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16IMILE „CUPEI ROMÂNIEI' LA FOTBAL

0 ETAPĂ FĂRĂ SURPRIZE DE PROPORȚII
17 iulie 1962 ! Această zi va ră- 

mîne ca memorabilă în istoria 
dezvoltării economice a orașului 
Galați. La acea^ dată, escavatorul 
a mușcat, pe Tn-idul platou al 
Smîrdanului, prima cupă de pă- 
mînt, marcînd prin aceasta în
ceputul construcției celei mai mari 
cetăți de oțel și fontă a României. 
Și, iată, după numai 12 ani, „gi
gantul" de la Galați s-a conturat 
în toată splendoarea sa, înscriin- 
du-se definitiv pe orbita marilor 
realizări ale socialismului.

Astăzi, cind soui COMBINATUL 
SIDERURGIC GALAȚI spui peste 
3 milioane de oțel anual (30 
la sută din producția țării), cifră 
care în 1980 va depăși 10 milioane 
tone! Astăzi, producția de fontă 
a unui singur fumai (în 24 de 
ore) reprezintă, plastic exprimat, 
încărcătura a șase trenuri I

Rezultatele obținute în cinstea 
marelui forum al comuniștilor 
de către miile de siderurgiști 
gălațeni sînt impresionante. Nu
mai în ultima lună au fost 
livrate, peste plan, economiei na
ționale importante cantități de 
produse : 46 000 tone cocs metalur
gic, 18 000 tone de cocs mărunt, 
45 000 tone de fontă, 86 000 tone 
de oțel, 6 000 tone de laminate fi
nite. Sînt cifre care vorbesc con
vingător despre îndeplinirea cu 
succes a angajamentelor luate în 
cinstea Congresului partidului.

Siderurgiștii gălățeni — și nu 
numai ei — sînt mîndri de fap
tele lor prezente, dar perspecti
vele sînt și mai minunate prin 
intrarea în circuitul producției, 
pînă la finele anului, a noilor ca
pacități.

Desigur, în contextul unei la-

DUMINICĂ, UN MARE
Duminică, 17 noiembrie. Par

cul Tineretului din Capitală, va 
găzdui o mare acțiune sportivă 
de masă : CROSUL DEDICAT 
CELUI DE AL XI-LEA CON

GRES AL PARTIDULUI.
Se estimează prezența la start 

a aproape 10 000 de concurenți: 
pionieri, elevi, studenți, tineri

IERI, ÎN „CUPA LILIANA RONCHETTI" 

LA BASCHET FEMININ

LEIS. G.E. TABAQUERO 
73-34

Studentele, calificate In turul al doilea al competiției

întîlnind, ieri seara, în sala 
Floreasca, în meciul retur din ca
drul „Cupei Liliana Ronchetti“, 
echipa spaniolă G. E. Tabaquero 
La Coruna, formația feminină de 
baschet T.E.F.S. București a re
purtat victoria cu scorul de 73—34 
(35—12). Sportivele de la I.E.F.S_ 
superioare din toate punctele de 
vedere, au trecut cu ușurință de 
tinerele de la G. E. Tabaquero 
(majoritatea eleve) a căror cali
tate principală a fost tenacitatea, 
în aceste condiții, antrenorul 
I. Nieolau a rulat întregul lot în 
scopul verificării tuturor jucă
toarelor, care în turul următor 
al competiției vor juca cu o ad
versară mai valoroasă decît cea 
de ieri. Au marcat : Portik 17. 
Basarabia 17, Giurea 12, Capotă 
7, Dumitriu, Mihalic cîte 6, Bai- 
lai 4, Nanu și Steinberg cîte 2. 
De la oaspete cele mai multe 
puncte le-au realizat Gomez 9 si 
Sanmartlni 8. Au arbitrat : A. 
Popovici (Bulgaria) și M. Wein 
(Ungaria).

Realizînd scorul general de 
133—83 (în tur cîștigase cu 60—49), 
I.E.F.S. s-a calificat pentru al 
doilea tur al „Cupei Liliana Kon- 

borioase activități productive a 
unui colectiv în care numărul ti
nerilor este preponderent, noțiu
nea de sport apare ca ceva inse
parabil. Prin Clubul sportiv Oțe
lul, cu cele 30 de secții ale sale, 
80 la sută dintre muncitorii, teh
nicienii și inginerii Combinatului 
sînt angrenați în diferite între
ceri sportive de masă.

S-au organizat, anul acesta, 5 
duminici cultural-sportive, peste 
10 000 de oameni ai muncii din 
Combinat au participat la acțiu
nile turistice, iar 800 de tineri 
și-au trecut normele complexului 
„Sport și sănătate".

în activitatea de performanță 
(7 secții afiliate —- box, parașu
tism, modelism, fotbal, moto, te
nis de masă și atletism) s-au ob
ținut, de asemenea, succese nota
bile. Titlurile cucerite de Gh. Bu
ruiană, D. Savenco, Alex. Cristea 
Ionescu, F. Statuate, D. Voinescu, 
exprimă preocupare existentă aici 
pentru o pregătire sportivă de un 
nivel cit mai înalt.

Președintele clubului, îng. I. 
Nisipeanu, director tehnic al Com
binatului și N. Lăcătuș, președin
tele Comitetului sindicatului de 
pe platformă, ne-au vorbit cu vă
dită satisfacție de contribuția ce
lor care fac sport la realizarea 
importantelor sarcini de produc
ție. Nume ca ale strungarului A. 
Vornicescu, furnaliștilor C. Tofan 
și Gh. Iova, maistrului A. Felea, 
contabilului Gh. Popa, tehnicieni
lor D. Aler și G. Haghiac sînt bine 
cunoscute și apreciate atît la lo
cul lor de muncă, cît și în între
cerile sportive.

T. SIRIOPOL

CROS iN CAPITALĂ
din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

întrecerile se vor desfășura 
între orele 10 și 13 la următoarele 
categorii de virstă: 12—14 ani 
(băieți și fete), 15—17 ani (bă
ieți și fete), peste 18 ani (băieți 
și fete). Celor mai buni li se 
vor oferi cupe, diplome și pre
mii în materiale sportive.

Atac al baschet
balistelor de la 
IE.F.S. in meciul 
cu G. E. Taba

quero

Foto : Șt.
CIOTLOS

chetti" și urmează să întllnească 
pe învingătoarea dintre Maccabi 
Tel Aviv și Logis Bruxelles.

• Campioana feminină a țării

in pagina a IV-a:
O RU3RICA DE NOUTĂȚI DIN HANDBAL

® Amănunte despre ediția a XV-a a „Trofeului Carpați* pentru 
echipele feminine • Lotul României pentru meciul de miine cu 
echipa masculină a R.F.G. O Rezultatele echipei I.E.F.S. la tur

neul din R.D.G.

Ieri, în etapa ..șaisprezeclmilor" popularei competiții „Cupa 
nute următoarele rezultate :

VIITORUL ALUNIȘ
SPORTUL STUDENȚESC
A.S.A. TG. MUREȘ
RAPID BUCUREȘTI
IND. S. CIMPIA TURZII
CLUBUL SPORTIV BOTOȘANI
ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ
ȘTIINȚA PETROȘANI 
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
„U" CLUJ-NAPOCA
OLIMPIA GIURGIU
F.C.M. REȘIȚA
RAPID PIATRA OLT
GLORIA REȘIȚA 
PROGRESUL BRAILA 
CONSTRUCTORUL BISTRIȚA

FINALA ȘAHIȘTILOR
Miine, în Aula Bibliotecii Cen

trale Universitare din Capitală, 
va începe finala celui de-al 37-lea 
campionat național masculin de 
șah. Deși la actuala ediție lipsesc 
trei din fruntașii șahului româ
nesc (Florin Gheorghiu șl Victor 
Ciocăltea sînt angajați în impor
tante turnee peste hotare, iar 
Theodor Ghițescu a ratat califi
carea în semifinale), competiția se 
anunță interesantă, poate chiar 
mai interesantă, prin caracterul 

noastre, Politehnica București, a 
plecat la Ankara pentru a sus
ține — astă seară — meciul re
tur cu Yiikselis S. K., în C.C.E.

- BIHOREANA MARGHITA
- „POLI” TIMIȘOARA
- F.C. CONSTANȚA
- DINAMO BUCUREȘTI
- STEAGUL ROȘU BRAȘOV
- CHIMIA GĂEȘTI
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- F. C. GALATI
- POLITEHNICA IAȘI
- F.C. ARGEȘ
- JIUL PETROȘANI
- CHIMIA RM. ViLCEA
- STEAUA BUCUREȘTI
- C.F.R. CLUJ-NAPOCA
- OLIMPIA SATU MARE
- U.T.A.

României" au fost ob’î-

2—4 (0-3)
0-2 (0-0)
2-1 (0-1 ;

(2-0)
1-1)

2-1
5-6 (0-0 ; 0-0 ; 1-1)
1-0 (0-0)
1-3 (1-1)
1-0 (1-0)
2-0 (1-0)
5-1 (1-0)
0-2 (0-0)
1-0 (1-0)
2-6 (1-2)
0-3 (0-1)
1-0 (1-0)
0-2 (0-1)

foarte echilibrat al luptei. în ab
sența favoriților incontestabili, 
Gheorghiu și Ciocăltea (care, îm
preună, dețin 13 titluri : 7 și — 
respectiv 6 !), șansa de a concura 
la primul loc se deschide unui 
lot numeros de participanți. Cele 
mai multe pronosticuri converg 
către tinerii jucători Mihai Șubă 
(autor a două prestigioase rezul
tate peste hotare), Mihai Ghindă, 
Aurel Urzică, dar un cuvînt greu 
în stabilirea viitoarei ierarhii pot 
avea și Emil Ungureanu (care a 
înscris scorul record, de 90 la 
sută, al semifinalelor), Volodea 
Vaisman, Carol Partoș (campion 
în 1972), Mircea Pavlov, Traian 
Stanciu, Gheorghe Mititelu, Cor
vin Radovici (care revine specta
culos dună o mai îndelungată 
absență). După cum se vede, mai 
mult de jumătate din participanți 
emit pretenții la supremație 1

Și încă un element important t 
rezultatul din finală va constitui 
unul din criteriile importante 
pentru desemnarea celui de-al 
treilea jucător român la turneele 
interzonale din cadrul campiona
tului mondial.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE POPICE

JUNIORUL GRIGORE MARIN
ȘI-A MENȚINUT TITLUL

zile de 
desemnat 
pe 1974. 
anul tre- 
Marin, a 

bună,

în sala de bowling din stațiu
nea Neptun (Mangalia Nord) au 
început marți întrecerile finale 
ale campionatelor naționale indi
viduale și perechi la popice. Pri
mii care au intrat pe pistele de 
asfalt ale arenei au fost juniorii, 
care aseară, după două 
dispute aprige, și-au 
campionii la individual 
La băieți, campionul de 
cut, rapidistul Grigore 
avut o comportare foarte 
jucînd cu multă precizie in am
bele manșe și cîștigînd detașat 
locul I. Concursul fetelor a oferit, 
pe lingă o luptă interesantă, o se
rie de surprize, ca de pildă, sal
tul in fruntea ierarhiei a unor ju
cătoare, care nu erau printre fa
vorite, clasarea pe locul IV a 
campioanei din 1973. Elisabeta 
Szilagvi (deținătoare a două me-, 
dalii de aur la campionatele eu-

tRăducanu reține ba
lonul la un șut puternic 
al lui Custov, in repriza 
secundă a meciului Ra

pid — Dinamo.
Foto : D. NEAGU

• 10 divizionare A, 3 divi
zionare B și 3 divizionare C 
în etapa „optimilor- • Ra
pid București continuă și in 
cupă suita succeselor din 
campionatul secund • Nu
mai două meciuri au necesi

tat prelungiri

Parcurgînd tabloul rezultate
lor observăm că, pe catego
rii, s-au calificat în opti
mile competiției : 10 divi-« 

zionare A (A.S.A. Tg. Mureș. 
Steagul roșu Brașov, Universita
tea Craiova, „li" Cluj-Napoca, 
Jiul Petroșani, F.C.M. Reșița. 
Steaua București, C.F.R. Cluț- 
Napoca, U.T.A. și Politehnica Ti
mișoara) ; 3 divizionare B (Rapid 
București, Ceahlăul Piatra Neamț. 
Progresul Brăila) și 3 divizionare 
C (Bihoreana Marghita, C. S. Bo
toșani, Știința Petroșani). Re
zultă, din aceasta, un raport mai 
substanțial în favoarea echipelor 
din prima categorie, bineînțeles 
comparînd cu ultimele ediții cind 
echipele de categorie inferioară 
făceau mari ravagii. De data a- 
ceasta singurele surprize sînt e- 
liminările lui Dinamo București 
(intilnirea sa cu Rapid a de
monstrat că rămîne în grupul ce
lor de tradiție). Olimpiei din Satu 
Mare. Politehnicii Iași si a lut 
F. C. Galați. De remarcat că 
numai două partide au necesitat 
prelungiri. A.S.A. •— F. C. Con
stanța și Industria sirmei Cimpia 
Turzii — Steagul roșu, a doua 
apelînd și la criteriul penalty- 
urilor,

(Citiți în pag. a 3-a relatări 
de la cele 16 întîlniri).

ropene de junioare *73). Noua 
campioană la junioare este reși- 
țeanca Eugenia Hollesch, compo
nentă de bază a divizionarei 
C.S.M. Reșița. Ea a jucat foarte 
bine în ambele manșe, cîștigînd 
pe merit primul loc.

Iată rezultatele tehnice: FETH 
(2x100 lovituri mixte) : 1. Eugenia 
Hollesch (C.S.M. Reșița) 807 pd 
(in manșa I 423), 2. Silvia Teodor 
(Voința Roman) 788 p d (387). 3, 
Gybngyi Szucs (Voința Oradea) 
780 p d (388) ; BĂIEȚI (2x200 lo
vituri mixte) : 1. Grigore Marin 
(Rapid București) 1747 p d (873), 2. 
Victor Miclea (Jiul Petrila) 166T 
p d (825), 3. Cezar Lebădă (Con
structorul Galați) 1662 p d (807).

Joi continuă întrecerile juniori
lor — la probele de perechi șl 
intră în concurs seniorii și senioa
rele — la individual.



MARGINALII LA „CUPA ROMÂNÎEÎ“

O IERARHIE REALA
ÎN PROBELE DE FLORETĂ

De azi, turneu divizionar masei

JOCURI HOTĂRÎTOARE PENTRU GRU!

Mai pregnant decit edițiile 
precedente, actuala ediție a „Cu
pei României", ultima întrecere 
de anvergură din calendarul in
tern al scrimei, ne oferă prile
jul de a face — în cazul tuturor 
probelor — unele notații pozitive, 
revelatoare pentru perspectivele 
acestei discipline sportive.

Dacă ne referim, de pildă, la 
floreta masculină, se impune să 
reliefăm modul convingător cum 
au evoluat o bună parte dintre 
trăgătorii din lot și mai ales 
Tiu (1). Kuki (3) și Buricea (6). 
Concursul ne-a adus pe planșă 
un Tiu ambițios și dîrz, așa cum 
îl știam, cu mult aplomb în ac
țiuni. E drept, startul său a fost 
mai puțin concludent, de pildă, 
în asalturile cu Niculescu. Bănică 
și Ardeleanu, dar după aceea nici 
un alt adversar nu i-a mai stat 
în față ! 8 victorii, toate consecu
tiv, în turneu și alte 3 în baraj. 
Țiu rămîne cert cel mai bun flo- 
retist român la această oră. Kuki 
și Buricea s-au impus și ei prin 
maturitate sporită și preocupare 
față de îmbogățirea bagajului 
tehnico-tactic, adus acum mai a- 
proape de nivelul trăgătorilor 
seniori. Și aceasta s-a văzut în
deosebi în asalturile cu floretiști 
consacrați, “
In compania cărora cei doi foar
te tineri sportivi au evoluat în 
asalturi de o frumoasă ținută. De 
altfel, prezența lui Falb și Hauk
ler în turneul final de 12 a spo
rit vizibil valoarea întrecerii, cei 
doi pînă mai ieri titulari ai na-

ca Falb și Haukler,

in Drumul Taberei

MARELE PREMIU

Duminică dimineața,

• IN CINSTEA CELUI DE AL 
XI-LEA CONGRES AL PARTIDULUI, 
ta Tg. Mureș s-o organizat „Cupa 
A.S.A.® la haltere, la care tinărul 
halterofil mureșean Zoltan Rod 
(cat. grea) a stabilit un nou re
cord republican de juniori II la 
stilul aruncat 152,5 kg (v.r. 150 
kg). Competiția o fost clștigolâ 
de A.S.A Tg. Mureș cu 70 p, 
urmată de Gloria Bistrița — 72 p.
• PE STRĂZILE ORAȘULUI TE
CUCI s-au intrecut duminică la 
cros aproape 2 000 de elevi. Pe 
primele locuri s-au clasat : Minuța 
Găinușă (Șc. gen. 0), Luminița 
Celep (Șc. gen. 8). Gelu Axente 
(Șc. gen. 4) șl Vasile lanca (Șc. 
gen. 3). • ASOCIAȚIA SPOR
TIVA CIMENTUL din Fieni (jud. 
Dîmbovița) și-a amenajat a mo
dernă pogkărie. cu patru piste 
și instalația automată pentru ri
dicarea popicelor • LA ZALAU 
a avut loc ediția a 11-a o „Cra
sului poștașilor*, la care au par
ticipat 190 de factori poștali din 
județul Sălaj. In postura fericită 
de ciștigâtori s-au numărat N. 
Pop (Of. PTTR Crasno) — la ca
tegoria 18-30 ani. I. Boda (Of. 
PTTR Simleul Silvaniei) — 3B-45 
ani șl O. Ghiuruțan (Of. PTTR 
II Zalău) — peste 45 ani. • 
SATISFACȚIE In rindurile ama
torilor de handbal din Hațeg. 
Echipa locală. Retezatul, a in
trecut formațiile Constructorul Hu
nedoara (20—19), Ponorul Vata 
(20—16) și Minerul Lupenl (13-12) 
clștfgind campionatul județului 
Hunedoara și candidează acum 
pentru un loe în Divizia B ■ 
MAESTRUL SPORTULUI MIRCEA 
PAVLOV a fost recent, oaspetele 
cercului „Tinărul șerhist® din Pi
tești, cu care ocazie, a dat un 
simultan Io 35 de mese, ciștîgind 
la 32 • „CUPA RECOLTELOR 
BOGATE® s-a întitulat competiția 
organizată pentru asociațiile spor
tive sătești din județul Mehe
dinți, disputată pe parcursul a 
șase eoptămini. Printre ciștigă- 
toore se află echipele Unirea Go- 
goșu — Io handbal fete. Gloria 
Broșteni - la volei băieți și Uni
rea Gîrla Mare — la fotbal. • 
ELEVII LICEULUI de cultură gene
rală din Intorsura Buzăului șl-au 
amenajat — sub îndrumarea pro
fesorilor de educație fizico A 
Radu și A. Handrea — un mini- 
stadion compus din teren de 
handbal șl sectoare do atletism
• IN PITOREASCA REGIUNE d;n 
apropierea cabanei Tineretului, 
de pe Valea Arieșului, a avut loc 
un reușit concurs de orientare 
turistică onorată prin prezența lor 
de către turiști din Cluj-Napoca, 
Alba lulia, Cîmpia Turziî și Turda. 
Concurenți, clujeni cu ocupat pri
mele locuri la senioare, tineret- 
băieți, junioare, copii-băiețl șl 
veterani |N CARTIERUL STEA
GUL ROȘU din Brașov a avut 
loc un interesant cros al pionie
rilor din 24 de școli generale din 
orașul de sub Timpo. Au cîștigct, 
la categoria 7-10 ani : Daniela 
Stăniloiu (Șc. gen. 19). Marius 
Beteag (Șc. gen. 3), iar la cat. 
11—14 ani — Vasilico Terțu (Șc. 
gen. 10) și Sergiu Niccară (Șc. 
gen. 22).

CORESPONDENȚI ; I. Pâuș, T. 
Srriopol, M. Avonu, V. Pintea, N. 
Sbuchea, I. Fefeanu, Gh. Manafu, 
Gh. Bnc-tă- I. Anca și C. Gruiaî.

ționalei solicitînd, în special tră
gătorilor din „noul val“, maximum 
de efort și cunoștințe. Intr-un fel 
a fost o bună școală de floretă 
pentru reprezentanții noii gene
rații. Păcat, însă, că din plutonul 
celor 12 a lipsit Petruș, auto- 
eliminat din competiție datorită 
desigur, modului superficial cum 

„tratat" adversarii. Apare 
o dată clar, că nici un asalt 

nu este ușor, că nici un adversar 
nu este întrecut dinainte...

Ierarhia la floretă femei, sta
bilită de „Cupa României", res
pectă într-un mod veridic realita
tea. Numai că între Ardclcanu 
(1), Bartoș (2), Pascu (3), Gyulai 
(4), diferența de valoare este a- 
proape insesizabilă, ceea ce scoate 
în relief omogenitatea grupului 
floretistelor noastre fruntașe. Am 
regretat faptul că nu le-am putut 
urmări și pe Stahl și Draga, afla
te în convalescență. O notă bună 
pentru Szabo (5), care păstrează 
încă suficientă forță fizică și psi
hică pentru a încheia cele mai 
importante întreceri republicane 
printre fruntașe și, de asemenea, 
pentru Pricop, floretistă conștiin
cioasă, plină de ambiție, capabilă 
de titularizare în Iot, într-un vi
itor apropiat. Pricop are marele 
avantaj de a intra pe planșă cu 
aceeași încredere în forțele ei, 
indiferent de valoarea adversarei 
pe care urmează să o întîlnească. 
La acest capitol, ea îl... copiază pe 
Țiu... Am fi dorit să o vedem 
mai aproape de valoarea ce ne-a 
demonstrat-o în ultimii doi ani, 
pe Marcela Moldovan. Un ușor ac
cident a scos-o din concurs. Poate 
pînă la Campionatele balcanice 
se va reface, astfel ca acolo să 
arate din nou, cu aceeași con
vingere tot ceea ce știe, să releve, 
pe planșe, tot ceea ce este ca
pabilă.

Nicoleta ALDEA 
Tiberiu STAMA

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
LA AUTOMOBILISM

O competiție de mare interes pen
tru iubitorii sporturilor motorizate va 
avea loc duminică, începînd de la 
ora », în cartierul Drumul Taberei 
din Capitală, în organizarea Automo
bil Clubului Român — Federația de 
automobilism și karting ți a C.S.M.B.: 
Marele premiu al municipiului Bucu
rești la automobilism. Este vorba 
despre un circuit de viteză de 
3 8to m lungime. începînd din 
Bd. Drumul Taberei (start și so
sire In fața blocului A18) — etr.
Rsul Doamnei — Prelungirea Ghen- 
eea — Bd. Alexandru Moghioroș — 
Bd. Drumul Taberei. Fiecare concu
rent va executa cite șașg ture. Pro
gramul cuprinde patru clase de auto
mobile : pini la 1000 cmc ; de la 
1 m la 1150 cmc ; pini la 1 300 cmc 
șl peste 1 300 cmc, capacitate cilindri
că. Țînlnd seama de marele număr 
de Concurenți înscriși, majoritatea 
posesori de automobile de construcție 
românească. Dada 1100 șl Dada 1300, 
startul se va da pe serii. întrecerea 
se anunță deosebit de disputată, de
oarece printre participant se vor afla 
o seamă de cunoscut! ați ai volanu
lui, din lotul național, printre care 
bucureștenii Eugen Ionescu-Cristea 
(peste 1300 cmc), frații Dorin ți Oor- 
DgJ Motoc (1150 cmc), Horst Graef 
(Brașov) șl alții. Clasamentul se va 
tace pe clase, individual general și 
pe echipe. Sîmbătfi, de la ora 14, an
trenament ofidal.

NOII CAMPIONI DE AUTOMODELE

Lie. 
Poli- 

Oradca. 
modele 

calitativ 
obținute 

în anii 
din cau- 

cle

In campionatele republicane de 
automodele s-au întrecut mode- 
Hștî de la asociațiile sportive 
Semănătoarea București, 
„Mihail Sadoveanu" Buc., 
tehnica Buc. și Plastica 
Concurenți! au prezentat 
executate la un nivel 
superior, iar rezultatele 
au fost mai bune decit 
trecuți. Cu toate acestea, 
za timpului umed și friguros, 
nu s-au apropiat de cele sconta
te. Un impuls al acestei activități, 
pentru modeliștii din Capitală, îl 
va avea desigur existența noii 
piste construită din inițiativa A.

8AN1SI AUTOTlfRISftft

EXCPHCUiu R.O GERMANA SAU
POLONIA! lastegerplLOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

TRAGEREA1 
EXCEPȚIONALĂ

£070
19 NOIEMBRlfc‘74

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPKES 
DIN 13 NOIEMBRIE 1974

Fond general de cîștiguri : 1.589.470 lei din care 824.992 lei report. EX
TRAGEREA I : 27 35 25 8 25 36 : EXTRAGEREA a n-a : 15 22 41 12 16. Plata 
cîștigurilor se va face in Capitală începînd din 21 noiembrie pînă la 13 ia
nuarie 1975, în (ară aproximativ din 25 noiembrie piuă la 13 ianuarie 1975, 
iar prin mandate poștale din 23 noiembrie 1974.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 10 NOIEM
BRIE 1974 : CATEGORIA I : (13 rezultate) 2 variante 10% a 48.773 lei; 
CATEGORIA a Il-a : (12 rezultate) 4,80 variante a 24.387 lei ; CATE
GORIA a III-a : (11 rezultate) 05,90 variante a 2.654 lei,

ZI A SPORTURILOR 
TEHNiCO-APLiCATIVE

LA TURNUL DE PARAȘUTISM
Duminică, într-un cadru festiv, k» 

splendidul decor de frunze ruginite 
al Parcului ,,23 August** din Capitală, 
sa desfășurat etapa finală a con
cursului de parașutism de turn, dotat 
Cu „Cupa C.S.M.B/, ediția I, com
petiție închinată celui de al Xl-leă 
Congres al Partidului. Cu acest pri
lej, au fost organizate, in perimetrul 
turnului, concomitent, un concurs de 
motociciism, o întrecere de tir (armă 
cu aer comprima-t) și o demonstrație 
de oeromodeflfe, astfel că evenimen
tul s-a transformat, intr-o adevărată zi 
a sporturilor tefinico-aplicative. Punc
tul de atracție i-a constituit parașu
tismul : demonstrcțiile de salturi si
mulate, la sol; salturile cu aterizarea 
la punct fix, ®e- la cota maximă a 
turnului, dirijate de antrenorul Vo- 
sile Sebe, maestru emerit al sportu
lui. Primii trei - clasați, băieți și fete ; 
Mihai Dunărepnu, Ion Babinin, Alexe 
Vlad și respectiv. Anica Oprea, Je- 
nica Neațu, Doina Sabău. Trofeul a 
fost cîștigat de echipa sectorului 3. 
Motociciism : clasa peste 175 cmc : 
Petricâ Anghel. Cornel Lăzârescu și 
Marius Zaharia ; clasa pînă la 175 
cmc: Dan Dumitrache, Cristian Pa- 
lade și Sorin Vasile ; clasa Mobra : 
Mihai Boloni, Marian Cîciu și Gh. lan- 
cu. Tir : Ion Calotă. Radu Muț, iu- 
llus Coclea. Demonstrații de oeromj- 
dele — G. Craioveanu. Pentru buna 
reușită a acțiunii, merită subliniate 
eforturile depuse de conducerea 
C.S.M.B. (președinte Cristea Negu- 
lescu), ca și de către activiștii vo
luntari ai F.R.M.

Viorel TONCEANU

CAMPIONII CAPITALEI LA CICLOCROS
Ultimul ciclocros de toamnă, 

desfășurat în București, a avut 
Ioc duminică dimineața în îm
prejurimile bazei sportive Me
talul i este vorba de campiona
tul municipal. întrecerile — or
ganizate de A.S. Tipograful, în 
colaborare cu C.M.E.F.S. — s-au 
bucurat de succes, atît din punct 
de vedere al participării (foarte 
mulți concurenți), cit și al va
lorii tehnice. Remarcăm victo
ria (pentru a treia oară în acest 
sezon) lui Gh. Iordache, de la 
Unirea Giurgiu, în proba bici
clete oraș, ca și succesul lui E. 
Imbuzan (Steaua), la categoria 
seniori, în detrimentul colegului 
său de club, G. Negoescu, aflat 
duminică la prima sa înfrîngere 
din această toamnă. în orice caz, 
finala campionatului republican 
de ciclocros programată dumi
nică la Poiana Brașov, se anun
ță deosebit de dispuțată.

Iată clasamentele : biciclete

In meci amical internațional

ȘTIINIA PHROȘW-
StlECJlONÂTA UNIVERSITARĂ

PETROȘANI. 13 (prin telefon). 
După ce duminică a întllnit la 
Timișoara reprezentativa noastră 
similară, în fața căreia a pierdut 
cu 6—3, selecționata universitară 
a Franței a jucat azi (n.r. ieri) 
cu divizionara A din localitate, 
Știința. Confirmînd valoarea ară
tată în primul meci, studenții 
francezi au obținut o victorie le
jeră, 32—13 (10—3), încîntînd pu
blicul prin frumusețea acțiunilor 
„la mină". Gazdele au dat o bună 
replică In prima repriză, cedînd 
apoi în fața iureșului edversari- 
lor. (T. St.)

diS. Semănătoarea cir sprijinul 
rect al tuturor factorilor din uzi- 
na.

REZULTATE TEHNICE (pri
mele locuri). Automodele^ cu elice 
aeriană, 1,5 cmc 
nescu - 
56,250 
Șahi 
km/h. 
tă 1,5 
(Semănătoarea) 78,260 km/h ; 2,5 
cmc — Valeriu Vîrlanovici (Semă
nătoarea) 119,205 km/h : 5 cmc — 
Ion Constantincscu (Semănătoa
rea) 150 km/h.

Ion Constanti- 
(Semănătoarca Buc.) 

km/h ; 2,5 cmc — Gavrii 
(Plastica Oradea) 112,500 
Automodele tracțiune roa- 
cmc — Cristian Constantin

Aterizare la punct fix 
Foto : St. CIOTLOS

CUPA FEDERAȚIEI'
b. ab 2 : 
Schubert.

vasl

oraș: 1. Gh. Iordache (Unirea 
Giurgiu), 2. Gh. Frasin (Șc. sp. 
2 Buc.), 3. L. Geică (Olimpia) ; 
biciclete semicurse: 1. Șt. Ra-
netti (Steaua), 2. D. Gîdea (Uni
rea Giurgiu), 3. M. Coliu (Șc. sp. 
1 Buc.) ; juniori mici — A. 
Șarpe (Șc. sp. 2 Buc.) ; juniori 
mari — I. Totora (Șc. sp. 2 
Buc.) ; seniori ; 1. E. Imbuzan
(Steaua), 2. G. Negoescu (Steaua), 
3. V. Selejan (Dinamo), 4. T. 
Drăgap (Voința), 5. C. Bonciu 
(Dinamo).

RAID-ANCHETĂ DE SEZON CE SE GĂSEȘTE
IN MAGAZINELE CU ARTICOLE’

Ca și în anii trecuți, acum, la 
începutul anotimpului friguros am 
pornit din nou pe traseele ma
gazinelor cu articole de sport, 
care desfac cele mai felurite pro
duse de sezon.

APROVIZIONARE ABUNDENTA

Primul popas l-am făcut Ia ma
gazinul .Sport" nr. 35 din SI. 
Gheorghe. Situată pe o stradă in 
plin vad comercial, această uni
tate cunoaște o mare afluență de 
cumpărători, care pleacă mulțu
miți. In rafturile și, mai ales în 
depozitul magazinului, se află 
cantități îndestulătoare și sorti
mente variate de pulovere, căciu
lite, treninguri, hanorace și fu
lare pentru toate vîrstele, patine 
și schiuri de diverse mărimi, pa
lete, mingi șî mese de tenis, să
niuțe șl alte articole mult soli
citate în aceste zile. Magazinul 
este aprovizionat de I.CJI.T.I. și 
l.C.R.M. Brașov.

SERIAL DE... UPSURI

Gîndindu-ne că relaxarea prin 
exercițiu fizic și sport în orele 
de răgaz este practic legată de 
procurarea unor obiecte strict ne
cesare, ne-am permis să căutăm, 
in numele tinerilor și vîrstnici- 
lor din Miercurea Ciuc, prieteni 
nedesmințiți al hocheiului, patina
jului și altor sporturi de iarnă, 
diverse materiale la unitatea co
mercială de specialitate nr. 52 din 
localitate.

— Am vrea o crosă pentru 
copii.

— Lipsește, ne-a răspuns vîn- 
zătoarea Eva Lado.

— Dar o pereche de ghete 
patinaj pentru copii ?

— Nu avem.
— Dați-ne atunci o pereche 

bocanci de schi „Poiana".
— Momentan nu avem !

.. . ■: ' Ș V
Cele 12 divizionare A de bas

chet masculin își dispută, de as
tăzi pînă duminică, în sala Flo- 
reasca, ultimele patru etape ale 
primului tur al competiției. Me
ciurile au un caracter hotărîtor 
pentru stabilirea grupelor 1—6 și 
7—12, după care se vor desfășura 
următoarele două tururi ale cam
pionatului. De fapt, lupta se va 
da pentru poziția a șasea, deoa
rece, in mod normal, 
turneelor de la Tg. 
Dinamo, Steaua, 
Timișoara, IEFS și 
rata calificarea în 
oară. Pentru locul 
zâ Universitatea 
ICED București, Politehnica Bucu
rești și Rapid, echipe care au de
monstrat, prin calitatea jocului

în urma 
Mureș și Iași, 
Universitatea 

Farul nu pot 
grupa superi- 
șase candidea- 

Ciuj-Napoca,

practicat, 
. un loc în

Program 
la ora 8,3 
mișoara -4 
ICED—C.S 
București 
Iași — S 
„U“ Cluj-1

CLI
1. DINAMO
2. Steaua
3. „U“ TiiJ
4. IEFS
5. Farul
6. „U“ Clu
7. ICED
8. Poli. Bl
9. Rapid

10. Poli. la
11. CSU Gd
12. Medicinl

întrecerile din cadrul competiției 
„CUPA FEDERAȚIEI" de box devin 
tot mai interesante. Acest fapt este 
atestat de rezultatele «înregistrate in 
etapa a doua, cind disputele au fost 
mult mai echilibrate, învingătorii 
fiind stabiliți după ultimele partide.

C.S.M. REȘIȚA + METALUL BOC
ȘA — A.S.A. CLUJ-NAPOCA 21—20. 
Disputele au fost de un nivel tehnic 
mediocru, dar au plăcut publicului 
spectator prin dirzenla manifestată 
da combatanți. Iată rezultatele, în or
dinea categoriilor, primii iiind tre- 
cuți sportivii gazdă : A. Ursulescu 
ciștigă fără adversar, I. Gavriliță p. 
ab. 2 Al. Kacso, I. KacsO (ASA Cluj- 
Napoca) cîștigă fără adversar, I. An- 
ghelescu b. ab. 3 V. Kiss, P. Nedel- 
cea p.p. (!) C. Nap, C. Muscă b.p. I. 
Plenner, I. Gârdea (ASA Cluj-Napoca! 
clștlgă fără adversar, I. Blaj m.n. cu 
E. Tamaș, D. Trandafir b.p. I. Râdu- 
cu, C. Văran b.p. L. Moldovan, M. 
Morărescu m.n. cu V. Morodan.

Doru DINU — coresp.

A.S.A. Bl 
LA 24—20. 
surprinzătq 
formații cu 
au fost de 
asistența n 
reuniunea, 
fiind pugil 
nu m.n. cd 
p. ab. 1 N 
Gh. Marini 
Juțu. I. cl 
I. Gheorșgl 
p.p. C. VtB 
cu, șt. cal 
C. Chiriacd 
b. p. Gh. 1

Ilie IaJ

ELECTROPUTERS CRAIOVA — 
U.M. TIMIȘOARA 25—19. Un nume
ros public a urmărit cu interes o gala 
agreabilă in care gazdele au obținut 
o meritată victorie. Rezultate tehnice, 
primi; fiind craiovenli : VLșan b.p. 
Teca, Floricel b.p. Cerbu. Dumitru 
m.n. cu Căprărescu. Buzduceanu b. 
ab. 3 Soldan, Slobodnlciuc m.n. cu 
Zorllă, Caș b.p. * Ușurelu, Popescu 
b.p. Jifeovici, velcu p.p. Fuicu, Con
stantinii! b. ab. 2 Dobricean, Leovean

NICOLIN 
ȘOV 4—21. 
puternică, 
gorică. Nu 
categoriile 
tate tehnic 
nli (de la 
Stanciuc p 
p. ab. 2 Fn 
p. Al. Ban 
Birnat, A. I 
Gh. Ghlșci 
p.p. V. Dl 
Bubă, E. i 
ter.

părători, 
nuim el el 
braț serv 
cu timid! 
lele respd

— Patiij 
la nr. 23 
cîteva zii 
rea, cîndl 
nou mari

geaba vă mirați, adaugă persoana 
de după tejghea. Absența unor 
articole destinate micilor sportivi 
ne sîcîie și pe noi, ne pune nu 
o dată nervii pe jar cînd vedem 
clienții plecind dezolați.

— Cine vă furnizează marfa ?
— I.C.R.T.I. și I.C.R.M. Tg. 

Mureș. Am făcut comenzi pentru 
ghete de hochei numerele 26,5 — O Stăm c 
28,5, ghete de fotbal și patinaj, •fii, Const 
crose, treninguri 
pentru copii, plase 
de hochei, garnituri 
alte produse după 
umblă zile întregi.

Intr-adevăr, la Miercurea Ciuc 
antrenori, profesori de educație 
fizică și sportivi se plîng de di
ficultățile pe care le întîmpină 
în prezent. „Ni se întîmplă prea 
des, ne spunea cu regret în glas 
prof. Gh. Pogonyi, director ad
junct al Școlii sportive din ora
șul de reședință al județului Har
ghita, să nu găsim obiectele de 
sezon. Am fost nevoițî să ne de
plasăm la... Constanța, Brașov și 
în alte orașe pentru a achiziționa 
materialele didactice necesare sec
țiilor noastre de performanță".

Credem că alte comentarii sînt 
de prisos...

supraelastice 
pentru porți 
de popice ți 

care oamenii

arată că 
transport 
teriale I 
pulovere 
de hochd 
plică in ta 
I.C.R.T.I. 
de aprovj 
trimite gl 
între 18 
turi din 
de excu 
nu-și fac 
rafturi".

PATINE PENTRU COPII
GHETE — BA 1

DA,

Ne aflăm în magazinul sportiv 
nr. 5 de pe strada Lipscani din 
Capitală. Printre numeroșii cum-

Din rid 
că nu
— ca ști 
ceea ce 
zon în rd 
Așadar, i 
într-un d 
în raza 
zionare s 
deoarece 
vina daci 
dorite în

AUTO „RALIUL CASTANILOR- (edi-
ția a IV-a) s-a desfășu

rat pe un traseu de 305 km, în 
județele Maramureș și Satu Mare. In în
trecerea celor 36 de echipaje — dintre 
care 3 erau din Ungaria (Gyongos) — 
cîștigâtori au fost frații Anton și Fran- 
Cisc Scheipp (Baia Mare) — cl. I ; Șt. 
Haas—A. Dej (Cluj-Napoca) — cl. a !!-a; D. 
Gindu—Al. Simian (București) — cl. Ill-aL. 
Moftfovan - G. Mohora (Cluj-Napoca) — cl. 
IV-a : H. Graef — I. Bariha (Brașov) — 
cl. Va. Cele trei probe speciale ale ra
liului au fost cîștigate de echipajele con
duse de L. Moldovan și H. Graef (doua). 
O „RALIUL PODUL ÎNALT", ediția I. or
ganizat de filiala A.C.R. Vaslui a întru
nit la start 9 echipaje din lași și Vasîui 
In clasamentul general al cursei pe pri
mul loc s-a clasat echipajul Șt. Știnică — 
D. Huța din lași (Renault 16). ® 51 DE 
CONCURENȚI s-au întrecut duminica — 
pe un traseu din incinta stadionului ,,23 
August" — în campionatul republican de 
îndemînare, faza pe municipiu! Bucu
rești. Pe primele locuri s-au clasat Dan 
Dumitrescu (începători), Mircea Vlad 
(avansați) și Justiția B (pe echipe).

BASCH
te etape :]
154 P. 2. d
P. 3. Gh.l
139 P 4—51
ca) și Cari
(Steaua) 1
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Diviziei AJ
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1. Dinamd
2. Dinamd
3. CAROM
4. I.E.-I».
5b Șc. sp.
6. Politehil
7. Univers!
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9. Olimpid

10. A.S.A. 1
11. Rapid 1
12. C.S.M. 1
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RAPID BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 

2—1 (2—0)

CUPEI ROMÂNIEI-

I.E.F.S.
LA

7
6
6
5
4
3
3
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ZI
o
1
1
2
3
4
4
4

2 5
2 5
1 6
0 7

646—415 
576—434 
523—452 
487—4G2 
503—538 
473—491 
459-489 
463—496 
467—484 
456—495 
453—579 
423—544

14 
13 
13
12
11
10
10
10

9
9
8
7

I
I
I
I

După modul în care a acționat 
bună parte din timp, Rapid,

BOX
I

Văle p.k.o. 2
I

ICI — coresp.
px CLUB BRAl- 
bală a reușit c 
le în fața unei 
leități. Meciurile 
pivei, încîntîncl 
[care a urmărit 
tehnice, primii 
: V. Moldovea- 

ban, P. Stîngu 
Enache m.n. eu 

Inteanu b.p. I. 
I cu Gh. Roșea. 
TOUt. I. Zainea 
■h? b.p. D. Stai- 
12 C. Căciurea, 
IP. Ion, D. Nicu

P.

•esp. județean

DINAMO BRA-
I cu q formație 
[o victorie cate- 
oc meciuri la 
și grea, Rezul- 

Lnd trecuți ieșc- 
semigrea) : I. 

bgru, D. Pintilie 
. Agrigoroaie b. 
enciuc p.p. A. 
Ib.p. V. Onofrei, 
Lrbu,' O. Tănase 
pnase p.o. D.
p. ab. 1 i. Pe-

,N — coresp.

E NU,
TIVE

loi băieți (bă- 
?â purtau sub 

se interesau 
aține și ghe-

tete numai de 
Veniți peste 
nna vînzătoa- 
i primim din

ent un bogat 
knent și ma

in cepînd cu 
r.d cu patine 
intat, ne ex- 
b comandă Ia 
sursa noastră 
Litru a ni se 
Inaj numerele 
Iurte treisfer- 
tlugă, căutate 
lucruri care 
(îndelungat în

^aî sus reiese 
putut găsi 

pipărători — 
în acest se- 

p specialitate, 
inua drumul, 

al ziarului, 
r de aprovi- 
boducătorilor, 

meritul sau 
nu lucrurile

pe.

UREANU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
î
I
I
I
I
I
I

o 
actualul lider al unei serii în Di
vizia B, a demonstrat că rămîne 
o echipă de... A, in stare nu 
numai să cîștige un meci dificil, 
dar chiar și să furnizeze (împreu
nă cu învinsa ei, cum a fost ca
zul ieri), un reușit spectacol fot
balistic.

Pină cînd Dinamo nu prinsese 
să apese pină la fund pe accele
rator, Rapid a demonstrat un joc 
de calitate remarcabilă. Ea 
s-a apărat ermetic, bazîndu-se. pe 
prețiosul sprijin al trio-ului de la 
mijloc, Angelescu — Marin Ste
lian — Rișniță, și a contraatacat 
pe cit de variat pe atit de pericu
los, valorificînd cea mai mică ine
xactitate ivită în sistemul 
siv dinamovist.

min. 22, Neagu a des- 
(inscriind, cu 
mic, la o
Bartales), iar in min. 
Dinamo, avintată în

defen-

Astfel, in 
chis scorul 
din careul 
scurtă a lui 
36 — cînd 
atac pentru egalare. se descoperise 
in apărare — Bartales s-a stre
curat pe un culoar lăsat liber de 
fundașii centrali dinamcrciști (ne
acoperit la timp nici de liberoul 
Dobrău) șl a inscris cu precizie 
pe lingă Constantinescu. teșit din 
poartă in disperare de cauză. Go
lul doi, realizat într-o zonă fron
tală de aripa Bartales demonstra 
cu prisosință ampla și variata 
mișcare în teren a înaintașilor lui 
Rapid (Bartales, Neagu și Manea), 
ceea ce a determinat, în bună 
măsură, inexactitățile adversarilor 
lor direcți, mai puțin preocupați 
ieri de efectuarea marcajului.

La 2—0, în min. 36, o bună par
te dintre cei aproximativ 30 000 de 
spectatori credeau că meciul este 
jucat, că pe actualul lider al Di
viziei A nu-1 mai interesează și 
cupa. Eroare. Imediat după pauză, 
din cabine parcă a ieșit o altă 
echipă Dinamo, într-atit de hotă- 
rîtă a fost replica ei, care a cîș
tigat și în clarviziune. Radu Nun- 
weiller a apărut acum mult mai 
des în linia iutii la „un-doi“-uri 
(greu rezolvate, in extremis. de 
fundașii centrali ai Rapidului), 
Mircea Lucescu a primit și el

capul, 
centrare

mai multe baloane utile, pe ațre 
a început să le servească cu o 
mai bună adresă coechipierilor. 
Dintr-o asemenea fază — centrare 
In careu (autor Lucescu) Dinamo 
a redus din handicap in min. 59 
atunci cină Moldovan, atent la 
centrare, a reluat din voleu, in 
plasă, de la șase metri. A fost 
golul care a relansat și mai mult 
în ofensivă pe Dinamo care, în 
min. 71 și 73, cînd Custov a pre
luat defectuos din careu, a fost 
foarte aproape de egalare. Cu 10 
minute înainte de finiș, 
introduce in teren un
(pe Vrinceanu) iar Rapid un apă
rător (pe Niță, plasat lingă Gri- 
goraș și FI. Marin). Rezultatul 
meciului n-a mai putut fi. însă, 
modificat.

Arbitrul Gh. Limona a condus 
bine formațiile :

RAPID : Răducanu — Pop, Gri- 
goraș, FL Marin, Iordan — Ange
lescu, M. Stelian, Rișniță (min.

81

Dinamo 
înaintaș

lescu, M. Stelian, Rișniță 
66 Savu) — Bartales (min. 
Niță), Neagu, Manea.

DINAMO: Constantinescu
Chcran, Dobrău, Sătmărșanu 
(min. 30 Vrinceanu), Lucuțâ 
Dinu, R. Nunweiller, Custov 
Moldovan, Zamfir, Lucescu.

Gh. NICOLAESCU

IX

SPORTUL STUDENȚESC — 
POLITEHNICA TIMISOARA 

0—2 (0—0)
care a 
August 

în noc-
— Po-

bara propriei porții Dar după 
șuturile lui M. Sandu (min. 12) 
și „capul" lui Dașcu (min. 17), 
jocul a scăzut din intensitate, to
tul redueîndu-se la pase mai ales 
de-a latul terenului, fără a 
ajunge la porțile lui Jivan 
Verșanschi.

După pauză, jocul a marcat 
plus atît în ceea ce privește 
țiunile ofensive cît și frecvența 
șuturilor la poartă. înaintașii 
Sportului studențesc au fost la 
un pas de a marca prin I. Con
stantin (min. 54), M. Sandu (min. 
57) însă în finalul partidei timi
șorenii au creat faze mai pericu
loase și au terminat învingători. 
Primul gol a căzut în min. 86, 
cînd Dașcu a prelungit balonul 
la Giuchici iar acesta l-a pasat 
Iui Surdan care a șutat în plasă. 
După _ numai un minut, tînărul 
Giuchici a semnat cel de-al doi
lea gol cu un șut năpraznic la 
vinclu.

A arbitrat foarte bine C. Pjrvu 
(Brăila).

SPORTUL STUDENȚESC : Ver
șanschi — Stroe, Cazan, Grigore, 
Manea — Cașai. Radulescu. O. Io- 
nescu — Leșeanu, M. Sandu 
70 lorga), Tolea (min. 46 I. 
stantin).

POLITEHNICA : Jivan — 
Mehedințu, Arnâutu, Popa — Voi- 
nea, Surdan, Giuchici — Mar.ole 
(min. 82 Pălîinișan), Floareș, Co- 
valcic (min. 7 Dașcu).

se
Și

un 
ac-

(min. 
Con-

MioCj

Pompiliu VINTILA
Cea de-a doua partidă, 

avut loc pe stadionul 23 
din Capitală, desfășurată 
turnă, Sportul studențesc 
litehnica Timișoara, a oferit doar
scurte perioade de fotbal plăcut. 
(De altfel, datorită jocului anost 
din prima parte a întîlnlrii nu
mărul spectatorilor — inițial 
30 000 — s-a redus la mal puțin 
de jumătate).

începutul întilnirii a fost pro
mițător, ambele înaintări au con
struit cîteva acțiuni frumoase și 
puțin a lipsit ca să se deschidă 
scorul. Bueurcștenii au irosit pri
ma oară posibilitatea de a puncta, 
în min. 3, cînd Leșeanu, neatent, 
nu a reluat balonul respins de 
Jivan. Apoi, după trei minute. 
Verșanschi a avut emoții — la o 
centrare a lui Mioc — fundașul 
Grigore expediind balonul în

ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ — UNIVERSITATEA CRA

IOVA 1—3 (1—1)

MUNICIPIUL GH. GHEORGHIU- 
DEJ, 13 (prin telefon}.

Pe un teren bun și un timp 
excelent, cei peste 8 000 de spec
tatori prezenți la această întîlni- 
re au asistat la un joc viu dispu
tat. In prima parte gazdele au 
deținut mai mult timp inițiativa 
înscriind chiar în min. 18 prin 
Tudose. Campionii se regăsesc greu 
și egalează în min. 32, prin Strim- 
beanu. Repriza secundă aparține 
oaspeților care reușesc să înscrie 
de două ori prin Oblemenco (min. 
46) și Marcu (min. 87). A arbi
trat : I. Szilaghi — Baia Mare. 
(Gh. GRUNZU — coresp.).

ARBITRII PARTIDELOR DIVIZIEI A
F.C. Argeș — Cluj-Napoca: 

C. BARBULESCU, ajutat la li
nie de R. Stîncan și S. Ene (toți 
din București) ;

F. C. Galați — Steaua : N. 
CURSARU, ajutat de V. Gligo- 
rescu (ambii din Ploiești) și T. 
Andrei (Sibiu) ;

U.T.A. — A.S.A. Tg. Mures : 
N. RAINEA (Bîrlad), ajutat de

Tr. Moarcăș și N. Iliescu (ambii 
din Brașov) ;

Dinamo —

A.S.A. TG. MURES — F. 
CONSTANTA 2—1 (0—1 

1-1)

c.
*

ACTUALITĂȚI
• ALEGERE IN COMISIA F.I.F.A. h 

cadrul reuniunii F.I.F.A. — care s-a ținut 
recent ia Roma — tov. Mircea Angelescu, 
membru al Biroului federal, a fost ales 
în Comisia de amatori F.I.F.A. Este pen
tru prima oara cînd un reprezentant al 
F.R.F. face parte dintr-o comisie a foru
lui mondial.

O AGENDA BUCUREȘȚEANA. Parti
dele din campionatul Diviziei A care vor 
ovea loc ÎJi Capitală se vor desfășura 
după următorul program î sîmbâtă : sta
dionul Steaua, ora 12 : Sportul studen
țesc — Olimpia Satu Mare (tineret-spe- 
ranțe) ; ora 14 : Sportul studențesc — 
Olimpia Satu Mere (Divizia A) ; dumi
nică : stadionul Dinamo, ora 12 : Dina
mo — Univ. Craiova (tineret-sperante) ; 
ora 14 : Dinamo — Univ. Craiova (Divi
zia A).
• OBSERVATOR LA MECIUL SCOJIA 

— SPAWIA. La 20 noiembrie, pe stadionul 
Hampden Park din Glasgow, se va dis
puta jocul Scoția — Spania din grupa a 
IV-a a Compîonatulu: european, grupă 
dîn care face parte și selecționata noas
tră. Intilnirea va fi urmărită de Valen
tin Siânescu, antrenorul reprezentativei.
• AZI PE STADIONUL VOINȚA. Cu 

începere de la ora 14.30 stajJionul Voința 
găzduiește întîlnirea amicală dintre for
mațiile de Divizia B Voința și Progresul 
București.

Univ. Craiova ; T. 
LECA, ajutat de C. Pîrvu și P. 
Căpriță (toți din Brăila) ;

C.F.R. Cluj-Napoca — Chimia 
Rm. Vîlcea: F. COLOȘI, ajutat 
de M. Hanganu (ambii din Bucu
rești) și V. Dumitru (Oltenița) ;

Politehnica Iași — Jiul : GH. 
RETEZAN, ajutat de N. Păvălu- 
gă (ambii din București) și Al. 
Ene (Craiova) ;

Sportul studențesc — Olimpia 
Satu Mare : V. TOP AN, ajutat 
de A. Pop (ambii din Cluj-Napo
ca) și C. Szilaghi (Baia Mare) ;

Steagul roșu — Politehnica Ti
mișoara : MÂX. POPESCU, aju
tat de V. Teciu (ambii din Bucu
rești) si O. Anderco (Satu Mare) ;

F.C.M. Reșița- — F.C. Con
stanta : M. ROTARU, ajutat de 
I. Ciolan și V. Buimistruc (toți 
din Iași).

CLASAMENTUL „CUPEI A + T*
1. DINAMO 24 13 3 2 5>-17 41
2. Univ. Craiova 24 14 5 5 62— n 33
3. U.T.A, M 13 4 7 45—27 30
4. A.S.A. M 12 5 7 42—23 29
5. Steaua 24 11 5 8 46—36 27
6. F.C. Argeș 24 8 8 8 32—25 24
7. F.C. Constanța 24 3 6 3 33—30 21
8. F.C.M. Reșița 24 10 4 10 35—35 24
9. ,.PoIi* Timișoara 24 10 4 10 33—38 21

10. Jiu! 24 6 11 7 27—27 23
11. Olimpia 24 8 6 10 22—33 22
12. Sportul stud. 24 8 5 11 34—35 21
13. „Poli« Iași 24 10 1 13 34—43 21
14. cj.-Napoca 24 8 4 12 29—38 20
15. CFr Cj.-Napoca 24 6 7 11 22—37 19
16. Steagul roșu 24 6 5 13 27—42 Î7
17. Chimia 24 6 5 13 26—70 17
18. F.C. Galați 24 7 2 15 21—18 16

TG, MUREȘ, 13 (prin telefon).
Partidă tipică de cupă. între 

cele două divizionare A, in care 
combatantele au făcut risipă de 
energie, practicând un joc frumos, 
curat, fără durități, în limitele 
fair-play-ului, care a plăcut celor 
prezenți. Prima repriză a fost 
echilibrată dar oaspeții reușesc, 
la primul lor contraatac, în min. 
23, să înscrie prin Li că. După 
pauză, în min. 70, Naghi aduce 
egalarea ți odată cu ea speran
țele de calificare. Urmează pre
lungiri și, In min. 108, Bolăni în
scrie, aducînd victoria meritată a 
mureșenilor. A arbitrat foarte 
bine Gh. Retezan (Buc). A.S.A. : 
Solymon — Kiss, Unchiaș, Onuțan, 
Varodi — Boloni, Fazekaș (min. 
71 Both II), Naghi — Pîslaru I

Mureșan, Hajnal. F.C. CON
STANTA : Popa — Mustafa, An
tonescu, Bălosu, Nistor — Mihu, 
Iovănescu — Lică (min. 71 Tâna- 
se>, Mărculescu, Caraman (min. 67 
Negoescu), Turcu. (C. ALBU — 
coresp.).

INDUSTRIA SÎRMEI CIMPIA 
TURZII - 
BRASOV

STEAGUL ROȘU
5—6 (0—0, 0—0,
1-1)

TURZII, 13 (prin tele-

I DIVIZIEI
p A după șap- 
rolitehnica lași) 
la București) 152 
tU" Timișoara) 
,.U“ Clui-Napo- 
! p, 6. Oczelak

tidelor restante, ce se vor disputa în ziua 
de 23 noiembrie, în sala Floreasca : Di
namo Brașov - Șc. sp. Unirea lași, 
I.E.F.S. - Olimpia București și Dinam-o 
Brașov — I.E.F.S, în clasament nu apare 
nici un meci restant al Olimpiei, deoa
rece în etapa a l!l-a această echipă a 
luptat cu Dinamo Brașov în ioc de IcfS 
care se afla peste hotare.

ÎNCbT CONCURS INTERNATIONAL
6IHWI IN CAPITALA. Bazinul aco
perit ,,23 August" din Capitală va găz
dui, slmbâtâ și duminică, o întîlnire ami
cală ■ între 
și Berlin

52 kg — H. Reich (Motor Jena), 57 kg — 
L. Sandor (Oltul). 62 kg - A. Suba (Co
merțul), 68 kg — A. Liepke (Motor Jena), 
74 kg — R. Bartel (Motor Jeno), 82 kg — 
T. Seregely (Șc. sp. Tg. Mureș) și 100 kg 
— H, Nagel (Motor Jena). Intilnirea bi
laterală dintre Șc. sp. Tg. Mureș și Mo
tor Jer.a s-a încheiat cu victoria mure
șenilor cu

_ încheiat cu victoria
5-3. (C. ALBU — coresp.)

PCH O ULTIMUL ANTRENAMENT AL 
rVLV DINAMOVJȘTILOR. Ieri a a-

CIMPIA 
fon).

Joc bun
formații, în care echipa cîștigă- 
toare a fost declarată după exe
cutarea loviturilor de la 11 m, 
deoarece, după 120 de minute, re
zultatul era egal: 1—1... Au mar
cat : Munteanu (min. 107) pentru 
gazde, respectiv Șerbănoiu (min. 
115 din 11 m). Autorii golurilor 
din penalty : D. Mocanu, Olteanu, 
Lorincz, Szocz (pentru Industria 
sîrmei), Clipa, Șerbănoiu, Matees- 
cu, Ghergheli (2) pentru Steagul 
roșu. A arbitrat T. Andrei — Si
biu. (P. TONEA — coresp.).

practicat de ambele

bazinul Fîoreasca, ultimul an-

ERILE PENULTI- 
campionatului 

[ prezintă ast-

0 9 0 1
[9 9 0 0

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0

p 8 2
2
4
6
6
7
7
7
8
8

44— 6 
35-10 
25-24 
27-13 
19-24 
24-25
21- 29
22- 26 
19-31 
18-32 
16-32 
16-34

9
9
2
6
5
4
4
3
3
3
2
2

tinerii înotători din București

vut Ioc, Ia 
trenament al poloîștilor de la Dinamo, 
care se pregătesc pentru a participa — 
de vineri pînâ duminică, la Amersforl 
(Olanda) — la turneul semifinal cin ca
drul C.C.E. Dinamoviștii au jucat la două 
porți în compania echipei Rapid.

C.S- BOTOȘANI — CHIMIA 
GĂEȘTI 1—0 (0—0)

? 5
3 4 
) 4 
0 3
1 3
) 3
) 2
) 2
iragramul par-

LUPTE LA TG. MUREȘ, S-A DES
FĂȘURAT ediția a ll-a a 
sportive**, la iupte libere 

participat echipele
„Cupei Școlii
juniori, la care au ____ r___ ___ ,____
S.C. Motor Jena (R.D. Germana), Oltul 
St. Gheorghe, Școala sportiva Viitorul Ciuj- 
Nopoca, Mureșul, Comerțul și Școala sporti
vă din localitate, lată câștigătorii turneu
lui î cat. 48 kg - A. Șuieu (Viitorul),

RADIO duminica 17 noiembrie
& începe „Cupa Federație» 

Române de Radioamatorism4*, competiție 
de unde scurte care se va desfășura în 
felul următor : etapa telegrafie juniori — 
17 noiembrie ; etapa telegrafie seniori — 
1 decembrie ; etapa telefonie juniori — 15 
decembrie ; etapa telefonie seniori — 22 
decembrie. In toate eternele se lucrează 
între orele 01—07 G.M.T. în benzile de 
3,5 și 7 megaherUi.

BOTOȘANI, 13 (prin telefon].
Cele două divizionare C care 

au meritul că s-au calificat într-o 
fază superioară a „Cupei Româ
niei”, au practicat un fotbal bun, 
cu multe faze spectaculoase. Gaz
dele au atacat tot timpul, dar 
chimiștii s-au apărat foarte bine. 
Raport de cornere : 17—1, Unicul 
gol aparține lui Tomiță, care, în 
min. 86, a înscris cu capul. A ar
bitrat : V. Buimistruc — Iași. (T. 
UNGUREANU — coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — F. C. 
GALAȚI 1—0 (1—0)

PETROȘANI, 13 (prin telefon).
Formația studențească, din Di

vizia C, s-a prezentat bine pusă 
la punct pentru acest meci (an
trenor prof. Gh. Irimia) și, în 
consecință, a cîștigat, calificîn- 
du-se pentru optimile de finală 
ale competiției. Partida a fost a- 
tractivă, studenții au dominat în 
repriza I, nu s-au intimidat de 
adversarii lor și au înscris prin 
Gulea în min. 16. Gălățenii au 
avut cîteva atacuri periculoase, 
dar apărarea Științei, în frunte 
cu portarul Berindei, a fost la 
post... Ne-a plăcut, in mod deo
sebit, cum au jucat Borcan și 
David de la localnici, Lupulescu 
și Dan Coe (atunci cînd nu și-a 
apostrofat colegii) de la oaspeți. 
A arbitrat: Al. Ene — Craiova. 
(S. BALOI — coresp.).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
— POLITEHNICA IAȘI 2—0 

(1-0)

PIATRA NEAMȚ, 13 (prin tele
fon).

Peste 5 000 de spectatori au 
ținut să asiste la acest joc in care 
victoria a fost de partea formației 
locale. Prima repriză a partidei a 
fost echilibrată, ba chiar domina
tă de studenți ; !n a doua parte, 
inițiativa a aparținut gazdelor. 
Scorul putea fi mai mare dar a- 
părarea ieșeană a funcționat bine, 
mai ales în ultimele 30 de minu
te. Au înscris : Afecu (min. 3) și 
Apetrei (min. 66). Portarul Poli
tehnicii, Costaș, are o mare parte 
de vină la primirea primului gol. 
O remarcă pentru tînărul atacant 
Constantin (Ceahlăul), care a ju
cat excelent, avînd o mare con
tribuție la marcarea golurilor. A 
arbitrat: Tr. Moarcâș — Brasov. 
(C, NEMȚEANU — coresp.).

„u- CLUJ-NAPOCA — F. C. 
ARGEȘ 5—1 (1—0)

CLUJ-NAPOCA, 13 (prin telefon).
Aproximativ 2 500 de spectatori 

au asistat la un meci spectaculos, 
în care studenții și-au depășit 
net adversarii. Universitarii au 
deschis scorul în min. 28 prin 
Batacliu. După pauză, echipa lo
cală a jucat din ce în ce mai 
bine, reușind să înscrie prin Coca 
(min. 54), Batacliu (min. 55 si 69) 
și Cimpeauu U (min. 90). Punctul 
oaspeților a fost, de fapt, un au
togol inscris de Matei în min. 48. 
A arbitrat : N. Cursaru (Ploiești). 
»U“ CLUJ-NAPOCA : Albu (min. 
87 : R. Cîmpeanu) — Porațchi, 
Pexa, Matei, Naghi —Hurloi (min 
66 : Dumitrescu), Anca — Mure
șan, Coca, Cîmpeanu II, Batacliu ; 
F.C. ARGEȘ : stan — Zamfir, Ol
teanu (min. 46 : D. Popescu), Din, 
Bărbulescu — Mustățea, Tronaru 
(min. 46: M. Popescu) — Troi, 
Radu I, Radu II, Jercan. (V. CA- 
COVEANU — corespj.

OLIMPIA GIURGIU — JIUL 
PETROȘANI 0—2 (0—0)

GIURGIU, 13 (prin telefon).
Evoluția deținătoarei „Cupei 

României** în orașul de pe Dună
re, a suscitat un viu interes in 
rindurile spectatorilor giurgiuveni. 
Aproape 3000 de suporteri au în
fruntat un frig pătrunzător pen
tru a asista la partida dintre di
vizionara C, Olimpia, și Jiul Pe
troșani Dar, spre regretul lor, nu 
au avut nici un motiv de satis
facție. Atît pentru că gazdele au 
fost învinse, cît și din cauza fot
balului de slabă calitate prestat 
de ambele formații. După o pri
mă repriză albă, în care s-a jucat 
un fotbal slab, elevii antrenoru
lui Titus Ozon încep să-sl impu
nă jocul și, după două ratări 
ale lui Roznai (min. 47) si Fil- 
diroiu (min. 48), G. Stan deschide 
scorul în min. 49. în continuare, 
gazdele au o mare ocazie de gol 
(min. 55) cînd Vasilache șutează 
năpraznic în bara transversală ; 
în min. 71, Fildiroiu, specullnd o 
greșeală a apărării giurgiuvene, 
înscrie al doilea gol. A arbitrat 
foarte bine Gh. Vasiîescu I — 
București. (Aurel PĂPĂDIE).

F.C.M. REȘIȚA — CHIMIA 
RiMNICU VÎLCEA 1—0 (1—0)

REȘIȚA, 13 (prin telefon).
Peste 8 000 de spectatori au 

luat loc în tribunele stadionului 
din Valea Domanului, dar au plecat 
dezamăgiți, deoarece au asistat la 
o partidă de slab nivel. Oaspeții 
au practicat un fotbal obstructio
nist, la care reșițenii au răspuns 
cu un joc permanent ofensiv, dar 
ineficace. Din min. 63, vîlcenii 
au rămas în zece oameni, pentru 
că Șutru a fost eliminat de pe 
teren, pentru repetate intervenții

neregulamentare si periculoase. 
Unicul gol al partidei l-a înscris 
Pușcaș în min. 33. A arbitrat i 
C. Dinulescu — București. F.C.M. : 
Ilieș — Rednic, Ologeanu, Kiss, 
Filipescu — Pușcaș (min. 57 i 
Zimmer), Beldeanu, Bora — Ato- 
diresei, Câprioru (min. 57 î Ologu), 
Florea ; F. C. CHIMIA RM. VÎL
CEA : Stana — Cincă, Borz, Stoica, 
Lepădatu — Sutru, Hajdu — Do- 
nose (min. 46 i Petre), Tătaru, 
Frățilă (min. 57 i Petrescu), Ior- 
dache. (Doru GLAVAN — coresp.).

GLORIA REȘIȚA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 0—3 (0—1)

REȘIȚA, 13 (prin telefon).
O partidă atractivă în care plu

sul de experiență și de valoare 
al oaspeților și-a spus cuvîntuh 
Feroviarii au contraatacat pericu
los și au speculat greșelile apă
rării formației din campionatul 
județului Caraș-Severin. Reșițenii 
au dat o replică viguroasă divi
zionarei A. Mai mult, la începu
tul reprizei secunde, ei au do
minat fără însă a putea depăși 
apărarea adversă. Golurile au fost 
realizate de Vișan (min. 7), Adam 
(min. 78) și Moga (min. 87). A 
arbitrat: S. Drăgulici — Drobeta 
Tr. Severin. (Doru DINU — co
resp.).

PROGRESUL BRĂILA — 
OLIMPIA SATU MARE 1—0 

(1-0)
BRĂILA, 13 (prin telefon).
Peste 10 000 de spectatori au 

fost martorii unui frumos spec
tacol fotbalistic, la capătul căruia 
jucătorii brăileni au reușit per
formanța de a elimina pe divi
zionara A, Olimpia Satu Mare, 
cu 1—0, prin golul marcat de 
Radu Dan, în min. 15, cu un șut 
spectaculos de la 16 m. Scorul 
putea fi însă și mai mare dacă 
Ronțea și Traian n-ar fi ratat 
ocazii în care s-au aflat singuri 
doar cu portarul advers în față. 
Calificarea Progresului Brăila în 
„optimile- Cupei României este 
rodul efortului întregii formații 
brăilene. A arbitrat : M. Popescu 
— București. (N. COS'ITN — co
resp.).

CONSTRUCTORUL BISTRIȚA 
— U.T. ARAD 0—2 (0—1)

BISTRIȚA, 13 (prin telefon).
Peste 4 OOfl de spectatori au ur

mărit jocul dintre fruntașa cam
pionatului județean Bistrița-Nă- 
săud și cunoscuta echipă ară
deană. A fost un meci atractiv, 
echilibrat (raport de cornere 
5—3), cîștigat pe merit de oas
peți. Realizatorii golurilor : Kukia 
(min. 37) și Schepp (min. 78), S-au 
evidențiat : Senteș, Anca și Teche 
de la Constructorul, respectiv, Po- 
joni, Pîrvu și Kukia. A arbitrat i 
V. Iacob —• Oradea. (I. TOM A — 
coresp.).

VIITORUL ALUNIS — 
BIHOREANA MARGHiTA 

2—4 (0—3)
ALUNIS, 13 (prin telefon).
Cei aproximativ 1500 de spec

tatori, număr record pentru a- 
ceaștă localitate au asistat la un 
meci de bun nivel tehnic, mai 
ales în repriza secundă. Oaspeții, 
cu o echipă masivă, cu jucători 
mai rutinați, au reușit în final 
o victorie meritată. Ea s-a con
turat din primele 45 de minute, 
cînd jucătorii din Marghita con
duceau cu 3—0. Pentru Bihoreana 
au inscris Pop (min. 14), Dobay 
(min. 24), Ungur (min. 30) șl Ba- 
nyaî (min. 70), respectiv Dcac 
(min. 72) și Cornea (min. 90 din 
11 m). A arbitrat: I. Tifrea.
Cluj-Napoca. (L PAUȘ — coresp.).

RAPID PIATRA OLT —
STEAUA 2—6 (1—2)

PIATRA OLT, 13 (prin telefon).
La acest eveniment sportiv ine

dit din mica așezare a județului 
Olt, au venit peste 2 000 de spec
tatori, care au asistat la un joc 
frumos în care, cum era de aștep
tat, echipa bucureștenă a fost net 
superioară. Meciul începe în nota 
de dominare a militarilor, care 
deschid scorul în min. 4, prin 
Iordănescu. Apoi, incet-încet, lo
calnicii mai scapă de tracul ine
rent unei asemenea întîlniri și 
joacă, o bună perioadă de timp, 
de la egal la egal cu valoroșii 
lor adversari. în repriza secundă. 
Steaua domină Insistent și cîștigâ 
la scor. Au marcat : Iordăneseu 
(în minutele 4, 50 — din 11 m 
și 56), Năstase (miri. 71), Eumi- 
trescu (min. 76) și I. Raț (min. 31
— autogol) pentru Steaua, res
pectiv, N. Raț (min. 37) si Rada 
(min. 64). A arbitrat 1. Chiiibar
— Pitești. (C. GHîȚESCU —■ 
coresp.).



A XV a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI"

ELITA HANDBALULUI FEMININ MONDIAL
SE REUNEȘTE LA PLOIEȘTI'> J

TURNEE INTERNAȚIONALE
Intre 19 și 24 noiembrie se va 

disputa la Ploiești, în sala Victo
ria, cea de a XV-a ediție a 
„TROFEULUI CARPAȚI" pentru 
echipe naționale feminine. Ca în 
fiecare an, federația română de 
specialitate a invitat la acest tur
neu — socotit cel mai important 
din calendarul internațional — 
cele mai bune echipe din lume. 
Astfel, vor fi prezente actuala 
campioană mondială, reprezenta
tiva Iugoslaviei, fosta campioană 
a lumii, echipa R.D. Germane, 
precum și formațiile clasate pe 
locurile II și III la ultima ediție 
a C.M. t România și — respectiv 
— Uniunea Sovietică. De aseme
nea, vor participa reprezentativa 
Poloniei și echipa secundă a 
României.

Aflată Ia cumpăna dintre două 
ediții ale „mondialelor" (Iugo
slavia, 1973 — U.R.S.S., 1975), edi-

I.E.F.S. PE LOCUL II IN TURNEUL DIN R.D. GERMANĂ
® Azi, in Sala Floreasca, România—R.D.G.

• Campioana României, for
mația feminină I.E.F.S., care se 
pregătește pentru apropiatul său 
debut în Cupa campionilor euro
peni (26 noiembrie, la Pitești și 
28 noiembrie, Ia Ploiești, cu 
Hapoel Ranaana), a participat în 
zilele de 9 și 10 noiembrie la un 
turneu internațional organizat în 
orașul Schonebeck (R.D. Germa
nă). La întreceri au fost prezen

Inaintea plecării In Cehoslovacia

RUGBYȘTII ROMÂNI 
AU FĂCUT IERI 

UN ULTIM ANTRENAMENT
Ieri dupâ-amiază s-au încheiat 

pregătirile echipei noastre națio
nale de rugby care duminică va 
Intîlni XV-le Cehoslovaciei, în 
cadrul campionatului european. 
Partida se va desfășura în depla
sare, în orașul Sumperk. Ținînd 
cont de acest fapt, ca și de forma 
relativ bună a rugbyștilor ceho
slovaci (în septembrie, la turneul 
„Albena ’74“, 15—18 cu reprezen
tativa noastră și acum cîteva zile, 
3—4 cu Polonia Ia Gdansk), spor
tivii români s-au antrenat cu sîrg 
pentru a Preveni orice surpriză 
neplăcută. Cu atît mai mult, cu 
cît formația noastră națională este 
anul acesta neînvinsă !

Rugbystii români, care mîine 
vor părăsi Capitala, pe calea ae
rului. au făcut ieri, la Snagov, 
un ultim antrenament In compa
nia fruntașei diviziei secunde, 
A.S.E. Au evoluat toți cel 19 com- 
nonenți aî lotului și anume i 
fundaș — Durbac : treisferturi — 
lanusievici (Burtrheleal, Nica, Ma
ries (Budieă). Constantin : mijlo
cași — Nicolescu (d), Bărgăunaș 
fg) : înaintași în linia a treia — 
Pop, căpitanul echipei. Postola- 
che, Tătucu (Stoica Encîu); linia 
a doua — Mușat. Dărăban : linia 
întîi — Dinu, Munteanu, Ciornei 
(Baciu). După cum se vede, mo
dificări minime fată de recentut 
meci cu Franța : Bărgăunaș de
vine mijlocaș la grămadă în locul 
lui Florescu si Mușat, despre care 
se spun multe lucruri bune. în 
linia a doua. Postolache fiind re
tras într-a treia, ca închizător, 
spre a-1 înlocui pe Dumitru, 
care-și satisface stagiul militar. 
Echipa, în ansamblul ei, este în 
formă bună și speră să aibă du
minică o comportare demnă, la 
nivelul prestigiului ei. (D. C.).

IUGOSLAVIA - 
SELECȚIONATA LUMII 
20-20, LA HANDBAL

în sala Ti voii din Ljubljana s-a 
disputat, aseară, întîlnirea de hand
bal dintre reprezentativa Iugoslaviei 
și Selecționata lumii, organizată cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de ac
tivitate handbalistică în această țară.

Selecționata lumii a cuprins jucă
tori din România, iugoslavia. Polonia. 
Cehoslovacia, Suedia, spania. Unga
ria. R. F. Germania șl Norvegia. La 
capătul unui joc de mare spectacol, 
îndelung aplaudat de un public entu
ziast si numeros, meciul s-a încheiat 
Ia egalitate ! 20—20, dună ce la pauză 
echioa Iugoslaviei conducea cu 14—10. 
Printre jucătorii care s-au remarcat 
s-au aflat si handbaJiștii români Cris
tian Gafa și Cornel Penu. Au arbitrat 
Jak Rodii si Paul Ovdal (Danemarca). 

ția a XV-a a „Trofeului Carpați" 
reprezintă un important test al 
formațiilor din elita handbalului 
mondial. Vor fi verificate acum 
noile formule de echipă (prelimi
nariile C.M. bat la ușă), vor fi 
evaluate valorile, vor fi verifica
te noile tactici, noile tendințe.

Meciurile (cite trei în fiecare 
după-amiazâ) sînt programate în 
zilele de 19, 20, 21. 23 și 24. vi
neri 22 noiembrie fiind zi de 
pauză. Prima reprezentativă a 
României va Intîlni. în ordine, 
echipele România II, Poloniei, 
R.D. Germane, U.R.S.S. și Iugo
slaviei. Ultimul meci, programat 
duminică, este o reeditare a fina
lei campionatului mondial din 
1973, de la Belgrad : România — 
Iugoslavia.

Lotul nostru se pregătește in
tens — sub conducerea cuplului 
de tehnicieni Constantin Popescu,

ta juniori și junioare
te formațiile S.C. Magdebtire. Ta- 
tabanya, Pogon Sczcczin, S.K.R.A. 
Varșovia șî F.K.S. Cracovia. S-au 
jucat partide de cîte două repri
ze a 15 minute. Campioana noas
tră a avut o comportare bună, 
clasîndu-se pe locul II. după S.C. 
Magdeburg. Iată rezultatele rea
lizate de I.E.F.S. ! cu Sczeczin 
7—7, cu Tatabanya 5—4, cu Var
șovia 12—9, cu Cracovia 12—10, 
cu Magdeburg 8—12.

• Astăzi, ta sala Floreasca, se 
dispută dubla întîlnire de juniori 
și junioare dintre formațiile 
României și R.D. Germane. Par
tida feminină este programată la 
ora 18,30, iar cea masculină la 
19,30. SImbătă, Ia Sf. Gheorghe, 
formațiile de juniori și junioare 
ale României și R.D. Germane 
vor susține noi întîlnîri.

S-AU ÎNCHEIAT preliminariile 
COMPETIȚIILOR EUROPENE LA POLO

• Dinamo Buturcști în semifinala de la Amersfort (Olanda)
S-au încheiat întrecerile pre

liminare ta C.C.E. și Cupa cupe
lor la polo, astfel că — la această 
oră — sîntem în măsură să pu
tem anunța rezultatele complete 
și echipele calificate.

C.C.E. _ GRUPA A (Black
pool) 5 1. O.S.C. BUDAPESTA 8 p
— R.H. Kosice 12—7. Scaldis An
vers 13—8, ATSE Graz 11—4, E- 
verton 10—3; 2. R.H. KOSICE 5p
— Scaldis 7—7, ATSE Graz 16—4, 
Everton 19—4; 3. Scaldis 3 p — 
Everton 2—3. ATSE Graz 7—4 ; 4. 
ATSE Graz 2 p — Everton 5—2 ; 
5. Evertoa 2 p;

GRUPA C (Amersfort — Olan
da) • 1. PARTIZAN BELGRAD
6 p — Istanbul 12—0, Helsingfors 
(Finlanda) 10—3. Den Roben (O- 
Ianda) 5—4 ; 2. DEN ROBBEN 4 p
— Helsingfors 13—2, Istanbul 
12—1 ; 3. Istanbul 2 p — Helsing
fors 8—6; 4. Helsingfors 0 p.

GRUPA D (WPrzburg—R.F.G1: 
1. S.V. WURZBURG 7 p — MGU 
Moscova 6—5, Bareelonetta 6—3, 
Ethnikos Pireu 2—2, T-S.K.A. 
Sofia 8—3; 2. MGU MOSCOVA
6 p — Ethnikos 7—2, Ț.S.K.A. 
10—5, Bareelonetta 6—2 ; 3. Ethni
kos 4 p — Ț.S.K.A. 3—2, Barce-

• TELEX • TELEX • TELEX TELEX • TELEX • TELEX •
FOTBAL. „Cupa Balcanică" a fost 

cucerita de Akademik Sofia, care în 
returul finalei, cu Vardar Skoplie, a 
cîștigat ca 2—1 (în tur 0—0). C. F. 
Barcekma—Manchester City 3—2 (meci 
amical). Italia (tineret) — Fortuna 
Dusseldorf >—L La Varșovia, în tur
neul UKF.A. (juniori) : Polonia—Sue
dia 2—1 (1—o, (în tur 2—1). Polonezii 
s-au calificat în turneul final. în 
aceeași competiție : R. D Germană— 
Bulgaria •—•. La 20 noiembrie în 
C. E. (grupa a 4-a) se va disputa, 
la Glasgow, meciul Scoția—Spania. 
Antrenorul echipei Spaniei, Ladislao 
Kubala, a alcătuit următorul lot : 
Iribar, Miguel Angel (portari) ; Be
nito, Capon, Sol, Costas. Villar. Cas
tellanos, Planas, Martinez, Irureta^ 
Garate, Bexaeh, Churrucua, Quini si 
Jaen • Turcia — Austria 0—1 (0—1) 
A iharcat Storing (min. 4). Meci a- 
mical ia Istanbul, arbitrat de brigada 
română H. Petriceanu, I. Rus și C. 
Niculescu. • Desfășurat ieri la Praga 
meciul amical de fotbal dintre se
lecționatele Maniei șl Cehoslovaciei 
s-a terminat la egalitate : 2—2 (1—0).

Dan Bălășescu — și va participa 
la două verificări î vineri — după 
cum se știe — în compania lotu
lui secund, iar duminică, la Plo
iești, lotul A va juca cu Pro
gresul București, iar lotul B cu 
Vulturul Ploiești

ECHIPA li. f. GERMANIA
SOSEȘTE AII

Meciul dintre selecționatele 
masculine ale României și R.F. 
Germania continuă să suscite in
teres, cu atît mai mult cu cît 
se apropie ora de începere t 
mîine, ora 20, în Palatul Sportu
rilor și Culturii. Și în timp ce 
oaspeții, dună ce și-au încheiat 
pregătirile la Miinchen, sînt aș
teptați să sosească în cursul zilei 
de azi la București, reprezentan
ții noștri își continuă cu asidui
tate antrenamentele, sub condu
cerea antrenorilor N. Nedef și O. 
Vlase, care au la dispoziție urmă
torul lot : Dincă. Orban (portari), 
Tudosie, Voina, Cosma, I icu. 
Stockl, Gunesch, Birtalan. Kicsid, 
Drăgăniță, Ștef șî Dan Marin. Lor 
li se vor adăuga Penu și Gațu, 
care se vor întoarce vineri dimi
neața de la Ljubljana, unde au 
participat la meciul dintre Iugo
slavia și Selecționata lumii. Fste 
de așteptat ca omogenitatea for
mației, în special unitatea sa su
fletească să se arate și cu acest 
prilei arme de temut, chiar dacă 
în ultima vreme reprezentativa 
noastră nu a fost reunită în tota
litatea ei prea mult timp.

împreună cu cei doi jucători 
români, vineri dimineața vor sosi 
la București și arbitrii iugoslavi 
care vor conduce cele două parti
de (al doilea joc va avea loc du
minică la Ploiești) dintre cele 
două formații. Fste vorba de P. 
PUPICI și L. PETROVICI.

lonetta 5—5 ; 4. T.S.K.A. 2 p — 
Bareelonetta 5—4 ; 5. Bareelonetta 
(Spania) 1 p.

In GRUPA B (Stockholm) : 1. 
DINAMO BUCUREȘTI 6 p. 2. 
PRO RECCO (Italia) 4 p. 3. SKK 
Stockholm 2 p, 4. OSLF Odense 
(Danemarca) 0 p.

Grupele semifinale (15—17 no
iembrie) se va desfășura la Amers
fort (Olanda) — Den Robben, 
Dinamo Buc., MGU Moscova si 
R.H. Kosice șl la Budapesta — 
OSC, Partizan Belgrad, Pro Rec- 
co și S.V. Wurzburg.

CUPA CUPELOR — GRUPA A 
(Hamm — R.F.G.) : 1. MLADOST 
ZAGREB 6 p — Rotte Erde Hamm 
9—7, Vitesse (Olanda) 6—3, Canot
tieri Napoli 3—2 ; 2. VITESSE 3 p 
— Canottieri 4—4. Rotte Erde 
9—8 ; 3. Rotte Erde 2 _ p — Ca
nottieri 9—3 : 4. Canottieri 0 p.

GRUPA B (Sofia) : 1. FERENC- 
VAROS BUDAPESTA 4 p — Aka- 
demik Sofia 9—7 ; Hermes Co
penhaga 10—5 ; 2. AKADEMIK
2 p — Hermes 7—2 ; 3. Hermes
Copenhaga 0 p. Pentru turneul fi
nal (Budapesta, 15—17 noiembrie) 
s-au calificat : Mladost, Vitesse, 
Ferencvaros și Akademik.

Au marcat pentru oaspeți Gadochn 
(min. 30) și Szarmak (min. 53), iar 
pentru gazde, Sveglik (min. 61), 
Masni (min. 74).

BASCHET. Echipa masculină a 
Cehoslovaciei, aflată în turneu în 
S.U.A. a jucat la Sheboygan (Wiscon
sin) cu o selecționată universitară 
locală, pe care a învins-o cu 73—73 
(39—37).

BOX. Campionul european la cate
goria grea Joe Bugner l-a învins la 
puncte, în 10 reprize, pe fostul cam
pion al lumii (versiunea WBA), ame
ricanul Jimmy Ellis.

CICLISM. Turul Columbiei a fost 
cîștigat de columbianul Carlos Hu- 
lio Aiachoque. Italianul Felice Gi- 
mondi și spaniolul Domingo Peru- 
rena s-au situat pe locurile 13 (la 
12 :08) și. respectiv, 18 (la 15 :04). 
Fiind obligat să se reîntoarcă în Eu
ropa. pentru a participa la cursa de 
6 zile de la Zurich, ciclistul danez

DE TENIS
LONDRA (Agerprcs). — La Bil

lingham au început întrecerile tur
neului de tenis pentru „Cupa 
Dewar". Turul I. simplu bărbați : 
Gottfried — Năstase 6—2, 6—4 ; 
Connors — Dowdeswell 6—4, 7—5 : 
Gisbert — Warboys 6—1, 4—6, 6—1 ; 
Molina — Gebert 6—4, 6—2 ; Oran- 
tes — Holmes 6—1, 6—3 ; Fillol — 
Velasco 6—0. 5—7, 6—4 : Cox — Pa- 
sarell 7—6, 7—6 ; Jauffret — Moore 
6—4. 6—3. Turul II : Vilas — Ro- 
driguez 6—4. 6—7 6—3 ; Riessen — 
Cornejo 6—3, 3—6, 7—5 ; Van Dillen
— Franulovici 7—6, 6—7, 6—4 ; Ra
mirez — Fillol 6—2, 6—3 ; Oran-
tes — Molina 6—4, 7—6 ; Gottfried
— Cox 4—6. 7—6, 6—4. Turul I,
simplu femei : Jausovec — Fernan
dez 6—1. 6—3. J. Newberry — Vir
ginia Ruzici 6—4, 7—6 ; J. Heldman
— s. Baker 6—3, 6—3.

HONG KONG. — Datorită unor 
ploi torențiale, care au durat trei 
zile, fazele finale ale turneului in
ternațional de tenis de la Hong 
Kong au fost anulate. Organizatorii 
au decis ca premiul concursului să 
fie împărțit în mod egal intre cei 
patru semifinaliști : australienii
John Newcombe, Ken Rosewall, 
neozeelandezul Onny Parun și ame
ricanul Boscoe Tanner.

PROFIL

ANNELORE ZINKE

CAIAC

ORESTE PERRI (Italia)
în prima zi a finalelor de caiac din 

cadrul campionatelor mondiale, des
fășurate recent la Xochimilco — Ciu
dad de Mexico, tînărul sportiv italian 
Oreste Perri a furnizat o mare sur
priză, cucerind medalia de bronz la 
K 1 — 1 000 m. Era pentru prima oară 
cînd un caiacist italian urca pe oo- 
diumul laureaților la campionatele 
lumii. A doua zi, același sportiv avea 
să realizeze, însă, o performantă 
superioară, poate neașteaptă dar oe 
deplin meritată — tocul I și medalia 
de aur în greaua probă de fond, la 
10 000 m, în care, printre alții, l-a 
învins pe consacratul caiacist sovietic 
Aleksandr Saporenko.

Oreste Perri nu este, totuși, un 
nume nou în elita caîaciștilor. Clasat 
pe locul 5 Ia C.M. de la Copenhaga 
(1970), pe locul 6 la Belgrad (1971) 
șî pe locul 4 la Tampere (1973). 
Oreste Perri, născut la 27 Iulie 195! 
la Cremona, membru al clubului Ca
nottieri Bissolati di Cremona, este un 
caiacist talentat, bine dotat fizic 
(1,83 m, 83 kg), pe care nu numai

Ole Ritter a anunțat că renunță Ia 
cea de a patra tentativă de doborîre 
a recordului mondial al orei, deținut 
de campionul belgian Eddy Merckx 
cu 49,431 km. Cursa de 6 zile de la 
Munchen a revenit perechii alcătuite 
din australianul Graeme Gilmore și 
veștgermanul Sigi Benz,

HALTERE. Selecționata R. P. Chi
neze, aflată în turneu în Marea Bri- 
tanie, a întîlnit, la Cardiff, echipa 
Țării Galilor, pe care a întrecut-o cu 
5—3.

HANDBAL. La Copenhaga, în C.C.E. 
(feminin) Frederiksberg Idraets — 
TW GOTWALDOV 13—10 (7—3) — meci 
tur, din „optimi**

HOCHEI. Primele rezultate în „Cupa 
Prietenia*4 la juniori : R. D. Germa
nă—România 5—4 (0—0, 2—3. 3—1) ;
Cehoslovacia—Bulgaria 12—3 (5—0,
2—1, 5—2) în meci amical la Sum
perk (Cehoslovacia) : Suedia—Ceho
slovacia 6—4. în turneul pentru cupa 
oferită de ziarul „Izvestia*4, la Praga,

MANILA, turul I : Dent — Mar
cial 6—4, 6—4 ; Warw'ick — Rafon 
6—2, 6—4 ; Lara — Hernandez 6—3, 
6—0 ; McNair — Giltinan 1—6, 6—3, 
6—1.

OSLO, turul I : Loyo Mayo — 
Zugarelli 6—3. 6—7, 6—4 ; Andersson 
— Taylor 6—2, 3—6, 7—6 ; in pro
ba de dublu : Battrick, Stilwell — 
Christensen, Elvstroem 6—2, 5—7, 
7—5 ; Nordberg, Larsen — Waltke, 
Crawford 7—6, 3—6, 7—6.

LONDRA (Agerpres). — Comitetul 
director al Federației internaționale 
de tenis a decis crearea unei co
misii feminine, avînd ca președinte 
pe Walter Elcock și ca membre de
legate pe Billie Jean King, Chris 
Evert și Ann Jones.

LONDRA (Agerpres). — Clasa
mentul „Marelui Premiu F.I.L.T." 
după desfășurarea ultimelor tur
nee : 1. Vilas — 695 puncte ; 2.
Borg — 607 p ; 3. Connors — 558 
p ; 4. Orantes —• 550 p ; 5. Năstase 
— 470 p ; 6. Ramirez — 416 p ; 7. 
Smith — 416 p : 8. O. Parun — 
394.5 p : 9. Tanner — 392 p ; 10.
Newcombe — 377 p.

GIMNASTICĂ

[R. D. Germană]
Annelore Zinke s-a prezentat la 

campionatele mondiale de la Varna 
fără vreo peiformanță deosebita in 
cartea sa de vizita. Șî s-a înapoiat 
acasâ cu medalia de aur la paralele? 
Asemenea altor sportive (Natalia Ku- 
cinskaia, de pilda, în 1966), debutul 
international cl Annelorei Zinke a 
constituit o veritabilă surpriză pen
tru lumea specialiștilor, ea impunîn- 
du-se într-o maniera categorică la pa
ralele, aparat la care, la Varna, a 
cucerit titlul de campioană mondia
lă. Exercițiul său, dominat de cîteva 
elemente de mare dificultate, cu tre
ceri spectaculoase de pe o bară pe 
alta, a fost notat cu 9,95, maximumul 
acordat de arbitri la această ediție 
a ,.mondialelor”. Annelore Zinke, 
membră a clubului Dynamo Berlin. 
S-a născut la 10 decembrie 1953 
dintr-o familie de sportivi. Tatăl său 
o practicat tirul, iar mama sa a fost 
o bună handbalistâ. înălțimea sa re
dusă (1,54 m. 42,5 kq) a determinat-o 
Pe Annelore să opteze pentru gim
nastică. la vîrsta de 9 ani, so^rt în 

.care primii pași i-au fost călăuziți 
de antrenarea Hetzke. în 1973 si 
1974 s-a clasnt do locul 2 la paralele 
în campionatul R.D. Germane.

antrenorul său. Adriano Amigoni, ci 
și mulțî alți specialiști îl considera, 
mai ales după victoria de la Xochi
milco, ca unul din pretendenții la o 
medalie olimpică.

Cehoslovacia—Suedia 4—2 (0—1, 3—1, 
1—0). în clasament conduce echipa 
U.R.S.S. cu 12 p, urmată de Sue
dia 5 p. Cehoslovacia 2 p, Finlan
da 1 p.

ÎNOT. La Halle, multipla record
mană mondială și europeană Kor- 
nelia Ender a cîștigat proba de 100 m 
liber cu 57,55, timp inferior cu nu
mai 59 sutimi de secundă recordului 
mondial pe care-1 deține.

ȘAH. După 6 runde în turneul de 
la Priștina, conduce Farago (Ungaria) 
cu 4Vî p. După 4 runde, în turneul 
de la Veneția, conduc Smîslov 
(U.R.S.S.). olandezul Timman și ca
nadianul Duncan Suttles — cu cîte 
3 puncte. Meciul U.R.S.S.—Iugoslavia, 
desfășurat la Belgrad, s-a încheiat cu 
scorul de 19V2—16V2 P în favoarea șa
hiștilor sovietici • Partida a 22-a 
dintre Karpov și Korcinot a fost amî- 
nată din cauza îmbolnăvirii lui 
Karpov.

VOLEI. în primul tur a! C.C.E : 
DTJ Vicna—C. A. Luxemburg 0—3
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