
TREI GIMNAȘTI ROMÂNI 
t» „CUPA MONDIALA"

Marea sală de sport de la 
Empire Pool din Londra găz
duiește, în aceste zile, prima 
ediție a „Cupei mondiale", com
petiție instituită de Federația 
internațională de gimnastică, 
rezervată celor mai buni gim- 
naști din lume. Concursul pre
vede o întrecere la individual 
compus, precum și finale pe a- 
parate (cu exerciții liber alese), 
iar participarea se face prin 
invitații nominale adresate 
sportivilor de către forul inter
național.

Din țara noastră vor partici
pa la această primă ediție a 
Cupei mondiale următorii gim- 
naști : Teodora Ungureanu și 
Anca Grigoraș, precum și cam
pionul mondial Dan Greeu. Mai 
figurează pe listele de partici
pant! : Olga Korbut, Ludmila 
Turișceva, Nina Dronova, Elvi
ra Saadi, Svetlana Grozdova, 
Neii Koval, Liuba Gorbik (toate 
U.R.S.S.), Mitsu Tsukahara, Fu- 
mio Ilonina, Kajima Kajiama 
(Japonia), Nikolai Andrianov, 
Aleksandr Detiatin, Viktor Sa
fronov (U.R.S.S.), Zoltan Ma
gyar, Imre Molnar (Ungaria), 
Andrzej Szajna (Polonia) ș.a.

SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ: 
ROMÂNIA - ITALIA 

LA GIMNASTICĂ FEMININĂ
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

tn sala de sport a Liceului de 
gimnastică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej — un nou con
curs de gimnastică reține aten
ția : meciul dintre echipele fe
minine ale României și Italiei, 
care contează pentru echipa vi
zitatoare drept concurs de cali
ficare în vederea J.O. de la 
Montreal. Este cunoscută for
mula de echipă pe care o va 
utiliza federația noastră : Nadia 
Comăneci, Teodora Ungureanu, 
Geprgeta Gabor, Mariana Con
stantin. Gabriela Trușcă, Mari- 
lena Neacșu.
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După finalele campionatelor naționale de box

ÎN FOCUL ÎNTRECERILOR DÎRZE 
SE CĂLESC TINERELE ELEMENTE

Extraordinara revenire a lui Calistrat Cuțov (dreapta) in meciul 
său cu Paul Dobrescu.

Foto : Dragoș NEAGU

S-a lăsat cortina peste una 
dintre cele mai frumoase edi
ții ale campionatelor naționale 
de box. Cele 13 gale care au 
ținut trează atenția multor mii 
de iubitori ai pugilismului au 
găsit o strălucită încununare, în 

cursul matineului de duminică, 
în splendidul meci Calistrat 
Cutov — Paul Dobrescu, pe 
care-1 evocăm din nou pentru 
că puține sînt sporturile care 
să ofere — cu o singură partidă 
— o asemenea tensiune emoțio
nală colectivă !

Posesorii centurilor
Timp de 9 zile, aproape 200 

de concurenți au luptat pentru 
a obține cele 11 centuri trico
lore, iar posesorii lor de astăzi 
trebuie onorați așa cum se cu
vine unor campioni ai țării. 
Printre aceștia se află boxeri 
obișnuiți cu laurii biruințelor : 
Turei, Ibrahim, Ciochină și C. 
Cuțov și-au apărat și și-au păs
trat titlurile ; Zilberman și Si
mon redevin campioni la cate
gorii superioare ; Dumitrescu și 
Năsiac reapar în palmares după 
perioade de absență. Campionii 
noi sînt tînărul Florian Liva- 
daru (cel mai neașteptat dintre 
învingători), robustul Cornel 
I Iodul (beneficiar al rocadei 
tactice a antrenorului său, care 

l-a mutat pe Zilberman cu o 
categorie mai sus) și puternicul 
Costică Dafinoiu (o mai veche 
speranță nedeplin afirmată).

Marii invinți
Dacă facem abstracție de ma

rile absențe de la aceste finale 
(Simion Cuțov — indisponibil, 
Gabriel Pometcu și recentul 
campion balcanic Damian Cim- 
poeșu — accidentați), atunci nu 
ne mai rămîne decit să men
ționăm marii învinși ai ediției 
de anul acesta. Printre ei : 
Remus Cozma, candidat olimpic, 
din nou întrecut de insistentul 
Turei, precum și consacratul 
Constantin Gruescu, care a ce
dat asaltului viguros al lui Niță 
Robu. Pe urmă, toți cei ce și-au 
pierdut titlurile : gălățeanul 
Mircea Tone, nu numai pentru 
că a dat peste un Aurel Dumi
trescu „reînviat" și în excelentă 
formă, ci și pentru că el însuși 
nu mai este „cel de altădată" : 
elanul i-a rămas intact, dar 
forța loviturilor sale s-a pier
dut pe drum ; Constantin Ște- 
fanovici, care nu s-a orientat 
bine în ring, tactic, în meciul 
cu neexperimentatul, dar fer
mul Livadaru ; Ion Moeanu, 
care a boxat — dincolo de aș
teptările noastre — foarte bine, 
dar a trebuit să facă față ad
versarului timp de două repri
ze cu un ochi aproape închis ; 
Ion Gyorffi. victima unui k.o. 
rapid ; și, în sfîrșit, Ilic Das
călii care a trebuit să accepte, 
ca o realitate incontestabilă, 
succesiunea lui Mircea Simon la 
șefia categoriei supreme.

Și fiindcă am pomenit de 
noul campion al greilor, să 
spunem acum că, în lipsă de 
adversari valoroși, progresul 
său va fi prea lent, fără a mai 
pune la socoteală absența ex
perienței competiționale : în 4 
meciuri, în cursul acestor fina
le, din pricina adversarilor pe 
care i-a scos din luptă prema-

Victor 8ANCIULESCU

(Continuare în oag. a 4-a)

AGENDA 
SPORTULUI 
DE MASĂ
INTENSE PREGĂTIRI 

PENTRU 
.CUPA TINERETULUI*

La sfîrșitul acestei săptă
mîni debutează ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului". 
Competiție cu un larg ca
racter de masă, „Cupa tine
retului" a atras, la edițiile 
anterioare, de vară și de 
iarnă, sute de mii de tineri 
și tinere pe terenuri și în 
sălile de sport.

în întreaga țară se fac în 
prezent pregătiri intense 
pentru ca, încă de la prime
le întreceri, această impor
tantă acțiune să cunoască 
succesul așteptat.

în ultimele zile ne-au so
sit la redacție numeroase 
vești, care confirmă faptul 
că factorii cu atribuții sînt 
preocupați de asigurarea unui 
cadru adecvat de desfășura
re a disputelor.

Este de subliniat, în ceea 
ce privește întrecerile din 
cadrul „Cupei tineretului", 
că se realizează, totodată, și 
condițiile optime pentru tre
cerea de către cit mai mulțl 
tineri și a normelor din ca
drul complexului „Sport și 
sănătate".

COMPETIȚII DE AMPLOARE 
LA PITEȘTI

Simbătă și duminică, intr-un 
decor de toamnă splendid, la 
Pitești s-au desfășurat întrece
rile finale ale unor mari ac
țiuni sportive de masă : „Cupa 
recoltelor argeșene" și „Festiva
lul sportiv al sătencelor". 600 
de finaliști, reprezentind peste 
10 000 de locuitori ai satelor 
(cooperatori, mecanizatori, elevi) 
s-au întrecut pe patru din ma
rile baze sportive ale orașului. 
A fost, categoric — o afirmă 
toți cei care au asistat la con
cursuri. cei care au participat 
la ele — o reușită a sportului 
de masă. Reprezentanții diferi
telor comune — Corbi, Țițești, 
Câlinești, Colibași, Albota, Oar- 
ja, Stîlpeni, Miroși, Leordeni, 
Tigveni ș.a. — au participat cu 
entuziasm la întreceri de cros, 
handbal, triată, fotbal, oină, șah 
și tenis de masă. Este intere
sant de arătat că la aceste com
petiții, care marcau, de fapt, pe 
plan sportiv, sărbătoarea Recol
tei anului 1975, au luat parte 
locuitorii a 86 de comune din 
județ ! Și fiindcă tot am ajuns 
la cifre, iată alte citeva, refe
ritoare la participanta din fina
le : cite 8 echipe de handbal fe
minin și masculin, 6 de fotbal, 
42 la șah. 48 la trintă, aproape 
150 la cros.

Înainte de a trece 2a enu
merarea citorva dintre cei care

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

De ce urcă, oare, cîțiva oa
meni — patru români — la 
6843 m altitudine ?

...întrebarea n-a apărut cu 
pregnanță decit în momentul 
in care ne-am aflat față în 
față cu Ionel Coman, inginer la 
Hidromecanica din Brașov. Nu 
atit pentru performanța în sine
— deși rară și deosebită —, pe 
care el și alți trei colegi ai săi 
o realizaseră la sfîrșitul lunii 
august. Ci pentru că omul pe 
care-1 căutasem pentru a ne 
informa asupra ascensiunii vîr- 
fului Koh-e-Bandaka arc 55 de 
ani. Ce l-a determinat pe acest 
om trecut de floarea vîrstei să 
urce pină în zonele periculoase 
ale aerului rarefiat ? A fost, 
oare, doar o dorință personală 
aceea care l-a determinat să-și 
pregătească expediția (stabilind 
pîna și numărul de calorii ale 
micului dejun), să convingă și 
să-și facă adepți pentru cauză, 
la capătul a nenumărate dili- 
gențe organizatorice ? „In Româ
nia — avea să spună mai tîrziu
— nu avem virfuri muntoase 
de mare înălțime, cu un grad 
ridicat de dificultate, pe care să 
ne pregătim și să le cucerim. 
Am vrut, totuși, să demonstrăm 
că și românii pot depăși greu
tăți care pe alții i-au oprit din 
drum. Anul acesta trei expe
diții — vest-germană, austriacă 
și japoneză — au eșuat acolo 
unde noi am reușit... Le-am 
găsit pioleții și rucsacurile a- 
bandonate pe traseu".

în felul lor specific, cei patru 
alpiniști români au arătat, în- 
tr-o țară îndepărtată. Afganis
tan, și cu prețul unor mari 
eforturi — așa cum se fac toate 
ftțptele de excepție — că trico
lorul românesc poate flutura pa 

un pisc la aproape 7000 m. E 
un gest simbolic, fără îndoială, 
care, insă, mai are și alte sem
nificații. Pe care nu le putem 
lega, exclusiv, de marile efor
turi fizice ale lui Ionel Coman 
și ale coechipierilor săi, de tra
valiul imens pe care tehnicianul 
Valentin Garner, economistul 
Anion Demeter, inginerul agro
nom Zoltan Covaci și conducă
torul lor le-au făcut depășind 
cornișa de gheață aflată la 6600 
m, după patru zile de cînd ple
caseră de la baza muntelui, de 
la 4000 m._

★
— In afară de ceea ce știm 

cu toții, ce ar mai putea în
semna. așadar, o expediție spre 
piscuri greu accesibile ?

— N-am urmărit niciodată 
doar performanta ascensiunilor 
in sine. Am urmărit in Afga
nistan diferite obiective arheo
logice de mare interes, cum a 
fost zona de cultură budistă 
Bamyan, unde se află două sta
tui ale lui Budha, de 35 șt res
pectiv 50 m. protejate de 
UNESCO ,ji adăpostite in imen
se ni/e din coasta muntelui. 
Toate evenimentele culturale și 
turistice trăite de-a lungul a 
peste 14 000 km prin Turcia, 
Iran, Afganistan, vor ft împăr
tășite printr-o serie de confe
rințe și o carte pe care am și 
inceput-o. O asemenea expedi
ție este, in afară de o perfor
mantă strict sportivă, și un act 
de cultură.

★
...tn camera în care inginerul 

Coman ne găzduise și ne vor-

Radu TIMOFTE

(Continuare tn pag, 2-3)

ETAPA A
După jocurile

de duminică

ale Diviziei A 

la fotbal

Steaua și Dinamo s-au deta
șat net. Se creează impresia că 
ambele echipe și-au stimulat 
energiile la gîndul că duminică 
se va juca unul dintre cele mai 
așteptate derby-uri din ultimii 
ani, judecind după poziția în 
clasament a celor două echipe 
și mai ales după suita ultimelor 
victorii în deplasare, ceea ce 
probează, teoretic cel puțin, un 
plus de valoare și echilibru.

Care să fie motivul specta
culoasei desprinderi a acestor 
două echipe ? Nu este exclus 
ca ambele formații să-și dato
reze ascensiunea unei ambiții 
sportive, în urma criticilor as
pre care au făcut să renască 
orgoliile pînă ieri adormite ale 
celor mai buni jucători ai noș
tri. Această ipoteză e vala
bilă în primul rînd pentru Di
namo, a cărei echipă menține 
în general aceeași structură, 
dar e la fel de valabilă și pen
tru Steaua, care, cu formația 
ei cea nouă, își afirmă tot mai 
mult hotărîrea de a se depărta 
de cvasi-anonimatul ultimilor 
trei ani.

Dublul sprint al echipelor

12-a, A DERBY-ULUI

Portarul mureșenilor, Feher, privește dezolat spre mingea trimisă 
in plasă de către Neagu (in tricou alb, in dreapta fotografiei). Este 
cel de-al treilea gol înscris de Rapid in meciul de duminică c-u 
A.S.A. Tg. Mureș _ Foto : Sigmund BAKCSY

fruntașe Steaua și Dinamo mai 
poate fi judecat, însă, și din- 
tr-un alt punct de vedere. Este 
vorba de „startul ratat“ al U- 
niversitâții Craiova și al A.S.A. 
Tg. Mureș, pînă nu de mult 
în prim-planul luptei. Dar pen
tru că aceste două echipe nu 
au justificări obiective față de 
„pierderea de viteză" înregis
trată în ultima vreme, trebuie 
să admitem că în jocul prota
gonistelor derby-ului de dumi
nică au intervenit, totuși, unele 
modificări. Iată de ce, înainte 
de a face orice alte aprecieri, 
șă așteptăm dcrby-ul, pentru a 
ne da seama dacă forcing-ul 

internaționalilor este unul de 
esență și nu unul doar aparent, 
consecință la fel de logică a 
înmulțirii echipelor care trăiesc 
de la o etapă la alta. (Nu sînt 
puține vocile care susțin că, în 
momentul de față, campionatul 
nostru este un „meci în doi" 
pentru titlu, un „turneu în 12“ 
pentru locul — sau locurile — 
care se oferă în vederea Cupei 
U.E.F.A. și, in sfîrșit, „un ba
raj în 4", între echipele clasate 
astăzi pe locurile 15—18, la ca-

loan CH1RILA

(Continuare in pag. 2-3)
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ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR BOGAT PROGRAM INTERNAȚIONAL

TEODORA UNGUREANU (gimnastică)
Teodora Ungureanu — iată 

un nume care, in gimnasti
că, se asociază cu marea 
performanță. Colegă și ad
versară de prim rang pentru 
multipla noastră campioană 
Nadia Comăneci, Teodora 
Ungureanu (născută la 13 
noiembrie 1960, la Reșița, în
cepe să practice gimnastica 
in 1969 cu antrenorul Andrei 
Kerekeș) a atins o valoare 
recunoscută unanim de spe
cialiști. Pare să se speciali
zeze la birnă, aparat la care 
obține medalia de argint la 
întrecerile preolimpice de la 
Montreal, dar nu se poate 
spune că celelalte probe ii 
sint mai puțin accesibile. A 
dovedit-o grăitor recentul 
campionat de la Bacău, cu 
prilejul căruia Teodora Un
gureanu a ciștigat titlul de 
campioană la sol, precum și 
trei locuri 2 la : sărituri, pa
ralele ți birnă. In palmare-

sul tinerei sportive țigurea- 
ză, de asemenea, numeroase 
alte rezultate de prestigiu 
realizate in competiții inter
naționale. Se pregătește din 
1971 cu antrenorii Marta ți 
Bela Karoly.

FAREDEN IBRAHIM (box)

In rîndul celor 11 pugi- 
Hști care au îmbrăcat tri
courile de campioni ai țării 
pe anul 1975 se numără și 
constănțeanul Faredin Ibra
him. Prin stilul său curat, 
spectaculos, prin 
inteligentă in care ți-a valo
rificat calitățile 
Ibrahim ți-a atras simpatia

maniera

fizice, F.

miilor de spectatori și apre
cierea specialiștilor.

Născut la 30 aprilie 1952, 
la Constanța. Înălțime : 1.57 
m ; greutate : 51 kg. A în
ceput să practice sportul cu 
mănuși la virsta de 16 ani, 
la A.S. Energia din localita
te. Primul antrenor i-a fost 
Iosif Iacobovschi. Firav la 
virsta junioratului, el n-a 
reușit să se impună in cam
pionatele celor mai tineri 
practicanți ai „nobilei arte". 
După ce și-a satisfăcut sta
giul militar și a boxat la 
clubul Steaua, s-a înapoiat 
pe malul Mării. Este legiti
mat la clubul Farul Con
stanța și este pregătit de 
antrenorul Adrian Teodores- 
cu. In anul 1973, la prima 
participare în campionatele 
seniorilor a cucerit centura 
de campion la cat. muscă. A 
reeditat performanța și în 
anii 1974 și 1975. A cucerit 
de două ori titlul de cam
pion balcanic (1974, 1975).

LA HANDBAL
începînd de astăzi, handbalul 

românesc se aliniază la startul 
noului sezon internațional, deo
sebit dc important in anul pre- 
olimpic 1975.

• In cursul zilei de ieri, re
prezentativa feminină a Româ
niei, care se pregătește în ve
derea participării la turneul 
final al C.M., programat în 
U.R.S.S. la finele anului, a ple
cat în Danemarca. Lotul care 
a făcut deplasarea are următoa
rea componență : Viorica Topi
că și Elisabeta Ionescu (portari) 
— Rozalia Șoș, Doina Furcoi, 
Nadire Ibadula-Luțaș, Cristina 
Petrovici, Mariana Mihoc, Doi
na Cojocaru, Simona Arghir, 
Magda Mikloș, Constantina Pi- 
țigoi. Iuliana Hobincu, George- 
ta Lăcustă, Victoria Amarandei 
și Maria Posi. Handbalistele 
noastre vor susține întîlniri cu 
reprezentativa Danemarcei as
tăzi, la Holbeck și mîine, la 
Graestad, urmînd ca vineri (la 
Neuhausen) și duminică (la 
Heislingen) să joace în R.F. 
Germania, cu reprezentativa 
țării gazdă.

• Tot duminică, la Dort-

mund, este programată mult 
așteptata întîlnire masculină 
dintre reprezentativa R.F. Ger
mania și Selecționata lumii. 
Reamintim că Selecționata lu
mii va fi condusă de loan 
Kunst-Ghcrmănescu și că din 
echipă vor face parte Cornel 
Penu, Ghiță Lieu, Gabriel Kicsid 
și Cristian Gațu.

• La începutul săptămînii 
viitoare, reprezentativa de tine
ret a țării noastre va participa 
la un turneu tradițional, găz
duit de orașul cehoslovac Tri- 
nec. Din echipă vor face parte, 
printre alții, portarul Marian 
Vasilache și jucătorii Ștefan 
Deacu, Cheli Grișa, Iosif Boroș.

• în luna noiembrie, mai 
multe reprezentative ale țării 
noastre vor fi angrenate în 
jocuri și turnee, internaționale, 
peste hotare. Printre acestea a- 
mintim dubla întîlnire masculi
nă dintre selecționatele de se
niori ale R.F. Germania și 
României (14 și 16 noiembrie) 
și participarea reprezentativei 
feminine de senioare la „Cupa 
Slask" (Polonia).

DOI KILOMETRI
(Urmare din pag. I)

bise cu o voce coborîtă, calmă, 
pătrunzătoare, am aflat că, prin 
bunăvoința și solicitudinea ofi
cialităților afgane față de dele
gația sportivă română, permi
siunea de a pătrunde în zona 
ascensiunii a fost obținută doar 
In trei zile, cînd, în mod nor
mal, se așteaptă cîte trei săp- 
tămîni !

— Ca să nu mai amintesc 
despre ajutorul permanent a- 
eordat de primăriile localități
lor străbătute ți, mai ales, de 
multiplele manifestări de sim
patie ale unui popor ospitalier 
ți sincer, aflind că sintem ce
tățeni ai României.

★
Inginerul brașovean de 55 de 

ani vorbește, totuși, mult prea

(Urmare din pag. I)

au ciștigat disputele sportive — 
individuale sau pe echipe — 
trebuie să precizăm că reușita 
acestor întreceri se datorează 
organizatorilor, care n-au pre
cupețit nici un efort pentru a- 
ceste frumoase manifestări spor
tive — Comitetul județean 
U.T.C., C.J.E.F.S. Argeș, In
spectoratul școlar județean, 
U.J.C.A.P. — și multor profe
sori de educație fizică, dintre 
care amintim pe cei mai har
nici : Gh. Catană (Corbi), Ene 
Lucian (Oarja), Constantin Du
mitrescu (Tițești), Gh. Ivașcu 
(Colibași).

In sfîrșit, iată și cîțiva din
tre ciștigători: I. Badea. A. 
Iliescu, C. Preda (toți din Oar- 
ja !) — la trintă ; N. Mihăiescu 
(Corbi), Maria Stanciu (Tițești)
— șah; Gherghina Stoica (Mi
roși), Ion Preda (Broșteni) — 
tenis de masă; Costel Grigoraș 
(Bradu), Zenaida Lungu (Valea 
lașului) — cros ; echipele co
munelor Corbi (f) și Oarja (b)
— handbal și Tițești — oină.

INSTANTANEE TELEORMANENE

In Intîmpinarea Congresului 
al X-lea al U.T.C. și a celei de 
a HI-a Conferințe Naționale a

GEORGE NEGOESCU A DOUA VICTORIE
CONSECUTIVA LA CICLOCROS

Duminică dimineață, cicliștii 
bucureșteni și alături de ei 
cîțiva reprezentanți ai sportu
lui cu pedale din Ploiești, 
Giurgiu și Constanța s-au în- 
tîlnit la complexul sportiv 
Steaua, în împrejurimile căru
ia și-au disputat întîietatea în 
cadrul unui reușit concurs de 
ciclocros. La seniori, George 
Negoescu (Steaua) s-a dovedit, 
din nou, imbatabil, reușind să 
cîștige întrecerea cu un avans 
apreciabil față de T. Drăgan

DEASUPRA MONT-BLANC - ULUI
puțln despre performanța spor
tivă pe care, împreună cu cole
gii săi, a realizat-o la mii de 
kilometri de patrie. Se mărgi
nește să ne arate imagini foto. 
Ne frapează una : figurile alpi- 
niștilor arată epuizarea. „La 6600 
m n-am mai putut rezista de 
oboseală și din lipsa oxigenului 
a trebuit să dormim vreo 20 de 
minute..." Iar după aceste 20 de 
minute, ultimii 243 de metri... 
într-o lumină orbitoare, pe un 
vînt tăios, pe un teren de ză
padă înghețată, oricînd nesigur, 
oricînd înșelător... Patru voințe, 
legate prin coarda aceea subțire 
de mătase, smulgeau naturii, 
metru cu metru, un pisc albas
tru de gheață și piatră, un nou 
argument al superiorității omu
lui asupra propriei sale condi
ții... A urmat acel unic sfert de 
oră, cind cei 4 oameni, cei 4

români, s-au aflat la 6843 metri, 
și cînd la picioarele lor se afla 
o lume... Dar fotografia acelui 
moment cuprindea și marea de 
ceață care vestea furtuna. Sfer
tul de oră se încheiase, muntele 
nu se mai arăta dispus să fie 
blind și primitor...

★
putea însemna o 
aproape 7000 m 2 
siguranța — cop

că 
și alimentația

Ju-Organizației Pionierilor, în 
dețul Teleorman au fost inițiate 
reușite acțiuni sportive de 
masă.

In prim plan s-a aflat „Cupa 
speranțelor" la atletism, organi
zată de școlile generale din 
orașul Roșiorii de Vede cu par
ticiparea a peste 300 de concu- 
renți și concurente. O acțiune 
similară este programată la 
sfirșitul acestei săptămîni cu 
participarea reprezentanților șco
lilor generale din orașul Turnu 
Măgurele.

De un frumos succes s-a 
bucurat circuitul de cicloturism 
organizat pe traseul Alexandria 
— Olteni — Roșiorii de Vede — 
Alexandria (circa 120 de kilo
metri).

Duminică, copiii, școlarii șl 
tineretul din întreprinderi și in
stituții vor lua startul în actua
la ediție a „Cupei tineretului", 
în vederea acestui important 
eveniment sportiv, în majorita
tea asociațiilor sportive din o- 
rașele teleormănene s-au efec
tuat pregătiri speciale de ordin 
organizatoric, a fost populariza
tă întrecerea. Ca și la ediția 
precedentă a „Cupei tineretu
lui", județul Teleorman vizează 
un loc fruntaș în această fru
moasă acțiune sportivă de 
masă. '

Ce-ar mai 
ascensiune la 
„Am căpătat 
tinuă inginerul Coman 
medicamentele 
specifice românești fac față cu 
brio unor astfel de împrejurări. 
Drumul de apropiere pină in 
Afganistan l-am făcut cu un 
automobil Dacia 1100 care s-a 
comportat minunat". Credem 
că și acest fapt ar putea 
constitui o nouă semnifica
ție dintre acelea de care a- 
minteam la începutul reporta
jului. O verificare completă, în 
condiții de excepție, a unor 
produse autohtone nu e deloc 
lipsită de importanță. Așa că, 
și din acest punct de vedere, 
.expediția 
Hindukuș. 
însemnînd, 
mare a 
românești.

din lanțul munților 
s-a dovedit utilă, ea 
mediat, o nouă afir- 
inteligenței tehnice

COPILA SI... d
Vremea frumoasă a contribuit 

substanțial la succesul reuniunii 
de duminică, pentru că, chiar 
dacă n-a determinat prezența 
unul număr prea însemnat de 
spectatori, a permis în schimb 
concurenților să înscrie valori 
excelente. Afirmația este atestată 
de faptul că, dintre cei 9 învin
gători ai zilei, numai Hertz și 
Manșeta nu și-au îmbunătățit re
cordurile carierei. Desigur că 
performanța cea mal valoroasă a 
înregistrat-o Copila 
vlnsă din Derbyul 
care — dacă s-ar 
ceva — ar merita 
un premiu special 
tate, rezistență șl __  ...
Undeva, pe lingă ea, s-ar 
partenerii ei de grajd 
Turei și Sirius. Bineînțeles că an
trenorul lor Mircea ștefănescu 
merită rînduri elogioase din par
tea noastră, atît pentru modul 
cum le-a menținut valoarea ma
ximă, cît și pentru corectitudi
nea cu care i-a trimis la start 
să-și apere șansele. Un sincer 
bravo, Mircea ! REZULTATE TEH
NICE :.Cuj;șa I î.JCera (G. Avțam): 

'39, Ttlșiără', simplu 58,' ordinea 18,

— marea in- 
acestui an — 
atribui așa 

cu prisosință 
pentru docili- 
corectltudine. 

situa 
Vîltava,

(Voința), al doilea clasat. La 
această categorie o mențiune 
specială merită tînărul I. Nica 
(Olimpia), clasat pe locul 
înaintea multor sportivi 
vechi state de serviciu. La 
niori mari, ca și in proba . 
niorilor mici, victoria a surîs 
reprezentanților provinciei : A. 
Bobeica (Petrolul Ploiești) și, 
respectiv, M. Petrescu (Hidro
tehnica Constanța). Ca de fie
care dată, în programul reuni
unii au figurat și curse pentru 
biciclete de semicurse și oraș. 
Aici învingători au fost C. Cris- 
tea (Șc. sp. 2) și, respectiv, D. 
Bubău (Șc. sp. 1), Cupa Stea
ua, pusă în joc de organizatori, 
a revenit Școlii sportive nr. 1. 
(Gh. ST.).

3, 
cu 

ju- 
ju-

In Cehoslov 
rența în nu 
3.000 lei ; ca 
categ. S : 56, 
139,05 a 100

Dinamo 
Steaua 
„U“ Cluj 
Univ. TI 
I.C.E.D. 
Rapid 
I.E.F.S. 
Poli. laș 
Poli. Bu 
C.S.U. B

Duel intre 
in brațe (Ș 
— Știința

A luat sfîrșit turul

FARUL SI DINAMO
»

La revedere, pină la primă
vară, campionatului de rugby 1 
întrecerile din serii au desem
nat drept lidere pe Farul (I) și 
Dinamo 
chipele 
pioană. 
dență ?

Dacă 
prima grupă, atunci vom' con
semna, mai intîi, faptul că for
mația litoralului confirmă va
loarea sa ridicată, manifestată 
și în sezonul anterior. E vorba, 
se pare, de închegarea, de ma
turizarea deplină a unei trupe 
excelente. Cu jocul său mo
dern, care a suportat un sin
gur „accident" (12—12 la Sibiu, 
în prima etapă), Farul și-a de
pus candidatura la încă un 
titlu.

Ce e nou, totuși ? Ascensiu
nea mai de mult previzibilă, a 
echipei pline de elan și talent 
care este Sportul studențesc, 
situată pe o foarte onorantă po
ziție secundă. în sfîrșit, antre
norul Th. Radulescu și atuurile 
sale principale, numite Nico- 
lescu, Fugigi, frații Hariton, Al. 
Atanasiu (păcat că acesta din 
urmă este cam certat Cu spor
tivitatea), se află pe drumul 
împlinirilor... Studenții au fă
cut rocadă cu Steaua. In con- 

' tinuare, 
înaintare 
sferturile 
cepții — 
tențiilor 
mitru Alexandru atirnînd și ea 
în balanță). In plus, fosta cam
pioană acuză și lipsa unui au
tentic conducător de joc. Ce
lelalte competitoare din serie 
se mărginesc, mai departe, să 
cîștige „economic" acasă și să 
rămină foarte modeste 
plasare...

Trecînd în revistă 
din cealaltă grupă, să 
căm, din nou. că Dinamo și-a 
onorat cartea de vizită, în ciu
da neașteptatei înfrîngeri în 
fața Gri viței Roșii (9—12). 
XV-le lui Ion Țuțuianu a ob
ținut victorii decisive în fața 
contracandidatelor „U“ Timișoa
ra și Știința Petroșani. Dato
rită marii lor experiențe și a 
dragostei față de culorile clu
bului. Nica, Dragomirescu, Ba
ciu, Dăiciulescu. Caraiman, Ro
man și mai tinerii lor emuli 
Constantin, Paraschiv, Aldea,

(II), adică tocmai e- 
campioană și vicecam- 
Să fie o simplă coinci-

ar fi să ne referim la

echipa militară are 
foarte bună, dar trei- 
— cu una, două ex- 
sînt sub nivelul pre- 
(accidentarea lui Du-

în de-

situația 
remar-

VINATORII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
LA TALERE

Pe poligonul Tunari din Ca
pitală s-a desfășurat sîmbătă 
și duminică tradiționala între
cere la talere a vînătorilor. Fi- 
naliștii competiției, cei 1 
buni ochitori dintre sutele 
vînători care au participat 
fazele precedente (etapa pe 
sociații și interjudețeană), 
dat o luptă pasionantă pentru 
primele locuri, mai ales, la 
proba de skeet (talere lansate 
din turn) unde și rezultatele au 
fost bune. Titlurile de campi
oni au revenit vînătorilor Ște
fan Istrate (București A.V.P.S. 
sectorul I) — la skeet și San
dor Bilanschi (jud. Hunedoara) 
— la trap (talere aruncate din 
șanț). Iată clasamentele ofici
ale : skeet — 100 talere : 1. St. 
Istrate 82 p, 2. Gh. Nastai (Ma
ramureș) 81 p, 3. V. Lepădatu 
(Timiș) 76 p, 4. L. Sava (Timiș) 
74 p, 5. Fl. Iliescu (Prahova) 
70 p, 6. A. Pretorian (Buc.

COLEGII EI
; < HI PIS M

mai 
de 
la 
a- 
au

A.V.P.S. sect. 1) ; trap — 100 
talere : 1. S. Bilanschi 61 p, 2. 
St. Deji (Maramureș) 57 p, 3. 
St. Dumitrescu (Prahova) 48 p, 

(Buc. A.V.P.S.
5. N. Gîtej
6. T. Iliescu

4. D. Radian I 
sect. 1) 48 p, 
(Neamț) 38 p, 
(Buzău) 34 p.

Organizatoarea
A.G.V.P.S. — a oferit frumoa
se premii și diplome primilor 
clasați.

T.

competiției —

PE MICUL ECRAN
Miercuri 29 octombrie. Ora 

15 : Fotbal : Sportul studen
țesc — F.C. Olimpia Satu Mare 
(Divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul Republicii.

Joi 30 octombrie. Ora 16 : 
Fotbal : Cehoslovacia — Anglia 
(campionatul european). Trans
misiune de la Praga.

cursa It : Sonica (I. Oană) M,9, 
Nervura, simplu 3, event 27, ordi
nea 114, cursa ni i Reactor (G. 
Avram) 31,7, Orestia, Frîu, simplu 
4, event 11, ordinea 27, ordinea 
triplă 304, cursa IV : Pigmeu (L 
Oană) 33,9, Onica, simplu 3, event 
16, ordinea 14, cursa V : Petala (I. 
Georgescu) 29,1, Parada, Stamina, 
simplu 4, event 35, ordinea 70, or
dinea triplă 1 691, cursa VI : Hertz 
(G. Avram) 30,7, Blanc, simplu 6, 
event 44, ordinea 11, triplu cîștigă- 
tor 143, cursa vn : Copila (I. Flo- 
rea) 25,1, Tutela, Cascada, simplu 
7, event 38, ordinea 39, ordinea 
triplă 450, cursa vm : Manșeta (I. 
Oană) 28,1, Vîltava, simplu 8, event 
49, ordinea 45, triplu ciștlgător 216, 
cursa IX : Colnic (N. Ion) 36, Dl- 
dinel, simplu 4, event 48, ordinea 
34. Pariul austriac, ridicat la suma 
de 40 009 lei, a fost ciștigat de 15 
combinații la 6 cai a 1 333 lei fie
care. Report : 20 014.

' Niddy DUMITRESCU

ș. a. au ret 
cvasi-perfe 
by, ce le 
alte viitoa 
ta, in ciu 
insuficient. 
Știința Pe 
tură numer 
omogenizat 
Valea Jiul 
București ( 
namo, dar 
vanșei de 
priul fief, 
deplasa î 
unde misi 
trem de g 
(în cazul 
promite cs 
favoarea 
ra. După 
echipă, 1 
Dumitru, T 
rcscu, Mal 
regăsit at 
tei perfor 
tui trio s 
(in ciuda 
în meciul 
cunoscut p

ATLETIS 
Consiliul 
E.F.S., înec 
brie. Cereri 
curs se prl
cipală de a 
Amzel nr. 
50.65.10. • 
la marș s-a 
pe str. Maio 
Iată cîștlgă 
km :■ T. Nic 
cepătorl — 
36:03,8, juni 
nanieă (Oii 
5 km : M. B 
seniori — 2 
limpia) 1.3 
(PTT) 1.33:4 
resp.).
BASCHE 
MASCULIN, 
Jocuri duble 
1. “
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
D.

10.
11. Farul
12. A.S.A. B

• REZU 
(etapa a 
Mine-Ener 
(38—31), „
Constructor 
C.S.U. Pite 
85—84 (38—2 
Universitate 
(26—37), Let 
lăți 73—74 ( 
— Știința Pe 
FEMININ : 
Sănătatea 
(25—75), Uni

LOTO - PRONOSPORT
CIȘTIGURILE TRAGEKI1 SPE
CIALE PRONOEXPRES DIN 

19 OCTOMBRIE 1975
Extragerea I : categoria 1 : 1 va

riantă (25%) un autoturism „Da
cia 1300“ ; categoria 2 : 1,35 a 
26.693 lei ; categoria 3 : 1 variantă 
(50%) a 3.593 lei, 7 variante (25%) 
a 1.796 lei și 20 variante (10%) a 
719 lei ; categ. 4 : 16,55 a 1.845 lei ; 
categ. 5 : 50,05 a 610 lei ; categ. 6 : 
1.913,60 a 40 lei. Report categoria 1: 
550.240 lei. Extragerea a Il-a : ca
teg. B: a 2.05 a 42.143 lei; categ. C: 
14,95 a 2.889 lei ; categ. D : 751,45 
a 60 lei ; categ. E : 54,10 a 200 lei; 
categ. F : 1.008,95 a 40 lei. Report 
categoria A : 943.673 lei.

Faza a Il-a : Categ. G : 4,25 va
riante a 10.000 lei sau la alegere o 
excursie de 2 locuri în Cehoslova
cia sau R. D. Germană și diferența 
în numerar ; categ. H : 9,95 a 3.000 
lei ; categ. I : 43.55 : a 1.000 lei ; 
categ. J : 123,50 a 100 lei. Categoria 
M : 1 variantă (50%) a 35.000 lei 
și 2 variante (25%) a 17.500 lei ; 
categ. N : 2,25 a 25.000 lei sau o 
excursie de 2 locuri în U.R.S.S. sau 
Cehoslovacia sau R.D.G. și dife
rența în numerar ; categ. O : 2,50 
a 5.000 lei sau la alegere o excursie

a 40 lei. cîști 
toturism ,,D 
nut de Marc 
șoara, iar 
(100%) de p



La 7 noiembrie

TINfRIT 23 ANI

ului de rugby

glorie din Parcul Copilului. Ne
concludentă și contradictorie 
comportarea noii formații a. lui 
Titi Ionescu, Politehnica Iași, 
între plus și minus. In rest, 
din păcate, doar luptă pentru 
supraviețuire...

Dimitrie CALLIMACHI
RAEȚCHI

I
I

I

1. FARUL C-ța
2. Sp. stud.
3. Steaua
4. C.S.M. Sibiu
5. Rul. Bîrlad
6. Gloria
7. T.C. Ind.
8. Minerul G. H.

SERIA
1. DINAMO
2. Știința
3. „U“ Timișoara
4. Grivița Roșie
5. ,,Poli“ Iași
6. Agronomia
7. Olimpia
8. Vulcan

0 168— 36
1 100— 43
2 164— 30 

47— 80 
57—116 
19— 96 
36— 92 
29—127

irămaăă talentati, Neagu — cu balonul 
iv (Dinamo) care îl plachează. (Dinamo 

Foto : Vasile BAGEAC I 
I

SPORTUl STUDENICSC - F.C. OlIMPIA SATU MABE
Mîine se va disputa pe sta

dionul Republicii una din cele 
două restanțe ale campiona
tului primei noastre divizii. 
Este vorba de partida dintre 
formația bucureșteană Sportul 
studențesc și F. C. Olimpia 
Satu Mare. Un meci atractiv, 
între o echipă însuflețită de 
o victorie obținută, duminică, 
în ultimele momente, cînd 
nimeni nu mai spera — Spor
tul studențesc, și o alta ro
bustă, care, de regulă, a evo
luat bine pe stadioanele Capi
talei — F. C. Olimpia • Nu 
se anunță modificări în cele 
două formații, față de cele

care au jucat în etapa a Xl-a, 
exceptînd reintrarea lui Ha- 
țeganu la F. C. Olimpia. • 
Mîine se vor afla, deci, față-n 
față : Răducanu — Ciugarin, 
Cazan, Olteanu, Tănăsescu — 
Rădulescu, Cassai, O. Ionescu
— Petreanu, M. Sandu, Grosu 
și respectiv — Bathori I — 
Popescu, Bereș, Cardoș, Popa
— Borota, Kaiser, Both I — 
Mureșan, Iancu, Hațeganu.

Partida — programată 
la ora 15 și televizată — 
fi condusă de o brigadă de
bitri din Brașov, avîndu-l la 
centru pe Constantin Ghiță.

de 
va 
ar-

Săptămina viitoare vor fi 
convocate loturile reprezentati
ve (A, 23 de ani, 21 de 
vederea meciurilor pe 
vor susține. Lotul A va 
meciul cu Spania (16 
brie), iar cele două loturi de 
tineret — partidele cu echipele 
similare ale Ungariei (de la 12 
noiembrie). în aceste zile au 
fost definitivate programele de 
pregătire ale celor trei loturi.

Lotul A se va reuni vineri 
7 noiembrie, după disputarea 
etapei de campionat de la 5 
noiembrie. Antrenorii Valentin 
Stănescu, Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor și Emerich Jenei — care 
compun colectivul de tehnicieni 
— vor conduce o serie de in
tense ședințe de pregătire. Pri
ma parte se va desfășura la 
Poiana Brașov, iar a doua la 
București. Pentru duminică 9 
noiembrie e proiectat un meci 
la două porți la Brașov. Un alt

ani) In 
care le 
pregăti 
noiem-

(23 ani) se va 
7 noiembrie, 
9 noiembrie, 
pregătire se 
Cornel Dră- 
un meci de

ETAPA A
(Urmare din pag. I)
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au-
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Olimpia II București 87—35 (36—18), 
Arhitectura — Politehnica II Bucu
rești 60—66 (19—39), Lumina Boto
șani — Tomistex Constanța 59—54 
(34—28), Voința Brașov — Știința 
Tr. Măgurele 80—50 (35—17), Medi
cina Timișoara — Voința Oradea 
70—72 (29—46), A.S.E. — Medicina 
București 42—52 (19—31), Construc
torul Galați — Știința Constanța 
61—64 (22—41), Universitatea Cra
iova — Știința Sf. Gheorghe 34—43 
(17—19).
BOX CUPA MUSCELUL, compe

tiție rezervată pugiliștilor 
juniori, a programat întîlnirea din
tre C.S. Zalău și Selecționata Bi
hor. După o întrecere extrem de 
echilibrată, sportivii din Zalău au 
cîștigat, la mare luptă, cu 25—23. 
S-au evidențiat A. Sircă, Gh. Făr- 
caș, L. Berar (Zalău), Z. Melan și 
Gh. Ilea (Bihor). (M. Bonțoiu — 
coresp.)
CAIAC- LACUL HERĂSTRĂU 
rAMfir a 8ăzduit ° întrecereL. niivC de caiac-canoe do
tată cu „Cupa Rapid*. Competi
ția, care a reunit tineri din 9 aso
ciații și cluburi sportive, a fost 
cîștigată de dinamoviști, învingă
tori îndeosebi în probele de caiac. 
Rezultate (primii clasați) : tineret : 
K 1 — M. Grigorescu (Dinamo) ; 
CI — V. Andrei (Steaua) ; juniori 
1 — K 1 : A. Giura (Dinamo); K 2
— CSS (M. Moșoiu, St. Hazirov) ; 
K 4 — Dinamo (M. Ciobanu, C. 
Garian, C. Smîntînă, A. Petre); 
C 2 — Rapid (E. Tone, C. Cîrstoi); 
C 1 — i. Văduva (C.S.Ș.) ; junioa
re 1 : K 1 - FI. Petrușel (Dina
mo) ; K 2 — Dinamo (M. Soare,
M. Voicu) ; K 4 — CSȘ (R. Stăn-
culescu, E. Istrate, N. Ciocan, P. 
Ioniță) ; juniori II : K 1 — C. Li- 
vadaru (Dinamo) ; K 2 — Dinamo 
(A. Scorțea, M. Szanto) ; K 4 —
Dinamo (M. Ionescu, A. Mincu, A. 
Brezeanu, F. Bușe) ; C 1 — I. 
Lupu (Dinamo) ; C 2 — Rapid (T. 
Burtea, N. Palade) ; junioare H : 
K 1 — A. Vintilă (Dinamo) ; K 2 — 
C.S.Ș. (S. Mocanu, V. Kecskeș).
PATINAI SPORTIVI ROMANI TMIIMMJ lN U R S S> Un grup 
de patinatori artistici, compus din 
Gabriela Voica, Silvana Suciu, Ion 
Mircea și Adrian Georgescu, va 
participa la un concurs internațio
nal în orașul Volgograd. întrece
rile încep în ziua de 29 octombrie. 
VOLEI lN divizia b s-au 

disputat partidele e- 
tapei a V-a : MASCULIN : Relo
nul — Farul 3—1, C.S.U. Pitești — 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza 3—1, 
Medicina Timișoara — C.S.U. Bra
șov 3—1, SARO Tîrgoviște — C.S.M. 
B. Mare 3—0, Ind. sîrmei C. Turzii
— Petrolul Ploiești 0—3, Voința 
Alba lulia — Metalul Hunedoara 
3—0, Progresul — Dinamo Brăila 
3—2, Politehnica Iași — C.F.R. 
București 3—2, Constructorul Brăi
la — Aurora Bacău 3—0, Marina 
Constanța — Electra 0—3. Grivița 
Roșie — C.S M, Suceava 1—3 ; FE
MININ : Constructorul Arad — 
Maratex B. Mare 2—3, GIGCL Bra
șov — Spartac 3—2, Drapelul roșu 
Sibiu — Dacia Pitești 3—1, C.S.U. 
Tg. Mureș — C.S. Zalău 3—0. Peni
cilina Iași — Confecția Vaslui 3—0, 
Ceahlăul P. Neamț — Flacăra Ro
șie 3—0, Universitatea — C.P.B. 
3-^-0. Medicina — Voința 3—0, I.T.B.
— Unirea AGISB 3—0.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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12-a, A DERBY-ULUI

pătul căruia echipa cîștigătoare 
va rămîne în Divizia A);

Dar să revenim la derby-ul 
de duminică, deoarece el atra
ge, vrînd-nevrînd, atenția, mai 
ales în perspectiva sezonului 
internațional al „tricolorilor".

Derby-ul Steaua — Dinamo 
este așteptat cu nerăbdare din 
mai multe puncte de vedere :

1. Se anunță captivant ca un 
meci de Cupă, deoarece am
bele echipe simt că rezultatul 
acestui meci poate influența 
potențialul psihic al ambelor 
formații, cel puțin pînă la ter
minarea turului.

2. Angajează două stiluri de 
joc, din confruntarea cărora se 
pot trage concluzii importante 
pentru ceea ce corpul antreno
rilor numește „cristalizarea 
concepției de joc a echipei na
ționale",

3. Licitează vechi ambiții, 
care au făcut, deseori, din me
ciul Steaua — Dinamo, unul 
din puținele jocuri de angaja
ment european în fotbalul nos
tru.

Cu ce se prezintă aceste 
două echipe în preajma der- 
by-ului ? (Răspunsul ar putea 
să explice și această desprin
dere mai puțin așteptată 
campionatul Diviziei A.).

Steaua și-a iuțit jocul. Ideea 
nu e nouă, a fost aplicată și

acum un an sau doi, dar Stea
ua are acum mijloacele practi
ce adecvate pentru împlinirea 
ei, știind că Troi și Zamfir pot 
susține (mai mult decît Pantea 
și Florian Dumitrescu) acest 
deziderat al jocului modern. în 
al doilea rînd, față de anii tre- 
cuți, Steaua beneficiază de un 
Dumitru mai conștient de răs
punderea sa în cadrul angrena
jului tactic al echipei. în sfîr- 
șit, se simte la Steaua un plus 
de elan, o mai degajată trata
re a jocului în deplasare și, 
implicit, un mai mare echili
bru de ansamblu.

Dinamo a rămas consecven
tă jocului său colectiv. în care 
pînă și deținătorul „ghetei de 
aur" nu are momente de ab-

scnță. Echipa campioană joacă 
in primul rind din maturitatea 
internaționalilor săi, la care se 
poate adăuga, în ultimul timp, 
creșterea rapidă a doi jucători 
pînă ieri contestați. Dobrău și 
Custov. în sfîrșit, Dinamo păs
trează sub togă „stiletul Dumi- 
trache", care, chiar dacă nu mai 
are strălucirea trecută, sclipește 
din cînd în cînd, așa cum a 
făcut-o și în meciul cu Rapid.

Ne-am 
ceva mai 
postcronică
cronică, pentru că jocul de du
minică poate fi, dincolo de re
zultat și de pasiunile firești pe 
care le aprinde, un sondaj lucid 
al potențialului real al fotba
lului nostru.

joc de antrenament va avea 
loc și în cursul săptămînii 
9—16 noiembrie, la București, 
între timp, antrenorul Valentin 
Stănescu va urmări, mîine, la 
Glasgow, meciul Scoția — Da
nemarca din cadrul Campiona
tului european.

Lotul de tineret 
reuni tot vineri 
la București. La 
lotul, de a cărei 
ocupă antrenorul 
gușin, va disputa
antrenament în compania for
mației de prima categorie Spor
tul studențesc. Luni 10 noiem
brie va avea loc plecarea spre 
Gyula, orașul care va găzdui 
— la 12 noiembrie — partida 
dintre selecționatele de tineret 
ale României și Ungariei.

în fine, al treilea lot care se 
va reuni, lotul de 21 ani, va 
susține și el o partidă de ve
rificare, duminică 9 noiembrie, 
cu Dinamo București. Antreno
rul acestui lot este 
Staicu. Partida dintre 
tativele 
(21 de 
miercuri 
goviște.

Reamintim 
delor amintite mai

României 
ani) 
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Gheorghe 
reprezen- 
Ungariei 

desfășura
Și

se va
noiembrie la Tîr-

în

ACTUALITATI»

• MIINE, LA ORADEA, ROMANIA - 
UNGARIA (juniori). Mîine, la Oradea, 
pe stadionul din localitate — un atrac
tiv cuplaj fotbalistic. în deschidere, de 
la ora 13.30, divizionara A F.C. Bihor 
va întîlni selecționata secunda de ju
niori a țârii noastre. In continuare, va 
avea loc partida dintre reprezentati
vele de juniori ale României și Unga
riei. Pentru aceste partide au fost 
convocați următorii jucători : Speriatu,

■ Ene, Aron. S. Popa, Moga, Poșa, I. Popa 
Papuc, Urziceanu, Balaban, Monoki, 
Șunda, Lupău Turbatu, Cămâtarti, 
Chitaru, Vesa, Costea, Uțiu, Șt. Popa, 
Pâscclâu, Bâdilaș, Moldoveanu, Cer- 
nescu, Cruce, Mușat, Sarghizian.

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

permis să întîrziem 
mult — în această 
— cu idei de avan-

că, în afara parii - 
sus, pînă 

la sfîrșitul anului, loturile 
noastre reprezentative mai au 
prevăzute următoarele întîl- 
niri : lotul A — cu echipele 
Uniunii Sovietice (la 29 noiem
brie, la București, partidă a- 
micală) și cu echipa Scoției 
(la 17 decembrie, la Glasgow, 
în C. E.). El va întîlni și e- 
chipa olimpică a Franței (la 3 
decembrie, la Paris) în cadrul 
preliminariilor J. O. Lotul de 
tineret (23 ani) va evolua Ia 
29 noiembrie, la Buzău, în com
pania reprezentativei similare 
a U.R.S.S., iar la 16 decembrie 
va juca la Glasgow cu echipa 
de tineret a Scoției în cadrul 
C. E.

După etapa a IX-a, în Divizia C

PERFORMERA COMPETIȚIEI: RELONUL SAVINESTI
17 PUNCTE DIN 18

SERIA I
Metalurgistul lași — Avîntul 

0—1 (0-0), Danubiana Roman 
resta Moldovița 2—0 (1—0), 
Vatra Dornei — Progresul 
0—0, Constructorul Botoșani — Spicul 
Tigănași 2—1 (1—0), Minerul Gura
Humorului — Constructorul lași 1—0 
(0—0), Cristalul Dorohoi — Metalul 
Rădăuți 2—1 (0—0), A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc — Laminorul Roman 0—0, 
Foresta Fălticeni — 
1-0 (0-0).

Pe primele locuri 
după noua etape : 
GURA HUMORULUI
2. A.S.A. Cîmpulung
3. Metalul Rădăuți 11 p (19—15), 4. 
Avîntul Frasin 11 p (10—7), 5. Fo
resta Fălticeni 11 p (8—7)... pe ulti
mele : 15. Spicul Tigănași 5 p (9—17), 
16. Metalurgistul lași 3 p (6—14).

SERIA A ll-A
Relonul Săvinești - Textila Buhuși 

5—1 (3—1), Petrolul Moinești — Lo
comotiva Adjud 8—1 (6—1), Minerul
Comănești 
Tractorul 
2-0 (0-0), 
Tg. Ocna 
Energia 
(1-D,

Frasin
— Fo- 
Dorna 

Fălticeni

Victoria Roman

în
1.

15 |
11 P

clasament
MINERUL 

P (20-4), 
(15-10),

POSIBILE
SERIA A V A

Electronica București — Sirena 
rești 0-1 (0-0), Unirea Tricolor 
rești — Rapid Fetești 4—0 
IPRECA Călărași - Flacăra 
București 1—1 (1-0), I.C.S.I.M. 
rești — T. M. București 3—1 
i.O.R. București — Olimpia —. __
1—0 (0—0), Azotul Slobozia — Șoimii 
TAROM București 2—1 (1—0), Auto
matica București — Tehnometal Bucu
rești 1—1 (0—1), Avîntul Urziceni —
Triumf București 1-0 (1-0).

Pe primele locuri : 
SLOBOZIA 14 p (14-8), 
Tricolor 13 p (13—5),

Bucu- 
Bucu- 
(T-O). 

roșie 
Bucu- 
(1-0), 

Giurgiu

• ARBITRI ROMANI LA MECIUL 
A.C. MILAN - ATHLONE TOWN. Me- 
ciul retur A.C. Milan — Athlone Town, 
din cadrul Cupei U.E.F.A., care se va 
disputa la 5 noiembrie la Milano, va 
fi condus de o brigadă de arbitri 
români, avîndu-l la centru pe Constan
tin Ghițâ, ajutat la linie de Nicolae 
Petriceanu și Gheorghe Vasilescu I.

e DUBLA INTILNIRE UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA - V.S.S. KOSICE 
(CEHOSLOVACIA). Cunoscuta echipă 
V.S.S. Kosice, care se află pe primul 
loc în campionatul cehoslovac, ne 
vizitează din nou, de data aceasta la 
invitația clubului Universitatea Cluj- 
Napoca .Prima partidă va avea loc la 
Cluj-Napoca, sîmbătă 8 noiembrie, ur- 
mînd ca în perioada 24—28 noiembrie, 
fotbaliștii de la Universitatea să 
deplaseze în Cehoslovacia, pentru 
susține meciul revanșă, programat 
26 noiembrie la Kosice.

se
a 
la

• BILETE PENTRU MECIUL SPOR
TUL STUDENȚESC - F.C. OLIMPIA 
SATU MARE. Incepînd de azi, s-au 
pus în vînzare Ia casele obișnuite (de 
la stadioanele Republicii, Dinamo, 
Giulești, agenția C.C.A. și pasajul din 
Piața Universității) biletele pentru 
meciul restanță de miine, dintre Spor
tul studențesc șl F.C. Olimpia Satu 
Mare.

F.C.

a DUMINICA CUPLAJ 1NTERBUCU- 
REȘTEAN, PE STADIONUL 23 AUGUST. 
Stadionul ,,23 August", din Capitală, 
va găzdui duminică, în cuplaj, meciu
rile echipelor bucureștene, după cum 
urmează : de la oro 14 : Rapid — 
Sportul studențesc, iar în continuare, 
de la ora 16 : Dinamo — Steaua.

Toate celelalte partide de Divizia A 
vor începe de la ora' 14, ora oficială 
pentru luna noiembrie.

— Letea Bacău 1—2 (0—2),
Văleni - Bradul Roznov 
Ozana Tg. Neamț — Oituz 

1-0 (1—0), Hușana Huși — 
Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 

.. Petrolistul Dărmănești - Con
structorul Vaslui 1-2 (0—0), Rulmen
tul Bîrlad — Cimentul Bicaz 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. RELONUL 
SAVINEȘTi 17 p (32-5), 2. Petrolul 
Moinești 16 p (28—6), 3. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 15 p (20—9)... pe ul- 
..................... — - ”4

P
P

1.

timele 14. Petrolistul Dărmănești 
p (12—21), 15. Tractorul Văleni 4 
(10—30), 16. Cimentul Bicaz 3
(7-16).

1. AZOTUL
2. Unirea

_ v , .. 3. Tehnometal
București 11 p (13—7)... pe ultimele : 
15. IPRECA Călărași 7 p (5-14), 16. 
Rapid Fetești 6 p (8-20).

SERIA A VI-A
Recolta Stoicănești — Chimia 

ești 2-0 (0-0), Viitorul Scornicești
— Cimentul Fieni 3—1 (1—0), Cetatea 
Tr. Măgurele — Constructorul Pi
tești 2-2 (2-2). F.O.B. Balș - Pe
trolul Tîrgoviște 1—0 (0—0), Voința 
Caracal — ROVA Roșiorii de Vede 
2—3 (0-2), Oțelul Tîrgoviște - Elec
trica Titu 5—1 (3—1), Vulturii Cîmpu- 
lung Muscel - Progresul Corabia 4—0 
(3-0), Flacăra Moreni - Vagonul 
Caracal 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 14 p (14-6), 2. ROVA Ro
șiori 13 p (13-7), 3. F.O.B. Balș 12 
p (12—5)... pe ultimele : 14. Chimia
Găești 6 p (5-13), 15. Electrica 
6 p (7—17), 16. Voința Caracal 
(6-18).

Gă-

Titu
4 p

SERIA A IX-A
Bihoreana Marghita — Gloria

4— 0 (3-0), Constructorul Arad — 
rul Bihor 5—0 (3—0), Armătura __ . _ 
— Someșul Satu Mare 4—0 (3—0), Con
structorul Satu Mare — Voința Oradea 
1—2 (1—1), Dinamo Oradea — Recolta 
Salănta 1—2 (0—1), Strungul Arad — 
Gloria Simieu Silvaniei 6—0 (2—0), Ra-, 
pid Jibou — 
(1-0), Oașul
5- 1 (3-0).

Pe primele ____........................ .................
ZALĂU 14 p (14—3), 2—3. Someșul Satu 
Mare 13 p —
p (19-B)...
Suncuiuș 3 
Satu Mare

Minerul 
Negrești

locuri :

Arad) 
Mine- 
Zalâu

Suncuiuș 5—2 
— Voința Corei

1. ARMATURA

SERIA A lll-A
Caraimanul Bușteni -.Victoria Flo- 

rești 3-0 (1—0), Avîntul Mîneciu —
Poiana Cîmpina 2—0 (0—0), Carpați 
Nehoiu — Luceafărul Focșani 1—0 
(0—0), Foresta Gugești — Carpați 
Sinaia 1—1 (1—0), Petrolul Teleajen — 
Petrolul Berea 1—0 (1—0), Chimia
Brazi — Petrolistul Boldești 0—0, 
Olimpia Rm. Sărat — Chimia Mără- 
șești 3—2 (1—2), I.R.A. Cîmpina — 
Chimia Buzău 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARAIMA
NUL BUȘTENI 14 p (17—7), 2. Pe
trolul Teleajen Ploiești 14 p (14—6), 
3. Victoria Florești 12 p (16—14), 4. 
Olimpia Rm. Sărat 12 p (17—14)... pe 
ultimele : 15. Petrolistul Boldești 6 p 
(5—15), 16. Chimia Buzău 3 p (7—18).

SERIA A IV-A
Portul Constanța — Progresul Brăila 

2-0 (1—0), I.M.U. Medgidia — Glo
ria Murfatlar 2—0 (1—0), Granitul Ba- 
badag — Viitorul Brăila 2—2 (1—2), 
Chimia Brăila — Unirea Eforie Nord 
2—0 (1—0), Ancora Galați — Dunărea 
Cernavodă 3—0 (1—0), Dunărea Tul- 
cea — Voința Constanța 5—1 (4—0),
Electrica Constanța — Autobuzul Făo 
rei 5-0 (5—0), Marina Mangalia -*• 
Minerul Măcin 7—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. 
CONSTANȚA 14 p (19-5), 
Medgidia 13 p (15-3), 3. 
Brăila 12 p (12—6)... pe ultimele : 15. 
Marină Mangalia 3 p (12—T6), 16.
Granitul Babadag 3 p (5—24).

Jiu 
Mine-

SERIA A VII-A

Lotrul Brezoi - Cimentul Tg. 
2—0 (0-0), Dierna Orșova -
rul Lupeni 2—0 (0—0), Chimistul, Rm.
Vîlcea — Constructorul Craiova 4-0 
(1—0), Dunărea Calafat — Metalur
gistul Sadu 0—0, C.F.R. Craiova — 
Unirea Drobeta Tr. Severin 2—1 (2—1), 
Metalul Drobeta Tr. Severin — Pro
gresul Băilești 1—1 (1—0).
Drâgâșani —

Unirea 
___ ,_____ MEVA Drobeta Tr. Se
verin 1—0 (1—0), Victoria Craiova — 
Minerul Rovinari 3—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL DRO
BETA TR. S. 12 p (15-6), 2. Progresul 
Băilești 12 p (14-9), 3. Metalurgis
tul Sadu 12 p (7—9)... pe ultimele: 
15. Minerul Rovinari 6 p (10—14), 16. 
Victoria Craiova 6 p (6—19).

SERIA A VIII-A

(21—10), Voința Oradea 13 
pe ultimele : 15. Minerul 

p (8-19), 16. Constructorul 
3 p (8-25).

SERIA A X-A
Tehnofrig Cluj-Naț. ca — Minerul 

Rodna 1—1 (1—1), Minerul Baia Sprie
- Unirea Dej 0-0, Cimentul Turda — 
Minerul Bâița 1—2 (1—0), Construcții 
montaj Cluj-Napoca - Minerul Bor- 
șa 0—0, C.I.L. Gherla — Minerul Cav- 
nic 1—1 (1—1), CUPROM Baia Mare — 
Bradul Vișeu 6—3 (1—1), Progresul Nă- 
sâud — Dermata Cluj-Napoca 1—1 
(0—1), Foresta Bistrița — Minerul Bă- 
iuț 3-1 (1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
CAVNIC 14 p (21-12), 2. Minerul Rod
na 13 p (21-12), 3. Foresta Bistrița 11 
(18—10)... pe ultimele : 15. Cimentul
Turda 6 p (6—10), 16. Progresul Nă- 
săud 5 p (8—22).

SERIA A Xl-A
C.I.L. Blaj — I.M.I.X. Agnita 2—2 

(1—1), Constructorul Alba lulia — 
U.P.A. Sibiu 4-2 (2-1), Textila Sebeș
— Metalul Sighișoara 3-2 (3-0), Inter 
Sibiu — Chimica Tîrnăveni 0—1 (0—1), 
Textila Cisnădie — Unirea Alba lulia 
0—2 (0—1) ; Lacul Ursu Sovata — Vitrc- 
metan Mediaș 3—0 (0—0), Soda Ocna 
Mureș — Metalul Aiud 0—0, 
Copșa Mică — Avîntul ~ 
(1-0).

Pe primele locuri : 1.

Metalul
Reghin 2-0

PORTUL
2. I.M.U.
Progresul

Vulturii textila Lugoj - Aurul Brad 
0—0, C.F.R. Caransebeș — Minerul 
Oravița nu s-a jucat, Constructorul 
Timișoara — Minerul Teliuc 3—0 (1—0), 
Metalul Oțelu Roșu - C.F.R. Simeria 
1—1 (0—0), Metalul Bocșa - Minerul 
Ghelar 5-1 (2—0), Minerul Anina -
Electromotor Timișoara 3-1 (1—0),
Unirea Sînnicolau Mare - Știința Pe
troșani 1—0 (1—0), Ceramica 'imbo-
lia - Gloria Reșița 3—3 (2—1)

Pe primele locuri : 1. CONSTRUC
TORUL TIMIȘOARA 13 (10-6), 2.
Aurul Brad 12 p (18—7), 3. Vulturii 
textila Lugoj 11 p (10—3)... pe ulti
mele : 14. Știința Petroșani 6 p (8—9), 
15.' Minerul Oravița 6 p (11-14),’ 16. ■ 
C.F.R. Caransebeș 6 p (7-16).

. _ r...................... ............UNIREA ALBA
IULIA 15 p (17—4), 2. Chimica Tîrnă- 
veni 13 p (20—3), 3. Metalul Copșa 
Mică 13 p (13—6)... pe ultimele : 
Lacul Ursu Sovata 
metan Mediaș 3 p

SERIA
Forestierul Tg.

Săcele 2—1 (1—1), Minerul Baraolt - 
Carpați Brașov 2—1 (2-0), Utilajul Fă
găraș — Chimia Or. Victoria 1—0 (0—0), 
C.S.U. Brașov — Progresul Odorheiu 
Secuiesc 1—0 (0—0), Viitorul Gheor- 
ghieni — Unirea Sf. Gheorghe 4—0 
(2—0), Oltul Sf. Gheorghe — Minerul 
Bălan 1—0 (0—0), Torpedo Zărnești — 
I.C.I M. Brașov 4-0 (2-0), A.S.
Miercurea Ciuc - Metalul Tg. Secuiesc 
7-1 (2-1).

Pe primele locuri : 
ȘOV 14 p (14-5), ‘ 
nești 12 p (15—4), 3. Viitorul 
ghieni 12 p (17-9) 4. Oltul Sf. Gheor
ghe 12 p (11-8)... ........................
Chimia Victoria 6 p 
Iul Tg. Secuiesc 2 p

.. _ 15.
4 (6-27), 16. Vitro- 
(2-14).

A Xll-A
Secuiesc — Precizia

1. C.S.U. BRA-
2. Torpedo Zăr- 

Gheor-

pe ultimele 15. 
(7-15), 16. Meta- 
(3-24).

fost transmise deRezultatele ne-au ___ ____
către corespondenții noștri voluhtâri 
din localitățile respective.



MÎINF, IA MIERCUREA CIUC I
DERBIUL TURNEULUI DE HOCHEI |

SPORTUL nia
In turneele zonale de șah

SPORTIVI ROMÂNI
PESTE HOTARE

MIERCUREA CIUC, 27 (prin 
telefon). Cea de a doua etapă 
a turului secund al campiona
tului republican de hochei, Di
vizia A, a programat luni, pe 
patinoarul artificial din locali
tate, două partide.

în primul meci, Dinamo Bucu
rești a învins pe Dunărea Ga
lați cu 5—0 (0—0, 1—0, 4—0) 
la capătul unui joc foarte lent, 
cu foarte multe ratări și lipsit 
total de combativitate. Semni
ficativ in acest sens ni s-a pă
rut faptul că prima eliminare a 
fost dictată cu. 3 minute îna
inte de finalul întîlnirii ! Gălă- 
țenii, deși lipsiți de aportul a 
doi jucători de bază (Olenici și 
Iordan) s-au grupat foarte bine 
în fața porții lui Morar (care 
atît timp cit a jucat s-a com
portat foarte bine), rczistind cu 
succes timp de 50 de minute 
atacurilor dinamoviste. în min. 
50 scorul era de 1—0 pentru 
Dinamo (primul gol fusese în
scris după 30 de minute de 
joc...), dar în ciuda acestui fapt, 
nimeni nu se îndoia că Dinarno 
va obține victoria și încă la o 
diferență concludentă. Și ceea 
ce era de prevăzut s-a și în- 
tîmplat în ultimele 10 minute, 
cînd Dinamo a mai înscris de

4 ori. Au marcat : FI. Sgîncă 2, 
Axiale, Pisaru și Tureanu. Au 
condus bine A. Balint și I. 
Mihoc.

în cel de al doilea meci — 
eare a fost mult mai echili
brat și mai dinamic decît pri
mul, Steaua a învins S.C. 
Miercurea Ciuc cu 6—3 (1—0, 
5—1, 0—2). Victoria s-a con
turat în 5 minute după în
ceputul reprizei secunde, cind 
Steaua a înscris 4 goluri. Au 
marcat : Gheorghiu 3, Micloș, 
Popa și Justinian (Steaua), 
Barabaș, Antal și Borbath 
(pentru gazde). Au arbitrat 
bine Gh. Mureșan și O. 
Barbu.

I 
I 
I
I 
I
I

Marți este zi de pauză, tur- • 
neul continuînd miercuri cu me- I 
ciurile S. C. Miercurea Ciuc — * 
Dunărea Galați (ora 16) și ■ 
Steaua — Dinamo (ora 18).

• ASTĂZI ÎȘI ÎNCEPE TUR
NEUL în țara noastră echipa t 
suedeză de juniori Ytterby H. C. | 
Ea va întîlni, în primul meci. • 
in localitate (ora 18), o echipă , 
de juniori a Liceului din | 
Miercurea Ciuc. s

PRAG A, 27 (Agerpres). — Cu 
o rundă înainte de terminarea 
turneului zonal feminin de șah 
de la Karlovy Vary, lideră a 
clasamentului se menține maes- 
tra iugoslavă Katia Jovanovici, 
cu ll'/î puncte, urmată de 
Feustel (R.D. Germană) — 10 p 
(1), Dahlin (Suedia) — 9'A p 
(1), Eretova (Cehoslovacia) — 
9‘/s p, Gertrude Baumstark 
(România) și Gheorghieva (Bul
garia) — cite 9 p (1), Krizsan 
(Ungaria) — 9 p, Hoffmann
(R. D. Germană) și Asenova 
(Bulgaria) — cite 8l/2 p (2) etc. 
Elisabeta Polihroniade ocupă 
tocul 11, cu 71 ■. p.

în penultima rundă, maestra 
româncă Gertrude Baumstark a 
întrerupt cu avantaj pozițional 
partida cu Asenova, iar Elisa
beta Polihroniade a remizat cu 
Dahlin.
"După cum s-a mai anunțat, 

primele patru clasate se vor 
califica pentru turneul interzo
nal, care se va desfășura anul 
viitor.

încheiat remiză. Celelalte par
tide, printre care și cea dintre 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu și elvețianul Wirt- 
henson, s-au întrerupt.

In clasament conduc Mata- 
novici (Iugoslavia) și Sigur- 
jonsson (Islanda) cu cite 2*/j 
puncte.

★
După disputarea a 4 .runde, 

in turneul zonal masculin de 
șah de la Pola (Iugoslavia) 
conduce Hug (Elveția), cu 2'7, 
puncte, urmat de Pritchett (Sco
ția), Schmidt (Polonia) și 
Pidevski (Bulgaria) — cu cite 
2 p.

în runda a patra, maestrul 
român Aurel Urzică a întrerupt 
partida cu Schmidt.

Un grup de patinatori ro
mâni (viteziști), sub conduce
rea antrenorului Dan Lăză- 
rescu, s-a aflat pentru un scurt 
stagiu de pregătire la Alma 
Ata, în Uniunea Sovietică. Par- 
ticipind la mai multe concursuri 
locale, pe pista de gheață ar
tificială a stadionului de înaltă 
altitudine „Medeo", tinerii pa
tinatori români (în vîrstă de 
16—18 ani) au realizat nu mai 
puțin de 12 recorduri națio
nale : Eva Szigeti și Gheor- 
ghe Pîrv (cu cite 3 recorduri), 
Agnes Rusz, Cornel Munteanul 
și Attila Varga.

★
La Frankfurt pe Oder a avut 

loc prima întilnire dintre re
prezentativele de box (juniori) 
ale R. D. Germane și Româ
niei : 16—6.

S-AU ÎNCHEIAT JOCURILE
SPORTIVE PANAMERICANE •

Călin ANTONESCU

DUPĂ FINALELE CAMPIONATELOR [
NATIRMÎF UF RfiY

SOFIA, 27 (Agerpres). — Tur
neul zonal masculin de șah de 
la Vrața a continuat cu runda 
a treia, în care Matanovici l-a 
învins pe Letzelter, Sigurjons- 
son pe Sax, Vogt pe Neckar, iar 
Bednarski a cîștigat la Czerniak. 
Partida Ermenkov—Dueball s-a

SUCCESUL PUG1LIȘTILOR CUBANEZI

Stilul lui Florian Livadaru nu a convenit fostului campion Con
stantin Ștefanovici (dreapta).

Foto : N. DRAGOS

TURNEE

INTERNAȚIONALE

DE TENIS
MELBOURNE, 27 (Agerpres). 

Turneul internațional de tenis 
de la Perth (Australia) a fost 
cîștigat de jucătorul american 
Harold Solomon, învingător cu 
6—2, 7—6, 7—5 in finala sus
ținută cu compatriotul său A- 
lex Mayer. în finala probei de 
dublu, cuplul Raul Ramirez 
(Mexic) — Brian Gottfried 
(S.U.A.) a dispus cu 2—6, 6—4, 
6—4, 6—0 de perechea austra
liană Geoff Masters — Ross 
Case.

(Urmare din pag. I)

tur, Mircea Simon nu a totali
zat decît 9 minute și 10 secun
de de prezență efectivă în ring 
(adică atît cit ar însuma un 
singur meci întreg) !

Turncul-maraton la care am 
asistat (cel mai lung din cile 
s-au organizat pînă acum) are 
meritul indiscutabil de a ne fi 
permis — chiar cu riscul unor 
reuniuni obositoare — trecerea 
în revistă a forțelor actuale în 
boxul românesc. Dar spre deo
sebire de alte ocazii similare, 
impresia cea mai bună ne-a 
lăsat-o nu numai cernerea prin 
sita cea mai deasă pe care o 
reprezintă fazele ultime ale 
competiției ; de astă dată tre
buie să recunoaștem plăcerea 
pe care ne-a făcut-o aproape 
fiecare gală de a descoperi în 
masa mare de competitori ele
mente de valoare, în special 
printre tineri. Fondul tempera
mental vioi, altoit pe o bună 
condiție fizică, rămîne și acum 
caracteristica principală a boxe
rilor noștri, dar la tinerii re
marcați se deslușește — în con
trast cu trecutul care-i îndemna 
spre o dezordonată aplicare a 
combativității lor — o tendință 
tot mai evidentă spre boxul 
curat, stilat — cum se spune. 
Aceasta este, poate, una dintre 
concluziile cele mai fericite ale 
finalelor care s-au încheiat.

Cei cu talent precoce
Cu multă bucurie constatăm 

că „se nasc" pugiliști talentați 
in centre mici, în secții provin
ciale răspîndite pe tot întinsul 
țării. Iată doar pe cîțiva dintre 
cei notați în fișele noastre — 
cu ’ avingerea că ei sînt mult 
mai mulți : la categoria semi- 
muscă — lăcătușul-mecanic 
Costică Bucur (C.S.M. Borzești), 
Gheorglie Niță (C.S.M. Sibiu), 
siderurglstul Marin Vișan (Oțe
lul Tîrgoviște) ; la muscă — 
dinamovistul Dumitru Burdihoi 
(care i-a produs multe momen
te grele, timp de o repriză, 
campionului Ibrahim) ; la cocoș 
— frezorul Mihai Doneiu (Ceah
lăul P. Neamț), tapițerul Ion 
Enache (Voința Măcin), lăcătu

șul Ion Lungu (Dunărea Ga
lați) ; la semimijlocie — lăcă
tușul-mecanic Vasile Cicu (Sport 
Club Muscel) ; la semigrea — 
dinamovistul Valentin Vrineea- 
nu (care calcă pe urmele lui 
Mircea Simon) și alții.

Asaltul juniorilor
Cei de mai sus n-au împlinit I 

toți 20 de ani, ceea ce e motiv I 
de speranță. Iar la acest capi- * 
toi, al vîrstelor, ar trebui poate • 
să subliniem și inițiativa fede- I 
rației de specialitate de a per- | 
mite, anul acesta pentru prima 
oară, accesul — la finalele se- I 
niorilor — al juniorilor care au I 
împlinit 19 ani și deci se apro
pie de maturitatea necesară 
unei asemenea competiții dure I 
(firește numai după ce au făcut, | 
în ring, dovada calităților lor). 
Acest proces de ..precocizare" ] 
este aproape normal, dacă luăm I 
în considerare vertiginoasa scă- • 
dere a mediei de vîrstă la per- 
formerii altor sporturi indivl- I 
duale, iar în cazul nostru — I 
fără a exagera — vom recu
noaște că experiența, a reușit I 
pe deplin.

Finalele campionatelor națio- * 
nale de box ne vor prilejui, fi- . 
rește, și alte comentarii uite- I 
cioate.

TEHERAN, 27 (Agerpres). — 
Finala concursului internațional 
de tenis de la Teheran se va 
disputa între jucătorul colum
bian Ivan Molina și america
nul Eddie Dibbs. în semifinale, 
Eddie Dibbs a obținut o surprin
zătoare victorie cu 6—3, 6—1 
in fața argentinianului Guiller
mo Vilas, principalul favorit al 
turneului. Ivan Molina s-a cali
ficat în finală, intrecîndu-1 cu 
2—6, 6—2, 6—2 pe francezul Pa
trick Proisy.

..MARELE PREMIU
F.I.L.T."

LONDRA, 27. — Clasamen
tul „Marelui premiu FILT" Ia 
27 octombrie : 1. Vilas 785 p. 
2. Orantes 639 p, 3. Borg 520 
p, 4. Ashe 475 p, 5. Năstase 
415 p. 6. Kodcs 313 p. 7. Con
nors 340 p. 8. Ramirez 295 
9. Fillol 294 p, 10. Dibbs 285

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

§ AGENDA

P- 
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CIUDAD DE MEXICO, 27 
(Agerpres). — La Ciudad de Me
xico s-a încheiat cea de-a 7-â 
ediție a Jocurilor sportive pa
namericane, la care au partici
pat concurenți din 37 de țări. 
Competiția a reprezentat un 
test util pentru sportivii din 
această zonă geografică a lumii 
in vederea participării lor la 
viitoarele Jocuri 
vară, programate 
la Montreal.

în cele 13 zile 
au fost realizate . 
valoroase, la loc de frunte si- 
tuîndu-se excepționalul record 
mondial în proba de triplusalt, 
obținut de atletul brazilian 
Joao Pablo de Oliveira cu re
zultatul de 17,89 m. Performan
țe bune au mai fost înregis
trate în concursurile de înot și 
ciclism, iar competițiile de gim
nastică, sărituri în apă, baschet 
și volei au oferit dispute spec
taculoase și de un bun nivel 
tehnic.

Finala turneului de fotbal, 
disputată pe stadionul „Azteca" 
între echipele Braziliei și Me
xicului, a avut un deznodămint 
neașteptat. La scorul de 1—1 
(în prelungiri) partida s-a în
trerupt din cauza unei defec
țiuni tehnice la instalația de 
nocturnă. Finala nu ~ ~ :
rejucat, medalia de aur fiind 
atribuită formației 
în meciul pentru locurile 3—4, 
selecționata Argentinei a învins 
cu 2—0 (1—0) formația Costa 
Rica.

Turneul de box a fost do
minat de pugiliștii cubanezi, 
care au cucerit victoria la 7 
categorii. în finala categoriei 
grea, campionul mondial Teo- 
filo Stevenson l-a întrecut pe 
americanul Michael Dokes. Iată 
învingătorii, in ordinea celor 11 
categorii : Jorge Hernandez 
(Cuba), Ramon Du valon (Cuba), 
Orlando Martinez (Cuba). Da
vid Armstrong (S.U.A.), Orlan
do Garbey (Cuba), Chris Clarke 
(Canada). Ray Leonard (S.U.A.), 
Clinton Jackson (S.U.A.) Ale
jandro Montoya (Cuba), Ores
tes Pedrozo (Cuba) și Tedfilo 
Stevenson (Cuba).

Olimpice de 
anul viitor

de întreceri 
performante

s-a mai

mexicane.
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SĂPTĂMÎNH
20—29 GIMNASTICA Cupa mondială (m. f ). la Londra
23—------------ “ - - - • ■ -
29

2 TENIS
FOTBAL

4 CICLISM

Turnee, la Tokio șl Paris
Cehoslovacia — Anglia (gr. 1), la Praga :
Irlanda de Nord — Norvegia (gr. 3). la Bel
fast ; Scoția — Danemarca (gr. 4). la Glas
gow ; Irlanda — Turcia (gr. 6). la Dublin 
(meciuri în C.E.) ; R.D.G. — Austria (preli
minarii olimpice).
Cursa de 6 zile, la Grenobleg 29—

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

PE SCURT • PE
CICLISM • După 72 de ore de 

întreceri, în Cursa de 6 zile, pe ve
lodromul acoperit din Dortmund, 
conduce cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Dietrich Thurau (K.F. 
Germania) cu 140 p, urmat la un 
tur de perechile Rcn6 Pijnen (O- 
landa) — Giinter Haritz (R.F.G.) și 
Dieter Kemper — Udo Hempel 
(R.F.G.)

HANDBAL în ziua a doua a 
turneului internațional feminin de 
la Budapesta : Ungaria <A) — Nor
vegia 18—13 (9—8) ; Polonia —
Ungaria (B) 20—15 (11—11). în cla
sament conduce Ungaria (A) — 4 
puncte, urmată de Polonia — 3 p, 
Norvegia — 1 p și Ungaria (B) 
— Op.

HOCIIEI • La Cottbus s-a dis
putat întîlnirea amicală dintre re
prezentativele R.D. Germane și 
Iugoslaviei. Hocheiștii din R. D. 
Germană au terminat învingători 
cu 7—3 (4—1, 1—1, 2—1).

SCURT ® PE SCURT ® PE SCURT
PATINAJ « Proba individuală 

masculină din cadrul concursului 
de patinaj artistic de la Edmonton 
(Canada) s-a încheiat cu victoria 
sportivului canadian Toller Crans
ton, care a totalizat 142,18 puncte, 
urmat de compatriotul său Ron 
Shaver — 140,72 p, Terry Kubicka 
(S.U.A.) — 138,66 p și Igor Bo
brin (U.R.S.S.) — 138,48 p.

RUGBY • Pe stadionul ,,Parc 
des Princes*1 din Paris s-a desfă
șurat cei de-al doilea meci dintre 
selecționatele Franței și Argenti
nei. Rugbyștii francezi au terminat 
din nou învingători, de data aceas
ta cu 36—21 (26—12). în primul joc. 
disputat la Lyon, echipa Franței 
cîștigase cu 29—6.

ȘAH • Cea de-a treia partidă a 
meciului pentru titlul mondial fe
minin, care se desfășoară în orașul 
Pitunde, între maestrele sovietice 
Nona Gaprindașvili și Nana Alek-

sandrla, 
32-a cu 
vili. în _ 
este 2—1 puncte în favoarea Nonei 
Gaprindașvili. • Dupâ 10 runde, 
în turneul internațional .,Memo
rialul Alehin“ conduce Beliavski 
(U.R.S.S.) cu 6Y2 puncte și o par
tidă întreruptă, urmat de Gheller, 
Petrosian, Spasski și Vaganian 
(toți U.R.S.S.) — cu cite 6V2 p. Re
zultate din runda a 10-a : Holmov 
— Hort 1—0 ; Petrosian — Byrne 
1—0 ; Tal — Lengyel 1—0. • Dupâ 
consumarea a 10 runde, în turneul 
internațional de la Szolnok con
duce marele maestru sovietic Va
sili Smîslov, cu 7 p, urmat de 
Barczay (Ungaria) — 6’/2 p. Ves- 
terinen (Finlanda) — 6 p etc. In 
runda a 10-a, Smîslov a remizat cu 
Vesterinen, rezultat consemnat și 
în partidele Dely — Zaițev. Lie- 
bert — Bilek și Barczay — Lukăes.

s-a încheiat la mutarea 
victoria Nonei Gaprindaș- 
prezent scorul meciului

în ultima probă a Jocurilor 
— „Marele Premiu al Națiuni
lor" la călărie — victoria a re
venit echipei S.U.A. urmată de 
formațiile Mexicului și Cana
dei.

Iată 
nis : 
Walts . 
Ies (Mexic) 6—4, 7—5 ; 
femei : Sandy Stapp, 
nie Tollenson (S.U.A.) 
da Ferraz, Crista Andrade (Bra
zilia) 7—5, 6—1 ; hochei pe iar
bă : Argentina (1—0 în finală 
cu Canada) ; volei : masculin : 
Cuba ; baschet : 
S.U.A. : feminin : 
clism : cursa de fond : A. Aren- 
dioibia (Cuba) — 4 h 13:52 pe 
175 km.

în clasamentul final pe me
dalii, pe primul loc s-a situat 
S.U.A. cu 117 medalii de aur, 
82 de argint și 48 de bronz, ur
mată de Cuba (57—45—31), Ca
nada (18—35—38), Mexic (9 — 
13—38), Brazilia (8—13—23) etc.

ultimii cîștigători £ 
simplu bărbați : 
(S.U.A.) — Adolfo

tc-
Butcti 

Gonza- 
dublu 

Stepha- 
— Van-

masculin : 
S.U.A. : ci-

CAMPIONATE DE FOTBAL
IUGOSLAVIA (etapa a 12-a): 

Vardar Skoplie — Celik Zenica 
0—0 ; Sloboda Tuzla 
Banja Luka 0—1 ; 
Belgrad — Steaua Roșie 
grad 2—2 ; Vojvodina 
Sad — Zelezniciar 2—0 ; 
Mostar — Radnicki Niș 
Buducnost — Rijeka 2—0 ; 
limpia Liubliana — Dynamo 
Zagreb 0—0 ; Sarajevo — Parti
zan Belgrad 3—5 ; Hajduk 
Split — Radnicki ICraguevac 
2—0. Clasament : 1. Steaua Ro
șie Belgrad — 
zan Belgrad — 
Split — 15 p.

UNGARIA : 
kesesaba 1—1 ; 
Ujpesti Dozsa 
jan — Szeged 1—1 ; Haladas — 
Videoton 1—0 ; M.T.K. — Raba 
Eto 1—1. Clasament : 1. Ferene- 
varos 18 p ; 2. Videoton — 14 
p. ; 3. Ujpesti Dozsa — 13 p.

BULGARIA (etapa a 9-a) : 
Lokomotiv Sofia — Tri-kia 
Plovdiv 2—0 ; Blagoevgrad — 
Spartak Varna 1—0 : Sli- 
ven — Dunav Ruse 3—0 : Vi a
ța — .Beroe Stara Zagora 3—0 ; 
Spartak Pleven — Pcrnik 6—0 ; 
Lokomotiv Plovdiv — Slavia 
Sofia 2—2 : Ț.S.K.A. — Akade- 
mik 2—0 ; Clasament : 1.
Ț.S.K.A. — 14 p. ; 2. Akademik 
— 12 p. : 3. Slavia — 11 p.

PORTUGALIA (etapa a 8-a) : 
F arense 
1—4 ; 
0—1 ;

Borac 
O.F.IC 

Bel- 
Novi 

Velez 
i-i; 

o-

18 p. ; 2. Parli-
17 p ; 3. Hajiluk

Csepcl — Be-
Kaposvâr —

1—4 ; Salgotar-

Benfica Lisabona
— Belencnses 

Lisabona — 
4—1 ; Boavista — 
1—0 ; Leixocs — 

; Beira Mar — 
Clasament : 
p. ; 2. Ben- 
Boavista —

Braga 
Sporting 

Unio Tomar 
F. C. Porto 
Setubal 1—1 
Guimaraes 
1. Belenenses — 13 
fica — 13 p. ; 3. 
13 p.

OLANDA (etapa
Nijmegen 
Peyenoord Rotterdam 
3—1 ; * ‘
F. C.
Utrecht — Sparta 4—2 ; P.S.V. 
Eindhoven — Roda Kerkrada 
0—0. Clasament : 1. Feyenoord 
— 14 p. ; 2. A.jax — 14 p. ; 3. 
Twente Enschede — 13 p (un 
joc mai puțin).

SCOȚIA. — Peste 70 000 de 
spectatori au urmărit pe sta
dionul „Hampden Park“ din 
Glasgow finala „Cupei Scoliei4* 
intre Celtic și Rangers. Fotba
liștii do la Rangers au cucerit 
trofeul cîșligînd cu 1—0 (0—0), 
prin golul înscris în minutul G8 
de Alex MacDonald.

0—0.

a 9-a) : Nec 
Eindhoven 0—0 ; 

Telstar 
Ajax Amsterdam — 

Amsterdam 2—(1 ; F. C. 
-2
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