosebit de 
interesantă ni s-a părut cea opunînd 
pe Școlarul și CrișuJ Oradea. liucu- 
reștenii au condus cu 3—0 și 4—2,
—................—a——a—

fost
CllS- 

locul

în-dar jucătorii Crișuluj au egalat 
tr-un final pasionant : 4—4 (2—0,
1— 1, 1—1, 0—2). celelalte rezultate :
C.N.U. — Politehnica Cluj-Napoca 
9—7 (3—2, 2—1, 1—3. 3—1); C.N.U. — 
Școlarul 7—5 (2—1. 2—1, 1—1. 2—2);
Politehnica — Crișul 7—6 (2—1. 1—1,
2— 3. 2—1). Clasament : 1. C.N.U. 6 p, 
2. Școlarul 3 p, 3. Politehnica 2 p, 
4. Crișul 1 p.

S Ultimele rezultate tn turneul 
pentru locurile S>—12 : Unirea Arad
— Progresul Oradea 3—5; Mureșul
Tg. Mureș — Petrolul Ploiești 5—
Unirea — Mureșul 10—4; Petrolul
— Progresul 5—3; Progresul — Mu
reșul 8—2; Petrolul — Unirea 7—3.

HALTEROFILII DIN CLUJ-NAPOCA DOMINAT
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI PE ECHIPE
REȘIȚA, 28 (prin telefon). Campio

natul republican de juniori la haltere 
pe echipe, s-a încheiat cu victoria 
halterofililor de la C.S.M. Cluj-Na
poca, care au totalizat 162 p. Au ur
mat în clasament : S. N. Constanța 
cu 127 p, Steaua — 126 p. Clujeana 
Cluj-Napoca — 108 p. Școala sportiva 
Galati — 91 p, Progresul București 
— 65 p.

In Întrecerile pe categorii s-au în
registrat 8 recorduri republicane de 
juniori, dintre care 5 la juniorii mari; 
D. Cioroslan (Steaua) : 125 kg la 
fcsmuls", 155 kg la „aruncat" și 280 
kg la „total" — la cat, semimijlocie 
«i Ion Orosz (C.S.M, Cluj-Napoca)

165 kg la „aruncat4* și 293 kg la „to
tal" —- la cat. semigrea.

Iată cîștigătoril pe categorii : mus
că — V. Lucaci (Șc. sp. Viitorul 
Cluj-Napoca) 180 kg; cocoș: M. Vereș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 200 kg; pană : 
Șt. Kiss (Clujeana Cluj-Napoca) 222,5 
kg; ușoară: V. Daniel (Steaua) 242,5 
kg; semimijlocie : D. Cioroslan 
(Steaua) 280 kg; mijlocie : V. Căpn- 
ceru (S.N. Constanța) 275 kg; semi
grea: I. Orosz (C.S.M. Cluj-Napoca) 
295 kg; grea: I. Szalma (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 282,5 kg; supergrea : St. 
Kreicik (C.S.M. Cluj-Napoca) 270 kg.

D, GLAVAN, coresp.

toiul București 8-5 (3-3) Voința Bucu
rești - Vulturul Ploiești 5—5 (4-3), C.S.U. 
Construcții — Tomistex Constanța 7—7 
(3—2), Gloria Buzău — Voința lași 13—8 
(7-8) ; Seria a ll-a ; Nitramonla Fâgâraș
— Arasșana Pitești 6—4 (2—2). Construe
torul Baia Mare — U.T. Arad 12—5 (7—I). 
Oltul Sf. Gheorghe - Voința Sighișoara 
7—7 (3—4), Guban Timișoara — Tricoul 
Oradea 15-8 (7-4). C.S.M. Sibiu - „lt? 
Cluj-Napoca 8—15 (4—8) 1 MASCUUN
Seria I : Agronomia lași — Oltul St. 
Gheorghe 21—14 (3-6), Comerțul Con
stanța — Relonul Sătrinești 19—17 (11—8), 
C.S. Pitești - Celestul Brăila 9-7 (5—3J* 
Rafinăria Teleajen — Voința București 
10—9 (6—5). Rapid București — - Tractorul 
Brașov 13—26 (7—11); Seria a l!-a :
A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 12—9 
(7—4), Constructorul Oradea — Timișul 
Lugoj 13—13 (7-6), Metalul Copșa Mică;
- Știința Tg. Jiu 19—19 (11—14), Știința 
Petroșani — Voința Baia Mare 30-22 
(15-11). Gloria Arad - Nitramonia Fă
găraș 9-7 (6-5).

mai 
tativ 
pare 
mai 
pentru obținerea victoriei a fost 
mobilitatea, care a înclinat 
lanța atunci cînd, cit de cit, 
litățile tehnice generale erau 
gale. Sugerăm cititorilor să 
memoreze întîlnirile Turei — Ga- 
nea, Farcdin — Robu, Ciochină — 
Pometcu sau Cuțov — Dobrescu, 
pentru a constata că, într-un fel 
sau altul, mișcarea, vioiciunea, jo
cul de picioare, dublate de spon
taneitatea bazată pe reflexe ex
celente au fost însușirile domi
nante ale învingătorilor! Această 
observație poate avea valoare 
metodică, de' vreme ce, pe scara 
valorică, învinșii înșiși sînt foarte 
aproape de biruitorii lor.

■ Intrînd în domeniul1 tehnic,

care ba
ca- 
e- 

re-

vom arăta că față de 62 de 
ciuri încheiate normal, ca 
torii decise la .puncte, alte 24 
încheiat înainte de limită (17 
abandonuri, 6 prin k.o. și 
prin descalificare 
de arbitrul de 
Chiriac). 
ajungem 
sută din 
terminat 
porția ni _ __ _
pentru că ea subliniază — din nou 
și pentru a cita oară ? — mij
loacele precare de apărare pe care 
le posedă foarte mu’ți dintre bo
xerii noștri și printre ei chiar 
campioni naționali, cum ar fi 
Mircea Tone sau Constantin Ște- 
fanovici. Dacă pe plan intern, in 
lipsa unor adversari de talie, ab
sența apărării poate fi compensată 
de binecunoscutele virtuți ale vi
talității și combativității, pe plan 
extern adesea acest defect se răz
bună, aducîndu-i pe pugiliștii 
noștri în situații neplăcute.

După această sumară punctare 
a cftorva probleme ridicate de fi
nalele campionatului național, fi
rește că vom reveni eu detalie
rea acelor aspecte care ni se par 
esențiale pentru progresul boxului 
românesc.

me- 
vic- 
s-au 
prin 
unul 

— just dictată 
ring Constantin 

Printr-un calcul simplu 
să constatăm că 37 la 
toate partidele nu s-au 
în limitele firești. Pro
se pare îngrijorătoare,

Iată cîteva amănu 
ciurile feminine de 
putate duminică, în 
a IlI-a a Diviziei

RAPID — OLIă 
Deși învinse, tinerel 
la Olimpia au conf 
sele evoluții anteril 
în apărare, sprinten 
în acțiunile ofensivd 
Gh. Lăzărescu s-au 
de experimentatele ] 
care au trebuit să 
puteri pentru a c 
unor jucătoare incol 
nacitatea lor. Avînl 
talie, care i-a asigJ 
tatea în lupta sub 
remarcabilă discipliJ 
pid a obținut victl

VOINȚA BUCUR 
VERSITATEA TIAB 
83). Echilibrul ce 1 
fost prezent doar I 
minute, după care I 
impus net datorită I 
sură slabei 'îoippoJ 
lor. Singura •'care I 
realizeze ceva mail 
Mariana Andreescul 
pinat, însă, rezista 
direct cu cuplul H 
nescu—Rodica GqM 
timișorence domiiJ 
lupta de sub panotl

POLITEHNICA -I 
TATEA IAȘI (67—1 
nele au obținut ol 
tegorică (realizată, I 
finalul partidei), da 
lor nu a fost la I 
nivel, aceasta în ml 
cauza lipsei de cl 
vechile jucătoare I 
transferate. în piui 
fost foarte combați 
multă vreme scorul I 

UNIVERSITATE.! 
POCA — C.S.U. g| 
Partidă echilibrată! 
tate. Gazdele au ■ 
tatea timpului, dai 
mici. Plusul lor d<| 
fost determinant. I 
coresp.). I

INST. PEDAGOti 
REȘ — I.E.F.S. | 
rioare din toate pl 
dere, bucureștencel 
din primele miau tel 
coresp.). I

CRIȘUL ORAdJ 
STRUCTORUL Bl 4 
56). Gazdele au cl 
dar în final au I 
prin care au pcrmil 
refacă din handicap! 
— coresp.). I

CLASAMENT]

IEFS
Crișul
Politehnica
Rapid

5. Olimpia 
” „U“ Timiș.

Constructors
I. Pedagogii* 
Voința
„U” Cluj-Napoca 
C.S.U.

1.
2.
3.
4.

s.
7.
8.
9.

10.
11.
12. „U“ lași

C.S. ARAD II (f) Șl C.S.M. CLUJ-NAPOCA (m) C
ÎN CAMPIONATELE DE TENIS DE M

HUNEDOARA (prin telefon), 
în sala sporturilor din orașul 
nostru s-a desfășurat penultimul 
turneu al campionatelor republi
cane de tenis de masă pe echipe. 
Au luat parte cele opt formații 
feminine și zece masculine parti
cipante în cadrul Diviziei A. In. 
general, întrecerile s-au încheiat

ETAPĂ ECHILIBRATĂ IN DIVIZIA DE HOCHEI
Două mari surprize au fost pe 

punctul de a se produce în etapa 
de sîmbâtă și duminică a 
pionatului " ’ • - -
rea Ciuc, 
tre Sport Club și Steaua, gazdele 
conduceau 
ultimei reprize 1 La București, în 
cel de al doilea meci Dinamo — 
Dunărea, gălățenii aveau, de a- 
setnenea, un avantaj de două go
luri cînd cronometrul mai arăta 
18 minute de joc 1 Pînă atunci, 
însă, ei rataseră o sumedenie de 
ocazii favorabile, avînd posibili
tatea să-și asigure un avans con
fortabil. în final, experiența fa
voritelor, forcingul pe care l-au 
Impus, dar și o doză considera
bilă de șansă le-au permis să 
smulgă victoriile „la potou“.

Oricum, campionatul este mai 
echilibrat ca oricînd, în ambele 
grupe, ceea ce face etapele 
următoare să se anunțe' deosebit 
de interesante. Sîmbătă și dumi
nică au loc derby-urile prințului 
tur, Steaua — Dinamo și Sport 
Club — Dunărea (grupa A).

cam- 
de hochei. La Miercu- 
în prima întîlnire din*

cu 4—2 la începutul

A.S.E. — Agronomia și 
— Liceul nr. 1 (grupa B).

grupa a
Tîrnava

STEAUA
Dinamo 
Sport Club 
Dunărea

TIRNAVA 
Agronomia 
A.S.E.
Lie. nr. 1

4
4
4
4

4
4 
O
O

O 
O
4
4

25—10
27—17
14—21
13—28

GRUPA B

4
4
4
4

2
2
1
1

1
1
1 
1

1
1
2
2

5
5
3
3

Azi
PROGRAM INTERNATIONAL 

ÎN CAPITALĂ
Patinoarul artificial „23 August" 

din Capitală găzduiește, astăzi și 
mîine, două interesante jocuri in
ternaționale. Marți, de la ora 18, 
se va desfășura partida A.S.E. 
București — Slovan Hodonin. 
Miercuri, la aceeași oră, puter
nica formație cehoslovacă va în- 
tîlni pe Dinamo București, ___ _

și mîine

cu rezultatele așteptate.' Dintre 
meciurile individuale vom men
ționa întllnîrea dintre deținătoa
rea titlului balcanic, Ligia Lupu 
(C.S.M. Cluj-Napocă) șî Lidia Za- 
haria (Spartac București), fostă 
campioană de 
Ultima a 
cu 2—0.

La turneul 
s-au disputat 
coline și 12 feminine.

Ca urmare a rezultatelor obți
nute, este de reținut schimbarea 
de lider în campionatul feminin, 
echipa secundă a C. S. Arad (an
trenor E. Procopeț), a trecut îna
intea colegelor din prima garni
tură, în timp ce la băieți, C.S.M. 
Cluj-Napoca (antrenor emerit F. 
Paneth) se află și în continuare, 
în frunte.

Ultimul turneu, cînd vor fi de
semnate echipele campioane, este 
programat la mijlocul lunii vi
itoare (15—17) la Sf. Gheorghe.

Rezultate, echipe fete t C. S. 
Arad II cu C. S. Arad I 5—4, 
Politehnica Buc. 5—0, Șc. sp. Bu
zău 5—0 ; C. S. Arad I cu C.S.M. 
Cluj-Napoca 5—3, Politehnica Buc. 
5—0 ; Progresul Buc. cu Politeh
nica Buc. 5—0, Șc. sp. Buzău 
5—4, Spartac Buc. 5—2 ; Șc. sp. 
Buzău — Rovine Craiova 5—4 ; 
C.S.M. Cluj-Napoca cu Spartac 
Buc. 5—3, Rovine Craiova 5—4 ; 
Spartac Buc. — Rovine Craiova 
5—2 ; echipe băieți: C.S.M. Cluj- 
Napoca cu Locomotiva Buc. 9—2 ; 
C.S.M. Iași 9—3, Univ. Craiova 
9—4, Politehnica Buc. 9—1 ; Pro
gresul Buc. cu Politehnica Buc. 
9—3, Gloria Buzău 9—2, Comer
țul Tg. Mureș 9—3, Locomotiva

junioare a Europei, 
ieșit învingătoare

de la Hunedoara
20 de partide mas-

Buc. 9—5 ; Univ. £ 
merțul Tg. Mureș] 
ti va Buc. 9—3, Voi 
Voința Buc. cu 
9—7, Comerțul Ta 
Locomotiva Buc. 9-1 
cu Constr. Hunedl 
litehnica Buc. 9—2 
9—4 ; Gloria Buza 
Hunedoara 9—6, Cq 
reș — Constr. HI 
Politehnica Buc. -j 
nedoara 9—8.

1. VI

LOT

i

La 6 noiembrie 
trația de Stat Loto 
ganizează un atracti 
plimentar Pronospol 
gram este axat pa 
tur din etapa a d 
competiții europens 
pionilor", „Cupa cu 
U.E.F.A.".

Programul 
următorul: 
— Dynamo 
roțu — Hamburgez] 
Barcelona — Feyft 
rencvaros — F. C. 
F. C. Amsterdam J 
Ze ; VI : F. C. Port 
poli; VII. F. C. 
Amsterdam ; VIII : 
burg — Bayern Mu« 
limpiakos Pireu — 
lecht ; X: AtZrti 
Derby County ; XI 
va — F. C. iVante

acești 
I : Di 
Dresdi
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continuate cu accente și mai cri
tice la adresa altor „team“-uri. 
Echipa F.C.M. Reșița, de multe 
ori apreciată pentru „îndrăzneala" 
sa în deplasare, este învinsă fără 
drept de apel la Petroșani ; A.S.A., 
un „11“ cu posibilități tehnico- 
tactice remarcabile șl recunoscute, 
eu compartimente echilibrate, a 
evoluat la Cluj-Napoca la numai 
25 la sută din adevăratul ei po
tențial ; Politehnica Timișoara 
acuză o vizibilă lipsă de varietate 
pe plan tehnic și tactic, succesul 
din meciul cu F. C. Argeș venind 
doar dintr-o „șarjă" inspirată a 
controversatului Bojin ; Steaua 
nu lansează nici ea sprintul aș
teptat ; Universitatea Craiova, 
campioana „en-titre“, are scăderi 
ușor sesizabile prin însăși capri
cioasa linie a rezultatelor ei ; și 
la F. C. Constanța oscilațiile de 
randament șochează, sigur Dina
mo nu este „U“ Cluj-Napoca dar, 
oricum, pe litoral... vîntul din 
pupă era altădată mai puternic, 
mai favorabil.

Două mari semne de
domină, însă, actualul sezon al 
campionatului i unul îl reprezintă 
Steagul roșu, echipă care zilele 
trecute a dat cîteva explicații ne- 
satisfăcătoare în ședința ținută la 
F.R.F., in urma eșecului de pro
porții din Cupa U.E.F.A. cu Ham
burger S. V. Cealaltă enigmă se 
numește Sportul studențesc care, 
de la 15 septembrie, cînd a în
vins pe Dinamo cu 1—0, deci, din 
etapa a VII-a, nu a mai cunos
cut victoria i în 270 de minute 
de joc echipa a marcat două go
luri și a primit 9 I Cum se poate 
explica faptul că același lot de 
jucători, cu aceeași conducere 
tehnică, 
cote, _ .
laudă din partea iubitorilor de 
fotbal și a specialiștilor, pentru 
ca acum să coboare în zona in
ferioară a clasamentului ? Proba
bil, pe undeva în mecanismul in-

întrebare

al acestei formații, există 
fisuri, unele abateri care 

unei 
examenul

tim 
nele 
nulează pregătirile unei întregi 
săptămîni pentru examenul cel 
mai concludent al capacității, me
ciul de campionat.

In sfîrșit, o ușoară diminuare 
de randament o sesizăm și ‘ ~
limpia Satu Mare, echipă

u- 
a-

Joi își va începe turneul în 
țara noastră formația braziliană 
Operario, campioana statului 
Mato Grosso, susținînd prima 
partidă la P,m. Vîlcea în compa
nia echipei Chimia. în continuare, 
fotbaliștii brazilieni vor evolua 
la Craiova întîlnind pe Univer
sitatea (3 noiembrie), apoi la Re
șița, cu F.C.M. (5 noiembrie), iar 
ultimul joc îl vor disputa la Sla
tina, cu Dinamo (7 noiembrie). 
De relevat faptul că oaspeții au 
în palmares victorii în fața cu
noscutelor echipe Santos (1—0), 
Sao Paulo (1—0), Guarani (2—0) 
și Palmeiras (1—0).

cu ..., . ,l, evolua înainte la 
atrâgindu-și cuvinte

MECIURI AMICALE

alte 
de

la O-

Minutul 90 al jocului de la Cluj-Napoea : Mierluț a executat al 
13-lea corner al gazdelor, mingea ii depășește pe Uifălearm și pe 
portarul Solyom și Batacliu (al treilea, de la stingă la dreapta) va 

marca golul victoriei studenților
(Foto : I. LESPUC — Cluj-Napoea)

Există, în fotbalul nostru, 
o doză de inerție care 
subminează, pe nesim
țite. Din cînd în cînd. 

acest fenomen de stagnare e 
dezvăluit de întimplări 
mult sau mai puțin 
nificatlve.

Să pornim de la cazul 
nescu. Vreme îndelungată, a- 
cest jucător crescut în „gră
dina Stelei" a făcut tușa, lui 
atribuindu-i-se o lipsă de va
loare în comparație cu tinerii 
care au pornit din cadrul a- 
celuiași club și care — de a- 
tîtea ori — au populat, în 
timii ani, destule echipe 
modeste.

Acest jucător de 21 de ani, 
care, în paranteză fie spus, 
are multe din calitățiile ^șco
lii din Ghencea" a fost cedat, 
în(r-o bună zi, pentru un ju
cător trecut -de 
rețe.
nescu a iîncezit cîtva timp, 
a reintrat în 
pare, de altfel, că în această 

■ scurtă perioadă el s-a ilustrat 
doar printr-un festin prelungit, 
la „Perla", unde și-a înnecat 
amarul.

După 
dem la 
început.

mai 
sem-

ul- 
mai

prima tine- 
Sosit la Dinamo, Iovă- 

și 
anonimat. Se

vreo două luni, îl ve- 
F. C. Constanța. La 
lovănescu a rezistat 

în joc doar vreo 30 de mi
nute, fapt explicabil, prin in
termitențele pregătirii sale fi
zice.
mic forcing în pregătirea fi
zică, 
noapte,
tor de joc pe malul mării ; 
mulți spun, de-altfel. că el a 
depășit de pe acum — ’ prin 
potențial fizic și prin suplețe 
tactică — randamentul de ieri 
al lui Vigu, la Constanța.

„Cazul lovănescu 
din păcate, izolat, 
list a avut, însă, 
șansă, deoarece a 
momentul oportun < 
l-a crescut, dar care nu a avut 
încredere în el, iar apoi, la

Iată. însă, că după un

lovănescu devine, peste 
un adevărat conducâ-

i“ nu este. 
Fostul ste- 
un pic de 
părăsit la 

echipa care

Dinanio, a făcut un foarte 
scurt, pasaj, pentru a-și lua 
impdfet zborul. Din păcate, 
muțiți alți jucători pierd oca
zia de a veni la rampă, lînce- 
zind deseori pe banca rezer
velor.

Fotbalul nostru__ ____
Olanda, de pildă — 25 de fot
baliști pe kilometru patrat. 
Numărul jucătorilor de va
loare e scăzut. Dar tocmai de 
aceea, există obligația de a nu 
„îngropa" un fotbalist tînăr, 
sortindu-1 unei tușe prelun
gite numai și numai pentru 
că el nu corespunde concep
ției tactice a unei echipe sau 
pentru alte multe motive. Cum 
e posibil să ne permitem luxul 
ca într-un campionat în care 
F. C. Constanța, de pildă, al
cătuiește cu mare greutate 
„foaia de 15“ pentru un meci 
sau în care Steagul roșu ape
lează — pentru a-și completa 
lotul — la schiori și atleți, 
jucători ca Moldovan (Dina
mo) și Răducanu (Steaua) să 
fie amînați mereu, căpătînd 
fatalmente psihologia rezervei.

Fotbalul nostru nu are 25 
de fotbaliști pe kilometru pa
trat. Cu toate acestea, el Iși 
permite luxul de a ține pe 
tușă foarte mulți jucători, din- 
tr-wn motiv sau altul. Uneori, 
țeastă „înghețare" este doar 
d formă de ambiție. Iată, de 
pildă, la startul acestui sezon, 
Nâsturescu, convins de faptul 
că Rapid își construiește o e- 
clitpă nouă, a cerut dezlega
rea, pentru a juca la o e- 
chipă mai mică. Drept răspuns, 
clubul Rapid (care n-ar fi fost 
niciodată campion 
rescu) i-a refuzat 
legare, deși era 
Năsturescu nu-și 
tea găsi locul în

F otbalul nostru 
de mai multă mișcare..

nu are — ca

fără Năstu- 
această dez- 
evident că 

va mai pu- 
echipă.
are nevoie

loan CHIRILA

ROMANIA UNGARIA
în ziua de 7

vea loc două ____ _______
România — Ungaria: echipele de 
juniori vor evolua la Oradea, iar 
cele „sub 21 anl“ la Budapesta.

a-noiembrie vor 
întîlniri amicale

începuse tumultuos campionatul 
fapt pentru care presa îi acor
dase calificativul de „revelație" 
a sezonului. Poate, Ia prima ve
dere, doar Politehnica Iași ar fi 
îndreptățită, prin tinerețea lotu
lui ei, să nu figureze în lunga 
listă amintită, dar nu trebuie 
că legile campionatului sînt 
leași și pentru ea, inclusiv, 
de timp de care e pîndită>;

Așadar, ne aflăm în fața 
fenomen negativ — o diminuare 
netă a randamentului formațiilor 
— care ar trebui să dea de gîn- 
dit tuturor celor aflațl în peri
metrul fotbalului, deoarece co- 
roborîndu-1 cu acele oscilații de 
formă sportivă, de care amin
team, grevează și mai mult cali
tatea campionatului Diviziei A.

ACTUALITĂȚI
• MlINE, O NOUA ETAPA IN 

CUPA ROMÂNIEI". In compe
tiția dotată cu „Cupa României" 
se va disputa mîine o nouă e- 
tapă. Această fază, de fapt o 
rundă preliminară 32-imilor, pro
gramează 14 partide, echipele de 
categorie inferioară evoluînd pe 
teren propriu. Dintre meciuri se 
detașează întîlnitile 
Constanța — Progresul Brăila, Bi
horeana Margliita — Minerul 
Baia Mare, Viitorul Vaslui — 
Ceahlăul P. Neamț, Olimpia Giur
giu — Voința București. Regu
lamentul prevede ca, în cazul în 
care o partidă se termină la e- 
galitate, atunci ea se va prelungi 
cu două reprize a 15 minute. Dacă 
egalitatea se va menține și după 
prelungiri se vor executa alter
nativ lovituri de la 11 m pînă Ia 
desemnarea echipei ciștigătoare. 
Toate partidele vor începe la 
ora 14.

Electrica

uitat 
ace- 

criza

unui

• ARBITRI ROMANI PESTE 
HOTARE. Partida-retur Ararat 
Erevan — Cork Celtic, din „Cupa 
campionilor", va fi condusă de 
Ghcorghe Limona, ajutat la linie 
de Vasile Topan și Chiriac Ma- 
nusaride.

i» ECHIPA ETAPEI. Pe baza no
telor acordate jucătorilor, echipa 
etapei; a X-ai are «următoarea al
cătuitei IORGULESCU — LEPA. 
DATU, BIGAN, POJONT, POPA 
— I’IRVU, SCIIEPP, NUN- 
VVE1LLER VI — D. GEORGESCU, 
BBO.ȘOVSCHI, BOROTA.

• VINERI DINAMO—JIUL. In 
urma acordului intervenit între 
cele două cluburi, partida Dina
mo — Jiul, din etapa a Xl-a a 
Diviziei A, se va disputa în ziua 
de vineri 1 noiembrie. Meciul va 
avea loc pe stadionul Dinamo, de 
la ora 14,30. în deschidere, se va 
desfășura întîlnirea dintre echi
pele de tineret-speranțe.

ONOSPORT INFORMEAZĂ:
S- 
r-

ia

■

K

/N FÎAPA A X-a A DIVIZIEI C
SEREI I SERIA A V-A SERIA A IX-A

• La 3 noiembrie 1974, 
tragere excepțională Prono- 
expres • La 6 noiembrie, 

concurs suplimentar Pro
nosport

viei 403/412“, excursii în U.R.S.S., 
R. D. Germană și Italia, precum 
și numeroase 
curați-vă din
CIȘTIGURILE
EXPRES DIN

premii in bani. Pro*
vreme biletele 1

TRAGERII PRONO- 
as OCTOMBRIE 1374

down (Irlanda) — Partizan Bel
grad ; XIII : Fenerbahce Istanbul 
— Ruch Chorzow. Se atrage aten
ția participanților că meciul I : 
F. C. Koln — Dinamo (trecut pe 
fluturași și afișe) a fost înlocuit cu 
meciul Dinamo Moscova — Dyna
mo Dresda.

• In toate agențiile se găsesc 
de vînzare bilete pentru tragerea 
excepțională Pronoexpres din 3 no
iembrie 1974 care acordă mari a- 
vantaje participanților. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300“ și „Mosk-

EXTRAGEREA I : Cat. 1: 1 variantă 
25% a 50.000 lei ; cat. 3 : 8,80 a 4.962 
lei ; cat. 4 : 55,25 a 794 lei ; cat. 5 : 
99,45 a 441 lei ; cat. 6 : 3.894,20 a 40 lei.

REPORT CATEGOMA 1 : 343.963 leL
REPORT CATEGORIA 2 : 43.844 lei.
EXTRAGEREA a H-a : Cat. A : 1 

variantă 50% a 50.000 lei ; cat. B : 
10,80 a 4.580 lei ; cat. c : 30 a 1.649 
lei ; cat. D : 1.613,05 a 60 lei ; cat. E : 
113,25 a 200 lei 1 cat. F: 2.407,70 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 375.268 lei.
Ciștigurile de 50.000 lei au fost ob

ținute de BEREGSZASZY GYULA din 
Satu Mare și BERTEANU ION din 
București.

Laminorul Roman — Nlcolina "uși 
2—1 (1—1), Constructorul Iași — Me
talul Rădăuți 1—0 (1—0). Victoria Ro
man — Foresta Moldovîța 3—0- (3-4)). 
Dorna Vatra Dornei — Danubiana 
Roman 1—1 (1—1). Minerul Gura Hu
morului — Avintul Frasin 4—0 (1—0). 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc — 
Unirea Iași 1—0 (1—0). Constructorul 
Botoșani — Cristalul Dorohoi 3—1 
(3—1), Sportul muncitoresc Șuqeava 
— C.S. Botoșani 2—1 (0—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după 10 etape : 1. LAMINORUL RO
MAN 14 p (23—14), 2. unirea Iași H 
p (13—10). 3. Danubiana Roman 14 p 
(16—9)... pe ultimele : 15. Metalul Ră
dăuți 7 p (10—18), 16. Nieolina Iași 
4 p (11-26)

SERLA A n-A

Recolta Văleni — Petrolul MolneșL 
o—0, Cimentul Bicaz — Textila Bu- 
huși 0—0, Constructorul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej — Hușana Huși 4—1 (1—1). 
Constructorul Vaslui — Minerul Co- 
mănești 1—0 (1—0). Rulmentul Bir-
lad — CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 
1—0 (1—0). Oița? Tg. Ocna — Letea 
Bacău 2—0 (0—0), Partizanul Bacău 
— Bradul Rozr.ov 2—0 (1—O). Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Viitorul 
vaslui o—o

Pe primele locuri : 1. AUTORUL 
VASLUI 15 p (15—5). 2. Petrolul
Momești 14 p (15—G), 3. Energia Gb. 
Gheorghiu-Dej 13 p (12—6)... pe ulti
mele : 15. Partizanul Bacău 7 p
(11—24), 16. Hușana Huși 5 p (11—30)

SERLA A IU-A

Brazi 
Poiana

Avintul Mineciu — Chimia 
1—3 (1—3), Chimia Buzău — 
Cîrapina 1—1 (1—1), Bujorii Tg. Bu
jor — petrolistul Boldești 3—0 (1—3), 
I.R.A. Cîmpina — Olimpia Rm. Să
rat <—2 <4—1). Dinamo Focșani —
Prahova Ploiești 1—2 (0—0), Victoria 
Florești — U.R.A. Tecuci 1—o (1—0) 
Petrolul Teleajeii Ploiești — Petrolul 
Berea 0—0. Carpati Sinaia — Lucea
fărul Focșani 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI ÎS p (26—6). 2. Chimia 
Brazi 15 p (19-9), 3. OR-npia 
Sărat 14 p (23—18)... pe ultimele 
Petrolistul Boldești 6 p (11—211 
Dinamo Focșani 5 p (13—29).

SERLA A IV-A

Rtr 
: 15

TulCimentul Medgidia — Dunărea 
cea 2—0 (0—0), Ancora Galați —
I.M.U. Medgidia 3—0 (1—0). Portul 
Constanța — Comerțul Brăila 1—1 
(1—0), Viitorul Brăila — Tehnometat 
Galați 4—0 (2—0), Granitul Babadag 
— Marina Mangalia 1—0 (0—0). Re
colta Frecăței — Electrica Constanța 
0—3 (0—0), Voința Constanta — Ra
pid Fetești 1—1 (0—0), Dunărea Cer
navodă — Știința Constanta o—o.

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL 
16 p (18— 5), 2. Marina Mangalia 15 
p (15—6), 3. Electrica Constanța 14 p 

Ancora Galați 14 p 
ultimele : 15'. Voința 

~p (14—21), 16. Recolta 
(5—231.

(21—11), 4.
(18—3)... pe
Constanța 5
Frecăței 4 p

Rezultatele jje-au tost transmise de

Automatica București — IPKECA 
Călărași 3—1 (1—0), Unirea Tricolor
București — Azotul Slobozia 4—1 
(1—1), Sirena București — T.M. Bucu
rești 2—0 (1—0). Voința Slobozia — 
Șoimii TAROM București 1—2 (0—1), 
Laromet București — Flacăra roșie 
București 1—1 (1—0), I.O.R. Bucu
rești — Tehnomelal București 0—0, 
Triumf București — Dunărea Giur
giu 1—0 (0—0), Olimpia Giurgiu —
Electronica București 3—0 (2—0)

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TRICOLOR BUCUREȘTI 14 p (15—9), 
2. Sirena București 13 P (14—9). 3. 
Șoimii TAROM București 12 
4. Dunărea Giurgiu 12 p 
T.M. Bueurețti 12 p (17—11)... 
ultimele : 15. Laromet București 
(S—191. 16. Tehnosnetal București 
(5—15).

SERLA A VIA

Blaj
Recol-

Alba

p (24-11). 
(16—3), 5.

pe 
7 p 
5 p

Mă-Lotrul Brezoi — cetatea Tr. 
gurele 3—1 <2—■0), Vagonul Caracal 
— Uairca prâgășanl 3—0 (1—0), Chi
mia Găcști — Viitorul Scorniceștl 
0—6, OțelJl Urgoviș'.e — Chimistul 
Rm. Vilcea 2—2 (1—1). Textilistul Pi
tești---- Cimetțiui Fienj 1—9 (B—0),
Vulturii Cîrr.pulung Muscel — Pctre- 
lul Tlrgoviște 2—6 (1—0), Reco'ta 
Stoicănești — ROVA Roșiorii de Vede 
o—o, Chimia Tr. Măgurele — Dacia 
Pitești 3—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. CllEillA TR. 
MĂGURELE 15 p (18—3), 2. ROVA 
Roșiori 14 p (19—13), 3. Oțelul Tir- 
goviște 14 p (43—10)... pe ultimele ■
15. Viitorul Scorniceștl 6 p (6—14).
16. Petrolul Tîrgoviște 4 d f7-*-17)

SEREI A VH-A

Pros re
agul roșu Ple 
a 1—î (1—2) s- 

64» MMM

A. S. Victoria Cra 
sul Băiieștl 0—0. stei 
nița — C.F.R. Cra:ov 
întrerupt In nun Ci, Metalurgistul 
Sadu — F.O.B. Balș 4—0 (2—0). NEVA 
Drobeta Tr. Setenn — Cimentul Tg. 
Jiu 1—0 (0—0). Progresul Strehaia — 
Minerul Rovinari 1—2 (1—0), Diema 
Orșova — C.LL. Drobeta Tr. Severin 
3—0 (1—0). Progresul Corabia — Mi
nerul Motru 3—0 (1—0). Minerul Lu- 
peni — Dunărea Calafat 2—0 (1—0).

Pe primele locuri 1. MEVA DRO
BETA TR.-------------- — --- ~ ~
A.S. Vicios 
Minerul M 
mele : 15. 
(9—14), 16. 
6 p (11—20).

SEVERIN 16 p (13—I), î. 
la Craiova 13 p (14—9). 3. 
itrv 11 p (16—91— pe ulti-
Steagul roșu Plenila 7 p 
C.LL. Drobeta Tr. Severin

SEREA A VIH-A

Electromotor Timișoara — C.F.R. 
Slmeria 6—1 (2—1). C.FJt. Caransebeș 
— Ceramica Jimbolia 5—1 (3—1), Mi
nerul Teliuc — Metalul Bocșa 2—0 
(2—0), Metalul Otelu Roșu — Unirea 
Sînnlcolaul Mare 4—1 (2—O), Minerul 
Ghelar — Știința Petroșani 3—1 (0—0), 
Constructorul Arad — Crișana Sebiș 
4—0 (2—0), Unirea Tomnatic — Pro
gresul Timișoara 3—1 (1—1), Minerul 
Oravița — Strungul Arad 2—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
OȚET.U ROȘU 17 p (19—3), 2. Uni
rea Tomnatic 14 p (18—6), 3 Elec
tromotor Timișoara 13 p (15—9)... pe 
ultimele : 15. Minerul Teliuc 5 p
(4—11), 16. Crișana Sebiș 5 p (3—17).

către corespondenții noștri voluntari

Soda Ocna Mureș — C.LL. 
4—1 (2—1), Olimpia Oradea — 
ta Salonta 1—0 (0—0), Unirea 
iulia — Construcții montaj Cluj-Na
poca 2—0 (1—0), Dacia Orăștie —
Constructorul Alba Iulia 3—2 (2—0),
Arieșul Cimpia Turzil — Minerul Bi
hor 1—1 (0—1), Minaur Zlatna — Ci
mentul Turda 2—0 (1—0), Dermata 
Cluj-Napoca — Aurul Brad 0—0, Tex
tila Sebeș — Voința Oradea 2—1
(0-1).

Pe primele locuri: L OLIMPIA 
ORADEA 17 p (22—7), 3. Dada Orăș
tie 14 p 
(22—9)...
Turda 6 
(9—23).

(17—7), 3. Aurul Brad 12 P 
pe ultimele : 15. Cimentul 
p (10—23), 15. C.LL. Blaj 4 P

SERIA A X-A
Minerul Baia Borșa — Bradul Vi- 

șeu o—9, C.S. Zalău — Unirea Tășnad 
1—0 (0—0), Someșul satu Mare —
Voința Cărei 5—0 (2—0), CUPROM 
Baia ’ Mare — CJ.L. Sighetu Marma- 
ției 0—I (0—1), Minerul Sunculuș — 
Minerul Băița 1—0 (1—0), Minerul 
Cavnic — Victoria Zalău 4—1 (1—0), 
Rapid Jibou — Oașul 
(1—0). Minerul Băiuț
Marghita 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. 
TU MARMAȚIEI 17 p 
nerul Baia Borșa 15 p 
nerul Cavnic 14 P (18—9)... pe Ulti
mele : 15. Victoria Zalău 6 p (10—20), 
16. Oașul .Negrești 5

Negrești 3—1
— Bihoreana

C.LL. SIGIIE- 
(19—2), 2. Mi- 
(24—9), 3. Mi-

p (7—17).

SERIA A XI-A
— C.I.L. GherlaLacul Ursu Sovata ______

l_0 (1—0), Unirea Cristuru Secuiesc! 
— Chimica Tîmăveni o—1 (0—1), A.S. 
Miercurea Ciuc — Gloria Bistrița 
0—0. C.F.R. Sighișoara — Viitorul 
G eorghlenl 1—0 (0—O), Viitorul Tg. 
Mureș — Metalul Copșa Mică 7—1 
(3—0). Unirea Dej — Minerul Bălan 
4—2 (3—#>, Forest a Bistrița — Mine
rul Rodna 1—1 (0—1), Vitrometan Me
diaș — A viatul Reghin 4—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA DEJ.
17 p (18—6), " — ------- - " ~
(19—5), 
(16-9)...
Gherla 5
secuiesc

, 2. Gloria Bistrița 15 P 
3. Chimica Ttrnăveni 12 p 
pe ultimele : 15. C.I.L. 
p (8—19), 16. unirea Cristuru 
4 p (0—19).

SERIA A XII-A

Carpați Covasna — Minerul Baraolt 
6—o (3-4)), Torpedo ZăriieȘti i— Pre" 
cizia Săcele 2—1 (0—0), LC.I.M. Bra
șov — Inter Sibiu 2—0 (1—0), U.P.A. 
sibiu — Măgura Codlea 2—0 (0—0), 
Nitramonla Făgăraș — Textila Odor- 
heiui secuiesc 2—o (0—0), Forestierul 
Tg. Secuiesc — Chimia Or. Victoria 
1—0 (1—0), Textila Cisnădie — Car
pați Brașov 3—1 (1—1), Unirea Sf. 
Gh’corghe — caralmanul Bușteni 1—1 
(0—0).Pe primele locuri : 1- NITRAMO
NLA FAGAraș 15 p (26—9). 2. Pre
cizia Săcele 13 p (14—6), 3. Forestie
rul Tg. Secuiesc 13 p^ (15—45).- pe 
ultimele : 15. " "
(11—17), 16.
(7—29).

Carpațl Covasna 5 p
Minerul Barăolt. 5 P

din localitățile respective.



DINAMO BIJCURIȘT1 1GINGĂ Șl N. MARTKSCU
PE PRIMUL LOC

G M. de volei din Mexic

A cîștigat grupa

Campionii României vor evolua
STOCKHOLM, 28 (prin telefon).

Pe linia bunelor rezultate obți
nute la actuala ediție a „C.C.E.**, 
poloiștii de la Dinamo București 
au întrecut in ultima zi a tur
neului preliminar și pe campioana 
Suediei. S.K.K. Stockholm. cu 
8—6 (1—0, 2—1. 2—2, 3—3), reali- 
zînd frumoasa performantă de a 
se clasa pe locul I și a obține 
calificarea pentru semifinale.

Jucătorii bucureșteni au atacat 
aproape permanent, mărcind go
luri și în situații de inferioritate 
numerică. Ei au condus cu 4—1 
și 8—3, gazdele reușind să mai 
echilibreze scorul doar în ultima 
repriză. Punctele învingătorilor au 
fost realizate de Zamfîrescu 2, 
Ne vac 2, D. Popescu 2, Lazăr

ia sciniiiihilc, ia Hilversum
șl Răducanu. In ultima partidă. 
Pro Recco (Italia) 
O.S.L.F. Odense 
cu 9—2.

a întrecut pe 
(Danemarca)

CLASAMENT FINAL :

ECHIPA JAPONIEI CAMPIOANĂ

1. Dinam o Buc,
2. Pro Becco
3. SKK Stockholm
I. OSLF Odense

3 3 0 0
3
3
3

2 8 1
18 2
0 0 3

29—11 f
19-12 4
17—17 2

6—31 0

în urma tragerii 
tuată duminică 
Stockholm, Dinamo 
grupa semifinală 
brie) de la Hilversum (Olanda) 
alături de M.G.U. Moscova, deți
nătoarea trofeului. Den Robben 
Hilversum și Ruda Hvezda Kosice.

la
noaptea.
va evolua în 

(15—17 noiem-

sorti efec- 
la

LA DINAMOVIÂDĂ
Duminică, la Praga, s-au 

cheiat întrecerile Dinamoviadei 
de lupte greco-romane și libere, 
la care au luat parte o serie de 
luptători bine cotați In arena 
tdrnațională. Sportivii de la 
namo București au _ repurtat 
frumos succes, Nicu Gingă 
kg) și Nicolae Martinescu 
kg) terminînd concursul pe pri
mul loc. Greul Victor Dolipschi 
s-a clasat pe locul secund la 
categoria sa. Iar Gheorghe Cio- 
botaru a realizat aceeași perfor
manță. Ion Gibu (48 kg) a ocupat 
locul 3.

In concursul de libere, repre
zentanții noștri au obținut urmă
toarele rezultate : Ion Marton (100 
kg) a primit medalia de argint, 
iar D. Rențea (48 kg), FI. Moț (57 
kg) și Tr. Stoian (90 kg) s-au cla
sat pe locul 3-

în-

in- 
Dl- 
un 
(52 

(100

SEZONUL DE PATINAJ ARTISTIC
S-A DESCHIS PRINTR-0

REUȘITA DEMONSTRAȚIE
AZI ȘI MÎINE, SPfCIACOllL SE REPflA LA FI, CUC -

Devenită tradițională, demon
strația internațională — care mar
chează de obicei deschiderea festi
vă a sezonului de patinaj — a 
reunit, de data aceasta, „artiști ai 
gheții" din Uniunea Sovietică, Ce
hoslovacia. Ungaria, Polonia și 
România. Astfel, pe patinoarul „23 
August11 din Capitală au evoluat 
duminică seara peste 20 de fete 
și băieți,. autentice speranțe din 
țările respective, precum și spor
tivi cunoscuți. în frunte cu sovie
ticul Igor Bobrin. Tînărul student 
din Leningrad a îneîntat privirile 
publicului (din păcate, mai puțin 
numeros ca altădată) cu sărituri a- 
crobatice și un buchet de figuri 
de mare dificultate, fiind rechemat 
de cîteva ori pe gheață. Repetate 
aplauze au mai cules cehoslovacul 
Zdenek Dușatko. maghiara Agnes 
Eros, polonezul Gregorz Glowanja, 
perechile Galina Kozirova — Alek
sei Volkov (U.R.S.S.) șl Jana 
Spiglova — Alin Spigl (Cehoslova
cia).

Nici reprezentanții noștri nu s-au 
lăsat mai prejos. Campioana țării,

Elena Moiș, a apărut cu un origi
nal dans țigănesc. Doina Mitricică 
și Ion Mircea au plăcut prin acu
ratețea exercițiilor, Beatrice Huș- 
tiu și Cornelia Picu au impresio
nat prin viteza de execuție, iar 
Gabriela Voica, Adrian Georgescu 
și alte elemente talentate se a- 
nunță ca viitori performeri.

Azi și mîine, sportivii români și 
străini vor evolua la M. Ciuc.

C. PÂDUREANU

MONDIALA LA FETE
® Reprezentativa Rsmânîei a ocupat locul 5 • Derbyul

Polonia - Japonia va ietiis pe
La Guadalajara s-a ineheia* cam

pionatul mondial feminin de volei 
(ediția a 7-a). Victoria finală a re
venit reprezentativei Japoniei, care 
își înscrie pentru a 3-a oară nu
mele pe lista câștigătoarelor pres
tigioasei competiții. In meciul de
cisiv pentru titlu, formația nipo
nă a învins cu 3—0 (10, 6, 4) echi
pa U.R.S.S. Rezultatul constituie 
oarecum o surpriză, intrucit In ul
timii 10 ani jucătoarele japoneze 
nu mai cîștigaserâ în competițiile 
oficiale în fața sovieticelor. Dar 
mai ales severitatea scorului im-

Dupfl meciul de rugby România-rran|a (liucreO

PE SCHIMBUL DE MÎINE SE POATE CONTA!
Disputată în condițiile atmosfe

rice cunoscute ale ultimei dumi
nici — ploaie măruntă, deasă, 
teren foarte greu — partida din
tre echipele de tineret ale Româ
niei și Franței, prima de acest 
fel, s-a ridicat, totuși, la un ni
vel spectacular apreciabil. Ar
doarea cu care cei 30 de jucă
tori si-au disputat șansa, a fă
cut ca meciul să fie urmărit cu 
deosebit interes. Șl, spre lauda 
lor, reprezentanții țării noastre 
au fost aceia care s-au aflat în 
majoritatea timpului la „pupitru1*. 
Adoptînd cea mai nimerită tac
tică pentru a învinge cel de-al 
doilea adversar — vremea — așa 
cum remarca și maestrul emerit 
al sportului Radu Demlan, rug- 
bystii români au jucat îndeosebi 
pe' înaintare, evoluînd, în plus, 
cu o dăruire exemplară, luptîn- 
du-se pentru fiecare balon. Im
presionant acest joc al înaintării, 
excelentă în special la un capitol 
foarte dificil cum este acela 
grămezilor ordonate. _ Mingi

• TELEX •
în penultima zi a turneului masculin 
de handbal de la Winterthur (Elve
ția) selecționata Islandei a învins cu 
18—15 (8—3) echipa R.F. Germania.
Echipele Elveției și Ungariei au ter
minat la egalitate : 18—18 (9—8).

Viitoarea ediție a concursului de te
nis circuitul WCT (World Cham
pionship Tennis) va începe la 21 ia
nuarie la Philadelphia și se va ter
mina la 7 mai la Dallas. Cei 84 de 
jucători din 25 de țări vor fi reparti
zați în trei grupe care vor disputa 
un mare număr de turnee. Vor lua 
parte, pentru prima oară la circuitul 
WCT, Vijay și Anand Amrltraj. Ka- 
kulia, Taroczy, Barazzutti. Berto
lucci. Molina și Mayer. Potrivit unor 
declarații, nu vor participa la circui
tul WCT.* Connors,. Newcombe, Ro
se wall, Kodes si Orantes.

Competiția automobilistică de la Ri
verside (California) a revenit cam
pionului mondial, Emerson. Fittipaldi, 
care a realizat pe 108 km o medie 
orară de 159,250 km.

TURNEE DE TENIS
La Teheran, în finală : Vilas — 

Ramirez 6—0, 6—3, 6—1 ; la dublu : 
Vilas, Orantes — Ramirez, Gott
fried 7—6, 2—6, 6—2. La Melbour
ne, în finală : Stockton — Masters 
6—2, 6—3. 6—2 ; la dublu a cîști
gat perechea Stone — Reid. La 
Christchurch, în finală : Tanner — 
Ruffels 6—4, 6—2.

★
După ultimele turnee, Vilas a 

preluat conducerea în clasamen
tul Marelui Premiu F.I.L.T., cu 
643 p, urmat de Borg — 567 p, 
Connors — 558 p, Orantes — 528 
p, Năstase — 470 p. Smith — 416 
p, Ramirez — 383 p, Solomon — 
345 p, Tanner — 345 p, Newcombe 
— 344 p.

al 
_________  ___ ,____  ___ ce 
păreau pierdute, au fost recîști- 
gate tocmai datorită susținerii 
permanente Intre cei 8 jucători 
din fața, coeziunii lor. In mo
mentele fixe ale meciului —- în 
tușă sau la grămezi ordonate — 
elevii lui Valeriu Irimescu și 
Ion Tuțuianu (un debut de bun 
augur al apreciatului nostru 
internațional la cîrma unul

ex- 
____ „ _____ ____ lot 

reprezentativ) au dominat, în pri
ma repriză categoric (baloane 
cîstigate ; 18—10 la margine și 
7—2 la grămezi). Cu un căpitan 
surprinzător de matur — Mun- 
teanu —, care a știut să aleaga 
soluțiile cele mai bune în diverse 
momente, formația României a 
impresionat prin jocul colectiv, 
grupat. Perechea de mijlocași, 
Paraschiv (în special) și D. Ale
xandru, a „legat1* bine jocul, trei- 
sferturile fiind și ele mereu pe 
fază. Simion a urcat de multe 
ori în atac, dind prin jocul său

In C.C.E. la handbal masculin

STEAUA INTILNESTE» PE M. A. I. MOSCOVA
La sfîrșitul săptămînii trecute 

a avut loc la Zurich tragerea la 
sorți a turului al doilea al C.C.E. 
la handbal masculin. Campioana 
tării noastre Steaua va juca cu 
M.A.I. Moscova, turul urmînd să 
aibă Ioc la Moscova Intre 4 și 
10 noiembrie, iar returul la Bucu
rești între 22 și 30 noiembrie. 
Iată și celelalte partide : Fim- 
leikalag Hafnarjadar (Islanda) — 
TSV St. Omar St. Gallen (Elve

ția). Spartakus Budapesta — Gra- 
nollers Balonmano. Iniversite 
Club Paris — VfL Gummersbach, 
Lokomotiv Sofia — Borac Banja 
Luka (Iugoslavia), Sasja H. C. 
(Belgia) — ASK Vorwărts Frank
furt Oder (R.D.G.), HV Sittardia 
Sittard — Aarhus (Danemarca), 
Skoda Plsen — Refsatd Idretslag 
Oslo. Primele echipe sînt gazde 
ale turului.

DUPĂ fRUMOSUÎ SUCCES ROMANESC LA C.M. DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

rea că la Montreal vom asista din 
nou Ia o luptă extrem de intere
santă la acest aparat și, fără în
doială, că Dan Grecu se va nu
măra printre favoriți. Ii doresc 
mult succes !**

NICOLAE VIERU (secretar ge
neral al F.R.G.) i „Prin valoarea 
și forța sa. Dan Grecu a realizat 
cel mai mare succes al gimnasti
cii românești. Sintem fericiți că 
venim acasă cu o medalie de aur, 
dar încercăm în același timp re
gretul că nu am obținut și „bron
zul" prin Alina Goreac la sărituri, 
performanță de care sportiva 
noastră — una dintre cele mai 
bune gimnaste din lume — a fost 
despărțită numai de 5 sutimi ! 
Consider că în viitor forțele și

posibilitățile gimnasticii românești 
trebuiesc mai bine valorificate. 
Comportarea bună a delegației 
României Ia această a 18-a ediție 
a C.M. ne stimulează pe toți pen
tru o muncă și mai intensă spre 
a putea aduce țării noi rezultate 
de prestigiu".

FRANK CUMISKEY (Secretar 
al federației. de gimnastică din 
S.U.A.) i „Mi-a plăcut la noul 
campion mondial, Dan Grecu, ma
rea siguranță și precizie cu care 
a executat elementele de forță, 
amplitudinea mișcării sale. Dan 
Grecu mi-a lăsat, de altfel, o ex
celentă impresie incă de acum un 
an, cind echipele României au 
efectuat un turneu in țara noas
tră. Mă bucur că aici. Ia Varna, 
el și-a confirmat clasa interna
țională"

N. ANDRIANOV (U.R.S.S.) I 
„Dan Grecu este un gimnast ex
celent, mai ales la inele. Apre
ciez calmul, optimismul și încre
derea cu care el își pregătește 
intrarea în exercițiu. Ne-am în- 
tilnit de mai multe ori pină acum 
și mă bucură să-I văd progresind 
de la un concurs la altul. Ne 
leagă acum nu numai o priete
nie, ci și... o medalie de aur la 
„mondiale" ! Voi fi cel dinții care 
îl va aplauda pentru succesele 
Iui viitoare !“.

MAX BANGERTER (Elveția, 
secretar general al F.t.G.) : „încă 
de acum un an, in Brazilia, am 
intuit valoarea ridicată a gimnas
tului român. Aici, la Varna, în 
finala pe aparate de Ia inele, 
mi-au plăcut îndeosebi siguranța 
și precizia sa".

sigur, de ultim apărător, un plus 
de încredere echipei. Pe lingă 
toate acestea, să nu uităm, el a 
înscris si 9 din cele 13 puncte. 
Fără discuție, „XV“-le nostru a 
arătat predilecție pentru jocul la 
mînă, loviturile de picior — care 
nu au fost, e drept, puține — a- 
vînd, toate un scop tactic. Deci, 
putem afirma cu deplină convin
gere, schimbul imediat al „trico
lorilor** este unul de nădejde, pe 
care se poate conta.

Selecționata franceză — repre
zentanta unui rugby de valoare 
ridicată — a părut surprinsă, 
încă din startu! meciului, de jo
cul foarte sigur și exact al ad
versarului. Rugbyști recunoscuți 
ca buni prinzători — Derrien și 
Palmie — au luptat exemplar cu 
Boroi, M. Ionescu și ceilalți. Șl 
perechea de mijlocași — Kou- 
mieu și Chauvet — a oferit multe 
baloane utile treisferturilor, din 
care s-a remarcat, centrul San- 
galy și aripa Hartze. în condi
țiile linei meritate victorii, sin
gura noastră insatisfacție rămine 
legată de arbitrajul lui AL I.em- 
neanu. care a fragmentat jocul, 
ignorînd legea avantajului.

Modesto FERRARIN1

Miine, la Kinshasa :

MECIUL CLAY-FOREMAN
KINSHASA, 28 (Agerpres). — Pu- 

glliștii americani de culoare George 
Foreman și Cassius Clay, care JW 
vor întîlni la Kinshasa (Zair) pen
tru titlul mondial la categoria grea» 
au fost prezenți la operația efectuă
rii cîntarului. CJay are o greutate de 
97,970 kg. Foreman este mai greu cu 
1,810 kg. Operația cin tarului a avut 
loc pe stadionul „20 Mai“ care va 
găzdui această întîlnire. Sandy Sad
ler, unul dintre antrenorii lui Fore
man, a declarat printre altele z wClay 
nu mai este boxerul de acum 16 ani. 
Loviturile puternice ale lui Foreman 
îl vor scoate din luptă*. Antrenorul 
lui Clay, Angelo Dundee > declarat 
printre altele : .Cassiws cunoaște o 
formă sportiv* excepțională, asemă
nătoare cu aceea manifestată iu 
anul cind l-a deposedat de centură 
pe Sonny Uston*.

clștîgătoarea titlului masculin 
presionează. Așadar, echipa Japo
niei se califică, prin C. M., pen
tru J. O. de la Montreal. (De ase
menea și Coreea de Sud, vicecam- 
pioană asiatică și locul III la 
C. M.).

In celelalte meciuri ale turneu
lui final 
reea de 
5, 7) și 
ria 3—0 
întîlniri 
a clasamentului. Victoria, de altfel 
așteptată, a formației R. D. Ger
mane asupra Ungariei a anulat 
șansa echipei feminine a României 
de a se clasa pe locul 4, astfel 
incit, după acest meci (programat 
la începutul galei finale), rezul
tatul fetelor noastre în fața sud- 
coreencelor nu mai avea nici o în
semnătate. Echipa României a o- 
cupat un merituos loc 5, avind 
vedere tăria finalistelor, dar pozî^^ 
ția putea fi si mai bună, dacă ro
mâncele acordau o atenție mai 
mare meciului cu R. D. Germană, 
în care ar fi avut posibilitatea ob
ținerii victoriei. Lată 
final al ediției a 
minin •
1. JAPONIA
2. U.B.S.S.
3. Coreea de Sud
4. B.D. Germană
5. România
6. Ungaria

7. Cuba, 8. Peru. 
Mexic. 11. Canada, iz. 
Bulgaria, 14. B.P. Chine,*, 15.

Filipine, 19. R.F. Germania. 20. Fran
ța. 21. Bepublica Dominicană, 23. 
Porto-Kico, 23. Bahamas. (Echipa 
R.P.D. Coreene nu s-a mai prezentat 
la C.M.)

In turneul final masculin pentru 
locurile 1—6. la Ciudad de Mexico, 
s-au desfășurat numai 2 din cele 
3 meciuri ale ultimei runde : R. D. 
Germană — România 3—0 (4, 9,2) 
și U.R.S.S. — Cehoslovacia 3—0 
(16, 12, 5), astfel incit abia astăzi, 
după partida Polonia — Japonia, 
se va cunoaște noua campioană a 
lumii. în cazul unei victorii a po
lonezilor, ei vor cuceri — pentni 
prima oară — titlul suprem (obți- 
nînd și calificarea pentru J.O. de 
la Montreal). în cazul victoriei ni- 
ponilor, pe primul loc se vor cla- T' 
sa (la setaveraj) voleibaliștii so
vietici. Echipa României a' ocupat 
locul 6

pentru locurile 1—6 : Co- 
Sud — România 3—0 (15, 
R. D. Germană — Unga-
(4, 6, 4). Aceste ultime 

au stabilit partea a doua

7-a

9.
12.

clasamentul 
a C.M. fe-

5
4
3
2
1
0

0
1
2
3
4
5

1 10
3 9
8 8
9 7

5.
5
5
5
5
5 
polonia, 10.
S.U.A.,

ÎS
12
10
7:
3:12 6
1:15 5 ’

n. 
.... , .— Bra

zilia, 16. Olanda, 17. Cehoslovacia, 13.

ȘAHIȘTI ROMANI 
ÎN ÎNTÎLNIRI 

INTERNAȚIONALE
• După 12 runde, în turneul de 

Ia Novi Sad : Tal 9 p, Forintos- 
8*/, p, Raicevici 8 p. Măriei și Her^. 
handez 7*A p, Mihai Șubă 7 p (1) 
etc. Rezultate din runda a 12-a ; 
Tal — Măriei 1—0, Forintos — 
Raicevici 1—0. Hernandez — Bul- 
jovici remiză. Șubă a întrerupt cu 
Mejici.

• Cu o rundă înaintea termi
nării turneului de la Subotica : Ve- 
roezi 10 p, Gertrude Baumstark, 
Suzana Makai și Pihailici 8’/2 p, 
Vokralova și Kanakas 8 p, Marga
reta Teodorescu și Stadler 7l/i P-

CAMPIONATE Șl CUPf Dl FOTBAL ÎN EUROPA
FRANȚA (etapa a U-a): I.yon — 

Ntmes 2—1; Nantes — Iălie 1—0; 
Saint Etienne — Metz 5—0; Sochaux
— Reims 1—0; Monaco — Bastta 1—0. 
In clasament conduce Saini Etienne 
cu 18 p, urmată de Reims — 18 p, 
Lvon — 18 p, Basils 17 p etc.

GRECIA (etapa a 4-a): In fruntea 
clasamentului : Olimpiakos și Klini- 
kos cu cite 8 p. A f' lc ocupă locul 
3 cu 7 p. Rezultate; Olimpiakos — 
Kalamata S—0; A.E.K. — Aris 2—0; 
Ethnikos — Panathinaikos 2—1; Vo
los — PAOK 0—0.

R. D. GERMANA (optimi de finală 
în Cupă, meciul tur): Stafii mesa — 
Motor Nordhausen 1—0, F. C- Vor- 
wărts Frankfurt'Oder — Hansa 
Rostock 1—5, F.C. Cart Zeiss Jena
— Union Berlin 1—0, Dynamo Ber
lin — Sachsenring Zwickau 2—3, Rot 
Weiss Erfurt — Lokomotive Leipzig 
1—1, Wismut Aue — Chemie Halle 
4—0, Dynamo Dresda — F.C. Magde
burg 3—3.

UNGARIA (etapa a 11-a): Ujpesti 
Dozsa — Bekescsaba 1—0; Csepei — 
M.T.K. 0—0: Salgotarjăn — Feren- 
cvăros 0—0; Honvăd — Haladăs 2—0; 
Vasas — Răba Eto 1—0; videoton — 
Pecs 1—0. In clasament conduce 
Ujpesti Dozsa cu 20 p urmată de 
Honved — 18 p și Ferencvăros — 14 p.

SUEDIA (etapa a 2S-a ultima). 
Titlul de campioană a revenii for
mației Malm 3 F.F. cane a totalizat 
43 p. Pe locurile următoare s-au 
clasat : A.I.K. 34 p și Oester — 33 
p. In etapa a 26-a AJ.K. — Byrnaes 
4—1, MalmS F.F. — Djurgarden 0—0- 
Echlpele Syrius șt Byraaes au retro
gradat.

OLANDA (etapa a 8-a) : Intr-un

meci-derby Feyenoord a învins cu 
2—1 pe Ajax Amsterdam. Alte rezul
tate : Twente — Sparta Rotterdam. 
1—0; F.C. Amsterdam — Maastricht 
0—0; Utrecht — Alkamaar 2—1. In

PROGRAMUL 
SĂPTĂMÎNII

Miercuri sînt programate alto 
5 meciuri din preliminariile cam
pionatului european.

latâ intîlnirile :
Anglia — Cehoslovacia (gr. 1) ; 

Țara Galilor — Ungaria (gr. 2) ; 
Iugoslavia — Norvegia și Suedia 
-» Irlanda de Nord (ambele îr» 
grupa 3), Irlanda — U.R.S.S. (gr. 
6).

în meci amical : Polonia - 
Canada

clasament conduce P.S.V. Eindhoven 
cu 16 p urmată de Feyenoord și Ajax 
cu cite 14 p.

PQRXUGALIA (etapa a 8-a) ; Porto 
— Guimaraes 1—1. Guimaraes conti
nuă să conducă în clasament avînd 
13 p. urmată de F.C. Porto cu 13 p 
și Benfica cu 12 p, care a cîștigat - 
în deplasare cu 2—1 jocul cu Espinho. ▼

AUSTRIA (etapa a 12-a) • Rapid 
Viena se menține lideră a clasamen
tului totalizînd 17 p. în etapa a 12-a! 
Rapid Viena — S.W. Innsbruck 1—1. 
Voest Linz ocupă in prezent locul 3 
cu 15 p, urmată de Austria Salzburg 
tot cu 15 p.
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