
Ld iimiajia wvarașuiui

NICOLAE CEAUȘESCU
IERI A ÎNCEPUT VIZITA

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România, 
Ceaușescu.
rești într-o vizită oficială de prie
tenie în țara noastră, dr. Kenneth 
David Kaunda, președintele Par
tidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia, împreună cu soția, doam
na Betty Kaunda.

Ceremonia sosirii a avut Ioc pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
care a fost împodobit sărbătorește. 
Drapelele României și Zambiei, 
arborate pe frontispiciul salonului 
oficial, încadrau portretele celor 
doi președinți. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Bun sosit 
în Republica Socialistă România 
Excelenței sale dr. Kenneth Da
vid Kaunda, președintele Par
tidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia" ; „Să se dezvolte și sâ 
se întărească prietenia și colabo
rarea dintre popoarele Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Zambia".

La coborîrea din avion, pre
ședintele Kenneth David Kaunda 
și doamna Betty Kaunda sint sa
lutați cu cordialitate de președin
tele Nicolae Ceaușescu și de to
varășa Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți își manifestă 
satisfacția pentru această reve
dere strîngîndu-și îndelung mîini- 
le, îmbrățișîndu-se cu căldară.

Are loc solemnitatea sosirii 
in» Iți lor oaspeți, care se încheie 
cu defilarea gărzii de onoare.

Numeroși bucurețteni prezenți

secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste 

și a tovarășei Elena 
luni au sosit in Bucu-

pn-la aeroport fac o entuziastă 
mire solilor poporului zambian. 
Mulțimea ovaționează pentru prie
tenia dintre cele două țări și po
poare, aclamă cu multă căldură 
Pe președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth D. Kaunda, exprimîn- 
du-și satisfacția pentru reluarea 
dialogului Ia înalt nivel româno- 
zambian.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Kenneth David 
Kaunda răspund prietenește acla
mațiilor, apoi, într-o mașină es
cortată de motocicliști, părăsesc 
aeroportul.

De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai Capitalei fac aceeași 
manifestare caldă, de deosebită 
stimă și considerație celor doi 
președinți, aplaudă cu însufleți
re, manifestind pentru prietenia 
dintre cele două țări și popoare.

Luni după-amiază, dr. Kenneth 
David Kaunda, președintele Par
tidului Unit al Independenței Na
ționale, președintele Republicii 
Zambia, împreună cu doamna 
Betty Kaunda, au făcut o vizită 
protocolară 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România 
Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușescu, au oferit 
un dineu oficial în onoarea pre
ședintelui Partidului Unit ai In
dependenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda. și a doamnei 
Betty Kaunda.

tovarășului Nicolae 
secretar general al 

Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste 
și tovarășei Elena
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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

DE AZI, ÎN SALA VICTORIA DIN PLOIEȘTI, HANDBAL FEMININ

A XV-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI tk

• Paiticipi reprezentativele Iugoslaviei, României, Uniunii Sovietice, Poloniei si R. D. Germane
Astăzi după amiază încep — 

în sala Victoria din Ploiești — 
întrecerile celei de a XV-a ediții 
a competiției internaționale de 
handbal „TROFEUL CARPAȚI". 
Primele trei clasate la ultima e- 
diție a mondialelor — reprezen-

PROGRAMUL PRIMELOR 
DOUA ZILE

MARȚI : ora 15,45 — festivitatea 
de deschidere : 17 : ROMANIA I
- ROMANIA II ; 18.15 : U.R.S.S.
- POLONIA; 19.30: IU3OSLAVIA
- R. D. GERMANA;

MIERCURI : ora 17 - ROMANIA 
II - IUGOSLAVIA; 18.T5- UASS.
- RD. GERMANA; 19.30: ROMA 
N1A - POLONIA.

au dominat ultimele ediții ale 
mondialelor și care nutresc spe
ranța să joace același rol la C. M. 
din 1975 și — 
reunească în 
Montreal ’76.

Situat între 
campionatelor . _
1973 și Uniunea Sovietică — 1975), 
-Trofeul Carpați" poate să dea 
specialiștilor și spectatorilor mă
sura progresului în acest sport, 
tendințele de ordin tehnic și tac
tic aflate la orizontul handbalului

mai ales — sâ se 
turneul olimpic

două ediții ale 
lumii (Iugoslavia —

feminin. Fără îndoială, vor evo
lua în acest turneu marea majo
ritate a sportivelor care vor lupta 
în 1975 pentru titlul mondial și în 
1976 pentru cel olimpic.

In mod Cresc, atenția amatori
lor de sport ce vor lua loc în 
tribunele sălii Victoria din Plo-

Hristoche NAUM

(Continuare In pag. a 4-a)

Miine, etapa a 14-a din Divizia A la fotbal

tativele Iugoslaviei, României și 
Uniunii Sovietice — împreună cu 
fosta campioană a lumii, echipa 
R. D. Germane, cu formația Po
loniei (revelația ultimului sezon 
internațional) și cu formația se
cundă a României se angajează 
într-o dispută cu multiple semni
ficații. De azi pînâ duminică 
vom asista la confruntarea ce
lor mai bune formații de hand
bal feminin din lume, echipe ce

DUPĂ 72 DE ORE
DIN NOU ÎN ARENĂ I

LA UZINA POIANA CIMPINA

ROADELE HĂRNICIEI
In muncă Șl SPORT

in-Un nou popas la o unitate _
dustrială — de astă dată UZINA 
POIANA CIMPINA — pentru a 
vedea cu ce succese în producție 
și sport este întîmpinat cel de-aî 
XI-lea Congres al partidului.

O întreprindere veche, al cărei 
act de naștere a fost emis în 
1900. Atunci a fost o baracă, a- 
poi o hală metalică, ajungînd azi 
— datorită sprijinului primit în 
ultimii ani — o mare și binecu
noscută unitate industrială.

De cum intri în curte, îți daî 
seama de profilul uzinei. De o 
parte — tractoare puternice, cu 
șenile, dar cu o „față" puțin obo
sită, care denotă că au luat parte 
la... mari „bătălii" în construcții s

de alta — tractoare frumos vop
site, ca ți not

„Da, acesta este profilul nostru 
— ne spune tovarășul Gheorghe 
Ghimbaș, secretarul comitetului 
de partid —, reparăm tractoare 
și motoare grele, de peste S0 CP, 
necesare sectorului de construcții. 
lUai facem piese de schimb pen
tru motoare și tractoare, 
unica unitate din țară 
coastă preocupare".

Vrem să aflăm cum 
cel de aici, care Ie sint 
tele in întîmpinarea celui de al 
XI-lea Congres ai partidului și 
ni se vorbește cu modestie des
pre succese deosebite.

Edificator este faptul că între-

Sintem 
cu a-

muncesc 
rezulta-

prinderea și-a realizat planai
1974 incâ de la 20 august a.c. 
va termina cincinalul la 21 iunie
1975 ! Acestea ar fi ,.ln mare*™ 
Dar cite altele nu se mai pot 
spune despre hărnicia clmpineni- 
lor. Cînd ni se arată cum s-au 
realizat o serie de indicatori — 
producția globală, productivitatea 
muncii, producția-marfâ — de 
fiecare dată remarcăm procente 
de peste sută la sută. Aceasta, 
deși angajamentele celor care lu
crează aici au fost mereu majo
rate t la beneficii peste plan, la

Modesto FERRARJN1

(Continuare în pag. 2-J)

Iii miwiwm ttuii oi u u-ie, conis
ÎNTRECERI populare 

CU MII DE PARTICI* 
FANȚI

Duminica, în foarte 
multe localități din țară, 
au avut loc numeroase 
acțiuni de masă, prin 
care tineretul sportiv a 
ținut să salute marele 
eveniment politic din 
viața partidului și po
porului nostru — Con
gresul al XI-lea al 
P.C.R.

La Timișoara, de pil
dă, s-au întrecut la cros 
5 000 de tineri muncitori, 
elevi și studenți, curse
le fiind urmărite șl a- 
plaudate de un nume
ros public. Aproape 6000 
de concurenți a reunit 
crosul desfășurat la Bră
ila, peste 1000 la Giur
giu.

Aproape 10 000 de ti
neri și tinere din orașe
le și satele județului 
Olt au participat la 
competiția polisportivă 
„CUPA CONGRESULUI* 
care a cuprins în pro
gram întreceri de cros, 
meciuri de fotbal, bas

chet, handbal șl volei, 
concursuri de popice și 
orientare turistică. De 
un deosebit succes s-au 
bucurat întrecerile des
fășurate la Baîș, Caracal, 
Corabia, Potcoava șl 
Piatra Olt. In aceiași 
timp, o ștafetă alcătuită 
din 3000 de participant! 
a pornit pe cinci trasee, 
urmînd să sosească la 
Slatina în ziua de 24 
noiembrie pentru a adu
ce mesajul tineretului 
sportiv adresat celui 
ae-al XI-lea Congres al 
partidului.

„Cupa metalurgistu
lui", desfășurată în ca
drul Combinatului side
rurgie din Reșița (3 000 
de concurenți, în prime
le etape), și-a consumat 
finalele, trofeul revenind 
sportivilor secției „La
minoare".

CONSFĂTUIRE 
METODICA 

LA CLUBUL DINAMO

Clubul sportiv Dina
mo București, în cola
borare cu Centrul de

cercetări pentru educa
ție fizică și sport, orga
nizează vineri 22 noiem
brie o consfătuire me
todică cu tema : „Locul 
pregătirii fizice în con
ceptul antrenamentului 
sportiv contemporan". 
Această acțiune, dedica
tă celui de al XI-lea 
Congres at P.C.R., va 
avea loc în sala de fes
tivități a clubului. Sînt 
Invitați antrenori și teh
nicieni ai cluburilor 
sportive din Capitală șl 
din țară.

„DANUBIUS ’74°

Tradiționala acțiune 
eultural-artistică „Danu- 
bius", organizată sub 
auspiciile Comitetului 
județean Galați al 
P.C.R., a purtat în acest 
an pregnant amprenta 
marelui forum al comu
niștilor. Pe vasta ei a- 
gendă, un loc important 
îl ocupă manifestările 
sportive : întreceri si 
demonstrații la handbal, 
volei, popice, șaii ș. a. 
La Galați, Tecuci, Tg.

Oamenii de gol ai Sportului studențesc manifestă nesiguranță fi la exe
cutarea penaltgului. latâ-l in fotografia noastră pe Ion Constantin șutind 

timorat, imprecis, fi permitindu-i lui Bathori I sd respingă in corner 
Foto : Drago? NEAGU

La numai 72 de ore după flu
ierele finale ale jocurilor etapei 
a XlII-a. competitoarele Diviziei A 
sint chemate din

miine are loc a XlV-a etapă din 
cea mai 
balistici
„runde"

importantă competiție fot- 
a țdrii. Programul acestei 
este următorul;

AL PARTIDULUI
Bujor, Berești și alte lo
calități concursurile sînt 
în plină desfășurare. 
(T. S.).

PRIMUL REFUGIU ALPIN 
IN FAGARAȘ

Alpir.iștii sibienl, îm
preună cu iubitori ai 
drumeției din județul 
lor și din alte județe au 
înscris o frumoasă rea
lizare. Cu sprijinul Con
siliului popular jude
țean. el au amenajat un 
refugiu, metalic în mun
ții Făgăraș, la 2 300 me
tri altitudine, pe malul 
lacului Călțun.

Membrii centrului ju
dețean „Salvamont", în 
colaborare cu clubul „A- 
micii munților", spriji
niți de iubitorii drume
ției din Sibiu, Mediaș, 
Cluj-Napoca, Turda,
Alba Iulia, au prestat 
pentru această realizare 
aproape 300 zile de mun
că patriotică.

Realizarea a fost de
dicată Congresului al 
XI-lea al partidului. 
(Ilie IONESCU, coresp.).

nou in arenă :
GALATI : F. C
ARAD ; U.T.A.
TIMIȘOARA : Politehnic*
CLUJ-NAPOCA : „V
CONSTANTA : F. C
RM. VILCEA : Chimia
CRAIOVA : Universitatea
SATU MARE .- Oltapi*
BUCUREȘTI ; Sleoua

— meciul »• dkputâ

■ Jiul (arbitru : Gh. Vasiietcu I)
- C.F.R. Cluj-Napoca (C. Niculescu)
— Dinamo (!. Chifibar)
— Steagul roșu (M. Buzea)
- A. SA. Tg. Mureș (Fr. Coloși)
— Sportul studențesc (V. iacob)
- F. C. Argeș (Gh, LImona)
— F.C.M. Reșița (Tr. Moarcâș)
— Politehnica lași (C. GhiJA) 

pe stadionul Steaua —

Toate -intilnirile încep la ora 14. 
Partida de la Constanta va fi te
levizată In întregime. (Continuare în pag, 2-3)

MIERCURI, 27 NOIEMBRIE

„OPTIMILE" CUPEI ROMÂNIEI
Ieri, la sediul F. R. Fotbal, a avut loc tragerea la sorți pentru „opti

mile" Cupei României. Din urnă au ieșit, în ordine, următoarele Împere
cheri de echipe, care se vor întrece in cadrul unei singure partide, pe 
teren neutru :
F.C.M. REȘIȚA
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
„POLI" TIMISOARA 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
A.S.A. TG. MUREȘ 
JIUL
„U" CLUJ-NAPOCA 
U.T.A.

— PROGRESUL BRAILA
— STEAGUL ROȘU
— STEAUA
— BIHOREANA MARGHITA
— C. S. BOTOȘANI
— RAPID
— ȘTIINȚA PETROȘANI
— UNIV. CRAIOVA

Meciurile se vor disputa miercuri, 27 noiembrie, de la ora 13,30.
Orașele care vor găzdui meciurile vor fi stabilite de comun acerai 

între delegații echipelor.



DE TENIS DE MASĂ ALE ȚĂRII
La capătul unor întreceri dîrze 

da care au luat parte cele mai 
bune echipe (opt de fete și nouă 
de băieți), titlurile de campioane 
ale țării la tenis de masă au in
trat în posesia formațiilor C. S. 
Arad II (feminin) și C.S.M. Cluj- 
Napoca (masculin). Iată în ima
ginile alăturate pe componenții 
noilor echipe laureate i

1. C. S. Arad II. de la stingă : 
Ildiko Gyongposi <17 ani), Livia 
Căruceru (20 ani), antrenorul 
Emil Procopet. Liana Mihuf (16 
ani).

Foto I Istvan CSUTAK, Sf. 
Gheorghe.

2. C.S.M. Cluj-Napoca (pentru a 
15-a oară campioană republicană): 
președintele secției Ladislau Baka, 
juniorul Adrian Cuc, antrenorul e- 
tmerit Farkas Paneth, Șerban Do- 
boși, Dorin Giurgiucă și Ernest 
Papp.

HUUDTOIII HUOIIU HOriRH

CU SANSE ’ MARI LA CUPA F.I.R.A.
De vorbă cu antrenorii echipei naționale la întoarcerea din Cehoslovacia
In cursul după amiezii de ieri, 

am așteptat — alături de muiți 
suporteri — sosirea reprezentati
vei de rugby a României, victo
rioasă și în ultima partidă a se
zonului internațional : 16—6 cu
selecționata . Cehoslovaciei. Deși 
cursa de Praga a venit cu întîr- 
ziere din cauza ceții, iubitorii 
rugby-ului — prezenți în număr 
mare la aeroport — i-au întîm- 
pinat pe reputații noștri sportivi 
cu aplauze și buchete de flori. 
Antrenorii echipei române au a- 
vut amabilitatea să ne facă scur
te declarații. Antrenorul Petre 
Cosmăncscu ne-a spus : „Trebuia 
să obținem și această victorie ! 
Băieții au intrat deciși în teren, 
au jucat grupat și atent în prima 
repriză, asigurîndu-și succesul. 
După pauză am slăbit puțin alura. 
Menționînd că jocul cu formația 
Cehoslovaciei ne-a oferit și posi
bilitatea de a încerca alți doi ti
neri (Mușat și Stoica — n. r.), 
care au corespuns, vreau să sub
liniez că încheiem astfel un sezon 
deosebit de bogat și de bun pen

tru rugby-ul nostru, un sezon in 
care n-am cunoscut înfrîngerea. 
Firește, în aceste condiții avem 
drum deschis spre primul loc al 
Campionatului european și nu e 
un secret că sîntem deciși să in
trăm în posesia mult rîvnitci cupe 
F.I.R.A.".

Antrenorul federal Valeriu Iri- 
mescu ne spune, la rindul său, cîte- 
va lucruri interesante : „Deși mul
tă lume a fost tentată să creadă că 
jocul cu echipa Cehoslovaciei a 
fost ușor, trebuie să declar că, 
dimpotrivă, întîlnirea se arăta 
foarte grea de la bun început. 
Motivul ? După succesul în fața 
Franței, care ne-a adus o mare 
satisfacție, venea un joc în care 
pe lingă valoare trebuia să-și spu 
nă cuvîntul și seriozitatea rug 
byștilor noștri din cauză că exis
ta pericolul subestimării adversa
rilor. Acest prag a fost trecut cu 
brio din prima repriză cînd toate 
eforturile adversarilor noștri au 
fost anihilate. întreaga echipă a 
prestat un travaliu remarcabil".

Horia ALEXANDRESCU

il 
su

Distil 
emerită 
recente: 
niei“, S 
pune n 
și prin 
puitoare

S-a i‘Tniâe“ I.E.F.S.-OLIMPIA, UN
Desfășurarea meciurilor etapei 

a 6-a a Diviziei feminine A im
pune cîteva amănunte. Iată-le :

I.E.F.S. — OLIMPIA BUCU
REȘTI (83—76). Ambele echipe, 
formate în exclusivitate din ele
mente tinere, au oferit un exce
lent -spectacol — o reală propa
gandă pentru baschet — pentru 
care merită felicitări. Olimpia a 
început furtunos și datorită dese
lor interceptări și contraatacuri 
(obținute printr-o' apărare agre
sivă), ca și remarcabilei precizii a 
aruncărilor de la semidistanță și 
distanță (în care s-a remarcat 
Florentina Căprița), a condus 
timp de 37 de minute, uneori la 
diferențe apreciabile (min. 18 î 
42—27, min. 22 : 50—36). La rîn-

dul lor, studentele au răspuns 
prin apărare presing și — treptat 

■— au redus din handicap. în min. 
37 ele au luat conducerea (73—72), 
pe care nu au mai cedat-o, în 
fața unei echipe care nu a știut 
să modifice, la timpul potrivit,

MARGINALII LA „CUPA ROMÂNIEI"

REPREZENTANȚII „NOULUI VAL" AU DAT TONUL
In probele de spadă și săbiei

Și în celelalte două probe din 
eadrul finalelor „Cupei Româ- 
miei", spada și sabia, valoarea teh
nică a concurenților a fost, In cele 
din urmă, determinantă. Pentru 
proba de spadă este de semnalat 
mai ales ambiția reprezentanților 
tinerei generații de a se ridica la 
nivelul trăgătorilor consacrați și 
uneori de a-i depăși. Evoluțiile 
lui Szabo, Angelescu și Popa în
deosebi, ocupanții primelor trei 
locuri, sportivi sub 23 de ani, ple
dează în susținerea afirmației 
noastre.

In general, finala de 12 a reunit 
75 la sută spadasini sub 25 de 
ani, ceea ce dovedește preocupa
rea antrenorilor, în special a ce
lor de la Steaua, în frunte cu 
neobositul tehnician care este 
Constantin Stelian, de a aduce în 
prim-plan trăgători tineri cu mari 
posibilități de progres și de afir
mare.

Remarcînd tinerețea animatori
lor acestei probe, se impune să a- 
ducem în discuție și necesitatea 
ca ei, într-un permanent efort de 
autodepășire, să se situeze la ni
velul tehnicii moderne, a primului 
eșalon internaționaL Este vorba 
în special de lucrul pe lamă, de 
continuarea acțiunilor inițiale și 
de valorificare maximă a tuturor 
erorilor tactice ale adversarilor.

„Cupa României" a demonstrat 
încă o dată că proba de sabie 
râmîne cea mai spectaculoasă. 
IrimiciuC a triumfat, firesc, prin 
valoarea sa dar lașul a fost pre
zent în turneul final cu încă 3 
sportivi, în ordine, Dan Popescu, 
Victor Olaru și Mihai Michere. 
Ideea antrenorilor N. Pufnei și 
Ilie Tudor de a crea un centru 
specializat la sabie, iată că a și 
prins contur.

Dar, deocamdată, centrul de 
greutate al acestei probe râ
mîne clubul Steaua, cu 7 fi- 
naliști, dintre care 5 (C, Ma
rin, Pop, Mustață, Oancca ’și 
Mancaș) sînl trăgători foarte 
tineri. Ceea ce pentru antrenorii 
Stelei și ai lotului, totodată, D. 
Mustață și C. Nicolae reprezintă 
o bază foarte solidă pentru obți
nerea în continuare a unor re
zultate prestigioase. în șlefuirea 
tinerelor talente prof. L. Rohoni, 
în calitate de antrenor coordona
tor al lotului, colaborează nemij
locit atît cu tehnicienii de la Stea
ua cît și cu cei din celelalte clu
buri (Poli Iași, I.E.F.S., Șc. sp. 1 
etc).

în final, subliniem promptitudi
nea și autoritatea cu care direc
toratul tehnic s-a achitat de or
ganizarea competiției, preocuparea 
mai atentă pentru disciplinarea u-

nor sportivi cu tendințe de aba
teri de la prevederile regulamen
tului (Nicolae — Poli Iași, Crișu 
— Steaua și alții — avertisment 
pentru proteste la deciziile arbi
trilor). competența și obiectivita
tea judecătorilor de planșă.

Tiberiu ST AMA

CLASAMENTELE DIVIZIEI A
MASCULIN

1. DINAMO 11 11 0 1067-701 22
2. Steaua 11 10 1 988—742 21
3. „U" Timiș. 11 9 2 844-748 20
4. IEFS 11 8 3 814-751 19
5. ,,U" Cluj-Napoca

11 5 6 761—790 16
6. Rapid 11 5 6 755-783 16
7 Farul 11 5 6 803-854 16
8. Pol it. Buc. 11 5 6 751-803 15
9. ICED 11 4 7 737-775 15

10. Polit. Ios5 11 3 8 737-835 14
. 11. CSU Gl. 11 1 10 728-955 12

12. Med. Tg. M.
11 0 11 669-906 11

FEMININ

1. IEFS 6 5 1 411-352 11
2. Crișu! 6 5 1 375—343 11
3. Olîmp. Buc. 6 4 2 390-353 10
4. Poli. 5 4 1 389-247 9
5. ,,U“ Cluj-Napoca

6 3 3 372—382 9
6. Voința Buc. 6 3 3 357-374 9
7. Inst. Ped. Tg M.

6 2 4 339-392 8
8. Rapid 4 3 1 274-232 7
9. ,,U“ Timiș. 5 2 3 329—296 7

10. CSU Galați 6 1 5 370-398 7
11. Constr. 6 1 5 337-445 7
12. ,.U“ iași 6 1 5 290-414 7

REZULTAT NECONCLUDENT
..Premiul de toamnă", una dintre 

principalele alergări din ultimele 
reuniuni ale stagiunii, a prilejuit un 
spectacol atractiv, dar a decepționat 
prin deznodămintul final. Intr-o so
sire strînsă, arbitrii au preferat pe 
Robson lui Kilowat. Argumentul va
labil — recte fotografia sosirii — a 
lipsit și spectatorii au fost ca atare 
îndreptățiți să protesteze împotriva 
Valabilității rezultatului. Cum am 
mai afirmat fn numeroase rtnduri. 
absența fotografiei de la potou aduce 
proaste servicii curselor de caii De 
altfel cîștigătoarea morală a cursei 
trebuie socotită Rațiunea, care a în- 
tîmpinat insă pe parcurs unele inci
dente provocate de adversari, mal 
tnult sau mai puțin, involuntare.

Mențiuni pentru modul cum și-au 
prezentat caii merită antrenorii Oană 
și Vasile Gheorghe. In clasamente 
Gh. Tănase continuă să dețină pri
mele locuri, cu o serioasă opțiune la 
driveri.

REZULTATE TEHNICE: cursa I 
velnlța (I. Oană) 38,6 Galon, sim
plu 2, ordinea 22; cursa □ Staming 
(S. Onache) 34,1 Hidrant, simplu 2, 
event 9, ordinea 22; cursa HI Siliștea 
(Gh. Tănase) 32,7 Sirius, simplu 2, 
event 15, ordinea 12, triplu cîștigător 
«3; cursa IV Izmail (Gh. Ciobanu) 
82, Sfătoasa, simplu 4, event 19, or

dinea 40; cursa V Fundata (I. Oană)
27,4, Partizan, simplu 10, event 11, or
dinea 25, triplu cîștigător 143; cursa 
VI Negara (I, Crăciun) 29,5. Orion, 
simplu 18, event 250, ordinea 345, tri
plu cîștigător 1 478: cursa vn Rob
son (V. Gheorghe) 29,6, Kilowat, Ra
țiunea. simplu 4, event 135, ordinea 
38, ordinea triplă 251; cursa Vin Co
pila (N. Nicolae) 29,6. Rost, simplu 6, 
event 77, ordinea 31, triplu cîștigător 
4 010; cursa IX Reactor (N Sandu) 
37,1, Goliat, simplu 6. event 135, ordi
nea 79. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de lei 24 197 și s-a închis.

Niddy DUMITRESCU

rai she™
tot mai mult pentru a fi selecțio
nată în lot), Căprița 19, Bîră 13, 
Tomescu 6, Tănâsescu 1. Au ar
bitrat exemplar V. Popescu și C. 
Dîrjan. (D. STANCULESCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
(73—59). Studentele au condus 
timp de 25 de minute, dar adver
sarele -— cu un joc colectiv re
marcabil, subordonat acțiunilor 
pivotului Mariana Andreescu — 
au reușit să învingă. Clujencele 
nu au izbuit să o anihileze pe 
Andreescu, deși au în lot bas
chetbaliste de valoare. Au mar
cat : Andreescu 27, Simionescu 14, 
Stancu 12, Savu 10, Soare 8, Tu
dor 2 pentru Voința, respectiv, 
Prăzaru 19, Anca 12, Szekely 10, 
Neța 8, Farkas 6, Merca și Pop 
cîte 2. Au arbitrat foarte bine 
M. Negulescu si I. Antonescu. 
(P. IOVAN).

INST. PEDAGOGIC TG. MU
REȘ — CRIȘUL ORADEA (59 — 
62). Rezultatul a fost decis în ul
timele minute ale reprizei secun
de, cînd gazdele au avut o scădere 
evidentă. Cele mai eficiente : 
Molnar 22, Zoltan 14 pentru gaz
de, respectiv Chvatal 20, Casetti 
10. Au arbitrat I. Dinescu și I. 
Szabo. (C. ALBU-coresp.).

C.S.U. GALATI — UNIVERSI
TATEA IAȘI (9A-59). Gălățencele 
au obținut primul succes, remar- 
cîndu-se în repriza secundă, cînd 
s-au desprins d eisiv. Principalele 
realizatoare : T. Rădulescu 33, 

pentru C.S.U., respec- 
18. Au arbitrat S. Fi- 
Călin. (T. SIRIOPOL-
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Nicsleta ALDcA

DAN IRIMICIUC

ritmul de joc și, drept urmare, 
n-a mai avut resurse fizice în fi
nal. Au înscris : L. Rădulescu 18 
(o reintrare excelentă), Giurea 17 
(net depășită de adversara ei di
rectă. Iatan). Bala! 13, Basarabia 
13, Mihalic 10, Capotă 8, Portik 
4 pentru I.E.F.S., respectiv Iatan 
37 (această jucătoare se impune

Bolovan 18 
tiv Haraga 
loti și A. 
coresp.).

★
Miine, la ora 18, se dispută 

sala Ciulești, restanța Rapid 
Politehnica, din etana a 4-a 
campionatului republican. \

în

LOTURILE PENTRU BALCANIADE

A APĂRUT

Sportul'75

GH. NEGQESCU 
(Steaua) — 

CAMPION LA CICLOCROS
Beneficiind de o vreme excep

țională, campionatul național de 
cicloeros s-a desfășurat duminică, 
la Poiana Brașov, într-o excep
țională ambiantă. Traseul ales de 
arbitri a selecționat pe cei mai 
buni prin dificultățile cuprinse în 
bucla de 3 km pe care juniorii 
mici au repetat-o de trei ori, cei 
mari de cinci ori, iar seniorii de 
opt ori. Greutatea acestui parcurs 
a constat în alternanța dintre por
țiunile cu pămînt înghețat și cele 
cu noroi, între spațiile acoperite 
cu frunze și potecile pe care cau
ciucurile derapau. Consemnăm o 
foarte bună pregătire, adecvată a- 
cestei dificile probe, a cicliștilor 
de la Steaua și Șc. sp. nr. 2 
din București. în rest, doar scli
piri individuale, care demonstrea
ză că această probă nu este pre
gătită în mod special, că este ac
ceptată de cicliști numai ca un 
test de încheiere a sezonului, sau 
ca o etapă de pregătire a rutieri
lor de șosea.

REZULTATE TEHNICE — juni
ori mici, 9 km (28 participant!) ; 
1. FI. Glomnicu (Șc. sp. 2 Buc.) 
27,30, 2. A. Șarpe (Șc. sp. 2 Buc) 
28,05, 3. Gh. Batală (Portul C-ța.) 
29,45 ; juniori mari — 15 km (36 
participant!) : 1. I. Totora (Șc. sp. 
2 Buc.) 44,45, 2. A. Antal (CIBO 
Brașov) 45,20, 3. V. Marin (Șc. sp. 
2 Buc.) 47,05 ; seniori — 24 km (22 
participant) : 1. Gh. Negoescu
(Steaua) 1:09,0, 2. T. Covaci (Stea
ua) 1:11,30, 3. E. Imbuzan (Steaua) 
1:11,35, 4. V. Selejan (Dinamo
Buc.) 1:13,30, 5. N. Voican (Dina
mo Buc.) 1:13,30, 6. I. Cojocaru 
(Steaua) 1:15,0.

M. BARA

în vederea campionatelor balcanice 
din acest an (seniorii între 26 și 23 
decembrie Ia Salonic, senioarele între 
20 șl 22 decembrie la Backa Topola), 
au fost alcătuite următoarele loturi 
republicane :

SENIORI : Popa. Tarău. Oczelak, 
Pirșu, Georgescu. Gh. Cîmpeanu, 
Ivascencu. Camion, Nicutescu (Dina
mo), Pasca,, Zclrenghea, Cernat, No
vac, Moisescu, Braboveaml și A. Mol
nar. Antrenori ; M. Neâef și D. Co- 
libaba-Evuleț.

SENIOARE : Ecaterina Savu, Ileana 
Gugiu, Suzana Szabados, □ Angelica 
Tita, Rodîca Goian, Doina Prăzaru, 
Ștefania Giurea. Mariana Andreescu, 
Clara Szabo, Maria Simionesc.u, Diana 
Mihalic, ibana Portik. Antrenori : I. 
Nicolau și N. Marlin.
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(Urmare din pag. 1)

economii de metal, la reducerea 
prețului de cost ș.a. Depășite sînt 
și planurile de confecționare a 
pieselor de schimb atît pentru 
motoare, cît și pentru tractoare.

Cine sînt, de fapt, cei care prin 
munca lor trimit, pretutindeni în 
țară, puternice tractoare și mo
toare sectorului de construcții ? 
Lista fruntașilor este foarte lun
gă. Aflăm numele unor comuniști 
și uteciști, cum sînt Vasile Vișan 
(meșter S.D.V.), Vasile Ghițescu 
(lăcătuș), Victor Popescu (meca
nic), Ion Burlacu (mecanic), Mihai 
Bunea (lăcătuș). Emanoil Gasman 
și Constantin Ene (ingineri), a- 
flați în rîndurile celor mai har
nici, oameni de nădejde în reali
zarea sarcinilor de plan, iar în 
timpul liber mari iubitori ai spor
tului. Unii dintre ei participă ac
tiv în diferite concursuri, alții 
sînt animatorii principalelor ac
țiuni inițiate.
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cat, al studenților de victoria de 
la Pitești, al brașovenilor de pu
țin obișnuita (pentru ei) produc
tivitate ■ a atacului. Jiul nu se 
poate împăca cu ideea unui tur
neu totalmente infructuos între
prins in Moldova în aceste zile, 
după cum piteștenii, așa de con
traziși, față de planurile lor, de 
realități în cele două meciuri pe 
teren propriu vor pune toată am
biția lor in disputa de la Craio
va. în fine, în Capitală, leșsnii 
știu că numai un meci la cota 
superioară a valorii lor actuale 
reprezintă o posibilitate de echi
librare a examenului așa de gieu 
din fața Stelei.

Etapa de mîine constituie în
ceputul unei perioade cu impor
tante efecte pentru activitatea 
formațiilor de A. Pină la termi
narea sezonului, majoritatea lor 
(adică cele calificate în „opti
mile" cupei) vor juca permanent 
și la mijloc de săptămînă. Acum 
vom vedea cu adevărat care e 
pregătirea de concurs o formați
ilor noastre, solicitate să evolue
ze in regimul care a devenit nor
mal în activitatea de performanță 
internațională. în privința pro
gramului, noi socotim că cea mai 
potrivită așezare a ultimelor eta
pe era mai potrivită astfel : mîi
ne, etapa a 14-a ; duminică 24 
noiembrie — etapa a 15-a ; 
miercuri 27 noiembrie — etapa 
a 16-a : duminică 1 decembrie — 
etapa a 17-a. „Optimile" cupei e- 
rau mai bine plasate la 8 de
cembrie. De ce ? Pentru că o e- 
ventuală înrăutățire a timpului ar 
duce la animarea lor pentru pri
măvară. Dar așa. în afară că în 
săptămînă 1—8 decembrie lotul 
va efectua și o deplasare pentru 
un joc internațional (cu selecțio
nata divizionară din Israel). în
răutățirea condițiilor atmosferice 
poate provoca o gravă perturbare 
de program tocmai înaintea ulti
mei etape.

Clasamentul, înaintea etapei de

DE ȘAH

IM-PLANUL ÎNTRECERILOR

ARDELEANU (scrimă)
(Urmare din pag. 1)

il de maestră 
ui, cu ocazia 
,Cupei Româ- 
eleanu se im- 
>rin talent, 
ii muncă

martie

ci 
stă-

1946,

la’ Satu Mare. Acolo a început 
și scrima, la virsta de 12 ani, 
sub supravegherea antrenoru
lui emerit Al. Csipler. Primul 
succes de prestigiu, în 1963 : 
campioană republicană de ti
neret. Apoi, afirmare și la se
nioare — campioană a țării în 
1971, 1972 și 1974. Din 1954 face 
parte din lotul feminin de flo
retă al clubului Steaua, sub în
drumarea antrenorului emerit 
A. Vilcea. Cu Steaua va ciștiga 
campionatul republican pe e- 
chipe din 1985 și pină in pre
zent. Absolventă l.E.F.S. Căsă
torită cu floretistul Șt. Arde
leanu.

Performanțele principale pe 
plan internațional : componen
tă a echipei României, campi
oană mondială la Havana în 
1969 șl campioană mondială u- 
niversitară — t ’ 
la Moscova, în 
menea, pe locul 
rii noastre la 
Campionatelor _______
echipa Steaua — primul loc 
patru ediții ale „C.C.E.**.

tot la echipe — 
1973. De ase- 

1 cu „3“-ul ță- 
trei ediții ale 
Balcanice.

IEI FRĂȚILĂ (polo)
ătorii de ba- 
polo Dinamo 
a calificat în 

fost Cornel 
campioanei 

’ut un sezon 
ă toamnă, e- 
|>el superior, 
eliminară a 
uropene des- 
holm, cit și 
u semifinal 
acoperit din 

1), Frățilă a 
iră greșeală, 
Sere coechi- 

și calm, cu 
ne forma sa 
ii 1965, cînd 
prima oară 

sntativă (de 
toarta ■ națio- 
ri), dlnamo- 
i în acest se- 
lele decisive 
ampionatului 
iție în care 
iuga la pal- 
lu.

Absolvent al Facultății de 
Drept din București, C. Fră
țilă (32 de ani, 1,88 m) este că
sătorit,- are un copil și apără 
culorile clubului din șos. Ște
fan cel Mare de 15 ani.

rUL NATIONAL

U SE MENȚINE LIDER
UTON FRUNTAȘ COMPACT
ale! campio- 
ilejuit, ca și 
o luptă vie, 
;ă profite de 
ui, Mititelu, 

Ilijin, con- 
rimul lot* au 
iu a cîștigat 
a Griinberg 
de de atac), 
;) la Geor- 
întrerupt în 
cu Kertesz. 
■ Urzică — 
vlov și Voi- 
Vaisman are 
siv) la Puș- 
fără joc 
în runda 
igureanu

Astăzi dimineața se reiau par
tidele întrerupte ; după-amiază, 
runda a 5-a (Partoș — Urzică, 
Radovici — Ghindă, Stanei u — 
Șubă, Pavlov — Vaisman).

Miercuri este zi liberă.
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LA
CU AER COMPRIMAT

Pes.e ia» de trăgători, juniori ș: se 
nlori, din București și d-ferite orașe 
ale tării, au participat la un reușit 
concurs organizat de C. S Olimpa 
București in cilistea celui de al 
XI-lea Congres al partidului. Trofeul 
„Cupa Olimpia", a revenit țir.ta’ lor 
de la clubul organizator, care au ob
ținut cele mai multe locuri 1 la indi
vidual și pe echipe, o serie de con- 
curenți tineri, ca de pildă, D. Pantazi 
<Șc. șp. 1 București) și M. Ilca 
(C.F.R. Arad) au obținut rezultat? 
buns la proba de . pușcă cu aer com
primat, 378 p și. respectiv. 377 p. ceea 
ce constituie pentru ambii sportivi 
recorduri personale. Iată ciștlgătorti 
probelor : pistol cu aer comprimat, 
seniori — D. Marinescu (Olimpia) 
383 p (record personal), juniori — 
B. Clutea (Olimpia) 374 p; junioare 
— Alina Jerca (Olimpia) 332 p; pușci 
cu aer comprimai — seniori — Al. 
Belinschi (I.E.FS., 374 p: juniori — 
D. Pantazi (Șc. so 1 Buc.) 378 p: 
junioare — Margareta Vochin 
(C.S.M.B.) 365 p. Competiția, deși s-a 
desfășurat într-o sală mica, cu numai 
10 linii de tragere, a fost foarte bine 
organizată. (T. R.)

LOTO
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Dacă veți pune alături pro
gramul etapei și situația la zi a 
competiției, veți constata că ma
joritatea formațiilor din frunte se 
t or afla, mîine, în deplasare, 
Dinamo (locul 1) joacă la Timi
șoara ; F. 
se va afla 
Tg. Mureș 
Constanța, 
concurente, 
samentului 
ta meciul al 14-lea al campionatu
lui pe teren propriu. E un avan
taj evident al arădenilor, față de 
colegele de grup. El le poate oferi 
o avansare, în continuare, pe 
scara clasamentului unde au urcat 
destule trepte în etapele' din ur
mă, Dar tocmai acest program 
face din respectivele întîiniri, a- 
vînd in postura de oaspete pe cele 
trei fruntașe, tot atîtea întreceri 
plme de neprevăzut, după cum 
nici despre jocul de ia Arad nu 
trebuie să credem că trece în pos
turi de victimă sigură pe C.F.R. 
Cluj-Napoca. „Capetelor de afiș", 
stabilite de calculele hîrtiei la 
Timișoara, Satu Mare și Constan
ța, runda nr. 14 le adaugă destule 
alte dispute interesante. De pildă, 
meciul de la Rm. Vilcea, dintre 
Chimia 
ambele 
sprinteze din zona periculoasă în 
care se găsesc. De asemenea, în- 
tilnirea de la Cluj-Napoca unde 
se vor afla față în față două 
combatante cu un moral fortifi-

C. M. Reșița (locul 2) 
la Satu Mare ; A.S.A. 
(locul 4) va evolua la 
Din plutonul de patru 

plasat în vîrful cla- 
doar U.T.A. va dispu-

și Sportul studențesc, 
foarte interesate să

ACTUALITĂȚI
• ECHIPA ETAPEI, p© baza nete

lor 'acordate jucătorilor, echipa eta
pei a XlII-a are tirmătoarea alcă
tuire : CONSTANTIN ESCU — LEPA- 
DATU. PEXA, C. DAN. CIN CA — 
MANEA, GHERGHEF L MATEESCU — 
C. NJCOLAE. SIMION AȘ, LUCES CU.

9 NICULESCU ȘI OLTEANU NU 
VOR JUCA ÎN ETAPA A XH -A. Pri
mind duminică cei de ai treilea car
tonaș galben, Niculescu (Univ 
iova) și Olteanu (F.C. Argeș) nu vor 
evolua nuercuri, fiind suspendați cite 
o etapă.
• I-A MUI.OCUL SAPTAMÎNII VI

ITOARE (28 noiembrie) la Dro
beta Tr. Severin și Orșova, echi
pele de juniori (I și H) ale țării noa
stre vor întâlni selecționatele similare 
ale Bulgariei. lata jucătorii eonvo.ati 
pentru luni 25 noiembrie la Drobeta 
Tr. Severin. Lotul I (antrenori Con
stantin Ardeleanu și Vasile Zavcda): 
Gh. Cristian, Lung. Popa, Bărbuleseu, 
Za.hiu, Bichescu, Roșa. I. Ene, Bisoc, 
Leac. Cîmpeanu H, Nucă, Telespan. 
Luoău, Cămătaru, A. Ene și Chitaru. 
Lotul de perspectivă (antrenor 
Gheorghe Cosma) : M Ene (Liceul 
„M. Viteazul" Buc.). Tordăcheș-u 
(Progresul București). Mălăescu (F.C. 
Argeș), Udrea (Metalul Drobeta Tr. 
Severin). Popescu (C.S. Tfrgoviște). 
Toader si Sirfcu (F.C. Constanța'. FI. 
Mihai și Turbata (Progresai Bucu
rești), Bă’an (Dinamo). Ton-ccii și 
Greaca (Steaua). Borbelț și Cielean 
(C.F.R. Ciui-Napoca), Frății! (Liceul 
•M. Viteazul").

Cra-

mîine. sc prezintă astfel :
1. DINAMO 13 10 1 2 24- 8 21
2. F.C.M. Resia 13 8 2 3 20-12 18
3. U TA 13 7 3 3 15—10 17
4. A.S.A 13 8 1 4 21-17 17
5. Oiimpic S. Mare 13 6 2 5 12-11 14
6. „U“ Cluj-Napoca 13 5 4 4 12-15 14
7. Steagul roșu 13 5 3 5 18-12 13
8. Steaua 13 5 3 5 18-15 13
9. CFR Cluj-Napoca 13 4 5 4 12-U 13

10. Jiul 13 4 4 5 17-13 12
TI. Univ. Craiova 13 4 4 5 16-15 12
12. Poli. Tim. 13 5 2 6 10-11 12
13. F.C. Argeș u 5 1 7 19-16 11
14. F.C. Constanța 13 4 3 6 14—18 11
15. Sportul stud. 13 4 3 6 13-20 11
16. Pohl, lași 13 5 0 8 14—20 10
17. Chimia Rm. Vilcea 13 2 5 6 8—22 9
18. F.C. Galați 13 2 2 9 4-18 6

RULAJ ÎN CEATĂ...
Campionatul nostru avansează anevoie, ca un pluton ciclist 

învăluit în ceață. „Alergătorii** se supraveghează mereu, căutînd 
plasa celui care are, din cînd în cînd, curajul de a înfrunta vîn- 
tul din față. Poziția in pluton înregistrează neînsemnate modifi
cări tehnice, determinate doar de locul în care se joacă meriul 
acasă sau în deplasare.

Bineînțeles că această idee a „pachetului" somnolent ar putea 
fi contrazisă, invocîndu-se faptul că lipsa desprinderilor ar fi 
determinată de asprimea luptei. Din păcate, citeva argumente 
obiective nu pot fi eludate. Așa, de pildă, la începutul campio
natului, Chimia Rm. Vilcea părea să fie un maratonist întîrziat, 
care face o cursă formală, pentru a nu recurge la abandonul ne
sportiv. Iată, însă, că și acest maratonist a reușit să prindă plu
tonul, avantajat, desigur, și de faptul că tempoul este foarte 
lent.

Dacă argumentul Chimiei Rm. Vilcea ar putea să pară insu
ficient, cel al „stegarilor" brașoveni este imbatabil. Echipa lui 
Proca, deși a înregistrat — nu demult — un seism de gradul 8, 
navighează cu destulă relaxare în clasamentul campionatului. 
Ea a reușit să remizeze cu Universitatea Craiova și cu Jiul, 
pentru ca in jocul cu Politehnica Timișoara să înscrie trei go
luri, în ciuda faptului că atacul ei a fost acuzat mereu de ste
rilitate.

Aceste două argumente clare sînt completate de unul care 
se află in subtextul clasamentului. Dacă privim „ordinea celor 
18", constatăm — nu fără surprindere — că liderul este urmat 
de șase echipe transilvane, care se simt foarte bine în cadrul 
unui tempo egal, fără sprinturi. Cu alte cuvinte, între Dinamo 
și Steaua „pedalează", cu o oarecare nonșalanță, schimbînd me
reu la trenă, șase echipe a căror poziție în clasament este net 
superioară calculelor teoretice inițiale și care, pe de altă parte, 
acuză indirect eclipsa unor soliști ca Steaua sau Universitatea 
Craiova și chiar F. C. Argeș sau F. C. Constanța.

Nu este exclus ca această dificilă avansare a plutonului să 
fie determinată și de ritmul celor două jocuri pe săptămînă, 
în care sînt angajate multe dintre echipele care visează Cupa, 
ca să nu mai vorbim și de cele care au asigurat scurta noastră 
campanie în cupele europene. Pe de altă parte, însă, echipele 
noastre se simt parcă atrase de un tempo lipsit de griji, care 
să elimine șocurile. Duminică, pe Dinamo, a fost suficient ea 
Țarălungă să ia locul lui Oblemenco, pentru ca „troika" mai ra
pidă a oaspeților, animată de sprintenul Bălăci, să producă un 
joc mult mai bun decît cel al „virfurilor" Marcu și Crișan (din 
prima repriză) aflate mereu la o distanță de... 50 de metri.

Și pentru că a venit vorba d« Universitatea Craiova, două vor
be in legătură cu două echipe a căror prestație a fost influen
țată în mare măsură de un singur jucător. Universitatea Cra
iova s-a gîndit o vară Întreagă la felul în care va juca cu Do- 
brin, pentru ca apoi, cu Dobrin pe bancă, lingă antrenori, să 
realizeze greu revenirea la jocul ei obișnuit. F. C. Argeș s-a 
gîndit o vară Întreagă la felul in care va juca fără Dobrin. Iar 
astăzi, cu Dobrin pe banca antrenorilor, nu știe încotro s-o poc
nească. Un paradox plin de sensuri—

loan CHiRILA

REZULTATELE ETAPEI A Xlll-a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A VA SERIA A IX-A
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PRONOSPORT INFORMEAZĂ Z
IN ATENȚIA PARTICIP ANTILOR 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 19 NOIEMBRIE' 1974

Tragerea va avea loc astăzi. la 
București. în sala Clubului Knanțe- 
Bănci, din strada Doamnei 2, cu În
cepere de la ora 18. Dună tragere, 
va rula filmul artistic „Sfejar extre
mă urgentă**.

Rezultatele tragerii vor fi transmise 
la radio si televiziune în cursul serii.

Depunerea biletelor cîștigătoare se 
va face pină sîmbătă 23 noiembrie 
a.c. ora 13, în orașele reședință de 
județ șl pină vineri 22 noiembrie a.c. 
ora 13 în celelalte localități.

Omologareâ câștigurilor se va face 
în ziua de vineri 2J noiembrie, 1974. 
Rezultatele omologării vor ii publi
cate în presă.

Tragerea pronoexpres de mîine va 
fi televizată din Studioul de televi
ziune cu începere de la ora 14.45.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 13 NOIEMBRIE 1974. 
Extragerea I : Cat. 1 : 1,35 variante 
a 50 000 lei; Cat. 2*. 1 variantă 25% 
a 35 623 lei și 1 variantă 10% a 14 249 
lei; Cat. 3: 6,75 a 7 388 lei; Cat 4 : 
38,30 a 1*302 lei; Cat. 5: 89.25 a 559 lei; 
Cat. 6: 3461,15 a 40 lei. REPORT CA
TEGORIA 1 : 321616 lei. Extragerea a 
U-a : Cat. B : 13,35 variante a 3 559 
lei; Cat. C : 39.95 a 1189 lei; Cat. D: 
1787,25 a 60 lei; Cat. E: 136,80 a 200 
lei; Cat. F ; 2 491.75 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA A : 533 260 lei. Cîștigul 
de 50 000 lei de la categoria 1. a fost 
obținut de BILIANA GHEORGHIU, 
din București.

Foresta Motdovița — Cristalul Dorohoî 
1—0 (1—0), Sportul muncitoresc Suceava — 
Donubiona Roman 1-0 (0-0), Dorna Va
tra Dornei — Unirea lași 2—0 (1—0), Me
talul Rădăuți — Avintul Frasin 5-2 (0-0) 
s-a jucat la Fălticeni, Minerul Gura Hu
morului — A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
G—O. Laminorul Roman — Constructorul 
Botoșani 3-0 (1-0), C.S. Botoșani - Ni- 
coilra lași 8—2 (4— 1), Constructorul lași 
— Victoria Roman 1—0 (0-0)-

Pe primele locuri, in clasament, după 
13 ecGpe ; 1. C.S. BOTOȘANI 1C p (goia- 
varaj 29-14), 2. Dcnubicna Roman 13 o 
ț22—'«1). 3. Lc mi norul Icrcn »6 p (27—19) 
. ,pc ultimele : 15. Avintul Fras'n IC p
(12—Jrt)), 16. Nicolinc lași 6 p (16—31).

SERIA A ILA

Textila Supuși — Constructorul Vosîui 
1—1 (1-0), Cimentul Bîcaz — Rulmentul
BiHod 3—0 (1-0). Viitorul VasLi —
CAROM Gh. Gbeorghiu-Oej 1-0 (1-0). 
Constructorul Gh. Gheorghiu Dei — °or- 
tixanul Bacău 2-0 (I>-C), Letea 3occu — 
Petrolul Moinești O-C. H ușa na Huși — 
Energic Gh. Ghcorghiu-Dej 1—0 (0—0).
Minerwi Comooești — Oitixz Tg. Ocna G—O, 
Recolta Văleni — Ercdul Roznav 5—1 
(3-Q).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL VAS
LUI 20 p (13-6), 2- Petroful Moinești 19 p 
(21—7). 3" Constructorul Gh. Gheorghiu- 
Dej 16 p (23—19)... pe ultimele : 15. Hu- 
șana Hușt 9 o (17—26), 16. Partizanul 
Bacău 7 p (11-28)

SERIA A Ili-A

Dinamo Focșani — Bujorii Ta- B-.jor 
3-0 (1—0). Corpoți Sinaia — Petrolul Te- 
lecjen Ploiești 1—0 (0—C), Av«ntuî Mîne- 
ciu — i.R-A- Cimpina 3—2 (1—1). Olimoic 
Rm. Sărat — Chimia Buzău 3—2 (2—0), 
U.R.A. Tecuci — Petrolul Berea 1-0 (1-0), 
Petrolistul Boldești — Victoria Florești 
3—1 (0-0) Chimia Brazi — Prahovo Plo
iești 0-3 (0-1), Poiana Cirhpinc — Lu
ceafărul Focșani 4—1 (3-1).

Meciul I.R.A. Cîmpina — Chimia Brazi, 
din etapa a Xll-a (pe teren 2—1) a fost 
omologat cu 3—0. în favocrea formației 
Chimia.

Pe primele locuri î 1. PRAHOVA PLO
IEȘTI 22 p (31—6), 2. Chimic Brazi 19 p 
(26—13), 3. Olimpia Rm. Sârat 18 p
(34—25)... De ultimele : 15. Petrolul Berea 
9 p (13—25), 16. Dinamo Focscni 7 d 
(25-33).

SERIA A IV-A

Cimentul Medgidia — Electrica Con
stanța 3—0 (0-0), Recolta Frecățci — Co
merțul Brăila 1—0 (0—0), Portul Constcnța 
— Dunărea Cerncvodc 7—1 (1—0), Grani
tul Babodag - Ancora Gala(i 0—1 (0-0), 
Viitorul Brăila — Știința Constanta 2—2 
(1—1), Tehnometoi Galați — I.M.U. Med
gidia 0—0. Voința Constanța — Dunărea 
Tufcea 3—5 (2—1), Rapid Fetești — Marina 
Mangalia 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1 CIMENTUL MED
GIDIA 22 p (25~6), 2. Marina Manaalia 
19 p (21—9), 3. Ancora Galați 19 p
(21—10)... pe ultimele : 15. Recolta Fre- 
câței 6 p (6-40), 16. Voința Constanta 
5 p (20-35).

IPRECA Călărași — Electronica București 
0-0, T.M. București — Azotul Slobozia
3— 1 (3—1), i.O.R. București — Șoimii 
TAROM București 0-0» Voința Slobozia
— Olimpia Giurgiu 0—0, Automatice Bucu
rești — Sirena București 2—2 (2—1). Dună
rea Giurgiu — Lorcmet București 6—1 
(0-0), Triumf București — Flacăra roșie 
București 0-0. Tef-nometai București — 
Unirea Tricolor București G—2 (0—0).

Pe primele Iccuri ; 1—2. T.M. BUCU
REȘTI 18 p (24—14), UNIREA TRICOLOR 
BUCUREȘTI 18 p (20-10), 3. Dunărea 
Giurgiu 16 p (23—10). 4. Sirena Bucu
rești 16 p (20—15)... pe ultimele : 14.
Voința Slobozie 9 p (7—14), 15. Tehno- 
metal București 9 c (8—17). 16 Loromet 
București 8 p (»1—3:).

SERIA A VI-A

Cirrentu! Fieni — Cetatea Tr. Măgurele
4— 1 (3—0). RCVA Roșiorii de Vede — Lo
trul Brezai 3—0 (3—C). Docio Pitești — Vi
itorul Scorr.iceiti 0—0. Recolta Stoicănesti
— Vogonul Caracal 1—G (»—C), Petrolul
Hrgoeiște — Chimlo Goești 4—1 (3—1).
Ur.îrea Drogâșani — Oțelul Tirgcviște 2—2 
(1—1), Chimia Tr. Măgurele — Chimistul 
Rm. Vilcea 4—1 (4-0), Vulturi* Cîrr.pu- 
lung Muscel — Textilistul Pitești 2-0 (1-O).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR.
MAGURELF 19 p (26-7), 2. ROVA Roșio 
rii de Vede 19 p (25-15), 3. Vulturii 
Cimpulung Muscel 16 p (21—13)... pe 
ultimele 15. Viitorul Scornicești 7 o 
(7—20). 16. TextilistuJ Pitești 7 p (7—22).

SERIA A VII-A

Cimentul Tg. Jiu — F.O-B. Ba’.ș 4—*5 
(2—1). C.I.L ^rebeta Tr. Severin — Mi
nerul Motru 1-2 (■—0). Dierna Or seva
— Steagul roșu Pîenîțo 3-1 (1—0), Mme
reu I Lupenî — MEVA Drobeta Tr. Severin 
3-0 (0-0). Dunoreo Calafat — Progresul 
Bă îl ești 2-0 (2—0), Progresul Strehaia
— A.S. Victoria Crasova 0-0. Metalurgis
tul Sa du — Progresul Corabia 2—0 (1-0). 
C.F.R. Crciova — Minerul Rovinari 0-0.

Pe primele tocuri : 1. MEVA DROBETA 
TR. SEVERIN 20 p (18-8), 2. A.S. Victo
ria Crciova 16 p (18—14), 3. Minerul 
Lupeni 15 p (21-12). 4. Minerul Motru 
15 p (20—13)... pe uitimele : 15. Steagul 
roșu Plenița 9 p (16-26), 16. C.I.L. Dro- 
beta Tr. Severin 8 p (17—26).

SERIA A Vlll-A

Crișana Sebiș — Metalul Oțeîu Roșu 
1-0 (1—0), Minerul Teliuc — Constructorul 
Arad 1—0 (1—0), Minerul Ghelar — Cera
mica Jimboiia 2—0 (1—0), Progresul Timi
șoara - Unirea Sinnicolau Mare 1—2 
(0—0), C.F.R. Simeria — Minerul Oravița 
3—0 (2—0), Strungul Arad — Metalul Bocșa 
1-0 (1-0), Știința Petroșani - Unirea 
Tomnatic 1—1 (0—1), C.F.R. Caransebeș
— Electromotor Timișoara 3—0 (1—0).

Pă primele locuri : 1. METALUL OȚELU 
ROȘU 21 p (23—8), 2. Unirea Tomnatic 
17 p (21— 9), 3. Electromotor Timișoara 17 
p (19—13)... pe ultimele: 15. Crișana Sebi$ 
9 p (5-18), 16. Minerul Teliuc 8 p
(5-12).

Recolta Salonta — Arieșul Cimpia Turzii 
2—1 (2-0). Soda Ocna Mureș — Mioaur 
Ziatna 1—0 (0—0), Dermota Cluj-Napoca
— Minerul Bihor 2-0 (1-0), Cimentul 
Turda - Voința Oradea 1—3 (1—2), Con
structorul Albo lulia — Aurul Brad 2—1 
(0—0), Dacia Oroștîe — Construcții mon
taj Cluj-Napoca 2—1 (1—0). Olimpia Ora
dea — Textila Sebeș 2—1 (2—0), C.I.L. 
Blaj — Unirea Alba lulia 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLiMPtA ORA
DEA 21 p (27—12), 2. Dacia Orâștie 19 p 
(21-9), 3. Aurul Erad 16 p (30-12)... pe 
ultimele : 15. Minour Ziotna 7 p (11—25). 
16. Cimentul Turda 7 p (13-30).

SERIA A X-A

C.I.L. SigRetu Mcrmațiel — Voința Că
rei 2—0 (1—0), Rapid Jibou — Minerul
Baițo 1—0 (1—0), Bihoreana Marghita — 
C.5. Zclcu 0-0, CUPROM Baia Mare - 
Bradul Vișeu 7—0 (4—0), Minerul Boia
Borșo — Unirea Tâșnod 5—1 (1—1), Vic
toria Zaiău — Oașul Negrești 1—0 (1—0), 
Minerul Suncuiuș — Minerul Cavnic 1—0 
(0-0). Minerul Bâiuț — Someșul Satu 
Mare 2-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SiGHtTU 
MARMAȚIEI 23 p (26-2), 2. Minerul Baia 
Borșa 19 p (33-11), 3. Minerul Cavnic
18 p (22—11)... pe ultimele : .15. Voința 
Cărei 9 p 04-30), 16. Oașul Negrești
7 p (8-19).

SERIA A Xi-A

Minerul Bălan — Forestg Bistrița 3—0 
(2—0), Locul Ursu Sovata — Minerul 
Rod na 1—0 (0-0), Gloria Bistrița — Avin
tul Reghin 4—1 (1—0), C.I.L. Gherla — 
C.F.R. Sighișoara 1—0 (1—0), Viitorul
Gheorghieni — A.S. Miercurea Ciuc 4—1 
(2-0), Unirea Cristuru Secuiesc — Me- 
tclul Copșa Mică G-0, Unirea Dej — Vî- 
trometan Mediaș 3—1 (1—0), Viitorul Tg. 
Mureș — Chimica Tîrnăveni 2—0 (2—0).

Pe primele locur» : 1. UNiRLA DEJ 24 p 
(25—9) — din 14 jocuri, 2. Gloria Bistrița
19 p (26-7), 3. Chimica Tirnăveni 16 □ 
(14—11)... pe ultimele : 15. C.I.L. Gherla
8 p (11—22), 16. Unirea Cristuru Secuiesc 
5 p (6—24).

SERIA A XII A

Torpedo Zârnești — I.C.I-M. Brașov 1—0 
(0-0), Carpați Brașov - Prcgresdl Odor- 
heiul Secuiesc 1-0 (0-0), U.P.A. Sibiu — 
Textila Cisnâdie 3—1 (0—0), Măgura Cod- 
lec — Nitramonia Făgăraș 0^-1 (0—0), Fo
restierul Tg. Secuiesc — Inter Sibiu 2—1 
(2-0), Unirea Sf. Gheorghe - Precizia 
Săcele 1—0 (0—0), Caraimanul Bușteni — 
Minerul Baraolt 6—0 (3—0), Chimia Or.
Victoria — Carpați Covasna 6-1 (4—0).

Pe primele locuri î 1. NITRAMONIA 
FAGARAȘ 21 p (30-9), 2. Forestierul Tg. 
Secuiesc 17 p (19-22), 3. Precizia Săcele 
16 p (18-8)... pe ultimele : 15- Carpați 
Covasna 5 p (12—23) 16. Minerul Baraolt
5 p (10-42).

★
Rezultatele ne-au fast transmise de că

tre corespondenții noștri voluntari 
localitățile respective.



LN FRUMOS SUCCES AL POLO-ului ROMANESC

DINAMO BUCUREȘTI

IN FINALA C.C.E.
• M. G. U. Moscova, deținătoarea trofeului, eliminată la Amersfort

• Turneul final — la Belgrad intre 6 și 8 decembrie

Confîrmînd forma bună in ca
re se află și valoarea lor ridi
cată, poloiștii de la DINAMO 
BIJCUREȘTI au reușit să se cali
fice în faza finală a Cupei cam
pionilor europeni. Este un frumos 
succes al polo-ului românesc ce 
trebuie apreciat cu atît mai mult, 
cu cit bucureștenii, care au avut 
ca principale adversare în lupta 
pentru calificare pe M.G.U. Mos
cova, deținătoarea trofeului și 
Den Robben Hilversum (Olanda, 
țară clasată pe locul IV la C.E.), 
au încheiat turne’ l semifinal de 
la Amersfort în condițiile unui 
program dificil, fără să cunoască 
înfrîngerea. De asemenea, se cu
vine a sublinia și faptul că Di
namo București obține pentru a 
3-a oară un loc în rîndul celor 
mai bune echipe de pe continent.

Duminică. în ultimul meci sus
ținut Ia Amersfort. Dinamo a în
trecut pe Buda Hvezda Kosice cu 
10—7 (2—0. 1—1, 5—4, 2—2). asi- 
gurîndu-și calificarea, indiferent

de rezultatul partidei următoare 
dintre Den Robben șl M.G.U. 
Moscova. Acest ultim meci s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoa
re a gazdelor la scorul de 8—7 
(1—1. 2—1, 3—2, 2—3). rezultat 
care a eliminat din competiție 
pe deținătoarea Cupei.

Clasamentul final al turneului i

1. Den Robben
2. Dinamo
3. MGU Moscova
4. Ruda Hvezda

3 2 10 16—14 5
3 l 2 0 19—16 4
3 111 20—15 3
3 0 0 3 12—22 0

Den Robben și Dinamo s-au 
calificat pentru turneul final 
(Belgrad 6—8 decembrie) alături 
de Partizan Belgrad (de 5 ori 
cîștigătoare a Cupei) și O.S.C. 
Budapesta (învingătoare în 1972) 
care, indiferent de rezultatul din 
meciul lor direct din cadrul se
mifinalei de la Budapesta, se află 
pe primele două locuri în clasa
ment.

MWIHIAKI
ÎN CLASAMENTUL 

F. I. L. T.
Turnee internaționale de tenis

LONDRA, 18 (Agerpres). — în 
urma rezultatelor înregistrate în 
turneele de tenis desfășurate săp- 
tămîna trecută, clasamentul „Ma
relui Premiu-F.I.L.T." se prezintă 
astfel i 1. Guillermo Vilas (Argen
tina) — 725 puncte ; 2. Jimmy 
Connors (S.U.A.) — 630 p.; 3. Bjorn 
Borg (Suedia) — 607 p. ; 4, Manuel 
Orantes (Spania) — 565 p. ; 5. 
Ilie Năstase (România) — 482 p. ; 
6. Onny Parun (Noua Zeelandă) 
440,25 p. ; 7. Raul Ramirez (Mexic)
— 440 p. ; 8. Stan Smith (S.U.A.)
— 416 p.; 9. Roscoe Tanner
(S.U.A.) — 397,50 ; 10. John New
combe (Australia) — 397,25 p. etc. 
De notat ascensiunea neozeelan
dezului Onny Parun care, în ur
ma victoriei repurtate la Bombay, 
a urcat două locuri în clasament

BOMBAY. Finala de simplu t 
O. Parun — Roche 6—3, 6—3, 
7—6; finala de dublu : V. și A. 
Amritraj — Parun, Crealy 6—4, 
7—6.

OSLO. Semifinale : Meiler — 
Loyo Mayo 6—4, 6—4 și Borowiak
— Hewitt 6—2, 7—5 : finala : Bo
rowiak — Meiler 6—3, 6—2.

MANILA. Finala de dublu i 
Case, Ball — Estep, Lara 6—3, 
7—6.

DJAKARTA. Cupa Davis, zona 
asiatică : Indonezia — Japonia 
0—5.

LUN IINUA rKU i C31CLC
ÎMPOTRIVA NEJUSTEI HOTĂRÎRI

A COMITETULUI DIRECTOR
AL „CUPEI DAVIS"

Finalul regretabil pe care l-a a- 
vut anul acesta Cupa Davis conti
nuă să stîrnească ecouri și luări 
de poziție in cercurile sportive in
ternaționale. De peste tot ne so
sesc vești referitoare la protestele 
exprimate împotriva hotărîrii Co
mitetului director al Cupei Davis 
care a declarat învingătoare pe li
nul 1S74 echipa Republicii Sud- 
Africane.

După cum se știe, echipa de te
nis a Indiei, calificată in finală, a 
refuzat să dispute meciul decisiv 
cu reprezentativa unei țări în care 
se practică perseverent discrimina
rea rasială în viața de toate zilele, 
ca și în sport. Poziția fermă și co
rectă a federației indiene de tenis 

• este conformă cu hotârîrile foru
mului mondial al națiunilor, cu 
rezoluțiile O.N.U. care a condam
nat în repetate rînduri rușinoa
sa politică de apartheid practi
cată în R.S.A. Pe plan sportiv, 
de asemenea, se știe că — pentru 
nerespectarea statutului său — 
C.I.O. a exclus Comitetul olim

pic din Republica Sud-Africană, 
împiedicînd pe sportivii acestei 
țări să participe la Jocurile Olim
pice.

Federația română de tenis a 
luat și ea poziție față de situația 
anormală creată în competiția 
mondială pe echipe dotată cu 
Cupa Daviș. Intr-o recentă tele
gramă adresată federației inter
naționale (FILT), F. R. Tenis con
sideră nejustă atribuirea trofeu
lui echipei R.S.A, țară în care se 
duce o notorie politică segrega- 
ționistă și solicită să se dea curs 
cererii federațiilor membre de a 
se exclude federația sud-africană. 
Concomitent, într-o telegrarwă 
trimisă Comitetului director al 
Cupei Davis, F. R. Tenis cere 
ferm revizuirea deciziei. în ace
lași timp, într-o telegramă adre
sată federației de tenis din In
dia, federația română și-a expri
mat deplina solidaritate cu hotă- 
rîrea indiană de a nu susține fi
nala cu echipa R.S.A.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

A XV-a EDIȚIE A „TROFEULUI CARPAȚI“
(Urmare din pag. 1)

Iești va fi îndreptată îndeosebi 
spre evoluțiile reprezentativei Ro-

putea să ne arate m ce măsură 
au fost realizate premisele pen
tru realizarea țelului. Echipa are 
acum jucătoare de valoare, rodate 
în mari întreceri internaționale.

lentul (Stan, lonescu) și „rezerve" 
ce vor juca cu siguranță la nive
lul titularelor, reprezentativa Ro
mâniei poate să constituie un tot 
omogen, să-și exprime valoarea

Echipa masculină de volei 
Galați a luat parte Ia un 
organizat de clubul ceho- 
V.S.P. Slavia Nitra. Com- 
s-a soldat cu un frumos 
al voleibaliștilor români i 

Galați a cîștigat toate par- 
susținute: 3—1 cu Slovan
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mâniei. Medaliată cu argint Ia 
ultima ediției a C. M., echipa 
României — la cîrma căreia se 
află antrenorii Constantin Popes
cu st Dan Bălășescu — tintește 
acum primul Ioc în ierarhia in
ternațională Jocurile din această 
competiție care reunește elita 
handbalului feminin mondial vor

Cu două extreme de „meserie" 
(Petrovici și Boși), cu doi pivoți 
incisivi (Soș și Furcoi), cu doi 
interi de valoare incontestabilă 
(Cojocarii și Arghir), avînd por
tari ce adesea și-au dovedit ta-

și progresul în performanțe de 
răsunet. Este ceea ce așteptăm 
de la handbalistele noastre Ia a- 
ceastă a XV-a ediție a prestigi
oasei competiții internaționale — 
„Trofeul Carpați".

ECHIPA MASCULINA
OL HANDBAL

Ieri a părăsit Capitala, pe ca
lea aerului, selecționata mascu
lină de handbal a țării noastre, 
care — începind de joi — va lua 
parte la cea de a doua ediție a 
„Cupei Mondiale", importantă 
competiție organizată de federa
ția de specialitate suedeză. Astfel, 
prima ediție a avut loc în anul 
1971 șl s-a disputat în orașul 
Goteborg, tncheindu-se cu victo
ria selecționatei iugoslave, care a 
învins în finală reprezentativa 
țării noastre, după prelungiri, cu 
17—15 (9—5. 13—13. 14—14). Ca ș! 
la prima ediție si acum sînt pre
zente, cu o singură șl motivată 
excepție, primele 8 formații cla
sate la C.M. • România, R.D.G., 
Iugoslavia, Polonia, U.B.S.S., 
Cehoslovacia, Ungaria șl, în locul 
Danemarcei, fa parte formația 
Suediei, ca reprezentantă a țării 
gazdă.

Cele 8 participante au fost îm
părțite în două serii, echipa ro
mână făcînd parte din grupa A 
și urmînd să întîlnească în pre
liminarii, în ordine, pe r Ungaria 
(Uppsala. 21 noiembrie). Uniunea 
Sovietică fOrebră. 22 noiembrie) 
și Polonia (Boras, 24 noiembrie). 
Apoi, după o altă zi de pauză 
(luni 25 noiembrie’ vor urma par
tidele finale (locurile 7—8 și 5—6, 
Ia Malmo, Iar -ele pentru primele 
patru locuri la GBteborg), se vor 
înfrunta pentru locurile 1 și 2 
formațiile clasate pe primele po
ziții în cele două serii, iar pen
tru locurile 3 si 4 cele aflate pe 
locurile secun-io.

Lotul român cuprinde 15 jucă
tori care au evoluat în cele două 
partide cu selecționata R. F. 
Germania rPcnu Orban, Dîncă, 
Tudosîe, Gațu, Voina, Cosma, 
Gunesch, Birtalan, Kîcsid, Licu, 
StBckl, Ștef Drăcăniță, Dan Ma
rin).

R.D. GERMANĂ PREZINTĂ
LA TURNEUL DE LA PLOIEȘTI

0 ECHIPĂ TÎNĂRĂ
Noua echipă reprezentativă de 

handbal feminin a R. D. Germa
ne, angajată în marele turneu in
ternațional de la Ploiești, dotat 
cu „Trofeul Carpați". a fost al
cătuită Ia capătul primelor două 
tururi ale campionatului intern, 
în al cărui clasament S. C. Leip
zig (33 p) conduce autoritar în 
fața formațiilor Empor Rostock și 
T. S. C. Berlin.

Noul antrenor al reprezentati
vei, Peter Kretzschmar, aflat la 
cîrma liderei campionatului, a se
lecționat pentru marea confrun
tare de la Ploiești cele mai în 
formă handbaliste, unele dintre 
ele debutante într-o competiție de 
amploare. Din vechea gardă lip
sește însă celebra Kristine Rich
ter, care a devenit 
mamă.

Kretzschmar aduce 
o echipă In care își

de curînd

în România 
pune mari

BUCUREȘTI

DAR VALOROASĂ
speranțe pentru viitorul campio
nat al lumii și pentru J.O. de la 
Montreal. Ea cuprinde 3 portari, 
pe cunoscutele Hannelore Zober 
și Hannelore Burosch, alături de 
o tînără talentată Renate Ru
dolph. Tn teren, antrenorul ger
man le va folosi pe Waltraud 
Kretzschmar, Petra Kahnt, Chris
tine Rost. Angelika Stemmier, 
Beate Kuhn, Erika Berndt, An
gelika Herrman, Roswitha Krause 
(o fostă campioană de înot), 
Christina Lange, Gabrielle Bado- 
rek. Marion Tietz, Evelyn Matz 
și Karin Janicke.

în ultimele partide de_ verifi
care selecționata R. 
a întrecut-o pe eea a 
16—6 și 14—5.

C.S.U. 
turneu 
slovac 
petiția 
succes 
C.S.U. 
tideie 
Bratislava și cu Petrochimica Du
bova, 3—2 cu V. K. Slavia Bra
tislava și cu V.S.P. Slavia Nitra. 
De-a lungul turneului s-au remar
cat, din echipa gălățeană, jucă
torii Traian Antonescu (care a 
primit și cupa pentru cel mai bun 
trăgător), Dragoș Popescu, Radu 
Dumitrescu, Jean Preda șl Con
stantin Stere.

• Turneul feminin de baschet 
desfășurat la Bratislava s-a în
cheiat cu victoria echipei locale 
Slovan care, în meciul decisiv, 
a întrecut cu 61—48 (28—25) selec
ționata studențească a orașului 
Plovdiv. In partida pentru locu
rile 3—4, formația Universitatea 
Timișoara a învins cu 70—46 
(39—19) prima echipă a Universi
tății din Bratislava.

• Selecționata de hochei a țării
noastre si-a încheiat turneul în
treprins în Elveția prin disputa
rea unui meci în compania for
mației divizionare E.V. Zug. După 
o partidă plăcută, cu multe faze 
frumoase, jucătorii români au ob
ținut victoria cu scorul de 5—2 
(1—0, 4—2, 0—0) prin punctele
înscrise de Costea (3), Justinian 
și Gheorghiu. Echipa noastră ur
mează să sosească în țară 
miercuri.

• în prima zi a turneului de 
polo pe apă de la Bratislava, e- 
chipa clubului sportiv Școlarul 
din București a terminat la ega
litate i 3—3 (2—1, 1—2, O—O, 0—0) 
cu formația K.S.I. Budapesta. 
Intr-un alt joc U. K. Bratislava 
a întrecut eu 7—5 (1—2, 3—1, 
2—1, 1—1) formația Motor Leipzig.

• La Gdansk au luat sfîrșit 
întrecerile turneului de hochei 
pe gheață „Cupa Prietenia". In 
ultima zi i U.R.S.S. — Ceho
slovacia 4—1 (1—0, 1—1, 2—0) ;
Bulgaria — R. D. Germană 6—2 
(1—1, 1—1, 4—0) ; Polonia — Ro
mânia 6—2 (1—1, 4—0, 1—1) — 
golurile echipei române au fost 
înscrise de Vișan ; Ungaria — 
Selecționata orașului Gdansk 6—0 
(0—0, 3—0, 3—0).

Clasament final i 1. U.R.S.S., 2. 
Cehoslovacia ; 3. Bulgaria ; 4.
R. D. Germană ; 5. Polonia ; 6. 
Ungaria ; 7. România; 8. Selec
ționata orașului Gdansk.

DE PE TERENURILE

DE FOTBAL
• Rezultate din etapa a 12-a 

a campionatului scoțian : Celtic — 
Airdrie 6—0, Hibernian — Clyde
1— 0, Motherwell — Rangers 0—5, 
Patrick — Dundee United 0—5. 
Clasament : 1. Rangers 22 p., 2. 
Celtic 21 p., 3. Hibernian 17 p. 
etc.

© In etapa a 12-a din campio
natul bulgar: Minior Pemik — 
Slavia Sofia 0—0, Levski Spartak
— Iantra Gabrovo 4—1, Ț.S.K.A.
— Lokomotiv Plovdiv 2—2, Botev 
Vrața — Spartak Pleven 4—1, 
Cerno More Varna — Sliven 1—1, 
Akademik — Lokomotiv Sofia
2— 1, Trakia Plovdiv — Etîr Tîr- 
novo 2—1. în clasament conduc 
Slavia, Levski Spartak și Dunav 
CU cîte 15 p.

• La Bangkok, Tailanda — 
R. P. Chineză 0—2 (0—1).

KARPOV — rORCINOI 12-11

D. Germane 
Bulgariei cu

MICHAEL
„Deutsches Sportecho"

WHICH ELT
Berlin

MOSCOVA, 18 (Agerpres). — 
Meciul de șah dintre marii maeș
tri sovietici Anatoli Karpov șî 
Viktor Korcinol, care tși dispută 
la Moscova finala turneului candl- 
daților la titlul mondial, a con
tinuat cu partida a 23-a, încheiată 
remiză în 30 de mutări. înaintea 
ultimei partide, scorul este de 
12—11 puncte în favoarea lui 
Karpov.

PROGRAMUL 
SĂPTAMINII

Meciuri în campionatul 
european, miercuri 20 no
iembrie :

Londra i Anglia — Portu
galia (gr. 1); Swansea i 
Țara Galilor — Luxem
burg (gr. 2) ; Glasgow i 
Scoția — Spania (gr. ♦); 
Rotterdam i Olanda — Ita
lia (gr. 5) ; Istanbul i Tur
cia — Irlanda (gr. 6) ; A- 
tena i Grecia — li. F. Ger
mania (gr. 8).

BERLIN, UN CONCURS DE ÎNOT
PLIN DE ÎNVĂȚĂMINTE

• în turneul de juniori de la 
Monte Carlo i Franța —- R. F. 
Germania 2—0, Belgia — Ceho
slovacia 5—1. în clasamentele ce
lor 2 grupe conduc echipele Fran
ței 6 p și Iugoslaviei 4 p.

întîlnirea amicală dintre tinerii 
înotători din București șl Berlin 
a luat sfîrșit cu succesul 
tat al oaspeților la 
201—102. Concursul
juit. atît sportivilor, cît 
norilor din Capitală un 
bogate învățăminte în 
direct cu reprezentanții 
din R. D. Germană.

Pe parcursul celor 29 
cîștigate — cu două excepții — 
de sportivii berlinezi a fost evi
dentă diferența dintre cele două 
selecționate privind selecția îno
tătorilor. dar mai ales pregătirea 
lor. 
ales 
este 
pun

scon- 
scorul de 
a prile- 

șî antre- 
prilej de 
contactul 

natatiei

de probe

Sportivii germani, care mai 
în perioada pregătitoare (cum 
aceasta în care ne aflăm) 
baza pe un volum ridicat de

muncă, s-au Impus mal clar 
probele de 200 m și cele pe 
tanțe mai lungi, în timp ce 
tătarii români au făcut față 
versarilor în cursele de 100 m.

Singurele succese ale reprezen
tativei 
lizate 
her a 
200 m 
țațele

200 
brand 
2:32.8 : 100 m bras 
leslavski 1:24,7, 2. C. Roșu 
100 m delfin (b) i 1. B. Enna 67.0, 
2. Gh. Stoenescu (Buc.) 67,6 : 200 
m delfin (f) ’ 1. A. Pollack 2:32,7, 
2. M. Georgescu (Buc.) 2 :37,3 ; 
4x100 m liher (b) » 1. București

în 
dis- 
î no
ad

Capitalei au fost rea- 
de ștafeta de 4x100 m li- 
băieților și Cecilia Roșu Ia 
bras. Iată cîteva din 
tehnice i 
m liber (f) t 
2:17,6. 3. M.

1. Ines 
Costea 

(f) i 1.

rezul-

Hilde- 
(Buc.) 

A Bo- 
1:26,0 ;

3:58,7, 2. Berlin 4:05,4 ; 100 m li
ber (f) i 1. I. Hildebrand 63,8, 3. 
M. Costea (Buc.) 72,1; 100 m bras 
(b) • 1. A. Lehmann 1:14,9. 2. I. 
Luca (Buc.) 1:15,8; 100 m 
(f) î 1. A. Pollack 1:12,0, 
Georgescu 1:13,1 ; 100 m 
(f) i 1. M. Backe 1:11,1, 
Vlăsceanu (Buc.) 1:15,7;
mixt (f) t 1. A. Pollack 5:36,4, 3. 
M. Georgescu 5:42,1 ; 200 m bra3 
(f) t 1. C. Roșu (Buc.) 3:02,4, 2. A. 
Boleslavski 3:04,9; 200 m mixt 
(b) 1 1. F. Schwandt 2:25,4, 3. Șt. 
Mitu (Bue.) 2:30,8 ; 200 m spate 
(f) i 1. M. Backe 2:32,7, 2. V. Vlăs
ceanu 2:36,1 ; 200 m mixt (f) 1 1. 
I. Hildebrand 2:36,6, 3. M. Geor 
gescu 2:39,9.

delfin
2. M.
spate
2. V.

400 m

A. V.

CAMPIONUL EUROPEAN DE BOX 
ȘTEFAN FORSTER 

ÎNVINS LA POZNAN
POZNAN, 18 (Agerpres). — Pes

te 3 000 de spectatori au urmărit 
la Poznan meciul de box dintre 
echipele Poloniei și R. D. Germa
ne. Pugiliștii polonezi au terminat 
învingători cu 14—8. Tn cel mai 
atractiv meci al galei, polonezul 
Roman Gotfrid l-a învins la 
puncte pe campionul european 
Ștefan Forster.
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