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SEMNĂTURILE CONSTRUCTORILOR
DIN BRĂILA • In propria lor casă...

9 Calitate și funcționalitate 9 200 de copii au

invâfat tenisul, echipa a promovat in Divizia A ! PER
Vechiul port dunărean Brăila, 

„orașul cu salcîmi", cum îl alinta 
veșnicul îndrăgostit de urbea sa 
natală, scriitorul Mihail Sebastian, 
a devenit în anii socialismului 
un viguros centru industrial, un 
municipiu aflat in plin avînt con
structiv. Străvechea cetate a Brăi
lei, cuprinsă între drumul fără 
pulbere al Dunării și cel prăfos, 
bătut de ciulinii Bărăganului, este 
acum o cetate a unor cetăți in
dustriale, cum este marea platfor
mă a combinatelor chimice și de 
celuloză și hîrtie, cum sînt șan
tierele navale sau cunoscuta uzi
nă de mașini grele „Progresul*, 
toate angrenate în mișcarea însu
flețită de întîmpinare a Congre
sului al XI-lea al partidului. In 
Brăila de azi se află un detașa
ment de multe mii de construc
tori, marea lor majoritate grupați 
la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj. Numărul lor 
mare vorbește de amploarea fără 
precedent a construcțiilor din a- 
cest oraș ; calitatea și funcționa
litatea construcțiilor industriale și 
edilitare vorbesc despre înalta 
profesionalitate a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor^; iar 
tot ce au ridicat acești oameni, 
pentru ca viața să aibă un grad 
sporit de civilizație și confort, 
este o mărturie a vocației lor de

gospodari. Iată de ce în „cărpinul* 
lor — orașul —, constructorii 
brăileni au adus .și sportul, pen
tru că sportul face parte din viața 
lor cotidiană, din aspirația lor 
spre perfecționare, spre auto-de- 
pășire. Și cine altcineva ar fi pu
tut ca numai într-un an și ceva 
— asociația sportivă „Constructo
rul* s-a înființat în ’73 — să cre
eze (prin modernizarea și extin
derea unor vechi terenuri, din 
economii și prin mii de ore de 
muncă patriotică) o adecvată ba
ză materială a sportului ? Secre
tul ? Ni-1 „destăinuie* directorul 
I.J.C.M. Brăila, inginerul Alexan
dru Popescu-Craiova, președintele 
(activ 1) al asociației sportive Con
structorul : „Dacă-țî place o trea
bă, o și faci bine !“. Și ca să nu 
credem cumva că este vorba aici 
de o chestiune de orgoliu perso
nal, tînărul director (în jur de 35 
de ani, fost voleibalist In echipa 
divizionară a feroviarilor bucu- 
reșteni, membru al Comitetului 
municipal de partid Brăila) ne-a 
înfățișat un succint tablou al ac
tivității asociației ; la volei — 
două competiții între șantiere au 
desemnat ciștigătoarea care, apoi, 
s-a impus la nivel orășenesc, cîști- 
gînd chiar un trofeu ; la fotbal — 
campionatul asociației s-a desfă
șurat anul trecut cu 17 formații,

în primăvara și vara acestui an 
el avînd o nouă ediție ; cei aproa
pe 40 de jucători permanenți de 
șah (inclusiv membrii familiilor

, Paul SLAVESCU
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Simțind primele avertismente 
ale sezonului rece, campionatul de 
fotbal iși continuă înaintarea spre 
finalul primului său act. Dacă nu 
se va realiza o propunere, anume 
ca etapa ultimă — cea din 8 de
cembrie — să fie retrasă la mij
locul ultimei săptămîni a lui no
iembrie (ceea ce ar fi recoman
dabil, credem noi) vom intra des
tul de adine în domeniul zilelor 
amenințate de frig și zăpadă. De
ocamdată, cum spuneam, etapa de 
duminică, a XI, s-a văzut obli
gată să-și schimbe decorul pen
tru majoritatea scenelor care au 
găzduit întrecerile ei . Cinci din
tre meciuri s-au desfășurat pe te
renuri grele, alunecoase, îmbiba
te de ploaie sau chiar de zăpadă 
(cazul întîlnirii de la Brașov).

Față de apariția acestor inamici 
de toamnă ai fotbalului ne pu
tem aștepta La o influențare nega
tivă mult mai pronunțată a me
ciurilor. N-a fost tocmai așa și. 
iată, spectatorii de la Arad, Tg. 
Mureș, Reșița, Rm. Vîlcea. n-au 
plecat nemulțumiți de la întîlni- 
rile pe care le-au vizionat, cate
gorisire valabilă în parte și pen
tru partidele de la București ; în 
una, Dinamo—Jiul, contribuția a

venit din partea ambelor comba
tante. în cealaltă, Steaua — F. C. 
Constanța, aportul ofensiv al oas
peților a fost însă aproape da 
nesesizat, rămînînd doar bucureș- 
tenilor misiunea de a susține a- 
ceastă partitură, de atracție, a 
întîlnirii. O etapă de un nivel 
mediu, prin urmare. Dar care nu 
a reușii să mai șteargă dintr-o 
lacună cronică a formațiilor noas
tre de prima divizie — forța șl 
efectele jocului în deplasare. Dim
potrivă. A accentuat-o. Un singur 
punct cucerit de oaspeți e prea 
puțin pentru nota de echilibru 
ce trebuie atinsă de un campio
nat Situația e tristă nu numai 
sub raportul atracției sporite pen
tru public intr-un campionat în 
care legea „victoriei gazdelor* nu 
operează așa de constant cum o- 
perează in campionatul nostru. 
Situația e de condamnat pentru 
însăși concepția, starea de spirit, 
pentru întreaga mentalitate a e- 
cbipelor noastre din primul eșa-

Eftimie IONESCU
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„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI" LA TENIS

MARILENA TECII Șl MIHAI CIUNTEA -
CÎSIIGAT0R1I PRIMEI EDIȚII

După ce timp de două zile s-a 
lisputat în săli, duminică și luni 
„Cupa Scînteii tineretului* și-a 
transferat locul de concurs pe 
terenurile de la Tenis-Club Bucu
rești. Aflați cu adevărat în largul 
lor, eoncurenții din ultimele trei 
faze ale întrecerilor de simplu 
și-au apărat șansele cu și mai 
multă dorință de afirmare, rezul
tatul fiind citeva meciuri atracti
ve. Cu deosebire semifinalele și 
cele două finale pot fi incluse în 
această categorie.

In ordine cronologică, prima 
finală și-au disputat-o Marilena 
Țecu, elevă în anul III E la 
liceul „Vasile Roaită* din Rm. 
Vîlcea și Mihaela Ciobotaru de la 
liceul ..I. L. Caragiale- din Plo
iești. După două seturi în care 
eleva vîlccancă a demonstrat cu
noștințe surprinzător de bogate, 
dar mai ales o lovitură de pe par
tea dreaptă foarte bine pusă la 
punct, ea a devenit prima cîști- 
gâtoare a ediției inaugurale a 
„Cupei Scînteii tineretului*. Ma
rilena Tecu și-a adjudecat parti
da cu 6—4, 6—1. Arbitrul întîlni

rii, campionul de anul trecut al 
țării, Turna Ovici, ne mărturisea 
că Marilena Țecu este foarte în
zestrată, are o condiție fizică ex
celentă și intuiește aproape cu 
exactitate intenția adversarei. Ca
lități. desigur, mari pe care în- 
vingătoarea — așa cum ne spu
nea după terminarea meciului — 
intenționează să și le dezvolte. 
Nu ne îndoim că va reuși ! In 

'semifinalele feminine ; Mihaela 
Ciobotaru — Mariana Szabo (Satu 
Mare) 6—7, 6—2, 6—2 ; Marilena 
Tecu — Mariana Popa (Bihor) 
6—1, 6—2.

Finala băieților a adus în teren 
doi jucători avînd aproximativ a- 
celeași cunoștințe : Mihai Ciuntea 
(Neamț) și Alexandru Roșu (Hu
nedoara). A ciștigat, însă, fără 
drept de apel, în două seturi (6—1, 
6—0), elevul Mihai Ciuntea, în 
vîrstă de 17 ani. Maestrul emerit 
al sportului, Ion Tiriac, prezent 
în tribună pe durata întregului

Ion GAVRILESCU
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Marilena Țecu, in timpul desfășurării finalei Foto ; Vasile BAGEAC

Unul din numeroasele atacuri ale echipei Steaua la poarta constănfeană: Florian Dumitrescu, urmărit 
de Tănase și asistat de Sâtmăreanu I, încearcă o pătrundere. Fundașul central Bălosti îi iese în întâm
pinare Fot0 ; Dragoș NEAGU

IERI A AVUT LOC TRAGEREA LA SORTI JOCURI DE ATRACȚIE
ÎN 16-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI» LA FOTBAL
La București, miercuri 13 noiembrie, in cuplaj: Hapid — Dinamo și Sportul stud. — „Poli" Timișoara

ÎȚri, la sediul federației Române de Fotbal, a avut loc tragerea la sorți pentru 16-imile „Cupei 
României*, etapă în care debutează și echipele divizionare A. Iată programul jocurilor, în ordinea 
scoaterii echipelor din urnă, care se vor disputa miercuri 13 noiembrie, de la ora 14 ;
Bih. Marghita (C)
Sportul stud. (A) 
A.S.A. Tg. Mureș (A) 
Rapid Buc. (B)
Ind. Sirmei C. T. (B) 
CJS. Botoșani (C)
Univ. Craiova (A) 
F.C. Galați (A)

— Viitorul Aluniș (C. J.)
— „Poii* Timișoara (A)
— F.C. Constanța (A)
— Dinamo Buc. (A)
— Steagul roșu (A)
— Chimia Găești (C)
— Energ. Gh. Gh.-Dej (C)
— .știința Petroșani (C)

Polit Iași (A) 
„V* CIuj-Napoca (A) 
Olimpia Giurgiu (C> 
F.C.M. Reșița (A) 
Rapid P. Olt (J) 
Gloria Reșița (J) 
Olimpia S. Mare (A) 
U. T. Arad (A)

— Ceahlăul P. Neamț (B)
— F.C. Argeș (A)
— Jiul (A)
— Chimia Rm. Vîlcea (A)
— Steaua (A)
— CFR Cluj-Napoca (A)
— Progresul Brăila (B)
— Constr. Bistrița (J)

Se dispută o singură partidă, pe terenul echipei de categorie inferioară (acolo unde se întîl- 
nesc două formații de aceeași categorie se joacă pe terenul primei echipe scoasă din urnă). Dacă 
după 90 de minute rezultatul este egal, meciul se prelungește cu două reprize a 15 minute fiecare. 
Dacă și după 120 de minute de joc egalitatea se menține, se va trece la executarea alternativă a 
loviturilor de pedeapsă (la început cite 5) pînă la stabilirea echipei cîsligătoare. Echipele subliniate 
sînt gazde.

AU FOST DESEMNATE ECHIPELE CALIFICATE 
LA TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI A DE LUPTE LIBERE
• Montorul Pitești, C.S.M. Reșița și Comerțul Tg. Mureș au retrogradat

Odată cu încheierea celui de al 
doilea turneu pe categorii al Di
viziei A de lupte libere am aflat 
răspunsul la unele dintre princi
palele întrebări ce se puneau la 
debutul competiției î care vor fi 
echipele ce se vor califica în tur
neul final și care dintre cele 27 
de formații vor retrograda. Așa
dar, confruntările ce au avut ioc 
la sfîrșitul săptămînii trecute au 
fost decisive și, deci, deosebit de 
importante pentru toate forma
țiile din campionat.

Ne vom referi mai întîi la com
petiția de la Galați, unde s-au 
întîlnit cele 9 echipe din prima 
serie. Dacă în privința formației 
ce urma să retrogradeze nu exis
tau dubii, deoarece Montorul Pi
tești, teoretic, nu mai putea să 
recupereze handicapul pe care îl 
avea pînă la acest turneu, în 
schimb lupta pentru primele locuri

angrena majoritatea formațiilor din 
această serie. De altfel, este cit 
se poate de edificator, în acest 
sens, faptul că a obținut califica
rea pentru turneul final o echipă 
— Hidrotehnica Constanța — cla
sată înaintea întrecerilor de la 
Galați pe locul 5. Luptătorii con- 
stănțeni, însă, au adunat puncte 
prețioase în toate partidele, 5 din 
10 elasîndu-se pe primele trei 
locuri la categoriile lor.

S-au calificat pentru turneul 
final C.S. Tîrgoviște și Hidroteh
nica Constanța. A retrogradat 
Montorul Pitești.

In seria a doua, ale cărei în
treceri au avut loc la Timișoara, 
s-au consemnat multe surprize. 
Campioana țării la toate edițiile 
de pînă acum, echipa clubului 
Steaua, s-a clasat pe locul 3, asi- 
gurîndu-și calificarea în turneul 
■final- numai datorită purictelor ’ a-

cumulate-în etapele anterioare șl 
la primul turneu pe categorii. 
Amenințată să retrogradeze, U.M. 
Timișoara, care deținea ultimul 
loc în clasamentul seriei, a reușit 
să treacă înaintea echipelor Con
structorul Huneodara și C.S.M. 
Reșița.

S-au calificat pentru turneul 
final Steaua și C.F.R. Timișoara. 
A retrogradat C.S.M. Reșița.

Confruntările echipelor din se
ria a III-a, găzduite de Sala spor
turilor din Sf. Gheorghe, au fost 
dominate de Steagul roșu Brașov 
și Dinamo București. Cii toate a- 
cestea, după cum ne-a relatat ar
bitrul principal Ștefănică Stanciu 
(București), luptătorii brașoveni au 
cedat primul loc la 8 din cele 10 
categorii.

Au obținut calificarea Ia tur
neul final Steagul roșu și Dina- 
mo Brașov. A retrogradat Corner-* 
țul Tg, Mures.

*bstin CH1RIAQ



O REUȘITĂ ÂCȚÎUNE ÎN SECTORUL 1 ĂL CAPITALEI

2500 DE ELEVI LA STARTUL „CROSULUI TINEREȚII
în frumosul decor de toamnă 

hi Herăstrăului, și-au dat întîlni- 
re, duminică dimineață, 2 500 de 
elevi și eleve de la liceele de 
cultură generală și de specialita
te din Sectorul 1 al Capitalei, în- 
tr-o întrecere pe care cei prezenți 
au numit-o, fără. rezerve, „Crosul 
tinereții". Organizată de Consiliul 
pentru educație fizică și sport, în 
colaborare cu Comitetul U.T.C. al 
sectorului, întrecerea dedicată 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, a scos, încă odată, în eviden
ță vitalitatea tinerei generații, 
dorința ei de a se desăvîrși pe 
multiple planuri — și cel al pre
gătirii și fortificării fizice se țn- 
scrie printre preocupările princi
pale —, astfel ca să poată partici
pa activ, cu minte sănătoasă și 
trup sănătos, alături de cei vîrst- 
nicl, la obținerea de noi succese 
în realizarea Programului elabo
rat de partid.

Liceele »l. L._ Caragiale", „M. 
Sadoveanu", „Apicol", nr. 21, nr. 
35, de Mecanică, Informatică, de 
Poligrafie și Tehnică cinematogra
fică, Șc. profesională Tehnometal, 
I.R.M.Â. — iată doar cîteva din
tre unitățile școlare ce se remar
că printr-o activitate deosebită în 
domeniul educației fizice și spor
tului. De altfel, reprezentanții lor 
s-au înscris și printre fruntașii 
crosului (Liliana Săniuță, Floren
tina Tudorache, Sorin Nastea — 
Lie. „I. L. Caragiale", Marinela 
Popescu, Destina Dumitrescu, Ele
na Boier, Marian Vasilescu, Rei- 
mund Hoffmann — Lie. 35, Maria 
Iancu, Alexandru Păun — Lie. 
P.T.C., Emanuel Ion — I.R.M.A., 
Nicolae Florea — Tehnometal), ai 
competiției de tir, ce a avut loc 
simbătă la poligonul de la „Sta
dionul tineretului", sau ai „Cupei 
Congresului al XI-lea", în plină 

t desfășurare în toate liceele sec-

SEMNĂTURILE CONSTRUCTORILOR DIN BRĂILA

torului. Să adăugăm că, 
exemplu, Liceul Apicol este 
gura școală din sector care a 
mit diploma de Detașament frun
taș în pregătirea tineretului pen
tru apărarea patriei, ceea ce ilus
trează interesul major de care se 
bucură aceste acțiuni patriotice în 
rîndul elevilor. De fapt, aceasta 
este și urmarea pasiunii cu care 
muncesc cadrele didactice de spe
cialitate de la școlile amintite și 
dintre care reținem numele pro
fesorilor I. Oprescu’(„I. L. Cara
giale*), Rodica Mogoș (Lie. Infor
matică), D. Monacu și T. Năstase 
(„M. Sadoveanu").

Despre activitatea sportivă de 
masă ce se desfășoară în Secto
rul 1 este greu să relatezi în 
cîteva rînduri. Totuși, nu putem 
încheia scurtele noastre notații, 
fără a spune că aici se înregis
trează o muncă neobosită, mate
rializată în acțiuni atractive, care 
mobilizează o mare roasă de tineri 
și tinere, din școli, din întreprin
deri și instituții.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Tudor Petruș 
tre floretiștii 
eficacitate în

ziei A (ÎS victorii din 20 !)

(I.E.F.S.), unul din- 
care s-au impus prin 
ultima etapă a Divi-

(Urmare din pag. 1)

lucrătorilor) au animat două con
cursuri ; ciclocrosul (la Lacul Să
rat) și sporturile nautice (la Bla- 
sova)' atrag sute de participant!, 
cabanele asociației de la bază 
nautică și de agrement de la 
Blasova, de pe Insula Mare a 
Brăilei, fiind neîncăpătoare - la 
sfîrșitul săptămînii în sezonul 
cald. Tenisul este ultima dragoste 
a membrilor asociației Construc
torul, amplitudinea sa fiind de
monstrată de cei aproape 200 de 
copii inițiați în sportul alb în a- 
cest sezon și de promovarea pri
mei echipe în Divizia A! La 
Brăila este acreditată opinia că, 
după Capitală, acest oraș deține 
la această oră cele mai multe te
renuri de tenis din țară. Nu sîn- 
tem în posesia unei statistici 
exacte, dar este cert că asociația 
Constructorul este excelent dota
tă, prin cele trei baze. Cea din 
cartierul Viziru are 6 terenuri de 
zgură, tribune demontabile, grup 
social, stație de amplificare, ur- 
mînd ca în primăvară să se mai 
amenajeze încă două terenuri. în 
parcul Monument se află 4 tere-

nuri bituminizate și instalație de 
nocturnă, o asemenea instalație 
fiind și la terenul cu zgură de la 
baza sportivă a asociației din Gră
dina publică (unde mai sînt su
prafețe de joc pentru handbal și 
volei și tribune betonate).

Prin aceste terenuri, Brăila își 
susține candidatura pentru orga
nizarea, în anul viitor, a campio
natelor naționale ale celor mai 
mici tenismani. Și nu întîmplător. 
Pentru că asociația Constructorul 
își planifică perspectiva începînd 
cu prospectarea. Iată de ce în 
planurile pe 1975/76 figurează a- 
menajarea unei baze sportive a 
Liceului industrial de construcții 
(aproape 1500 elevi) și, în cola
borare cu organizația municipală 
a U.T.C., crearea unui centru de 
inițiere la volei, ca pepinieră a 
echipei de seniori aflată actual
mente in divizia secundă.

La Brăila, constructorii nu-și 
pun semnăturile numai pe oțel 
și beton. Ci și pe amenajări spor
tive. Toate aceste realizări, com
ponente ale vieții noastre de fie
care zi, ale Programului Partidu
lui Comunist Român. Pentru toți, 
deci și pentru ei și familiile lor.

. DEVENIT FUNDAȘII LA HOCHEI
J

Pe marginea derbyurilor Steaua
Elita hocheiului nostru s-a prezentat 

simbătă și duminică după amiază fa 
două examene publice, așteptate cu 
mult interes, dat Kind faptul câ ele des
chideau sef’x» disputelor airrtre form-rtrile 
bucureștene Steaua și Dinamo, angajate 
de ani și ani in lupta pentru tricourile 
de campioni. Ambele confruntări au pri
mit unanime și bune calificative, oferind 
otit simbătă cit și duminică întreceri 
frumoase, cu ritm, abundente în faze ce 
poartă palpitante, cu ingenioase mane
vre tactice sau cu atractive „artificii" 
tehnice.

După cum se știe, victoriile s-ou împăr
țit, pină la urma, „frățește", cele două 
formații, cu stiluri de joc diferite, fiind 
răsplătite pentru eforturile lor în mod 
egal : Steaua pentru jocul său mai omo
gen valoric, mai disciplinat tactic, mar 
ordonat; Dinamo pentru inventivitatea 
unora dintre ind.:viduaiitățiie de certa 
valoare ce compun echipa, pentru ambi
ția cu care a luptat. Am remarcat și 
cîteva lucruri interesante. De pildă, cit 
de mult a crescut rolut ofensiv al fun-

dașîlor, mai ales fa formația Steaua (în 
primul meci 2 goluri din 5, în cel de cî 
doilea 1 din 2), dai și la Dinamo unde 
la acest capitol s-a remarcat FI. Zgîinca 
(2 goluri in primul meci). In schimb, se 
pare că fundașii noștri cei mai buni au 
uitat să joace ...în apărare I Și spunem 
acest lucru gîndrndu-ne că bună parte 
din cele 14 goluri realizate de cefe două 
formații s-au datorat unor grave erori 
ale sistemelor defensive. Am făcut a- 
ceasta precizare cu intenția de a soli
cita și atenția antrenorilor echipei re
prezentative asupra problemei creșterii 
eficienței și în apărare, care de mai 
multă vreme dăinuie atît la nivelul celor 
mai bune formalii de club, cît și la cel 
ol iotului reprezentativ.

Cîteva cuvinte despre condițiile cu totul 
speciale în care s-a consumat primul 
derby, sîmbătâ seara. De mai multa vre
me la jocurile Steaua — Dinamo își fac 
apariția șl două masive galerii, cate mai 
mult tulbura buna desfășurare a meciu
lui, decît să ajute cele două formații în

Campionatele republicane de baschet
CLASAMENTELE

DIVIZIEI A
CLARIFICĂRI IMPORTANTE ÎN ÎNTRECEREA MASCULINĂ

Cîteva concluzii Ia Divizia Ă

din cadrul 
punct cam- 
la scrimă, 
autohtonă 
discipline 

dominat 
echipele 

cele mai

I.E.F.S., ÎN PROGRES, PROMITE S
SI MAI STRÎNS PE S>

Odată cu meciurile 
etapei a 111-a s-a pus 
pionatului Diviziei A 
principala competiție
din perimetrul acestei 
sportive. Un campionat 
și de data aceasta de 
clubului sportiv Steaua, 
omogene valoric, cele mai bine
pregătite. De fapt, formațiile care 
înglobează și majoritatea titula
rilor Ioturilor reprezentative, la 
toate probele.

Mai mult decît în edițiile pre
cedente, campionatul Diviziei A 
a atras atenția, în același timp, 
prin disputa tot maî aprigă pen
tru ocuparea locurilor II și III 
pe podium- în această privință 
este de relevat saltul valoric al 
trăgătorilor de la I.E.F.S. care au 
urcat pe locul secund în clasa
mentul general. Saltul cel mai 
notabil aparține floretistelor, a- 
cum pe locul 2 în proba respec-

PREA OfMl?
Dinamo^

protes- 
ori ne- 
adresa 

a galeriei 
toț

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

Dinamo 7 7
Steaua 7 6
„ir Timiș. 7 6 
IEFS 7 5
Farul 7 4
„U" Cluj-Napoca

646-415
576—484 
523-452
487—462
503—533

14
13
13
12
11

FEMININ

734 473-491 10
7. ICED Buc. 7 3 4 459-489 10
8. Polit. Buc. 734 463-496 10
9. Rapid Buc. 7 2 5 467—484 9

10. Pol it. lași 7 2 5 456-495 9
11. CSU Galați 7 1 6 453-579 8
12. Med Tg. M. 707 423-544 7

1. IEFS 4 4 0 274-221 8
2. Olimpia 4 3 1 242-217 7
3. Crișul 4 3 1 257-238 7
4. „U" Timiș. 4 2 2 261-225 8
5. „U" Cluj-Napoca

4 2 2 253-255 6
6. Voința Buc. 4 2 2 233-259 6
7. Pol it. 3 2 1 196-151 5
8. Rapid 3 2 1 204-134 5
9. Con,str. 4 1 3 228-256 5

10. 1. Pfed. Tg. M. 4 1 3 209-262 5
11. „U- lași 4 1 3 183—245 5
12. CSU Galați 4 0 4 240-263 4

Așa cum era de așteptat, al 
doilea turneu al campionatului 
republican masculin de baschet 
(desfășurat timp de patru zile în 
Sala sporturilor din Iași) a clari
ficat in mare măsură componența 
viitoarelor grupe 1—6 și 7—12 
care vor continua întrecerea în 
următoarele tururi ale competi
ției. Dinamo și Steaua au înregis
trat numai victorii, fiind din nou 
principale pretendente la titlul 
de campioană a țării ; Universi
tatea Timișoara (cu un lot omo
gen, combativ și care acționează 
exemplar în jocul pozițional) se 
anunță iarăși candidată la medalia 
de bronz ; I.E.F.S. (care și-a com
pletat puterea de luptă cu respec
tul disciplinei tactice) și Farul 
(formație cu un puternic poten
țial ofensiv) au obținut succese 
care le asigură clasarea în prima 
grupă a Diviziei A. Lată deci 
cinci echipe care, în mod normal, 
nu pot rata plasarea în eșalonul 
fruntaș, și cînd afirmăm aceasta 
ne bizuim nu numai pe rezultatele 
obținute pînă acum, ci mai cu

seamă pe potențialul manifestat, 
pe calitatea jocului practicat. Pen
tru al șaselea loc candidează U- 
niversitătea C'Iuj-Napoca (dar cu 
șanse destul de mici, deoarece 
lotul actual are o valoare evident 
mai redusă decît cel din campio
natul trecut), X.C.E.D. (care la 
Iași a evoluat sub posibilitățile 
componenților echipei), Politehnica 
București (folosind o formație tî
nără, a avut o comportare meri
torie) și Rapid (cu iotul împros
pătat prin legitimarea lui Baciu, 
Țurcanu și Teodorescu). în rest, 
despre Politehnica Iași (revelația 
actualului campionat, datorită, în 
special, jocului prestat de Moises- 
cu, Scutaru, Samson și Vasile) se 
poate spune că a confirmat pro
movarea în „A“, iar C-S.U. Galați 
și Medicina Tg. Mureș (cu loturi 
modeste)- sînt cele măi amenințate 
cu retrogradarea.

Referitor Ia turneul ieșean, vom 
mai menționa că majoritatea me
ciurilor au oferit dispute echili
brate, atractive, purtate, intr-un 
ritm mult mai alert , decît in edi-

ția precedentă a Diviziei A. La 
capitolul „restanțe", subliniem 
faptul că tehnica individuală nu 
face față temppului de joc (din 
care cauză au fost consemnate 
multe pase greșite), iar aruncă
rile la coș de la semidistanță, deși 
au devenit mai frecvente, nu în
registrează încă procentaje mul
țumitoare.

In campionatul feminin, cele 
patru etape consumate pină a- 
cum anunță o întrecere aprigă nu 
numai pentru cele trei locuri me
daliate, ci și pentru clasarea în 
grupa 1—6. Deocamdată, vom con
semna că IJȘ.F.S, (deși are mai 
puține individualități față de 
campionatul trecut) se menține 
neînvinsă, iar .Olimpia București, 
Crișul Oradea și Universitatea 
Timișoara valorifică din . plin in
fuzia de tineret. Impresionează, 
în mod deosebit, primele două 
formații, în rîndul cărora evoluea
ză elemente care au șanse să fie 
selecționate în. lotul republican 
(Ana Iatan la Olimpia, Ileana 
Chvatal la Crișul).

ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE D. STÂNCULESCU

e Echipa feminină Politehnica 
București debutează în ediția a 
17-a a C.C.E. joi seară, la ora 
19» cînd v® întîlni, în sala Flo- 
reasca, pe campioana Turciei, 
ăukselis S. K. Ankara. Revanșa 
va avea loc joia viitoare, Ia An
kara. Arbitrii meciului de la 
București : A. Arahadjan (Bulga
ria) și M. Cziffra (Ungaria). în
vingătoare în această dublă par

tidă Politehnica va juca cu Ha- 
poel Ia 28 noiembrie la Tel Aviv 
și la 5 decembrie la București.

• A fost stabilită prima adver
sară a formației I.E.F.S. în ediția 
inaugurală a „Cupei Liliana Ron- 
chetu" : G. E. Tabaquero din La 
Coruna (Spania) care a cîștigat 
ambele meciuri susținute în com
pania echipei elvețiene B.B.C.

Nyon ; 54—53 la Nyon și 44—35 
pe teren propriu.

• Partidele I.E.F.S. — G. E. 
Tabaquero vor avea loc miercuri, 
6 noiembrie, la La Coruna și 
miercuri 13 noiembrie la Bucu
rești învingătoarca din această 
dublă întrecere va juca cu tnvin- 
gătoarea dintre Maccabi Tel Aviv 
și Le Logis Bruxelles. \

practicarea unui hochei bun. Se 
tează mult și de cele moi multe 
justificat, se proferează injurii la 
celeilalte echipe, a arbitrilor, 
adverse, se aruncă pe gheață cu 
felul de obiecte și — ceea ce este extrem 
de grav — se ajunge, din păcate, și îa 
busculade. îmbrînceTi sau chiar schimburi 
de lovituri. Situația nu este nouă. Veche 
este, îr> schimb, lipsa de interes pentru 
„curățirea" patinoarului ,,23 August" de 
această nedorită „zgură". Deci, pe cînd 
primele acțiuni concrete, la care se pot 
înscrie și cele doua cluburi, prin educa
rea și influențarea galeriilor ?

Călin ANTONESCU

CLASAMENTE
AGRUPA

1. Steaua 6 5» 1 32-17 10
2. Dinamo București 6 5 0 1 34-24 10
3. Dunărea Galați *6 1 0 5 20-34 2
4. S.C. Miercurea Ciuc 6 1 0 5 20-41 7

GRUPA B

1. Tîrnawa Odorhji 6 3 1 2 34-20 7
2. A.S.E. București 6 3 1 2 22-21 7
3. Agron. Cluj-Napoca 6 2 1 3 24-22 5
4. Liceul nr. 1 M. Ciuc 6 2 1 3 17-34 5

!n jocurile grupei B, la 
Liceul nr. 1 — Tîrnava 
(2-2, 1—3» 0-5), și 3-2

Miercurea Ciuc:
Odorhei 3—10 

(0-1, 2-0, 1-11.

tivă, înaintea 
București. Loci 
păți și spadă vii 
șiunea trăgăto 
studențesc. în 
este de remai 
bie (4), unde 
nerire întîrzie 

Nemaiavînd 
tați cu patru 
eșalon al scrii 
Satu Mare tr< 
leze cu poziți 

fment, asigurați 
retiști (locul 2) 
lot cu evident< 
Ies foarte tin 
Moise, acum

Actuala edil 
interesat mult 
a clasamentuli 
minină de floi 
Viitorul, Medi 
Șc. sp. 1 Buc 
gajate direct. 
București, la < 
salturi de Viit 
în relief dirze 
cum, «Viitorul 
dus greul doa 
(Budur și Ost 
sp. 1 Bucureșt 
păstrează toate 
nice reveniri, 
pentru că 
mare perspeal 
Vlădescu). O* 
la Șc. sp. Oi 
nu și-a form, 
zervă pe măs 
și la . C.S.M. l 
unde lingă an 
în curs de pi 
găsit un tehn 
ceput și de. e

Un alt fapt 
dențiat : în i 
cazurilor trag; 
selecționare ț 
men internați 
— Campiona 
Bulgaria — 
punctînd deci 
care au fost 
du-se în ao 
bună pregătir 
vom face noi 
și întrecerile ; 
niei“ (7—10 n 
ritabil marato: 
federația în 
programat Îs 
competiționale, 
pentru „Balca

în inch^fter 
zînd noul sis 
a campionatul 
cerile pentru 
se vor desfăș 
ceeași dată și 1

„CUPA SCÎNTEII TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

meci, ne spunea : Mihai Ciuntea 
lovește frumos, este înzestrat cu 
talent și joacă foarte dezinvolt. 
Fiind și stîagaei, dar nu în... joc, 
el poate intra în atenția unei secții 
sau unui club de tenis". Rezulta
te din semifinale : Alexandru Ro
șu — Mircea iPanrel (Vîlcea, coleg 
de scoală cu cîstigătoarea titlului 
la fete) 6—3, 2—6, 7—6 ; Mihai 
Ciyntea — Gh. Epure (Argeș) 
4—6, 6—2, 6—4.

Adresîndu-le cîteva cuvinte în 
cadrul festivității de închidere, 
tovarășul Pantelimon Găvănescu, 
secretar al C.C. al U.T.C., i-a fe
licitat . pe cei 80 de: finaliști și, 
prin ei, pe zecile de mii de tineri

parilici-panți, t 
etapele de i 
Ion Tiriac, n 
și-a exprimat 
tînără genera 
duce mai de, 
gat în ultimi 
mânesc. în a 
oferite de „S 
care vor fi 
oferit premii 
„Sportul", „E 
gazeta „Mun< 
întrecerii feti 
Ion Țiriac i-i 
sa cupă cîșt 
în țară. Fos 
Tiberiu Grai 
sportivei Ei| 
ghet, pentru 
cabilă în aci

ÎN DIVIZIA A LA POPICE

rM pierde lâ potou derbyul buc

ATLETISM duminica diM1neaȚa, 
pe circuitul din str. Maior 

Goravu s-a desfășurat, în organizarea 
asociației sportive Dinamo Jilava, cea 
de-a doua ediție a „Cupei de toamnă- 
la marș, lată rezultatele : seniori (20 
km): 1. C, Enache (Dinamo) 1 h 29:51,
2. M. Perșinaru (P.T.T.) 1h 30:47, 3. N. 
Maxim (Dinamo) 1 h 31:02, juniori (5 
krn) : 1, Gh. Uceanu (Viitorul), 2. T, 
Nicola (P.T.T.), 3. G. Cahamica (Olim
pia), veterani, 50-60 ani (10 km): 1. M. 
Babaraica (Dinamo), 2. V. Mitrea 
(P.T.T.), 3. N.D. Nicolae (Timpuri Noi), 
peste 60 ani (10 km) : 1. I. Dobrescu (Di
namo Jilava), 2. Gh, Nicolae (Steaua),
3. I. Tărtăreonu (Progresul), 4. D. Amor- 
fitu (Dinamo) (Nicolae D. Nicolae co-
resp.) • 
Stadionul 
concursul 
Căra*.

SIMBĂTĂ după amiază, pe 
tineretului, se va desfășura 
de marș dotat cu „Cupa Fia-

BOX „MÂNUȘA DELTEI-. Timp de 
trei zile Casa de cultură a 

Sindicatelor din Tuîcea a găzduit intre- 
Jerile celei de a lll-a ediții o acestei 
Competiții ce tinde să devină tradițională.

Au participat 65 de sportivi din 8 Ju
dețe. IATĂ CfȘTiGĂTORI! : juniori : co
coș : Gh. Butnaru (Oțelul Galați); pană; 
Z. Procopie (Delta); serniușoară : V. 
Mircea (Eiectroputere); ușoară : D. Ev- 
doGhim (Delta) ; semimijlocie . M. Ță- 
ranu (Cimentul Medgidia). Seniori : semi* 
muscă : Rușit Turan (Voința Constanta); 
cocoș: Săli iuseim (Hidrotehnica Con
stanța) ; serniușoară : P. Anton (Rapid); 
ușoară : V. lortescu (Delta) • semimijlo
cie : Gh. Vieru (Oțelul Galați).

VOI r! ,N »»CUPA FEDERAȚIEI*
VULSs s-au desfășurat jocurile
unei noi etape : feminin — Universitatea 
Craiova — Universitatea București 1—3, 
Farul Constanța — Penicilina lași 0—3; 
C.S.U. Galați — „U" Timișoara 2—3; mas
culin — .C.S.U. Galați — Steaua 3—1, 
Universitatea Craiova — Explorări B. 
Mare 3—2, Petrolul Ploiești — Ra
p'd 2—3, Viitorul Bacău — C.S.M. Su
ceava 3-îâ IN DIVIZIA B au avut loc

partidele etapei a Vl-a. Rezultote : fe
minin — Voința București — A.S.E. Bucu
rești 3-0, Corvinu! Deva — Medicina Tg. 
Mureș 3—0, Voința M. Ciuc — Confecția 
București 3—0, Medicina Timișoara — Con
structorul Arad 3—1, „U" Ciuj-Naooca 
- C.S. Zalău 3-0, I.T.B. - C.P.B. 2-3, 
Flacăra roșie București — Drapelul roșu 
Sibiu 3—0, Voința Craiova — Ceahlăul P. 
Neamț 1—3, Universitatea lași — Știința 
Bacău 2—3. Sănătatea Ploiești — Progre
sul București 0—3; masculin — I.S.C. Tur 
zii — Voința Alba lufia 2—3, Medicina 
Timișoara — Siivania S. Silvaniei 3—1, 
Delta Tulcea — Aurora Bacău 3—0, Else 
troputere Craiova — Progresul București 
0—3, Farul. Constanța — Constructorul 
Brăila 3—0. PECO Ploiești — Politehnica 
Iași 0—3, SARO Tîrgoviște — Locomotiva 
București 3-1. (CORESPONDENȚI : St.
Gurgui, C. Drăgan, S. Nace, P. Enache, 
V. Pașcanu, N. Ghidu, 1. Pocol, I. Jura, 
P. Comșa, I. iancu, C. Toader, C. Creții, 
T. Siriopo!).

Turul campionatului Diviziei A 
a ajuns la jumătatea drumului, 
simbătă și .duminică disputîndu-se 
etapa a V-ă, care, îndeosebi la 
bărbați, a produs o serie de sur
prize. Astfel, 4 din cele 10 jocuri 
s-au îpcheipt cu victoria oaspe
ților : Progresul Oradea (a șîști- 
gat la Sătu Mare). Constructorul 
Galați (la Ploiești — cu Rafino
rul), .Minerul Baia Mare fta Me
diaș) și C.F.R. Timișoara (la Tg. 
Mureș). La femei, foarte bine s-au 
comportat echipele Laromet Bucu
rești (învingătoare la numai 5 
„bețe" diferență la Roman) și Vo
ința Tg. Mureș (care a dispus, la 
Craiova, de Voința). O desfășu
rare foarte interesantă a avut 
derby-ul masculin bucureștean, 
dintre Voința și Rapid. Feroviarii 
au preluat conducerea încă după 
primul schimb cu o diferență de 
38 p și s-au menținuț în avantaj 
pină după ce au teiminat jocul 
concurenții de pe posturile 5, cu 
toate că ț Petre Purje îj intrecu- 
se la scor (909—324) pe rdpidistul 
Vasile Mântoin. Victoria a reve
nit însă echipei Voința, îdiți cauza 
slabei comportări a 1 feroviefrujui 
Al. Vrinceanu, care , a prins o zi

proastă, a jucat imprecis, dobo- 
rînd din 100 de bile numai 363 
de popice după care a fost schim
bat, dar înlocuitorul său n-a mai 
putut reface handicapul. Astfel, 
Rapid pierde la... potou 1

După cinci etape situația în 
fruntea și în coada clasamentelor 
se prezintă astfel : FEMININ — 
seria Sud : 1. Gloria București 10 
p (4783 p d), 2. Voința București 
8 p (7452), 3. Laromet București 
8 p (7275), 4. Rapid București — 
campioana țării — 8 p (4883)..., 9. 
Metrom Brașov 2 p (4601), .10. Vo
ința Roman 0 p (4613) ; seria Nord:
1. Voința Tg. Mureș 10 p (4*462),
2. Voința Cluj-Napoca 10 p (4f|88J,
3. Voința Timisoara 8 p (6840).9. 
C.F.R. Tg. Mureș 0 p (6807), 1 10. 
Voința Craiova 0 p (4760) ; MiăSj- 
CULIN — seria Sud : 1. Voință 
București 10 p (10540), 2. Construc
torul Galați — campioana țării — 
6 p (15 914), 3. Rafinorul Ploiești 
6 p (15 045)... 9. Gloria București 
4 p (10.146), 10. Dacia Ploiești 0 p 
(9908) ; seria Nord : 1. C.F.R. Ti
mișoara 8 p (9933), 2. Progresul 
Oradea 8 p (9811), 3. Jiul Petrila 
6 p (14 906)... 9. C.F.R. Tg. Mureș

2 p (10 147),
2 p (9736).

La alcătu 
ține seama 
obținute de 
ce privește 
doborîte, car 
te, acesta re 
din jocurile

LOT
c

TRAGE! 
DIN 30 

EXTRAGER 
1 variantă 10* 
variante 5O°/o 
10% a 5.793 
50% a 10.117 
5.059 lei și 
cat. 4 : 35. ^ 
a 744 lei ; ca 

REPORT c. EXTRAGE»
B : 2 varianl 
riante 25% a 
10% a 1.226 1 
lei ; cat. D : 
75.55 a 200 
lei.

REPORT C 
Lei.
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DISPUTA A DOUA MANȘA 
A ÎNTRECERII CU £ C KOLN

KOLN, ,'prin telex). — Ple
cată luni dimineață, <}e pe aero
portul Otopeni, echipa de fotbal 
Dinamo București a sosit, după o 

. călătorie de aproximativ 4 ore, 
la Koln. Aici, delegația sportivilor 
noștri a fost întîmpinată de re- 
orezentanți ai clubului gazdă a ce
lei de a doua manșe a dublei în-

ttlniri din cadrul Cupei U.E.F.A.
La puțin timp după sosire, lo

tul a efectuat sub conduce
rea antrenorilor D. Nicolae-Nicu- 
șor și I. Nunweiller o ședință de 
pregătire cu caracter de acomo
dare pe stadionul unde se va des
fășura și confruntarea decisivă, 
pentru calificarea in țuruj urmă-

lui
va

‘î Progresul 
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irme ascen- 
cestui club 

mai puțin 
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b aflau an- 
|s“ Șc. sp. 1 
Iță de 4 a- 
la ce scoate 
latelor. Ori- 
Itul de 
Lă sportive 
limpa ce Șc. 
btrogradată, 
I unei grab- 
rimul rînd 
lortive de 
Lniu, Popa, 
Rai dificilă 
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Mîine, la Brașov, în cadrul Cupei U.E.F.A

MECIUL RETUR DINTRE
STEAGUL ROȘU SI

După cum se știe, miine, la Bra
șov, se va disputa manșa a 
doua a întilnirii Steagul roșu — 
Hamburger S. V„ în cadrul turului 
doi al Cupei U.E.F.A. Handicapați 
de scorul-fluviu (0—8) înregistrat 
in intilnirea de la Hamburg, bra
șovenii și-au fixat ca obiectiv în 
partida de miine, o revanșă de 
orgoliu. Ei și-au devansat, de alt
fel, programarea ultimei etape, a 
Xl-a, disputind-o simbătă, in ve
derea unor pregătiri atente. Nu se

HAMBURGER S.V.
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ACTUALITĂȚI
• ECHIPA BRAZILIANA O- 

PERARIO A ÎNCEPUT TURNEUL 
IN ȚARA NOASTRĂ. Duminică, 
la Craiova, formația braziliană 
Operario a susținut prima partidă 
în compania Universității. Fotba
liștii craiovetți au cîștigat cu sco
rul de 3—0 (2—0) prin golurile 
marcate de Bădin (min. 13), O- 
blemenco (min. 40) și Cămătaru 
(min. 73). Brazilienii vor evolua, 
astăzi, la Reșița, avind ca adver
sară formația F.C.M.

• JOI 
ROMANIA
cum s-a 
disputa 
România 
va avea 
pele de . 
— formațiile de tineret — „21 ani“.

O MIERCURI, ÎN CAPITALA : 
un joc amical între divizionarele 
B Progresul și Voința București. 
Partida va avea loc pe stadionul 
din str. dr. Staicovici, de la ora 
14,30.

« MECI AMICAL INTERNA
ȚIONAL DE JUNIORI ; ȘCOALA 
SPORTIVA VIITORUL TIMI
SOARA — SLAVOI TREBISAN 
(CEHOSLOVACIA) 2—1 (0—0).
Golurile au fost realizate de Ne- 
guți, Tuefor, respectiv Nagy. (Șt. 
Marton, coresp).

anunță modificări în formația uti
lizată de antrenorul Proca in me
ciul cu Universitatea Craiova.

Formația Hamburger S. V., lide
ră în campionatul vest-german, 
și-a anunțat sosirea pentru astă- 
seară, pe ruta aeriană Hamburg 
— Frankfurt — București. De la 
Otopeni, fotbaliștii din R. F. Ger
mania iși vor continua drumul, cu 
un autocar, spre Brașov.

Intilnirea va fi condusă de o bri
gadă din Turcia, avind următoa
rea componență : Ertugrul Diiek — 
la centru, fiihat Oezbirgul, Oezer 
Erkli -— la linie. Partida se va dis
puta pe Stadionul tineretului, cu 
începere de la ora 14.

tor al competiției, cu echipa 
Overath. Marți după-amiază 
avea loc ședința tehnică de pre
gătire a meciului și seara, la ora 
20 (21 — ora Bucureștiului), se va 
da lovitura de începere a partidei- 
retur. Referitor ' 
va începe jocul, 
următorul ,11“ : 
Cheran, Dobrău,
Deleanu — G. Sandu, Dinu, Nun
weiller VI — D. Georgescu, Zam
fir (Dumitrache), Lucescu.

Și acum, cîteva vești din ta
băra adversarilor noștri. După 
cum se știe, in ultima etapă de 
campionat, F.C. Koln a evoluat 
in deplasare și a clștigaț cu 4—1 
in fața lui Eintracht Braunsch
weig. In sinul echipei vest-ger- 
mane — în prezent într-o remar
cabilă formă sportivă — dom
nește o atmosferă de optimism 
fără rezerve, opinindu-se că se va 
obține calificarea în turul urmă
tor. Antrenorul Z. Ceaikovski in
tenționează să folosească, în linii 
mari, pentru meciul cu Dinamo, 
același „11“ care a evoluat Ia 23 
octombrie la București : Schuma
cher — Glowacz, Konopka, We
ber. Cullmann, Simmet. Neumann, 
Flohe, Miiller, Overath, Laus- 
cher.

Partida va fi arbitrată de o 
brigadă cehoslovacă, avindu-1 la 
centru pe Zdenek Jelinek.

La formația care 
se preconizează 

Constantinescu — 
Sătmăreanu II,

Mihai IONESCU

DE IA COIEGIUE Cf\TI!,\L Al ANTRENORILOR

DOUA ÎNTÎLNIKI 
UNGARIA.

mai anunțat, joi 
două întîlniri
— Ungaria : la
loc partida dintre echi- 

juniori, iar la Gyongyos

După 
se vor 
amicale 
Oradea

Biroul Colegiului central al antre
norilor, luind in discuție abaterile dis
ciplinare săvirșite in ultimul timp de 
unii antrenori divizionari a hotărit ur
mătoarele sancțiuni în conformitate 
eu regulamentul 
antrenorilor :

1. Justin Moise
trogradare cu o „ .
de un an, cu reținerea drepturilor 
administrative, pentru incitarea spi
ritelor la meciul cu F.C. Bihor ;

2. Dragoș Cojocaru (Tractorul Bra
șov) penalizare pe linie administra
tivă, pentru discuții neprincipiale 
cu arbitrii la meciul cu Dinamo 
Slatina ;

3. Dezideriu Varga (Metalul Ră
dăuți) retrogradare cu o categorie 
pe timp de un an. cu reținerea 
drepturilor administrative, pentru 
participare la lovirea arbitrului la 
jocul cu Danubiana Roman ;

4. Petre Dragomir (Chimia Brazi) 
retrogradare pe timp de 3 luni, cu 
reținerea drepturilor administrative, 
pentru încercarea — contrar eticii 
sportive — de a influenta arbitrul 
in favoarea echipei sale la intilnirea 
cu U.R.A. Tecuci ;

5. Vîad Lovin (Unirea Drăgășani) 
retrogradare pe două luni cu reți- 
rea drepturilor administrative pen
tru incitarea echipei sale la jocul 
cu Dacia Pitești ;

de funcționare al

(Metalul Aiud) re- 
categorie pe timp

6. Tiberiu Căpățină (Danubiana 
Roman) retrogradare cu o categorie 
pe timp de două luni, cu reținerea 
drepturilor administrative, pentru 
insulte aduse arbitrului la meciul 
cu Victoria Roman ;

7. Vasile Costin 
taj Cluj-Napoca) 
timp de o lună pentru 
ofensatoare la adresa arbitrului în 
partida cu Minerul Bihor ;

8. Emil Ciurdărescu (Minerul Te- 
liuc) retrogradare pe două luni cu 
o categorie de clasificare pentru 
anrenințări la adresa arbitrului.

★
N. R. Publicăm acest comunicat 

ca o îndatorire obișnuită. Sintem 
însă total surprinși de blindețea 
sancțiunilor acordate unor antre
nori care au datoria să fie model, 
pentru jucători și spectatori. Oare 
un antrenor care a lovit un ar
bitru mai poate avea autoritatea 
morală să conducă o echipă de 
fotbal? Vom reveni.

(Construcții-mon- 
retrogradare pe 

atitudine

In etapa
MARGINALII LA ETAPA A Xl-a A DIVIZIEI A

(Urmare din pag. 1J

Ion raportată la activitatea lor în 
afara stadioanelor proprii.

Cifrele întăresc observația 
noastră. Din cele 198 de puncte 
puse în joc pînă astăzi. în Divi
zia A, gazdele 
Oaspeții, deci, 
departe : cele 
excepție sînt 
din egalități 
ori), victoriile 
cîndu-se la _ . ________ „____
nat: 13 din totalul de 99 partide 
disputate pînă acum ! O dată la 
opt jocuri — deci — ne întilnim 
cu un succes în deplasare, pro
centaj extrem de mic, pe care îl 
vom mai intilni numai cercetînd 
situații din multe alte campionate.

Cauzele ? în afara unor situații 
de clară diferență de valoare, ca
zuri foarte rare în comparație cu 
situația generală a scorurilor de- 
plasare-acasă, rămîn numai de 
domeniul modului de a pregăti, 
de a aștepta și de a acționa în 
întîlnirile din afara stadionului 
propriu. De Ia modul de alcătui
re a formațiilor pînă la acele mo
mente de necrezut cînd, chiar 
dacă iau avantaj în partidele din 
deplasare, oaspeții reintră... au-

au obținut 155. 
numai 43 ! Și, mai 
43 de puncte de 

rezultate mai mult 
(înregistrate de 17 
în deplasare _ redu- 

un număr neînsem-

țcmat în prudența devenită o lege 
dăunătoare a campionatului nos
tru ; fără să încerce, tocmai cînd 
și-au creat acel moment . favo
rabil, să-i amplifice efectele. Deci 
și în situațiile de oarecare îndrăz
neală vom vedea cum ea se vola
tilizează îndată ce s-a înscris un 
gol, acel gol așa de rar al oaspe
ților în campionatul nostru. Si
gur că se cere o' contribuție mai 
fermă și din partea arbitrilor, in 
lupta care se impune, mult mai 
energică, mai combativă, de eli
minare a „procentajului de bună
voință față de gazde*, termen pe 
care regulamentul de joc nu-1 
cunoaște. Datoria Colegiului cen
tral al arbitrilor este să încura
jeze pe reprezentanții săi animați 
de dorința unor conduceri egale, 
curajoase, ferme, fără deosebire 
de. calitatea . de’gazde sande oas
peți al? formațiilor pe care le 
arbitrează.

Fără un fotbal de curaj și ini
țiativă și în partidele din depla
sare, formațiile noastre de A nu 
pot spera intr-un real progres al 
comportării lor care rămîne, alt
fel, o prezență amputată, nereală, 
artificială, debilitată de propria 
lipsă de combativitate, de tacti- 
cile defensive căzute de mult în 
ridicol.

SERIA I
Constructorul Botoșani — Victoria Roman 

1—0 (3—0), Unirea lași — Minerul Gura 
Humorului * 1—0 (0—0), Nicolina lași —
A.S.A, Cimpulung Moldovenesc aminat 
Cristeiul Dorohoi — C.S. Botoșani 0—1 
(O—_). Metalul Rădăuți — Spo-tul munci
toresc Suceava 0-0, Foresto Moldovita — 
Constructorul tași 1-0 (O-O), Avintul Fra
sin — Dorna Vatra Dor ne i 2—1 **
Danubiana Roman — Laminorul 
3-1 (1—0).-

Pe primele tocuri în clasament, 
clapa • Xi-a : 1. UNIREA IAȘI

2. Danubiana Roman 
(19-10). 3-4. C.S. Botoșani 14 p (19-121 
și Ldminorul Roman 14 p (24—17)... pe 
ultimele : Domo Vatra Dornei 7 p
(12—22), W. Nîcolina lași 4 p (11-20).

SERIA A 11-A
Constructorul Vaslui — Ene.gia 

Ghearghiu-Dej 1-0 (0—0), Lelea ____
— Viitorul Vaslui £—2 (2=-0), Petrolul Moi- 
nești — Rulmentul Bîrlad 2-0 (2—0), Mi
nerul Comănești — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej 5—2 (2—0), Textila Buhuși
— Bradul Roznov 1—1 (1—0), Hușana Huși
— Cimentul Bicaz 3-2 (1-2). CAROM Gh. 
Ghearghiu-Dej — Ottuz Tg. Ocna 3-0 
(2—0), Recolta Văleni — Partizanul Bacău 
1-0 (0-0).

Pe primele tocuri : 1. PETROLUL MO1- 
NEȘ71 16 p (17—6), 2. Viitorul Vaslui 16 p 

- --
Huși 7 p

(1-1). 
Roman

dupo 
1* P 

16 p

Gh
Bacău

N OS PORT INFORMEAZĂ

;oria 1 : 
cat. 2 : 3 
l variante 
. variantă 
ă 25% a 

l2.023 lei;ha.O23 Ici;
)5 : 73,45 

40 lei.
::48.5;ra lei. 
O.î. uoria 
lei. 7 va- 
f variante 
00 a 2.348
i ; cat. E: 
33.75 a 40

433.421

Cîștigul de categoria 1 a fost obți- 
• nut pe un bilet combinat achitat 10o/o 

de către VASIDE NASTASE din Că
lărași care realizează pe același bi
let și o suită de'alte cîștiguri to-tali- 
zînd suma de 55.450 lei. Conform re
gulamentului poate °pta pentru un 
autoturism SKODA S 100 și diferența 
în numerar sau suma integrală.
ULTIMA ZI PENTRU COMPLET TEA 

ȘI DEPUNEREA BULETINELOR 
LA CONCURSUL SUPLIMENTAR 

PRONOSPORT DE MÂINE
Acest interesant concurs suplimen

tar Pronosport de miine programează 
cele mai interesante meciuri din re
turul etapei a doua la marile compe
tiții europene „Cup'a campionilor eu
ropeni", „Cupa cupelor" și „Cups 
U.E.F.A"

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES DIN 
3 NOIEMBRIE 1974 

FOND GENERAL 
PROVIZORIU :

DE CIȘTIGURI
1 158 000 LEI

M 1 9 40 41 16 5

Plata câștigurilor se va face in Ca- 
pitală incepînd din 12 noiembrie cr i 
la 3 ianuarie 1975. in țară aproxima 
tiv din 16 noiembrie pînă la 3 ianua
rie 1975 inclusiv, iar prin mandate 
poștale din 16 noiembrie 1974.

(10—6), 3. Textila Buhași 13 p 
pe ultimele : 15 Husc^a ___r „
(15—22). 16. Partizanul Bacău 7 p (11—25).

SERIA A III-A
Chimia Buzău — Petrolul Teleolen Plo

iești 1—1 (0-0), U.R.A. Tecuci — Dinamo 
Focșani 5-3 (3—2) Petrolul Berea — Vic
toria Florești 2-0 (1—0). Lueeolărul Foc
șani — Avintul Mioeciu 0-0, Petrolistul 
Boldești — Corpațt Sinalo 1—1 (1—1).
Prahova Ploiești — I.R.A. Cimpina 1—0 
(1—0). Chimia Brazi — Olimpia Rm. Să-ot 
4—1 (2—0), Poiana Cîmpina — Bujorii Tg. 
Bujor 8—0 (4-0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA PtO- 
l-^TI 18 p (27—6), 2. Chimia Brazi 17 p 
(23—10), 3. Petrolul Teleojen Pîolești 14 o 
(15—3)... pe ultimele : 15. Petrolistul Bol
dești 7 p (12—22), 16. Dinamo Focșani 
5 p (21-34).

SERIA A IV-A
Rapid Fetești — Dunărea Cernavodă 

T—0 (0—0), Granitul Babadog — Dunărea 
Tulcea 2—1 (1—0), Voința Constanța -
Șl'rița Constanța 0—4 (0—1), l.M.U. Med- 
oidia - Cimentul Medgidia 1—3 (1—2),
I'- Ina Mangalia — Recolta Frecăței 5-0 
(0-0), Ancora Galați — Tehnometal Ga
in* 2—1 (2—0), Comerțul Brăila — Viito 
rui B ăila 0—0, Electrica Constanța — Por
tul Constanța 3—1 (1—0).

Pe r imele locuri : 1. CIMENTUL MED
IA 19 g (21—6), 2. Marina Mangalia 

17 o (20-6), 3. Electrica Constanța 16 o 
<2-1—1’)... pe ultimele : 15. Voința Con- 

■ 5 a (14—25), 16. Recolta Frecăței
4 n I" 241

SERIA A V-A
Flacăra roșie București — Tehnometal

GOLUL Șl NON-GOLUL
eek-end-ul fotbalistic a oferit spectatorilor și telespectatorilor 
noștri o confruntare plină de sugestii. Ea a început în fața 
micului ecran, simbătă după amiază, la Brașov, unde Uni
versitatea Craiova și Steagul roșu au încheiat meciul cu un

0—0 „fără drept de apel“. Peste numai cîteva minute a urmat „ca
valcada golurilor europene", pe care T.V.-ul s-a obișnuit să o ofere 
intr-un montaj foarte rapid, care îl obligă pe comentator la un 
laconism foarte apreciat. •

A doua zi, de dimineață, pe stadionul Steaua, golul a dispărut 
îndelung de pe retina spectatorilor. Jucătorii gazdă au reușit perfor
manța de a rata de la 3 și 2 metri de poartă, punctînd, în cele din 
urmă, printr-un gol din penalty și un altul specific handbalului, ca 
un contraatac purtat de Birtalan. în sfîrșit, după numai o oră, 
spectatorul bucureștean s-a reîntîlnit cu un nou 0—0 intr-un meci 
în care înaintașul Mateianu n-a reușit să perforeze poarta stope
rului Motroc.

Fără Îndoială, confruntarea dintre Gol și Non-gol este forțată. 
T.V.-ul montează doar secvențele mari ale fotbalului, în timp ce 
spectatorul unui meci întreg este în situația de a recepționa și 
momentele cenușii, care — nu e un secret pentru nimeni — sînt 
prezente și la un Bayern — Magdeburg sau la un Internazionale — 
F. C. Amsterdam. (Reporterul nici nu încearcă, de altfel, să pună 
semnul egalității între spectacolul montat și cel transmis in direct).

Dar, elementele de confruntare râm in valabile.
Privind „selecția T.V." și revăzînd cele numai două goluri 

înscrise simbătă și duminică, la un interval de 135 de minute, tre
buie să acceptăm că, pe deasupra tuturor considerentelor, există o 
mare diferență intre modul violent în care este asaltată Poarta 
„selecției^ și mîngîierile pe care le primesc porțile noastre. în afara 
oricărei indoieli, înaintașii europeni șutează mult și puternic din 
afara careului, ceea ce pe terenurile noastre se întîmplă foarte, 
foarte rar. Făcind această afirmație, nu ne gîndim doar la viru
lența expresă a șutului expediat de un Beli sau Chano i, Hoeness 
sau Rensenbrink. Ne gindim în primul rînd la lipsa de ezitare a 
acestor* înaintași (și a multor altora) în momentul in care se află 
la 20 de metri de poartă sau chiar mai mult. Cu alte cuvinte, îna
inte de a fi vorba de forța și precisa șutului, trebuie să acceptăm 
ideea că ne aflăm in fața unei atitudini față de fotbal, o atitudine 
care exclude șovăiala, teama de a greși și gestul comod de a trece 
răspunderea in sarcina coechipierului, aflat și el, nu o dată, intr-o 
poziție mai puțin favorabilă.

In decursul celor 270 de minute amintite ale week-end-ului 
fotbalistic, un singur jucător și-a asumat responsabilitatea unui șut 
în stil Chanon sau Rensenbrink. Acesta a fost Dumitru, care a 
încercat poarta prin surprindere, provocînd, dealtfel, faza din care 
avea să fie obținut penalty-ul transformat de Iordănescu. în restul 
celor 269 de minute ale celor trei meciuri, aproape totul s-a redus 
la „un-doi“-uri sterile și agasante prin insistența cu care au fost 
purtate pînă spre linia porții și la bătrînele centrări cu boltă spre 
unul sau doi Înaintași al căror gabarit nu prea justifică acest pro
cedeu, făcîndu-ne să deplîngem și mai mult „abstinența" fotbaliș
tilor noștri la capitolul șutului din afara, careului.

în fond, ineficacitatea pornește de la acest prelungit somn le
targic al șutului sănătos la poartă, ascuns cu grijă într-o dan
telă veche.

'.A

ECHIPA ETAPEI
Pe baza notelor acordate, echipa etapei a Xl-a are urmâtoorea alcătuire : 

irVAN
CHERAN KUKLA BOC ONUTAN

ȘUTRU ȘTEFĂNESCU BOLONI
UIFALEANU ZAMFIR HAJMAL

A Xl-a A DIVIZIEI C
București O-1 (0-1)» La romet București — 
I.O.R. București 2—2 (1—1), Azotul Slobo
zia — Sirena București 3—1 (1—1)» T.M. 
București — Automatica București 2—1 
(1-0), IPRECA Călărași — Triumf Bucu
rești 2—1 (2-0), Electronica București — 
Unirea Tricolor București 1—0 (1—0), Șoi
mii TAROM București — Olimpia Giurgiu 
1—0 (O-0), Dunărea Giurgiu — Voința 
Slobozia 1-0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ȘOIMII TAROM 
BUCUREȘTI 14 p (25-M), 2. Dunărea 
Giurgiu 14 p (17—8), 3. T.M. București 
14 p (19—12)... p3 ultimele : 15. Flacăra 
roșie București 7 p (12—19). 16. Tehno
metal București 7 p (7—15).

SERIA A VI-A
Vulturii Cimpulvng Muscel — Chimia Tf. 

Măgurele 2-0 (0-0), Cetatea Tr. Măgu
rele — Textilistul Pitești 5—0 (4-0). Ci
mentul Fieni — Vagonul Caracal 3-0 
(2—0), Dacia Pitești — Chimia Gâeștî 2—1 
(0—0), ROVA j^oșiotii de Vede — Oțelul 
Tirgovîște 2—1 (0-0); Unirea Drăgășani — 
Lotrul Brezoi 0—0, Petrolul Tîrgoviște — 
Viitorul Scorniceșt: 2-0 (1—0), Chimistul 
Rm. Vilcea — Recolta Stoicânești 3—1 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. ROVA ROȘIORI 
16 p (21—14), 2. Chimia Tr. Măgurele 15 
p (18—5), 3. Vulturii Cimpulung Muscel 
14 p (19—12)... pe ultimele : 15. Viitorul 
Scornicești 6 p (6—16), 16. Textilistul Pi
tești 6 p (6—19).

SERIA A Vll-A
Cimentul Tg. Jiu — Metalurgistul Sada 

3-C (0—0), Progresul Băi Iești — ME VA 
Drobeta Tr. Severin 1—2 (0—0), Minerul 
Lupeni — Dierna Orșova 4—0 (3-0), C.I.L 
Drobeta Tr. Severin — Minerul Rovinari 
3—1 (1—0), F.O.B. Balș — Minerul Motru 
3—1 (3—0), Progresul Corabia — A.S. Vic
toria Craiova 2—0 (1—0), Dunărea Calafat 
— Steagul roșu Plenița 4—3 (4—0), C.F.R. 
Cra’ova — Progresul Strehaia 3—0 (2-0).

Meciul Steagul roșu Plenița — C.F.R. 
Craiova, din etapa a X-a, întrerupt 
min. 64, la scorul de 1—2, a fost omolo
gat cu 3—0 in favoarea croiovenilor

Pe primele tocuri : 1. MEVA DROBETA 
TR. SEVERIN 13 p (15-5), 2. Progresul 
Corabia 13 p (17—9), 3. Minerul Lupeni 
13 p (17—10), 4. A.S. Victoria Craiova
13 p (14—11)... pe ultimele : 15. Progre
sul Strehaia 8 p (11—29), 16. Steagul 
roșu Plenița 7 p (12—21).

SERIA A VIII-A
Ceramica Jimbolia — Metalul Oțelu 

Roșu 1—2 (0—1), C.F.R. Simeria — Unirea 
Tomnatic 2—1 (0—0), Știința Petroșani -
Constructorul Arad 6—0 (2—0), Metalul
Bocșa — Minerul Oravița 3—1 (0—0), Cii 
șana Sebiș — Minerul Teliuc 1—0 (0—0), 
Unirea Sînnicolaul Mare — Electromotor 
Timișoara 0-1 (0—0), Strungul Arad --
Minerul Ghelar 2—1 (2-0), Progresul Ti
mișoara — C.F.R. Caransebeș 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. METALUL OȚELU 
ROȘU 19 p (21—6), 2. Electromotor T«mî 
șoara 15 p (16—9), 3. Unirea Tomnatic»
14 p (19—8)... pe ultimele : 15. Crișana 
Sebiș 7 p (4—17), 16. Minerul Teliuc 5 p 
(4—12).

SERIA A IX-A
Minerul Bihor — Mir.aur Zlatna 4-2 

(2—0), Voința Oradea — Soda Ocna M*.»- 
reș 2—0 (1—0), Aurul Brad — Olimpia
Oradea 3-0 (1—0), Textila Sebeș — Uni
rea Alba lulia 3—1 (0—0), Constructorul
Alba lulia — Dermata Cluj-Napoca 1-2 
(0—1), Construcții montaj Cluj-Napoca >• 
Recolta Salonta 1—0 (0—0), Cimentul Tur 
da — Dacia Orâștie 1—1 (0—1), C.I.L. Blaj
— Arieșul Cîmpia Turzii 6-1 (3-0).

Pe primele locuri : 1, OLIMPîA ORA
DEA 17 p (22-10), 2. Dacia Orâștie 15 p 
(15-8), 3. Aurul Brad 14 p (25-9)... pe 
ultimele : 15. Arieșul Cîmpia Turzii 7 p 
(10-28), 16. C.I.L. Blaj 6 p (15-24).

SERIA A X-A
Voința Care» — Minerul Baîuț 3—0 (2—0), 

Bihoreana Marghita — Minerul Baia Bor- 
șa 1—0 (0—0), Bradul Vișeu — C.S, Zalău 
0-0, Unirea Tâșnad — Rapid Jifcfou 1—0 
(0-0), Oașul Negrești — Minerul Cavnic 
0—1 (0—0), — s-a jucat la Sighet, C.I.L. 
Sighetul Marmației — Minerul Băița 2—0 
(0—0), Victoria Zalău r- CUPROM Baia 
Mare 2—0 (1—0), Minerul Suncuiuș — So
meșul Satu Mare 34-2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SIGHETU 
MARMAȚIEI 19 p (21—2), 2. Minerul Cav
nic 16 p (19—9), 3. Bihoreana Marghita 
15 p (21—7), 4. Minerul Borșa 15 p
(24—10)... pe ultimele : 15. Minerul Băița 
7 p (12—21), 16. Oașul Negrești 5 p 
(7-18).

SERIA A Xl-A
Avîntul Reghin — Foresta Bistrița 1—0 

(1-0), Viitorul Gheorghieni — Viitorul Tg. 
Mureș 4—0 (3-0), C.I.L. Gherla — Uni* 
rea Dej 1—1 (1—1), Minerul Radna — Me
talul Copșa Micâ 3—0- (1—0), Lacul Ursu 
Sovata — Unirea Cristuru Secuiesc *1-0 
(1—0), A.S. Miercurea Cluc — C.F.R. Si
ghișoara 6-0 (2-0), Chimica Tîrnâveni - 
Minerul Bălan 3—0 (0—0), Gloria Bistriță
— Vitrometan Mediaș 3—0 (2—0).

Pe primele locuri ; 1. UNIREA DEJ 18 p 
(19—7), 2. Gloria Bistrița 17 p (22—5>, 
3. Chimica Tîrnâveni 14 p (13—9)... pe 
ultimele : 15. C.I.L. Gherla 6 p (9—20), 
16. Unirea Cristuru Secuiesc 4 p (6—23).

SERIA A Xll-A
Măgura Codlea — Textila Cîsnâdie 1—1 

(1—1), Progresul Odorheiul Secuiesc — 
Carpați Covasna 2—0 (2—0), Chimia Or. 
Victoria — Nitramonia Făgăraș 0—1 (0—1), 
Precizia Săcele — I.C.I.M. Brașov î-1 
(0—0), U.P.A. Sibiu — Torpedo Zărneșii 
1—0 (1—0), Minerul Baraolt — Unirea Sf. 
Gheorghe 2—4 (2—1), Caraimanul Bușteni
— Inter Sibiu 2—0 (1—0), Carpați Brașov
— Forestierul Tg. Secuiesc 5—0 (2—0).

Pe primeie locuri : 1. NITRAMONIA 
FAGARAȘ 17 p (27-9), 2. Precizia Săcele 
14 p (15—7), 3. Unirea Sf. Gheorghe 
14 p (19-16)... pe ultimele : 15. Carpați 
Covasna 5 p (11—19), 16. Minerul Baia- 
olt 5 p (9-33).

Rezultatele ne-au fost transmise de că
tre corespondenții noștri voluntari din 
localitățile respective.



Cu prilejul reuniunii Comite
tului director al Federației inter- 
naționalp de bob (F.I.B.T.) la 
București, ana solicitat o decla
rație președintelui acestui for 
sportiv, dr. Amilcare Rotta (Ita
lia), recent ales, la sesiunea o- 
limpică de la Viena, ca membru 
al Comisiei tripartite (C.I.O.- 
C.N.O.-F.I.) menită să coordo
neze problemele olimpice de in
teres comun.

— in lumea bobului, problema de 
cea mal stringentă actualitate 
este găsirea mijloacelor celor mai 
adecvate pentru răspindirea aces
tui sport, pentru diseminarea sa 
in masele populare, in așa fel 
incit practicanții lui să nu fie li
mitați la un cerc restrîns, iar 
disciplina în sine să nu se tre
zească izolată și săracă în ma
rea familie a sporturilor olimpice. 
Știm că situația dată este deter-

ne declară dr. Amilcare
de costul extrem de ridi-

— construcțiilor specifice 
(pîrtii), ca și al materialelor (bo
buri) produse de fabricanți fără 
concurență. Ce întrevăd conducă
torii bobului internațional pentru 
remedierea acestei situații ?

— Iată o întrebare ce ne frâ- 
mîntă permanent. Nu există mijloc 
mai bun de a arunca sămînța bobu
lui în mase, decît de a invita oame
nii să practice acest sport al curaju
lui și bărbăției. în unele locuri, la 
Sapporo sau la Lake Placid, de 
pildă, se practică sistemul cobo- 
rîrilor de agrement, pe porțiuni 
de pistă reduse, sub îndrumarea 
unor piloți experimentați. Astfel, 
iarna, la sfîrșit de săptămînă, 
poate crește numărul susținători
lor sportului nostru. Dar toate 
tentativele noastre sînt limitate 
de numărul mic al pîrtiilor în lu
me și de prețul foarte ridicat al 
boburilor de concurs. Noi am a- 
precia foarte mult orice inițiativă 
în direcția construirii unui bob 
tipizat, popular, ieftin, pe care 
l-am putea impune tuturor pro
prietarilor de pîrtii. Știu că în

minată 
cat al

SPORTIVII ROMANI S-AU DISTINS
LA DINAMOVIADA DE LUPTE
La Praga a avut loc Dinamo- 

viada de lupte greco-romane și 
libere, competiție ce a reunit la 
start formații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, R.P. Mon
golă, Polonia, România, U.K.S.S. 
si Ungaria. Luptătorii români de 
la cluburile Dinamo București și 
Dinamo Brașov au obținut fru
moase succese. La greco-romane 
Nicu Gingă (cat. 52 kg) și Nicolae 
Martinescu (cat. 100 kg) au cuce
rit primul loc la categoriile res
pective, Gheorghe Ciobotaru (cat. 
74 kg) și Victor Dolipschi (cat. 
4-100 kg) s-au clasat pe locul se
cund. Ton Gibu (cat. 48 kg) pe al 
treilea, iar la libere Ion Marton 
(cat. +100 kg) a ocupat locul II. 
altor trei luptători. Aurel 
(cat. 48 kg), Florian Moț 
kg) și Traian Stoian (cat 
revenindu-le locurile III. 
unele amănunte ne-am 
antrenorului Ion Cernea.

— Mai întîi vă rugăm să apre- 
ciați valoarea competiției.

— Cluburile dinamoviste repre
zentate la aceste confruntări dis
pun de unii dintre cei mai buni 
luptători din lume. Pe saltelele 
de concurs din Sala sporturilor 
pragheză au evoluat campioni o- 
limpici, mondiali și europeni. Fi
rește, cu asemenea participare a- 
ceastă ediție, a IlI-a, s-a ridicat 
la un înalt nivel.

— Locul al treilea la greco-ro
mane onorează echipa dinamovîstă 
hucureșteană. Aceeași poziție ați 
avut-o însă și anul trecut in „Cu
pa campionilor europeni", întrece
re mai dificilă decît „Dinamo- 
viada".

— De astă dată sînt necesare 
câteva precizări. La categoria 62 
kg Ion Păun, care avea reale șan
se de a ocupa un loc fruntaș, n-a 
susținut nici un meci fiind acci
dentat la antrenamentul din ajun. 
Apoi, în locul lui Vasile Fodor- 
pataki (cat. 90 kg), accidentat și 
el, I-am folosit pe Adrian Popa 
de la categoria... 74 kg. Ion Ghibu

(cat. 48 kg) și Nicolae Mares (ca 
57 kg) au devenit ir.cispor.ibi 
după cîteva partide. Or. cu sigt 
ranță. aceștia ar fi adus echipi 
mai mult de un punct si jumătal 
cît ne-a despărțit de locul a 
lea.

— Pe cine remarcați din 
dinamoviștilor români ?

— îndeosebi pe neobosit® 
migreu Nicolae Martinesce, o 
devărată revelație chiar si t> 
mine. El i-a învins spectacuk 
sovieticu 1 M. Saladre (11—4), 
bulgarul I. Kolov (12—5). p 
Szabary (Dozsa Ungaria* 
R. Meissner (Dynamo R.D.G-
inte de limită. Bine a luptai 
Nicu Gingă. deși mi-a dat emoții 
în- partida cu sovieticul Vladimir 
Satunov de care a dispus, în cele 
din urmăț net. La libere s-a evi
dențiat Ion Marton.
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DIN ROMANIA"
Rotta, președintele F. I. 8. T.

România există specialiști ai con
strucțiilor metalice și, printre ei, 
foști celebri boberi. De ce nu 
Ii s-ar încredința o asemenea mi
siune nobilă și utilă ? In privința 
pîrtiilor, se știe câ majoritatea 
sînt în Alpi. Iată de ce salutăm 
cu multă bucurie apariția unei 
noi piste în Carpați, 
gește aria sportului 
vizitat, împreună cu 
mitetului director. 
Sinaia, am studiat .
pot spune, de pe acum, că fede
rația internațională va între
prinde tot ce depind* de ea pen
tru ca pe pîrtia de la Sinaia să 
aibă loc mari concursuri, ba chiar 
să facă senzație, pentru că efor
tul românesc merită această răs
plată. In aceeași ordine de idei, 
trebuie sa-mi exprim toată admi
rația pentru vocația sportivă a 
hoherilor .români. Ii cunosc de 
mult și știu că întotdeauna și-au 
onorat patria, perfecți pe plan 
sportiv, desăvîrsiți în spiritul o- 
limpic care-i animă. Mi-amintesc 
de ei — iată, de piloții Panțuru 
sau Panaitescu — mi-amintesc 
și în momentele de dificultate 
care «portul nostru uneori 
creează, ei. sportivii români, 
fost formidabili în încheiere, 
mi-as permite și o apreciere per
sonală. care vizează cadrul de 
desfășurare a întrecerilor de bob. 

iți că Sinaia, cu toate insta- 
* ei turistice, dar mai ales 

sa ambianță natu- 
se teme de concu

ceea ce lăr- 
nostru. Am 

membrii Co- 
pirtia de la 
proiectul și

câ 
Pe 
le 
au

Să st 
lațiile 
cu frumoasa 
ralâ. n-are a 
rența marilor stațiuni climaterice 
sau de sporturi de iarnă din 
Alpi—

Victor BĂNC1ULESCU

TURNEE

Rențea 
(cat. 57
90 kg) 
Pentru 
adresat

rs primul loc la lupte greco-romane, cat. 100 kg. : NICOLAE MARTI
NESCU (Dinamo București). Pe locurile următoare : R. Meissner (Dy

namo R.D.G.), in stingă, fi, respectiv, M. Saladze (Dinamo U.R.S.S.) 
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TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
La campionatele de haltere ale 
R.S.F.S. Ruse, care se desfășoară în 
orașul Glazov, halterofilii sovietici 
au stabilit 4 noi recorduri mondiale. 
La categoria supergrea, celebrul 
campion Vasili Alekseev a realizat 
la „aruncat" 242 kg. (cu 1 kg. peste 
vechiul record al lumii). La cat. 
semigrea, David Rigert, a stabilit 3 
noi recorduri mondiale : 391 kg la 
total : 175,5 kg. la „smuls* și 215,5 
kg. la „aruncat".
La Belgrad a Început meciul de șah 
dintre echipele masculine ale orașe
lor Moscova și Belgrad. După dispu
tarea partidelor din primul tur. sco
rul este favorabil șahiștilor sovietici 
cu 2’/2—1% P, două partide fiind în
trerupte. în singura partidă decisă, 
marele maestru sovietic Lev Polu- 
gaevskl l-a învins pe Bora Ivkov. 
Fostul camțMOn mondial Mâhaii Tal a 
remizat cu Raicevîci. rezultat con
semnat și în partideje Suetln — Gli- 
goriei și Palatnlk — Matanovici. S-au 
întrerupt partidele Gufeld — Lîubo- 
jcvici și Vaganian — Matulovici
în localitatea Knokke-Hedst se des
fășoară în prezent campionatele in
ternaționale de tenis de masă ale 
Belgiei. în f’nMeV* r»rrb°lor pe echi
pe s-au întîlnit selecționatele Ceho
slovaciei și R F. Germania, în am
bele meciuri victoria revenind spor
tivilor cehoslovaci j u masculin cu 
3—0. iar la feminin cu 3—1

în sferturile de finală ale tumeuiui 
individual feminin a fost înregistrată 
o surpriză : jucătoarea franceză Ma
rie Germlat a reușit să o elimine cu 
16—21, 21—19, 21—8, 21—15 pe cam
pioana cehoslovacă Alice Grofova. 
în concursul masculin. Jacques Se
cretin (Franța) l-a învins cu 13—21, 
21—8, 21—15, 21—18 pe J. Tur ai (Ceho
slovacia).
Competiția internațională feminină d? 
baschet desfășurată la Praga s-a în
cheiat cu victoria selecționatei orașu
lui Moscova. în finala turneului, bas
chetbalistele sovietice au întrecut la 
limită : 64—63 (38—30) echipa orașului 
Praga. Coșgetera formației învingă
toare a fost Sukarnova, care a înscris 
22 de puncte. Partidele pentru clasa
ment s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : locurile 3—4: Varșovia — 
Budapesta 83—73 (40—23): locurile
5—6 : Sofia — Bratislava 75—47
(36—27).

Concursul internațional de călărie 
de la Amsterdam a continuat cu 
desfășurarea unei noi probe de ob
stacole. în care victoria a revenit 
sportivului vest-german Hartwig 
Steenken („Erie"), cu timpul de 36.9. 
Pe locul secund s-a clasat călăreața 
engleză Pamela Dunning („Sugar 
Plum") — 40 sec. Cunoscutul cam
pion brazilian Nelson Pessoa a ocu
pat locul șase.

PATINOARUL - MINUNE 
DE LA MEDEO

Probabil că nu există excursie 
mai frumoasă, ce poate porni din 
capitala Kazahstanului, decît a- 
ceea ce duce la Medeo, nume cu 
rezonanță ciudată care a intrat 
nu de mult în istoria mondială a 
sporturilor de iarnă.

Cînd pleci din centru, lăsînd 
în urmă frumusețile urbane din 
Alma-Ata, drumul șerpuiește în 
urcuș continuu și o tăbliță indi
catoare. mereu la fel, amintește 
obsedant că aceasta e calea spre 
Medeo. De fapt, încă de la ieși
rea din oraș, se pătrunde în de
fileul Maloe Alma-Atinskoe. mar
cat adine de torente ce curg la 
vale cu o forță și un debit de 
apă eu totul inedite pentru că
lătorul român. Odată pătruns în 
zona montană, e
greu să "mai dis- . ,
tingi înălțimile. Note de dru
Doar ghidul sub
liniază că ne aflăm în munții Zai- 
liski Alatau.

Apoi, brusc, la o cotitură de 
șosea, panorama se oferă privirii, 
deschisă către zări, și pecetea 
omului în minunatul cadru al na
turii o înnobilează. în poiene de
frișate. apar clădirile unei sta
țiuni montane, durate cu materia
lele adecvate, care se integrează 
atît de bine mediului : mult lemn, 
multă piatră. în R.S.S. Kazahă, 
Medeo devine astfel o frumoasă 
stațiune climaterică a cărei faimă 
n-ar fi trecut, probabil, hotarele, 
de nu s-ar fi adăugat bijuteria 
care încununează locul.

Această nestemată este pati
noarul artificial de mare altitu
dine. La capătul defileului, pri
virea se izbește de un uriaș ba
raj de pămînt și beton, alcătuit 
de oamenii sovietici ca stavilă în 
calea ucigătoarelor torente de 
apă și nămol care din timp în 
timp devastau periferiile orașului

Alma-Ata. Cu o uriașă explozie 
— pe care localnicii o socotesc 
cea mai puternică explozie paci
fică de pe planeta noastră — de 
s-a întunecat cerul de praf, a fost 
ridicat enormul perete.

Tocmai la poalele acestui pe
rete, un fronton de marmură — 
atît de obișnuit la construcțiile 
sportive sovietice — anunță vag 
minunea dindărătul său. în zes
trea mondială a disciplinelor spor
tive de iarnă nu există probabil 
construcție mai mîndră. înconju
rate din trei părți de coline cu 
brazi, inelele gradenelor de beton 
scot și mai mult în evidență fru
musețea pistei de gheață artifi
cială. Stîlpi înalț! cu ciorchini 
de faruri asigură iluminarea noc

turnă. în partea
.. || o c dinspre vale a

din U.K.J.J. stadionului o im
presionantă tabelai

electronică pentru rezultate și 
anunțuri stă mărturie ca o altă 
minune a erei tehnicii moderne.

La 1650 m deasupra nivelului 
mării, patinoarul Medeo a fost 
pentru prima oară schițat pe te
ren în 1951. N-a trecut multă 
vreme și s-a observat că apa rece ' 
și curată a pîrîului Almaatinka 
dă o gheață senzațională, de o 
„rapiditate" fără seamăn. De-a- 
tunci, la poalele colinei Mohant, 
zeci de patinatori sovietici și stră
ini au stabilit numeroase recor
duri mondiale. Pe sub gheața pa
tinoarului artificial se încolăcesc 
140 de kilometri de tuburi frigo
rifice, pentru menținerea tempe
raturii constante.

Cind am luat loc în tribunele 
construite pentru 11 000 de spec
tatori, inima mea de iubitor de 
sport a rămas uimită de frumu
sețea acestui stadion.

V. BANU

DE TENIS

Echipele masculine de baschet Sparta 
Bertrange (Luxemburg) și Partizan 
Tirana și-au disputat la Luxemburg 
primul lor meci din cadrul noii ediții 
a „Cupei campionilor europeni-. Bas- 
chetbaliștil albanezi, din rîndul că
rora s-a evidențiat Fungu (35 de 
puncte), au terminat învingători cu 
scorul de 103—89 (48-42). Partida 
retur se va desfășura, la 15 noiem
brie. la Tirana.
înaintea ultimei etape, în clasamen
tul raliului internațional automobî 
listic care se desfășoară la Marquette 
(Michigan) continuă să conducă ol 
lotul finlandez Markku Alen („Flat 
Abarth-124").
Tradiționala cursă ciclistA de șase 
zile, desfășurată Pe velodromul aco
perit din Grenoble, a fost cîștigată în 
acest an de perechea franceză Aln’-» 
van Lancker — Jacky Mourioux. cu 
439 p.
Finala turneului candidaților la titlul 
mondial de șah pe care o dispută, la 
Moscova, marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, 
a continuat cu partida a 19-a, între
ruptă într-o poziție complicată la cea 
de-a 41-a mutare. Specialiștii apre
ciază că marele maestru Korc<no1 
(eu piesele albe) ar avea lin ușor 
avantaj. Scorui este deoca*nd«t5 
l01/2—7V2 puncte în favoarea ’u’ 
Karpov.

DJAKARTA. în finală se vor în- 
tnni Warwick cu Parun. în semifi
nale, Warwick l-a eliminat cu 7—0, 
7—6 pe Crealy. iar Parun a cîștigat 
cu 6—3, 6—3 la Fassbender.

MANILA, în meciul dintre Filipice 
și Pakistan, din „Cupa Davis* (edi
ția 1574—1575). după dcuă zile scorul 
este favorabil cu 2—1 tenismanilor 
filipinezi.

CARDIFF Pentru -Cupa Dewar’, 
în ultima finală — cea a probei de 
dublu bărbați — cuplul englez Lloyd — 
Warboys a învins cu 6—3. 6—2 pe
rechea Franulovici — Cox.

STOCKHOLM. în primul tur al 
turneului pe teren acoperit : Okker
— Johansson 5-—7, 7—6, 6—4 ; Boro- 
wiak — Holstroem 7—6, 6—2 ; Fibak
— Fisher 7—6. 6—4 ; Kodes — Fran- 
citti 6—2. 6—1.

ECHIPAJELE ROMÂNEȘTI 
PE LOCURILE 3 Șl 4 
LA RALIUL BALCANIC
BELGR.iD, 4 (Agerpres). — Cea 

de-a 11-a ediție a competiției auto
mobilistice „Raliul Balcanic**, desfă
șurat in Iugoslavia, pe un traseu 
între Skoplje și Ohrid, a străbătut 
șoselele Macedoniei. Serbiei si regiu
nii Kosovo. Potrivit rezultatelor neo
ficiale, transmise de agențiile inter
naționale de presă, pe locul întîi s-a 
clasat echipajul iugoslav Pușnik — 
Koz.ar. Echipajele românești Ștefan 
Iancovici — Ion Gîrjoabă si Eugen 
Ionesci^Cristea — Petre Vezeanu 
au ocupat locurile trei și respectiv 
patru.

AZI SI MÎINE, ÎN
Azi și mîine sînt programate me- 

ciurile-retur in Cupele europene, 
în C.C.E. și Cupa cupelor vom cu
noaște participantele la sferturile de 
finală (programate anul viitor), iar 
în Cupa U.E.F.A. vor fi stabilite 
formațiile calificate în optimile de 
finală programate la 27 noiembrie 
și 11 decembrie.

Prin prisma rezultatelor din prima 
manșă, unele echipe victorioase la 
scor sau cîștigătoare în deplasare 
se pot considera calificate în turul 
următor : S. C. Andcriecht, Leeds 
United, Atvidaberg F. F., Hajdlik 
Split, Ararat Erevan și chiar C. F. 
Barcelona (6—0 în tur cu Feyenoord 
la Rotterdam) în C.C.E. : P.S.V. 
Eindhoven, Steaua Roșie Belgrad. 
Real Madrid și Eintracht Frankfurt 
în Cupa cupelor ; F. C. Amsterdam. 
Dukla Praga, Partizan Belgrad, Ju-

CUPELE EUROPENE
ventus Torino și Hamburger S. V. 
în Cupa U.E.F.A.

în rest, meciurile se anunță echi
librate și nu este exclusă elimina
rea unor formații, de primă mină, 
care porneau chiar favorite la cu
cerirea titlurilor. Bunăoară, la Mag
deburg, jocul dintre echipa locală, 
și Bnye<m Mfinchen (în tur 2—3) 
este așteptat cu mare interes. Va 
fi eliminată Bayern, deținătoarea 
trofeului ? Alte semne de întrebare 
se pot pune și în Cupa cupelor : 
va elimina modesta formație Bur- 
saspor pe Dundee United sau Fe- 
rencvaros pe F. C. Liverpool ?

în fine, și în Cupa U.E.F.A. sînt 
posibile unele eliminări surprinză
toare : Ajax Amsterdam (de către 
F. C. Anvers), Napoli (de către 
F. C. Porto), Borussia Moncheii- 
gladbach (de către F. C. Lyon) și 
altele.

• CAMPIONATE • CAMPIONATE •
CEHOSLOVACIA (etap» a 11-a). 

V.S.S. Kosice — Sparta Praga 5—1 ; 
Spartak Trnava — T.Z. Trjinec 1—0 ; 
Banik Ostrava — Jablonec 0—0 \ U- 
nion Tepllce — Inter Bratislava 1—0 ; 
Slavia Praga — Dukla Praga 1—0. 
Clasament : 1. V.S.S. Kosice — 13 p; 
2. Slovan Bratislava — 12 p. (un joc 
mai puțin) ; 3. Inter Bratislava — 
12 p.

TURCIA (etapa a 9-a) : Besiktas —• 
Altay 1—1 ; Galatasaray — Samsun- 
spor 2—1 ; Clasament : 1. Galatasaray
— 15 p. ; 2. Fenerbahce — 13 p. 
(un joc mai puțin disputat) ; 3. Be
siktas — 12 p

IUGOSLAVIA (etapa a 13-a) : Ze- 
lezniciar Sarajevo — Radnicki Kra- 
guevac 2—0 ; Partizan Belgrad — 
Olimpia Ljubljana 2—0 ; Dynamo 
Zagreb — Bor 1—1 ; Velez Moștar — 
Vojvodina Novi Sad 3—0 ; O.F.K. Bel
grad — Steaua Roșie Belgrad 1—1 ; 
Hajduk Split — Sarajevo 2—0. Cla
sament : 1. Hajduk — 20 p- : 2.
Steaua Rosie — 19 p. ; 3. Radnicki 
Nis — 17 p.

PORTUGALIA (etapa a 9-a) : Ben
fica Lisabona — Guimaraes 3—0 ; 
Vitoria Setiibal — F. C. Porto 1—1 ; 
Leixoes — Sporting 1—1. Clasament : 
1. F. C. Porto — 14 p. : 2. Benfica
— 14 p : 3. Gtiimaraeș — 13 p.

BULGARIA (etapa a 11-â). Slavia 
Sofia — Spartak Levski Sofia 2—1 ; 
Trakia Plovdiv — T-S.K.A. 1—0 ; 
Pirin Blagoevgrad — Lokomotiv So
fia 1—2 ; Sliven — Dunav Ruse 1—o; 
Spartak Pleven — Lokomotiv Plov
div 1—0 ; Akademik Sofia — Botev 
Vrața 1—1. Clasament : 1. Duniav
Ruse — 15 p. ; 2. Slavia Sofia — 
14 p. : 3. Levski Sparak — 13 p.

OLANDA (etapa a 9-a) : Wage- 
ningen — P.S.V. Eindhoven 1—1 : 
Excelsior — F. C. Twente 3—1 ; 
Sparta Rotterdam — FC. Amster
dam, 2—1 : F. C. den Haag — Fe
yenoord Rotterdam 3—3 ; Ajax 
Amsterdam — Go Ahead 3—0. Cla
sament : 1. P.S.V. — 17 p. ; 2. Ajax 
— 16 p. ; 3. Feyenoord — 15 p.

SPANIA (etapa a 7-a) : Celta 
Vigo — Real Madrid 3—3 ; Espanol 
Barcelona — Zaragozsa 2—1 ; Las 
Palmas — Atletico Bilbao 2—0 : Sa
lamanca — Malaga 1—0 : Real Socie- 
dad — Valencia 1—0. Clasament : 1. 
Real Madrid — 12 p. : 2. Espanol — 
11 d. ; 3. C. F. Barcelona — 10 p.

FRANȚA (etapa a 15-a) : St. Eti
enne — Lyon 1—0 : Bordeaux — St. 
Germanin Paris 1—2 ; Sochaux — 
Nisa 1—1 ; Nîmes — Marsilia 3—t : 
Nantes — Bastia 0—0. Clasament : 
1. Bastia — 21 p. ; 2. St. Etienne — 
?0 r'. : 3. Reims — 20 p.
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