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MIȘCAREA SPORTIVĂ RAPORTEAZĂ
MARELUI FORUM AL COMUNIȘTILOR, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU, 
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PA TRIEI NOASTRE, succesele dintre cele două Congrese:
STRĂLUCIT VIITOR!

A
stăzi se deschid, la Bucu
rești, lucrările celui de-al 
XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. 
Așteptat cu enorm interes,
pregătit și întîmpinat de

toți cei 2 400 000 de comuniști, de
întregul nostru popor într-o atmos
feră de vibrantă însuflețire, de înal
tă efervescență politică și puternic 
avînt creator. Congresul constituie 
un eveniment de însemnătate istorică 
in viața partidului și a țării, pentru 
dezvoltarea pe trepte superioare a 
societății românești.

Marele forum al comuniștilor va 
face un cuprinzător bilanț al stră
lucitelor succese obținute de po
porul nostru — sub conducerea par
tidului — în perioada care s-a 
scurs de la Congresul al X-lea și 
care poate fi considerată drept cea 
mai rodnică din noua istorie a țării.

In acești ultimi cinci ani, stilul de 
muncă dinamic și atît de apreciat al 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
de a dialoga continuu, neîntrerupt, 
cu cadrele de partid, cu masele 
largi populare, s-a manifestat cu 
o amploare considerabil sporită, re
petatele sale indicații și îndemnuri 
adresate cu prilejul celor 118 vizite 
de lucru efectuate în toate județele 
țării și 44 în Capitală, precum și cu 
ocazia celor 50 de conferințe ți 
consfătuiri organizate la nivel na
țional stimulînd puternic spiritul de 
întrecere al clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii, determi- 
nînd pretutindeni o substanțială îm
bunătățire a activității, pe toate 
planurile. înfăptuind neabătut ho- 
tărîriie Congresului al X-lea, ole 
Conferinței Naționale, răspunzirtd 
prin fapte vrednice de admirație in- 
suflețitoarei chemări a secretarului 
general al partidului de a realiza 
cincinalul înainte de termen, po
porul nostru a străbătut o etapă de 
cea mai mare importanță pe dru
mul edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, etapă care 
a demonstrat o dată mai mult creț- 
terea rolului conducător al partidu
lui, ca ți unitatea de voință și de 
acțiune dintre partid și întreaga 
noastră națiune.

întemeindu-se pe marile înfăptuiri 
de pină acum — care au adus 
României stima și admirația între
gii lumi — documentele pentru 
Congresul al XI-lea, proiectul pri
mului Program al partidului și pro
iectul de Directive, prefigurează un 
viitor deosebit de luminos poporului 
român, jalonind — pe o îndelun
gată perioadă, pînă în pragul mi
leniului al treilea — direcțiile pro
gresului țării pe drumul edificării 
societății socialiste multilateral dez-

voltate ți al inaintârii spre comu
nism.

Supuse în prealabil dezbaterii tu
turor comuniștilor, organizațiilor de 
masă și obștești, de fapt a întregii 
noastre națiuni, aceste documente 
programatice, de o excepțională va
loare teoretică și practică, docu
mente care poartă amprenta puter
nicei personalități a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU și in care 
sint magistral sintetizate concepția 
ți politica științifică a partidului 
nostru, experiența dobindită in ope
ra de construcție a noii orinduiri ți 
contribuția la îmbogățirea tezauru
lui gindirii materialist-dialectice ți 
istorice, au întrunit o unanimă apro
bare ți adeziune. Demonstrind înal
ta responsabilitate patriotică cu 
care partidul nostru se preocupă 
de rezolvarea problemelor vitale ce 
privesc dezvoltarea actuală și de 
perspectivă a României socialiste, 
proiectele de Program ți de Direc
tive — care urmează a fi ratificate 
de Congres — poartă deopotrivă 
girul de profundă angajare al tu
turor comuniștilor, al intreguhd po
por, care s-a arătat decis să-ți con
sacre toate energiile ți capacitatea 
creatoare înfăptuirii obiectivelor

(Continuare fn pag. a î-a)
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MEDALII CUCERITE

LA JOCURILE OLIMPICE

LA CAMPIONATELE MONDIALE
LA CAMPIONATELE EUROPENE

Anul 1974, cel mai bogat an al participării sportivilor români 
la campionatele mondiale; 45

care 30 de medalii (5 de
de medalii (10 de aur) dintre 
aur) la sporturile olimpice

In ansamblul strălucitelor realizări ale poporului 
român, in perioada dintre Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român, din anul 1969, și cel de al 
XI-lea Congres al partidului, care iși deschide azi lu
crările, tineretul sportiv al Țării noastre a făcut pro
grese remarcabile. în acești cinci ani palmaresul 
sportiv international al României Socialiste a cunoscut 
cele mai inalte cote, iar anul 1974 se înscrie ca cel 
mai prodigios an din istoria sportului românesc.

Intr-un singur glas, cei mai 
raportează cu mindrie marelui 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
obținute la Jocurile Olimpice, 
diale și europene, victorii și clasificări care au stîr- 
nit admirația opiniei sportive mondiale.

3 campioni olimpici, 30 de campioni mondiali și 23 
de campioni europeni, din 1969 pină in prezent, iată 
bilanțul de aur al perioadei 1969—1974. In mod special,

buni sportivi ai țării 
forum al comuniștilor, 
succesele prestigioase 
la campionatele mon-

anul 1974 culege roadele deosebite ale neprețuitului 
sprijin acordat de partid mișcării sportive, personal 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu. Hotărirea 
C.C. al P.Că. din februarie-martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației fizice și spor
tului a întărit mișcarea sportivă, conducerea aces
teia ți le-a dat un impuls general remarcabil, con
cretizat, după aproape doi ani, cu cele mai substan
țiale performanțe obținute vreodată de sportivii noș
tri in termen de un an. In anul 1974, an al campiona
telor mondiale, sportivii români au cucerit un număr 
record de 30 de medalii la sporturile olimpice, înscri- 
indu-se, intr-un clasament neoficial al sumei meda
liilor, pe locul al V-lea in lume, după U.K S.S, (117 
medalii), R.D. Germană (91), S.U.A. (71), Polonia (33) 
și înaintea R. F. Germania (26), Bulgariei (24), Japo
niei (22), Ungariei (19), Cehoslovaciei (14), Cubei (13), 
Marii Britanii (13), Italiei (12), Iugoslaviei (9), Fran
ței (8) etc.

RECUNOȘTINȚA!
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Pornită din șase col
țuri ale țării, ștafeta 
pionierească WNOI CREȘ
TEM ODATĂ CU 
ȚARA*, dedicată celui 
de-al XI-lea Congres al 
partidului, a sosit 
minică dimineața în 
pitală. Primirea ei 
făcut într-un cadru
bătoresc în fața Muzeu
lui de istorie a partidu
lui, în prezența a sute 
de pionieri bucureșteni 
veniți să-i întîmpine pe 
colegii lor, mesageri ai 
salutului călduros adre
sat marelui 
muniștilor, 
iubit fiu 
tovarășului
CEAUȘESCU.

Festivitatea de 
mire a ștafetei s-a des
fășurat în prezența to
varășilor Virgiliu Radu-

forum al co- 
celui mai 
al patriei, 

NICOLAE

pri-

lian, președintele Consi
liului Național al Orga
nizației — 
stantin 
tar al 
nicipal 
P.CJt., 
ților ' 
nicipal U.T.C., 
rului Educației și învâ- 
țămintului. Pionieri din 
localitățile șl județele 
situate pe traseul ștafe
tei au raportat, in cu
vinte vibrante, succesele 
lor la învățătură și în 
activitatea patriotic-ob- 
ștească, angajîndu-se să 
obțină rezultate mereu 
mai bune, care să cin
stească organizația 
voluționară pe 
reprezintă și să 
tească eforturile 
partidul le face 
creșterea și ețjpcarea ti
nerelor vlăstare.

i Pionierilor, Con- 
Nicolae, secre- 

Comitetului mu- 
Bucureștl al 

a reprezentan- 
Comitetului mu- 

Ministe-

re- 
care o 
răsplă- 
pe care 
pentru
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Moment de la festivitatea de primire a ștafetei. Fota: Vasile BAGEAC



„ȘTAFETA CONGRESUL AL Xl-lea
AL P. C. R.“ - VIBRANT OMAGIU 
AL TINERETULUI BUCUREȘTEAN

„ȘTAFETA CONGRESUL AL 
XI-LEA AL P.C.R." — vibrant o- 
magiu de dragoste și recunoștin
ță adus de tineretul sportiv al 
Capitalei conducerii partidului 
nostru tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU — s-a încheiat du
minică la amiază pe stadionul 
Dinamo. Aproape 800 de tineri și 
tinere, muncitori, elevi, studenti. 
militari, au fost purtătorii ulti
mului schimb al mesajului, prin 
care se raportează forumului su- 

al comuniștilor realizările 
obținute de mișcarea sportivă 
bucureșteană.

Ora 14,45. Maestrul emerit al 
sportului Carol Corbu, urcat pe 

podiumul din fața tribunei oficiale, 
dă citire cuvintelor adresate din 
inimă Congresului al Xl-lea, prin 
care tineretul sportiv se alătură 
voinței întregului nostru popor, 
aceea de realegere a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU In înalta 
funcție de secretar general al 
partidului. In același mesaj se 
exprimă, totodată, angajamentul 
tinerilor sportivi ai Capitalei de 
a munci cu șl mai mult elan pen
tru transpunerea In viață a Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. al P-C.R. din 
februarie—martie 1973 cu privire 
la dezvoltarea continuă a educa
ției fizice și sportului.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV 
AL C.N.E.F.S.

CAMPIONATUL

DE ȘAH

Vineri 22 noiembrie a avut loc 
ședința lunară a Biroului Execu
tiv al C.N.E.F.S. Cu acest prilej, 
pe baza unor informări prezentate 
de federațiile de specialitate, a 
fost analizată pregătirea și par
ticiparea loturilor olimpice de 
gimnastică, caiac-canoe, box și tir 
la Campionatele Mondiale din a- 
ceastă toamnă, stabilindu-se mă
suri pentru activitatea în anul vi
itor la nivelul corespunzător ce
rințelor unei cit mai bune pre
zentări la J.O. din 1976.

Biroul Executiv a adoptat mă
suri privind desfășurarea muncii 
politico-ideologice și cultural-edu
cative în rîndul sportivilor de per
formantă : a aprobat planul uni
tar de cercetare științifică in do
meniul educației fizice și spor
tului.

Au fost prezentate informări 
privind controlul întreprins de 
brigăzi ale C.N.E.F.S. in județele 
Botoșani, Vilcea. Mehedinți, Si
biu și la Clubul Rapid București. 

Biroul Executiv a ratificat măsu
rile luate de F. R. Fotbal în ur
ma prezentării nesatisfăcătoare a 
echipelor noastre în Cupele eu
ropene intercluburi din acest an? 
Totodată, a fost adoptat planul 
de pregătire a lotului național de 
tenis pentru Cupa Davis, ediția 
1975.

A fost prezentată o informare 
asupra recentei vizite a delegației 
C.N.E.F.S. în R. F. Germania.

In încheierea lucrărilor ședinței, 
tovarășul general It. Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a relevat importanța 
transpunerii integrale în practică 
a concluziilor rezultate din anali
zarea în cadrul Biroului Executiv 
a activității loturilor olimpice și 
necesitatea îndeplinirii ferme și 
la timp a indicațiilor date, în 
scopul reprezentării sportului ro
mânesc la nivelul cel mai ridicat 
al posibilităților sale în marile 
competiții internaționale și în 
special la Jocurile Olimpice.

Cele șase egalități înregistrate pe 
tabela de turneu, ar putea lăsa im
presia că runda a 8-a a finalei cam
pionatului național de șah a fost 
destul de liniștită. în realitate, însă, 
lucrurile nu s-au petrecut așa. Pen
tru că, multe dintre remizele serii 
au fost consemnate la capătul unei 
lupte grele, iar partidele centrale 
ale reuniunii au fost decise. Rezul
tate : Urzică — Mititelu, Macarie — 
Radovici, Ghindă — Pavlov, Ilijin — 
Buză, Vaisman — Voiculescu, Ker- 
tesz — Pușcașu */2—'/, ; Georgescu — 
Stanciu 1—0, Ungureanu — Șubă 
0—1, Partos — Griinberg 0—1 (!).

Aseară s-a Jucat runda a 9-a, cu 
care finala a intrat în cea de a doua 
jumătate a desfășurării sale. Iată 
rezultatele : Radovici — Partos
*/2—V2, Buză — Georgescu */■_.—V2, Mi
titelu — Macarie intr, Pușcașu — 
Urzică într. Pavlov — Kertesz 1—0, 
Griinberg — Ungureanu într. Stan
ciu — Ghindă 1—0, Voiculescu — 

Ilijin 0—1, Șubă — Vaisman într.

CLASAMENTUL : Mititelu (1), Par- 
toș 6 p., Ilijin 5*/2 P-, Urzică (2), Ra
dovici, Stanciu 5 p etc.

Astăzi este zi liberă.

PATRIEI NOASTRE, 
STRĂLUCIT VIITOR!

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, ÎN DIVIZIA A LA RUGBY

0 ETAPĂ CU REZULTATE NORMALE
(Urmare din pag. 1)

prevăzute in aceste documente, edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate.

Cu prilejul acelorași ample și în
suflețite dezbateri care cu precedat 
și pregătit Congresul, în adunările 
și conferințele de pqrtid, în plenul 
Marii Adunări Naționale ți al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, într-o impresionantă una
nimitate ți cu un puternic entuzi
asm, s-a exprimat voința comuniști
lor, a tuturor oamenilor muncii, a 
întregului popor, ca în inalta func
ție de secretar general să fie reales 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Această fermă opțiune reflectă, o 
dată mai mult, încrederea, stima și 
dragostea fierbinte a intregii noas
tre națiuni față de incercatul ți 
neobositul său conducător, de nu
mele căruia sînt indisolubil legate 
elaborarea și transpunerea în viață 
a politicii interne ți internaționale 
a partidului, marile înfăptuiri obți
nute în edificarea noii orînduiri, în 
întreaga viață economică ți socială 
a țării, afirmarea tot mai puternică 
a României pe plan mondial, în 
spiritul celor mai înalte aspiroții 
și idealuri de pace ți colaborare 
între popoare. Prețuind aceste ex
cepționale merite ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, eminent 
conducător revoluționar ți înflăcărat 
patriot, poporul nostru vede in rea
legerea sa ca secretar general al 
partidului chezășia sigură a conti
nuării ți amplificării vastei opere 
constructive de pină acum, a înfăp
tuirii grandiosului program de îna

PESTE 200 DE SCRIMERI ÎN ÎNTRECERE
Peste 200 de trăgători din Bucu

rești, Brașov și Ploiești au luat 
parte în sala Floreasca II din Ca
pitală la un concurs de scrimă 
In cinstea Congresului partidului, 
întrecerile, desfășurate la toate 
categoriile de virstă, au fost do
minate de sportivii clubului 
Steaua, care și-au adjudecat tro
feul pus în joc.

Iată cîștigătorii :

ÎNVINGÎND PE POLITEHNICA.

Disputată ieri, etapa a 7-a a 
Diviziei A la baschet feminin a 
produs, printre altele, o modi
ficare importantă în clasament, 
și anume trecerea echipei I.E.F.S. 
pe primul loc, ea fiind singura 
care a înregistrat doar o înfrîn- 
gere. Iată rezultatele și unele a- 
mănunte i

I.E.F.S. — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 71—65 (29—39). Ex
celentă partidă au oferit aceste 
fruntașe ale baschetului nostru 
feminin I Tempo rapid, frecven
ță ridicată a aruncărilor la coș, 
combativitate deosebită, schimbări 
spectaculoase pe tabela de scor, 
iată caracteristicile meciului. 
I.E.F.S. a început bine (18—14 în 
min. 9), dar adversarele au prac
ticat în următoarele 10 minute 
un joc cu totul remarcabil, da
torită căruia au obținut un avans
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intare a României spre comunism.
Subscriind din toată inima aces

tei mature și lucide opțiuni, din- 
du-ți deplina adeziune Io documen
tele programatice care vor fi opro- 
bate de Congres, tineretul sportiv 
al țării îți exprimă nemărginita sa 
dragoste ți recunoștință față de 
partid, de conducerea sa, de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, pentru 
grija permanentă pe care o poartă 
dezvoltării educației fizice ți sportu
lui in patria noastră, pentru spriji
nul substanțial, sub toate aspectele, 
acordat Intârindu-se și afirmindu-se 
tot mai mult în perioada cate o 
trecut de la Congresul ol X-lea ol 
partidului, îndeosebi după Hotări- 
rea Plenarei C.C. ol P.C.R. din fe
bruarie — martie 1973, care i-o 
trasat Jaloane precise și i-a dat o 
orientare clară ți sigură, stimulind-o 
în vede’ea unei îmbunătățiri de 
esență a activității ei generale, 
mișcarea noastră sportivă — con
dusă ți îndrumată de partid — este 
astăzi in măsură să raporteze ma
relui forum al comuniștilor succese 
de seamă atit in sportul de masă, 
cit ți in cel de performanță.

Cu convingerea ca perspectivele 
strălucite pe care Congresul le des
chide țării noastre, în toate dome
niile de activitate, se răsfring — 
așa cum rezultă și din proiectele 
de Program și Directive — și asu
pra educației fizice ți a sportului, 
tineretul sportiv al țării salută cu 
căldură marele forum al comuniști
lor ți se angajeozâ ca, alături de 
întregul popor, să muncească cu 
avint ți pasiune pentru îndeplinirea 
hotăririlor ce se vor adopta.

JUNIORI : floretă fete : Adri
ana Băcioiu (Șc. sp. 1 Bac.) ; sa
bie : FL Păunescu (Progresul 
Buc.) ; spadă : T. Bălănescu (Pro
gresul Buc.) ; floretă băieți : O. 
Gogoașe (UI. sp. șc. Buc.).

TINERET-SENIORI : floretă fe
te : Magdalena Bartoș (Steaua) ; 
sabie : AL Nilka (Steaua) ; spa
dă : A. Pongraț (IMF Tg. M.) ; 
floretă băieți : C. Moise (Steaua).

I.E.F.S., PE LOCUL I IN CAMPIONATUL FEMINiN DE BASCHET
de cinci coșuri. în mod surprin
zător, baschetbalistele de la Po
litehnica s-au „stins" chiar de la 
începutul reprizei secunde (doar 
Ecaterina Savu a evoluat la va
loarea ei), în vreme ce I.E.F.S., 
cu Viorica Balai în vervă deo
sebită și cu Ștefania Giurea din 
ce în ce mai sigură în acțiunile 
sub panouri, s-a impus treptat și 
a cîștigat destul de clar. Au în
scris i Balai 19, Giurea 17, Ca
potă 10, Mihalic 10, Basarabia 8, 
Portik 3, L. Rădulescu 4 pentru 
I.E.F.S., respectiv Savu 16, Cio
can 14, Tita 15, Pruncu 8, Sza- 
bados 10, Taflan 2. Arbitrii V. Po
pescu si N. Iliescu au condus 
foarte bine. (D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
— CRIȘUL ORADEA 52—47 
(26—18). Studentele au obținut 
victoria datorită superiorității sub 
panou și preciziei aruncărilor de 
la semidistanță. Cele mai multe 
puncte s Villanyi 18, Goian 12,

Sezonul internațional odată ter
minat, privirile amatorilor de 
rugby se îndreaptă spre campio
natul Diviziei A. Sîmbătă și du
minică s-au disputat partidele e- 
tapei a șasea, penultima, a turu
lui.

LA POMUL LAUDAT... Privind 
prin prisma ultimei lor întîlniri, 
Grivița Roșie și Rapid promiteau 
un rugby de calitate. Dar acesta 
a. cam lipsit sîmbătă. Nici una 
dintre țehipe nu a strălucit, iar 
dacă fosta campioană a cîștigat 
în cele din urmă cu 15—9 (9—0), 
faptul se datorește disciplinei sale 
tactice superioare. Simion (l.p.) 
este acela care deschide scorul 
(min. 3). Apoi nimic de semnalat 
pină în minutul 23. cîr.d încerca
rea de „drop“ a lui Milcă (Rapid) 
este stopată de bară. Jocul cade 
din nou in anonimat, pentru ca 
ultimul minut al reprizei să a- 
ducă unica încercare a partidei : 
tușă lingă butul feroviar, un a- 
părător scapă balonul. Pop e pe 
fază și-l culcă in terenul de țin
tă. Transformă Țibuleac și— 9—0.

Seria I : „U" Timișoara — 
Politehnica lăți 15—3 (6—0),
C.S.M. Sibiu — Steaua 0—3 
(0—3). Constructorul Buzău — 
Dinamo 3—3 (0—3). Sportul 
studențesc — Gloria 19—3 
<15—0) ; seria a It-a : Grivița 
Roșie — Rapid 15—9 (9—0),
Farul — Vulcan 46—0 . <16—0). 
T. C. Ind. Constanța — Rul
mentul Birlad 10—4 (6—0),
știința Petroșani — Agrono
mia Cluj-Napoca 25—0 <13—01.

In partea a doua a întîlnirii se 
joacă mai limpede, Rapid domi
nă. In min. 46 Milcă nu mai gre
șește „drop-ui" și tot el transfor
mă o l.p. în min. 55 și o alta în 
min. 70, aducind egâlarea. Dar 
„vulpoiul" Radu Demian (revenit 
pe teren ca jucător) dirijează bine 
grămada un minut mai tirziu și 
îi pune pe giuleșteni în situație de 
ofsaid. Simion transformă l.p. Si
tuația se repetă în final. A arbi
trat foarte corect Petre Ionescu. 
(G. RAEȚCHI).

CONDIȚII GRELE DE JOC. 
Derbyul de la Timișoara, disputat 
pe o vreme umedă și pe un teren 
anevoios, a revenit echipei loca
le Universitatea : 15—3 (6—0) cu 
Politehnica Iași. Punctele noului 
lider au fost realizate de Duțâ 
din L p. Pentru oaspeți a marcat 
Mihalcea (l.p.). S. Dragomirescu a 
arbitrat f. bine (P. ARCAN)'.

RECITAL FARUL. Elevii , lui 
Gh. Naca au înscris nu mai pu

Czmor 10 pentru „U“, respectiv 
Kiss 16, Chvatal 11. (C. CREȚU —
coresp.j.

OLIMPIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 74—67 (46—29). 
Tinerele sportive de la Olimpia 
au început furtunos și conduceau 
în min. 15 cu 37—14. Ele au zbur
dat și în continuare, dar pivotul 
advers Mariana Andreescu (34 p) 
a început să înscrie tot mai des 
și, ca urmare, scorul a devenit 
66—61 în min. 35. In final, jocul 
a fost foarte disputat, dar soarta 
partidei nu a putut fi schimbată. 
(P. IOVAN).

RAPID — C.S.U. GALAȚI 
70—67 (29—32). Datorită jocului
bun prestat de Gheorghița Bolo
van și Tatiana Radulescu, gălă- 
țencele au condus în min. 11 cu 
23—13. în continuare, însă, acțiu
nile excelente ale Ilenei Gugiu 
(24 p) au determinat ca echipa 
Rapid să egaleze. După o lungă 
perioadă de echilibru pe teren 
și pe tabela de marcaj, ferovia

țin de 8 încercări Vulcanului — 
scor : 46—0 (16—0) — prin Ianu- 
sievici 3, Dărăban, Marica, Varga, 
Eorșaru și Caragea. A mai marcat 
Bucos (o l.p., o l.p.c. și 4 transf.). 
A arbitrat bine G. Eftimescu (C. 
POPA)

MECI DIRZ, SPECTACULOS. 
Cealaltă echipă a litoralului, 
T. C. Ind., a învins Rulmentul cu 
10—4 (6—0), prin punctele realizate 
de Lovin. Grosu (încerc.) și Zam- 
firescu (transf.). Pentru oaspeți a 
înscris o încercare Crețu- A ar
bitrat bine Th. Witing (P. E- 
NACHE).

JOC ECHILIBRAT LA SIBIU. 
Campionii au evoluat foarte e- 
xact. Fundașul naționalei, Durbac, 
este autorul singurelor puncte 
(din l.p.c.). Deci, scor : C-S.M. Si

Obtinind victorii și in ultima etapa

DINAMO 
CAMPIOANĂ A

Ultimele confruntări ale Divi
ziei A la judo au avut loc, sîm
bătă și duminică, în sala Floreas
ca. La capătul acestora a fost de
semnată campioana țării și cele 
două echipe care au retrogradat. 
Iată citeva amănunte de la aces
te întreceri.

întreaga atenție a fost, firește, 
îndreptată spre partidele pe care 
le susținea Dinamo Brașov, singu
ra formație neînvinsă în etapele 
anterioare, candidată, întreptăți- 
țit, la titlul republican. în prima 
intîlnire, așa cum era de așteptat, 
garnitura brașoveană nu a avut 
„probleme" cu Șc. sp. Unirea Iași, 
de care a dispus, de altfel, la 
scor : 4—0. Doar la o categorie, 
mijlocie, ieșenii au reușit un e- 
gal prin T. Mihalache, în duelul 
cu I. lanoși. Așadar, confrunta
rea decisivă Dinamo urma să o 
susțină cu I.E.F.S., o echipă pu
ternică, a cărei victorie ar fi li
mitat șansele brașovenilor și — 
In schimb — ar fi relansat în 
cursa pentru titlu echipa Dinamo 
București, întrecută pină atunci 
numdț de formația brașoveană și 
avînd un punctaj tehnic net su
perior. Dar, n-a fost așa. La pri
ma categorie, ușoară, dinamovis- 
tul Șt Pop a fost ținut în șah de 

rele au izbutit să se distanțeze 
hotârîtor (68—54 în min. 35). 
(A. VASILESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — 1NST. PEDAGOGIC TG. 
MUREȘ 76—66 (39—36). Victoria
a fost decisă în primele minute 
ale reprizei secunde, cind clu- 
jencele au înscris 15 puncte fără 
a primi nici unul. Principalele rea
lizatoare : Anca 22, Szekely 15, 
Merca 12, Miko 10 pentru „U“, 
respectiv Aszalos 21, Zoltan 10, 
Grebenișan 10. Au arbitrat P. Pa
săre șl V. Iliu. (Nușa DEMIAN).

UNIVERSITATEA IAȘI — 
CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI 
41—54 (22—29). Intîlnire la discre
ția oaspetelor, care au condus 
permanent o formație exasperant 
de ineficace. Cele mai multe 
puncte î Gugu 12, Anmacof 11, 
Guranda 9 pentru Constructorul, 
respectiv Haraga 12, Nichifor 8, 
Pieptu 7. Au arbitrat bine Em. 
Răducanu și M. Vodă (D. D1A- 
CON’ESCU-corcsp. județean). 

biu — Steaua 0—3 (0—3). A con
dus bine C. Udrea. (I. BOȚOCAN).

VICTORIE NETA. în derbyul 
studențesc, Știința a cîștigat clar 
— 25—0 (13—0) — în fața Agro
nomiei. Au marcat E. Stoica (?x 
l.p., o l.p.c. și 2 transf.), Băltărețu 
și Neagu (încerc.). Arbitrul A. Gă- 
geatu, care a condus f. bine, a 
acordat si o încerc, de penalizare 
(E. NEAGOE).

FRIG LA BUZĂU, DAR MECI 
ANIMAT Constructorul și Dinamo 
au terminat la egalitate : 3—3 
(0—3). Au înscris Marghescu (Di
namo) și Stanciu (cîte o l.p.c ). A 
arbitrat corect Fl. Tudorache (D. 
SOARE).

GLORIA NU ȚINE PASUL. 
Sportul studențesc a învins echi
pa metalurgiștijor cu 19—3 (15—0).

BRAȘOV,
TĂRII LA JUDO
studentul Șt. Mureșan și în final 
arbitrii au consemnat un echita
bil rezultat de egalitate. Spre 
surprinderea unanimă, la cat. se- 
mimijlocie brașoveanul M. Noto- 
pol, după ce conducea detașat în 
fața studentului C. Coman, a fost 
surprins, în min. 5, cu o specta
culoasă aruncare peste umăr (so- 
de-tzuri-komi-goshi) încheiată
printr-un ippon neiertător și ast
fel I.E.F.S. a luat avantaj : 1—0. 
în continuare, însă, dinamovistii 
brașoveni s-au impus clar : I. Ia- 
noși (cat. mijlocie) l-a depășit 
prin yusi-gachi (superioritate teh
nică) pe M. Telechi, semigreul D. 
Alexandru a dispus, tot prin yusi- 
gachi, de F. Gelal, iar C. Știrbu 
(cat. grea) l-a surclasat pe Gh. 
Dumbravă, în cele din urmă aban
donat de antrenorul său. Este a- 
devărat, însă, că Dumbravă era 
accidentat la un picior și nein- 
cluderea acestuia în formație ar 
fi fost binevenită. Rezultat final i 
3—1 pentru Dinamo Brașov, deci 
o nouă victorie și astfel această 
echipă a terminat competiția ne
învinsă, cucerind merituos titlul 
de campioană a țării. Se cuvin, 
desigur, sincere felicitări sporti
vilor din formația brașoveană și 
antrenorului lor, Alexandru Vasile.

Deosebit de interesantă a fost 
și lupta pentru evitarea retrogra
dării, deoarece nu mai puțin de 
5 echipe erau amenințate. Dar 
A.S.A. Tg. Mureș, obținînd victo
ria (4—1) în partida cu Șc. sp. 
Unirea Iași, iar Rapid Arad între- 
cînd (3—2) pe Universitatea Cluj- 
Napoca au reușit să evite ultime
le două locuri în clasament. La 
rîndu-i, formația din Cluj-Napo
ca o ieșit din zona critică, dato
rită înfrîngerii la scor (4—1) a 
echipei Olimpia București, în me
ciul cu I.E.F.S. După Olimpia, a 
doua formație retrogradată a fost 
C.S.M. Sibiu, depășită net (5—0) 
de CAROM municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Celelalte rezultate : Di
namo București — I.E.F.S. 5—0 
și Politehnica București — Uni
versitatea București 3—2.

Costin CHIRIAC

1. DINAMO BV. 11 11 0 0 42—11 11
2. Dinamo Buc. 11 10 0 1 49— 6 10
3. CAROM 11 9 0 2 30—24 9
4. I.E.F.S. 11 7 0 4 32—17 7
5. Poll. BUC. 11 5 0 6 27—27 3
6. Șc. sp. Unirea 11 5 0 6 32—32 5
7. Univ. Buc. 11 4 0 7 23—32 4
8. A.S.A. Tg. M. 11 4 0 7 22—33 4
9. ,,U“ Cluj-Napoca 11 3 0 8 24—29 3

10. Rapid Arad 11 3 0 8 19—34 3
11. Olimpia Buc. 11 3 0 8 20—35 3
12. C.S.M. Sibiu 11 2 0 10 16—39 2
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Șl DEZVOLTARE A CAPACITAJII FIZICE
„CUPA TINERETULUI"

larg accesibilă, pentru
ediția de iarnă - o formă excelentă,

practicarea sporturilor

s -a dat startul într-o nouă ediție a marii com
petiții cu caracter republican, „CUPA TINE
RETULUI". Generată de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R., din februarie — martie 1973, 
întrecerea aceasta și-a cucerit repede popu
laritatea, a trezit un larg interes, contribuind

din plin la atragerea maselor de copii, de tineri și 
tinere, spre practicarea sistematică și organizată a 
exercițiilor fizice și sportului. Caracterul ei popular, 
nepretențios, larg accesibil, faptul că majoritatea con
cursurilor se dispută în aer liber și că regulamentul nu

îngrădește numărul disciplinelor care pot 
program, răspund intru totul recomandărilor 
partid, sarcinilor trasate pentru dezvoltarea 
lidarea permanentă a unor astfel de activități.

La această oră, in întreaga țară, se fac pregătiri in
tense pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării 
concursurilor în sporturile specifice iernii. Despre aceste 
preocupări, aflate pe prima pagină a agendei de lu
cru a organelor și organizațiilor noastre sportive, vă 
relatăm în această pagină.

CIT AtAI MULȚI TINERI ÎN AER LIBER,

PE PÎRTII Șl PATINOARE!
Stimulate de succesul înregistrat 

în prima ediție a „Ctipei tinere
tului" —’ locul I La ediția de iar
nă și locul II în clasamentul ge
neral, cuprinzînd și ediția de vară 
— forurile sportive din județul 
Brașov preconizează măsuri și ac
țiuni pentru ea în noua ediție 
a competiției aceste poziții frun
tașe să fie păstrate. Am primit 
amănunte în acest sens de la to
varășul Florin Tampa, secretar al 
Comitetului județean U.T.C. „Vom 
urmări ca fiecare tinăr să fie un 
participant activ la cel puțin două 
din ramurile sportive prevăzute in 
regulament. în vederea unei par
ticipări numeroase, cu sprijinul 
organelor sindicale și de U.T.C. 
am luat inițiativa organizării pri
mei etape a unora dintre ramuri 
chiar la căminele de locuit desti
nat 2 tinerilor. Pentru vacanțe, in 
colaborare cu inspectoratul școlar, 
au fost de pe acum stabilite 
cercuri și cursuri pentru practica
rea sporturilor aplicative, a schiu
lui și patinajului, a tenisului de 
masă, șahului și înotului. Va fi 
intensificată munca de atragere a 
tineretului pe bazele sportive prin 
programări ferme, printr-o propa
gandă susținută, printr-o mai bună 
dotare cu materialele necesare".

Și tinerii brașoveni dovedesc că 
de la vorbă la faptă calea e foar
te scurtă. întrucît zăpada nu a ve
nit și nici temperatura nu a 
scăzut în așa măsură incit să per
mită patinajul, s-au organizat, și 
se vor organiza în continuare, ac
țiuni sportive de masă, dintre 
care am reținut : „Crosul pionie
rilor", în cartierul Steagul roșu, 
cu peste 500 de elevi participant ; 
„Crosul prieteniei", la Predeal, cu 
participarea elevilor de la liceele 
teoretice din Brașov și ai Liceu
lui experimental de schi din Pre
deal. Se preconizează o zi a spor
tului feminin, iar cu caracter per
manent pentru eleve au fost și vor 
fi organizate în șccli concursuri 
de gimnastică modernă în cadrul 
acțiunii „Grație și armonie". Du-

minică 24 ndiefnbrie a fost progra
mată la Brașov o „Zi a tineretului 
sportiv", în care deschiderea fes
tivă a ijoii ediții a „Cupei Tine
retului" a fost marcată de un cros 
de proporții, în cinci centre ale 
municipiului : la întreprinderea de 
autocamioane Brașov, la * ' 
prinderea de tractoare, în 
Stadionului Municipal, pe 
de sub Timpa și în cartierul Stea
gul roșu. La centrul de la între
prinderea de tractoare au mai a- 
vut loc în aceeași zi întreceri la 
volei, handbal, tenis de masă și 
șah. Se vor mai organiza con
cursuri, ca, de pildă, „Cupa me
selor de beton" (tenis de masă), 
ce urmează a se desfășura pe 
cele circa 100 de mese instalate 
în cartierele de locuințe, sau tur
neul fulger al șahiștilor, progra
mat la căminele și cantina stu
dențească.

între- 
jurul 
aleile

Desigur că n-au fost uitate dis
ciplinele specifice iernii. Astfel, 
din lucrările Conferinței județene 
U.T.C. a reieșit sarcina ca vechea 
pirtie de bob a Poienei Brașov să 
fie amenajată de tinerii brașoveni 
in vederea etapei județene a con
cursurilor de sanie și a finalei pe 
țară a „Săniuței de argint". Se 
fac intense pregătiri pentru in
trarea in funcțiune a celor circa 
15 patinoare naturale care au func
ționat și în anul trecut in muni
cipiu și în alte localități, cum sînt 
Făgăraș, Rupea, Predeal,

Pentru _____ _____ ___
Brașovul nu duce lipsă nici 
pirtii și nici de zăpadă. Esențial 
rămine efortul pe care l-am con
statat, pentru atragerea masivă a 
tineretului la noua ediție a Cu
pei, în practicarea continuă a e- 
xercițiului fizic.

țară a „Săniuței de argint". 
fac intense pregătiri pentru

Săcele. 
concursurile de schi, 

de

figura in 
făcute de 
și conso-

Mihai BARA
Micii schiori in drum spre locul de start

Foto : N. DRAGOȘ

AU
Cîteva sute 

neri și tinere

AMPLE PREGĂTIRI !N AȘTEPTAREA ZĂPEZII 
o veche tradiție), organizat pe 
Dealul Vălenilor, din apropierea 
orașului Piatra Neamț. Alături 
de elevi, au participat la această 
competiție numeroși sportivi din 
orașul de pe Bistrița- Am aflai, 
de asemenea, câ în numeroase 
comune din județ, unde principa
lele lucrări agricole de toamnă 
sînt pe sfîrșite, la căminele cul
turale au fost repuse din nou 
în drepturile lor mesele de șah 
și tenis, iar profesorii și cadrele 
sportive au înregistrat în fișe 
primele rezultate.

Dar, pentru sportivii din jude
țul Neamț, disciplinele cele mai 
îndrăgite —- și este firesc, ținind 
seama de condițiile geografice — 
sînt schiul, săniușul, patinajul, 
de altfel cele mai importante In 
actuala ediție. Zăpada și gerul 
n-au venit încă. Cum le așteaptă 
tineretul, ce măsuri au luat or
ganele sportive pentru întîmpina- 
rea lor ? In întregul județ se des
fășoară o amplă acțiune de pre
gătire a terenului pentru ca, în
dată ce iarna va sosi, să poată 
fi dat cu adevărat marele start, 

în acest sens, sînt de remarcat 
lucrările organizate la Piatra 
Neamț, pentru curățirea pîrtiilor 
de pe Cozla șl Pietricica. " 
marele eveniment, 
desigur, un puternic 
lui nemțean, îl va 
nerea in folosință, 
zon, a tcle-schiului 
(la care se fac, in _ 
mele lucrări). De asemenea, prin 
acțiuni de muncă patriotică, în 
care au fost angrenați sportivi 
fruntași, elevi ai școlilor genera-

In județul Neamț, startul edi
ției de iarnă a „Cupei tineretu
lui" a fost dat cu aproape trei 
săptămînî în urmă. Alături de ac
țiunile sportive dedicate celui de 
al XI-lea Congres al partidului, 
au fost organizate numeroase în
treceri contînd pentru marea 
competiție de masă a tineretulut

Tovarășul Constantin Vernica, 
secretar al C.J.E.F.S., ne infor
mează că s-au și desfășurat con
cursuri de tenis de masă, șah, 
volei, în numeroase școli, insti
tuții și întreprinderi. Numai la 
asociațiile sportive „Voința", din 
Roman și Piatra Neamț, s-au în
registrat peste 500 de partici- 
panți. De un remarcabil succes 
s-a bucurat concursul de orien
tare turistică (sport care are aici

LA ORĂȘTIE

ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
de ti- 

din 
Orăștie au fost pre- 
zenți la deschiderea 
întrecerilor pentru 
„Cupa tineretului", 
organizate — pentru 
început — la volei și 
handbal. Printre con- 
curenți, îndeosebi re
prezentanți al licee
lor „Aurel Vlaicu" și

Economic și ai Școlii 
generale de 10 ani. 
In localitate se fac 
pregătiri pentru în
trecerile de schi și 
săniuș. Ele vor avea 
loc — după cum ne 
informează prof. Ni- 
colae Căstăian, prim- 
vicepresedinte al

J3O.E.F.S. Orăștie — 
pe dealurile Viilor

și Mic (slalom, cobo- 
rîre, fond și săniuș) 
și pe patinoarele na
turale din școli. Este 
proiectată — o dată 
cu căderea zăpezii — 
și o ieșire turistică 
de masă la cabana 
Prislop, din munții 
Orăștie, cu concursuri 
pe pîrtia „Lupșa"...

Dar, 
care va da, 
impuls schiu- 
constitui pu- 
în acest se- 
de pe Cozla 
prezent, ulti-

ie și liceelor, tineri muncitori, 
au fost curățate pîrtiile din 
Ceahlău, Berea și Fărcașa. In în
tregul județ au fost pregătite 12 
pîrtii de schi, care îsi așteaptă 
primii vizitatori în condiții, se 
poate spune, excelente. Cît despre 
locurile de săniuș, depistate si 
curățate, numărul’ lor este foarte 
mare.

O atenție deosebită s-a acor
dat pregătirii terenurilor pentru 
patinoarele naturale. Iată doar 
cîteva exemple : în complexul 
sportiv „Ceahlăul" totul este ga
ta pentru... îngheț ; la Liceul „Ca- 
listrat Hogaș", în Parcul Copilu
lui, la Casa pionierilor din Pia
tra Neamț, terenurile pot fi ori- 
cînd inundate cu apă ; la Roman, 
în parcul orășenesc și la ștrand, 
vor funcționa, de asemenea, două 
patinoare naturale. Un punct de 
mare atracție, pentru condițiile 
asigurate, ca și pentru pitorescul 
locurilor, îl va constitui „Portul 
pionierilor" ' - — -
Aici va fi 
pregătit — 
La acestea __
de gheață prevăzute a fi amena
jate în curțile a numeroase 
școli din mediul rural.

Cele arătate mai sus constituie 
garanții că etapa de iarnă a 
„Cupei tineretului" se va bucura, 
în județul Neamț, de un succes 
sporit față de anul trecut. Spor
tivii de pe aceste meleaguri _ aș
teaptă cu 
iarna, așa 
tuziasm și

de la Lacul Blcaz. 
amenajat — totul e 
un frumos patinoar, 

se adaugă suprafețele

nerăbdare să salute 
cum se cuvine. Cu en- 
cu bune rezultate !...

Viorel TONCEANU

în județul Prahova

RECORDURILE
DE PARTICIPARE

POT FI
DZPAȘITE !

PREOCUPĂRI Șl (mai ales) INITIATIVE
ÎN VALEA JIULUI

Amenajări adecvate se au în vedere șl în cele- 
lalte așezări din frumoasa Vale a Jiului; la Vul
can, de fapt localitatea cea mai apropiată de ma
sivul Paring (Complexul sportiv Minerul și Șc. 
gen. 4, cu spațiu tradițional pentru sporturile 
de iarnă), la Uricani (pe terenurile de jocuri spor
tive ale liceului) și la Petrila, unde există o pir- 
tie de schi (în spatele Casei de cultură).

La începutul acestei luni, iarna și-a semnat pre
zența în toată Valea Jiului printr-o ninsoai'e 
neobișnuita. A nins la Petroșani, la Lupeni, la 
Vulcan ; ulterior, un val de căldură a limitat la 
zona parîngului stratul de zăpadă. Sus, pe „su
ma", la peste 1 500 m, se poate, însă, schia în 
voie. Și nu sînt puțini amatorii care la sfîrșit de 
săptămină urcă PÎnă la cabana I.E.F.S., și chiar 
mai sus, în căutarea zăpezii.

★
Perspectiva unor alte apropiate ninsori a impul

sionat pregătirile pentru noul sezon sportiv de 
iarnă. în Petroșani, de. pildă, dealul Racoți (alti
tudine 750 m), locul agrementului de iarnă al tine
retului din municipiu, promite să fie la fel de so
licitat ca și în anii pre-cedenți. Tentația o va re-

prezenta, în primul rind, schl-llftul instalat aici. 
Dar și fără această amenajare tehnică, iubitorii 
schiului și săniușului ne asigură că vor face dese 
popasuri pentru a-și petrece citeva din orele lor 
libere într-un cadru deosebit -de pitoresc. Pentru 
Petroșani, posibilități de practicare a sporturilor 
de iarnă se vor găsi, de asemenea, la școlile ge
nerale 4 și 5, la Școala sportivă, ale căror terenuri 
oferă bune condiții amenajării unor patinoare 
naturale.

Un centru puternic al sportului de iarnă pro-- 
mite să fie și orașul Lupeni. Există aici cel mai 
frumos patinoar natural din județul Hunedoara, 
cel al asociației sportive Preparatorul, îngrijit de 
un mereu tinăr sportiv, care este instructorul 
Petre Sandu. Terenul din parcul orașului și cel 
al Școlii generale 3, de sus, de la „Braia“, iată 
alte sedii ale viitoarei activități sportive de iarnă.

it
Cine vor fi protagoniștii apropiatelor întreceri 

de schiuri, săniuțe și patinaj ?
In primul rînd, tineretul din școli, cei aproape 

25 003 de elevi. Bine îndrumați de inspectoratul 
școlar care colaborează nemijlocit cu organiza
tul? de resort, elevii pro-mit participări la toate 
disciplinele. Și, fără îndoială, așa se va întîmpla, 
dacă iarna va fi generoasă. Oricum, o scrie de 
cadre didactice, printre care Virginia Peterfy, 
Gunther Gedeon, Celestin Tîlnariu și Teodor 
Hlntz (Petroșani), Petre Stoica (Lupeni), Eugen 
.Nicoară (Vulcan) și Dan Cocor (Petri la), ca și ac
tiviștii din asociațiile sportive : Francisc Edellin 
(Parîngul), Carol Krijela (Minerul), Constantin 
Munteanu (Energia Paroșeni) se numără printre 
oamenii de nădejde ai activității sportive de 
iarnă...

Tiberiu STAMA

Nu se poate vorbi despre suc
cesul primei ediții a „Cupei ti
neretului** fără sâ amintești și 
județul Prahova. Firesc, întrucît 
acest județ a ocupat, la sfîrși- 
tul întrecerilor, locul I pe țarâ. 
Aproape 100 000 de participant? 
la ediția de iarnă, peste 200 000 
la ceă de vara, 13 locuri I, 3 
locuri II și 8 locuri III — sînt 
numai cîteva din cifrele care își 
merita locul pe panoul de o- 
noare.

Ne-am deplasat zilele trecute 
la Ploiești. Deț.i au trecut numai 
două săptămînî de la startul in 
cea de a dcua ediție a „Cupei 
tineretului-, au și avut loc nu- 
merocse concursuri. In orașul 
Ploiești, de pildă, la Liceul „Mi- 
hai Viteazul", 243 de elevi au 
participat la întreceri de tir, te
nis de masă și tetratlon ; la 
Școala generală nr. 21, peste 150 
participanți la tenis de masă ; 
circa 400 elevi de la școlile ge
nerale nr. 4, 5 și 6 au luat parte 
la întrecerile de tenis de masa 
și baschet ; la două crosuri, în 
jur de 2 000 de elevi ! Aproape 
300 tineri de la Rafinăria Telea- 
jen au început întrecerile, iar la 
Grupul școlar Teleajen, alți 380.

La CJ.E.F.S. Prahova este pus 
la punct un plan amănunțit, e- 
xistă un metodist — Gh. Stoian 
— pentru buna organizare și des
fășurare a întrecerilor, care ne-a 
vorbit și despre atenția acordată 
bazei - • •
pîrtie de 600 m (pe locul pîrtiei 
vechi de bob) este gata, pentru 
săniuș, Se mai amenajează încă 
una care va fi'terminată pînă la 
sfîrșitul acestei luni, la Azuga. 
Probele de patinaj se vor des
fășura pe două patinoare din 
Ploiești. In multe unități școlare 
din Sinaia, Valea Doftanel, Mă- 
neciu, Izvoareie, Brebu sl Azuga 
s-au trimis schiuri, noi 
cuperate. Sînt pregătite 
de închiriat bocanci, 
schiuri.

Se poate afirma, deci, câ în
ceputul actualei ediții a „Cupei 
tineretului", în județul Prahova, 
este pe măsura succesului re
purtat in ediția precedentă.

Modesto FERRARINI
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IN CINSTEA CONGRESULUI AL Xl-lea AL P.C.R., TINI
pe calea Îndeplinirii hotărIrii partidului pri'

A
stăzi, în prima, zi a CONGRESULUI, marele forum al comuniștilor, 
țara întreagă aduce PARTIDULUI un fierbinte omagiu și înflăcărat 
prinos de recunoștință pentru mărețele trepte de istorie străbătute, 
glorios, pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvol
tate, al înaintării României spre comunism.

Bilanțul strălucitelor împliniri socialiste, pe care oamenii muncii, in 
frunte cu comuniștii, îl raportează acum, cu mîndrie patriotică, parti
dului iubit, conducerii sale, personal tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu
prinde minunate fapte de muncă, pilde de eroism și abnegație, apreciabile 
progrese realizate, mai ales în ultimii ani, în întreaga viață socială a țării, 
printre ele înscriindu-se și cele obținute in îndeplinirea politicii partidului 
și statului nostru de dezvoltare necontenită și afirmare multilaterală a miș
cării sportive.

Mulțumind din inimă partidului, tineretul sportiv al patriei dedică Con
gresului toate succesele sale, mai numeroase și de prestigiu sporit îndeosebi 
după apariția Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 
1973, cu privire Ia dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului. In 
îndeplinirea exemplară a prevederilor importantului document de partid, anul 
1974 — an al celor două evenimente de însemnătate istorică în viața po
porului nostru : a XXX-a aniversare a Eliberării și cel de-al Xl-lea Congres al 
P.C.R. — a marcat o etapă de mare avînt, de succese multiple în sportul 
de masă și de performanță. O parte dintre aceste succese le înfățișăm în 
retrospectiva omagială din aceste pagini, adăugîndu-le hotărîrea de puter
nică angajare a întregului activ al mișcării sportive în efortul de a ridica 
necontenit nivelul realizărilor și performanțelor de astăzi, răspunzînd astfel 
grijii deosebite pe care partidul o poartă educației fizice și sportului din țara 
noastră.

AFII

SPORTUL DE MASĂ, ÎN SLUJBA SĂNĂTĂȚII POPORULUI
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© La cote superioare de calitate și eficientă 

& Milioane de participant in activități turis

tice și întreceri populare ® Mutațiile din 

mentalitate și efectul lor: succesele in lupta 
cu sedentarismul ® Ciștigă permanent teren 

ideea sportului pentru toți © Premise sigure 
pentru îndeplinirea integrală a marilor 

sarcini și obiective de viitor

I
n -proiectul Programului Parti
dului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism, la capitolul care tratea

ză obiectivul fundamental al poli
ticii partidului — ridicarea conti
nuă a bunăstării materiale și spi
rituale a populației și sporirea gra
dului de civilizație a vieții întregii 
noastre societăți — se arată că 
„CULTURA FIZICA $1 SPORTUL 
VOR FACE PARTE INTEGRAN
TA DIN MASURILE PRIVIND 
DEZVOLTAREA FIZICA ARMO
NIOASA SI PĂSTRAREA SĂNĂ
TĂȚII POPORULUI". Iar în pa
ragraful imediat următor, istoricul 
document programatic, ce va fi su
pus dezbaterii și aprobării celui de 
al Xl-lea Congres, dezvoltă și com
pletează ideea inițială, subliniind 
că „SE VOR ÎMBUNĂTĂȚI CON
DIȚIILE DE ODIHNĂ A OAME
NILOR MUNCII, DE FOLOSIRE 
A TIMPULUI LIBER 1N MOD 
CIT MAI UTIL ȘI PLĂCUT, AST
FEL 1NC1T ACEASTA SĂ CON
TRIBUIE LA REFACEREA SĂ
NĂTĂȚII Șl PUTERII DE MUN
CĂ".

Aceste formulări precise, expre
sii ale celei mai concentrate esențe 
de gindire, conțin un imens uni
vers de idei, probleme, obiective 
și — fără îndoială — sarcini.

După cum se știe, partidul nos
tru a afirmat și a adus la o pu
tere superioară ideea că elemen
tul determinant în construcția so
cietății noi este OMUL, gradul său 
de conștiință, profilul lui moral și 
politic. Fericirea, bunăstarea mate
rială și spirituală a omului con
stituie țelul suprem al societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
iar caracterul, competența, energia 
și forțele creatoare ale cetățenilor 
sint mijloacele de realizare.

In tot acest context, mișcarea 
sportivă a fost investită cu o 
mare responsabilitate, primind mi
siunea nobilă de a veghea asupra 
sănătății populației, a dezvoltării 
armonioase, fizice și intelectuale, 
a tinerelor generații.

O
 retrospectivă a activității de 

educație fizică și sport a 
maselor din ultima perioadă 

de vreme, indiferent din ce unghi 
s-ar face ea, trebuie să-și ia drept 

punct de reper un document de 
partid avînd o covirșitoare* însem
nătate teoretică și practică, Hotă
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
februarie — martie 1973. Hotărirea 
a marcat, pe toate planurile aces
tui domeniu de activitate,* nu nu
mai un moment de analiză critică, 
adîncă și exigentă, dar a consti
tuit, in același timp, un punct de 
plecare spre obiective noi, cute
zătoare, reale, posibile. * *

Hotărirea a subliniat, o dată in 
plus, viziunea partidului in pri
vința muncii care trebuie desfășu
rată pe tărimul sportiv, a obiecti
velor pe care el și le propune* și 
— mai ales — a finalității către 
care tinde. Documentul din februa- 
rie-martie ’73 a canalizat educația 
fizică și sportul spre albii noi, ca
pabile să le valorifice maximal 
marile energii potențiale.

Este oricînd util să rememoram 
acea observație a * Hotărîrii de 
partid care arată că ■ „în ansam

II
II
I 
I
if

blul mișcării sportive, cea mai lar
gă formă de participare a între
gului tineret, a populației, la prac
ticarea sistematică a exercițiilor fi
zice și sportului trebuie să o re
prezinte SPORTUL DE MASA 
(s.n.), mijloc de bază pentru for
tificarea organismului și dezvolta
rea capacității fizice a tuturor ce
tățenilor patriei".

CUVINTUL CIFRELOR
• La întrecerile sportive de masă, organizate în întîmpinarea 

Congresului partidului, au luat parte PESTE 4 000 000 DE TINERI 
Șl TINERE;
• APROAPE 2 500 000 DE ELEVI s-au numărat printre parti- 

cipanții la acțiunile turistice desfășurate în acest an ;
® GIMNASTICA IN PAUZA DE PRODUCȚIE s-a extins în peste 

400 de unități, iar numărul celor care au aderat la această for
mă excelentă de întreținere și recuperare a sănătății a depă
șit 200 000 ;
• 300 000 DE ELEVI Șl STUDENȚI, din internate și cămine, 

de înviorare ; programe matinale asemănă- 
cu regularitate în peste 10 000 de școli și

practică gimnastica 
toare se desfășoară 
licee ;

® iN ANUL 1973 
nici cultural-sportive 
vizorii, existente la această oră, reiese că în 1974 numărul acesta 
a fost in mod considerabil d""”':'

ou fost organizate peste 21 000 de dumi- 
(din care 16 099 la sate). Din datele pro-

Se prefigurează, după cum se 
vede, ideea din proiectul de Pro
gram, arătîndu-se, totodată, căile 
care trebuie urmate pentru înfăp
tuirea acestui obiectiv.

Acum, în preajma marelui fo
rum al comuniștilor, privind în 
urmă, pe parcursul celor 20 de luni 
care au trecut de la apariția Ho
tărîrii, se poate spune că acest 
obiectiv prioritar al mișcării spor
tivă S-a afl&ț in centrul atenției 
tuturor organizațiilor și instituții
lor cu atribuții, realizîndu-se pași 
importanți înainte. Statistica ne o- 
feră multe date notabile. De pildă, 
faptul că în anul 1973 peste 
4 000 000 de cetățeni au luat par
te la diverse acțiuni turistice (cu 
1 000 000 mai mult decît în 1972), 
că la întrecerile „Cupei tineretu
lui", din acest an, S-au înregistrat 
3 000 000 de concurenți, iar la „Cro
sul tineretului", aproape 2 000 000. 
Arătînd că 150 000 de copii au în
vățat să înoate, în 1974, avem — 
fără îndoială — un bilanț specta
culos, după cum este remarcabil 
că numărul celor care practică 
gimnastica 1 în pauza de producție 
s-a triplat, în comparație cu 1972. 
Dar, in această acțiune de 

mare anvergură, pe care am 
denumi-o simbolic ;, SPOR

TUL PENTRU TOȚI“, ni șe pare 
că nu atît salturile cifrice sint ele
mentele cele mai semnificative, cit,

mai ales, mutațiile produse in 
mentalitate, in modul de a privi 
și de a înțelege fenomenul spor
tiv, in ultimă instanță de a parti
cipa la el.

Și, poate că una din victoriile 
cele mai de preț ale sportului nos
tru in această perioadă de vreme 
o reprezintă faptul că mult mai 
mulți oameni — in comparație cu 
trecutul — au fost urniți din ne
mișcare, sustrași ispitei fotoliului 
și a sedentarismului... De fapt, că
tre acest scop s-au canalizat efor
turile. Acțiunile centrale ale spor
tului de masă, generate de Hotă- 
rire — „Cupa tineretului", „înotul 
pentru toți", „Amicii drumeției", 
complexul „Sport și sănătate" — 
au urmărit tocmai aceasta, ope
rand in medii sociale foarte dife
rite, adresîndu-se fiecare, prin 
specificul său, unor anumite cate
gorii de cetățeni, dar — toate lao
laltă — avînd virtutea de a putea 
cuprinde întreaga populație a țării.

Și-au găsit astfel expresie prac
tică indicații de mare preț ale Ho- 
tăririi partidului : „Activitatea de 
educație fizică și sportul de masă 
vor fi orientate cu prioritate spre 
folosirea formelor simple, accesi
bile, desfășurate în aer liber. O 
atenție deosebită se va acorda ac
tivităților sportive și turistice, care 
se pot practica în mod organizat 
sau independent și au o influență 
favorabilă asupra stării fizice și 
sănătății, extinderii atletismului, 
gimnasticii, excursiilor, înotului, 
mersului pe bicicletă, patinajului, 
precum și a altor ramuri spor
tive".

Nu poate fi ignorat, de aseme
nea, saltul calitativ care s-a pro
dus în domeniul educației fizice 
și sportului școlar și universitar. 
Acest domeniu a reușit să recupe
reze o bună parte din deficitul 
care îl împovăra și, prin intrarea 
in vigoare a normelor de pregăti
re fizică elaborate de și-a
îmbunătățit considerabil ansamblul 
mijloacelor și formelor utilizate.

S
puneam, la începutul acestor 
rînduri, că misiunea pe care 
partidul a încredințat-o edu

cației fizice și sportului presupu
ne un marg volum de sarcini, mul

te dintre ele noi, inedite, născute 
din dezvoltarea și progresul con
tinuu al societății noastre, din ca
racterul ei viu, dinamic, tu
multuos.

Fără îndoială că așa este și — 
de asemenea, fără îndoială — miș
carea noastră sportivă este deplin 
conștientă de aceasta. Experiența 
pozitivă acumulată iu cele 20 de 
luni la care fle-am referit, reali
zările obținute, faptul că lipsurile 
și neajunsurile existente sint bine
cunoscute, dar — mai presus de 
toate — CONDUCEREA SI ÎN
DRUMAREA PERMANENTA DE 
CĂTRE PARTID oferă tuturor ca
drelor mișcării sportive românești 
posibilitatea de a se angaja solemn 
în fața Congresului al Xl-lea al 
partidului că mărețele sarcini și 
obiective trasate vor fi duse inte
gral la îndeplinire !

Valeriu CHIOSE
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:tul țarii a înregistrat progrese importante
ID DEZVOLTAREA CONTINUĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE!
RI PRESTIGIOASE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI 
URILE CONFRUNTĂRI INTERNATIONALE
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competițio- 
omâniei so- 
nți la majo-

precum și nenumărate izbînzi 
realizate cu prilejul unor me
ciuri, concursuri și diferite alte 
competiții internaționale.
ACESTE SUCCESE, FARA SEA

MAN IN MIȘCAREA NOASTRĂ 
SPORTIVA, AU FOST DEDICA
TE DE AUTORII LOR, DE SPOR
TIVII FRUNTAȘI ȘI DE TEHNI
CIENII CARE LE-AU ÎNDRU
MAT PREGĂTIREA, CELUI DE 
AL XI-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI.

Anul 1974, care reprezintă ju
mătatea unui ciclu olimpic, mij
locul drumului care desparte 
Jocurile de la Miinchen de cele 
de la Montreal, a însemnat, prin 
mulțimea de competiții de an
vergură pe care le-a programat, 
o foarte bună posibilitate de a 
constata — la această oră — po
tențialul sportivilor noștri în ac
țiunea complexă de pregătire 
pentru care s-au angajat in ve
derea reprezentării cu cinste a 
sportului românesc Ia cea de a 
XXI-a ediție a Jocurilor Olim
pice de vară, de la Montreal. 
Rezultatele înregistrate în a- 
cest an au evidențiat, pe de o 
parte, valoarea ridicată pe care 
o dețin, în continuare, unii din-

• Reprezentativa masculină de handbal a României, pentru a patra 

oară campioană a lumii • Primele titluri mondiale la lupte libere 

(Ladislau Șimon), canotaj femei (Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță) 

și gimnastică (Dan Grecu) • II medalii — dintre care 3 de aur — cuce

rite de caiaciști și canoiști pe apele canalului Xochimilco • Popicarii 

— cu 9 medalii — din nou la înălțime • Succesul asupra Franței a nete

zit drumul rugbyștilor noștri spre titlul european • Zeci de victorii ale 

sportivilor români in alte competiții internaționale de amploare

puțin la fel de important, com
petițiile din acest sezon au arătat 
In mod elocvent felul în care 
au răspuns încrederii selecțio
nării în loturile reprezentative

Costică Dafinoiu — campion eu
ropean de tineret la Kiev etc.

Așadar, anul 1974 a prilejuit 
multora dintre sportivii noștri 
fruntași, consacrați sau aflați 
încă pe drumul consacrării, posi
bilități de a se afirma puternic 
în mari competiții internaționale. 
Este foarte interesant de consta
tat faptul că în decursul acestui 
sezon sportivii români s-au făcut 
remarcați într-o arie destul de 
largă de discipline. Au fost ob
ținute succese importante la po
pice (la ultima ediție a C.M., re
prezentanții României au cucerit 
9 medalii, între care două de 
aur), tenis de cîmp, tenis de 
masă, șah (echipa feminină este 
vicecampioană a lumii, după ■ un 
meci de baraj pentru primul 
Ioc) și rugby (prin victoria asu
pra Franței, formația română 
și-a mărit considerabil șansele 
de a cuceri, în 1975, titlul de 
campioană europeană și „Cupa 
F.LR.A.**).

Vom insista, totuși, mai mult 
pe acele discipline care figurea
ză în programul Jocurilor de la 
Montreal din 1976. Luînd în con
siderare rezultatele diferitelor 
campionate mondiale din acest 
an si bilanțurile internaționale, 
constatăm că sportivii romani

RUCTUOS BILANȚ ANUAL

tre sportivii noștri consacrați 
(Nicolae Martinescu la lupte gre
co-romane, Vasile Iorga la lupte 
libere, echipa feminină de flo
retă, Argentina Menis și Carol

în sensul că acești spor- 
tineri și foarte tineri tre
să acumuleze mai multăI SPORTULUI ROMÂNESC

mondiala și 
lultor altor 
re.
de succese 

impionatele

în timpul exercițiului care i-a adus, la Varna, titlul mondial la inele
Foto : Emil MANGEAROV — Sofia

MONDIALE ; 10 medalii de aur (3
>pice, 1 handbal, 1 canotaj, 1 lupte, 
r), 14 medalii de argint (3 popice, 2 
caiac-canoe, 2 tir, 1 biatlon, 1 lupte, 
ii de bronz (6 caiac-canoe, 5 lupte, 
taj, 1 scrimă, 1 pentatlon modern, 1

EUROPENE : 1 medalie de aur
de argint (2 ctletism, 2 lupte, 1 ten^s 

1 atletism, 2falii de bronz (6 lupte, 2

MONDIALE DE TINERET 2 medalii

unii dintre sportivii tineri, care 
luptă pentru consacrarea inter
națională. Din acest punct de 
vedere, se constată că schimbul 
de generații, firesc și în dome
niul sportului, caracteristic mai 
ales pentru prima parte a unui 
ciclu olimpic, s-a desfășurat în 
condiții destul de bune. Proble
ma rămîne, desigur, încă des
chisă pentru următorii doi ani, 
cei mai importanți avînd in ve
dere apropierea Jocurilor Olim
pice, 
tivi 
buie 
experiență și, printr-o pregătire 
minuțioasă, să poată atinge un 
nivel competitiv ridicat pe plan 
internațional. Cel mai ț>un exem
plu ni-1 oferă, în această pri
vință, tînărul caiacist dinamo- 
vist Vasile Dîba (20 de ani), 
care, la debutul său la un cam
pionat mondial, a obținut, în 
Mexic, două medalii de aur, una 
în proba de caiac 1-500 m și a 
doua în cursa de ștafetă de 
4x500 m. în aceeași ordine de 

despre 
’ Ilie 

în
au 

va- 
cei

Luptătorul La
dislau Șimon, din 
Tg. Mureș, a ob
ținut la campio
natele mondiale 
de „libere" de la 
Istanbul un ex
celent rezultat : 
medalia de aur 
și centura de 
campion al lu
mii la categoria 
+ 100 kg.
Foto : 
Dragoș NEAGU

m.

UROPENE DE TINERET Șl,1 JUNIORI :
(1 lupte, 1 box), 4 medalii de argint 

tir), 1 medalie de bronz (lupte) 
IONDIALE UNIVERSITARE ; 1 medalie

i campio- 
adaugă și 
turtate in 
eceri ale 

(atletism, 
lei etc.)

Corbu la atletism, Afanasie Sciot- 
nic, Ivan Patzaichin la caiac-ca
noe, Simion Cuțov, Alee Năstac 
la box, Ilie Oanță șl Dumitru 
Grumezescu la canotaj etc.). Pe 
de altă parte, ceea ce este cel

idei, se poate vorbi și 
atleții 
Floroiu, 
1973, dar 
realizat impresionante salturi 
lorice, impunîndu-se printre 
mai buni alergători ai lumii la 
400 m, 800 m și, respectiv la 
5 000 m și 10 000 m. De asemenea, 
comportări lăudabile au avut
trăgătorul de pistol Corneliu Ion, 
luptătorul de la greco-romane
Constantin Alexandru, campion 
european la categ. 48 kg. și vice- 
campion 1 
Dumitru Spîrlea, . 
și Gheorghe Călina 
nenți ai 
bronz la 
notoarele
Marinela 
mondiale

Mariana Suman și 
aproape anonimi 
care, în acest an,

mondial, pentatloniștii 
Spîrlea, Albert Covaci 

— compo- 
echipei medaliată cu 

C.M. de la Moscova, ca- 
Cornelia Neacșu și 

Ghiță — campioane 
la Lucerna, pugilistul

ocupă locuri fruntașe, între pri
mele șase ale diferitelor clasa
mente oficiale și neoficiale, la 
10 din cele 22 de discipline olim
pice. Este vorba de : atletism,
box, caiac-canoe, canotaj, gim
nastică, handbal, lupte (greco-ro
mane și libere), pentatlon mo
dern, scrimă și volei. Este, fără 
îndoială, un bilanț pozitiv, care 
se cere, însă, nu numai repetat, 
ci și îmbogățit la Montreal. Există 
posibilități pentru împlinirea a- 
cestui important obiectiv, cuprins, 
de altfel, în prevederile Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C-R. din fe
bruarie—martie 1973 „...UN LOC 
IMPORTANT TREBUIE SA-L 
DEȚINĂ SPORTUL DE PERFOR
MANȚA, ÎN VEDEREA AFIR
MĂRII PE O SCARA TOT MAI 
LARGA A TALENTELOR, ÎM
BUNĂTĂȚIRII CONTINUE A 
REZULTATELOR ȘI REPRE
ZENTĂRII CU DEMNITATE A

Vasile Dîba, marea revelație a „flotilei" noastre de caiac-canoe 
la campionatele lumii de la Xochimilco Foto : I. MIHĂICĂ

SPORTULUI ROMANESC ÎN 
COMPETIȚIILE INTERNAȚIO
NALE1*.

Avem, indiscutabil, un tineret 
talentat, capabil să realizeze 
succese însemnate în toate do
meniile de activitate, inclusiv în 
sport. O dovedește, între altele, 
bilanțul rezultatelor înregistrate 
în unele ramuri sportive în care 
pregătirea a fost desfășurată cu 
simț de răspundere, cu toată se
riozitatea, ca și victoriile în pre
mieră obținute de sportivii noș

tri în 1974. Ne referim la titlu
rile cucerite de luptătorul Ladis
lau Simon. Ia libere, de canotoa
rele Cornelia Neacșu și Marinela 
Ghiță, la schif 2 f.c., și de gim
nastul Dan Grecu, la inele. Aces
tea sînt primele victorii repur
tate de sportivii români în com
petițiile mondiale ale acestor 
sporturi. Și să sperăm că pe dru
mul deschis de Șimon, Neacșu— 
Ghiță și Grecu vor păși, în viito
rul apropiat, alți luptători, cano
toare și gimnaști 1 Vorbind des
pre aceste premiere nu putem, 
insă, uita marele succes al 
handbaliștilor din echipa repre
zentativă care, în martie, în R.D_. 
Germană, au izbutit să devină 
pentru a patra oară campioni ai 
lumii, performanță unică îa ana
lele competiției supreme a aces
tui sport.

La succesele din 1974 ale spor
tivilor români, la pregătirea mic»

viitoare, și-au 
contribuția o 
de oameni,

eeselor 
aduc 
treagă 
multe ori anonimi, 
acum nu numai la

adus și îșl 
serie în

de cele mal 
Ne gîndim 

antrenorii, la

Sportivii fruntași din Ro- 
mânia, distinși cu meda- 
Iii de aur, argint și bronz g 
la marile competiții interna- 
ționale ale acestui an, pre- 
cum și ceilalți performeri, tfî 
antrenorii lor și alți tehni- â 
cieni iși exprimă întreaga sj 
lor gratitudine și recunoș- 
tință partidului și statului 
nostru, personal tovarășului $5 
NICOLAE CEAUȘESCU, pen- | 
tru îndrumările și . * 
neprecupețit acordate 
carii noastre sportive, 
dietnd marile lor success, 
repurtate in acest an jubi
liar, Congresului al Xl-lea 
al Partidului Comunist Ro
mân. Ei se angajează ple
nar să nu precupețească 
nici un efort pentru a-și îm
bunătăți pregătirea sportivă, 
pentru a-și îmbogăți pregă
tirea politică și ideologică 
astfel ca rezultatele lor să 
fie și mai bune, iar_ bilan
țul sportului 
socialistă să 
bogat I

S\\\\\\\\\\\\\

I

sprijinul 
miș- 
de-

din România 
fie tot moi

X\\\\\\\\\\\\\V

medicii și ceilalți specialiști care 
își desfășoară activitatea in ca
drul loturilor și echipelor repre
zentative, ci și la antrenorii și 
ceilalți tehnicieni din cluburile 
sportive, la activiștii din fede
rații, din C.N.E.F.S. și din ce
lelalte organizații cu atribuții în 
domeniul educației fizice și spor
tului. De munca desfășurată de 
aceștia, de priceperea lor, de ab
negația și pasiunea cu care-i pre
gătesc pe sportivi sau ajută la 
asigurarea cadrului propice aces
tei pregătiri și participării la 
competiții, sini legate nemijlocit 
succesele despre care am amin
tit. Avem convingerea că prin
tr-o și mai bună conlucrare a 
tuturor acestora, prin respectarea 
cu strictețe a îndatoririlor ce le 
revin, în lumina sarcinilor re
ieșite din documentele de partid, 
sportul de performanță 
noastră va cunoaște, în 
avint și mai impetuos.

t’’n țara 
viitor, ua

Romeo VILARA
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OASPEȚII
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810 MINUTE DE JOC
PENTRU. ZERO PUNCTE

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
JIUL
UNiV. CRAIOVA 
„POU“ IA»
SP. STUDENȚESC 
A.S.A. TG. MURES 
F.C.M. REȘIȚA
DINAMO ' 
F.C. ARGEȘ

REZULTATE TEHNICE
— STEAUA
— „POLL TIMISOARA
— F.C. CONSTANTA

CLASAMENTUL

— U.T.A.
— F.C. GALATI
— OLIMPIA
— CHIMIA
— „U“ CLUJ-NAPOCA
— STEAGUL ROȘU

1-0
6-0
1-0
2-1
3- 0
2-0
4- 1
2-0
1-0

(0-0) 
(4-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0)

ETAPA VIITOARE (1 decembrie)
F.C. GALATI
STEÂUA
„POLI14 TIMIȘOARA 
F.C CONSTANTA 
STEAGUL ROȘU
F.C.M. RESITĂ 
„POLI" IAȘI
A.S.A. TG. MUREȘ 
„U“ CLUJ-NAPOCA

— U.T.A
— F.C. ARGEȘ
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— SPORTUL STUDENȚESC
— CHIMIA
— UNIV. CRAIOVA
— DINAMO
— JIUL
— OLIMPIA

1. DINAMO 15 11 1 3 27—10 23
2. F.C.M. Reșița 15 9 3 3 25—14 21
3. A.S.A. 15 9 1 5 23—19 19
4. U.T.A. 15 7 3 5 16—13 17
5. C.F.R. Cluj-Napoca 15 6 5 4 14—14 17
6. Univ. Craiova 15 6 4 5 19—15 16
7. „U“ Cluj-Napoca 15 6 4 5 13—17 16
8. Steaua 15 6 3 6 23—16 15
9. Olimpia 15 6 3 6 13—14 15

10. Jiul 15 5 4 6 23—14 14
11. „Poli“ Timișoara 15 6 2 7 12—18 14
12. Steagul roșu 15 5 3 7 18—14 13
13. F.C. Argeș 15 6 1 8 20—18 13
14. F.C. Constanța 15 5 3 7 16—19 13
15. Sportul stud. ’j t 15 5 3 7 16—21 13
16. „Poli" lași 15 6 0 9 16—26 12
17. Chimia 15 3 5 7 10—26 11
18. F.C. Galați 15 3 2 10 5—21 8

TRADIȚIA A FOST INFIRMATĂ! F.C. ARGEȘ
steagul; roșu o(o)

UN SUCCES LOGIC
1UNIV. CRAIOVA 1(0]

F.C. CONSTANȚA 0(0)

Stadionul 1 Mai ; teren alunecos : timp rece, lapoviță ; spectatori apro
ximativ : 3 000. A marcat : JERCAN (min. 25). Raport de cornere: 8—3. Ra
portul șuturilor la poartă : 14—7 (pe spațiul porții : 6—3). Raportul faulturilor 
comise : 16-18.

F. G ARGEȘ ; Stan 7 — Zamfir 8, O ițea nu 8, Din 7 (min. 76 D. Popescu), 
Bârbulescu 7 — Mustățea 7, Radu I 7, M. Popescu 8 — Troi 7, Radu II 7, 
Jercan 7 (min. 41 Tronaru 7).

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — Pescaru 8 — Hîrlab 7, Ciugarin 7, Mihăi- 
lescu 7, Rțsu 6 — Cadar 7, Șerbănoiu 7, Mateescu 6 — Ghergheli 7, Gyori» 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centrul : Gh. Popovici ; la linie : I. Puia 
(ambii din București) și E. Voicu (Oltenița).

Cartonaș» galbene : Ciugarirv ; Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-spe
ranțe : 2-2 (1>-1).

PITEȘTI, 24 (prin telefon)
în ultimele 6 ediții de campio

nat F. C. Argeș n-a cîștigat nici 
un meci pe teren propriu în fața 
stegarilor brașoveni. Acest han
dicap moral pentru echipa gaz
dă, cit și criza de formă mani
festată în ultima vreme de elevii 
antrenorului Halagian, s-au făcut 
resimțite in modul în care aceștia 
au abordat întîlnirea, acțiunile lor 
pline de elan purtînd evident am
prenta unei insuficiente clarități 
și lipsă de decizie în fazele de 
finalizare. De partea cealaltă. 
Steagul roșu s-a organizat bine 
în apărare și, fără eforturi deo
sebite, a reușit să stăvilească a- 
tacurile formației piteștene pe 
care a pus-o de cîteva ori în di
ficultate pe contraatac. O dată 
insă defensiva brașoveană a gâ
fâi într-o situație banală cînd

centrarea lui Troi, ratată pe rînd 
de Adamache, Mihăilescu și Pes- 
caru, a fost interceptată de JER
CAN, care, de la aproximativ 
12 ni, a șutat puternic pe jos iu 
plasă. Asta s-a întîmplat în min. 
25, și golul — care 
singurul al partidei 
tat psihic echipa 
țîndu-i să evolueze 
zinvolt, în timp ce
obligat să iasă mai des în atac
echUibrînd, în acest mod, jocul.

în partea a doua a întîlnirii 
disputa cîștigâ un. plus de di
namism, de angajament și chiar 
de calitate. Cel care conduc acum 
ostilitățile sînt fotbaliștii brașo
veni care luptă pentru egalare. 
Pe acest fond, unii jucători abu
zează de neregularități și pe teren 
se instalează o oarecare stare de 
tensiune, transmisă imediat și

dincolo de limitele gazonului, 
unde un jucător de rezervă al 
echipei oaspe (Papuc) este lovit 
cu piciorul de un necunoscut, sub 
privirile îngăduitoare ale organi
zatorilor ! Finalul meciului este 
în continuare echilibrat, cu situa
ții de gol care alternează la am
bele porți. Tabela de marcaj râ- 
mîne însă așa cum a fost fixată 
în min. 25, 
rle muncită 
teoilor. ,

consfințind o victo- 
și meritată a piteș-

Mihai IONESCU

CRAIQVA, 24 (prin teieionj
S-a văzut din capul locului că 

F.C. Constanța nu și-a făcut decît 
iluzia unui singur punct. Echipa 
s-a dispus; într-o apărare pe front 
larg, în zonă, cu Tănase mareînd 
virful cel mai bine plasat din ata
cul advers, cu Lică dispus să facă 
presing cu maximă promptitudi
ne ; Mărculescu s-a postat în pri
ma linie, undeva, fără sarcini pre
cise, Caraman apărea și el în fa
ță, la finalizare. Contraatacurile 
firave ale oaspeților nu au pus, 
practic, probleme portarului O- 
prea, un singur șut (Negoescu — 
min. 57) care a nimerit bara, clă- 
tinînd, o clipă, fragilul avantaj al^ 
Universității.

Avantajul acesta pe care l-am 
numit fragil în minutul amintit a 
rămas, de asemenea, la limita mi
nimă, pină la sfîrșit, deși studen
ții, au dominat clar, deși presiu
nea lor s-a materializat într-o su
perioritate zdrobitoare în raportul 
șuturilor la poartă sau al lovitu
rilor de colț. Șansa și forma bună 
a lui Popa, incăpățînarea celor din 
ofensiva craioveană de a face un 
dribling în plus, bara transversală 
care a oprit șutul lui Marcu (min. 
81). ca și prestația atentă și co
rectă a fundașilor lui F.C. Con
stanța au frustrat echipa învingă
toare de satisfacția unui scor mai 
mare. Omul care a condus ofensi-

va gazdelor a fost Bălăci. în deo
sebită vervă, el a fost omniprezent 
în faza de atac, asumindu-și ro
lul de coordonator și deopotrivă 
de realizator. Cel puțin de trei ori 
(min. 7, 10 și 43) Bălăci s-a aflat 
în situații bune, la finalizarea u- 
nor faze pe care el înșuși le ini-

Stadion Central ; teren bun , 
timp reco ; spectatori aproxima
tiv 15.000. A marcat : BĂLĂCI
(min. 47). Raport de cornere : 
16—3. Raportul șuturilor la poar
tă : 31—11 (pe spațiul porții :
11—4). Raportul faulturilor cc*^' 

mise : 11-12.
UNIVERSITATEA : Oprea 7 

Negrilâ 7, Boc 7 (min. 80 Bâdin), 
Deselnicu 7, Berneanu 7 — Strim- 
beanu 7, Ștefănescu 8 — Crișan 
8, Mincioagâ 6 (min. 70 Țarâ- 
lungâ 7), Bălăci 9, Marcu 7.

F. C. CONSTANȚA : Popa 9 - 
Mustafa 7, Antonescu 8, Băloeu 
7, Nistor 7 — Lică 7, Mihu 6 
(min. 73 Ghirca 6), Tânase 6_ — 
Caraman 6 (min. 46 Negoescu 
Mărculescu 6, Turcu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru C. Ghițâ (Brașov) ; 
linie N. Iliescu (Brașov) și 
Szecsei (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : Marcu 
Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-snerante 1—2 (1—0)-

7).

la 
la 
Z.

țiase, dar Popa s-a opus inspirat. 
In min. 47 BĂLĂCI va puncta, in 
sfîrșit, din interiorul careului, du
pă un atac, la originea căruia a 
stat Negrită.

Ion CUPEN

avea să fie și 
— a deconec- 
gazdă, permi- 
ceva mai do
pe oaspeți i-a

POLțȚEHNICIUâș^)

RĂSCUMPĂRAREA UNEI...RATĂRI!
SP. STUDENȚESC 3(1)

C: GALAȚI 0(0)
Tn partida cu Satu Mare,

din etapa a XUI-a a campionatului. 
Ion Constantin a ratat un penalty și 
Spartul studențesc a pierdut atunci 
un punct prețios. Ieri, pe același sta
dion și tot în compania uneia dintre 
noile promovate în prima divizie, 
F.C. Galați, același jucător, răscum- 
părîndu-și pe deplin greșeala amintită, 
a reușit să marciheze toate cele trei 
goluri ale echipei sale, realizînd ceea 
ce englezii numesc hat^trlck. Trei go
luri, și nici unul din penalty ! Pe cel 
dinții l-a marcat in min. 14, în urma 
unei reușite combinații in careu, la

Stadionul Steaua ; teren bun ; 
timp friguros ; spectatori, aproxi
mativ 300. A marcat : ION CON
STANTIN (min. M. 53 și 74). Ra
portul de cornere : 11—2. Rapor
tul șuturilor la poartă : 27-6 (pe 
spațiul porții : 15—1). Raportul 
faulturilor comise : 14-19.

SPORTUL STUDENȚESC : Su
ciu 8 — Tănâsescu 8, Cazan 8, 
Grigore 7, Manea 7 — Chihaia 8, 
O. lonescu 8, Radulescu 6 (min. 
58 Cassai 8) — Leșeanu 7» M. 
Sandu 8, I. Constantin 9.

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 7 — 
C. Nedelcu 6, Stoicescu 6, C. 
Dan 6, I. Nicu 5 — Manea 5» 
Cod rea nu 6, Manciu 5 (min. 55 
Dumitriu III 6) — M. Nedelcu 6 
(min. 46 Burqea 7). Lupulescu 5, 
I. Ionica 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; Ia 
centru : E. Păunescu ; le linie ? 
C. Săndulescu, ambii din Vaslui, 
și T. Analei din Sibiu.

Cartonașe galbene : Tănâsescu, 
I. Constantin. C. Nedelcu, C. Dan 
și Manciu.

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : :

: 9.
2-2 (1-1).

care au mai participat 
nescu și Mircea Sandu. _________
a căzut la începutul reprizei secunde: 
Gheorghiu a degajat greșit, pină Ia 
M. Sandu, care i-a pasat excelent lui 
Leșeanu în suprafața de pedeapsă. 
Șutul puternic al acestuia n-a putut 
fi reținut de portarul gălățean care 
a respins în față, pină la același ION
ut. > ■

Octavian Io- 
A1 doilea gol

IffiESED

IAȘI, 24 (prin telefon)
Pină în min. 44. ieșienii și-au per

pelit suporterii din tribune, i-au fă
cut să sufere, pur și simplu, în 
ciuda unei dominări teritoriale evi
dente, neconcretizatâ, 
beîa de marcaj, deși,

(min. 34) nimercș-

insă, pe ta
in min. 11,

; teren 
spectatori 

marcat :

trimisă de Dănilă , ___
te bara I Abia în min. 40 se des
chide scorul : 
Dănllă, acesta 
piept și, cu 
unghiul lung. ; 
din stingă și, 
„Poli*

CONSTANTIN. Golul a fost o simplă 
formalitate pentru atacantul cu nr. 
11 din formația bucureșteană. în sfir- 
șit, la cel de al treilea gol, ION CON
STANTIN n-a mai fost ajutat de ni
meni el pătrunzînd decisiv, perpendi
cular pe poarta oaspeților și șutind vio
lent, imparabil: 3—0 pentru formația 
bucureșteană. Dar scorul putea fi mult 
mai mare, Sportul studențesc — care 
a evoluat la un nivel mult superior 
față de meciurile cu Olimpia și Chi
mia — ratînd o suită întreagă de 
ocazii mari.. . cît roata carului. In 
min. 6, 7, 12, 20, 21, 22, 30, 47, 64. 79 
și 83, rînd pe rînd, Leșeanu, M. San
du, I. Constantin, Chihaia, O “ 
cu, reușind să contracareze 
ofsaid al gălățenilor, s-au 
poziții ideale de șut dar nu 
cat !

Pe fondul acestei dominări 
a formației bucureștene, replica gălă
țenilor a fost foarte palidă, atacul 
acestei echipe nereușind să pună în 
pericol poarta adversă decît de două 
ori {min. 39 și 82), la două lovituri 
libere executate precis de C. Dan și 
parate cu brio de portarul Suciu, re
intrat după operația de menise.

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion ,,23 August" 
bun ; timp friguros ; 
aproximativ 5 000.' Au _ ____ _
INCZE (min. 40), COSTEA (min. 
44), COLNIC (min. 57). Raport 
da cornere : 12-3. Raportul șulu- 
rilor la poartă : 16-9 (pe spațiul 
porții : 9—4). Raportul faulturilor 
comise : 13-19.

POLITEHNICA : Costaș 7 - So- 
fian 7, Toacă 7, Dinu 7, V1ad 7 
(min. 86 Anton) — Romilâ II 7, 
Ciocîrlan 3. Simionaș 7 — Incze 
8, Oânilâ 7, Costea 7.

U.T.A. : Iorgulescu 7 — Birâu 
6, Kultia 7, Pojoni 7. Purima 0 
— Pîrvu 6, Schep 6, Domide 6 — 
Axente 6, Colnic 6, Trandafilon 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN : la 
centru : Gh. Li mo na ; la linie : 
M. Popescu și M. Haimovici (toți 
din București).

Cartonașe galbene : Ciocîrlan, 
Colnic. Birâu, Pîrvu.

Cartonașe roșii : Trandafilcn. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret speranțe ; 1—2 (0—1)

Costea centrează spre 
stopează balonul pe 

ștîngul, îl trimite în 
balonul lovește stîlpu] 
INC£S reia în plasă. 

„Poli* are un final foarte bun și 
în min. 44, COSTEA, de la 6 m, a 
șutat în gol, după o fază prelungită, 
în care Iorgulescu respinsese uu șut 
violent a lui Simionaș.

în repriza secundă, jocul nu mai 
are același nerv. Se comit foarte 
multe obstrucții și faulturi de joc 
(ca, de altfel, și în prima parte), 
vociferări la deciziile arbitrilor, chiar

injurii ftra..daxiluh). care fac ca 
misiunea arbitrilor să devină destul 
de dificilă. în min. 57, oaspeții reu
șesc să reducă din handicap : Axen- 
te execută o lovitură liberă, din a- 
propierea liniei de fund, Costaș 
pierde diagonala centrării și COL
NIC înscrie nestingherit. Dar replica 
oaspeților este mai dîrză abia din 
min. 85, cînd rămîn în 10 oameni. 
Victoria gazdelor, însă, e de necon-_ 
testat, mai cu seamă pentru neta 
dominare din prima repriză.

Steiion TRANDAF1RESCU

J Iones- 
jocul la 
aflat in 
au mar-

copioase

F.C.M. REȘIȚA 4(1)
CHIMIA 1(0)
REȘIȚA, 24 (prin telefon)

La puține zile după prima sa apa
riție pe stadionul din Reșița în ca
drul Cupei României, Chimia Rm. 
Vîlcea a evoluat din nou în Valea 
Domanului, dar a pierdut de data 
aceasta cu un scor categoric. Unele 
fapte petrecute, însă, pe teren, ar 
putea duce la concluzia — greșită 
— că vîlcenii ar fi putut pleca ‘ de 
aici cu un punct. într-adevăr, în 
min. 8, Iordache expediase balonul 
în bară, Tătaru îl imită în min. 78 
și 87, pentru ca tot el să rateze în 
min. 78 o lovitură de la 11 m ! Ar 
mai fi de adăugat, și golul marcat 
de Haidu în min. 5, pe bună drep
tate anulat de conducătorul jocu
lui. Spuneam că concluzia ar fi gre
șită, întrucît F.C.M. a controlat me
ciul în marea majoritate a timpu
lui, și a demonstrat mai multă o- 
rientare în joc. Jocul a fost intere
sant, plăcut, și cu multe faze la 
poartă și cu cinci goluri spectacu
loase. De pildă, în min. 31, după ce 
Beldeanu trimite spre poartă, cu 
capul, fundașul Ciobanu respinge în 
bară, mingea revine în teren, inter
vine Nestorovici și același Ciobanu, 
respinge la FLOREA care înscrie.

0 VICTORIE CONFORTABILA *

Iorgulescu a fost pus la grea încer
care de Costea, după ce balonul 
expediat de Incze nimerise bara 1 
Două minute mai tîrziu, în replică. 
Pîrvu, la o lovitură liberă de la 23 
m, a șutat în muchea „transversa
lei--. U.T.A. se apără exact și tn 
min. 28 Schep este cit pe aci să în
scrie, șutind în Costaș, care a ezitat 
să iasă mai devreme la blocaj. Gaz
dele iși masează, apoi adversarul în 
propriul teren : Iorgulescu (min. 33) ’ 
trimite în corner balonul șutat de 
Dânilă ; U.T.A. se apără eroic, o 
ajută și zeița Fortuna, căci mingea

TG. MURtȘ 24, (prin telefon)
Victorie clară, după un joc 

frumos, mai ales în prima re
priză. A.S.A. a atacat în valuri 
și a ratat foarte mult. Olimpia 
a mizat exclusiv pe contraatacuri, 
dar Helvei, foarte slab susținut 
de „servanții44 săi obișnuiți, a fost 
o pradă ușoară pentru apărarea 
gazdelor.

Jocul a debutat cu o mare gafă 
furnizată de portarul Bathori. La 
un corner executat de Fazekaș 
(min. 6) Bathori, nejenat, a scă
pat mingea din mină, iar HAJ- 
NAL, prompt, a deschis scorul. 
Stimulați de gol, mureșenii in
sistă și încep... ratările. Rînd pe 
rînd, Mureșan ajunge primul în 
fața porții (min. 20 și 32) dar

Bathori își repară oarecum, gre
șeala, blocînd cu siguranță sa 
caracteristică. El intervine la fel 
de exact în următoarele zece mi
nute transformînd în... ocazii go
lurile ca și înscrise de Hajnal 
(min. 34) și Gligore (min. 42). To
tuși, finalul reprizei asigură di
ferența meritată de două goluri 
a echipei mureșene. în min. 43 
MUREȘAN preia foarte frumos, 
ca într-o ștafetă, pasa rapidă a 
lui Varodi, sprintează și mar
chează imparabil.

După pauză, echipa lui T. Bone 
forțează din nou ofensiva și își 
înmulțește ocaziile, care pot fi 
sugerate prin cele două bare ale 
lui Varodi (min. 55 și 66). Pînă 
la sfîrșitul meciului, jocul conti
nuă să se desfășoare în jumătatea 
de teren a oaspeților. Sa mai

vr

REȘIȚENII CONTINUA SA ADUNE PUNCTE
După pauză, partida a cîștigat 

in spectaculozitate, a fost mal aler
tă și reșițenil, la capătul unei pe
rioade în care și-au masat adversa
rul în careu, au înscris 3 goluri în 
numai 9 minute prin FLOREA (min. 
64), PUȘCAȘ (rnin. 67), BORA (min. 
73), acesta din urmă după o splendidă 
pasă, de 40 m, a lui Beldeanu. Re
plica vîlcenilor nu întîrzie, și deși 
avînd un handicap de 4 goluri, ei 
ies curajos la atac și se află în 
cîteva rînduri foarte aproape de gol,

dar punctul de onoare îl vor realiza 
cu două minute înainte de final 
prin neobositul C. NICOLAE care a 
fructificat o pasa trimisă de P. 
Gheorghe.

Ca și în alte partide, arbitrul T. 
Leca a fost ezitant în decizii nu a 
acordat penalty la un fault asupra 
lui Florea, s-a arătat mult prea în
găduitor în 
nate multe 
de alta.

teren, lăsînd nesancțio- 
durități de o parte și

Mircea TUDORAN

Stadion Valea Domanului : teren umed, dar practicabil ; timp înnorat ; 
spectatori aproximativ 10 000. Au marcat: FLOREA (min. 31 și 64), PUȘCAȘ 
(min. 67), BORA (min. 73), respectiv C. NICOLAE (min. 88). Raport de cornere: 
9-1. Raportul șuturilor la poarta : 17—14 (pe spaț-ul porții : 12-6). Raportul 
faulturilor comise : 9-14.

F.C.M. : Constantin 9 — Pigulea 8, Ologeanu 8, Hergane 3 (min. 75 Kiss 7), 
Filipescu 9 — Pușcoș 3, Beldeanu 9 — Atod tresei 8, Nostorovici 7, Câprioru 7 
(min. 70 Bora 7), Floiea 9.

CHIMIA : Stana 9 (min. 64 Oanâ 6) — Lepădatu 5, Ciobanu 
Cincâ 5 — Tâtaru 7, Șutru 6 — C. Nicolae 7, Stoica 6, Haidu 6, 
(min. 49 P. Gheorghe 6).
Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru : T. Leca (Brâila) ; la linie : T. Po-
daru (Biâila) și O. Consiantinescu (Galați), ultimii cu greșeli în aprecie
rea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : ■ Tcf^ul Petschovsch? ; 10 • La tineret-spe
ranțe : 3—1 (2—0).

Stadion ,,23 Aucjust" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
aproximativ 10 000. Au marcat : 
HAJNAL (min. 6), MUREȘAN 
(min. 43). Raport de cornere : 
7-3. Raportul șuturilor la poarta: 
18-8 (pe spațiul porții 10-1). 
Raportul faulturilor comise : 
10-10.

A.S.A. : Solyom 7 — Gligore 7, 
Kiss 7, Ispir 7, Onuțan 7 — Va- 
rodi 7, Boloni 8, Nagh: 7 — Fa
zekaș 6, Mureșan 7, Hajnal 7.

OLIMPIA ; Bathori I 7 — Filip 
6, Bigan 7, Agiu 6 (min. 23 lan- 
cu 5, min. 72 Toth), Bocșa 6 — 
Naom 7, Knoblau 7, Bofota 7 — 
Lucaci 5, Kaiser 7, Helvei 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : C. Dinulescu ; la linie 
C. lovciu și D. lordache (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Hajnal,
Gligore, Boloni, Filip.

Trofeul Petschovschi’î 10.
La tineret-speranțe : 1—0 (0—0).

6, Borz 7, 
lordache 5

notăm că primul șut pe poartă 
al Olimpiei a fost executat în 
rnin. 83 de Naom, dintr-o lo
vitură liberă.

O victorie incontestabilă. Mu
reșenii au demonstrat o capaci
tate generală superioară scorului 
realizat. Olimpia a manifestat 
prea puține veleități ofensive, e- 
voluînd sub nivelul partidei cu 
Sportul studențesc.

loan CHiRiLĂ
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Cu toată opoziția clujeanului Pexa, Dumitrache șutează din unghi și 
în poarta lui Lăzăreanu

mingea se va opri pentru a doua oară 
Foto : Dragoș NEAGU

LIDERUL A PUNCTAT CU PRECIZIE
». -

Cele citeva mii de spectatori 
care au asistat la întâlnirea Di
namo — „U“ Cluj-Napoca nu au 
avut satisfacția să urmărească un 
joc deosebit de atractiv, nivelul 
general al desfășurării partidei 
situîndu-se la calificativul mediu. 
Superioară in toate privințele, Di
namo a obținut victoria cu 2—0 ; 
un succes meritat, care s-a mate
rializat 
lungate 
reștenii 
cului și

datorită perioadelor înde- 
de timn în care bucu- 
s-au aflat la timona jo- 
și-au obligat adversarul

Stadionul DincT.o ; teren bun: 
timp friguros ; spectatori aproxi
mativ 7 000. Au marcat : LUCES- 
CU (min. 22) și DUMITRACHE 
(min. 50). Raport de comete : 
8—4. Raportul șuturilor la poartă : 
12-8 (pe .................................
Raportul 
14-17.

DINAMO 
G. Sandu 
Dobrâu 8, 
Custav 6 (mîn. 46 Moldovan 7) 
NunweiHer 7, D. Georgescu 
Dumitrache 7, Luce seu 7.

UNIVERSITATEA : Lâzâreanu 
— F*orațcni 8, Pexa 7, Motel 
Damian 6 — Cîmpeanu II 
Hurloi 6, Anca 6 — Mureșon 
Uifăleanu 7. Batacliu 5 (min. 
Dumitrescu 6).

Arbitrajul t BUN ; la centru 
Raînsa (Bîrlod) ; Io linie M. Ro
taru și V. Popa (ambii din

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe : 2—0

spațiul porții : 6—3).
faulturilor comise :

: Constantinescu 8 
7. Sotmoreanu II 
Deleonu 8 — Dinu

peții s-au decis să renunțe la 
tactica lor, ieșind ceva mai con
vingător la atac. Pînă atunci, 
bucureștenii au controlat în per
manență jocul, declanșind acțiune 
după acțiune, dar de cele mai 
multe ori s-au arătat indeciși în 
momentele favorabile de finaliza
re. In primele minute, după cî- 
teva centrări efectuate de Luces- 
cu rămase fără rezultat. Dumitra
che (min. 22) este faultat de 
Pexa ia 20 m LUCESCU execu
tă rapid lovitura liberă expediind 
mingea printr-o breșă din zidul 
defectuos alcătuit de fundașii clu
jeni, astfel că 'Lăzăreanu nu a 
putut evita deschiderea scorului. 
După marcarea golului, atacurile 
dinamoviștilor se intensifică. Du
mitrache (min. 31 și 34) greșește 
de puțin ținta.

Prima parte a reprizei 
păstrează același asDect. 
beneficiază de ocazii 
ratate de Nunweiller (min. 43 și 
63), mingea expediată de el tre-

secunde 
Dinamo 

favorabile

OIKAMO •• 2(1)

„U“ CLUJ-NAPOCA 0(0)

Lăzăreanu 
și mingea 
fără însă 

să acorde 
dictarea 

între 
scăpat 

decît 
II la

cînd prima oară foarte aproape 
de poartă, iar în a doua situație 
a lovit stilpul din stingă lui Lă
zăreanu. In min. 73 tot Nunweil- 
ler pătrunde în careu, 
îl prinde de picioare 
iese în afara terenului 
ca arbitrul N. Rainea 
penalty, faza impunînd
unei astfel de sancțiuni, 
timp, Uifăleanu (min. 66), 
singur, nu poate fi oprit 
prin fault de Sătmăreanu 
limita exterioară a suprafeței de
pedeapsă, dar lovitura liberă exe
cutată slab de atacantul clujean 
rămîne fără rezultat. In f 
partidei, Cîmpeanu II (mîn.
80) șutează din apropiere 
Constantinescu este la post, 
astfel, liderul clasamentului 
ne o victorie lejeră, fără : 
apelat la toate resursele sale.

finalul
75 și 

dar
Și, 

obți- 
să fi

DIVIZIA B (etapa a XV-a)
SERIA I

BACAU PETROLUL PLO-ȘTIINȚA
IEȘTI 1—1 (0—1). Au marcat ; Grigore
(min. 78), respectiv Zamfir (min. 27). 
(Al. STOIANOVICI, coresp.).

OȚELUL GALAȚI - CHIMIA BRĂILA
1— 1 (1—1). Au înscris : Toma (min. 36)
pentru Oțelul, Bulancea (min. 3) pentru 
Chimia. (T. SIRIOPOL, coresp. județean).

CONSTRUCTORUL GALAȚI - RELONUL 
SAVINEȘTI 7-1 (5-0). Au marcat : Vo-
chin (min. 12, 19, 29 și 76) Manta (min. 
16, 78 ...................- *
pentru 
(min.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ
LĂȚI 1—0 (0—0). Unicul gol a 
zct de Constantin (min. 70). 
ȚEANU, coresp.).

C.F.R. PAȘCANI - UNIREA
2— 1 (0—0). Au înscris : Apostol , 
I. Gheorghe (min. 76) pentru gazde, 
pectiv Dragu (min. 86). (C. ENEA, 
resp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - GLORIA 
ZAU 0-0.

S. C. TULCEA
1— 1 (1—1). Au marcat : Râut 
respectiv Rădulescu (min. 
COMȘA, coresp.).

PROGRESUL
2- 2 (1-0). Au 
și 47) pentru

— din 11 m), Enache (min. 21) 
Constructorul, respectiv Crivoi 

50). (Gh. ARSENIE, coresp.).
C.S.U. GA- 

fost reoli- 
(C. NEM-

FOCȘANI 
(min. 52), 

res- 
co-

BU-

METALUL PLOPENI
(min. 24).
22). (P.

C. BACAUBRĂILA - S.
înscris : lonescu (min. 2 

Progresul, respectiv Botez

SERIA

(mîn. 86), Pană (min. £9). (D. CRISTA- 
CHE, coresp.).

C. S M. SUCEAVA - FORESTA FĂL
TICENI 1—0 (1—0). Unicul gol a fcst mar-

decembrie) i Celu-

cat de Popescu (a. ■». 44 — din 11 m). 
(1. MiNDRESCU, coresp.).

1. S. C. Bacău 15 8 3 4 33-25 19
2. Metalul Plopeni 15 7 5 3 23-17 19
3. Gloria Buzău 15 8 2 5 27-16 18
4. Progresul Brăila 15 7 4 4 27-20 18
5. Petrolul Ploiești 15 7 3 5 21-14 17
6. Ceahlăul P. Neamț 15 7 3 5 18-16 17
7. C.S.U. Galați 15 7 2 6 23-16 16
8. S. C. Tulcea 15 6 4 5 21-14 16
9. Celuloza Călărași 15 7 2 6 18-15 16

10. C.S.M. Suceava 15 6 3 6 20-22 15
11. Chimia Brăila 15 5 5 5 15-18 15
12. Construct. Galați 15 5 4 6 27-20 14
13. Unirea Focșani 15 5 4 6 21-25 14
14. Știința Bacău 15 6 1 8 13-14 13
15. C.F.R. Pașcani 15 6 1 8 16-23 13
16. Foresta Fălticeni 15 6 0 9 17-28 12
17. Oțelul Galați 15 3 3 9 13-25 9
18. Relonul Sâvinești 15 4 1 10 10-35 9

ETAPA VIITOARE (1 __________ . ___
loza Colorași — Oțelul Galați, Ceahlăul 
P. Neamț — S. C. Bacău, Petrolul Plo
iești — Foresta Fălticeni, C.S.U. Galați — 
Metalul Plopeni, Știința Bacău — Pro
gresul Brăila, C.F.R. Pașcani — C.S.M. 
Suceava, Chimîa Brăila — Relonul Să- 
vinești. Unirea Focșani — S. C. Tulcea, 
Gloria Buzău — Constructorul Galați.

A ll-a
PROGRESUL 

GOVIȘTE 1-0 
realizat de I.

OLTUL SF. GHEORGHE - TRACTORUL 
BRAȘOV 2—1 (1—0). Au înscris : Bokor
(min. 7 — din 11 m), Hegyessi (min. 85), 
respectiv Oancea (min. 47). (Gh. BRIOTA, 
coresp.).

VOINJA 
BUCUREȘTI

METALUL
1—0 (1—0). Singurul gol a fcst înscris de 
Grecu (min. 44 — din 11 m) (C. COSMA, 
coresp.).

METALUL BUCUREȘTI _____
REȘTI 1—0 (0—0). Unicu! gol al 
lui a fost

C.S.U. BRAȘOV

BUCUREȘTI - C. S. TIR- 
(0-0). Unicul goi a fost 

Sandu (min. 55).

BUCUREȘTI
0-0.
MIJA - DINAMO SLATINA

AUTOBUZUL

(min. 34), Tocoi (min. 88 — din 11 m) 
pentru gazde, respectiv — - -
(min. 48). (T. COSTIN,

Grădișteanu 
coresp.).

25
21
20
18
17
16
16
15
13
13
13
13
13
13
12
11
11
10

E-

3
3
2
6
3
4
2
5
7
3
1
3
3
3
4
3
3
4

1
3
4
3
5
5
6
5
5
7
8
7
7
7
7
8
8
8

1. Rapid București
2. Metalul București
3. Dinamo Slatina
4. Progresul Buc.
5. C. S. Tirgoviște
6. Metrom Brașov
7. Efectroputere Cv.
8. Flacâra Moreni
9. Autobuzul Buc.

10. Oltul Sf. Gheorghe
11. Gaz metan Mediaș
12. Voința București

13. Metalul Mija
14. S. N. Oltenița
15. Met. Drobeta T. S.
16. C. S. U. Brașov 
17- Tractorul Brașov 
18. Automatica Alex.

24- 7 
20-10
29-11
11- 9
21-16 
17-11
15- 13
16- 19
17- 18
17-20
19-23
15- 20
12- 19
11-19
16- 25
15-20
19-26
9-17

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15 
15
15
15
15
15

RAPID BUCU- 
. . w meciu-
marcat de Omer (min. 80).

_____  - GAZ METAN ME
DIAȘ 0—3 (0—2). Au marcat : Barna (min. 
12), lonescu (min. 17), Moraru (min. 75). 
(V. SECAREANU, coresp.).

METROM BRAȘOV - AUTOMATICA 
ALEXANDRIA 1—0 (0—0). A înscris : Ga
bor (min. 52). (C. GRUIA, coresp. jud.).

FLACĂRA MORENI - METALUL DRO
BETA TR. SEVERIN 5-1 (3-0). Au mar
cat llie (min. 3, 12 și 48). Stroe (min. 
10 și 83), respectiv Preda (min. 70). 
(Gh. ILINCA, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - S. N. 
OLTENIȚA 2-1 (1—1). Au înscris Star.ciu

Gheorghe NERTEA

lași). STEAUA

DHPA PAUZA, GAZDElf-0 ALTA ECHIPA!

<1-O)

să se rezume la o defensivă 
proape continuă.

Șansele studenților clujeni 
fost limitate chiar ,dc propria tac- 

pentru că, practic, ei l-au 
tinut avansat numai pe Uifă- 
u, ceilalți jucători ocupînd po

ziții mult retrase, în scopul sto
pării acțiunilor ofensive ale di- 
namoviștilor. Abia după primirea 
celui de-al doilea goi înscris de 
DUMITRACHE (min. 50) cu o re
ușită execuție tehnică (cursă de 
30 m încheiată cu un șut pe jos, 
mingea intrlnd in poartă pe un 
culoar foarte îngust „ochit“ între 
Lăzăreanu și bara laterală), oas-

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin telefon)
Foarte greu de anticipat — la 

pauză — succesul, fie el și la 
limită, al formației gazdă. într-a- 
tit de remarcabil evoluase pînă 
atunci ‘ ’ ....
condusă 
destul de 
sincronizând 
de joc cu 
cînd jocul, 
tat cvasi-contlnuu rețeaua defen
sivă a gazdelor (cu 4 jucători la 
mijlocul echipei și cu marcaj 
strict al celor din ultima linie), 
creîndu-și două bune ocazii de 
gol (ambele ratate în min. 6 și 
15, de Vigu) si avînd densitate în 
tirul la poartă (14 șuturi ale ju
cătorilor din toate liniile), din

orice poziție, de la variate dis
tanțe.

Dar asta a fost doar o jumă
tate din meci, întrucît, după pau
ză, din vestiarul gazdelor ieșise, 
parcă, o altă echipă : mai stăpînă 
pe ea și, oarecum, mult mai dor
nică de victorie, avidă chiar de 
succes, decît se arătase în pri
mele 45 de minute. Bucureștenii 
par surprinși de ofensiva fero-

11
9
9
6
7
6 
7 
5
3
5
6 
5 
5 
5
4 
4
4 
3

ETAPA VIITOARE (1 decembrie) : 
lectroputere Crai 6 va — C.S.U. Brașov, 
C. S. Tfrgoviște — Metalul Drobeta Tr. 
Severin, Autobuzul București — S. N. Ol
tenița, Automatica Alexandria — Voința 
București, Flacâra Moreni — Oltul Sf. 
Gheorohe, Rapid București - Metalul 
Mija, Tractatul Brașov — Metalul Bucu
rești, Gaz metan Mediaș — Metrom Bra
șov, Dinamo Slatina — Progresul Bucu- 

. rești.

echipa 
în

vizitatoare, bine 
teren de Dumitru, șl 
mobilă, de ofensivă, 

mișcarea în spațiul 
pase precise. Condu- 
bucureștenii au asal-

SERIA A lll-a

RECORDUL DE SCOR AL CAMPIONATULUI

Stadion C.F.R. ; teren bun ; 
timp însorit ; spectatori aproxi
mativ 8 000. A marcat : ȚEGEAN 
(min. 70). Raport de comere : 
3-0. Raportul șuturilor la poarta: 
15-19 (pe spațiul porții “ “* 
Raportul faulturilor comise 10-6.

C.F.R. : Moldovan 8 — Szoke 7. 
Dragomir 8, Vișan 6, Roman 6 
— So por an 6, Cojocaru 6, Țegear. 
9. Pop 7 — Adam 7, Moga 6.

STEAUA : Mororu 6 — Sătmd 
reonu 7, Someș 7, N. lonescu 6, 
Anghelini 7 — Vigu 7. Dumitru 8 
(min. 53 Ion Ion 6), Dumitriu IV 
8 — Aelenei 6 (mîn. 79 Pantea), 
Năstase 5, Fl. Dumitrescu 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru ; A. Ene ; la linie R- Șer- 
ban (ambii din Craiova) 
Chilibar (Pitești).

Trofeul Petschovschi ; 8.
La tineret-speranțe : 1—2

3-8).

Și I-

(0-1).

POLI Timișoara 0(0)
PETROȘANI, 24 (prin telefon)
Meciul acesta era un fel de re

vanșă pentru finala Cupei, dispu
tată de cele două echipe la sfîr- 
șitul lui iunie. Jiul cîștigase a- 
tunci lejer cu 4—2, dar se credea 
că astăzi va fi un meci mai echi
librat. Pe stadionul de sub Pa
ring, misiunea petroșenenilor a 
fost însă mult mai ușoară si scorul 
o demonstrează din plin. Echipa lui 
Titus Ozon a făcut astăzi un joc 
net ofensiv și, cu mai multă a- 
tenție, scorul putea fi chiar 
mare ! Șl această jumătate de 
zină de goluri își are însă o 
plicație foarte exactă pentru 
dincolo de atacul gazdelor, «... 
„conlucrat" de minune la scorul 
campionatului de pînă acum apă
rarea studenților, șovăielnică, lip
sită de inspirație, greoaie.

_ Istoria acestui record de efica
citate a turului a inceput în min. 
11. Fildiroiu a driblat ușor apă
rarea oaspeților, a tras nu prea 
tare de la marginea careului, Ji
van s-a dus spre minge, dar LAȚA 
a deviat balonul in gol. După 
șase minute PAVEL va specula 
el indecizia lui Popa și a lui Ji
van, pentru ca, imediat la prima 
fază ofensivă, sprintul lui ROZ
NAI încheiat cu un șut Pe un
ghiul lung, să anunțe un scor de 
proporții. E drept, se va opune 
Jivan în min. 32 și 35 dar în min. 
36 îl învinge tot un apărător al 
său. Naghi a tras destul de tare 
de la marginea careului dar pi
ciorul lui ARNAUTU a schimbat 
direcția balonului, trimițîndu-1 cu

boltă în colțul opus lui Jivan : 
4—0. Era firesc ca repriza să nu 
mai aibă prea mult farmec. Gaz
dele mulțumite, oaspeții resem
nați, ritmul jocului mai scăzut. 
Și totuși doi noi jucători intro
duși în teren au șansa ridicării 
scorului la cote surprinzătoare. 
In min. 71 juniorul BOLOȘ se des
curcă bine în careu și îl face 
mat pe experimentatul Jivan. Iar 
cu trei minute înainte de final

mai 
du- 
ex- 
că, 
a...

Stadion 
friguros ; 
3 000. Au 
— autogol), 

(min.
— autogol), 
RUSU (min.

Jiul ; teren bun ; timp 
spectotori aproximativ 

marcat : LAȚA (mîn. 11 
PAVEL (mîn. 17), 

ROZNAI (min. 18). ARNAUTU 
(min. 36 — autogol), BOLOȘ 
(min. 71), RUSU (min. 86). Ra
port de comere : 8-5. Raportul 
șuturilor la poarta : 20-7 (pe 
spațiul, porții : 8-2). Raportul
faulturilor comise : 12-8.

JIUL t I. Gabriel 7 - Nițu 7, 
Tonca 8, Stocker 7, Dodu 8 - 
Naghi 7 (min. 77 Rusu 7), Li- 
bardi 7 — Pavel 7 (min. 70 Boloș 
8), Mulțescu 8, Roznai 8, Fildi- 
roiu 7.

„POLI* î Jivan 4 — Mioc 6, 
Mehedlnțu 5, Arnâutu 4, Popa 4 
— Voinea 5 (mîn. 46 Giuchici 6), 
Surdan 7, Lața 5 — Floareș 6, 
Bojln 6 (min. 64 Dașcu 5), Pe
trescu 7.

Arbitrajul • FOARTE BUN ; la 
centru : V. Topan ; la linie : I. 
Constantinescu șl I. Joldoș (toți 
din Cluj-Napoca).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 0—0.

RUSU sancționează și el momen
tele de visare ale defensivei ti
mișorene înscriind cu capul și cu 
largul concurs al inalților fundași 
centrali și al portarului Jivan.

Mircea M. IONESCU

viarilor, o resimt vădit, 
Iși pierd busola complet 
mentul în care Dumitru (acciden
tat la genunchi) este nevoit să 
părăsească terenul. Steaua devine 
acum o orchestră lipsită de diri
jor, o echipă incapabilă să se 
exprime coherent In teren, și în 
min. 70, primește și golul: servit 
în interiorul careului, ȚEGEAN, 
încolțit, joacă mai intii balonul 
pe cap, și-I trece pe piciorul sting, 
cu care-1 expediază in colțul lung, 
acolo unde Moraru, surprins, 
plonjase cu întârziere. 8 000 de 
spectatori, descătușați de 
aplaudă golul și asistă la 
minute extrem de lungi 
ei. Dominată pînă atunci, 
iese la atac, dar replica ei, târ
zie, precipitată, are soarta.» bo
xerului care lovește in mănuși, 
nu punctează.

Gheorghe NICOLAESCU

și, apoi, 
din mo-

emoție 
20 de 

pentru 
Steaua

U. M. TIMIȘOARA - ȘOIMII SlBIU 
0—2 (0-0). A marcat : Râduțâ (min. 60 
și 72). (I. STAN, coresp.).

MUREȘUL DEVA - MINERUL
SPRIE 2—1 (1—1). Au înscris : Cojocaru
(min. 20 — din 11 m și min.
pectiv Aldocscu (min. 10). 
coresp.).

F. C. BIHOR - VULTURII TEXTILA LU
GOJ 2-1 (0—1). Au înscris Kun (min. 60), 
Agud (min. 83), respectiv D. Ene (min. 
18). (I. GHIȘA, coresp. județean).

VICTORIA CĂREI
(0-0). A i 
din 11 m).

ARIEȘUL
6-1 (3-0)
35, ambele
22), Cuza w___ ... ___
(min. 79 — din 11 m) (P. LAZAR, co
resp.).

METALURGISTUL CUGIR - C.F.R. TI
MIȘOARA 2—1 (1—0). Au înscris : Savo I 
(mîn. 25). ““ “
Dima (min.

MINERUL
ANINA 2-0
van (min. _ , _
(T- TOHATAN, coresp).

MINERUL MOLDOVA NOUA - IND. 
SiRMEI C. TURZII 2-0 (2-0). Au înscris 
Pițurcă (min. 29), I. Constantin (min. 42). 
(P. ȘUMANDAN, coresp).

BAIA

75), ieș
ti. JURA,

RAPID ARAD 1-0
marcat : Vancea (min. 52 — 
(E. HERMAN, caresp.j.

TURDA - VICTORIA CALAN
Au marcat : Soo (min. 7 și 

■ din 11 m). Rezmuveș (min.
(min. 81), respectiv Urme?

Dobroi (min. 87). respectiv 
78) (M. VILCEANU, coresp). 
BAIA MARE - MINERUL 
(1—0). Au marcat : Mo!Jo- 

28) și Condruc (min. 90).

METALUL AIUD - CORVINUL HUNE
DOARA 2—2 (1-1). Partida s-a disputat 
la Cimpia Turzii. Au marcat : *
(min. 7), Demeter (min. 52) pentru 
talul, respectiv Șchiopu (min. 5 ți 
(St. GIURGIU, coresp.).

Tarcu
Me-
67).

decembrie) : Mi-

1. Minerul B. Mare 15 1 5 2 28- 8 21
2. Șoimii Sibiu 15 10 1 4 29-11 21
3. F. C. Bihor 15 9 2 4 24-14 20
4. Corvinul 15 9 1 5 32-16 19
5. Mureșul Deva 15 7 3 5 18-16 17
6. C.F.R. Timișoara 15 8 1 6 22-27 17
7. Rapid Arad 15 7 2 6 22-18 16
8. Victoria Corei 15 7 1 7 21-21 15
9. Ind. sîrmei C. T. 15 6 3 6 17-21 15

10. Metalurgi. Cugir 15 6 2 7 17-17 14
11. Vulturii Text. Lugoj 15 5 3 7 17-20 13
12. Arieșul Turda 15 6 1 8 18-22 13
13. Victoria Călan 15 6 1 8 10-27 13
14. U. M. Timișoara 15 5 2 8 22-24 12
15. Mm. Baia Sprie 15 5 2 8 18-22 12
16. Min. Mold. Noua 15 4 4 7 9-14 12
17. Minerul Anina 15 4 3 8 14-25 11
18. Metalul Aiud 15 3 3 9 14-29 9

ETAPA VIITOARE (t
ne-ul Anina — Victoria Călan, Corvînul 
Hunedoara - Rapid Arad, Mureșul Deva
— Arieșul Turda, Minerul Moldova Noua
— Șoimii Sibiu, C.F.R. Timișoara — F.C. 
Bihor, Vulturii Textila Lugoj — U. M. Ti
mișoara, Minerul Baia Sprie — Victoria 
Cărei, Ind. sîrmei C. Turzii — Metalul 
Aiud, Metalurgistul Cugir — Minerul 
Baia Mare.

DE 1014 ORI!
Ajuns la a 5-a ediție. ..Premiul 

Aprantulor* tinde să de\-ină o ale
rgare foaite interesantă, datorită ar- 
doarei cu care tinerele noastre spe
ranțe — dornice de a-și Înscrie vic
toria In palmares — susțin șansele 
cailor in cursă, transformind-o In
tr-un veritabil meci al ambițiilor. De 
data aceasta a ciștigat P. Petre cu 
Robson, la capătul unei prelungite 
lupte cu L Gh. Nicolae, care a con- 
dus-o pe Esopia. în ceea ce privește, 
insă, clasamentul, nimeni nu poate 
contesta primul loc in ierarhia lui 
Ivan.

De remarcat dublul succes al lui 
Traian Dinu, cît și faptul că Gh. Tă- 
nasc a ciștigat cu Sacou cea de a 
1014 victorie ca driver ! Este o per
formanță de certă valoare in contex
tul hipismului nostru.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
FOND DE C1ȘTIGURI: LEI 454 3Ș5.

Dinamo — ,,U' Cluj-Napoca 
C.F.R. Cluj-Napoca — Steaua 
Jiul — Politehnica Timișoara 
Universitatea Cv. — F.C. Constanța 
Politehnica Iași — U.T. Arad
A.S.A. Tg. M. — Olimpia Satu Mare 
F.C.M. Reșița — Chimia Rm. V.
F.C. Argeș — Steagul roșu 
Bologna — Torino 
Lazio — Cagliari 
Lanerossi — Ternana 
Fiorentina — Varese
Sampdoria — Intemazionale

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

X

REZULTATE TEHNICE : Cursa I — 
Vicina (N. Ion) 37,5, Silon, simplu 7 
ordinea 60: cursa a n-a Otoman (N. 
Ion) 34,2, Mentor, simplu 5, event 45, 
ordinea 43; cursa a III-a — Rețeta 
(Tr. Dinu), 29,8 Hangar, simplu 11, 
event 60, ordinea 20, triplu cîștigător 
1123; cursa a IV-a — Hazaica (C. An
ton), 28,5 Crina simplu 4, event 28, 
ordinea 19; cursa a V-a — Ocnaș (V. 
Gheorghe), 32, Diafana, simplu 5, 
event 46, ordinea 692; triplucîștlgător 
1123; cursa a Vl-a — Ivoriu <Tr. Di
nu), 28,4 Haulit, simplu 6, event 104, 
ordinea 16, trlplucîștigfitor 1223; cursa 
a Vll-a — Viraj (M. Ștelănescu), 
25,7 Odiseu, Cascada, simplu 11, event 
65. ordinea 101, ordinea triplă 1111; 
cursa a VIII-a — Robson (P. Petre), 
28,3 Esopia, simplu 16, event 276, or
dinea 44; cursa a IX.a — Sacou (Gh 
Tănase) 36,1 Fidelina, simplu 2, event 
103, ordinea 10.

Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de lei 40.421 și s-a Închis. Retrageri : 
Răsplata.

Niddy DUMITRESCU



S-A ÎNCHEIAT „TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL FEMININ

CAMPIONI BALCANICI LA HALTERE
PLOIEȘTI, 24 (prin telefon).
Reprezentativa feminină de 

handbal a României a cîștigat 
pentru a treia oară consecutiv 
„Trofeul Carpați”, această presti
gioasă competiție internațională, 
care reunește la fiecare ediție e- 
lita handbalului mondial. Hand
balistele românce au fost singu
rele dintre participantele la cea 
de a XV-a ediție care au termi
nat neînvinse disputa, afirmîn.- 
du-si si în acest fel valoarea. Pe

V.-banc (2), Iles (1), Abramovici 
(1), Vukajinovici (1). Au arbitrat i 
C. Slatky și I. Pokorny, ambii 
din Cehoslovacia.

ROMÂNIA B — UNIUNEA SO
VIETICA 9—22 (3—11). Reprezen
tativa secundă a țării noastre a 
fost de nerecunoscut în această 
partidă. învingătoarele 
părut surprinzător de | 
pete pentru un final de

ne-au 
proas- 

t___  _____  __ __ ! tur
neu, ele evoluînd cu o vigoare și 
o poftă de joc mereu mai mari de

reprezentativa României a jucat 
foarte 
lor,
șansa 
cap.
R. D.
17—12
(accidentată) în apărare, 
zentativa secundă a țării noastre 
n-a putut opune o rezistență 
dîrză valoroasei selecționate a 
R. D. Germane.

bine la începutul reprize- 
lâsînd apoi adversarelor 
de a recupera din handi-

GERMANA — ROMANIA B 
(8—6). Fără Irene Oancea 

repre-

TEHNICEREZULTATE
sâmbătă (etapa a IV-a)
- U.R.S.S.
- POLONIA
- R. D. GERMANA 

duminică (ultima etapă)
- IUGOSLAVIA
- POLONIA

U.R.S.S.

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

Echipa României pe locul II
I. Dimitrovî.BURGAS 24 (prin telefon). La 

actuala ediție a Balcaniadei de 
haltere, care s-a desfășurat în lo
calitate, au participat echipele 
Bulgariei, Greciei, Turciei, Iugo
slaviei și României. Halterofilii 
români au avut o comportare 
bună. Două frumoase succese au 
fost obținute de Aurel Miuț, care, 
la categoria ușoară, s-a clasat pe 
primul loc și de Spiridon Herghe
legiu care a realizat aceeași per
formanță la 
echipe, selecționata României 
ocupat locul II, după cea 
Bulgariei, care la ultima 
diție a campionatului mondial 
s-a clasat pe primul loc în cla
samentul pe națiuni.

La categoria muscă, locul I a 
fost ocupat de AL Mustafov 
(Bulgaria) cu 217,5 kg, urmat de 
Ion Hortopan (România) cu 212,5 
kg (95 + 117,5).

Titlul de campion balcanic la 
categoria cocoș a revenit lui Ata- 
nas Kirov (Bulgaria) cu 240 kg, 
urmat de • Vasile Ianeu (România) 
cu 210 kg.

Și Marian Grigoraș a cucerit 
locul al doilea (cat. pană) cu 232,5 
kg fiind întrecut de campionul lu
mii Atanas Kirov ' 
270 kg.

Un dublu succes 
sportivii români la 
șoară clasați pe 
locuri : Aurel Miuț s-a clasat pri
mul cu 275 kg, urmat de Drago- 
mir Cioroslan, care a realizat a- 
ceeași performanță. Ambii au fost 
egali la „smuls" (120 kg) și Ia 
„aruncat" (155 kg). Fiind însă mai 
ușor la cîntarul oficial. Aurei 
Miuț a cucerit primul loc. Pe lo
cul III s-a clasat iugoslavul Ta
liei cu 245 kg.

celelalte rezultate

categoria grea. Pe 
a 
a 

e-

(Bulgaria)

ROMANIA A 
IUGOSLAVIA 
ROMANIA B

13-13 (5—7)
21-15 (8—6)
9-22 (3-11)

21- 18 (10—9)
22- 12 (12-5)
12-17 (6-6)

au realizat 
eategoria u- 

primele două

ROMANIA A 
R. D. GERMANA
ROMANIA B

CAMPIOANĂ

DINTRE REPREZENTATIVELE

♦1-75 ♦
74-63 7
72-65 6
83—70 5
62-65 2
70-94 1

Iată echipa României ciștigătoare a celei de-a 
dul de sus) : Arghir, Cojocaru, Maria Popa, Ionescu, 
Iordache, Vieru, Sos și Petrovici. 
lipsesc din imagine

15-a ediții a „Trofeului Carpați”. De la stingă la dreapta (rin- 
ria rupă, luneseu, Stan, Terezia Popa, Micloș ; (rindul de jos)Ilie-Pițigoi, 
Echipa este antrenată de prof. C. Popescu și prof. Dan Bâlășescu, care 

Foto : D. NEAGU

următoare s-au clasat, în 
fosta campioană a lumii 

Germană) și actuala deți- 
a titlului suprem (Iugos-

locurile 
ordine. 
(R. D. 
nătoare 
lavia).

Meciurile de duminică s-au în
cheiat cu următoarele rezultate i

ROMANIA A — IUGOSLAVIA 
13—13 (5—7) Aproape 3 000 de 
spectatori au umplut pînă la re
fuz, ieri, tribunele sălii „Victoria" 
avînd în final satisfacția de a 
vedea echipa română terminînd 
competiția neînvinsă șl ținînd în 
șah pe deținătoarea titlului mon
dial. Incepînd acest meci final 
fără două „piese" grele : Furcoi 
și Boși, ambele accidentate, se
lecționata noastră a condus la 
început (min. 6 : 2—1) și a mers 
apoi „cap la cap" cu adversara 
sa pînă în min. 19 (5—5), cînd 
oaspetele s-au detașat Ia două 
goluri diferență. In repriza se
cundă echipa noastră a mai ega
lat o dată (min. 30 : 7—7), după 
care — din nou — handbalistele 
iugoslave au luat avans. în ulti
mele minute ele conduceau cu 
13—11, dar Simona Arghir, prin 
două șuturi puternice și plasate 
a adus egalarea. Au înscris : Sos 
(4), Mikloș (2), Pițigoi (2), Arghir 
(2), Cojocaru (1), Vieru (1), lor- 
dache (1) — România, Suprino- 
vici (3). Lukici (3), Palaversa (2),

la un meci la altul. Din formația 
sovietică ne-au plăcut extrema 
stîngă Zaiuskaite și interul Sav- 
kina. Au marcat i Zaiuskaite (7), 
Savkina (4), Siubina (3), Bukvare- 
va (3), Bălan (2), Bulgakova (1), 
Cesaidite (1) și Avram (1) pentru 
U.R.S.S., Amarandei " " "
Hobincu 
condus 1 
nisan.

R. D.
21—15
a
în fața fostei campioane mondia
le. După ce a început partea a 
doua a confruntării, handbalistele 
din R. D. Germană au atacat fur
tunos și s-au apărat agresiv, mă- 
cinînd forțele și răbdarea adversa
relor lor. Pe acest fond de joc 
»ctiv și ambițios, echipa învingă
toare a ajuns să conducă în min. 
37 cu scorul de 16—8, soarta par
tidei fiind pecetluită. Au marcat : 
Kretzschmar (5), Tietz (4), Kant
(4) , Rost (3), Krause (3), Berndt 
(2). — R. D. Germană ; Wegrzin
(5) , Krzykawska (3), Wasowicz (3), 
Moroz (1), Pacek (1), EmerKng (1), 
Floczyk (1). Au Condus Geo Po
pescu și P. Tîrcu.

Iată și o succintă trecere în 
revistă a partidelor de sîmbătă :

ROMANIA A — U.R.S.S. 21—18 
(10—9). Meci spectaculos, în care

(2) pentru 
P. Radvani

(4), Vasile (3), 
România. Au 
Și M. Grebe-

GERMANA — 
(8—6). Doar

rezistat formația

POLONIA 
o repriză 

Poloniei

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU
CUPA DA¥IS“V

A fost alcătuit Iotul reprezen
tativ de tenis al țării pentru se
zonul competițional internațional 
1975, inclusiv întîlnirile pentru 
„Cupa Davis“ i Ilie Năstase, Ion 
Tiriac, Dumitru Hărădău, Toma 
Ovici, Traian Marcu, Mihai Tăbă
raș. Căpitan nejucător i Gheor- 
ghe Cozbuc.

Iată și componența celorlalte 
loturi reprezentative pentru anul 
competițional 1975 :

Senioare : Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu, Florența Mihai 
rtoate de la Dinamo București) — 
ntrenori : Marin Bădin si Ecate- 
na Roșianu ; tineret (băieți) ; A. 
răban (Dinamo Brașov), L. Ți- 

(Steaua), S. Orășanu (T.C.B.), 
Mîrza (Progresul), J. Bîrcu 

T.). P. Bozdog (Progresul) — 
or î Dumitru Viziru ; tine- 
itc) : Simona Nunweiller 

Mariana Hadgiu (Progre- 
ina Brăștin (U. T. Arad),

EDIȚIA 1975
Elena Jecu (Sănătatea Oradea), 
Elena Popescu (Dinamo București), 
Mariana Socaciu (Sănătatea Ora
dea) — antrenoare i Ecaterina Ro- 
șianu J juniori : R. Oprescu
(T.C.B.), S. Zancu (Tot înainte), 
S. Zaharia (Dinamo), A. Dîrzu 
(Progresul), I. Iovănescu (Progre
sul), Ed. Pană (Tot înainte), FI. 
Segărceanu (Dinamo București), D. 
Bucătaru (T.C.B.), I. Revesz (Să
nătatea Oradea), S. Nicuiescu 
(Progresul) — antrenor i Vasile 
Serester ; junioare : Lucia Roma
nov, Maria Romanov (ambele 
de la clubul Tot înainte), Co- 

~ ‘ — > Bra-
(Con- 

Gabriela
Dana 

Ioana Ni- 
Doina Ionescu 
— antrenori i

rina Chiriac (Dinamo 
șov), Lunela Orășanu 
structorul Hunedoara), < 
Dinu (Dinamo București), 
Ploieșteanu (Steaua), ’' 
chita (Progresul), ~ 
(Dinamo București) 
Aurel Segărceanu și Eleonora Du
mitrescu.

IUGOSLAVIA — POLONIA 
22—12 (12—5). Deși Iugoslavia a 
jucat la fel ca în celelalte par
tide, a reușit să cîștige la dife
rență de scor pentru că forma
ția Poloniei a căzut fizic,

Hristoche NAUM I

semlmijlocie 1
(Bulgaria) 300 kg (130 + 170) ;
2. Gli. Bercea (România) 280 kg 
(120 + 160) ; 3. Mirkovici (Iugo
slavia) 280 kg. Cat. mijlocie i 1. 
D. Petkov (Bulgaria) 325 kg (145 + 
180) ; 2. H. Jakovou (Grecia) 317,5;
3. Gh. Mîinea (România) 295 kg 
(125 + 170). Cat. grea i 1. Spiri
don Herghelegiu (România) 350 kg 
(150 + 200) — toate trei recorduri 
naționale ; 2. N. Radev (Bulgaria) 
340 kg ; 3. Z. Melancek (Iugosla
via) 302,5 kg ; Cat. supergrea i 1. 
S. Tamburagiev (Bulgaria) 380 kg ;
2. N. Placikov (Bulgaria) 377,5 kg ;
3. V. Deac (România) 310 kg.

MARIA ALEXANDRU
INTERNAȚIONALĂ

FRANȚEI ‘A
campionatelor inter- 

ale 
desfășoară la

A
în cadrul 

naționale de tenis de masă 
Franței, care se
Paris, Maria Alexandru a cîști
gat proba de simplu fete, învin- 
gînd în finală pe campioana eu
ropeană, Iudith Magos (Ungaria) 
cu 3—2 (16, —11, —18, 12, 7). Alte 
rezultate, simplu fete, sferturi de 
finală : Hendriksen — Lupu 3—0, 
Alexandru — Lotaller 3—1, semi
finale : Alexandru — Kishăzi 3—0 
(19, 11, 6) ; dublu băieți, sferturi : 
Taylor, Parker — Doboși, Gheor- 
ghe 3—2 ; dublu fete, sferturi : 
Alexandru, Lupu — Mathews, 
Knight 3—0 ; echipe fete, semifi
nale : Ungaria — România 3—0, 
Franța — Cehoslovacia 3—2, fina
la : Ungaria — Franța 3—1 : e- 
chipe băieți, finala ; Ungaria — 
Cehoslovacia 3—1.

2 2 IN DUBLA INTILNIRE

ALE ROMÂNIEI Șl
Sîmbătă și duminică s-a dispu

tat la Ploiești, pe arena Rafino
rul, dubla întilnire amicală de 
popice dintre reprezentativele Ro
mâniei și R.D. Germane, care se 
pregătesc pentru C.E. Partidele pe 
echipe, cit si turneul individual 
au fost deosebit de interesante și 
de bun nivel tehnic, iar victorii
le au fost împărțite. în meciu
rile pe echipe, la băieți, au cîști
gat, detașat, tinerii popicari ro
mâni, cu 5 119—4 98S pd, iar la 
fete, oaspetele, tot la un scor eon-

„CUPA MONDIALĂ" LA HANDBAL MASCULIN

JUCĂTORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
ÎN PARTIDA CU SELECȚIONATA

POLONIEI (19-18)
Ieri, în localitatea Boras, hand- 

baliștii români au întîlnit în ul
timul lor meci din cadrul grupe
lor preliminarii ale celei de a 
H-a ediții a „Cupei Mondiale", 
reprezentativa Poloniei. Regâsin- 
du-se după evoluțiile nesatisfăcă
toare din meciurile anterioare șl 
în ciuda faptului că înfruntau 
singura formație neînvinsă din a 
ceastă serie, selecționata noastră 
a cîștigat cu scorul de 19—18 
(11—8), după un joc echilibrat și 
extrem de îndîrjiL în. cealaltă 
partidă din grupa A, Uniunea So
vietică a învins Ungaria cu 28 — 
19 (15—8).

în grupa B s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate i Iugoslavia 
— R. D. Germană 19—17 (10—10). 
Cehoslovacia — Suedia 10—15 
(11—6). Ca urmare a acestor re
zultate clasamentele sint urmâ-

1. Polonia 
; 2. U.R.S.S. 4 p. ; 3. Româ- 

>. ; 4. Ungaria 1 p. : GBU- 
1. Iugoslavia 6 p. ; 2.
p. ; 3. Cehoslovacia 2 p.; 
0 p. Echipa română va 
reprezentativa Ceho- 
pentru locurile 5—6,

Stockholm.

toarele i GRUPA A :
4 p. ; 2. 
nia 3 p. 
PA B : 
R.D.G- 4
4 Suedia 
întîlni 
slovaciei 
marți la

TINERII HANDBALIȘTI ROMÂNI

ÎNVINGĂTORI LA PRAGA
Selecțlonata de handbal (juniori) 

a României a susținut la Praga o în- 
tilnire amicală cu echipa similară a 
Cehoslovaciei. Handbaliștil români au 
terminat învingători cu scorul de 
13—13 (8—4).

IL'RME INTERNATIONALE DE TENIS
BUENOS AIRES. Sferturile de 

finală i Vilas — Bonavides 6—2, 
6—4 ; Orantes — Pecci 6—2, 6—4 ; 
Mandarino — Franulovici 4—6, 
6—2, 6—1 ; semifinale I Vilas — 
Mandarino 6—1, 6—3, 6—4 ; Oran
tes — Molina 6—1, 6—1, 6—3. Alte 
finale i dublu bărbați : Vilas, O- 
rantes—Fillol, Cornejo 6—4, 6—3; 
dublu femei : Masthoff, Eblin- 
haus — Giscafre, Araujo 6—0, 
6—1.

JOHANNESBURG. Sferturi de 
finală i Ramirez — Rosewall 
6—4, 6—4 ; Ashe — Riessen 6—3, 
4—6, 6—2 ; Connors — Pattison 

6—3 ; Solomon — Okker
Connors 
Solomon7—5,

6—1, 6—2 ; semifinale : Connors —

Solomon 6—0, 6—3, 6—4 ; Ashe — 
Ramirez 6—2, 7—6, 6—3. în sfer
turile de finală ale probei femi
nine i Gunter — Bueno 6—3, 4—6, 
8-6.

BRISBANE. Semifinale ! Gilti- 
nan — Doerner 7—5, 6—4, 6—2 ; 
Marten — Anderson 6—3, 1—6,
6—1, 6—4.

TOKIO. — La turneul interna
țional la care participă ca invi
tați 8 jucători, în primul meci, 
Newcombe l-a învins cu 7—6, 
6—2 pe Kamiwazumi. în partida 
următoare Newcombe îl va în
tîlni pe învingătorul întîlnirii din
tre Davidson și Stockton.
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DE POPICE
DE JUNIORI
GERMANE

cludent, 2 539— 2391 pd. Primele 
locuri în turneul individual au 
fost foarte disputate, atît la fe
te cit și la băieți câștigătorii — 
care au fost cunoscuți după ulti
mele lovituri — au avut un avans 
doar de cîteva puncte. La fete, 
a terminat victorioasă reșițeanca 
Eugenia Holleseh, cea care cu cî
teva zile în urmă a deventi du
blă campioană republicană, iar la 
băieți a cîștigat sportivul germen 
H. Wosthoff. r°'-

în partidele pe echipe, 
mai bune rezultate le-au 
Regina Lindner 431 pd, 
Schulzke șl Karla Matheis 
428 pd, din formația feminină a 
R.D. Germane, Bălașa Mirică 437 
pd, Doina Mihăilă și Silvia Ma
xim — cite 398 pd din echipa 
noastră, Marin Bălescu 868 pd, 
Cezar Lebădă 862 pd și Horia Ar- 
dac 859 pd, respectiv. Hans Wi>s- 
tenhoff 898 pd. Wolfgang Oeste- 
reich 854 pd si Ingolf Okrusch 
850 pd din cele două sexteturi 
masculine. Iată și clasamentele 
turneului individual : FETE : 1.
Eugenia Holleseh (România) 443 
pd, 2. Karla Mathies (R.D.G.) 441

' * “ * ‘ ‘ ‘ (R.D.G.)
Wosthoff 

Lebădă 
Okrusch

pd, 3. Regina Lindner 
417 pd, BĂIEȚI : 1. H. 
(R.D.G.) 906 pd, 2. C. 
(România) 893 pd, 3. I. 
(R.D.G.). T. RABȘAN.

*

obținut
Ilona 

— cite

I

CAMPIONATE DE FOTBAL
U.R.S.S.; Campionatul a fost 

cîștigat de echipa Dinamo Kiev 
cu 40 p. urmată de Spartak Mos
cova — 39 p și Cerno Moreț O- 
desa 35 p.

ITALIA: Lazio — Cagliari
1—0 (Frustaluppi), Fiorentina — 
Varese 2—0, Sampdoria
1— 1, Bologna — Torino 1—3, Ju
ventus — Roma 1—0 ~
Cesena — Napoli 0—0, 
Ascoli 2—0 (Chiarugi 
rossi — Ternana 1—0. 
ment i Juventus 11 p, 
Lazio cite 10 p.

R. F. GERMANIA
14-a) 1 Hamburger S. 
tracht Braunschweig 0—0 ; 
yern Miinchen — Rotweiss. Essen
2— 2 ; Wuppertaler S. V. — Bo
russia Monchengladbach 1—5 ; 
F. C. Koln — Eintracht Frankfurt 
pe Main 0—0. In clasament con
duce echipa Kickers Ottenbach 
cu 20 p, urmată de Hertha B.S.C. 
și Eintracht Braunschweig — cu 
cite 19 p.

ANGLIA (etapa a 19-a) i Burn
ley — Newcastle 4—1 ; Carlisle — 
Leeds 1—2 ; Coventry — Arsenal
3— 0 ; Derby — Ipswich 2—0 ; Li
verpool — West Ham 1—1. Cla
sament 1 1. Manchester City —
24 p ; 2. Liverpool — 23 p ; 3. 
Ipswich — 22 p.

Inter

(Damani),
Milan — 

2). Lane-
In clasa- 
Torino și

(etapa a
V. — Ein-

Ba-

«
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