
într-o atmosferă de puternică 

însuflețire, de profund atașament față 
de PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 

și secretarul său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

ieri au început

PROLETARf D/N TMTEȚARM,UNIȚI W f

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXX — Nr. 7 902 == 4 PAGINI 30 BANI == Marți 26 noiembrie 1974

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.1

București, 25 noiembrie 1974. E- 
veniment memorabil în viața parti
dului, a întreguTui nostru popor, 
în această zi, în Capitala patriei, 
s-au deschis lucrările celui de-ai 
Xl-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Cel mai înalt for al partidului 
va face o analiză profundă a 
bogatei activități desfășurate de 
Comitetul Central, de organele și 
organizațiile de partid, de comu
niști, de toți oamenii muncii in 
perioada ce s-a scurs de la cel 
de-al X-lea Congres — anii cei 
mai rodnici din întreago noastră 
istorie, ani caracterizați printr-un 
avint impetuos al construcției so
cialiste. El va dezbate și va adop
ta, totodată, documente de impor
tanță istorică — care prefigurează, 
cu cutezanță revoluționară, cu clar
viziune științifică, chipul de miine 
al patriei, deschizînd in fața nați
unii perspectiva luminoasă a edi
ficării societății socialiste multila
teral dezvoltate și a înaintării 
României spre comunism.

Este ora 9,00. Momentul festiv 
al deschiderii Congresului. Sala 
Palatului Republicii este pavoaza
tă sărbătorește. Dominind sala, 
deasupra scenei se află stema 
partidului și efigia cu portretele 
lui Marx, Engels și Lenin, între 
care se desfășoară faldurile dra
pelelor partidului și statului nostru. 
Cu litere mari este înscris 
„CONGRESUL XI".

La lucrări participă, ca delegați, 
cei mai buni dintre cei mai’buni 
fii ai patriei — reprezentanții co
muniștilor din întreaga țară aleși 
din rîndul muncitorilor, țăranilor, 
intelectualilor, al activiștilor de 
partid și ai organizațiilor de 
masă și obștești, al cadrelor 
forțelor armate — oameni care 
pentru înaltele lor calități moral- 
politice, pentru deosebita lor com
petență profesională se bucură de 
prețuirea și încrederea întregului 
popor.

Sînt prezenți, de asemenea, nu
meroși invitați, din țară și de peste 
hotare.

în. sală domnește o puternică 
însuflețire. Toți cei de față intim- 
pină cu vii aplauze, cu aclamații 
pe tovarășii din prezidiu, care so
sesc împreună cu șefii delegațiilor 
străine.

Cu deosebit entuziasm se ova
ționează pentru partid, pentru se
cretarul său general. Se scandea
ză cu inflăcărare „P.C.R.", „P.C.R.", 
„CEAUȘESCU—P.C.R.". Este o vi
brantă manifestare a sentimentelor 
de profundă stimă, dragoste și re
cunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru contri
buția sa remarcabilă la elaborarea 
documentelor programatice ale 
Congresului, pentru meritele sale 

strălucite in conducerea partidului, 
în fundamentarea și aplicarea con
secventă a liniei generale a poli
ticii interne și externe a Partidului 
Comunist Român.

cuvîntul rostit de 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
LA DESCHIDEREA CONGRESULUI

Dragi tovarăși delegați și invitați,
Stimați oaspeți de peste hotare, ,
Din Împuternicirea Comitetului Central al partidului, declar des

chis Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român. (Aplauze).
Vă adresez dumneavoastră, delegaților și invitaților prezenți la 

marele forum al partidului și poporului nostru, un călduros salut 
comunist și cele mai bune urări ! (Aplauze).

Doresc, de asemenea, sâ adresez de la această inaltă tribună un 
salut fierbinte tuturor comuniștilor, întregii noastre națiuni socialiste ! 
(Aplauze).

In conformitate cu normele stabilite de Comitetul Central, pentru 
congres au fost aleși de conferințele județene 2 462 delegați Sînt 
prezenți in sală 2 450. Deoarece la lucrări participă aproape totali
tatea delegaților. putem considera Congresul al Xl-lea al partidului 
nostru legal constituit și îi urăm succes deplin ! (Aplauze).

Avem marea bucurie să salutăm prezența la Congresul Partidului 
Comunist Român a 133 delegații din 99 de țări, ale partidelor co
muniste, socialiste, democratice, ale mișcărilor de eliberare națională 
și altor organizații progresiste, antiimperialiste de pe toate continen
tele ! (Aplauze).

în numele Congresului, al comuniștilor, al întregului nostru popor, 
salutăm cu multă bucurie și căldură pe toți oaspeții noștri de 
peste hotare ! (Aplauze).

Vom avea satisfacția ca in cadrul ședinței festive a Congresului, 
care va avea loc după-amiază. să primim mesajul de salut și pri
etenie al fiecărei delegații. Considerăm, dragi tovarăși de peste 
hotare, că participarea dumneavoastră la lucrările Congresului 
Partidului Comunist Român constituie o expresie a solidarității dintre 
partidele, organizațiile și popoarele noastre, a voinței și hotăririi 
comune de a întări colaborarea și unitatea în lupta pentru progres 
social, pentru o politică de destindere și conlucrare pașnică intre 
toate popoarele. (Aplauze).

în continuarea lucrărilor delega
ții au ales, prin vot deschis, pre
zidiul Congresului, a cărui compo
nență a fost aprobată anterior în 
cadrul grupelor de delegați.

Dîn prezidiul Congresului fac par
te tovarășii NICOLAE CEAUȘESCU, 
Ștefan Andrei, loan Avram, losif 
Banc, Emil Bodnaraș, Elena 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Lina Cio- 
banu, Gheorghe Cioară, Alexandru 
Czege, Mihai Dalea, Carol Dina, 
Emil Drăgănescu, loan Eduard 
Eisenburger, Janos Fazekas, Ludovic 
Fazekas, Mihail Florescu, Vaier 
Gabrian, Nicolae Giosan, Ion lo- 
niță, Ecaterina Istrate, Ion Lieu, 
Manea Mănescu, Ion Gheorghe 
Maurer, George Macovescu, Angelo 
Miculescu, Vasile Marin, Ștefan 
Mocuța, lozsef Meliusz, Elena Nae, 
Victor Naghi, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană, Vasile Patilineț, 
Ion Pățan, Istvan Peterfi, Gheorahe 
Petrescu, Constantin Pinrulescu, Du
mitru Popescu, Gheorghe Radules

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
rostește cuvîntul de deschidere a 
lucrărilor Congresului al Xl-lea al 
p.c.r:

cu, Leonte Răutu, Gheorghe Roșu, 
Alexandru Sencovici, Gheorghe 
Stoica, Ion Traian Ștefănescu, Ion 
Stoica, Mihai Telescu, Virgil Teo- 
dorescu, Costache Trotuș, losif 
Uglar, Ion Ursu, llie Verdeț, Geza 
Vida, Vasile Vilcu, Ștefan Voitec.

Alături de prezidiul Congresului 
iau loc, de asemenea, conducătorii 
delegațiilor de peste hotare par
ticipante la lucrări.

Lucrările primei ședințe plenare 
sînt conduse de tovarășul Chivu 
Stoica.

Congresul a ales apoi, prin vot 
deschis, Comisia de validare și Se
cretariatul Congresului.

Din Comisia de validare fac 
parte tovarășii : Constantin Băbă- 
lău, Filița Barbu, Maria Bradea, 
Teodor Coman. Petre Dănică, Mar
cel Ddbra, Simion Dobrovici, Ion 
Foriș, Mircea Groza, Gheorghe 
Paloș, Ion Stănescu, Corneliu Ve- 
Mncov, Dușan Vlascici.

Secretariatul Congresului este 

compus din tovarășii Cornel Bur
tică, ion Coman, Ion Cîrcei, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Mihai 
Marinescu, Vasile Potop.

Congresul a adoptat în unanimi
tate următoarea ordine de zi :

1. — Raportul Comitetului Cen
tral cu privire la activitatea Parti
dului Comunist Român in perioada 
dintre Congresul al X-lea ți Con
gresul al Xl-lea al P.C.R. ți sarci
nile de viitor ale partidului.

2. — Raportul Comisiei Centrale 
de Revizie.

3. — Proiectul Programului Par- 
ridului Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate ți inaintore a României 
spre comunism.

4. — Proiectul de Directive ole 
Congresului al Xl-lea al Partidului 
Comunist Român cu privire la pla
nul cincinal 1976—1980 ți liniile 
directoare ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990.

5. — Cu privire la modificarea 
unor prevederi ale Statutului Parti
dului Comunist Român.

6. — Proiectul de norme ole 
vieții ți muncii comunițtilor, ale 
eticii ți echității socialiste.

7. — Alegerea Comitetului Cen
tral al partidului, a secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân ți a Comisiei Centrale de Re
vizie. S

Congresul a ales apoi, prin vot 
deschis. Comisia de redactare a 
proiectelor de hotăriri și rezoluții

ȘEDINȚA FESTIVĂLuni după-amiază, Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român și-a continuat lucrările
Stimați tovarăși,
Deschidem ședința festivă a Congresului consacrată înmînării 

mesajelor de către delegațiile partidelor comuniste și muncitorești, 
socialiste, democrate, mișcărilor de eliberare și altor organizații care 
participă Ia Congresul nostru.

Față de ceea ce am anunțat dimineață, acum, la Congres, sînt 
prezente 136 de delegații din 101 state. (Aplauze).

Doresc încă o dată, în numele Congresului, al comuniștilor și 
poporului român, să adresez salutul frățesc de solidaritate tuturor 
delegaților prezenți la Congresul nostru. (Vii și puternice aplauze).Delegațiile de peste hotare, prezente la Congresul al Xl-lea al P.C.R., au înmînat tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU mesaje de salut.întreaga asistență, în picioare, a salutat cu vii și îndelungi a- plauze mesajele de solidaritate și prietenie transmise Congresului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. 

ale Congresului și Comisia do 
examinare a apelurilor.

Pentru a da posibilitate unui 
număr cit mai mare de delegați 
să ia cuvîntul la dezbaterea și 
aprofundarea problemelor înscrise 
pe ordinea de zi, Congresul a ho- 
tărît ca lucrările să se desfășoare 
atît în ședințe plenare, cit și iu 
secțiuni pe domenii de activitate.

Delegații au aprobat, în unani
mitate, constituirea a 12 secțiuni 
ți au ales prezidiile fiecăreia.

Delegații au aprobat, apoi, Re
gulamentul de desfășurare a lu
crărilor Congresului care vor avea 
loc între 25 și 23 noiembrie.

întimpinat cu aclamații 
și urate de delegați și 
invitați, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU prezintă Rapor
tul Comitetului Central cu 
Strivire la activitatea Partidu- 
ui Comunist Român în peri

oada dintre Congresul al 
X-iea și Congresul al Xl-lea 
ai P.C.R. și sarcinile de viitor 
ale partidului.

Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — document 
de inestimabilă valoare teoretică 
ți practică — a fost urmărit cu 
multă atenție ți subliniat in repe
tate rinduri cu vii ți puternice a- 
plauze. La încheierea raportului, 
întreaga asistență aplaudă minute 
in șir, ovaționează îndelung pen
tru partid, în frunte cu secretarul 
sâu'general.

A CONGRESULUIin cadrul unei ședințe festive.' Luînd cuvîntul, tovarășulNICOLAE CEAUȘESCU a spus 5

Cuvîntul secretarului general al P.C.R., reafirmare politicii externe a Partidului Comunist Român, partid al internaționalismului consecvent, al păcii _și prieteniei între popoare, a găsit un larg ecou în rîndurile reprezentanților comuniștilor români, ale delegațiilor străine la Congres, fiind subliniat în repetate rînduri cu vii și îndelungi aplauze.
Lucrările Congresului continuă, ,



„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ

SENSIBIL ECHILIBRU DE FORȚE
PENTRU POLOIȘTII DE LA DINAMO

A V»

ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ
3

ediție a
handbal

un succes deplin. Ea

„Trofeului 
feminin s-a

A XV-a 
Carpați" Ia 
bucurat de 
a reunit elita handbalului mon
dial și a oferit miilor de specta
tori — care seară de seară au 
umplut pînă la refuz tribuna sălii 
Victoria din Ploiești — jocuri 
deosebit de spectaculoase, de ca
litate, care au scos în relief fru
musețea de necontestat a acestui 
joc sportiv. Organizarea irepro
șabilă a întrecerii (asigurată In 
principal de organele locale) și-a 
adus o substanțială contribuție la 
reușita acestei întreceri, aflată de 
mult in rîndul marilor competi
ții ale handbalului mondial.

în cele 6 zile am putut vedea 
la lucru pe campioana lumii 
(Iugoslavia), pe urnîătoarele cla
sate la ultima ediție a C.M. 
(România și Uniunea Sovietică), 
pe fosta campioană mondială 
(R.D. Germană), precum și Polo
nia (formația care „vine"). De ase
menea, am reținut evoluția for
mației secunde a României. Deși 
aflate la început de sezon, toate 
reprezentativele ne-au dezvăluit 
intensitatea preparativelor efec
tuate. Nu este de mirare. Ne a- 
flăm in pragul preliminariilor 
campionatului mondial (turneul 
final in 1975, în U.R.S.S.) și este 
firesc ca ritmul pregătirilor să se 
accelereze la maximum.

O primă constatare este aceea 
că echilibrul de forțe se menține 
și în acest sezon. Este foarte greu 
să departajezi reprezentativele din 
fruntea ierarhiei mondiale, doar 
forma de moment fiind aceea care 
decide clasamentul. Citeva rezul
tate înregistrate în ediția a XV-a 
a „Trofeului Carpați" sînt edifi
catoare în acest sens i U.R.S.S. — 
Iugoslavia 17—13, România — 
U.R.S.S. 21—18, România — Iugo
slavia 13—13. Fără îndoială, ac
centuarea pregătirilor va putea să 
creeze unele decalaje, dar nu de 
natură să detașeze o formație sau

alta. Este, deci, nevoie de o per
manentă concentrare, de menține
rea ritmului cel mai înalt de pre
gătire, de găsirea soluțiilor de 
maximă eficiență, care să pună 
în valoare talentul jucătoarelor 
pentru a menține contactul cu 
grupul de frunte.

Două dintre formațiile oaspete 
nl s-au părut a se 
ales ca perspective

situa — mai 
— la nivelul

gătirilor și — implicit — progre
sului, performanța realizată de 
prima reprezentativă a României 
devine și mai valoroasă. Deși han
dicapată de oboseala unui sezon 
încărcat și aflată abia la începu
tul pregătirilor in sală, ea a reu
șit să se impună și să obțină 
rezultate prestigioase. Cert este 
că astăzi echipa feminină a 
României reunește valori auten-

PREMIILE EDIȚIEI A XV-A

A ÎNCEPUT NUMĂRĂTOAREA INVERSĂ
după reîn- 
la capătul 

de emoții,

„Trofeul 
„Trofeul 
Cea mai 
Cea mai 
Cel mai

— echipa României
— echipa Poloniei
— Waltraud Kretzschmar (R.D.G.)

Carpați* 
fair-play* 
bună jucătoare 
eficientă jucătoare — Rozalia Șoș (România), 34 goluri 
bun portar — Hanelore Zober (R.D.G.)bun portar

exigențelor actuale. Este vorba de 
reprezentativa K. D. Germane și 
de cea a Iugoslaviei. Este adevă
rat, între cele două echipe există 
o diferență de concepție... Echipa 
lui Peter Kretzschmar s-a Înnoit 
considerabil, un grup de jucătoa
re tinere dînd formației forță, 
dîrzenie, dar și un firesc minus 
de experiență. Se lucrează Insă 
intens, echipa este excelent pre
gătită fizic și înarmată tehnic. în 
apărare ea

• modern, punînd probleme cvasi- 
irezolvabiie partenerelor de joc- 
Deficiențele din atac, ca și unele 
scăderi de ritm pe parcursul a- 
ceiuiași meci sînt probleme pen
tru a căror rezolvare muncește 
intens întregul colectiv. Reprezen
tativa Iugoslaviei, integral aceeași 
care a cucerit titlul mondial anul 
trecut, se concentrează numai In 
meciurile care-i solicită ambiția. 
Aceasta este semnificația celor 
două meciuri egaie realizate în 
compania principalelor adversare, 
formațiile României (13—13) și 
R.D. Germane (12—12).

în acest context, al grăbirii pre-

acționează eficient.

tice, mult mai multe decît în anii 
precedenți, cu jucătoare speciali
zate pe posturi și cu o experiență 
notabilă. In condițiile unui pro
gram judicios de pregătire și — 
mai ales — ale unei raționale 
programări a evoluțiilor, repre
zentativa noastră - poate privi cu 
speranțe justificate etapa califică
rilor și chiar participarea la cam
pionatul mondial.

Hristache NAUM

La numai trei ore 
toarcerea din Olanda, 
unei deplasări pline 
dar și de satisfacții, l-am întîlnit la 
piscina Floreasca pe Gh. Zamfi- 
rescu, căpitanul poloiștilor de la 
Dinamo București. Ă înotat de 
unul singur timp de 90 de minute 
și cînd a ieșit din apă era vizi
bil marcat de efort.' „La Amersfo- 
ort (n. r. unde campioana țării 
și-a cucerit dreptul de a partici
pa în turneul final al C.C.E.) a 
fost neașteptat de greu. La Bel
grad însă va fi marele examen. 
De trei zile nu intrasem în apă 
și simțeam nevoia de a înota. 
Este un „exercițiu" pe care dacă 
nu-1 faci zilnic, nu te poți gîndi 
la marea performanță. Și noi sîn- 
tem acum parcă mai aproape ca 
oricind de frumoasa Cupă 
nentală" — ne mărturisea 
cutul internațional.

Am dorit să subliniem 
scurt intermezzo, deoarece 
se pare sugestiv tn ceea ce pri
vește' 
care campionii României se gîn- 
desc 
de a intra în posesia prețiosului 
trofeu. I-am reintîlnit și pe cei
lalți jucători, în ziua 
re. la primul antrenament 
cial. Lipsea doar 
spun coechipierii 
pereazâ mai greu 
prelungit. Ședința 
o analiză a partidelor din Olan-

conți- 
cunos-

acest 
el ni

hotărîrea și ambiția cu

la cea de a treia încercare

următoa- 
ofi- 

Lazăr, care — 
săi — recu- 
dupâ un efort 
a început cu

da. Modești, așa cum îi cunoaș
tem, dinamoviștii păreau mai 
puțin sensibili la laudele ce li 
se adresau. Fiecare dorea
știe exact ceea ce a greșit 
ce se poate face ca totul
iasă bine la Belgrad, unde vor 
avea ca adversari pe unii dintre 
cel mal virtuoși 
lume.

Antrenamentul 
rezumat la 80 de 
cu serii mai lente, dar și lungimi 
de sprint- Cei mai zeloși — ti
nerii Rus, Răducanu și Nastasiu. 
Pe margine, portarii se joacă 
parcă cu haltere de 30 de kilo
grame. Am numărat la Frățilă 
400 de genuflexiuni cu haltera 
deasupra capului. între timp au 
apărut și porțile, iar ședința s-a 
încheiat cu un tir prelungit, din 
toate pozițiile, căruia portarii 
cu greu i-au putut face față.

Anatol Grințescu le mulțumeș
te tuturor pentru 
„N-a fost rău pentru 
un antrenament de deconectare, 
după o serie de solicitări grele, 
mai ales de ordin psihic, ia care 
echipa a fost supusă în ultimele 
săptămîni. Dacă aș’ găsi și par
teneri pentru antrenament — ju
cătorii celorlalte echipe din Ca
pitală nu se prea înghesuie — 
m-as mai liniști. Pentru noi nu
mărătoarea inversă a început...".

poloiști

propriu-zis 
minute de înot,

seriozitate, 
prima zi.

Adrian VASiLIU
□

După ultimele partide ale Diviziei A de judo

DINAMO BRAȘOV 0 CAMPIOANĂ MERITUOASĂ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SĂ NU UITĂM ÎNTRECERILE INTERNAȚIONALE 1—— - — —----------- ------------------------------- >

MARGINALII LA ETAPA CAMPIONATULUI FEMININ DE BASCHET
Așa cum se anticipa, etapa a 7-a 

a Diviziei A la baschet feminin a 
___  de interesantă și a 
produs unele clarificări în ierarhia 
echipelor. Astfel, pentru prima dată 
de la începutul competiției, dețină
toarea locului I are un punct avans 
față de" următoarea clasată, iar 
ocupantele locurilor 1—8 s-au impus 
(prin rezultate și prin valoarea jocu
lui prestat) și anunță că dintre ele 
vor fi decise campioana României 
și celelalte medaliate. Surpriza în
trecerii o constituie tînăra formație 
Olimpia București care, în numai 
al doilea an de participare la Divizia 
A, candidează la locul 3 pe 
și deține actualmente.

Revenind la etapa propriu 
cuvine să ne oprim asupra 
ului I.E.F.S; — Politehnica 
care a polarizat atenția celor ce ur
măresc desfășurarea campionatului 
republican. De la început trebuie 
precizat că elevele prof. Ioan Nico- 
lau s-au Impus în 30 din cele 40 de 
minute ale partidei, ele fiind domi
nate doar intre minutele 10—30 cînd, 
scăzînd ritmul de joc, au 
adversarelor să-și organizeze 
bine acțiunile ofensive. După 
Insă, agresivitatea în apărare 
mis studentelor de la I E.F.S. 
tercepteze, șă contraatace deseori șl 
să accelereze tempoul, căruia bas
chetbalistele de la Politehnica nu 
l-au făcut față. Decisive asupra »uc-

fost deosebit

care îl

zisă, se 
derby- 
(71—63)

permis 
mai 

pauză, 
a per- 
să in-

cesulul au fost frecvența aruncări
lor la coș (I.E.F.S. a aruncat de 75 
de ori, înscriind de 31 de ori, J ' 
procentaj 41%; Politehnica a 
cat numai de 64 de 
scrind de 26 de ori, un 
taj de 40%), numărul recuperărilor 
(35 I.E.F.S., 26 Politehnica ; la acest 
important capitol un rol hotăritor 
avîndu-1 Ștefania Giurea, autoarea 
a 14 recuperări) șl pregătirea fizică. 
Referitor la pregătirea fizică, se cu
vine să subliniem că echipa Politeh
nica a rămas restantă nu numai 
duminică dumineață, ci și în par
tida cu Rapid (miercuri seară) cind, 
spre final, a cedat vizibil. Ținind 
seama că Politehnica reprezintă țara 
noastră în C.C.E. șl că în viitoarele 
meciuri ale prestigioasei competiții 
internaționale va întilni formații de 
certă valoare, se impune analiza 
pregătirilor efectuate pînâ acum și 
luarea, de urgență, a măsurilor cu
venite pentru ca jucătoarele să atin
gă o formă sportivă corespunză
toare.

tn sfirșlt, atingind problema între
cerilor Internaționale, nu putem să 
nu ne manifestăm nemulțumirea 
pentru evoluția unor componente 
ale lotului republican care se pregă
tește pentru Balcaniada de la Back a 
Topola (ne referim, tn special, 
Maria Simionescu de la Voința 
Clara Szabo de la Politehnica)

decl 
arun- 

ori. ln- 
procen-

TRIALUL TINERILOR
PATINATORI ARTISTICI
Sezonul competițional de patinaj 

artistic s-a deschis cu un trial al 
tinerilor „artiști ai gheții" vizați a 
reprezenta țara noastră la competi
ția internaționlă de la Banska Bys
trica (29 noiembrie — 1 decembrie).

Pe scena de gheață a patinoarului 
,■,13 August" din Capitală au evoluat 
juniori care s-au remarcat în ulti
ma vreme. Arbitrii âu acordat mi
cilor selecționabili note care expri
mă fidel actualul stadiu al pregăti
rilor efectuate de fiecare concurent. 
Cele mai multe puncte au fost acor
date, atit la figurile „obligatorii", cit 
și la programul de sărituri șl pi
ruete, precum șl la exercițiile liber 
alese, bucureștencei Silvana Suciu șl 
brașoveanului Krulii Bogdan. In ge
neral, s-a constatat că tinerii spor
tivi -au înregistrat un sensibil pro
gres In execuțiile libere.

CLASAMENTELE GENERALE :
fete — 1. Silvana Suciu (Constructo
rul București) 53,35 p, 2. Emilia Czi- 
bula (Dinamo București) 50,58 p, 3. 
Dana Rădulescu (C.S.U. — I.E.F.S. 
Buc.) 50,50 ; băieți — 1. Krutil Bog
dan (Dinamo Brașov) 55,61, 2. Leo
nardo Azzola (Dlnamo Brașov) 51,47, 
3. Mihai Deak (Constructorul Bucu
rești) 49,32.
. In urma rezultatelor obținute, la 
Banska Bystrica vor lace deplasarea 
Silvana Suciu, Cornelia Pleu (afla
tă în perioada premergătoare Ia Ka
towice, la un concurs internațional) 
SI Krutil Bogdan. Al doilea clasat la 
'ăiețl nu a fost selecționat, deoarece 

nu a atins baremul tehnic cerut de 
participarea la un asemenea concurs.

la

____ _______ ___ _ ____ . și 
opinăm ca selecționerii să aibă In 
vedere includerea in lot a unor bas
chetbaliste care s-au impus în ac
tualul campionat, printre care Vio
rica Balal (I.E.F.S.) și Ana Iaian 
(Olimpia).

Cea de a Vl-a e- 
diție a campionatu
lui de judo pe echi
pe s-a încheiat cu 
un frumos succes ob
ținut de Dinamo 
Brașov care, de la 
prima pînă la ultima 
etapă a competiției, 
a Înregistrat victorii 
în toate partidele 
susținute, cucerind pe 
deplin meritat tit
lul de campioană a 
țârii- Succesul gar
niturii din Brașov 
este cu atit ■ mai me
rituos cu cit a fost 
realizat in luptă cu 
multe adversare pu
ternice și combative.

Ne-am propus să 
ne referim îndeosebi 
la confruntările ce 
au_ avut loc sîmbătă 
și duminică, cele ale 
ultimei etape și ale 
partidelor restante. 
După ce a trecut cu 
ușurință de Șc. sp. 
Unirea Iași (lipsită și 
titularilor la două din 
categorii dc greutate), 
brașoveană a avut un 
trem de dificil cu I.E.F.S. 
se știe, insă, 
veni s-au detașat și In această 
întilnire. deși erau conduși îna
intea partidelor de la 
trei categorii, 
la această victorie au 
sif Ianoși (cat. mijlocie). Dumitru

Și 
grea). De 
subliniem 

Alexandru 
judicios 
Jversar.
o com- 

au avut Dinamo 
Gheorghe 

municipiul 
(antrenor

părți 
pentru 
tâmini 
tre cele nr 
ale activiti 
minat de 
pionatul et 
sigu rării 
naționale ș 
laite repres 
F.R.F. caut 
grilm comp 
degrevat Îs 
țiile interm 
o hotărîre 
ță program 
de cupă tul 
vitate, anu: 
în care se 
rile de fin 
consecință, 
rămîne jg. 
pentru c.^. 
nala — re 
fectat retu 
partidelor 
găm impor 
darului de 
amploarea 
dar, în ace 
dacă, fără i 
nerală, a f) 
activitatea 
stare să ac 
fruntaș, se 
necesare pi 
corespunzăt 
loare. Iată 
de toamnă 
două tăișur

Apare ca 
șuri exager 
tații compe 
mațiilor no 
pentru că c 
reieșite toc: 
comportă f< 
solicitare i 
obișnuită ț 

demonst

D. STANCULESCU
CLASAMENTUL LA

7 6 1
7
7
7 

’ 7
7
6
6
7
7
7
7

I.E.F.S. 
Politehnica 
Olimpia
Crișul
„U“ Cluj-Napoca 
Voința Buc. 
Rapid
„U" Timișoara 
Inst. Ped. Tg. 
Constructorul 
C.S.U. Galați 
„U“ iași

M.

5 2 
5 2
5 2
4
3
4
39

ZI
482—417
527—382 
464—420 
422—400 
448—448 
424—448 
408—372 
381—343 
405—468

3
4
2
3
5

2 5 391—486
l 6 437—468
1 6 331—468

13
12
12
12
11
10
10

9
9
9
9
8

nivelul 
pretinse

sub
Este suficient să 
în această etapă

tă,
tri c-#ru
de
ve

• ternaționale

Ml IN

adău- 
puține

Echipa campioană, Dinamo Brașov, la citeva minute după ultima victorie : 
S. fan Pop (cat. ușoară), Mircea Notopal (cat. semimijlocie), Iosif Ianoși (cat. 
r:i;.!oc;e,. Dumitru Alexandru (cat. semigrea), Constantin Știrbu (cat. grea) și 
Alexandru Vasile (antrenor).

de 
cele

aportul 
cinci 

echipa 
meci ex- 

Cum 
dinamoviștli brașo-

ultimele
Merite deosebite 

avut Io-

Alexandru (cat. semigrea) 
Constan t in Știrbu (cat- 
asemenea, se cuvine să 
aportul antrenorului 
Vasile, care a alcătuit ji 
formația, in funcție de ad' 

Dintre celelalte echipe.
portare bună 
București (antrenor 
Donciu) șl CABO.M 
Gh. Gheorghiu-Dej
Constantin Georgescu), clasate pe 
locurile II și, respectiv. IU. Atit 
prima cit și cea de a doua și-au 
întrecut la scor adversarele din

această etapă. Din formația bucu- 
reșteană s-âu evidențiat Cornel 
Roman (cat. semimijlocie). Ionel 
Lazăr (cat. mijlocie) și Gheorghe 
Nacbe (cat. semigrea). Asupra 
echipei din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej credem că trebuie să 
ne oprim puțin. Deși a promovat 
anul acesta in Divizia A. CAROM 
a reușit să urce pe podium, de
pășind formații ce emiteau mari 
pretenții la acest loc : I.E.F.S.,
Politehnica și Universitatea Bucu
rești, Rapid Arad ș.a. De la 
CAROM s-au remarcat Gigi Ma- 
nole (cat semimijlocie), Puiu Ne
cala (cat. mijlocie) și Dumitru 
Constantin (cat. semigrea).

Au retrogradat din Divizia A 
Olimpia București (antrenor Mi
hai Boerescu) și
(Ovidiu Bucur). în meciurile de
cisive. susținute sîmbătă și du
minică, M. Boerescu a prezentat 
o formație sortită sigur eșecului. 
Bunăoară, pe mijlociul Vasile 
Bideac l-a urcat la cat semigrea,

iar pe un alt mijlociu, Constan
tin Melnic, l-a distribuit la cat. 
grea ! C.S.M. s-a prezentat 
orice așteptări, 
menționăm că
au fost învinși — și încă înainte 
de limită — <' ' 
de bază, 
mijlocie) 
grea).

In sfirșit, trebuie să mai 
găm că arbitrajele, cu 
excepții, au fost foarte bune.

Costin CHIRIAC

— chiar sportivii săi 
Alexandru Toth 

șl loan Buzic

între doi 
mîine, de 
fotbalului 
Deva, Suce 
mișoara și 
asiste la 
care sorții 
optimile d< 
competiții 
niei“.

Iată, ma 
opt partide

C.S.M. Sibiu

UNIVERSITATEA Șl FARUL - LIDERE IN CAMPIONATUL
Diviziei A de rugby a-Campionatul _

vanseazâ spre etapele sale decisive. Ast
fel, duminica s-au disputat 
penultimului act ol turului campionatu
lui, evidențiind în continuare forma ex-

partidele
OE RUGBY

In lupta pentru promovarea In Divizia
lllltilffEĂ ECHIPEI OR, Btt

încheierea Diviziei 
socotim necesar să

DE PE ARENELE DE POPICE
Etapa a VII-a a campionatului Di

viziei A la popice a programat mai 
puține meciuri ca de obicei, deoarece 
echipele care au dat jucători lotu
rilor naționale de juniori pentru In- 
tîlnirile de la Ploiești cu selecționa
tele R.D. Germane nu au jucat, 
ciurile lor fiind amînăte.

Iată rezultatele înregistrate 
bâtă și duminică :

FEMININ

me-

sîm-

Mu-Voința Craiova — C.F.R. Tg.
reș 2445—2379 p d (cele mai eficace 
jucătoare : Marla Boldici — 432, res
pectiv, Marla Chlbelean — 421); Hi
dromecanica Brașov — U. T. Arad 
2343—3283 p d; Frigul București — 
Voința Constanța 2327—2299 p d.

MASCULIN
Rafinăria Teleajen Ploiești — Dacia 

Ploiești 5152—1839 p d (Gh. Silvestru 
—949 p d, respectiv, Gh. Comoiu — 
Sto); C.F.R. Țg. Mureș — Gaz metan

Mediaș 5081 — 
uniunii — Gh. 
București 
—5081 p d, 
Timișoara 5433—5057 p d 
961, respectiv, Holoczi 903).

Tn clasamentele seriilor conduc : 
Gloria București — feminin — seria 
Sud, Voința Tg. Mureș — seria Nord, 
Voința București — masculin — seria 
Sud și C.F.R. Timișoara — seria 
Nord.

4959 (performerul re- 
Vuță 930 p d); Gloria 

Rapid București 5115 
Electrica Sibiu — C.F.R.

(Fărcaș —

celeniă a XV-lui de pe literal, FARUL, 
care conduce neînvins în seria a doua, 
acumulînd maximum de puncte. O op
țiune asupra locului secund pare a fi 
luat Știința Petroșani, învingătoare la 
scor în fața Agronomiei, In seria primă 
lupta pentru supremație este mult mai 
strînsă, șapte echipe fiind grupate pe 
spațiul minim a două puncte. Lider at 
plutonului, deocamdată, UNIVERSITATEA. 
Dar, iată clasamentele la

După 
scrimă, 
citeva cuvinte despre echipele pro
movate în „A".

La floretă masculin, după un an 
de absență. Politehnica Iași revine 
in Divizia A. Dacă după două etape 
se afla ia egalitate de puncte cu 
Medicina Tg. Mureș, dar cu un asalt 
mai puțin ciștigat, în ultima „run
dă" nu a lăsat nici o speranță ad
versarilor. Un aport deosebit l-a 
avut Ladislau Ruff, care nu a în
registrat nici o pierdere în meciul 
decisiv. In campionatul viitor echipa 
va fi întărită și cu proaspătul stu
dent la medicină, Petre Csipler.

Satu Mare îșl menține tradiția în 
creșterea elementelor talentate pen
tru floreta feminină, fiind prezent 
în clasament pe primele două locuri, 
cu Clubul sportiv și eu Școala spor
tivă. După cum ne spunea antreno
rul St. Hauklcr, numai un accident 
a dus arvul trecut echipa Clubului 
sportiv în „B“.

B Ia 
spunem

Sabia adu< 
parca perm 
din Iași pe 
loasă armă, 
promovarea 
C.S.M., în I 
remarcat pi 
ților, a avut 
numai doi 
de la „califi

Spada siti 
echipa Prog 
sportivi sînt 
crescuți la 
de prof. Vi 
de mai ei 
(din 60 de i 
in tot campp 
(victorii în’, 
evoluție pi 
fruntașii cal 
N. Constant!

Promovatei 
Un nou val ■

★
începînd de vineri și pînă dumi

nică se va desfășura la București, 
pe arena Voința, tradiționala compe
tiție internațională dotată cu „CUPA 
CĂRPAȚI“. La întreceri vor parti
cipa sportivi din opt țări : Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și Ro
mânia. In program sînt prevăzute 
probele de simplu (femei și bărbați) 
și perechi mixte.

SERIA I

zi :

1. „U* TIMIȘOARA 6 4 0 2 51—39 14
2. „Poli" lași 6 3 1 2 65—72 13
3. Dinamo 6 3 1 2 50—41 13
4. Sportul stud. 6 3 1 2 70-53 13
5. C.S.M. Sibiu 6 2 3 1 39-22 13
6. Steaua 6 3 0 3 79-60 12
7. Constr. Buzâu 6 2 2 2 43—46 12
8. Gloria 6 0 0 6 23-88 6

■ Kii-ASERIA A

C 175— 33 196 01. FARUL CONSTANȚA 6
2. T.C. Ind. C-ta 6 4 0 2 72— 41 14
3. Știința Petroșani 6 4 0 2 92— 56 14
4. Grivița Roșie 6 3 0 3 61— 63 12
5. Agr. Cluj-Napoca 6 3 0 3 35— 78 12
6. Rulmentul Birlad 6 3 0 3 61- 71 12
7. Rapid 6 1 0 5 40- 84 8
8. Vulcan 6 0 0 6 16—121 6

LOTO-PRONOSPORT INI
CtȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN

Extragerea I: Cat. 1: 1 variantă (100&.1 . 
2,05 a 19.844 lei ; Cat. 3 : 10,95 a 3.715 lei ; CaT 
Cat. V : 127,30 a 320 lei ■ Cat. 6 : 3278,05 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 312.295 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. B : 10 variante a 4 

a 1.233 lei ; Cat. D. : 1547,50 a 60 lei; Cat. E : 120 
2.194,05 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 573.461 lei.
Cîștigul de 50.000 lei a fost obținut de ARDE 

din Bacău.
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-

I
I

V-

ta a 15-a din Divizia A

ftoare inconstanțetoare mconstanțe 
i randament

vom des- 
de fotbal 

! iarnă. Săp- 
îda unul din- 
ante sezoane 
aționale, do- 
aentru Cam- 
i vederea a- 
lor echipei 
inelor celor- 
in anul 1975, 
nte un t>ro- 
e primăvară 
a de obliga
ții. de aceea, 

oră" anun- 
ă unei etape 
inal de acti- 
lecembrie, zi 
ișura sfertu- 
mpetiției. în 
imăvarâ vor 
(Jie reținute 
iralele și fi- 
lui fiind a- 
pionatului și 
ale. Nu pe- 
jsvării calen- 
i, dată fiind 
ilui loturilor 
ne întrebăm 
intensă, ge- 

'runtașe prin 
singura în 

•mă eșalonul 
l condițiile 
unor 
jrmă
■eastă grabă 

o sabie cu

ne 
tul

loturi
și va-

•u două tăi- 
•re a activi- 
terne a for- 

primăvară 
ite. practice» 
odul cum se 
oastre într-o 
e a devenit 
irmanța înal- 
acațprii noș- 
ncS departe 
or cantitati- 
• reușite in
și mai con

vingător argument decît etapa de 
alaltăieri nici nu poate exista. 
Așa cum subliniam, in cele nouă 
partide nu s-a înregistrat nu 
numai nici o victorie în deplasa
re, dar nici măcar un draw I în- 
cercînd o glumă amară, nu se 
schimba nimic în punctajul din 
clasament dacă cele nouă echipe 
oaspe... nu ar mai fi efectuat de
plasările !... E trist să asiști la a- 
ceste formalități aproape, la a- 
ceste concretizări ale „calculului 
hîrtiei", sau, pentru alte situații, 
chiar la anularea avantajului va
loric de către cel al terenului, 
în fotbal, asemenea regularități 
de scor, această uniformizare, in 
favoarea gazdelor, a rezultatelor 
demonstrează că lipsesc formațiile 
cu o valoare certă, constantă. Să 
fie oare așa ?

Tabelul de rezultate al etapei 
a XV-a, comparat cu acela din 
etapa precedentă pledează din 
plin pentru o asemenea constata
re. Cum să înțelegem că o echipă 
ca Politehnica Timișoara, care a 
repurtat un succes, miercuri, in 
fața liderului, este învinsă la Pe
troșani ? Și dacă ar fi (ost învin
să la o diferență onorabilă, mai 
treacă-meargă. Dar timișorenii în
registrează eșecul-record al cam
pionatului din partea unei forma
ții care suferise două infringeri 
în etapele precedente. Alt caz : Po
litehnica Iași, surclasată miercuri 
la București de către Steaua, tre
ce de una dintre formațiile în 
evidentă ascensiune de formă, 
succccs necontestat nici de către 
adversarii ieșenilor. Chiar aseme
nea misterioase metamorfoze se 
Petrec între Timișoara și Petro
șani ? Sau între Galați și Petro
șani ? Sau între Bucureșii și lași ? 
Nu e chiar prea mare Jocul de 
rezultate, incit depășește și limi
tele specifiec fotbalului ? Noi 
credem că da. Formațiile noastre 
vădesc asemenea inconstante în 
randament, îneît e greu să mai 
poți categorisi gradul de valoare 
al vreuneia dintre ele.

în afara acestei metehne de 
care mai aminteam, tot în cadru! 
unui comentariu dedicat Diviziei 
A, anume lipsa de curaj, de Ini
țiativă, de abordare cu un spirit 
ofensiv a jocurilor 
testul de rezistență 
ultimele etape ne-a 
eșalonul fruntaș al 
tru nu posedă gradul mediu de 
pregătire — mai cu seamă fizic 
— spre a face față rigorilor fot
balului modern. Și asta ne duce, 
inevitabil, la acele decepționante 
eșecuri în aparițiiie din competi
țiile internaționale oficiale ale 
reprezentativelor dar. mai cu sea
mă, ale cluburilor. Tocmai de a- 
ceea. credem, un program de o 
densitate maximă se impune și pe 
mai departe, și în sezonul de pri
măvară. Altfel, nivelul fotbalului 
de performanță internațiorală va 
răniine mai departe de neatins !

chimie IONE5CU

în deplasare, 
programat de 
arătat clar că 
fotbalului nos-

FRUNTEA PROGRAMULUI „OPTIMILOR" CUPEI ROMÂNIEI

■UNIVERSITATEA CRAIOVA 
F»OLI“
»

TIMISOARA5 STEAUA

VÎNT DIN

Protejat de Stoicescu. portarul 
Gheorghiu boxează balonul ur
mărit în zadar de M. Sandu. Fa
ză din meciul Sportul studen

țesc — F.C. Galați.
Foto : Vasile BAGE AC

In ultimul timp se vor
bește mult despre lipsa 
de îndrăzneală a echi

pelor primei divizii în jocurile 
susținute în deplasare. Ideea 
revine ca un laitmotiv al a- 
cestei toamne. Iată de ce vă 
propunem un clasament al 
„elitei celor 18", prin prisma 
golurilor înscrise în deplasare i 

1. C.F.R. Cluj-Napoca — 8 
goluri; 2—4. Dinamo, F.C.M. 
Reșița și „U“ Cluj-Napoca — 
7 ; 5—6. A.S.A. Tg. Mureș și 
U.T.A. — 6 ; 7. Politehnica Iași 
— 5 ; 8—11. F.C. Argeș, Chimia 
Rm. Vîlcea, Politehnica Timi
șoara — 4 ; 12—13. Olimpia Sa
tu Mare și Steaua — 3; 14. 
Universitatea Craiova — 2 ; 
15—16. F.C. Constanța și Stea
gul roșu — 1 ; 17—18. F.C. Ga
lați și Sportul studențesc — 0. 
(.Acest clasament consideră 
jocurile disputate de echipele 
bucureștene în Capitală ca 
jocuri desfășurate pe teren 
propriu. Ar putea exista o 
singură „contestație", din par
tea Sportului studențesc, care 
a marcat 3 goluri în jocul cu 
Steaua, pe terenul din Ghen- 
cea).

Recitind clasamentul, con
statăm că singurele echipe la 
care se poate vorbi despre un 
echilibru in organizarea ofen
sivei acasă și în deplasare sînt 
cele două formații clujene (cu 
o eficacitate mai mare pe te
ren străin). Dinamo. F.C.M. 
Reșița și A.S.A. Tg. Mureș, 
deși se află in partea superi
oară a clasamentului nostru, 
nu pot intra în categoria 
„tandemului" clujean, deoarece 
realizările lor în deplasare sînt 
mult mai mici, procentual, față 
de totalul golurilor înscrise.

Cea mai spectaculoasă re
trogradare in, acest clasament 
îl oferă Universitatea Craiova. 
Echipa care acum doi ani reu
șea adevărate cavalcade pe 
terenurile bucureștene (să ne 
amintim de cele i2 goluri în
scrise Rapidului și Stelei) și

spectaculoase tururi de forță 
la Bacău și la Arad, cu cîte
4 goluri înscrise, înregistrează 
astăzi contraperformanța de a 
fi marcat doar 2 goluri. Care 
să fie explicația acestei scă
deri ? Probabil că este vorba 
de modificarea stereotipului de 
contraatac, în care Bălan și 
Oblemenco aveau roluri bine 
determinate. Prin dispariția 
primului și prin scăderea de 
formă a celui de al doilea, a- 
ripile Crișan și Marcu au pri
mit în exclusivitate sarcina 
marcării golului. După cum se 
vede, tactica unilaterală a 
pătrunderii pe culoar este de
ficitară în fața unei apărări 
aglomerate și nu poate înlocui 
învăluirile pe extreme, cu 
„spargerile" frontale asigurate 
de Bălan (în prima linie) și de 
Oblemenco (în cea de a doua).

Situația echipei craiovene nu 
este un caz de excepție. în 
fond, toate echipele clasate 
după Politehnica Iași (care în
trunește un merituos total de
5 goluri) înregistrează sume 
submediocre, indiferent dacă 
numele lor este Sportul stu
dențesc sau F. C. Constanța. 
Steaua sau Steagul roșu. Și 
dacă in cazul echipei brașove
ne se poate vorbi despre o 
carență cronică a liniei ofensi
ve, prin absența... înaintașilor. 
Sportul studențesc, F.C. Con
stanța și Steaua ar putea ex
plica cu mare greutate goluri
le foarte puține înscrise în 
deplasare.

Acest clasament sui-generis 
reflectă în mare măsură echi
librul primelor 5—6 echipe cla
sate. Nu întîmplător, ele se 
află în partea superioară a 
clasamentului oficial. Și nu e 
un secret pentru nimeni fap
tul că punctul și golul reușit 
în deplasare sînt mal valoroa
se decît punctele și golurile 
reușite pe teren propriu, unde 
vîntul bate cu atîta putere din 
pupa...

loan CHIRILA

In penultima
SERIA I

etapă a turului Diviziei C

? campionat, 
.30, iubitorii 
sști, Mediaș, 
r, Sibiu, Ti- 

prilejul să 
?resante, pe 
ilit pentru 
• popularei 
,Cupa Romă-

București i

Mediaș !

Deva :

Suceava :

Brașov <

:ramul celor 
lor j

Sibiu :

Timișoara :

scrimâ
îr

Reghin :

F.C.M. REȘIȚA — PROGRESUL BRĂILA
(arbitru C. Bărbulescu — Buiuresti), stadion Steaua. 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA — STEAGUL ROȘU 
(O. Anderco — Satu Mare) 
„POLI" TIMIȘOARA — STEAUA 
(1. Rus — Tg. Mureș)
A.S.A. TG. MUREȘ -• ~ “ ----------------
(M. Rotaru — Iași)
JIUL
(C. Ghită — Brasov) 
„U" CLUJ-NAPOCA 
(T. Andrei — Sibiu)
U.T.A. — UNIV. CRAIOVA
(S. Drăguticl — Drobeta Tr. Severin) * ’
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — BIHOREANA MARGHITA 
(V. Topan — Cluj-Napoca)
divizionare A, 3 din

— C.S. BOTOȘANI

— RAPID

— ȘTIINȚA PETROȘANI

>lan preocu- 
tehni elenilor 
n spectacu- 
t acum prin 
Inua echipe, 
tul acesteia, 

componen- 
e rapidă, în 
id drumul

atenției 
ai cărei

trul 
Ști, 
r majoritate 
r. Staicovicl 
seu. Alături

C. Țintea 
1 6 pierdute 
Dumitrescu 

decisive), o 
au avut și 
de juniori : 
inescu.

aduc, deci, 
i Divizia A.

Deci, zece
B și 3 din C continuă întrecerea 
pentru cucerirea frumosului tro
feu. Fără îndoială. performanța 
divizionarelor C, care au străbă
tut un drum mai lung decît cele
lalte colege din „optimi", merită 
a fi subliniată. Pentru ele greul 
abia începe, căci adversarul este 
acum de o altă valoare. Dar în 
„Cupă", cu echipe „mici" sau 
„mari", fiecare joc are farmecul, 
istoria și necunoscutele sale, care 
pot duce la marile surprize.

Desigur, prin valoarea combatan
telor se impun atenției partidele 
U.T.A. — Univ. Craiova. „Poli" 
Timișoara — Steaua și C.F.R. Cluj- 
Napoca — Steagul roșu, ca șl e- 
voluțla Rapidului, care întîlnește 
Jiul după ce a eliminat pe Dina-

mo, dar și după ce a cunoscut, 
duminică, prima infrîngere In 
campionat. în București e intere
sant de văzut evoluția revelației 
Diviziei A, F.C.M. Reșița. La Su
ceava și Sibiu. A.S. Armata și 
„U" Cluj-Napoca au prima sansă 
în jocurile cu C.S. ‘ 
respectiv, Știința 
timp ce la Reghin
Încerca să dovedească superiori
tatea diviziei secunde față de di
vizionara C. Bihoreana Marghita.

Toate jocurile vor începe la ora 
13,30. în caz de egalitate după 90 
de minute, meciurile se vor pre
lungi cu două reprize a ette T5 
minute. Dacă egalitatea se va 
menține, se vor executa, alterna
tiv, loviturile de la 11 m, ca și 
in „16“-imi.

Botoșani și. 
Petroșani, în 
Ceahlăul va

□ ALDEA
ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

IZA
SFERTURII.E DE FINALA ALE 

CUPEI ROMÂNIEI SE DISPUTA LA 
11 DECEMBRIE. F.R.F. a stabilit ca 
jocurile din cadrul sferturilor de fi
nală ale Cupei României să se dis
pute la 11 decembrie, dată care va 
marca încheierea sezonului oficial pe 
anul 1974. Tragerea la sorți pentru 
stabilirea meciurilor din sferturile 
de finahl ale cupei va avea Ioc luni 
2 decembrie, la sediul federației.

C : 32.60 
; Cat. F :

.MEMORIALUL PETS CHOV SCHI-» 
LA RUNI-FOTBAL. Clubul U.T.A. a 
organizat, in perioada 11—18 noiem
brie, competiția fotbalistică intitulată 
„Memorialul Petschovschi**, rezervată 
echipelor de secții ale întreprinderii. 
Competiția a fost cîștigată de echipa 
secției de finisaj, căreia tov. Mihai 
Florea, președintele clubului UrT.A., 
i-a înmînat cupa și diploma.

BILETE PENTRU MECIUL F.C.M. 
REȘIȚA — PROGRESUL BRAILA. 
începîhd de ierir )a QgC.A. și
Loto-Pronospori (l?ia{â tînfrii), la 
cele de la stadioanele Steaua, Repu
blicii, Dinamo, Giulești și Patinoarul 
„23 August”, s-au pus în vînz.are 
biletele pentru meciul F.C.M. Reșița 
— Progresul Brăila din cadrul opti
milor Cupei României, care se des-

AKBÎTRI ROMÂNI LA MECIUL
A.C. NAPOLI — BANIK OSTRAVA.

„.Jocul din cadrul Cupei U.E.F.A. din
tre formațiile A.C. Napoli și Banik
Ostrava care se dispută mîine, la
Napoli, va fi condus de o brigadă
de arbitri din țara noastră, avindu-1
.la centru pe N. Cțțrsaru, ajutat la ...

. linie de A. Pirvu și I. Clillibar. lâșoară inline, pe stadionul Steaua..

I
Avintul Frasin — Sportul muncito

resc Suceava 4—0 (1—0), Constructo
rul Botoșani — Metalul Rădăuți 2—0 
(•—Oi. Nicoiina Iași — Danubiana 
Roman B—•. A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc — Doma Vatra Domei 1—o 
P—•). Unirea Iași — Foresta Moldo- 
vița I—• (1—♦), Victoria Roman — 
C-S. Botoșani •—•. Minerul Gura 
Humorului — Constructorul Iași 1—1 
<•—!>. Cristalul Dorohoi — Lamino
rul Roman 1—0 (1—0.

Meciul Mineral Gura Humorului — 
A-S-A. Cimpulung. dm etapa a xm-a 
(pe teren •—O. a fost omologat cu 
3—<. in favoarea formației din Clm- 
pulung. deoarece echipa Minerul a 
folosit circi jucători pește 26 de ani 
și nu patru, cum prevede regula- 
xnentuL

Pe primele locuri după etapa a 
XIV-a: i. C.S. BOTOȘANI u p (go
laveraj 25—14), *. Danubiana Roman 
ÎS p (22—11), 3- Unirea Iași 11 p

pe ultimele : 15. Metalul
ÎS p (13—ZD, lt. Naeolma 

(16-31).

SERIA A V-A SERIA A IX-A

cn— 14) — 
Rădăuți 
lași 7 P

SEStA A n- l

H'jșana Huși — Buimenrui Bir iad
2— 1 (9—1). CAROM GS GbeocgMu-
Dej — Pet.-olcl Motoeștl 9—I O— O. 
Cimentul B-caj — Constructorul Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—9 (1—9). Construc
torul Vaslui — Recolta Văleni 9—1 
(9—9). Energia Gh Gtseo.-ghlu-Dej — 
Bradul Roznov 2—9 (9—9). Minerul
Cootăneștl — Letea Bacău 1—1 (1—9), 
Partizanul Bacău — Textila Btihcșl
3— 1 (2—9). Oitttz Tg. Ona — Viito
rul Vaslui 1—3 O—9). _____

Pe primele toeurî : 1- VIITORUL 
VASLUI tz p (îl—I). *- Petrolul Moi- 
neștl 21 p (22—7). X Energia Gh. 
Gheorghhi-DeJ IT p (11—9)._ pe ulti
mele : 15. Hușarta Huși 11 p (19—ÎI), 
16. Partizanul Bacău 9 p (14—29).

SERIA A tn-A

Chimia Buzău — Victoria Florești 
3—1 (1—1). LR.A. Clmpina — Dinamo 
Focșani 2—9 (1—91, Petrolistul Bol
dești — Chimia Brazi 1—9 (9—9).
Luceafărul Focșani — URA. Tecuci 
0—0. Prahova Ploiești — Avtntul 
Mîneciu 9—0 (3—«). Carpați Sinaia 
— Olimpia Rm. Sărat 2—0 (1—01. Pe
trolul Berea — Poiana Cîmpina î—1 
B—1), Petrolul Teleajen Ploiești — 
Bujorii Tg. Bujor 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. 
PLOIEȘTI 24 p (49—6), 
Brazi 19 p (26—14). * 
leajen Ploiești 18 p (22—12) 
Urnele : * '
(23—45), 
(25—40).

15. Bujorii '
16. Dinamo

PRAHOVA 
î. Chimia 

3. Petrolul Te
pe ul- 

P 
P

Tg. Bi* or 10 
i F ocșani 7

SERIA A IV-A

I.M.U. MedgidiaBrăila — 
știința Constanța — Du-

Comerțul
1—1 (1—0), - ------------
nărea Tulcea 2—1 (0—0), Ancora Ga
lați — Viitorul Brăila 2—0 (2—0), 
Electrica Constanța — Tehnometal 
Galați 5—0 (3—0), Cimentul Medgidia 
— Marina Mangalia 3—0 (1—0), Ra
pid Fetești — Portul constanța 1—0 
(0—0). Dunărea Cernavodă — Recolta 
Frec iței 5—0 (2—0). Granitul Baba-
dag — Voința ~ " * fn "

Pc primele 
MEDGIDIA 24 
Galați 20 p 
Constanța 19 p

Constanța 0—1 (0—1). 
locuri : CIMENTUL
p (28— 6). 2. Ancora 

(23—10). 3. Electrica 
_______ __ „ (31—17)... pe ultimele: 
15. Voința Constanța 7 p (21—35), 16. 
Recolta Freeăței 6 p (6—45).

Sirena București — Flacăra roșie 
București 1—1 (1—0), Unirea Tricolor 
București — Dunărea Giurgiu 0—0, 
Olimpia Giurgiu — Tehnometal 
București 1—0 (0—0). Azotul Slobozia 
— LO.R. București 1—0 (0—0), Laro- 
met București — Voința Slobozia 
1—2 (0—2), T M. București — IPRECA 
Călărași 0—0, Șoimii TAROM Bucu
rești — Automatica București 3—0 
(1—0), Electronica București — 
Triumf București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. UNIREA 
TRICOLOR BUCUREȘTI 19 p (20—10), 
T.M. BUCUREȘTI 19 (24—14). 3. Șoi
mii TAROM București 17 p (29—13)...
pe ultimele : 15. Tehnometal Bucu-
rești 9 P (9—19). 16. Laromet Bucu-
rești • P (12-33). l

SERIA A VI-A

Oțehil TIrgoviște — Vulturii Cim- 
puiung Muscel 4—0 (1—0). Chimistul 
Re. VTeea — Dacia Pitești 2—0 
(1—•). Unirea Drăgășani — Chimia 
Tr. Măgurele 1—1 (•—•). Viitorul
Scorruce>u — Cimentul Fler/. 1—0 
(•—•). Textilistul Pitești — Recolta 
S-.c;căneșt 1—1 (1—•). Cetatea Tr.
Mâr-ure-e — ROVA Rpșgorîi de Vede 
0—0. Vagcnul Caracal — Petrolul Tir- 
go’.-.$tc »— 2 «•—0). Lotrul Brezo: — 
Chimia Gâești 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : L CHIMIA TB. 
MAGUBELE M p <27—*), 2. ROVA 
Roșiori 20 p (25—15). 3. Oțelul TV- 
goviște 17 p (20—15). 4. Lotrul Brezoi 
17 p (26—23), 5. Chimistul Rm. VUcea 
17 p {24—îl)... pe ultimele : 15. Viito
rul Scomicești 9 p (t— 20). 16. Tcxtl- 
hstul Pitești I p (•—23).

SERIA A VH-A

Progresul Corabia — Steagul roșu 
Plemța 7—0 (3—0), Metalurgistul
Sadu — C.F.R. Cratova 0—0, F.O.B. 
Balș — C.I.L. Drobeta Tr. Severin 
3—1 (1—0). Dierr.a Orșova — Mine
rul Rovinari 1—0 (0—0), Minerul Mo- 
tru — Minerul Lupeni 2—1 (2—0),
MEVA Drobeta Tr. Severin — Dună
rea Calafat 2—0 (1—•). Progresul 
Băl’ești — Progresul Strehaia 3—0 
— reprezentare, A. S. Victoria Cra
iova — Cimentul Tg. Jiu 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MEVA DRO
BETA TR. SEVERIN 22 p (20—8),
2. A.S. Victoria Craiova 18 p (19—14),
3. Minerul Motru 17 p (22—14)... pe 
ultimele : 15. Steagul roșu Plenița 
9 p (16—33), 16. C.I.L. Drobeta Tr. 
Severin 8 p (18—29).

SESIA A Vni-A

Electromotor Timișoara — Uniret 
Tomnatic 0—1 (0—0), Ceramica Jim- 
bolia — Crișana Sebiș 2—1 (1-4»» 
Metalul Oțelu Roșu — Strungul Arad 
1—0 (1—0). Minerul Ora vița — Mine
rul Ghelar 2—1 (1—0), Știința Petro
șani — Progresul Timișoara 2—0 
(1—0), C.F.R. Caransebeș — Minerul 
•Ueliuc 1—0 (0—0), Constructorul Arad 
— Unirea Sînnicolaul Mare 6—2 (3—0) 
Metalul Bocșa — C.F.R. Simeria 0—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
OȚELU ROȘU 23 p (24—8), 2. Uni
rea Tomnatic 19 p (22—9), 3. Electro
motor Timișoara 17 p (19—14)... pe 
ultimele : 15. Crișana Sebiș 9 p
(6—20), 16. Minerul Teliuc 8 p (5—-13).

Construcții montaj Cluj-Napoca — 
Cimentul Turda 0—0, Atieșul Cîm- 
pia Turzil — Olimpia Oradea i—0 
(1—0). Textila Sebeș — Aurul Brad 
2—1 (0—0), Unirea Alba Iulia — Mi- 
naur Zlatna 2—1 (0—0), Voința Ora
dea — Dermata Cluj-Napoca 2—0 
(1—0), Soda Ocna Mureș — Construc
torul Alba Iulia 2—1 (1—0), C.I.L.
Blaj — Recolta Salonta 1—1 — s-a 
întrerupt în min. 88, Dacia Orăștie 
— Minerul Bihor 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OIJMPIA 
ORADEA 21 p (27—13) — cu 10 vic
torii, 2. Dacia Orăștie 21 p (23—9) — 
cu 9 victorii, 3. Voința Oradea 17 p 
(26—20).., pe ultimele : 15. Cimentul 
Turda 8 p (13—30), 1G. Minaur Zlatna 
7 p (12—27).

SERIA A X-A

Minerul Băița — CUPROM Baia 
Mare 5—1 (2—1), Oașul Negrești —
Someșul Satu Mare 4—2 (1—0), Uni
rea Tășnad — Minerul Băiuț 0—0. 
C.S. Zalău — C.I.L. Sighetu Marina
ți^ 2—1 (2—0), Minerul Suncuiuș — 
Bradul Vișeu 0—0, Minerul Cavnic 
— Minerul Baia Borșa 2—0 (1—0),
Rapid Jibou — Victoria Zalău 3—O 
(1—0), Bihoreana Marghita — Voința 
Cărei 3—1 (2—1).

Pe primele locuri: 1. C.I.L. SIGHET 
23 p (27—1), 2. Minerul Cavnic 20 p 
(24—11), 3. Minerul Borșa 19 p
(W—13), 4. C.S. Zalău 19 p (22—11)... 
pe ultimele : 15. Oașul Negrești 9 p 
(12—21), 16. Voința Cărei 9 p (15—33).

SERIA A XI-A

Foresta Bistrița — Chimica Tirnă- 
veni 2—0 (1—0), A.S. Miercurea Ciuc
— C.I.L. Gherla 2—1 (1—0), Lacul
Ursu So vata — Viitorul Tg. Mureș 
3—2 (1—2), Avîntul Reghin — Viito
rul Gheorghieni 2—3 (0—1). Vitro-
metan Mediaș — Minerul Bălan 1—a 
(0—0). “ C.F.R. Sighișoara — Gloria
Bistrița 0—1 (0—0), Minerul Rodna
— unirea Cristuru Secuiesc 0—0-

Pe primele locuri : 1. UNIREA DEJ 
24 p (25—9), 2. Gloria Bistrița 21 p 
(27—7). 3. Viitorul Gheorghieni 16 p 
(33—21)... pe ultimele : 15. C.I.L. 
Gherla 8 p (12—24). 16. Unirea Cristu
ru Secuiesc 6 p (6—24).

SERIA A X1I-A

U.P.A. Sibiu — Forestierul Tg. Se
cuiesc 2—0 (1—0), Caraimanul Buș
teni — Carpați Covasna 4—0 (2—0), 
Torpedo Zărnești — Inter Sibiu 8—a 
(4—0), Minerul Baraolt — Chimia 
Orașul Victoria 2—0 (1—0), T.C.I.M. 
ferașov — Unirea sf. Gheorghe 2—0 
(1—0), Progresul Odorheiul Secuiesc
— Textila Cisnădie 2—1 (1—1), Pre
cizia Săcele — Măgura Codlea 1—0 
(0—0), Nitramonia Făgăraș — Carpați 
Brașov 4—2 (4—1).

Pe primele locuri : 1. NTTRAMO- 
NIA FAGARAȘ 23 p (34—11), 2. Pre
cizia Săcele 18 p (19—8), 3. U.P.A. Sibiu 
18 p (17—8)... pe ultimele : 15. Mine- 
rul Baraolt 7 p (12—42), 16. Carpați 
Covasna 5 p (12—32).

★
Rezultatele ne-au fost transmise de 

către corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.



încep laMIERCURI SOFIA

A 50-a aniversare a proclamării. Republicii Populare Mongole

TRADIJIE Șl DEZVOLTARE
PARIS (Agerpres). — Referin- 

du-se la succesul Măriei Alexan
dru, în cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Franței, corespondentul agenției 
France Presse scrie i „Grație jo
cului său solid, bazat pe o apăra
re ermetică, Maria Alexandru s-a 
impus logic in fața Judithei Ma- 
gos, care a comis cîteva mari 
erori în seturile decisive". în co
mentariu se mai arată că, în 
cursul prodigioasei sale cariere 
sportive. Maria Alexandru a ju
cat un rol important în ierarhia 
celor mai bune jucătoare din lu
me, fiind campioană mondială la 
dublu femei șl finalistă a cam
pionatelor lumii în 1963, iar în 
prezent deține titlul suprem 
dublu fete.

în finalele celorlalte 
simplu masculin : Secretin 
ta) — Gergely (Ungaria) 
21—16, 19—21, 21—10 ; dublu 
Secretin, Bergeret (Franța) — 
Schenk. Smidova (Cehoslovacia) 
3—0 ; dublu feminin : Smidova,
Riedlova (Cehoslovacia) — Magos, 
Lotaller (Ungaria) 3—0 ; dublu 
masculin : Jonyer, Gergely (Unga
ria' — Secretin, Constant (Franța) 
3—2. Pe echipe, masculin : R.P. 
Chineză — Iugoslavia 5—4 ; femi
nin • R.P. Chineză — Suedia 3—0.

CAMPIONATELE BALCANICE DE SCRIMA
din

la

probe, 
(Fran- 
23—21, 
mixt 1

De miercuri, sala „Sofia" 
capitala Bulgariei va fi gazda e- 
diției 1974 a Campionatelor Bal
canice de scrimă. Participă pri
mele formații ale Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, României și Tur
ciei.

Echipa noastră va deplasa o 
serie de trăgători consacrați, cu- 
noscuți în arena internațională, 
dar și sportivi foarte tineri, care 
au vădit în întrecerile din acest 
an o valoare remarcabilă și se a- 
flă în vederile forului de resort 
pentru viitoarele confruntări spor
tive de anvergură, obiectivul pri
mordial fiind J. O. din 1976.

Lotul masculin de floretă cu
prinde, de pildă, pe Mihai Tiu, 
Petru Kuki (campionul mondial al 
probei Ia tineret). Petre Buricea 
și Eugen Roșu, ultimii doi scri- 
meri fiind situați în plutonul 
fruntaș în majoritatea competiți
ilor interne.

La floretă fete, alături de cam
pioana de senioare a țării, Suza- 
na Ardeieanu, vor evolua Magda
lena Bartoș, Marcela Moldovan și 
Viorica Draga, sportive din „noul 
val" al scrimei noastre de perfor
manță.

spadă, tehnicienii fede-Pentru
rației s-au' fixat asupra lui An
ton Pongraț, Alexandru Istrate și 
Constantin Duțu, trăgători cu o 
bogată experiență competițională 
și Octavian Zidaru, una din re
velațiile actualului sezon.

în fine, la sabie, Ion Pop (cam
pionul mondial de tineret) va a- 
vea drept parteneri de echipă șl 
de lot pe Ion Pantelimonescu, 
Doru Mancaș și Mihai Frunză.

Antrenorii loturilor sînt Iuliu 
Falb (floretă), Gheorghe Matei 
(floretă fete), loan Halmagyi (spa
dă) și Constantin Nicolae (sabie), 
iar conducătorul delegației este 
prof. Dionisie Tepșan, secretar ge
neral al F. R. Scrimă.

Scrimerii români vor concura 
la Campionatele Balcanice cu am
biția de a se afla, în toate pro
bele. pe primele locuri, consoli
dând astfel o poziție de prestigiu 
cucerită de-a lungul anilor.

Tiberiu STAMA

REUNIUNEA
Zz-, la Pitești, banchet și handbal internațional

ECHIPELE FEMININE ALE I. E. F. S
MONDIALA

JOACĂ IN CUPELE EUROPENE
A ȘTIINȚEI 
SPORTULUI

de pauză,După o săptămînă 
participantele la cupele europene 
la basche’ feminin își reiau între- 

disputîndu-și meciurile-tur 
Prima 

țării noas- 
I.E.F.S., In 
Ronchetti". 
în dauna 

Tabaquero 
total 133—83), 

ora

cerea.
ale „8-‘-imilor de finală, 
dintre reprezentantele 
tre evoluează 
cadrul

echipa
.Cupei Liliana 

Calificate cu ușurință 
formației spaniole G.E. 
La Coruna (scor 
studentele întîlnesc astăzi la 
29. în Sala sporturilor din Pitești, 
•o™ Maccabi Tel Aviv. Arbitri : A. 
’’’soiilos (Grecia) si J. Marijevicl 
(Iugoslavia) ; comisar FIR.A. : A. 
Frdem (Turcia) Oaspetele. care 
au e’o’uat de mai multe ori în 

nania echipelor
(prima dată în ediția 
a C.C.E., cînd au fost eliminate 
ce Politehnica) au sosit 
dume'-ă seara, prezentînd

con- românești
1966—1967

la Pitești 
lotul

♦
ursul dupâ-amiezii de azi, 

Sa'a sporturilor din Pitești găz- 
d’. e-te o interesantă partidă in- 
te-nat.iona’ă de handbal feminin, 
care va opune echipei I.E.F.S. — 
cr.M'aOT României —■ formația 
Ha”o»l Ranaana, campioana Is- 
ra^' ■'•ii locul este programat în 
cf-'rnl nrimului tur al Cupei Cam-

Europeni,- urmînd ca re- 
se desfășoare — conform 

două

pionilor 
turul să 
unei înțelegeri între cele 
echipe — tot la Pitești, joi după- 
amiază.

Studentele bucureștence au efec
tuat antrenamente intense în ul
tima perioadă, antrenorul loan 
Bota insistînd pe conlucrarea din
tre jucătoarele de la 9 m și cele 
de la semicerc. Evoluția handba
listelor care au participat — în 
pchipele României — la recent 
încheiata ediție a „Trofeului Car- 
pați" creează. în plus, premisele 
pentru un meci bun și astăzi. Cu 
toate că accidentarea Măriei Boși 
va lipsi echipa bucureșteană de 
una dintre piesele sale de bază, 
antrenorul Bota are la dispoziție 
un lot larg, cu multe jucătoare 
de valoare. Iată, de altfel, comno- 
nența echipei :Elena Oprea, Vio
rica Ionică și Liana Fîciu (por
tari) — Rodica Bunea, Maria 
Bota, Natalia Alexandrescu, Geor- 
geta Lăcustă, Doina Radu. Iu- 
liana Hohincu, Elena Frîneu, 
Valentina Ionescu, Lucia Osman, 
Marfa Luca, Ecaterina Kerestes 
si Maria Niță. Jocul, care începe 
la ora 18,30, va fi condus de 
cuplul iugoslav Jurici — Mos- 
nicka.

în perioada 26 noiembrie — 1 
decembrie se desfășoară la Mos
cova reuniunea mondială a cer
cetătorilor științifici în domeniul 
sportului. La manifestarea din ca
pitala Uniunii Sovietice . și-au a- 
nunțat participarea aproape 1 500 
de oameni de știință de pretutin
deni. La reuniune este prezenta 
și o delegație română.

Pe ordinea de zi figurează peste 
250 de referate și coreferate pri
vitoare la dezvoltarea cercetării 
științifice pe tărimul sportului. -

Reuniunea mondială de la Mos
cova este patronată de Consiliul 
internațional pentru educație fizi
că și sport (CIEPS).

SPORTIVI ROMÂNI

A/i, finala „Cupei Mondiale" la handbal masculin
s igătoarea celei de a II-a 

ediții a „Cupei Mondiale" la 
handbal masculin va fi cunos
cută astă-searâ, după consuma
rea meciului final dintre for
mațiile Iugoslaviei, deținătoarea 
trofeului, și Poloniei, ambele 
clasate pe primele locuri în cele

O'KELLY DESPRE
KARPOV Șl FISCHER...

MOSCOVA (Agerpres). — Matele 
maestru belgian Alberic O'Kelly, ar
bitrul principal al meciului dintre 
Anatoli Karpov și Viktor Korcinoi, 
a acordat corespondentului agenției 
TASS un interviu în care a spus, 
printre altele :

Karpov, noul șalanger al cam
pionului mondial Robert Fischer, 
este un jucător cu un talent deose
bit. Acest lucru l-au confirnlat vic
toriile în meciurile cu Polugaevski 
și Spasski, precum și comportarea 
sa în recentul meci cu Korcinoi. 
Gîndirea sa precisă, aprecierea rapi
dă a poziției, calcularea variantelor 
de joc, evitarea crizei de timn, iată 
ce este caracteristic pentru stilul lui 
Karpov. La vîrsta de 23 de ani, el a 
atins un nivel al măiestriei pentru 

- realizarea căruia altor reprezentanți 
ai elitei șahiste le-au trebuit cel pu
țin 10 ani. învinsul meciului, Korci
noi, a luptat cu multă bărbăție. Să 
nu uităm că el este cîștigătorul a 
peste 20 de mari turnee și contribu
ția sa la arta șahistă nu poate fi 
trecytă cu vederea. în ceea ce-1 pri- 

’’Veste p~â actualul campion mondial.. 
Robert Fischer, personal am toată 
admirația pentru calitățile sale de 
șahist. Dar, noi șahiștii avem nevoie 
de un campion al lumii care să par
ticipe activ la activitatea noastră, să 
nu se ascundă în culise. Fischer este 
apreciat și admirat pentru partidele 
sale și acuratețea tehnică, dar de
vreme ce nu participă la turnee, mai 
poate fi recunoscut și în prezent 
drept cel mai puternic maestru de 
șah din lume ? Să sperăm că Fis
cher va reapare la masa de joc în 
marile turnee internaționale44 — a 
încheiat Alberic O’Kelly.

două serii preliminare. Tot marți 
se va disputa și partida pentru 
locurile 5—6, în care se vor în
frunta selecționatele României si 
Cehoslovaciei, clasate pe locurile 
III în cele două serii. Acest joc 
va avea loc la ERIKSDAHL- 
HALLEN din Stockholm.

★
cum am anunțat, selec- 
de juniori și junioare 
noastre au disputat cîte 
întîlnire cu formațiile 
ale Cehoslovaciei. Iată 

juniori 
loc la 

CehOslova-

La concursul de patinaj artistic 
desfășurat la Katowice, proba fe
minină a fost cîștigată de sporti
va poloneză Grazyna Dudek — 
109,47 p. Concurentele românce 
Gabriela Voica și Cornelia Picu 
s-au situat pe locurile 8 (cu 88 
puncte) și respectiv 13 (cu 80,25 
puncte). La masculin, primul loc 
a fost ocupat de patinatorul ma
ghiar Laszlo Vajda, cu 117,77 p.

SOFIA, 25 (Agerpres). — La So
fia s-au desfășurat întrecerile tra-

După 
ționatele 
ale țării 
o dublă 
similare
rezultatele înregistrate : 
(meciurile au avut 
Nachod), România 
cia 13—12 (8—4) și 13—17 (8—10) ;

(la Brezzova) România 
Și

junioare
— Cehoslovacia 16—16 (8—5) 
18—15 (10—9).

Se împlinesc 50 de ani de la proclamarea Republicii Populare 
Mongole. In această jumătate de veac, poporul mongol, ani
mat de un fierbinte patriotism, a obținut, prin munca sa stă
ruitoare, sub conducerea Partidului Popular Revoluționar 
Mongol, succese remarcabile în construirea noii orînduiri.

Printre profundele transformări social-economice și culturale 
ce au avut loc în acești 50 de ani se numără, și realizările pe 
planul dezvoltării educației fizice și sportului 
populară.

din Mongolia

Sporturile sînt cunoscute de 
multă vreme în Mongolia- 
Felul de viață al crescătorilor 
de animale cerea omului pu
tere, voință 
excepțională. în primul 
trebuiau să fie călăreți 
te buni și trăgători de 
Iată de ce, întotdeauna, 
tele, călâria și trasul cu 
au fost sporturile 
tradiționale ale mongolilor.

Dar în ultimele decenii au 
fost tot mai mult adoptate 
sporturile moderne și promo
vate ca mijloace de educație 
fizică. Organizarea cercurilor 
sportive a contribuit din plin 
la creșterea interesului mase
lor populare și în special al 
tineretului centru sport. S-au

și o rezistență 
rînd, 
foar- 
elită. 
lup- 

arcul 
naționale

introdus și au 
noi sporturi, 
voleiul, fotbalul, 
cliste. Au fost formați 
fesori de educație fizică.

Astfel s-a ajuns la o miș
care sportivă dezvoltată, la un 

fizică în 
dezvolta- 

întregii 
fizică și 
tineretu- 
populară. 
reflectat 

sportiv al

prins rădăcini 
ca gimnastica, 
, cursele ci- 

pro-

sistem de cultură 
măsură să asigure 
rea armonioasă a 
populații, pregătirea 
morală superioară a 
lui din 
Această realitate s-a 
și in palmaresul 
țarii. Au devenit cunoscute re
zultatele tot mai bune obți
nute de sportivii mongoli în 
marile competiții de lupte li
bere, șah, tir, box, moto- 
ciclism. patinaj viteză etc-

Mongolia

1

Aspect de la un interesant concurs de matocros, organizat in 
apropierea capitalei mongole, Ulan Bator.

PESTE HOTARE CAMPIONATE

I

diționalei competiții internaționale 
de gimnastică modernă dotată cu 
„Cupa Interviziunii". Victoria a 
revenit gimnastei bulgare Krasi- 
mira Filipova — 29,30 puncte. Ma
ria Preda (România) — 27,65 p a 
ocupat locul 4, La junioare, pe ’ 
primul loc s-au clasat, la egalita
te, Virginia Kirilova (Bulgaria) și 
Olga Riabinovici (U.R.S.S.), cu 
cîte 18,90 p. Sportiva româncă 
Mariana Rusu a ocupat locul 4 cu 
18,35 p.

DE FOTBAL
BULGARIA (etapa a 13-a) : Sllven 

— Levski Spartak Sofia 0—0; Etîr
Tîrnovo — Ț.S.K.A. 2—2; Lokomotiv 
Plovdiv — Botev Vrața 4—3; Aka
demik Sofia — Dunav Ruse 1—0;
Slavia Sofia — Trakia Plovdiv 3—1. 
Clasament : 1. Slavia 
Lokomotiv Plovdiv și 
fia — 16 p.

— 17 p: 2—3. 
Akademik So-

14-a) î Honved
Ferencvaros — 

Uj pești Dozsa —

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS
BUENOS AIRES. — Tenismanul 

argentinian Guillermo Vilas a 
terminat învingător în turneul in
ternațional, consolidîndu-și astfel 
poziția de lider al clasamentului 
„Marelui Premiu FILT". în fina
lă, Vilas l-a întrecut cu 6—3. 0—6, 
7—5, 6—2 pe spaniolul Manuel 
Orantes în .finala de simplu fe
mei i Raquel Giscafre (Argentina) 
— Beatriz Araujo (Argentina) 7—5, 
1—6, 6—2.

BUDAPESTA. — în meciul de 
tenis dintre echipele Ungariei și 
Bulgariei, contînd pentru sferturi
le de finală ale competiției euro
pene pe teren acoperit, după două 
zile de întreceri, scorul este fa
vorabil cu 3—1 tenismanilor ma
ghiari, care s-au calificat pentru 
semifinalele programate la Stock
holm între 13 si 15 decembrie.

JOHANNESBURG. — în finala 
turneului, Connors — Ashe 7—6, 
6—3, 6—1.

TELEX O TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
In meci retur pentru Cupa campio
nilor europeni la handbal feminin, 
Bayer Leverkusen a întrecut cu 
11—9 formația bulgară T.S.K.A. So
fia. Pentru sferturile de finală s-a 
calificat echipa din Sofia, care cîști- 
gase în primul meci tot la dcuă 
puncte diferență dar a înscris mai 
multe goluri în deplasare. La Buda
pesta, formația Vasas a învins cu 
14—9 echipa norvegiană Vestar din 
Oslo și s-a calificat pentru 
următor. Echipa olandeză

turul 
Mora 

Swift Roermaond a învins pe teren 
propriu, cu 14—6, formația franceză 
U.S. Ivry. în primul joc, U.S. Ivry 
cîștlgase cu 17—11. Handbalistele o- 
landeze s-au calificat pentru sfer
turile de finală.

In concursul de patinaj viteză de la 
Inzell, campioana olimpică Monika 
Holzner-Pflug (R. F. Germania) a 
cîștigat proba de 500 m, cu timpul 
de 43.38. în cursa masculină de 5 000 

a 
cu

m, canadianul Andrew Barron 
stabilit un nou record național 
7:32.02.

Tn turneul pe care-l întreprinde
S.U.A. reprezentativa masculină

în 
de

UNGARIA (etapa a
— Raba Eto 2—0;
Zalaegerszeg 3—0;
Tatabănya 2—0; Csepel — Pecs 2—1. 
Clasament : 1. Uipesti Jlozsa — 26 p; 
Honved — 22 p;
18 p.

3. Ferencvaros

SAPTAMINII
Meciurile-tur 

de finală ale 
. C.F. Barce- 

R.D. Germană (meci 
cu prilejul jubileului

baschet a Cehoslovaciei a evoluat Ia 
New Orleans (Louisiana) în compa
nia selecționatei universitare a ora
șului. Baschetbaliștii americani au 
obținut victoria cu 86—79 (42—35).
Cel mai eficace jucător de pe teren 
a fost cehoslovacul Brabenec, care 
a marcat 36 de puncte.

în Cupa campionilor europeni Ia 
hochei pe gheață, echipa Dynamo 
Weisswasser (R.D.G.) a învins cu 
14—2 (6—0, 4—1, 4—1), formația o-
landeză H.C. Tillburg. învingători și 
în primul joc (scor 4—2), hocheiștii 
din R.D. Germană s-au calificat 
pentru turul 2 al competiției.

Tradiționalul concurs de cros de la 
Clermont Ferrand a fost cîștigat de 
atletul belgian Emile Puttemans, 
cronometrat pe distanța de 8,700 km, 
cu timpul de 27:13.

In semifinalele turneului de polo pe 
apă care se desfășoară la Londra, 
echipa olandeză Hiiversum Robben 
a învins cu 4—3 formația Vasas Bu
dapesta, iar Polytehnic Londra a 
dispus cu același scor (4—3) de e- 
chipa vest-germană Duisburg.

Pe ringul arenei Madison Square 
Garden din New Yorjc, tînărul pu
gilist italian de categorie mijlocie 
Vito Antuofermo (22 de ani) l-a în
vins net la puncte după 10 reprize 
pe fostul dublu campion al 
americanul de culoare Emile Griffith 
(36 de ani), în prezent campion al 
Americii de nord.

lumii

Turneul de șah de la Veneția a fost 
cîștigat de marele maestru Liberson 
(Israel), care a totalizat 9’/2 p, urmat 
de Smîslov (U.R.S.S) — 9 p, Suttles 
(Canada) — 8Va p.

La Bad Nauheim (R.F.G.) s-a desfă
șurat cel de-al doilea meci amical 
dintre reprezentativele de hochei 
pe gheață ale R.F. Germania și El
veției. Gazdele au terminat din nou 
învingătoare, cu 5—3 (1—2, 2—0, 2—1).^ 
In primul joc, disputat la Koln, 
cheiștii vest-germani cîștigaseră 
5—4.

ho- 
cu

deIn turneul studențesc masculin 
Ceho- 

93—79 (52—36) ;
Ungaria 111—81 (54—47).

baschet de la Bratislava : 
slovacia — U.R.S.S. 
Bulgaria

PROGRAMUL
MIERCURI î 

ale optimilor 
Cupei U.E.F.A. ; 
lona - ~
amical, 
clubului catalan)”.

DUMINICA: Turcia — Elve
ția (C.E. gr. 6), la Izmir.

IUGOSLAVIA (etapa a 16-a) : Voj- 
vodina Novi Sad — O.F.K. Beograd 
0—0; Dynamo Zagreb — Rad- 
nielci Niș 2—0; Steaua roșie Belgrad 
— Proletar Zrenlanln 2—0; Radnicki 
Kraguevae — Partizan Belgrad 2—0; 
Olimpia Liubliana — Hajduk 
2—1. Clasament : 1 Hajduk — 23 p; 
2. Steaua roșie Belgrad — 22 p; ~ 
Vojvodina — 20 p.

Split

3.

(etapa a 10-a) : F.C.PORTUGALIA
Porto — Atletico 5—0; Guimaraes — 
Vițoria Setubal 3—2; C.U.F. — Ben- 
llcâ o—1; Sporting — Boavista 1—0. 
Clasament ; 1. F.C. Porto — 16 p; 2. 
Behflca Lisabona 16 p; 3. Guimaraes 
— 15 p.

SPANIA (etapa a 9-a) : Granada
— Real Madrid 3—3; Espanol — C.F. 
Barcelona 5—2; Atletico Madrid — 
Gljon 2—0; 
lirici — 15
— 13 p; 3.

Clasament : 1. Real Ma- 
p; 2. Espanol Barcelona 
C.F. Barcelona — 12 p.

(etapa a 10-a) ; Galata-
Kayserispor 2—0; Adana-

turcia
saray — . _. .
spor — Fenerbahce 0—0; Trabzonspor
— Besiktas 1—0. Clasament : 1. Ga- 
latasay — 17 p; 2. Fenerbahce — 14 
p (un joc mai puțin); 3. Besiktas
— 12 p.

GRECIA (etapa a 7-a) : Olympia
kos Pireu — Panathinaikos 2—1; 
Olympiakos Voios — Etlînikos 2—2; 
A.E.K. — Kalamata 3—1. Clasament : 
1. Olympiakos Pireu — 14 p; 2. 
Etbnikos — 12 p; 3. A.E.K. — 12 p.
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