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VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN PORTUGALIA
portulProletari diM toate țările, unițivXI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

SOLIA ROMÂNEASCĂ DE PACE, PRIETENIE Șl COLABO
RARE PE PÂMÎNTUL PORTUGALIEI ESTE PRIMITĂ 
TUTINDENI SĂRBĂTOREȘTE, CU SENTIMENTE DE 
CERÂ PREȚUIRE Șl ADMIRAȚIE FAȚĂ DE ȚARA, 
PORUL Șl PREȘEDINTELE ROMÂNIEI SOCIALISTE

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
plecat, marți dimineață, într-o 
vizită de prietenie în Republi
ca Portugheză, la invitația pre
ședintelui Francisco 
Gomes și a 
Estela da Costa

La sosirea în 
galiei, inalților 
li s-a făcut o primire solemnă, 
deosebit de călduroasă.

Marți după-amiază, Ia pala
tul prezidențial Belem, a avut 
loc prima rundă de convorbiri 
oficiale intre președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Portugheze, 
Francisco da Costa 
Seara, președintele 
Socialiste ~ 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
Queluz, in 
primul ministru al Portugaliei, 
amiralul Jose Pinheiro de Aze
vedo, și pe soția sa, doamna 
Maria Susana de Azevedo. în 
Încheierea programului primei 
zile a vizitei, președintele Re
publicii Portugheze și soția sa 
au oferit, in saloanele palatului 
Ajuda din Lisabona, un dineu 
oficial în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Miercuri dimineața, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
primit, în marele Salon al 
oglinzilor de la Palatul Queluz, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați la Lisabona.

Prezentînd omagiile lor, re
prezentanții diplomatici a nu
meroase state de pe toate con
tinentele au ținut să-l în
credințeze pe președintele 
Nicolae Ceaușescu de stima și 
admirația popoarelor și țărilor 
lor pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășoară pe plan 
internațional pentru pace, prie
tenie, colaborare și înțelegere 
între națiuni.

în cursul dimineții

da Costa 
doamnei Maria 
Gomes, 
eapitala Portu- 
oaspeți români

generalul 
Gomes. 

Republicii 
România, Nicolae 
și tovarășa Elena 

au primit la palatul 
vizită protocolară, pe

miercuri, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost oaspeții pri
măriei capitalei portugheze.

în numele cetățenilor capita
lei, primarul Lisabonei, Caldei- 
ro Rodrigues, rostește un cuvint 
de salut.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. 
Cuvîntarea șefului statului ro
mân a lost subliniată de cei 
prezenți cu aplauze îndelunga
te.

Miercuri la amiază, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu 
vizitat Șantierele navale 
tenave", din 
tuat la 40 de 
Lisabona.

In această 
oaspeți români au fost însoțiți 
de președintele Francisco da 
Costa Gomes.

Cei 4 000 de muncitori și teh
nicieni de la aceste șantiere 
— cele mai mari din Portuga
lia — au făcut oaspeților o pri
mire entuziastă, sărbătorească, 
aclamind îndelung, cu căldură, 
pe președintele României so
cialiste, exprimindu-și senti
mentele lor sincere de priete
nie și admirație față de țara 
noastră și poporul român. Din 
mulțime se aud cuvinte rostite 
din inimă: „Viva Portugal, viva 
a Romenia !“ ; sau „Romenos 
e portugueses sao irmaos!" (ro
mânii și portughezii sint frați).

După vizită, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu sint rugați să sem
neze în cartea de onoare a 
șantierului „Setenave".

Primul ministru al Republi
cii Portugheze, amiral Jose 
Pinheiro de Azevedo, și doam
na Maria Susana de Azevedo, 
au oferit, miercuri, la Palatul 
Da Vila, din Sintra, un dejun 
in onoarea inalților oaspeți ro
mâni.

în timpul dejunului, desfă
șurat într-o ambianță cordială, 
prietenească, primul ministru 
Jose Pinheiro de Azevedo și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.
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OBIECTIV PBIOIIIIAII
IN SPORTUL DE MASA

La 2 noiembrie,

CUPA TINERETULUI",
deschiderea oficială!

F.C. OLIMPIA 5-0 (1-0)

au 
„Se- 

Setubal, port si- 
kilometri sud de
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Echipa de spadă a clubului Steaua, campioană națională pe anul 
1975. In fotografie, de la stingă la dreapta : Nicolae Iorgu, Costică 
Bărăgan, antrenorul Constantin Stelian, Alexandru Istrate, Octa
vian Zidaru, Paul Szabo și Ion Popa
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Foto : Dragoș NEAGU

La încheierea Diviziei A de scrimă

FACTORUL DECISIV: OMOGENITATEA VAEORICA
ediția precedentă a 
formațiile clubului 
dominat întrecerile 

an, ultima etapă, 
la București, adu-

Ca și în 
diviziei A, 
Steaua au 
și în acest 
desfășurată 
cîndu-Ie laurii de campioni la 
toate cele patru arme. Și dacă 
în probele de floretă (atît la 
masculin, cît și la feminin) și 
spadă se putea anticipa acest 
succes, sabrerii militari aveau 
în politehnicienii ieșeni adver
sari redutabili, capabili să răs
toarne ierarhiile precedente. 
Ceea ce a determinat, totuși, 
în cele din urmă, succesul pe 
toată linia al trăgătorilor de Ia 
Steaua a fost omogenitatea va
lorică și forma constantă a 
principalilor realizatori. „Ra
diografia" întilnirii decisive de 
sabie dintre Steaua și Politeh-" 
nica Iași (aflate la egalitate de 
victorii înaintea ultimei etape) 
arată o situație net diferenția
tă față de partida disputată la 
Iași în prima etapă. In timp 
ce duminică, în sala Floreas- 
ca II, numai Irimiciuc a evo- 

aproape de valoarea sa,

încă trei zile și, duminică 2 
noiembrie, în multe săli de 
sport, pe diferite terenuri spor
tive din întreaga țară, pavoaza
te sărbătorește, se vor desfășu
ra întreceri sportive de masă 
cu o deosebită semnificație. Ele 
vor marca, festiv, declanșarea 
unei noi ediții — de iarnă — a 
„Cupei tineretului", competiție 
sportivă de masă cu caracter 
republican pentru pionieri, elevi, 
studenți, militari, tineri munci
tori și țărani. Pretutindeni, evi
dent, pregătirile pentru acest 
start sportiv sint în plină des
fășurare, ba chiar in mult» 
locuri ele au fost încheiate. Ca 
o confirmare, iată amănunte 
furnizate — în cadrul raidului 
nostru în trei județe : Argeș, 
Teleorman și Bacău — de către 
prim-vicepreședintii C.J.E.F.S. 
respective : Gheorghe Crețu, 
Haralambic lonescu și Mihai 
Grigoraș.

la Iași, alături de acesta. Șuta, 
Nicolae și Popescu își făcuse
ră din plin simțită prezența, 
ceea ce nu s-a mai întîmplat 
acum. în schimb, la Steaua, 
de-a lungul campionatului, Pop, 
Nilca, Marin, Mustață și Oan- 
cea au avut un randament con
stant. Recent promovata în pri
ma divizie, Dinamo, cu un lot 
tinăr și talentat, anunță pen
tru ediția 1976 o dispută in 
trei, deosebit de echilibrată și 
de bun augur pentru reprezen
tarea acestei probe pe plan in
ternațional.

La floretă masculin, cunos- 
cîndu-se chiar noua componen
ță a echipei I.E.F.S. (cu liderii 
„noului val" : Kuki și Buricea), 
nu se estima inițial vreun eșec 
al cvartetului din calea Plev- 
nei. Atîrna în balanță rutina 
și omogenitatea unei echipe în 
care evoluau Țiu, Petruș, Ar- 
deleanu, Niculescu și Bănică. 
Intrecînd pe trăgătorii militari 
doar în ultima etapă, IEFS a 
obținut o victorie de palmares, 
insuficientă însă pentru răstur
narea ierarhiei deja stabilite. 
Studenții bucureșteni consideră 
acest succes — deși tardiv — 
o trăsătură de unire pentru vi
itoarea lor confruntare cu mul
tipla campioană națională. De 
altfel, doar aceste echipe pot 
emite — deocamdată — pre
tenții la titlu. Din primul eșa
lon al echipelor de floretă a 
retrogradat Progresul, unitate

Paul SLĂVESCU 
Tiberiu STAMA

ARGEȘ : Pregătirile sint 
încheiate

Județul Argeș, după 
s-a reamintit, nu fără 
ficată mîndrie, a fost 
cele care au obținut bune re
zultate în edițiile anterioare ale 
„Cupei tineretului". Și toți cei 
din acest județ, am constatat-o 
cu ușurință, nil vor să dea cu 
nimic înapoi. „în satele și co
munele județului, ne spunea to
varășul Gh. Crețu, în școli, in
stituții și întreprinderi s-au fă
cut pregătiri din vreme, s-au 
luat diferite măsuri organizato
rice care să asigure succesul *- 
cestei ample competiții de ma
să. Avem un plan de măsuri 
întocmit după consultarea tutu
ror factorilor cu atribuții, s-au 
făcut ședințe de instructaj in 
comune, în instituții, întreprin
deri și in școli. Actuala ediție o 
vom lansa duminică dimineață 
prin manifestări organizate in 
asociațiile sportive".

Aflăm că s-au mai stabilit 
unele centre fixe — localități 
unde se scontează pe căderea 
unei cantități mai mari de ză
padă in timpul iernii — la Po
dul Dîmboviței și Valea lașului, 
pentru desfășurarea întrecerilor 
de schi, mai ales. De altfel, în

Modesto FERRARINI

cum tu 
o justi- 
printre

in meci restanță

SPORTUL STUDENȚESC

M. Sandu deschide sena celor 5 goluri

(Citiți cronica meciului 
în pag. 2—3)

(Continuare in pag. 2-3) (Continuare în pag. 2-3)CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. Dinamo
3. S.C. Bacău

11 7
11 8

3 1 25- 6 17 
0 3 28-12 16

10 6 1 3 13-10 13
4-5. A.S.A. 11 5 2 4 16-14 12
4-5. Politehnica lași 11 5 2 4 20-18 12

6. F.C. Bihor 11 5 2 4 13-12 12
7. F.C. Argeș 11 4 4 3 11-11 12
8. Univ. Craiova 11 4 3 4 14- 9 11
9. Sp. studențesc 10 5 1 4 13-11 11

10. Rapid 11 4 2 5 11-13 10
11. F.C. Olimpia 11 3 4 4 12-17 10
12. ,,Poli“ Timiș. 11 4 2 5 14-21 10
13. F.C.M. Reșița 11 4 2 5 11-18 10
14. F.C. Constanța 11 4 1 6 12-15 9
15. C.F.R. Cj-Nap. 11 3 3 5 8-14 9
16. ,,U** Cj-Nap. 11 3 2 6 14-14 8
17. U.T.A. 11 3 2 6 13-20 8
18. Jiul 11 2 2 7 9-22 6

Turneul din Cehoslovacia,
)

UN NOU TEST AL ECHIPEI
FEMININE DE BASCHET

IN PREAJMA CUPLAJULUI INTERBUCUREȘTEAN DE FOTBAL

CĂPITĂNII PROTAGONISTELOR. PROMIT
ÎNTRECERI SPECTACULOASE SI CORECTE

a

Cuplajul interbucureștean 
sântă, RAPID — SPORTUL STUDENȚESC, și cu un veritabil derby al 
campionatului, DINAMO — STEAUA, reține atenția tuturor iubito
rilor de fotbal din Capitală și din întreaga țară. în toate taberele 
am întîlnit dorinți și ambiții justificate, care converg, toate, spre 
realizarea unor confruntări de calitate, în folosul fotbalului și al 
celor care îl îndrăgesc. Astăzi vă prezentăm scurte declarații ale 
celor patru căpitani de echipă.

de duminică, cu o deschidere intere- DINU (Dinamo) : „Întotdea
una, meciurile Steaua — Dinamo 
au avut farmecul lor. De data 
aceasta aflindu-ne față în față 
majoritatea jucătorilor care al
cătuim lotul reprezentativ, avem

(Continuare în pag. 2-3)

După un scurt stadiu de an
trenament petrecut la Cluj- 
Napoca, în cursul căruia îm
bunătățirea pregătirii tehnice 
și fizice au stat în centrul a- 
țenției, lotul reprezentativ de 
baschet feminin al 
va pleca, mîine, 
slovacia pentru a 
denumirea de 
Bucureștiului, o serie de 
ciuri de verificare în vederea 
campionatului balcanic din a- 
cest an (19—21 decembrie, la 
Timișoara). La rîndul său, cam
pionatul balcanic va constitui 
ultimul test oficial înaintea 
„europenelor" care vor avea 
loc anul viitor (20—29 mai, în. 
Franța), între cele două com
petiții baschetbalistele românce 
urmînd să mai ia parte doar 
la cîteva întreceri amicale.

Referitor la actuala acțiune, 
vom menționa că formația ță-

noastre va evolua sîm-

țării noastre 
in Ccho- 

susține, sub 
selecționata 

me-

rii
bătă și duminică — la Brno 
și la Kijov (unde va juca cu 
echipele K.P.S. și, respectiv, 
Jiskra), după care va participa, 
între 4 și 8 noiembrie, Ia tra
diționalul turneu dotat cu .Ma
rele premiu al orașului Praga", 
alături de selecționatele orașe
lor Moscova, Budapesta, Varșo
via și Praga • în vederea a- 
cestor dispute, fac deplasarea : 
ileana Gugiu, Mariana Andre- 
escu (Rapid), Liliana Radules
cu, Diana Mihalic, Ștefania 
Giurca, Ileana Portik (I.E.F.S.), 
Gabriela Ciocan, Angelica Tita 
(Politehnica București), Eugenia 
Salcu, Rodica Goian (Univer
sitatea Timișoara), Ghcorghița 
Bolovan
Prăzaru 
Napoca). 
Costcscu

(C.S.U. Galați), Doina 
(Universitatea Cluj- 
Antrenori : Grigore 

și Nicolae Martin.
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• PESTE 15 000 DE TINERI din 
Județul Satu Mare au luat parte 
Ia numeroasele concursuri spor
tive organizate în cinstea celui 
de al X-lea Congres al U.T.C. și 
celei de a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R. La întrecerile de 
handbal, volei, atletism, fotbal, 
tenis de masă, șah și alte disci
pline s-au evidențiat, atît prin 
mobilizare cît șî prin rezultatele 

? obținute organizațiile U.T.C. de
la Unio și Mondiala Satu Mare, 
Liceul pedagogic Cărei, Liceul 
de mecanizatori agricoli Ne
grești, precum șî cele din co
munele Bicsad, Urziceni, Ardud, 
Livada și Sanislău • NUMEROȘI 
MEMBRI a! cooperativelor mește
șugărești din Tg. Jiu, Motru, 
Tismana și Tg. Cărbunești au 
participat la un reușit concurs 
polisportiv organizat de Voința 
Tg. Jiu. Au avut loc dispute la 
atletism, handbal, volei, tenis și 
ping-pong • PE ALEILE de la 
ștrandul tineretului din lași, peste 
800 de studenți și elevi au luat 
startul ta tradiționalul «Cros al 
bobocilor*. Cei mai rapizi aler
gători au fost Petru Levițchi (Lie. 
2) și Stela Macovei (Lie. eco
nomic) • CABINETUL DE ME
DICINA SPORTIVA din Galați, 
condus cu competență de doc
torița Marilena Slâtineanu, des
fășoară o prodigioasă activitate 
profilactică și de îngrijire în 
rîndurile sportivilor. Pe orice 
timp, personalul cabinetului este 
prezent la manifestările sportive 
din oraș. Dintre acei care sînt 
nelipsiți de pe terenurile de 
sport amintim pe Manole Istrate, 
Stela Vlase, Dumitru Dogaru, Di- 
dina Mititelu, Lucia Teodorescu 
și Petru Constandache • CASA 
PIONIERILOR din Titu (jud. Dîm
bovița) a organizat o mare com-

MIERCUREA CIUC, 29 (prin 
telefon). Ziua derbyurilor a 
fost așteptată cu interes și ne
răbdare de numeroșii iubitori ai 
hocheiului din localitate, care 
au umplut pînă la refuz tribu
nele patinoarului artificial aco
perit. O frumoasă uvertură a 
programului a constituit-o în- 
tîlnirea internațională dintre 
formațiile de copii ale Liceului 
1 Miercurea Ciuc și Itterbv 
(Suedia). După ce cu o zi îna
inte micii jucători localnici 
cîștigaseră cu 5—2 (1—1, 0—1, 
4—0), de data aceasta partida a 
fost mai echilibrată. închein- 
du-se cu scorul de 7—6 (2—3, 
4—0, 1—3) în favoarea Liceului.

Puțini s-au așteptat ca în 
meciul de deschidere echipa gaz
dă să fie învinsă si încă la 
acest scor, cel mai categoric în 
istoria întilnirilor dintre Sport 
Club și Dunărea. De notat că 
în actualul sezon formația din 
Ciuc nu a pierdut într-o ase
menea manieră nici măcar în 
fața Stelei sau a lui Dinamo I 
Victoria gălățenilor este abso
lut meritată, fiind un succes al
calmului și al lucidității, cali
tăți care le-au permis să-și va
lorifice la maximum posibilită
țile și să întreacă un adversar 
care — ce-i drept — a muncit 
mult și s-a zbătut, dar a acțio-

CONCURSUL DE VI
TEZA în circuit des

fășurat la Timișoara și dotat cu 
.Cupa Progresul" a atras la start 75 
de concurent» din orașele Pitești, Tg. 
Mureș, Cîmpina, Reșița, Oradea, 
Gaia Mare, Sibiu, Brașov și Timișoa
ra. învingătorii acestei reușite între
ceri motocicliste, la categoriile res
pective, sînt : 70 cmc. — D. Vasilescu 
(St. r. Brașov) ; 125 cmc. - C. Bo- 
boiescu (CSM Reșița) ; 175 cmc. — 
G. Seuschenstein (CSM Reșița) ; 250 
cmc. — D. Vasilescu (St. r. Brașov) ; 
500 cmc. și nelimitat - Otto Stephani 
(St. r. Brașov) ; ataș - echipajul Vo
ința Sibiu ; pe echipe — CSM Re
șița. (Petre ARCAN, coresp. iudetean)

POPICE ACTUALA EDIȚIE a
’ competiției interna

ționale „Cupa Werner Seelenbinder*, 
desfășurată la Sangerhausen (R.D.G.), 
a revenit sportivilor țării qazdă : 
Gudrun Fiedler, la femei cu 470 p.d. 
și Horst Brautigam, la bărbați, cu 
950 p.d. Reprezentanții noștri, Elena 
Trandafir și Ilie Băiaș, s-au clasat pe 
locul 4 (432 p.d.) și, respectiv, 9 (878 
p.d.). • LA LONDRA s-au dispu
tat întrecerile campionatelor mondia
le de bowlinq, în care titlurile au 
revenit Japoniei la cele două probe 
masculine pe echipe (cu 5 și cu 8 
jucători), Finlandei (echipe de 5 ju
cătoare) și R. F. Germania (echipe 
de 8 jucătoare). La individual au cîș
tiqat K. Schemers (S.U.A.) — la
bărbați și Matti Niemenen (Finlan
da) — la femei.

® Un lot întinerit se pregătește pentru „Cursa Păcii

și Vasile Burlacu la cîrma echipei
în Planul de măsuri cu privire la dezvoltarea continuă a edu

cației fizice și sportului, pe anul 1975, elaborat de Comitetul 
municipal București al P.C.R., se subliniază : „Organizațiile de 
partid, de sindicat și U.T.C., conducerile întreprinderilor vor lua 
măsurile necesare pentru introducerea gimnasticii în producție 
la toate locurile de muncă unde există condiții corespunzătoare. 
Se vor forma și perfecționa 
rea gimnasticii Ia locul de

instructorii necesari pentru conduce- 
muncă..."

a-Despre stadiul îndeplinirii 
cestor importante prevederi 

sar- 
în 
al 

1973

înscrise, de asemenea, ca 
cini de mare însemnătate 
Hotărîrea Plenarei C.C. 
P.C.R. din februarie-martie 
— ne-a vorbit, recent, la soli
citarea redacției, tovarășul Ni- 
eolae Stancu. prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului municipal 
București pentru educație fizică 
și sport.

„Deși ne mai despart două 
luni de sfirșitui anului, ne-a 
spus interlocutorul nestru, pe
rioadă în care vom continua în 
ritm susținut introducerea gim
nasticii la locul de muncă, se 
poate afirma că și pînă acum 
au fost obținute realizări fru
moase în întreprinderile și in
stituțiile din Capitală, că a 
existat preocupare pentru per
manentizarea practicării „repri
zei" zilnice de cinci minute de 
gimnastică. In realizarea im
portantului obiectiv, inclus în 
planul de măsuri al Comitetu
lui municipal de partid, am fost 
sprijiniți, în multe unități, de 
conducerile administrative și 
de comitetele sindicatelor. De 
asemenea, comitetele de partid, 
secretarii acestora, au controlat 
și au îndrumat îndeaproape mo
dul cum se îndeplinesc sarci
nile în acest domeniu. Dacă la 
I.R.E.M.O.A.S., la Electronica, 
la Flacăra roșie s-au obținut 
bune rezultate în introducerea 
gimnasticii în multe secții, sec
toare și puncte de lucru, acea
sta se datorează, cum spuneam, 
în principal tovarășilor Liviu 
Huluban, Ion Girtone și Ion 
Voinescu, secretari ai comitete
lor de partid de la cele trei 
întreprinderi amintite. La În
treprinderea de confecții și tri
cotaje, comitetul sindicatului 
acționează consecvent pentru ca 
practicarea gimnasticii să de
vină o obișnuință în cît mai 
multe secții. Aici acțiunea se 
bucură de sprijinul eficient al 
președintei comitetului sindica
tului, tovarășa Elena Nae. Re- 
ferindu-mă la aspectul mai ge
neral al problemei pusă în dis
cuție, precizez că în momentul 
de față aproape 90 000 de oa
meni ai muncii practică gim
nastica la locul de muncă. To
tuși, numărul acestora este încă 
destul de mic în raport cu cel 
al angajaților din întreprinde
rile. instituțiile, institutele de 
proiectări și cooperativele meș
teșugărești bucureștene".

Cu prilejul recentei analize 
a activității de educație fizică 
și sport din Capitală, efectuată 
de Biroul comitetului municipal 
de partid, s-a ajuns la conclu
zia că aproape în fiecare uni
tate economică sînt condiții 
pentru introducerea gimnasticii 
la locul de muncă. L-am rugat 

'CORESPONDENȚI NOȘTRJ

pe tovarășul Nicolae Stancu să 
ne spună ce măsuri concrete au 
fost sau vor fi luate în această 
direcție :

„Sintem conștienți că in con
tinuare trebuie să depunem e- 
forturi susținute in vederea rea
lizării integrale a obiectivelor 
puse in fața noastră de partid. 
De aceea, vom continua să ac
ționăm in funcție de specificul

Interviu cu tov. NICOLAE
STANCU. prim-vîcepreședinte
al C.M.E.F.S, București

fiecărei unități in parte. Ince- 
pind din ziua de 26 octombrie, 
un număr de 5 colec
tive, formate din activiști ai 
C.M.B.E.F.S., din medici, profe
sori de educație fizică și stu- 
denți ai l E.F.S. acționează 
pentru introducerea gimnasticii 
în unități unde există condiții 
corespunzătoare. In colaborare 
cu dispensarul medical pentru 
sportivi al municipiului, cu 60 
de studenți recomandați de că
tre conducerea I.E.F.S., am sta-

FACTORUL DECISIV: OMOGENITATEA VALORICA
(Urmare din pag.' I)

tradițională a scrimei noastre 
și care, la ora actuală, dă lo
tului olimpic doi tineri trăgă
tori : Dinu și Nicolae ! Para
doxul este numai aparent, cau
za fiind pregătirea inegală a 
componenților echipei, fapt care 
s-a repercutat de-a lungul ce
lor trei etape. Inconstanța ma
nifestată nu numai de la o e- 
tapă la alta, ci și între meciuri 
(în recenta etapă, după ce 
pierde la Poli Timișoara cu 
4—12 cîștigă în fața ocupantei 
locului 3, Poli Iași, cu 10—6) 
a trimis echipa în Divizia B.

în pofida faptului _ că se aș
tepta un duel strîns între Stea
ua și Dinamo la floretă femei, 
prima echipă era virtual cam
pioană înaintea ultimei etape, 
cind și-a și onorat postura de 
lideră, cîștigînd lejer, cu 12—4. 
Schimbul de ștafetă, care ridi
case semne de întrebare, s-a 
realizat la Steaua fără potic
niri, actuala formație, din care 
au făcut parte floretiste repu-

petiție de handbal cu participa
rea a 16 echipe școlare din 
oraș șî comunele din apropiere. 
Au ciștigat formațiile școlilor ge
nerale din Cazaci - la fete șî 
Titu Gară — la băieți • LA 
GIURGIU a avut loc duminică un 
mare cros organizat de Comite
tul municipal U.T.C. Dintre cei 
750 de concurenți și concurente, 
pe primele locuri s-au clasat, 
printre alții : Marioara Sandu - 
la junioare mici, M. Bone — la 
juniori mari și Maria Bachir — 
la senioare • PE CARTODRO- 
MUL „Jupiter" din Baia Mare s-a 
desfășurat cec de a Vl-a ediție 
a «Cupei castanelor*  * la carting. 
Printre cîștigători se numără C. 
Madaras (Baia Mare), A. Szen- 
drei (Cehu Silvaniei), F. Sucian 
(Bistrița) și Z. Bugheziu (Baia 
Mare). ,,Marele premiu" a reve
nit echipei Casei pionierilor din 
Baia Mare • SPAȚIUL REZER
VAT ACTIVITĂȚII SPORTIVE de la 
Școala generală nr. 3 din Mol
dova Nouă (jud. Caraș-Severin), 
cu excepția terenurilor bitumini- 
zate de handbal și baschet, se 
află într-o stare deplorabilă. 
Pista de atletism șî patrulaterul 
pentru minifotbal arată ca un 
maidan I • LA A.S. 
SĂCELE (jud. Brașov) 
cheiat campionatul 
sportive la fotbal. Și 
ta,

PRECIZIA 
s-a în- 

asociației 
anul aces- 

la întreceri au participat e- 
chipele tuturor secțiilor din în
treprinderea Electroprecizia. In 
finală, victoria o revenit forma
ției de la secția Mecano-energe- 
tic, care a dispus cu 6—5 de Sec
ția montaj 622

CORESPONDENȚI : I. Toth, M. 
Bâloi, I. Caraiman, T. Siriopof, 
M. Avanu, Tr. Barbâlatâ, L. Chi
ta, I. Fețeanu și V. Secă rea nu. 

bilit unități-etalon în toate sec
toarele Capitalei. Aceasta în
tr-o primă etapă. Am între
prins măsuri pentru ca în fie
care schimb să dispunem de 
20—10 de instructori. In spriji
nul acestora a fost tipărită o 
broșură conținînd complexe de 
exerciții adaptabile fiecărui 
specific al locului de muncă. In 
același timp, broșura oferă și 
explicații de ordin medical, a- 
ducînd la cunoștința celor inte
resați binefacerile pentru men
ținerea sănătății ale practicării 
gimnasticii.

La Electronica, la Flacăra ro
șie și la întreprinderea de con
fecții și tricotaje a fost posibilă 
generalizarea gimnasticii la lo
cul de muncă și datorită faptu
lui că toate problemele legate 
de această acțiune au fost dis
cutate in comitetele oamenilor 
muncii. De asemenea, practica
rea gimnasticii zilnice a fost 
prevăzută in contractul colec
tiv. Vom merge pe aceeași li
nie, avînd convingerea că tot 
mai multe conduceri de între
prinderi, de alte unități econo
mice vor înțelege, în spiritul 
documentelor de partid, necesi
tatea practicării gimnasticii la 
locul de muncă".

în încheierea convorbirii, prim- 
vicepreședintele C. M B. E. F. S, 
s-a referit la mijloacele pro
pagandistice — stații de radio
amplificare, gazete de perete, 
broșuri, pliante etc. — prin care 
gimnastica la locul de muncă 
se poate generaliza cît mai re
pede în toate unitățile unde 
sînt condiții.

Ion GAVRILESCU

tate ca Ecaterina Stahl, Suzana 
Ardeleanu, Ana Pascu, Olga 
Szabo, trăgătoare aflate în as
censiune (Magdalena Bartoș și 
Viorica Draga) și speranța Ște- 
fania Tudose, nu are încă ter
men de comparație pe plan in
tern. Suprema satisfacție a 
formației feminine de floretă a 
clubului Steaua o constituie a- 
portul consistent la echipa re
prezentativă. Cea mai proas
pătă prezență in prima divizie, 
echipa Dinamo, nu putea emite 
încă pretenții la titlu, cu atît 
mai mult cu cît aportul primei 
trăgătoare, Aurora Crișu, n-a 
fost permanent și constant. Ori
cum însă, poziția a 2-a în a- 
nul de debut este promițătoa
re, dar și angajantă. Neaștep
tat final in „coada" clasamen
tului, unde I.E.F.S. plătește tri
but unui proces de eroziune in 
timp. Chiar dacă echipa este, 
obiectiv, mereu in schimbare, 
retrogradarea nu poate avea a- 
coperire, performanța fiind aici 
o primă cerință.

Spadasinii de Ia Steaua, care 
se confundă aproape cu lotul 
reprezentativ, au avut de tre
cut in calea spre titlu doar de 
echipa IEFS. Mult mai puțin 
decit in anii precedenți, cind 
campionii aveau de suportat a- 
saltul puternic al mediciniști- 
lor din Tg. Mureș, conduși de 
Pongraț. Și poate că am fi a- 
sistat la o altă surpriză a cam
pionatului în partida Steaua — 

CUPA TINERETULUI". OBIECTIV PRIORITARI
(Urmare din pag. I)

înființa în ac- 
centre pentru

S-a acționat

de

iudeț, se vor 
tuala ediție 10 
inițiere în schi.
TELEORMAN : 
pentru un inceput bun al în

trecerilor
Și în acest județ s-au luat 

din vreme toate măsurile orga
nizatorice. „Pretutindeni unde 
era nevoie, ne spune tovarășul 
H. Ionescu, am trimis regula
mentele acestei competiții 
masă cu caracter republican, a- 
fișe. în asociații sportive, 
fost ținute ședințe cu toți cei ce 
au sarcina organizării întreceri
lor. La Roșiorii de Vede, Ale
xandria, Turnu Măgurele sau 
Videle s-au făcut, de asemenea, 
pregătiri. Dorim să începem bi
ne această ediție, știind că de 
acest r 
măsură
BACĂU 
tinerești

au

debut depinde în bună 
succesul competiției".
: Manifestări sportive 

i vor marca inaugurarea 
competiției

„Am luat toate măsurile, a- 
firmă tovarășul M. Grigoraș,

Aflat, din nou, la răspîntie, 
ciclismul nostru a pornit pe ca
lea întineririi loturilor și a con
ducerii tehnice a acestora. Spri
jinit în ideea sa chiar de an
trenorul emerit Nicolae Voicu, 
biroul federal a chemat la cîr
ma lotului de seniori doi teh
nicieni care mai ieri-alaltăieri 
se aflau în plutonul rutierilor. 
Este vorba de prof. Ion Arde
leanu, maestru al sportului, și 
de prof. Vasile Burlacu, de a- 
semenea maestru al sportului, 
care-1 va ajuta in permanență 
pe fostul participant la „Cursa 
Păcii" (7 ediții) aflat acum în 
postura de antrenor principal.

Firește, noul „tandem" nu va 
putea realiza singur ceea ce 
ambiția și cunoștințele, dorința 
și profesionalitatea probată la 
juniori îi dă dreptul. Cei doi 
vor trebui în permanență aju
tați, controlați și îndrumați de 
către biroul federal, sprijiniți 
de către principalele cluburi 
care asigură lotului național 
rutieri (Dinamo și Steaua), de 
către tehnicienii cu vastă ex
periență și cunoștințe. Și, fi
rește, de către 
ce vor trebui 
tivele printr-o 
incioasă, fără 
Ardeleanu și 
sînt hotăriți — 
ei — să muncească fără preget 
(așa cum l-au încredințat pe 
președintele F. R. Ciclism, Pa
vel Novăcescu), să-și pună în 
slujba lotului întreaga lor ca
pacitate, să fie fermi în curma
rea oricăror abateri, a negli
jenței, a nepăsării, a lipsei de 
dorință în pregătire.

înșiși alergătorii 
să atingă obiec- 
pregătire sîrgu- 
.,rabaturi". Ion 
Vasile Burlacu 

- în primul rînJ

I.E.F.S. (9—7), dacă cel mai 
în formă trăgător al echipei 
studențești, Duțu, n-ar fi ca
potat surprinzător tocmai în a- 
ceastă intîlnire decisivă (el a 
realizat o singură victorie). în 
asemenea condiții, Popa, Bă
răgan, Zidaru, Szabo, Iorgu, Al. 
Istrate, Dima și-au adjudecat 
din nou titlul. In scădere, po
tențialul centrelor de spadă de 
la Tg. Mureș și Craiova. în 
timp ce în echipa C.S.U. Tg 
Mureș n-a mai apărut de mult 
nici un nume nou, la Electro- 
putere Craiova au plecat pri
mii trăgători, Duțu, Dima, Ro
taru. A retrogradat (la diferen
ță de asalturi cîștigate) Progre
sul, cea mai linără echipă. Ea 
n-a rezistat tactic in fața unor 
adversari mult mai versați, dar 
tinerii și talentații ei compo- 
nenți nu trebuie să descuraje
ze. Pentru că se află abia la 
începutul marii performanțe.

Ultima etapă a programat 
toate cele patru arme de-a 
lungul a două zile, scrimerii și 
scrimerele trebuind să rămînă 
ore întregi pe planșă, într-o 
sală supraaglomerată, ceea ce 
a solicitat, în primul rînd, o 
mare rezistență fizică și ner
voasă. Din acest punct de ve
dere, ultima etapă a fost punc
tul maxim al competiției, echi
pele mai slab pregătite la a- 
cest capitol plătind un greu 
tribut, mergînd chiar pînă la o 
nescontată retrogradare...

pentru buna desfășurare a ac
tualei ediții a „Cupei tineretu
lui" pe meleagurile băcăuane. 
De altfel, duminieă 2 noiembrie, 
manifestări sportive tinerești 
vor marca sărbătorește în prin
cipalele localități ale județului, 
declanșarea acestei competiții".

Astfel, am aflat că duminică, 
la complexul „23 August" din 
Bacău, se vor desfășura între
ceri atletice ; la Sala sporturi
lor din același oraș, concursuri 
de tenis de masă ; pe terenuri
le respective, în aer liber, fot
bal și tenis de cimp. Acțiuni 
asemănătoare vor avea loc la 
Moinești, municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Tg. Ocna. Au fost 
stabilite locurile unde, după 
căderea zăpezii, se vor putea 
desfășura întrecerile de schi și 
patinaj. Ele sînt : Slănic Mol
dova, Tg. Ocna, Ghimeș, Agăș. 
în ceea ce privește patinoare
le, s-au stabilit exact, în fieca
re localitate din mediul rural 
sau urban, terenurile bitumini- 
zate (de tenis, handbal sau 
volei) pe care, după venirea 
frigului, se vor înființa patinoa
re naturale.
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Polonia, din 
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RUGBY
cepere de la 
de verificare 
în vederea întîlnirii cu 
cadrul Campionatului 
F.I.R.A., care va avea loc 
de la aceeași ora și pe același sta
dion Partenera : echipa Grivița Roșie.

CZ-DIRZ X ÎNTRECERI intre 
iC KI M A SPORTIVI ROMANI Șl 
CEI DIN R. D. GERMANA. La Timi-

nri KM ODAT* inaugurata
I activitatea cicloturis

tică bucureșteană nu va cunoaște 
pauză nici duminică 2 noiembrie. In 
această zi au fost programate între
ceri pe teren variat în cadrul cam
pionatului municipal. Alergările vor a- 
vea loc cu începere de la ora 9.30, 

situat in împrejurimile 
Metalul.

Lotul alcătuit și aprobat de 
F.R.C. este următorul : Vasile 
Teodor, Mircea Ramașcanu, Va
lentin Ilie, Ion Savu, Ilie Bu- 
taru, Ștefan Nichil'or, Costică 
Bonciu (Dinamo), Ion Cojocaru, 
Ilie Tolora, Constantin Jelev 
(Steaua), Ion Nica, Gh. Tudor 
(Olimpia), Eugen Dulgheru 
(Voința Ploiești), Teodor Dră- 
gan (Voința București), Marin 
Valentin (Șc. sp. 2) și Andrei 
Antal (CIBO Brașov).

Acești alergători se vor pre
găti pentru participarea Ia prin
cipalele competiții internațio
nale din anul 1976 : „Cursa Pă
cii", Praga — Varșovia — Ber
lin. Campionatul Balcanic și
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ele ne- 
kății și, 
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ION
rea noastră cu Sportul studen
țesc ? Este ca toate celelalte ve 
care le-am disputat și pe care 
le mai avem de disputat, adică 
dificilă. Șansele de reușită sînt 
de partea ambelor formații, fie
care avind la 
te forte sau 
Similitudinea 
și în stilurile 
studenții au 
jocul combinație la mijlocul te
renului, soarta partidei rămi- 
nind, astfel, să he determinată 
de incisivitatea, precizia și 
chiar de inspirația jucătorilor 
în fazele de atac și contraatac. 
Anticipez un joc de mare anga
jament, atractiv, care să placfl 
publicului spectator Există o 
bună tradiție in acest sens 
dorim să o menținem'
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obligația să ne comportăm la 
înălțime. Sînt sigur că 
coechipieri și adversari 
borda partida cu toată 
tatea, ne vom angaja 
la efort, vom acționa 
sportiv, aducindu-ne astfel apor
tul nostru cauzei fotbalului. Cu 
toții sintem conștienți de im
portanța acestui joc. Tocmai de 
aceea, de modul în care vom sti 
să ne autodepășim va depinde 
și succesul de moment, dar și 
comportarea noastră in decisi
vele partide internaționale care 
ne așteaptă. După valoarea ce
lor două echipe, intilnirea este 
deschisă oricărui rezultat".

DUMITRU (Steaua) : „Dorin
ța noastră, a tuturor jucători
lor de la Steaua, este ca me
ciul cu Dinamo să reprezinte 
in primul rind un spectacol fot
balistic de calitate. Vrem să o- 
ferirn publicului un derby pe 
măsura așteptărilor. Pe par
cursul celor 90 de minute ne 
vom angaja susținut la efort, 
vom căuta să menținem un 
tempo ridicat, în așa fel incit 
să creăm acțiuni ofensive reu
șite. Sintem hotăriți să ne apă
răm șansele în limitele unei 
depline sportivități. Numai așa 
mult așteptatul salt calitativ pe 
care îl dorim cu toții — mai

ȘTIRI
• BILETELE PENTRU CUPLA

JUL INTERBUCUREȘTEAN. In- 
cepînd de astăzi, se vor pune 
în vînzare, la casele obișnuite, 
biletele pentru cuplajul inter- 
bucureștean care se va disputa 
duminică pe stadionul „23 Au- 
gust*.

• PLENARA ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI. Astăzi, la ora 18, 
în sala I.S.B. (str. Berzei nr. 21), 
va avea loc plenara arbitrilor de 
fotbal bucureștenl. La această 
consfătuire sînt invitați, in mod 
special, în vederea unor impor
tante comunicări, absolvenții ul
timelor trei promoții.

• AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— NITRAMONIA FAGARAȘ 0—0. 
Meci restanță din etapa a X-a a 
Diviziei B (seria a ll-a). Jocul, de 
valoare modestă și cu multe ratări, 
s-a terminat cu un scor alb. (M. 
BIZON — corcsp.)

JOSPORT INFORMEAZĂ
UN INE- 
1OSPORT 

organi
se a. c. 
care cu- 
3a inter- 
onale A 
atractive 

l cupelor

CIȘTIGIJRILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 26 OCTOM

BRIE 1975

CATEGORIA I : (13 rezultate)
10.75 variante a 9 713 lei.

CATEGORIA a ll-a : (12 rezul
tate) 200 variante a 627 lei.

CATEGORIA a IlI-a : (11
zultate) 1 923.60 variante a 98

TRAGEREA PRONOEXPRES

re
lei.

RASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
IN 29 OCTOMBRIE 1975
CÎȘTIGURI : 2.182.<539 lei din care 1.461.409 lei

36 11 13 21 43
: 41 32 45 34 37

II PRONOEXPRES DIN 22 OCTOMBRIE 1975 
tegoria 2 : 3 variante 10% a 31.999 lei ; Cat.
30,50 a 1.574 lei ; Cat. 5: 60,95 a 788 lei ; Cat.

3 :
6 :

< 1 : 550.240 lei.
1 : Categoria A : 1 variantă 10%
a 5.000 lei ; cat. C : 51.05 a 735
109,10 a 200 lei ; cat. F : 2.132,20

\ A : 911.169 lei
300 a fost obținut de Popa Irina __  _______ r._r
îi au fost obținute de Cîrciumărescu Tudor din 
mstantin din Cluj-Napoca obține 2 variante a

un autoturism 
lei ; cat. D : 
a 40 lei.

din București,

MIRCEA SANDU (Sportul 
studențesc) : „De regulă, meciu
rile cu Rapid au fost foarte dis
putate, echilibrate și spectacu
loase. Așa gindcsc că va fi și 
duminică. Victoria poate suride 
oricărei formații In ceea ce ne 
privește, promitem suporterilor 
noștri să facem totul spre a 
obține victoria. Intilnirea cu fe
roviarii are, față de preceden
tele întilniri, puncte de atracție 
inedite : unii dintre jucători — 
Răducanu. Petreaau Leșeanu

Sportul studențesc a înregis
trat un neașteptat salt de formă 
pe parcursul a numai trei zile 
Față de jocul cu F C. Argeș, 
studenții au părut o echipă 
schimbată în bine. Ieri, ei s-au 
angajat pe tot terenul cu schim
bări de direcție spectaculoase, 
cu o participare activă a tutu
ror jucătorilor (dovadă că pînă 
și Cazan, ultimul din „ariergar
dă", a ratat al șaselea gol, in 
ultimele minute, de la cîțiva 
metri). Această mișcare perma
nentă în teren a măcinat repe
de resursele fizice ale echipei 
sătmărene, care nu s-a regăsit 
aproape deloc, fiind marcată, 
probabil, și de efortul din par
tida cu Steaua.

Meciul a fost un duel efec
tiv doar în primele 10 minute, 
în această scurtă perioadă, în 
care sătmărenii anunțau o re
plică la înălțimea bunelor lor 
evoluții din Capitala, Hațeganu 
a ratat o mare ocazie, în min. 
6, după ce a „întors" cu multă 
abilitate perechea de stoperi a 
studenților. Același Hațeganu a- 
vea să fie, însă, și „eroul" 
chiderii scorului. în min. 
l-a faultat absolut inutil 
Ciugarin. Lovitura liberă a 
executată de același Ciugarin, 
MIRCEA SANDU, ’ ’ 
a țișnit, și astfel 
fost învins prima 
numai un minut, 
realizat o nouă 
tehnică, la poarta studențil-. r,

SP. STUDENȚESC |5 (1)

MIRCEA SANDU

— se 
foștii 
ei va 
că, va aduce 
ambiții. Dincolo de rezultat, do
resc ca publicul să fie marele 
cîștigător".

vor afla față in față eu 
coechipieri ; fiecare dintre 
căuta să se autodepășeas- 

pe gazon mari

ROMÂMA-UNGARIA
ORADEA, 29 (prin telefon). 

Miercuri a avut loc în localitate 
partida amicală internațională din
tre primele echipe de juniori ale 
României și Ungariei. Meciul a 
fost viu disputat, de o bună fac
tură tehnică și s-a încheiat cu vic
toria formației României la scorul 
de 3—1 (1—0). In prima repriză, 
echipa noastră , a manifestat o u- 
șoară superioritate teritorială, cre- 
înd mai multe faze de atac, dintre 
care doar una a fost fructificată, 
de către Lupău (min. 15), după o 
reușită combinație cu Turbatu. La 
reluare, jocul devine mai vioi. în 
min. 44, apărarea formației Româ
niei ezită, permițîndu-i lui Moi
narsi să egaleze. După golul pri
mit, juniorii noștri acționează cu 
mai multă luciditate și reușesc să 
mai înscrie două goluri prin Vesa 
(min. 50) și Lupău (min. 72). Ar
bitrul orădean V. Iacob a condus 
următoarele formații : ROMANIA î 
Speriatu 
I. Popa (min. 50 Poșa) 
(min. 50 
Popa — 
(min 50 
(min. 75 
dus. Giron (min.
bel — Fejes, Gyimessi, Csepregyi 
— Nagy (min. 12 
(min 75 Daniel),

Aron. Moga. Toader.
Turbatu

Urziceanu), Sunda, 
Lupău. 
Mușat). 
Ianiga)

Șt.
Cămătaru. Vesa 
UNGARIA : Kiss 
— Toma. Hege- 
75 Szabo), Scha-

Moinarsi), Tokar 
Vincze.

F.C. Bihor — Se- 
a 

marcat
(min.

în deschidere :
lecționata secundă de juniori 
României 4—2 (2—1). Au 
Naom (min. 5), Ghergheli
12), Florescu (min. 68), Georgescu

des- 
9 ei 

pe 
fost

bine plasat, 
Bathori I a 
oară. După 

Hațeganu a 
performanță

lobînd o minge frumoasă peste 
Răducanu Golul, aproape inevi
tabil, a fost respins de porta
rul studenților, in urma unui 
salt spectaculos. Pînă la pauză 
jocul a continuat în 
superioritate 
punctat de o 
Sandu (min.

La reluare, 
Sandu a fost faultat Ia limita 
careului. Penalty-ul, acordat 
fără ezitare, deși intr-o zonă a... 
contestațiilor, a fost transformat 
de O. IONESCU : 2—0. Echipa 
sătmăreană a înregistrat ime
diat o scădere vizibilă. Scorul a 
crescut peste așteptări. Min. 
64 : MIRCEA SANDU, bine lan
sat de Rădulcscu, prin fața unei 
apărări naive, înscrie plasat : 
3—0. Min. 79 : RADULEȘCU, 
lovitură liberă, excelent execu
tată de la 18 m, și... 4—0. Min. 
81 : GROSU, inteligent pus în 
cursă de același Rădulcscu : 
5—0.

O victorie incontestabilă, care 
marchează refacerea morală a 
echipei studențești, forma bună 
a lui Mircea Sandu și starea de 
k.o. în picioare a echipei frați
lor Bathori...

nota de 
a gazdelor, fiind 
bară a lui Mircea 
21).
in min. 49, Mircea

loan CHIRILA

Stadionul Republicii ; teren bun ; timp bun pentru 
lori - 5 000. Au marcat : M. SANDU (min. 9 și 64), O.

fotbal ; specta-
.........."................................................. .............. *•  ’CNESCU (min. 

49 din 11 m). RĂDULESCU (min. 79) și GROSU (min. 81). Raport de 
c°r”®re : 11-6- Raportul șuturilor la poartă : 27-10 (pe spațiul porții :

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu - CIUGARIN, Cazan, OLTEANU, 
Tănăsescu - CASSAI (min. 81 Chihaia), O. lonescu, RĂDULESCU - 
Petreanu, M. SANDU (min. 84 Roșu), Grosu.

F. C. OLIMPIA : Bathori I — Filip, Bereș, Cardoș (min 17 Bathori II), 
Popa - Popescu, Borota, Kaiser — HELVEI, Hațeganu, Both I.

A arbitrat : C. Ghițâ ; la linie - Gh. lonescu și Gh. Racz (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene : HAȚEGANU, POPA, POPESCU, BATHORI II ; 
Trofeul Pelschovschî : 9 ; la tineret-speranțe : 3—1 (1—1).

SUBIECTE DE ACTUALITATE
• urmărirea selecțio- 

NABILILOR. Așa cum s-a 
nunțat, antrenorii federali au 
fost repartizați pe lingă echipe
le care dau jucători lotului re
prezentativ, în scopul urmăririi 
antrenamentelor, al asistării 
conducerii tehnice a acestora în 
efectuarea pregătirilor. în scopul 
de a urmări antrenamentele se- 
lecționabililor . în această săptă- 
mîpă, antrenorul Valentin Stă- 
nescu a renunțat la deplasarea 
la Glasgow la partida Scoția — 
Danemarca, disputată ieri. An
trenorii federali N. Petrescu, 
V. Stan eseu, C. Drâgușin, C. 
Ardeleanu și E. Banciu vor pre
zenta, după etapa de miercuri 
5 noiembrie, observațiile lor 
privindu-i pe jucătorii propuși 
pentru lot. Trebuie să subli-

(juniori) 3-1 (1-0)
(min. 71) pentru divizionarii A, 
respectiv Pășcălău (min. 34), Bala- 
ban (min. 54).

Ilie GIIIȘA — coresp. jud.

nicm că este de datoria condu
cătorilor inlilnirilor etapelor de 
duminică și de 
arăta o maximă 
de tendințele de 
culos. Antrenorii 
șiși trebuie, la 
aibă toată grija pentru desfășu
rarea unor întreceri în deplină 
corectitudine. Toate acestea, în 
scopul de a se evita accidentă
rile — mai cu seamă ale selec- 
ționabililor — in partidele de 
campionat rămase pină Ia apro
piatele întilniri internaționale.

• DE COMUN ACORD. E 
cazul să remarcăm modul cum 
s-a ajuns la stabilirea arbitrilor 
cuplajului interbucureștean. Prin 
comunul acord al celor patru 
formații, au fost stabiliți cei 
șase „cavaleri ai fluierului" ai 
cuplajului : C. Ghiță (Brașov), 
secundat de C. Dinulescu și R. 
Stîncan (ambii din București), 
la partida Dinamo — Steaua ; 
N. Petriceanu, secundat de C. 
Niculescu și C. Pctrea (toți din 
București) Ia meciul Rapid — 
Sportul studențesc.

• PRIMELE DESPĂRȚIRI. 
Nici nu s-a încheial turul cam
pionatului și s-au și înregistrat

miercuri de a 
exigență față 
joc dur, peri- 

și jucătorii în- 
rindul lor, să

primele schimbări de antrenori. 
Ele sînt semnalate in Divizia 
B unde, mai demult sau mai 
recent, echipele Chimia Tu: u 
Măgurele, Progrcsu Brăila, 
Ș.N. Oltenița, Gloria Bistrița, 
Victoria Cărei au renunțat la 
conducătorii tehnici cu care în
cepuseră campionatul. E drept 
că, în unele cazuri, ca în acela 
al Progresului Brăila, modifi
carea s-a făcut de comun acord 
între conducerea clubului și 
antrenorul Ștefan Onisie. în al
tele, însă, nu s-a procedat de o 
asemenea dorită manieră. în
registrăm și situații în care e- 
chipele au rămas pur și simplu 
fără antrenor, cum e aceea de 
la Ș.N. Oltenița, care n-a co
municat încă cine este înlocui
torul fostului antrenor I. Ceav- 
daridis. Mai grav ni se pare 
însă cazul Daciei Orăștie, sin
gura echipă din Divizia B care 
n-a anunțat nici pină astăzi, 
după atitea săptămini de la în
ceperea competiției, cine este 
antrenorul formației ! Iată defi
ciențe sau neglijențe care in
fluențează negativ activitatea a- 
cestor formații din eșalonul se
cund.

• Judecată prisma proprii
lor e! valențe, mai ales, prin
comparație, etapa a Xl-a a cam
pionatului Diviziei A a oferit mai 
multe aspecte pozitive decît prece
dentele, atît sub raportul calității 
jocurilor, cît și sub acela al clima
tului disciplinar din teren și din tri
bune. Este îmbucurător faptul că 
două victorii ale oaspeților nu nu
mai că au fost primite fără murmure 
și încriminări - ne referim la victo
ria lui Dinamo la Timișoara și la 
aceea a Stelei la Satu Mare —. dar 
au fost salutate cu sportivitate de 
spectatori. Nu e lipsit de interes să 
menționăm și faptul că F.R.F. a pri
mit o telegramă din partea condu
cerii echipei F. C. Olimpia, prin 
care Steaua este felicitată pentru jo
cul frumos, ofensiv pe care l-a prac
ticat la Satu Mare.

a
mai | 
deși 
n-au 
a se 
inatacabile. Lo Arad, de pildă, re
latează observatorul federal Bujor 
Pătrutescu. oaspeții ar fi trebuit să 
fie sancționați cu o lovitură liberă 
de la 16 metri și nu cu o lovitură

Cartonașele galbene au fost 
puțin folosite ca în alte etape, 
în unele cazuri fazele de ioc 
fost îndeajuns de clare pentru 

■ ajunge la decizii de arbitraj 
Lo Arad, de pildă^ 

observatorul 
oaspeții 

sancționați cu (

DE AR FI MEREU AȘA...
avea să aducă 
întrucît „Romilă 
afara suprafeței 
decizia arbitru-

ceptată, dar și refuzată în egala 
măsură.

• Valentin
namo n-a tras

de pedeapsă care 
deschiderea scorului, 
II comisese hent in 
de pedeapsă". Dar 
lui n-a stirnit obișnuita furtună in
rindurile formației atît de aspru 
sancționate. De asemenea, la Bacău, 
atît lovitura de la 11 metri, cît șl 
golul al doilea, la care avusese loc 
o centrare dubioasă (Din teren ? Din 
afara terenului ?) n-au întîmpinat de
cît protestele portarului reșitean llieș. 
Se poate vorbi, deci, de un plus 
de disciplină, de o sportivitate în 
creștere pe care am dori s-o consem
năm și în etapele viitoare.

® Observatorul federal Vasile Du
mitrescu ins’stă mult în raportul său 
asupra golului al doilea înscris de 
Sport Club Bacău în meciul cu F.C.M. 
Reșița sau mai bine zis asupra cen
trării din care s-a marcat golul. Din 
locul in care se afla, " " “
trescu n a putut 
mingea a fost in teren sau in afara 
lui (cum s-o văzut, de pildă, la tele
vizor) pr:n deducție. „întrucît în mo- 
mental centrării s-a ridicat in aer pra
ful de var de la ma.caâd terenului", 
observotcrul cons’deră că mingea nu 
depășise l!nîn de fund în clipa cînd 
o lovit-o Bătută și a trîmîs-o spre 
centru. O concluzie care poate fi ac-

Vasile Dumî- 
vedeo clar dacă

Stânescu arată câ Dî- 
de multe ori la poarta 

Politehnicii Timișoara. Dar, cînd a 
tras, a tras în plin, ca un boxer 
care știe să exploateze orice inexac
titate în garda adversarului. Deci, 
cum glăsuiește zicala latină : non 
multa, sed multum...

© Lui Coloman Braun-Bogdan. î-a 
plăcut modul cum a jucat “ 
•■epriza a ll-a a meciului 
Tîrgu Mureș. Note de 4 
acordate, în schimb, unor 
ai oaspeților, printre care 
rului Feher. învinșii au 
după părerea lui Braun, 
bun jucător al meciului :

• Anton lonițâ, după 
la Cluj-Napoca cel mai _
teren a fost... arbitrul N. Petriceanu, 
notează faptul că, spre sfîrșitul^ re
prizei a ll-a, „jucătorii de rezerva de 
la F. C. Constanța se ridicaseră în 
picioare și dădeau îndrumări celor 
din teren". Ceea ce, în primul rînd, 
nu este permis. $i-apoi, dacă rezer
vele știu mai multe decît titularii, de 
ce au stat ei pe tușă și au iucat 
ceilalți ?

Rapid în 
cu A.'".A. 
și 5 sînt 
apărători 
și porta- 

avut, totuși, 
pe cel mai 
Boloni.
ce scrie câ 
bun de pe

Jack BERARIU



Corespondentă din Moscova

REUNIUNEA LOTURILOR OLIMPICE SOVIETICE
„Cupa mondială" la gimnastică TURNEUL DE TENIS

LUDMILA TURIȘCEVA Șl NIKOLAI ANDRIANOV J f» JEAN BECKER“
CÎSTIGĂTORI LA INDIVIDUAL COMPUS

• Teodora Ungureanu —in trei finale

DE LA PARIS

LONDRA, 29 (prin telefon). 
La Empire Pool, acerași sală 
care cu doi ani in urma a găz
duit campionatele europene fe
minine, se desfășoară m aceste 
zile prima ediție'a „Cupei mon 
diale“ la gimnastică. Organizată 
din inițiativa Federației inter
naționale, accaslă întrecere este 
rezervată celor mai bine clasați 
gimnaști și gimnaste m palma- 
resele campionatelor mondiale 
precedente sau în alte competi
ții dc mare anvergură.

în primele doua 2ile. gim- 
naștii și gimnastele și-au dispu
tat întiietatea la 
compus. La masculin, un succes 
meritat a repurtat multiplul 
campion european din acest an, 
Nikolai Andrianov (U.R.S.S.), 
care s-a impus prin omogeni
tatea exerciții’or, prezentate 
toate la un nivel foarte bun 
Principalul său adversar a fost 
tînărul gimnast japonez Kajima 
Kajiama, revelația campionate
lor mondiale de la Vama, din 
1974. Țara noastră a fost repre
zentată de Dan Grccu. clasat pe 
locul 11 la individual compus 
(53,90 p). El s-a calificat în fi
nala pe aparate la inele.

Iată primii clasați . Andria
nov 56,35, Kajiama 56,20, Detia-

iadi vidua •

tin (U.R.S.S.) 55,90, Gienget
(R.F.G.) 55.65, Tsukahara (Japo
nia) 55,00. Magyar (R.P.U.) 54,65. 
La feminin, inlreceiea a fost 
dominată de sportivele sovieti
ce, clasate pe lc.curi Ituntașe : 
Turișceva 39,15, Korbut 38,55, 
Saadi 38,30, la egalitate cu E- 
gervary (R.P.U.). Gimnasta ro
mâncă Teodora Ungureanu, care 
a ratat la paralele, s-a clasat 
pe locul 6 cu 37,60. Ea este pre
zentă, de asemenea, in trei fi
nale pe aparate, iar Anca Gri- 
goraș într-o finslâ, aceasta din 
urmă
urma 
care a reținut-o o perioadă în 
afara sălii de antrenament.

Miercuri seara (rezultatele nu 
ne-au parvenit pînâ la închide
rea ediției) s-au desfășurat fina
lele pe aparate.

resimțîndu-se încă în 
unei entorse îa picior,

Șahiștii

GERTRUDE
La Karlovy-Vary 

iat, marți, turneul 
nin. “ 
calificate 
de anul 
maestra 
TRUDE

în
din 

întrecerile

PARIS 29 (Agerpres). - 
sala „Pierre de Coubertin" 
Paris au început 
tradiționalului turneu interna
țional de tenis dotat cu trofeul 
„Jean Becker", contînd pentru 
„Marele Premiu-FILT". In pri
mul tur, Ilie Năstase l-a elimi
nat cu 9—8, 6—4 pe Ismail El 
Shafei (Republica Arabă Egipt), 
iar americanul Arthur Ashe a 
dispus cu 6—4, 4—6, 6—2 de 
compatriotul său Dick Stock- 
ton. Alte rezultate : Okker — 
Panatta 6—1, 6—1 ; Fibak — 
Bertolucci 6—1, 6—1 ; Pecci — 
Franulovici 6—1, 6—2 ; Moorc— 
Bengtsson 6—2, 8—9, 6—2 ;
Fillol — Svensson (Suedia) 
4—6, 6—3, 6—4 ; Parun —
Jauffret 8—9, 6—3, 6—4 ;
Hewitt — Dominguez 6—0, 2—6, 
6—3 ; Tanner — Rahim 6—2, 
8—3 ; Govcn — Borowiak 6—2, 
6—4 ; Taroczy — Proisy 4—6, 
6—4, 10—8.

noștri in turneele zonale

BAUMSTARK- CALIFICATA I

D. Cioroslan — pe primul loc
Zilele trecute s-a desfășurat 

la Ankara „Memorialul Panku- 
lulu“, competiție de haltere la 
care au participat sportivi din 
6 țări, printre care și cîțiva 
halterofili români. O frumoasă 
victorie a repurtat Dragomir 
Cioroslan, la cat. semimijlocie, 
cu un total de 290 (130 ; 130) 
kg. Ceilalți 
țării noastre au ocupat urmă
toarele locuri : Al. Kiss (cat. 
ușoară) — 280 (120 ; 160) kg lo
cul III și Vasile Daniel — 275 
(115 ; 160) kg locul IV, la ace
eași categorie, Iosif Szalma, cu 
315 (140 ; 175) kg locul IV la 
cat. grea.

reprezentanți ai

s-a încha- 
zonal femi- 

Printrc cele patru șahiste 
in turneul interzonal 

viitor se numără și 
internațională GER- 

BAUMSTARK. Profe
soara de matematică din Timi
șoara, membră a clubului Medi
cina, își înscrie astfel in pal
mares o nouă performanță re 
marcabilă. Turneul a fost cîști
gat de iugoslava Kaiia iovano- 
vici cu 12 p (din 17), urmată de 
Brigitte Hoffmann (K D.G.) ll*/i, 
Petra Feustel (R.D.G.) " “
trude Baumstark 101/;. 
Polihroniade a ocupat 
cu 8V2 puncte.

★
In turneul zonal feminin de 

la Pola a mai rămas de jucat o 
singură 
aflate 
virtual 
maciko
Veroei
v. d. Mije (Olanda) 11 p. Pen
tru locul 4 luptă trei jucătoare 
aflate la egalitate de puncte 
(10) : Suzana Makai, Milunki 
Lazarevici (Iugoslavia) și Maria 
Porubski (Ungaria). în ultima

11, Ger- 
Elisabela 
locul 11,

rundă Trei concurente, 
pe primele locuri, sînt 
calificate : Tatiana Le- 
(Bulgaria) 12 p. Zsuzsa 
(Ungaria) 1172 P și A-

rundă, Makai o îatîincște, cu 
negrele, pe Belamarici, iar La- 
zarcvici joacă cu Poiubski.

★
în turneul zonal masculin de 

la Vrața (Bulgaria), Florin 
Gheorghiu, după ce a cîștigat 
întrerupta cu Wirlhenson, a fă
cut două remize, cu Nekar ș; 
Matulovici. în clasament, după 
5 runde, conduc Ermenkov și 
Sigurjonsson cu cite 37a P» ur
mați de Malanoviei 3 p (1). 
Gheorghiu. Ree și Radulov 3 p. 
Bednarski 272 P (1).

★
La Pola, în turneul zonal 

masculin, conduce, cîupă 6 run
de, Hazai cu 4 p, urmat de 
Knaak 37a P (D- Aurel Urzică 
are 1 punct și 2 partide între
rupte.

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

FIȘIER
NIKULINA ȘTEREVA (Bulgaria)

ATLETISM

Deși Svetla Zlateva este re
cordmană a lumii la 800 m, 
iar Liliana Tomova campioa
nă europeană a probei, NI- 
KOLINA ȘTEREVA, este con
siderată cea mai bună semi- 
fondistă din Bulgaria la a- 
ceastă oră. De altfel, Nlko- 
lina este singura atletă care

a reușit să le întreacă în a- 
cest sezon pe Mariana Suman 
și Natalia Andrei, record
manele noastre la 800 și, res
pectiv, 1 500 m. Cel mai bun 
rezultat al său din acest an 
— 1:59,4 — obținut în primul 
schimb al ștafetei de 4 X 800 
m în care echipa Bulgariei a 
stabilit recordul mondial de 
8:05,2 — egalează prima per
formanță mondială a anului, 
deținuta de sovietica Morgu
nova. Ștereva practică atle
tismul de 6 ani (s-a născut 
la Sofia, la 25 ianuarie 1955, 
are 1,72 m și 60 kg.) sub în
drumarea antrenorului Ștefan 
Petkov. In 197!’ '
reușit 
nu a 
tată, 
niada 
2:00,5 
Suman în 
spectaculos în grupul de eli
tă al probei. Talentul, ambi
ția și vîrsta par să-i asigure 
un frumos viitor.

LIUBOMIR LIUBOJEVICI
Alături de noul campion al 

lumii, Anatoli Karpov, jucă
torul care a dominat în acest 
sezon scena mondială a șa
hului este, indiscutabil, tînă- 
rul mare maestru iugoslav 
LIUBOMIR LIUBOJEVICI (va 
împlini 25 de ani la 2 noiem
brie). Victoriile sale în mari
le turnee de la Las Palmas de 
Gran Canaria, Amsterdam și 
acum, recent. Manila, locul 3 
în „superturneul“ de la Mi
lano, înalta calitate a parti
delor, prodigiozitatea sa (joa
că neîntrerupt de la începu
tul anului !) îl avansează ca 
un serios concurent la tradi
ționalul .,Oscar al șahului" — 
ediția 1975.

Remarcabil 
faptul că în 
tehnicismului, 
„moartea prin remiză' 
hului (prorocită odinioară de 
Capablanca) a început să se 
vorbească din nou, cînd se

este, mai ales, 
aceasta zodie a 

cînd despre 
i" a șa-

la 17 ani, a 
2:14,1 la 800 m. In 1973 
concurat, fiind acciden- 
Anul trecut, la Balca- 
de la Sofia, a reușit 

— în cursa cîștigată de 
1:58,6 — ureînd

(Iugoslavia) sah

preconizează chiar un campi
onat al computerelor, Liubo- 
mir Liubojevici a rămas fi
del jocului creator, construc
tiv. romantic, îmbinînd în 
partidele sale știința și arta, 
fantezia și lupta.

La Leningrad s-au reunit, recent, membrii loturilor olimpice ale 
U.R.S.S. care se pregătesc pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Innsbruck și cele de vară de la Montreal.

Programul „olimpicilor" a fost aici, în orașul-erou, pe cit de in
structiv, pe atît de variat. De pildă, lotul fiecărei discipline sportive 
a alcătuit cite o brigadă de muncă, ajutînd in activitatea lor de 
zi cu zi pe muncitorii unei fabrici. Atleții, în frunte cu dublul cam
pion olimpic Victor Saneev, au lucrat la uzinele „Kirov" Luptătorii 
de la „greco-romane" s-au alăturat constructorilor de televizoare 
de la fabrica „Kozițki", unde pe televizorul „Rauga 704" cu seria 
029 783 a fost montată o plăcuță cu următoarea inscripție : „acest 
aparat a fost construit cu ajutorul sportivilor din lotul olimpic de 
lupte greco-romane al U.R.S.S.".

Programul olimpicilor, afiați la Leningrad, a mai cuprins vizitarea 
crucișătorului „Aurora" (al cărui comandant, căpitanul Fiodorov, este 
soțul fostei campioane olimpice la aruncarea greutății, Galina Zi- 
bina), precum și a cimitirului eroilor „Pisariov", unde, in 
celor care și-au jertfit viața în marele 
triei, a fost depusă o coroană de flori.

A urmat, la Palatul Tauris, reuniunea 
turtle olimpice sovietice, care au fost 
președintele Comitetului pentru cultură 
Festivitatea a cuprins prezentarea loturilor avînd în frunte 11 cam
pioni olimpici, drapelul Uniunii Sovietice fiind purtat de renumitul 
luptător Anatoli Roscin. Angajamentul solemn al sportivilor sovietici, 
pentru o cît mai bună comportare la viitoarele ediții ale J.O., a fost 
rostit de dublul campion olimpic Valeri Borzov, 
medaliați olimpici, antrenorul de lupte Anatoli 
cu argint la J.O. de la Melbourne, i-o salutat 
candidații olimpici.

Reuniunea sportivilor fruntași de la Leningrad 
bal ai olimpicilor.

memoria
râzboi pentru apârarea pa-

celor 500 de sportivi din lo- 
salutați de Serghei Pavlov, 
fizică și sport din U.R.S.S.

în numele foștilor 
Parfionov, medaliat 
și îmbărbâtat pe

s-a încheiat cu un

SUZANA BELIAEVA
„SOVETSKI SPORT“-Moscova

R.F. GERMANIA-SELECȚIONATA LUMII
LA HANDBAL MASCULIN

După cum am mai anunțat, 
duminică va avea loc la 
Dortmund întîlnirea de handbal 
masculin dintre reprezentativa 
R. F. Germania și Selecționata 
lumii. La această oră sînt cu
noscute componențele celor 
două formații. Din echipa 
gazdă nu vor lipsi internațio
nalii Deckarm, Jaschke, Raucr, 
Beker și Hahn, în timp ce 
Selecționata lumii, condusă de 
antrenorul român loan Kunst- 
Ghermănescu, va cuprinde, 
alături de jucătorii Penu, Gațu, 
Licu și Kicsid, pe iugoslavii

Arslanagici, Popovici și Ilorvat, 
danezul Hansen, japonezul Sato 
și maghiarul Varga.

PE RINGURILE LUMII
• Rezultat al frumoaselor 

succese obținute de către pu- 
giiiștii cubanezi la Jocurile 
Panamericane, desfășurate ia 
Mexico : perfectarea primei în- 
tîlniri amicale dintre reprezen
tativele 
Cubei, care va 
viitor, în luna 
Vegas.

• Cea de-a

de box ale S.U.A. și 
avea loc anul 
aprilie, la Las

doua

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • In 

C.C.E. (masculin), la 
Rezszowia—Jalaa Alep 
gipt) 109—67 (60—36).

turul I al
Rezszow :
(R. A. E-

CICLISM • C. M. de cicloball, 
desfășurat la St. Denis Westerm 
(Belgia) : 1. Cehoslovacia (frații 
Pospisil), 2. R.F.G., 3. Elveția : • 
Trofeul Baracchi (Bergamo — 
Brescia, 109 km., contracronome- 
tru, perechi) : 1. Moser — Baron- 
chelli 2 h 18:08 (medie 48 km/ 
ora), 2. Maertens — Pollentier la 
51 sec., 3. Kuiper — Knetemann 
la 3:01.

FOTBAL • In C. E. (tineret) : 
la Edinburgh : Scoția — Dane
marca 4—1 (2-1) ; au marcat
Gray (3), Prentice, resp. Hansen; 
la Trnava : Cehoslovacia — An
glia 1-1 (1—0) • La Poznan, a- 
mical : Lech — Energie Cottbus 
(R.D.G.) 
pionatul 
van — 
Dinamo 
1—1 ;

2—0 (1—0) • In
sovietic : Ararat 

Ț.S.K.A. Moscova 
Tbilisi — Dinamo 

_ _ , Dnepr Dnepropetrovsk — 
Pahtakor Tașkent 1-1 ; Karpatî 
Lvov —■ Zenit Leningrad 1—0 ; 
Spartak Moscova — Zarla Voro- 
șilovgrad 0-0 ; Ș.K.A. Rostov pe 
Don — Lokomotiv Moscova 0—1 ; 
Cernomoreț Odesa — Torpedo 
Moscova 0—0 ; Dinamo Moscova 
— Șahtior Donețk 1—0. • Cam
pionatul Suediei a revenit lui 
F. C. Malmo 42 p (din 52 posi
bile), 2. I. F. Oesters 37 p., 3. 
Djurgaarden — 34 p.

cam-
Ere- 

2—1 ;
Kiev

HANDBAL • Turneu feminin 
la Budapesta : 1. Ungaria (neîn
vinsă) 6 p. 2. Norvegia și Polonia 
cite 3 p. Ultimele rezultate : Un
garia — Polonia 16—12 (6—4), Nor
vegia — Ungaria B 18—6 (10-5) 
• La Praga, dublu meci Ceho
slovacia — R. F. Germania : 20 — 
18 (9—9) și 18—19 (9—10).

PATINAJ • La Edmonton, 
(Canada), individual feminin : 1. 
Susanna Driano (Italia) 138,60 p, 
2. Kathy Malmberg (S.U.A.) 
136,78 p, 3. Emi Watanabe (Jap.) 
135,36 p ; dansuri : 1. Natalia Li- 
niciuk — Ghenadi Karponosov 
(U.R.S.S.) 194,60 p, ‘ ‘
Berezowski — David Porter (Ca
nada) 187,90 p, 3. Matilde Ciccia 
— Lamberto Ceserani (It) 186,60 p.

2. Barbara

SCHI • Asociația internaționa
lă a ziariștilor de schi, întrunită 
la Basel, a atribuit trofeul „Schi
ul de aur" campionului austriac 
Franz Klammer, cîștigător în se
zonul trecut a 8 probe de cobo- 
rîre din cadrul Cupei mondiale.

ȘAH ® După partida a 4-a, 
cîștigată de ea. Nona Gaprindaș- 
vili conduce cu 3—1 în meciul

pentru titlul mondial cu Nana 
Aleksandria, ce se desfășoară la 
Pițunde O In „Memorialul Ale
hin", la Moscova, după 12 runde : 
Gheller T/i (1) P, Spasski 
7 p, Beliavski, Vaganian și Pe
trosian 6’/j (1) p. • După 16 
runde în campionatul feminin 
sovietic, la Frunze : Bclavenet 
9'/> p, Fatalibekova, Fomina șl 
Kozlovskaia cite 8 p. • In tur
neul de la Szolnok, după 12 run
de : Smislov 8',i p, Barczay 
7*/a p, Vesterlnen și Zaițev cite 
6‘/î p. In runda 12 : Barczay — 
Smislov și Benko — Bilek remize.

TENIS • In finala turneului 
de la Teheran : Dibbs — Molina 
1—6, 6—4, 7—5, 6—4. • In tur
neul de la Manila, primul tur : 
Gorman — Kronk 6—2, ” ‘ ;
Pohmann — A. Amritraj 6—6,
6— 3 ; Gardiner — Bell 7—5, 
în optimi; Newcombe — I.
7— 6, 4—6, 6—4 ; Rosewall - 
minguez (Filipine) 6—0, 
Carmichael — Spear 6—4,
• Pentru turneul de la Stoc
kholm, între 2 și 9 noiembrie, 
organizatorii l-au desemnat ca 
principal favorit al concursului 
pe americanul Arthur Ashe, ur
mat pe tabel de compatriotul său 
Jimmy Connors, argentinianul 
Guillermo Vilas, suedezul Bj*6rn 
Borg, românul Ilie Năstase, ceho
slovacul Jan Kodes, americanul 
Roscoe Tanner 
driano Panatta. 
participanți se mai 
okker (Olanda), 
(Noua Zeelandă), 
(R. F. Germania) 
kton (S.U.A.).

6—4

t, 7—5 ; 
Ruffels 
— DO- 

6—2 ; 
6—3.

și italianul A- 
Printre ceilalți 
numără : Tom 
Onny Parun 
Karl Meiler 

și Dick Stoc-

întîlnire 
dintre reprezentativele de ju
niori ale României și R.D. Ger
mane s-a disputat în localitatea 
Eisenhuttenstadt. , Gazdele au 
învins cu 14—8.

• Campionul mondial la toa
te categoriile, Cassius Clay, nu 
numai că nu se va retrage din 
activitatea competițională, așa 
cum promisese înaintea ultimu
lui său meci cu Joe Frazier, 
dar va apare foarte curînd pe 
ring. Managerul său, Don King, 
a anunțat că Clay va boxa în 
luna ianuarie in Haiti cu un 
adversar ce încă nu a fost de
semnat, iar in iunie ii va în
frunta, la Hong Kong, pe Ken 
Norton 
man.

• 
două 
lui 
campion mondial la categoria 
grea între anii 1919—1926, acum 
în vîrstă dc 80 de ani, a fost 
internat la. clinica Facultății de 
medicină a Universității din 
New York. Deocamdată nu se 
cunosc cauzele spitalizării sale. 
Concomitent, de la Paris ne-a 
sosit știrea morții lui Georges 
Carpentier, cel mai mare boxer 
francez 
Născut
Carpentier a deținut titlul de 
campion mondial la categoria 
semigrea, a fost campion al 
Europei la cat. mijlocie și semi
grea. In 1921 :■ luptat pentru 
centura „greilor", înfruntindu-i, 
fără succes, pe Jack Dempsey.

sau po George Fore-

Vești triste referitoare Ia 
foste celebrități ale boxu- 
mondial. .lack Dempsey.

din 
la

toate timpurile.
12 ianuarie 1894,

•ULTIMELE ȘTIRI •ULTIMELE REZULTATE*

MECIURI ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE
Aseară, în mai multe orașe, s-au desfășurat meciuri 

fotbal. Iată rezultatele care nc-aupionatul european de 
la închiderea ediției : 

Gr.
SCOȚIA

Gr.
CEHOSLOVACEI 
scorul de 0—0, 
după amiază.

IRLANDA DE

FOTBAL
din cam- 
sosit pînâ

a 4-a, la Glasgow
— DANEMARCA

1, la Bratislava :
— ANGLIA. întrerupt în min. 17 la 

din cauza ceții. Meciul va <—'-1----  .

0—1 (în min. 40)

continua joi

Gr. a 3-a, la Belfast :
NORI) — NORVEGIA
Gr. a 6-a, la Dublin :

— TURCIA

3—0 (2—0)

4—0 (3—0)IRLANDA
• In preliminariile olimpice : R. D. GERMANĂ — AUSTRIA' 

1—0 (0—0) la Erfurt (primul meci).
Alte amănunte și clasamentele la zi, în numărul nostru de miine.
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