
MÎNDRIE PATRIOTICĂ Șl COMUNISTĂ 
PENTRU CEEA CE ÎNFĂPTUIM!

Inlr-o impresionantă unanimitate, comuniștii, oamenii muncii, întregul 
nostru popor continuă să-ți exprime adeziunea deplină la Documen
tele de importanță istorică dezbătute și adoptate de cel de al Xl-lea 

Congres, marea satisfacție pentru realegerea tovarășului NKOLAE 
CEAUȘESCU in inalta funcție de secretar generai al partidului.

Mișcarea sportivă românească — investită cu mari responsabilități in 
vasta operă de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, in 
păstrarea sănătății, vigoarei ți puterii de muncă a cetățenilor ți in edu
carea comunistă a tinerelor generații — iți ia un solemn angajament, 
prin cuvintul reprezentanților săi, de a îndeplini exemplar sarcinile ce-i 
revin in cadrul mărețului program trasat de Forumul comuniștilor.

0 VIBRANTĂ CHEMARE
Cel de al Xl-lea Congres a 

constituit un eveniment memora
bil în viața partidului, a între
gului nostru popor. El marchează 
o nouă și grandioasă perioadă de 
muncă rodnică — sub conducerea 
partidului — pentru înfăptuirea 
mărețelor obiective privind dez
voltarea multilaterală a vieții 
economice, sociale și spirituale a 
scumpei noastre patrii, pentru 
înaintarea ei spre comunism. 
Urmărind lucrările marelui Forum 
al comuniștilor, am luat cunoș
tință cu vie satisfacție de tezele 
călăuzitoare în politica Internă și 
internațională, magistral fundamen
tate în raportul prezentat Con
gresului de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Realegerea sa în 
înalta funcție de secretar general 
al partidului a constituit, în fapt, 
afirmarea voinței întregului partid, 
a întregului popor.

Adoptarea Programului partidu
lui, a Directivelor, a celorlalte 
documente, devenite bunul cel

mai de preț al întregului popor, 
program concret de acțiune pen
tru fiecare om al muncii, des
chide perspectiva minunată a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintării 
României spre rnmnnixnt Tinere
tul patriei, in riudurile căruia se 
află și sutele de mii de sportivi, 
are în fața sa un viitor minunat, 
la desăvârșirea căruia este chemat 
să participe activ.

Cuvintele secretarului general 
al partidului „Vă chemăm, draci 
tovarăși și prieteni, cetățeni ai 
României socialiste, la muncă și 
la luptă hotărîtă !“ — care au 
răsunat joi după-amiază în sala 
Congresului, înseamnă pentru noi 
toți un îndemn, o vibrantă che
mare patriotică, chemare căreia 
îi vom răspunde cu entuziasm, 
neprecupețind nimic pentru înfăp
tuirea sarcinilor trasate de partid.

Prof. univ.
IOAN KUNST-GHeâMANESCU 

președintele F. R. Handbal

MAI MULT, 
MAI BINE

în toamna acestui an, cind în
tregul nostru popor intimpina 
cel de al Xl-lea Congres al parti
dului cu importante succese în 
muncă, noi — canotorii — am a- 
vut fericitul prilej să putem de
dica acestui eveniment istoric din 
viața patriei rezultatele obținute 
la Campionatele mondiale din El
veția — 5 medalii, dintre care una 
de aur.

Acum, după încheierea mare
lui Forum al comuniștilor, privind 
mărețul tablou prefigurat de Do
cumentele adoptate, ne dăm foarte 
bine seama că de la fiecare ce
tățean al țării se cere mai mult 
și mai bine pentru înfăptuirea 
vastului program trasat.

însuflețiți de minunatul exem
plu personal oferit de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a cărui 
realegere în fruntea partidului 
constituie garanția sigură a vi
itoarelor succese, noi — sportivii 
— ne angajăm să muncim cu șî 
mai mult spor, să ne pregătim 
cu toată conștiinciozitatea, pen
tru a urca pe noi cuhni de stră
lucire și glorie culorile patriei 
noastre dragi.

MARINELA GH1ȚA 
campioană mondială de canotaj

Portarul piteștean Stan blochează balonul la care Năstase a ajuns cu 
tntirziere. Pe vîrful de atac al Stelei îl vor „salva" mijlocașii Vigu 

și Dumitriu IV care au înscris toate golurile echipei lor
Foto : S. BAKCSY

MARGINALII LA ETAPA A 16-a A DIVIZIEI A, LA FOTBAL

FUNDAȘII Șl MIJLOCAȘII
ÎNSCRIU SI El GOLURI...

Doar o etapă a mai rămas și 
prima parte a întrecerii Diviziei 
A va fi un fapt consumat. Apro
pierea competitoarelor de finele 
turului a restimulat veleitățile 
liderului care, iată, după o bună 
bucată de timp, a recoltat un nou 
succes, în deplasare, în dauna 
Politehnicii Iași. Un succes la li
mită, după multe emoții, dar care 
a declanșat totuși, odată cu flu
ierul final al arbitrului, entuzias
mul vechilor internaționali Luceș- 
cu, Dinu și Radu Nunweiller, ști- 
indu-se urmăriți intr-atît de a- 
proape în -clasament de F.C.M. 
Reșița și A.S. Armata Tg. Mureș, 
revelațiile stagiunii de toamnă.

Ambiții, însă, și la polul opus, 
acolo unde F.C. Galați, deloc dis
pusă să mai cedeze vreun punct 
(deocamdată pe propriul teren), 
s-a apropiat la numai 3 puncte 
de locul 14.

Interesul în jurul primei divi
zii nu trebuie să-1 confere, desi
gur, doar asprimea luptei din 
clasament, în diversele zone ale 
sale, ci și calitatea întrecerii, ni
velul tehnico-tactlc al jocurilor, 
pe care omul tribunei, firesc, îi

Gheorghe NKOLAESCU

(Continuare în pag. 2-3}

EFORT ANGAJAT, INITIATIVE
împreună cu întregul nostru po

por, în numele sportivilor, tehnicie
nilor și activiștilor sportivi din jude
țul Satu Mare, ne exprimăm adeziu
nea deplină și marea bucurie fată de 
realegerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCu în înalta funcție de se
cretar general al partidului. Pre
zența sa în fruntea partidului și sta
tului este o chezășie sigură a înfăp
tuirii marilor obiective ale națiunii 
noastre socialiste.

Conștienți că noua etapă de dez
voltare impetuoasă a țării reprezin
tă o perioadă de efort angajat, de 
inițiative în toate sectoarele, asigu
răm conducerea partidului și statu
lui nostru că vom munci neabătut 
pentru transpunerea integrală în via
ță a prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 
1973 cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și sportului, 
împreună cu toți ceilalți factori a-

vînd atribuții In acest domeniu, ne 
propunem să impulsionăm puternic 
activitatea sportivă de masă, prin 
atragerea unui număr cit mai mare 
de participanți la „Cupa tineretului-, 
la trecerea normelor din complexul 
„Sport și sănătate", la acțiunile 
„Amicii drumeției- și „înotul pen
tru toți”. Vom organiza, de aseme
nea, festivaluri sportive pe departa
mente, astfel ca toate categoriile de 
tineri și alți oameni ai muncii să 
aibă posibilitatea să participe, într-o 
formă sau alta, la practicarea exerci- 
țiilor fizice. Vom acorda mai multă 
atenție ridicării performanței la fot
bal, scrimă, baschet și lupte, disci
pline pentru progresul cărora dispu
nem de condiții favorabile.

IOAN IRIMIE 
prim-vicepreședinte 

al C.J.E.F.S. Satu Mare

Valoarea unei victorii
în deplasare Steaua a reușit să obțină victo

ria și în al doilea meci prin câte
va rapide schimbări în bine, reali
zate in apărare și în atac de-a

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA PLOIEȘTI

„CUPA FEDERAȚIEI" 
LA GIMNASTICĂ

DUPĂ CALIFICAREA ECHIPEI (Continuare în pag. 2-3)

Gabriela Trușcă, rezervă a echipei României la C.M. 
de la Vama, una din maestrele care vor lua startul 

la Ploiești

în această sâptâmină, 
gimnastica își încheie 
activitatea competițio- 
nală pe 1974, an care — 
după cum se știe — a 
adus mari satisfacții iu
bitorilor acestui sport, 
prin medalia de aur cu
cerită de Dau Grecu la 
campionatele mondiale 
de la Varna și prin buna 
comportare a echipelor 
reprezentative. Ca de o- 
bicei, întrecerea care 
marcheză finalul sezo
nului oficial va fi .Cupa 
F ederației".

De data aceasta, fe
derația de specialitate a 
programat întrecerea în 
orașul Ploiești, oraș 
care, constant, a dat în 
ultimii ani gimnasticii 
noastre sportivi de va
loare. Nu ne îndoim, pu
blicul spectator ploieș
tean va avea prilejul să 
fie martorul unor dis
pute interesante, de 
bună valoare, mai ales 
că sînt programate, con
form regulamentului, nu

mai exerciții liber alese.
Concursul va începe 

sîmbătă dimineață, cind 
se vor desfășura exer
cițiile pentru categoriile 
a IV-a, a IlI-a, a Ii-a 
și I (feminin), urmînd a 
continua în aceeași zi, 
după amiază, cu între
cerile pentru categoriile 
a IV-a, a IlI-a și a Il-a 
(masculin). După amiază 
— cea mai interesantă 
parte a concursului, 
exercițiile liber alese 
pentru maestre. Dumi
nică dimineața vor intra 
în întrecere gimnaștii 
de categoria I și maeștrii, 
după care vor avea 
loc finalele pe aparate 
la maestre.

„Cupa Federației1', 
competiție ce stimulează 
într-o măsură conside
rabilă toate secțiile de 
gimnastică din țară, va 
constitui o interesantă 
trecere în revistă a for
țelor de care dispune 
gimnastica românească 
de performanță.

STEAUA IN C.C.E. LA HANDBAL
Meciul-cheie al optimilor de fi

nală din C.C.E. la handbal mascu
lin, în care s-ru întîlnit (printr-un 
capriciu al sorților) două din cele 
mai buhe formații de club din Eu
ropa : STEAUA București (câștigă
toare a C.C.E. în 1969) și M.A.I. 
Moscova (cîștigătoare a C.C.E. în 
1973) s-a încheiat cu un frumos 
succes al handbaliștilor români. Ei 
au obținut două victori (24—22 în 
meciul tur la Moscova și 21—20 în 
meciul retur la București) reali- 
zînd astfel o meritată calificare, 
în concretizarea căreia un rol 
primordial l-a avut, desigur, sur
prinzătoarea, dar meritata victorie 
a bucureștenilor la Moscova, Ei au 
abordat în acest fel partida de pe 
teren propriu cu un suport moral 
rrjai consistent, fiind capabili să 
reziste la insistentele momente de 
presiune ale oaspeților, deciși să 
facă total pentru a se califica în 
sferturile de finală ale C.C.E.

PRIMUL HALTEROFIL ROMÂN
CARE A RIDICAT 200 DE KILOGRAME
Recent, la Burgas, în Bulgaria, 

s-a desfășurat Balcaniada de hal
tere, competiție la care sportivii 
români au obținut cîteva frumoa
se succese. La două categorii, re
prezentanții noștri s-au clasat pe 
primul loc — Aurel Miuț (ușoară) 
cu 275 kg, la total, și Spiridon 
Herghelegiu (grea) cu 350 kg — 
la categoria ușoară, Dragomir 
Cioroslan a realizat un record 
european de juniori (155,5 kg la 
„aruncat11) și două recorduri na
ționale.

în clasamentul medaliilor, ca 
și în cel pe puncte, echipa Româ
niei a fost a doua. Cele 26 de 
locuri de pe podium (7 — I, 12 — 
II, 7 — ÎII) reprezintă, desigur, 
un bilanț remarcabil, net supe

rior în comparație cu ediția de 
anul trecut a Balcaniadei de la 
Atena.

Lată si clasamentul pe națiuni : 
1. Bulgaria 102 p, 2. ROMANIA 85 
p, 3. Iugoslavia 63 p, 4. Grecia 
58 p, 5. Turcia 51 p.

La reîntoarcerea lotului de Ia 
Burgas, antrenorul federal Lazăr 
Baroga ne-a declarat :

„în general, putem fi mulțumiți 
de rezultatele la anumite catego
rii deși la unii concurenți se 
așteptau progrese șî mai mari. Ion 
Ilortopan este în revenire de for
mă și sperăm ca rezultatele sale 
să fie în continuă creștere. Foarte 
bine s-au comportat Dragomir 
Cie.roslan (egalul lui Miuț — cam
pion la ușoară) și Spiridon Her

ghelegiu, învingătorul bulgarului 
Kadev, cotat drept unul din frun
tașii categoriei grea. La 33 de 
ani, Spiridon Herghelegiu, din 
Cluj-Napoca. este un exemplu de 
conștiinciozitate. Cu 350 kg la cat. 
grea el devine recordman absolut 
al țării și primul halterofil român 
care ridică 200 de kilograme la 
stilul aruncat !

întrecerile au fost bine organi
zate de gazdele bulgare. Păcat că 
reuniunea din prima zi a compe
tiției a durat prea nfult și din 
această cauză I. Miuț a fost ne
voit să corieureze mult după mie
zul nopții. Poate că în condiții 
normale el ar fi depășit recordul 
țării cotat cu 280 kg. Vasile Deac, 
mai slab decit celălalt — bolnav

SPIRIDON HERGHELEGIU ( 

de amigdalită — s-a comportat 
sub valoarea sa normală11.

Viitoarea ediție a Balcaniadei 
de haltere se va desfășura în 1975, 
la Zombor, în Iugoslavia.

Ion OCHSENFELD



I
IÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

STEFAN ORBAN (handbal)
i Eroul meciului (Steaua — M.A.I. Mos
cova, desfășurat sîmbătă seară în cadrul 
optimilor C.C.E. Ia handbal masculin, 
Ștefan Orban, s-a născut la 4 martie 
1949, la Odorhei. Are 1,86 m înălțime și 
84,5 kg greutate, debutul său în handbal 
fiind legat de numele antrenorului Deneș 
Szabo și de echipa Școlii sportive Odor
hei. După ce a încercat întîi să joace în 
cîmp, Orban s-a decis să devină apără
tor al buturilor, aptitudinile sale deose
bite pentru acest post propulsîndu-1 re
pede în rîndurile elitei handbalului nos
tru. Transferat în 1967 la Universitatea 
București (unde va cunoaște consacrarea 
sub îndrumarea antrenorului emerit Eu-, 
gen Trofin), Ștefan Orban face parte, pe 
rînd, din reprezentativele de juniori, ti
neret, universitară și de seniori ale 
României. La absolvirea I.E.F.S., porta
rul care ne-a uimit sîmbătă seara se
transferă la Steaua, unde va îmbrăca de trei ori consecutiv tricoul 
de campion al țării. Cu peste 65 de selecționări în prima reprezen
tativă a României, Orban are la activ un titlu de campion mon
dial (a făcut parte din echipa care a cucerit laurii la C. M. din 
R. D. Germană), dar speră în împlinirea unui vis mai 
ticiparca la J. O.

vechi : par-

Ea finele Intrecerîî celor mai buni poloîștî

PENTRU DINAMO, 0 CAMPIOANĂ MERITOOASĂ
EXAMENUL DE MATURITATE ABIA URMEAZA

I
i

TISMĂNAR - (popite)

Jucător 
în echipa 
ei, clasată 
cesta pe 
loc în, ierarhia mon-

de bază 
Români- 
anul a- 
primul

dială, Iosif Tismă
nar și-a confirmat 
în continuare va
loarea, 
recent 
campion 
iar sîmbătă 
a cîștigat în chip 
magistral „Cupa 
Carpați", în com
pania unor spor
tivi consacrafi în 
arena internațio
nală.

Laureat al mai 
multor competiții 
continentale și mon
diale, sportivul din 
orașul Galați a 
început să practi
ce jocul de popice 
la Reșița, sub în
drumarea instruc
torului Pavel Apro. 
Pregătindu-se con-

cucerind 
titlul de 

național, 
seara

Tismănar 
să posede 

corecte 
tehnice,

știincios, 
a ajuns 
cele mai 
elemente 
are clarvăzjune în 
joc și o mare pu
tere de mobilizare 
în momentele di
ficile, avînd 
stil elegant 
lansare a 
Cîteva date perso
nale i s-a născut 
la 4 mai 1945, are 
o înălțime' de 1,70 
m, 79 de kg, este 
sudor pe una din 
platformele Com
binatului siderur
gic Galați, e căsă
torit, are doi copii 
și deține înalta 
distincție de maes
tru emerit al spor
tului.

un 
de 

bilei.

Cel de al 29-lea campionat re
publican de polo a luat sfîrșit cu 
succesul pe deplin meritat al di
namoviștilor bucureșteni, care în 
21 de partide — trei tururi și 
două manșe ale turneului final —. 
au realizat 18 victorii, lăsînd ad
versarelor (Rapid — două, Voința 
— una) doar trei „remize". Este 
pentru a 17-a oară cînd formația 
Dinamo își înscrie numele <n pal
maresul cîștigătoarelor celei mai 
importante competiții naționale și 
pentru cea de a doua oară conse
cutiv, de cînd fostul internațional 
Anatoî Grințescu a trecut la cîr- 
ma conducerii puternicei garnituri 
din șos. Ștefan cel Mare.

Neînvinsă, atît pe plan intern, 
cît și pe cel internațional de 13 
luni, echipa lui Zamfirescu, Fră- 
)ilă, D.
V. Rus 
ponenți 
asigură 
succes total în sezonul 1974. După 
titlurile de campioane la copii, 
juniori mici și mari (formații an
trenate de I. 
acum și cel 
mantă unică 
românesc.

Popescu, Novac, Nastasiu, 
și Răducanu, cu toții com- 
ai lotului reprezentativ, 
clubului dinamovist un

Capsa) se adaugă 
de seniori i perfor
in istoria polo-ului

Maturitatea tehnico-tactică a 
jucătorilor amintiți mai sus, că
rora in acest an li s-au mai a- 
dăugat Popa, Lazăr, 
și Stancu, seriozitatea lor în pre
gătire, dublate de o 
tehnică la un nivel 
asigurat poloiștilor dinamoviști un 
loc fruntaș nu numai în ierarhia 
internă, dar și pe plan interna
țional. După cum se știe, Cam
pioana României a trecut cu suc
ces de primele două tururi în 
Cupa campionilor europeni (4 vic
torii, două rezultate egale), cali- 
ficîndu-se pentru a 3-a oară în 
faza finală, performanță ce o si
tuează în rindul celor mai bune 
echipe de pe continent și chiar 
din lume.

Adevăratul examen de maturi
tate pentru formația bucureșteană 
abia urmează, însă, în această 
săptămînă. De vineri, la Belgrad, 
Dinamo va înfrunta, în joc fiind 
trofeul continental, trei dintre cele 
mai redutabile echipe de polo : 
Partizan Belgrad, de 4 ori câști
gătoare a Cupei, O.S.C. Budapesta, 
învingătoare în 1972 pe teren pro
priu și De Robben Hilversum (O- 
landaj, care anul acesta a scos

Teodorescu

conducere 
ridicat, au

Valoarea unei victorii in deplasare
(Urmare din pag. 1)

GH ZAMFIRESCU
Dinamo București, 

la amiază în piscina 
cu cel de-al 17-lea titlu de campioană a 
avut și în acest sezon un jucător de 
bază în persoana lui Gheorghe Zamfi- 
rescu, căpitanul reprezentativei si al echi
pei sale de club. In partidele din acea
stă toamnă, jucate fie în cadrul compe
tiției recent încheiate, fie în C.C.E., Zam- 
firescu s-a dovedit un excelent coordona
tor, un buh șuteur și în ultima vreme, 
specialist al aruncărilor de la 4 metri.

A debutat în echipa națională în 1963, 
susținînd pînă la această oră 185 de par
tide, în care a marcat 142 de goluri. La 
29 de ani (1,82 m), căpitanul dinamoviștilor 
se află la apogeul carierii sale, fiind una
nim apreciat pentru corectitudinea și se
riozitatea sa în joc, pentru dăruirea sa 
totală în lupta sportivă și calitățile de 
continuu catalizator al eforturilor co
echipierilor săi.

laureată duminică 
de la Cluj-Napoca

lungul celor 60 de minute ■ de a- 
prigă încleștare.

Ceea ce nu s-a spus în cronica 
meciului și trebuie, totuși, reținut 
ca un element pozitiv 
primul rînd, varietatea 
ofensive și capacitatea formației 
bucureștene de a finaliza din po
ziții variate. Am văzut, de pildă, 
în confruntarea cu redutabila echi
pă campioană a Uniunii Sovietice, 
pe handbaliștii de la Steaua în
scriind de pe semicerc (Stockl), 
de pe extremă (Drăgăniță), prin 
pătrunderi individuale (Voina), 
punctînd, fără Birialan, prin Kicsid, 
în primele minute. în felul acesta, 
masiva apărare a handbaliștilor 
moseoviți a fost obligată să se de
plaseze foarte rapid și să intervi
nă, de cele mai multe ori, în ulti
ma farețiune de secundă sau tardiv.

Dacă în ceea ce privește ofen
siva, comportarea jucătorilor de la 
Steaua a fost foarte bună, în pri
vința apărării lucrurile se prezin
tă, din păcate, altfel. S-a văzut o 
lipsă de mobilitate și de prompti
tudine în intervenții, o tendință 
periculoasă de a juca retras, a- 
proape de semicerc, ceea ce a ri-

este, în 
acțiunilor

dicat gradul de eficiență al arun
cărilor de la distanță și semidis- 
tanță realizate sîmbătă seara în 
special de Maximov din echipa 
oaspe. Nu numărul mare de goluri 
înscrise sîmbătă de acest valoros 
jucător sovietic este în discuție, ci 
faptul că el a punctat de foarte 
departe, din zona de 9—10 metri. 
Ceea 
temui 
ca să 
tinde
tele — din ce în ce mai grele — 
ale Cupei campionilor europeni. 
Deci, în timpul scurt, este drept, 
care a mai rămas la Steaua, apă
rarea va trebui să aibă prioritate 
în pregătire;

Călin ANTONESCU

ce, dovedește lacune în sis- 
defensiv al oricărei echipe, 
nu mai vorbim de cea care 
să urce în continuare trep-

din cursă pe deținătoarea trofeu
lui. în urmă cu doi ani, campioa
na țării noastre nu a ocupat decît 
locul 4 în turneul final al C.C.E. 
De această dată, bucureștenii au 
șanse evidente de a se situa pe 
o poziție superioară dacă, bine
înțeles, vor face apel la Întreaga 
lor capacitate de luptă, deseori 
remarcată, și dacă fiecare jucător 
își va valorifica talentul în folo
sul realizării de către întreaga 
echipă a unui potențial de joc cît 
mai ridicat.

Pe locul secund în clasamentul 
campionatului, puternica rivală a 
dinamoviștilor, Rapid București 
(antrenor C. Vasiliu). Cu un lot 
valoros cuprinzînd aproape jumă
tate dih echipa reprezentativă 
(frații Slavei, C. Rusu, Schervan 
și Olac) și alți jucători bine co
tați în campionatul intern (Mu- 
reșan, Băjenaru, Țăranu, Barto
lomeu, Medianii, Chețan, Mustață) 
echipa din Giulești a jucat un 
de prima mină în competiția 
cent încheiată. Bine pregătiți 
punct de vedere tehnic, cu o 
pacitate fizică sporită față de 
zoanele anterioare, rapidiștii 
pierdut de trei ori (datorită unei 
greșite orientări tactice) la limită 
derby-urile cu Dinamo, iar alte 
două s-au terminat la egalitate.

Promovînd cu curaj cîțiva tineri 
talentați (Olpretean, Sebok, Gyar- 
fas, Turdean), Voința Cluj-Napoca 
(antrenor A. Sarkodi) s-a menți
nut și în acest an pe poziția a 
IlI-a, la capătul unui pasionant 
duel cu Progresul București. Ca 
și în campionatul trecut, Voința 
își datorează în mod substanțial 
poziția medalită unei victorii ob
ținute asupra Rapidului. Meritorii, 
locurile ocupate de C.N.U. Bucu
rești (5), care revine după un an 
de absență în grupa A, și Școla
rul București (6), echipă ce cu
prinde mulți juniori talentați, de 
perspectivă. Ediția din acest an a 
campionatului a marcat o crește
re valorică a acestor 4 formații 
din prima grupă, al căror nivel 
se apropie încet, dar sigur, de cel 
al fruntașelor, Dinamo și Rapid.

rol 
re- 
din 
ca- 
se- 
au

Adrian VASILIU

DUMINICĂ ÎNCEPE RETURUL

LUPTĂ

ALE

i
i
I
I
I
I
I
I
I
1
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I

STR'INSĂ In cele două serii
CAMPIONATULUI DE RUGBY

I
I

MEGI
Astăzi, lot 

ca pe calea 
unde, mîine 
susțină o p; 
lecționata di 
Antrenorii 
Robert Cosi 
vor face de 
jucători i Rî 
— portari ; 
măreanu II, 
și Anghelini 
Bcldeanu și 
Crișan, Nun 
Georgescu și 
în cursul di 
ționabilii au 
trenament 
taetjj.

în -legături 
începe jocul

DE C
Probabil c 

număr as 
j stadionul 
i apreciat 

de Beld

PROCENTAJE ÎNGRIJORĂTOARE 
LA COMPONENȚII LOTOLOI DE SENIORI»

Nu este prima dată cînd scriem 
despre insuficienta precizie a arun
cărilor la coș de la semidistanță 
executate de jucătorii de baschet 
fruntași din țara noastră. Dar, deși 
știm că ne repetăm, ne vedem o- 
bligați să revenim și să tragem din 
nou un semnal de alarmă, în spe
ranța că odată și odată va fi auzit. 
Motivul de îngrijorare ne-a fost dat 
de o componentă a clasamentului coș- 
geterilor Diviziei A, și anume efica
citatea aruncărilor libere ale căror 
procentaje sînt pur și simplu îngrijo
rătoare. Și cînd afirmăm aceasta nu 
ne referim la jucători de duzină, ci 
la înșiși componenții lotului repu
blican. Cîteva nume și cifre edifi
catoare ■: Moisescu (locul 3 în cla
samentul coșgeterilor) 35% (a din 
22), Caraion (4) 51% (17 din 33), Oc- 
zelak (6) 21% (6 din 28), Gh. Cîm- 
peanu (8) 31% (14 din 44), Dan Ni- 
culescu (13) 23% (5 din 21). Amintim 
că la marile competiții mondiale și 
euț-opene, echipele fruntașe obțin 
procentaje în jur de 70% (la ultimele 
Jocuri Olimpice : U.R.S.S. 69%,
S.U.A. 68%, Cuba 63%, Italia 71%S 
Iugoslavia 67%, Porto Rico 72% etc.).

Este inutil să insistăm asupra a-

propierii și chiar confundării arun
cărilor libere cu cele de la semidis- 
tanță din acțiune. Cine ratează de 
la 4,60 m fără adversar, ratează șl 
mai mult în plin joc, cînd este je
nat I De altfel, nu este pentru ni
meni un secret că baschetul nostru 
duce de multă vreme lipsă de ju
cători care să constituie un peri
col pentru coșul advers cînd se

C1ȘT1GURICU PERIPfIII
Im timp neașteptat de favorabil a 

permis concurenților să realizeze 
duminică bune performanțe, dStr în 
genere, alergările au loat „Încălzite" 
și de un joe austriac important, 

.fierbinte" rezultat l-a în- 
care, cu durata de 
ridică serioase semne 
asupra intențiilor cu

de un 
Cel mai 
scris Izmail, 
1:33 pe km, 
de întrebare ___ _____ __________
care au fost conduși adversarii. An
trenorul Dumitru Toduță a prezen
tat trei cîștigători, iar Tănase doi, 
printre care și --------’------- ~ ■
Rațiunea.

La jocuri, 
senzaționalului, 
le cîștigătoare 
aparține unor 
dent proaspăt 
celălalt, din... 
de film, cu _____ _______ . __
știau că se poate cîștiga cu 6 cai 

•— căutat și regăsit, studentului pe
ruan îi rămîne amintirea de neui
tat că a traversat Oceanul pentru 
studii, dar și să cîștige... pe hipo
dromul din Ploiești I...

REZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Galon (G. Tănase) 42,1, Energic,

campioana turf ului,

episod din
Unul din 

la pariul 
doi novici : 
sosit

Peru ! După peripeții 
tichet aruncat — nu

domeniul 
buletine- 
austriac 
un stu- 

din Ardeal și

află la 5—6 metri de panou.
deși toate acestea se cunosc, eficaci
tatea aruncărilor la coș continuă să 
fie o problemă pentru echipele de 
club și pentru reprezentativa țării. 
Motiv pentru care am adus în dis
cuție acest subiect, cu speranța că 
antrenorii și — mai cu seamă — 
Colegiul lor central îl vor dezbate 
cu mai multă eficiență.

D. STANCULESCU

AMĂNUNTE DUPĂ MECIUL
POLITEHNICA-HAPOEL

După cum se știe, baschetbalis
tele de la Politehnica au obținut 
un succes facil (85—46) în fața e- 
chipei Hapoel, în partida disputată 
săptămînă trecută la Tel Aviv, in 
cadrul turului secund al C.C.E. 
în legătură cu această întrecere, 
antrenorul Grigore Gostescu ne-a 
furnizat ■ următoarele amănunte î 
„Am început jocul cu formația

HIPISM
simplu 5, ordinea 113, 
Hapca (G. Ciobanu) 
simplu 9, event 325, 
cursa III î Orieta 
schi) 31,4, Turei, simplu 14, 
108, ordinea 196, ___
închis la 3 102 lei, cursa IV : Izmail 
(G. Ciobanu) 33,1, Rusalia, simplu 
5, event 68, ordinea 20, cursa V ; 
Hatîr (I. Ivan) 30,7, Floricel, sim
plu 10, event 17, ordinea 35, triplu 
cîștigător 3 583, cursa VI : Copila 
(M. Ștefănescu) 30,3, Manșeta, sim
plu 3, event 69, ordinea 6, triplu 
cîștigător 280, cursa VII : Rațiu
nea (G. Tănase) 25,4, Rîs, Kilo- 
wat. simplu 9, event 22, ordinea 32, 
ordinea triplă 172, cursa VIII : Rigo 
(I. Oană) 29,5, Rapsod, simplu 3, 
event 17, ordinea 13, triplu cîștigă
tor 137, cursa IX : Ideia (N. Simion) 
40,2. Oaza, simplu 20, event 44, or
dinea 73. Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de lei 61185 și a fost 
cîștigat de două tichete cu cinci 
combinații cu șase cai a lei 6118 
fiecare. Report 30 595.

cursa 11 :
33,2, Mateiaș, 
ordinea 38, 

(A. Brailov-
. .' event
triplu cîștigător

Niddy DUMITRESCU

prima parte a cam-
- -------  ’ pe

TEL AVIV
Szabados, Ciocan, Szabo, TitaSavu, . , ____ ____

și, pentru că obținusem un avans 
substanțial, din minutul 15 am 
utilizat toate jucătoarele, printre 
care și pe Pantea, refăcută după 
accidentul suferit nu demult. Cele 
mai multe puncte au fost 
de Savu 22, Szabados 18 
can 14 pentru formația 
de Langenberg 12 pentru

Amintim că returul meciului 
Politehnica — Hapoel va avea loc 
joi în sala Floreasca, la ora 18,15. 
în deschidere, la ora 17, întîlni- 
rea Rapid — I.E.F.S. din etapa a 
9-a a Diviziei feminine A.

marcate 
și Cio- 
noastră, 
gazde“.

S-a consumat _ 
pionatului de rugby (întrecere 
grupe), urmînd ca duminică să în
ceapă partidele returului. Desigur, 
despre forța de joc a participante
lor la marea competiție internă, cel 
mai bine ne vorbește clasamentul, 
arbitru implacabil al disputei sportive. 
Ce ne spune el ? în primul rînd, că 
în seria întîi se dă o luptă acerbă 
pentru situarea pe primele două 
locuri, care, după cum se știe, dau 
dreptul de participare la turneul fi
nal, acela care va desemna campioa
na. Cu un pas înainte, XV-le Uni
versității din Timișoara pare a-și fi 
amintit că a fost cîndva campion. 
Are un lot valoros, destul de com
plet, dar a pierdut puncte prețioase 
(înfrîngeri neașteptate în fața forma
țiilor C.S.M. Sibiu și Constructorul 
Buzău), care cu greu vor putea fi 
recuperate, mai ales dacă avem în 
vedere că în retur timișorenii vor 
juca de cinci ori în deplasare. Vor 
căuta să profite de această situație 
mai ales Dinamo (refăcută), „Poli1* 
Iași (periculoasă pe teren propriu) 
și Steaua (plecată în cursă cu înce
tinitorul). Cît privește Sportul stu
dențesc, acest XV a irosit cîteva 
puncte prețioase și va duce în conti
nuare lupta ciu rugbyștii sibieni și 
buzoieni pentru evitarea penultimu
lui loc din clasament. în seria se
cundă, Farul s-a detașat din start 
și nu credem că va mai fi ajunsă pe 
parcurs. Pentru locul al doilea, lup
ta se va da — după părerea noas
tră — între Știința Petroșani (exce
lentă în acest sezon) și Grivița Roșie 
(de la care se așteaptă, oricum, mai 
mult). Iată, deci, cît de interesant și 
plin de necunoscute se prezintă în

continuare campionatul de rugby. 
(D. C.)

CLASAMENTE

Seria I

I

CAMPIONATUL NATIONAL DE ȘAH
Dimineața zilei de ieri a 

consacrată reluării partidelor 
trerupte din ultimele runde, 
rezultatele ș Pavlov 
1—0, Vaismăn — Ghindă 
Ungureanu — Georgeșcu 
Ghindă — Ilijin 0—1, 
Buză 0—1 ; remiza a 
semnată în partidele Stanciu — 
Partoș și Grunberg — Stanciu.

Aseară, în runda a XV-a, după 
aproximativ o oră de joc, s-a că
zut de acord asupra remizei în 
întîlnirile Pavlov — Mititelu, 
Buză — Grunberg, Voiculescu — 
Partoș și Georgescu — Ghindă (în 
această din urmă partidă au fost

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

UNiv. Timișoara 
„Poli*4 Iași 
Dinamo
Steaua
Sportul stud. 
C.S.M. Sibiu 
Constr. Buzău 
Gloria

Seria a

FARUL
Știința Petroșani 
Grivița Roșie 
Agr. Cluj-Napoca 
T.C.I. Constanța 
Rulmentul Birlad 
Rapid
Vulcan

7
7
7
7
7
7
7
7

5
4
4
4
3
2
2
O

2
2
2
3
3
2
3
7

57—
76—
80— 

105—
70—
45—
46—
26—114

39
75
47
63
59
52
56

17
16
16
15
14
14
13
7

I
I
I

n-a

7
7
7
7
7
7
7

0 
0 
o 
0
1 
o 
o

o
2
3
3
3
3
6
7

33
62
68
78
44
71
93

20
17
15
15
15
14
9
7

I
I
I

BASCHFT ,N etapa A »XA A DAdUIEI DIVIZIEI B au fost 
înregistrate următoarele rezultate : mas
culin : C.S.U. Pitești — Știinta Ploiești 
86-78 (42—37), A.S.A. București - P.T.T. 
71r-67 (35—36), Arhitectura — Automatica 
București 66—73 (39—35), Mureșul Tg. Mu
reș — Politehnica Cluj-Napoca 44—93 
(29—35), Voința Zalău — Sănătatea Satu 
Mare 72-79 (36-31), C.S.U. Brașov - 
Voința Timișoara 70—47 (28—23), Ă.S.A. 
Bacău — Electrica Fieni 86—67 (46—34), 
Olimpia Sibiu — Universitatea Craiova 
65—77 (30—44) ; feminin : Voința Tg.
Mureș — Medicina "timișoara 85—53 
(35—35), Știința Constanța — Moldova 
lași 90—54 (41—31), Sănătatea Ploiești —
Voința Galați 83—56 (41—36), Sănătatea 
Satu Mare — Voința Cluj-Napoca 96—77 
(54—37). Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții I. lonescu, Gh. Briotă, O. 
Bălteanu, S. Nace, _ P. Dumitrescu, C. 
Albu, I. Toth, I. lancu, M. Bonțoiu, Da* 
niel Diaconescu, I. Fețeanu.

fost 
în- 

Iată 
Macarie 

1—0, 
1—0, 

Partoș — 
fost con-

efectuate 16 mutări în... patru mi
nute și jumătate, după care cei 
doi jucători și-au servit reciproc 
cite o jumătate de punct !). în 
rest. Pușcașii a cîștigat la Un- 
gureanu, Ilijin la Kertesz, iar ce
lelalte partide s-au întrerupt. 
Clasament l Mititelu 10‘/2, Urzică 
10 (1), Partoș, Ilijin 9, Ungureanu, 
Pavlov 8>/2, Vaisman 8 (1), Rado
vici 7>/s (1), Staniciu 7 (2), Șubă 
(1), Georgescu, Voiculescu 6'/2, 
Ghindă, Buză, Pușcașu, Griin- 
berg 6, Kertesz 5, Macarie 4V, (2).

METALUL SALONTA - B.T.C. 
DUX SALGOTARJAN (UNGARIA) 
16—2. Un numeros public a urmărit gaia 
internațională de box desfășurată în lo
calitate. Meciurile, aprig disputate, au 
fost aplaudate la scenă deschisă. O im
presie deosebită a lăsat tînărul 
list Carol Hajnal care l-a întrecut 
abandon în rundul 2 pe adversarul 
T. Bongo. O evoluție remarcabilă

său
___ . _ ____ , au 

mai avut sportivii localnici P. Măgurea- 
nu, I. Vass ți T. Vass.

Astăzi după amiază se joacă 
runda a XVI-*.

ÎNOT
- SLAVIA 
Io capătul 
276-267 p.
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tehnică a 1 
parte de pr< 
se, de natui 
fruntea. îni 
Constanta, ci 
te înainte ( 
adaugă lanți 
putea foarte 
(creată de I<

dominat probe 
(9—10 ani), iar 
categoriile A ( 
ani) ® REȘIȚE! 
DURI PERSONA 
de înot desfășu 
(25 m) din Rc 
zat cîteva recor 
Moser 46,3 — ! 
1:13,7 - 100 m 
62,2 - 100 m
1:26,6 - 100 m
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luat sfîrșit turn< 
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TEL AVIV

FUNDAȘII Șl MIJLOCAȘII
ÎNSCRIU Șl £/ GOLURI...

a

(Urmare din pag. 1)

nar va pie
re Tel Aviv 
urmează să 
cală cu se- 
ia Israelului. 
Stănescu și 
pmunicat că 
următorii 16 
[ Iorgulescu 
Sameș, Săt- 
L G. Sandu 
tori ; Dinu, 

L mijlocași ; 
1, Kun, D. 
I— atacanți.

azi, selec- 
am un
ter tehnico-

an-

iția care va 
ii nu s-au

decis încă în privința postului 
de portar, ca și a alcătuirii 
compartimentului ofensiv unde ar 
exista două variante i Crișan, 
Kun, Lucescu sau Lucescu, D. 
Georgescu. Kun. După toate pro
babilitățile, unsprezecele de înce
pere a Jocului va fi următorul i 
Răducanu (Iorgulescu) — Cheran, 
Sanieș, Sătmăreanu II, Anghelini 
— Dinu, Beldeanu, Bălăci — Cri
șan, Kun, Lucescu.

Datorită accidentărilor suporta
te în jocurile de miercuri și du
minică, Dumitru și Troi au deve
nit indisponibili, 
insuficient 
deplasarea.

întîlnirea 
tru, de un

iar Iordânescu, 
pregătit, nu va face

va fi condusă, la cen- 
arbitru din Olanda.

vrea cît mai bun. Așa cum, de 
pildă, a fost meciul Politehnica 
Iași — Dinamo, gustat, prin inter
mediul micului ecran, pentru nu
meroasele goluri, pentru palpitan
ta evoluție a scorului. Cinci din
tre goluri au purtat, este drept, 
semnătura vîrfurilor de atac Du- 
du Georgescu (3) și Dănilă (2), 
dar fapt lăudabil este și acela că 
porțile lui Constantinescu ți Cos- 
taș au fost încercate de compo- 
nenți și ai altor compartimente, 
de fundași și de mijlocași. Asu- 
mîndu-și răspunderea șutului, Ro- 
milă II a reușit deschiderea sco
rului pe stadionul din Dealul 
Copoului, iar, dincolo, la Dinamo, 
șutind puternic din afara careu
lui, Cheran l-a determinat pe 
Costaș să respingă în picioarele 
avide de gol ale actualului gol- 
geter Dudu Georgescu.

în general, în penultima etapă 
a turului, echipele — din ce în 
ce mai convinse de utilitatea a- 
cestui procedeu tehnic care aduce 
sau declanșează golul — au acor
dat o particulară atenție șutului 
la poartă. Șapte dintre ele (A.S.- 
Armata Tg. Mureș — 27 de șu
turi, F. C. Galați — 25, Politehnica
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ABONATUL 
A, moscul in 
Lminică cîte- 
Satu Mare — 
t p d, Olim- 
ladea 5075- 
IJiul Petrila —

la ricoșeul balonului spre Mărcu- 
lescu să nu fi apărut, dar ar fi 
fost nedrept un rezultat final de 
egalitate. Argumentul : cu excep
ția ultimelor patru minute, Spor
tul studențesc poate fi acuzată, 
fără echivoc, de „non-combat". 
Singura sa preocupare a fost 
menținerea scorului alb ; uneori 
a apelat și la trageri de timp, 
sancționate prompt de arbitru ; în 
preajma porții lui Suciu se aflau, 
de regulă, 7—8 jucători care au 
făcut mari eforturi pentru a sto
pa ofensiva locală ; Octavian Io- 
nescu, de pildă, a încercat prin 
orice mijloace, permise și neper- 
mise, să-1 păzească pe Mărculescu. 
Ce altceva poate argumenta mai 
pregnant lipsa de combativitate a 
bucureștenilor decît unicul șut 
expediat pe spațiul porții de Țo- 
lea (min. 75), slab și de la mare 
distanță ! ? !

Rămînem la convingerea că 
Sportul studențesc are resurse să 
pună probleme adversarului și în 
jocurile susținute în deplasare, 
îndrăzneala de a ieși la joc, do
vedită după primirea golului, 
ne-a întărit această convingere. 
Era însă prea tîrziu 1 (S. T.).

ABANDONAREA SPIRITULUI 
SPORTIVITĂȚII

dinamoviști și pe arbitri, dintre 
care cei de la linie erau chiar 
localnici.

Aceste manifestări deplorabile 
au continuat și în timpul întîlnirii 
dintre primele echipe, cînd o par
te din public (chiar de la tribu
na I) n-a avut parcă altă preocu
pare decît să-i fluiere, 
duie și să-i insulte pe 
oaspeți și pe arbitri, 
spectatori nu le-a fost, de altfel, 
jenă să-i apostrofeze 
pînă și pe unii fotbaliști ai 
chipei ieșene atunci cînd aceștia 
au greșit în joc. Mai mult chiar, 
în repriza secundă, de la tribuna 
a doua s-a aruncat cu o sticlă în 
teren, pe care jucătorul Incze a 
cules-o de pe gazon jenat, desi
gur, de acest act huliganic al u- 
nui așa-zis suporter.

Martori la această , tristă situație, 
am fost, de asemenea, surprinși că 
prin stația de amplificare a sta
dionului s-au furnizat — fapt lău
dabil, firește — tot felul de in- 
fbrmații și anunțuri sportive, dar 
nu s-a făcut nici un apel mai 
ferm pentru o comportare corec
tă, civilizată, a acelei părți din 
public străină de spiritul de spor
tivitate. (C. F.).

să-i hui- 
jucătorii 

Acelorași

grosolan
e-

Timișoara și F.C. Constanța — 24, 
Steaua — 23, „U« Cluj-Napoca — 
22, F.C.M. Reșița — 19) au atins, 
după cum se vede, cifre remar
cabile, pe care, perseverînd, le 
pot îmbunătăți și sub aspectul 
cantitativ (cel al frecvenței) și 
sub acela calitativ, al preciziei.

Meritoriu, la acest capitol, al 
preocupării echipelor pentru șu
tul la poartă, este și bilanțul 
Chimiei Rm. Vîlcea (18 șuturi — 
cele mai multe, raportînd la 
cifrele trecute în dreptul forma
țiilor vizitatoare) care, trebuie 
spus, tratînd cu superficialitate 
momentul de apărare, a primit cu 
ușurință un număr mare (5) de 
goluri. In ideea pe care o urmă
rim, aceea de a milita, in con
tinuare, pentru reconsiderarea șu
tului de la distanță la poartă, 
ne-au forțat să nu ocolim oare
cum contradictoriul bilanț al Chi
miei Rm. Vîlcea poate la fel de 
paradoxalele cifre ale Jiului care 
timp de 90 de minute, la Tg. Mu
reș, a șutat la poartă numai de 6 
ori, fără să o nimerească măcar 
o singură dată I

Ferecatele careuri de 16 m, ză- 
vorîtele porți sînt, nu o dată, des
făcute nu numai de șutul de la 
distanță ci, așa cum s-a mai spus 
deseori, și de manevrele ofensive, 
mai variate, mai ample, la care 
participă jucători componenți ai 
liniilor dinapoi, care apar la fina
lizare ca elemente-surpriză, greu 
de 
în 
de 
în 
ma 
pe alți asemenea jucători înscriind 
goluri i N. Naghi (A.S.A. Tg. Mu
reș), Beldeanu (F.C.M. Reșița), 
Vigu și Dumitriu IV (Steaua), Bi- 
gan (Olimpia Satu Mare). Alături 
de aceștia, fundașii lui „Poli", 
Mioc și Păltinișan, au fost a.devă- 
rați animatori ai acțiunilor ofen
sive, Păltinișan Ț" 
unicului gol, al victoriei, 
de Dașcu.

Sînt elemente 
contextul etapei s o mai accentuată 
preferință a echipelor pentru șutul 
la poartă și pentru participarea 
unui număr mai mare de jucători 
Ia acțiunile ofensive, pe care ne 
grăbim să le scoatem în evidență 
chiar dacă apar cam tîrziu, la fi
nele stagiunii de toamnă. Vor ră
mîne ca prețios punct de plecare 
pentru procesul de instruire-an- 
trenament al divizionarelor A,’ în 
cea de a doua jumătate a între
cerii ?

stăvilit de către apărători. Și, 
afara golului înscris, la Iași, 
Romilă II, de care am vorbit 
rîndurile de mai sus, penulti- 
etapă >a turului i-a văzut și

Acum, cînd mai sînt doar 
cîteva zile pînă la încheierea 
turului, vă propunem să cău
tăm un reper care să fixeze 
cît de cît valoarea campiona
tului nostru.

Scepticii ar fi înclinați să 
susțină că valoarea lui e foar
te, foarte scăzută, pornind de 
la ideea că e suficient să în
scrii 6 goluri (cazul lui F. C. 
Galați) pentru a aduna 10 
puncte I Optimiștii, pe de altă 
parte, ar fi tentați să atribuie 
o valoare în plus campionatu
lui, pornind de la ideea că e- 
chipa campioană deține pozi
ția mediocrității de aur, eu 16 
puncte din tot atitea meciuri. 
Această ultimă părere ar pu
tea fi răsturnată, însă, la rîn- 
dul ei, de faptul că o echipă 
atît de tînără și de neexperi
mentată cum este aceea a Po
litehnicii Iași reușește să în
scrie 3 goluri spectaculoase în 
poarta unei echipe apărate de 
aproape întreaga linie de fund 
a echipei naționale. Și acest 
argument ar avea, însă, o re
plică, invocîhdu-se, de pildă, 
punctajul scăzut al Stelei, cu 
pleiada sa de internaționali, 
în sfîrșit, scepticii ar avea și 
ei un cuvînt de spus, demon- 
strînd negru pe alb că Stea
gul roșu, o echipă 
traumatizată după 
din Cupa U.E.F.A., 
fără atac ! — unul 
rile campionatului, 

căutarea 
cît de cît sta-

care părea 
insuccesul 

reușește — 
din scoru- 
complicînd 

unuiși mai mult 
punct de reper 
bil.

Dacă pentru 
reper există numeroase argu
mente, pro și contra, cele ale 
scepticilor fiind evident pre
dominante, clasamentul divi
ziei naționale ne prezintă o 
cifră realmente spectaculoasă, 
care trebuie să dea de gîndit. 
Este vorba despre cele 23 (!) 
de puncte ale reșițenilor, adi-

fixarea acestui

că

fiind coautorul 
înscris

îmbucurătoare în

de un total care se situea
ză la numai două puncte față 
de totalul cîndva record (25) 
al Universități Craiova. Sigur 
că acestecă aceste puncte numeroase 
s-ar putea constitui într-un 
nou argument în favoarea i- 
deii care atestă valoarea sub
țire a campionatului. Dar, pe 
deasupra acestor considerente. 
F.C.M. Reșița rămîne revelația 
acestui tur, indiferent de re
zultatul meciului său din ulti
ma etapă.

F.C.M. Reșița este astăzi 
mai mult decît secundantul 
neașteptat al liderului. Echipa 
lui Reinhardt vine, dacă vreți, 
în întîmpinarea visurilor pe 
care și le fac uneori iubitorii 
fotbalului atunci cînd se gîn- 
desc la o posibilă ieșire din 
tipare. Poziția acestei echipe 
mici este, în fond, un mod de 
a respinge clasamentele presta
bilite.

La startul campionatului, cei 
mai mulți au spus fără dubii 
1. Dinamo, 2. Steaua, 3. Uni
versitatea Craiova și la o dis
tanță apreciabilă restul „lumii 
mici” a fotbalului nostru. 
Iată, însă, că F.C.M. Reșița, 
respinge ideile prestabilite și 
ne îndeamnă să gîndim că în 
fotbalul nostru ar exista une
le surse ascunse de energie. 
Exemplul reșițenilor este, în 
primul rînd, o invitație la în
depărtarea șablonului. Iar fap
tul că F.C.M. Reșița a adunat 
cele 23 de puncte nu cu tacti
ca avarului, ci cu aceea mult 
mai modernă a risipei de ener
gie, este un argument în plus. 
Duminică, pe stadionul din Va
lea Domanului, „ucenicii vră
jitori” ai lui Reinhardt, care 
s-au aflat, la un moment dat, 
„și cu Atodiresei 10“, au dat 
o nouă lovitură împietririi 
fotbalului. ’

loan CHIRILA

ECHIPA ETAPEI
Pe baza notelor acordate jucătorilor, echipa etapei a XVl-a are 

următoarea alcătuire :

CHERAN

GHERGHELI

DOBRĂU

L NEDELCU

CONSTANTINESCU

C. DAN

BALAC1

KAIZER

MIERLUT

LUCESCU

IN ULTIMA ETAPA A TURULUI DIVIZIEI C
Din desfășurarea penultimei e- 

tape a turului campionatului a 
fost plăcut să constatăm spiritul 
de sportivitate manifestat, pe ma
joritatea stadioanelor, de către 
pubiicul din tribune. In mod de
osebit s-au remarcat în această 
etapă, prin atitudinea lor corectă 
față de echipele oaspe, de arbitri, 
spectatorii din Reșița, Galați și 
Timișoara. Iar exemple similare 
au mai fost și în etapele trecute.

Din păcate, tot în această a 
16-a etapă, am fost martorii u- 
nui caz de excepție, pe care ni 
l-a oferit publicul ieșean. încă 
din timpul desfășurării partidei 
dintre echipele de tineret-speran- 
țe, găzduită de un teren vecin 
stadionului „23 August”, mai mulți 
spectatori s-au comportat total 
necivilizat, împroșcînd cu invecti
ve greu de reprodus pe jucătorii

Electrica Sibiu 5133—4855 p d (etapa a 
Vl-o).

SĂRITURI TN APĂ BURILOR" CșPo 
desfășurat etapa pe municipiul Bucu
rești la bazinul ,,23 August" și s-a bucu
rat de un frumos succes. In clasamentul 
pe echipe, primul ioc a fost cucerit de 
Progresul (5 019,55 p), urmata de Șco
larul (3 402,85 p). Capacitatea forma
ției școlare a fost diminuată de cîteva 
absențe, unele justificate, altele nu. In 
cursul întrecerilor de la trambulinele de 
1 m și 3 m și de la platformă s-au evi
dențiat în mod deosebit Elena Cîrstică 
(la toate probele). Carmen Bădescu, 
Felicia Cîrstea de la Progresul, Geor
giana Săcăleanu și Victor Bastar (Șco
larul).

i/z-xț El IN DIVIZIA B s-a dis-
VwLEI putat o nouă etapă,
lată rezultatele — masculin : Șimleul S. 
Silvaniei — Voința Alba Iulia 3—2, C.S.U. 
Brașov — Corvinul Hunedoara 3—0, ICIM 
Brașov — Electra București 2—3, SARO 
Tîrgoviște — Progresul București 1—3, 
Relonul Sâvinești — Politehnica lași 3—2, 
C.S.M. Delta Tulcea — Farul Constanța 
3—1, Medicina Timișoara — Crișana Ora
dea 1—3 : feminin : Sănătatea Ploiești — 
Voința Galați 0—3, C.S. Zalău — Mon
diala Satu Mare 3—1, I.G.C.M. Brașov — 
Ceahlăul P. Neamț 1—3, Confecția Bucu
rești — Voința București 3—2, 
roșie București — Universitatea 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Tg. Mureș 3—0, Dacia Pitești — 
roșu Sibiu 3—2. (Corespondenți : 
țoiu, V. Popovici, V. Ferariu, M. Avanu, 
C. Nemteanu, P. Comșa, C. Crețu, N. 
Ghidu, C. Gruia, C. Toader, I. Pocol, 

I. Fețeanu).

Flocâra 
lași 3—1. 
Medicina 
Drapelul 
M. Bon-

ACTUALlTATl
. j IS.

arbitrului Gr. 
pentru 

inclus pe lista 
anul competițional 
brașovean Constan-

« ARBITRUL C. GHIȚA PE 
TA F.I.F.A. In locul î-.Si.iulu 
Bîrsan, devenit indisponibil | 
un timp, a fost 
F.I.F.A. pentru 
in curs arbitrul 
tin Ghiță.

• TRAGEREA 
„SFERTURILOR» 
NIEI. Azi, are loc, la sediul F.R.F., 
tragerea la sorți a „sferturilor” Cu
pei României, etapă care se va dis
puta, așa după cum am mai 
anunțat, pe data de 11 decembrie.

• ȘEDINȚA DE LUCRU A COLE
GIULUI DIVIZIONAR A. In cursul 
acestei dimineți, cu începere de la 
ora 10, colegiul divizionar A va ține 
ședința sa lunară de lucru in cadrul 
căreia vor fi luate în discuție propu
nerile de modificări la regulamentul 
de organizare a activității fotbalis
tice și la regulamentul de transfe
rări.
• CONSFĂTUIREA ANTRENORI

LOR DIVIZIONARI. în ziua de 16 
decembrie la ora 9.30, va avea loc 
consfătuirea antrenorilor divizionari 
A și B, prilej cu care va fi analizată 
desfășurarea activității competiționale 
in turul acestui campionat.

LA SORTI A 
CUPEI ROMA-

Laminorul Roman — AS.A. Cim- 
pulung Moldovenesc 2—0 (1—0), C. S. 
Botoșani — Avintul Frasin 7—0 (4—0), 
Sportul muncitoresc Suceava — Mi
nerul Gura Humorului 0—0, Danubi
ana Roman — Unirea Iași 1—1 (1—1), 
Metalul Rădăuți — Cristalul Doro- 
hol 2—1 (0—0), Foresta Moldo vița — 
Nicolina Iași 4—2 (4—1), Dorna Va
tra Dorneî — Victoria Roman 3—2 
(1—1), Constructorul Iași — 
structorul Botoșani 3—« (2—0).

jor — Chimia Buzău 1—1 (1—0),
U.R.A. Tecuci — Petrolul Teleajen 
Ploiești 2—1 (1—8), Dinamo Focșani 
— Carpați Sinaia 3—4 (2—2), Avîntul 
Mineciu — Petrolul Berea 2—1 (8—1).

SERIA A TV-A

nație — Minerul Ora vița 3—1 (1—0), 
C.F.R. Simeria — Constructorul A- 
rad 0—0, Minerul Telluc — Electro
motor Timișoara 1—o (0—0), Unirea 
Stnnieolaul Mare — Ceramica Jim- 
bolla o—2 (0—1) — s-a jucat la Jim- 
bolia.

Con-

SERIA A H-A

Bradul Roznov — Oituz Tg.
2—0 (1—0). Rulmentul Bir’-ad — 
tizanul Bacău 2—0 (1—8),
Buhuși
Dej 1—1 (0—1), Viitorul Vaslui —
Hușana Huși 4—3 (4—1), Construc
torul Gh. Gheorghiu-Dej — Con
structorul Vaslui 9—1 (0—1), Petro
lul Momești — Cimentul Bicaz 4—1 
(3—8), Recolta Văleni — Minerul Co
rn ân ești 1—0 (1—0). Letea Bacău — 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 3—1, 
s-a Întrerupt m min. 66.

Ocna
Par- 

Textiia 
Energia Gh. Gheorgbiu- 

(0—1) ----- - - - -

Volnța Constanța — Ancora Ga
lați 1—2 (0—2), l.M.U. Medgidia — 
Electrica Constanța 2—1 (1—1), Re
colta Frecăței — Rapid Fetești *—1 
(0—0), Dunărea Tulcea — Comerțul 
Brăila 2—0 (1—«). Portul Constanța 
— Granitul Babadag 5—1 (3—0). Vi
itorul Brăila — Cimentul Medgidia 
1—2 (8—1), Tehnometal Galati — 
Știința Constanța 1—* (1—•), Marina 
Mangalia — Dunărea Cernavodă 1—• 
(1-0).

SERIA A IX-A

SERIA A V-A

Călărași — Șoimii TAROM 
2—2 (1—0), Triumf Bucu-

SERIA A IH A

Chimia Brazi — Luceafărul Focșani 
l—l (1—0), Olimpia Rm. Sărat — 
Prahova Ploiești 2—1 (0—0), Victo
ria Florești — I.R.A. Clmpina 4—4 
(3—1), Poiana Cimpuia — petrolistul 
Boldești 2—1 (0—1), Bujorii Tg. Bu-

IPRECA 
București 
rești — Sirena București 8—8, LO R. 
București — Electronica București 
0—1 (0—0), Dunărea Giurgiu — T. M. 
București 2—1 (1—1), Flacăra roșie
București — Olimpia Giurgiu 1—8 
(0—0), Voința Slobozia — Unirea Tri
color București 2—2 (1—8), Tehno
metal București — Azotul Slobozia 
0—3 (0—1). Automatica București — 
Laromet București 3—1 (1—0).

SERIA A VI-A

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ÎN ATENȚIA PRONOSPORTIȘ- 

TILOR ! La tragerea la sorți a pre
miilor oferite din fond special la 
Concursul special Pronosport din 
27 octombrie 1974 autoturismul 
„Skoda S 100“ a fost atribuit par
ticipantului Victor Popescu din Pi
tești. Numele ciștigătorilor de sti
louri Pelican vor fi publicate 
„Programul Loto-Pronosport“ 
azi.

4 : 41,65 a 1.124 lei ; cat. 5 : 89,40
524 lei,; cat. 6 : 3.589,65 a 40 lei.

a

în 
de

REPORT CATEGORIA I : 359.110 lei.
Extragerea a n-a : cat. A : 1 va

riantă 25% a 50.000 ți 2 variante 10% 
a 20.000 lei ; cat. B : 11,95 a 2.895 lei ; 
cat. C : 48,45 a 714 lei; cat. D : 2.118,95 
a 60 lei ; cat. E : 128,50 a 200 lei ; cat. 
F : 2.759,60 a 40 lei.

ROVA Roșiorii de Vede — Viitorul 
Scornicești 1—0 (0—0). Petrolul Tîr- 
goviște — Unirea Drăgășani 2—1 
(0—1), Vulturii Clmpulung Muscel 
— Chimistul Rm. vîlcea 1—1 (1—0), 
Dacia Pitești — Lotrul Brezoi 3—4 
(2—1), Cimentul Fieni — Oțelul Tir- 
goviște 2—4 (2—1), Chimia Tr. Mă
gurele — Vagonul Caracal 7—2 (3—1), 
Chimia Găești — Textilistul Pitești 
4—1 (4—1), Recolta stolcăneștl —
Cetatea Tr. Măgurele 2—1 (1—0).

SERIA A VH-A

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES ------
37 NOIEMBRIE

Extragerea I : cat 2 :
46.816 lei, cat. 3 : 10,20 a

REPORT CATEGORIA A : 518.055 
lei.

DIN 
1S74

1 variantă a
4.590 lei, cat.

Cîștigul de cat. A (25%) a lost 
obținut de Elena Dumitrescu din Km. 
Vîlcea, iar la cat. 2 (100%) de Ni-
culaie Mîrsică din București.

Noutăți la Loz in plic ! La seriile aflate in vinzare au fast intro
duse interesante cițtiguri constind din autoturisme „Trabant 601“ 
ți „Skoda S 100“ pe lingă cițtigurite variate în bani ! Numai cine 
joacă poate ciștiga ! 1

Dunărea Calafat — Dierna Orșova 
4—0 (1—0), Progresul strehaia —
MEVA Drobeta Tr. Severin 1—0 (1—0), 
Cimentul Tg. Jiu — Progresul Co
rabia 3—0 (0—0), C.I.L. Drobeta Tr. 
Severin — Metalurgistul Sadu 2—1 
(2—0), Minerul Rovinari — Progre
sul B&ilești 1—0 (0—0), Minerul Lu- 
peni — A. S. Victoria Craiova 1—0 
(0—0), Steagul roșu plenița — Mi
nerul Motru 0—3 (0—2), — s-a jucat 
la Craiova, C.F.R. Craiova — F.O.B. 
Balț 3—0 (2—0).

SERIA A VID-A

Crișana Sebeș — Metalul Bocșa 
1—2 (1—2), Progresul Timișoara —
Metalul Oțelu Roșu 1—1 fi—0), Mi
nerul Gherla — C.F.R. Caransebeș 
5—2 (3—1), strungul Arad — Știința 
Petroșani 2—2 (0—0), Unirea Tom-

Minerul Bihor — Soda Ocna Mureș 
5—o (1—0), Cimentul Turda — Uni
rea Alba Iulia 3—0 (2—0), Minaur
Zlatna — C.I.L. Blaj 2—0 (0—0), O- 
limpia oradea — Construcții montaj 
Cluj-Napoca 2—0 (2—0), Construc
torul Alba Iulia — Textila Sebeș 
3—2 (1—0), Dermata Cluj-Napoca — 
Dacia Orăștie 2—0 (1—0), Aurul 
Brad — Arieșul Cimpia Turzii 6—0 
(1—0), Recolta Salonta — Voin+a O- 
radea 2—0 (0—0).

SERIA A X-A

Victoria Zalău — Minerul Sun- 
cuiuș 0—0, Voința Cărei — Minerul 
Băița 2—0 (1—0), CUPROM Baia Mare 
— Oașul Negrești 6—1 (4—1), Some
șul Satu Mare — Rapid Jibou 3—1 
(1—1), Minerul Băiuț — Minerul Cav- 
nic 2—2 (1—1), Bradul Vișeu — Bi
horeana Marghita 1—0 (0—0). C.I.L. 
Sighetu Marmației — Unirea Tășnad 
5—o (3—0), Minerul Baia Borșa — 
C. S. Zalău 2—0 (1—0).

SERIA A XI-A

Viitorul Tg. Mureș — A. S. 
M. Ciuc 2—1 (1—1), Unirea Cristuru 
Secuiesc — C.F.R. Sighișoara 1—1 
(1—1), Gloria Bistrița — Lacul Ursu 
Sovata 7—0 (4—0), Minerul Bălan — 
Minerul Rodna 3—0 (1—0), C.I.L.’ 
Gherla — Vitrometan Mediaș 3—0 
(1—0), Viitorul Gheorghienl — Fo
resta Bistrița 4—0 (3—0), Chimica 
Tîrnăvenl — Unirea Dej 2—1 (1—0), 
Metalul Copșa Mică — Avîntul Re
ghin 2—0 (1—0) — s-a jucat la Me
diaș.

SERIA A XII-A

Orașul Victoria — Torpedo 
2—o (2—0), Forestierul Tg. 
— I.C.I.M. Brașov 0—0. Mă-

Chimia 
Zărnești 
Secuiesc ----------- --------- --- - • . ,
gura Codlea — Progresul Odorheiul 
Secuiesc 2—1 (0—1), Textila Cisnădie 
— Precizia Săcele 3—2 (3—0), Inter
Sibiu — Minerul Baraolt 5—2 (3—1), 
Carpați Covasna — im------F--
gâraș - - -
Brașov 
(4-0), V1LU.CCX --
U.P.A. Sibiu 2—1 (1—0).

(Clasamentele seriilor Ie vom pu
blica în numerele viitoare ale ziaru
lui nostru).

---------- - . țșntramonla Fă-
- nu s-a disputat, Carpați
— Caraimanul Bușteni 6—3 
Unirea Sf — Gheorghe —

★ .
Rezultatele ne-au fost transmise oe 

către corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



Selecționata de hochei a României 
evoluează in R. D. Germană

După evoluțiile destul de pro
mițătoare din turneul întreprins 
în Elveția, unde a întîlnit pe rînd 
selecționata secundă a Ceho
slovaciei și prima garnitură a țâ
rii gazdă, reprezentativa noastră 
de hochei și-a continuat pregăti
rile în vederea altor importante 
teste internaționale. Primul din
tre acestea va avea loc, in curînd, 
peste hotare, în R. D. Germană, 
unde hocheistii români vor în- 
tîlni formația țării gazdă în două 
meciuri : 7 decembrie, la Dresda 
și 8 decembrie, Ia Weisswasser.

Ambele confruntări sînt extrem 
de dificile pentru echipa româ
nă, ținînd seama, mai ales, de va
loarea reprezentativei R. D. Ger
mane care în sezonul trecut a ju
cat în prima grupă a campiona
tului mondial. Reveniți în grupa 
B, hocheistii din R. D. Germană 
sînt principalii favoriți ai între
cerilor ce vor avea loc anul vi
itor în Japonia și prin această 
prismă cele două partide pe care 
formația noastră le va susține la

SPORTIVI ROMÂNI 
PTSTE HOTARE 
TINERII HANDBALIȘT1 — 

LA VILNIUS
• La Vilnius șl Kaunas au în

ceput Întrecerile unui turneu in
ternațional masculin de handbal, 
la care participă și selecționata B 
a României. în primul joc susți
nut. handbaliștii , români, care 
evoluează în grupa preliminară de 
la Vilnius, au întîlnit formația de 
tineret a U.R.S.S.. pe care au în
vins-o cu scorul de 15—14 (7—9). 
Cel mai bun jucător al echipei 
române a fost Licu, autorul a opt 
goluri.

în grupa de la Kaunas, repre
zentativele Cehoslovaciei și R.S.S. 
Lituaniene au terminat la egalita
te : 24—24 (17—12).

BOXERII — ÎNVINGĂTORI 
Șl ÎNVINȘI la phenian

• O reprezentativă de box a 
orașului București a susținut două 
întîlniri, la Phenian, în compania 
unor selecționate ale R.P.D. Co
reene. în prima gală, pugiliștii 
români au terminat învingători, 
cîștigînd 6 din cele 9 meciuri pro
gramate. In cea de-a .doua reuniu
ne. care a avut loc la 1 decembrie, 
gazdele au obținut victoria cu 5—4 
(nu s-au disputat întîlniri la cate
goriile semigrea și grea).

IRENA SZEWINSKA 
Șl CASSIUS CLAY 

IN FRUNTEA ANCHETEI U.P.I.
Tradiționala anchetă a agenției 

U.P.I. pentru desemnarea celor mai 
buni io sportivi al anului 1974 situ
ează în fruntea clasamentului femi
nin pe atleta poloneză Irena Szewin
ska, urmată de gimnasta sovietică 
Ludmila Turlșceva, de înotătoarea 
<Hn R. D. Germană, Kornelia Ender, 
de tenismana americană Chris Evert 
și de schioara austriacă Anne Marie 
Proll. La bărbați, cele mai multe vo
turi le-a întrunit boxerul Cassius 
Clay, urmat de fotbalistul olandez 
Johann Cruyff, de ciclistul belgian 
Eddy Merckx, de atletul tanzanlan 
Filibert Bay! șl de tenismanul ame
rican Jimmy Connors.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX. întîlnire amicală între selec
ționatele Franței și Cehoslovaciei, la 
Bethune. Scor : 14—8.
CĂLĂRIE. în ultima probă de ob
stacole a concursului de la Toronto: 
1 Frank Chapot (S.U.A.) cu calul 
„Mainspring- 0 p (28,4), 2. Janou
Tissot (Franța) cu „Rocket" 0 p 
(28,5), 3. Buddy Brown (S.U.A.) cu 
„SansabTaze" 0 p (28,7).

CICLISM. Cursa de 6 zile, desfășu
rată pe velodromul acoperit din 
Zurich a fost cî=:tigată de perechea 
Klaus Bugdahl (R.F. Germania) — 
Graham Gilmore (Australia), urmată 
de cunlurile Pfenînger (Elveția) — 
Duyndam (Olanda) și Hempel — Ha- 
ritz (R.F. Germania). în cursa ama
torilor au cîștiffaî Horst Schiitz 
CR.F. Germania) — Roman Hermann 
(Lichtenstein).

HANDBAL. La Stockholm, în meci 
retur pentru Cupa campionilor euro
peni (feminin, ontimi de finală) : 
Spartak Kiev —. Polisen Stockholm 
14—8 (8—4). Handbalistele sovietice 
s-au calificat în turul următor. La 
Duseldorf, formația masculină V.f.L. 
Gummersbach a întrecut cu 25—20 
(13—8) pe U.C. Paris în optimile de 
finală ale aceleiași competiții și s-a 
calificat în sferturi. Golgeterul echi
pei vest-germane a fost internaționa
lul Joachim Deckarm, care a înscris 
6 goluri.

Dresda și Weisswasser reprezintă, 
poate cea mai bună verificare a 
posibilităților reale ale jucători
lor tineri, a stadiului de pregă
tire atins de lotul reprezentativ.

Ținînd seama de toate aceste 
lucruri, echipa română s-a pregă
tit foarte atent în ultima perioadă 
de timp. Selecționata țării noas
tre va părăsi Capitala joi di
mineața, antrenorii Ștefan Iones- 
cu și Ion Tiron acordînd în con
tinuare credit unor tineri jucători 
(fundașii Antal, Gall, Justinian, 
Gh. Florian, atacanții Herghelegiu, 
Mikloș, Nistor, V. Huțanu și al
ții). Este posibil ca portarul Va
lerian Netedu, accidentat la unul 
din ultimele antrenamente, să nu 
facă deplasarea. în schimb, Mo
rar un alt portar de talent, care 
în ultimul timp nu a mai fost se
lecționat, este de această dată 
prezent la pregătiri.

Tot sîmbătă 7 și duminică 8 
decembrie, va avea loc o dublă 
confruntare între selecționatele 
de juniori ale celor două țări la 
București.

OLIMPIADA —80

BIovedades 
deMOSCU
Vladimir Promislov, președintele 

Comitetului executiv al Sovietului 
orașului Moscova, a acordat săp- 
tăminalului sovietic „Novedades 
de Moscu" un interviu referitor la 
pregătirile ce urmează a fi între
prinse in vederea Jocurilor Olim
pice de vară din 1980. Redăm cite- 
va fragmente :

„Ne dăm perfect de bine seama 
că Moscovei îi revine nu numai 
marea cinste de ă-i primi pe cei 
mai buni sportivi ai planetei, dar 
și ducerea la bun sfîrșit a unei 
misiuni de înaltă răspundere. A- 
ceasta deoarece, de la an la an.

FRUCTUL
Sub titlul de mai sus, cotidianul 

elvețian „SPORT" din Ziirich pu
blică un interesant interviu cu pro
fesorul vienez Ludwig Prokop, u- 
nul dintre cei mai reputati specia
liști in domeniul dopingului. Re
dăm in rezumat declarațiile sale:

„Ce se petrece în organismul 
persoanelor care utilizează sub
stanțe din grupa anabolicelor ? 
Răspunsul este simplu. O sinuci
dere lentă, la care — din păcate — 
se expun multi sportivi de valoa
re. Crezînd că odată cu substanța 
chimică găsesc un izvor fermecat 
de putere, ei își distrug ficatul și 
rinichii, în ultimă analiză viața în
săși. Efectele asupra capacității de 
reproducere la bărbați sînt dezas
truoase".

Profesorul a declarat, in conti
nuare, că metodele actuale de de
pistare a anabolicelor in organism 
sînt mult simplificate și de per
fectă eficacitate. După cercetările

MARATON. Tradiționalul concurs 
internațional de la Baltimore (Mary
land) a fost cîștigat în acest an de 
atletul englez Ron Hill, clasat pe 
locul 6 la J.O. de la Mtinchen. Ron 
Hill a parcurs clasica distanță de 
42,195 km în 2h 17:23,2, fiind urmat 
de americanii Ron Kurrle — 2h 24:23,0 
și Jonathan Latt 2h 25:08,0. La star
tul cursei au fost prezenți peste 700 
de concurenți.
POLO. Prima ediție a „Cupei Cupe
lor “ a fost cîștigată de formația 
Ferencvâros care, în turneul final 
al competiției, desfășurat la Buda
pesta, s-a clasat pe primul loc, ne
învinsă, cu 6 p. Pe locurile următoa
re s-au situat echipele Zian Vitessee 
(Olanda) — 4 p, Mladost Zagreb — 
2 p și Akademik Sofia — 0 p. în ul
tima zi a turneului, Ferencvâros 
Budapesta a învins la limită : 6—5
(3—2, 2—1, 0—1, 1—1) echipa Mladost 
Zagreb într-un alt joc, Zian*' Vi
tessee a dispus cu 7—3 (0—0, 2—0, 
3—2. 2—1) de formația Akademik 
Sofia.
ȘAH. în runda a doua a campiona
tului unional masculin de șah, care 
se desfășoară la Leningrad, fostul 
campion mondial Mihail Tal l-a în
vins pe Țeșkovșkl. A fost consemna
tă remiza în partidele Beliavski — 
Taimahov, Polugaevski — Balașov 
și Kuzmin — Dvorețki. Celelalte par
tide ale rundei s-au întrerupt.

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
CONGRESULUI MONDIAL AL ȘTIINȚEI SPORTULUI

MOSCOVA, 2 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat lucrările 
Congresului mondial al științei 
sportului, care a avut ca temă 
principală „Sportul in societatea 
contemporană". Oameni de știință, 
profesori, antrenori, specialiști din 
45 de țări, printre care și Roma
nia, au participat la dezbateri și 
au prezentat referate care au sub
liniat relațiile dintre sport și dife
rite științe ca psihologia, biologia, 
pedagogia, medicina etc.

Vicepreședintele Consiliului in
ternațional pentru educație fizică 
și sport (CIEPS) de pe lingă 
UNESCO, Jean Borotra (Franța), 
a mulțumit organizatorilor pentru 
condițiile de lucru oferite delega- 
ților la Congres.

cresc performanțele sportivilor și, 
in același timp, sporesc exigențele 
cu privire Ia instalațiile sportive, 
la echipament și la toate mijloa
cele tehnice de înregistrare a re
zultatelor.

Desigur, și acum dispunem de 
stadioane bune, de săli, de un 
canal pentru canotaj. Dar, pentru 
1980, va trebui să le modernizăm, 
să facem mai comode instalațiile 
sportive existente, precum și să 
construim altele. Moscoviții, cu a- 
jutorul întregului popor sovietic, 
sînt deciși să realizeze aceste lu
cruri cit mai bine. Pentru a face 
față acestor lucrări, în curînd va 
fi creat Comitetul de organizare a 
J.O. care va cuprinde reprezen
tanți ai Comitetului executiv al 
Sovietului orașului Moscova, ai 
Comitetului pentru cultură fizică 
și sport, ai ministerelor și depar
tamentelor cărora le revin sarcini 
în legătură cu pregătirea Olimpia
dei".

OPRIT

sale, sportivii care utilizează cel 
mai des produse anabolice sint hal
terofilii, boxerii și canotorii. In 
măsură mult mai mică : aruncăto
rii de greutate și discobolii. Acti- 
vizind controlul sanitar al recor
durilor, se va putea ajunge repede 
la eliminarea din sport a unor a- 
semenea mijloace necinstite de a 
forța performanța și a o dobindi 
artificial.

CAMPIONATE, CAMPIONATE, CAMPIONATE
BULGARIA (etapa a 14-a) : ȚSKA 

— Botev Vrața 1—0 ; Levski Spartak 
Sofia — Blagoevgrad 0—0 ; Dunav 
Ruse — Spartak Pleven 4—1 ; Etîr 
Tîrnovo — Slavia Sofia 0—2 ; Cerno 
More Varna — Akademik Sofia 1—0. 
Clasament : 1. Slavia — 19 p ; 2.
Levski Spartak — 17 p ; 3. ȚSKA — 
17 p.

CEHOSLOVACIA (ultima etapă a 
turului) : Slovan Bratislava — Inter 
Bratislava 1—0 ; Spartak Trnava — 
Slavia Praga 3—1 ; Banik Ostrava —

PROGRAMUL SÂPTĂMÎNII

SÎMBĂTĂ, 7 DECEMBRIE : 
R. D. Germana — Belgia, la 
Leipzig (C.E. gr. 7) ; Belgia 
— R. D. Germana, la Bru
xelles (C.E. de tineret) ; 
Ungaria — Elveția, la Szol- 
nok (meci amical).

Dukla Praga 2—1. Lidera clasamen
tului este Slovan Bratislava, cu 20 p 
din 15 meciuri.

R.D. GERMANA (eto*?a a 11-a) : 
Carl Zeiss Jena — Dynamo Dresda 
3—1 : F.C. Magdeburg — Vorwârts 
Frankfurt pe Oder 1—0 ; Dynamo

Profesorul sovietic Nikolai Po
nomarev a prezentat un referat 
despre contribuția sportului la în
tărirea păcii și a prieteniei între 
popoare, internaționalizarea spor
tului contribuind la politica de 
destindere și cooperare între toate 
țările.

Cu viu interes a fost urmărit 
raportul delegatului francez, Jean 
Durry, despre rolul mișcării olim
pice în dezvoltarea sportului de 
performanță, evidențiind aportul 
adus de oamenii de știință din 
domeniul medicinei și psihologiei 
în realizarea unor recorduri ce pă
reau, cu cîțiva ani în urmă, de 
domeniul fantasticului. Vorbitorul 
a citat în acest sens rezultatele 
halterofilului Vasili Alekseev șl 
ale atleților și înotătorilor.

Au mai prezentat referate prof. 
Frantisek Sikora (Cehoslovacia) : 
„Evoluția procesului pedagogic în 
cultura fizică" ; Andrzej Wolja 
(Polonia) : „Prognoza asupra rolu
lui sportului în cadrul dezvoltării 
tehnico-științifice" ; V. Davidov 
(U.R.S.S.) : „Problematica sportului 
și locul său în disciplina psiholo
giei".

NOII CAMPIONI INTERNAȚIONALI 
DI TENIS DE MASĂ Al SCANDINAVIEI
STOCKHOLM, 2 (Agerpres). — 

Campionatele internaționale de te
nis de masă ale Scandinavici au 
luat sfîrșit în localitatea suedeză 
Karlsham cu disputarea finalelor 
probelor individuale.

La simplu bărbați victoria a reve
nit iugoslavului Dragutin Surbek, 
care l-a întrecut în finală cu 3—9 
pe compatriotul său Anton Stipan- 
cici. Rezultate înregistrate îri se
mifinale : Stipancici — Orlovski 
3—1 ; Surbek — Li Cen-ci 3—2. în 
finala probei feminine, disputată 
intre două jucătoare din R.P. Chi-

ACTUALITATEA LA TENIS
• După două zile de întreceri, în 

meciul de tenis contând pentru 
zona asiatică a „Cupei Davis" care 
se dispută la Colombo (Sri Lanka) 
între echipele Sri Lanka și Filipi- 
ne, scorul este favorabil cu 3—0 
tenismanilor filipinezi.

• Echipa Italiei s-a calificat 
pentru faza finală a competiției 
europene de tenis pe teren aco
perit, care se va desfășura, între 
13 și 15 decembrie, în localitatea 
italiană Ancona. în sferturile de 
finală ale competiției, echipa Ita
liei a cîștigat cu 5—0 meciul sus
ținut la Savigliano cu formația

Berlin — Wismut Aue 6—0 ; Rostock 
— Chemie Halle 2—2. Clasament : 1. 
Cari Zeiss Jena — 20 p ; 2. F.C. Mag
deburg — 19 p ; 3. Stab] Riesa — 
14 p.

UNGARIA (ultima etapă a turu
lui) : Uj pești Dozsa — Salgotarjân 
5—3 ; Honved — M.T.K. 1—0 ; Fe- 
sencvâros — Egetertes 3—0. Clasa
ment (după 15 etape) : 1. Ujpesti
Dozsa — 28 p ; 2. Honved — 24 p ;
3. Ferencvâros — 20 p. în clasamen
tul golgeterilor conduce Kozmh (Hon
ved) cu 13 goluri marcate, urmat 
de Bene (Ujpesti) — 12 goluri.

POLONIA (ultima etapă a turului): 
Wisla Cracovia — GKS 1—1 ; Gwar-

ȘTIRI, REZULTATE
• FEDERAȚIA DE FOTBAL 

din Paraguay a anunțat că va 
propune la apropiatul Congres 
al' Confederației sud-americane, 
să i se acorde dreptul de a can
dida la organizarea campionatu
lui mondial din anul 2002, prima 
„Cupă mondială" de fotbal din 
secolul XXI! Pînă în prezent, 
se cunosc gazdele următoarelor 
două ediții : 1978, în Argentina și 
1982, Spania.

• LA NEW HYDE PARK 
(statul New York) a încetat din 
viață, în vîrstă de 64 de ani,

CONFERINȚA 
ȚÂRILOR 

BALCANICE 
LA SCRIMĂ

IN PROIECT PENTRU ANUL 1975 - 
UN CAMPIONAT DE TINERET

Cu ocazia recent încheiatei Bal
caniade, disputată la Sofia, s-a 
desfășurat și conferința țărilor 
balcanice la scrimă, la. care au 
fost prezenți și președintele Fede
rației internaționale de scrimă, 
Pierre Feri șl secretarul general 
Edgar Mercier. S-a apreciat cu a- 
cest prilej că jocurile balcanice de 
scrimă, a căror inițiativă aparține 
în special României, contribuie, 
așa cum a apreciat și președintele 
federației internaționale, la propa
garea acestei discipline olimpice 
în Balcani. Valoarea scrimei în a- 
ceastă zonă a continentului nostru 
este în creștere, dar, așa cum a 
reieșit din lucrările conferinței, 
sfat necesare eforturi în continua
re. în acest sens s-a propus ca 
pentru anul viitor să se organi
zeze și un campionat de tineret, 
destinat scrimerilor pînă la 19 ani. 
O hotărîre definitivă urinează să 
se ia la începutul anului 1975. S-a 
hotărît, de asemenea, ca ediția a 
VIII-a a Balcaniadei să fie orga
nizată în Iugoslavia, în ultima 
săptămînă a lunii noiembrie 1975, 
orașul stabilit in principiu fiind 
Novisad.

neză, Huan Se-pin a învins-o cu 
3—1 (22—20, 21—8, 14—21, 22—20) 
pe Cian Li, Rezultate din semifi
nale : Cian Li — Christine Hel
lman 3—1 ; Huan Se-pin — Hu 
Yu-lan 3—1.

Celelalte trei finale s-au înche
iat cu următoarele rezultate : du
blu femei : Hu Yu-lân, Hsian Al 
(R.P. Chineză) — Zoia Rudnova, 
Elmira Antonian (U.R.S.S.) 3—1 ; 
dublu bărbați : Bengtsson, Johans
son — Gomoșkov, Sarhoian 3—0 ; 
dublu mixt : Palatinus, Stipancid 
— Korpa, Surbek 3—0.

Danemarcei ; la Amsterdam : O- 
landa — Cehoslovacia 1—1.

• Au luat sfîrșit întrecerile 
turneului internațional de tenis de 
la Gympie (Australia), unul dintre 
ultimele concursuri ale sezonului. 
Proba de simplu bărbați a revenit 
jucătorului vest-german Pinner, 
învingător cu 6—3, 6—2, 4—6, 7—5 
în finala susținută , cu suedezul 
Johansson. în celelalte două fina
le, disputate în ultima zi, s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
dublu bărbați : Trickey, Little — 
Pinner, Gehring 6—1, 6—4 ; dublu 
mixt : Giltinan, Martinez — Cher- 
riff, O’Neill 3—6, 6—3, 7—6.

dia Varșovia — Ruch Chorzow 1—3 ; 
Lech Poznan — Szombierki Bytom 
1—0 ; Stal Mielec — Row Rybnik
1— 0. Clasament : 1. Ruch — 27 p ; 
Stal — 22 p ; 3. Lech — 18 p.

OLANDA (etapa a 12-a): Twente 
Enschede — Telstar 1—1 ; Feyenoord 
Rotterdam — Excelsior 2—1 ; AZ ’67 
Alkmaar — Ajax Amsterdam 3—0 ; 
P.S.V. Eindhoven — Graafschap 3—0; 
F.C. Amsterdam — Wageningen 1—1. 
Clasament: 1. PSV — 22 p; 2. Feye
noord — 20 p ; 3. Ajax — 19 p.

FRANȚA (etapa a 19-a) 7 NImes — 
Bordeaux 2—1 ; Nantes — Nisa
2— 0 ; St. Etienne — Lens 3—2 ; So-
chaux — Bastia 3—0 ; Riems — 
Rennes 2—1 ; Lyon — Lille 2—1. Cla
sament : 1. St. Etienne — 27 p ; 2.
Reims — 26 p ; 3. Bastia — 25 p.

în urma unui infarct miocardic, 
James. Mac Guire, președintele fe
derației de fotbal a S.U.A. Năs
cut în Scoția, el a jucat în tine
rețe la cunoscuta formație Glas
gow Rangers. în 1938 s-a stabilit 
in S.U.A., unde a fost ales pre
ședinte al federației americane 
de fotbal. Mac Guire a fost, . de 
asemenea, și membru al Comite
tului executiv al F.I.F.A.

• INTR-UN MECI desfășurat la 
Fresno (California), echipa Ararat 
Erevan a învins cu 1—0 (0—0) for
mația mexicană Jalisco Guadalajara.
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