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Cetățenii Capitalei au salutat călduros pe președin- . 
tele NICOLAE CEAUȘESCU și pe premierul ZULFIKAR | 
ALI BHUTTO * începerea convorbirilor oficiale • Di

neu oficial în onoarea înalților oaspeți
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CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE BOX
I

La invitația secretarului ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, precum și a 
primului ministru al guvernului 
Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu, miercuri la a- 
miază a sosit în Capitală, in- 
tr-o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră, președintele 
Partidului Poporului din Pa
kistan, primul ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zul- 
fikar Aii Bhutto, împreună cu 
doamna Nusrat Bhutto.

In intimpinarea premierului 
pakistanez și a soției sale 
au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășul Manea 
Mănescu, cu soția.

La ora 12,40, aeronava cu 
care a călătorit primul mi
nistru pakistanez aterizează pe 
aeroportul Otopeni.

, Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar Aii 
Bhutto își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează. Cu a- 
ceeași cordialitate, își string 
mîinile, se îmbrățișează, tova
rășa Elena Ceaușescu și doam
na Nusrat Bhutto.

Compania militară aliniată pe 
aeroport prezintă onorul. -Se 
intonează apoi Imnurile de stat 
ale României și Pakistanului, 
in timp ce sînt trase 21 de sal
ve de salut

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Zulfikar ’ Aii 
Bhutto trec în revistă garda de 
onoare.

Numeroși bucureșteni aflați 
Pe aeroport, precum și tineri 
pakistanezi, care studiază in 
România, participă cu însufle
țire la reîntîlnirea dintre pre
ședintele României și primul 
ministru al Pakistanului, acla- 
mînd pentru continua dezvol
tare a prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări, partide și 
popoare.

In uralele mulțimii, tovâră- | 
șui Nicolae Ceaușescu și pre- I 
miorul Zulfikar Aii Bhutto pă- I 
răsese aeroportul, îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată 
înalților oaspeți pakistanezi.

Pe străzile Capitalei asistăm ’ 
la aceeași entuziastă manifes
tare. Președintele Nicolae I 
Ceaușescu și premierul Zulfikar I 
Aii Bhutto, aflați intr-o mașină 
deschisă, răspund cordial ma- . 
nifestărilor de simpatie ale I 
bucureștenilor, care ii salută cu I 
căldură, își exprimă convin
gerea că cel de-al trei- I 
lea dialog la nivel inalt | 
româno-pakistanez va marca o 
nouă dezvoltare a relați.lar de ■ 
prietenie și colaborare dintre I 
țările noastre, spre binele și • 
prosperitatea ambelor popoare, 
in interesul general al păcii și I 
progresului în lume.

La Palatul Republicii au în
ceput, în ziua de 22 octombrie, 
convorbirile oficiale între to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și Zulfikar Aii Bhutto, pre
ședintele Partidului Poporului 
din Pakistan, prim-ministru al 
Republicii Islamice Pakistan.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, miercuri, un dineu ofi
cial în onoarea președintelui 
Partidului Poporului din Pa
kistan, primul ministru al Re
publicii Islamice Pakistan, Zul
fikar Aii Bhutto, și a doamnei 
Nusrat Bhutto.

în timpul dineului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Zulfikar Aii Bhutto au rostit 
toasturi.
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AZI, PRIMELE MECIURI SEMIFINALE
• Aurel Dumitrescu, intr-o puternică revenire, l-a eliminat pe cam

pionul Mircea Tone • Mircea Simon confirma și la categoria grea

Faredin Ibrahim (stingă) ripostează prompt la atacurile insistente 
ale lui Dinu Condurat Foto : V. BAGEAC

Odată cu cele patru gale dis
putate marți și miercuri, la 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, s-au consumat 
toate partidele din cadrul sfer
turilor de finală ale camoio- 
natelor individuale de box ale 
seniorilor. Astfel, astă-seară, de 
la ora 18,30, concurenții la cinci 
Categorii (muscă, pană, ușoară, 
mijlocie mică și semigrea) își 
vor disputa șansele pentru ca
lificarea în finalele competiției.

Tn ultimele două zile de con-
curs, din multitudinea meciu
rilor planificate (52) cîteva s-au 
desprins prin interesul major 

pe care l-au prezentat sau 
prin acuratețea stilului de lup
tă practicat de pugiliști, ca și 
prin dîrzenia cu care comba
tanții și-au apărat șansele.

Indiscutabil, în fruntea aces
tora s-a situat întîlnirea dintre

în primul derby al campionatului de hochei

DINAMO - STEAUA 5-3

PROGRAMUL SEMIFINALELOR 
DE AZI (ora 13,30)

MUSCA
C. GRUESCU - N. ROBU 
T. DINU - F. IBRAHIM

PANA
M. PLOEȘTEANU - T. TUDOR
N. GEORGESCU - GH. CIOCHINA
UȘOARA

I. BUDUȘAN - C. CUTOV 
C. LICA - P. DOBRESCU

MIJLOCIE MICA
V. ZILBERMAN - I. MIRON 

P. ISTRATE - AL. TIRBOI
SEMIGREA

C. VARAN - V. VRINCEANU 
GH. MATACHE - C. DAFINOIU

Victor Zilberman și Vasile 
Didea. Primul — campion al 
categoriei semimijlocie și me
daliat cu argint la C.E. din a- 
cest an, cel de-al doilea — au
torul unei recente victorii de 
prestigiu asupra campionului 
categoriei mijlocie-mică Ion 
Mocanu. Așa cum se anticipa,

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

Finalele campionatelor republicane de gimnastică

NADIA COMĂNECI SI
>

BACAU, 22 (prin telefon). In 
prezența unui public deosebit 
de numeros, noua și frumoasa 
Sală a sporturilor din localitate 
găzduiește, începînd de 'miercuri, 
ediția 1975 a finalelor campio
natelor republicane de gimnas
tică rezervate maeștrilor. La 
startul întrecerilor, care se bu
cură de o excelentă organizare, 
s-au aliniat 60 de gimnaste și 
17 gimnaști, reprezentînd în
treaga elită a acestui sport din 
țara noastră. O singură absență 
notabilă — Anca Grigoraș — 
accidentată cu o săptămînă în 
urmă și, pusă deci, în imposi
bilitate de a-și apăra șansele.

Pe fundalul ambianței plă
cute, al aplauzelor calde, con
curenții și-au început evoluțiile 
cu exercițiile impuse, care re
prezintă programul ce va fi 
prezentat și la J.O. de la 
Montreal. Âtenția ne-a fost re
ținută, încă de la început, de

CONDUC DUPĂ „IMPUSE"DAN GRECU
evoluția echipei Liceul ai de
gimnastică din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, în fruntea că
reia se află binecunoscutele 
Nadia Comăneci și Teodora 
Ungureanu. Remarcînd faptul 
că întreaga echipă s-a prezen
tat foarte bine, trebuie să ză
bovim mai mult asupra evolu
țiilor Nadiei Comăneci și Teo
dorei Ungureanu, care au 
smuls publicului dese ropote 
de aplauze. De altfel, punctajul 
obținut de multipla campioană 
europeană la capătul, progra
mului impus — 39,05 — re
prezintă o cifră rar întîlnită 
în competiții oficiale. Și ea nu 
a fost exagerată absolut deloc, 
interpretarea desăvîrșită a 
exercițiilor, execuțiile de un 
înalt nivel tehnic și absența ra
tărilor obligînd efectiv arbi- 
trele la acordarea unor note 
foarte mari. In întrecerea fe
telor, lupta s-a dat de la lo

cul II în jos, prima poziție — 
cea a Liceului din Gh. Gheor
ghiu-Dej — fiind... inatacabilă! 
La băieți mult așteptatul duel 
Grecu — Oprescu nu s-a dez
mințit, oferind <, luptă palpi
tantă, spectaculoasă. Și, pentru 
a ne încheia scurtele însemnări 
după prima zi, vom nota și e- 
voluția-surpriză a ploieștencei 
Mariana Constantin, o revela
ție a întrecerilor.

REZULTATE TEHNICE : femi
nin, echipe : Liceul de gimnastică 
Gh. Gheorghiu-Dej 189,05. Dinamo 
Buc. 180,15, S.C. Bacău 177,55, IEFS
173.20, Petrolul 172.75, Farul 109.05 ; 
individual compus : Nadia Comă
neci 39,05. Teodora Ungureanu 
38,75, Gabriela Trușcâ 37,95, Alina 
Goreac 37,85, Georgeta Gabor 37.60, 
Luminița Milea 37,25 ; masculin, 
individual compus : Dan Grecu
55.20, N. Oprescu 53.85. St. Gali 
53,85, S. cepoi 53.50. M. Borș 52,90, 
R. Branea 51,90. Joi, concursul 
liber ales.

Constantin MACOVEI

Iată finalizarea celui mai frumos gol al meciului : Pană, pornit 
din propria treime, a driblat patru adversari (ultimul este Ioniță), 
înscriind Foto : N. DRAGOȘ

Seară plăcută, marți, la pati
noarul „23 August“ ! Un public 
numeros, două partide echili
brate și abundente în faze de 
mare spectacol, surprinzătoare 
răsturnări de situații. Ar trebui 
— în plus — cuprinsă în acest 
succint bilanț și satisfacția ge
nerală a unui remarcabil pro
gres în joc sensibil pe toate 
planurile : nivel tehnic și tac
tic, angajament fizic, organiza
re, arbitraj.

Cea mai așteptată dintre cele 
două partide ale cuplajului de

marți a fost, firește, confrunta
rea dintre fruntașele hocheiului 
nostru : Steaua, actuală campi-

REZULTATE TEHNICE

Victorioasă cu 3-1 în restanța cu Rapid

DINAMD LA UN PUNCT DL LIDLR
1. STEAUA
2. Dinamo

3- 4. ASA Tg. M. 
3— 4. Poli, lași

5. F.C. Argeș
6. S.C. Bacău
7. F.C. Olimpia
8. F.C. Bihor
9. „Poli" Tim.

10. FCM Reșița
11. Univ. Craiova
12. CFR Cj-Nap.
13. FC Constanța
14. Rapid
15. „U" Cj-Nap.
16. Sportul stud.

17-18. U.T.A.
17-18. Jiul Petroșani

10 6 3 1 23- 6 15
10 7 0 3 24-12 14
10 5 2 3 16-11 12
10 5 2 3 20-15 12
10 4 4 2 11-10 12
9513 11-10 11
9 3 4 2 12-10 10

10 4 2 4 10-12 10
10 4 2 4 14-17 10
10 4 2 4 11-16 10
10 3 3 4 11- 8 9
10 3 3 4 7-11 9
10 4 0 6 12-15 8
10 3 2 5 8-13 8
10 3 1 6 14-14 7
8 3 1 4 7-11 7

10 2 2 6 10-20 6
10 2 2 6 9-19 6

Doi din prota
goniștii jocului de 
fotbal de ieri: por
tarul Ioniță și îna
intașul Dumitrache

Foto : D. NEAGU

(Citiți cronica în- 
tilnirii în pag. 2-3)

Dunărea Galați — S. C. 
Miercurea Ciuc 5—4 (3—2,
1— 2, 1—0). Au marcat : Olenici 
(2). Iordan (2). Moroșan — 
Dunărea. Nagy. Szabo. San
dor, Texe — S.C. Miercurea 
Ciuc. Au arbitrat bine : 
Gubernu si O. Barbu.

Dinamo — Steaua 5—3 (3—1,
2— 2, 0—0). Au marcat: Ban
da?, Pană, Tureanu, Coste» 
și FI. Sglncă — Dinamo. Hălă- 
ucă (2), Nistor — Steaua. Au 
arbitrat corect și autoritar: 
Gh. Mureșan si M. Presneanu.

CLASAMENT

Fi.

3 3
3 2
3 1
3 0

o
1
2
3

o 
o 
o 
o 
al primei

1. DINAMO
2. Steaua
3. Dunărea
4. S.C. M. Ciuc

Următorul turneu ___ 
grupe din Divizia A. între 26 
și 29 octombrie la Miercurea 
Ciuc.

oană și învingătoare în ediția 
din acest an a „Cupei Româ- 
niei“ și Dinamo București. Me
ciul a oferit celor peste 6 000 de 
spectatori o confruntare apri
gă, de mare intensitate, pe

Calin ANTONESCU

(Continuare în pag. 2-3)
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25 octombrie 70 noiembrie

AMPLE ACȚIUNI PENTRU TRECEREA
NORMELOR COMPLEXULUI „SPORT SI SĂNĂTATE•»

h

Campionatul tinerilor scrimeri

UN TABEL SINOPTIC U VALORILOR

Bilanțul rezultatelor obți-
J; nute în
Jf plexului
Jî analizat,
țî Comisiei
0 tivitățile
g cuprinde0 reflectă atenta preocupare a
țg factorilor de resort din mu-
0 nicipiul București și din ju-
î; dețe, cum sînt Ialomița, Su-
0 ceava, Botoșani. Buzău, Bis-

trița-Năsăud, Cluj,
Șs doara. Maramureș
șg vom insista, însă, 1

asupra aspectelor 
pentru că, aceeași 
reliefat faptul că . . 
luni după aplicarea regula- 
mentului îmbunătățit, acțiu- 
nea pentru pregătirea și tre- 
cerea normelor complexului 
„Sport și sănătate" nu se 
desfășoară la nivelul cerin- 

gî . țelor, manifestîndu-se numc- 
roase deficiențe, îndeosebi 
în ceea ce privește atrage
rea tineretului și a celorlalți 
oameni ai muncii din multe 
întreprinderi și instituții, din 
unele cooperative meșteșu
gărești și de la sate, pre
cum și în angrenarea ele
mentului feminin.

Fără îndoială, concluziile 
s-au impus cu claritate, ele 
vizînd îmbunătățirea muncii 
de propagandă în acest do
meniu, atenția permanentă 
ce trebuie acordată, pretu-

desfășurarea com- 
„Sport și sănătate", 

recent, în cadrul 
centrale pentru ac- 
sportive de masă, 
unele realizări care

, Hune- 
etc. Nu 

mai mult 
pozitive 

analiză a 
la șapte

3

f

tindeni, de organele sporti
ve, de toți factorii cu atri
buții, organizarea perma
nentă a trecerii normelor 
(în concursuri speciale, dar 
și cu prilejul multor altor 
activități sportive de masă: 
„Cupa tineretului", campio
natele asociațiilor, crosuri, 
acțiunile specifice pionie
rești, „Amicii drumeției" 
etc.), preocuparea pentru a- 
sigurarea bazelor sportive, a 
cadrelor, ca și întocmirea 
unei evidențe corespunză
toare.

Activitatea viitoare, pen
tru îndeplinirea acestor o- 
biective trebuie, desigur, să 
fie caracterizată de continui
tate, de permanenta angre
nare și pregătire a tineretu
lui pentru trecerea normelor 
și, astfel, pentru obținerea 
diplomelor. Facem aceste 
precizări nu numai pentru 
că, deși cunoscute, ele au 
fost — după cum se vede — 
neglijate în multe locuri, ci 
și pentru ca o frumoasă ac
țiune, preconizată Ia nivelul 
central, să nu fie greșit în
țeleasă ca îndemn la o 
„companie", după care lu
crurile pot reintra pe făga
șul obișnuit.

Este vorba de organizarea 
unor ample acțiuni, în toate 
județele — pentru ca în pe
rioada 25 octombrie — 10

noiembrie un număr cit mai 
marc de tineri și tinere să-și 
treacă normele. Iată un ex
celent prilej pentru o im
pulsionare generală a acti
vității din cadrul complexu
lui „Sport și sănătate". Tre
buie, mai ales, să se aibă în 
vedere că perioada amintită 
cuprinde pregătirile, deschi
derea oficială și primele 
concursuri ale celei de a 
III-a ediții a „Cupei tinere
tului", toate acestea oferind, 
in același timp, largi posi
bilități și pentru trecerea 
normelor complexului. Au 
fost elaborate, pentru reali
zarea acestui obiectiv, mă
suri bune, s-au dat indica
ții precise. Rămîne doar ca 
ele să fie peste tot aplicate, 
să se realizeze la nivel local 
o mai bună colaborare între 
factorii cu atribuții.

Amplele acțiuni preconi
zate pentru perioada 25 oc
tombrie—10 noiembrie tre
buie realizate, pretutindeni, 
cit mai eficient, dar, se în
țelege, ele reprezintă doar 
un start propagandistic și 
mobilizator intr-o activitate 
care se cere continuată cit 
mai intens, permanent, pen
tru ca, intr-adevăr, com
plexul „Sport și sănătate" să 
cunoască larga audiență și 
participare a tineretului.

Don GARLEȘTEANU
2? ?

COLABORAREA INTRE ANTRENORI Șl ARBITRI,
O NECESITATE STRINGENTA IN BASCHET
Sint prea bine cunoscute im

portanța arbitrajului în sportul 
competițional și implicațiile ce 
le are nu numai asupra asigu
rării bunei desfășurări a între
cerilor, ci și asupra evoluției 
tehnice și tactice în multe dis
cipline. Nici baschetul nu face 
excepție de la „regulile" gene
rale, din care voi încerca să 
extrag, în rîndurile de mai jos, 
două aspecte evident specifice 
acestui joc sportiv. Mă voi re
feri, în primul rînd, la maniera 
in care a fost interpretat ani 
de-a rîndul capitolul din regu
lament referitor la contactul 
personal, mai precis la modul 
exagerat în care erau sancțio
nate uneori pur și simplu atin
gerile. Această manieră a in
fluențat negativ formarea și e- 
ducarea combativității jucători
lor din țara noastră, fapt ușor 
sesizabil în întrecerile interna
ționale ale echipelor (naționale 
și de club), cu insuficient anga
jament fizic în special în apă
rare, la recuperările defensive 
și la cele ofensive. Din păcate, 
situația creată pe parcursul 
multor ani a sporit handicapul

baschetbaliștilor români, care 
nu au putut recupera, prin an
gajament fizic și combativitate, 
handicapul de talie și gabarit 
ce îl aveau de regulă în fața 
adversarilor. Sesizîndu-se de a- 
ceste defecțiuni, cu urmări ne
gative directe asupra posibilită
ților de obținere a performan
țelor pe plan internațional. Co
legiul central de arbitri a în
cercat, în ultimii ani, să impri
me arbitrajului o manieră prin 
care să se asigure jocului o 
mai mare cursivitate. Dar, va 
trebui să mai treacă timp pen
tru a se stinge o deprindere 
consolidată și a se crea una 
nouă, pentru renunțarea totală 
la o concepție greșită și a se 
adopta integral una conformă 
cu realitățile baschetului mo
dern.

O a doua problemă, cu aspect 
negativ, este cea a protestelor, 
adresate deseori pe ton vehe
ment și chiar necuviincios, de 
către jucători și antrenori. Nu 
doresc să escamotez greșelile 
arbitrilor, unele inerente dato
rită vitezei în care se dispută o 
întrecere de baschet sau încîl-

ti>t

celii fazelor. Pentru neatenții 
și erori, arbitrii divizionari sînt 
sancționați cu promptitudine de 
către forul lor diriguitor. Vreau 
să scot, însă, în evidență fap
tul că jucătorii noștri și antre
norii lor au o nedorită reputa
ție, de permanent nemulțumiți, 
in disputele internaționale. De 
altfel, nu de puține ori s-a în- 
tîmplat ca formațiile de club, 
și chiar reprezentativa țării, să 
aibă de suferit din cauza unui 
gest necugetat care a costat un 
fault tehnic în momentele de
cisive și prin acesta s-a ratat 
victoria ! în consecință, cred că 
este absolut necesar să 
măsurile 
curmarea 
tatare", în 
Iul celor 
formează și perfecționează 
neretul pentru baschet. Firește, 
în această privință și cavalerii 
fluierului trebuie să-și facă mai 
bine datoria, prin asigurarea u- 
nor arbitraje competente, auto
ritare și corecte, prin interpre
tarea regulamentului în spiritul 
jocului modern. Arbitrii au o- 
bligația de a-și aduce o contri
buție mai activă la progresul 
baschetului, în special printr-o 
colaborare intensă cu antreno
rii, urmărind ridicarea calitati
vă a baschetului, obținerea unor 
performanțe internaționale su
perioare.

Timp de șase zile, intr-un 
program non-stop, s-au reunit 
pe planșele sălii Floreasca II 
scrimerii aspiranți la titlurile 
de campioni republicani de ti
neret. Pe listele de concurs, 
peste 150 de speranțe la toate 
cele patru arme. Purtătorii de 
cuvînt ai Capitalei și provin
ciei au fost, de această dată, 
scrimerii de la Dinamo (un ti
tlu la individual : sabrerul Mi
hai Frunză și echipa de sabie) 
și, respectiv, cei din Satu Mare 
(un titlu individual : floretista 
Marcela Moldovan, de la Școa
la sportivă și două la echipe : 
floretistele Școlii Sportive și 
floretiștii Clubului Sportiv lo
cal). In palmaresul ediției mai 
figurează dublul campion Pe
tru Kuki (I.E.F.S,), la floretă 
și... spadă și echipa spadasini
lor de la Clubul sportiv Șco
larul din București.

Tabel sinoptic al tinerelor 
valori din scrima românească 
la această oră, competiția și-a 
justificat pe deplin utilitatea.

O constatare sintetică : nive
lul tehnic al ediției ’75 a fost 
superior celor anterioare. Ceea 
ce arată că în cadrul secțiilor 
preocuparea s-a conjugat mai 
bine cu cea a federației pri
vind volumul de muncă sporit, 
accentul pe latura tehnică în 
procesul de pregătire a junio- 
r.ljr, tineretului. Secții și an
trenori de la Clubul sporti J 
(Al. Csipler și Fr. Vigula) și 
Șc. sp. din Satu Mare 
Haukler), C.S. Școlarul 
Marinescu și C. Bunicelu), Pro
gresul (V.' Teodorescu și H. 
Bădescu), Dinamo (C. Pelmuș) 
și Șc. sp. 1 (E. Bejan), toate 
din București, Victoria Cărei 
(A. Kovacs), Electroputere Cra
iova (P. Ghinju), C.S. Baia Mare 
(St. Toth), Tractorul Brașov (M. 
Ticușan) au prezentat la actu
ala ediție tineri scrimeri ce bat 
la poarta consacrării sau aflați 
la începutul asprului drum ce 
duce la performanță, talentați 
și bine pregătiți.

Și dacă două secții foarte 
recent intrate în circuitul com
petițional, Șc. sp. Slobozia și 
Albatros Mamaia, au putut 
alinia concurenți pe planșele 
sălii Floreasca, cum se expli
că absența sau prezența forma
lă a unor centre cu pretenții 
ca „Poli" și C.S.M. din Iași, 
Școlile sportive din Timișoara 
și Ploiești, Farul Constanța, 
Crișu] Oradea și Medicina Tg.

(St. 
(N.

DINAMO - STEAUA
se ia 

cuvenite pentru 
atitudinilor „protes- 
primul rînd la nive- 
care selecționează, 

ti-

(Urmare din pag. I)

Mureș ? Nu-și dau seama teh
nicienii ce lucrează în aceste 
secții (unele cu echipe divizio
nare) că-și fură singuri căciula, 
că numai o re. 11 bază de se
lecție asigură continuitatea per
formanței ?

Nivelul valoric al campiona
tului trebuie corelat cu cel in
ternațional al categoriei de 
vîrstă respective (19—20 ani).
Mai ales că acesta din urmă se 
confundă 
primului 
mondială. Corelare care plasea
ză, după

al
din scrima

adeseori cu cel 
eșalon

opinia 
pe primul loc 
de sabreri (M. 
telimonescu, E. 
ța. E. Mărcuș, 
lexandru, I 1. 
Merza, C. Ilief, FI. Stăncscu, D. 
Marin), unii chiar la vîrsta ju
niorilor,-asigură forțe proaspete 
echipei -reprezentative, angre
nată de doi ani în lupta pen
tru titlurile mondiale și olim
pice. în imediata apropiere a 
săbiei, din acest punct de ve
dere, se află floreta fete care, 
între actuala campioană de ti
neret, Maree Ij Moldovan (19 
ani) și junioara mică Felicia 
Truț (14 ani), poate alinia două 
garnituri de perspectivă, cu- 
prinzînd pe A. Crișu, A. Bă- 
cioi, C. Budur. E. Botoș, M. 
Griga, L. Vlădescu, L. Popa. 
Ambele arme au „materie pri
mă" de calitate pentru J.O. din 
1980.

Floreta băieți care înscrie un 
trăgător de certă clasă, Petru 
Kuki, se străduie să nu piardă 
contactul cu standardul interna
țional prin P. Buricea, A. 
Markvart, E. Mătușan, Cs. Ban, 
A. Moga, P. Cașa, R. Baciu, E. 
Roșu, Gh. Orha, S. Roca, 
timp ce tinerii spadasini 
străduie să nu piardă contactul 
cu... lotul reprezentativ, distan
ța dintre cadeții M. Rotaru, I. 
Dima, E. Kerekeș, C. Nicolae.. 
M. Popa, V. Pora, F. Săvulescu 
și cei mai buni seniori fiind, 
încă, apreciabilă. La această ul
timă armă se observă de ani 
de zile — fapt constatat de 
specialiști — aceleași carențe 
în pregătirea tehnică de bază, 
neglijîndu-se procedeele speci
fice floretei. Așa se și explică, 
în bună măsură, succesul flore- 
tistului Kuki (bazat pe tempo 
și ripostă) și în proba de spa
dă.

specialiștilor, 
sabia. O duzină 
Frunză, I. Pan- 
Nuță, Gh. Papu- 
M. Stan, D. A- 

Păunescu, K.

în 
se

Paul SLĂVESCU

• COMPETIȚIA POLISPORTIVA 
FEMININA, .Cupa fetelor gor- 
jene“, care în etapele preliminare 
a întrunit la startul probelor de 
atletism, volei, șah și tenis de 
masă cîteva mii de participante, 
l-a încheiat zilele trecute, cînd la 
Tg. Jiu s-au întrecut, în finală, 300 
de fete. Trofeul a revenit elevelor 
de la Liceul din Motru. • LA 
BĂILE HERCULANE s-au desfășu
rat întrecerile „Aipiniadei Bana
tului**, onorate de prezența unor 
alpiniști din București, Brașov, 
Oradea și, evident. Timișoara. Pe 
echipe au ciștigat Universitatea 
București (Maria Colcea și Livia 
Cotor) care a escaladat Traseul 
Haiducilor — gradul de dificultate 
categ. 4 B și Rapid Oradea (Ion 
llieș și Carol Koicsa) pe traseul 
Fisura Diavolului categ. 4 B și 
Dinamo Brașov (Gheorghe Bota și 
Ion Fetea) — la tineret. Clasa
mentul pe cluburi : 1. Politehnica 
Timișoara, 2. Universitatea Bucu
rești, 3. Dinamo Brașov. • PESTE 
200 DE ELEVI pînă la 14 ani s-au 
întrecut duminică la Roșiori de 
Vede în concursul atletic dotat cu 
cupa „Tinere speranțe”. Printre 
cîștigători s-au numărat : V. Ra
dulescu și Victoria Dane (de la 
$c. gen. 1) la 60 m, Raisa Stancu 
(Șc. gen. Crîngeni) la săritura în 
lungime, Stela Manea (Șc. gen. 1) 
și FI. Mincâ (Șc. gen. 2) la înălți
me. • IN PARCUL TINERETULUI 
din Ploiești a avut loc deschide
rea anului sportiv școlar și univer
sitar, care a prilejuit o adevărată 
sărbătoare sportivă. Sute de elevi 
s-au întrecut la handbal, volei, 
fotbal, tenis de cîmp și de masă,

Iar peste 1 000 de fete $î băieți 
ou participat la o întrecere de 
cros. In mobilizarea elevilor s-au 
evidențiat liceele Mihai Viteazul, 
Pedagogic și Chimie. • O SERIE 
DE TINERI din Tîrgoviște au 
concurat în finala «Cupei U.T.C.” 
la tenis. Pe lista cîștigâtorilor 
și-au înscris numele Ion $esu (9— 
10 ani). Florin Ristache (categ. 11— 
14 ani), Daniel Stânescu (15—18 
ani), Sorin Ertic (19—25 ani) — toți 
de la Metalul Tîrgoviște și Lilîano 
Iliescu (Liceul Enăchițâ Vâcârescu).
• INTR-O SERIE DE COMUNE 
din județul Ilfov, ca de exemplu, 
Chirnogi, Periș, Vidra și Mihâilești 
terenurile de fotbal au fost gazo- 
nate, vestiarele reparate și s-au 
completat magaziile cu echipa
ment. • C.S. BRĂILA a organizat 
o frumoasa și reușită acțiune ciclo
turistică, cu participarea a 200 de 
tineri, care a avut ca obiectiv vi
zitarea stațiunii Lacul Sărat.
• PESTE 800 DE PIONIERI s-au 
întrecut la un cros organizat la 
Drobeta T. Severin. O frumoasă 
comportare au avut micii atleți din 
Izvoru Bîrzii și cei de la $c. gen. 
2 din orașul dunărean. • IN 
«CUPA DE CRISTAL- la șah, com
petiție organizată Io Arad de 
către comitetul sindicatului al Con
siliului popular municipal, pe pri
mele trei locuri s-au clasat : Mir
cea Groza, Lîviu Marian și Ște
fan Bartoș.

CORESPONDENȚI : M. Bălol, F. 
Arcan, FI. Dumitru, N. Ghidu, M. 
Avanu, D. Moraru-Slivna, C. Ale
xandru, Gh. Manafu fi R. Hârduț.

GEORGE CHIRALEU 
președintele Colegiului central 

al arbitrilor ; antrenor

care Dinamo a dominat-o net, 
cîștigînd poate mai clar decît o 
arată scorul final : 5—3. Ambi
țioși, dornici să-și ia revanșa 
după insuccesul din cupă, di- 
namoviștii au imprimat încă 
din start un ritm extrem de 
rapid, executînd cu măiestrie 
un presing intens pe tot tere
nul și mai cu seamă în trei
mea de apărare a hochciștilor 
de Ia Steaua. Aceștia din urmă, 
surprinși de forcingul adversa
rilor au pierdut cadența, fiind 
foarte rapid la un pas de k.o. : 
3—0 pentru Dinamo după 15 
minute de joc ! în tot acest 
timp, apărarea echipei Steaua, 
în frunte cu altădată redutabi
lul Netedu, a dat frecvente 
probe de stîngăcie, întîrziind 
jocul în propria treime și pă
șind neinspirat. Dar, cînd totul 
părea terminat, majoritatea ce-

DIN TOATE SPORTURILE
AUTO ..raliul castani- 

LOR“. AJUNS LA CEA 
DE A CINCEA EDIȚIE. s-a 
bucurat si în acest an de un fru
mos succes. La probele combina
te de zi si noapte — pe un tra
seu de 714 km — au luat parte 
36 de echipaje Raliul, desfășu
rat pe teritoriul județului Mara
mureș, a dat următorii cîștigă
tori : clasa a 2-a. D. GIndu — D. 
Marica (I.O.B. Balș): clasa a 4-a, 
L. Borbely — Ad. Boldijar (U- 
niversitatea Brașov): clasa a 5-a. 
Z. Szentpaly — D. Rujan (Trac
torul Brașov) In clasamentul ge
neral individual: 1. L. Borbely, 
2. L Moldovan. 3. G. Mohora. Pe 
echipe: 1. Universitatea Brașov, 
2. I.O.B. Bals. 3. Motor IRA Cluj- 
Napoca. 4. Voința Timișoara (V. 
SASĂRANU, coresp.).li mn comisia județeană JULIU DE ATLETICA GREA 
PRAHOVA organizează la 
tul acestei săptămîni etapa 
a competiției interjudețene.
Prahova" la judo. După __
etapă în această întrecere inedită 
conduce Otelul Tîrgoviște (3 vic
torii). pe locurile următoare aflîn- 
du-se echipele Metalul Plopeni 
(2 v). Sănătatea Alexandria (lv) 
si Flacăra Plopeni (o v). (Fl. AL- 
BU-coresp.).

sfîrși- 
a n-a 
„Cupa 
prima

NATATIF DINAMOVIADA LA nnmiic MAGDEBURG. Ince- 
Dînd de vineri, timp de 5 zile, la 
Magdeburg vor avea loc întrece
rile Dinamoviadei la înot, polo și 
sărituri. Clubul Dinamo Bucu
rești a deplasat la această com
petiție echipa de polo, care cu
prinde printre alții pe C. Frătilă. 
Gh. Zamfirescu. D. Popescu, A. 
Nastasiu si V. Rus. precum sl 17 
înotători, in rîndul cărora se află 
surorile Anca și Daniela Geor
gescu, Adrian Horvat. Carmen 
Bunaciu. Ion Miclăus S.a.
p/"\p|Z-p IN ZILELE de 25—26
"UrlLC octombrie se dispută
la Sangerhausen (RD. Germană) 
tradiționala competiție internațio
nală individuală. „Cupa Werner 
Seelenbinder". la care participă 
Si doi popicari români: Ilie Băiaș 
(Constructorul Galați) 
Trandafir (Laromet _____  . .
La întreceri vor mal fi prezenți 
sportivi din Cehoslovacia. Iu
goslavia. Ungaria, Polonia si, evi
dent, R.D. Germană. • SlMBA- 
TA si DUMINICA va avea loc în 
Capitală, pe arena Voința, finala 
competiției de masă Voințiada 
organizată de UCECOM. La între
ceri participă cîstigătorii, fete și 
băieți, din cele 10 zone prelimi
nare.
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5-3 IN PRIMA
lor prezenți întrezărind o vic
torie facilă a dinamoviștilor, 
(în ciuda faptului că diferența 
se redusese : 3—1), Steaua a 
avut — spre meritul ei — o pu
ternică revenire la începutul re
prizei secunde, cînd în interva
lul a numai 20 de secunde a 
realizat două goluri (primul 
dintre ele la capătul unei com
binații „ca la carte*4), obținînd 
egalarea (3—3). A urmat peri
oada cea mai frumoasă a re
prizei și a derbyului, cînd am
bele formații au dat totul pen
tru victorie. Mai pcrcutanți și 
cu un travaliu demn de toată 
lauda, dinamoviștii și-au ma
sat tot mai evident adversarii 
în propria treime, înscriind de 
două ori. în ultima repriză, jo
cul a lîncezit, Dinamo apărîn- 
du-și exact și prompt avantajul 
de două goluri, iar Steaua lă- 
sînd impresia că este resem
nată.

RUGBY IN MECIUL A- 
MICAL dintre se

lecționata de tineret a Bucureș- 
tiului si cea a Varșoviei, victoria 
a revenit sportivilor noștri cu 
scorul de 34—6 (16—3) • ULTI
MA ETAPA a turului Diviziei A 
este programată pe 26 octombrie. 
Echipele din prima divizie rămîn 
însă angajate în activitatea com- 
petitională. ele urmînd să parti
cipe la meciurile din ..Cupa fede
rației". Etapa a Ii-a. pe 2 noiem
brie • PRIMUL MECI INTERNA
TIONAL din actualul sezon. la 
nivelul reprezentativelor de seni
ori va reuni la 2 noiembrie, la 
București, echipele României și 
Poloniei. în cadrul campionatului 
european Lotul tării noastre cu
prinde 27 de jucători, printre care 
Mușat, Munteanu. Dărăban. Pos- 
tolache. Al. Pop. Nicolescu. Bu- 
cos. Nica„ Motrescu. Constantin 
Si Durbac. • JOI la orele 13 fe
derația de specialitate organizează 
o conferință de presă (la sediul 
ei din str. Vasile Conta). Pe or
dinea de zi: momente din turneul 
întreprins în Noua Zeelandă si 
preparative pentru meciul cu 
Franța • CAMPIOANA PRO
VINCIEI AUCKLAND (Noua Ze
elandă) care va susține un „a- 
mical" cu o selecționată divizio
nară. în ziua de 9 noiembrie este 
așteptată să sosească în Capitală 
In ziua de 5 noiembrie.
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I VALENȚELE LUI
șitele intreceri de la Sibiu FOTBM

SANCȚIONAREA UNOR ABATERI

Șl TOTUȘI A FOST UN DERBY...!

ILIE FLOROIU
Foto : V. CÎRDEI — Sibiu
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gram care să atragă și să men
țină in activitate un mare nu
măr de atleți și atlete, fie pen
tru a-i specializa în acest gen 
de alergări, fie pentru a-i pre- 
găti_ în vederea curselor pe 
pistă, fie... pentru ambele sco
puri. Propunerea ne-a fost su
gerată tocmai de afluența ti
neretului spre cros, de utilita
tea generală a acestei alergări 
în dezvoltarea atletului. Fa
zele preliminare ale campiona
tului republican de cros nu se 
bucură de atenția cuvenită și, 
oricum, ele nu oferă decît una 
sau două întreceri anuale. O 
așezare pe un program judi
cios întocmit, pe sezoane, a în
trecerilor de cros poate contri
bui la un reviriment general 
al atletismului.

întrecerile de la Sibiu ne-au 
arătat încă o dată — dacă mai 
era nevoie — nu numai talen
tul indubitabil al constănțeanu- 
lui llie Floroiu, ci și sîrguința 
sa exemplară, seriozitatea ma
ximă cu care abordează fieca
re întrecere. Deși practic n-a- 
vea contracandidați la titlu, el 
și-a pregătit participarea cu 
deosebită atenție, iar în cursă, 
încă din start, pentru a evita 
surprizele și pentru a se su
pune la efortul maxim de care 
este capabil, s-a detașat, a 
menținut pe întreg traseul un 
ritm uniform (ridicat) de a- 
lergare, a sprintat puternic în 
final. Ilie Floroiu se educă ast
fel pentru evoluții de concen
trare intensă, se pregătește în 
competiții pentru alte competi
ții, cu adversari mai tari, cu 
recorduri la orizont. Exemplul 
lui, exemplul colaborării fruc
tuoase cu antrenorul Ion Veli- 
ciu (care implică respect reci
proc), exemplul de camarade
rie oferit colegilor de club pot 
constitui temă de meditație 
pentru mulți dintre cei ce 
populează atletismul nostru.
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Hristache NAUM

CIBINIUM“ - 
dezvoltarea orientării turistice 
acest sfirșitul lunii septembrie, de-

, _ ale catlonul de orientare pentru
iră în „Cupa Cibinium — 1975“ a fost
iturii, reluat cu cea de a Vil-a etapă,
îrves- Organizatorii speră să aibă în
etului continuare liste de start tot
fipeti- atît de bogate în participanți,
e din iar în ziua de 2 noiembrie să
irșitul premieze cele mai valoroase
ictricâ echipe. După cum se prezenta
luat-o clasamentul înaintea etapei a

1975, Vil-a, candidează cu cele mai
între- multe șanse pentru locurile de
d în- pe podium următoarele echipe :
atori- cat. Școli generale : școlile nr.

1, 4, 7, 10, 12, 18, 19 și 23 ; cat. 
efor- Șc. medii și licee : Șc. I.P.A.S., 

or a- liceele Pedagogic, Mecanic nr. 
•ijinul 1, Ind. Alimentară, Construcții 
nd a- nr. 2, Mecanic nr. 2. Liceul nr. 
rtului 2 și Lie. Gh. Lazăr.
□ortul Succesul de care se bucură 
■nt al acest gen de competiție la Si-
1 ca- biu, a determinat federația de
litate, specialitate să introducă „de-
>entru catlonul de orientare" în alte

reu- 10 județe din țară unde există
șapte și terenuri adecvate și sufi-
:olari, ciente cadre organizatorice ne-
•epre- cesare unor acțiuni sportive de
, este mare amploare. Exemplu! Si-
ă in- biului începe — așadar — să
■ecere fie extins.

ă, la Sebastian BONIFACIU
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Aseară, Comisia centrală de 
competiții și disciplină a luat 
în discuție incidentele și aba
terile săvirșite la meciul Poli
tehnica Timișoara — F.C.M. 
Reșița. Lucrările Comisiei au 
fost mult ușurate de poziția pe 
care au avut-o cele două clu
buri. Ambele au făcut o ana
liză profundă a celor întîm- 
plate, au recunoscut faptele 
fără nici un echivoc, luînd ele 
o serie de sancțiuni împotriva 
celor vinovați. Astfel :

— masorului Weiss Vasilc 
(F.C.M. Reșița), care a venit la 
teren în stare de ebrietate, și 
a aruncat cu o sticlă în pu
blic, i s-a desfăcut contractul 
de muncă.

— Munteanu 
(F.C.M. Reșița) 
dați pe trei și, 
tapă.

— Istrătcscu

și Filipesca 
au fost suspen- 
respectiv, o e-

(Politehnica Ti-

I
ACTUALITĂȚII
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• UNGARIA — ROMÂNIA 
(TINERET SUB 23 DE ANI) In 
programul de pregătire al se
lecționatei de tineret (sub 23 de 
ani) a țării noastre figurează 
și jocul cu reprezentativa simi
lară a Ungariei. Partida se va 
disputa la 12 noiembrie, în o- 
rașul Gyula. în aceeași zi, la 
Tîrgoviște se întîlnesc selecțio
natele de tineret (sub 21 de ani) 
ale celor două țări.

• BOGAT PROGRAM DE 
JOCURI AL REPREZENTATI
VEI DE JUNIORI. Avind în 
vedere că, în primăvara anului 
viitor, selecționata de juniori a 
României are de susținut par
tidele, tur-retur cu Cehoslova
cia, (la 28 martie și 14 aprilie), 
din preliminariile turneului 
U.E.F.A., în această toamnă, 
F.R.F. a asigurat echipei un 
bogat program dc jocuri ami
cale. Astfel, la 29 octombrie, 
va intilni la Oradea, selecțio
nata similară a Ungariei, ur- 
mînd ca, la 5 noiembrie, să sus
țină revanșa, în deplasare, în- 
tr-un oraș care va fi desemnat 
de federația din Budapesta. în
tre 13—19 noiembrie, selecțio
nata țării noastre va participa 
la tradiționalul turneu de la 
Monaco (Franța), unde au mai 
fost invitate reprezentativele 
Belgiei, Italiei, Poloniei, Iugo
slaviei, Finlandei și, bineînțeles, 
cea a țării gazdă.

• IERI, IN „CUPA ROMÂ
NIEI" : Știința Petroșani — Mi
nerul Ghelar 2—1 (2—1), Pe
trolul Tîrgoviște — C. S. Tîr
goviște 1—4 (0—1), A. S.
Miercurea Ciuc — Viitorul 
Gheorghieni 3—1 (2—1), Dună-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

REALA DIMENSIUNE
A ACTULUI NESPORTIV

Despre acele avertismente pu
blice sau eliminări din teren 
decise de arbitri — prin ară
tarea cartonașelor galbene sau 
roșii jucătorilor care, intr-un 
fel sau altul, încalcă legile 
sportivității — am mai scris. 
Ne ocupăm din nou de acest 
subiect in speranța că cei în 
culpă vor înțelege bine sensul 
readucerii în prim plan a ceea 
ce mai întîlnim nedorit pe te
renurile de fotbal. Rîndurile de 
față au pornit de la cifra 61 
care exprimă numărul de car
tonașe galbene acordate într-o 
singură zi la meciurile din e- 
tapa a 9-a a Diviziei A. din 
campionatul de tineret-speran- 
țe, precum și din etapa a 8-a 
a Diviziei secunde. Mult, puțin 
— nu discutăm acest aspect, 
izbitor este faptul că 61 de ju
cători au comis una din infrac
țiunile pe care frecvent le în
tîlnim înscrise în foile de arbi
traje : „lovire reciprocă", „pro
teste la decizii", „atac violent", 
„insulte", „tragere de timp" 
etc. ; 61 de jucători, într-o sin
gură duminică, au umbrit pres
tigiul echipelor din care fac 
parte, punind sub semnul în
trebării conținutul muncii de 
educație pe care trebuie s-o 
desfășoare în permanență an
trenorii și conducătorii din clu
buri și asociații sportive. Ca 
să nu mai amintim de acele 
scene penibile din recenta în- 
tîlnire de la Timișoara, soldată 
cu 4 eliminări 1 

mișoara) a fost suspendat pe 
două etape, iar Jivan (Politeh
nica Timișoara) a fost sancțio
nat cu mustare.

Comisia de disciplină a fost 
de acord cu aceste pedepse pro
nunțate de cluburi. în plus. Po
litehnica Timișoara a primit un 
avertisment pentru insuficiente 
măsuri organizatorice, iar an
trenorilor I. Reinhardt (F.C.M. 
Reșița) și C. Rădulescu (Poli
tehnica Timișoara) li s-a in
terzis o etapă accesul în incinta 
terenului de joc.

Tot ‘ - -
Pexa 
poca) a fost suspendat pe o 
etapă, iar Coca, de la aceeași 
echipă, a primit’ o mustrare.

Acumulînd cîte trei 
șe galbene, Mulțescu 
Mureșan (A.S.A.) și 
(F.C. Olimpia) nu vor 
minică.

în ședința de aseară, 
(Universitatea Cluj-Na-

cartona- 
(Jiul), 

Hațeganu 
juca du-

rea Calafat — Chimia Rm. Vîl- 
cea 0—2 (0—0), Minerul Ocnă 
de Fier — Dierna Orșova 1—6 
(0—3), Unirea Valea lui Mihai 
— Bihoreana Marghita 1—0 
(1—0), I.R.A. Cîmpina — Me- 
trom Brașov 0—1 (0—0), F. C. 
Brăila — Chimia Brăila 2—1 
(1—1), Automobilul Brăila — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 0—1 
(0—1), A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc — C. S. Botoșani 2—0 
(1—0), Construcții Sibiu — 
F. C. Șoimii Sibiu 0—8 (0—3). 
F.I.L. Orăștie — Vulturii tex
tila Lugoj 2—1 (1—1), Progre
sul București — Flacăra roșie 
București 3—0 (2—0).

• Evident, primul raport pe 
care l-am căutat a fost cel pri
vitor la meciul de Ia Timișoa
ra, dintre Politehnica și F.C.M. 
Reșița, unde — lucru rar întîl- 
nit, mai ales la Divizia A — 
au fost eliminați patru jucă
tori, iar alți doi au primit car
tonașe galbene. Antrenorul e- 
merit Coloman Braun-Bogdan, 
care a îndeplinit funcția de ob
servator federal, spune că „pînă 
la înscrierea golului dc către 
gazde, acest „meci al ambițiilor" 
a avut o desfășurare normală". 
Dar, în acest moment, un spec
tator iresponsabil a aruncat o 
petardă, care a făcut un zgo-

Din păcate, există unii jucă
tori care privesc cu multă ușu
rință astfel de admonestări pri
mite in timpul meciurilor, dar, 
din moment ce-i intilnim foar
te des la rubrica „cartonașe 
galbene și roșii", înseamnă că 
ei nu văd în acestea reala di
mensiune a actului nesportiv 
pe care l-au comis. Pentru că 
există o astfel de dimensiune 
reală, implicit mult mai gravă 
decît adunarea contabilă de 
cartonașe sfîrșită cu o etapă de 
suspendare. Evident, suspendă
rile trec, mai ușor sau mai 
greu, însă actele nesportive, 
chiar și cele mai nevinovate, 
rămîn undeva ca o sursă per
manentă de poluare a fotbalu
lui, zeci de mii de ochi le per
cep și Ie interpretează ca ata
re. După cum bine știm, mii și 
mii de copii, de școlari, care 
îndrăgesc fotbalul, urmăresc un 
„model sportiv", vor să-1 imite 
pînă în cele mai mici amănun
te. E firesc să fie așa. Dar, din 
nefericire, micii fotbaliști de
prind și atitudinile și gesturile 
nesportive de la „idolii" lor și, 
atunci, ne mirăm de ce, la ni
velul campionatului republican 
al juniorilor, se înregistrează 
atitea și atitea încălcări ale 
sportivității 7

Inutil să aducem in plus și 
alte argumente care dimensio
nează actul nesportivilății. In
vitația la reflecție se impune !

Stelian TRANDAFIRESCU

Era firesc ca antecedentele aces
tui campionat să ne sugereze o 
victorie dinamovistă comodă. An
ticipasem și titlul : „Adio der
by...!", socotind că Rapid, în si
tuația de azi, nu va mai putea 
face față derby-urilor interbucu- 
reștene. Șl am avut surpriza să 
constatăm că Rapid are încă vita
litatea să reediteze marile meciuri 
din cuplajele bucureștene care 
atrăgeau pe stadion peste 50 000 
de spectatori. Ieri, pe Dinamo, a 
fost un singur joc, a plouat, s-a 
transmis în direct la T.V., șl to
tuși, circa 15 000 de spectatori au 
înfruntat rigorile toamnei în tri
bune, încălziți însă de un meci de 
fotbal disputat, cu un angajament 
demn de jocul modern, al am
belor echipe, pasionant, cu bune 
realizări, în pofida terenului alu
necos și. pe alocuri, desfundat. In
tr-un fel, ambiția dinamoviștilor 
de a se reabilita după eriticile se
vere din Cupa campionilor euro
peni, de a se apropia de Steaua, 
în alt fel dorința rapidlstă de a de
monstra că posibilitățile echipei 
sint pe deasupra locului precar 
din clasament, au condus la o în- 
tîlnire foarte spectaculoasă si 
echilibrată, chiar dacă Dinamo a 
avut mai multe ocazii de gol. Pînă 
în momentul in care, DUMITRA- 
CHE, introdus in joc în min. 61, 
a șutat de la 16 m, sus. la încheie
tura barelor și bravul lonită a tre
buit să se dea bătut: 2—1 pentru 
Dinamo în min. 62, după ce Di
namo deschisese scorul in min. 2 
prin DUDU GEORGESCU (șut sec 
de la 8 m, pe jos) iar Rapid ega
lase în min. 12 prin LEȘEANU 
(preluare de la 3—4 m în plasă, 
după ce portarul ștefan respinse
se mingea șutată foarte puternic 
de Manea). In ultimele 30 de mi
nute ale jocului Dinamo cîștlgă în 
mod net dreptul la victorie, prin

Stadion Dinamo ; teren alunecos ; timp noros. ploaie : spectatori, 
aproximativ 15 000. Au marcat : DUDU GEORGESCU (min. 2 și 78— din 
11 m), DUMITRACHE (min. 62), LEȘEANU (min. 12). Raport de cor. 
-«■- *. 7—8 Raportul șuturilor la poartă : 22-13 (pa spațiul porții: 16—4).

DINAMO : Ștefan - Mateescu, G. SANDU, SATMAREANU II, Lucuță 
- Dinu, D. Georgescu, DOBRAU — R. Nunweilter, Vrinceanu (min. 61 
DUMITRACHE). LUCESCU (min. 88 Custov).

RAPID : IONIȚĂ - Pop. GRIGORAȘ. Nițâ, Iordan - ANGELESCU. 
Petcu (min. 74 M. Stelian), Savu — Leșeanu. Neogu (min. 65 Bortales), 
MANEA.

A arbitrat C. Dinulescu ; Io linie : Gh. Vasilescu I ți N. Georgescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : G. SANDU, MANEA ; Trofeul Petschovschi : 9 ; 
lo tineret-speronțe : 5-2 (1—1)

eț PUTEA SA FIE 
ALTFEL, DAR...

terenului și, de aici, dis- 
întreruperea jocului și lo- 
reciprocă dintre Muntea- 
Istrătescu, soldată cu eli-

nr. 
fost 

cu
Ș> 

pe- 
lo-

mot extrem de puternic. Reac- 
ționînd și mai iresponsabil, ma
sorul formației F.C.M. Reșița, 
Vasile Weiss, a azvîrlit o sti
clă în tribune, sticla a fost re- 
trimisă de un spectator în in
cinta 
cuții, 
virea 
nu și 
minarea acestora.

Cu procesul verbal 
2 384 922, Vasile Weiss a 
amendat de către miliție 
1 500 lei. A fost identificat 
spectatorul care a aruncat 
tarda. El se numește Ion 
nescu și este angajat la între
prinderea „Electromotor". Prin 
procesul verbal nr. 835 415, el 
a fost amendat. Nu au ce căuta 
pe stadioane acei indivizi care își 
manifestă supărarea sau bucu
ria aruneînd petarde și creînd 
astfel agitație in tribune și pe 
teren. /

Printre cei eliminați în acest 
meci figurează și Munteanu 
(F.C.M. Reșița). Același Mun
teanu care fusese suspendat pe 
viață după jocul Sport Club 
Bacău — Dinamo, de acum doi 
ani, dar, după un timp, a fost 
iertat. Această situație l-ar fi 
obligat pe Munteanu să devi
nă ’ un exemplu de disciplină. 
Așa cum s-a comportat la Ti
mișoara, el vine, însă, să arate 
că greșeala s-a făcut nu atunci 
cînd a fost suspendat, ci cînd 
a fost iertat.

• A fost sau nu a fost re
gulamentar golul cu care Di
namo a luat conducerea în me
ciul cu Universitatea Cluj-Na
poca 7 Așa cum se petrec lu
crurile la executarea unei lo
vituri de colț, mai mulți apără-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ!
LA 26 OCTOMBRIE 1975, 

A DOUA TRAGERE

LOTO 2
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 19 OCTOMBRIE 1975:

Categoria 1: (13 rezultate) 1246,35 
variante a 88 lei

Categoria 2: (12 rezultate)
12.086,15 variante a 20 lei

Intrucît valoarea unitară a pre
miilor de categoria 3 (11 rezulta
te) a fost sub plafonul de 20 lei, 
fondul a fost atribuit, conform 
regulamentului, celorlalte două 
categorii.

DINAMO 3(31 BRAPID
ceea ce de altfel o departajase de 
Ia bun început : joc în atac supe
rior, chiar dacă Vrînceanu era 
slab. Dumitrache a readus mult 
din clasa de joc de altădată a ata
cului dinamovist, printr-o com
portare aproape de nivelul celor 
mai bune evoluții personale, în 
așa fel îneît, cu toată lipsa de re
zistență actuală pentru 90 de mi
nute de joc, se poate pune proble
ma introducerii lui în lotul repre
zentativ pentru partida cu Spania 
de la București. In min. 78 Dumi
trache a întreprins o acțiune per
sonală, a trecut de Grigoraș, 
inaintînd singur spre poarta lui 
Ion iță, Grigoraș t-a faultat, din 
spate, arbitrul a lăsat avantaj 1 
Dumitrache s-a dezechilibrat fără 
să cadă, a pătruns în careu, a 
vrut să treacă de Ioniță, dar aces
ta l-a faultat în mod clar. Penal- 
ly-ul dictat de arbitru a fost 
transformat „ca la carte" de către 
DUDU GEORGESCU, printr-o fentă 
înșelătoare, cu lovitură plasată. La 
3—1 meciul a fost jucat, chiar dacă 
în min. 86 Leșeanu a ratat copilă
rește de la 6 m iar în min. 88 
Ioniță s-a opus cu brio lui Șăt- 
măreanu șl Dumitrache (foarfecă 
pe spate) împiedicînd mărirea sco
rului la 4—1.

O remarcă specială pentru arbi
trul Constantin Dinulescu care a 
condus bine o partidă dificilă, 
în condițiile terenului greu și al 
angajamentului total al celor două 
echipe.

Aurel NEAGU

pre- 
central al 

însă că 
fel de in- 
acordat pe

tori și atacanți s-au înălțat, în- 
cercînd primii să respingă min
gea, iar ceilalți s-o trimită în 
poartă. O bună parte dintre cei 
care au asistat la meci apreci
ază că în cursul acestei lupte 
aeriene portarul Salomir a fost 
obstrucționat. Observatorul fe
deral Simion Mindreș, 
ședințele Colegiului 
arbitrilor, consideră 
„n-a existat nici un 
fracțiune, golul fiind 
bună dreptate de către arbitrul 
Moraru, care se afla aproape de 
fază". _

• Cinci jucători de la Poli
tehnica Iași — Nemțeanu, Cio- 
cirlan, Roniilă II, Simionaș și 
Costea — notați cu 9 de către 
observatorul federal Vasile Du
mitrescu, la partida cu Rapid. 
Ne bucură. Pentru Politehnica 
și pentru fotbal, în general. Cu 
un an in urmă, echipa ieșeană 
de-abia scăpa de retrogradare, 
iar jucătorii ei cu greu „prin
deau" cite un 7 sau un 8. Dar, 
este prea devreme pentru ca 
Politehnica să fie liniștită. Au 
mai fost campionate în care, 
în tur, ieșenii s-au aflat în pri
mele locuri. 
cătorii ei să 
cru...

• Arbitrul 
sportivitatea cu care

apărat
C.F.R.
Bihor, 

Birsan

Și e bine ca ju- 
nu uite acest lu-

C. Dinulescu re-
marcă 
și-au 
de la
F. C. 
Mihai
entuziasta galerie a bihorenilor. 
De acord cu entuziasmul, dar 
nu și cu unele scandări, pe cît 
de jignitoare, pe atît de ne
drepte. Ia adresa arbitrului.

șansele jucătorii 
Cluj-Napoca și 
iar observatorul 
amintește despre

Jack BERARIU

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 22 

OCTOMBRIE 1975
Extragerea I: 17 1 28 33 9 2. Ex

tragerea a Il-a: 7 10 45 27 21.
Fond general de cîștiguri: 672.153 
lei.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 12 OCTOMBRIE 1975
Categoria 1

36.315 lei: 
cat. 3: 
107,00 a oto iei; vav. <»• «*
200 lei: cat. 6: 3.266,00 a 100 lei. 
Cistigul 
goria 1

2,50 variante a 
cat. 2: 5.00 a 18.158 lei: 

27,25 a 3.332 lei; cat. 4:
848 lei: cat. 5 : 491,50 a

de 36.315 lei de la cate- 
• a fost obtinut de STE

LIAN PLOSCEANU din Tr. Mă
gurele.



Baschet internațional in Capitală SPORTUL
Campionatele europene de volei de la Belgrad

Deosebit de spectaculoasă a 
fost intilnirea amicală de bas
chet desfășurată, marți seară, 
între Dinamo București, cam
pioana țării noastre, și Dinamo 
Moscova, formație clasată pe 
locul 3 în campionatul U.R.S.S. 
(după Ț.S.K.A. și Spartak Le
ningrad). Sportivii români au 
manifestat o bună pregătire și 
vervă de joc, izbutind, după o 
întrecere echilibrată pînă spre 
final, să-și adjudece victoria cu 
scorul de 113—103 (65—62). In 
felul acesta, bucureștenii s-au 
revanșat pentru înfringerea la 
limită (74—76) suferită cu pu
țină vreme în urmă, cu prilejul 
„Dinamoviadci1* de la Gdansk. 
Oaspeții, cu un lot redutabil 
din care au făcut parte și cu- 
noscuții internaționali Sidiakin, 
Boîoșev, Blik, Goncearov, au 
prestat un joc de înaltă cali
tate (am remarcat mai cu sea
mă precizia aruncărilor de la 
distanță și semidistanță), dar 
au trebuit să cedeze în fața 
plusului de ambiție și de vi-

VIZITA LA C.N.E.F.S
Membri ai delegației Uniunii 

Democraților pentru Republică 
(U.D.R.) din Franța care între
prinde o vizită în țara noastră, 
Michel Barnier, membru al 
Consiliului Național al U.D.R., 
funcționar superior la cabinetul 
secretarului de stat pentru ti
neret și sport, și Louis Bobet, 
membru al Consiliului Național 
al U.D.R., președinte director 
general al firmei „Thalassa In
ternational11 din Quiberon (cu
noscut, de altfel, cititorilor noș
tri ca unul din marii cicliști 
ai lumii, ciștigător de 3 ori al 
Turului Franței) — au făcut o 
vizită la sediul Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport. Oaspeții au fost salutați 
de Lia Manoliu, vicepreședinte 
al C.N.E.F.S.

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE BOX
(Urmare din pag. I)

meciul a fost de un rar drama
tism, presărat cu faze de mare 
spectacol pugilistic, în care 
combatanții au luptat pentru 
victorie pînă la epuizare. Deși 
succesul rapidistului a fost de 
necontestat, Zilberman a tre
buit să treacă deseori prin 
momente dificile, fiind și nu
mărat în primele secunde ale 
reprizei a doua. Experiența sa 
net superioară l-a ajutat, în fi
nalul meciului, să-și valorifice 
la maximum ultimele resurse 
fizice și să nu-i permită lui 
Didea, mai proaspăt în ultimele 
minute (în ciuda faptului că 
fusese și el numărat de două 
ori In primele reprize și, eu 
24 de ore înainte, susținuse me
ciul cu I. Mocanu), să obțină 
victoria. Meciuri frumoase au 
fost și cele ale cocoșilor I. Că
prărescu — M. Donciu, I. Ena- 
che — C. Buzduceanu, Șt. Du
minică — I. Lungu etc. Păcat 
că ultimul dintre acestea s-a 
încheiat cu o decizie în necon- 
cordanță cu realitatea. Dacă și 
pînă acum au existat verdicte 
care au stîrnit comentarii con
tradictorii (T. Tudor — I. Ma- 
reș, I. Guță — J. Vancea, C. 
Ștefanovici — Gh. Ilie etc), 
n-am putut niciodată afirma că 
a fost vorba despre o hotărîre 
nedreaptă a arbitrilor așa cum 
s-a întîmplat de data aceasta. 
Pugilist talentat, care a lovit 
mai mult și mai precis, a boxat 
mai tehnic, tînărul (19 ani) Ion 

totuși declaratLungu, a fost 
învins...

In reuniunea 
pă amiază, în 
s-au înregistrat multe victorii 
înainte de limită, cea mai fru
moasă partidă au realizat-o 
„muștele1* Faredin Ibrahim și 
foștul său coleg de sală, stelis- 
tul Dinu Condurat. Așa după 
cum începuse meciul, se părea 
că vom asista la o nouă surpri
ză : înfringerea campionului ca
tegoriei. Condurat a debu
tat printr-o ofensivă perma
nentă, a lovit mai mult și. șl-a 
adjudecat prima repriză, în 
timp ce Ibrahim nu a arătat o 
prea mare precizie în lovituri, 
iar eschivele nu erau chiar așa

de miercuri du- 
cursul căreia 

goare al bucureștenilbr. Au În
scris : Popa 25. Niculcscu 24, 
Diaconescu 23, Novac 17, Ivas- 
cenco 10, Chivulescu 7, Geor
gescu 7 pentru Învingători, res
pectiv Sidiakin 26, Blik 23, Gon- 
cearov 20. Boîoșev 11, Sologub 
9, Bahirev 8, Fedorinov 4, Fes- 
cenko 2.

Și meciul de aseară, dintre 
Steaua și Dinamo Moscova, a 
creat un spectacol sportiv foar
te atractiv, presărat cu contra
atacuri, acțiuni poziționale ra
pide, aruncări precise la coș. 
Și evoluția scorului a contri
buit la succesul disputei, tn 
prima repriză oaspeții au avut 
la un moment dat un avans 
de 12 puncte (46—34) pentru 
ca, pînă la pauză, bucureștenii 
să refacă și, în continuare, să 
obțină avantaj cî.știgînd în fi- 
nai cu 103—96 (51—50). Au
marcat: Cernat 33, Oczelak 25, 
Molnar 12, Cîmpeanu 10, Pîrșu 
9, Dumitru 8, Tarău 4, Zdren- 
ghea 2 pentru Steaua, Sidiakin 
43 (!), Boîoșev 20, Fedorinov 
8, Blik 11. Gonccarov 6, Lezi- 
cov 1, Bahirev 4. Popkov 3.

Astăzi, de Ia ora 18, in sala 
Dinamo, are loc partida Dina
mo București — Dinamo Mos
cova.

TURffiE ZONALE FEMININE DI ȘAH
în turneul zonal feminin de 

șah de la Karlovy Vary, după 
12 runde, în fruntea clasamen
tului a trecut maestra iugosla
vă Katia Jovanovici, 
urmată ____' ’ ___
8'A P, Gheorghieva (Bulgaria) 
- 7*/a ....................................
Eretova 
Polihroniade, 
mânia), 
Asenova (Bulgaria) 
(1) etc. Rezultate din runda a 
12-a : Jovanovici — Weichert 

cu 9 p, 
de Fcustel (R.D.G.) —

p, Karakas (Ungaria), 
(Cehoslovacia) — 7 p, 

Baumstark (Ro- 
Hoffmann (R.D.G.), 

6l/2 P

de prompte. Treptat, însă, în- 
cepînd din rundul 2, constăn- 
țeanul a pus stăpînire pe meci, 
profitînd și de lipsa de decizie 

adversarului.a

REZULTATE TEHNICE:
MARȚI, gala I : cat. COCOȘ) 

Tone (BC Galați) b. ab. 2 Scă
pau (C.S.M. Tulcea), Dumitres
cu (Steaua) b. ab. 3 Voinescu 
(B.C Brăila), Dobăeș (Met. Boc
șa) b, dese. 1 Kiss (A.S.A. Cluj- 
Napoca), Buzduceanu (Steaua) 
b. p. (5—-0) Enache (Voința Ma
cin), Duminică (B.C. Galați) 
b. p. (3—2) Lungu (Dunărea 
Galați), Barbu (Litoral Mang) 
b. p. (4—1) Donose (Dinamo Bv), 
Popa (Met. Buc) b. p. (5—0) 
Dorobanțu (Dinamo Buc), Că
prărescu (Steaua) b. p. (3—2) 
Donciu (Ceahlăul P. Neamț) ; 
PANA : Ploeșteanu (Met. Buc.) 
b. ab. 2 Roșea (B.C.' Brăila), 
Tudor (Steaua) b.p. (4—1) Bu- 
teseacă (B.C. Galați), Georgescu 
(C.S.M. Cluj-Napoca) b.p. (5—0) 
Guță (Steaua), Ciochină (Stea
ua) b. p. (5—0) Loloț (Dinamo 
Buc.). Gala II : cat. UȘOARA î 
Budușan (Met. Buc.), b.p. (4—1) 
Teofil (Voința Buc), Cuțov (Di
namo Buc.), b. ab. 3 Chingaru 
(Rafinorul PI.), Lică (Farul) b.p. 
(4—1) Duca (Crișul), Dobrescu 
(Dinamo Buc.) b, p. (5—0) Ceai- 
kovski (Nicolina) ; MIJLOCIE 
MICA : Zilberman (Rapid) b. p. 
(5—0) Didea (Dinamo Buc), Mi
ron (AJS.A. Tg. M.) b. ab. 1 
C. Ciochină (Steaua), Istrate
(B.C. Galați) b. neprez. I. Tîrîlă 
(B.C. Galați), Tîrboi (Farul)
b. p. (4—1) Stroe (Met. Buc.); 
SEMIGREA : Văran (C.S.M. Re
șița) b. ab. 2 Bunea (B.C. Bră
ila), -'Vrînceanu (Dinamo Buc.) 
b. ab. 1 Bratu (Voința PI.), 
Matache (Hidrot. C-ța) b. ab. 3 
Chifu (Dinamo Bv.), Dafinoiu 
(B.C. Brăila) b. p. (5—0) Lazea 
(Mot. Arad). MIERCURI, gala 
I : cat. MUSCA : — Gruescu 
(Steaua) b.p. (5—0) Toaso (ASA 
Tg. M), Robu (B. C. Brăila) 
b. ab. 3 Toma (Litoral Mang), 
Dinu (Dinamo Buc) b.p. (5—0) 
Mustafa (Farul), Ibrahim (Fa
rul) b. p. (5—0) Condurat (Stea
ua); MIJLOCIE: S. Tir'* 
C. Galați) b. ab. 2 
(ASA Cluj-Napoca), 
(B. C. Galați) b.ab.
(Voința Buzău,) Năstac (Steaua)

— - <“•Lăcătuș
Chiracu

2 Deșliu
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După cum se știe, pentru 
turneul final masculin s-au ca
lificat echipele Poloniei, 
pioanâ mondială, U.R.S.S., 
hoslovaciei, Iugoslaviei, ~ 
niei și Bulgariei, 
serii au furnizat 
ratarea calificării de către e- 
chipa R.D. Germane (fostă cam
pioană mondială) care, pier- 
zînd cu 0—3 meciul cu repre
zentativa U.R.S.S., a totalizat 
numai 4 puncte față de ceie 5 
ale voleibaliștilor bulgari.

în ultimul meci din serii, re
prezentativa țării noastre a în
vins echipa Belgiei cu 3—0 (7, 
8, 9). In celelalte jocuri din ul
tima zi a preliminariilor s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : Polonia — Iugoslavia 

.0, Italia — Ungaria 3—0, 
Bulgaria — Franța 3—0 și 
Cehoslovacia — Olanda 3—0. 
în turneul final Iugoslavia, 
Bulgaria și România au intrat 
handicapate de înfrîngcriie din 
serii în fața Poloniei, U.R.S.S. 
și, respectiv, Cehoslovaciei.

La feminin, în turneul final 
pentru locurile 1—6 s-au cali
ficat echipele Ungariei, R. D.

cam- 
Ce- 

Româ- 
Jocurile din 
o surpriză i

1—0 ; Karakas — Eretova 
V2—*Z»> Gheorghieva — Feustel 
1—0. Restul partidelor s-au în
trerupt.

La Pola, conduce Lemaciko 
(Bulgaria), cu 9y-p(l). Suzana 
Makai (România) se află pe lo
cul 5, cu 8 p, iar Margareta 
Teodorescu — pe locul 6, cu 
7 p. Makai a ciștigat la Po- 
drajanska și a remizat cu 
Hillary, iar Teodorescu a în
vins-o pe Ferrer.

Hiera (Litoral Mang),
(Rapid) b. p. (5—0)

(Steaua) ; GREA :

Sibiu), 
b.ab. 2 
Cozma
Vișan 

COCOȘ:

b. ab. 2 
Culineac 
Chipirog 
Alexe (Dinamo Buc) b. p. (5—0) 
Iancu (Muscelul), Axente (Stea
ua) b. p. (5—0) Giurcă (Met. 
Tîrgoviște), Dascălu (Farul) 
b. p. (5—0) ' ---------
Drobeta —
(Dinamo Buc.) b.k.o. 
rescu (C.S.M. Reșița).
Cat. SEMIMUSCA : 
(Steaua) b.p. (5—0) 
(Met. Plopeni), Ganea 
b.p. " 7 :
Turei (Voința Cj-Nap.) 
Coman (BC Brăila), 
(Din- Buc.) b.p. (5—0) 
(Oțelul Tgv.) ; cat. ~ 
Dumitrescu (Steaua) b.p. (5—0) 
Tone (BC Gal.), Dobăeș (Met. 
Bocșa) b. dese. 2 Buzdugeanu 
(Steaua), Duminică (BC. Gal.) 
b.p. (5—0) Barbu (Lit. Mang), 
Popa (Met. Buc.) b.p. (5—0) 
Căprărescu (Steaua) ; cat. SE- 
MIUȘOARA : Ștefanovici (Din. 
Buc.) b. ab. 2 Ciubotaru (Viit. 
Timiș-), Sirbu (Met. Bocșa) 
b.p. (3—2) Ghiță (Steaua), Vlad 
(S.C. Muscel) b.p. (4—1) Adam 
(Farul), Livădaru (Steaua) 
b. ab. 3 Peia (Met. Buc.) : cat. 
SEMIMIJLOCIE : Hajnal (Stea
ua) b. ab. 2 Mihășan (I-S.C. 
Turzii), Cicu (S.C. Muscel) 
b.p. (5—0) David (Din. Buc.). 
Hoduț (Rapid) b. ab. 2 Moraru 
(Energ. Cîmp.), Agapșa (Farul) 
b.p. (5—0) Velcu (El. Cv.).

Giurcă
Dascălu

Sănătescu (MEVÂ 
Tr. Severin), Simon 

1 Moră- 
Gala II: 

Ghinea 
Jugănaru 
(BC Gal) 

(5—6) Niță (CSM *

IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Aseară s-au desfășurat meciurile primei manșe din etapa a doua a cupelor europene la fotbal : jocurile

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

tur în optimile de finală ale C.C.E. și Cupei cupelor 
sosit pînă la închiderea ediției.

Celelalte rezultate și alte amănunte, în ziarul de

Borussia Monch — Juventus 2—0 (2—0)
Dinamo Kiev — Akranes 3—0 (1—0)
Ruch Chorzow — P.S.V. Eindhoven 1—3 (0—1)
Hajduk Split — Molenbeek 4—0 (3—0)
Malmo FF — Bayern Munchen 1—0 (1—0)
i>erbv County — Real Madrid 4-1 (3-1)

CUPA CUPELOR
Ararat Erevan — West Ham 1—1 (0—0)
Wrexham — Stal Rzeszow 2—0 (2—0)
S.C. Anderlecht — Borat Banja Luka 3—0 (1—0)
Boavista Porto — Celtic Glasgow 0—0
Sturm Graz — Szombathely 2—0 (0—0)

și lG-imile în Cupa U.E.F.A. Iată rezultatele care ne-au 

mîine.

CUPA U.E.F.A.

Ipswich Town — F C. Bruges 3—0 (1—0)
Hertha B.S.C. — Ajax Amsterdam 1—0 (0—0»
Dundee United — F.C. Porto 1—2 (0—1)
F.C. Jena — Stal Mielec 1—0 (0—0)
Spartak Moscova — F.C. Koln 2—0 (1—0)
Slask Wroclaw — Royal Anvers 1—1 (1—0)
Athlone Town — A.C. Milan o—o
Steaua roșie — Hamburger S.V. 1—1 (1—1)
Inter Bratislava — A.E.K. Atena 2—0 (1—0)
Oesters Vaxjd — Roma 1—0 (1—0)
Duisburg — Levski Sofia 3—2 (1—2)
Galatasaray — Torpedo Moscova 2—4 (0—2)
Honved — Dynamo Dresda /2—2 (0—2)
Vasas Budapesta — Sporting Lisabona 3—1 (0—0)

10 3G8

CU IUGOSLAVIA: 2-3
Germane Cehoslovaciei. Polo
niei. U.R.S.S. și Bulgariei. în 
ultimele jocuri din prelimina
rii : R.D. Germană — R.F. Ger
mania 3—0, Ungaria — Iugosla
via 3—0. România — Olanda 
3—0. U.R.S.S. — Bulgaria 3—1 
și Polonia — Italia 3—1. Au 
intrat în turneul final cu cile 
o înfrîngere reprezentativele 
R.D. Germane, Bulgariei și Po
loniei. Reprezentativa feminină 
a țării noastre îoacă în tur
neul pentru locurile 7—12, fi
laturi de formațiile Iugoslaviei, 
K. F. Germania, Olandei, Ita
liei și Belgiei.

Aseară, în prima zi a turne
elor finale pentru locurile 1—6 
România — Iugoslavia (m) 2—3 
(11. —10, —13, 8, —9).

Astă-seară. la masculin, se 
vor juca meciurile: Iugoslavia 
— Cehoslovacia, Bulgaria — 
Polonia și România — U.R.S.S.

în turneul de consolare : 
România — R. F. Germania 
3—0 (4, 6, 11).

TREI SPORTIVI ROMANI
LA C. M. DE JUDO
începind de astăzi și pînă 

duminică, la Viena se vor des
fășura campionatele mondiale 
de judo — individual și pe e- 
chipe. La confruntările indivi
duale vor participa și trei spor
tivi români : Ștefan Pop (cat. 
ușoară), Cornel Roman și Lo- 
ghin Lazăr (cat. semimijlocie).

T

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
CIUDAD DF MEXICO, 22 

(Agerpres). în ultima zi a con
cursului de atletism din cadrul 
Jocurilor sportive panamerica
ne, cubanezul Rigoberto Men
doza a cîștigat proba de mara
ton, parcurgînd clasica distanță 
de 42,195 km in 2h25:02,81. La 
ștafeta 4x100 m, echipa S.U.A. 
a terminat învingătoare cu 
38,31 (nou record al Jocurilor), 
întrecînd Cuba — 38,46 și Ca
nada — 38,86. Săritura cu pră
jina a revenit lui Ernie Bell 
(S.U.A.) — 5,40 m. Alte rezul
tate : 1 500 m — Waldrop
(S.U.A.) 3:45,09 ; 4x400 m — 
S.U.A. 3:00.70 ; la feminin : su
liță — Sherry Calbert (S.U.A.) 
54,70 m ; 4x100 " TT *
42,90 ; 4x400 m
3:30,36.

Proba feminină 
echipe a revenit 
bei, 
cu - _ -------
La gimnastică, concursul femi-

m — S.U.A.
— Canada

de floretă pe 
___ __ formației Cu- 

' care a întrecut în finală 
9—5 selecționata Canadei.

STEAUA CONDUCE
ÎN ÎNTÎLNIREA DE TENIS

CU HONVED
a început în Capitală 
de tenis dintre echipele 
și Honved Budapesta.

6-4;
6—2 ;

Ieri 
meciul 
Steaua 
După prima zi, scorul este de 
4—0 în favoarea gazdelor : Hă- 
rădău — Meszaros 6—0, 
Sotiriu — Sziroki 6—1, o—a , 
Valeria Bălaj — Ujllegy 6—4, 
6—3 ; Trifu—Lukacs 6—4,

Astăzi au loc partidele de 
dublu.

6—2.

PE
AUTO • 

pei a treia, 
în „Turul Europei* 
pajul vest-german 
zinger 
yota“). cu 8,84 p. Pe locurile ur
mătoare se află echipajele so
vietice Anatoli Kosîrtcikov — 
Aleksandr Karamîșev (,,Lada“) — 
9,48 p și Vitold Sprukt — Andris 
Kalnais (,,Lada“) — 9.87 P-

HANDBAL • Turneul masculin 
de la Viena s-a încheiat cu vic
toria echipei Ungariei-, cu 5 p. Cu 
același punctaj, dar golaveraj in
ferior. formația R. F. Germania 
s-a clasat pe locul doi Ultimele 
meciuri: R.F Germania — Unga
ria 18—18 (7—8) : Austria — Olan
da 15—15 (9—6). a La Zurich. în 
meciul retur dintre Grasshoppers 
și Union Krems. contînd pentru 
prima etapă a C.C.E. (masculin) 
gazdele au cîștigat cu 19—11 
(10—8) In tur: 16—16.

RUGBY « La Paris. în 
amical. Franța — Argentina 
(11—6).

ȘAH • In runda a 6-a a 
mortalului Alehin" Gheller a cîș- 
tigat la Spasski iar Korcinoi l-a 
învins pe Forintos în* clasament 
conduc Gheller si Vaganian cu 
cîte 4‘/2 p a La Pitunde (URSS) 
a început meciul pentru titlul 
mondial feminin. între maestrele 
sovietice Nona Gaprindașvili și 
Nana Aleksandria. Jucînd cu al
bele. în prima partidă. Nona Ga
prindașvili a obtinuț_ victoria la 
mutarea a 33-a. 
prima rundă a 
masculin de la 
ma — Olafsson 
vegia) —

TENIS

SCURT
După disputarea eta- 
încheiată ta Tanger, 

conduce echi- 
Klaus Frit- 

Dieter Bretz (ne To-

meci
29—6

„Me-

• Rezultate din 
turneului zonal 

Reykjavik: Par- 
1—0, Zwai (Nor- 

Jansa 1—0.
_ • La Teheran au în

ceput întrecerile dotate cu „Cupa 
Aryamehr11 Fassbender — Pasa- 
rell 7—6. 6—3: Jauffret — Austin

6— 8: Robinson — Pohmann
7— 6: Panatta — Hewitt 7—6 
Flllol — Higueras 6—3. 3—6, 
Gisbert — Franulovici 6—0, 

6—4; Barazzuttl — Kary 6—4,
Orantes — Fassbender 

; Dibbs — Jlme- 
6—2. • In tur
la Perth, australia- 

Letcher l-a eliminat 
tur cu 6—3. 6—3 pe 
Raul Ramirez Alte re

Delaney 6—3, 
___  — Carmichael 6—4, 
Crealy — Lutz 7—6, 
Gorman — Newcombe 

6—3; Rosewall — Mas- 
3—6 6—4; Roche —

6—0 ;
6—3, 

de 
Chris

6—2.
6—3.

3:
6—2:
6—7, 
abandon,
6— 3, 
nez
•neul 
nul 
in primul 
mexicanul .. 
zultate: Richey
7— 5: Gottfried
8— 6. 6—3 “
6—4, 6—1; 
6—4. 3—6, 
ters 6—4. ... . --------
Kamlwazuml 6—2, 6—4. • Meciul 
Canada — Columbia, disputat la 
Montreal („Cupa Davis“ ediția 
1975—76). s-a încheiat cu scorul 
de 5—0 în favoarea gazdelor.

nin pe echipe a fost cîștigat 
de S.U.A. — 367.30 p, urmată 
de Cuba — 354.35 p și Mexic
— 352,7 p. La individual com
pus a terminat învingătoare 
gimnasta americană Ann Cari, 
cu 73,80 p. La masculin, primul 
s-a clasat cubanezul Jorge 
Cuervo — 112,85 p. Proba de 
dresaj din cadrul concursului de 
călărie a fost cîștigată de spor
tiva canadiană 'Christilot Boy- 
len.

La alte discipline : fotbal J 
Mexic — Cuba 2—2 ; Argentina
— Brazilia 0—0 ; Bolivia — Tri
nidad Tobago 3—1 ; baschet : 
Porto Rico — Bahamas (mas
culin) 107—92; Mexic — Cana
da (feminin) 78—74 ; volei : 
Mexic — Venezuela (masculin) 
3—1 (4, 11, —15, 3) ; Mexic — 
Canada (feminin) 3—1 (—14, 10, 
12, 7).

ILIE NASTASE
IN DOUA FINALE
LA HILTON HEAD

YORK, 22 (Agerpres)NEW
In proba de dublu mixt din ca
drul turneului de tenis de la 
Hilton Head, perechea Ilie Năs- 
tase (România) — Rosemary Ca
sals (S.U.A.) a învins cu 6—7,
6—3, 6—4 cuplul Arthur Ashe — 
Chris Evert (S.U.A.) și s-a califi
cat în finală, urmînd să întîlneas- 
că pe Rod Laver si Evonne Go- 
olagong (Australia), care au eli
minat cu 6—4. 6—0 cuplul Bjorn 
Borg (Suedia) — Virginia Wade 
(Anglia)

In finala probei de dublu băr
bați se vor întilni perechile Năs- 
tase — Ashe și Borg — Laver.
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