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Năstase deschide seria golurilor echipei sale in meciul de ieri cu Politehnica Iași

expri- 
apro- 

dintre

climat stabil de pace, 
securitate și colabo- 
popoare.
Executiv a stabilit ca 
instituțiile și alte oT-

Miercuri, 20 noiembrie a.c., a 
avut loc, sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Exe
cutiv ai Comitetului Central al 
P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
prezentat o informare cu privire 
la rezultatele convorbirilor avute 
cu președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, președin
tele Republicii Zambia, dr. Ken
neth David Kaunda, care a efec
tuat o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră.

Desfășurate într-o atmosferă de 
caldă prietenie, de cordialitate și 
înțelegere reciprocă, caracteristică 
relațiilor dintre cele două par
tide, țări și popoare, convorbirile 
au pus bazele dezvoltării si apro
fundării. pe un plan superior, a 
colaborării româno-zambiene în 
domeniile politic, economic, știin
țific, tehnologic și cultural.

Comitetul Executiv si-a 
mat deplina satisfacție și 
bare pentru convorbirile 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări, pentru conți
nutul documentelor .semnale, care 
se înscriu ca un nou și valoros 
act de politică externă a parti
dului și statului nostru.

Comitetul Executiv a dat o 
înaltă apreciere contribuției re
marcabile a tovarășului Nicolae 
Ceausescu ia dezvoltarea relațiilor

româno-zambiene, principialității 
și consecvenței cu care secretarul 
general acționează pentru afir
marea în relațiile dintre state a 
principiilor și normelor dreptului 
internațional, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și econo
mice internaționale, pentru asigu
rarea unui 
destindere, 
rare între

Comitetul 
ministerele, 
gane centrale de stat să ia mă
suri corespunzătoare pentru apli
carea în viață a înțelegerilor și 
documentelor semnate, în vederea 
dezvoltării continue a relațiilor 
de colaborare pe multiple pla- 

Republica Socialistă 
Zambia.
Executiv apreciază că 
și extinderea legătu-

nuri, între 
România și

Comitetul 
promovarea 
rilor de prietenie dintre cele două 
țări, partide și popoare, repre
zintă o contribuție de seamă Ia 
cauza luptei popoarelor împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, la întărirea 
politicii de independență si suve
ranitate, pentru pace și cooperare 
in lume.

In continuare, Comitetul Exe
cutiv a stabilit unele măsuri in 
legătură cu organizarea celui 
de-a) XI-lea Congres al partidu
lui și a rezolvat probleme ale ac
tivității curente.
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ETAPA A 14-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ÎNCHEIEREA VIZITEI IN TARA NOASTRĂ
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII ZAMBIA 7

Dr. KENNETH DAVID KAUNDA
de a doua zi 
noastră a >

Marți, în cea 
vizitei în țara 
Kenneth David Kaunda. președin
tele Partidului Unit al Indepen
denței Naționale, președintele Re
publicii Zambia, la Palatul Repu
blicii au început convorbirile ofi
ciale româno-zambiene la nivel 
înalt. In continuare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Kenneth David Kaunda au vizi
tat Institutul politehnic și între
prinderea „Semănătoarea*4 din Ca
pitală-

Miercuri dimineața, după înche
ierea convorbirilor oficiale ia ni
vel înalt româno-zambian, 
râsul Nicolae Ceausescu, 
general al ~ 
Român, președintele 
Socialiste România, și 
neth David Kaunda, președintele 
Partidului Unit al Independenței 
Naționale, președintele Republicii 
Zambia, au semnat Declarația So
lemnă a Republicii Socialiste Ko-

i a 
dr.

lot a- 
secretar 

Partidului Comunist 
Republicii 
dr. Kcn-

mânia și Republicii Zambia și Co
municatul comun cu privire la 
vizita oficială de prietenie în Re
publica Socialistă România a pre
ședintelui Kenneth David Kaunda.

Miercuri, 20 noiembrie, s-a în
cheiat vizita oficială de prietenie 
pe care dr. Kenneth David Kaun
da. președintele Partidului Unit 
al Independenței Naționale, pre
ședintele Republicii Zambia și 
doamna Hetty Kaunda au făcut-o 
în tara noastră, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste Romania și a to
varășei Elena Ceausescu.

Numeroși cetățeni ai Capitalei, 
veniți la aeroportul Otopeni, unde 
a avut loc solemnitatea plecării, 
au salutat cu multă cordialitate 
pe tovarășul Nicolae Ceausescu și 
pe dr. Kenneth David Kaunda. 
aclamind cu însuflețire pentru 
prietenia româno-zambiană.

F.C.M. REȘIȚA LA DOUA PUNCTE DE LIDER!
• C.F.R. Cluj-Napoca, performera etapei; 1-0 la Arad! • Steaua a realizat scorul zilei • Chimia

Rm. Vikea anunța un reviriment • F. C.

REZULTATE TEHNICE

F. C. GALATI
U. T. A.
POLI TIMIȘOARA 
„U“ CLUJ-NAPOCA 
F. C. CONSTANTA 
CHIMIA RM. VILCEA 
UNIV. CRAIOVA 
OLIMPIA SATU MARE 
STEAUA

— JIUL
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— DINAMO
— STEAGUL ROȘU
— A.S.A. TG. MURES
— SPORTUL STUD.
— F. C. ARGEȘ
— F.C.M. REȘIȚA
— POLITEHNICA IAȘI

Argeș și

1-0 
0-1 
2-1
1-0
2-0
1-0
2-0
1-1
5-0

(1-0} 
(o-n 
(1-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(1-0)

ETAPA VIITOARE (24 noiembrie)

CLUJ-NAPOCA

FAPTE Df MUNCA SI SPORI
->

DEDICATE CONGRESULOl PARTIDULUI
in pag. a 3-a

'i

Fază din jocul Iugoslavia — R. D. Germană, des- 
lășurat în prima zi a competiției. Atac la poarta

R. D. Germane ■

Sportul studențest n-au depașt perioada critică 

CLASAMENTUL

C.F.R.
JIUL
UNIV.
POLITEHNICA IAȘI 
SPORTUL STUDENȚESC 
A.S.A. TG. MUREȘ' 
F.C.M. REȘIȚA 
DINAMO
F. C. ARGEȘ

CRAIOVA

STEAUA
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
F. C. CONSTANTA
U. T. A.
F. C. GALATI
OLIMPIA SĂTU MARE 
CHIMIA RM. VILCEA 
_U" CLUJ-NAPOCA 
STEAGUL ROȘU

GOLGETERI
10 GOL.URI : D. Georgescu (Dinamo) — 1 dir. 11 m.
9
8
7
G
5

Ar§e.

din 11

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

m.

DINAMO
F.C.M. Reșița
U. T. A.
A.S.A. Tg. Mureș 
„U" Cluj-Napoca 
Steaua
Olimpia Sotu Mare 
C.F.R. Cluj-Napoca 
Univ. Craiova 
Politehnica Timișoara 
Steagul roșu
F. C. Constanța
Jiul
F. C. Argeș
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica lași
F. C. Galați

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

10
8
7
8
6
6
6
5
5
6
5
5
4
5
4
3
5
3

1
3
3
1
4
3
3
5
4
2
3
3
4
1
3
5
0
2

3
3
4
5
4
5
5
4
5
6
6
6
6
8
7
6
9
9

25—10 
21—13
15— 11 
21—19 
13—15 
23—15 
13—12 
13—14
18— 15 
12—12 
13—13
16— 18 
17—14
19— 18
13— 21

9—22
14— 25
5—18

21
19
17
17
16
15
15
15
14
14
13
13
12
11
11
11

10
8

în paginile

GOLURI : Năstase (Steaua). Mureșan (A.S.AJ — I 
GOLURI : Iordănescu (Steaua) — 1 din 11 m.
GOLURI ; Dănilâ (-Poli- Iasi). Brosovschi tU.T.A.) — 1
GOLURI ; Radu 1 (F.C. Argeș). Oblemeoco (Univ. Craiova) — 1 din II m 
GOLURI : Zamfir (Dina-noț. Ghereheli (Steagul roșu). Rada n (F.C.

jj. Hajnai (A-S.A). Roznai. Multescu (Jiul) — 1 din U m.

Citiți 
trimișilor noștri la 
pei.

4—5 relatările 
meciurile eta-

din 11 m.

A APARUT

România (două victorii) - lideră
in „Trofeul Carpați“ la handbal feminin Din sumar :

Portretele 
performeri 
anului

principalilor 5$
români ai

© Astăzi un joc ce

20 (prin telc- 
„Victoria" au 
după amiază

PLOIEȘTI, 
fon). In sala 
început marți 
întrecerile celei de a XV-a 
ediții a „Trofeului Carpați" 
Ia handbal feminin. In ca
drul festivității de deschi
dere care a avut loc cu a- 
cest prilej, reprezentativele 
Iugoslaviei, R. D. Germane, 
Poloniei, Uniunii Sovietice 
și României au fost saluta
te de tov. Petre Tânăsescii. 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular al munici
piului Ploiești. Un public 
numeros și entuziast a asis
tat apoi la meciuri dîrze, 
palpitante, de o reală fru
musețe.

Iată și o succintă rela
tare a partidelor . desfășu
rate marți.

ROMANIA — ROMANIA 
B 23—15 (11—7). Meci plă
cut, cu faze rapide în care 
prima noastră selecționată, 
fără Doina Cojocarii și Ma
ria Boși (ambele ușor acci-

mare atracție: România R. D. Germană „WELTMEISTERSCHAFT | 
’74" sau Triumful ideii || 
de „fotbal total”

PROGRAMUL DE AZI

Ora 17:
Oro 18.15 :
Ora 19.30 :

ROMÂNIA B 
U R. S. S. 
ROMÂNIA

POLONIA 
IUGOSLAVIA 
R. D. GERMANĂ

dentate) a dominat net. Au 
înscris i Furcoi (6), Miklos 
(41, Petrovici (4), Șoș (3), 
Arghir (2), M. Popa (1), T. 
Popa (1), Ilie-Pițigoi 
Vieru (1) pentru prima 
prezentativă, Oancea 
Lăcustă (3), Cojocărița 
Sercdiuc (2), Mihoc 12), 
marandei (1), Mibăilă 
Hobincu (1). Au arbitrat 
Erhan și C. Velicu.

U.R.S.S. — POLONIA 15— 
15 (9—7). In ciuda faptului 
că nu au In componența lor 
jucătoarele din formațiile 
campioane — Spartak Kiev 
și, respectiv, Ruch Chorzow, 
ambele angajate în C.C.E.

(1). 
re- 
(3). 
(2).
A- 
tn.
v.

— cele două formații au, 
totuși, o bună valoare, pe 
care ne-au demonstrat-o în 
electrizanta lor partidă. 
Rezultatul de egalitate este 
echitabil Atr marcat i Ba
lan (4), Safkina (3), Bukva- 
reva (21, Șubina (2), Bulga
kova (2). Zailiskaite (2) —
U. R.S.S., Waszowicz (7). 
tVegrzyn (4), Krzykawska 
(3), Gotovko (1). Au condus
V. Pelenghian și V. Cojo
carii.

Inima noastrâ cea de 
toate zilele — o anche
ta privind binefacerile 
practicării exercițiilor fi
zice
Tabloul statistic a! tutu
ror competițiilor sportive 
internaționale ale anului
Viața lui 
ziano

Rocky Gra-

Pagini 
sportivă, 
ți fotografii

de beletristică 
umor, caricaturi

Procuroti-vă

neîntârziat

„ALMANAHUL

$
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CALENDARUL
CflMPETflIILOR SPORTIVE DE MASĂ PE ANUL 1975

Atletism
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 6—10 ani s
— etapa pe școală pînă la l.VI 
>— etapa pe municipiu, oraș,

comună 16—22. VI

b) Pionieri șl școlari 11—14 ani l
— etapa pe școală pînă la l.VI
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (Munic. București), 
centre de comune 16—22.VI

C) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș

teșug. și din mediul rural
14—15 ani :

— etapa pe asociație
sportivă pînă la ll.V

— etapa pe municipiu, oraș
sector (M București) 

comună pînă la 25.V

d) Tineri din întreprinderi și in
stituții pînă ta 30 de ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 27.VII

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. București)

pînă la 17.V1I1

e) Tineri din cooperația mește
șugărească piuă la 30 de ani :

— etapa pe asociație (cerc
sportiv) pînă la 27.VI1

— etapa pe localitate
(as sp.) pînă la 17.VIII
f) Tineri din mediul rural 

pină la 30 de ani :
— etapa pe asociație

sportivă pînă la 17.VIII

g) Studenți :
— etapa pe an și facul

tate pînă la 6. IV
— etapa pe institut pînă la 20.IV
— etapa pe centru univer

sitar pînă la ll.V
CROSUL TINERETULUI:

<— etapa pe asociații sportive 
pînă la 6.1 V

— etapa pe localitate, oraș, 
municipiu, sector (M. Bucu-

’ reștl). centru de comune 
pînă la 20.IV

— etapa pe județ și M. Bucu
rești pînă la 4.V

— etapa finală pe țară —
Deva ll.V

„CUPA U.T.C.“ :
PENT ATLON ATLETIC ȘCOLAR

— etapa pe școală pină la ll.V
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M. Buc.) pînă la 25.V
— etapa oe județ și M. Bucu

rești pînă la 8. VI
— etapa finală pe țară —

Baia Mare 21—22.V1

CROSUL TINERILOR 
MUNCITORI 16—30 ANI !

— etapa pe asoc. sportivă și
localitate l.VI—17.VII1

— etapa pe județ pînă la 14.IX
— etapa finală pe țară — Si

biu 29.IX
CUPA TIPOGRAFULUI — 

CROS :

— finala pe țară — Bucu
rești noiembrie
DINAMOVIADA — CROS :

— etapa pe cerc și asoc. spor
tivă pînă la 25.X

— etapa finală pe țară 2.X1
SPARTACHIADA MILITARĂ I

martie — Iunie

Baschet
CUPA TINERETULUI :

O) Studenți :
t— etapa pe ani și facultăți

pînă la 6.IV 
etapa pe institut pînă la 20.IV 

<— etapa pe centru universitar
pînă la ll.V

SPARTACHIADA MILITARĂ ț
martie — iunie

Fotbal
CUPA TINERETULUI:

a) Pionieri și școlari 6—10 ani 1 
etapa pe școală pînă la l.VI 

•— etapa pe sector (M. Buc.) 
municipiu, oraș, comună

b) Pionieri și școlari 11—14 ani I 
>— etapa pe școală pînă la LVI 
*— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M. Buc.), centru de 
comune 16—22.VI

e) Studenți t
— etapa pe ani și facultăți

pînă la 6.IV

Pag. a 2 a Sportul

— etapa pe institut pînă la 20.IV
— etapa pe centru universi

tar pînă la ll.V
CUPA SPERANȚELOR — 

MINIFOTBAL :
— etapa pe localități l.VII—15.V1II
— finala — Constanța 26.VIII—3.IX

SPARTACHIADA MILITARĂ S 
martie — iunie

Gimnastică
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 6—10 ani :
— etapa pe școală pînă ia l.VI
— etapa pe municipiu, sector 

(M. Buc.), oraș, comună
16—22. VI

b) Pionieri și școlari 11—14 ani :
— etapa pe școală pînă la l.VI
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M. Buc ), comună
16—22. VI

.FESTIVALUL ANSAMBLURI- 
LOR DE GIMNASTICA RIT- 

MI CA-MODERN A“ 
PENTRU ELEVE

— etapa pe asociație sportivă
pină la 23.11

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.) și centru
de comune pînă la 23.111

— etapa pe județ și M. Bucu
rești pînă la 6.IV

— etapa finală pe țară —
Clui-Napoca 12—13.IV

FESTIVALUL 
„GRATIE Șl ARMONIE" 

PENTRU ELEVI

— etapa pe școală
pînă în luna mal

— etapa oe localitate iunie
SPARTACHIADA MILITARĂ:

martie — iunie

Handbal
CUPA TINERETULUI:

a) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural

14—13 ani:
— etapa pe asociație sportivă

pînă la 27.VII
— etapa pe municipiu, comună, 

sector (M. Buc.) pînă la 17.VIII
b) Tineri din întreprinderi și in

stituții pînă la 30 de ani:
— etapa pe asociație sportivă

pînă ia 27.VII
— etapa pe municipiu, oraș, sec

tor (M. Buc.) pînă la 17 VIII
c) Tineri din mediul rural pină

ta 30 de ani :
— etapa pe asociație sportivă,

comună pînă la 17.VIII
d) Studenți :
— etapa pe an și facultate

pină la 6.1 V
— etapa pe institut pînă ia 20.IV
— etapa pe centru universitar

pînă la ll.V

SPARTACHIADA MILITARĂ :

martie — iunie

înot
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 6—10 ani :

— etapa pe școală pînă la 14.VI
— etapa pe municipiu, oraș,

comună 15—22.VI
b) Pionieri și școlari 11—14 ani;
— etapa pe școală pînă la 14. VI
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M. Buc.), comună
15—22.VI

c) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural

14—19 ani :

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 4.V

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.), eomunâ

pînă la 16.VI

DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și asociație
sportivă pînă la 27.VI1

— etapa finală pe țară 28—29.Vii

SPARTACHIADA MILITARĂ î

martie — iunie

Lupte
SPARTACHIADA MILITARĂ :

martie — iunie

Oină
CUPA TINERETULUI :

Tineri din mediul rural 
pină la 30 de ani :

— etapa pe asociație sportivă,
comună pînă la lă.VI

„CUPA U.T.C." PENTRU TI
NERII DIN MEDIUL RURAL !

— etapa pe asociație sportivă,
comună pînă la 15.VI

— etapa pe centru de comune
pînă la 3.VIII

— etapa pe județ pînă la 10.VI1I
— finala pe țară — Tg.

Mureș 28—30.VIII

„CUPA U.T.C." — ELEVI

— etapa pe asociație sportivă
pină la 8.II

— etapa pe municipiu, oraș, sec
tor, (M. Buc), comună

pînă la 23.11
— etapa pe judeș și M. București

pînă la 9-111
— finala pe țară — M. Ciuc

22.—23.III

CUPA RECOLTEI :

— finala pe țară octombrie

SPARTACHIADA MILITARĂ I 
martie — iunie

Orientare turistică
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 11—14 ani ;

— etapa pe școală pînă la l.VI
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M. Buc.) comună
16—22.VI

b) Elevi tineri din întreprinderi și 
instituții, din coop, meșteșug.

și din mediul rural — 14—19 ani :

etapa pe asociație sportivă
pînă la 4.V 

etapa pe municipiu, comu
nă, sector (M. Buc.)

pînă Ia 16.VI

c) Studenți :
— etapa pe ani și

— etapa pe institut
— etapa oe centru 

tar

facultăți
pînă la 6.IV 
pînă la 20.IV 
universi- 
oînă la ll.V

Patinaj
CUPA TINERETULUI:

a) Pionieri și școlari G—10 ani :

— etapa pe școală pînă la 16.11
— etapa pe municipiu, oraș i

sector (M. Buc.), comună
pînă la 2.III

b) Pionieri și școlari 11—14 ani:

— etapa pe școală pînă la 16.11
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M Buc.), comună
pînă la 2.III

c) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din coop, meșteșugă

rească și din mediul rural —
14—19 ani :

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 8.II

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.), comună

pînă la 23.11

Popice
CUPA TINERETULUI:

a) Tineri din întreprinderi și 
instituții pînă Ia 30 de ani :

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 27.VII

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (NI. Buc.)

pînă la 17.VIII

b) Tineri din cooperația mește
șugărească pînă la 30 de ani :

— etapa pe asociație (cerc
sportiv) pînă la 27.VI

— etapa pe localitate (as. sp.)
pînă la 17.VI1I

Sanie
CUPA TINERETULUI ;

a) Pionieri și școlari 6—10 ani s

— etapa pe școală pînă la 16.11

— etapa pe municipiu, oraș,
comună pînă la 2.III

b) Pionieri și școlari 11—14 ani :

— etapa pe școală pînă la 9.II
— etapa pe municipiu, oraș,

comună, sector (M. Buc.)
pînă la 23.11

c) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural

14—19 ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 9.II

—- etapa pe municipiu oraș,
comună, sector (M Buc.)

pînă la 23.11

„SĂNIUȚĂ DE ARGINT" — 
ELEVI;

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 9.11

— etapa pe municipiu, oraș, 
comună, sector (M. Buc.)

pînă la 23.11
— etapa pe județ, si M. Bucu

rești pînă Ia 9.III
— finala pe țară — Sinaia

15—16.III

Schi
CUPA TINERETULUI ;

a) Pionieri și școlari 6—10 ani :

— etapa pe școală pînă la 16.11
— etapa pe municipiu, oraș,

comună DÎnă la 2.1 II 
b) Pionieri și școlari II—14 ani :

— etapa pe școală pînă la 9.11
— etapa pe municipiu oraș, 

comună, sector (M. Buc.)
pînă la 23.11

C) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural 

14—19 ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pină la 9.11

— etapa pe municipiu, oraș, 
comună, sector (M. Buc.)

pînă la 23.11

d) Tineri din întreprinderi și 
instituții pînă la 30 de ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 9.II

— etapa oe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.)

pînă la 23.11

e) Tineri din cooperația mește
șugărească pină la 30 de ani :

— etapa pe asociație spor
tivă (cerc sportiv) pînă la 9.II

— etapa pe localitate
pînă la 23.11

f) Tineri din mediul rural 
pină la 30 de ani :

— etapa pe asociație spor
tivă. comună pînă la 2.II

g) Studenți :

— etapa pe an și facultate
pînă la 19.1

— etapa pe institut pînă la 9.II
— etapa pe centru universitar

pînă la 23.11

„CUPA U.T.C." — PENTRU
TINERII DIN MEDIUL RURAL :

— etapa pe asociație spor
tivă, comună pînă la 2.11

— etapa De centru de comune
pînă la 9.11

— etapa oe județ pînă la 23.11
— finala pe țară — Brașov

9.III

DINAMOVIADA :

— etapa pe cercuri și aso
ciații sportive pînă la 10.11

— etapa finală pe țară 22—23.11

SPARTACHIADA MILITARĂ 
DE IARNA :

decembrie 1974 
februarie 1975

Șah
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 11—14 ani :

— etapa pe școală pînă la 9.III
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M. Buc.) pînă la 30.III

b) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural

14—19 ani :

— etapa pe școală și _ asoc.
sportivă pină la 9.III

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.), comună

pînă la 30.III

c) Studenți :

— etapa pe an și facultate
pînă la 16.11

— etapa pe institut pînă la 9.111
— etapa pe centru uni

versitar pînă la 30.III

Tenis de ci mp
CUPA „SCÎNTE1A 
TINERETULUI" :

— etapa 
tivă

— etapa 
sector

— etapa
— .finala

rești

pe asociație spor- 
aprilie 

pe municipiu, oraș,
(M. Buc.), comună 

mai 
pe județ pînă la 15.VI 
pe țară — Bucu-

17—20. VII

CUPA „TOT ÎNAINTE"

— etapa de masă pină la l.VIII
— finala — București 10—20.VIII

Tenis de masă
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 6—10 ani s

— etapa pe școală pînă la 9.III
— etapa pe municipiu, oraș,

comună pînă la 30.III
b) Pionieri și școlari 11—14 ani :
— etapa pe școala pînă la 9.III
— etapa pe municipiu, oraș,

sector (M. Buc.), comună
pînă la 30.III

C) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din coop, meșteșug, 
și din mediul rural 14—19 ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 9.III

— etapa pe municipiu, oraș,
sector (M. Buc.), comună 

pînă la 30.III

d) Tineri din întreprinderi și 
instituții pînă la 30 de ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 9.III

— etapa pe municipiu, oraș,
sector (M. Buc.) pînă la 30.III

e) Tineri din coop. meșteșugă
rească pînă la 30 de ani :

— etapa oe asociație spor
tivă (cerc sportiv)

pînă la 9.III
— etapa pe localități

(as. sp.) pînă la 30.III

f) Tineri din mediul rural 
pină la 30 de ani :

— etapa pe comună pînă la 16.1 II

g) Studenți :

— etapa pe ani și facultate
pînă la 16.11

— etapa pe institut pină la 9.III

„CUPA U.T.C." — TINERI 
DIN MEDIUL RURAL :

— etapa pe comună pînă la 16-111
— etapa oe centru de co

mună pînă la 6 IV
— etapa pe județ pină la 20.1 V
— finala pe țara — lași

26—27.1V

DINAMOVIADA :

— etapa pe cerc și asoc.
sportivă pînă la 10.III

— etapa finală pe țară
29—30.111

Tir
CUPA TINERETULUI :

a) Pionieri și școlari 6—10 ani s

— etapa pe școală pînă la l.VI
— etapa pe municipiu, oraș,

comună 16—22. VI

b) Pionieri șl școlari 11—14 ani :

— etapa pe școală pînă la l.VI
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (M Buc.), comună
16—22.VI

c) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din cooperația meș
teșugărească și din mediul rural

14—19 ani :

— etapa pe asociație spor
tivă pînă la 4.V

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.), comună

pînă la 16. VIV.
DINAMOVIADA :

— etapa pe cercuri și aso
ciații sportive pînă la 10.V

— etapa finală pe țară 24—25.V

Tr irită
CUPA TINERETULUI :

Tineri din mediul rural 
pînă la 30 de ani

— etapa pe comună pînă la 15.VI

CAMPIONATUL NATIONAL SĂ
TESC DE TRINTA :

— etapa pe comună
pînă la 15.VI

— etapa pe centre de co-
mune pînă la 3.VIII

— etapa pe județ pînă la 30.IX
— finala or tară — Oradea

5—7.XII

Volei
CUPA TINERETULUI:

a) Elevi, tineri din întreprinderi 
și instituții, din coop, meșteșug, 
și din mediul rural 14—19 ani :

— etapa pe asociație
sportivă pînă la 4.V

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (M. Buc.), comună

pînă la 16.VI

b) Tineri din mediul rural 
pină la 30 de ani :

— etapa pe comună pînă la 15.VI

c) Studenți :
— etapa pe an și facul

tate pînă la 6.IV
— etapa pe institut pînă la 20.IV 
-— etapa pe centru uni

versitar pînă la ll.V

„CUPA U.T.C." — PENTRU 
TINERII DIN MEDIUL RURAL :

— etapa pe comună pînă la 15.VI
— etapa pe centru de

comună pînă la 3.VIH
— etapa pe județ pînă la 1nVIII
— finala pe țară — Tg. Mureș

28—30.VIII
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■KI FAPTE DE MUNCĂ Șl SPORT 

fcr DEDICATE CONGRESULUI PARTIDULUI
A

cronica
marele 

prezența entuziasta și plina de semnificație, 
colțurile țârii ne sosesc vești despre entuziasmul șî

in bogata 
întîmpinâ 
nează o

Din toate 
însuflețirea cu care tineretul stadioanelor salută mărețul eveni
ment din viața partidului și poporului nostru, închinrndu-i faptele 
de muncă, reușitele la învățătură, izbinzile obținute pe terenu
rile de sport.

Marea popularitate de care se bucură pretutindeni acțiunile 
cultural-sportiva și artistice organizate în cinstea Congresului, 
participarea numeroasă și avîntată, dorința fiecăruia de a realiza 
ceva bun, trainic și frumos, demonstrează, o dată în plus, dragos
tea .fierbinte și atașamentul profund al tineretului nostru față de 
partid, hotârirea nestrămutată de a urma neabătut și de a trans
pune în viață politica lui înțeleaptă !

a succeselor, cu care întregul nostru popor 
forum al comuniștilor, sportivii patriei sem- „STADIONUL,

O ȘCOALĂ

A EDUCAȚIEI"

La Liceul industrial energetic din Sibiu

ÎNVĂȚĂTURA. PRODUCȚIA
Șl ACTIVITATEA SPORTIVĂ
Peste un milion de lei este su

ma la care se ridică valoarea 
contractelor încheiate de Liceul 
industrial energetic din Sibiu cu 
diverși beneficiari ! Pentru uzina 
de la Mîrșa se execută, în atelie
rul de construcții metalice, pos
turi de transformare și console 
pentru tensiune medie ; aceeași 
uzină a comandat liceului capete 
terminale ale cablelor de înaltă 
tensiune. Directorul liceului, ingi
nerul Romeo Trifu, ne conduce 
prin ateliere și prin laboratoare 
și ne vorbește despre pasiunii^ 
elevilor săi : „în fiecare zi se 
execută aici lucrări cu profil e- 
nergetic . " * L 2 1
ari din țară. Din anul I și pînă 
în anul ”___’ * __ _
bișnuiesc cu activitatea producti
vă, devenind, totodată, buni spe
cialiști".

...Urcat pe un stîlp. unul dintre 
elevi îl întreabă ceva pe director. 
Acesta îi dă cîteva indicații- A- 
vem apoi să aflăm că era vorba 
de încheierea lucrărilor instala
ției de iluminare nocturnă a ba
zei sportive. „Totul — ne spune 
directorul liceului — s-a făcut cu 

«contribuția elevilor și pot garanta 
că a ieșit o lucrare de bună ca
litate".

Aceiași elevi, care puteau fi vâ- 
-5wți în timpul orelor de curs în 
ateliere și laboratoare, se aflau 
d'jpă-amiază pe stadion. Activi
tatea sportivă este atît de bine 
organizată. îneît 1260 de elevi, a- 
dică' atîția cîți are liceul, iau 
parte la întreceri de masă- Pe 
primul plan se situează campio
natul de casă Ia fotbal, volei, bas
chet, tenis de masă și șah. Au 
loc întîi întreceri între echipele 
acelorași ani de studiu, apoi între 
ani și, în sfîrsit, finala pe liceu. 
Separat, cele trei cadre didactice, 
absolvenții I.E.F.S. Florin Braicu, 
Brigitte Nicolescu și Alexandru 
Trifu, organizează periodic con
cursuri pentru desemnarea celui 
mai bun săritor, celui mai bun 
aruncător si celui mai bun vite- 
zist. „Atît de apreciate sînt aces
te concursuri individuale — ne 
spunea elevul Ion Perju, preșe-

pentru diverși benefici-

IV, elevii liceului se o-

dintele asociației sportive — in
cit a trebuit să le includem în 
calendarul nostru". Deși sînt an
grenați și în activitatea desfășu
rată împreună cu colegii care lo
cuiesc în Sibiu, cei care stau în 
căminele liceului au un „Campio
nat al căminului". Este o activi
tate care se desfășoară din acest 
an de învățâmînt și care s-a con
solidat. în ciuda timpului scurt...

Aceiași elevi, autori ai lucră
rilor cu profil energetic, de care 
vorbeam, și-au înscris numele și 
pe lista performanțelor obținute 
de echipa de rachetomodele, dar 
și pe tablourile pictate cu mult 
simț artistic ce urmează sâ facă 
obiectul unei expoziții. Iată acti
vități cu care elevii liceului sî- 
bian au ținut să întîmpine Con
gresul al XI-lea al partidului.

Ion GAVRILESCU

BOGAT
BILANȚ

ARADEAN
în tabloul cuprinzător al suc

ceselor cu core oamenii muncii 
din județul Arad întîmpinâ ma
rele forum al comuniștilor, a- 
lăturî de frumoasele realizări în 
producție se înscriu si cele obți
nute pe tărîm sportiv.

Transpunîndu-se în viață sarci
nile trasate de Hotârirea Ple
narei CX2. al P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973, s-au făcut efor
turi susținute pentru atragerea 
în activitatea sportivă a unor 
mase cit mai largi de? cetățeni, 
în primul rînd a 1' eretu’ui.

în acest an au fost organizate 
peste 300 duminici cultura!- 
sportive cu 37 000 de participant! 
si aproape ^00 de acțiuni turis
tice. Peste 16 000 de tineri și ti
nere ou trecut normele Com
plexului „Sport și sănătate44, care 
se desfășoară în 145 de asocia
ții sportive. In sfîrșit, 35 de 
titluri de campioni aî tării au 
încununat strădaniile fruntașilor 
sportului arădean.

în întîmoinarea Congresului aî 
XI-lea al P.C.R. au avut loc nu
meroase acțiuni care ou angre
nat mii șî mii de tineri.

Gh. NTCOLAttă, coresp.

PERFORMANȚĂ ÎN LUMEA UNDELOR
Printre numeroasele Inițiative și 

realizări ale radioamatorilor, dedicate 
celui de ai XI-lea Congres al pali
dului, cea înscrisă de Dem. Dascălu, 
din Suceava (un adevărat veteran al 
acestui sport, dacă ținem seama că 
apelurile sale — CQ — YO8DD —

grafie sau fonie. După cum este 
respecting o lege nescrisă în 
sport, după stabilirea fiecărei 
turi, cei doi sportivi, deveniți

în cadrul numeroaselor 
acțiuni cultural-sportive de
dicate Congresului partidu
lui, Comisia de educație și 
propagandă a C.J.E.F.S. 
Cluj a organizat, sub acest 
generic, două simpozioane 
la Dej și Turda, care s-au 
bucurat de un deosebit suc-
ces.

îru dezbaterea unui public 
numeros, alcătuit mai ales 
din tineri, s-au pus teme 
interesante, generase și is
pititoare : „înalta cinste de 
a reprezenta patria". „Ata
șamentul pentru culorile 
clubului", „Respectul față 
de adversar", „Eforturile și 
renunțările pe care le cerc 
marea performanță".

Temele au fost susținute 
de sportivi cunoscuți din 
Cluj-Napoca : Ileana Silai, 
Remus Cunpeanu. Horia 
Demian, Vasile Bogdan, de 
antrenorii Farkaș Paneth și 
Gheorghe Biro.

Dispunînd de o motivație 
convingătoare, culeasă din 
activitatea îndelungată șl 
elocventă a 
simpozioanele 
un dialog viu și instructiv, 
prilejuind nn numai o a- 
propiere sufletească între 
vîrfurile sportului județean 
și suporterii lor, dar și a- 
devărate îndreptare de 
muncă și comportament 
pentru tinerii care pășesc 
acum pe drumul frumos, 
dar greu, al performanței 
sportive. (Nș. D.).

De aici, de la această stafie 
zboară în eter indicativul YO8DD 

— Dem. Dascălu

știutj 
aces» 
legi- 

------ ---------- prie
teni — deși nu s-au văzut și, poate# 
nu se vor vedea niciodată — fac 
schimb de Q'SL-uri (cărți de confir
mare, ilustrate). Dem. Dascălu po
sedă o colecție de peste 22 000 de 
asemenea. mesaje poștale și. la rîndul 
său a trimis, de-a lungul anilor,' 
peste 35 000 de vederi din România.* 
La aceste performanțe deosebite ga 
adaugă peste 200 de diplome, mai. 
multe titluri de campion republican^1 
titlul de maestru al sportului... De 
asemenea, acest mare pasionat al un
delor, a cărui casă este un adevărat 
muzeu și laborator de experiențe, a 
fost profesor pentru sute și sute da 
«ucenici44 în acest sport.

Angajamentul pe care și l-a luat 
era foarte greu. A trebuit să petrea
că multe ore aplecat asupra stației,' 
pînă cînd, în una din nopțile trecute* 
la ceasuri tîrzil. de undeva din eter, 
i-a răspuns <> voce de femeie : .,SU 
1 MI... SU 1 MI..." Era o radioama- 
toar© din Cairo Indicativul l-a sur
prins. cîndva, pe la începutul acti
vității sale, mai lucrase cu unul ase
mănător - SU 1 IM - tot din Cairo. 
Ceru amănunte noii sal© cunoștințe 
și nu mică l-a fost bucuria cînd a 
aflat că aceasta era Alica vechiului 
sau prieten, radio amatoare și ea. In 
liniștea nopții. Dem. Dascălu 3 -notat 
în voluminosul său catalog : .38 non
legături efectuate. Performanță dedi
cată celui de al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român".

Viorel TONCEANU

Foto : Șt. CIOTLOȘ

vorbitorilor, 
au stîrnit

zboară prin eter de 41 de ani), ni se 
pare cu totul remarcabilă. Cu cîtva 
timp în urmă. Dem. Dascălu și-a pro
pus ca în cinstea mărețului eveni
ment să adauge La bogatul palmares 
al Radioclubului județean un record 
personal : efectuarea celei de a 48-a 
mie legătură radio bilaterală.

Indicativul YO8DD (însemnînd în 
limbajul radioamatorilor : „România, 
Districtul 8, Dem. Dascălu") este, de 
altfel, cunoscut pe toate continentele, 
neexistînd vreo țară cu activitate de 
radioamatori cu care Dascălu. să nu 
fi stabilit legături bilaterale în tele-

INTR-UN MARE
CARTIER

BUCUREȘTEAN

a

0 COMPETIȚIE SATEASCA
CU FRUMOASE SEMNIFICAȚII

Festivitatea de des
chidere a frumoase
lor întreceri sporti
va sătești de la 

Crețeni

în sectorul 4 aî Capitalei s-a 
acordat o atenție deosebită înde
plinirii sarcinilor trasate de Ho- 
târîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie-martie 1973, cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa
ției Fizice și sportului. Ne referim, 
în primul rînd, la obiectivele- care 
priveau intensificarea acțiunii de 
amenajare a bazelor sportive sim
pler a zonelor de agrement, a 
spatiilor de joacă șl sport pentru 
copii și tineret, precum și la orien
tarea cu prioritate a activităților 
de masă jeătre formele simple, 
laig accesibile, desfășurate în aer 
liber.

Ce s-a realizat în această pri
vință ? Credem că este destul să 
amintim, ca foarte edificator, Fod- 
tul ^că Sectorul. 4 a fost, în 1973, 
cîștigâtorul unei întreceri între sec
toarele Capitalei — avi nd ca o- 
biective dezvoltarea activității • 
sportive de masă și îmbunătățirea 
bazei materiale.

Iubitorii sportului din acest car
tier bucureștean au ținut să in- 
tîmpîne în mod deosebit marele 
eveniment din viața țării — Con- 

“ partidului, 
do sport șî 
î s-a adâu- 
altul, „Tita- 
mp, în care 

loc 
„Tim-

Cupa „Strugurelui de aur", compe
tiție organizată de asociația sportivă 
din comuna Crețeni — județul Vîlcea, 
și-a cîștigat un binemeritat renume, 
situîndu-se printre cele mai ample și 
reușite manifestări sportive sătești de 
masă din țară. O organizare aproape 
perfectă (sătenii primesc de fiecare 
dată sprijinul tehnic, competent, al 
întregului activ al C.J.E.F.S Vîlcea). 
o participare numeroasă și, mai ales, 
entuziastă, la care se adaugă publi
cul. acest public care, cu satisfacția 
datoriei împlinite (competiția este 
programată, de regulă, dună ce roa
dele ogoarelor au fost strînse), um
ple pînă la refuz baza sportivă a șco
lii. Iată, în cîteva cuvinte, ambianța 
sărbătorească în care sătenii din mai 
multe comune vîlcene se reunesc în 
fiecare sfîrșit de toamnă (din anul 
1S72). pentru a-și demonstra destoi
nicia nu numai în munca cîmpului. 
dar și pe terenul de sport.

Anul acesta, „Strugurelul de aur*4 
s-a bucurat de un și mai frumos suc
ces Organizată în zilele de 16 șl 17 
noiembrie, în cinstea apropiatului 
forum al comuniștilor, competiția a 
reunit la startul probelor, pe lîngă 
„fondul de bază" (săteni din Șutești, 
Âmăirăstî, Busoeni, Pesceana etc.) și 
solii altor trei sate din iudeț: Prun- 
deni. Tomsani si Berbești.

.„Fan tul că nceașcă a freia edit’o a 
„Strugurelului" ara dedicat-o Con- 
gresvbiî al XT-lea al nart?r’v!ui, c de
terminat si alte comune să-și mani
feste dorința de a fi în aceste zile 
alături de noi —• ne spunea tov. Con-

stantin lordache, secretarul Comite
tului comunal de partid. Am accep
tat oferte bucuroși și aceasta spre 
marea satisfacție a localnicilor. Pe 
timpul concursurilor, cei ce ne vizi
tează comuna sînt primiți de locui
torii Crețenilor in ospeție și niciodată 
nu am reușit să repartizau tuturor 
solicitanților cite Un musafir. Și 
n-am reușit nici de data aceasta, cu 
toate că numărul participanților a 
sporit. Mai avem, deci, spațiu dis
ponibil..."

In ceea ©e privește dîrzenia compe
titorilor și, în mod special, sportivi
tatea de care ei dau dovadă la aceste 
întreceri, un singur exemplu este, 
credem, edificator. L-a unul din pri
mele meciuri de handbal, -sufletul" 
echipei din Crețeni. Ion Mehcdințu 
(secretarul Comitetului comunal 
U.T.C.), a făcut, la un plonjon, o 
entorsă la degetul arătător de la 
mina dreaptă. Dureri mari, iar mîna 

’ i s-a umflat. Și totuși. în meciul de
cisiv, de a doua zi, dintre Crețeni și 
Bușoeni. Mehedințu a intrat în joc 
și s-a comportat de parcă mina îi 
era perfect sănătoasă.

Și pentru că am amintit de echipa 
de handbal din Bușoieni. trebuie să 
spunem că aceasta a cîștigat pentru 
a treia oară consecutiv ..Strugurelul 
de aur", dintre jucătorii ei 
du-se Ion Durba (nrofesor 
matică), Gh. Broboană 
C.A.P.), S. Bîrneață (elev), 
ne?»sa (tehnician am^col). 
si I. Grebenca (ingineri
N.

Predica (profesor de educație fi
zică). Virsta tuturor acestora ? Istre 
17 și 39 de ani.-

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

D.

greșul al XI-lea al 
Splendidului complex 
agrement ,,Voinicelul" 
gat. în acest an, un 
nil*. pe circa 130 000 
amenajările sportive sînt la 
de cinste, apoi baza uzinei ......
puri Noi*, o adevărată bijuterie 
în materie, precum și terenuri 
mici - toate realizate cu contri
buția efectiva a mii de elevi, ti
neri și adulți în nenumărate ore 
de muncă patriotică. Toate aceste 
baze ou fost, în ultimele -tuni, 
adevărate ,,furnicare". Pionieri,
elevi, tineri din întreprinderi și 
instituții, ba chiar și vîrstnicii au 
luat parte la numeroase concursuri 
sportive organizate în cinstea celui 
de«al XI-lea Congres al partidu
lui. Au fest organizate întîlnirî de 
minifotbal, handbal, volei, tenis 
de masă, sah, baschet, tenis de 
CÎmp, popice, crosuri, în care 
s-au întrecut mii șî mii de parti
cipantă cîștîgâtori* fiind premiat» 
laolaltă. în cadrul unei frumoase 
festivități.

Modesto FERRARINI

MOMENTE DE EVOCARE, LA CARANSEBEȘ

remareîn- 
de mnte- 
fmuncitor 
V. Diaco- 
P. Ioana 

___  _ pgronomn), 
Ioana (vînzător la cooperativă),

La Caransebeș a fost organiza
tă o emoționantă întîlnire între 
iubitorii sportului din această lo
calitate și cîțiva dintre fiii și fi- 
cele urbei ajunși pe pragul con
sacrării în diferite discipline spor
tive, printre care Maria Antones
cu, Cristina 
cu la volei, 
na Tatiuc 
la atletism, 
bal ș. a.

Au fost evocate, cu acest prilej, 
începuturile în sport ale tinere
tului din Caransebeș, din rîndul 
căruia unii au reușit să obțină 
titluri de campioni ai țării sau să 
se afirme în întrecerile balcanice. 
Cu un deosebit interes au fost 
urmărite amintirile unor veterani 
ai sportului din Caransebeș, prin
tre care Zorilă Pop, campion la 
disc în perioada anilor 1920 — 
1925, Martin Belba, campion la

Liuba și Jeni Irimes- 
Maria Musteța, Adria- 
și Gheorghe Ghersa 
Ion Iovănescu la fot-

suliță. Au mai luat cuvîntul ta
tăl regretatului atlet Zeno Dra- 
gomir, care a prezentat momente 
inedite din activitatea fiului său, 
fost campion național la prăjină 
și unul dintre fruntașii acestei 
probe în Balcani, Dumitru Zgă- 
vîrdea, cîștigător al mai multor 
concursuri republicane la săritu
ra în înălțime, Mihai Guran, din 
activul clubului sportiv Dinamo 
București, specialist în atletism și 
schi etc-

în încheierea acestei interesan
te reuniuni, dedicate Congresului 
partidului, a avut loc un concurs 
atletic cu participarea echipelor 
școlare din oraș.

prof. Nicolae MAGDA

Sportul Poyj
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ETAPĂ A 14-a

ELANUL GAZDELOR

CARE SE IMPUNE TOT MAI MULT

TIMIȘOARA, 20 (prin telefon)
Joc de luptă. O reeditare a 

meciului din primăvară, soldat 
tot cu victoria studenților timișo
reni.

Dinamo a început în stil mărci 
dizlocînd, timp de 10 minute, a- 
părarea gazdelor. între minutele 
5 și 10 bucureștenii ar fi putut 
să înscrie de trei ori, din 
foarte clare. In min. 5, la

trare perfectă 
do van a trim; 
va metri, deși 
frontul celor 
După alte 3 i 
pă în careul 
in utimă ins 
min. 10, Dud 
un gol sigur 
centrare a lt 
ceste 10 min

© Știința Bacău — Petrolul 
Micloț © S.C. Tulcea — Metalul 
V. Roșu © Ceahlăul P. Neamț - C.S.U. 
Galați: Fr. Coloși • C.S.M. Suceava — 
Foresta Fălticeni : C. Manușaride © Ce
luloza Călărași — Gloria Buzău: R. Stîn- 
can • Progresul Brăila — S.C. Bacău: 
Gh. Retezan © Oțelul Galați — Chimia 
Brăila : Gh. Ispas s C.F.R. Pașcani — 
Unirea Focșani: C. Niculescu © Con
structorul Galați - Relonul Săvinești : 
Fr. Nasutto.

situații 
o cen-tineri președinți ai unui club de 

fotbal- Și, în același timp, unul 
dintre cei mai activi. Printr-o 
muncă susținută a clubului reși- 
țean s-a reușit ca, în scurtă vre
me, numărul membrilor cotizanți 
să treacă de 6 000, urmînd ca pînă 
la sfârșitul anului — conform pre-

âltădată neluată 
creșterea schim- 
se află acum în

neîncredere Ia 
prima divizie a

întîmpin^tă cu 
revenirea sa în ..... 
țării după o absență de două de
cenii, iată că după numai doi ani, 
F.S.M. Reșița surprinde prin ex
celenta sa comportare cercurile 
fotbalistice din țara noastră. Cu 
o echipă în care numele cele mai 
sonore sînt Bel- 
deanu, Pigulea, A- 
todiresei și Nesto- 
rovici, 
din orașul 
malurile 
ocupă un 
frunte în 
ment, întrecînd nu 
numai ca număr 
de puncte cucerite 
ei și ca mod de 
exprimare pe ga
zon alte echipe 
cu mai multe bla
zoane și preten
ții...

Xntr-adevâr, ci
ne știa înainte de 
apariția „ll“-lui 
din Reșița în Di
vizia Â de _ jucă
tori ca Ilieș și 
Constantin, de O- 
logeanu șl Pușcaș, 
de excelentul fun
daș care a devenit 
Filipescu, de Că
prioru, Kiss sau 
Bora, de Florea ? 
Cu toții, avînd la 
cîrmă pe acest 
priceput antrenor 
care este Ion 
Reinhardt, alcă
tuiesc formația 
„roș-negrilor", for
mație care 
croiește un 
propriu în 
Iul nostru.

„Dar, o _
ție, oricît ar fi ea 
de valoroasă, 
s-ar putea 
spatele ei i 
armată a 
biată de 
tinerilor _ __ _ _ _
vinte ni le-a spus, cu cît- 
va timp în urmă Constantin Sfîr- 
logea, tînărul președinte al clu
bului reșițean, fost jucător al e- 
chipei. La numai 33 de ani, Sfîr- 
logea este unul dintre cei mai

sa

formația 
de pe 

Bîrzavei 
loc de 

clasa-

își 
drum 

fotba-

forma-
In plină acțiune, atacantul Căprioru, un necu
noscut înainte de apariția lui la F.C.M. Reșița 

Foto : D. NEAGU
, nu 

impune dacă 
nu ar exista 

susținătorilor, 
laboratorul creșterii 

fotbaliști". Aceste cu-

in 
acea 
du-

vederilor — totalul sâ ajungă la 
10 000, fâcînd dîTT" F.C.M. clubu! 
cu cei mai mulți simpatizarăți co- 
tizanți din țară. Apoi, avlnd spri
jinul organelor locale, se acordă 
o atenție tot mai mare juniorilor. 
In clipa de față, sub conducerea 
foștilor jucători Foaie, Vida și 
Varga, ca și a profesorului Mir
cea Roșu, în centrul de copii se 
află în pregătire peste 200 de ju-

„PIATRA DIN CASAI"...
A 

facă 
vea 
că, 
nul din _________
balonul, l-a expediat puternic 
dincolo de tușă, tocmai pe partea 
opusă. Și arbitrii au fost soli
citați pentru a doua 
Intra nr 13. ieșea nr. ... 
jucătorul trimis în teren cu nu- 

un minut mai devreme ! Ie- 
juniorul. Cu privirea piro- 
pe gazonul pe Care ar fi 
să zburde. Dar nici măcar

intrat pe teren fără să mai 
obișnuita încălzire. Nu _ 

nevoie de așa ceva. Pentru 
după ce jocul s-a reluat, u- 
dLi coechipieri, intercepting 

l-a expediat puternic

a-
dmărului de jucători peste 26 

ani. Sîntem insă perfect corivir 
de faptul că promovarea junior. 
lor trebuie privită, în continuare,
cu cea mai mare atenție. Pentru 
că. ' ' ’
nenumărate echipe de

schimbare.
14. Ieșea

mai 
șea... 
nită 
vrut 
nu atinsese mingea ! O poveste ? 
Nicidecum. Numele celui în cau
ză i Lixandru. Echipa : Autobu
zul. Stadionul : Ciulești.

Un jucător tînăr chinuit, 
tiv chinuit. Și ca el există 
mulți alții. Pascu (Progresul 
ăla), Serghei și Zaharia (Minerul 
Anina). Stoica (Metrom Brașov), 
Moise (Unirea Focșani), Duță (Pe
trolul Ploiești) etc. Jucători-juni- 
ori promovați în loturile divizio
nare B, deveniți pur și simplu 
niște... marionete, intre limitele 
acelei mult discutate rocade „ju
niorul să fie schimbat tot cu un 
junior", ca urmare a unei inițiati
ve pe care, în ciuda nenumărate
lor controverse, continuăm să 
o considerăm bună. Se știe 
foarte bine despre ce este vorba. 
Cu un an în urmă, F.R.F. a reu
șit să declanșeze o ofensivă con
cretă pentru întinerirea eșaloane
lor divizionare B și C, impunînd 
acestor echipe să joace, meci de 
meci, cu cite un junior. Destul 
de refractari, foarte mulți antre
nori n-au privit cu ochi buni so
luția, înlocuind juniorul chiar din 
primele minute de jod. Așa stînd 
lucrurile a părut ca absolut ne
cesară o completare la respectivul 
articol de regulament : juniorul 
să fie înlocuit tot cu un junior. 
Dar nici de astă dată lucrurile 
n-au mers pe făgașul dorit. Acum 
se fac ambele înlocuiri de juni
ori în scopul - -
In formație, 
comentat mai 
următorul pas _____ _  „„ .
în fiecare echipă să evolueze un 
junior pe durata întregului meci.

Nu comentam acum cealaltă 
măsură, cea privind limitarea nu

efec- 
încă 
Bră-

aducerii seniorului 
Dovadă, exemplul 
sus. Probabil că 
ar trebui să fie :

efectiv, este o măsură utilă, 
„B“ si „C- 

AVIND ASTAZI PRINTRE TITU
LARII DE NĂDEJDE JUNIORI 
PROMOVAȚI CHIAR ANUL TRE
CUT. Exemple ? Există o mulți- 

" ’ .’i, Gloria
Dinajno Slatina, Metalul 

~ Bihor, Metalul 
Drobeta Tr. Severin, Sport Club 
Bacău, Șoimii Sibiu și încă mul
te, multe altele. Și, după cum se 
vede, în marea lor majoritate e 
vorba de echipe fruntașe ale Di
viziei B.

Nu-i mai puțin adevărat însă 
că, la rîndul lor, mulți dintre ju
niorii încercați nu dau un ran
dament constant, antrenorii fiind 
obligați să-i înlocuiască. Dar ci- 
ne-i principalul vinovat că acești 
jucători sînt lipsiți de calitățile 
corespunzătoare Diviziei B ? Con
siderăm că tot antrenorii în cau
ză, deoarece NU SE PREOCUPA 
SA CAUTE ȘI SA PROMOVEZE 
JUNIORI CU ADEVARAT ÎNZES
TRAȚI , mulțumindu-se doar cu 
ceea ce au la îndemînă. în timp 
ce în campionatul republican al 
juniorilor și școlarilor se află 112 
echipe, fiecare 
16—18 jucători.
2 000 ’ Oare, să nu existe, printre 
acești 2 800, acei juniori care 
să merite atenția cuvenită pentru 
a fi promovați cu rezultate dintre 
cele mai bune ? Noi credem că 
sînt suficienți. Nu-i mai puțin a- 
devărat însă că există nenumărate 
greutăți în privința unor astfel 
de promovări. Antrenorul Mureșu
lui Deva. Nicolae Oaidă. ni se 
piîngea, recent, că nu poate trans
fera, la echipa pe care o pregă
tește, un junior de perspectivă 
de la Liceul nr. 2 din același o- 
ras ! ? Așa ceva este de-a dreptul 
revoltător și, în acest sens — pen
tru că exemplul nu este izolat — 
federația trebuie să facă tot po
sibilul pentru înlăturarea unor 
astfel de piedici din calea unei 
inițiative generale cu frumoase 
perspective.

me. Progresul București. 
Buzău,
București, F. C.

cu aproximativ
In total peste

L D.

niori. Problemă 
în considerare, 
bului de mîine 
atenția conducerii clubului. Spri
jinul celor două mari uzine, 
I.C.M.R. și C.S.R., este substan
țial și dorința tuturor celor care 
concură la obținerea acestor re
zultate este ca F.C.M- să .devină 
un nume cu rezonanță în lumea 
fotbalistică. Și nu numai în țară...

Dorința tînărului președinte ai 
clubului, aceea ca echipa să joa
ce un fotbal modern, „să țină pa
sul cu fotbalul din zilele 
tre“, pare a fi pe cale de 
zare- Nu numai jocurile 
reușite pe stadionul din 
Domanului, dar mai ales _
realizate în deplasare, și în spe
cial la Timișoara și Pitești, de
monstrează că echipa este pe dru
mul cel bun

Așadar, acestea sînt „cauzale" 
reușitei clubului care se impune 
tot mai mult în fotbalul nostru.

SERIA A ll-A
Stadion ,,1 Mai"; tarea excelent; timp primăvăratic;

noas- 
reali- 
bune 

Valea 
acelea

M. T.

• Metrom Bv. — Automotica Alex.: 
I. Rus • Voința Buc. — Autobuzul Buc. 
Gh. Vasilescu I © C.S.U. Brașcv — Gaz 
metan Mediaș: C. Szilaghi q Electropu- 
tere Cr. — S.N.O. : A. Crișan* © Metalul 
Buc. — Rapid Buc.: C. Petrea • Oltul 
Sf. Gneorghe — Troctorul Bv.: V. Gligo- 
rescu © Metalul Mija — Dmamo Slatina - 
M. Moraru > Progresul 3uc. — C.S. Tir- 
goviște : I. Angheliu • Flacăra Moreni 

— Metalul Drobeta Tr. Severin : C. Pirvu.

SERIA A III-A :

• Mureșul Deva — Minerul B. Spre : 
Gh. Vasilescu II 4 Arieșul Turda — Vic
toria Colan; Tr. Moarcăș G Metalurgistul 
Cugir — C.F.R. Timiș.: V Grigorescu e 
F.C. Bihor — Vulturii Text. Lugoj: M. Bu- 
zea • Victoria Cărei - Rapid Arad: S. 
Marion © Minerul M. Nouă — Ind. sir- 
met C. Turzii: S. Drâqulici • Metalul 
Aiud — Corvinul Hunedoara : I. Kosulh 
• Minerul B. Mare — Minerul Anina : 
A. Munich • U M.T. — Șoimii Sibiu: I. 
Cîmpeonu.

DIVIZIONARELE B S-AU RELANSAT
INTR-O SPECTACULOASĂ ÎNTRECERE

cam- 
dîrză, 
ajuns

acum 
văzut, 

singura echipă nc- 
deocamdată e-

Am scris nu demult despre a- 
fluența de public la jocurile di
viziei secunde, despre interesul 
manifestat față de întrecerea e- 
chipelor din acest eșalon- N-a tre
cut mult și iată, spre lauda lor, 
cele 54 de formații fac din 
pionatul lor o întrecere 
chiar palpitantă, deși n-au 
la jumătatea drumului.

în cele trei serii există 
un echilibru cum rar s-a 
Doar Rapid
învinsă — nu are, 
moții și conduce in seria a II-a 
cu un avans de 5 puncte față de 
Dinarno Slatina ! în prima serie, 
învinsă la Săvinești. după o evo
luție slabă. Progresul Brăila a 
coborît pe locul 4 după multe 
săptămîni de... iluzii, 
trecînd S. C. Bacău, 
Metalul Plopeni, 
măr de puncte ; 
nimă diferență.
S-au apropiat" la două puncte de 
lider C.S.Î1- Galați și Petrolul 
Ploiești. De Ia locul 1 la 9 sînt 
doar trei puncte diferență ! Nici 
în seria a IlI-a lucrurile nu stau 
altfel. Minerul B. Mare a pierdut 
la Cărei și a fost ajunsă de Șoi
mii Sibiu. Corvinul Hunedoara si 
F. C.
C.F.R- 
riferia 
echipe 
golaveraj.
8 — 13 p. locul 17 
va promova ?. cine 
da?
grele.

întrecerea divizionarelor B e — 
intr-adevăr — antrenantă. Iată de 
ce am ______
traj și rapoarte ale observatorilor 
pentru a consemna unele aspecte 
de la etapa de duminica trecută, 
care a— încurcat atît de mult cla
samentele. Arbitrul M. Bădulcscu 
consemnează un lucru îmbucură
tor la meciul Chimia Brăila — 
C-F.R. Pașcani : „Un joc mai bun 
decît arată poziția în clasament 
a celor două formații". La Fălti
ceni. S. C. Tulcea a cîștigat cu 
2—0, dar gazdele n-au abandonat 
spiritul de sportivitate. Arbitrul 
Em. Păunescu scrie în foaie : „A- 
titudinea spectatorilor, obiectivă, 
sportivă în tot timpul jocului"- 
Bravo ! Lupta e dîrză. Foresta e 
pe locul 15, dar spectatorii ră
mân demni și recunosc pe cel 
mai bun. Poate că din acest e- 
xemplu vor învăța și suporterii 
lui Gloria Buzău și Minerul Baia

in frunte 
tatonată de 

cu același nu- 
urmează, la mi- 

Gloria Buzău.

iar

A

Mare.’ care, după cum consemnea
ză arbitrii M. Haimovici și, res
pectiv, Gh. Limona, au fost exce
siv de subiectivi. De neînțeles, mai 
ales că Gloria Buzău a cîștigat 
cu 3—0.
Rapidului

La Tîrgoviște,
(scor 1—1) a creat

evoluția 
o 

atmosferă de mare derby. Peste 
spectatori au umplut

Bihcr sînt la un punct.
Timișoara la două. La pe- 
ambelor serii, grupuri de 
sînt departajate doar 

In seria a II-a : I< 
11 p. Cine 

promova ?. cine va retrogra- 
— sînt întrebări extrem de

de

răsfoit clleva foi de arbi-

jr.otiv 40 000. Au marcat : VOINEA (min. 17), SĂTMĂREAF 
CHICI (min. 75 - din 11 m). Report de cornere : 1-S. 
poartă : 10—11 (pe spațiul porții : 5-61. Raportul faulturil

POLJTEHNICA )ivan 8 - Mioc 7. Păltinisan 7. Arnăr 
hedintu 7, Voinea 8 (mim 65 Surdan 7). Giuchici 8 — Lc 
6). Bojin 6, Petrescu 7.

DINAMO : Constantinescu 7 — G. Sandu 7, Sâtmâre 
Deleanu 7 — Oinu 8, Moldovan 6 (min. 76 Zamfir), Cust 
D. Georgescu 7, Lucescu 7 (min. 76 Sâlceanu).

Arbitrajul : BUN ; la centru, I. Chilibar; la linie. FI. 
Pitești) și C. Szilag» (Baia Mare).

Cartonașe galbene : Păltinisan, Lata.
Trofeul Petschovschi : 3. La tineret-speranțe : 1—0 (0-

NU DOMINAREA ESTE
Stadion 

frumos: 
10 000. A 
38). Raport de corner© : 6—0. Rapor
tul șuturilor la poartă : 13—9 (pe
spațiul porții : 3—3). Raportul faul
turilor comise : 4—14.

Li T.A. -. lorgulescu 3 — Birou 6,
Kulda 8, Pojoni 7. Purima 6 — Be- 
dea 5, Schepp 4, Domide 5 — Axente 
6 (min. 46 Colnic 5), Trandafilon 
Munteanu 4.

C.F.R. : Moldovan 8 — Szoke 
Drcgomir 8, Vișan 9, Roman 7 — 
Pop 7, Cojocaru 7, Țegean 6 — 
Breton 6 (min. 59 Soporan 6). Adam 
7, Moga 8.

Arbitrajul : BUN ; la centru, C. 
Niculescu; la linie. Gr. Angheluță 
și T. Marin (toți din București).

Trofeul Petscho-tschi : 10.
La tineret-speranțe : 3-0 (1.-0).

U.T.A.; teren bun; timp 
spectatori — aproximativ 
marcat : M. 3RETAN (min.

5,
7.

M.
M.

13 000 de .
stadionul pină la refuz ! Atitudi
nea lor corectă este evidențiată 
de observatorul F. Tănăsescu, în 
dreptul jucătorilor au fost trecute 
multe note de 8 și 9, iar rapidis- 
tul Manea a fost notat cu 10! 
Arbitrul C. Niculescu consemnea
ză atmosfera de sport i vita tede Ta 
meciul 
Bihor.
partida Ind. Sârmei
Deva, antrenorul N. Oaidă remar
ca modul excelent în care a con
dus brigada din București, for
mată din C. Petra, Gh. Vasilescu 
II și C. -Raica. De altfel. Simion 
Mîndreș, președintele Colegiului 
central al arbitrilor, ne spunea 
că forul respectiv se preocupă să 
delege cei mai buni arbitri, nu
mai din lotul A, la meciurile im
portante- Este nevoie. Divizia B 
s-a relansat spectaculos într-o în
trecere palpitantă și este nevoie 
să i se asigure cadrul corespun
zător. Publicul o urmărește cu pa
siune

Victoria Călan — F. C.
La Cîmpia Turzii. -după

Mureșul

ARAD, 20 (prin telefon)
Un stadion întreg a privit cu 

resemnare cum echipa sa favo
rită, U.T.A., părăsește terenul în
vinsă după o partidă în care s-a 
aflat la conducerea jocului 85 din 
cele 90 de minute ! Intr-adevăr, 
mai ales după pauză, partida a 
cunoscut un singur sens : spre 
poarta lui Moldovan. Atît de mult 
a dominat U.T.A. și atît de ne
întrebuințat a fost portarul Ior- 
gulescu în repriza a doua, incit 
el... putea fi înlocuit cu un ju
cător de cîmp ! Și cu toate aces
tea, jocul s-a încheiat cu o ne
așteptată victorie a formației fe
roviare clujene, care repetă astfel 
succesul realizat în primăvara a- 
cestui an, pe același teren.

în primele 1 
la un joc le 
textilistă s 
U.T.A. vrem 
sâ învioreze ■ 
cei care răsț 
oaspeții. în n 
dam și Moga 
atacuri, sînt 
gol, dar de 
lescu salveazj 
partidei se i 
Moga acționei 
ce de Purima 
și în min. 28) 
reu Ia M. Bl 
Nimic interes: 
după care U 
în atac, domi 
masează adve 
16 m, dar a; 
bine gruoată, 
de șansă. i 

. mai mari situ 
din min. 77 
mată de un ș 
pins de pe 1 
gomir). min.
(Colnic), min 
bară) și m 
Mingea însă i 
poartă ! Ar r 
că în min. 
să, acorde p 
cogiis în care

DOAR FINALUL A FOST,
AGENDA BUCUREȘTEANA

SIMBATa 23.XI : Stadion Stea
ua ora 14 : Șoimii TAROM — Au
tomatica (Div. C).

DUMINICA 24.XI : Stadion
Steaua, ora 12 : Sportul studen
țesc — F. C. Galați (tineret-spe- 
ranțe) ; ora 14 : Sportul studențesc 
— F. C. Galați (Div. A) ; stadion 
Dinamo, ora 12 : Dinamo — „U“ 
CIuj-Napoca (tineret-speranțe); ora 
14 : Dinamo — „U“ CIuj-Napoca 
(Div. A) ; stadion Voința : Voin
ța — Autobuzul ; stadion Metalul : 
Metalul — Rapid ; stadion Pro
gresul : Progresul — C. S. Tîrgo
viște (toate de Divizia B) ; teren 
Sirena : Sirena — FI. roșie ; teren 
Electromagnetica i Unirea Tr. — 
Dunărea Giurgiu ; teren 
met : Laromet — Voința Slobo
zia ; teren T.M.B. î T.M.B. — 
IPRECA Călărași ; teren Electro
nica : Electronica — Triumf (toa
te de Divizia C). Meciurile din 
Diviziile B și C încep la ora 11.

STEAGUL ROȘU <0)

Laro-

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin telefon)
Deși învinsă în acest meci, 

Steagul roșu a demonstrat că 
și-a revenit după k.o.-ul suferit 
în „Cupa U.E.F.A.". Echipa a ju
cat cu aplomb, deși cu .grijă de
osebită în defensivă, cu Pescaru 
„libero" în spatele fundașilor, cu 
Mateescu tot „libero" dar în fața 
lor, doar cu Ghergheli și Gyorfi 
ajutați uneori de Papuc, în avan
posturi. Tactica aceasta părea să 
dea rezultat, 
cu cit „U“ 
cu articulațiile înțepenite. Mure- 
șan avea sarcină să stea lipit de 
Pescaru pentru a-i limita cîmpul 
de acțiune, dar n-a făcut-o (sar
cină preluată cu mai mult suc
ces, în repriza secundă, de Uifă- 
leanu). mijlocașii jucau fără ori
zont, înaintarea acuza o perma-

cu atît mai mult 
evolua palid, rigid,

Stadion Mu: 
timp favorabil 
motiv 5 COO. 
(min. 68). Rai 
Raportul șutur 
(pe spațiul p 
faulturilor cort

„U“ CLUJ-N 
— Porațcni 8, I 
6 (min. 46 «I 
46 Dumitrescu 
leanu 8, Mu ?! 
Batacliu 7.

STEAGUL RC 
caru 8 — Hîrl 
hăilescu 3, Ru 
teescu 7, Cad 
noiu 6) — Ghe

Arbitrajul • 
centru, M. Bu 
nich si V. Mu 
resti).

Cartonașe gi 
Trofeul Petsc 
La tineret-sa

loto - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 19 NOIEMBRIE 1974 

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI i 1.542.289 lei. ■

se va face

EXTRAGEREA I 1 5 60 90 35
45 7 85 63 79 67 64 80 ;

EXTRAGEREA a II-a : 6 56 50
17 59 43 25 23 19 21 26 87 j

EXTRAGEREA a Hl-a : 3 70 76
13 86 2 :

EXTRAGEREA a IV-a 79 14
42 72 12 22 ;

EXTRAGEREA a V-a ! 27 50 24

în
60 28 65. 

Plata cîștigurilor
Capitală începînd din 3 decembrie

pînă la 19 ianuarie 1975, în 
aproximativ din 5 decembrie 
la 19 ianuarie 
prin mandate 
cembrie 1974.

țară 
pînă 

1975 inclusiv, iar 
poștale din 6 de-

CONCURSULUI
17

CÂȘTIGURILE
P K O N O S P O R T DIN 

NOIEMBRIE 1974

CATEGORIA 1 i (13 rezultate) 
variantă 100% a 50.000 lei 
CATEGORIA 2 ! (12 rezultate)

4,80 variante a 23.403 lei
CATEGORIA 3 : (11 rezultate)

107,25 variante a 1.571 lei
REPORT CATEGORIA 

43.612 lei.

1

1 i

- Cîștigul de 50.000 lei de la 
tegoria l a fost obținut 
PETRU UGLAI din Cărei.

ca
de

NUMERELE EXTRASE
I.A TRAGEREA PROi^OEXPRES 

DIN 20 NOIEMBRIE 1974
Fond general de cîștiguri : 1 514 751 

lej din care 854 876 lei report.
Extragerea I : 32 44 7 18 6 21
Extragerea a II-a : 4 43 24 14 3
Plata cîștigurilor pentru această 

tragere se va face astfel : în Capi
tali începînd de la 28 noiembrie 
1874 pînă la 20 ianuarie 1975. în țară 
începînd de la 2 decembrie 1974 pînă 
la 20 ianuarie 1975. Plata cîștigur’lor 
prin mandate poștale se va face 
aproximativ de la 2 decembrie 1974c

nentă inferior 
mult, după t 
forțe înclină 
oaspeților, fe 
ocazia imensș 
Ghergheli, c< 
cîțiva metri 
reanu resemn

Dar a ven 
LEANU, din 
cînd mingea, 
găsit o fisură 
moment în 
pentru ca ac 
in plasă. A 
generală în tr 
„U“. Studenți 
Iul, au încep 
mos, eficiețgjț, 
de oră careul 
format într-o 
portarul Clipa 
85, Steagul rc 
„șepcilor roșii 
sarul la centr 
vitura de gra 
o îngenunehia 
tiv.



DIVIZIEI A DUPĂ PAUZĂ, DOMINARE AUTORITARĂ MAI UȘOR DECÎT
5

5£C/5 REZULTATUL
.•eseu, Mol- 
de la cîți- 
fată, liber, 
ai porții, 

icescu sca- 
deposedat 
sfîrșit, în 

cu ratează 
al, dintr-o 
- După a- 
it cei trei

— aproxi-
70). GlU- 
mlor la 
11-11.
6 — Me-
59 Dașcu

»obrău 6, 
weiller 1,
imbii din

te asistăm 
e galeria 

-U.T.A., 
încearcă 

Numai că 
;ent“ sînt 
și 28 A- 

â contra- 
iroape de 
tă Iorgu- 
punct al 
min. 38 : 
apta, tre- 
o făcuse 

tză în ca- 
e înscrie, 
la pauză, 
năpustește 
ritate, își 
careul de 
•oviarllor, 

și
it
sînt cele 

bară, ur- 
ukla, res- 
de Dra- 
min, 79 

mide — 
mdafilon). 

intre în 
menționat 
1 trebuia 
un henț

3ORAN

mijlocași timișoreni, animați de 
Gîuchici, circulă mai mult. In ta
băra cealaltă, Moldovan și Custov 
nu reușesc să țină trena impusă 
de Dinu. In min. 17, VOINEA își 

J sale bune, 
centru, accelerea- 
fentelor sale 
de Sătmărcanu 
îneît asistăm

amintește de zilele 
pornește de Ia 
ză și cascada 
poate fi oprită 
Dobrău. astfel 
deschiderea scorului.

Golul dă aripi timișorenilor, 
min. 22, Petrescu, exploatând 
nesincronizările curente ale sto
perilor adverși, este blocat în ex
tremis de portarul Censtantinescu. 
Dinamoviștii revin în finalul re
prizei, aglomerează careul timi
șorenilor și astfel, la o minge de- 

'viată. aproape imparabil, spre 
poarta părăsită de Jivan, Voinea 
se înalță salvator evitînd golul.

După pauză, jocul e mai dur. 
Dinamo forțează egalarea. Delea- 
nu avansează, centrează cu efect 
și SATMAREANU, devenit vîrf, 
înscrie restabilind egalitatea. Dar 
timișorenii nu renunță, 
rul Ionescu îl 
pe Dașcu. La 
cunde, de la intrarea în joc, 
ful cel proaspăt țîșnește 
poartă și Sătmăreanu îl faultează, 
înipingîndu-1- 
dictează, just,
il transformă, cu siguranță, tînă- 
rul GÎUCHICI. Dinamo insistă, 
dar lipsa unui vîrf de atac „de 
profesie" oprește toate acțiunile 
în preajma careului. Timișorenii 
joacă cu ardoare, apărînd aceas
tă victorie meritată, într-un meci 
cu o echipă mai tehnică, dar că
reia i-au lipsit elanul și explo
zia gazdelor.

Pornită ca favorită, Steaua și-a 
satisfăcut ieri din plin suporterii, 
obținînd o victorie lejeră, la un 
scor categoric, care, totuși, nu 
exprimă fidel marea ei superiori
tate din a doua parte a meciului, 
cînd — printr-o evoluție 
apropiat de calificativul 
— și-a creat numeroase 
favorabile de gol, dar a 
cat mai puțin de jumătate

Oarecum paradoxal față de a- 
cest clar deznodămînt al partidei, 
echipa bucureșteană s-a detașat 
decisiv de partenera ei de abia 
după pauză. Pînă atunci, ea nu 
reușise să obțină decît un avantaj 
minim, de un gol, pe care-1 în
scrisese NÂSTASE (în min. 31)

POLITEHNICA lași 0(0)

nu 
si 
la

th

Antreno- 
trimite în teren 

numai cîteva se- 
vîr- 
spre

Arbitrul Chilibar 
11 metri, pe care

loan CH1R1LĂ

ce S-a 
excelent 

situații 
fructifi- 

din ele.

unele momente de strălucire, în
scriind in min. 75 un gol superb 
(cel mai frumos al meciului, a- 
plaudat chiar și de adversarii 
săi), la capătul unei acțiuni per
sonale 
ce i-a 
goluri 
TASE 
pasele 
ciuda 
vîrful

în care a driblat tot ceea 
ieșit în cale. Celelalte două 
au fosț marcate de NÂS- 
(min. 73 și 83, ambele din 
aceluiași Dumitru), dar, în 
performantei sale de ieri, 
de atac stelist a avut și

frumos; spectatori — aproximativ 6 000. 
33). VIGU (min. 57) și DUMITRU (min.

Stadion Steaua ; teren bun; timp
Au marcat : NASTASE (min. 31, 73 si
75). Raport de cornere : 15-6. Raportul șuturilor la poartă ; 28-6 (pe spațiul 
porții : 13—3). Raportul faulturilor comise : 7—13.

STEAUA : Moraru 8 (min. 78 Iordache
8, Sameș 8, Anghelini 8 — Vigu 9, Dumitru
56 Ion Ion 7), Năstase 7, Dumitrescu 7.

POLITEHNICA IAȘI : Costas 7 - Sofian 
Ciocîrlan 6. Simionaș 5 — Ir.cze 5 (min. 55 
5), Dănilă 6, Costea 5,

Arbitrajul • BUN ; la centru, C. Ghiță (Brasov); la linie, 
șemi) și N. Moroianu (Ploiești).

Cartonașe galbene : Dinu, Smarandache.
Trofeul Petschovschi : 8 La tineret-sp^ranțe : 0—1 (0—C).

8) — Sătmăreanu 8. Smărandache
9. Dumitriu IV 9 — Aeleneî 6 (min.

5. Romîlă II 5. Dinu 6. Vlod_ 5 — 
Grosaru 5), Birta 4 (min. 64 Toacă

C. Prusac (Boto-

in urma unei pătrunderi mai de
cise decît cele încercate in minu
tele anterioare (tot Năstase va 
rata în min. 44 o mare ocazie, re- 
luînd imprecis mingea perfect 
centrată de Dumitru). In această 
primă repriză (de un nivel teh
nic și spectacular mai modest), 
ieșenii au dat o replică destul 
de bună, mențînind — în gene
ral — un echilibru în joc. 
chiar dacă s-au apărat mai 
mult decît au atacat. Spre finalul 
reprizei, ei i-au dat chiar unele 
emoții lui Moraru la șuturile tra
se de Dănilă (min. 32) și Incze 
(min. 38), la acest din urmă șut 
portarul bucureștean respingind 
cu dificultate în corner.

După pauză, mai ales după cel 
de-al doilea gol înscris de VIGU 
(min. 57), din pasa primită de la 
Năstase. Steaua a preluat auto
ritar frînele jocului, îndeosebi da
torită evoluției foarte bune a ce
lor trei echipieri din linia de 
mijloc : "Vigu. Dumitru și Dumi- 
triu IV. DUMITRU a avut și ieri

de neinspirațiedestule momente 
și lipsă de neîndemînare.

In această repriză secundă ieșe
nii — prea timorați pe plan ofen
siv — au pus o singură dată in 
real pericol buturile gazdelor, dar 
portarul Iordache (înlocuitorul lui 
Moraru) l-a blocat curajos pe Ro- 
milă, scăpat singur (min. 89).

Constantin rîRÂNESCU

CRAIOVA, 20 (prin telefon)
Echipa antrenată de FI. Hala- 

gian, atît de subțiată și astăzi 
prin absența lui Troi (accidentat 
în meciul cu „U“ Cluj<Napoca) a 
trecut printr-un prim sfert de 
oră infernal. Craiovenii, pentru 
a încheia rapid conturile, au în
ceput partida in forcing, reușind 
să aplice un adevărat k.o. In 
min. 2. Oblemenco de la aproxi
mativ 22 m, lateral-dreapta, cen
trează în careu spre Ștefăncscu; 
portarul Stan iese bine, dar sca
pă mingea din mîini, pqr care 
ȘTEFANESCU o expediează in 
goi. După cinci minute, goalke- 
eperul argeșean își repară marea 
greșeală, trimițînd in corner, prin
tr-o inspirație de ultim moment, 
balonul-autogol șutat de fundașul 
Bărbulescu în urma unei prelun
gite faze cu destule suspainsuri. 
In min- 10, Mincioagă il deschi
de pe Oblemenco și Stan, com
plexat probabil de gafa din de
butul meciului, iese tîrziu la blo
caj din cadrul porții, suficient 
insă ’ca Oblemenco să șuteze pe 
lingă el- Balonul iese însă afară. 
PiteșteniL pentru a opri înainta
rea adversarului, practică cu in
sistență tactica ofsaidului, jocul 
își pierde din spectaculozitatea 
primelor 20 de minute, arbitrul 
fiind nevoit să fluiere și să sanc
ționeze cu cartonașe galbene de
sele faulturi și obstrucții.

Din repriza secundă sînt no
tabile două intervenții de ultim 
moment ale lui Doru Popescu și 
golul lui MINCIOAGA — coautor 
fiind Țarălungă și— neinspiratul 
și nefericitul Stan.

UNIV. CRAIOVA 2(1)
F C. ARGEȘ 0(0)

Stad'on Central ; teren bun; timp 
însorit, dar răcoros; spectatori — a- 
proximativ 15 000. Au marcat: Ș'tEFA- 
NESCU (min. 2), MINCIOAGA (min. 
82). Raport de cornere : 13—4. Rapor
tul șuturilor la poartă : 19—5 (pe 
spațiul porții : 13—4). Raportul faul
turilor comise: 7—14.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Oprea 
7 Bădin 7, Boc 7, Deseinicu 7, 
Negrilâ 7 — Ștefănescu 8, Bălăci 7 — 
Crișan 8, Mincioagă 7, Oblemenco 
6 (min. 57 Țarâlungâ 6), Marcu 6 
(min. 80 Strîmbeanu).

F.C. ARGEȘ : Stan 4 — Zamfir 6. 
Din 6, Cîrstea 5 (min. 46 Doru Po
pescu. 7), Bărbulescu 6 — Mustățea 
3 (min. 63 Gabrian 6), Marian Po
pescu 7, Tronaru 5 — Radu I 6, Radu 
II 6, Jercan 6.

Arbitrajul • FOARTE BUN ; 
tru, Gh. Limona; la linie. C. 
lescu și M. Popescu (toți din 
rești).

Cartonașe galbene : Cîrstea, 
din. Zamfir, Mincioagă.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranfe : 0-0.

la cen-
Dinu-
Bucu-

Bă

Victorie meritată a craioveni- 
lor, în fața unei echipe care tre
ce printr-o evidentă și lungă 
criză.

0 VICTORIE COMODA

EGALARE ÎN MINUTUL 88!
Stadion C’inpia; teren alunecos; tirrp noros; spectatori — aproximativ 

15 000. Au marcat : BELDEANU (min. 30 din penalty) și FILIP (min. S3). Raport 
de cornere . T6-5. Raportul șuturilor la poartă : 25-6 (pe spațiul porții : 9—3). 
Raportul fauHurifer comise ; 11—12.

OLIMPIA : Bathori I 8 — Filip 9, Bigan 3. Kneblau 7, Bocșa 6 — Naom 7. 
Kaizer 8 - Lucoci 7, Bathori II (min. 18 Borota 6. min. 76 Toth), Iancu 5. 
Helvei 5.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin 9 — Piqulea 3. Oloqeanu 8, Herqone 7, Fili- 
pescu 8 — Pușcaș 7, Be Idea nu 8. Nestorovici 7 — Atodiresei 1, Bora 5 (min. 
64 Ologu 5). Florea 7.

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru. Tr. Moarcâș; la lirie; Gh. Rac: 
(ambii din Brașov) și Al. Ene (Craiova).

Cartonașe galbene : Bocșa și Kaizer.
Trofeul Petschovschi : 8. La tineret-speranțe : 0—0.

Steîian TRANDAr^ZSCU

re. atacă destul de dezordonat. 
Totuși, pînă la pauză Helvei 
(min. 37) și Kaizer (min. 38) au 
posibilitatea să egaleze dar ratea
ză goluri gata făcute. După pauză, 
echipa antrenată de Gh. Staicu 
exercită o puternică presiune asu
pra adversarului și domină teri
torial cu autoritate, F.C.M. Re
șița se apără bine cam 25 de mi
nute din această repriză secundă, 
favorizată și de atacurile destui 
de puțin periculoase ale sătmăre
nilor. Ultimele 10 minute 
meciului găsesc însă cele două e- 
chipe masate efectiv în careul de 
16 m al oaspeților. în min. 87 la 
o pătrundere în dribling Naom 
este faultat clar, în careu, dar 
arbitrul trece cu vederea infrac
țiunea. Un minut mai tîrziu însă, 
la al 9-lea corner al Olimpiei din 
repriza secundă, fundașul 
FILIP, ajuns în mijlocul suprafe
ței de pedeapsă a echipei reșițene. 
găsește un culoar favorabil de șut 
și aduce egalarea atit de mult do
rită de echipa gazdă. O egaiare 
pe care formația gazdă o merita 
cu prisosință, ea fiind cea care 
a dominat în majoritatea timpului

Lourențiu DUMITRESCU

ale
SATU MARE, 20 (prin telefon)
Olimpia atacă din start, domi

nă cu 
creează 
înscrie.
Bathori II, pătruns impetuos în 
careu, la un luft al lui Pigulea, 
șutul său imprecis de la circa 7 m 
ocolind poarta lui Constantin. 
Apoi, consemnăm o spectaculoasă 
„foarfecă" a lui Iancu, dar balo
nul trece milimetric pe lîngă 
poarta goalkeeperului reșițean. A- 
celași atacant ratează (în min. 24) 
o altă mare ocazie de a deschide 
scorul. In min. 30 Nestorovici 
recuperează o minge din apărare 
și—1 deschide, la circa 40 de metri

rămas lipit de tușă 
de adversarul său

Rapida extremă

pe Atodiresei 
și uitat acolo 
direct, Bocșa, 
dreaptă a reșițenilor țî.șnește im 
petuos spre poarta lui Bathori I, 
pătrunde in careu, ajunge pină 
în apropierea liniei de fund, unde 
Bocșa il ajunge și-l faultează. Ar
bitrul Moarcăș acordă prompt 
lovitură de Ia 11 m pe care BEL- 
DEANU o transformă impecabil : 
1—0 pentru echipa antrenată de 
Reinhardt care, ca și în alte par
tide jucate în deplasare în acest 
tur de campionat, deschide sco
rul ! Olimpia resimte într-o oare
care măsură lovitura primită, își 
pierde luciditatea și. în continua-

GALAȚI, 20 (prin teiefon)
După aspectul general al jocu

lui, după ocaziile create, o vic
torie la 2—3 goluri în favoarea 
gazdelor nu ar fi surprins. Dar, 
de fiecare dată, lui Lupulescu, 
Ionică sau Manciu — uneori sin
guri numai cu portarul advers — 
li s-a opus I. Gabriel, salvatorul 
unor ...................... ..
timp, 
(min.

„ trimis 
T^lă. In

jucat, 
ta. In 
min. ;
Ionică sînt la un pas de a deschi
de scorul, dar, așa cum spuneam. 
I. Gabriel a respins, în ultima 
clipă, în corner. Acțiunile ofen
sive ale gălățenilor se succed la 
intervale scurte și fundașii Jiu
lui fac eforturi disperate pentru 
a le stăvili. In min. 29, dună o 
acțiune spectaculos desfășurată, se 
înscrie unicul punct al partidei. 
Ionică șutează puternic prin fața 
porții, Nicu reia în „transversală*4, 
mingea ajunge Ia Codreanu care 
este faultat de Koznai la 25 m. 
Lovitura liberă este executată de 
Nicu și DAN COE se înalță din- 
tr-un buchet de Jucători, reluind 
plasat, la „vinclu“ : 1

La reluare, în primele 25 
minute tot jucătorii gălățeni 
cei care domină copios, 
spre final, oaspeții se decid

Stadion Dunărea; teren bun; timp 
spectatori — apro- 

DAN

autoritate și, , firesc, își 
cîteva mari ocazii de a 
Primul care ratează este

situații limită. în același 
în două rînduri, I. Nicu 
30) și D. Coe (min. 53) au 

: balonul în bara transversa- 
primele 45 de minute s-a 
de fapt, la o singură poar- 

i min. 3 și 4 Lupulescu, în 
5 L. Nodelcu și in min. 14

—0.
de 

sînt 
Abia

i bun; 
- aproxi- 
FALEANU 
ia : 6—5.
i : 22-12
Raportul

jreanu 8 
7. Naghi 
|Ț6 (min.
- Uifa- 

mu II 3,

— Pes-
1 8, Mi-

7, Ma- 
» Șerbă- 
i 7.
N; la 
A. Mil

in Bucu-

:iiu.

n-n.

ică. Mai 
>rtul de 
■ partea 
ictat de 

a lui 
de la 

ii Lăză-

UIFA- 
la 19 m, 
aznic, a 
oprit un 
i Clipa 
ipc apoi 
onectare 
tă a lui 
isit sti
pe fru- 
Jfe sfert 
a trans- 
i pentru 
minutul 
iureșul 
adver- 
dar lo- 

ifâleanu 
defin i-

IUPEN

RM. VÎLCEA, 20 (prin telefon)
Concomitent cu fluierul de în

cepere, O. Ionescu îl lua în pri
mire pe Tătaru, omul nr. 1 al 
atacului și principalul dispecer al 
gazdelor. în maniera de a acțio
na a căpitanului formației stu
dențești, ca șl a întregului ei sis
tem defensiv, se putea desluși, 
încă din startul partidei, inten
ția lui Angelo Niculescu de a 
pune accent pe un joc de pru
dență, în situația de apărare, cu

cețos și friguros;
ximatlv 12 000. A marcat î
COE (min. 29), Raport de cornere: 
14—4. Raportul șuturilor la poartă : 
20—1 (pe spațiul porții: 12-0). Ra
portul faulturilor comise : 18-19.

F C. GALAȚI ; Gheorghiu 7 — C. 
Nedeîcu 8. Stoicescu 8, Dan Coe 8. 
I. Nicu 7 — Manea 7, Codreanu 3
— Mcir.ciu 7, Lupulescu 8. L. Nedelcu 
? (min. 71 Burcea 6), Ionică 7.

JIUL: I. Gabriel 9 — Nițu 7, Tonca 
7» Stocker 7. Dodu 7 — Naghi 6 (min 
71 Bolos 6), Libordi 7, G. Stan 6
— Rorr.oi 7, Mulțescu 6, Fildiroiu 5.

Arbitrajul : • -
Vasilescu I; _ _____ _ ___
U.-dea (toți din București).

Cartonașe galbene : *'
Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe :

BJN; Io 
Io linie, T.

centru. Gh. 
Is trate și I.

Manea. 
8.
0-0.

iasă întrucitva din defensivă, ini
țiază cîteva acțiuni sporadice dar, 
fără să le aducă golul egali
zator. Și astfel, F. C. Galați, ob
ține o victorie meritată, deși as
pectul general al jocului le-ar fi 
putut permite un succes mai ca
tegoric.

Gheorghe NERTEA

F.C. CONSTANTĂ'2(21
; .v.

CONSTANȚA, 29 (prin telefon)
Diferență clară între fizionomia 

celor două reprize. în primul act 
al întilnirii. superioritate netă a 
echipei locale, determinată și de 
faptul că mureșenii s-au așezat 
intr-un dispozitiv care a mizat e- 
galul. In plus, nici cunoscutele 
contraatacuri ale aâestora din ur
mă nu s-au prea văzut. In schimb, 
constănțenii au jucat cu mult a- 
vînt și, dacă la începutul parti
dei, atacurile lor nu au avut cla
ritate, ele au devenit treptat mult

REPRIZE DIAMETRAL OPUSE

TOTUȘI, GOLUL A VENIT...
reflexul" lui în momentele de 

posesie a mingii — contraatacul. 
Fotbaliștii vîlceni nu găsesc re
pede antidotul tactic, atacă con
fuz și sînt vulnerabili la țișnirîTe 
lui Leșeanu și I. Constantin, în 
min. 5. De altfel, au fost singu
rele faze periculoase la poarta 
lui Oană, cînd un stadion arhi
plin amuțise, după care asistăm 
la o densă ofensivă vîlceană, to
tuși de cele mai multe ori „oar
bă", elevii lui L. Munteanu și D. 
Anescu acuzînd marcajul strict 
om la om, ei reușind să-l „indis
pună" pe Suciu numai prin su

Stadion ,,1 Mai"; teren bun: timp ______ ________ ...... ..... ....... ._
A marcat: BORZ (min. 66'. Raport de cornere : 9-4. Raportul șuturilor 
poartă : 11—7 (pe spațiul porții : 8—3). Raportul faulturilor comise : 15-14.

CHIMIA : Oană 7 — Leoădaiu 6, Ciobanu 6. Bor: 8. Cincă 7 — $utru 6. 
Stoica 6 (min. 79. Pir.tilîe) — C. Nicoiae 7, Tătaru 8. Gh. Petre 7 (min. 62. 
froțilă 7), Haid’j 6.

SP. STUDENȚESC : Suciu 7 ]— Tânăseseu 7, Caron 8. Griaore 6, Manea 5 
— Chihcia 5 (min. 46 Țolea 6), O. Ionescu 7, Cassci 6 - Leșeanu 6. I. Con
stantin 5, Rădulnsiu 5 (min. 70 Stroe 6).

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru, V. lacob; 1a linie, T. Vass (ambii din 
Oradea) și 1. Srecse* (Tq. Mu.-es)

Cartonașe galbene : Cassai, Gh. Petre, Stoica.
Trofeul Pe.tscho.schs : 3. La tineret-sperante : 1—2 (1—1).

însorit; spectatori — aproximativ 13 COO. 
la

turile expediate, de Ia distanță, 
de insistentul Tătaru-

Ofensiva vîlcenilor va fi după 
pauză dezlănțuită, dar in goana 
lor după golul victoriei ei vor a- 
pela, in momentul pressingului, și 
la joc periculos, nu întotdeauna 
sancționat de arbitru. Golul cel 
mult așteptat de tribune vine si 
el. Apărarea oaspeților acuză din 
ce în ce mai mult „forcingul" 
vîlcean și e nevoită să acorde 
corner după corner. La o lovitură 
de colț, executată în min. 66 de 
Tătaru, BORZ se înalță, nejenat, 
in careu și trimite puternic cu 
capul in plasă, sub privirile stu
pefiate ale bucureștenilor. Este 
rîndul Chimiei să adopte acum 
un dispozitiv de prudență, obli
gată fiind și de , " 
tărîtă în atac a Sportului studen
țesc, care iese ' 
izbuti egalarea. 
obțină, întrucît 
de gol, din toată această repriză, 
O. Ionescu, singur în fața porții 
la 7—8 m, a ratat executarea vo- 
leului. în final, stadionul aplaudă 
meritata victorie vîlceană.

Gh. NICOLAESCU

mai periculoase. în a doua jumă
tate a reprizei, obligind apărarea 
militarilor să facă eforturi susți
nute spre a limita „avariile". 
Este și perioada in care gazdele 
și-au concretizat succesul.

în min. 24. Mihu l-a lansat pe 
MĂRCULESCU, aflat deplasat in 
dreapta lui Ispir; atacantul con- 
stânțean a pătruns nestingherit și 
a înscris : 1—0.

După opinia noastră. momen
tul pasei lui Mihu, adică acela 
care decide judecata poziției de 
ofsaid, exclude posibilitatea exis
tenței unei asemenea infracțiuni. 

După o suită de" acțiuni, lo
calnicii își măresc avantajul in 
min. 39, cind IOVANESCU, trans
formă penalty-ul acordat in urma 
unui henț in careu comis de Is
pir. la o minge trimisă cu capul 
de Caraman spre Mărculescu.

După pauză, jocul se echili
brează. A.S.A. renunță la pruden
ță, îl introduce în teren 
kaș în locul lui Naghi, 
de atac vor fi egale.

Avantajul luat de F. 
stanța în prima repriză 
vedit însă hotărîtor și, 
la cabine, după meci, 
regretau prima lor repriză, lipsi
tă de incisivitate, de decizie în

pe Faze- 
situațiile

C. Con- 
s-a do- 
probabil, 

mureșenii

replica mai ho-

la joc pentru a 
Nu va reuși s-o 
la unica ocazie

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp 
semn, dar friguros; spectatori — a- 
proximativ 5 000. Au marcat : MÂR- 
CULESCU (min. 24) $i IOVANESCU 
(mm. 39, din lovitură de la 11 m). 
Raport de cornere : 9—4. Raportul 
șuturilor la poartă : 15-10 (pe spa
țiul porții: 6—2). Raportul faulturi
lor comise : 9—16.

F.C. CONSTANȚA : Pooa 7 - Mus
tafa 7, Antonescu 9, Bălosu 8, Nistor 
7 — lovânescu 8, Mihu 7 (min. 75 
Negoescu 6)— Tânase 8, Caraman 
7, Mărculescu 7, Lică 7 (min. 73 
Turcu 6).

A.S. ARMATA : Solyom 8 — Gli- 
gore 6, Kiss 7, Ispir 6, Onutan 7 — 
Varodi 7, Boloni 7, Naghi 6 (min. 
45 Fazekaș 6) — Both ii 7, Muresan 
7, Hajnai 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN; 
tru, Fr. Coloși; la linie, ( 
(ambii din București) 
nu (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : 
Gligore.

Trofeul Petschovschi :
La tineret-speranțe : 2-1

lovânescu și

9.
(1-1).

care ei 
gazdelor 

peri- 
a-

lansarea atacurilor, în 
sînt pricepuțl. Victoria 
apare ca meritată, pentru 
oadele lor de superioritate, 
mintite. din prima repriză.

Eftimie IONESCU

Â început abonarea
la

pe anul 1975

ZIARE SI REVISTE
Adresaji-vă oficiilor P.T.T.R,, factorilor poștali și difu

zărilor de presă din întreprinderi, instituții și de la sate 
care vă pun la dispoziție catalogul presei pentru a vă 
alege publicațiile preferate.

Abonați-vă pe termene lungi, 8509



MARII PERFORMANTE

DE MUME
Antrenorul Bela Karoly și cîteva dintre maestrele sale : Mariana 
Cojanu, Gabriela Sabadîș, Iuliana Marcu, Nadia Comăneci, Luminița 
Milea, Teodora Ungureanu, Georgeta Gabor, Liliana Brănișteanu 

(de la stingă la dreapta)

atorită importanței 
tot mai mari acor
date problemelor o- 
limpice, asigurării 
permanente a unor 
noi și valoroase 

schimburi de sportivi, aspec
tele legate de activitatea ju
niorilor sînt acum — mai 
mult ca oricind — în centrul 
atenției. începînd cu secția 
— nucleu de bază in sportul 
de performanță —, conti
nuing cu clubul și, apoi, cu 
loturile reprezentative, in ac
tivitatea juniorilor apar, in 
permanență, sarcini și obiec
tive pretențioase, pentru în
deplinirea cărora se cer e- 
forturi tot mai mari, o mun
că mai intensă și mai atentă, 
mai bine eșalonată și funda- 
nentaîâ științific.

Fiind prezenți ca de ob:cei 
în centrul activității juniorilor, 
redactorii noștri aduc astăzi 
noi aspecte — pozitive și ne
gative — surprinse pe filiera 
secție-echipâ-club-lot repre
zentativ.

„TINARUL DINAMOVIST 
SE RELANSEAZĂ PE CALEA

în urmă eu aproape un an, tot intr-o 
pagină destinată activității juniorilor, a- 
duceam in discuție situația „Tiparului 
Dinamovist- care intrase intr-un anonimat 
aproape... perfect după ce multă vreme 
dăruise sportului nostru de performanță 
o sumedenie de talente și valori auten
tice. De atunci s-o scurs insă suficient 
timp pentru ca lucrurile să se schimbe 
(evident în bine I) și tinerii sportivi de 
la . .TD“ să reapară printre fruntașii 
competițiilor de juniori.

U.-mcrind cu atenție 
a pepinierei dinansaviste. 
gind să dedicam un 
wlui de sportivi și antrenori de 
iotă că o invitație ia o ședință... 
bișnuită ne-a și cferit prilejul 
duce in foote gindul nostru.

$edinta a reunit conducerea 
si directorii, îmoreună cu șefii 
de educație fizică oi școlilor 
de clubul Dinamo. Să recunoaștem, ase
menea initiative sînt extrem de rare, ma
joritatea cluburilor limitindu-se doar la 
c-si trimite antrenorii — din timp in timp 
— pentru obișnuitele selecții în scoli. La 
Dinamo. însă, s-a înțeles perfect că o 
strînsâ colabora**- eu școlile nu poate 
aduce decît avantaje și că lecătura oer- 
menentâ dînve conducerea clubului, “

rouă ascensiune 
. ne pusesem în 
material colecti- 

aici, dar 
neo* 

de a tra-

.,TD“ ului 
catedrelor 
patronate

d>-

IN COMPETIȚIILE DE JUDO

POZIȚIILE SENIORILOR
AMENINȚATE DE CĂDEȚI!

Cînd la festivitatea de premiere 
a campionatelor republicane indi
viduale de judo ale seniorilor au 
urcat pe treptele podiumului de 
onoare și mulți juniori, faptul nu 
a surprins pe nici unul dintre 
specialiști. Cînd printre echipele 
promovate în Divizia A s-au nu
mărat și cele ale Școlii sportive 
Unirea Iași și Școlii sportive nr. 
2 București (transferată la Uni
versitatea), antrenorii și chiar 
sportivii celorlalte formații din 

• campionat considerat

categorii de greutate, 
și A.S.A. Tg. Mureș,

din cele 5 
Rapid Arad 
cite 3.

în lotul 
niorilor, la _
fost selecționați și cite doi ju
niori. Spre meritul lor, unii 
reușit performanțe mult mai bune 
decît ale seniorilor. La campio
natele internaționale ale Româ
niei, desfășurate în luna august 
la Pitești, două succese de pres
tigiu ale lotului nostru de se
niori au fost realizate de junio-

reprezentativ al 
toate categoriile,

se- 
au

au

rectorii de școală și profesorii de educa 
tie fizică formează un triunghi absolut 
necesar in dep starea, îndrumarea și per
fecționarea elevilor-sportivi.

Să vedem, insă, cum se materializează 
legătura club-școală și ce avantaje aduce 
ambelor cărți. La ședința amintită am 
putut nota modul în care s-au rezolvat 
cîteva doleanțe ele școlilor. Bunăoară, 
Școala generală 15 a solicitat cîteva sal
tele, ier conducerea Tinărului Dinomovist 
s-a arotat gata să i le ofere ; Școala 
germană, ol corei sediu se află în apro
pierea Parcului Dinomo, avea dificultăți 
cu desfășurarea orelor de educație fizică 
în sezonul rece și, ca urmare, a primit 
cîteva „poziții- în sălile clubului ; Școa
la generală 25 a solicitat un antrenor 
și materiale pentru înființarea unui cen
tru de box, dorința fiind satisfăcută ope
rativ prin repartizarea antrenorului Ion 
Monea șî a tuturor celor necesare : în 
fine, tet cu această școală (care dispune 
si de o piscină în aer liber) s-a per
fectat orcanîzarea, la vară, a unul curs 
de inițiere în înot, curs desfășurat cu 
sprijinul cîtorva antrenori dinamoviști.

Acestea sînt doar cîteva exemple, pen
tru că în ședința la care am luat parte 
s-au rezo’vat încă multe asemenea pro
bleme, menite, să stimuleze serios acti
vitatea sportivă din școli. Pe de altă 
parte, am putut vedea marele interes al 
profesorilor de educație fizică pentru ac
tivitatea clubului. Unii au venît cu îdel 
valoroase în direcția desfășurării proce
sului de selecție, alții s-au oferit sa con
ducă diferite antrenamente avTnd ca scop 
îmbunătățirea pregătiri; fizice generale 
a sportivilor.

lată, deci, că relația club-șeoatâ, atît 
de mult vehiculata, dar destul de rar 
tradus* în fapte, a prins viață la ,,Fî- 
nărul Dinamovist-, aducînd — de ambele 
part» - numeroase avantaje. Cei eare 
profită, în principal, de acestea sînt 
elevii, ținerii sportivi. Avînd la dispozi
ție un cadru odecvat desfășurării orelor 
de educație fizică, fiind stimulați de pro
fesori (si chiar de directori), elevii reu
ses- să-și corr.oleteze. în mod fericit, pre- 
aătirea sportivă în cadrul orelor desfă
șurate la scoală. Totodată, interesul lor 
pentru "twăfătură es‘e menținut la Para
metri ridicați datorită, mai ales, legături? 
permanente, trainice, dintre antrenor șî 
conducerea «colii.

,, Tînărul Dinamovist* o ocs't din nou 
pe colea «’rcceseiof iar rezultatele obți
nute în ultimul tirrn atestă acest lucru. 
Sec-e‘jl, mere’-* secret «I wvîntuhiî stă, 
**0 fapt. »r» realirarea simb’^reî club-școa
lă. această «Tmbioză veche șî, totuși, 
otit de... no*«ă !

Horia ALFXANDR-CCU

MOTIVE DE SATISFACȚIE
LA GIMNASTICA

întrecerile celor mai buni ju
niori și junioare ale țării, desfă
șurate recent în Sala sporturilor 
din Sf. Gheorghe, ne-au oferit, 
după cum am mai spus-o, des
tule motive de a privi cu încre
dere și speranță participarea gim
nasticii noastre la viitoarele Jocuri 
Olimpice de la Montreal. Putem 
soune cu certitudine că, alături 
de Alina Goreac, Anca Grigoraș 
și alte gimnaste, care s-au evi
dențiat la campionatele mondiale 
de la Varna, se pregătesc și sînt 
gata să ia startul in marile com
petiții alte gimnaste de nădejde, 
capabile de rezultate prestigioase. 
Atu-ul principal în sprijinul a- 
firmației noastre il constituie, evi
dent, maestrele Liceului cu pro
gram de educației fizică din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej. " 
tițele de acum cîțiva ani ale so
ților Marta și Beîa Karoly 
astăzi gimnaste în toată puterea 
cuvintului. cu exerciții' de nivel 
internațional la toate aparatele, 
capabile să susțină în orice mo
ment întîlniri dificile, cu reale 
șanse de reușită. Din garnitura 
Liceului se desprind, valoric vor
bind, Nadia Comaneci și Teodora 
Ungareanu, care au dominat într-o 
manieră impresionantă 
titia de la Sf. Gheorghe. 
că. începînd de anul viitor, 
vor avea 
întrecerile 
și mondial, ... , 
sporește și mai mult interesul în 
iurul pregătirii lor, al posibilită
ților reale pe care aceste spor
tive le au pentru un start încu
nunat de succes în arena inter 
națională. Și. o renetăm. ultimul 
concurs ni le-a arătat ca două 
sportive excelent 
exerciții care au 
catul nivel tehnic

Fe-

sînt

compe- 
Faptul 

ele 
drentul să participe la 

cu caracter european 
organizate de F.I.G.

două 
pregătite. cu 

uimit nrin ridi- 
la care au fost

CUM SE POATE REZOLVA
PROBLEMA JUNIORILOR

Juniorul Eugen Uscă (Rapid Arad), in dreapta, il pune în dificultate 
pe campionul republican de seniori al categoriei grea Tiberiu So'.omon 

(Agronomia Timișoara)

cîtuși de puțin adversare în fața 
avea dificultăți, 
două echipe de

cărora nu vor 
De altfel, aceste 
juniori au reușit să obțină unele 
victorii pe drept 
zătoare.
București a învins, în prima e- 
tapă a ~‘ 
pioana țării I.E.F.S.,
Unirea Iași a dispus spectaculos 
de Politehnica București (echipa 
multiplului campion Ion Herman), 
de Universitatea Cluj-Napoca si 
de C.S.M. Sibiu, După penultima 
etapă, formația juniorilor ieșeni 
se afla 
iar cea 
înaintea 
cute ca 
Mureș.
București.

Dar, mulți juniori se numără 
și printre titularii celorlalte for
mații din campionatul Diviziei A. 
De pildă, CAROM municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej are juniori la trei

cuvînt surprin-
Bunăoară. Universitatea

Diviziei A, pe vicecam- 
iar Șc. sp.

pe locul 5 în clasament, 
bucureșteană pe locul 7, 
unor garnituri binecunos- 
Rapid Arad, A.S.A. Tg. 

Politehnica și Olimpia

ga6-aSportuIv

rii Toma Mihalacbe și I.oghin 
Lazăr, clasați pe locul I, și res
pectiv, III la categoria setnimij- 
locie. Recent, la „internaționalele" 
din Polonia, juniorul Laszlo Fe- 
renez s-a clasat al doilea la cat. 
semigrea și Constantin Gotcă al 
treilea la cat mijlocie.

Federația de specialitate își 
pune mari speranțe în reușitele 
unor juniori în viitorul apropiat. 
Ne referim la Marcel Nuțu 
(CAROM) la cat. ușoară. Toma 
Mihalache (Șc. sp. Unirea Iași) 
și Loghin Lazăr (Rapid Arad), la 
cat. semimijlocie, Ion Moraru (Șc. 
sp Unirea) și Constantin Gotcă 
(Dinamo Brașov) la cat. mijlocie, 
Laszlo Ferencz 
Miercurea Ciuc) 
Georgescu (I.E.F.S.) la cat. semi
grea, Ion Arsenoiu (Azurii Făgă
raș) și Adrian Paiea (Olimpia 
București) la cat. grea.

Succesele juniorilor judoka sînt 
rezultatul atenției deosebite pe 
care le-o acordă atît antrenorii, 
cit și federația.

(Constructorul
și Constantin

Cos.i.i CHIRIAC

ÎN HOCHEIUL BUCUREȘTEÂN?
S-a spus — și nu fără un se

rios ternei — că munca antreno
rilor de hochei, 
șoară activitatea In rîndurile co
piilor și juniorilor, nu este de 
invidiat. Perfect adevărat. Nu 
este deloc ușor să selecționezi, să 
cizelezi și să promovezi talentele 
atît de rare, în acest sport di
ficil, care cere măiestrie în pa
tinaj. în minuirea crosei, în ra
pidele combinații, care cere forță, 
curaj, calități fizice multiple. Șl 
poate că tocmai din aceste mo
tive, jucătorii tineri și cu perspec
tive, apar mai rar la hochei decît 
în alte sporturi.

Dar de la aceste adevăruri și 
pînă la situația precară existentă 
în momentul de față în hocheiul 

o mare 
un „gol“ 

îngrijoră- 
elemente 
Mai pre-

care-și desfă-

bucureștean este, insă, 
„distanță". Mai bine zis 
care începe să devină 
tor, prin penuria de 
susceptibile de progres, 
eis, in București ființează în mo
mentul de față doar trei secții de 
juniori, unde lucrează (cum ? vom 
vedea-.) 5 antrenori : STEAUA 
(Ion Ganga și Al. Kalamar), DI
NAMO (M. Flamaropol și FI. 
Gero), A.S.C. (Ion Marian). Cul
mea este că secția de la Con
structorul (n.b. : deținătoarea titlu
lui național !) este pe cale de 
a fi mutată și restructurată. 
Pînă atunci, însă, timpul trece și 
munca stagnează...

Tn .....................
piii 
rești 
mai _ _ 
timul timp, la Steaua (Al. Kala
mar), în rest lucrîndu-se după 
principiul : „cine vine este bine
venit". Din acest motiv, pe mă
sură ce anii trec, rîndurile prac- 
ticanților hocheiului dintre copii 
și 'uniori se răresc, în loc să 
creas-ă, iar la meciuri aspectele

sînt de-a dreptul dezolante. Anul 
trecut, la turneul final. Steaua 
nu avea două schimburi complete, 
iar campioana, Constructorul 
București nu putea, nici ea, să 
nieze două linii întregi ! Și 
tunci să ne mai mirăm că 
cheiul bucureștean nu a mai 
în ultimii ani aproape nimic 
valoare lotului reprezentativ, 
dacâ-1 exceptăm pe portarul Va
lerian Netedu ?

Cauzele unei asemenea stări de 
lucruri (cantitate de muncă in
suficientă, lipsă de preocupare 
din partea cluburilor, lipsă de e- 
chipament, selecție empirică) nu 
pot fi lichidate decît prin înfiin
țarea unui centru de juniori și 
copii în București. Organizat, e- 
ventual, pe lîngă clubul munici
pal, cu sprijin și îndrumare cen
trale, acest centru ar putea re
zolva, cu mai mult succes, spi
noasa problemă a creșterii și pro
movării juniorilor bucureșteni în 
hochei.

ali- 
a- 

ho- 
dat 
de

Călin ANTONESCU

general, activitatea cu co
și juniorii în orașul Bucu- 

este deficitară. O selecție 
serioasă se face, abia în ul-

prezentate. Este neîndoios că, ri
guros supravegheate și îndrifrna- 
te, Nadia Comăneci și
Ungureanu ne pot of°ri anul vi
itor, ca și * 
satisfacții

în plus, 
subliniem 
celorlalte 
Liceului, dintre care am acorda 
un plus Georgetei Gabor, pentru 
ținuta sa deosebită, ca și pentru 
nivelul exercițiilor sale. De ase
menea, Mariana Cojanu. Gabriela 
Sabadiș și Luminița Milea repre
zintă autentice speranțe și nu ne 
îndoim de nrogresul lor pînă ’a 
viitorul start olimpic al gimnas
ticii noastre.

Menționăm, de asemenea, că fi
nalele junioarelor din acest an au 
adus în prim-plan o altă gimnas
tă care se poate impune în vi
itoarele concursuri. Este vorba de 
eleva Școlii sportive din Sibiu» 
Marilena Neacsu, cîstîgătoare de
tașată la categoria I, căreia va 
trebui să i se acorde un substan
țial ajutor în direcția creșterii 
măiestriei sale sportive. Posibi
lități în acest sens există. Si. în 
fine. în ce privește categoria ma
estre, am dori să subliniem buna 
impresie pe care ne-au 
gimnastele de la Liceul 35 
Canitală. Cîteva dintre
(Mihaela Mihai, Livia Duțu, Ga
briela Drag oi) s-au calificat în 
finalele pe aparate. Este un somn 
că nu 
cipiul 
obține

Teodora

1976,t la competițiile din 
deosebite.

, ni se pare necesar 
creșterea calitativă 
gimnaste de frunte ale 

dintre care am

să 
și a

’ăsat-o 
din 

acestea

numai la Liceul din muni- 
Gh. Gheorghiu-Dei se pot 
rezultate bune...

Constantin MACOVEI

DEBUTURI
ATLETICE..^

O nouă generație de tineri atletl 
a încheiat în această toamnă perioa
da junioratului. Băieții născuți în 
1955 și fetele născute în 1956 vor 
concura, începînd de anul viitor, în 
întrecerile seniorilor.

...Anul trecut a fost generația Iul 
Ghipu. Cristudor. Megelea o gene
rație promițătoare, cu premianți ca
ro incheiau junioratul în postura de 
recordmani de seniori ai tării, cu 
performanțe excelente. Promoția ac
tuală, ai cărei lideri incontestabili 
sînt Bedros Bedrosian si Viorica 
Neagu, nu se poate lăuda cu per
formante individuale la fel de stră
lucitoare — deși Bedros, cu 16,26 m 
este singurul săritor de triplu ju
nior din Europa care a depășit 16 
m în 1974 — dar a reușit, la nive
lul echipelor reprezentative, rezul
tate fără precedent : victorie în 
fața reprezentativei de juniori a Po
loniei, una din cele mai puternice 
din Europa, chiar pe terenul aces
teia și un scor foarte strîns în com
pania echipei R. D. Germane. In 
plus, numeroase titluri la Balcanla- 

succese clare în 
cu Ungaria și Bulgaria, 

au avut

da de la Varna, 
meciurile _____

Anul acesta juniorii nu 
campionate europene. Poate că este 
mai bine așa — deși generațiile 
dintre campionatele europene sînt 
numite. îndeobște „ghinioniste" — 
căci dincolo de privarea de unele 
satisfacții a celor mai buni repre
zentanți al ei, procesul de pregăti
re s-a desfășurat firesc, fără a ti 
tributar unor obiective, la urma ur
mei fără o prea mare importanță.

Generația lui Bedrosian trece acum 
granița senioratului. granița spre 
marea performanță. O graniță care 
a oprit multe talente mai mari, poa
te. decît multi dintre membrii pro
moției de acum, în ale căror gea
mantane 
lentului, 
muncă...

nu se găseau, în afara ta- 
seriozitate și putere de

Vladimir MORARU

tot mai înalte, lăsind în£ șadar, „noul vai" cucerește poziții
îî urmă condiția sa tradițională de „schimb de mîine", pentru 
î a deveni cit mai curînd un „schimb de azi" ! In unele 
4 sporturi, însă, cum ar fi — de exemplu — la hochei, Iu
ti crurile se găsesc exact la polul opus, fapt care trebuie să 

dea serios de gindit celor răspunzători. In fino, „Tînărul 
Dinamovist" ne-a oferit din nou prilejul să vorbim în cuvinte de 
laudă despre această veche și rodnică pepinieră a sportului nostru 
de performanță.

Preocupîndu-se în permanență de problema juniorilor, ziarul nostru 
va continua să prezinte in paginile sale aspecte din acest impor
tant domeniu ai sportului de performanță, căutînd și in viitor să 
ofere cititorilor dar și factorilor de resort aspecte interesante din 
munca de descoperire si creștere a o®r*»»»-n®rilor de măne.



LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR DE TENIS DE MASĂ

CINE, CIT Șl CUM SE OCUPA
DE „PRODUCȚIA" DE PERFORMANTA?

și Gyongyosi, 
cu condiția unui progres substan
țial — de a alcătui lotul național 
de senioare și, implicit, de a 
concura onorabil pe plan inter
național. Așa că, 
luției merituoase a citorva 
re, penuria 
din tenisul 
menține.

La băieți, 
a poposit,

Echipele campioane ale Româ
niei pe anul 1974, la tenis de ma
să, sînt cunoscute i C.S. Arad II 
la fete și C.S.M. Cluj-Napoca ta 
băieți. Totodată, au fost stabilite 
și formațiile clasate pe ultimele 
două locuri ale campionatelor : 
Rovine Craiova, Politehnica 
București (feminin) și Politehnica 
București, ~ 
doara 
formații vor lua parte în 
ianuarie la campionatul de cali
ficare, împreună cu campioanele 
județene, pentru desemnarea 
chipelor care vor intra în anul 
viitor în Divizia A. In ceea ce 
privește soarta echipei Construc
torul 
DIN
LA ULTIMUL TURNEU DE LA 
SF.
federația de specialitate să hotă
rască. Oricum. neprezentarea 
sportivilor hunedoreni este regre
tabil’ 
șut ■ 
dezvoltarea 
dovedit atît 
plită acum,
acordat de organele sportive lo
cale. Ar fi păcat ca de pe harta 
tenisului de masă din țara noas
tră să dispară un asemenea cen- 
tru-

Revenind la competiția găzdu
ită în frumoasa sală de la Sf. 
Gheorghe și care a beneficiat de 
o bună organizare, se poate spu
ne că ea s-a încheiat cu succesul 
meritat al noilor deținătoare ale 
titlurilor. Este adevărat, întrece
rea feminină s-a soldat cu un 
rezultat-surpriză : victoria garni
turii secunde a antrenorului Emil 
Procopeț de la C.S. Arad. Cu 
trei jucătoare tinere (Liana Mi
huț, Udiko Gyongyosi și Livia 
Căruceru, primele două fiind ju
nioare), formația arădeană a ob
ținut o performanță puțin obiș
nuită. in istoria campionatelor 
noastre de senioare la acest 
sport. Cu numai doi ani in urmă, 
aceeași echipă ocupa locul III in 
competiția 
pentru ca. 
în Divizia 
pe poziția 
dar, la un 
tăcu tos

Sigur.
• Arad este 
tenisul de masă 
gătite intens (cite 
pe sâptâmînă). 
Ildiko Gyongyosi, 
lotului reprezentativ de junioare, 
au avut comportări apreciabile- 
CS. Arad II a reușit să cîștige 
și in fața principalei adversare, 
Progresul București. — cu Maria 
Alexandru în formație și neîn
vinsă în vreo partidă. Dar, ma
rele atu al învingătoarelor a fost 
omogenitatea valorică, lucru 

■ftia adus biruința finală, 
sperăm că succesul de 
Gheorghe 
pentru o 
în viitor, 
să aspire la performanțe 
plan internațional.

O asemenea perspectivă 
dește și la alte tinere i

Cluj-Napoca), cam- 
balcanică și de junioare 

(Spartac 
Sublinierea este 

deoarece, alături de 
lumii, Maria Alexan-,

Constructorul Hune-
(masculin). Primele trei 

luna

e-

Hunedoara — ABSENTA 
MOTIVE NECUNOSCUTE

GIIEORGHE urmează ca

îă dacă ne gîndim că in ora- 
amintit există condiții pentru 

acestui sport, fapt 
prin activitatea de 

cit și prin sprijinul

similară de junioare, 
în 1973, să se califice 

A. unde s-a clasat apoi 
a V-a. Asistăm, așa- 

salt de-a dreptul spec-

victoria jucătoarelor din 
încurajatoare pentru 

românesc. Pre-
7 antrenamente 

Liana Mihuț și 
componente ale

ce 
Să

că succesul de la Sf. 
va constitui un imbold 
instruire temeinică 

care să le dea
Și 

dreptul 
Și pe

se vă-
Ligia

Lupu (C.S.M. 
pioanâ 
a țării» Lidia Zaharia 
București) etc.
necesară 
campioana 
dru, de Magdalena Lesai (even
tual). doar Lupu, Mihuț, Zaharia

au șanse

de valori 
nostru

însă

în pofida evo- 
tine- 

autcntice 
de masă se

de campioană 
a 

la Cluj-Napoca, unde 
și mereu tînărul antrenor emerit 
Farkaș Paneth desfășoară o ac
tivitate prodigioasă- Acest oraș, 
cu o veche și atît de frumoasă 
tradiție sportivă, a dat, de-a 
lungul anilor, numeroși campioni 
și la tenis de masă. Aici a fost 

campion al 
Șerban Doboși. Ce se 

însă în alte centre, 
la Craiova, Tg. Mureș, 
în ultimele trei orașe, 
în anii trecuți, tenisul 
cunoscuse o înviorare, 

înscrie o involuție.
bucu-

titlul 
pentru 15-a oară, 

harnicul

crescut și actualul 
României, ~ 
intîmplă 
Capitală, 
Buzău ? 
după ce 
de masă 
acum se

Reprezentanții clubului 
reștean Progresul au pierdut am
bele titluri, Iar cele două echipe 
ale Politehnicii (fete și băieți) 
speră, poate, să se salveze (râmî- 
nind in primul eșalon) în cam
pionatul d» 
evoluția 
rilor republicane a lăsat de do
rit i T. Gheorghe (Univ. Cra-

în

calificare. Chiar și 
unor membri ai lotu-

iova) — invins de M. Sumulea 
(28 de ani) din Iași, iar tinerii 
Firănescu (Univ. Craiova) și Bu- 
zescu (Progresul), cotați ca jucă
tori cu reale 
înfrînți de... 
de ani).

Pregătirea 
selecționarea 
zentârii onorante la C.M. de la 
Calcutta, din februarie, poate fi 
încă ameliorată simțitor. Trebuie, 
însă, făcut ceva pentru asigura
rea dezvoltării în perspectiva de 
performanță a tenisului de ma
să. Și, în acest context, după opi
nia noastră, apare necesitatea îm
bunătățirii instruirii în cluburi 
și asociații, pornind de Ia întă
rirea activității organzatorice a 
secțiilor. Eventual, printr-o mai 
judicioasă reașezare a antrenori
lor în funcție de posibilitățile 
fiecăruia. Ca în orice domeniu 
și aici trebuie stabilită o ierar
hizare a capacității celor care se 
ocupă de „producția" de perfor
manță. Conducerile cluburilor și 
federația de specialitate au dato
ria să-și exercite cu responsabi
litate atribuțiile de îndrumare 
și control, să vegheze în per
manență CINE CUM și CIT lu
crează pentru ca tenisul de masă 
românesc să obțină no; perfor
manțe pe tărim internațional.

perspective, au fost 
L. Teodorescu (32

candidaților pentru 
în vederea repre-

Q COMARNISCHI

„ÎNTINERIREA 
REPREZENTATIVE

UN SCOP
— De vorbă cu antrenorul federal
Ultima competiție a anului, e- 

tapa finală a Diviziei secunde, a 
constituit, prin desemnarea echi
pelor care vor activa în eșalonul 
de elită al scrimei și a celor 
care au retrogradat în categoria 
inferioară, trăsătura de unire cu 
anul 1975- Iar Balcaniada (Sofia, 
27 noiembrie — 1 decembrie) va 
încheia sezonul internațional, ti
nerii scrimeri din echipele repre
zentative urmînd a-și valida prin
tr-o bună comportare selecția ce 
vizează perspectiva Jocurilor O- 
limpice de la Montreal.

Prilej, deci, pentru o trecere 
în revistă a perspectivei împreu
nă cu antrenorul federal Tănase 
Mureșan.

— Anul 1975 va marca in
trarea în a doua jumătate a 
intervalului olimpic, 
ceasta prismă, 
nantă de tineret, 
nului 1974, 
zentative, 
nu numai 
tivă, ci și

— Floretă 
un adevăr : 
vechilor titulare (Ardeleanu, Gyu- 
lai, Pascu, Stahl) impune și celor 
care bat la poarta consacrării 
(Bartoș, Pricop, Draga, Moldovan) 
eforturi deosebite pentru atingerea 
unei cote valorice apropiate- Lup
ta pentru intrarea în echipa re
prezentativă este dinamică ; din-

Prin a- 
infuzia preg- 

, in cursul a- 
, in echipele repre- 
trebuie să capete 
o estimare cantita- 
calitativă. Deci...

feminină reconfirmă 
valoarea ridicată a

E9

DOUĂ SPORTIVE DE 16 ĂNI AU DOMINAT
CAMPIONATELE

Finalele campionatelor republi
cane de gimnastică modernă, des
fășurate timp de două zile în Sala 
sporturilor din Pitești, ne-au pri
lejuit o serie de însemnări impor
tante, legate de nivelul atins in 
țara noastră de acest sport relativ 
tînăr. în primul rînd, vom subli
nia faptul că — deși ne obișnui
sem să vedem în gimnastica mo
dernă o disciplină legată mai 
mult de estetic decît de sportul 
propriu-zis —, realitatea concretă 
ne obligă să recunoaștem, de la 
an la an tot mai mult, că între
cerile maestrelor au absolut toate 
valențele unui concurs sportiv de 
bună calitate. Ideea aceasta cu 
caracter general a fost reflectată 
fidel și de competiția consumată 
la Pitești, unde răsturnările de 
situații — de-a dreptul senzațio
nale uneori —, nivelul valoric 
ridicat al unor gimnaste, ritmul 
alert al majorității exercițiilor și

LOTURILOR
NU CONSTITUIE
IN SINE"

DE GIMNASTICĂ MODERNĂ!
elementelor originale, de mare 
risc, au reușit să mențină treaz 
interesul spectatorilor întocmai ca 
o partidă bună de fotbal sau 
handbal.

„Explozia" noului val — pentru 
că se poate vorbi realmente de o 
explozie —■, a adus în fruntea 
ierarhiei autohtone a gimnasticii 
moderne două sportive extrem de 
tinere și extrem de talentate. Este 
vorba de Cristina Sima (Șc. sp. 
2), noua campioană absolută a 
României, și Doina Păltineanu 
(Viitorul București), deținătoarea 
medaliei de argint în clasamentul 
individual compus. Ambele încă 
școlărițe, smbele de numai 16 ani, 
dar pline de 
reușit să spargă 
șabloanele bine -------------- —
trecut, răsturnînd în mod specta
culos nu numai o ierarhie, ci și o 
concepție ce devenise aproape o 
frînă în dezvoltarea gimnasticii

temperament, 
— în fine ! 
stabilizate

au

în

CAMPIONATUL DE ȘAH

LUPTA ESTE FOARTE STRÎNSĂ
Situația se menține strînsâ In 

fruntea clasamentului campiona
tului național de șah. Liderii sint 
talonați îndeaproape de un pluton 
compact și numeros. La această 
orâ, cînd turneul este pe punctul 
de a parcurge o treime din drum, 
toți concurenții dețin șanse teore
tice la titlu, iar cel puțin zece 
le au și pe cele practice.

Marți, în runda a 5-a, Ungu-

CUPA FEDERAȚIEI LA BOX
BOX CLUB GALAȚI — DI

NAMO BRAȘOV 29—12. Un nu
meros public a ținut să asiste 
la această confruntare pugilisti- 
câ, avînd în vedere că în com
ponența ambelor echipe evoluau 
sportivi binecunoscuți. de valoare 
ridicată. Brașovenii au venit cu 
o formație puternică, nu au pu
tut realiza ceea ce și-au propus- 
în general meciurile au fost de 
calitate slabă, încheiate cu nu
meroase decizii de descalificare 
și abandon. La aceasta a contri
buit din plin și arbitrajul ne
corespunzător prestat de Gheor
ghe Albu (Brăila). Iată rezulta
tele, în ordinea categoriilor (pri
mii sînt boxerii gazdă) t P. Ca
nea b.p. Gh. Ileana, I- Sulă 
b. ab. 2 D. Negru, Șt. Duminică 
b. p. Fr. Molnar, M. Buteseacă 
b- dese. 3 A. Barbu. O. Amăză- 
roaie b. ab. 1 A. Pîrnat, Ad. 
Guțu ciștigă prin neprezentare, 
I. Tîrîlă b. dese. 3 V. Sîrbu, Șt. 
Voicu p. p. ’

3 “
1

2

dinea categoriilor (primii sînt 
brăilenii) • I. Coman b. p. Ad. 
Puiu, Gh. Giol b- p. C. Marin, 
Gh. Marinei b. p. C. Lucian, L 
Guță b. ab. 2 ĂL Peia (!), Gh. 
Roșea b. ab- 3 L Grigore, R. 
Iordache p. ab. 2 G. Stanciu, I. 
Vlad b. dese. 2 N. Paraschiv, 
D- Stanciu m.n. cu T- Nicolae. 
C. Cocîrlea b. ab. 2 M. Imre, 
Gh. Tudoroaie p. ab. 2 M. Culi- 
neac, Gh. Bunea —•=— —— 
neprezentare^

reanu l-a învins pe Macarie (du
pă o partidă foarte agitată) re- 
fâcind serios din handicapul unui 
start slab. Fruntașii clasamentului 
n-au cutezat să-și asume riscuri 1 
Partoș — Urzică și Mîtitelu — 
Georgescu, remize. Același rezul
tat s-a înregistrat în partidele 
Pușcasu — lîijin. Stanciu — Șubă 
și Pavlov — Vaisman (la capătul 
unei lupte acerbe). Buză a cîști- 
gat la Voiculescu, iar Kertesz la 
Gruaberg. Partida Radovici — 
Ghindă s-a aminaL

Ir. partidele întrerupte t Kertesz 
— Partoș 0—1, Vaisman — Pușca- 
șu 1—6, Grunberg — Georgescu și 
Puscasu — Șubă, remize.

CLASAMENTUL i Partoș, Miti- 
telu 1, Urzică, Stanciu 3 1/2, Ra
dovici (1), Ungureanu 3, Macarie, 
Pavlov, Vaisman 2 1/2, Ghindă 
(1), Șubă, Buză, Ilijin. Voiculescu 
2, Kertesz. Pușcașu, Georgescu 
1 1/2, Granberg 1 punct.

Ieri a fost zi liberă. Astăzi se 
joacă runda a 6-a.

noastre moderne. In fruntea plu
tonului se situează, așadar, două 
tinere care au în față nu numai 
doi—trei ani de performanță, ci 
încă 8—101 Putem spune, deci, 
că în urma acestor finale și gim
nastica noastră a reușit să se ali
nieze tendinței generale de îm
prospătare a eșalonului de elită. 
Vom nota însă că Maria Preda 
și Rodica Pintea, favoritele la ti
tlu indicate de calculul., hîrtiei, 
își datorează nereușita nu atît 
hotărîrilor de arbitraj, cit formei 
lor situate sub nivelul recunoscut 
al posibilităților. Totuși, Preda și 
Pintea rămîn ceea ce știm bine 
că sint — două gimnaste valoroa
se, care nu și-au spus încă ulti
mul cuvînt.

Trecînd la categoria a II-a, ca 
întotdeauna superioară valoric ca
tegoriei I (!), trebuie să zăbovim 
asupra duelului palpitant dintre 
team-urile C. S. Școlar și Viitorul 
București. In mod categoric fa
vorite, gimnastele de la C.S.S. 
(antrenor V- Ionescu) au pierdut 
titlul pentru numai 15 sutimi, 
„cedate" adversarelor prin rată
rile de la exercițiul _ eu cerc. Ori
cum, Ana Vidrighin (C.S.S.) — 
cîștigătoarea la individual compus
— se anunță o valoare certă, deși 
este handicapată întrucîtva de fi
zic. Alături de ea am remarcat 
calitățile Marianei Rusu (Viitorul)
— antrenoare Ana Moțet — o 
gimnastă în care ne putem pune 
multe speranțe. în fine, pentru 
a încheia însemnările legate de 
această categorie, trebuie să sub
liniem tendința (valabilă și la 
cat. I) antrenoarelor de a include 
în exerciții elemente cu mare 
grad de dificultate la sportive 
încă insuficient pregătite. Rezul
tatul — multe, nepermis de mul
te ratări.

Categoria I, situată valoric sub 
granițele modestului, impune — 
după părerea noastră — limita
rea virstei, numai acest lucru 
puțind aduce mult așteptatul re
viriment- In final notăm — totuși
— două nume: Ileana Mândescu 
(Lie. 35) și Firicel Laslo (Viito
rul). Sint singurele excepții ale 
categorie

de scrimă Tănase Mureșan — 
tre tinerele floretiste doar Mag
dalena Bartoș și-a cîștigat locul, 
la această oră. Faptul că am în
ceput . PreS^tirile mai devreme 
decît în alți ani (la 16 septem
brie) va da — sint sigur ! — roa
dele așteptate._ Sabia a dovedit 
în acest an că poate face saltul 
cel mare spre podium, ținînd 
cont de faptul că în clasamentul 
Cupei Mondiale figurează prin
tre primii 24 de sabreri din lume, 
trei tineri trăgători români : Iri- 
miciuc (locul 7), Pop (17) și Marin 
(20). La floreta masculină, trio-ul 
Țiu, Kuki și Buricca (ultimii doi 
încă juniori și la anul !) poate să 
alcătuiască nucleul unei echipe 
care să reînnoade firul cu succe
sele generației anterioare. Spada 
— în pofida lotului cel mai nu
meros : 9 — are puține certitu
dini. în afara lui Pongrat, foarte 
aproape de medalie la „mondia
lele" de la Grenoble, ceilalți can
didați (mai experimentații A. Is- 
trate, Duțu, Bărăgan, Iorgu și 
tinerii Szabo, Zidaru, Popa, An- 
gelescu) trebuie să se străduiască 
a păstra contactul, pe planșele 
lumii, cu primul pluton. în acest 
sens a și fost luată hotărîrea bi
roului federal ca de lotul de spa
dă să se ocupe antrenorii V. Che- 
laru, C- Stelian și I. Halmaghyi. 
Iată, de altfel, actualele colective 
de antrenori și la celelalte loturi 
reprezentative’: A. Vîlcea, G. Ma
tei, S. Poenaru (floretă fete), I. 
Zilahi, I. Falb, Șt. Haukler (flo
retă băieți), L, Rohoni, D. Mus
tață, C. Nicolae (sabie).

— Deci, multe noutăți în 
loturile reprezentative. Sperăm 
că procesul de întinerire nu 
constituie un scop în sine...

— Bineînțeles că nu, cu atît 
mai mult cu cit scrima, după cum 
se știe, este o disciplină în care 
valoarea se afirmă și maturita
tea se obține după o perioadă de 
timp relativ îndelungată, 6—8 ani. 
Baza performanței s-a extins la 
unele arme : sabie, floretă fete 
și, parțial, floretă băieți. Pe a- 
cest tărim vin din urmă o serie 
de tinere talente (avem scrimeri 
de 15—16 ani în prima Divizie) 
care ne permit să vedem în vi
itor o dezvoltare ascendentă, fără 
hiatusuri valorice între actualii 
componenți ai echipele- naționale 
și cădeți. Și pentru ca maturiza
rea acestor talente să constituie 
un proces fructuos, facilitat de 
un cadru competițional adecvat, 
biroul federal, pe baza discuțiilor 
cu toți specialiștii din scrimă, a 
lacătuit pentru anul 1975 un ca
lendar prevăzînd organizarea 
campionatelor republicane la toa
te eșaloanele : seniori, tineret, ju
niori I și II, copii-

Paul SLAVESCU

în
feminin

POLITEHNICA

ciștigă prin

campionatul
de baschet

RAPID 73-64
Așa cum ne-au obișnuit în ultimii 

ani echipele feminine de baschet din 
țara noastră, Folncxmica și Kapid au 
oferit, ieri seară în sala Gluiești (în 
mea restanță din cadrul Diviziei A), 
un spectacol sportiv excelent, Cotm- 
bativitatea manifestată în ap&rare, 
viteza acțiunilor ofensive, frecvența, 
și precizia aruncărilor la coș au in
cinta» publicul. Evoluția scorului a 
contribuit și ea la succesul partidei. 
Rapid a condus cu 13—6 (min. 
apoi a fost rîndui Politehnicii 
domine șl să obțină 51—40 (min. 
pentru ca feroviarele să albă o 
venire puternică și să micșereze

7). 
să 

28). 
re- 

_______________ _ ____ _ din 
handicap (60—66 in min. 35). Victo
ria a revenit studentelor — 73—64 
(44—34) — care au avut o lungă pe
rioadă în care jocul colectiv a va
lorificat la maximum calitățile indi
viduale. Au marcat : Szabados 20, 
Tita 17, Savu 14, Ciocan 10, Pruncu 
t, Taflaa 6 pentru Politehnica, res
pectiv Gugîu 23, Suliman 14, Bâia 
8. Racovița 6, Vasilescu 7, Tal 4, 
Bosco z. Ău arbitrat bine A. Atana- 
sescu și c. Dirjan. (D. St.).Al. HCR1A

84—76 (43—34), Mine — Energie București 
— Universitatea București 60—57 (32—33), 
Crișul Oradea - Mureșul Tg. Mureș 
57—46 (25—19), Știința Mediaș — CSU Bra
șov 56-112 (40-61): FEMININ: Știința 
Mediaș — Constructorul Arad 65—73 
(31—35), Universitatea București — Con
structorul II 52-35 (21—1.1), Tomistex Con
stanta — Sănătatea Ploiești 79—52 (50—31),’ 
Voința Brașov — Medicina Timișoara 41—35 
(20—20), Știința Sf. Gheorghe — Voința 
Tg. Mureș 65—72 (26—28), Sănătatea Satu 
Mare — Voința Oradea 87—62 (47—28),
Știința Constanța — Constructorul Galați 
44-80 (16-43), PTT—ASE 46-44 (28-21).
Progresul București — Medicina București 
92—24 (46—8). Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții C. Pipa, C. Gruia, 
I. Toth, F{. Panai’escu, P. Dumitrescu, Gh. 
Briotă, R.C. Pop, N. Tokacek, Z. Rîsno- 
veanu, E. Suranyi, R. Ciorăscu, D. Gîă- 
van, |. Fețeanu și 1. Ionescu.

GLl bizu
A-S.A. CLUJ-NAPOCA — SE- 

LECȚIONATA JUD. TIMIȘ 26 — 
15. A fost o întîlnire interesan
tă, urmărită cu mult interes de 
un numeros public, care a apla
udat cu multă căldură eforturile 
depuse de sportivi pentru a rea
liza un spectacol bun. Gazdele, 
cu o echipă bine pregătită, au 
realizat o victorie meritată. Iată 
rezultatele, în ordinea categori
ilor I T. Dean (Timiș) ciștigă 
prin neprezentare, Al. kacso b p. 
G. Cerbu, St. Kacso m. n- cu 
I. Căprărescu, V. Kiss b. p. D. 
Zorilă, C. Nap b. ab. 2 C. Kola, 
L ™ ' ......................... — ’
b.
b. 
b. 
gă . . ______ .
bert (Timiș) ciștigă prin nepre
zentare.

CC Bl MĂ ..CUPA CONGRESULUI*. 
OVKIaViA csdei este intituiotâ coo 
petiția pe care o organizează comisia de 
scrimă c municipiului București, in ziîele 
de 21—24 noiembrie. Dedicată cehii de-a; 
Xl-lea Congres al P.C.R.. competiția se 
va desfășura Ic toate probele, cu parti
ciparea unor trăgători din București. Bra
șov și Ploiești.

nețzu, Georg. Liaoodrti. Merlon Drogorâ, 
gemoț Sohociu, Andrei Ceroioryopol de 
la Progresul, Izabelo Berca.-u, Victor 3as- 
tor ți Florin Nițu 
Școlarul. Trofeul a 
clubului Progresul.

de ta clubul 
fost cucerit de

sportiv 
echipa

• ți ÎN ORGANIZAREA Consi-
liului pentru edu-vție f*-

zică «i speri al sectorului 2, pe aleile 
Circului de Stat s-a dețlâțurat cea de-a 
22-a ediție a tradiț-onalului concurs de 
marț „Cupa Glorie-, lată primii clasați : 
seniori (18 km) : 1. C. Encche (Dincmo), 
2. M. Perținaru (PTT) X I. Pasrrgmă 
(PTT) : juniori II (5 km) : 1. G'n. Uceanu 
(Viitorul 1), 2. T. Nicola (PTD, 3. L. 
Brânzelea (Viitorul); începători (3 km): 
I. Ispas (Dinamo): velctaai (3 km): 1. 
M. Babaraica, 2. V Mitrea, 3. Gh. Ni
colae.

UOI FI -CUFA CONGRESULUI".
VkJLEI Competiția, desfășurate pe
porcursu! a 5 sâptomini. Ic Tg. Mureș, 
in organizarea asociației spo.tive Azo- 
mureț, a reunit mai multe echioe femi
nine locale. Trofeul a revenit voleibaliste
lor de la Institutul Pedagogic, urmate 
de cele de la Azomureș și Metaloteh- 
nlca (I. Păuș-coresp. județean)

v. Didea, S. Tîrîlă 
Bucur, M. Florea 

Peter, V. Lehăduș 
Cuclureanu.

T. SIR1OPOL
BRAILA — COM- 

RAPID + METALUL 
BUCUREȘTI 28—14. Bucureștenii 
nu au constituit o echipă redu- 

Gazdele au evoluat bine 
înregistrat o 
ce. trebuie, confirmată și

b. 
P-
b. ab.

ab. 
ab.

Gh. 
I.

Gh.

BOX I 
BINATA

CLUB
Plenert b. ab. 3 I. Kos, I. Girda 
ab. 2 C. Jivcovici, E. Tamaș 
ab. 1 D. Morărescu, I. Răducu 
ab. 3 I. Pop, Șt. Laszlofi cîști- 
prin neprezentare, G. Scliu-

tabilă.
și au 
ritată, ______ ______ ____
în întîlnirea revanșă de la Bucu
rești. Rezultate tehnice, în or-

victorie me- I. LEPSUC
MOTORUL ARAD — SELEC

ȚIONATA JUD. PRAHOVA 20—22.

SĂRITURI IN APĂ doCta?CUR£UL 
„CUPA CONGRESULUI*. desfășurat 
bazinul ,,23 August" din Capitală, _ _ 
bucurat de un frumos succes, cei 37 de 
participant! (juniori și copii) demonstrînd 

Mihaela 
Cîrsticâș 

Da-

CU 
la 

s-a

reale calități. S-au remarcat ;
-Fanaca, Daniela; loțju, Elena
Felicia Citstea, Carmen Bădescu, __
niela Cojanu, (olanda Feher, Matei Di-

DtCrUCT in etapa a vii-a a di- 
dAGu.FiLi VIZiEI B au fost înregis
trate următoarele rezultate : MASCULIN : 
CSU Pitești — CSU Botoșani 72—52 
(38-20), ASA Bacău - CSM lași 71-51 
(34—26), CSM Reșița — Universitatea Cra
iova 71—72, Electrica Fîent — Știința Plo
iești 107-78 (45-31). UREMOAS - PTT

PIJCRV „CUPA FEDERAȚIEI*. Re-
ivwwDi cent s.au disputat doua
restanțe din această competiția : Vulcan 
a cedat în fața echipei Sportul studen
țesc, dupâ un meci frumos, cu 18—3 
(4—3), '•ar C.S.M. Sibiu a dispus de 
Știința Petroșani cu 7-0 (4—0).

1 '■igfîrMiWTFiiiMnr*wMiiinMnw!^TnMi



ASTĂZI, HANDBAL LA UPPSALA

ROMÂNIA-UNGARIA
TURNEE

INTERNAȚIONALE

ÎN PRIMUL MECI 
AL .CUPEI MONDIALE 
— Echipele de juniori și tineret evoluează in Cehoslovacia —

Astăzi, în mai multe orașe din 
Suedia, se vor disputa primele 
partide din cadrul celei de a doua 
ediții a „Cupei Mondiale* la 
bandbal masculin. După cum se 
știe, această întrecere de vîrf a 
.handbalului mondial este organi
zată de federația de specialitate 
'din Suedia cu participarea echi- 
.pelor clasate pe primele 8 locuri 
la ultima ediție a campionatului 
mondial. Deci, de astăzi, își vor 
disputa întîietatea, la mai puțin 
de un an după acerba luptă din 
cadrul celei de a VIII-a ediții a 
C. M., următoarele selecționate i 
România, Polonia, Uniunea Sovie
tică și Ungaria (seria I), R. D. 
Germană, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Suedia (seria a Il-a). După cum 
se vede, reprezentativa țării gaz
dă (locul X la C. M.) a luat lo
cul formației Danemarcei (locul 
VIII).

în prima zi, în cadrul grupei 
A. echipa română va întîlni. la

„Fyrishallen* din Uppsala, vechi 
centru universitar din apropierea 
capitalei suedeze, reprezentativa 
Ungariei.

Celelalte meciuri ale etapei • 1- 
naugurale sînt i Polonia — Uniu
nea Sovietică (seria I), R- D. Ger
mană — Suedia și Iugoslavia — 
Cehoslovacia (seria a Il-a).

★
Astăzi, selecționatele de juniori 

și junioare ale țării noastre vor 
înfrunta reprezentativele similare 
ale Cehoslovaciei, pe terenul a- 
cestora din urmă. Cele două me
ciuri vor avea loc pentru juniori 
la Brezova, iar pentru junioare 
la Nachod. Tot azi va pleca - în 
Cehoslovacia selecționata mascu
lină de tineret a țării care va 
lua parte, alături de reprezentati
vele similare ale Poloniei, Sue
diei și Cehoslovaciei, la un turneu 
internațional. în localitatea Trinec, 
între 22 și 24 noiembrie.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• O selecționată de box a țării 

noastre se află de mai multe zile 
la Phenian. Pugiliștii români ur
mează, ca, în perioada 22 noiem
brie — 3 decembrie, să susțină 
două meciuri în compania echi
pei R.P.D. Coreene. Formația are 
următoarea componență i Alexan
dru Turei, Niță Robu, Mircea 
Tone, Mihai Ploieșteanu, Gheor- 
ghe Ilie, Cornel Hoduț, Ion Fuicu, 
Ion Mocanu, Pavel Istrate, Con
stantin Văran și Anghel Iancu- 
Antrenor-ul echipei este Ion Popa.

• Echipa Clubului sportiv șco
lar din București s-a clasat pe 
locul 3 în turneul internațional

de polo pe apă de la Bratislava, 
în ultimele două partide, tinerii 
poloiști bucureșteni au învins cu 
5—4 formația Motor Leipzig 
(R.D.G.) și au pierdut cu 5—7 în 
fața echipei Slavia Bratislava.

• Echipa de box a clubului 
sportiv Metalul din București va 
întreprinde un turneu de trei me
ciuri în R. F. Germania. Pugiliș
tii bucureșteni urmează să evo
lueze la 29 noiembrie, 1 și 3 de
cembrie în orașul Hanovra. Din 
lotul echipei fac parte, printre al
ții, C. Stanciu, 1. Hodoșan, Tudor 
Nicolae și M. Constantinescu.

CINE VA FI ADVERSARUL LUI FISCHER ?
MOSCOVA (Agerpres). — A 

mai rămas de disputat o singură 
partidă în meciul de șah dintre 
Anatoli Karpov și Viktor Korci- 
noi și o oarecare incertitudine 
continuă să planeze asupra rezul
tatului final, deși majoritatea 
specialiștilor consideră că victo
ria Iui Karpov nu mai poate fi

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ

pusă sub semnul îndoielii. Tînă- 
rul mare maestru din Leningrad 
conduce cu un punct avans (12— 
11) și are nevoie doar de remiză 
în partida a 24-a, cînd va avea 
piesele albe. Marele maestru 
Korcinoi trebuie neapărat să ob
țină victoria pentru a egala sco
rul, în această eventualitate ră- 
mînînd ca zeița Fortuna să de
cidă pe șalangerul lui Robert 
Fischer, ceea ce este mai puțin 
Probabil. Ultima partidă — amî- 
natâ la cererea iui Korcinoi — 
va avea ioc probabil vineri 22 no
iembrie.

DE TENIS
BUENOS AIRES (Agerpres). •— 

A început turneul internațional 
de tenis. în primul tur t Vasquez
— Lloyd 6—3 ; 6—1 ; Mandarino — 
Prajoux 6—1, 1—6. 6—2 ; Bonavi- 
?res V ?ary 7~6’ fi—2 : Cornejo — 
Varela 6—2, 6—2. La ace§t turneu 
participă și cunoscuții campioni 
Vilas (Argentina), lider al clasa
mentului „Marelui premiu 
F.I.L.T." și spaniolul Orantes.

Simplu femei, turul I : Giscafre
1 likier 6—0, 6—3 ; Rodriguez

— Ana Pinto Bravo 6—4, 4_ 6
6—3.

MONTEVIDEO (Agerpres). - 
Meciul de tenis dintre echipele 
Argentinei și Uruguay, disputat 
la Montevideo, în cadrul zonei 
sud-americane a Cupei Davis, s-a 
încheiat cu scorul de 5—0 în fa
voarea jucătorilor argentinieni.

Rezultatele înregistrate în ulți- 
mele două partide de simplu : 
Cano — Staff 6—2, 6—0, 6—1 ; 
Linch — Roverano 6—0, 6—1. 
6—3.

HAGA (Agerpres). — La Itvn- 
sterdam, în meciul pentru compe
tiția europeană de tenis pe teren 
acoperit, selecționata Olandei. a 
învins cu 4—1 formația Austriei. 
Rezultate i Thung — Wimmer 
6—4. 6—2 : Sanders — Blanke 6—3. 
3—6, 7—5 : Fleury. Hemmes — 
Wimmer, Fiegl 13—15. 6—3. 3—6.

La Ziirich, în cadrul aceleiași 
competiții. Cehoslovacia — Elve
ția 3—2i Hrebec —Sturdza 6—8,
3— 6 ; Kodes — Kanderâl fi—0.
4— 6. 6—4 ; Hrebec — Kanderal 
6—8, 8—10 : Kodes — Sturdza 
6—1, 6—4 • Kodes. Hrebec — Stur
dza, Werron 9—11, 6—4. &—8. 6- 2. 
6—4-

(Urmare din gag. U

R. D. GERMANA — IUGO
SLAVIA 12—12 (6—5). O întîlnire 
de înalt nivel tehnic între fosta 
campioană a lumîi șl actuala de
ținătoare a titlului. Tînăra selec
ționată a R. D. Germane a condus 
pînâ în min. 31 și apoi a reușit 
să egaleze în min. 50. Au 
marcat i Kretzschmar (8), Badorek 
<31. Krause pentru R.D.G., Lukici 
<3). Suprinovici (3), Palaversa (2). 
Ile« (2), Abramovici (1) și Torti 
<l) pentru Iugoslavia. Au arbitrat! 
C. Căpățînă și D. Purică.

Miercuri seară au fost progra
mate oartidele zilei a doua a 
comnetiției.

IUGOSLAVIA — ROMANIA B 
12—11 (7—4). Meci de mare ten

siune. în care echipa secundă a 
țării noastre a jucat excelent, 
reușind să țină în șah campioana 
lumii. în min. 35 handbalistele 
românce au avut posibilitatea să 
preia conducerea (scorul era 
9—9), dar inhibate de surpriza 
care se profila au ratat copilă
rește. Au marcat 1 Lukici (5), 
Antici (2). Suprinovici (2), Pala- 
versa, lies și Torti pentru Iugo
slavia, Cojocărița (21, Ouncea (2), 
Bobincu (2), Lăcustă (2), Frineu 
(2) și Mihăilă pentru România B. 
Au condus P. Radvany și M. Gre- 
benisan.

R. D. GERMANA — U.R.S.S. 
12—11 (8—8). Echipa R. D. Ger
mane s-a desprins mai greu de- 
cît ge aștepta de formația Uniu
nii Sovietice. Din min. 28 (9—9) 
au fost necesare 15 minute pentru

ca formația Iui Kretzschmar să 
preia conducerea. Echipa U.R.S.S. 
s-a apărat cu dîrzenie folosind în 
atac forța de șut a Iui Bukvareva 
și iscusința lui Zailiskaite. Au 
marcat t Kretzschmar (5). Matz 
(2), Badorek, Kabnt. Rost, Janicke

CLASAMENTUL
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'

1. România A 2 2 n fi 41—32 1
2.-3. Iugoslavi«3 2 1 1 0 24—23 3
2.-3. R D. Germană 2 1 i 0 ?4—23 3
4. U.R.S.S. 2 3 i 1 26—27 1
5. Polonia 2 0 1 t 32—36 1
6. România n B 2 0 0 2 26—35 0

AWV.XWX'.'.WTO

Pentru a ajunge in turneul final al C. C. E,

Poloiștii de la Dinamo au depășit 
multe momente critice

Așadar, poloiștii de la Dinamo 
București se află pentru a 3-a oa
ră în cursa finală pentru obține
rea Cupei campionilor europeni, 
competiție aflată la cea de a 12-a 
ediție. La capătul unei suite de 6 
Jocuri, trei la Stockholm si trei la 
Amersfoort, în cursul cărora nu 
au cunoscut înfrîngerea. campio
nii României revin — după o ab
sență de un an — în cvartetul 
celor mal bune formații de pe 
continent. Primele amănunte asu- 
wa partidelor din turneul semi
final. care au decis calificarea 
hucurestenîlor, ne-au fost oferite 
de antrenorul federal Cornel 
Mărculescu, prezent Ia aceste în
treceri.

— Fără nici un fel de exage
rare, cred că Dinamo a făcut la 
'Amersfoort cele mai bune partide 
din acest an. întreaga echipă s-a 
concentrat la maximum, a luptat 
cu o ambiție și dăruire lăudabile, 
reușind să depășească adversari 
valoros! în condițiile unor jocuri 
In deplasare.

— Cum s-au desfășurat cele 
trei partide ?

•— Tn primul meci, Dinamo a în- 
tîlnit pe De Robben. în formație 
cu 6 Internaționali olandezi. Scor 
final i 4—4 (1—1, 2—2, 1—1, 0—0). 
Olandezii au condus cu 1—0 șl 
Nastasiu a egalat. Apoî. Inițiati
va a aparținut lui Dinamo < 2—1 
(Novac). 3—2 (Zamfirescu din ac
țiune) si 4—3 (Lazăr). Gazdele au 
egalat în al 3-lea „sfert*, avînd 
un cm în plus. De Robben a be
neficiat de 9 superiorități (trei în 
ultima repriză), iar bucureștenii 
de 7 asemenea situații. A urmat 
meciul cu M.G.U. Moscova, cîs- 
tieătoarea Cunei în 1973. care ali
nia 5 noloiști din reprezentativa 
sovietică. A fost o partidă dra
matică. încheiată eu scorul de 
5—5 (1—1. 2—0. 1—2. 1—21. Jucă
torii din Moscova au deschis sco
rul f 1—0 (min 3.171 : apoi 
2—1 (min. 7.341 pentru Dinamo

(Zamfirescu și Răducanu). I-a a- 
cest scor, Frățilâ, excelent în a- 
cest turneu, a apărut două lo
vituri de la 4 m I Portarul bucu- 
reștean avea să fie supus și în 
continuare unui veritabil asalt și 
de la 1—3 (Zamfirescu), sovieticii 
au reușit să egaleze (3—3). Apoi, 
Dreval și Zamfirescu au mai mar
cat cîte o dată (4—4). Situația 
cea mai critică pentru Dinamo a 
fost însă în final. Cu 31 de se
cunde înainte de sfîrsit. arbitrul 
spaniol Asenzio a dictat împotri
va dinamoviștilor al 4-lea penal
ty i 4—5. Cu un ultim efort, cam
pionii români au revenit în atac 
și în momentul cînd cronometrul 
mai indica 7 secunde de joc, No
vac a înscris un gol splendid din 
acțiune. In urma rezultatelor pri
melor două reuniuni, echipei 
noastre îi era suficientă pentru 
calificare o victorie la limită în 
fața echipei Ruda Hvezda Kosice, 
practic o selecționată a Ceho
slovaciei. care ținuse în șah 
(3—4), în ziua a doua. Pe De Ro
bben. O singură condiție se im
punea I Dinamo trebuia să înscrie 
mai mult de 4 goluri. Ea a cîști
gat acest meci cu 10—7 (2—0, 
3—2, 3—3, 2—2), dominînd tot 
timpul autoritar.

— Evidențieri ?
— Întreaga echipă condusă ex

celent de Zamfirescu, antrenorul 
ei Anatol Grințescu. merită 
laude în egală măsură. Un plus 
totuși pentru Frățilă. imbatabil 
în multe momente critice.

— Ce va fi Ia Belgrad, în 
turneul final ?

— Partizan este greu de învins 
la ea acasă. $i OSC. Budapesta 
cu Szivos. Konrad III. Bodnar es
te un team valoros. SDer ca Di
namo să se prezinte la înălțime. 
Arbitrii propuși pentru finală 
sînt ! ’ Angella (Franța) si Rasmad- 
jan (U.R.S.S ).

Adrion VASILIU

și Krause pentru R. D. Ger
mană. Bukvareva (31. Zailiskaite 
(31, Bulgakova (21. Siubina (21 și 
Savkina pentru U.R-S.S. Au ar
bitrat V. Sidea si P. Cîrligeanu.

ROMÂNIA A — POLONIA 
21—17 (12—7). Prima echipă a 
țării noastre a ciștigat partida cu 
un scor mai mic decît ti dădea 
dreptul diferența de valoare exis
tentă Intre cele două formații. 
După o primă repriză bună. In 
care din păcate s-a accidentat 
Boși (luxație Ia coti, reprezenta
tiva română n-a mai avut aceeași 
prestație, lăsîndu-se de multe ori 
descoperită în apărare si gră- 
bindu-se fără rost în atac. Din
tre jucătoarele noastre am re
marcat evoluția bună a Mac'dei 
Mikloș. eforturile Rozaliei Soș și 
dîrzenia Doinei Coiocaru. Sîntem 
convinși că echipa României poate 
mai mult si că va dovedi aceasta 
în dificilele confruntări care o 
așteaptă în următoarele zile ale 
competiției. Au marcat » Șoș (10 
— 7 din 7 m), Miklos (6). Petro- 
vici (2). Coiocaru (21 și Arghîr 
Dentru România A. Wasowicz (61. 
Florczyk (4), Pater (3). Krzykaw- 
ska (21 Wegrzyn și Gotowko cen
tru Polonia. Au arbitrat Slatky 
și Pokorny (Cehoslovacial.

PE TERENURILE DE FOTBAL
• In preliminariile campiona

tului european pentru echipe de 
tineret t la Lisabona. Anglia — 
Portugalia 3—2 (2—0). Au marcati 
Johnson (2), Taylor, respectiv Pie- 
tra și Gabriel. Englezii au condus 
cu 2—0. iar portughezii au egalai 
în minutele 87 și 88 1 După numai 
t>n minut oaspeții au înscris goiu! 
victoriei prin Johnson. în locali
tatea olandeză Den Bosch i Olan
da — Italia 3—2 (1—1). Au mar
cat 5 Lubse (21. Kist. respectiv 
Pecci și Garritano.

• Turneul pentru juniori de 
Ia Monte Carlo a fost cîștigat de 
echipa Franței, care. în finală, a 
învins cu 4—3 selecționata Iugo

slaviei, după executarea lovituri
lor de la 11 m. Pentru locui 3i 
Olanda — R. F. Germania 2—1 
(1-1).

0 In Cupa Guariabara, Fla- 
tnengo — Botafogo 2—1 ; F. C. 
Santos — Corinthians 0—1 ; Flu- 
ininense — Madureira 1—0 : F. C. 
America — Bonsucceso 1—0.

• înaintea ultimei etape în 
campionatul U.R.S.S., în clasa
ment conduce Dinamo Kiev cu 
40 p. (din 29 jocuri, virtuală cam
pioană), urmată de Spartak Mos
cova — 39 p. (și-a terminat toate 
meciurile) și Uernomoreț Odesa 
— 35 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Rezultatele înregistrate în finalele 
concursului internațional de tenis de 
raasĂ, oreanîzat la Budapesta, cu 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la 
întemeierea federației maghiare : in
dividual. masculin : Bengtsson — 
Kunz 3—0: feminin : Zoia Rudnova
— Antonian 3—1: dublu f : Kishazi 
(Ungaria), Hendrikscn (R.F. Germa
nia) — Grofova. Riedlova (Cehoslova
cia) 3—1; dublu m : Surbek, Stipan- 
dci (Iugoslavia) — Gomoșkov, Sar- 
hoian (U.R.S.S.) 3—1: dublu mixt: 
Antonian. Sarhoian (U.R.S.S.) — Ma- 
gos. Jonyer (Ungaria) 3—0.

întilniri Internaționale masculine de 
handbal ; ia Reykjavik : R.D Ger
mană — Islanda 24—21 (12—12); la 
Odense : Danemarca — R.F Germa
nia 11—13 (4—8) : la Skien : Norvegia
- Cehoslovacia 16—15 (8—8)
Turneul internațional feminin de vo
lei de ia Lodz a fost cîștigat de e- 
chipa Ruda Hvezda Praga. care. în 
partida deHs’vă. Învins cu scorul de 
3—2 (7. —8. 5. —8. 11) formația locală 
Start.

In primul tur al Cupei cupelor la vo- 
|pj feminin, ia Bursa, in fat3 a peste 
7 o«H) de spectatori: Galatasaray Istan
bul — I.A.C. Duschek Innsbruck *>< 
(4, —14, —12. 4, 5). Meciul a fost con
dus dp arbitrul român Victor Ran- 
ghel. Returul la Innsbruck. Tnvin- 
gătoarea va înflni în turul li pc 
Dinamo București.

Erhipn masculină de baschet Politeh- 
nika din Kiev și-a încheiat turneul 
in Cehoslovacia, jucînd la Brno cu 
formația locală Tehnika. Baschetba- 
liștij cehoslovaci au obținut victoria 
cu 61—51 (35—25)

T-a Paris s-a desfășurat dubla întîl
nire de. gimnastică dintre selecționa
tele masculine si feminine ale R.P. 
Chineze și Franței. 5n ambele me
ciuri, victoria a revenit sportivilor 
chinezi : la masculin cu 282.05 — 
272.95 p. iar la feminin cu 188,95 — 
179,15 p.

Desfășurat la Caracas, campionatul 
mondial de bowling rezervat amato
rilor a fost cîștieat de concurentul 
columbian Jairo Ocampo.

ECHIPA DE HAETERE A ROMÂNIEI 
PARTICIPĂ LA BALCANIADA DE LA BURGAS
Vineri, sîmbătă și duminică se 

vor desfășura la Burgas (Bulga
ria) întrecerile Balcaniadei de
haltere. La această importantă 
competiție vor participa echi
pele. Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, României și Turciei. E- 
chipa țării noastre a părăsit ieri 
Capitala, îndreptîndu-se cu tre
nul spre Burgas. Din echipă fac 
parte ton Hortopan (Olimpia) — 
cat muscă, Vasile Iancu ($. N. 
Constanta) — cat. cocoș. Marian 
Grigoraș (Rapid) — cat pană, 
Aurel Miuț (Electromotor Timi
șoara) și Dragomir Cioroslan 
.'Steaua) — cat- ușoară. Gheorghe 
Bercea (Ș. N. Constanța) — cat. 
semimijlocie, Gheorghe Mîinea 
(Petrolul Ploiești) — cat. mijlocie, 
Spiridon Herghelegiu (Clujeana) 
— cat. semigrea și Vasile Deac 
(Steaua) — cat. supergrea.

înainte de plecare, secretarul 
general al F.R.H.C., Ion Stoian, 
ne-a spus i „Reuniunea de la Bur
gas este deosebit de importantă, 
dar în același timp și foarte difi

cilă pentru noi. Să nu uităm că 
principalii noștri adversari vor fi 
sportivii bulgari, considerați la 
ora aceasta printre cei mai buni 
din lume. Sîntem hotărîți să ob
ținem rezultate mai bune decît 
anul trecut la Balcaniada de Ia 
Atena, iar pe echipe să ocupăm 
locul II. Băieții noștri sînt bine 
pregătiți"

După 96 <1e ore de întreceri. în Cursa 
clclistă de șase zile de la Monster 
conduce cuplul vest-getman Herripei 
— Hantz, cu 129 o.

In runda a 8-a a turneului interna
tional masculin de sah de la Veneția, 
Smîslov l-a învins pe Roslno. iar Li- 
berson a cîstlgat la Tlmann. In clasa
ment. conduc Smîslov (UJt.SS.). Li- 
berson (Israeli si Suttles (Canadal, 
cu cîte 6 p.
Boxerul american de categorie sttper- 
ușoară, Tony Petronelli și-a păstrat 
titlul de campion a! S.U.A. In meciul 
disputat la Boston, el l-a învins la 
puncte după 12 reprize pe portorica,- 
nul Benny Huertas.

Turneul de șah de Ia Alicante (Spa
nia) a fost cîștigat de tînărul maes
tru peruan Oreste Rodriguez cu 8'/t 
p din 10 posibile.

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
Aseară, în preliminariile campionatului european de fotbal s-au des-

fășurat cîteva meciuri importante, lată rezultatele care ne-au sosit pină
la închiderea ediției :

Londra : ANGLIA — PORTUGALIA (Gr. 1) 0—0
Swansea : ȚARA GALILOR — LUXEMBURG (Gr. 2) 5—0 (1—0)
Glasgow : SCOTIA — SPANIA (Gr. 4) 2 (1— ț)
Rotterdam : OLANDA — ITALIA (Gr. 5) 3—1 (1—1)
Izmir : TURCIA — IRLANDA (Gr. 6) 1_1 (0—0)
Atena : GRECIA — R. F. GERMANIA (Gr. 8) 2—2 (1—O)

Alte omănunte și clasamentele grupelor, in numărul de mîine.
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