
„...Este o mare satisfacție și mîndrie pentru toți 
oamenii muncii să se poată prezenta cu fruntea sus 
la Congresul partidului — de fapt, la Congresul 
poporului — și să raporteze despre rezultatele pe care 
le-au obținut in ridicarea generală a țării și, pe 
această bază, in creșterea bunăstării materiale și spi
rituale a întregului popor".

NICOLAE CEAUȘESCU
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MIINE, IN DIVIZIA A LA FOTBAL
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u mai rămas doar două zile 
pînă la deschiderea lucră
rilor celui de al XI-lea 
Congres al Partidului Co

munist Român. Eveniment de ex
cepțională însemnătate în viața 
partidului și poporului, care pri
lejuiește fiecărui comunist, fiecă
rui om al muncii, tuturor colec
tivităților ce alcătuiesc armonioa
sa națiune română, un cuprinză
tor bilanț al activității, al marilor 
realizări obținute în perioada 
scursă de Ia Congresul al X-Iea 
și de la Conferința Națională ale 
P.C.R., apropiatul Congres va ja
lona — prin documentele de pro
fundă rezonanță social-istorică pe 
care le va dezbate și aproba : 
proiectele de Program si de Di
rective — direcțiile dezvoltării 
patriei noastre în noua etapă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
pe calea spre comunism.

Perioada premergătoare Con
gresului a fost și este — după 
cum au dovedit-o și recentele 
conferințe ale organizațiilor ju
dețene de partid — caracterizată 
printr-o intensă activitate politi- 
co-organizatoricâ de mobilizare a 
eforturilor comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii la înfăptu
irea obiectivelor stabilite de par
tid în toate sferele vieții sociale. 
Puternic stimulați de caldele în
demnuri adresate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. a cărui 
neobosită activitate pusă in sluj
ba țării, a poporului, constituie 
un strălucit exemplu și a cărui 
contribuție la elaborarea și înfăp
tuirea politicii interne și externe 
a partidului este urz.nim recunos
cută și apreciată, oamenii muncii 
au dat expresie prin fapte dorin
ței lor de a întîmpina Congresul 
cu rezultate deosebite în toate do-

A REZISTENTEI ECHIPELOR

Sportivii fruntași
cinstesc

marele eveniment!
Alătur', de toți oamenii muncii din țara noastră, care 

întîmpină cel de-al Xl-lec Congres al partidului cu impor
tante realizări în toate domeniile de activitate, sportivii 
fruntași din România au dedicat marelui forum al comu
niștilor succesele dobîndife de ei în cele mai prestigioase 
confruntări internaționale din acest an.

Clubul sportiv al armatei, Steaua, de exemplu, într-o 
scrisoare adresată redacției, ne Informează că dedică rea
lizările obținute în 1974 celui de al XI-lea Congres al P.C.R. 
Este vorba, în primul rînd, de cele 7 medalii cucerite la 
campionatele lumii, cele 8 medalii dobîndite la „europene", 
cele 12 titluri balcanice, 147 de titluri de campioni repu
blicani și 36 de recorduri naționale. Printre sportivii care 
au realizat aceste succese se înscriu comuniștii Cristian 
Goții, Ștefan Birtclan (handbal), Suzana Ardeleana, Ileana 
Gyulai (scrimă), Carol Corbu (atletism), uteciști ca Ion 
Terenfe, Pavel Erast (caiac-canoe), Corneliu Icn (tir), Con
stantin Alexandru (lupte), Ion Pop (scrimă) și alții.

meniile. de a încheia anul 1974 
eu un bilanț fructuos. îndeplinind 
cu succes planul și angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă, 
ca o premisă pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen.

Deosebit de semnificativ pentru 
puternicul avint In muncă cu care 
întreaga țară întîmpină Congre
sul al XI-lea al partidului este 
faptul că, pînă în prezent, între
prinderile industriale din 20 de 
județe și cele din municipiul 
București au raportat îndeplini
rea Integrală a sarcinilor de pro
ducție pe anii 1971—1974, urmind 
ca pînă la 31 decembrie să rea
lizeze o producție suplimentară 
de peste 62 miliarde lei.

Integrîndu-se plenar acestui a- 
vint creator la scara întregii țări, 
contribuind Ia obținerea unor suc
cese de seamă în toate sferele 
vieții economice și sociale — care 
constituie, de fapt, cel mai fru
mos omagiu adus marelui forum 
al comuniștilor — tineretul spor
tiv al țării, puternic angajat în 
îndeplinirea prevederilor Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al PC.IÎ. din fe
bruarie—martie 1973, ' întîmpină, 
deopotrivă. Congresul al XI-lea cu 
fapte demne de apreciere din ac
tivitatea sa specifică pe stadioane 
și în sălile de sport.

Dedicînd din toată inima Con
gresului partidului — asa cum se 
desprinde și din textul alătu
rat — performanțele realizate de 
ei în acest an la campionatele 
mondiale și europene, participînd 
chiar în aceste zile la numeroa
sele competiții și manifestări con
sacrate 
sportivii 
omagiu 
niștilor, 
hotărîtoare pentru istoria 
nului românesc. pentru 
tot mai ferm înainte al Româ
niei pe calea progresului și a u- 
nei înalte civilizații.

Deci, final de sezon fotbalistic, 
plin de atracție, care va fi tre
cut cu brio doar de cei bine pre
gătiți și care se simt in puteri să 
susțină trei jocuri in opt zile. 
Miine e programată etapa a XV-a. 
Două dintre autorizatele preten
dente la titlul de «campioană de 
toamnă* joacă pe teren propriu. 
Dinamo, însă, Intllnește pe -U“ 
Cluj-Napoca tn momentul cînd 
aceasta se află Tn plină ascensiu
ne, în timp ce sarcina lui F.C.M. 
Reșița pare mai ușoară. Dar, u- 
neori, calculul hîrtiei rămîne 
doar._ pe hîrtie. Cine bănuia, de 
pildă, că în etapa precedentă, fe
roviarii clujeni vor cîștiga la 
Arad ? Mîine, 
Steaua, aflată 
ces categoric, 

interesant 
S. Armata 
de avantajul terenului. în timp 
U.T-A. (locul 3) se deplasează 
Iași, unde gazdele încearcă să 
revanșeze după severul 0—5 de

vor . _ 
aceștia vor juca cu 
și ea după un suc- 
și meciul se anun- 
Dintre fruntașe, și 
(locul 4) beneficia-

țâ 
A.
ză
ce 
la
se 
miercuri, așa cum va încerca și 
Jiul (în partida cu „Poli" Timi
șoara), care vine după două insuc
cese consecutive (0—1 la Iași și 
Galați). Sportul studențesc și F. C. 
Argeș, în criză de formă 
puncte, au șanse

CLUJ-NAPOCA : 
PETROȘANI : 
CRAIOVA :
IAȘI : 
BUCUREȘTI :

teoretice,
șl de... 
dar la

FRUMOASE SUCCESE ALE SPORTULUI
DE MASA BUCUREȘTEAN

Cu aproape 
luni în 
conferința 
București, _ 
ția sportivă a Capi
talei s-a angajat ca, 
în cinstea celui de 
al XI-lea Congres 
al partidului, să în
deplinească, 
de termen, 
sarcinile 
veneau pe 
curs, din pjanul de 
măsuri al 
lbi municipal de 
partid cu privire la 
dezvoltarea mișcă
rii sportive.

La această oră, 
Consiliul municipal 
pentru educație fi
zică și sport rapor
tează că 
biectiv a 
zat.

două 
urmă, la 

CMEFS 
organiza-

ce-i 
anul

înainte 
toate 

re
in

Comitetu-

acest o- 
fost reall-

apropiatului eveniment, 
țării aduc un fierbinte 

marelui forum al ccmu- 
a cărui însemnătate este 

desti- 
mersul

TG. MUREȘ :
REȘIȚA :
BUCUREȘTI :

PITEȘTI :

CLASAMENTUL LA ZI

L DINAMO 14 10 1 3 25—10 21
2. F.C.M. Reșița 14 8 3 3 21—13 19
X U.T.A. 14 7 3 4 15—11 17
4. A.S.A. Tg. M. 14 8 1 5 21—19 17
5. „U“ Cluj-Napoca 14 6 4 4 13—15 16
6. Steaua 14 6 3 5 23—15 15
7. Olimpia S. M. 14 6 3 5 13—12 15
8. CFR Cj-Napoca 14 5 5 4 13—14 15
9. Univ. Craiova 14 5 4 5 18—15 14

11. Poli Timiș. 14 6 2 6 12—12 14
11. Steagul roșu 14 5 3 6 18—13 13
12. F.c. Constanța 14 5 3 6 16—18 13
13. Jiul 14 4 1 6 17—14 12
14. F.C. Argeș 14 5 1 8 19—18 11
15. Sportul stud. 14 4 3 7 13—21 11
16. Chimia Rm, V. . 14 3 5 6 9—22 11
17. Poli Iași 

F.C. Galați
14 5 0 9 14—25 10

18. 14 3 2 9 5—1» 8

Pitești brașovenii au furnizat me
reu... surprize neplăcute pentru 
gazde. In sfîrșit, ca și miercuri, 
„U“ Craiova beneficiază din nou 
de avantajul terenului propriu, pe 
care va păși cu speranța că va 
mai urca cîteva trepto în clasa
ment. Să vedem și dacă F. C. 
Constanța va reuși să confirme 
succesul din partida cu A. S. Ar
mata. In general, o etapă intere
santă din care, sîntem tentați să 
credem, nu vor lipsi surprizele.

PROGRAMUL ETAPEI

— Steaua (arbitru : Al. Ene)
— Poli. Timișoara (V. Topan)
— F. C. Constanța (C. Ghiță)
— U. T. A. (Gh. Limona)
— F. C. Galați (E. Păunescu)

C.F.R.
Jiul
Universitatea
Politehnica 
Sp. studențesc

(stadion Steaua)
— Olimpia S. Mare (C. Dinulescu)
— Chimia Rm. Vîlcea (T. Leca)
— „U“ Cluj-Napoca (N. Rainea) 

(stadion Dinamo)
— Steagul roșu (Gh. Popovici)

A. S. Armata 
F. C. M. 
Dinamo

F. C. Argeș
Toate meciurile încep la ora 14.

(Citiți in pag. a 3-a alte amănunte privind 
vești de la divizionarele A, no'e, știri, confidențe, 
rul Valentin Stănescu etc).

activitatea fotbalistică : 
un interviu cu antreno-

„TROFEUL CARPAȚI ' LA HANDBAL FEMININ

ASTĂZI SI MÎINE MECIURILE DECISIVE

Astfel, la crosurile 
de masă, organizate 
mai bine ■ decît în 
anul trecut, au luat 
parte peste 300 000 
de copii și tineri, cu 
aproape Î50 000 mai 
rnulți decît în 1973. 
Gimnastica în pau
za de producție a 
fost introdusă în 
102 unități, iar nu
mărul practicanților 
este de 
80 000, față 
cît fusese

Aproape
de bucureșteni 
luat parte la 
nile 
masă, 
natele
sectoare și 
piu au fost 
nate 13 000

Antrenorii Constantin Po- 
și Dan Bălășescu au la dis-

lizat. 
pescu 
poziție un lot valoros, căruia i-au 
asigurat aproape totul pentru a 
obține performanțe. Cu ajutorul 
unei pregătiri fizice adecvate, 
handbalistele noastre se expri
mă din ce tn ce mai clar în apă
rare (ca idee de joc), manifestă 
dîrzenie, ambiție. Ceea ce este 
important (am spune și nou), ele 
reușesc acum să treacă peste mo
mentele grele, nu intră în pani
că, nu cedează, ci — dimpotrivă 
— se ambiționează și revin. Din a- 
cest punct de vedere, testul me
ciului cu echipa R. D. Germane 
este destul de edificator. Con
duse cu 6—4 (min. 17), 8—6 (min. 
26) și 10—9 (min. 34); ele au avut 
forța morală să se relanseze, să 
egaleze (min. 39 i 10—10), să preia 
conducerea (min. 42,: 11—10) și
să se detașeze (min. 47 1 13—11)1 
Este un bun de preț, cîștîgat cu 
trudă, ce va trebui valorificat.

Echipa României se' comportă 
mulțumitor în apărare și variat, 
eficace, în atac. Pe rînd sau în 
bloc, jucătoarele de la 9 m (mai 
ales 
dau 
(Șoș 
bilă 
este 
cu brio. O extremă de mare utl-

chipe. 78 000 de ce
tățeni, de diferite 
vîrste și profesii, au 
îndeplinit toate nor
mele complexului 
„Sport și sănătate". 
Ar mai fi de reținut 
faptul că în acest an 
au absolvit cursu
rile de pregătire 
2 300 noi instructori 
și arbitri pentru di
ferite ramuri 
tive.

In același 
mii de cetățeni 
Capitalei, în special 
tineri, au desfășurat 
o intensă 
patriotică, 
pînd la
rea de
sportive 
locuri 
și de 
copii.

spor- Aruncă la poartă Rozalia Șoș, pivotul reprezentativei României. Fază 
----- ■ B Foto : S. BAKCSY

aproape 
de 60 000 
planificat.

750 900 
au 

acțiu- 
de

timp, 
ai

din jocul România A — România
Mikloș și Doina' Cojocarul 

satisfacție,' în timp ce pivoții 
trăiește o a doua și verita- 
tinerețe sportivă, iar Furcoi 
inepuizabilă) le secundează

22 (prin telefon), 
a 

pînă la 
Și

PLOIEȘTI,
Seară de seară, marea tribună 
Sălii Victoria se umple 
refuz. Prezența numerosului 
entuziastului public ploieștean a- 
testă popularitatea mereu creseîn- 
dă a handbalului și interesul ma
jor pentru „Trofeul Carpați", de
venit competiție de vîrf a calen
darului internațional.

Primele trei zile ne-au oferit 
întreceri aprig disputate, cu mul
tiple valențe spectaculare, cu 
surprize și suspensuri. în ciuda 
faptului că toate reprezentativele 
prezente aici, la Ploiești, se află 
la începutul preparativelor pen
tru campania „C.M. — J.O.", e- 
chipele au ' omogenitate și o im
presionantă pregătire fizică. Gra
ție acestor două atu-uri, ele reu-

șese jocuri de nivel superior, 
prestații ce adesea pot primi fără 
rezerve calificativul „foarte bine".

Prima noastră reprezentativă a 
dovedit în cele trei meciuri de la 
Ploiești maturitatea ei (majorita
tea jucătoarelor din „7-le" de ba
ză au la activ două campionate 
mondiale) și progresul tehnic rea-

muncă 
partici- 

amenaja- 
terenuri 

simple, 
agrement 

pentru

turistice 
campio- 

asociații, 
munici- 
angre- 
de e-

In
Pe

de 
joacă

Htistache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

SOSEȘTE ȘTAFETA PIONIEREASCA
Marea ștafetă pionierească „Noi 

creștem odată cu țara", dedicată 
celui de al XI-lea Congres 
partidului, va sosi duminică 
Capitală.

Purtătorii mesajului (care

al 
în

au

străbătut cinci trasee), se vor în- 
tîlni în Piața Victoriei, în jurul 
orei 9, cu ștafeta pionierilor 
bucureșteni. Apoi, în fața Muzeu
lui de istorie a partidului, va a- 
vea loc o frumoasă festivitate.

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

CLASAMENTUL

ROMANIA
U.R.S.S.
R.D. Germană 
Iugoslavia 
România B 
Polonia

3 3 0 0 57—44
3 111 43—40
3 111 36—36
3 111 37—40
3 1 0 2 41—46
3 0 1 2 43—51

6
3
3
3
2
1

SImbAtA :
România B — R.D. Germană 
Iugoslavia — Polonia
România A — U.R.S.S.

DUMINICA :
România B — U.R.S.S.
Polonia — R.D. Germană
România A — Iugoslavia



CE E NOU PE PLAN SPORTIV ÎN STAȚIUNILE 
PETCOIENTĂ ?

CAMPIONATUL DE ȘAH In sala Floreasca, 2

DE ODIHNĂ CU ACTIVITATE
Recent, am pornit din nou la drum pe traseele stațiunilor de odihnă 

cu activitate neîntreruptă irt tot cursul anului. Cum s-au pregătit pentru 
sezonul rece pitoreștile localități spre care oameni de diverse virste și 
profesii, prieteni ai exercițiului fizic, se vor îndrepta in zilele de con
cediu sau de vacanță? Răspunsul la această întrebare l-am căutat la Si
naia, Predeal și Tușnad-Băi, stațiuni: vizitate de numeroși tineri și virst- 
nici in toate anotimpurile.

întrebare l-am căutat la Si-

POSIBILITĂȚI MULTIPLE 
LA SINAIA

Cetățenii care vor poposi in pri
ma decadă a lunii decembrie la 
Sinaia, perla Văii Prahovei, vor 
putea lua parte la festivitățile pri
lejuite de aniversarea a 100 de 
ani de la atestarea ca oraș. Spor
tul ocupă, după cum ne informa 
tov. Paul Popa, președintele C.S.O. 
Sinaia, un loc important pe agen
da diverselor manifestări organi
zate în cadrul centenarului, dintre 
care menționăm

materiale sportive, deoare-

care menționăm întrecerile de 
schi-cioring (curse de schiuri trasă 
de cai), schi-bob (un fel de bi
ciclete cu tălpici), concursurile de 
săniuțe, turneele de șah și tenis 
de masă programate la Casa de 
cultură, precum și alte acțiuni 
sportive cu caracter popular, des
chise atît localnicilor, cit și vJzh 
tatorilor.

Cei care vor veni la Sinaia în 
excursii sau să-și petreacă conce
diul nu vor trebui să ducă cu ei 
povara schiurilor. săniuțelor sau

a altor ________ .
ce în localitate există trei centre 
de închiriere a diferitelor articole 
de sport. Centrul aparținînd C S.O. 
și-a îmbogățit rafturile cu noi sor
timente de echipament și mate
riale în valoare de 40 000 lei. în 
cartierul Furnica, pe pîrtia dotată 
cu telescaun. vor funcționa, sub 
conducerea unor recunoscuți teh
nicieni, cursuri de inițiere în schi,

RAID-ANCHETĂ
DE SEZON

Etapă importantă în campionatul
feminin de baschet

CAP DE AFIȘ,
POLITEHNICA-I.E.F.S.

Neîndoielnic, etapa a 7-a a Di
viziei A la baschet feminin, pro
gramată să se dispute mîine. este 
cea mai interesantă dintre cele 
desfășurate pînă acum, deoarece 
patru meciuri (din șase) au loc 
între echipe cu obiective finale 
și poziții actuale apropiate. Der- 
byul opune primele două clasate 
în campionatul trecut 
de acum — Politehnica 
formații alcătuite din 
liste de valoare, unele 
(Savu, Szabados. Tita, 
la Politehnica, Mihalic, Portik și 
Giurea de la I.E.F.S.) componente 
ale lotului republican care se pre
gătește pentru Balcaniada din lu-> 
na decembrie, de la Bacska To- 
pola. Ambele echipe sînt angre
nate în cupele europene, ceea ce 
presupune un plus de pregătire 
și de formă sportivă- Ca atare, 
este de așteptat o întrecere de 
nivel ridicat, atractivă. Celelalte 
partide ale etapei i Olimpia — 
Voința, Universitatea Timișoara — 
Crișul, Universitatea Iași — Con
structorul București 
deschise oricărui 
— C.S.U. Galați 
Cluj-Napoca — 
Tg. Mureș.

Menționăm că 
ței Politehnica - 
ordinea < ’ '
este următoarea : 1. Politehnica 11 

2. I.E.F.S. lip, 3. Crișul lip, 4.
10 p, 5. „U“ Cluj-Napoca 

Voința 9 p, 7. Rapid 8 p, 
Pedagogic 8 p, 9. „U“‘ Ti- 

7 p, 10. CS.U. Galați 
Constructorul 7 p, 12.

iar cînd va cădea înghețul se va 
amenaja, intr-un loc central. un 
patinoar natural.
PREGĂTIRI PE... JUMĂTATE 

LA PREDEAL
Amatorii sporturilor de iarnă 

care vor merge la Predeal au la 
dispoziție mai multe centre de 
închiriere a materialelor sportive, 
pirtii de schi situate pe Clâbucet 
și Cioplea, o trambulină de sări
turi aflată în lucru. atrăgătoare 
trasee turistice și alte locuri de a- 

’ grement. Pentru cei care vor să-și 
. măsoare forțele în diverse con
cursuri, C.O.E.F.S. a alcătuit un 
program săptâminal de întreceri 
rezervate începătorilor, care vor 
aVea loc pe terenurile de volei și 
tenis din parcul orașului, transfor
mate. .. in dreptunghiuri de ghea
ță cînd vremea va fi favorabilă 
și pe pirtiile de săniuș și schi din 
împrejurimi.

Dacă se preconizează un bogat

program competițional in aer liber, 
s-a restrîns, in schimb, aria activi
tății de sală. Vechea sală de sport 
de aci a fost compartimentată în 
încăperi pentru vizionări la tele
vizor, bibliotecă și diverse jocuri. 
De asemenea, arena de 
transformat în... birouri 
nistrației stațiunii, iar 
mese de tenis, mult 
cîndva de oameni de 
stele, s-au deteriorat în așa mă
sură, incit nu mai pot fi recon
diționate. Am inserat aceste de
ficiențe pentru a semnala dezacor
dul existent între activitatea spor
tivă în aer liber și cea din sală, 
datorat dezinteresului arătat de 
O.J.T. Brașov (cu sediul la Pre
deal) față de sesizările oamenilor 
muncii, care s-au plîns că n-au 
găsit în concediu la Predeal mij
loace adecvate de recreare prin 
sport.

PREMIERE LA TUȘNAD-BAl 
în dorința de a oferi oaspeților 

surprize plăcute, conducerea 
țiunii Tușnad-Băi va crea și 
zilele friguroase un climat 
pice atragerii cetățenilor aflați la 
odihnă în diverse activități de a- 
grement. Iată proiectele : pe pista 
naturală a lacului Ciucaș se va 
trasa un „țarc“ de patinaj pentru 
public ; se vor mări de la 1 la 3 
numărul centrelor de închiriere a 
echipamentelor și materialelor 
sportive ; se vor organiza excursii 
zilnice (și scurte) în puncte atrac
tive ale defileului Oltului ; la Casa 
de cultură vor avea loc concursuri 
de șah și tenis de masă dotate cu 
diplome ; pe pantele din jur se vor 
desfășura întreceri populare de 
schi și săniuțe. Și încă o noutate 
de ultimă oră : în clădirea can
tinei nr. 2 se vor amenaja două 
piste de bowling, iar anul viitor 
va începe, după cum ne-a 
gurat tov. Carol Bicsag, 
O.J.T. Harghita, construcția tele- 
cabinei Tușnad — Lacul Sfînta 
Ana.

CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ 
PARTOȘ ȘI MITITELU

ULTIMELE
ALE DIVIZIEI

popice s-a 
ale admi- 
cele trei 

solicitate 
toate vîr-

sta
in 

pro

asi- 
șeful

și în cel 
și I.E.F.S., 
baschetba- 
dintre ele 
Szabo de

, (toate trei 
rezultat), Rapid 
și Universitatea 
Inst. Pedagogic

în urma restan-
- Rapid (73—64), 

echipelor în clasament

Incursiunea prin cele trei cunoscute stațiuni montane ne-a demon
strat câ nu se fac pretutindeni pregătiri de natură ră bucure pe toată 
lumea. Prin urmare, se impune un sprijin mai substanțial al factori
lor cu atribuțiuni în acest sector pentru ca oamenii muncii să fie satis* 
tăcuți și pe plan sportiv de vacanța petrecută în sezonul rece.

Traian IOANIȚESCU

P.
Olimpia 
9 p, 6.
8. Inst. 
misoara
7 p, 11. 
Iași 7 p.

Virginia Ruzici 'n timpul meciu
lui cu Sharon Walsh

SlMBATA

BASCHET : Sala Arhitectura, de la 
ora 15.30: Arhitectura — P.T.T. (f.B), 
Arhitectura — A.S.A. (m.B), Medi
cine - Univeisitatea (f.B), Universi
tatea - UREM (m.B) ; sala Construc
torul, de la oia 16,30; Automatica — 
Mine - Energie (m. B), Constructo
rul II - Olimpia II (f.B). P.T.T. - 
Voința (m.B) ; sola Progresul, de la 
ora 17.15: A.S.E. - Progresul (f.B).

FOTBAL : Stadion Steaua, ora 14: 
Șoimii TAROM — Automatica (Div. C).

JUDO : Sala Floreasca, de la ora 
13: campionatul de calificare pentru 
Divizia A. etapa pe municipiul Bucu
rești; de la ora 18: $c. sd. Unirea 
lași - Dinamo Brașov, I.E.F.S. — O- 
limpia București si Dinamo Brasov 
- I.E.F.S. (Div. A).

RUGBY : Stadion Parcul Copilului, 
ora 14.30: Grivița Roșie - Rapid (Di
vizia A).

SCRIMĂ : Sala Floreasca II, de la 
ora 8.30 : competiție în cinstea Con
gresului partidului (pentru toate pro
bele).

ȘAH : Aula Bibliotecii 
Universitare, de la ora '6: 
campionatului republican 
(runda a 3-a).

VOLEI : Sala Giulești, ora 
P'd ............. ~
F.R.V.) ; Sala Progresul, oro 17 
greșul — Grivița Roșie (m.B).

Centrale 
finala 

masculin

17:
Medicina București (t,

Ra-
Cupa 

: Pro-

DUMINICA

BASCHET : Sola Floreoscc, 
ora 12: Politehnica — I.E.F.S. 
Olimpia

de
- (IA),

, Voința (f.A); sala Ciu
lești, de la ora 9.15: Rapid - C.S.U. 
Galați (f. A).

FOTBAL : Stadion Steaua, ora 
Sportul studențesc — F.C. Galați 
neret-speranțe) ; ora 14: Sportul 
dențesc - F.C. Galați (Div. A) ; 
dion Dinamo, ora 12: Dinamo —

la

12 : 
(ti- 

stu- 
sta- 
,,U“

Cluj-Napoca (tineret-speranțe) ;
14: Dinamo — ,,U“ Cluj-Napoca
(Div. A); stadion Voința: Voința - 
Autobuzul; stadion Metalul : Metalul
— Rapid; stadion Progresul : Pro
gresul - C.S. Tirgoviște (toate de 
Divizia B) ; teren Sirena : Sirena — 
Flacăra roșie; teren Electromagnetica r 
Ur.irea Tr. - Dunărea Giurgiu; teren 
Laromet : Laromet - Voința Slobozia; 
teren T.M.B.: ~ 
lărași; teren 
nica - Triumf 
Meciurile din 
la ora 11.

GIMNASTICA : Sala „23
de la ora 9, concurs pe _____
(băieți — bară fixă, fete — sărituri)
- tc-ate categoriile.

JUDO : Sola Floreasca, de la oro 
8 : CAROM municipiul G’n. Gheor- 
ghîu-Dej — C.S.M, Sibiu. A.S.A. Tg. 
Mureș — Șc. sp. Unirea Ieși. Rapid 
Arad — Universitatea Cluj-Napoca și 
Dinamo București — I.E.F.S. (Divi
zia A).

RUGBY ; Teren Tei, ora
Sportul studențesc - Gloria (Divizia 
A); Stadion Tineretului (IV). ora 10: 
A.S.E. - Constructorul ; stadion Ti
neretului (II), ora 10: Arhitectura — 
C.F.R. Brașov (meciuri în cadrul Di
viziei B).

SCRIMA : Sala Floreasca II, de la 
ora 8.30: competiție în cinstea Con
gresului partidului (pentru toate pro
bele) .

ȘAH î Aula Bibliotecii 
Universitare, de la ora 16: 
campionatului republican 
(runda a 9-a).

VOLEI £ Sala Constructorul, de la 
ora 9 : - -
Turzîî 
lași 
ora 
(m.
ora 
C.P.B. — Sănătatea Ploiești (f.B).

T.M.B. - IFRECA Că- 
Electronica : Etestro-
(toate de Divizia C).

Diviziile B și ~C încep

August", 
aparate

10.30:

Centrale 
finala 

masculin

Electra - Industria Sîrmei C. 
(m.B), Dinamo — Penicilina 

(f, Cupa F.R.V.) ; Sala Giulești, 
10.30- Rapid — ,,U" Cluj-Naooca 
Cupa F.R.V.); Sala Flecara roșie, 
9: Confecția — ,,U" Cluj-Napoca,

Cei doi fruntași ai clasamentului 
au remizat în runda a 7-a. Aceste 
egalități au fost obținute, însă, pe 
căi diferite. în timp ce Mititelu n-a 
căutat să riște cu tînărui și ambi
țiosul arădean Kertesz, Partoș, a 
trebuit să suporte ofensiva dezlăn
țuită a lui Ungureanu. sa’vîndu-se 
miraculos, după ce fusese pierdut de 
mai multe ori.

A ieșit practic din cursa pentru 
titlu unul dintre marii favorjți ai fi
nalei, Șubă, învins aseară de Voicu- 
lescu. Șanse cu totul minimale păs
trează Ghindă și Pavlov, care au re-

mizat, ieri, cu Pușcașu și, respectiv, 
Georgescu. în schimb, a mai recu
perat din startul slab ieșeanul Vais- 
man, învingător asupra lui Buză. A 
doua victorie consecutivă înscrie 
Ilijin, de data aceasta in dauna iul 
Stanciu. Urzică a întrerupt în avan
taj la Radovici, iar partida Grun- 
berg — Macarie s-a amînat.

1N CLASAMENT : Partoș și Miti- 
teiu 5l/2 P» Ungureanu 4V2 P, Râ'.to- 
vici 4 p (1), Stanciu, Vaisman, Ilijin 
4 p, Urzică 3 Va P (2), etc. Astăzi se 
joacă runda a 8-a, iar mîine runda 
a 9-a.

Campionatul de rugby (etapa a șasea)

internațional
dar rugbyul

Fructuosul sezon 
1974 s-a încheiat, 
continuă să rețină atenția : com
petiția internă numărul 1, cam
pionatul, se află în fața ultimelor 
două runde ale turului. Actul al 
șaselea programează în acest sfîr
șit de săptămînă partide de miză 
în cele două serii. Astfel, în pri
ma dintre ele echipele aflate în 
frunte, cu cîte 12 puncte, susțin 
adevărate derbyuri : ‘
Iași la Timișoara, cu 
tea, ' "
Steaua.
zardat. atît bănățenii, cît și cam
pionii punîndu-și mari . speranțe 
intr-un finiș în trombă, care să 
șteargă amintirea acelui „dema
raj" greoi. Nici Dinamo nu este 
scutită de emoții maxime : „XV“- 
le lui Ion Țuțuianu joacă la Bu
zău, acolo unde Titi lonescu a 
reușit lucruri bune cu Construc
torul. Singura formație— liniștită 
se poate considera Sportul studen
țesc. Teoretic, cel puțin, ea nu 
poate capota mîine, pe stadionul 
său din cartierul bucureștean Tei, 
în fața „lanternei roșii“-Gloria.

Seria secundă pare a-și fi a- 
flat deja liderul autoritar. El se 
numește Farul. Gheorghc Naca și

Politehnica 
Universita- 

acasă, cuiar C.S.M. Sibiu,
(Jn pronostic apare ha-

apreciații săi elevi (Daraban, Ce- 
lea, Marica, Mușat, Ianusievici, 
Olteanu, Bucos etc.) se mîndresc 
cu postura de unici realizatori ai 
punctajului maxim (15) și nu ve
dem cum ar putea ultima clasată, 
Vulcan, sâ-i strice frumosul pal
mares, 
lelalte 
puncte 
ral, T.
mentul 
lui, Știința Petroșani — Agronomia 
Cluj-Napoca. în sfîrșit, Parcul Co
pilului, care a primit nu de mult 
„haine" noi, va chema, desigur, 
numeroși bucureșteni în tribunele 
sale astăzi, cînd, de la ora 14,30 
Grivița Roșie intîlnește pe Rapid. 
Un meci ce poate fi copia celui 
atît de mult apreciat din „Cupa 
Federației" (18—15).

Interesante se anunță ce- 
partide. Echipele cu 11 

joacă între ele : pe lito- 
C. Ind. Constanța — Rul- 
Bîrlad, iar în Valea Jiu-

Campionatul Divi 
(ediția a Vl-a) vaj 
minică. Astăzi și.- 
Floreasca, vor ave 
partide.

După calculul hi 
mari șanse de a c 
publican le are, d 
Brașov, care, pe 1 
a obținut victorii 
dele etapelor ante 
și de sportivi vale 
categorie de greuta 
brașoveană, presupi 
avea „probleme" d 
tîlnirea cu Șc. sp. 
fi nevoită să susți 
se anunță extrem 
IEFS, clasată pe 
în competiția de 
cazul unui insucce 
din Brașov, în 1U| 
mul loc vor fi ang 
te echipe-

Nu mai puțin d 
află însă- sub sp: 
dării : C.S.M. Sibi 
A.S.A. Tg. Mureș, 
rești și 
Iată și programul 
timelor 
ora 18 : 
namo Brașov, 
Buc. și Dinamo Br 
mîine de la ora f 
nicipiu) Gh. Ghc 
C.S.M. Sibiu, A.S 
— Șc sp. Unirea, 
Universitatea Cluj 
namo București i 
tru aceste partide» 
nați de F.R.J. ur 
principali ■ Mihai 
țiu Vasilescu. Vior 
Cojocaru, Dumiti 
Florentin Donciu 
rești).

Universitat

confruntări
Șc. sp Un

I.E.

ETAPA FINALA A CAMPIONA

VIRGINIA RUZICI DESPRE
TURNEELE DIN „CUPA DEWAR“

britanic, Virginia 
de tenis a Româ- 
acasă. La Cardiff, 
la Londra tînăra 
a participat, ca 

de trei con-

După turneul 
Ruzici, campioana 
niei, s-a înapoiat 
Edinburg și apoi 
noastră jucătoare 
invitată, la serialul 
cursuri care alcătuiesc tradiționala 
competiție „Cupa Dewar". Am con
semnat la timpul potrivit, victoria 
din turneul de la Edinburg unde, 
împreună cu iugoslava Mima Jauso- 
vec, Virginia Ruzici a cîștigat finala 
de dublu împotriva perechii Raquel 
Giscafre (Argentina) — Iza'oela Fer
nandez (Columbia). Nu cunoșteam, 
însă, unele detalii, mai ales despre 
semifinala în care au avut ca ad
versare pe englezoaica Virginia Wade 
și americanca Sharon Walsh.

— Atît Walsh cît și Wade, ne-a 
spus Ruzici, sînt bine cotate in te
nisul feminin mondial, cu prezente 
obișnuite în turneele de anvergură, 
Virginia Wade fiind clasată nr. 1 in 
ultimii ani în Marea Britanie. Vic
toria noastră cu 6—1, 0—6, 6—4, in 
semifinală asupra acestei perechi a 
fost surprinzătoare, insă bine pri
mită de miile de spectatori prezenți 
în tribune. Mima (18 ani) a jucat 
foarte 
W.alsh 
tilnire 
dublu 
curs i 
gramului.

— Cărei cauze 1 s-a datorat aban
donul, după un set. în meciul cu 
Coles din turneul de la Cardiff ?

— In două zile 
trei meciuri, între 
ron Walsh, în fața 
cu 7—6, 6—7, 6—1, 
de două ore. Am 
dublu avind-o ca parteneră pe Jau- 
sovec, contra perechii Tina Zvaan 
(Olanda) — Nathalie Fuchs (Franța). 
Am cîștigat cu 3—6, 6—3. 7—6. In ul
timul set. am fost nevoite să luptăm 
mult, deoarece eram conduse cu 
4—1. Apoi, in turul II de dublu, după

Mima
; bine La Londra. XVade — 
: ne-au învins, dar intr-o In- 
> neoficială, intruclt proba de 

fete a fost introdusă in con- 
doar ca o completare a vro-

ce am condus cu 5—1 in primul set. 
am pierdut cu 5—7, 2—6 la Walsh — 
Giscafre. Am jucat, pe uniturf, o 
suprafață foarte dură,- ce mi-a soli
citat multă forță. Din cauza unei 
întinderi de ligament la încheietura, 
mîinii drepte, am abandonat după 
1—6 cu Coles. Am urmat 4 zile de 
tratament, reintrînd în competiție la 
Londra. Aici am fost eliminată de 
americanca Julie Heldman.

Fiind prezentă în tribună în tim
pul meciului lui Ilie Nâstase cu 
Brian Gottfried Virginia Ruzici ne-a 
spus că tenismanul nostru nu s-a 
putut acomoda doar intr-o oră, cit 
a avut la dispoziție pentru antrena
ment, cu jocul pe acest cjen de su
prafață sintetică.

Viitoarele turnee ale Virginie! Ru~ 
zici ? Multe și cu grad mare de difi
cultate. ținînd seama că ea se va 
afla îr; compania celor mai bune ju
cătoare din lume. Timp dc- 4 luni, 
Ruzici va evolua îr? America, la San 
Francisco. Washington Acron. Chi
cago. Detroit. Boston, Houston, 
Dallas. Philadelphia, Los Angeles 
etc. Dar nu singură, ci împreună cu 
coechipierele și prietenele ei Maria
na Simionescv și Florența Mihai.

Ion GAVRILESCU

C

a trebuit să joc 
care cei cu Sha- 
căreia am cîștigat 
a durat mai mult 
intrat imediat la RADIOCOMAWAIf

„CUPA U.T.C." PENTRU
ELEVI, LA PATINAJ

In Calendarul 
sportive de masă 
„Cupa U.T.C."

competițiilor 
pe anul 1975, 

pentru elevi se va 
organiza la patinaj (și nu- la oi
nă), avînd următoarele 
desfășurare ?

— etapa pe

— etape pe 
nicipiu. sector

date de

asociații 
pînă 

comună, oraș,
(M. —București), 

pînă la 23. II 
și municipiul 
pînă la 9. III 
la Miercurea 

22—23. III 
aduce la cu-

sportive 
la 8. II.

mu-

județ

tară,

— etape pe 
București

— finala pe 
Ciuc

De asemenea, se
noștință că etapa pe județ a Cam
pionatului național sătesc de trîn- 
tă se va desfășura pînă la 30.XI. 
1975.

NATIONAL DE VITEZA IN C
Final în campionatul național de

24 noiembrie 
se va desfă- 
a 

—, după cara 
campioni re- 

clgse. 
pînâ în

vi-
teză in coastă — duminică 
la Hula Mediașului. Aici 
șura cea de a V-a etapă 
tului — și ultima, de altfel 
se vor decerna titlurile de 
publicării la cele patru clpse. In baza 
rezultatelor obținute pînâ în prezent, 
a etapelor cîștigale, campioni (care sînt 
cunoscuți de acum) vor fi declarați — 
chiar dacă nu vor participa la această 
ultimă etapă 
seseu (la cl.
Dorin Motoc 
cmc.), Eu^en 
pînă la 1 300 
a IV-a, peste

campiona-

— următorii : Mircea Ru- 
I, pină în 1 000 cmc.), 

(cl. -a ll-a, pînă ia 1 150 
lonescu-Cristea (cl. a III a, 
cmc.) și oraof Horst (cl.
1 300 cmc.). Sintem, însă.

Fei 
că

anunțați de către 
bilism și karting 
s-au înscris la startul 
se anunță foarte disp 
viitorii campioni țin j 
labili" la categoria 
luptei ce se va da îi 
tru ocuparea locurilo 
sale. Favoriți sînt Ic 
Breazu (Brașov) — la 
toc. Valentin Topciu 
Leu (Caransebeș) - 
tin Finichi, Vosile P 
rențiu Moldovan XCIu 
a lll-a; luliu Borfja 
IV-a. (M. FR.)

BASCHET S.A DEHNITIVAT ca me- 
ciul dintre Lotul de se

niori și Selecționata armatei grecești să 
se dispute luni 2 decembrie, în sala 
Floreasca. Prima pattidă a oaspeților 
va avea loc sîmbătă 30 noiembrie, în 

Steaua, la Palatul 
si Culturii • RESTANTA 

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
Vl-a a Diviziei feminine A) 

se va desfășura joi 28 noiembrie, în 
sala Giulești O JOCUL POLITEHNICA 
- HAPOEL TEL AVIV (retur în 
de finală ale C.C.E. la fete), 
mat pentru ziua de 5 decembrie in 
Floreasca, 
(Bulgaria)
II înn CAMPIONATUL DE

n;,.:,;

compania formației
Sporturilor ‘
RAPID -
(etapa a

va desfășura joi 28 noiembrie, 
i Giulești -----

un derby al e 
Gloria — Rapid. La 
gul va primi replica 
țean Voința, 
jocuri, dintre 
cele dintre 
U.T.A. (fem.), Rafina 
cia Ploiești și Elect: 
Timișoara (mase.).

in țară 
ca re !

Hidro

In cinstea Congresului partidu
lui, Federația Română de Mode- 
lism, în colaborare cu C.C. al 
U.T.C. și Aeroclubul Central, a 
organizat pe aeroportul sportiv 
Clinceni un interesant și reușit 
concurs de aeromodele-planoare 
radiocomandate, cu probe de du
rată, distanță și viteză- Partici- 
panții — aeromodeliști fruntași 
din cinci județe ale țârii — au 
prezentat modele executate la un 
înalt nivel tehnic : fuselaje din
preze 
înalt 
fibre de sticlă, profile aerodina
mice tip Epller etc. In acest con
curs 
tățile de piloți ale sportivilor, 
tigînd cei care au știut să con
ducă cu mai multă măiestrie. La 
individual, proba de durată a fost 
cîștigată de Anton Nagy (Plasti
ca Oradea), cea 
Lucian Berceanu 
cea), iar cea de 
Silex (Gaz metan
primit și cupa oferită de F.R.M. 
Cupa C.C. al U.T.C. a fost atri
buită echipei de sportivi de la 
A. S. Străduința Suceava. Premiul 
Aeroclubului Central, pentru ate
rizare la punct fix, a fost cîștigat 
de Silvestru Morariu, de la ace
eași asociație.

s-au urmărit, în special, cali-
*î$-

,8''-unile 
progra- 

sala 
va fi arbitrat de V. Lazarov 
și A. Knezevici (iugoslavia).

3 CALIFI
CARE pentru Divizia A se 

află în preajma ultimei etape — turneul 
final, programat la Ploiești, în zilele de 
6 și 7 decembrie. Pînă acum au fost 
desemnate 4 din cele 6 finaliste : Pro
gresul Făgăraș și Constructorul Miercu
rea Ciuc (la etapa de zonă desfășurată 
la Făgăraș), Institutul pedagogic Ora
dea și Agronomia Timișoara (la zona 
de la Oradea). Celelalte două formații 
vor fi cunoscute astăzi, după confrun
tările etapei pe municipiul București, 
la care și-au enunțat oarticiparea A.S.E., 
Șc. sp. Energia, Dinamo Tunari, Agro
nomia, Șc. sp. 1, Metalul și Flacăra 
roșie. Aceste întreceri vor fi găzduite 
de sala Floreasca, începînd de la ora 13. 

MOTO ?RE£TSTRAT1E de.- dT'TRACK pe noua pista din 
Brăila. Duminică va avea loc la Brăila 
primul concurs (demonstrativ) pe pista 
de dirt-track a noului stadion munici
pal. Vo» evolua campionul țării Gheorghe 
Sora, Cornel Voiculescu (Metalul 
rești), fostul campion republican 
Bobîlneonu (Voința Sibiu) și alți 
cialiști ai pistei de zgură.
POPICE IN DIVIZIA A va

loc, azi și mîine, o etapa 
incompletă (formațiile cu jucători în 
selecționatele de juniori, caie întîlnesc 
la Ploiești reprezentativele R.D. Ger* 
mane, au partidele aminate). La Bucu
rești, se dispută, totuși, un meci intere-

RUGBY >hrpe 
înregistrat următoarei, 
I.P.G. Ploiești - A.S. 
pia Buc. — Petrochi 
Minerul Lupeni — Ar 
Constructorul Buc. - 
28-10, C.F.R. Bra: 
Craiova 22—7; seria 
lași - Rapid C.F.R. 
structorul II Buzău • 
0—4, Aeronautica Bu 
20-4, U.R.A. Tecuci 
Humorului 0—4, Ci 
Dunărea Giurgiu 1 
(constăn'eană) : Idee 
batros Eforie Sud aj| 
cia 17-9, Chimia 
26-17, Voința - 1.1
torul — Portul 17—4.

fs ucu- 
lon 

spe

avea

PE MICUL ECRAN

„MEI

de distanță de 
(Oltul Rm. Vîl- 
viteză de Carol 
Mediaș), care a

Ion HOABĂN

SIMBĂTĂ 23 noiembrie ; ora 
16,25: fotbal, Cehoslovacia — Po
lonia (selecțluni înregistrate de 
la praga); ora 17.30: Concurs
Internațional de gimnastică mo
dernă pentru ;,Cupa Interviziunli" 
(transmisiune de la Praga); ora 
20: „Trofeul Carpați" la handbal 
feminin : România — U.R.S.S.,
repriza a II-a (transmisiune di
rectă de la Ploiești).

DUMINICĂ 24 noiembrie ; ora 
14: fotbal. C.F.R. Cluj-Napoca — 
Steaua (transmisiune directă de 
la Cluj-Napoca).

Apariția receni 
„MEDICINA SPC 
ordonarea dr. I. 
eazâ în contextul 
cetătorilor din dt 
sportive dedicate 
lea Congres al 1

In anul aniver 
de la înființarea 
cină sportivă d 
(6.XH.1974) lucră 
specialitate au r< 
experiență într-o 
poate prima lucr 
în literatura no; 
tate.

Din consultări 
nu a omis nici 
portanță majoră, 
abordării unitațf 
(date de anato 
plorâri, patologii 
cuperare) realizî 
manual modern, 
celor ce se speci 
cina sportivă ci 
studenților și p
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• Valentin Stănescu despre meciul Scoția — Spania
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• LA CLUJ-NAPOCA, opti
mism general, mai ales după vic
toria de la Arad. Față de formu
la de miercuri, o singură modifi
care : în locul lui ~
tan, accidentat, va fi 
ran ; echipa Steaua 
neri la Cluj-Napoca 
de a infirma vechile 
fața C.F.R.-ului. Nu va juca Sma- 
randache, care a totalizat trei car
tonașe galbene. Iordănescu rămî- 
ne mai departe indisponibil • 
FORMAȚIA DIN PETROȘANI 
abordează meciul cu „Poli" Timi
șoara cu un singur gînd : victo
rie, mai ales că Jiul revine acasă 
cu două înfrîngeri, după lungi și 
obositoare călătorii la Iași și Ga
lați. Cum Naște și Mușat nu 
sînt refăcuți, Ozon va prezenta 
„U“-le de la,Galați; timișorenii, 
grijulii, s-au instalat de vineri la 
Deva, de unde, in ziua meciului, 
vor pleca la Petroșani. Ion Ionescu 
are probleme de alcătuire a echi
pei : una dintre ele, jucătorul de 
schimb pentru Păltinișan, sus
pendat o etapă pentru 3 cartonase 
galbene O UNIVERSITATEA 
CRAIOVA anunță o singură mo
dificare in echipa cu care a în
ceput jocul de miercuri : reintra
rea fundașului Niculescu, căruia i-a 
expirat suspendarea-automată ca 
urmare a acumulării a trei carto
nașe galbene ; constănțenii au fă
cut două ușoare antrenamente, iar 
vineri la ora 15,30 au plecat cu 
trenul pe ruta Constanța—Bucu
rești—Craiova, fără Iovănescu. El 
stă o etapă pentru acumularea a 
trei avertismente • ILIE OANA

Marius Bre- 
folosit Sopo- 
a plecat vi- 
cu speranțe 
complexe în

și-a sfătuit elevii să treacă Ia 
„capitolul" uitării eșecul de pro
porții din Capitală, â făcut ședin
țe de pregătire adecvate partide
lor susținute acasă și ne-a infor
mat că nu face nici o schimbare 
în mecanismul formației ; U.T.A. 
acuză o stare de oboseală, fapt 
pentru care antrenorul Liviu Co- 
man a pus, în zilele din urmă, un 
mare accent pe recuperarea fizică 
și psihică a jucătorilor. Broșovschi 
nu va apărea în mod cert în echipă 
datorită unei entorse • SPORTUL 
STUDENȚESC are la dispoziție în
tregul efectiv, la antrenamentele 
făcute participînd și Mircea Sandu, 
care va reintra mîine în linia 
ofensivă și de la care Angelo Ni
culescu așteaptă mult amînatele 
lui goluri ; F C. Galați sosește 
azi la prinz, în Capitală, cu do
rința de a nu pierde ambele 
puncte și de a demonstra că echi
pa are resurse pentru evoluții 
mai bune decît cele precedente • 
MUREȘENII, după cele două în
frîngeri consecutive suferite la 
Arad și Constanța, au analizat cu 
luciditate punctele slabe ale echi
pei și s-au pregătit în consecință 
pentru meciul cu sătmărenii, căro
ra reșițenii le-au „ciupit" un 
punct acasă ; de la Olimpia ni s-a 
comunicat indisponibilitatea în 
continuare a lui Both și certitu
dinea că Bathori II, reaccidentat 
miercuri după 18 minute de joc, 
nu va apărea pe teren • REȘI- 
ȚENII au efectuat zilnic antrena
mente și mai mult ca sigur că 
Reinhardt va trimite duminică în 
teren același „unsprezece" care de

miercuri seara a... luat plasa li
derului, punîndu-și, astfel, candi
datura la onorificul titlu de cam
pioană de toamnă ; Chimia a ple
cat vineri, la ora prînzului, spre 
Reșița, cu efectivul complet și cu... 
intenția de a mai cuceri un punct 
afară • DINAMO și-a pregătit în 
liniște meciul cu „șepcile roșii". 
Niciișor nu s-a fixat încă asupra 
echipei cu care va începe jocul ; 
nici de la „U“ nu avem vești deo
sebite, doar Anca acuză o indispo
ziție, însă medicul speră ca el să 
fie apt de joc. Universitarii vor 
face azi un antrenament în Capi
tală • FLORIN HALAGIAN și 
secundul său, Atanase Dima, au 
pus accent pe refacerea psihică a 
echipei. Se anunță și posibile re
intrări în compartimentul defen
siv : Cotigă și Ivan. In schimb, nu 
va juca Cîrstea, accidentat la Cra
iova. Piteștenii speră, și sînt ho- 
tărîți să facă totul pentru aceasta, 
să pună capăt multelor insuccese 
de acasă, în fața brașovenilor ; 
Steagul roșu îl anunță pe lambor 
indisponibil, ceea ce agravează di
ficultățile antrenorului Proca în 
alcătuirea formației. Echipa a ple
cat vineri spre Pitești, cu credința 
că tradiția meciurilor cu F. C. Ar
geș îi va fi de un real sprijin 
moral.

Miercuri seară, la Glasgow, Va- 
lentin Stănescu a fost unul dintre 
cei 100 000 de spectatori direct in
teresați în desfășurarea meciului 
Scoția—Spania. Plecat miercuri, la 
orele 11, el a ajuns pe „Hampden 
Park" cu o oră înainte de joc, 
pentru a reveni in Capitală a 
doua zi, la miezul nopții.

REP. : Cu ce impresii reveniți 
de la

V. S. 
la-., al 
Spania . . _ ,__
ferat, desigur,' — din rațiuni de... 
clasament al grupei — victoria 
Scoției. Ea începuse să se contu
reze. Bremner a deschis scorul 
în minutul 10 și scoțienii conti
nuau să atace în valuri. Dar, în 
min. 25, Hutchinson a ratat un 
11 metri. Și astfel, în loc de un 
foarte firesc 2—0 sau 3—0 la pau
ză pentru scoțieni, judecind după 
desfășurarea meciului (în toată 
repriza, spaniolii au tras un sin
gur șut pe poartă !> scorul la pau
ză a devenit 1—1, pe o greșeală 
a portarului scoțian Harvey. în 
repriza a doua, spaniolii au mar
cat pe 
min- 88, 
de la 3

REP. : 
raportul

V. S. : 
deși au 
cu o clasă sub evoluția din cam
pionatul mondial. în afară de 
asta, antrenorul Ormond s-a do
vedit neinspirat — după părerea 
mea — cînd a aliniat un „11“ fără 
Lorimer și Dalglish, pe care i-a 
introdus abia în ultimul sfert de 
oră, adică atunci cînd echipa se 
dezorganizase. Să mai adăugăm 
și oboseala formației scoțiene, u-

zată în campionatul englez, unde 
activează opt din cei ,11 jucători 
care s-au aliniat la start. în sfîr
șit, să mai amintesc și de acci
dentarea lui Bremner, în chiar 
minutul înlocuirilor, pentru a în- 

in

Glasgow ?
i Am asistat, din păcate, 
patrulea punct cîștigat de 
în deplasare. Aș fi pre-

contraatac. în sfîrșit, în 
Burns a ratat egalarea, 

m, cu poarta goală.
Să tragem concluzia că 
de forțe e falsificat ?
Doar în parte. Scoțienii, 
dominat mult, au jucat

minutul înlocuirilor, pentru a 
tregi seria unor neșanse reale 
jocul scoțienilor.

REP. i Dar Spania ?
V. S i Echipa _ lui Kubala— ---------- a

muncit enorm. Ea a adoptat tac
tica ariciului în careul propriu, 
unde i-am văzut deseori pe toți 
cei 11 spanioli. Din acest pachet, 
contraatacurile au pornit cu mul
tă vigoare, toate fiind filtrate de 
conducătorul de joc Villar, un 
fotbalist de mare clasă. Vreau să 
subliniez faptul că Spania a aban
donat complet tentația de a juca 
frumos, preferind o muncă dură, 
pentru rezultat.

REP. : Cum vedeți desfășurarea 
grupei, în perspectivă ?

V. S. : în ciuda aparențelor, 
grupa se joacă; în primul rînd 
pentru că returul Spania — Sco
ția nu e ijici pe departe... jucat. 
Sigur că cele patru puncte ale 
Spaniei sînt o realitate, dar a- 
vem și noi un cuvînt de spus. 
Dacă la 5 februarie 1975 Spania 
bate Scoția, vom avea (măcar) a- 
vantajul de a avea în față un 
singur adversar i Spania. Toate 
aceste calcule, Insă, nu au nici 
o valoare pe lingă faptul că e- 
chipa noastră are datoria să se 
ridice, in cursul acestei ierni, la 
nivelul travaliului formidabil de 
care au fost capabile echipele Spa
niei și Scoției la Glasgow. Dacă 
vom reuși acest lucru, vom putea 
să ne menținem Intr-o cursă în 
tare Spania a reușit un sprint a- 
tît de spectaculos.
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Ultimele săptămîni au văzut o 
ascensiune, nu numai în clasa
ment, a subiectului F.C.M. Reșița. 
Colectivul puternic unit sufletește 
pus sub comanda unuia dintre cei 
ma^^iestoinici antrenori ai noștri, 
Ion®Reinhardt, a devenit adese
ori pildă pentru celelalte compe
titoare pentru ceea ce a realizat, 
deplin. în actualul campionat. 
„Explozia" de acum era insă pre
gătită, era anunțată de tot ceea 
ce a întreprins, de tot ceea ce 

jucători 
aproape 

ni-

acest lot de 
pînă mai ieri,

Nu exagerăm cu

TIMIȘOARA
Craiova 20.400; 
15.500.
mai mari no
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3-0, 
20-4. 
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și-a dorit 
care, 
necunoscut, 
mic dacă spunem că, la începerea 
noii sale cariere în Divizia A, 
cel mai cunoscut jucător din Re
șița se numea Beldeanu. în rest, 
merituoși fotbaliști din Divizia B, 
pius cîțiva dintre cei refuzați de 
alte formații de A (precum Con
stantin - — • ■ - - —-
șița ni 
realiza 
muncă 
mul și 
„unsprezecelui" în tricouri 
negre". Mai departe a 
ceasta permanentă nemulțumire a 
antrenorului, transmisă și elevilor 
săi, îndemnați mereu să vrea mai 
mult și mai bine la fiecare joc. 
Și a mai existat o imensă dra
goste pentru echipă a miilor de

era

Atodiresei etc.). La Re- 
s-a demonstrat ce se poate 
în orimul rînd printr-o 
fără răgaz. Acesta e pri
marele secret al iruperii 

„roșii- 
fost a-

CENZIE

simpatizanți care nu-și abando
nează locurile lor din tribunele 
stadionului din Valea Domanului. 
Și, mai departe, un real și perma
nent sprijin din partea importan
tei unități industriale pe care 
F.C.M. Reșița o reprezintă în ma
rea arenă a fotbalului nostru.

Ei bine, acum așteptăm replici 
la frumoasa pildă de la Reșița. 
Sint trei ocazii pentru ca ele să 
se producă : cele trei ultime eta
pe 
rile 
pot 
tea 
mai 
lei 
pot 
echipelor care__
bogate și puternice de care amin
team. adică tocmai de Ia echipele 
care ar imita, astfel, pilduitoarea 
lecție care ne vine din Reșița. 
Iată ce se impune, ca un impera
tiv pentru echipele de frunte ale 
fotbalului nostru, în etapele care 
au mai rămas pe calendarul de 
toamnă, etapele de mîine. de Ia 
I și 8 decembrie. Ne place să 
credem că „lecția FC..M. Reșița" 
a stirnit ambiții, a răscolit orgo
lii, 
aport 
care strădaniile 
ale unui antrenor, pînă mai 
aeluați in seamă, l-ar aduce com
petiției în afara de ceea ce ei au 
realizat, direct și vizibil, prin ci
frele clasamentului—

Eftimie IONESCU

ale campionatului. Răspunsu- 
vii, reale, pe terenul de joc 
și trebuie să vină de la atî- 
loturi care dispun de jucători 
valoroși decît revelația actua- 
ediții a Diviziei A. Dar ele 
să se producă și din partea 

nu dețin loturile

a redat încredere. Ar fi 
deloc de neglijat — 

unei echipe

un 
pe 
și 

ieri

• Măsuri de 
ție la U.T.A. : 
mulți dintre 
textil iștilor au cite două 
cartonașe galbene, an
trenorul Liviu Coman 
\ rea să-1 reprofileze pe 
Sima pentru unul din 
aceste posturi. Miercuri, 
în partida de tineret- 
speranțe cu C. F. R. 
Cluj-Napoca, Sima a 
purtat — și nu fără suc
ces — tricoul cu nr. 4.

® Adam a făcut din 
nou o partidă excelentă, 
în ciuda celor 34 de ani 
ai săi, s-a mișcat cu o 
ușurință ce i-a_
riat pe mai tinerii 
adversari Purima, 
dea și Schepp care, la un 
loc, nu au nici măcar 
un sfert din cele 309 
meciuri jucate de Adam 
în prima divizie.

© lorgulescu : „Da
că terenul era bun, nu 
primeam golul lui Ma
rius Bretan. Am plonjat 
pe direcția mingii, dar 
ea s-a lovit de un smoc 
de iarbă și a sărit peste 
mine in poartă. Acum, 
trebuie să muncim mult, 
foarte mult, ca să scoa
tem punctele pierdute".

• în pauza meciului 
de la Satu Mare, Both
— a cărui absență înde
lungată din echipa an
trenată de Gh. Staicu 
se resimte foarte mult
— recunoștea justețea 
penalty-ului acordat oas
peților de către arbi
trul întîlnirii i „A fost 
fault clar Ia Atodiresei". 
După meci, Constantin, 
portarul reșițenilor, u- 
nul dintre cei mai buni

precau- 
întrucît 
fundașii

spe- 
sâi

Be-

jucători de pe teren, ne 
spunea, referitor la fa
za din min.
Naom a 
siv pînă 
buturilor 
a fost 
șuteze și 
dicta 11 tn“. Iată 
opinii clare, 
în cadrul celui mai pur 
spirit fair-play.

• Juniorul Mircea
Albu, debutant în Di
vizia A, in poarta echi
pei „U“ Cluj-Napoca, la 
meciul formației sale cu 
F. C. Argeș, la Pitești, 
ne spunea deunăzi : 
„Debutul meu a fost fe
ricit și plin de sensuri. 
Echipa a cîștigat în 
deplasare, iar satisfacția 
și emoțiile mele au fost 
dublate de gestul minu
nat al Iui Ariciu, din e- 
chipa adversa, portar 
mai vechi in prima di
vizie. înainte de meci, 
a venit la mine și mi-a 
spus -Succes, puștiule !-. 
După meci, a venit din 
nou la mine, spunin- 
du-mi de data aceasta 
-Felicitări. puștiule 1». 
Nu pot uita aceste ges
turi_ “.

• în cele nouă me
ciuri ale etapei a XlV-a 
s-au marcat 18 goluri, 
totalul lor ajungînd la 
285 ; 215 gazdele, 70 oas
peții.

• Din cele 126 
partide disputate, 86 
revenit gazdelor, 
s-au încheiat la egalita
te, iar în 15 victoria a 
fost de partea oaspeți
lor.

• Procent de 100».»

87, cînd 
pătruns deci- 
în apropierea 
sale : „Naom
împiedicat să 
arbitrul putea 

două 
exprimate

reușită, miercuri, 
loviturile de la 11 
toate cele 3 penalty-uri 
acordate au fost tran
sformate (Giuchici, lo- 
văncscu și Beldeanu).
• Năstase este al pa

trulea jucător care a 
reușit înscrie

la 
m :

D.

18 
214 
to-

SPORTIVA" LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

de 
au
25

goluri într-o partidă. 
Primii trei au fost Ne- 
goescu, Șerbănoiu și 
Georgescu.

• Jucătorii celor 
echipe au comis 
faulturi, cel mai mic
tal de la începutul cam- 
pionatuluL
• Partidele etapei au 

fost urmărite de aproxi
mativ 121 000 de specta
tori. Pînă In prezent, la 
meciurile campionatului 
s-au înregistrat 1 531 600 
de spectatori.

• Primele locuri în 
clasamentul orașelor 
(alcătuit pe baza me
diei de spectatori), după 
14 etape, sint ocupate

de t L
24 200 ; 2.
3. Galați

• Cele 
te au fost obținute 
jucătorii echipei 
ua i 88 p, în 
adversarii lor, studenții 
ieșeni, au acumulat doar 
60 p.
• Ordinea primelor

echipe în clasamentul 
„constanței" (întocmit 
prin adiționarea celor 
mal bune 11 note), după 
14 etape, este următoa
rea t 1. DINAMO 1115 
p; 2. F. C. M. Reșița
1 113 p ; 3 A. S. A. 1 103 
p; 4. Olimpia 1 090 p ; 
5. U.T.A. 1 081 p.

• Situația in „Trofeul
Petschovschi", după 14 
etape, se prezintă ast
fel I 1—4. TIMISOARA, 
REȘIȚA, GALATI si 
SATU MARE 9,28 ; 5—6. 
București și Cluj-Napoca 
9,14; 7—8. Arad și Con
stanța 9,00 ; 9. Tg. Mu
res 8,85 ; 10. Rm. Vîlcea 
8,71 ; 11. Iași 8,66 ; 12.
Craiova 8,57 ; 13. Pe
troșani 8,50 ; 14. Brasov 
8,28 ; 15. Pitești 8,26. '
• Comisia de compe

tiții a F.R.F. ne-a co
municat că a intervenit 
o schimbare de localita
te Ia unul din meciurile 
din optimile de finală 
ale „Cupei României". 
Astfel, partida A.S.A TG. 
MUREȘ — C. S. BOTO
ȘANI se 
Suceava.

• Din 
parvine

va disputa ia

Oradea ne 
,______ știrea că Fran-
cisc Spielman, unul din 
cunoscuții internaționali 
de acum patru decenii, 
selecționat de 11 ori în 
echipa noastră naționa
lă, a încetat din viață. 
O știre care îndurerează 
pe cei care l-au cunos
cut, pe toți iubitorii fot
balului.
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ducație fizică, antrenorilor și me
dicilor de orice specialitate. Este 
de remarcat în special partea a 
IlI-a a lucrării, care tratează as
pecte de mare actualitate (selec
ția, refacerea, recuperarea, far
macologia, alimentația in sport, 
urgențele medico-cliirurgicale etc.).

In partea I se abordează siste
mul nervos, analizări, metabolis- 
mele și sfera endocrină. Proble
mele de psihologie, expuse foarte 
concis și expresiv de cercetătorul 
psiholog Șt. Popescu, care dintr-o 
regretabilă scăpare nu apare pe 
lista celor 30 de medici autori ai 
lucrării, încearcă să dea cîteva 
răspunsuri concrete la problema 
asistenței psihologice în sport.

Partea a Il-a a lucrării abor
dează sistematic toate organele și 
aparatele organismului, reflectînd 
în special cazuistica lucrătorilor 
din Centrul de medicină sportivă.

Prezentarea grafică 
(EDITURA STADION) 
înălțimea conținutului

La 1 decembrie 1974
TRAGERE EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES

excelentă 
este la 

lucrării.

CÎȘTTGURI IN AUTOTURISME, 
BANI Șl EXCURSII CU AVIO
NUL IN U.R.S.S. SAU CEHO
SLOVACIA (LA ALEGERE) 

PROCURAȚ1-VA 
DIN VREME BILETELE !

NVMERELE EXTRASE IA 
TRAGEREA
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DOUA TIMt LA CARE CORIGENJA t SIGURA
Se poate cita, in domeniul aces

ta, un lung șir de exemple, în 
care echipele noastre au pierdut 
un teren irecuperabil. Ne vom 
mărgini doar la o pildă mai re
centă. edificatoare pentru a de
monstra potențialul unei formații 
care deține atu-urile de care vor
bim. La intilnirea-retur Steagul 
roțu — Hamburger S. V., brașove
ni: au făcut. în general, un joc 
avintat de mobilizare. Apărarea 
lor a funcționat corect, dar două 
goluri la pasiv, in cele din urmă, 
nu le-au putut apropria succesul 
sperat Ambele goluri au venit însă 
pe piste nebătute de fotbaliștii 
noștri : primul, la o lovitură liberă 
de la 18 m, cînd trei adversari au 
intrat într-o combinație care a ri
diculizat zidul clasic efectuat de 
gazde ; al doilea, printr-un șut 
fără ezitare de la 25 m.

In perimetrul fotbalului nostru 
există două lacune plătite scump. 
Astfel, ne gin dim la stereo tipia 
executării loviturilor libere și la 
absenta cvasi-totală a șutului de la 
distantă, din afara careului Neuti- 
lizarea acestor procedee sărăcește 
nu numai „muniția* fotbalului 
nostru, nu-i reduce numai capaci
tatea ofensivă ci. într-o explica
bilă corelație (neștiind să le folo
sești, nu știi nici să le contraca
rezi), îl handicapează și pe planul 
apărării. în condițiile fortificării 
defensivei. prin suprapopularea 
careurilor, generalizarea tendinței 
de marcaj strict etc. „schema" în
șelătoare, imprevizibilă, greu de 
parat, la loviturile libere sau șutul 
surprinzător de la distanță, peste 
o apărare gata grupată. în direc
ția unui portar cu atenția distri
buită, firesc, în altă parte, pot de
veni mijloace de a puncta, eficace, 
uneori arme singulare, determi
nante.

cfstiguri :
570.237 leidin

I :

de 
care
«7 39 43 44

a n-a : 41 23 2

9

22

în

Fond
1.303.453 
report.

Extragerea
19 29 65 34

Extragerea
28 77 10 6 47

Plata cîștigurilor va începe
Capitală de la 2 decembrie 1974 
pînă la 22 ianuarie 1975, în țară 
de la 4 decembrie 1974 pînă la 
22 ianuarie 1975 inclusiv. Prin 
mandate poștale începînd de la 6 
decembrie 1974,



LA HANDBAL MASCULIN

ROMÂNIA U.R.S.S. 17-18
Teri s-au disput it în mai multe 

orașe din Suedia jocurile etapei 
a H-a din cadrul „Cupei mon
diale* la handbal masculin. Con- 
tinuînd să manifeste o acută lipsă 
de eficacitate/ accentuată și de 
accidentarea Iui Birtălân, selec
ționata română a pierdut meciul 
disputat la Orebro în compania 
echipei U.R.S.S. cu scorul de 
17—18 (8—12). Golurile au fost 
marcate de Kicsid 6, Tudosie 6, 
Gațu 2, Licu, Voina și Stockl, 
cite 1, pentru echipa noastră, Cî-

kaJaev 5, Lagutin 5, Oganezov 3, 
Kravțov 2, Maximov, Cernîșev și 
Plahotin, cite 1 pentru U.R.S.S.

Alte rezultate : Polonia — Un
garia 16—11 (11—5), în grupa A : 
R.D.G. — Cehoslovacia 18—12 
(9—4) și Iugoslavia — Suedia 
18—15 (8—9), în grupa B.

Astăzi este zi de odihnă, iar 
duminică în cadrul ultimei etape 
din preliminarii, echipa României 
va întîlni la Boras selecționata 
Poloniei.

TURNEE INTERNAȚIONALE
DE TENIS

„TROFEUL CARPATI“
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

litate este Cristina Petrovici. Râ- 
mîn deschise problemele portari
lor (mari fluctuații în cursul ace- 
leeași partide) și coordonatorului 
de joc. în această din urmă ches
tiune, noi credem că rezolvarea 
stă în întrebuințarea cu mai mul
tă încredere a iui Ilie-Pițigoi.

Fără îndoială, o mai amănunți
tă analiză a jocului echipei noas
tre reprezentative scoate în evi
dență si alte tare, pentru că, nu 
trebuie să uităm, și ea se află la 
începutul pregătirilor. Replierea 
este greoaie, în apărare se crează 
— din neatenție — breșe. Iar în 
atac nu există încă o conlucrare 
eficientă între interi și pivoți. în 
sfîrșit, extremele nu se plasează 
astfel încît să desfacă apărarea 
adversă.

O remarcabilă prestație are 
pînă acum reprezentativa secun
dă. Este firesc, deoarece ea cu
prinde jucătoare valoroase, unele 
chiar la fel de bune ca și cele 
din prima reprezentativă (Irene 
Oancea, Georgeta Lăcustă, Viori
ca Cojocărița, Viorica Ionică).

Cîteva cuvinte despre celelalte 
formații. Echipa Iugoslaviei nu 
se regăsește deocamdată în joc 
și nu este exclus ca titlul mondial 
sâ-i apese prea tare umerii. Re
prezentativa U.R.S.S., deși foarte 
tînără, dobîndește rezultate prin 
subordonarea tuturor eforturi
lor interesului comun, prin efec
tuarea unui travaliu constant de-a 
lungul întregii partide, prin spe
cularea prompta si eficienta a 
slăbiciunilor adversarului. For
mația Poloniei, deși extrem de 
ambițioasa, n-are încă resurse 
tehnico-tactice cu ajutorul căro
ra să se impună într-o competiție 
— turneu. Reprezentativa R. D. 
Germane este cea care — fața 
de C.M. din Iugoslavia — ni se 
pare în cel mai accentuat progres. 
Alcătuită în marea sa majoritate 
din jucătoare foarte tinere, echi
pa lui Peter Kretzschmar și-a 
construit un sistem defensiv ex
trem de eficace.

Vineri a fost zi de odihnă. E- 
chipele au făcut o excursie la 
Sinaia și antrenamente de men
ținere, s-au pregătit fizic și, mai 
ales, psihic pentru ultima parte, e- 
vident cea mai grea, a celei de 
a XV-a ediții a „Trofeului Car- 
pația. Pe fetele noastre le așteap
tă meciurile cu Uniunea Sovieti
că (sîmbătă) și Iugoslavia. cam
pioană mondială (duminică).

TELEX

BUENOS AIRES (Agerpres). — 
Argentinianul Guillermo Vilas, 
considerat de pe acum cîștigător 
al „Marelui premiu F.I.L-T.* pe 
anul acesta, l-a eliminat cu 6—1, 
6—4 pe maghiarul Barany, califi- 
cîndu-se pentru sferturile de fi
nală. Cornejo (Chile) a cîștigat cu 
6—1, 7—5 meciul cu iugoslavul
Franulovici.

JOHANNESBURG (Agerpres). —
în optimile de finală : Connors —

de tenis de masă
Franței

ECHIPA FEMININA
A ROMÂNIEI VICTORIOASA

In sala Pierre de Coubertin 
Paris au început campionatele 
temaționale de tenis de masă _ _ 
Franței. In prima întîlnire din 
cadrul competiției feminine pe e- 
chipe. reprezentantele României 
au întrecut cu 3—0 formația 
Austriei și cu 3—1 echipa R. F. 
Germania. In alte două întîlniri 
feminine : R. F. Germania — Bel
gia 3—0, Franța — Olanda 3—2.

din 
in- 
ale

MAKKINEN ÎNVINGĂTOR
IN RALIUL ANGLIEI

Raliul automobilistic al Angliei, 
penultima probă contînd pentru 
campionatul mondial al raliurilor, 
a fost cîștigat de finlandezul Timo 
Makkinen.

Yuil 6—0, 6—1 ; Ashe — Moore 
6—1, 6—2 ; Okker — McMillan 
6—2, 4—6, 6—1 ; Ramirez — Onny 
Parun 0—6, 6—0, 7—5 ; Rosewall 
— Gisbert 6—4, 7—6, Solomon — 
Cox 6—2, 6—4.

PARIS (Agerpres). — întîlnirile 
din turul 3 ale competiției euro
pene de tenis pe teren acoperit 
se vor desfășura înainte de 2 de
cembrie. Cu acest prilej, se vor 
desfășura trei meciuri : Olanda— 
Cehoslovacia , Ungaria—Bulgaria 
și Italia—Danemarca, primele echi
pe fiind gazde. învingătoarele din 
aceste partide se vor califica, ală
turi de echipa Suediei, la turneul 
final, programat între 13 și 15 de
cembrie, la Stockholm.

Volei. Rezultate din Cupa campionilor 
europeni la volei masculin : Middel- 
iart (Danemarca) — Leixoes (Portu
galia) 3—2 (—7, —8, 2, 3, 14); în tur : 
2—3. dar echipa daneză s-a calificat 
la setaveraj ; Panini Modena — Steaua 
Roșie Belgrad 3—1 (13, 8, —7, 5). 
Campioana italiană, care pierduse pri
mul meci cu 2—3, s-a calificat în 
turul următor.
Ciclism. Ciclistul belgian Eddy 
Merckx a sosit la Paris pentru a 
primi trofeul „Super Prestige Pernot“ 
ce se acordă anual celui mai bun 
rutier profesionist din lumeT în ca
drul unei recepții, la sediul cotidianu
lui francez „L’£quipe“, Merckx a pri
mit și o plachetă omagială pentru cea 
de a 5-a victorie în Turul Franței.
Șah. în turneul de la Veneția, după 
11 rfmde, conduce Smîslov cu 8 p, 
urmat de Liberson (învins surprinză
tor de italianul Cosulich) cu 7^2 P.

Judo. Câștigătorii C.E. de juniori, 
desfășurate la Tel Aviv : Felice Ma
riani (Italia) — cat. 63 kg, Graham 
Ives (Anglia) — peste 93 kg, Ernst 
Steimiske (Austria) — 70 kg, Teo 
Kneggens (Olanda) — 80 kg, Alfred 
Reichl (Austria) — 93 kg.
Fotbal. în campionatul unional de 
fotbal : Zenit Leningrad — Dinamo 
Kiev 2—0, Dinamo Tbilisi Zaria 
Voroșilovgrad 3—2. în clasament : Di
namo Kiev 40 p, Spartak Moscova 
39 p, Cemomoreț Odessa 35 p etc.

ANATOLI KARPOV - ȘALANGERUL
LUI ROBERT FISCHER!

R. 0. GERMANA
LA POPICE (juniori)

CORESPONDENTĂ DIN ITALIA

Desfășurat timp de peste două 
luni, la Moscova, meciul de șah 
dintre marii maeștri sovietici 
Anatoli Karpov și Victor Korci- 
noi a luat sfîrșit aseară. în ul
tima partidă, a 24-a, avînd pie
sele albe, Karpov a respins în
cercările adversarului său de a 
obține avantaj, remiza fiind 
consemnată la mutarea 31-a.

Cîștigînd meciul cu scorul de 
3—2 (19 remize) Anatoli Karpov 
devine șalangerul oficial al lui 
Robert Fischer în meciul pentru 
titlul suprem. Conform regula
mentului, Fischer trebuie să a- 
nunțe la F.I.D.E., pînă la 1 apri
lie 1975, dacă este dispus să 
susțină întîlnirea. în caz că ma
rele maestru american va refuza 
să joace meciul, Karpov va fi 
declarat campion al lumii.

Tinerii popicari români care se 
pregătesc pentru C.E. de ' 
din 1975 susțin azi și mîine 
și importantă întîlnire de 
care, de data aceasta în 
nia puternicelor formații 
niori ale R. D. Germane. _  „
turile românești s-au făcut unele 
modificări față de cele care au 
evoluat, cu cîtva timp în urmă, 
in meciurile cu selecționatele Un
gariei. Au fost incluse în lotul 
feminin tinerele reșițence Eugenia 
Holesch — dublă campioană re
publicană — și Melania Lăcătușu 
— campioană la perechi, iar la 
băieți vor fi încercați Gh. Flo
rian (Rulmentul Brașov) și V. Ivan 
(Rafinăria Teleajen Ploiești). Par
tidele cu reprezentativele R. D. 
Germane vor avea loc la Ploiești, 
pe arena Rafinorul.

juniori 
o nouă 
verifi- 

compa- 
de ju- 
In lo-

Fază din meciul de hochei Cehoslovacia B — România (6—0). disputat 
'm- . .. . .... întreprins de selec-

de fundașul Antal
la Morges (Elveția), in timpul recentului turneu 

ționata țării noastre. Portarul Netedu, protejat 
(nr. 6) respinge pucul șutat de Joun (Cehoslovacia).

Foto :

ARKADI VOROBIOV 
LA CATEDRA

în anii de după război, 
unul dintre cei mai buni 
halterofili ai lumii a fost 
sovieticul Arkadi Vorobiov. 
După ce s-a distins in rîn- 
durile Armatei Roșii în 
timpul războiului antihitle
rist, fiind decorat cu nu
meroase ordine și medalii, 
Vo rob iov a cîștigat de 5 
ori titlul de campion mon
dial și de două ori titlul 
de campion olimpic (1956 
și 1960) la categoria semi
grea. După terminarea ac
tivității com petition ale, Ar
kadi Vorobiov și-a luat 
doctoratul în medicină, 
fiind astăzi șef de catedră 
la Institutul central de cul
tură fizică din Moscova.

De curînd. Arkadi Voro
biov a împlinit vîrsta de 
50 de ani, prilej cu care a 
fost sărbătorit șl decorat 
cu „ Ord inul Lenin®.

SPORTIVII ANULUI

A si început valul pre
mierilor sportive anuale. 
Anglia a deschis lista, a- 
nunțînd că boxerul “ ' 
Conteh — campion 
dial european, ăl 
monwealthulul șl al 
Britanii la categoria .__
ră (profesioniști) — a fost 
desemnat drept sportivul 
anului 1974. Ziariștii en
glezi l-au preferat cu 377 
de voturi, înaintea cam
pionului european de

John 
mon- 
Com- 
Marii 
ușoa-

, KARPOV, noua și marea stea a șahului sovietic, s-a născut în anul 195?^.
la Zlatoust. A învățat jocul la vîrsta de 4 ani, de la tatăl său, frecventînd apoi cercă» 
ae ol reiatului p>onierilor din această localitate. Mai tirziu, în timpul școlii,
urmată la Moscova, de pregătirea talentatului jucător s-a ocupat fostul campion al 
lumii. Mihail Botvinnik.

Piimul succes internațional l-a obținut în 1969, cind a devenit campion mondial 
de juniori. Cîșțigă în continuare mari turnee (Moscova, Hastings, San Antonio, Ma
drid, turneul interzonal de la Leningrcd). în 1973, Asociația internaționa’fc^n ziariști
lor de șah (A.I.P.E.) îi atribuie premiul său anual (Oscar), acordat celui mai bun 
jucător a! lumii. Pentru o deveni șalcngerul lui Robert Fischer, Anatoli Karpov i-a 
in.ins consecutiv, in meciurile candidațiior, pe Lev Polugaevski, Boris Spasski și Vik
tor Korcinoi. cste student la Institutul de științe economice din Leningrad.

După Rotterdam, problemele campionatului

AS.L LAUSANNE

CU SCHIUR1LE 
LA 6 OOO M !

găzduirea Jocuriicr Olimpice 
din Î9S4. rîn același școp „se 
antrenează" și orașul Teheran 
(vezi Jocurile Asiatice din 
septembrie trecut și Univer
siada viitoare pe care o va 
găzdui). Se presupune că alte 
candidate pentru J.O. 1984 ar 
putea fi orașele Lyon, Syd
ney și Praga.

înainte de a ne referi ia campionat, 
care va cunoaște duminică citeva par
tide interesante, merită să ne întoar
cem o cîipă asupra meciului susținut 
de „azzurri* în Olanda. Rezultatul, 
după cum se știe, nu le-a fost favora
bil. Dar meciul a scos la iveală cîteva 
lucruri interesante. Înainte de toate, 
consacrarea deplină a unuia dintre 
Jucătorii foarte tineri — Antognoni.

atletism pe 5 000 m, Bren
dan Foster, care n-a ob
ținut decât 258 de voturi, 
și a campionului european 
de maraton. Ian Thomp
son. Sportivă a anului a 
devenit Gillian G i 1 k s, 
campioană europeană de 
badminton la simplu, 
dublu și mixt.

SPORT IN ADINCURI

Lîngă Cracovia se gă
sește una dintre cele mai 
vechi și mai pitorești sa
line din Europa, Wieliczka 
Sol, Ea are un labirint 
de galerii care însumează 
peste 200 km. O parte din
tre ele au devenit un in
teresant muzeu, foarte 
frecventat de turiștii stră
ini. O curiozitate demnă de 
reținut o constituie una 
dintre grotele muzeului, 
transformată într-o mo
dernă sală de sport, în 
care se poate juca tenis, 
volei, baschet, handbal 
etc. și care servește, 
asemenea, ca sală 
spectacole.

de 
de

Festivalul Internațional 
al filmului de schi, care a 
avut loc la Paris, în sala 
Mutualite, a acordat pre
miul întii, trofeul „Schiul 
de aur*, lui Sylvain Sau- 
dan (Elveția) pentru 
mul său 
versantul 
muntelui 
m) în 
care a decernat 
în unanimitate, a 
cătuit din ziariști 
de

ffl.
„Coborirea pe 
sud-estic 

McKinley 
Alaska*.

specialitate.

al 
(6 180 

Juriul, 
premiul 
fost al- 
sportivi

SPRE MONTREAL, 
LA 75 DE ANI !

CU prilejul unui con
curs de tir desfășurat în 
orașul canadian Glanford, 
s-a constatat că un anu
me Tom Blngle a realizat 
cel mai mare număr de 
puncta pe țintă, deși la 
întrecere erau prezențl și 
doi membri ai echipei na
ționale canadiene.

Iată, însă, și poanta a-

cested vești : Bin gle 
în virstă de 73 de ani I 
Deloc impresionat de suc
cesul său, veteranul a 
declarat ziariștilor : „Peste 
doi ani voi avea 75 de ani 
— tocmai vîrsta cea mai 
potrivită pentru a obține 
Ia Montreal medalia de 
aur

ANTRENAMENTELE 
GAZDELOR OLIMPICE

Comisia executivă a C.I.O. 
a omologat programul marilor 
competiții continentale, căro
ra le acordă patronajul olim
pic. Pe acest program figu
rează : Jocurile Mediteraneene
— în septembrje 1975, la Al
ger : Jocurile Panamericane
— între 12 și 26 octombrie 
1975, la Mexico ; Jocurile 
africane — in septembrie 1977, 
la Alger.

După cum se constată, ca
pitala Algeriei își testează 
capacitatea organizatorică in 
mari manifestații sportive și 
aceasta ar putea confirma 
vestea despre intenția orașu
lui Alger de a candida la

AUTOBIOGRAFIA 
UNEI CAMPIOANE

în iulie 1973, la cea de a 
13-a sesiune a Academiei O- 
îimpice Internationale, tinutâ 
la Olimpia, în Grecia, fosta 
campioana olimpica la arun
carea discului, Lia Manoliu, a 
prezentat o dizertatie consa
crata carierei ei sportive și 
celor 6 participări la locurile 
Olimpice. Expunerea atletei ro
mânce a stîrnît un 1ar<j ecou, 
fUnd ulterior reprodusa în nu
meroase publicații europene. 
Zilele trecute. Institutul Cari 
Diem de pe lingă Școala su
perioara de sport din Koln 
ne-a fâcut o plâcutâ surpriză, 
publicînd dizertațîa Liei Ma
noliu într-o broșura în lim
ba germana. Broșura poarta 
numărul 6 și face parte dîn- 
tr-o colecție de publicații in
titulată „Contribuții la ideile 
olimpice". Broșura poartă tit
lul „Sportul m-a ales... (Au
tobiografia unei 
olimpice)" și este 
recomandată într-o 
prefață semnată
Daume, vicepreședinte 
C.I.O.

campioane 
călduros 
sensibila 

de Will!
al

Apol, descoperirea că olandezii nu 
sînt Imbatabili, să ne amintim că ar
bitrul le-a refuzat italienilor un pe
nalty în momentul cind conduceau 
cu 1—0 ! Ce s-ar fi întîmplat în con
tinuare dacă gazdele s-ar 11 văzut cu 
un dezavantaj de două goluri ’

Dar să revenim la campionat. Bo
logna— după cum spune antrenorul 
Pesaola — traversează o perioadă 
magică și va trebui să cîșt.ige meciul- 
derby al etapei, în fața lui Torino, 
pentru a-și consolida poziția în cla
sament.. Firește, nu la fel gindește 
antrenorul torinez, Fabbri, care însă 
nu va putea lua loc pe bancă, dato-4 
rită unei suspendări pe două luni, ca 
urmare a protestelor sale adresate 
arbitrului la meciul Torino —> Floren
tina.

Dintre celelalte meciuri interesante, 
amintim întîlnirea Cesena — Napoli, 
atît pentru perioada fericita pe care 
o traversează echipa lui Vinlcio, cit 
și pentru faptul că Cesena, în urma 
unor episoade, înfierbîntate care s-au ( 
petrecut la sfjrșitul meciului eu Ju
ventus, va trabui să se lipsească de‘ 
portarul Bora’nga șl de mijlocașul 
Festa, amîndoi suspendați. I.azio va 
juca cu Cagliari, Inter la Genova cu. 
Samptiorta, iar Milan .pe teșen pro-, 
prii! cu Ascoll. Nici Lazio și nici Mi
lan n-ar trebui să scape victoria.

CESARE TRENTINI

MARATONUL
DE LA FUKUOKA

La 8 decembrie se va desfă
șura tradiționalul maraton inter
național de la Fukuoka (sudul 
Japoniei). La această dificilă 
Probă care măsoară 42,195 km 
și-au anunțat participarea, în a- 
fara atleților japonezi, și 8 aler
gători de peste hotare. Printresf 
favoriții probei se numără cam
pionul olimpie, americanul Frank 
Shorter, Steward (Anglia), Paria- 
vinta (Finlanda) și Chettle (Aus
tralia).
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