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MARELE MM 
CU REALIZĂRI 
REMARCABILE!

Ne mai despart trei zile de forumul suprem al comuniș
tilor din țara noastră. Acest eveniment istoric din viața 
poporului nostru este precedat de o intensă activitate 

politică și ideologică, de un puternic avint creator în muncă, 
în orice domeniu de activitate, pentru depășirea obiectivelor, 
pentru întîmpinarea cu mîndrie a Congresului al Xl-lea cl 
Partidului Comunist Român.

în acest an, an al Congresului, sportivii români, campioni 
și medaliați mondiali și europeni au dedicat succesele lor 
sportive Congresului, MULȚUMIND DIN INIMĂ PARTIDULUI, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, pentru îndrumarea 
și sprijinul acordat mișcării sportivh.

într-o scrisoare adresată redacției noastre clubul Dinamo 
București ne arată că sportivii, antrenorii și activiștii clu
bului și-au îndeplinit angajamentele luate în anul 1974 și 
dedică realizările lor din acest an Congresului al Xl-lea a! 
P.C.R. : 25 DE MEDALII LA CAMPIONATELE MONDIALE Șl 
EUROPENE, 71 de medalii la campionatele balcanice, 156 
de titluri de campioni naționali și 65 de recorduri naționale, 
în fruntea sportivilor care au făurit aceste succese se află 
comuniștii Cornel Penu, Ghiță Lieu, Atanase ScicUnic, Argen
tina Menis, Mihai Zafiu, Maria Nichiforov, Ioana Tudoran, 
llie Oantă, Nicoiae Martinescu, precum și uteciști ca Vasile 
Dîba, Dan luga, Dan Grecu, Simion Cuțov, Ivan f4atzaichin 
și alții.

IN CETATEA DE OȚEL A HUNEDOAREI

DEPĂȘIRI ÎN PRODUCȚIE, 

AFIRMARE ÎN SPORT
în aceste zile din preajma Con

gresului partidului, imaginea Hu
nedoarei capătă parcă noi dimen
siuni. în uriașa cetate a oțelului 
și fontei, ritmurile în care se des
fășoară întrecerea socialistă cresc 
și mai vertiginos.

Astfel, în întimpinarea mare
lui forum a) comuniștilor, harni
cii făurari de oțel și fontă de aici 
au fost în măsură să se angajeze, 
cu toată răspunderea, la obține
rea peste plan a 125 de milioane 
lei beneficii și să-și propună a 
realiza suplimentar zeci de mii 
de tone de oțel elaborat, laminate 
și alte produse industriale de o 
mare însemnătate pentru economia 
țării.

Energiile tineretului din Com
binat se arată a fi la fel de proas
pete și după orele fierbinți din 
producție. O demonstrează avîntul 
cu care mii de muncitori și teh
nicieni sînt angajați în întrece
rile sportive, într-o activitate de 
masă inedită și spectaculoasă.

Ca prefață la mult așteptatele 
întreceri ale ediției a II-a a „Cu
pei tineretului" se înscriu o serie 
de competiții intrate în tradiție. 
De pildă, cea de fotbal, care cu
prinde nu mai puțin de 36 de e-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

DUMINICA, PROGRAM OMAGIAL
POLISPORTIV

în cinstea celui de al Xl-lea 
Congres al partidului, C.M.B. 
E.F.S. și clubul sportiv Dinamo 
București, organizează, duminică 
24 noiembrie, pe stadionul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, un bo
gat program polisportiv, după 
cum urmează :

De la ora 11 : concurs hipic

iN CAPITALĂ
cu participarea unor renumiți 
călăreți de la cluburile Dinamo, 
Steaua, Olimpia ; de la ora 12 : 
repriza I a meciului de fotbal 
(tineret-speranțe) Dinamo — „U"

(Continuare In pag. 2-3)
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ÎN „TROFEUL CARPAȚH LA HANDBAL FEMININ

AMBELE ECHIPE ALE ROMÂNIEI - VICTORIOASE
Echipa Iugoslaviei, campioană monc'ială, întrecută de U. R. S. S. ® Astăzi este zi de pauză

Siubina (U.R.S.S.), infiltrată pe semicercul advers, va înscrie pentru echipa sa. Fază din jocul U.R.S.S. — 
Polonia Foto : S. BAKCSY

PLOIEȘTI, 21 (prin telefon). în 
prezența a peste 2 000 de specta
tori, sala „Victoria" a găzduit joi 
după amiază întrecerile celei de 
a treia etape a „Trofeului Car- 
pați“ la handbal feminin. Ambeie 
formații ale României au termi
nat victorioase partidele susținute 
în această zi, iar tînăra repre
zentativă a U.R.S.S. a produs o 
surpriză de proporții, întrecînd 
pe campioana lumii, echipa Iugo
slaviei. După o zi de pauză — 
vineri — cea de a XV-a ediție a 
competiției se reia sîmbătă, pro
gramed în meci vedetă întîlni- 
rea România A — U.R.S.S.

românia a — r. d. ger
mana 13—12 (6—7). Prima noas
tră reprezentativă a cucerit o 
victorie in extremis, la capătul 
unui meci dramatic. Deși în min. 
47 conducea cu 13—11. a fost la 
un pas de remiză. Arbitrii au e- 
limir.at-o pe Ilie-Pițigoi în min. 
48, iar după dteva secunde — 
cu multă ușurință — și pe Si
mona Arghir. Rămase In numai 
patru jucătoare de clmp. handba
listele românce au fost luate „om 
la om". înscrie Tietz. 13—12, și 
din nou aceeași situație In teren. 
Fetele noastre încearcă să păs
treze mingea prin dribling, rein
tră și Pițigoi, dar ratăm un a-

tac și adversarele recuceresc min
gea. Tot ele beneficiază in ulti
mele secunde de o aruncare de 
la 7 m- pe care Kretzschmar o 
execută în bară I Fluierul final 
vine să consfințească o victorie 
muncită a echipei române, la ca
pătul unui meci de mare ten
siune.

omul cu mingea, ci — prin in
tuiție — șl la cel care trebuia 
s-o primească. în aceste condiții, 
cînd linia de la 9 m era adeseori 
anihilată, n-a existat o conlu
crare laborioasă între interi și 
Pivoți, coordonarea jocului lăsînd 
și ea de dorit. Victoria este, to
tuși, meritată, mai ales pentru

REZULTATELE DE IERI
ROMÂNIA B — POLONIA 15—11 (7—9)
U.R.S.S. — IUGOSLAVIA 17—13 (7—10)
ROMÂNIA A — R. D. GERMANA 13—12 (6—7)

CLASAMENTUL

1. ROMANIA A 3 3 0 . 0 57—44 6
2. U.R.S.S. 3 1 1 1 43—40 3
3. R. D. GERMANĂ 3 1 1 1 36—36 3
4. IUGOSLAVIA 3 1 1 1 37—40 3
5. ROMÂNIA B 3 1 0 2 41—46 2
6. POLONIA 3 0 1 2 43—51 1

Deși la începutul partidei se 
părea că româncele sînt în vervă 
(2—0 : min. 2), ele au cedat trep
tat inițiativa. Și aceasta pentru 
că n-au știut sâ se descurce In 
fața unei apărări agresive, extrem 
de mobilă, cu ieșiri nu numai la

cantitatea de energie consumată 
de-a lungul celor 50 de minute, 
pentru dîrzenia cu care fetele 
noastre și-au apărat șansa. Au 
marcat: Șoș 8 (6 din 7 m), Co- 
jocaru 2, Mikloș 2 și Arghir pen
tru România, Kretzschmar 5 (3 
din 7 m), Kahnt 3, Matz 2, Ja- 
nicke și Tietz pentru R. D. Ger-

MARGINALII ~l CAMPIONATUL TREBUIE SĂ-SI ACTIVIZEZE
LA DIVIZIA A ’

LA FOTBAL | FONDUL DE RESURSE SI AMBIȚII
- I 9 9

© O probă de rezistență plină de semnificații
Intrat în linia sa dreaptă, a 

sprintului de... iarnă, turul cam
pionatului primei divizii oferă su
ficiente teme de discuții și, fireș
te, de meditații. Probabil că mai 
toate „logosurile" vor porni și se 
vor întoarce la clasament, cel care 
tronează, ca o veritabilă sabie a 
lui Damocles, asupra atîtor și atî- 
tor puncte de vedere. Fotbalul 
nostru cel de fiecare etapă ar tre
bui, însă, privit și dincolo de apa
rențe, într-o viziune de perspec
tivă.

Oricum, această a 14-a „rundă" 
a întărit o convingere mai veche 
și nu tocmai îmbucurătoare : ca
pacitatea competițională scăzută a 
■majorității echipelor noastre de 
club. A fost suficient să înceapă 
seria „miercuri-duminică-miercuri" 
și dereglările să apară în lanț, a- 
colo unde ne așteptam sau nu ne 
așteptam. Ar fi, poate, o majoră 
temă de dezbatere pentru jucători, 
antrenori și conducători, pentru ca

această solicitare sporită să fie tre
cută cu bine cel puțin la nivelul 
de angajament al soccerului inter
național. Spunem aceasta gindin- 
du-ne că, pe fondul acesta încăr
cat, liderul și-a pierdut ritmul său 
debordant cu care începuse cursa, 
iar alte cîteva formații, angajate în 
disputa primelor locuri, au clacat 
mai mult sau mai puțin vizibil. 
U.T.A., A S. Armata Tg. Mures 
și chiar Universitatea Craiova au 
pierdut puncte prețioase in ulti
mul timp și insuccesele lor nu pot 
fi explicate în afara ciclului de e- 
fort susținut. în acest sens și o 
excepție : F.C.M. Reșița, singura, 
echipă cu o deosebită prospețime 
în joc, vrind parcă să demonstre
ze că oboseala poate fi alungată și 
în finalul stagiunii. Sigur. F.C.M.

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

La Cluj-Napoca, duel între portarul Steagului roșu, Clipa, și atacantul
Uifăleanu. De data aceasta a ciștigat brașoveanul, dar in min. 68. situația 

s-a inversat, suficient ca „U“ să ciștige cu 1—0
Foto ; I. LESPUC — Cluj-Napoca

A APĂRUT

s» Im I
Sportul '75

cu un sumar bogat, pentru 
toți iubitorii sportului, din 

care spicuim :

• Noi dimensiuni ale bazei 
materiale a sportului

• Pe planșa de scrimă la 
83 de ani

• Fotografiile unor foste 
vedete ale fotbalului 
nostru

• Olimpiadele anului 1976
• Peripeții cu... kilograme 

in plus
• Un fulger pe ring — Mar

cel Cerdan
• Fotografii-color de fa 

campionatul mondial de 
fotbal



PREGĂTIREA FIZICĂ - 
PUNCTUL NEVRALGIC AL ECHIPEI
REPREZENTATIVE DE HOCHEI!
Reîntorși miercuri dimineața 

din turneul întreprins în Elveția, 
hocheiștii noștri fruntași și-au 
reluat pregătirile la echipele lor 
de club. în continuarea sezonului 
internațional ei vor evolua în zi
lele de 7 și 8 decembrie în R. D. 
Germană în compania reprezen
tativei țării gazdă. C°le două 
partide dintre echipele României 
și R. D. Germane vor avea loc la 
Dresda și Weisswasser.

în legătură cu aceste două im
portante partide (echipa R. D. 
Germane face și ea parte în acest 
sezon din grupa B a C. M.) jucă
torii români vor trebui să insiste 
— așa după cum ne declara an
trenorul Ștefan Ionescu — asupra 
îmbunătățirii pregătirii fizice. 
Concluziile după cele două con
fruntări din Elveția (0—6 cu 
Cehoslovacia B și 2—5 cu Elve
ția) arată că punctul nevralgic al 
formației noastre îl constituie po
tențialul fizic scăzut al majori
tății componenților lotului. în 
primul joc, cel cu selecționata se
cundă -a Cehoslovaciei, formația 
română a rezistat bine două re
prize (scor : 0—2), pentru a ceda 
categoric în ultimele 20 de mi
nute. Un amănunt nu lipsit de 
importanță în această direcție

• IN CINSTEA CELUI DE AL 
XI LEA CONGRES AL PARTIDU
LUI, Consiliul județean Vaslui 
al sindicatelor a organizat o reu
șită competiție la handbal, at
letism și volei, la care au fost 
prezenți sportivi din Birlad, Huș! 
și Vaslui. Birlodenil (de la Ruh 
mentul și Confecția) au cîștigat 
la atletism și handbal, iar spor
tivele de la Filatura Vaslui au 
ocupat locul I la volei • LICEUL 
NR. 3 DIN REȘIȚA a organizat 
și anul acesta, ca de altfel in 
fiecare toamnă. tradiționalul 
cros al elevilor reșițeni. la start 
au fost pretenți peste 1 Z00 de 
tineri atleți din toate școlile 
orașului. Printre ciștigătoril pro
belor s-au numărat . Mariana 
Călin (Șc. gen. 7). Marin Puiu 
(Lie. metalurgic), Maricna Pau- 
lescu (Lie. nr. 3), Nicclae Stin
gă (Gr. șc. C.F.R.) și Ion Dabija 
(Lie. economic) ~ **’
DUNĂRII o i 
„Sărbătoarea 
Jurilovca, de 
șurat o serie 
tura l-sportive, 
ceri de cros,________  ,____
rești, fotbal, concurs de pescuit .---------- ... 9 UN)U.

BRASOV A 
MEȘTEȘUGA- 

mare competi- 
popice pentru

• iN DELTA 
avut loc duminică 

pescuitului". La 
pildă, s-cu de,fa
de manifestări cui- 
printre care intre- 

. de bărci pescă-

și demonstrații de 
NEA JUDEȚEANĂ 
COOPERATIVELOR 
REȘTI a inițiat o 
ție ia tir, șah și ___
cooperatorii din județ. Dintre 
reprezentanții celor 700 de tineri 
— care s-au întrecut la etapa 
de masa a întrecerilor - pe pri
mele locuri s-au situat : Dora
Micu și Ștefan Lajos — ta șah, 
Eva Pali și Petre Pascu - la tir, 
toți de la Coop. Tehnica Brașov 
• SUB GENERICUL. „SAPTA- 
MINA SPORTIVĂ CISNADIANA- 
se desfășoară între 8—24 noiem
brie o mare competiție de masa 
în cunoscuta localitate a țesăto
rilor de covoare din județul 
Sibiu. Progrcmul prevede con
fruntări la popice, șah șt tenis 
de masă * S-A INTRODUS 
GIMNASTICA IN PRODUCȚIE la 
întreprinderea de tricotaje Pas
ca”’* fazele active de gimnas
tică, în toate secțiile întreprin
derii, sînt conduse de către 24 
de fete, pregătite special în 
acest scop de cadre de specia
litate e LA BISTRIȚA a fost 
dat în folosință un mic complex 
sportiv, aflat sub tribuna sta
dionului Progresul. Aici s-au a- 
menajat săli pentru box, haltere» 
tenis de masă, gimnastică, pre
cum și încăperi pentru masaj șî 
baie cu aburi • PIONIERII DIN 
RACHIȚENI (jud. lași) au orga
nizat în cinstea Congresului 
partidului o mare rr.cnifestare 
cultural-sportivă la care au luat 
parte și elevi din alte comune. 
Partea sportivă a programului a 
constat din întreceri de atle
tism și fotbal. Finala la fotbal 
s-a disputat între echipele șco- 
A,O-r .9e?er5I,e din Răchițeni și 
Adjudeni, încheiată cu scorul de 
3—1 în favoarea oasocților. < 
PESTE 3000 DE ELEVI, din școlile 
municipiului Hunedoara, au asis- 
țat Ja deschiderea ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului". Cu 
acest prilej au avut loc și pri
mele întreceri la tenis de masă, 
fotbal, șah șî handbal. S-au re
marcat, în . mod deosebit, elevii 
de la școlile generale nr. 3, 7 
și 8.

CORESPONDENȚI : M. Moga, 
D. Dinu, P. Comșa, C. Gruia- 
I. Ionescu, C. Enea, I. Toma, 
I Lucaci șî I Vlad. 

este faptul că Cehoslovacia B a 
învins Elveția cu 16—1 1 ! ! Lu
crurile nu s-au petrecut mult di
ferit nici în meciul România— 
Elveția, unde pe fondul unei in
sistente dominări teritoriale a 
formației noastre, gazdele au în
scris de trei ori pe contraatac, 
speculînd prompt greșeli ale fun
dașilor sau portarului.

Cu ocazia acestei discuții, an
trenorul lotului reprezentativ ne 
spunea că în afara celor doi por
tari (Netedu și Dumitraș), slab 
au mai evoluat în acest turneu 
fundașii' Gh. Florian, Antal și 
Gali, atacanții Bașa, Gheorghiu 
și Axinte. Avem convingerea că 
învățămintele trase după acest 
turneu vor prilejui măsuri pentru 
intensificarea pregătirilor, în așa 
fel încît apropiatele și dificilele 
examene internaționale să arate 
o creștere a potențialului lotului.

COMBINATA RAPID + METALUL BUCUREȘTI ELIMINATA DIN „CUPA F.R. BOX
învinsă în tur, la Brăila, cu 

28—14, combinata bucureșteană nu 
numai că nu a reușit să refacă, 
miercuri seara în sala Progresul, 
diferența de scor, dar a pierdut 
și pe teren propriu cu 17—26 în

COMPETIȚII VOLE! BALISTICE
• în etapa a 8-a din cadrul Di

viziei secunde de volei s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
masculin : Ind. sirmei C. Turzii — 
Tractorul Brașov 0—3, I.C.I.M. 
Brașov — Crișana Oradea 2—3, 
Delta Tulcea — Electroputere Cra
iova 3—0, Farul Constanța — Au
rora Bacău 3—0, PECO Ploiești — 
Progresul București 0—3, S.A.R.O. 
Tîrgoviște — Politehnica Iași 2—3, 
Grivița Roșie București — Con
structorul Brăila 2—3, Locomoti
va București — Relonul Săvinești 
3—2 ; -feminin : Universitatea
București — Confecția București 
3—0, Voința București — Mondiala 
S. Mare 3—0, A.S.E. București — 
C. S. Zalău 3—2, I.T.B. — Ceah
lăul P. Neamț 3—2, Flacăra roșie 
București — Știința Bacău 0—3, 
Progresul București — Dacia Pi
tești 3—2, Voința Craiova — Uni
versitatea Iași 3—2, I.G.C.M. Bra
șov — C.P.B. 3—1, Sănătatea Plo
iești — Drapelul roșu Sibiu 0—3. 
(Corespondenți : L Costiniu, V. 
Popovici, R. C. Pop, C. Gruia, C. 
Toader, N. Ghidu, M. Avanu, N. 
Stere, C. Popa, P. Comșa, Șt. Gur
gui, P. Vasile).

• In cadrul competiției „Cupa 
F. R. Volei", rezervată echipelor 
din prima Divizie (care se pregă
tesc pentru apropiata începere a 
campionatului), a fost programată 
penultima etapă. Iată rezultatele 
înregistrate : masculin: Steaua — 
C.S.M. Suceava 3—0 (6, 6, 7). Po
litehnica Timișoara — Rapid Bucu
rești 
torul 
3—2 
nin : 
rești 
na Iași — C.S.M. Sibiu 3—0 (5, 14, 
9), I.E.F.S. — Dinamo 3—0 (2, 4, 
12), Farul Constanța — Universita
tea Craiova 1—3 (1, —1, —14, —16). 
(Corespondenți : I. Costantiniu, C. 
Crețu, I. Iancu, T. Siriopol, C. 
Popa, D. Diaconescu).

3—2 (10. —15, —8, 7. 3), Vii- 
Bacău — Explorări B. Mare 

(—9, —13, 6, 10, 11) ; femi- 
C.S.U. Galați — Rapid Bucu- 
0—3 (—2, —9, —16), Penicili-

ȘTIRI DIN TENIS
DE MASĂ

• Ieri a plecat la Paris pen
tru a participa la campionatele 
internaționale ale Franței, (vineri, 
sîmbătă și duminică), un lot de 
sportivi alcătuit din Maria Ale
xandru, Ligia Lupu, Șerban Do- 
boși și Teodor Gheorghe. Apoi, 
sportivii români care sînt însoțiți 
de antrenorul Nicolae Angelescu 
se vor deplasa în localitatea Kals- 
hamn (Suedia) pentru a concura 
Ia campionatele internaționale ale 
Scandinavici, între 29 noiembrie 
și 1 decembrie.

® Finalele campionatelor In
dividuale republicane ale seniori
lor vor fi găzduite la Arad, in 
zilele de 13—15 decembrie, în 
timp ce returul campionatelor de 
juniori — echipe se va desfășura 
la sfîrșitul aceleași luni (27—30), 
la Ploiești.

• Campionatele de calificare 
pentru echipele de juniori se 
vor disputa între 5—8 ianuarie, 
iar cele ale formațiilor de se
niori, la 9—12 ianuarie. Ambele 
competiții sînt programate la 
Hunedoara.

• A încetat din viață fostul 
jucător și antrenor Vicențiu Tul- 
cea, un vechi și neobosit activist 
în domeniul tenisului de masă, 
înhumarea, azi, ora 15, la cimi
tirul militar Ghencea.

NOILE PROMOVATE
IN DIVIZIA A DE SCRIMA

Sîmbătă șl duminică, în sala de 
scrimă a federației, a avut loc ultima 
etapă (a Ill-a) a Diviziei B, după 
încheierea căreia s-au calificat în pri
mul eșalon al țării echipele: floretă 
fete: C.S. Satu Mare 28 p (Eva Len
gyel. Judith Haukler, Maria Lazăr, 
Gabriela Garda, Eiisabeta Kelemen, 
antrenori Al. Csipler și Șt. Haukler), 
înregistrînd următoarele rezultate ; 
cu Șc. sp. Oradea 8—8 (0—2 t.p.), Fa
rul Constanța 12—4, Univ. Craiova
11— 5, C.S.M. Cluj-Napoca 14—2, Șc. 
sp. Satu Mare 12—4; floretă mascu
lin ; „Poli.” Iași 2S P (Nicolae Vlad, 
Ladislau Ruff, Nicolae Dumitrescu, 
Lucian Gheorghe. vasile Aniculăesei, 
antrenori N. Pufnei și I. Tudor) : cu 
CI. sportiv școlar Buc. 14—2. Crișul 
Oradea 10—6, Petrolul Ploiești 15—1. 
Sc. sp. 1 Buc. 11—5, Medicina Tg. 
Mureș 13—3: spadă : Progresul Bucu
rești 28 p (Constantin Țintea, Niculae 
Constantin, Paul Dumitrescu, Adrian 
Cernea, Tudor Bălănescu, antrenor 
Victor Teodorescu) : cu Tractorul 
Brașov 9—7, „Poli** iași 9—7. Olimpia 
București 9—7, Dunărea Galați 13—3, 
Farul Constanța 9—7; sabie : C.S.M. 
Iași 26 p (Mihai Michere, Iulian Bi" 
țucă, Sorin Tucalîuc, Radu Grosu, 
Adrian Neagu. antrenor N. Pufnei) : 
cu Crișul Oradea 13—3, Victoria Cărei
12— 4. ..Poli" Timișoara 16—0 (nepre- 
zentart), Șc. sp. 1 București 9—7, 
C.S. Satu Mare 9—7.

Au retrogradat: C.S.M. Cluj-Napoca 
— floretă fete, Petrolul Ploiești — flo
retă băieți, „Poli" Iași — spadă, 
„Poli- 'Timișoara — sabie.

fața echipei Box Club Brăila. 
Bucureștenii, cu excepția lui Stan
ciu, Ziiberman și Culineac, au 
boxaț blazați, fără nici o dorință 
de victorie. Pugiliștii brăileni, 
fără a străluci, dar cu o bună 
pregătire fizică, i-au depășit net 
pe bucureșteni, lucru ce trebuie 
să dea serios de gîndit antrenori
lor combinatei, Luca Romano și 
Ion Stoianovici. Rezultate tehnice : 
cat. 48 kg I. Corhan (Brăila) b.p- 
A. Puiu (Buc.), cat. 51 kg Gh. 
Giol (Brăila) b.p. C. Marin (Buc.), 
cat 54 kg Gh. Marinei (Brăila) 
cîștigă prin neprezentarea lui C. 
Lucian (Buc.) oprit de medic să

ACTIVITATE INTENSA LA BASCHET
ÎN

POLITEHNICA ȘI I.E.F.S.
„8"-IMILE CUPELOR EUROPENE

După ce au trecut cu ușurință 
de adversarele lor din primul 
tur, Politehnica (în C.C.E) și 
I.E.F.S. (în „Cupa Liliana Ron- 
chetti“) vor evolua în „8“-imi, ur- 
mînd să joace cu Hapoel Tel A- 
viv și, respectiv, cu Maccabi Tel 
Aviv. Debutul îl va face I.E.F.S-, 
care va întîlni miercuri 27 noiem
brie, in sala Floreasca (la ora 18), 
pe Maccabi, urmînd ca returul 
să-1 dispute la 4 decembrie, la 
Tel Aviv. Sînt, însă, în curs tra
tative pentru ca ambele partide 
să aibă loc in capitala țării noas
tre. Politehnica va juca cu Ha
poel la 28 noiembrie la Tel Aviv 
si la 5 decembrie la București, 
în legătură cu favorizarea con
dițiilor de pregătire și de parti
cipare ale celor două formații în 
cupele europene, apreciem hotărî- 
rea Biroului federal ca Politeh
nica și I.E.F.S- să susțină meciu
rile din campionatul republican 
numai în sala Floreasca, adică a- 
colo unde Iși dispută și intllnirile 
din C.C.E. și „Cupa Liliana Ron- 
chetti*.

ARBITRI ROMANI
IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
Comisia de organizare a cupe

lor europene a delegat pe urmă-

FINAL DE SEZON LA ORIENTARE TURISTICĂ
Sezonul competițional la orien

tare turistică a fost încheiat prin 
tradiționalul concurs interjudețean 
„Cupa Construcția", organizat de 
comisia de turism a Consiliului 
asociațiilor sportive din construc
ții București, cu colaborarea teh
nică a comisiei județene de turism 
Brașov. Competiția s-a desfășurat 
pe un timp frumos în zona Po
iana Brașov, beneficiind de o bu
nă participare. Pe cele 11 trasee 
— a căror lungime a fost între 
4 100 și 12 000 de metri, cu dife
rențe de nivel între 140 și 530 
metri — s-au întrecut peste 250 
de concurenți și concurente (toa
te categoriile de vîrstă) reprezen- 
tînd cluburi și asociații sportive 
din 10 județe ale țării. Clasa
mentul a fost întocmit individual 
la categoriile seniori, senioare și

Campionatul de șah

CONDUC PARTOȘ Șl MITITELU
Runda a 6-a a campionatului de 

șah a programat cîteva partide im
portante pentru configurația părții 

■superioare a clasamentului Derbyul 
serii i-a constituit, fără îndoială, 
întilnirea dintre Mititelu și Ghindă, 
în care ultimul, cu albele, a conti
nuat greșit o variantă teoretică, per- 
mițînd constănțeanului să înscrie un 
punct deosebit de prețios. Avansează 
și Ungureanu, învingător aseară în 
fața Iul Voiculescu. In disputa plo- 
ieștenilor, Partoș l-a învins pe Ma- 
carie. Pavlov a suferit prima înfrîn-

Adnotări la* campionatele individuate de popice

JUNIORII SE APROPIE SCh
DE NIVELUL SENIORILOR...
Finalele campionatelor individuale 

de popice (ediția 1974). desfășurate 
timp de șase zile in stațiunea Neptun, 
au dat loc la aprecieri controver
sate, majoritatea sportivilor și specia
liștilor prezenți la Mangalia Nord în- 
cercînd să pună rezultatele slabe pe 
seama celor opt piste ale sălii. După 
părerea noastră, arena a fost cores
punzătoare, pistele de joc (poate ar 
trebui mai atent întreținutei au o 
planitate care l-a supus pe concu- 
renți la un sever examen, triindu-i 
în funcție de intensitatea și metodica 
antrenamentelor efectuate de fiecare. 
Această afirmație are ca suport ci
frele remarcabile Înregistrate, mai 
ales în confruntările senioarelor, care 
vorbesc în graiul lor concis despre 
un adevăr recunoscut și anume că 
un popicar temeinic pregă,.. poate 
găsi cu ușurință particularitățile ori
cărei piste.

Mergînd mai departe, se cuvine să 
menționăm că juniorii, care și-au dis
putat întîietatea în program comun 
cu seniorii, la aceleași probe și în 
aceleași condiții, au obținut — în ge
neral — rezultate de natură să bucure

k I

H

boxeze, cat. 57 kg I. Guță (Bră
ila) b. ab- 1 M. Peia (Buc.), cat. 
60 kg Gh. Roșea (Brăila) b.p. I. 
Grigore (Buc.), cât. 63,5 kg C. 
Stanciu (Buc.) b. ab- 1 I. Râduț 
(Brăila), cat. 67 kg N. Paraschiv 
(Buc.) egal cu I. Vlad (Brăila), 
cat. 71 kg V. Ziiberman (Buc.) 
b. ab. 2 C. Ciochină (Brăila), cat. 
75 kg M. Culineac (Buc.) b.k.o. I 
Gh. Toderoaiei (Brăila), cat. 81 
kg C. Cocîrlea (Brăila) b. p. C. 
Niculae (Buc.), cat +81 kg Gh. 
Bunea (Brăila) cîștigă fără adver
sar.

Daniel DIACONESCU Traian 1OANIȚESCU

torii arbitri români să conducă 
unele partide ale optimilor de fi
nală i N. Iliescu — Levski — 
Spartak Sofia — Spartacus Buda
pesta (4.XII. în „Cupa Ronchetti"), 
Balkan Botevgrad — Partizan Ti
rana (5.XII. în C.C.E. mase.) ; E. 
Hottya — Minior Pernik — CREF 
Madrid (4-XII. în „Cupa Ron- 
chetti"), Marița Plovdiv — K. S. 
Lodz (5.XTI. în C.C.E. fem.) ; M. 
Aldea — Spartacus Budapesta — 
Levski-Spartak Sofia (27.XI. în 
„Cupa Ronchetti“), B.S.E. Buda
pesta — K. K. Bosnia (28.XI in 
C.C E., fem.) ; G. Dutka — Ha- 
poel Gevat Rapur — Reyer Canon 
(26.XI. în “ ...............
Chiraleu —
Levski-Spartak 
„Cupa Koraci“) ; 
A.EK.
(27.XI. în Cupa cupelor).

Amintim că in sezonul 1974 — 
1975 se dispută următoarele com
petiții i masculin : C.C.E., Cupa
cupelor și „Cupa Koraci" ; femi
nini : C.C.E. și „Cupa Liliana 
Ronchetti".

jCupa Koraci") ; G. 
Â. A. Aris Salonic — 

Sofia (3.XII. în 
; C. Negulescu — 

Atena — T.S.K.A Sofia

SELECȚIONATA ARMATEI GRECIEI 
VA JUCA LA BUCUREȘTI

Răspunzînd vizitei făcute de e- 
chipa Steaua în toamnă, Selec
ționata armatei Greciei va juca 
sîmbătă 30 noiembrie cu Steaua 

veterani și pe echipe la juniori 
și copii, tin clasament separat a 
fost întocmit pentru sportivii ca
re lucrează în construcții.

Iată ciștigătorii i veterani — 
Hie Fratu (A. S. Tînărul automa
tist Buc.) ; seniori A i G. Rein
hold (A. S. Dumbrava Sibiu) ; se
niori B i R. Rusu (A. S. Cercetă
torul Ploiești) ; senioare A i Eca- 
terina Boicu (A. S. Dacia Buc.) ; 
senioare B i Elena Ciucu (A. S. 
Bucegi, Sinaia) ; juniori mari (pe 
echipe) l A. S. Rulmentul Brașov ; 
juniori mici i A. S. Rulmentul 
Brașov ; junioare mari t A.S.I.T. 
București ; junioare mici I A. S. 
Voința Brașov ; copii, băieți i A. 
S. Voința Brașov ; fete l Cuteză
torii Bistrița. Locul întîi în cla
samentul constructorilor : vete
rani — Nicolae Mardare (I.U.T.F.

gere, ,,păcălit" de inventivul Iîijin. 
Partidele Șubă — Buză, Vaisman — 
Stanciu șl Georgescu — Puțcașu au 
fost remize, iar cea dintre Kertesz 
și Radovici s-a întrerupt. Partida a- 
mînafă Itadovic; — Ghindă s-a jucat 
în ziua liberă închcindu-se remiză. 
I

ÎN CLASAMENT : Partoș și Miti
telu 5 p., stanciu și Ungureanu 4 p., 
Urzicii și Radovici 3’/3 p. (1). Astăzi 
se joacă runda a 7-a (Partoș — Un
gureanu, Urzică — Radovici, Mititelu 
— Kertesz etc.).

pe toată lumea. O serie de tineri po
picari au fost chiar mal buni declt 
unii dintre sportivii fruntași, iar cei 
mai multi dintre viitorii performeri 
au demonstrat că s-au apropiat de 
nivelul seniorilor. Să concretizăm : 
Eugenia Holesch, Melama Lăcătușu 
(C.S.M. Reșița), Miricft Bălașa (La- 
rornet București), Francisc Huber 
(C.F.R. Timișoara), Silvia Teodor (Vo
ința Roman). Doina Mihăilă (Voința 
Ploiești), Marin Grigore (Rapid Bucu
rești), Vasile Pologea (Gaz metan 
Mediaș), Aurel Teslaru (Metalul* Ro
man) — ca să amintim cîțlva dintre 
Juniorii talentați — au obținut rezul
tate mal mari decît seniorii 
Rada (Cetatea Giurgiu), Ana 
(Voința Tg. Mureș), Elena 
(Laromet București), Ditter 
(Olimpia Reșița), Ladislau

rezervate 
maestrul 

Purje (în 
un joc la

Elena 
lanoși 

Nichita 
Kridor 

. _ .... Covaci,
Ludovic Kiss (Rulmentul Brașov) șl 
alțl sportivi care activează în echipe 
divizionare. De altfel, am regretat 
faptul că unii dintre favorițli probe
lor de seniori au avut surprinză- - 
toare căderi, iar alte jucătoare și 
jucători divizionari, ale căror nume 
nu le mai consemnăm, au venit la 
Neptun ca... simpli excursioniști. ,

La probele de perechi 
seniorilor vom arăta că 
emerit ai sportului Petre 
ascensiune de formă de la 
altul) și colegul său de club Ion Pa- 
gideanu (Voința'București) merită eu 
prisosință tricourile de campioni, iar 
Ana Petrescu și f Florina Neguțoiu 
(Gloria Buc.) și-au apărat cu brio 
titlul.

Nu putem Încheia fără a aminti, 
măcar în treacăt, numele unor tineri 
ca Gina loan (Confecția Bîrlad), 
Zamfira Mormoceș (Voința Brăila), 
Elena Cazacu (Confecția Focșani), 
Angela Vasile (Vîscoza Lupeni), De- 
zlderiu Covaes (Voința M. Ciuc). Dan 
Filimon (Voința Bistrița-Năsăud), Gh 
Băcărln (Cimentul Tg. Jiu) șl Radu 
Dobro (Voința Tîrgoviște), care re- 
prezentînd centre mai puțin cunoscu
te. au dovedit că. dacă vor fi supus! 
unei atente pregătiri, sînt capabili de 
evoluții superioare.

și duminică 1 sau luni 2 decem
brie cu lotul republican. Prima 
partidă se va desfășura la Pala
tul Sporturilor și Culturii, în des
chidere la meciul de handbal 
Steaua — M.A.I. Moscova din ca
drul C.C.E. ; următoarea, In sala 
Floreasca- i
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NOI TERENURI DE
SE COMPRIMĂ TIR

Din orice parte ar intra în Za
lău, călătorul constată că se află 
într-un oraș în plină construcție. 
Platforma industrială, casa de 
cultură, hotelul turistic, cinema
tograful cu 500 de locuri și zvel
tele blocuri de locuințe ii con
feră reședinței județului Sălaj un 
profil urbanistic în continuă mo
dernizare.

Pe frontul amplu al acțiunilor 
patriotice pornite în cinstea ce
lor trei decenii de la Eliberarea 
țării și a Congresului al XI-lea 
al partidului, 
lui fizic din 
diferite vîrste 
jați cu unelte 
peisaj sportiv

iubitorii exercițiu- 
Zalău, oameni de 
și profesii, anga- 
proprii, înscriu un 
demn de harta no-

Buc) ; seniori A i G. Reinhold 
(Proiect Sibiu) ; seniori B i Ion 
Săftulescu (I.C.M. 5 Buc.) ; seni
oare i Mariana Abrudan (Proiect 
București).

Ion HOABĂN

ÎN CETATEA
(Urmare din pag. 1)

chipe ! Activează aici 4 serii, gru
pate după criteriul valoric. Cam
pioana seriei A promovează în 
campionatul județean (aceasta fi
ind „Laminorul 800", antrenată 
de maestrul sportului Ștefan Ba- 
lint), prima clasată în seria B 
trece în seria A și așa mai de
parte. La volei sînt prezente 14 
formații 
bluming"), 
(fruntașă •

(conduce „Laminorul- 
la popice 22 echipe

- „Laminorul 650“).
într-o atmosferă de mare în

suflețire se desfășoară și cupele 
pe profesii, acestea fiind organi
zate în primul rînd la fotbal i 
14 echipe la nivelul feroviarilor 
(sportivii din rețeaua de căi fe
rate uzinale), 9 echipe formate 
din montori, 7 din laminatori, 4 
din oțelari etc,

în fine, „Cupa Hunedoara 90“ 
și „Cupa Hunedoara 220“ — și
aici cu participante de ordinul

ului oraș. Mer; 
torva adrese, f 
la arena de j 
tr-o zonă ceni 

■meroși meseria 
derea de indus 
roșie" și coop 
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Reușita
masă este detei 
de elanul foart 
cipanți. ci și c 
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tori activi ai e> 
mișcării, în ■ 
Ne-am bucurat 
în frunte pe Er 
liste, maistrul ț 
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A „GRĂMEZII"
TERCUTULUl

I
i

m că ni- 
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I de rug- 
Ceva mai 
bai dumi- 
a fi greu 
lochete și 

un teren 
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I descope- 
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Ce trebuie să facem pentru 
a impune rugbyul acesta glo
rios în conștiința noastră spec
taculară ? Căci nu văd de ce 
ar avea o soartă atît de hap- 
sînă tocmai jocul acesta în 
care sîntem atît de dotați... 
Handbalul în 7 a cuceri* ma
sele de telespectatori, — deci 
nu mai e „o originalitate** să 
ai băiatul handbalist în 7 ! — 
dar frumusețea unei „grămezi** 
deschise, pentru a nu mai fo
losi muniție spre slava unei 
șarje pe 3/4, încă nu e accesi
bilă, încă nu e înțeleasă, deși, 
hai să aruncăm o vorbă mare,hai sâ aruncăm o vorbă -----
nu e mai puțin nobilă decît 
un upercut după care 
lume se dă în vînt...

atlta

■

I
I
I
I
I

POST SCRIPTUN LA LTAPA 
A Xli fl DIN DIVIZIA A 

' I '■
©■ FISURILE UNEI APARARI 

CINDVA ERMETICE. Vă amintiți, 
desigur, că acum două luni apă
rarea imediată a dinamoviștilor 
era recomandată în bloc pentru 
echipa națională. Iată, însă, că de 
la o vreme acest compartiment 
este răspunzător în primul rînd 
pentru insuccesele din ultima vre
me. Fisurarea apărării a început 
odată cu unele abateri ale lui 
G. Sandu, soldate cu eliminarea 
lui din echipă. „Rocadele" moti
vate din jocul stoperilor au sfîr
șit prin a tulbura evoluția apă
rării. în aceeași perioadă s-a 
constatat o oarecare dezorienta
re a libero-ului Dobrău. Acest 
fenomen a fost urmat de scăde
rea valorică a lui Sătmăreanu II, 

supraes- 
de mo

de jocul 
nu s-a 
invocînd

de loc asigurătoare, a numărului 
arbitrilor de A, asemenea apariții 
(s-o notăm aici și pe aceea a lui 
R. Stîncan) nu pot decît să bucu
re. Să urăm și viitorilor aspiranți 
la un loc de arbitru fruntaș de
buturi asemănătoare iar celor re
marcați pînă acum, confirmări 
ale reușitelor. (Ef. I.)

MARGINALII LA DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1) este dacă trebuie să ne mulțumim 

cu o spectaculozitate a luptei pen
tru „supraviețuire", dacă argumen
tele valorii se vor defini numai în 
funcție de surprizele unei runde 
sau alta ? ! Credem că ar fi prea 
puțin pentru un campionat destul 
de lung.

Victoria la scor a formației 
Steaua (dar să nu uităm împotri
va cui !) ar vrea să pară o invita
ție la spiritul ofensiv cam de mult 
abandonat de team-urile primei 
noastre scene. Nici, din acest punct 
de vedere, runda de miercuri nu 
a fost o excepție. Cel puțin, la 
Rm. Vîlcea și Satu Mare doi fun
dași au salvat onoarea atacului, 
asigurînd, practic, drumul spre vie- ' 
torie sau remiză. S-ar putea ca 
fenomenul să fie privit și sub as
pectul necesității stilului ofensiv al 
fundașilor compleți. Dar, în primul 
rind, trebuie să ne gîndim la ste
reotipia majorității acțiunilor de 
atac, la lipsa de concentrare în fa
zele limită, fenomene care explică 
în bună parte multe insuccese și . 
mediocritatea multor partide. N-am 
vrea să mai amintim de clasamen
tul golgeterilor, răscolit acum de 
cele trei goluri ale lui Năstase. 
Pentru că, liderul acestui clasament 
(Dudu Georgescu), s-a oprit la 10 
goluri marcate, și tare ne pare 
rău că în prima divizie nu încol
țește visul... Ghetei de aur. Ar fi, 
poate, o punte aruncată spre cir
cuitul valoric al fotbalului inter
national.

Volens, nolens, judecăm cam
pionatul după fiecare etapă. Și, 
dacă după manșa de miercuri — 
care a confirmat sau infirmat idei 
mai vechi — singura constatare 
mai deosebită a fost regruparea 
concurenților, atunci e cazul să ne 
propunem rațiuni superioare în 
viitor. Pentru că, ar fi prea pu
țin, și total neindicat, să reducem 
valoarea la surprize și incertitu
dini de un gol sau un punct. Eta
pa de duminică este chemată, mai 
ales, să dinamizeze fondul de am
biții al primei competiții fotbalis
tice a țării.

•( O REPRIZĂ CU DECIZII 
GREȘITE. în majoritatea me
ciurilor jucate, în această toam
nă, în deplasare, F. C. M. Reși
ța și-a surprins din start adver
sarii, marcîndu-le goluri specta
culoase. La Satu Mare, echipa an
trenată de Reinhardt a deschis 
scorul dintr-un penalty, acordat 
JUST și FERM, de către arbitrul 
Traian Moarcăș. în continuare în
să, îndeosebi pe parcursul repri
zei secunde, multe din deciziile 
conducătorului jocului nu au mai 
fost conforme cu realitatea. Ar
bitrul de centru, probabil depășit 
de turnura jocului, (perspectiva 
unui eșec al gazdelor — ar fi 
fost prima înfrîngere a Olimpiei 
pe teren propriu, nedreaptă, 
contradicție cu desfășurarea par
tidei) nu a mai rau.șit să-și păs
treze fermitatea și luciditatea, tre- 
cînd cu vederea faulturi sau sanc- 
ționînd altele care nu erau, igno- 
rînd legea avantajului, deciziile 
sale inverse culminînd cu neacor- 
darea unui penalty LA FEL DE 
CLAR CA ȘI CEL ACORDAT 
OASPEȚILOR. (L. D.)

Reșița este subiectul principal al 
etapei, și datorită apropierii la 
două puncte de lider, dar mai ales 
constanței sale, rod al seriozității 
în pregătire și în viață, impusă 
de antrenorul Ion Reinhardt. For
mația reșițcană nu numai că a re
lansat primăvara fotbalistică (deși 
discuția poate fi privită și prin re
ciproca datării dinamoviștilor 
după eșecyl eu implicații morale 
de la Koln !), dar, în special, face 
un elogiu muncii susținute, al res
pectării disciplinei tactice și al ce
rințelor de angajament total în joc.

Miercuri seara am auzit tot mai 
mulți oameni de fotbal afirmînd 
că acest campionat al Diviziei A, 
chiar dacă nu este prea valoros, a 
devenit spectaculos. Firește, renaș
terea Chimiei Rm. Vîlcea, conju
gată’ cu eclipsa surprinzătoare a 
studenților bucureșteni, a echipei 
piteștene și chiar a Jiului, a fă
cut din acea zonă (la început lim
pede) a retrogradării, un mediu 
plin de tensiune și incertitudine, 
nu mai puțin de șase echipe gra- 
vitînd în jurul a trei puncte. Cu 
siguranță, însă, că nici în această 
direcție nu se pot emite judecăți 
de valoare categorice. Și, tot din 
rațiuni de... constanță. Pentru că, 
la cei doi poli ai clasamentului, 
s-ar putea înregistra duminică sea
ra, după a 15-a etapă, alte struc
turări caro ar contrazice afirmația 
de mai sus. Problema principală

Idă în vint.„ 
De ce nu 

cepe 
nostru 
moașele 
de iarnă 
conturează la ori
zontul nefotbalistic 
— să predea cîteva 
scurt-metraje di
dactice despre re
gulile și logica 
rugbyului ? Rug
byul e un răi pen
tru operatori, am 

văzut filme-balet pe tema fi
nei deschideri la grămadă, dar 
acum se simte nevoia nu a 
educației estetice și lirice, ci 
a unei învățături pentru ochi 
și minte. Poate că deva 
prinde, pînă 
cînd nu zic_
Durbac și Nica sînt mai ceva 
decît Gațu sau Dudu Geor
gescu, dar măcar să-i recu
noaștem și să știm ce vor ei 
cînd găsesc o „tușă" bună...

Și ca să* nu facem .pe „lupii 
moraliști”, să încheiem cu în
trebarea care a înmărmurit 
„grămada" unui autobuz 31, 
ieri dimineață : ce-ați spune 
dacă Reșița iese campioană ?

•B

ar în- 
telesportul 

— în frn- 
duminici 
care se

I

[tonka
i aibă și 
lai mi-a 
st trans- 
;L în în- 
sfro, de 

acestor 
’74. Un

I impor- 
ternațio- 
pdeta u- 
p. Prea

. — S-O 
la primăvară, 

să spunem că

I
I
I
I
I
I

determinată, poate, și. de 
timarea unor posibilități 
ment. Tn sfîrșit, înainte 
de la Timișoara, Cheran 
mai prezentat la echipă,
o oarecare incapacitate fizică. A- 
cesta este itinerariul obiectiv și 
subiectiv al fisurării 
cîndva ermetice. (I.

unei apărări 
Ch.).

leu încă 
tiitau la 
n, nu le 

vibram 
iar cînd 

pâ toate 
k rugby 
iți foar- 

nume- 
bu tăcut 
n. Și-au 
Lam dat 
Inu pri- 
tsaidului 
buprare- 
I cineva 
I medie 
In jurul 
concesiv

I
I
I
I

• IN VALUL
Relansată psihic în 
evitarea zonei periculoase, 
punctul scos, la Cluj-Napoca 
precedenta ' ”
Vîlcea a 
miercuri 
ță de 
tată, i 
echipa 
deseori, . . ___
victorie al adversarului ei, 
mițîndu-și dueluri pentru 
purtate cu mult dincolo de lite
ra regulamentului. A fost, poate, 
și culpa „cavalerului fluierului", 
a orădeanului V. Iacob, aceea de 
a nu fi intervenit din start, ho- 
tărît, pentru a curma antijocul 
lui Tătaru, Cincă, Lepădatu, Șu- 
tru și C. Nicolae, însă vina gaz
delor (devenite, astfel, nepoliti
coase cu oaspeții) rămîne... Ca o 
pată aruncată voit pe steagul vic
toriei ! (G. Nic.)

a
însă,

ELANULUI ? 
lupta pentru 

după 
în 

Chimia Rm. 
partida de 

imensă dorin- 
________ Pur- 

valul elanului, 
3 nesocotit, 

(egal) la 
per- 

balon,

etapă,
abordat 

cu o 
obține succesul, 
.de 

vîlceană 
și dreptul

în

NE-

RT

(iele cî- 
î oprim 
ată in
tre nu- - 
treprin- 
„Steaua 
șteșugă- 
lor de 
au pus 

au ten- 
iparatu- 

muncă 
î peste 
această 
ice. La 
ordinea 
mărire 

-ibunei, 
ghiuri" 
:onarea 
mdițio- 
im în- 

insti- 
le pă- 
alarea 
“gaja- 
înainte 
it dru- 
blocuri 
rnuțiu“ 
t, prin

al, 12 
com- 

■etițio- 
•e asi- 

spor- 
bine 

ii din 
între- 
a mai

ve de 
numai 
parti- 

unor 
>paga- 
țic, ai 
sliere. 

aici) 
socia- 
sccția

iurcă, 
ia e- 
ingi- 

noare, 
ef de 
, Ga-

Ing. agr. N. Ianușovici (C.A.P. 
Armeni — Jud. Sibiu) : Ple
doaria de mai sus pentru rug- 

. by la televizor am scris-o cu 
gîndul la patetica și sarcas
tica d-voastră scrisoare pusă 
în slujba aceleiași cauze.

BELPHEGOR

LA ZALAU
munca locatarilor, terenuri de te
nis, baschet și handbal. Nici cei 
mai mici cetățeni nu au fost ne
glijați, pentru ei amenajîndu-se 
spații de joacă, dotate cu apara
tura necesară. Mergem pe strada 
Republicii, la poligonul de car
ting, un fel de școală pentru cu

noașterea regulilor de circulație 
și atragerea copiilor în practica
rea sportului cu motor, care, după 
cum se știe, formează deprinderi 
utile în viața de

— Aceste baze 
tuie, ne explică 
mîndrie tov. Ion Silaghi, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Sălaj, 
obiectivele sportive pe care ni 
le-am propus să le realizăm în 
memorabilul an XXX. Edilii ora
șului acordă sportului locul ce i 
se cuvine în proiectele lor, iar 
noi, pentru că și de noi depinde 
viitorul, avem datoria să grăbim 
ritmul lucrărilor, prin mobiliza
rea oamenilor, în special a tine
rilor sportivi.

într-adevăr, la Zalău, ca și în 
alte orașe din țară, prietenii e- 
xercițiului fizic comprimă timpul 
amenajării bazelor sportive, care 
vor deveni adevărate laboratoare 
de menținere a sănătății și de 
formare a viitorilor performeri.

Tr. ANDRONACHE

toate zilele, 
sportive consti- 
cu o firească

HUNEDOAREI
Prin munca lui neobosită în 

producție, prin bogata activitate 
ce o desfășoară pe toate planu
rile — inclusiv cel sportiv —, co
lectivul Combinatului siderurgic 
din Hunedoara își manifestă de
plina adeziune Ia documentele 
Congresului al XI-lea — Progra
mul partidului, Directivele și Te
zele CC. al P.C.R. — care Prefi
gurează științific strălucitele pers
pective ale națiunii noastre socia
liste, ale dezvoltării României pe 
calea spre comunism.

I 
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
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I
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e MORAL VULNERABIL. Po
litehnica Iași ne-a făcut miercuri, 
pe stadionul Steaua, o demonstra
ție că este și o echipă de moral. 
Ea a început partida destul de 
stăpînă pe sine, fără prea mari 
complexe, și pînă la pauză — pro- 
fitînd, totodată, de lipsa de con
vingere și de concentrare cu care 
acționau în această perioadă ju
cătorii bucureșteni — a rezistat 
onorabil unui adversar cu un po
tențial net superior. A fost, însă, 
deajuns ca gazdele să înscrie cel 
de-al doilea gol, pentru ca ieșenii 
să-și piardă aproape total echi
librul și sâ cedeze din ce în ce 
mai net în fața ofensivei exce
lent impulsionate și dirijate de 
mijlocașii echipei bucureștene. 
Și, astfel, dacă jucătorii militari 
n-ar fi ratat copilărește din situa
ții foarte clare de gol, iar porta
rul Costaș n-ar fi avut cîteva 
splendide intervenții, scorul 
tea lua mult 
(C. F.)

pu-
mai mari proporții.

VICTORIE A ARĂ- 
surpriză de propor- 

fero-

C MAREA 
DENILOR ! O 
ții au înregistrat, la Arad, 
viarii din Cluj-Napoca, dacă ți
nem 
cu 
Cu 
min. 38, 
orice preț egalarea

seama 
toate 
toate

și de cifrele meciului, 
favorabile textiliștilor. 
că era condusă din 

cu toate că a țintit cu 
j și victoria,

U.T.A. a căutat s-o facă prin 
mijloacele cele mai corecte, fapt 
exprimat de cele numai patru 
faulturi comise de-a lungul în
tregii partide de jucătorii forma
ției gazdă. Iar după meci, mih- 
nîrea generală, firească, nu s-a 
transformat în supărare, în vo
ciferări 
adresa 
pentru 
victorie

a

firească, 
supărare, 

sau cuvinte neplăcute la 
oaspeților, ci 
ei. Aceasta a 
a arădenilor.

în aplauze 
fost marea 
(M. T.).

PROMITĂ, 
urgentă de

e promovări
TOARE. în acțiunea 
completare a corpului de arbitri 
de prima divizie — care a supor
tat notabile dispariții determi
nate de limita de vîrstă (K. Ghe- 
migean, A. Bentu, V.
E. Vlaiculescu, etc.) - 
dează, motivat, la promovări 
elemente remarcate în anii 
activitate în campionatele infe
rioare. Vom sublinia reușita, în 
partidele încredințate pînă acum, 
în primul rînd a lui F. Coloși 
(notat excelent la toate cele trei 
jocuri arbitrate la centru), apoi 
ă altui „cavaler al fluierului” 
bucureștean — M. Buzea — pre
cum și a ploieșteanului M. Mora- 
ru. In situația de care pomeneam.

Pădureanu,
■ se proce- 

de 
de

PROGRAM OMAGIAL POLISPORTIV
(Urmare din pag. 1)

ora 12,45 i atle-
800 m, se în

de Ia Dinamo, 
Rapid, Meta- 
concurs moto 

„Mo-

Cluj-Napoca ; 
tism, 200, 400 și 
trec sportivi <’
Steaua, C.A.U.,
Iul, ora 12,50 > 
de îndemînare pe motorete 
bra”, ora 13 i repriza secundă a 
meciului de tineret Dinamo —

„U“ Cluj-Napoca ; ora 14 : joc de 
fotbal de divizia A Dinamo — 
„U“ Cluj-Napoca ; ora 
SOSIREA ȘTAFETEI 
GREȘULUI DIN CELE 8 
TOARE ALE CAPITALEI,
re vor participa sportivi fruntași 
din București ; ora 15 i repriza 
secundă a meciului de divizia A 
Dinamo — „U“ Cluj-Napoca.

14,45 : 
CON-
SEC- 

la ca-

fl F. C. ARGEȘ ARE 
VOIE DE ÎMBUNĂTĂȚIREA 
MORALULUI. De mai bine de 
o lună, de la acel 5—0 administrat 
Sportului studențesc, piteștenii 
nu-și mai găsesc echilibrul. în 
cinci etape au cîștigat un singur 
punct, acasă cu F. C. M. Reșița I 
Suita nereușitelor are la origine di
verse cauze : lipsa de experiență 
a grupului masiv de jucători ti
tularizați, mai ales în comparti
mentul apărării, accidentări, sus
pendări și inerentele oscilații de 
formă sportivă. De 
miercuri, lipsa de inspirație 
portarului 
cizie a 
zdruncinat 
formației, 
o sarcină 
redresarea 
redșita lor este condiționată, 
primul rînd, de acea 
strîngcre a rîndurilor tuturor ju
cătorilor, de mobilizarea mai ac
tivă a nucleului de bază, de 
rajarca publicului local (S.

« DĂUNĂTOR EXCES 
ZEL. Indiscutabil, Dan Coe, 
dașul central al echipei F. C. Ga
lați, rămîne un exemplu de dă
ruire pe teren, el fiind unul din
tre acele elemente mobilizatoare 
care contribuie la ridicarea mo
ralului coechipierilor, la menține
rea unei depline unități sufle
tești. Lmeori însă excesul de zel 
al lui Dan Coe depășește limi
tele sportivității, așa cum s-a în- 
tîmplat și în întîlnirea cu Jiul 
cînd, prin cîteva intrări dure l-a 
timorat de la 
Starea lui de 
frînt negativ 
gălățene prin 
a atacantului 
rat de frecventele 
adresate de Dan Coe. 
pauză litigiul a fost aplanat 
antrenorul Coidum. Dar e bine 
să se ajungă la asemenea stări 
de lucruri ? (Gh. N)

ORAȘELE „OPTIMILOR*
pildă, 

a 
Stan ca și aceea de de- 
fundașilor centrali, au 
și mai mult moralul 
Firește antrenorii au 
extrem de dificilă în 

moralului echipei ; 
în 

urgentă

încu- 
T.)

DE 
fun-

inceput pe Roznai. 
nervozitate s-a răs- 
și asupra formației 
renunțarea la joc 
Lupulescu, exaspe- 

apostrofări 
Abia ' la 

de

• ■ CÎND „LIBERO“-UL POATE 
DEVENI UN CAL TROIAN. In
tuind că Pescaru va evolua „li
bero" în spatele fundașilor, și 
că-și va juca bine rolul, antreno
rul Băluțiu a ales soluția clasică 
de a-1 
atacant 
ultimul 
chipei 
s-a— plictisit repede de sarcina 
aceasta, a fost desemnat Uifâlea- 
nu, în repriza a doua, să poten
țeze, cu adevărat, stratagema. Și 
iată-1 pe Pescaru preocupat să 
se demarce, ceea ce demonstra că 
antidotul a reușit. Neașteptîndu- 
se la această manevră, apărarea 
Steagului roșu nu a reacționat 
cum, probabil, a fost învățată la 
antrenamente i investirea automa
tă a unuia din fundașii centrali 
cu prerogativele (pierdute) ale 
„libero“-ului. O încercare timidă 
a făcut Ciugarin, dar nu a con
vins. (I. C.)

anihila i și-a trimis un 
să facă marcaj strict la 
apărător din cîmp al e- 
adverse. Cum Mureșan

DIN CUPA ROMÂNIEI
După cum se știe, miercuri 

noiembrie, se vor disputa optimile 
de finală ale „Cupei României". în 
cursul zilei de ieri au fost definiti
vate localitățile în care vor avea loc 
cele opt partide.

• F.C.M. Reșița — Progresul Bră
ila. la BUCUREȘTI

• C.F.R.. Cluj-Napoca 
roșu la MEDIAȘ
• ..Poli" Timisoara — Steaua la 

DEVA
• A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Boto

șani la BACAU
A Jiul — Rapid la BRAȘOV
• „U‘‘ Cluj-Napoca — Știința Pe

troșani la SIBIU
@ U.T.A. — Universitatea Craiova 

la TIMIȘOARA
A Ceahlăul P. Neamț — Bihoreana 
Marghita la RFGHIN.

Ultima localitate a fost stabilită 
de către comisia de competiții a 
F.R.F.. deoarece cele două formații, 
singurele, de altfel, dintre cele 
calificate în optimi, nu au ajuns 
un acord privind orașul în care 
se întiincască.
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ACTUAIITĂȚI
• ECHIPA ETAPEI, loto cum se pre- 

zintâ echipa etapei a XIV-ci, alcătuită 
pe baza netelor ebtinute de jucători : 
CONSTANTIN - FILIP, ANTONESCU, 
VIȘAN, FILIPESCU - VIGU, DUMITRU, 
DUMiTRIU IV - CRISAN, CiMFEANU II, 
MOGA.
• ECHIPA CAMPIONATULUI 

14 etape, echipa campianatului, 
mită prin adiționarea notelor 
de jucători, este următoarea . I

Dupâ
, intoc- 

primite 
,______  ___  __________ IORGU-

LESCU (116) - PORATCHI (101), BIGAN 
(110), ISPIR (102), FILIFESCU (104) -
NAOM (102). TĂTARU (101). NUNWEIL- 
LER VI (109) - ATODIRESEI (1C3), ROZ
NAI (102), HAJNAl (104).

O PROPUNERE:
MECIUL METALUL —RAPID, 
PE STADIONUL REPUBLICII

După cum se știe,duminică, etapa 
XV-a a Diviziei B programeazăa _ _

in Capitală o partidă-derby a seri
ei a Il-a, intre Metalul și Rapid. 
Așa după cum ni s-a comunicat și 
de la Comisia de competiții a 
F.R.F., meciul a fost programat pe 
stadionul Metalul (Pantelimon). 
Este, de fapt, un drept regulamen
tar al echipei metalurgiste, care 
în această etapă este gazdă. Dar, 
ținînd seama de contextul in care 
se dispută acest meci, de poziția 
in clasament a celor două formații 
și, mai ales, de interesul cu care 
este urmărită evoluția fostei divi
zionare A, programarea ni se pare 
improprie. Ținînd seama că la me
ciurile susținute pînă acum de Ra
pid au fost, de regulă, peste 15 000 
de spectatori (în jocul cu Progresul, 
de pe Republicii, numărul acestora 
a depășit 18 000), stadionul Metalul, 
cu cele 4 000 de locuri ale sale, va 
crea nu numai probleme dificile 
organizatorilor, dar va împiedica 
pe foarte mulți iubitori ai fotbalu
lui, chiar suporteri ai celor două 
formații, să asiste la meci. Iată de 
ce, credem că ar fi mai bine ca 
intilnirea să fie găzduită de sta
dionul Republicii. N-ar fi primul 
caz de acest gen, pentru câ în

urmă cu cîțiva ani, Progresul și 
Sportul studențesc au jucat pe Di- 
□amo. Dacă Metalul ar accepta o 
asemenea soluție, în mod normal, 
și returul ar urma sâ aibă loc 
tot pe stadionul — neutru — pe 
care s-a disputat jocul tur. Ar 
fi o echitate deplină, in folosul 
fotbalului și al spectatorilor. Ca să 
nu mai amintim și de încasările 
care s-ar realiza prin găzduirea lui 
de către un stadion cu o capaci
tate superioară
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U.T.A.
„Poli* lași 
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
începînd de astăzi» s-au pus 

vînzare bilete pentru tragerea 
cepțională Pronoexpres care va 
loc la 1 decembrie a.c.
• Mîine este ULTIMA ZI în 

vă mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport de duminică 
24 noiembrie a.c,

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 15 
NOIEMBRIE 1974. Extragerea I : Cat. 1:
2 variante 10% a 50.000 lei ; cat. 2 :
3 var. 10% a 16.783 lei : cat. 3 î 5,30 
a 9.500 lei ; cat. 4 : 18,05 a 2.789 lei ; 
cat. 5 : 71 a 709 lei ; cat. 6 ; 142,40 a

în 
ex- 

avea

care

354 lei. Report categoria 1 
Extragerea a *
10% a 50.000 
lei ; cat. C î 
17,50 a 2.517 
lei ; cat. F :
1.467,15 a 100 lei. Report categoria 
171.636 lei. Cîștigurile de 50.000 lei 
ținute pe variante jucate 10% au 
venit următorilor participant . 
GHIU GHEORGHE, 
GHEORGHE și MARiNOVIC! 
VASILICA toți din București, 
ION dîn Suceava și STIR I 
Oradea,

298.651 lei.
Il-a : Cat. A ; 3 variante 
lei ; cat. B : 1,80 a 24.466
10.10 a 4.360 lei ; cat 
lei ; cat. E : 60,70 a
147.10 a 299 lei ; cat

D : 
641 
X : 
A : 
ob- 
re- 

GHIOR- 
AVRAM ESCU 

AJUNEL- 
, OPREA 
IOAN din

1.
2.
3.

W.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Steagul roșu

„CUPA
14

A +
239 14-35

T"

7

DINAMO 28 21 3 4 61-20 45
Univ. Cv. 28 15 6 7 64-23 36
U.T.A. 28 16 4 8 53-28 36
Steaua a 12 7 9 51-37 31
F.C.M. Reșița 23 12 6 1C 43-37 30
,,Poli“ Tim. 2S 13 4 1i 40-43 30
A.S.A. 28 12 5 43-33 29
F.C. Constanța a 11 6 1î 38-33 28
F.C. Argeș 28 9 9 10 38-3G 27
,Poli" lași 28 13 1 14 43—18 27

Olimpia 28 8 10 10 23-31 26
,,U“ Cj-Ncpoca 28 10 5 13 34-15 25
Sportul stud. 28 8 8 12. 35-37 24
Jiul 28 6 12 10 27-36 24
C.F.R. Cj-Napoco 28 8 8 12 28-42 24
F.C. Galați 28 9 4 15 23-43 22
Steagul roșu 28 7 6 15 32-48 20
Chimia 23 7 6 15 30-77 20



A ÎNCEPUT „CUPA MONDIALAA ÎNCEPUT „cupa mondiala»
LA HANDBAL

ÎN PRIMUL JOC, ROMÂNIA UNGARIA 13-13 (5-7)

debutat 
în cea

Handbaliștii noștri au 
ieri la Upsala (Suedia) 
de a II-a ediție a „Cupei mon
diale", întîlnind reprezentativa 
Ungariei. La capătul unui meci 
foarte disputat, dinamic, echili
brat, în care inițiativa a aparți
nut, surprinzător, mai mult ju
cătorilor maghiari, partida s-a 
încheiat la egalitate : 13—13
(5—7).

Selecționata noastră a mani
festat mai multă siguranță în a- 
părare ; în atac însă ea a dez
văluit unele inexactități, pripea-

lă în acțiuni. Este foarte adevă
rat că cel mai bun jucător de 
pe teren a fost portarul echipei 
Ungariei, Bartalos. Scorul a fost 
favorabil, în cea mai mare parte 
a timpului, handbalișților ma
ghiari, echipa noastră reușind 
egalarea în min. 57 (13—13).

Iată și celelalte rezultate din 
cadrul marei competiții care 
loc în Suedia : Polonia 
U.R.S.S. 24—16 (8—6) ; R.
Germană — Suedia 18—15 
(10—6); Iugoslavia — Cehoslova
cia 23—22 (14—12).

are

D.

„TROFEUL CARPAȚI"
Echipa iugoslavă a greșit mult 
(Abramovici nu reușește să coor
doneze jocul, să-și pună în va
loare coechipierele) ; a ratat e- 
norm, copilărește, 
și chiar aruncări de la 7 m, 
a trebuit să 
vinsă de un adversar impetuos. 
Au marcat î

Antici 2,

(Urmare din pag. 1)

mană. Au condus Slady și Po
korny (Cehoslovacia).

IUGOSLAVIA — U.R.S.S. 13—17 
(10—7) ! Iată, într-adevăr, prima 
mare surpriză a acestui turneu 
care reunește elita handbalului 
feminin mondial. Ea evidențiază 
sensibila apropiere de forțe a ce
lor 6 reprezentative participante.. 
Handbalistele lui Kovalev (pe 
multe dintre ele le vom vedea, 
desigur, la Montreal) au mizat 
exclusiv pe jocul în mișcare, pe 
elementul surpriză, reușind să re
ducă la maximum handicapul teh
nicității și al experienței. Forma
ția Uniunii Sovietice a făcut în 
rc-nriza a doua un joc excelent, 
aolaudat la scenă deschisă de pu
blicul Spectator (care a umplut 
până la refuz tribuna sălii), pen
tru inventivitatea si eficienta sa.

MATE PARLOV 
PĂRĂSEȘTE RINGUL

Cunoscut pugilist Mate Par- 
lov, cel mai bun "boxer iugoslav 
din toate timpurile, a anunțat că 
se va retrage din activitatea com- 
petițională. în vîrstâ de 26 de ani. 
Mate Parlov a cucerit în prodigioa
sa-! carieră sportivă titlurile de 
campion olimpic (la Munchen), 
mondial și european la categoria 
semigrea. Pugilistul iugoslav a re
fuzat propunerile unor manageri 
francezi și italieni de a trece la 
profesionism.

TN

Se
va

ECHIPA DE BOX A 
UNGARIEI VA EVOLUA 

S.UA
BUDAPESTA (Agerpres). — 

lecționata de box a Ungariei
întreprinde un turneu de 3 me
ciuri în S.U.A. Pugiiiștii maghiari 
vor evolua la 4 decembrie Ia 
Cleveland. Apoi, ei vor întîlni 
din nou la Pittsburgh și Washing
ton selecționatele S.U.A.

UNDE
SE VA DESFĂȘURA 

MECIUL PENTRU 
MONDIALTITLUL

DE ȘAH?
21 (Agerpres).MOSCOVA, . _ .

Președintele Federației internațio
nale de șah, dr. Max Euwe, aflat 
la Moscova ia meciul dintre Ana
toli Karpov și Viktor Korcinoi, a 
acordat un interviu ziarului „VE- 
CERNAIA MOSKVA". In legătură 
cu meciul dintre actualul campion 
mondial, Robert Fischer, și cîștigă- 
torul finalei turneului candidaților, 
Max Euwe a declarat : „Am avut 
contacte cil persoanele care se in
teresează de meciul din anul 1975. 
Cu Fischer nu mă voi întîlni decît 
atunci cînd se vor ivi dificultăți 
serioase. In primul rînd va fi ne
cesar să se asigure condiții de joc 
care să-i satisfacă pe ambii șahiști. 
După aceea va fi luată în consi
derație latura financiară. Ținînd 
seama de un vechi deziderat al 
FIDE, meciul ar putea avea loc 
într-o țară unde șahul a fost mai 
puțin popular pină acum, de pil
dă în Mexic, Suedia sau Italia".

LA HANDBAL FEMININ

contraatacuri
Și 

se recunoască în-

Lukici 6, Suprino- 
Vrbanc si Pa- 

' Buk-
4, Siubina 3, Avram 3,

vici 3, 
laversa pentru Iugoslavia, 
vareva
Savkina 2, Zailiskaite 2, Balan 2 
și Gleba pentru U.R.S.S. Au ar
bitrat V. Pelenghian și Vi. Co- 
jocaru.

ROMÂNIA B — POLONIA 
15—11 (7—9). Victoria formației
noastre secunde nu este o sur
priză dacă ținem seamă de va
loarea afirmată în partida de

miercuri seară, cu campioana lu
mii, Iugoslavia. După o primă 
repriză în care nu s-a regăsit. 
România B a acționat, la reluare, 
cu ambiție și vigoare, și-a fruc
tificat din plin atuurile : apă
rare fermă, atac debordant, fi
nalizat îndeosebi pe linia de la 
9 m. Am remarcat admirabila 
Prestație a jucătoarelor de cîmp 
Irene Oancea, Viorica Cojocărița 
și Georgeta Lăcustă, precum și 
a portarului Viorica Ionică. Au 
marcat : Cojocărița 6, Vasile 3 
(toate din 7 m), Oancea 2, Mi- 
hăilă, 
pentru România B,
Wasowicz 2, Florczyk 2, Gotowko 
2, Morawiak și Pacec pentru Po
lonia. Au arbitrat P. Cîriigeanu 
și D. Purică.

Cojocărița 6, Vasile

Lăcustă, Frîncu și Mihoc
Wegrzyn 3,

ULTIMELE TURNEE DIN CADRUL 
MARELUI PREMIU F. I. L. T

LONDRA, 21 (Agerpres). — 
După cum se anunță din Londra, 
tenismanul argentinian Guillermo 
Vilas poate fi socotit de pe acum 
câștigător al „Marelui premiu 
F.LL.T." pe anul 1974. Situat pe 
locul întii in clasament, cu 728 p, 
practic, Vilas nu mai poate fi a- 
juns. Indiferent de rezultatele ul
timelor turnee. în curs de desfă
șurare.

Al doilea clasat, americanul 
Jimmy Connors, totalizează 630 p 
și este urmat la rîndul său de sue
dezul Borg 
Orantes 
Năstase

Primii 
incepind 
Turneul 
bourne.

• în primul tur al turneului de 
la Buenos Aires, Guillermo Vilas 
l-a eliminat In două seturi : 6—2, 
6—2 pe americanul Rick Fisher, 
iar Manuel Orantes l-a învins cu 
6—2. 6—0 pe Roberto Aubone (Ar
gentina).

• Turneul de la Lagos a fost 
cîștigat de jucătorul sovietic Ana-

607 p, spaniolul
565 p, românul Ilie 

— 482 p etc.
opt clasați vor participa, 
de la 9 decembrie, la 
campionilor de la Mel-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Mîine, la Atena, echipa masculină 
de volei Explorări B. Mare va sus
ține meciul tur din Cupa cupelor în 
fața formației Panathinaikos. Volei
baliștii bâimăreni, care îșl fac ast
fel debutul într-o competiție conti
nentală oficială, beneficiază la acest 
joc și de noile achiziții : Stelian
Penciulescu, Petrică Stancu, Viorel 
Marian și Viorel Bălaș • La Buda
pesta, în meci retur pentru aceeași 
competiție : Ujpești Dozsa — Pyrinto 
Pelaa (Finlanda) 3—0 (4, 8, 5). Me
ciul a fost condus de arbitrul 
Mugur Nicolau. Voleibaliștii 
ghiari s-au calificat în 
tor.

Competiția feminină de 
surată la Bratislava, a 
de formația sovietică 
Kiev.
listele sovietice_________ , __ _ .
(7, 13, 4). pe Ruda Hvezda Bratis
lava.

ponia 5—1 (Șurbek l-a învins cu 
2—o pe Imano și Abe); feminin : 
R. P. Chineză — Japonia 3—1, Sue
dia — Iugoslavia 3—1.

turul

român 
ma- 

urniă-

desfă-volei,
fost cîștlgată 

Burevestnik 
în partida decisivă, voleiba- 

au învins, cu 3—0

La Kiel s-a desfășurat meciul re
vanșă dintre reprezentativele mas
culine de handbal ale R.F. Germa
nia și Danemarcei. Handbaliștii vest- 
germani, din rindul cărora s-au evi- • 
dențiat Deckarm (7 goluri) și Mol
ler (3 goluri), au terminat învingă
tori cu scorni de 18—12 (10—9).

La Belgrad a început „_______  .___
pionilor* la tenis de masă. Iată re
zultatele :
— Suedia

.Turneul cam-

masculin : R P Chineză 
5s—0 (Liang Ko-liang a 

cîștigat cu 2—1 la Johansson și cu 
2—0 la Wickstrom). Iugoslavia — Ja-

în turneul de șah de la Veneția 
(runda a 10-a) ; Smîslov — Micheli 
1—0, Liberson — Mariotti 1—0, Tar- 
jan — Rosino 1—0. Savon — Suttles, 
Timman — Benko și Andersson — 
Ostoici remize. In clasament, con
duc Smîslov și Liberson cu cite 
7Va P-
în meci retur pentru Cupa campioni
lor europeni ia hochei pe gheață: 
Cortina d’Oria — H. Klagenfurt 2—5 
(0—0, 1—4, 1—1). învingători și în 
primul joc (scor 4—3), hocheiștii aus
trieci s-au calificat în turul 2 al 
competiției, în care vor întîlni echi
pa Sparta Praga.

în etapa a 17-a a campionatului 
francez de fotbal: St. Etienne — St. 
Germain Paris 3—2, Bastia — Red 
Star 0—0, Reims — Nisa 1—1, Nîmes — 
Lens 3—1, Nantes — Marsilia 2—0, 
Lille — Metz 4—0, Bordeaux — 
Troyes 6—0, Sochaux — Rennes 2—1, 
Strasbourg — Lyon 2—0. In clasa
ment conduc St. Etienne și Bastia. 
cu cite 23 p
Cicliștii Gunter Haritz și Udo Hem
pel continuă să conducă în Cursa 
de șase zile- care se desfășoară în 
prezent pe velodromul acoperit din 
Mtinster. După patru zile de între
ceri. cuplul vest-german totalizează 
1G2 p.

DIN| ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. <4-UN NUME DE

Campionatul de 
U.R.S.S., încheiat, nu 
Tașkent, cu victoria lui Metreveli 
la simplu-bărbați și a Marinei 
Kroșina în proba feminină, s-a 
desfășurat după o formulă nouă, 
comportând o serie de turnee 
preliminare ai căror fruntași au 
obținut, pe baza punctelor acu
mulate, calificarea în turneul 
final.

Printre cele 8 participante la 
acest turneu s-a aflat și tînăra 
Natașa Șmîriova din Moscova, în 
vîrstă de numai 16 ani. Ea a 
avut o comportare cu totul re
marcabilă, obținînd victorii con
cludente în fața vice-campioanei

tenis al 
de mult, la

—te------- “
RETiNUT: NATASA SMIRIOVA

4 1 î ‘ *țării Eieția Granaturova — în fa
za preliminariilor — și în fața 
celei de a treia rachete a Uniunii 
Sovietice, Galina Bakșeeva, în 
turneul final. Cu aceste rezultate, 
N. Șmiriova, care anul: trecut se 
afla pe locul 19 în clasamentul 
senioarelor, a terminat actualul 
campionat pe locul 3. Ea a fost 
considerată marea revelație a 
întrecerilor de la Tașkent și a in
trat în vederile antrenorului S. 
Tarpișev, conducătorul pregătiri
lor sportivilor din lotul de tenis 
al Uniunii Sovietice, care s-a de
clarat foarte satisfăcut de primele 
rezultate ale noii formule de dis
putare a campionatului unional.

R.D. VIETNAM - FESTIVALURILE DE LUPTE
Luptele se numără printre spor

turile cele mai populare din R. D. 
Vietnam, fapt explicabil, dacă se 
are în vedere îndelungata lor tra
diție în această țară, dar și spri
jinul de care se bucură în rîndul 
asociațiilor sportive care organi
zează frecvent „festivalul de lup- 
te“ nu numai în orașe, ci și în 
centrele rurale.

Concursul național de lupte 
din acest an și-a consumat ulti
ma fază la Thai Binh, într-o re
giune care s-a situat în fruntea 
activităților sportive de-a lungul 
ultimilor ani. La faza finală 
luat parte 
veniți din 
Vietnam : 
muncitori, 
ceștia, s-au remarcat

au 
aproape 100 de sportivi 
toate regiunile R. D. 

țărani cooperatori, 
soldați etc. Dintre a- 

campionul

la categoria 63 kg, Nguyen Van 
Tinh care este totodată fruntaș în 
cooperativa sa agricolă, apoi ti
nerii deosebit de talentați : Ngu
yen Van Duyet (soldat, în vîrstâ 
de 20 ani) și Bui Cong Dietn (ijl 
ani, muncitor din provincia Ha 
Bac). Acesta din urmă a cîștigat 
întrecerea 
milia sa. 
panți la. 
de lupte.

De remarcat totodată succesul 
fraților. Nguyen Van Duc, Nguyen 
Van Son. și Nguyen Van Biet, 
toți trei harnici muncitori ai unei 
cooperative agricole din provincia 
Nam Ha, cu toții prezenți în fi
nalele întrecerilor la diferite ca
tegorii de greutate.

la 52 kg și are în fa-
4 generații de partici- 
concursurile populare

toii Volkov. învingător cu 6—3, 
3—6, 4—6, 6—3, 8—6 în finala „ma
raton" susținută cu australianul 
Robert Rheinberger. Partida a du
rat trei ore și jumătate.

• în turneul de la Johannes- 
Connors 

Ries- 
6—0 ; 
6—1 ;

burg : simplu bărbați :
— Cramer 5—1, 6—1, 6—0 ; 
sen — Phillips Moore 6—2,
Parun — Dominguez 6—4, _ _ , 
Gottfried — Ball 6—3, 7—5 ; Okker
— Schroder 1—6, 6—1, 6—4 ; Ashe
— Fassbender 6—3, 7—5 ; Ramirez
— Dell 6—2, 6—2 ; simplu femei : 
Maria Bueno — Brigitte Cuypers 
3—6, 6—0, 6—1 ; Kerry Melville — 
Van Zyl 6—4, 6—4 ; Margaret Court
— Rosandra Niciforovic 6—2, 6—2.

R. D. GERMANA - SPERANȚE PESTE ANI
In R. D. Germană, sportul dă 

întîlnire numeroșilor săi iubitori 
la vîrstele cele mai fragede ale 
acestora. Imaginea de mai sus este 
convingătoare din acest punct de 
vedere, cu atît mai mult cu cît 
nu este vorba de un sport oare-

care... Autorul fotografiei se în
treabă dacă acest puști, care 
acum se străduiește să ridice pen
tru prima oară haltera, nu se va 
număra printre participanții la 
Olimpiada din 1984. Oricum, nu 
este exclus...

IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

SURPRIZE LA GLASGOW SI LONDRA
Fără îndoială, dintre meciurile 

internaționale disputate miercuri 
seara, cele de la Glasgow șl Lon
dra au furnizat cele mai mari 
surprize. Scoția a pierdut pe te
ren propriu în fața Spaniei, iar 
Anglia nu a putut înscrie nici un 
gol în poarta portughezilor. Cam
pionii mondiali s-au reîntors de 
la Atena cu un egal mult muncit, 
în timp ce vicecampionii lumii, 
cu un Cruyff în mare formă, au 
dispus mai clar decît arată sco
rul de „squadra azzurra". Iată 
cîteva amănunte asupra meciuri
lor și clasamentele grupelor.

« ANGLIA — PORTUGALIA 
0—0. Surpriză pe „ Wembley" I En
glezii au atacat continuu, fără 
succes : ANGLIA : Clemence — 
Madelley, Wattson, Hughes, Co
oper, Brooking, Francis, Bell, 
Thomas, Channon, Clarke. . POR
TUGALIA : Damas — Artur, Hum
berto, Perres, Osvaldinho, Mar
tins, Alvez, Octavio, Nene, Re
men, Oliveira, 
de spectatori, 
pei 1 :

Anglia 
Portugalia 
Cehoslovacia
Cipru
S ȚARA GALILOR — LUXEM

BURG 5—0 (1—0). Swansea, 30 000 
de spectatori. Au marcat : Toshak 
(min. 34), England (min. 53), Ro
berts (min. 70), Griffits (min. 73), 
Yorath (min. 75). Clasamentul gru
pei 2 :

Țara Galilor 3 2 0 1 8—2 4
Austria 1 1 0 0 2—1 2
Ungaria 2 10 1 4—4 2
Luxemburg 2 0 0 2 2—9 0

, Osvaldinho, 
Octavio, Nene,

Au asistat 85 700 
gru-Clasamentul

2 110 
10 10 
10 0 1 
0 0 0 0

3—0 3 
0—0 1 
0—3 0 
0—0 0

• SCOȚIA — SPANIA 1—2 
(1—1). Glasgow, stadionul „Hamp
den Park" — 92 G00 de spectatori. 
Au marcat : Bremner (min. 10), 
respectiv Quini (min. 36 și 60). 
Spaniolii, fără cîțiva titulari 
(Pirri, Claramunt, Asensi) au ju
cat excelent pe contraatac. Iribar 
a fost cel mai bun de pe teren 
și a apărat (la 1—0 pentru scoți
eni) un penalty, în min. 25, exe
cutat de Hutchinson ! 
Linemayer a condus 
SCOȚIA : Harvey — 
Forsayth, Bremner, 
Burns, Johnstone, Souness, Beans, 
Jordan, Hutchinson (au mai jucat 
Lorimer și Dalglish). SPANIA : Iri
bar — Castelanos, Benito, Capon, 
Miguel, Costas, R. Martinez, Vil
lar, Quini, Plaenas, Rexach, 
samentul grupei

Spania 
România 
Danemarca 
Scoția

Austriacul 
echipele i 
Jardine, 

Mc.Queen,

Olanda 2 2 0 0 6—2 4
Polonia 2 2 0 0 5—1 4
Italia 10 0 1 1—3 o
Finlanda 3 0 0 3 2—8 0
• TURCIA — IRLANDA 1—1 

(0—0). Izmir, 75 000 de spectatori. 
Au marcat : Martin (min- 55 — 
autogol), respectiv Givens (min. 
60). Echipele : TURCIA : Iasin — 
Altaslan, Ismail, Zyia, Zerkerya, 
Engin, Selkuk, - -- - - —
Mehmed, Cemil, 
DA : Rocke — 1
Hand, Dunne, Brady, Martin, Hi- 

Givens.

S. Mehmed, B. 
, Metin. IRLAN- 
Kinear, Mulligan,

4 :
Cla-

OLANDA

2 2 0 0 
10 10
2 0 11
10 0 1

ITALIA

ghway, Giles, Conroy,
Clasamentul grupei 6 :

Irlanda 2
Turcia 1
U.R.S.S. 1
Elveția o

® GRECIA — R. F.
NIA 2—2 (1—0). Atena, 
spectatori. Au marcat : Delikaris

... (min. 70), 
(min. 51) și

1 
0 
o 
o

1 0 4—1 3
1 0 1—1 1
0 1 0—3 0
0 0 0—0 0

GERMA-
20 000

3—1 
(1—1). Rotterdam, stadion Feye- 
noord, 60 000 de spectatori. Au 
marcat : Boninsegna (min. 5) pen
tru Italia, respectiv Rensenbrink 
(min. 23), Cruyff (min- 66 și 80). 
Arbitrul Kazakov (U.R.S.S.) a 
condus echipele : OLANDA : Jong- 
bloed — Suurbier, Haan, Rijsber- 
gen, Krol, Van der Kuelen, Nees- 
kens, Van Ilanegem (Van de Ker- 
hof), Rep, Cruyff, Rensenbrink.

(min. 12), Elefteriakis 
respectiv ~ 
Wimmer (min. 81).

’Arbitrul, român N. 
condus foarte bine 
GRECIA : Ikonomopouloș — Ki- 

' rastas, loasifides, Siokos, Glezos, 
(Firos), Elefteriakis, Sarfis, Terza- 
nides. Domazos, Papaioanu (Asla- 
nides) Delikaris. R. F. GERMA
NIA Maier — Vogts. II. Krămer, 
Schwarzenbeck, Beck'—i-auer,
Cullmann, Geye, lioness, Holzen- 
bein, Wimmer, Heynckes (Kappel-

Cullmann

Rainea a 
formațiile.:

2
1
1
0

ITALIA : Zoff — Morini, Roggi, mann) Clasamentul grupei 8 :
Orlandini, Bocea, Zecchini. Cau- Grecia 2 0 2 0 5—5
sio, Juliano, Boninsegna. Antog- Bulgaria 10 10 3—3
noni. Anastasi. Clasamentul gru R. F. Germania 10 10 2—2
pei 5 • Malta 0 0 0 0 0—0
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