
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R.

In ziua de 29 noiembrie 1974 a avut loc ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței s-a trecut Ia constituirea Biroului Permanent al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. — organism care asigură co
ordonarea operativă a activității de partid ți de stat. Biroul Permanent 
este condus de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ți mai are in componența sa pe următorii tovarăși : Manea 
Mănescu, prim-ministru al guvernului, Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului ți ministru al co
merțului exterior și cooperării economice internaționale, Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a luat in discuție unele mă
suri cu privire la modul de lucru al Comitetului Politic Executiv, al Secre
tariatului C.C. al P.C.R., al Biroului Permanent al Comitetului Politic 
Executiv și al secțiilor ți comisiilor C.C. al P.C.R. în acest cadru secretarul 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a subliniat necesitatea 
luării unor măsuri ferme pentru a asigura o bună organizare a muncii de 
îndeplinire a Hotărîrilor Congresului al Xl-lea și o bună funcționare a 
organelor de conducere ale partidului. Toți membrii ți membrii supleanți 
ai C.C. al P.C.R. și ai Comisiei Centrale de revizie trebuie să desfășoare 
o intensă activitate in organele de partid sau de stat, să fie exemplu in 
munca de aplicare in viață a Programului partidului, să mobilizeze ma
sele pentru traducerea in viață a istoricelor hotăriri ale celui de-ai Xl-lea 
Congres al partidului.

In cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a discutat, de asemenea, 
unele măsuri ce trebuie întreprinse in vederea pregătirii alegerilor pentru 
Marea Adunare Națională ți consiliile populare, care vor avea loc la în
ceputul anului 1975.

Comitetul Politic Executiv a hotărit eliberarea tovarășului Emil Dră- 
gănescu din funcția de președinte al Comitetului de Stat al Planificării, 
urmind ca în calitate de viceprim-ministru să coordoneze unele sectoare 
economice. S-a hotărit ca tovarășul Mihai Marinescu să fie numit vice
prim-ministru al guvernului și președinte al Comitetului de Stat al Plani
ficării, urmind a fi eliberat din funcția de prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Central de Control Muncitoresc al activității Economice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv a hotărit eliberarea tovarășului Matei Ghi- 
giu din funcția de ministru al construcțiilor industriale ți numirea in a- 
ceastă funcție a tovarășului Vasile Bumbăcea.

Tovarășii Petre Dănică și Constantin Dâscăfescu au fost numiți șefi 
de secție la Comitetul Central al Partidului.

Comitetul Politic Executiv a discutat și rezolvat unele probleme din 
domeniul relațiilor internaționale.

Prin mii și mii de telegrame

adresate din inimă

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNTBEAGA NAȚIUNE MANIFESTĂ 

SATISFACȚIE DEPLINĂ PENTRU 

VIITOBUL STBĂLUCIT AL PATBIEI
Pe adresa Comitetului Central al 

partidului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, continuă să sosească 
mii și mii de telegrame prin care 
colectivele de oameni ai muncii 
de pe întreg cuprinsul patriei iși 
exprimă adeziunea deplină față de 
documentele Congresului al Xl- 
lea al P.C.R., marea bucurie și a- 
dinca satisfacție pentru realegerea 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
în înalta funcție de secretar gene

ral al partidului. Intr-un consens 
unanim, întregul nostru popor se 
angajează ferm ea, sub conducerea 
partidului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, să ducă la înfăp
tuire mărețul program de pro
gres și prosperitate trasat de că
tre marele forum al comuniștilor.

Iată TEXTUL, TELEGRAMEI A- 
DRESATE DE CĂTRE C.N.E.F.S.. 
IN NUMELE ÎNTREGII MIȘCĂRI 
SPORTIVE ROMANEȘTI;

întregul activ al mișcării sportive din țara noastră a primit cu un 
sentiment de mare bucurie și profundă satisfacție realegerea dumneavoas
tră în înalta funcție de secretar general al partidului, prin care Congresul 
al Xl-lea al P.C.R., a dat glas voinței unanime a comuniștilor, a clasei 
muncitoare, a întregii noastre națiuni socialiste.

Acest act de adîncă semnificație istorică reafirmă prețuirea profundă 
pe care toți cetățenii patriei o acordă neobositei dumneavoastră activități, 
desfășurată in decursul întregii vieți pe care ați consacrat-o binelui și 
fericirii poporului, cauzei revoluționare, construirii socialismului și comu
nismului, strălucitelor calități de om politic și conducător pe care le-ati 
demonstrat.

Prezența dumneavoastră, stimate și mult iubite tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, în fruntea partidului și statului nostru este o chezășie a 
izbîndei depline în realizarea mărețelor sarcini pe care ni le trasează 
Programul partidului și celelalte documente adoptate de Congres.

însuflețiți de minunatul exemplu de abnegație și dăruire patriotică 
pe care îl oferiți în activitatea dumneavoastră de zi de zi, toti lucrătorii 
de pe tărîmul educației fizice și sportului se angajează solemn in fața 
partidului, în fața dumneavoastră, tovarășe secretar general, de a nu pre
cupeți nici un efort pentru a contribui la continua dezvoltare a mișcării 
noastre sportive, la afirmarea cu strălucire a culorilor și prestigiului 
scumpei noastre patrii !

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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ÎNSUFLEȚIȚI DE ISTORICELE HOTĂRÎRI ALE CONGRESULUI

ÎNCEPEM 0 NOUĂ Șl GRANDIOASĂ
PERIOADA DE MUNCA
După patru zile de dezbateri 

fructuoase, caracterizate printr-o 
înaltă ținută politică, printr-un 
pronunțat spirit de responsabili
tate partinică, de exigență și 
combativitate, Congresul al Xl-lea 
al Partidului Comunist Român 
și-a încheiat joi după-amiază lu
crările intr-o atmosferă de auten
tică sărbătoare, prilejuind o im
presionantă manifestare de entu
ziasm, care a depășit cu mult di
mensiunile sălii ce a găzduit 
marele forum al comuniștilor, 
avind profunde rezonanțe pină in 
cele mai îndepărtate colțuri ale 
țării.

In această amplă și vibrantă 
manifestare, care a dat glas sen
timentelor unanime de bucurie 
și recunoștință, de mîndrie pa

triotică. de încredere în viitorul 
strălucit al țării, și-au găsit o 
expresivă reflectare unitatea și 
coeziunea întregului nostru popor 
în jurul partidului comunist și a 
secretarului său general, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, ade
ziunea deplină a națiunii noastre 
la botărîrile adoptate de Congres 
și angajamentul ei ferm de a în
deplini aceste importante hotăriri.

Eveniment care va rămîne în
scris cu litere de aur în paginile 
istoriei patriei noastre, mareînd 
ridicarea națiunii române pe o 
treaptă superioară de dezvoltare, 
Congresul al Xl-lea al P.C.R. — 
ale cărui lucrări au fost urmărite 
cu un legitim și major interes de 
către toți cetățenii țării — a 
adoptat în unanimitate documen-

RODNICĂ!
te de o aleasă ținută teoretică șf 
de o inestimabilă valoare prac
tică : Raportul Comitetului Cen
tral cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român în pe
rioada dintre Congresul al X-lea și 
Congresul al Xl-lea și sarcinile 
de viitor ale partidului, Progra
mul Partidului Comunist Român 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, 
Directivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico- 
sociale a României pe perioada 
anilor 1981—1990, Proiectul de 
norme ale vieții și muncii comu-

(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri la clubul Dinamo, sportivii fruntași au citit cu nesaț cuvîntul emoționant rostit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința de încheiere a lucrărilor Congresului partidului.

BALCANIADA DE SCRIMĂ DE LA SOFIA

SPORTIVII ROMÂNI
SOFIA, 29 (prin telefon). După 

disputarea celor patru probe in
dividuale — floretă băieți și fete, 
sabie și spadă — zi de pauză, aici, 
la Sofia, în cea de a Vil-a ediție 
a Jocurilor Balcanice de scrimă. 
Un răgaz binemeritat înainte 
de disputele pe echipe care vor 
începe simbătă in sala Sofia din 
capitala Bulgariei.

Să profităm și noi de acest 
răgaz pentru a puncta cîteva opi
nii pe marginea primei părți a 
Balcaniadei. Faptul că toate cele 
patru probe individuale au reve
nit reprezentanților României, ca 
și prezența masivă în finalele 
probelor și pe podiumul laureați- 
lor, dovedesc fără echivoc supe
rioritatea scrimerilor noștri și Ia

AU DOMINAT PROBELE INDIVIDUALE
această ediție. Determinante au 
fost, fără doar și poate, clasa in
ternațională a scrimei noastre, ca 
și pregătirea adecvată a compo- 
nenților loturilor în acest final de 
sezon. Despre Petra Kuki și Ion 
Pop, campioni balcanici la floretă 
băieți și, respectiv, sabie, ne-a 
vorbit laudativ arbitrul interna

țional Christian Boitei (Franța), 
care oficiază ca judecător neutru 
la această Balcaniadă. Dînsul 
ne-a spus că acești doi scrimeri,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a l-a) I

------------------------- w
DIVIZIA A DE FOTBAL
LA PENULTIMA ETAPA

Astăzi :
POLITEHNICA IAȘI

Progronol complot al etapei a XVI-a

Mîlne :
F.C.M. REȘIȚA
STEAUA
STEAGUL ROȘU 
F.C. CONSTANȚA
F.C. GALATI 
„POLI" TIMIȘOARA 
„U“ CLUJ-NAPOCA
A.S. ARMATA TG. MUREȘ

— DINAMO
(jocul va fi transmis la T.V.)

— UNIVERSITATEA CRAIOVA N
— F.C. ARGEȘ (stadion Steaua) >
— CHIMIA RM. V1LCEA
— SPORTUL STUDENȚESC
— U.T.A.
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— OLIMPIA SATU MARE
— JIUL

Toate partidele încep Ia ora 14.00.
(Alle amănunte asupra etapei de astăzi și miine a campionatului, o dezbatere 

despre șutul de la distanță, precum și alteReportaje, știri din foiței in pag. 1—5>j



BAIMAREAN '74
In străvechea așezare maramu

reșeană Baia Mare s-au construit 
în anii noștri, într-un ritm impre
sionant, noile perimetre industria
le, marile ansambluri de locuințe, 
edificiile de interes social și ame
najările sportive constituind linii 
de forță în vechea urbe de la poa
lele Dealului Florilor.

DE LA UN SIMPLU TEREN

de

MACHETA LA COTELE REALE

De pe terasele blocurilor din 
cartierul Unirea, unde sînt ampla
sate, sala de sporturi și bazinul 
acoperit — în stadiu înaintat de 
construcție — par o delicată ma
chetă. La proporțiile reale, insă, 
ele se vădesc a fi o hală imen
să din beton, sticlă și oțel, cu o 
capacitate de 2 000 de locuri, care 
va găzdui diverse competiții de 
anvergură și un bazin de înot a- 
coperit, de dimensiuni olimpice, 
ambele înconjurate de spații ame- 
najabile pentru terenuri de volei, 
baschet, fotbal, tenis, sectoare de 
atletism și locuri de joacă pentru 
copii. Cînd vor fi terminate lucră
rile, noile amenajări sportive vor 
da un aspect deosebit de atrăgă
tor cartierului Unirea, aflat în 
plină extindere.

Cindva un simplu teren 
fotbal, stadionul „23 August" 
situat lingă centrul vechiplui oraș 
— își schimbă înfățișarea de la o 
zi la alta. în prezent, stadionul 
și-a mărit capacitatea la peste 
10 000 de locuri, iar tribuna prin
cipală a fost acoperită cu o co
pertină ondulată, din beton. Sub 
tribună s-au amenajat vestiare, 
cabinet medical, săli de refacere 
și alte dependințe strict necesare. 
Se lucrează de zor la terenul de 
antrenament, care urmează să fie 
dat in folosință peste citeva zile.

Alături de stadion s-a ridicat 
sala de sporturi individuale, apar- 
tinind C.S. Baia Mare. Vizavi se 
află terenul bituminizat (cu tribu
nă circulară și instalație pentru 
nocturnă) al primului club orășe
nesc de handbal din tara noastră. 
Mai sus, trei bazine pentru copii, 
și adulți, stau in fiecare vară la 
dispoziția amatorilor de înot. Edi
lii municipiului proiectează o ba
ză sportivă de atletism. încadrind-o 
în perimetrul parcului cultural- 
sportiv ce se conturează în această 
zonă a orașului.

O nouă afirmare a aeronauticii noastre PREOCUPĂRI
ÎN TURISM

CURTE ȘCOLARA... SPORTIVĂ
SUB SEMNĂTURĂ MUNICIPIULUI...

Tovarășul Eugen Curteanu, di
rectorul Școlii generale nr. 4 din 
cartierul Sasar, este un bun gos
podar, și, în același timp, un prie
ten nedezmințit al exercițiului fi
zic. Din inițiativa lui, curtea școlii 
(care se întinde pe o suprafață de 
circa 3 000 mp) a fost 
mată în bază sportivă, 
profesorii lor au lucrat, 
proiect conceput de 
gcolii, la amenajarea 
„dreptunghiuri" suprapuse de fotbal, 
volei, tenis, baschet, au confec
ționat trei porticuri de gimnasti
că și patru mese de tenis, au 
muncit la pista redusă de atletism 
Si la cea aplicativă pentru pio
nieri. Intrînd pe poarta școlii, în 
față ni s-a deschis un evantai de 
terenuri sportive realizate prin 
muncă patriotică în cinstea celui 
de al XI-lea Congres parti
dului.

transfor- 
Copiii și 
după un 
directorul 

celor zece

...a apărut in satul Tăuții 
Sus, situat la cîțiva kilometri 
Baia Mare, un modern poligon 
tir, construcție care rivalizează 
cele mai cunoscute baze de acest 
gen din țara noastră. In fotografia 
de mai jos se poate vedea, în prim- 
plan, pavilionul concursurilor de 
talere, iar în spate cabana cu ves
tiare, magazii și alte încăperi. Pe 
aleile poligonului au fost plantați 
peste 300 de pomi fructiferi și or
namentali. Lingă cabană există 
terenuri de volei și baschet și au 
fost plantate flori. în final, poli
gonul va avea și instalații pentru 
probele de armă, pistol viteză și 
aer comprimat.

★

PAUL TISSANDIER

Peisajul sportiv al reședinței ju
dețului 
șui, în

Maramureș este, ca și ora- 
plină transformare și do-

ALPINISM
• Biroul F.R.T.A. a analizat 

recent activitatea competițională 
desfășurată în acest an și a apro
bat calendarul competițional 
bugetul pe anul 
lucrărilor au fost 
cesele importante 
ganizarea acțiunii 
rea insignei „Amicii drumeției", 
în concursurile de orientare tu
ristică, precum și în creșterea 
numărului de participant! la în
tâlnirile • de alpinism. Cu 
prilej au fost adoptate o serie 
măsuri 
cestor 
caracter

• In 
carstică 
are loc 
„SPEOSPORT -74", la care parti
cipă reprezentanți ai tuturor cen
trelor „speo" din tară, oameni 
de știință, alpiniști, geologi, spe
cialiști în acest domeniu. Această 
întîlni’re se înscrie în preocupă
rile constante aie F.R.T.A., care 
în ultimii ani a sprijinit în mod 
efectiv extinderea activităților de 
speologie în țara noastră.

• în perioada 2—8 decembrie 
se va desfășura, în masivul Bu- 
cegi — cabana Padina, Alpiniada 
republicană pentru tineret (băieți 
și fete), etapa finală. Tot în acest 
timp și în același loc, comisia 
centrală tehnică de alpinism de 
pe lingă F.R.T.A. organizează 
cursuri pentru formarea arbitrilor 
și antrenorilor de alpinism. Se 
are în vedere extinderea activi
tăților de alpinism in principalele 
zone montane ale tării.

I. HOABAN

Și 
1975. în cadrul 
subliniate suc- 

realizate în or- 
pentru obține-

acest 
de 
a- 
cu

pentru dezvoltarea 
activități sportive 
tehnico-aplicativ.

județul Bihor — în 
de la Vadul Crișului — 
în aceste zile acțiunea

zona

mul zbor cu planorul pe un triunghi de 
300 krn, iar din 1949 posedă și brevetul 
de pilot de avion, domeniu în care a 
realizat numeroase performanțe. Dar cel 
mai important succes l-a repurtat Ro
meo Vlădescu în domeniul pregătirii ti
nerilor pilot?» Anul acesta, al 234ea 
munca sa de instructor, a brevetat 
de-a 50-a serie de piloți planoriști. 
ploma „Paul Tissandier" constituie

La prestigiul internațional unanim 
cunoscut pe care aeronautica româneas
că și l-a cucerit de-a lungul anilor, pilo- 
ții și parașutiștii sportivi au adus un 
substanțial aport, prin recordurile și per
formanțele realizate, prin spectaculoa
sele lor evoluții în marile competiții. 
Mărturie a acestui fapt sînt numeroasele 
trofee cîștigate, ca și cele 23 de distinc 
ții acordate de către Federația Aeronau
tică Internațională unor aviatori sportivi 
români. Și iată că la acestea se adau
gă încă două ; la cea de-a 67-a confe
rință generală o F.A.I., care și-a desfă
șurat lucrările, recent, la Sydney (Austra
lia), printre cei cărora li s-au acordat 
înalte distincții pentru activitatea depu
să în slujba progresului aeronauticii, 
$-au aflat și doi sportivi români. Este 
vorba de maestro sportului Ecaterina 
Diaconu, la parașutism, și ing. Romeo 
Vlădescu, maestru al sportului în zbo
rul fără motor, cărora li s-a acordat di
ploma „Paul Tissandier".

Ecaterina Diaconu face parte din pri
ma promoție de parașutiști, formată în 
1950, odată cu organizarea acestui sport 
în țara noastră. încă de atunci ea s-a 
dedicat cu pasiune muncii de instruire 
și de popularizare a acestui sport al cu
rajului in rindurile tineretului. Ca spor
tivă, Ecaterina Diaconu a oarticipat la 
toate demonstrațiile aviatice organizate 
în țară, a concurat în numeroase com
petiții interne și internaționale, inclusiv 
două campionate mondiale, a stabilit 9 
recorduri republicane de aterizare la 
punct fix și un record de înălțime. în 
carnetul ei de zbor sînt înscrise peste 1 600 
de lansări cu parașuta, ziua și noaptea, 
pe apă și in condiții meteorologice gre
le, numeroase salturi de recepție. "* 
instructoare, comunista Ecaterina 
conu s-a distins prin modul cum a știut 
să transmită elevilor ei bogate cunoștin
țe de specialitate, pe fondul unei 
meinice educații patriotice, 
gloriocselor noastre tradiții.

Romeo Vlădescu a depus, 
nea, o prodigioasă activitate în domeniul 
aeronauticii sportive. El și-a făcut uce
nicia zborului la lași, în 1946, iar de 
atunci a urcat, constant și sigur, treptele 
afirmării. Romeo Vlădescu a efectuat 
peste 2 200 de ore de zbor, pe 31 tipuri 
de planoare, insumind peste 30 000 de 
aterizări. Este posesor al Insignei ,,C" 
de aur cu un diamant, a efectuat pri-

Traian IOANIȚESCU

Co 
Dia-

de aseme-

i te- 
în spiritul

TRAGEREA EXCEPȚIONALA

Pog fl2a Sportul

destul de mare 
pentru

GABRIEL DUMITRESCU, CIMPULUNG
MUSCEL. Vă voi servi cu plăcere, atunci 
cînd veți trece prin București.

PiUton, la o distanță 
Dinama". Vă felicit 
Dacă și fotbaliștii de la Steaua ar do
vedi tot atîta constanță în joc, i-aș feli
cita și pe ei.

Ilustrații : N. CLAUDIU

cînd 
22.

BUCU-
core a

In 
nu are 
ți cinci

de
constanță.

pe care o îndrăgiți „chiar 
în

LOTO-PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ...

PRO NO EXPRES - 1 DECEMBRIE 1974 
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 

BILETELOR 1

• Tragerea excepționala Pronoexpres 
Va avea loc la București duminică 1 de
cembrie a.c. la ora 18, în sala Clubu 
lui Finanțe Bănci din strada Doamnei 
nr, 2.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 29 NOIEMBRIE 1974. FOND 
GENERAL DE CÎȘTIGURI ; 1.410.863 lei
din care 646.687 lei report. EXTRAGEREA 
I : 66 23 58 2 50 75 19 48 73. EXTRAGE
REA a H a ; 65 26 9 60 79 63 29 43 21. 
Plata cîștigurilor se va face în Capitole 
începînd din 9 decembrie pînă la 29 ia
nuarie 1975, în țară aproximativ din 12 
decembrie pînă la 29 ianuarie 1975 in
clusiv, prin mandate poștale începind 
din 14 decembrie 1974.

Ci$TlGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
LOTO DIN 19 NOIEMBRIE 1974. FAZA I: 
Categoria 1 : 2 variante 10% a 7.000 
lei ; cat. 2 : 4 variante 10-,j o 2.5CG leii 
cat. 3 : 6,25 variante o 25.300 lei ; cat. 
4 : 56,60 a 4.521 lei ; cat. 5 : 124,10 va
riante a 400 lei î cat. 6 : 308.50 variante 
a 300 lei ; cat. 7 : 339,95 variante a 200 
lei ; cat. 8 : 2.200,35 variante a 100 lei. 
FAZA a ll-a : Categoria A : 1,20 auto
turisme „MOSKVICI 408/412" : cat. B : 
6,95 variante a 10.000 lei din care o 
excursie în R.D. Germană- sau Turul Po
loniei la alegere plus diferența in nu
merar ; cat. C : 15,55 variante a 10.00G 
lei ; cat. D : 111,30 variante a 2.296 lei; 
cat E: 1.240,10 variante a 100 iei.

FRANCISC HUNIADE, JOSENII 
GAULUI. „In urmă cu un on ți jumă
tate, in comuna noastră s-a inaugurat o 
sală de sport. De atunci, in lunile de 
iarna, aici se desfășoară o intensă acti
vitate sportivă, jucindu-se in special volei 
și minifotbal. Combinata Cadrele sani
tare — Consiliul popular a învins la mi
nifotbal selecționata Cadrelor didactice 
cu 21—14 (n.n : eficacitate, nu glumă I). 
In schimb, aceasta din urmă a ciștigat 
cu 3—0 la volei. Stimate Ion Poștașu, 
băieții ar fi nespus de bucuroși să ci
tească două rînduri despre ei". Nu mai 
puțin bucuroși sintem și noi, primind 
asemenea vești din Josenii Bîrgculul. 
Vă urăm noi succese !

ELENA CHELU, BRĂILA (Aurel Vlaicu 
27, cartierul Locul Dulce). Pe oceostă 
adresa, doriți să porniți scrisori de la 
suporterii și suporterele echipei de fot
bal Steaua, ‘ *
și in aceste momente cînd se află

STAVRU DELIU, CARACAL. „L-om văzut 
la televizor pe Atodiresei. Septarul reși- 
țeniior mi-a amintit de Pircălab". Și eu 
am fost tentet să fac această apropiere. 
Ar merita mai multă atenție, atita timp 
cit se mai numciâ orintre jucătorii ti
neri. Ar fi păcat să fie ..descoperit’’ 
va avea... 30 de ani. Acum, are

Prof. CONSTANTIN ISBĂȘOIU, 
REȘTI. Deci, tincrvl Comătaru, 
debutat intr-un meci de Divizia A, 
echipa „mare" a Universității, 
17 ani și jumătate, ci 16 ani 
luni. Sebastian Domozină i-a ..îmbotrinit" 
cu un on. Facem cu plăcere această 
rectificare. Reținem și amănuntul că, la 
14 ani, Juca la Progresul Strehaia, 
Divizia C. începuturile sint mai

în 
mult 

decît promițătoare. Poate că acest tînăr 
fotbalist ne rezervă surprize șî mai mari, 
atunci cînd va avea intr-adevăr 17 ani 
și jumătate !

M. PECHICI, BUZĂU. Victor Tudor 
Popa, Dan Ștefănescu și Nicolae Seco- 
șan nu sînt crainici de profesie, ocupa* 
țiile lor cotidiene fiind altele. Victor 
Tudor Pope este regizor la Teatrul Națio
nal din Cluj-Napoca, Dan Ștefănescu este 
medic în județul Teleorman, iar Nicolae 
Secoșan, absolvent al Academiei * de 
științe economice din București, lucrează 
Ea o întreprindere din Timișoara.

din
cea 
Di- 
un 

binemeritat semn de prețuire și pe plan 
internațional.

Cele două distincții F.A.I. au fost în- 
mînate de către înaltul for internațional de 
specialitate, președintelui Federației 
aeronautice române, genera! col. Vasile 
Alexe, conducătorul delegației române 
la conferință, pentru a fi transmise, îm
preună cu felicitările cuvenite, celor doi 
Sportivi.

Tot cu acest 
aeronautic din 
cu Diploma de 
grup.

prilej. Centrul medical 
București a fast distins 
onoare a F.A.I. pentru

Viorel TONCEANU

BILANȚ BOGAT
ÎN MODELISMUL BUCUBESTEAN

4

O privire retro
spectivă asupra acti
vității modelistice din 
Capitală, din acest 
an, acum, la sfîrșit 
de sezon competițio
nal, indică un bilanț 
rodnic, anul 1974 
mareînd un adevărat 
reviriment în acest 
sport atractiv și cu 
implicații majore în 
orientarea preocupă
rilor tineretului spre 
activități practice, 
spre tehnică. S-a lăr
git activitatea unor 
secții cu bogate tra
diții, cum sînt cele 
de la A. S. Grivița- 
Roșie, A. S. Semănă
toarea, A. 
nautica, ca 
cuprindere 
mai tinere. 
Politehnica, _ 
cianul, Modelism „ 
și altele. Grăitor este 
— privind calitatea 
muncii desfășurate de 
modeliști — tabloul 
performanțelor obți
nute în competițiile 
interne și internațio
nale la care au par
ticipat sportivii bucu
reșteni. Spicuim doar 
citeva asemenea suc
cese. Sportivii de la 
Grivița Roșie, de pil
dă, au cucerit un ti
tlu de campioni re
publicani pe echipe 
la aeromodele capti
ve, două titluri indi-

S. Aero- 
și aria de 
a unora 
cum sî.nt 
Energeti- 

,A“

concursulviduale Ia 
internațional de ae- 
romodele din Bulga
ria, prin Gh. Dan și 
Ion Șerban, și au 
stabilit trei recorduri 
republicane de zbor ; 
la Semănătoarea 
fost stabilite 
multe recorduri 
ailtomodele, pe noua 
pistă amenajată aici, 
în acest an ; racheto- 
modeliștii de la Po
litehnica sînt campi
oni republicani pe e- 
chipe, ca și navomo- 
deliștii secției Aero
nautica. Constructorii 
de modele bucureșteni 
au totalizat, din pri
măvară pînă acum, 33 
de recorduri republi
cane, ceea ce consti
tuie un... record. Ul
timul din serie a fost 
realizat in condițiile 
puternicului 
asm 
vii, 
oamenii muncii din 
țara noastră, cinstesc 
evenimentul istoric 
din viața partidului 
și poporului, 
al 
al 
noi și noi 
Este vorba de noul 
record al sportivului 
dr. ing. Mircea Pău- 
că, în categoria F3A, 
aeromodele cu mo
tor, radiocomandate, 
zbor de distanță în

au 
mai 

la

entuzi-
ciu care sporti- 
alături de toți,

cel de
XI-lea Congres 

partidului, cu 
succese.

de

circuit închis, pe ba
ză de 500 m : 21.500 
km (34 min. 32 sec. 
de zbor). Performanta 
a fost stabilită pe a- 
erodromul Clinceni 
al Aeroclubului „Au
rel Vlaicu*.

La realizările
mai sus a contribuit, 
în primul rînd, spri
jinul susținut pe care 
federația de speciali
tate, organizațiile de 

• pionieri și U.T.C. și 
mai ales U.G.S.R. l-au 
acordat acestui' sport. 
De asemenea, merită 
a fi subliniat entu
ziasmul și perseve
rența de care au dat 
dovadă o seamă de 
instructori și acti
viști voluntari ca : 
Ion Constantinescu și 
Const. Cristian (Se
mănătoarea), Gh. Dan 
și I. Șerban (Gr. Ro
șie), Marian Coșovea- 
nu (Politehnica), Mi
hai Andrei (Modelism 
,A“).

Marți după-amiază, 
în cadrul unei ședințe 
festive organizate la 
C.M.B.E.F.S., modeliș- 
tilor fruntași din Ca
pitală, campionilor și 
recordmanilor 
cest an le-au 
minate cupe 
mii, ca semn 
țuirii de care se bu
cură.

din a- 
fost in
și pre- 
al pre-

T. VIOREL

BREVIAR
Pe dealul Cuzdrioara, lingă Dej, s-a desfășurat una dintre cele mai apre

ciate competiții destinate pionierilor aeromodeliști : Cupa „Ciocîrlia* (ediția a 
Vil-a), organuată de Casa pionierilor din Dej. Participarea a fost masivă și 
entuziastă. Primele trei locuri : Marius Băban (Viile Dejului) — 156 p ; Daniela 
Gavrilaș (Bistrița) — 102 p ; ion Făgărâșan (Bistrița) — 67 p. Pe echipe : Bis
trița — 288 p ; Viile Dejului — 194 p; Dej — 96 p. Cîșligătorilor le-au fost ofe
rite diplome și premii.

In orașul Cărei au avut loc întrecerile de karturi șl „vînătoare de vulpi- din 
cadrul concursului închinat zilei eliberării acestei localități de sub dominația 
fascistă. Festivitatea de deschidere s-a desfășurat într-o atmosferă emoționantă, 
la Monumentul ostașului român. Au participat la Întreceri pionieri din jude
țele Maramureș, Sălaj și Satu Mare. Probele au fost cîștigate, după cum ur
mează : băieți, categoria „Mobra- — Marius Ciorba (Satu Mare), categorii 
„Carpați- — Iosif Svarczop (Baia Mare) ; fete — Viorica Toth (Zalău). „Visă
toarea de vulpi- a revenit, la fete, Liei Petz (Cărei), iar la băieți lui Dozei 
Carol (Bala Mare),

Pe noua pistă de automodelism de la uzinele „Semănate 
în cadrul unei tentative de record, constructorul Ion Const 
al sportului, a realizat cu un model echipat cu motor de 5 
156 km/oră. Cea mai bună performanță de pină acum in s- 
de 121 km/oră șl aparținea lui Anton Nagy (A.s Plasez. 0

din Capitală, 
-ea. —aesrru

«Se



IN CAMPIONATUL DE RUGBY

MÎINE, ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
DINAMO BUCUREȘTI

Miine, în campionatul de rugby 
se consumă ultimul act al turului. 
Este vorba de o 
menită să aducă 
o luptă aprigă 
două locuri în 
drept de participare la turneul 
final ce va desemna echipa cam
pioană. Deocamdată, in seria întii, 
șanse are Universitatea Timișoara, 
cu un punct avans față de un plu
ton format din patru echipe („Poli" 
Iași, Dinamo, Sportul studențesc 
și C.S.M. Sibiu). Bănățenii intil- 
nesc miine pe teren propriu 
XV-le Sportul studențesc și, ex- 
ceptînd un accident, vor termina 
învingători și, implicit, pe primul

etapă importantă, 
clarificări. Se dă 
pentru primele 

grupe, care dau

Ioc în clasamentul seriei. Dar, să 
nu uităm că ei au beneficiat de 
un program favorabil (cinci jocuri 
acasă și doar două in deplasare !). 
Dinamo, din plutonul urmăritoare
lor, va juca acasă cu C.S.M. Si
biu, egala sa ca număr de puncte 
(teren Olimpia, ora 9,30). Un meci 
interesant, in care prima șansă 
este de partea gazdelor, deoarece 
prezintă o formație mai completă. 
Steaua, la două puncte de lider, 
susține o partidă relativ ușoară cu 
„lanterna", Gloria pe terenul aces
teia (ora 10), iar studenții ieșeni 
vor da replica echipei Constructo
rul din Buzău, pe care, probabil, 
o vor întrece. In seria secundă,

Farul, lider neînvins, se va deplasa • 
la Birlad, unde va intilni Rulmen
tul, greu de întrecut pe teren pro
priu. Socotim că bîrlădenii vor 
obține victoria. Alte partide din 
această serie : Vulcan — Grivița 
Roșie (teren Vulcan, ora 10), Ra
pid — Știința Petroșani (teren Giu- 
lești, ora 14,30), în care oaspeții 
sînt favoriți și Agronomia Cluj- 
Napoca — T.C. Ind. Constanța.

PENTRU A 17-a OARA

CAMPIOANA LA POLO
Rapid întrecută (5-6) de Voința
CLUJ-NAPOCA, 29 (prin tele

fon). — In bazinul acoperit din 
localitate s-au reluat vineri în-

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE
S-a încheiat turul Diviziei B

CUPEI CARPAȚI" LA POPICE

Cluj-Napoca !

O NOTA BUNA

LA JUMATATE DE DRUM• ••

S-a lăsat cortina peste primul 
act al campionatului diviziei se
cunde de rugby (mai sint, totuși, 
de jucat trei restanțe, dintre care 
una. Olimpia — Constructorul, im
portantă). Din capul locului, pu
tem spune multe lucruri frumoase. 
Astfel, duminica trecută am plecat 
de la Stadionul tineretului incin- 
tați de evoluția echipei C.F.R. 
Brașov. Antrenorul Vasile Sopo- 
ran, om serios și pasionat, a con
struit un JCV" tinăr. cu băieți 
fără gabarit. dar „prinși" total
mente de mirajul balonului oval. 
O dovedește travaliul lor, tendin
ța de a juca deschis. curat. Si 
A.S.E. este o formație cu veleități. 
Studenții nu au încă un bagaj teh
nic bun, nu plachează 
insă compensează 
presing susținut, 
naiul Constantin 
soluții 
„grea", 
loc vor 
pia, o 
are un 
Denischi.

In seria a doua. Gura Humoru
lui și Suceava sint, in continuare, 
centre în care ragbyul arc priză : 
Minerul și C.S.M. merg „umăr la 
umăr" în cursa pentru șefie, ad
versarele lor potențiale numin- 
du-se Cimentul Medgidia și Dună
rea Giurgiu. în sfîrșit, pe litoral 
conduce Constructorul, despre care 
tehnicienii de acolo afirmă că va

la timp, 
aceasta printr-un 
Bacă internațio- 
Fugigi va găsi 
o înaintare mai 
pentru primul

pentru 
pretențiile 
deveni îndreptățite. Olim- 

altă echipă bună, matură, 
antrenor priceput — Eduard

fi la anul in „A". Esaverajul său, 
276—39 (I), poate fi un argument, 
deși Chimia Năvodari ii ține „pla
sa" (aceasta deși a suportat șocul 
plecării unei intregi garnituri — 
actuala T.C. Ind. Constanța).

La polul opus vom consemna 
faptul de domeniul absurdului pe
trecut la Craiova, unde, in preaj
ma unui meci, au dispărut barele. 
Vinovății se ascund în spatele lo
zincii fără temei : „Ne stricați ga
zonul, nu se mai poate juca fot
bal"... Explicația oficială a orga
nelor; locale nu a ajuns încă la 
forul de specialitate... Pe de altă 
parte, se pling cei care merg in 
deplasare pe terenul Petrochimis
tul Pitești. C.F.R. Brașov a in
trodus chiar o contestație pe mo
tiv că jucătorii echipei gazdă au 
amenințat în modul cel mai grav 
arbitrul care, de teamă, le-a acor
dat acestora punctele unei victorii 
dupioase ! 
faptul că 
dificultăți 
medicale.

Oricum, 
divizia rugbystică secundă 
primi o notă bună la jumătate de 
drum. Citeva echipe de valoare, 
oameni tineri ciștigați definitiv 
pentru balonul oval, intensă acti
vitate-de instruire — iată, in esen
ță, cefea.ee înseamnă la ora actua
lă Divizia B la rugby. 1

Să mai amintim și de 
organizatorii au mereu 
in asigurarea asistenței

in ciuda cîtorva „pete“, 
poate

w Sportivi din 8 țări evoluează 
G Azi după-amiază vor juca

Cea de a VIII-a ediție a com
petiției internaționale de popice, 
„Cupa Carpați" — care a început 
ieri după-amiază la arena Voința 
din București — reunește, ca de 
altfel și în edițiile precedente, e- 
lita acestui sport de pe continent. 
Sînt prezenți popicari din opt 
țări i Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, Iugosla
via, Polonia, Ungaria și România, 
în reuniunea vedetă de azi după-' 
amiază se întîlnesc celebritățile 
campionatelor mondiale de la Ep
pelheim din acest an. primii cinci 
clasați la bărbați. Astfel, vor lansa 
bila de textolit pe pistele 1—4 
ale arenei Voința : iugoslavul 
Nikola 
dial, 
bronz, 
naru 
arenelor noastre Petre Purje, din 
echipa campioană mondială, locul 
4 în clasamentul individual al 
C.M. și maghiarul Jânos Meszâros 
— locul 5. Confruntarea fetelor 
va fi la fel de interesantă. Tot 
azi, vor juca în meci direct două 
campioane mondiale : românca
Ana Petrescu, medaliată cu aur 
la perechi și Katalin Toth, com
ponentă a formației Ungariei, 
campioana lumii.

Ieri după-amiază, în reuniunea

la arena Voința din București
numeroși medaliati ai C.M.

de deschidere a „Cupei Carpați", 
au evoluat cîțiva sportivi români. 
Iată primele rezultate i FETE : 
Ioana Buradel 402 p d ,Elena Lu- 
poaia 393 p d, Elena Vasile 393 
p d ; BĂIEȚI : C. Voicu 887 p d, 
V. Paraschiv 815 p d, M. Bălescu 
848 pd.

Azi, sînt programate două con
cursuri, dimineața de la ora 9 și 
după-amiază de la ora 16, pro
bele individuale, iar mîine, de la 
ora 8, proba de perechi mixte.

Toma RABȘAN

trecerile turneului final al cam
pionatului republican de polo. în 
prima partidă, Dinamo a întrecut 
ușor pe Progresul București cu 
9—6 (2—0, 2—1, 2—2, 3—3), asi- 
gurîndu-și astfel In mod prac
tic cel de al 17-lea titlu de cam
pioană. învingătorii au avut cei 
mai buni oameni In Frățilă și 
Zamfirescu. Au înscris l Zamfi- 
rescu 2, Răducanu 2, Popescu 2, 
Rus 2, Lazăr (Dinamo), respectiv 
Arsene 3, Ionescu, Popescu, Co- 
cora (Progresul). A condus bine 
R. Timoc (Cluj-Napoca).

A doua partidă a adus și pri
ma surpriză a turneului. La ca
pătul unei partide spectaculoase, 
Voința din localitate a întrecut 
pe Rapid cu 6—5 (2—2, 2—1, 1—1, 
1—1). Gazdele au condus cu 4—2 
și 6—4, cîștigînd pe merit. Rea
lizatori s CI. Rusu 2, Gyărfăs 2, 
Fuiop, B. Rusu de la învingători, 
C. Rusu 2, I. Slăvei 2. Băjenaru 
de la învinși. A arbitrat N. Ni- 
colaescu (Buc.). Sîmbătă stnt pro
gramate meciurile Dinamo — 
Voința și Rapid — Progresul.

Nușa DEMIAN

li

Geo RAEȚCHI

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH
Ieri dimineață s-a încheiat ma

joritatea partidelor întrerupte, în 
suspensie rămînind doar cele pe 
care trebuie să le susțină Maca- 
rie cu Pavlov și cu Stanciu. La 
reluare, Vaisman a cîștigat la Ili- 
jin, iar Pușcașu, cu negrele, la 
Macarie, in timp ce Griinberg nu 
a putut să valorifice avantajul pe 
care-1 avea în partida cu Radovici, 
trebuind să se mulțumească cu o 
jumătate de punct.

Alte rezultate (runda a XH-a) : 
Ungureanu — Ilijin '/2—*/2, Geor
gescu — Vaisman */■>—’/■>. Ghindă — 
Șubă */2—</2, Kertesz — Voiculescu 
V2—‘/2, Partoș — Pavlov */2—>/2, Ma
carie — Stanciu întreruptă.

Aseară, în runda a XIII-a, ar
bitrii au consemnat doar o sin
gură partidă decisă : Pavlov — 
Griinberg 1—0. S-a căzut repede 
de acord asupra remizei în par
tidele Mititelu — Ungureanu, 
Pușcașu — Radovici, Buză — Ma
carie, Șubă Kertesz și Ilijin —

Georgescu, în timp ce întîlnirile 
Stanciu — Partoș, Voiculescu — 
Urzică și Vaisman — Ghindă s-au 
întrerupt.

Astăzi e zi liberă ; turneul se 
reia miine de la ora 16, cu par
tidele rundei a XIV-a. In clasa
ment conduce Mititelu cu 9>/2 
puncte, urmat de Urzică 9 (1), 
Partoș 8 (1), Ungureanu 1'/., Ili- 
jin, Radovici ~ ~
man 6'/, (1),
Georgescu 6, 
Voiculescu £1), 
Kertesz, 
rie 4 (2).

Este evident acum că 
pentru titlu au rămas

7, Pavlov, Vais- 
Stanciu (2), Șubă, 

Ghindă “ 
Griinberg 

Pușcașu 4>/2,

5>/2 (1),
5, Buză, 

Maca-

în cursa 
angajați 

Mititelu și Urzică, secundați în
deaproape de Partoș. Restul con- 
curenților formează un pluton 
compact, puțin diferențiat, situat 
în urma fruntașilor clasamentului 
la o distanță probabil irecupera
bilă in cele patru runde ce au 
mai rămas de disputat.

* DUMINICA

<

SIMBATA

BASCHET : 
Culturii, ora 
nata armatei 
tura, da ta 
Automatica (m. B), Universitatea — 
A.S.E. (f. B) ; sala Constructorul, de 
la ora 16: Constructorul II — Arhi
tectura (f. B), Voința — Universita
tea (m, B) ; sala Progresul, de la 
ora 16: Progresul - PTT (f. B), UREM 
— Mine — Energie (m. B).

FOTBAL : Teren Barbu Vocărescu 
ora 14 : Automatica — Laromet (meci 
în cadrul Div. C.).

HANDBAL : Palatul Sporturilor 
CuftU'ii,
Moscova 
milor de

POPICE
9 : întreceri internaționale 
„Cupei Carpați".

ȘAH t Auîa Bibliotecii Centrale 
Universitare, ora 16 : finala campio
natului republican masculin (runda 
a 14-a).

Palatul Sporturilor
16: Steaua — Selecțio- 
Greciei ; sala Arhitec- 

oro 18 : Arhitectura —

șl 
ora 13: Steaua — M.A.I. 

(mec: retur in cadrul opli- 
finală ale C.C.E.).
: Arena Voința, de la ora 

în codrul

BASCHET ; Salo Floreasca, de la 
ora 9 ; Voința — Politehnica (f. A), 
IEFS — „U" lași (f. A); sala Con
structorul, ora 11,15: Constructorul — 
Rapid (f. A).

FOTBAL ; Stadion Steaua, ora 12 s 
Steaua - F.C. Argeș (tineret-spe- 
ronțe). ora 14: Steaua - F.C. Argeș 
(Divizia A): teren Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul — Ș.N. Oltenița (Div. B); 
stadion Giulești, ora 10.45: Rapid — 
Metalul Mija (Div. B) ; teren Triumf, 
ora 11 : Triumf — Sirena ; teren 
F.R.B., ora 11 : I.O.R. — Electronica; 
teren Flacăra, ora 11; Flacăra roșie 
— Olimpia Giurgiu ; teren Laromet, 
ora 11 :Tehnometal — Azotul Slobozia 
(meciuri în cadrul Diviziei C).

POPICE : Arena Voința, de 
8: proba de perechi mixte din 
competiției internaționale 
Carpati*.

RUGBY: 
9.30: Dinamo 
Gloria, ora 
teren Vulcan, 
vița Roșie; , .
14.30: Rapid - Știința Petroșani (me
ciuri în cadrul Diviziei A).

la ora 
cadrul 
„Cupa

oraStadion Olimpia,
- C.S.M. Sibiu; teren 
10: Gloria — Steaua ; 
ora 10: Vulcan — Gri- 
stadien Giulești, ora

pe 
arenei Voința î

Dragas — campion mon- 
medaliații cu argint și 

românii Iosif Tismă- 
și Ilie Băiaș, veteranul

BALCANIADA DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

campioni mondiali de tineret în 
acest an, se vor număra, cu si
guranță, printre protagoniștii vi
itoarelor mari competiții interna
ționale, fiind în mare progres 
față de ediția anterioară a Bal
caniadei, de la Istanbul. Să mai 
adăugăm și faptul că Ion Pop a 
devenit acum pentru a treia oară 
consecutiv campion balcanic, în 
timp ce juniorul Petru Kuki'Iși 
reeditează succesul, el fiind toto
dată și campionul național de se
niori pe acest an la floretă. Deci, 
o frumoasă încununare pentru 
străduințele acestor talentați re
prezentanți ai noului val.

Ceilalți doi campioni balcanici, 
Suzana Ardeleanu (floretă fete) și 
Alexandru Istratc (spadă), și-au 
valorificat pe deplin experiența 
de concurs. Dar in timp ce Suzana 
Ardeleanu s-a detașat fără echi
voc de adversarele sale (fiind ur
mată în clasament de 
Viorica Draga și 
Bartoș), Al. Istrate a 
treacă de puternica 
celorlalți coechipieri ;
și C. Duțu, ambii deosebit de 
tenace.

Numeroși internaționali in meciul 
Steaua — Selecționata armatei 

Greciei
Răspunzînd vizitei făcută în pri

măvară de echipa Steaua, Selec
ționata de baschet a armatei Gre
ciei a sosit joi seară la București, 
pentru a juca (azi la ora 16, la 
Palatul Sporturilor și Culturii) în 
compania vicecampioanei țării 
noastre. Oaspeții au deplasat un 
lot valoros, din care fac parte 
internaționalii Goumas (1,98 m, de 
95 de ori în reprezentativa Gre
ciei), Kontos (1,94 — 80), Sismani- 
dis (1,91 — 85), Stamelos (1,95 — 
65), Raftopoulos (1,88 — 50) și Ra
mos (1,93 — 30). Ceilalți jucători i 
Fosses, Gianouzakos, Bogassistis, 
Alcxandris și Tsoskunoglou. An
trenor : P Matheou.

Steaua va alinia echipa stan
dard, care cuprinde pe actualii 
componenți ai lotului’ republican i 
Tarău, Oczelak, Pîrșu, Zdrenghea, 
Cernat, Molnar și pe Savu, Dumi
tru, Stratulat, Grădișteanu, Nea- 
gu, Troacă. Antrenor : M. Nedef.
In campionatul feminin, trei partide 

atractive

Clasomentul la zi
In urma disputării restanței 

Rapid — Universitatea Timișoara, 
feroviarele (învingătoare cu 71 — 
60) au înregistrat un substanțial 
salt in clasament ■ de la locul 7 
pe locul 3. Iată clasamentul i

al

1. I.E.F.S. 7 6 1 482—117 13
2. Politehnica 7 5 2 527—382 12
3. Rapid 7 5 2 479—432 12
4. Olimpia 7 5 2 464—420 12
5. Crișul 7 5 2 422—400 12
6. WU- Cluj-Napoca 7 4 3 443—448 11
7. „U44 Timișoara 7 3 4 441—414 10
8. Voința 7 3 4 424—448 10
9. I.P. Tg. M. 7 2 5 405—468 9

10. Constructorul 7 2 5 391—486 9
11. C.S.U. Galați 7 1 6 437—468 8
12. „U“ lași 7 1 6 331—468 8

Coțgeterii diviziei masculine A

colegele ei 
Magdalena 
trebuit să 
opoziție a 
O. Zidaru

Etapa a s-a a Diviziei A la 
baschet feminin, programată pen
tru miine, este dominată de me
ciurile de la Tg. Mureș, Oradea 
și Galați, unde vor avea loc par
tidele : Inst. Pedagogic — Olimpia 
București, Crișul — Universitatea 
Cluj-Napoca și C.S.U. — Univer
sitatea Timișoara. Rezultatele a- 
cestor trei meciuri vor influența 
în mare măsură situația echipe- 

• lor care intenționează să se cali
fice în turneul pentru locurile 
1—6 sau care luptă pentru evitarea 
retrogradării. In celelalte întilniri 
ale etapei t I.E.F.S. — Universita
tea Iași, Politehnica — Voința și 
Rapid — Constructorul. Primele 
formații sînt gazdă.

La încheierea primului tur 
campionatului republican mascu
lin, în clasamentul coșgeterilor 
conduce Gh. Roman, pivotul echi
pei Universitatea Cluj-Napoca. El 
a înscris 229 puncte. II urmează s
2. Szell (Politehnica Buc.) 217 p,
3. Moisescu (Politehnica Iași) 216 p,
4. Caraion (Farul) 189 p, 5. Chir-
că (I.E.F.S.) 176 p, 6. Oczelak
(Steaua) 174 p, 7—8. Barna („U“ 
Cluj-Napoca) șl Gh. Cîmpeanu (U- 
niversitatea Timișoara) 168 p, 9—10. 
R. Martinescu (Farul) și Czedula 
(Medicina Tg. Mureș) 166 p.

IARĂȘI PISTELE^
Se știe

Categ, I: C. Leoo’npă (Șc. sp. 2) — 
8,95; Categ. maeștri : L Buduroi (Șc. 
sp. 2) - 8.20.

BOX SPERANȚELE LUNII*. Dorind 
să ofere celor mai tineri pu- 

giliști din județul Cluj posibilitatea unor 
utile manifestări și să pună totodată 
în lumină elementele cu reale înclinații 
pentru acest sport, comisia Județeană de 
specialitate a hotărît ca, lunar, jă or
ganizeze gale rezervate exclusiv debu-
tanților, intitulate „Speranțele lunii*.
Reuniunea inaugurală : „Speranțele lunii 
noiembrie" a adus pe ringul Instalat in 
sala Armatei din Cluj-Napoca o serie de 
elemente talentate care au îneîntat pu
blicul spectator șl au făcut frumoase 
promisiuni pentru viitor, dintre oceștia 
remareîndu-se : P. Morea (I.S. Cirr.pia 
Turzii), V. Georgiu (Tehnofrig), Al. Hosu 
(CSM Cluj-Napoca), V. Pașca (Viitorul), 
Șt. Szâsz (Voința Cluj-Napoca).

ȚID SIMBATA Șl DUMINICA are loc. 
la Ploiești, o importantă compe

tiție la arme cu aer comprimat. „Cupa 
Petrolul", la care »or participa nume
roși trăgători fruntași din întreaga (oră. 
întrecerea constituie si o selecție în ve
derea alcătuirii loturilor pentru C.E. de 
tir la arme cu aer comprimat, care w 
avea loc ia începutul anului viitor.

GIMNASTICĂ^rs^^
C.S. Școlar București, sala ..23 August" 
din Capitală a găzduit zilele trecute o 
nouă etapă a concursului de gimnasticâ 
pe aparate. De această dată, băieții au 
evoluat la bară fixă, iar fetele la sări
turi. lată câștigătorii pe categorii : FE
MININ, Sărituri, Categ. a IV-a : Marinele 
Vlădărău (CSS) - 9.10; categ. a lll-a: 
Cornelia Semeniuc (Șc. sp. 2) — 9,00; 
Categ. a il-a : Constanța Badea (Șc. sp. 
2) — 9,00: Categ. I : Aura Tudor (Șc. 
sp. 2) — 9,10; Categ. maestre : Gabriela 
Drâgol și Ecaterina Dragnea (ambele 
Lie. 35) - 8,90; MASCULIN, bară fixă : 
Categ. a IV-a : G. Constantin (CSS) șl 
L. Saiu (Șc. sp. 2) - 9,05; Categ. a 
lll-a : G. Alexe (Șc. șp. 2) - 8,60:
Categ. a ll-a ; M. Corojan (CSȘ) — 8,75;

REZULTATE DIN DIVIZIA 
B. MASCULIN ; Grrv.to - 

3-2 : Poli, lași — Locomotiva 
~ ‘ ............ Buc.

Brașov
3-1 ; 

Craiova — Farul Constanța 
AJba Iul ia — Medicina Ti- 

; Electra — Ind. Sir mei C. 
Relonul Săirinești — Delta 
Constructorul Brăila — SARO 

FEMININ : „U* lași -

VOLEI
Progresul _ . ___  _________
3-0 ; Crișana Oradea — Medicina 
0—3 ; Trectorul Brașov — IC1M 
3—1 ; CSU Brașov — Fc'estc Arad 
Electr o patere 
0-3 : Voința 
mișocra 3-1 
Turtii 3-0 ;
Tulcee 3-1 ;
Tîrgoviște 3-0 ; „
I.T.B. 2—3 ; C.P.B. — Sănătatea Ploiești 
3-0 ; Confecția - „U" Cluj 1-3 ;
Ceahlăul P. Nemț — FI. roșie Buc. 3—0 : 
Știința Bacău — IGCM Brașov 3—0 ; Mon
diala Satu Mare — ASE Buc. 3-0 ; C.S. 
Zalău — Corvinul Deva 1—3 ; Voința M. 
Ciuc — Medicina Timișoara 3—0 ; Medi
cina Tg. Mureș — Universitatea Buc. C—3. 
• IN CUPA FEDERAȚIEI.
ceava — C.S.U. Galați (m) 
mo Buc. — Penicilina lași (f)
Sibiu — Farul Constanța (f) o—z ; napia 
— Medicina Buc. (f) 3—0 Universitatea 
Craiova — Viitorul Bacău (m) 3—1 ; „U* 
Timișoara - Spartac Buc (f) 3-0.

----- eă patinatorii de viteză 
stat tacă la discreția vremii. Ei au 
beneficiat ani de zile doar de o 
pisiâ naturală, de dimensiuni re
duse, cea de pe lacul Ciucaș, de lin
gă Tușnad. în sezonul trecut, ad
ministrația stațiunii a mărit — 
spre satisfacția generală — supra
fața iacului, aducind „inelul de 
gheață* La cote olimpice «oo m). 
Dar. din păcate, deși natura a ți
nut cu patinatorii, formind aici o 
gheață groasă care a rezistat zi de 
zi aproape patru luni, lacul nu a 
putut fi exploatat în mod cores
punzător, deoarece a lipsit un mij
loc mecanic, simplu de realizat, 
necesar pregătirii pistei, ceea ce a 
determinat federația de resort să 
transfere marile concursuri repu
blicane ia Miercurea Ciuc.

E drept că finalele campionatelor 
naționale s-au desfășurat nesperat 
de bine pe pista din Miercurea 
Ciuc (redată activității după înde
lungate insistențe), grație îndeo
sebi. folosirii mașinii „Rolba* pen
tru pregătirea gbeții naturale. In 
schimb. „Cupa României*, progra
mau toț aici, a eșuat din cauza 
vremii nefavorabile, în timp ce la 
Tușnad. localitate situată la circa 
3® Lt, condițiile atmosferice erau 
excelente.

Cum se prezintă aceste piste în 
pragul noului sezon ? Conducerea 
stațiunii Tușnad ne-a asigurat că 
un mini-car, căruia i se vă monta 
aparatura necesară, va deservi lacul 
Ciucaș imediat ce se va lăsa înghe
țul. La Miercurea Ciuc. însă, nu 
s-au terminat lucrările de nivelare 
a pistei, care se tergiversea
ză cam de multă vreme.

Atît factorii de răspundere din 
Tușnad, cît și cei din M. Ciuc 
ne-au promis — ca și altădată — 
că vor remedia deficiențele — se
sizate mai în fiecare sezon — pri
vind întreținerea bazelor sportive 
respective Orice efort este întot
deauna binevenit.

viteză

re-

C.S.M. Su
2— 3 ; Dîna-
3- 1 ; C.S.M.
3-2 ; Rapid

Tr. ANDRONACHE
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DIN NOU HANDBAL LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII Jir î»

DRAGOMIR DIN TARILE SOCIALISTE
STEAUA BUCUREȘTI SI M.A.I. MOSCOVA

■» 9

4 CIOROSLAN

ISI DISPUTĂ AZI SANSA CALIFICĂRII
9 ’

RECORDMAN U.R.S.S FRUNTAȘELE CAMPIONATULUI

■» EUROPEAN
ÎN „SFERTURILE" C.C.E DE JUNIORI

Handbaliștii de la Steaua, cam
pioni ai țării, vor lupta astăzi 
după amiază pentru calificarea în 
sferturile de finală ale actualei e- 
diții a Cupei campionilor europeni. 
Ei vor întîlni, începînd de la ora 
18, la Palatul Sporturilor și Cul
turii, pe campioana Uniunii So
vietice, redutabila echipă moscovi
tă M.A.I. Meciul stîrnește un in
teres justificat, dacă ținem seama 
de valoarea ambelor competitoare, 
bine cunoscute pe plan european, 
reprezentante autentice ale hand
balului din țările respective.

în ciuda faptului că pornește, la 
acest meci retur din cadrul opti
milor C.C.E., cu un avantaj de

două goluri, realizat în partida tur 
(24—22, la 9 noiembrie, la Mosco
va) formația Steaua are azi o mi
siune mai dificilă decît pare la 
prima vedere. Oaspeții alcătuiesc 
o echipă foarte solidă, puternică, 
ce poate fi depășită numai prin 
viteză șl mobilitate în apărare. 
Avem convingerea că elevii an
trenorilor C. Oțelea și O. Telman 
se vor strădui să-și valorifice de
plin șansele, obținînd calificarea.

Partida va fi condusă de cuplul 
de arbitri iugoslavi Vlado Simano- 
vici și Milan Valcici și va avea în 
deschidere, de la ora 16, un atrac
tiv meci de baschet : Steaua — 
Selecționata armatei Greciei.

LA HALTERE

„TURNLUL CAMPIONILOR ((

ÎNCUNUNEAZĂ SEZONUL Dt TENIS 1974

Cu prilejul Balcaniadei 
de haltere, care s-a desfă
șurat recent la Burgas 
(Bulgaria), sportivul român 
Dragomir Cioroslan a sta
bilit un nou record euro
pean de juniori la catego
ria ușoară. Dragomir Cio
roslan a reușit la stilul 
aruncat 155,5 kg, perfor
manță care depășește cu 
500 de grame vechiul re
cord european, deținut de 
sportivul bulgar Nedelcio 
Kolev. Noul record a și 
fost omologat de forul eu
ropean de haltere.

Dragomir Cioroslan (năs
cut în 1954) a fost descope
rit de antrenorul Ștefan 
lavorek și a activat la 
asociația sportivă Clujeana 
din Cluj-Napoca. în pre
zent, membru al echipei 
naționale de juniori, Dra
gomir Cioroslan este legi
timat la clubul Steaua.

Cel de al 36-lea campionat de 
fotbal al U.R.S.S. este aproape în
cheiat. Cele cîteva restanțe nu mai 
pot influența în nici un fel ierar
hia din vîrful. clasamentului unde 
se afla, în ordine : Dinamo Kiev, 
Spartak Moscova și Cernomoreț 
Odesa.

Fotbaliștii din Kiev au confir
mat încă o dată clasa înalță , la 
care s-au ridicat în ultimul dece
niu, cînd au obținut de 
tlul de campioni, de 4 ori 
cund si au cîștigat de 3 
U.R.S.S. Este de reținut, 
că golgeterul campionatului, Blo- 
hin, care are 20 de goluri la ac
tiv, face parte din această forma
ție considerată, la ora actuală.

R.P. UNGARA

Participarea lui Connors este nesigură
LONDRA, (Agerpres). — 

torii de tenis subliniază 
„Marelui Premiu 
cuprins anul acesta 48 de ______
disputate în 22 de țări, contrituind 
la dezvoltarea și răspîndirea „spor
tului alb" în întreaga lume.

Actuala ediție a prilejuit afirma
rea unor noi valori în tenisul mon
dial. Liderul „noului val” este, fără 
îndoială, talentatul jucător argenti
nian Guillermo Vilas (în vîrstă de 
22 de ani), care a participat la 21 
de turnee (le-a cîștigat pe cele din 
Elveția. Canada, Olanda, Iran, Louis
ville, Buenos Aires), situîndu-se pe 
primul loc în clasamentul final cu 
un avans de 83 de puncte, față de 
al doilea clasat, americanul J. Con
nors, și la 175 de puncta distantă de 
cel de al treilea, spaniolul Orantes. 
Rezultate remarcabile au mai obținut 
mexicanul Raul Ramirez și neozee
landezul Onny Parun, calificați pen
tru prima oară printre finaliștii 
^Turneului campionilor". Surprinde 
desigur absența din partea superioa
ră a clasamentului a reprezentanți
lor Australiei, precum și ratarea ca
lificării de către americanul Stan 
Smith, nelipsit de la edițiile anteri
oare. Românul Ilie Năstase-și sue
dezul Borg, prezenți printre primii 
opt, au avut în acest sezon evoluții 
contradictorii, victoriile în f 
importante alternînd cu unele 
reușite.

învingător în edițiile 1972 șl 
ale „Marelui Premiu-FILT", 
Năstase a avut o revenire spectacu
loasă spre sfîrșitul sezonului, cînd a 
cîștigat turneele de la Madrid și 
Barcelona, obținînd calificarea în 
^.Turneul campionilor" (unde a ieșit 
învingător în 1971—72—73) și situîn
du-se din nou printre cei mai buni 
tenismeni din lume ai anului 1974.

Comenta- 
succesul 

FILT“, care a 
turnee

turnee
i ne-

1973
Ilie

Campionatele europene de atle
tism pe teren acoperit se vor des
fășura anul viitor, In zilele de 8 
ți 9 martie, tn orașul polonez Ka
towice. Pînă în prezent la între
ceri și-au anunțat participarea 340 
de sportivi șl sportive din 26 de 
țări, printre care Anglia, Bulga
ria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
R. F. Germania, Finlanda, Franța, 
Italia, Iugoslavia, România, Unga
ria, U R.S.S. și Polonia.

SAPTAMÎNA 
MATROZILOR

Recent, ia Vladivostok, a 
avut loc o întrecere poli
sportivă internațională a 
matrozilor, la care au par
ticipat sportivi prezenți pe 
navele ancorate în marele 
port din Extremul-O-rient. 
La meciuri!* Ae fotbal șl 
la întrecerile de -•••—*— 
au fost prezenți .... . „
30(1 de sportivi, dintre care 
220 sovietici și peste 70 a- 
parținînd vaselor japoneze, 
ftlioineze, indiene. pana
meze și grecești. în clasa
mentul gc.aeral, pe primul 
loc s-a clasat echipajul 
motonavei „Iasnomorsik* 
din U.R.S.S.

ÎNCHISOARE 
PENTRU DOPING

Guvernul argentinian

atletism 
aproape

_ _____ _____ _________ a
luat măsuri radicale împo
triva sportivilor care folo
sesc anumite mijloace do- 
pante în întreceri. Intr-o 
lege specială se stipulează 
că se va efectua Un sever 
control „antidoping" asu
pra sportivUor angajați tn 
concursuri. Legea mențio
nează că folosirea stimula-

5 ori ti— 
locul se- 
ori Cupa 
totodată,

drept cel mai bun „11“ al fotbalu
lui sovietic.

Spartak, deși nu are jucători cu 
renume în rîndurile sale (cu ex
cepția a unul-doi). s-a dovedit o 
formație extrem de combativă și 
înzestrată în același timp cu o 
remarcabilă coeziune.

Cernomoreț. care în sezonul tre
cut activa încă în eșalonul secund 
al fotbalului sovietic, s-a făcut 
remarcată prin puterea sa de 
luptă, prin modul în care antre
norul său a știut să găsească cei 
mai potriviți jucători pentru fie
care post. Echipa din Odesa prac
tică un fotbal foarte modern, acel 
„fotbal total" spre care năzuiesc 
echipele de pretutindeni.

După cum se știe, „Turneul cam
pionilor" („Masters Tournament") se 
va desfășura pe terenurile de la 
^Kooyong Park" din Melbourne. Intre 
10 și 15 decembrie. Conform regula
mentului, gazdele au dreptul să de
semneze un finalist, astfel că John 
Newcombe va lua locul americanu
lui Harold Solomon, al optulea cla
sat.

în ultimul moment se anunță din 
New York că participarea lui Jimmy 
Connors la întreceri este incertă. 
Tînărul campion american, care în 
acest an a terminat învingător în 
clasicele turnee de la Wimbledon 
și Forest Hills și este situat pe locul 
întîî în ierarhia mondială, ezită să 
participe din cauza unui diferend cu 
Compania de asigurări care subven
ționează „Marele Premiu-FILT‘.

MARI COMPETIȚII

Zilele trecute a fost încheiat un 
acord în domeniul sportului între 
Consiliul national al cooperative
lor agricole de producție și Oficiul 
național pentru educație fizica și 
sport din Ungaria. Potrivit acor
dului semnat de cei doi președinți 
ai forurilor respective, Istvăn Sza- 
bo și Săndor Beckl, s-a stabilit că 
sportul de mase în mediul rural 
va trebui să ia o amploare din ce 
în ce mai mare. Activitatea spor
tivă sătească va fi sprijinită și în
drumată pe plan tehnic de Oficiul 
național pentru educație fizică și 
sport, iar organizarea competițiilor 
revine asociațiilor sportive din

mediul rural. Potrivit acordului, se 
vor organiza mari competiții de 

. masă in ramurile sportive care
cunosc o largă popularitate, dar 
care, pînă acum, din puncte de 
vedere organizatoric, au fost negli
jate : tenis de masă, popice, lupte 
și șah. în acord se mai subliniază 
necesitatea ca fiecare comună sau 
sat să aibă cel puțin o asociație 
sportivă. în fine, documentul mai 
pune accent și pe dezvoltarea 
sportului de performanță. în acest 
scop, s-au fixat și anumite obiec
tive care vor trebui să fie reali
zate : promovarea unor echipe să
tești în campionatele divizionare 
ale țării.

DESTOINICII MOTOCROSIȘT1CUBADE TENIS DE MASĂ

ACTUALITATEA

IN HOCHEIUL PE GHEAȚA
Campionatele Uniunii Sovietice și Cehoslovaciei sint in curs

Intre 9 și 11 ianuarie vor avea loc 
la Brighton, campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Angliei, 
ultimă verificare înaintea C.M. de la 
Calcutta (februarie). La competi
ție vor lua parte sportivi din 18 
țări • La Karlsham (Suedia) au în
ceput campionatele Scandinaviei. 
Rezultate pe echipe : masculin : 
Cehoslovacia — România 3—0. în 
semifinale : R.P. Chineză — Iugosla
via 3—2, Suedia — U.RS.S. 3—1; fe
minin : iugoslavia — România 8—2. 
în finală s-au calificat echipele 
U.R.S.S. și Japonia.

MOSCOVA (Agerpres). — La 
Moscova, într-unul din derbyurile 
campionatului unional de hochei 
pe gheață, echipa Aripile Sovie
telor a învins cu 3—2 (1—0, 1—1,
1— 1) pe lidera clasamentului, for
mația T.S.K.A. Alte rezultate : Di
namo Moscova — Torpedo Gorki
2— 2 (2—0, 0—0. 0—2) ; S.K.A. Le
ningrad
3— 1 
Riga 
1—1.

în

Himik Voskresensk 
(0—0, 2—0, 1—1) ; Dinamo
— Kristal Saratov 4—2 (1—1, 
2—1').
etapa următoare, echipa 

ȚJS.K.A. Moscova a învins cu 
6—4 (1—1, 3—2, 2—1) pe Dinamo 
Riga. Formația Himik a reușit să 
cîștige cu 4—1 (1—0, 3—0, 0—1) 
jocul cu Dinamo 
Kristal Saratov a 
rul de 3—1 (1—0, 
Torpedo Gorki.

In clasament continuă 
ducă echipa T.S.K.A. Moscova cu 
22 puncte (din 12 meciuri), urmată 
de Aripile Sovietelor Moscova — 
18 puncte și Torpedo Gorki — 
14 puncte.

PRAGA (Agerpres). — Echipa 
• Sonp Kladno contin\iă să conducă 

in campionatul de hochei pe 
gheață al Cehoslovaciei, totali- 
zînd. după desfășurarea etapei a 
20-a, un număr de 29 puncte. Pe 
locurile următoare se află Dukla 
Jihlava — 24 puncte și Sparta 
Praga — 23 puncte. în etapa a 
20-a Sonp Kladno a cîștigat cu 
5—3 jocul susținut în deplasare 
tn compania echipei Sparta.

Motocrosul cîștigă tot mai mult 
în popularitate printre iubitorii de 
sport din Cuba. Nu de mult au 
avut loc, în parcul Lenin din Ha
vana, întreceri demonstrative, pe 
motociclete CZ și MZ. Cei mai 
buni motocrosiști s-au dovedit a fi 
Caridad Laza, mecanic din Pinar 
del Rio, și Esteban Carabeo, șofer 
din provincia Matanzas.

TELEX

„MEMORIALUL VIKTOR GOGLIDZE“
Moscova, 

dispus
1-1.

iar
cu sco-

1—0) de

să con-

LA
— în 
inter- 

Tbillsi,

TBILISI, 29 (Agerpres). 
prima rundă a turneului 
național de șah de la 
maestrul român Victor Ciocâltea 
a remizat cu islandezul Sigur- 
jonsson. Același rezultat a fost 
consemnat în partidele : Gufeld — 
Gaprindașvili, Keene — Geor-

ȘAH
gadze, Holmov — Tuzovski. La 
turneu participă 15 șahiști și o 
șahistă — Nona Gaprindașvili, 
campioană mondială, prezentă din 
nou la un concurs masculin. Tur
neul este dotat cu trofeul „Vik
tor Goglidze*.

to a re lor artificiale atentea
ză la integritatea moralită
ții sportive șl, ca atare, cel 
ce folosesc droguri vor ft 
pedepsiți cu închisoare 
pină la 3 ani 1

ALI Șl URMAȘII SĂI..;
Ultimul clasament mon

dial al categoriei' grea, pu
blicat de celebra revistă 
americana «The Ring**, a-

hîrtie, a eărei limită supe
rioară a fost fixată la 
49,635 k%. Se așteaptă can
didaturi pentru organiza
rea primului campionat 
mondial la noua catego
rie.

PARLOV
IN SCURT-METRAJ 

tn localitatea Kranj 
avut loc de curind cei

a 
de

pentru Iugoslavia în pro
gramele tuturor marilor 
competiții sportive).

„UNIVERSIADA 
NEAGRA"

Pînă ele curind, studenții 
universităților din țările a- 
fricane se întreceau numai 
în cadrul diferitelor com
petiții zonale. In cursul 
lunii decembrie. în capitala

rată, în urma campionului 
Cassius Clay, pe următo
rii : 1. Foreman, 2. Frazier, 
3. Lyle (toți S.U.A.), 4. 
Bonavena (Argentina), 5. 
Bugner (Anglia), 6. Norton, 
7. Quarry, 8. Wepner, 9. 
Clark, 10. Middleton (toți 
S.U.A.).

World Boxing Council 
(WBC) — unul din cele 
două foruri diriguitoare 
ale boxului profesionist — 
a hotărît — la cererea de- 
legaților sud-americani — 
să creeze cea de a 12-a 
categorie în boxul profe
sionist și anume categoria

al 5-lea festival național 
iugoslav al filmului spor
tiv și turistic. De un mare 
succes s-a bucurat seurt- 
metrajul dedicat celebrului 
boxer Mate Par Iov, cam
pionul mondial amator al 
categoriei semigrea.

în cadrul “ ’
premiul special al 
liului internațional 
educație fizică și 
(CIEPS), de 
UNESCO, a 
nat regizorului 
losevici pentru 
„Mate Parlov — YU“ (YU 
— fiind semnul simbolic

festivalului, 
Consi- 
pentru 

sport 
lîngă 

decer-
pe 

fost _____
Mici Mi-

fllmul

O—Ghanei — în frumosul 
raș Accra — se vor desfă
șura probele primei Uni
versiade africane. Jocurile 
studențești aîe continentu
lui negru vor avea loc la 
interval de patru ani, în 
diferite capitale, conform 
hotărîrii Congresului stu
denților diferitelor univer
sități din Africa, reunit cu 
ocazia 
rilor.

organizării Jocu-

SPORTUL
ACUM 5000 DE ANI

în urma unor săpături 
arheologice efectuate în su-

dul Irakului, s-au făcut 
unele descoperiri intere
sante în privința existenței 
șl vechimii sportului în a- 
ceastâ parte a kiuai. Cîteva 
vestigii atestă practicarea 
sportului în urmă cu 5 000 
de ani ! Pe vase din cera
mică sau pe anumite o- 
biecte s-au observat desene 
care reprezintă grupuri de 
oameni alerșind în între
cere. exerciții de lupte, o 
vinătoire de lei etc.

BUSTUL LUI TARASOV 
LA TORONTO

Fostul conducător al e- 
chipei naționale de hochei 
pe gheată a Uniunii So
vietice și antrenor al for
mației moscovite ȚSI<A, 
Anatoli Tarasov, a primit 
o distincție mai puțin. <o- 
bișnuită : bustul său a 
fost expus la „Hali of 
Fame" (sala vedetelor) 
din Toronto (Canada), cel 
mai vestit muzeu de ho
chei din lume. Anual, 
sute de mii de persoane 
vizitează acest muzeu ca
nadian, care păstrează a- 
m in tir ea personalităților
din hocheiul pe gheață 
mondial.

Baschet. Evoluînd la Tel Aviv, în 
meci-tur din cadrul 8-imilor de fi
nală ale CC.E., echipa feminină de 
baschet Politehnica București a în
vins pe Hapoel cu 85—46 (38—14). 
Fotbal. La Jena, R. D. Germană — 
Ungaria (jucători sub 23 ani) 2—1 
• La Singapore, Selecționata olim
pică a U.R.S.S. a învins reprezenta
tiva țării gazdă cu 3—0 (2—0) « în 
„Cupa 
co da 
Schpn, 
mania 
clinică 
ani.

Tenis, 
tralia), _ __ .
— Machette 6—2, 6—1; Johansson — 
Spear 6—2, 6—1: Robinson — Metre- 
veli 6—3, 1—6, 7—6 ; în sferturi de 
finală (f), o surpriză: Helen Anlipt 
(Suedia) — Olga Morozova (U.R.S.S.)
6— 1, 6—0 • ‘ La Osaka, în a doua 
semifinală masculină : Drysdale — 
Roche 6—2, 4—6, 6—3; finala femi
nină va opune pe Chris Evert și 
Rosemary Casals (care a întrecut-o 
în semifinală pe Sawamatsu cu 4—6,
7— 5, 6—3).

Guanabara", Flamengo — Vas- 
Gama 3—1 (2—0) « Helmut 

antrenorul echipei R.F. Ger- 
a fost operat de menise într-o 
din Wiesbaden, sclion are 59

Turneul de la Gympie (Aus- 
optimi de finală (m): Pinner

Volei. La Atena, în Cupa cupelor, 
echipa masculină Explorări B. Mare 
a învins pe Panathlnaikos cu 3—t 
(13, —13. 11, 12). Returul are loc azi 
(ora 18) in Sala sporturilor din Baia 
Mare.

Handbal. Tn meci retur contînd 
pentru optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni, St. Gali (Elve
ția) — Hafnarfjardar (Islanda) 23—23 
(11—10). tn turul următor s-au cali
ficat handballștii islandezi, care cîș- 
tigaseră primul joc.

3—t

Lupte greco-romane. La Schorndorf 
(R.F.G.), în meci de calificare pen
tru Cupa campionilor europeni : Di
namo Kiev — Banik Ostrava 7,5—2,5 p.
Patinaj viteză. S-a încheiat con
cursul de la Inzell. La feminin, mul- 
tiatlonul a revenit campioanei olim
pice Monika Pflug-Holzner (R. F. 
Germania) cu 180,290 p. Ultimele 
probe : 1 500 m : Monika Zernicek 
(R.D. Germană) 2:16,38; 1 000 m: Mo
nika Pflug-Holzner 1:29,92; la mas
culin, concursul sprinterilor a reve
nit vest-germanului Hans Lichtens- 
tern cu 165,040 p. Ultimele rezultate : 
500 m: Lichtenstern 40,43; 1 000 m : 
Freese (R.F.G.) 1:21,84.
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