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© Joi au continuat convorbirile între președintele I 
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Finalele campionatelor de gimnastică
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La Palatul Republicii au 
continuat, joi dimineața, con
vorbirile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și Zulfikar 
Aii Bhutto, președintele Parti
dului Poporului din Pakistan, 
prim-ministru al Republicii Is
lamice Pakistan.

în cadrul convorbirilor, a 
fost exprimată satisfacția față 
de progresele înregistrate în 
planul colaborării dintre cele 
două țări, apreeiindu-se că 
transpunerea cu succes în via
ță a măsurilor stabilite cu pri
lejul intîlnirilor la nivel înalt, 
a acordurilor și a celorlalte do
cumente existente între statele 
noastre, au determinat o in
tensificare și diversificare a 
acestei conlucrări prietenești.

Au fost examinate, totodată, 
noi căi și posibilități menite să 
contribuie Ia amplificarea și 
aprofundarea raporturilor po
litice, la extinderea mai rapidă 
și mai substanțială a cooperă
rii economice, tehnice și în al
te domenii de interes comun, 
la creșterea schimburilor co
merciale, în folosul ambelor 
popoare, al prosperității lor, al 
cauzei destinderii și înțelegerii 
internaționale.

Schimbul de păreri asupra 
actualității politice internaționa
le a evidențiat hotărîrea Româ
niei și a Pakistanului de a con
lucra și participa activ Ia so
luționarea problemelor complexe 
ale contemporaneității, în con
formitate cu interesele și aspi
rațiile tuturor popoarelor, în 
spiritul păcii și justiției.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie

tenie, de înțelegere și stimă re
ciprocă.

Joi după-amiază, primul mi
nistru ai Pakistanului, împreună 
cu persoanele oficiale pakista
neze care îl însoțesc, au vizitat 
obiective industriale din județul 
Prahova.

în această vizită primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto a 
fost însoțit de Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică româno-pakistaneză. 
Lucian Petrescu, ambasadorul 
României în Republica Islamică 
Pakistan, general-locotenent Ni
colae Negulescu, de alte per
soane oficiale.

înaltul oaspete a vizitat 
Combinatul petrochimic Brazi 
și întreprinderea ploieșteană 
„1 Mai".

în drum spre Brașov, înaltul 
oaspete și persoanele care-1 în
soțesc au admirat peisajul Văii 
Prahovei, au apreciat preocu
pările pentru realizarea unor 
ansambluri arhitectonice adec
vate in orașele și stațiunile pe 
care le-au parcurs.

în aceeași zi, primul secretar 
al Comitetului județean Brașov 
al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean, Virgil 
Trofin, a oferit un dineu în 
onoarea primului ministru Aii 
Bhutto și a doamnei 
Bhutto.

Cu acest prilej, 
rostite alocuțiuni, in 
subliniat însemnătatea 
pe care o întreprinde in Româ
nia șeful guvernului pakistanez, 
contribuția importantă pe care 
aceasta o aduce Ia dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări.

Nusrat

au fost 
care s-â 
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NADIA COMĂNECI SI DAN GRECU
CAMPIONI ABSOLUȚI Al ROMÂNIEI
BACĂU, 23 (prin telefon). 

Cea de-a doua zi a finalelor 
campionatelor republicane de 
gimnastică rezervate maeștrilor 
a programat exercițiile liber/ă- 
lese. A fost un concurs de o 
deosebită frumusețe, despre 
care putem spune, fără nici o

NADIA COMANECII
I
I
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exagerare, că a avut multe 
puncte comune cu un... cam
pionat mondial ! Exercițiile 
s-au ridicat la un nivel tehnic 
deosebit, atingînd nu o dată 
perfecțiunea. Am văzut nume
roase elemente în premieră și 
multe combinații originale — 
iar lucrul cel mai lăudabil este 
că aceste execuții nu au apar
ținut numai gimnastelor din 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej,

ci și reprezentantelor altor e- 
chipe. Pentru a oferi cititorilor 
o imagine cit mai exactă a ni
velului extraordinar la care 
s-au ridicat întrecerile de joi, 
prezentăm un singur moment al 
spectacolului (pentru că a fost, 
într-adevăr, un spectacol !) : în 
același timp, la patru aparate, 
se obțineau următoarele note : 
Nadia Comăneci — 9,80 la sări
turi, Alina Goreac — 9,80 la 
paralele, Gabriela Trușcă — 
9,45 la bîrnă și Dan Grecu — 
9,45 la inele ! Clou-ul zilei a 
fost, însă, evoluția Nadiei Co
măneci, care a entuziasmat deo
potrivă publicul și pe specia
liști. De altfel, ea a obținut 
ieri, pentru prima dată în is
toria competițiilor interne de 
gimnastică, nota 10, cu exerci
țiul la sol, care a cuprins, prin
tre altele, o premieră remarca
bilă — dublu salt înapoi !

Titlul feminin pe echipe a 
revenit formației din Gh. 
Gheorghiu-Dej (antrenori soții 
Martha și Bella Karoly), dar nu 
putem omite meritele pe care 
le-au avut și celelalte formații 
în reușita spectacolului de înal
tă ținută la care am asistat.

La -băieți, Dan Grecu (Dina
mo) — în mod categoric cel 
mai bun gimnast al nostru — a 
obținut destul de comod un 
nou titlu, pe care-1 merită din 
plin. Elevul antrenorului Mir
cea Bădulescu s-a detașat de 
principalii săi adversari, con- 
curînd sigur pe el, cu execuții 
bune, pregătite atent.

Adăugind în încheiere
succesul net al gimnastelor din 
Gh. Gheorghiu-Dej a fost com
pletat și în clasamentul prime
lor 6 la individual compus, 
unde, printre ele, s-au... infil
trat doar două sportive (Ga
briela Trușcă — excelentă — 
de la S.C. Bacău) și Marilena 
Neacșu (Șc. sp. Sibiu), prezen-

tăm acum clasamentele finale: 
FEMININ, Echipe : 1, Lie. de 
gimnastică Gh. Gheorghiu-Dej 
379,15, 2. Dinamo București
360,30, 3. S.C. Bacău 356,00, 4,
1. E.F.S. 347,20, 5. Petrolul 343,10, 
6. Farul 342,10; Individual com
pus : 1. Nadia Comăneci 78,55,
2. Teodora Ungureanu 76.65, 3. 
Gabriela Trușcă 75,85, 4. Geor- 
geta Gabor 75,65, 5. Luminița 
Milea 74,75, 6. Marilena Neacșu 
73,90; MASCULIN. Individual 
compus: 1. Dan Grecu 110,40, 
2. Nicolae Oprescu 108,10, 3. 
Stefan Gall 107,45, 4. 
Cepoi 107,05, Mihai

1. Dan Grecu 110,40, 
Nicolae Oprescu 108,10, ~ 

Sorin 
Borș

că
DAN GRECU

105,70. 
astfel

Semifinalele campionatului național de box

106,45, 6. Radu Branea 
Dan Grecu cucerește 
pentru a 4-a oară consecutiv 
titlul de campion. Vineri au loc 
finalele pe aparate.

Constantin MACOVE1

NIȚĂ ROBU ELIMINĂ PE CONSTANTIN GRUESCU!
© Din nou in finală : Ca- 
listrat Cuțov și Paul Do- 
brescu © Costîcă Dafino- 
iu învingător în prima re
priză © Un derby în per
spectivă : Ciochină—Ploeș- 
teanu

In mijlocul unui interes mereu 
crescind, campionatele naționale 
de box au abordat ultimele faze, 
incepînd cu gaia primelor semi- 
finale disputate aseară la Pala< 
tul sporturilor ți culturii din Ca- 

?£ pitalâ în foța a peste 5 000 de 
spectatori. In etapa semifinalelor 
s-au prezentat 44 de bozeri re- 
prezentind 14 cluburi sau asocia- 
fii sportive din 9 orașe ale țârii, 

ș? Dintre aceștia, doar 18 au fost 
prezenți ți la semifinalele de 
anul trecut, iar ca o curiozitate 
putem menționa că două meciuri 
repetă in această fază pe cele 

0 din 1974 : Turei - Cozma (semi- 
muscă) și Dobrescu — Lîcă (u- 
țoară). In marea majoritate a 
cazurilor, semifinaliștii reprezintă 
tot ce există mai bun în cate- 
goriile respective, chiar dacă ți- 
nem seama de faptul că 5 canv 
pioni de anul trecut nu mai sînt 
de față (3 învinși — Tone, Mo- 
canu, Gyorffî, 2 prin schimbarea 

& categoriei — Zilberman și Simon).

“ntr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, aseară au fost de
semnați primii 10 finaliști. Cei
lalți 12 vor fi cunoscuți astă 
seară, pentru că noii purtători 
ai centurilor tricolore îi vom 
afla abia duminică dimineață cu 
prilejul finalelor. Deocamdată 
completă este doar lista celor 
44 medaliați ai acestei ediții a 
campionatelor naționale.

CAT. MUSCA. Așteptat cu 
muit interes, meciul dintre vice- 
campionul european Constantin 
Gruescu și brăileanul Robu 
Niță nu ne-a dezamăgit. Am-
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Niță Robu (dreap
ta) în plin atac 
împotriva lui Con
stantin Gruescu

Foto : 
Sigmund BAKCSY T. P. 
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în intimpinarea marilor evenimente din viața tineretului nostru

AMPLE ȘI ENTUZIASTE 
ACȚIUNI SPORTIVE 

ÎN TOATE JUDEȚELE ȚĂRII

bii combatanți au pus în joc 
calitățile lor caracteristice. Dar 
în timp ce vigoarea și forța lo
viturilor lui Niță nu l-au pă
răsit pină în ultimele secunde 
ale luptei, pentru Gruescu doar 
experiența nu a fost suficientă. 
La început, atacurile furtu
noase ale brăileanului au fost 
stopate de bucureștean, dar în-

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA

PROGRAMUL SEMIFINALELOR 
DE AZI, ora 18,30 

Semimuscă
GHINEA

AL. TUREI
Cocoț

A. DUMITRESCU-AL. DOBAEȘ 
S. DUMINICA - N. POPA

Semi ușoară
C. ȘTEFANOVICI - V. SÎRBU 
— • VLAD - F. LIVADARU

Semimijlocie 
HAJNAL - V. CICU 

G. AGAPȘA 
Mijlocie 

S. TIRILA - C. CHIRACU 
A. NĂSTAC - M. CULINEAC

Grea
I. ALEXE - G. AXENTE 
I. DASCALU - M. SIMON

începutul lunii viitoare este 
marcat de evenimente de mare 
însemnătate în viața copiilor și 
tineretului țării. Congresul al 
X-lea al U.T.C., Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R. și cea de a 
IlI-a Conferință Națională a 
Organizației Pionierilor. întîm- 
pinate cu un puternic entuzi
asm, aceste evenimente majo
re au prilejuit și prilejuiesc 
numeroase acțiuni omagiale pe 
tot cuprinsul țării. în acest con
text se înscriu și ample mani
festări sportive, ceea ce con
stituie o dovadă că activitatea 
de educație fizică și sport s-a 
integrat viguros în viața și 
preocupările tineretului. Multi
plele acțiuni desfășurate atestă 
totodată atenția pe care organi
zațiile de tineret, cele studen
țești șl pionierești o manifestă 
față de fenomenul sportiv la 
nivelul maselor largi.

De la începutul verii acestui

an tineretul din școli, facultăți, 
din întreprinderi, din instituții 
și de la sate a semnat o pre
zență masivă la numeroasele 
competiții și concursuri dedica
te evenimentelor jubiliare și 
desfășurate sub genericul „Cu
pa Congresului al X-lea al 
U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R.", acțiune inițiată de 
C.C. al U.T.C. și Consiliul 
U.A.S.C.R. La nu mai puțin de 
17 ramuri sportive au fost an
grenate circa 3 milioane de ti
neri și tinere. în cadrul acestor 
întreceri, competițiile de volei 
și oină, la care s-au organizat 
finale pe țară, s-au bucurat de 
un deplin succes. în momentul 
de față, la celelalte ramuri 
sportive au loc concursuri și 
competiții la nivel local, crosu
rile întrunind adeziunea a mii 
de participant!. De altminteri,

(Continuare in pag. 2-3)
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La baschet masculin DINAMO BUCORtȘII-DINAMO MOSCOVA: 92-92

(Continuare in pag. a 4-a)

Ultimul dintre cele trei me
ciuri de baschet susținute de 
Dinamo Moscova în Capitală 
nu s-a mai ridicat la nivelul 
precedentelor. Desfășurat asea
ră în compania echipei campi
oane a României, el a constituit 
revanșa întîlnirii de marți, cînd

victoria revenise, după un ade
vărat spectacol, sportivilor noș
tri cu 113—103. De astă dată, 
baschetbaliștii români s-au com
plicat inutil, mai ales sub pa
noul oaspeților, și au ratat de
seori din poziții clare. Scor fi
nal : 92—92 (51—58).



După încheierea campionatului de tenis pe echipe

STEAUA, 
o cîștigătoure merituoasă

Ediția din acest an a campio
natului de tenis pe echipe s-a 
desfășurat după o formulă nouă, 
atît ca structură a competiției 
în sine, cît și ca modalitate de 
atribuire a titlurilor. In ceea ce 
privește primul aspect, este vor
ba de eliminarea meciului de 
dublu mixt, iar al doilea element 
se referă la stabilirea campioa
nei la masculin, la feminin și 
campioană absolută. Desigur, toa
te acestea au fost făcute în 
scopul creșterii calitative a teni
sului nostru.

Referindu-ne la desfășurarea 
propriu zisă a campionatului, se 
impun cîteva observații. Steaua, 
echipa cîștigătoare a titlului de 
campioană absolută a țării (ea 
și-a adjudecat și titlul la mascu
lin) a meritat pe deplin această 
răsplată. Cei doi antrenori, Gh. 
Viziru și C. Chivaru, au acordat 
atenție tuturor întîlnirilor, dar 
în mod special aceleia cu Dina
mo București. Atît în tur, cît șl 
în retur, Steaua a cîștigat cu a- 
celași rezultat : 9—6. Neîndoiel
nic, Dinamo București —- care 
după mulți ani a trebuit să ce
deze titlul — rămîne o echipă 
valoroasă prin întregul lot de 
care dispune, dar în mod special 
datorită celor trei jucătoare : 
Virginia Ruzici, Mariana Simio- 
nescu și Florența Mihai. Ele au 
constituit, de-a lungul întregului 
campionat, punctul forte al for
mației clubului din Ștefan cel 
Mare. Dinamo Brașov, ocupanta 
locului trei în toate cele trei cla
samente, a fost o plăcută surpriză 
pentru iubitorii tenisului. S-a do
vedit încă o dată că conducerea 
clubului brașovean se ocupă în 
mod serios de secția de tenis, 
cea ce nu se poate spune și des
pre Progresul București. Intîm- 
plarea nefericită a făcut ca toc
mai această ultimă echipă să re
trogradeze din prima divizie a 
țării, (locul ei a fost luat de 
T.C.B.). Cercetînd faptele, se 
poate afirma că un astfel de 
deznodămînt era previzibil. Iată

In înfilnirca Steaua — Honvcfl Budapesta

SPORTIVII BUCUREȘTEN!

NU AU PIERDUT NICI UN MECI
întîlnirea dintre echipele de 

tenis Steaua și Honved Buda
pesta — prima de acest gen 
dintre cele două reprezentative 
— a continuat joi cu partidele 
de simplu. Conform înțelegerii 
stabilite, au fost formate cîte 
două echipe de băieți și două 
de fete, urmînd ca în cadrul 
fiecăreia să se dispute patru 
confruntări de simplu și una 
de dublu (sistem „Cupa Davis) “. 
Pînă acum s-au jucat 16 me
ciuri, toate cîștigate de sporti
vii clubului Steaua (ei au cedat 
doar două seturi). Desfășurată 
pe o vreme total nefavorabilă 
(ploaie și vînt puternic), com
petiția a solicitat mari eforturi 
tenismanilor ambelor reprezen
tative.

Rezultate : Echipe I (mascu
lin) : D. Hărădău — L. Sziraki 
6—2, 6—3 ; V. Sotiriu — I. Mes-

CARNET
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(Urmare din pag. I) 

toate competițiile de masă cu
prinse în calendarul organiza
țiilor de tineret și studențești 
sînt dedicate apropiatelor eve
nimente și se bucură de o largă 
participare. Așa, de pildă, nu
mai la una dintre competițiile 
de cros organizate în munici
piul Brașov au luat parte peste 
5 000 de tineri și tinere din 
școli. Atletismul de masă s-a 
aflat și se află în atenția orga
nizatorilor și în municipiile 
București, Oradea, Iași, Cluj- 
Napoca, Sibiu, Constanța, Galați 
etc. precum și în multe alte 
așezări rurale. în toate organi
zațiile U.T.C. și studențești ce
le două evenimente au gene
rat o atmosferă de elan și in
teres față de pregătirea startu
lui în numeroase alte competiții 
tradiționale, cum ar fi cele din 
cadrul „Cupei tineretului", ac
țiunile de trecere a normelor 
Complexului „Sport și sănăta
te", Pentatlonul atletic școlar, 
Festivalul ansamblelor de gim
nastică ritmică modernă, Cupa 
anilor I, competiții între insti
tute de invățămint superior cu 
același profil (Agronomiada, 
Cupa Iuliu Hațicganu pentru 
mediciniști, triunghiularul fa
cultăților de drept etc.).

Trebuie subliniat totodată 
faptul că a crescut numărul 
duminicilor cultural-sportive, al 

cel mai convingător argument : 
în ultimul an — și chiar cu o 
lună înaintea încheierii campio
natului — de la Progresul au ple
cat la alte cluburi jucători ca 
Adrian Viziru, Zoltan Nemeth, 
Mariana Hadgiu și, mai înainte, 
Sever Mureșan. Or, singur cam
pionul țării, Toma Ovici, legiti
mat la Progresul, nu avea cum 
să facă mai mult decît a făcut !

Nu au dispărut din această e- 
diție a campionatului și unele 
acte de indisciplină, precum și 
manifestări de nesportivitate, atît 
la jucători, cit și la unii antre
nori.

Rezultatele întîlnirii retur Stea
ua — Dinămo București : Hără- 
dău - V. Marcu 6—2, 6—2 ; Soti- 
riu — Mureșan 6—3, 6—2, Po- 
povici — Almăjan 1—6, 7—5, 6—1; 
Rusu — Segărceanu 6—4, 6—1 ; 
Valeria Balaj — Virginia Ruzici 
3—6, 1-6 ; Elena Trifu — Mariana 
Simionescu 2—6, 1—6 ; Hărădău — 
Mureșan 6—3, 6—2 ; Sotiriu — V. 
Marcu 1—6, 4—6 ; Popovici — Se
gărceanu 4—6, 6—1, 6—3 ; Rusu — 
Almăjan 6—4, 6—1 ; Balaj - Si
mionescu 6—3, 4—6, 2—6 ; Trifu — 
Ruzici 2—6, 2—6 ; Hărădău, Soti
riu — V. Marcu, Almăjan 11—9, 
6—4 ; Rusu, Tăbăraș — Mureșan, 
Segărceanu 6—8, 6—4, 6—3 ; Ba
laj, Trifu — Ruzici, Simionescu 
5—7, 6—8. In clasamentul final
feminin : 1. DINAMO BUCU
REȘTI ; 2. Steaua ; 3. Dinamo 
Brașov ; masculin : 1. STEAUA ;
2. Dinamo București ; 3. Dinamo 
Brașov. Clasament final :

1. Steaua
2. Dinamo București
3. Dinamo Brașov
4. ,.Poli“ Cluj-Napoca
5. Construcții Buc.
6. Progresul

10 10 0 10
10 8 2 £
10 6 4 6
10 5 5 5
10 2 8 2
10 0 10 0

Rezultatele ultimelor meciuri : 
Dinamo Brașov — Construcții 
11—1 și Politehnica Cluj-Napoca— 
Progresul București 8—7.

Ion GAVRILESCU

zaroș 6—1, 6—2 ; feminin : Va
leria Balaj — Eva Lukacs 
6—1, 6—4 ; Elena Trifu — Ist- 
vanne Uyhegy 6—2, 6—2. Echi
pe II (masculin) : M. Mîrza — 
T. Hamary 6—2, 2—6, 7—5 ; M. 
Tăbăraș — A. Madarasz 6—2, 
6—4 ; M. Mîrza — A. Mada
rasz 6—3, 6—2 ; M. Tăbăraș — 
T. Hamary 10—8, 6—4 ; femi
nin : Lucia Romanov — Agnes 
Gracsol 6—2, 6—3 ; Maria Ro
manov—Beți Balogh 6—2, 6—2; 
Lucia Romanov — Beți Ba
logh 6—2, 6—3 ; Maria Roma
nov — Agnes Gracsol 6—2, 
3—6, 7—5. După întîlnirile de 
dublu masculin și dublu femi
nin, echipa I o va avea ca ad
versară pe cea de-a doua.

Meciurile — care se desfășoa
ră pe terenurile complexului 
sportiv Steaua — continuă as
tăzi și sîmbătă, toată ziua (I.G.) I 

tururilor cicliste și al altor 
competiții omagiale organizate 
la sate.

★
La rîndul lor, pionierii dedi

că numeroase acțiuni sportive 
Conferinței organizației lor. 
Astfel, „Cupa Tot inaintei", 
competiție organizată la nivelul 
detașamentelor și organizațiilor 
de pionieri, reunește în între
ceri de atletism, cicloturism, 
fotbal etc. mii și mii de pionieri 
și școlari. O mențiune specială 
merită modul în care este or
ganizată acțiunea In școlile ge
nerale din orașele și comunele 
județului Maramureș.

O amploare deosebită au 
luat competițiile de cros la care 
participă pionierii. Aproape că 
nu există județ în. care să nu 
fie organizate asemenea între
ceri. Merită a fi reliefată în 
primul rînd inițiativa organiza
țiilor de pionieri din județul 
Mureș care, în cinstea Confe
rinței, au declanșat o competiție 
de orientare turistică cu 34 de 
echipaje și 8 trasee.

Organizarea unor cupe tradi
ționale, îndeosebi la șah, mini- 
fotbal, tir cu arme cu aer com
primat ș.a. se află pe agendele 
sportive ale multor detașamen
te și unități de pionieri. Se 
evidențiază în acest sens 
acțiunile din județul Galați, în
tre care cele din municipiul 
Galați, Tecuci, Berești și Tg.

De azi, Ia Lugoj

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA CĂLĂRIE

Cu întrecerile din cadrul 
„Cupei României", activitatea 
competițională la călărie va lua 
sfîrșit. începînd de azi și pînă 
duminică, la Lugoj, pe frumoa
sa bază hipică existentă aici, 
reprezentanții cluburilor și aso
ciațiilor Dinamo, Steaua, C.S.M. 
Iași, e.S.M. Sibiu, C.S.M. Cra
iova și Mondial Lugoj se vor 
întrece în cinci probe de ob
stacole. Numeroșii iubitori ai 
călăriei din localitate vor ur
mări pe cițiva dintre sportivii 
care s-au remarcat cu ocazia 
ultimei ediții a campionatelor 
republicane de obstacole și con
curs complet sau la Campiona
tele Balcanice de la Istanbul. 
Printre ei se află Oscar Recer, 
Constantin Vlad, Alexandru 
Bozan, Dumitru Velea, Ion 
Popa, Eugen Ionescu, Monica 
Ringheanu, Dumitru Roșea și 
Norica Petric.

Vineri și sîmbătă, de la ora 
15, sînt programate probele de 
cat. ușoară și mijlocie, urmînd 
ca duminică, de la ora 9, să se 
dispute proba pe echipe.

ACTUALITĂȚI
.1

• A FOST STABILIT PRO
GRAMUL JOCURILOR GRU
PEI B A C.M. în care, după 
cum se știe, evoluează și selec
ționata țării noastre. Anul vi
itor grupa B a C.M. va avea 
loc în orașele Biel și Aarau din 
Elveția, echipa română urmînd 
să întîlnească în ordine: Japo
nia, Norvegia, Iugoslavia, Olan
da, Italia, Elveția și Bulgaria.

• saptămina viitoare 
va evolua Ia Miercurea Ciuc și 
la București una dintre cele 
mai puternice echipe de juniori 
din Suedia. Este vorba de 
ITTERBY HOCKEYKLUB. Pro
gramul tinerilor hocheiști sue
dezi este următorul: 28 și 29 
octombrie cu două selecționate 
locale la Miercurea Ciuc, 1 și

Pe poligonul Tunari

iNTRECERILE
CELOR MAI BUNI 

VÎNĂTORI 
LA TALERE

Sîmbătă și duminică va avea 
loc pe poligonul Tunari din Ca
pitală tradiționala întrecere a- 
nuală la talere a vînătorilor. 
La finala competiției organizate 
de Asociația generală a vînă
torilor și pescarilor sportivi 
participă concurenții calificați 
în confruntările județene ale 
vînătorilor. Vor avea loc con
cursuri la două probe : la skeet 
(talere lansate din turn) și trap 
(talere aruncate din șanț). în 
ambele zile, întrecerile încep la 
ora 8.

Bujor se impun printr-o largă 
participare.

Cu mult interes răspund co
piii și școlarii la ștafetele de
dicate Conferinței. Aceste ac
țiuni au pornit din cele mai 
îndepărtate colțuri ale județe
lor, antrenînd mase largi de 
pionieri, mai cu seamă în Co- 
vasna, Vaslui și Suceava. Șta
fetele au dus cu ele mesaje 
însuflețitoare ale purtătorilor 
cravatelor roșii cu tricolor, prin 
care pionierii se angajează să 
obțină rezultate cît mai bune 
la învățătură și în activitățile 
obștești, pe terenurile de sport.

Tot în cinstea celei de a IlI-a 
Conferințe naționale a organi
zației lor, pionierii completează 
bilanțul primului an din cadrul 
marii acțiuni de marcaje turis
tice intitulată sugestiv „Asal
tul Carpaților" (pînă în prezent 
peste 800 de echipaje au pus la 
punct trasee care măsoară nu 
mai puțin de 7 000 km.). De 
asemenea, ei se angajează să 
fie printre primii la întrecerile 
din cadrul ediției de iarnă a 
,,Cupei tineretului", în care se 
va da startul peste cîteva zile.

O preocupare comună orga
nizațiilor de copii și tineret 
— amenajarea sau reamenaja- 
rea, prin muncă patriotică, a 
bazelor sportive simple, a spa
țiilor pentru practicarea exerci- 
țiilor fizice. Exemplele poziti
ve punctează aproape toate 
județele țării.

SERIA |

SERIA A ll-A

ULTIMA ETAPA
IN DIVIZIA A

DE SCRIMA

ATLETIC

Felix.
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10 perfor- 
timpurile :

5 1
5
4
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1
0

• F.R.A a stabilit perioada 
de transferări între 1 și 31 de
cembrie.

106: 32
158: 39
113: 49
78: 56
37: 90
44: 79
21: 95
22:139
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ierarhia 
proba de 

din

Știința Petroșani 
Dinamo
„U" Timișoara 
Grivița Roșie 
.Poli" lași 
Olimpia Buc. 
Agr. Cj-Nap.

8. Vulcan Buc.

la Constanța, 
țării, Farul, și 9 
București, cu o 
divizionară) se

Clasamentele Diviziei

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

1. Farul Constanța
2. Steaua
3. Sp. studențesc
4. C.S.M. Sibiu
5. Gloria Buc.
6. Rulmentul Birlad
7. T.C. Ind. Const.
8. Min. G. H.

nu-

ÎN PRIM-PLAN TRIPLA 
ÎNTÎLNIRE DE RUGBY
ROMANIA - FRANȚA

Conferința de presă organizată de forul de specialitate

Joi a avut loc, din inițiativa 
Federației Române de Rugby, o 
conferință de presă. Cu acest 
prilej a fost relevat aportul a- 
dus de rugbyștii noștri la sta
bilirea unor relații prietenești 
cu sportivii din Noua Zeelan- 
dă, țară în care sportul cu ba
lonul oval a atins un nivel din
tre cele mai ridicate. Apropia
tul turneu în România al cam
pioanei provinciei Auckland (5 
noiembrie - • ■
campioana 
iembrie la 
lecționată 
scrie in acest context.

La conferință s-au făcut 
meroase referiri vizînd în spe
cial tripla intilnire dintre rug- 
byul românesc și cel francez, 
între formațiile A, de tineret 
și universitare ale celor două 
țări. Pînă acum sînt certe nu-

DIN HOCHEI
2 noiembrie cu Șc. Sportivă Ga
lați și Școlarul la București.

• HOCHEIUL VA DEBUTA 
PE ALTE DOUA PATINOARE 
DIN ȚARA. Este vorbji de pati
noarul din Timișoara, unde se 
intenționează să se organizeze 
în zilele de 7 și 8 februarie 
1976 dubla intilnire dintre se
lecționatele de juniori ale Ro
mâniei și Ungariei și de pati
noarul din Ploiești, unde se vor 
disputa, în decembrie, unele 
din jocurile „Turneului celor 
6 națiuni", la care vor lua par
te echipele de juniori ale Aus
triei, Bulgariei, Elveției, Italiei, 
Ungariei și, firește, României 
(restul partidelor se vor dispu
ta la București).

• A FOST ALCĂTUIT LO
TUL DE TINERET, căruia în 
acest sezon îi. sînt rezervate cî
teva confruntări internaționale. 
Legat de reapariția acestui lot 
trebuie să arătăm faptul că el 
este compus din jucători de la 
8 echipe, cel mai mare număr 
provenind de la Dunărea Ga
lați (7), ceea ce dovedește, că 
patinoarul gălățean a început 
să producă. în același timp, 
este de subliniat și munca în 
rîndurile tineretului depusă aici 
de un harnic colectiv, sub con
ducerea lui Șl. Tomovici.

• ACTIVITATEA ARBITRI
LOR ROMANI ÎNCEPE SĂ 
FIE APRECIATĂ și peste ho
tare, fapt confirmat prin dele
garea a doi cavaleri ai fluie
rului la două mari competiții 
internaționale: Jocurile Olimpi
ce de la Innsbruck și Campio
natul mondial grupa B. De ase
menea, la Campionatul euro
pean de juniori, grupa B, care 
va avea loc în luna martie, la 
București, au fost delegați alți 
doi arbitri din țara noastră.

• Consfătuirea anuală a ca
drelor tehnice din atletism se 
va desfășura intre 27 și 30 no
iembrie, la Snagov (și nu la
10—13 noiembrie, cum se anun
țase inițial)

•
*

Majoritatea atleților frun-
tași se află, în prezent, într-o
perioadă de odihnă, de refacere 
și tratament. Mariana Suman, 
Natalia Andrei, Argentina Me
nis, Mihaela Loghin, Valentina 
Cioltan, Carol Corbu, Gheorghe 
Cefan, Gheorghe Ghipu sînt la 
Eforie, Virginia Ioan, Eva Zor- 
gd, Erwin Sebestyen, Vasile 
Bogdan, Gheorghe Megelea. Io
sif Naghi — la Băile

• Modificări în 
mondială a anului în _ 
triplusalt după concursul __
cadrul Jocurilor Panamericane:

BASCHET
concurs de aruncări la 

coș organizat de Școala sportivă nr. 
2 pentru minibaschetbaliștii din Ca
pitală, a fost cîștigat de N. Popa — 
Șc. gen. 22 (născut în 1961), N. 
Onaca - Lie. 21 (1962), V. Neto-
linschi — Lie. 35 (1963), S. Sandu — 
Șc. gen. „Vasile Alecsandri" (1964) 
și B. Albulescu - Șc. gen. 119 (1966) 
• CAMPIONATUL DE MINIBAS- 
CHET AL CAPITALEI va începe la 15 
noiembrie. La aceeași dată va fi 
inaugurat un curs de arbitri 
meciuri de minibaschet, la 
lua parte și elevii de liceu 
DE SENIOARE va participa, 
8 noiembrie, (sub numele 

va 
pentru 

care pot 
• LOTUL 
între 4 șl 
de Selec-

mai datele și locurile de des
fășurare ale meciurilor de „A“ 
(23 noiembrie la Bordeaux) și 
tineret (7 decembrie la Bourg 
en Bresse).

S-au făcut, de asemenea, re
feriri la modul de pregătire a 
sportivilor susceptibili să ne 
reprezinte precum și la loturile 
reprezentative. în lotul A, de 
pildă, vor fi prezenți, printre 
alții, apreciații sportivi Mun- 
teanu. Dărăban, Postolachi, Al. 
Pop, Nicolescu, Nica. Constan
tin și Durbac, din XV-le de 
tineret vor face parte Varga, 
Oct. Corneliu, Scarlat, Fuicu, 
Zafiescu, Boroi, în timp ce din
tre „universitari" nu vor lipsi 
Fugigi, Al. Alanasiu, Budică, 
A. Ilarilon, Florescu și FI. Con
stantin.

6 2 0 4
6 10 5
6 0 2 4

19: 90 
40:110 
36: 85 
23:110

Sîmbătă și duminică j

Sîmbătă și duminică vor 
vea loc în sala Floreasca 
ultimele asalturi din cadrul 
Diviziei A de scrimă, în urma 
cărora vom cunoaște echipele 
campioane ale țării.

Care sînt candidatele la ti
tlu ? Pentru probele de floretă 
(bărbați și femei) și spadă, cele 
mai mari șanse le păstrează e- 
chipele clubului Steaua, care 
dețin un avantaj suficient pen
tru a-și asigura locul I. Mai 
dificil de anticipat este, în 
schimb, campioana la sabie. 
Răspunsul se va da abia după 
asalturile din meciul Steaua — 
„Poli" Iași, cele două rivale la 
această probă, aflate înaintea 
etapei a III-a la egalitate de 
victorii.

17,89 m Oliveira (Brazilia). 
17,33 m Saneev (U.R.S.S.), 17,20 
m T. Haynes (S.U.A.), 16,98 m 
Drehmel (R.D.G.), 16,98 m Tiff- 
Rahman (S.U.A.), 16,96 m Sonn
tag (Polonia), 16,93 m Pruden- 
cio (Brazilia), 16,87 m Kuukas- 
jărvi (Finlanda), 16,82 m Corbu 
(România), 16,81 m Piskulin 
(U.R.S.S.) lată și un clasament 
al celor mai bune 
manțe din toate
17,89 m Oliveira (1975). 17.44 m 
Saneev (1972), 17,40 m Perez- 
Duenas (Cuba, 1971), 17,31 m 
Drehmel (1972), 17,27 m Pru- 
dencio (1968), 17,22 m Gentile 
(Italia, 1968). 17,20 m Bariban 
(U.R.S.S.), 1973), Haynes (1975), 
17,12 m Corbu (1972), 17,07 m 
D. Smith (S.U.A., 1972).

ționata Bucureștîului) la „Marele pre
miu al orașului Praga", alâturi de e- 
chipele orașelor Moscova, Budapesta, 
Varșovia, Praga A și Praga B.

CICI ISM duminica seI DESFĂȘURĂ o 

competiție de ciclocros. Este 
de „Cupa Steaua", programata i 
prejurimile complexului sportiv 
(plecările și sosirile vor avea 
stadion). Probele de concurs : 
(16 km), juniori | (8 km), juniori II 
(6 km), semicurse și turism (3 km).

VA 
nouă 

vorba 
în îm- 
Steaua 
loc pe 
seniori
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Liceul de fotbal din Bacău

Rl IMPAR ȚI ALE
(drepți la su- 
(■ nu
■rvăm
■ se
I din jocurile 
I două
Ide 
|>i nu
fcastră națio- 
Idouă echipe 
Int de simpa- 
I — ne sînt 
fcu intrat a- 
launa în vo- 
larei etape", 
le-moarte cu 
I orice clasa
te dimineață. 
E gîndesc a- 
Incă îmi mai 
Iu aceeași im- 
Injoanele lui 
I lui 
Llu- 
leea 
I a'
Im<^
Ide, 
riin- 
I ul-
pm- 
[T.A.
Ic parte din 
Ide sufletiști, 
li noștri, din 
la celor care 
|b ploaie, să 
k- Rapid, deși 
Ivizor, dar nu, 
vadă la fața 

ba (băiat care 
h, pe Lucescu 
[că altfel

se poa- 
situația 
găsesc,

dintre 
care, de 

conce-

Să mai admitem că pe ulti
mele locuri oricine poate a- 
junge intr-un campionat și 
încă nu are rost să ne gîn- 
dim la final Dar oricum am 
intoarce-o, impresia mea per
sonală — om care am oroa
re să cobesc — este că a- 
ceste două dragi echipe vor 
avea zilele cele mai grele a- 
nul acesta, în A. Firește că 
nu așa ceva le doream. Dar 
nici să-mi tac îngrijorarea 
n-ar fi fair-play — și eu cred 
că U.T.A. și jiul, prin pal
maresul lor, merită să 
stîrnească îngrijorarea,
ea și surdă, cînd se află a- 
colo unde nu s-au mai aflat 
de mult. O îngrijorare — în 
fotbal — mi se pare mai să
nătoasă

UN „LABORATOR44

ne 
fie

CU REZULTATE
Liceul 

unitate 
unde își desfășoară 

număr de 300 <

PROMIȚĂTOARE
de fotbal din Bacău, 

înființată în anul 1969, 
activitatea 

un număr de 300 de elevi, a 
obținut succese remarcabile, ma
terializate prin depistarea, creș
terea și promovarea unor ele
mente de certă perspectivă ne
cesare ' " ’ ' . "
manță. Liceul de fotbal din Ba
cău și-a stabilit obiective pre
cise, care să ducă la pregătirea 
și ridicarea elementelor de per
spectivă, apte să împrospăteze 
continuu loturile echipelor noas
tre divizionare.

Sub îndrumarea unor profesori 
de specialitate cum sînt Grigo- 
re Sichitiu, Mihai Petrovici, Mi
hai Marcu și Gabriel Constan- 
tinescu, coordonați de tov. Du
mitru Varodin — directorul li
ceului, tinerii fotbaliști din a- 
ceastă unitate își desfășoară ac
tivitatea beneficiind de condiții 
optime de pregătire școlară și 
sportivă. Baza materială a șco
lii ------- ------- -----------
în 
din 
un 
boratoare, 
sociale, ca 
(dintre care 
sală de sport 
ajutătoare, 
retroproiector, ambele necesare 
metodologiei procesului de In
struire. Cu alte cuvinte, posi
bilități excelente de lucru.

Aplicînd cele mai moderne me
tode de antrenament, conducerea

fotbalului de perfor-

liceului, împreună cu cadrele di
dactice, a pus un deosebit ac
cent pe activitatea instructiv-e- 
ducativă a elevilor. Astfel, s-a 
reușit ca, într-un timp relativ 
scurt, să fie propulsați pe or
bita fotbalului de performanță 
un număr însemnat de jucători. 
Șapte la Divizia A, printre care 
amintim pe 
nait, Pavel,
Divizia B și peste 20 care apar 
în formațiile de 
odată, din anul 
prezent, în lotul 
juniori au fost 
3—4 jucători de

Botez, Lunca, Pa- 
Șoșu, Elisei ; 11 la

Pe temele jocului

PREA PUȚINI, IN ROLUL
LIBERO-ULUI MODERN!i Divizia C. Tot- 

1973 și pină în 
reprezentativ de 
selecționați cite 

la Liceul de fot
bal din Bacău. In această vară, 
datorită bunelor relații care s-au 
statornicit între direcțiunea li
ceului și conducerea lui Sport 
Club Bacău, au fost cedați, prin 
transfer, echipei de Divizia A, 
16 jucători foarte dotați, de pre
gătirea cărora se ocupă profe
sorul Anghelache, unul dintre 
bunii noștri tehnicieni, pînă nu 
de mult și el cadru didactic la 
Liceul de fotbal, astăzi încadrat 
la Centrul de copii și juniori 
S. C. Bacău.

Cărui fapt se datoresc bunele 
rezultate obținute la Liceul de 
fotbal din Bacău ? In primul 
rînd unei munci susținute și 
perseverente din partea tuturor 
profesorilor, atenției acordate 
procesului de selecție, instruirii, 
„De exemplu — ne spunea tov. 
director Varodin — cele 10 e- 
chipe ale liceului nostru, una în 
campionatul republican de juni
ori, patru în cel județean, două 
în campionatul școlilor generale 
și trei formații în cel de mini- 
fotbal, au un plan săptămînal de 
antrenament care cuprinde 12—14 
ore de instruire, deși programa 
de învățămînt afectează activită
ții fotbalistice numai 6 ore, insu
ficiente pentru elevi. Toți profe
sorii noștri lucrează suplimentar, 
în timpul liber și iată că 
țațele nu au intîrziat. să 
Și în momentul de față 
un fond de jucători în 
formare, excelent înzestrați 
zic și tehnic, care ne dau spe
ranța că în viitorul apropiat 
vom putea alcătui o echipă pu
ternică din rîndul căreia, cu si
guranță cei mai talentați vor a- 
jt’nge la S. C. Bacău sau Ia alte 
echipe divizionare din județ".

Exemplul Liceului de fotbal 
din Bacău nu trebuie să rămînă 
un 
la 
ca și profesorii cu specializarea 
fotbal, care funcționează în cir
cuitul școlar au obligația să 
manifeste perseverență, simț pe
dagogic și, mai ales, pasiune, în 
vederea depistării și formării e- 
lementelor tinere de perspecti
vă. Numai așa fotbalul nostru 
va cunoaște ascensiunea calita
tivă pe care o așteptăm cu toții!

Tînjeam cu toții, firește, du
pă un „libero" modern al că
rui post să incorporeze ambele 
mari sarcini — de apărător, dar 
și de atacant — și iată că, de 
la o vreme, el a apărut în per
soana tinărului Sătmăreanu II. 
L-am văzut, miercuri, util în 
propriul careu, l-am văzut ade
sea și în „16“-le rapidist, țin
tind, ca de obicei, golul. A fost 
foarte aproape de el, în cîteva 
rînduri, dar destul de recent, în 
actualul campionat l-a șî reu
șit (cu F.C. Olimpia Satu Ma
re — în deplasare, cu Jiul — 
la București), ÎNTRUCÎT A- 
CEST LIBERO NU ESTE UN 
ATACANT DE OCAZIE, CI 
UNUL METODIC, O IDEE IN- 
TR-UN SISTEM, INTR-O A- 
NUME CONCEPȚIE.

Deocamdată, atuurile care-i 
permit să îndeplinească cu re
marcabile rezultate acest pre
tențios rol sînt: simțul de anti
cipație, capacitatea de efort și 
fuleul de... sprinter, ultima ca
litate înlesnindu-i să apară, de 
fiecare dată, ca element de sur
prindere, să parcurgă repede 
distanța dintre cele două care
uri, înainte și înapoi, la nevoie. 
Lucrînd mai mult la antrena
mente pentru îmbunătățirea 
supleței, Sătmăreanu II poate 
fi un „libero" și mai util atît 
echipei sale de club cît și for
mației reprezentative. Un sin
gur regret îl încearcă pe Săt
măreanu II, după cum însuși 
ne-a mărturisit, anume acela 
că, la echipa națională, condu
cerea tehnică nu îi recoman
dă să părăsească zona din fața 
portarului coechipier. (Sinonimul 
lui Sătmăreanu II, scoțianul 
McQuinn, și-a părăsit, la Bucu
rești, zona, egalînd în plasa 
porții lui Răducanu).

In sfîrșit, să adăugăm Ia re
gretul dinamovistului și unul al 
nostru cauzat de faptul că 
„exemplul Sătmăreanu II" nu 
face mai mulți prozeliți în fot
balul nostru.

Cît de mult a evoluat fot
balul — și în planul tactic al 
jocului — se poate vedea și din 
transformările pe care le-a su
ferit, în ultimii 10—15 ani, pos
tul fundașului „liber". Sistemul 
care-1 lansase în arenă se nu
mea catenaccio iar reprezentan
tul lui de epocă și glorie era 
fundașul lui Internazionale Mi
lano, Armando Picchi. Rolul lui 
era unul pur defensiv și nega
tiv, totodată, întrucît zelosul 
elev al lui Helenio Herrera, 
operînd într-o zonă anume, în 
spatele liniei de fundași, se 
limita mai mult la acțiuni dis
tructive, la respingerea mingii 
nerecuperată de coechipierii- 
fundași.

Mai multă fantezie și, prin 
aceasta, culoare, avea să dea 
rolului, „libero“-ul lui A.C. Mi
lan, Maldini, un jucător care-1 
anunța pe „libero“-ul modern 
Beckenbauer, ultimul desăvîrșit 
tehnician și tactician, primul 
care avea să se încumete să 
pășească în terenul advers și 
chiar mai departe, în ,,16“-ie 
partenerului de întrecere, con
struind și finalizînd.

Primele două „etape" de care 
vorbeam au făcut și mai... fac 
epocă și în fotbalul nostru. A- 
părători „libero" — gen Picchi, 
mai operează la destule divizio
nare A în meciurile susținute 
de acestea în • condiții de depla
sare, iar dintre ceilalți, cores- 
punzînd „perioadei Maldini", se 
disting, îndeosebi, la formațiile 
lor, în partidele pe care le des
fășoară pe propriul teren. Ne 
referim, cu precădere, la Boc 
(Universitatea Craiova), FI. Ma
rin (Rapid), Antonescu (F. C. 
Constanța), Pojoni (U.T.A.), 
Marin Olteanu (Sportul studen
țesc), Bigan, cînd juca la F.C. 
Olimpia Satu Mare. Cu toții 
jucători înzestrați cu o bună 
tehnică și cu doza necesară de 
luciditate, atuuri de preț cu 
care rezolvă „problemele" lor 
într-o zonă mai mică sau mai 
mare, dar, în general, în preaj
ma propriei porți.

decît o ironie crudă 
sau o 
urîtă.
ajung
— ideea că două 
echipe ca U.T.A. și 
Jiul nu au mai dat 
în ultimii ani tineri 
remarcabili, talen
te mari care să 
sigure schimbul 

nor „veterani" ca Birău 
Stocker — nume care intră 
ele în poezia zilelor noastre 
de luni cînd conspectăm cu 
creionul „echipele" și rapor
tul de șuturi pe poartă... — 
ideea că U.T.A. și Jiul nu 
au „loturi" consistente răs- 
frînge, cred, semnificativ 
„faza" prin care trece azi 
fotbalul nostru. Poate că a- 
ceste rînduri nu vor supăra 
și nu vor fi atribuite unei 
guri rele. Nu prea am gură 
rea, dimpotrivă. în urmă cu 
citeva săptămîni, am suflat 
doar „haide Poli I" — și de 
pe ultimul loc, Timișoara a 
săltat frumușel. Firește că — 
imparțial vorbind 
Poli din lași stă mai bine, 
și nu-mi 
lași se dau goluri. Poate că 
și aici am avut gură-de-aur, 
urîndu-i anul trecut să sca
pe de „meciurile decisive ale 
ultimelor etape". Și iat-o 
unde e acum, echipa din 
provincie cu cel mai bun a- 
tac I Dar, după atîta efort 
de imparțialitate, să răsuflu 
și eu, și să recunosc că abia 
aștept să văd sîmbătă echi
pa orașului 
de celălalt

- Constantin.

satisfacție 
Fără să 
la bocet

a- 
u- 
Și 
Și

nu

■ plă, deci, 
■— ca să 
■Constanța, 
■-o de cîteva 
B acesta 
■lămurit...
■ iul nu le-am
■ ecran, le-am

urechea și, 
te, nu-i a 
-ar bucura Ia 
ie de fotbal, 
condusă de 
u Jenei, — 
icurești, U.T.A. 
it cam de la 
trolul, pe „23 
îmi semnaliza 
orie mai com
ei mea. 0—8 
frige și te ia 
coloană. Dar 
înțeleptul —■ 

i un 0—8 de- 
un 0—1 — și 
>zim de scor...

cu 
nu 
pe

Și 
Pe

acea

pare rău că la

natal, antrenată 
neuitat meșter,

BELPHEGOR I
Și în Divizia C

ASE GALBENE-0 ETAPĂ SUSPENDARE
Divizia C, 

■ne“ nu erau 
:1 că jucătorii 
nu executau 

lită cînd acu- 
așe. Fără în- 

nefăcîndu-se 
i în competi- 
■egistrează cel 

de acte de

Dar iată că Federația a ex
tins măsura ținerii evidenței 
cartonașelor și aplicarea sanc
țiunii de suspendare și la ju
cătorii din Divizia C. In mo
mentul de față, se procedează 
la întocmirea evidențelor nece
sare, iar fotbaliștii care au a- 
cumulat trei cartonașe în a- 
cest campionat, vor fi suspen
dați pe o etapă

<ONOSPORT INFORMEAZĂ

s-a 
ultima
Bacău 
cămin

îmbunătățit considerabil 
vreme. Astăzi liceul 
are un local propriu, 
"■ o cantină, trei la- 

cabinet de științe 
trei terenuri bune 

două gazonate), o 
utilată cu aparate 

aparat de filmat șl 
, ambele 
procesului 

alte

Și 
un
Și

ACTUALITĂȚI
• LA 29 și 30 NOIEMBRIE, 

DUBLĂ INTILNIRE : ROMÂ
NIA — UNIUNEA SOVIETICĂ. 
La sfîrșitul lunii noiembrie, 
primele reprezentative și cele 
de tineret (sub 23 de ani) ale 
României și Uniunii Sovietice 
susțin partide amicale. întîlni
rea de tineret se va disputa 
duminică 30 noiembrie, la Bu
zău. Meciul dintre reprezenta
tivele A ale celor două țări va 
avea loc, o zi mai devreme 
(simbătă 29 noiembrie), la 
București.
• ALTE REZULTATE din eta

pa de miercuri a „Cupei Româ- 
niei“ : Metalul Drobeta Tr. Se
verin — F.O.B. Balș 1—0 (0-0),
Forestiera Cîmpulung la Tisa — 
Minerul Baia Sprie 2—3 (2—1, 
2—2), Avîntul Reghin — F. C. 
Baia Mare 1-5 (0—3), Petrolul
Teleajen Ploiești — Gloria Bu
zău 4—6 (1—1, 1-1, 1—1) — după 
executarea loviturilor de la 11 m, 
I.C.S.I.M. București — Automa
tica București 3—2 (1—0, 1—1),
Unirea Tricolor București — CSU 
Galați 1—2 (1-1), Dacia Pitești — 
Viitorul Scornicești 1—0 (0—0), 
Tehnolemn Timișoara — Cerami
ca Jimbolia 1—0 (0—0), Minaur
Zlatna — Dermata Cluj-Napoca 
4—2 (s-a jucat la Baia de Arieș). 
Podgoria Cotnari — Minerul Gura 
Humorului 5—6 (2—0, 2—2. 2—2),
Relonul Săvinești — Viitorul Vas
lui 2—1 (0—1).
• ARBITRI ROMANI PESTE 

HOTARE. Partida internațională 
Grecia — Polonia (tineret 23 de 
ani) va fi condusă de o brigadă 
de arbitri români formată din 
C. Bărbulescu — la centru, Gh. 
Retezan și S. Drăgulici — la 
linie.

rezul- 
apară.
avem 
plină 

fi-

caz singular. Antrenorii de 
centrele de copii șl juniori

Gheorqhe NERTEA Gheorghe NICOLAESCU

în Divizia b EVIDENȚIERI DAR Șl EVOLUȚII SUB NIVELUL AȘTEPTĂRILOR
î

I 1975 A DOUA 
.OTO 2 
to 2 s-a bucu- 
es în mijlocul 
ccesul

însă și 
mologat 
a cele 6 
ste 4.000

tragerii 
prin 

peste 
cate- 
fiind

tigători ai pri-
2 se numără 

m Plosceanu 
ele, Onea Vâ
nase Ioana din 
iței din Bucu- 
hai din Arad

e cîștiguri ofe- 
■re Loto 2 de- 
ț că aceste tra- 
i după o for-

i PROMOVATA 
VIZIA A, VOIN- 
js o mare sur- 
?—2469 p.d. Rapid 
estanțd contînd 
a campionatului 
une jucătoare în 
utatâ la Galați, 
jru - 441 p.d. 
1 p.d. și Elena 
Voința, respectiv,

435 p.d., Elena 
/asilica Pințea - 
MESCU-coresp.)

mulă 
care 
cîștig.

Cea
2 de duminică 26 octombrie a.c. 
oferă participanților o serie de 
avantaje pe care țe reamintim. 
Se cîștigă și cu 2 numere din 
4 extrase, se poate cîștiga și cu
3 numere din toate cele 12 ex
trase. se acordă cîștiguri mini
me de 200 și 100 lei, se atri
buie 6 categorii de cîștiguri în 
bani, premii fixe si variabile.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 17 OCTOMBRIE 1975. EXTRA
GEREA I: Categoria 1 : 1 variantă 
100% un autoturism Dacia 1300 ; 
cat. 2 : 8 a 5 524 lei: cat. 3: 3.65 a 
12 107 lei : cat. 4: 21.10 a 2.094 lei : 
cat. 5: 68,60 a 644 lei: cat. 6 : 103.10 
a 429 lei: REPORT CATEGORIA 1 : 
279 802 Iei. EXTRAGEREA a II-a : 
Categoria A : 1 variantă 100%
un x autoturism Dacia 1300 : 
cat. B : 4.30 a 8.377 lei :
cat. C: 22 50 a 1.601 lei ; cat. D- 
20 30 a 1.774 Ici : cat. E: 94.10 a 383 
lei : cat. F: 173.05 a 208 lei: cat. X : 
1 567.70 a 100 lei. REPORT CATE
GORIA A : 38.334 lei .Cîștigurile de 
categoria 1 și categoria Â au reve
nit nnrticlnanților NICOLETA MA
JA RT7 din București și KAROLY 
ABODI din comuna Sărățen jud. 
Mureș.

tehnică nouă și originală 
oferă largi posibilități de

de a doua tragere Loto

Duminică, în Divizia B, se 
vor disputa partidele etapei a 
X-a. Deci nu mai e vorba de 
începutul întrecerii, cu nelipsi
ta... perioadă de „acomodare Ia 
efort", „cristalizări de formații", 
„intrare în formă" ș.a.m.d. Ne 
găsim, de acum, în a doua ju-

SPORTIVITATEA Șl OBLIGAȚIA APARARII El
nostru a publicat ieri 
hotărîte de comisia de 
federației în 
nesportivitate

Ziarul 
măsurile 
resort a 
telor de 
ciplină, a nedoritelor 
care s-au înregistrat 
trecută în partida de 

Subliniem încă

urma ac- 
și indis- 
incidente 
în etapa 
la Timi

șoara. Subliniem încă o dată 
promptitudinea cu care condu
cerile celor două formații în 
cauză, Politehnica Timișoara 
(organizatoarea întîlnirii), 
F.C.M. Reșița, au procedat 
sancționarea celor vinovați 
gravele abateri petrecute 
stadionul timișorean, 
pe care comisia le-a 
în totalitate; vrem, totuși, ca — 
pornind de la cele petrecute in 
întîlnirea Politehnica — F.C.M. 
Reșița și în alte partide din ac
tualul campionat, nu numai din 
prima divizie, ci și Ia B și la 
C — să reamintim unele obli
gații, să vorbim despre negli
jențe care facilitează abaterile 
de la conduita corectă atît in 
tribune cît și pe gazon.

E vorba, în primul rînd, de 
obligația organizatorilor de a se 
îngriji mult mai atent, mai efi
cient de ordinea din tribune, de 
îndepărtarea spectatorilor turbu- 
lenți, de neadmiterea aducerii 
pe stadion de sticle, petarde,

Și 
la 
de 
pe 

sancțiuni 
aprobat

■
Biletele pentru meciul Rapid — A.S.A. Tg. Mureș, care 1 

se dispută duminică, pe stadionul Giulești, de la ora 15, 
s-au pus în vinzare, de ieri, la casele obișnuite.

etc. Frecvența îngrijorătoare în
registrată în ultima perioadă de 
timp in privința gesturilor con
damnabile (aruncări de sticle, 
de petarde, vociferări la adresa 
arbitrilor, comportări inadmisi
bile ale unor grupuri de specta
tori după terminarea întîlniri- 
lor) ne demonstrează însă că 
asociațiile și cluburile organiza
toare au neglijat mult sarcinile 
și obligațiile pe care le au în 
această direcție. Ba ni se pare 
că unele dintre ele socotesc că 
simpla depistare, și sancționare 
a celor vinovați Ic absolvă de 
orice altă răspundere. Nu e 
deloc așa și poate că ar fi ca
zul ca, acolo unde se consideră 
ca deosebit de grave răspunde
rile organizatorilor, să se apli
ce și dispozițiimea regulamen
tară de suspendare a terenului 
de joc —; ne gîndim, mai ales, 
la situațiile de recidivă în ma
terie. La fel de severe și de 
permanente trebuie să fie și 
măsurile privind ireproșabila 
comportare a conducătorilor, 
antrenorilor, medicilor, masori
lor — adică a celor care re
prezintă direct, 
ciația și clubul 
nu mai vorbim 
ile care revin 
constatăm că, 
bănciie din marginea terenului, 
provin uneori acte de nesporti
vitate, in totală opoziție cu spi
ritul de sportivitate și corecti
tudine care trebuie să-i carac
terizeze în mod exemplar 
cei care le ocupă, (ef. i.)

mătate a turului și valorile ar 
trebui să se arate, să se impu
nă, să-și argumenteze preten
țiile. Spunem aceasta deoarece 
în eșalonul secund calitatea fot
balului prestat trebuie să se 
situeze la cerințele tot mai 
sporite care stau, de altfel, în 
fața soccerului nostru, la toate 
nivelele.

Pină acum, dintre pretenden
tele la poziții superioare, puți
ne sînt formațiile care au avut 
o comportare constant bună. 
Ne referim la F.C.M. Galați și 
F.C. Brăila (seria I), Progresul 
București, C. S. Tîrgoviște și 
Dinamo Slatina (seria a II-a), 
F.C. Corvinul Hunedoara, F.C. 
Șoimii Sibiu și F.C. Baia Mare 
(seria a IlI-a). Ar mai fi de 
evidențiat prezența în plutoa- 
nele fruntașe a echipelor — 
hova Ploiești, Steagul roșu 
șov (aceasta din urmă, 
startul necorespunzător, a 
șit un reviriment notabil) și 
C.F.R. Timișoara, revelația se
riei a IlI-a.

Din păcate, nivelul 
întrecerii este destul

ARBITRII

Pra- 
Bra- 
după 
reu-

general al 
de modest

și multe formații cu pretenții 
se comportă departe de aștep
tări, chiar sub prestațiile din 
campionatul trecut. Pe bună 
dreptate se pune întrebarea : ce 
se intimplă cu Gloria Buzău, 
aflată acum pe locul 15, doar 
cu două 
negativ 
timp în 
juca un 
pretenții 
zia A.
e și prestația echipei din Tul- 
cea (ultimul loc I). în seria a 
doua surprinde poziția pe care 
o ocupă Chimia Rm. Vilcea 
(fostă divizionară A), Metalul 
București și Autobuzul Bucu
rești, după cum nu pot fi tre
cute cu vederea nici compor
tările slabe ale echipelor Gaz 
metan Mediaș, 
reșul Deva și 
din cea de a 
ceste exemple 
nu peste tot 
pasiune 
progres, 
făcut pași înapoi (a. p.)

victorii și un golaveraj 
(8—14) ? Nu cu mult 
urmă, această echipă 

rol de seamă, emițînd 
de promovare în Divi- 

Total necorespunzătoare

ți 
că

Ind. sirmei, Mu- 
Rapid Arad 
treia serie.

demonstrează 
se muncește 

sîrguință pentru 
dimpotrivă, s-au

A- 
Că 
cu

PARTIDELOR DIVIZIEI B

pe stadion, aso- 
respectiv. Ca să 
despre obligați- 
jucătorilor. Or, 

tocmai de pe

pe

SERIA I : • Metalul 
F. C. Brăila : I. Ciolan .
hova Ploiești — F.C.M. Galați : V. la- 
cob (Oradea) • Unirea Focșani — 
S.C. Tulcea : C. N icul eseu (București)
• Viitorul Vaslui — C.F.R. Pașcani : 
I. Tifrea (Tîrgoviște) • Ceahlăul P. 
Neamț — Cimentul Medgidia : N. 
Gheorghe (București) • C.S.M. Bor- 
zești - C.S. Botoșani : C. Braun 
(Brașov) • C.S.U. Galati — Celu
loza Călărași : V. Dumitru (Oltenița)
• Gloria Buzău — C.S.M. Suceava :
C. Petrea (București) • Victoria Te
cuci — F.C. Petrolul Ploiești : S.
Stâncescu (București).

SERIA A |I-A • Metrom Brașov — 
S.N. Oltenița : V. Vilcu (Timișoara)
• C.S. Tîrgoviște - Chimia 
gurele : Al. Ghigea (Bacău) 
talul București - Chimia Rm. 
V. Gligorescu (Ploiești) • 
Slatina — Voința București : 
băjoș (Cluj-Napoca) • Minerul Mo- 
tru — Steagul roșu Brașov : C. Di- 
nulescu (București) • Electroputere

Plopenl — 
(lași) • Pra-

Tr. Mâ- 
• Me- 

Vilcea : 
Dinamo 
E. Căi

Craiova —
Manole 
Alexandria _______
N. Moroianu (Ploiești) — 
29 oct. • F.C.M. Giurgiu 
Mija : FI. Anuțescu (Pitești) 
tobuzul București — Tractorul 
I. Banciu (Sibiu).

SERIA A III-A : • Victoria 
Metalurgistul Cugir : I. Chilibar (Pi
tești) • Ind. sirmei C. Turzii - * 
Șoimii Sibiu : T. Leca 
Mureșul Deva — C.F.R. 
Gh. lonescu (Brașov) • 
nul Hunedoara — Gloria 
Marian (Sighișoara) 
sîmbâtâ • U.M. Tii

Progresul București : Gh. 
(Constanța) • Automatica 
- Nitramonia Făgăraș : 

aminat ta 
— Metalul 

• Au- 
Brașov:

F.C. 
(Brăila) • 

Timișoara : 
F.C. Corvi- 

Bistrito : St. 
sa dispută 

— —----- Timișoara - Sticla
Turda : R. Stincan (București). « Mi
nerul Moldova Nouă - Dacia Oră- 
știe : N. Stoiculescu [Rrp. Vilcea) 
• C.I.L. Sighet — Unirea Tomnatic : 
Gh. Vasitescu I (București) • Gaz 
metan Mediaș — Rapid Arad : V. 
Gheorghe (Craiova) • Victoria Co
lan — F.C. Baia Mare : Fr. Coloși 
(București).



Campionatele europene de volei

CÎTEVA SURPRIZE
ÎN TURNEELE FINALE

Echipa masculină de volei a 
României a debutat miercuri, 
în turneul final (locurile 1—6) 
al campionatului european, ca
re se desfășoară în sala ,,Pio- 
nir“ din Belgrad, cu un eșec la 
limită în fața reprezentativei 
țării gazdă: 2—3, eșec care ii 
reduce simțitor șansele de a se 
clasa pe un Ioc fruntaș și, cu 
atît mai mult, de a realiza o- 
biectivul ce și-l propusese — 
calificarea pentru J.O. Meciul 
cu formația Iugoslaviei a fost 
de slab nivel tehnic și a durat 
mai mult de două ore. în pri
ma zi a turneului final mas
culin s-au înregistrat două sur
prize, considerate ca atare sub 
aspectul severității scorului cu 
care au ciștigat echipele credi
tate cu șansa a doua. Astfel, 
campioana mondială, reprezen
tativa Poloniei, a pierdut în 
fața echipei U.R.S.S., fără a fi 
reușit să-și adjudece măcar un 
set. Scor: 3—0 (12, 10, 7) pentru 
voleibaliștii sovietici 1 într-un 
alt meci, echipa Bulgariei a în
trecut cu 3—0 (12, 8, 7) pe cea 
a Cehoslovaciei, infirmînd toate 
supozițiile specialiștilor ! Luînd 
în considerare și rezultatele di
recte dintre echipele care, în 
preliminarii, au figurat în ace
eași serie, în clasamentul tur
neului masculin pentru locurile 
1—6 conduce reprezentativa 
U.R.S.S. cu .4 p (setaveraj 6:1), 
urmată de cele ale Bulgariei 
(4:3), Poloniei (3:3), Cehoslova
ciei (3:5), Iugoslaviei (3:5), toa
te cu cîte 3 p, și României 2 p 
(4:6).

în prima zi a turneului final

JOCURILE SPORTIVE PVNAfllRICANI
CIUDAD DE MEXICO, 23 (A-

gerpres). — în capitala mexicană 
au continuat întrecerile din ba
zinul olimpic. Cu excepția probei 
feminine de 100 m spate — cîș- 
tigată de canadianca Line Che- 
nard în 1:06,59 — s-au impus
înotătorii din S.U.A. : 200 m
mixt (b) — Steve Furniss 2:09,77 ț 
400 m liber (f) — Kathy Heddy 
4:23,0 ; 400 m mixt (b) — Ste
ve Furniss (S.U.A.) 4:40,28 ; 200
m liber (f) — Kim Peyton (SUA) 
2:04,57 ; 100 m bras (f) — Laura 
Sterling (S.U.A.) 1:15,17 ; tram
bulină (b) — Tim Moore ; 400 m 
liber (b) — Notway (S.U.A.) 
4:00,51 : 200 m spate (b) - Har
rigan (S.U.A.) 2:06,69 ; 100 m flu
ture (f) — Wright (S.U.A.) 
1:02,71.

Derbyul turneului masculin de 
baschet S.U.A. — Cuba a reve
nit baschctbaliștilor americani cu 
scorul de 84—78 (44—34), ei asi- 
gurîndu-și medaliile de aur. Alte

SEMIFINALELE CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag. I)

cepînd cu ultima repriză, 
Gruescu nu a mai putut stă
vili elanul tînărului său ad
versar. După serii de lovituri 
scurte, Niță reușește chiar cu 
un croșeu de dreapta în ulti
mul minut al meciului să-l 
zdruncine pe Gruescu, obligînd 
pe arbitru să numere. Decizia 
este firească : Robu Niță (Box 
Club Brăila) b.p. (5—0) Con
stantin Gruescu (Steaua).

Mai puțin așteptat, meciul 
dintre campionul balcanic și al 
țării Ibrahim Faredin și dina- 
movistul Teodor Dinu a deve
nit la fel de dramatic. Cu două 
drepte directe consecutive, Dinu 
îl surprinde pe campionul ca
tegoriei în prima repriză și-l 
trimite la podea. Dar timpul 
prea scurt pînă la rășynetul 
gongului nu-i permite să valo
rifice acest avantaj. în urmă
toarea repriză, e rîndul lui 
Ibrahim să-și pună adversarul 
în dificultate : cu un croșeu de 
stingă îl trimite la podea pe 
dinamovist. După o ultimă re
priză în care lupta a fost con
fuză, ambii fiind avertizați pen
tru obstrucții, juriul a apreciat 
superioritatea campionului în 
special în repriza secundă : 
Ibrahim Faredin (Farul) b.p. 
(5—0) Teodor Dinu (Dinamo).

CAT. PANA. Doi adversari 
cu „garda inversă" au încercat 
să obțină locul (obișnuit) în fi
nală al Iui Gabriel Pometcu 
(de astă dată indisponibil) : 
Mihai Ploeșteanu și Titi Tu
dor. Incomodat de lungimea 
brațelor lui Tudor, Ploeșteanu 
nu reușește să se impună în 
prima repriză. în următoarele 
3 minute, el găsește soluțiile 
cele mai bune de a străpunge 
garda adversarului și cu repe
tate serii scurte îl depășește 

masculin pentru locurile 7—12 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Franța — Ungaria 3—2 
(!), R. D. Germană — Belgia 
3—0, Olanda — Italia 3—0 
(conduc R.D. Germană și Olan
da).

După cum se știe, echipa fe
minină a României evoluează 
în turneul pentru locurile 7—12, 
în care miercuri a învins cu 
3—0 formația R. F. Germania, 
în celelalte două partide: Iu
goslavia — Belgia 3—0, Olanda
— Italia 3—1. Conduc România
și Iugoslavia. Turneul pentru 
locurile 1—6 a consemnat în 
prima zi o mare surpriză: Un
garia — Cehoslovacia 3—1 (13, 
10, —6, 5)! în celelalte partide, 
rezultate scontate: U.R.S.S. — 
R.D. Germană 3—0 (8, 8, 5) și 
Bulgaria — Polonia 3—1 (9,
—12, 9, 4). Lidere sînt U.R.S.S. 
și Ungaria.

★
Pînă la închiderea ediției, 

ne-au parvenit următoarele re
zultate din ziua a doua a tur
neelor finale:

FEMININ (locurile 7—12) : 
România — Belgia 3—0 (2, 4, 
4), Iugoslavia — Italia 3—2 (7, 
—12, —7, 13, 9) ; MASCULIN 
(locurile 7—12) : Franța — Bel
gia 3—2, R.D. Germană — Ita
lia 3—0, Olanda — Ungaria 
3—2.

Astă-seară, în turneul mas
culin pentru locurile 1—6 sînt 
programate partidele: U.R.S.S.
— Iugoslavia, România — Bul
garia, Polonia — Cehoslovacia. 
Echipa feminină a României 
intîlnește pe cea a Italiei.

rezultate : Venezuela — Bahamas 
74—70 ; Brazilia — Canada 88—76 ; 
la feminin : S.U./X. — Columbia 
74—48; Canada — Salvador 94—40.

Competiția de gimnastică a 
programat finalele pe aparate în 
concursul feminin. Cele mai bu
ne evoluții le-au avut american
cele Ann Carr și Colleen Casey, 
la sărituri (18,725 p) și respectiv, 
la sol (18,975 p).

în întrecerile pe velodrom, cu 
rezultate excelente s-a încheiat 
proba de 1 000 m cu start de pe 
loc, în care canadianul Jocelyn 
Lovell a fost cronometrat cu 
1:05,307, fiind urmat de jamaica- 
nul David Weller - 1:05,973 și 
americanul Steve Woznic — 
1:06,112. La urmărire individuala, 
primul s-a clasat columbianul 
j. Babbino — 400 m în 4:49,63.

întrecerile de scrimă s-au în
cheiat cu proba de sabie, cîști- 
gată de cubanezul Manuel Ortiz.

clar. Cu 15 secunde înainte de 
finalul reprizei a doua, Ploeș
teanu, preocupat doar de atac, 
este surprins cu o contră de 
stingă și trimis la podea. în 
cursul unei ultime reprize de 
o extremă duritate, Ploeșteanu 
își valorifică forța și buna pre
gătire fizică, îl domină cu au
toritate pe Tudor, trimițîndu-1 
de două ori la podea. Firește : 
Mihai Ploeșteanu (Metalul Bucu
rești) b.p. (4—1) Titi Tudor 
(Steaua).

Campionul țării, Gheorghe 
Ciochină, a avut o sarcină ceva 
mai ușoară : in 3 reprize a- 
proape identice, el l-a urmărit 
cu lovituri variate pe clujea
nul Nicolae Georgescu, în al 
cărui arsenal am remarcat doar 
pregătirea fizică și o nestăvi
lită dorință de afirmare, ceea 
ce, firește, a fost prea puțin 
față de cunoștințele tehnice a- 
vansate ale lui Ciochină. Deci
zia : Gheorghe Ciochină (Steaua) 
b.p. (5—0) Nicolae Georgescu 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

CAT. UȘOARA. Părea că Ion 
Budușan nu este intimidat de 
faima campionului țării, Calis- 
trat Cuțov, dar ambiția sa a 
durat mai puțin de o repriză, 
pînă în momentul în care, în- 
cercînd să-l surprindă pe Cu
țov cu o directă de stingă, a 
fost el însuși precis contrat, 
îngenunchiat și numărat. în re
priza secundă, sesizînd dife
rența netă de valoare, arbitrul 
Chiriac a oprit lupta, decla- 
rînd : Calistrat Cuțov (Dinamo) 
b.ab.2 Ion Budușan (Metalul 
București).

Ca și în semifinala de anul 
trecut, Paul Dobrescu s-a stră
duit să-l elimine pe constăn- 
țeanul Lică, adversar dificil 
prin mobilitatea sa și boxul 
obstructionist pe care-1 prac
tică. Din >r’"ate. acțiunile nere

SEZONUL 
„INDOOR"

De săptărhîna viitoare, tenisul 
intră sub acoperiș. Sub acela 
al sălilor europene, bineînțeles. 
Căci pe alte meridiane, adolo 
unde domnește un soare mai 
cald, activitatea așilor rachetei 
continuă pe stadioanele în aer 
liber.

Sezonul internațional „indoor" 
programează în această toamnă 
o serie întreagă de competiții, 
dintre care cele mai interesan
te sînt desigur acelea încadrate 
in programul Marelui Premiu 
F.I.L.T. De fapt, ultimul sprint 
înaintea „Turneului campioni
lor" (Masters), reunind, în de
cembrie la Stockholm, pe frun
tașii circuitului-maraton început 
în mai. Ca totdeauna, primii 8 
clasați vor lupta pentru trofeul 
hors-concours, decernat tradi
țional celui mai în formă jucă
tor la căderea cortinei.

PRIMII 5 PENTRU STOCKHOLM...
1. G. Vilas 745 p ; 2. M. Orantes 619 p ; 3. B. Borg 520 p ; 4. A. 

Ashe 475 p ; 5. I. Năstase 415 p ;
... $1 CEILALȚI

6. J. Kodes 343 p ; 7. J. Connors 340 p ; 8. R. Ramirez 295 p ; 9. 
J. Fillol 284 p ; 10. A. Panatta 248 p ; 11. H. Solomon 235 p ; 12. R. 
Tanner 234 p ; 13. E. Dibbs 205 p ; 14. J. Alexander 197 p ; 15. O. 
Parun 193 p ; 16. B. Gottfried 170 p ; 17. Ph. Dent 160 p ; 18. T. 

Roche 159 p ; 19—20. S. Smith și B. Lutz — 155 p.

Cine-și va disputa Masters-ul 
din acest an ? Cinci locuri din 
cele opt sînt practic alocate de 
pe acum, pentru celelalte trei 
concurează, cu șanse apropiate, 
un grup de 4—5 jucători. Com
ponența turneului va îi foarte 
tare. Nu lipsește laureatul de 
anul trecut, argentinianul Guil
lermo Vilas, ca și predecesorul 
său din sczoanele trecute, cam
pionul nostru Ilie Năstase (de 
două ori cîștigător al Marelui 
Premiu 1972—73, de trei ori 
consecutiv învingător în Masters 
1971—72—73). Va fi prezent și 
campionul de la Wimbledon, 
americanul de culoare Arthur 
Ashe, preferat de specialiști în 
fruntea listei celor mai buni 
tenismani ai întregului sezon. 
Apoi marile revelații ale ulti
melor turnee, Manuel Orantes 
și Bjorn Borg, în marcantă as
censiune. Lista se va completa 

iprobabil cu Jimmy Connors, da
că acesta nu va refuza parti
ciparea, cum a făcut-o anul
trecut. Apoi, cu Jan Kodes,
care are — în rezervă — și 
finala „Cupei Davis". Ca pentru 
al 8-lea participant, ultimele 
săptămîni să decidă între Jaime 
Fillol, Raul Ramirez și Adriano 
Fanatta. După toate probabili
tățile, va fi cel mai puternic 
Masters disputat pînă acum.

Este interesant de menționat 
că, la actuala ediție, turneul 
final va cuprinde și întrecerea 

glementare ale lui Lică au fost 
tolerate de arbitru și astfel di- 
namovistul a încheiat meciul 
mult mai greu decît îi dădea 
dreptul valoarea sa, fără ca 
superioritatea sa să poată fi 
pusă la îndoială : Paul Do
brescu (Dinamo) b.p. (5—0) 
Constantin Lică (Farul Con
stanța).

CAT. MIJLOCIE MICA. După 
o repriză în care Victor Zil- 
berman a prelungit studiul în 
meciul cu Ion Miron, i-au tre
buit mai puțin de două minute 
în repriza secundă pentru a-1 
scoate din luptă pe tînărul său 
adversar. Victor Zilberman 
(Rapid) b.ab. 2 Ion Miron 
(A.S.A. Tg. Mureș).

După două reprize în cursul 
cărora și-a pus în evidență 
plusul de experiență și cunoș
tințe tehnice, Alexandru Tîrboi 
a slăbit alura în ultimele 3 mi
nute, permițind tînărului său 
adversar Pavel Istrate să ia 
un avantaj substanțial hotărî- 
tor pentru decizia finală : Pa
vel Istrate (Box Club Galați) 
b.p. (3—2) Alexandru Tirboi 
(Farul).

CAT. SEMIGREA. Campionul 
de juniori al țării, Valentin 
Vrînceanu și Constantin Văran. 
cîștigătorul „Centurii de aur" 
au realizat un meci mult mai 
echilibrat și mai spectaculos 
decît s-a preconizat. Numai plu
sul de forță exprimat în spe
cial in ultima repriză l-a aju
tat pe reșițean să obțină vic
toria : Constantin Văran (C.S.M. 
Reșița) b.p. (4—1) Valentin 
Vrînceanu (Dinamo București).

Lui Costică Dafinoiu i-au 
fost suficiente cîteva serii de 
croșee, pentru ca, după două 
k.d.-uri, Gheorghe Matache să 
abandoneze în min. 2:10. Cos
tică Dafinoiu (Box Club Brăi
la) b.ab.l Gheorghe Matache 
(Hidrotehnica Constanța).

DE TENIS 
LA START 
celor mai bune 4 dubluri. în 
clasamentul actual, conduc pe
rechile Gottfricd-Ramircz, O- 
rantes-Gisbert, Fassbender-Poh- 
mann și Alexandcr-Dent.

Deocamdată, asistăm la star
tul sezonului pe teren acoperit. 
El se va da luni, în sala Cou
bertin din Paris, acolo unde 
Năstase cîștiga lauri în 1971, 
intr-o memorabilă finală cu 
Smith. După aceasta, alte două 
mari turnee, cele de la „Albert 
Hall" din Londra și apoi, la 
Stockholm, capitala suedeză 
fiind răsfățată în acest an cu 
un atractiv program tenisistic.

Nu numai campionii tenisu
lui, ci și campioanele au un 
bogat calendar de toamnă. Cir
cuitul mondial feminin „Virginia 
Slims" își anunță' prima stagiu
ne europeană, în octombrie, cu 
turnee la Stockholm, Paris și

Londra. Sînt invitate și primele 
noastre rachete, Virginia Ruzici 
și Mariana Șimionescu. Iar Flo
rența Mihai va juca într-o se
rie de competiții „indoor" din 
insula britanică.

într-un cuvînt, finișul sezo
nului internațional de tenis se 
anunță pasionant.

Radu VOIA

TURNEELE ZONALE DE ȘAH
KARLOVY VARY, 23 (Agcr- 

pres). După 13 runde, 5n tur
neul zonal feminin de șah de 
la Karlovy Vary se menține li
deră maestra iugoslavă Katia 
Jovanovici cu 9,5 puncte, ur
mată de Feustel (R.D.G.) — 9 
puncte, Gheorghieva (Bulgaria) 
— 8,5 puncte, Baumstark
(România), Hofmann (R.D.G.), 
Eretova (Cehoslovacia) — 7,5 
puncte. Rezultate din runda a 
13-a : Eretova — Baumstark 
remiză ; Gheorghieva — Poli- 
hroniade 1—0 ; Feustel — Po-

REZULTATE NORMALE ÎN ETAPA A DOUA 
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

în etapa a doua a cupelor eu
ropene, desfășurata miercuri sea
ra, nu s-a consemnat nici o sur
priză de proporții. Poate me
ciurile retur, programate la S 
noiembrie, vor aduce eliminarea 
unor formații de valoare.

In C.C.E., cu excepția unui 
singur joc, toate celelalte s-au 
încheiat cu scoruri la cel puțin 
două goluri diferență. Baycrn 
Miinchen (fără Muller în forma
ție) supusă unei presiuni cate
gorice a reușit să ,,scape“ doar 
cu o înfrîngere la limită (0—1) 
fiind capabilă in meciul retur cu 
Malmo de o victorie care să-i 
aducă calificarea. Borussia Mon- 
chengladbach a dispus cu 2—0 de 
Juventus șl se părea că scorul 
acesta realizat în min. 36 va lua 
proporții, dar italienii au jucat 
în continuare foarte bine, reu
șind să nu mai primească gol. 
Meritorie este victoria realizată 
de Eindhoven la Chorzow (sin
gura în deplasare), ca șl cele ob
ținute de St. Etienne cu Glas' 
gow Rangers (2-0) și de Haj- 
duk Split (4—0) cu Racing White 
Molenbeek.

în Cupa cupelor cel mai pre
țios succes l-a obținut Eintracht 
Frankfurt (2—1, în deplasare cu

I CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : St. Etienne - Glasgow Rangers 
2-0 (1-0). Au marcat Revelli (min. 28) și Bathenay (min. 89) ; Boru* 
ssia Mănchengladbach — Juventus Torino 2-0 (2-0). Au înscris Heync- 
kes (min. 26) și Simonsson (min. 36); Benfica Lisabona - Ujpesti 
Dozsa 5—2 (3-1). Punctele au fost înscrise de Moinhos, Baptista (2), 
Shen, Toni, respectiv Dunai . ** ' “ ““
chen 1-0 (1—0). A înscris Andersson (min. 25): Derby County 
Madrid 4—1 (5-1) Au înscris George (3 
Nish, respectiv Pirri.

CUPA CUPELOR : Atletico Madrid - 
Au înscris Holzenbein (min. 7 și 14), 
Fiorentina — Sachsenring Zwickau 1—0 
S.C. Anderlecht “

și Fazekos ; Malmo FF — Bayern Miin- 
“ * . ~ . Real

— dintre Care 2 din penalty),

Eintracht Frankfurt 1-2 (0—2). 
respectiv Bermejo (min. 49) ; 
(0—0). A înscris Speggiorin ; 

Boraț Banja Luka 3-0 (1-0). Au înscris Rensen- 
brinck (min. 10 și 53) și Coeck (min. 50) ; F. C. Den Haag — Lens 
3-2 (0-2) ; Ararat Erevan — West Ham United 1-1 (0-0). Âu înscris 
Allan Taylor (min. 56), iar pentru gazde Petrosian (min. 67) :

CUPA U.E.F.A. : Rea! San Sebastian — F.C. Liverpool --*"*-* 
îriscris Heighway, Thomson, Gallaghan, respectiv 
tru învinși ; Dundee United — F. C. Porto 
înscris Rennye, respectiv Oliveira și Sevinho ; Vasas 
Sporting Lisabona 3—1 (0—0). Au înscris Kovacs (2) și Varadi (min. 
89 din penalty), respectiv Chico ; Steaua roșie Belgrad — Hamburger 
SV 1—1 (1—1). Au înscris Susici (min. 23), respectiv Bjornmose (min. 
27) ; Honved — Dynamo Dresda 2—2 (0—2). Au înscris Heidler (2) 
pentru oaspeți, respectiv Pinter (2) pentru gazde ; Athlone Town — 
Milan 0—0. (Gazdele au ratat un penalty) ; Spartak Moscova — F.C. 
Koln 2-0 (1—0). A marcat Lovcev (2)

PE SCURT
ATLETISM • Un nou record al 

U.R.S.S. în proba feminina de 3 000 
m a fost obținut, la Moscova. de 
Raisa Katiukova, cu timpul de 8:51,80.

BASCHET • Echipa feminină Cri- 
șui Oradea, a jucat la Olsztyn (Po
lonia) cu formația locala Stomil, 
pierzînd la scorul de 58-60 (23-22).

BOX • Reprezentativa de juniori 
a României susține azi și duminică 
două meciuri cu formația similiară a 
R.D. Germane la Frankfurt pe Oder 
și Eisenhuttenstadt. Au făcut deplasa
rea, printre alții : D. Cipere, St. 
Ștefana, Tr. Georgia, V. Butnariu, F. 
Luxenburger.

CICLISM • La Pekin a sosit e- 
chipa clubului Partizan Tirana. Ci
cliștii albanezi vor evolua la 
concursuri pe velodrom și șosea. • 
Perechea Kemper (R.F.G.) — Gilmore 
(Australia) a ciștigat cursa de 6 zile 
de la Dortmund, înaintea belgienilor 
Merckx și Sercu.

FOTBAL • Meciul Polonia - Italia 
din grupa a V-a C.E., programat i- 
nițial la 29 octombrie, a fost devan
sat la 26 octombrie, la Varșovia • 
Meciuri amicale : Ungaria - R. D. 
Germană (echipe de tineret) 3-0 
(2—0); Z.V.L Ji lino - Csepel Buda
pesta 2—1 (1—0).

JUDO • La Viena au început ieri 
campionatele mondiale. In limitele ca
tegoriei grea, medalia de aur a fost 
cucerită de japonezul Sumi Endo, iar 
cea de argint a revenit lui Serghei 
Novikov (U.R.S.S.). O mare surpriză a 
realizat la categoria semigrea fran
cezul Jean Rouge, care a devenit 
campion mondial, învingînd în finală 
pe japonezul Michinori Ishibashi

TENIS • Ilie Năstase s-a calificat 
pentru finala turneului Hilton Head 
(Carolina de Sud), învingîndu-l cu
6— 3, 5-7, 6—4 pe suedezul Bjorn Borg.
In cealaltă semifinală : Rod Laver — 
Arthur Ashe 6-4, 6—4. Proba de
dublu a fost ciștigată de cuplul 
Laver — Borg, învingători cu 6—4,
7— 5 în fața cuplului Năstase - Ashe.
• In turneul de la Teheran : Vi
las — Dawdeswell 6—4, 6—2 ; Velasco — 
Fillol 6—2, 6-4 ; Ja uf fret - Fibak
7—5, 6—4 ; Parun — Taylor 6—1, 7—6 ; 
El Shafei — Bertolucci 2—6, 6—2, 6—1.
• La Perth (Australia) : Mayer —
Rosewall 6—4, 6-3 ; Roche - V.
Amritraj 6-2, 3—6, 7—6 ; Richey — 
A. Amritraj 6-2, 6-3 ; Solomon — 
Thung 7—5, 6—1.

lanova remiză ; Krișzan — 
Jackson 1—0.

BELGRAD, 23 (Agerpres). In 
runda inaugurală a turneului 
zonal masculin de șah de la 
Pola (Iugoslavia) s-au înregis
trat următoarele rezultate : 
Bellon (Spania) — Stuul (Lu
xemburg) 1—0 ; Pritchett (Sco
ția) — Aurel Urzică (România) 
1—0 ; Barle (Iugoslavia) —• 
Hazai (Ungaria) remiză ; Bu- 
kiei (Iugoslavia) — Schmidt 
(Polonia) remiză ; Augustin 
(Cehoslovacia) — Borngaesscr 
(R. F. Germania) remiză.

Atletico Madrid), ca și S. C. An- 
derlecht, prin scorul categorie 
(3—0) cu Boraț Banja Luka.

In Cupa U.E.F.A., în cuplajul 
budapestan de pe „Nepstadion" 
echipele ungare Honved șl Va- 
sas au trecut’ prin mari emoții. 
Echipa militară a fost condusă 
cu 2—0 la pauză de Dynamo 
Dresda, reușind să egaleze în 
partea a doua a meciului, ca 
apoi în final să beneficieze de 
cîteva mari ocazii, pe care nu 
a știut, însă, să le fructifice. 
Vasas avînd ca parteneră de joc 
pe Sporting Lisabona a deschis 
scorul, apoi a fost egalată, mar- 
cînd ultimele două goluri în fi
nalul meciului, dintre care ulti
mul în min. 89 din penalty 1 
Foarte bine s-au comportat în 
această competiție echipele so
vietice : Spartak Moscova a dis
pus de F. C. Koln cu 2—0, iar 
Torpedo Moscova a ciștigat la 
Istanbul cu Galatasaray cu 4—2! 
De notat sînt și victoriile re
alizate în deplasare de F. C. 
Porto (2—1 cu Dundee United) șl 
de F. C. Liverpool cu Real San 
Sebastian (3—1).

Iată cîteva rezultate1 care au 
lipsit în numărul nostru de ieri* 
ca și autorii golurilor la uncie 
meciuri mai importante :

^\\\\\\\\\\^

1-3 (0-1). Au
Aman pen- 

1-2 (0-1). Au 
Budapesta —
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