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In cursul dimineții de joi, 
președintele Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Laboratorul Național de 
Inginerie Civilă din Lisabona.

La intrare, unde erau arbo
rate drapelele de stat ale ce
lor două țări, inalții oaspeți 
români au fost intimpinați iu 
cordialitate de președintele 
Portugaliei, Francisco da Costa 
Gomes, și doamna Maria Estela 
da Costa Gomes, de alte per
soane oficiale portugheze.

Oaspeții sint invitați in aula 
institutului, unde directorul Ju
lio Ferry Borges face o scurtă 
prezentare a profilului și a acti
vităților desfășurate de Labora
torul Național de Inginerie Ci
vilă.

în continuare, președintele 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Costa Gomes și 
doamna Maria Estela da Costa 
Gomes, au vizitat principalele 
secții și servicii ale institutului.

★
In cursul dimineții de joi, 

30 octombrie, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu, a primit, 
succesiv, la Palatul Queluz, pe 
generalul Carlos Fabiao, șeful 
Statului Major al trupelor de 
uscat, generalul Otelo Saraiva 
de Carvalho, șel'ul Comanda
mentului Operațional Continen
tal (COPCON), viceamiralul 
Armando Rodrigues Figuciras 
Soares, șeful Statului Major al 
marinei portugheze, și genera
lul Jose Alberto Morais e Silva, 
șeful Statului Major al forțelor 
aeriene portugheze, membri ai 
Consiliului Revoluției.

în cursul convorbirilor, con
ducătorii militari portughezi au 
salutat cu multă căldură vizita 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu 
în Portugalia.

întrevederile s-au desfășurat I 
tntr-o atmosferă de prietenie și | 
cordialitate.

* IPreședintele Republicii | 
Socialiste România, Nicoiae 
Ceaușescu, a primit joi după- I 
amiază, la Palatul Queluz, pe I 
Ernesto Melo Antunes, membru 1 
al Consiliului Revoluției, minis- ■ 
trul de externe al Portugaliei. I

Cu acest prilej a fost efectuat I 
un schimb de păreri cu privire _ 
la stadiul actual și fructificarea I 
posibilităților de dezvoltare a I 
raporturilor dintre România și * 
Portugalia, a creșterii conlucră- ■ 
rii dintre ele pe tărîmul vieții I 
internaționale, pentru pace, • 
securitate și cooperare in Eu- g 
ropa și întreaga lume, pentru I 
o nouă ordine economică și po- I 
litică internațională.

*
Președintele Republicii ■ 

Socialiste România, tovarășul . 
Nicoiae Ceaușescu, s-a intilnit, I 
in cursul după-amiezii de joi, I 
cu membri ai Consiliului Re- 1 
voluției — amiral Rosa Cou- g 
tinho, general Otelo Saraiva de I 
Carvalho, căpitan de fregată 
Manuel Martins Guerreiro, că- g 
pitani de infanterie Vasco Lou- I 
renco, Antonio Marques Junior, I 
căpitanul de artilerie Rodrigo _ 
Sousa e Castro și cu alți ofi- I 
țeri membri ai Mișcării Forțe- g 
lor Armate (M.F.A.) din Por- ■ 
tugalia. g

* IJoi seara, au continuat, la 
Palatul Queluz, convorbirile o- I 
ficiale între președintele Re- g 
publicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu, și președin- g 
tele Republicii Portugheze, go- I 
neral Francisco da Costa Go- • 
mes. .

Convorbirile s-au desfășurat I 
intr-o atmosferă cordială, pric- I 
tenească.
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Duminică începe 
„Cupa tineretului4' 

TOATĂ
ATENȚIA 
ETAPEI 

DE MASĂ!
Peste două zile în întreaga 

țară se va da startul în com
petiția de masă cu caracter re
publican „Cupa tineretului", e- 
diția a IlI-a, de iarnă. Cu o 
largă rezonanță în activitatea 
sportivă de masă, „Cupa tine
retului" a trecut cu succes eta
pele primelor sale ediții, dove- 
dindu-se principala formă de 
atragere a pionierilor, elevilor, 
studenților, tinerilor muncitori 
și țărani, militarilor în practi
carea în mod organizat a exer- 
cițiilor fizice și sportului. Edi
ția a IlI-a, care începe dumi
nică 2 noiembrie este, evident, 
un bun prilej de angrenare a 
tineretului în activitatea spor
tivă, de impulsionare a activi
tății generale în sporturile de 
iarnă.

începînd de săptămîna viitoa
re, principala atenție se va a- 
corda etapei de masă și anu
me celei desfășurate în unită
țile de bază ; școală, facultate, 
întreprindere, instituție, coope
rativă meșteșugărească, comu
nă, sat, unitate militară. Rea
mintind faptul că în ediția tre
cută o serie de consilii județe
ne pentru educație fizică și 
sport — cele din județele Su
ceava, Bacău, Brașov, Alba, Bi
hor, Harghita, Timiș, Mureș, 
Bistrița-Năsăud, Sibiu, Dolj, 
municipiul București ș. a. — 
au acționat bine pentru orga
nizarea și desfășurarea între-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

4 PAGINI — 30 BANI Vineri 31 octombrie 1975

ȘEDINȚA COMUNĂ LĂRGITĂ
A BIROULUI EXECUTIV AL C.N.E.F.S.

Șl A F. R. FOTBAL
La 30 octombrie a.c. a avut 

loc ședința comună lărgită a 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S. 
și a F. R. Fotbal care a anali
zat activitatea fotbalistică și a 
dezbătut un program de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității 
în acest sport.

La ședință au luat parte con
ducătorii secțiilor și antrenorii 
cluburilor divizionare A, unii 
conducători și antrenori din Di
vizia B, specialiști, tehnicieni, 
medici sportivi, activiști, redac
tori de specialitate.

Informarea despre stadiul ac
tual al fotbalului a fost prezen
tată de președintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea.

în cadrul dezbaterii care a ur
mat privind problemele cuprin
se în informare și programul de 
măsuri au luat cuvîntul : ge
neral maior Ovidiu Diaconescu, 
președintele secției de fotbal a 
clubului Dinamo, colonel Ionel 
Drăgănescu, comandantul clubu
lui Steaua, Remus Cimpeanu, 
vicepreședintele clubului Uni
versitatea Cluj-Napoca. Ion 
Reinhardt, antrenor la F. C. M. 
Reșița, Mircea Popa, președinte
le secției de fotbal a clubului 
Universitatea Craiova, Angelo 
Niculescu, antrenor la Sportul 
studențesc, Ilie Oană, antrenor 
la Politehnica Iași, Traian Io- 
nescu, antrenor la F. C. Olimpia 
Satu Mare, Ilie Savu, antrenor 
la F. C. Corvinul Hunedoara, 
loan Chirilă, redactor la ziarul 

REPORTAJUL NOSTRU

DIN CHIRIGIU PÎNĂ-N GIULEȘTI
Un om care se teme că nu e destul de falnic • Antrenor

„Sportul", Titus Ozon, antrenor 
la F. C. Brăila, dr. Dumitru To- 
mescu, medicul echipei naționa
le și Kevorc Ghemigean, vice
președintele Colegiului central 
al arbitrilor.

Vorbitorii au arătat în mod 
critic și autocritic lipsurile din 
procesul de antrenament, de in
suficientă responsabilitate în 
conducerea și controlul pregăti
rii generale, de exigență mini
mă în ceea ce privește volu
mul și adaptarea la cerințele 
moderne, carențe de educație și 
comportare, pentru îndreptarea 
cărora este necesară o muncă 
susținută, metodică, ordonată și 
disciplinată. Programul de mă
suri, care a fost îmbunătățit în 
urma dezbaterilor, va fi defini
tivat și pus în aplicare.

Participanta la ședință s-au 
angajat să depună toate efor
turile de care sint capabili pen
tru ca fotbalul românesc să de
pășească stadiul nesatisfăcătoc 
în care se află, pentru îndepli
nirea cît mai grabnică a hotă- 
rîrilor de partid și de stat, a 
indicațiilor cuprinse în Mesa
jul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU parti- 
cipanților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive, care cer ridi
carea fotbalului românesc pe o 
treaptă superioară în eșalonul 
internațional, pentru a satisface 
astfel dorința unanimă a iubi
torilor sportului din țara noas
tră.

în preajma cuplajului interbucureștean de fotbal

AZI, AU CUVÎNTUL ANTRENORII ECHIPELOR
la 70 de ani 9 Băieții aleargă ca fetele • Ce frumoasă e școala 

din care și-a luat zborul Nadia Comăneci!

Orele pregătirii cuplajului in
terbucureștean sînt pe sfîrșite. 
în linii mari, echipele au fost 
definitivate, antrenorilor rămî- 
nîndu-le a face doar mici retu
șuri și completări la planurile 
tactice pe care intenționează să 
le pună în aplicare duminică. 
In rîndurile care urmează, în 

D. NICULAE-NICUȘOR

dorința de a rămîne în atmos
fera acestui eveniment fotba
listic al campionatului nostru, 
vă prezentăm scurte declarații 
ale antrenorilor principali.

DUMITRU NICULAE-NICU- 
ȘOR (Dinamo) : „Derbyul Dina
mo — Steaua a oferit întot
deauna confruntări de bună fac
tură tehnică și spectaculară. 
Dat fiind poziția celor două e- 
chipe în clasament, valoarea ju
cătorilor, consider că, de data 
aceasta, victoria va reveni for
mației care va reuși să aplice 
tactica cea mai potrivită. Cu 
alte cuvinte, va fi un meci al 
concepției jucătorilor privind 
respectarea sarcinilor de joc. 
Va fi foarte important pentru 
noi să anihilăm forța ofensivă 
a echipei militare care se ba
zează, mai cu seamă, pe viteza 
de pătrundere a celor două 
extreme, Troi și Zamfir. O 
mare valoare va avea și or
ganizarea jocului la mijlocul 
terenului. Cine va ști să aco
pere mai bine această zonă de 
teren își va apropria, în pro
porție de 90 la sută, succesul".

EMERIC JENEI (Steaua) i 
„Sigur că pentru noi întîlnirea 
cu Dinamo are o importanță 
deosebită. Anticipez o dispută 
de înaltă ținută sportivă, în 
care rezultatul este deschis 
oricăreia dintre formații. Suc
cesul va depinde de modul în 
care jucătorii mei vor ști să 
respecte sarcinile de joc. Va fi 
o confruntare în care gîndi- 
rea tactică și maturitatea jucă
torilor vor fi elemente deter
minante. Atuul nostru, față de 
valoarea de ansamblu a echi
pei Dinamo, care cu siguranță 
va practica un joc de aștep
tare, în intenția declanșării 
unor contraatacuri periculoase,

(Continuare in pag. 2-3)

E. JENEI

Ștefan Petrescu este unul din 
pionierii atleticii grele româ
nești. Ani de zile antrenor de 
lot sau activist al federației de 
specialitate, „nea Fănică", așa-i 
spune toată lumea, a ajuns de 
curînd la frumoasa vîrstă de 70 
de ani. Și o poartă nu frumos, 
ci incredibil, cu spatele drept, 
cu bustul bombat, cu mers vioi, 
privire scrutătoare și bărbia 
scoasă ușor înainte, de parcă 
s-ar teme că nu e destul de 
falnic. Ne-am hotărît să scriem 
aceste rînduri nu numai ca un 
omagiu pentru un om de sport 
septuagenar ci, deopotrivă, pen
tru a cinsti această demonstra
ție de longevitate viguroasă, 
realizată prin exercițiul fizic 
permanent.

Căci nea Fănică nu a rămas 
acasă, între zorele, cu brațul 
sprijinit pe brațul șezlongului și 
cu ziarul desfăcut pe genunchi. 
El pleacă dis-de-dimineață pe 
jos, vreo șase kilometri, din 
Chirigiu pînă în Giulești, pen
tru a se întoarce pe același 
drum, la fel, sfidînd tramva
iul, cînd programul secției de 
haltere și culturism de la Rapid 
s-a terminat... L-am găsit, deci, 
în sala pitită sub potcoava Giu- 
leștiului, supraveghind antrena
mentele unor tineri despre care 
susține că reprezintă „noul val“ 
în lupta cu... „fiarele". Este e- 
chipat cu pantaloni de trening 
și maiou, trece pe la fiecare., 
corectează mișcările cu gesturi 
energice, nu se sfiește să apuce 
bara grea de oțel sau să se 
urce pe paralele, demonstrînd o 
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flotare corectă în brațe. H ză
rim din ușă cum se agită și ne 
gîndim că omul acesta modest 
și dinamic, truditor de o ju
mătate de secol pe ogorul spor
tului nostru, reprezintă mode
lul antrenorului harnic și en
tuziast, nealterat nici acum cînd 
senectutea și titlul de „antrenor 
emerit" l-ar putea împrumuta 
poza unui patriarh al sportului 
atins de rugina blazării.

Cînd ne-a văzut, nea Fănică 
și-a scos dintr-o servietă roasă 
cărțulii și broșuri de speciali
tate, cu gîndul de a ajuta un 
eventual articol tehnicist.

— Am venit la dumneata, 
i-am spus, ca la un izvor de 
experiență. Spune-ne cîteva vor
be despre Ștefan Petrescu și 
despre haltere, bineînțeles, ale 
căror progrese pe plan intern 
sînt devansate mereu de pro
gresele internaționale, iar deca
lajul crește, astfel, handicapant.

— Despre mine... ce să spun ? 
De la 14 ani, ucenic tipograf 
fiind, am trecut pragul sălii So
cietății de gimnastică TIRUL, 
minat de o prejudecată, poate : 
că meseria mea era nocivă, că 
veștejea, dacă nu cumva răpu- 
nea înainte de vreme. Obsesia 
s-a convertit, deci, în dorința de 
a da lupta cu agresorii invizibili 
ai sănătății cu armele pe care 
mi le punea la indemină prac
ticarea exercițiilor de atletică 
grea, în încăperea aflată la sub
solul unei clădiri impunătoare, 
situată peste drum de Cișmigiu. 
Aici l-am avut drept idol pe 
Nicu Scurtu, șef de birou in
tr-un minister și... „barist" de 
renume european. Obsesia de 
care am vorbit, obsesie bună, 
ar trebui să încolțească si în 
mintea copiilor deceniului opt J 
din teama de poluare, din tea
ma de șederea excesivă in bancă.

Ion CUPEN

(Continuare în pag. 2-3)
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A ÎNCHEIAT SEZONUL FILMUL CU CEI
CE VALOARE AU NOII CAMPIONI DE BOX? COMPETITIOSAL

Iiisfâ categorii bine Încadrate, dar și cîștigători iărâ eficiența pe plan internațional
DE CAIAC-UNOE

Recentele campionate Indivi
duale 
ne-au

. unor 
spune 
șilor sportului eu mănuși de la 
noi ? Ce perspective au campio
nii noștri de a obține perfor
manțe pc plan internațional ?

La categoria semimuscă, Ale
xandru Turei și-a păstrat titlul 
de campion nu fără emoții in 
disputa finală cu tînărul Tcofil 
Ghinea, element talentat car*= 
a realizat un frumos salt va
loric și mai are încă posibilități 
de creștere. Tot aici, mai tre
buie amintiți Remus Cozma și 
chiar Petre Ganea, pugiliști 
bine cotați în boxul autohton 
De altfel, Cozma a obținut me
dalia de bronz la C.E. din a- 
cest an. S-ar părea, deci, că 
semimuscă este o categorie bine 
încadrată. Dar, o recentă con
fruntare a fruntașilor acestei 
categorii cu adversari de pe alte 
continente (Asia și America) 
ne-a demonstrat in ficiența re
prezentanților noștri. In finala 
categoriei 48 kg, la „Centura 
de aur“, s-au calificat Li Ven 
Uk (R.P.D. Coreeană) și J. 
Hernandez (Cuba), boxerii ro
mâni nereușind să treacă de 
pragul semifinalelor...

Constantin Grueseu, vicecam- 
pionul continental, a ocupat lo
cul 3 la campionatele naționa
le ! EI a fost învins, în semifi
nale, de brăileanul Niță Robu, 
iar acesta a fost întrecut clar 
de constănțeanul Faredin Ibra
him. Acestor fruntași ai cate
goriei muscă îl adăugăm pe di- 
namovistul Teodor Dinu, boxer 
cu posibilități de necontestat. 
Deci, o categorie bine încadra
tă, cu sportivi 
de succese și 
național.

La categoria
cat revenirea spectaculoasă 
fostului campion 
Aurel Dumitrescu. Deși presta
țiile sale n-au fost constante 
de-a lungul întregului turneu, 
fapt scuzabil datorită 
îndelungate din ring, el 
unele sclipiri ce dau 
tehnicienilor noștri. In 
remarcat progresul șl 
tățile de afirmare ale 
Alexandru Dobăeș i 
Popa.

Campionul de la „pauă‘‘, 
Gheorghe Ciochină, s-a prezen
tat bine, în progres tehnic și 
ceva mai eficace în acțiunile 
ofensive. Celălalt pretendent la 
șefia clasamentului, M. Ploeș- 
teanu, s-a comportat, de ase • 
menea, bine în primele meciuri, 
dar a evoluat mai slab, fără 
siguranță și 
da finală.

Categoria 
perspectiva 
ternaționale 
ne încadrată, 
participat la finale, numele ce
lui mai valoros boxer român 
(Simion Cuțov) nu poate fi ui
tat. Actualul campion. Florian 
Livadaru, a dovedit calități sur-

de box ale seniorilor 
îngăduit să dăm răspuns 
întrebări : cc sc poate 
despre valoarea frunta-

valoroși, capabili 
pc plan inter-

cocoș am remăr
it 

european

absenței 
l a arătat 

speranțe 
rest, am 
posibili- 
tinerilor 

și Nieu

inițiativă, în parii-

semiușoară — în 
confruntărilor in- 

este cea mai bi- 
Chiar dacă n-a

EXPLICAȚIILE SCORURILOR
Consumat în 

teres deosebit 
Miercurea Ciuc nu și-au dezmin
țit nici cu acest prilej dragostea 
pentru sportul cu puc și crosă), 
cel de al doilea turneu al cam
pionatului Diviziei A la hochei 
(prima serie) s-a încheiat cu 
două rezultate surprinzătoare, 
prin proporțiile scorurilor, 
reamintim cititorilor că 
Galați a învins pe S. C. 
rea Ciuc cu 8—0, iar 
București pe Steaua cu 
cest ultim rezultat fiind 
categoric înregistrat vreodată în 
întîlnirile dintre cele două pro
tagoniste ale luptei pentru su
premație în hocheiul nostru.

mijlocul unui în
locuitorii orașului

Să
Dunărea 
Miercu- 
Dinamo 
8—1, a- 
cel mal

Dispută aprigă intre Al. Năstac (stingă) și S. Tîrîlă, sub privirile 
atente ale arbitrului A.E.B.A., D. Petrișor. Meciul s-a încheiat cu 

victoria prin k.o. a lui Năstac

prinzătoare și o exemplară pre
gătire.

Calistrat Cuțov și Paul Do
brescu, pugiliști a căror rivali
tate sportivă a dat culoare în 
ultimii ani boxului românesc, 
domină cu autoritate categoria 
ușoară. Din păcate, din anul 
1971, nici unul dintre ei n-a mai 
urcat pc podiumul învingători
lor la vreo competiție interna
țională de anvergură (J.O., C.M., 
C.E.) la care au participat.

Trecerea lui Victor Zilberman 
la o categorie superioară de 
greutate a făcut ca la semi- 
mijlocie să devină campion Cor
nel Hoduț, cîștigător necontes
tat, dar lipsit de posibilități de 
afirmare pe plan internațional. 
Am mai remarcat progresul 
tînărului Carol Hajnal și al lui 
George Agapșa. Firește, cel mai 
valoros reprezentant al catego
riei rămîne tot Victor Zilber
man, care a 
mijlocie mică.

O prezență 
îmbucurătoare 
mijlocie mică 
Victoria sa 
lui campion Ion Mocanu, 
mai cu seamă boxul tehnic și 
eficace practicat de acest tînăr, 
dau speranțe pentru viitoarele 
mari întreceri. Firește, calitățile 
sale fizice trebuie bine șlefuite, 
în continuare.

Chiar dacă Ia începutul tur
neului am remarcat urmările 
lipsei de meciuri la vicecam- 
pionul mondial Alee Năstac, pc 
parcurs el a demonstrat că ră
mîne același pugilist valoros și 
eficace prin forța deosebită a 
loviturilor. In rest, la catego
ria mijlocie, am reținut pe C. 
Chiracu și M. Culineac.

La categoria semigrea 
distins, printr-o ușoară revenire 
de formă, Costică Dafinoiu.

Constantin Văran a evoluat mai 
slab decît altă dată. In schimb, 
a apărut o nouă speranță, 
tînărul de 19 ani, Valentin 
Vrinceanu, care dispune de ca
lități fizice deosebite și de cu
noștințe avansate pentru expe
riența sa.

O nouă stea pe firmamentul 
categoriei grea : Mircea Simon. 
Excelent pregătit tehnic, el a 
eîștigat mult în forța de lovire 
— calitate extrem de importan
tă la această categorie — și un 
plus de greutate țeîntărește 
peste 90 kg). în aceste condiții, 
Mircea Simon este un greu de 
nădejde, care poate aduce mul
te satisfacții iubitorilor sportu
lui cu mănuși din tara noastră.

Mihai TRANCA

Lacul Herăstrău a fost gazda 
ultimului concurs de caiac-ca- 
noe al anului 1975. La această În
trecere dotată cu „Cupa de toam
nă*4 au luat startul tineri și tinere 
aparținînd secțiilor nautice Dina
mo, Steaua, Olimpia, Șc. Sp. nr. 
2, Cutezătorii, C.N.U., Rapid.
C. S.Ș. și Voința. Evoluînd — și 
de data aceasta — la înălțime, 
sportivii dinamoviști au ciștigat 
majoritatea probelor, ocupind 
primul loc în clasamentul gene
ral.

Rezultate : seniori : K1 : 1. 
A. Ivan (Rapid) 2. R. Zamfires- 
cu (Olimpia) 3. Șt. Cristea 
(Steaua) ; K Z : 1. C.S.Ș. I (Hazi- 
rov, Ștefan) 2. C.S.Ș. II (Arsene, 
Lăzăreanu) ; CI: 1. O. Ivanov 
(Voința) 2. T. Cîrstoi (Rapid) 3. 
F. Gheorghe (Rapid) ; senioare : 
K 1 : 1. M. lancu (Dinamo) 2. T. 
Carataș (C.N.U.) ; tineret (băieți): 
K 1 : 1. c. Carp (Dinamo) 2. E. 
Ion (Olimpia) 3. D. Podlechac 
(Rapid) ; C 1 : 1. I. Barna (Dina
mo) 2. V. Andrei (Steaua) 3. A. 
Ivan (Dinămo) ; tete : K. 1 : 1. N. 
Rădusescu (Dinamo) 2. C. Chivu 
(Dinamo) 3. G. Gheorghe (CJN.U.); 
juniori I : K 1 : 1. A. Giura (Di
namo) 2. A. Nicolae (Dinamo) 3. 
L. Pîrtea (Cutezătorii) ; K 2 : 1. 
Șc. Sp. nr. 1 (Mincu, Cîrjan) 2. 
Steaua (Mocanu. Arsene) ; K 4 : 
1. Dinamo (Ciobanu, Garian, 
Smîntînă, Petre) 2. Olimpia (Pîr- 
leci, Dobre, Bălțoi, Goran) 3. 
Rapid ; C 1 : 1. D. Babencu (Ra
pid) 2. I. Văduva (C.S.S.) 3. N. 
Mihăilescu (Rapid) : junioare 1 : 
K 1 : 1. M. Haba (Șc. Sp. nr. I) 2.
D. Găinescu (Dinamo) ; K 2 : 1. 
Dinamo (M. Soare, M. Voicu) 2. 
C.S.Ș. ; juniori II : K 1 : 1. C. 
Livadaru (Dlnamo) 2. L. Mirosni- 
cenco (Cutez.) ; K 2 : 1. Dinamo 
(Santo, Scorțea) 2. Olimpia ; 
K 4 : 1. Șc. Sp. nr. 2. 2. Dina
mo ; C 1 : 1 .G. Dumitru (Dina
mo), 2. G. Lupu (Dinamo) : 
Junioare II : K 1 : N. Ma
rin (Șc. Sp. nr. 2) : K 2 : 1. Di
namo (Vîntilă, Zotta) 2. C.S.S.

Clasament general : 1. Dinamo 
225 p.. 2. Steaua 67 p., 3. Șc. Sp. 
nr. 2 57 p.

Clasamentul „Cupei anuale4* a 
Comisiei orășenești de caiac-ca-

Nu știm numele operatori
lor și al regizorului care au 
înregistrat finalele naționale
lor de box — ei merită ori
cum felicitările noastre pen
tru ideea de a-l urmări pe 
Simion Cuțov în timpul me
ciului de excepție dintre fra
tele său, Calistrat, și Paul 
Dobrescu. Realizatorii televi
ziunii ne-au dot una din cele 
mai frumoase „pagini" ale 
telesportului de cînd există 
telesport, imaginea sportivă 
cea mai „plină" a anului. Ei 
ne-au dat un film — un film 
cu subiect, predicat și ochi, 
și mișcare, și duioșie, și pu
tere de a trăi. Unei lupte
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1. c.

noe : 1 . Dinamo 3393 p., 2. Olim-
pia 1334 p., 3. Steaua 1205 P-, 4.
C.S.Ș. »99 p. 5. Sc. Sp. nr. 2
796 p.. 6. Rapid 694 p„ 7. Cute-
zătorii 404 p., 8. C.N.U. 209 P., 9.
Voința 18 p.

confirmat și Ia

remarcabilă și 
la categoria 
Vasilc Didca. 

asupra foslu- 
dar

s-a

Duminică, XV-le României 
debutează în ediția 1975/1976 a 
campionatului european F.I.R.A., 
grupa A, din care mai fac par
te reprezentativele Franței, Ita
liei, Poloniei, Spaniei și Olan
dei.

După un succes prestigios în
registrat în ediția precedentă, 
cînd reprezentativa României 
s-a situat pe locul I (repetind 
performanța 
1969), rugbyștii 
ca și acum să 
în prim-planul

Intr-adevăr, .
tive înregistrate îndeosebi in a- 
cest an (nici o înfrîngere în 
partidele oficiale) ca și compor
tarea meritorie avută în turneul 
întreprins în Noua Zeelanuă. 
reprezintă atuuri în sprijinul 
reușitei. Este și punctul de ve

din ediția 1968/ 
noștri vor incer- 
se afle din nou 

I competiției.
rezultatele pozi-

CATEGORICE DIN CELE DOUĂ DERBY-URI ALE HOCHEIULUI

cum un

cinstite și curate, 
care demult a de
pășit prin semnifi
cație logica strictă 
a arenei, i s-a con
ferit — prin forța 
imaginii — dimen
siunea umană cea 
mai evidentă și cea 
mai profundă.

Este extraordinar
meci între doi oameni — 
meci la rîndul lui extraordi
nar — a căpătat cea mai 
înaltă valoare umană prin e- 
xistența patetică a unui ol 
treilea, aflat aparent în afa- 
ra ' 
pe 
că 
ale 
ori 
multă energie — a disputat 
duminică dimineața, în afa
ra ringului, un meci nemai
pomenit în cariera sa. 
Doborit, ca și fratele său, în 
prima repriză, îngenuncheat 
și fără putere cîteva lungi 
momente, deși 
nici o lovitură, — 
țov s-a regăsit, 
fratele său, 
sincronism, într-o perfectă u- 
nire în cuget și în simțiri, 
pentru a-și recăpăta repede, 
incredibil de repede, forța, 
nu forța pumnului, ci a spe
ranței, a voinței, a convinge
rii în luptă, ceea ce este to
tul, nu numai în ring, dor și 
în viață, mai ales în viață. 
Am văzut cu ochii noștri ce 
înseamnă fraternitatea...

luptei. Nu vreau să fac 
paradoxalul, dor socotesc 
Simion Cuțov — pentru 
cărui meciuri, de otîtea 
dramatice, am cheltuit

nu primise 
- Simion Cu- 
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Cum au fost posibile asemenea 
scoruri Pe terenul de gheață 
lucrurile s-au petrecut foarte... 
simplu. De pildă, în derbyul cam
pionatului, dinamoviștii bucu- 
reșteni, aflați într-o poftă de joc 
cum de mult nu i-am mai văzut, 
s-au avîntat de la început peste 
un adversar obosit, care ne-a 
lăsat impresia că așteaptă, fluie
rul final încă din... primele mi
nute ! Asaltul elevilor lui M. 
Flamaropol și G. Kosman a frînt 
rapid modestele veleități ofensive 
ale jucătorilor de la Steaua, a 
căror apărare s-a comportat în
grijorător de slab, cedind rapid, 
Ia prima inferioritate numerică : 
min. 11 Justinian eliminat ; min.

12 FI. Zgincă — gol prin șut de 
Ia linia albastră l Era --
Dinamo ține frînele jocului în 
mină și chiar, dacă

evident că

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CiSTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 24 OCTOMBRIE 1975

• EXTRAGEREA I : Cate
goria I : 1 variantă 100% Da
cia 1300, 1 variantă 50% a
35.000 lei și 4 variante 10% a 
7.000 lei ; cat. 2 : 12,35 a 3.546 
lei, cat. 3 : 12,10 a 3.620 lei, 
cat. 4 : 17,15 a 2.554 lei, cat. 
5 : 91,75 a 
115,80 a 378

Categoria A : 1 variantă 10% 
un autoturism Dacia 1300, cat. 
B : 1 variantă 25% a 15.484 
lei și 4 variante 10% a 6.194 
lei ; cat. C : 6,70 a 6.009 
cat. D : 29,95 a 1.344 lei, 
E : 67,90 a 593 lei, cat. 
120,20 a 335 lei, cat. 
1.245,15 a 100 lei.

lei, 
cat.
F : 
X :

477 lei, cat. 
lei.

6 : REPORT CATEGORIA
35.483 lei.

A

REPORT
219.799 lei.

CATEGORIA I

• EXTRAGEREA a ll-a

Cîștigătorii autoturismelor 
sînt: Frăsie Ștefan din Cra
iova și Munteanu Marin din 
București.

_____ T_ _____ .... detașarea 
netă a învingătorilor a mai in- 
tîrziat, ea s-a realizat totuși, în 
repriza secundă, este drept și pe 
fondul unor goluri parabile, pri
mite mai întîi de Netedu și apoi 
de înlocuitorul său Crișan.

în continuare, verva ofensivă 
a dinamoviștilor (din rîndurile 
cărora s-au remarcat Costea, Tu- 
reanu, Axinte, Pană, Dumitru, 
FI. Zgîncă, Țone, Gh. Florian și 
portarul Dumitraș) a fost cu a- 
tît mai evidentă, cu cît hocheiș- 
tii de la Steaua erau din ce în 
ce mai șterși în atac, ratînd — 
ca o culme — și un șut de pe
nalitate (Ioniță, min. 31). Onoa
rea învinșilor a fost salvată de 
unul din cei mai tineri jucători 
ai echipei (Ungureanu), abia in 
ultimele minute.

în celălalt joc, în care Dună
rea a realizat și ea o victorie 
de proporții s-a făcut remarcată 
forma sportivă pe care o dețin 
portarul Morar, fundașul Bă!ă- 
neanu, Moroșan, Curelaru și 
chiar Olenici, care dezamăgise 
la începutul sezonului. Priceperea 
antrenorului Ion Tiron a constat 
tocmai în faptul că a știut să 
omogenizeze acest valoros nu
cleu al echipei, cu experiența u- 
nor jucători mai vîrstnici (Ior
dan, Corduban, Ciobotaru) și cu 
tinerețea altora (Marcu, Liga). în 
tot timpul jocului, Dunărea Ga
lați a acționat imperturbabil, in
diferent de tensiunea momentu
lui, scoțînd din mînă un adver
sar, din rîndurile căruia doar 
Antal a realizat cîteva lucruri 
mai bune. în rest .

Calin ANTONESCU

dere exprimat recent, la con
ferința de presă organizată de 
forul de resort, de către antre
norul federal, prof. Valeriu Iri- 
mescu precum și de doi dintre 
titularii echipei României. /Ale
xandru Pop și Radu Durbac.

Meciul de duminică, cu XV-le 
Poloniei anunță o partidă ex
trem de interesantă, cu un ad
versar care și-a sporit valen
țele în ultimii ani. Dovada cea 
mai elocventă este și promo
varea echipei Poloniei în pri
ma grupă a campionatului eu
ropean F.I.R.A.. împreună cu 
cea a Olandei. Menționăm tot
odată că din grupa A a retro
gradat echipa Cehoslovaciei 
care va activa în grupa secun
dă, impreună cu cele ale Iugo
slaviei, Marocului, Belgiei, Sue
diei și R. F. Germania.

După partida cu Polonia va 
urma, la 23 noiembrie, cea cu 
Franța, programată la Bordeaux. 
Evident va fi cel mai greu 
examen pe care rugbyștii noștri 
il vor da anul acesta, in cam
pionatul continental.

Anul viitor, România va sus
ține celelalte trei meciuri din 
grupă : acasă cu Spania și O- 
landa și în deplasare, cu Italia.

Tiberiu STAMA

GIMNASTICA „CUPA CONGRE- 
A SUL AL X LEA ALMODERNA U.T.C.", desfășura

tă în urmă cu cîteva zile în sala ,,Ti
neretului" din Capitală, în organizarea 
C.S. Școlar, o aliniat la start 50 de 
gimnaste de categoriile I și a l|-a din 
București, Constanța, Brașov și Timi
șoara. La capătul unor întreceri deo
sebit de spectaculoase, aplaudate de 
public. S-au înregistrat următorii cîș- 
tigători : Categ. I, echipe - C.S. Șco
lar 103,40 p ; individual compus — 
Carmen Sandu (Viitorul) 35,00 p ; 
Categ. a ll-a : echipe — Viitorul Bucu
rești 77,30 p ; Individual compus — 
Mariana Rusu (Viitorul) 26,60 p.

HANDRAI DIVIZIA B, etapa a IX-a IIMUUUML (ultima din turul cam
pionatului) : FEMININ, Seria I : Știin
ța Bacău — Confecția Călăroși 10—7 
(4—3), Viitorul Vaslui — Vulturul Plo
iești 11—8 (9-4) I, Hidrotehnica Con
stanța — Voința lași 10-8 (7—5). Uni
versitatea lași — CSM Buzău 20—10 
(9—5) ; Seria a ll-a : CSM Sibiu — 
,,U** Cluj-Napoca 7—7 (1-4), Argeșea- 
na Pitești — Oltul Sf. Gheorghe 15—9 
(7-6), U.T. Arad — Sparta Mediaș 
12-10 (7—8) ; MASCULIN, Seria I : 
Universitatea lași — Locomotiva Bucu
rești 27-25 (15—9), Rafinăria Brazi —

g

DIN CHIRIG
(Urmare din pag. I)

pe taburetul de lingă pian sau 
pe pernele autobuzului, de tea
ma ofensivei asfaltului. Poate că 
mijloacele de a contrabalansa 
toți acești inamici ar trebui să 
țișnească din școală însăși, a- 
cum cind școala este organizată 
mai amplu și mai științific, in
tr-un cadru de interes fără pre
cedent. Dar, sint convins, a ră
mas mult loc pentru mai bine : 
căci sălile și terenurile de sport 
nu sint încă luate cu asalt de 
către tineret, și iată, văd aici 
adesea, pe pista din Giulești, 
școlari dindu-și anumite norme 
fizice, probabil obligatorii, adică 
formale ; dar ceva nu-mi place, 
pentru că băieții aleargă ca fe
tele, iar fetele nu aleargă a- 
proape deloc... In fine, ciștigînd 
eu la un moment dat concursul 
de gimnastică pe Societatea

Comerțul Constanța 19—31 (7-13), Ol* 
tul St. Gheorghe - CSU Suceava 19-15 
(8—9), Tractorul Brașov — Relonul Să- 
vinețtl 22-23 (13-8) ; Seria a ll-a : 
CSM Reșița - Independența SBiu 
20—15 (9—7) , Nitramonia Făgăraș — 
Știința Petroșani 24—13 (12—6). CSU 
Tg. Mureș — Gloria Arad 16—30 (8—17).

TENIS DIVIZIA A, etapa o 
nr Iul A C A W*a din returul cam- 
L/E PlnjA pionatului, a progra
mat patru întîlniri, încheiate cu urmă
toarele rezultate : Metalurgistul Cugir 
— C.S.M. Cluj-Napoca 4—5 și Gloria 
Buzău — Voința București 3—6 la femi
nin, Locomotiva București — Universi
tatea Craiova 2—15 șl Constructorul 
Hunedoara - Politehnica București 
11—6 la masculin.

POPICE ED,T’A 1975 A VOINȚIADEI, 
competiție organizată de 

UCECOM, s-a disputat recent în Capi
tală pe arena Voința. Pe primele 
locuri s-au clasat : 1. Maria Roth
(Baia Mare) 390 p d, 2. Luminița Mo
run (Constanța) 338 p d, 3. Olga Psi- 
hasz (Oradea) 363 p d, respectiv, 
1. Nicolae Moldoveana (București) 
852 p d, 2. Carol Dimenyi (Oradea) 
820 p d, 3. Imre Ambruș (M. Ciuc) 
811 p d.
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CO SAU FARA EXTREME, PE
A trecut mult, circa două 

I decenii, de la sfîrșitul domniei 
extremelor clasice, lipite de 
tușă și scutite de servituți de- 

| fensive. Tehnica înaintașilor 
iuase avans și făcea decizia în 

I duelul cu adversarii fundași, 
duel permanent în istoria în
delungată și zbuciumată a fot
balului, determinînd apariția 
sistemelor de joc, cu varian
tele lor și, mai ales, cu multi
plele tactici. Prin ’58, la ediția 
suedeză a C.M., Zagallo, nr. 11 
al Braziliei, efectua pași înapoi 
spre mijlocul terenului, împin- 
gînd un half în linia apărării 
imediate ; în ’66, la „World 
Cup", extremele lui Alf Ram
sey, Bal și Peters, erau extre
me doar undeva pe hîrtie, ele 
opcrînd. de regulă, în zona 
mediană și lăsînd în față, pen
tru o bună parte din timp (cînd 
echipa era preocupată de recu
perarea balonului), două vîrfuri 
centrale, Hurst și Hunt. Ca, 
aproape, de fiecare dată, marile 
competiții, turneele finale ale 
C.M., lansaseră moda lui 
1_4_2—4, 1—4—3—3, 1—4
—4—2, „3“-ul și „2“-ul primelor 
linii însemnînd, în genere, o 
aripă pusă alături de vîrfuri 
centrale, un înaintaș central 
între două aripi (dar nu „cla
sice"), în sfîrșit, o aripă și 
un înaintaș central — ultima 
variantă apărînd cu pregnanță 
la Weltmeisterschaft, la destule 
reprezentative din Europa sau 
America de Sud.

La noi, U.T.A. antrenorului 
Coloman Braun adaptase, în. 
perioada anilor ’60, un 1—4—3 
—3, iar Rapidul aplica, de a-, 
semenea cu bune rezultate, 
un 1—4—4—2, cîțiva ani mai 
tîrziu, pe timpul aripilor—că
răuși Năsturescu și Codreanu.

Dispăruseră extremele lipite 
de tușă, dar jocul pe aripi 
continua să existe, mai amplu, 
mai derutant chiar, la anu
mite formații (cele novatoare 
în această direcție), care, re- 
trăgind una sau două extreme 
în scopul întăririi mijlocului 
echipei. întindeau, în același 
timp, o capcană : prin zona 
fundașului care urca, mareîn- 
du-și extrema, se infiltrau ju
cători aparținînd tuturor lini
ilor. Așa au procedat brazili
enii la C.M. din Suedia, unde 
au cîștigat comod, cu 5—2, 
finala susținută cu formația 
gazdă, la fel naționala engleză, 
în ’66, învingătoare pentru pri-

GIULESTI9
am mai și stat. M-ai întrebat, 
pe bună dreptate, de ce sportul 
acesta n-a progresat corespunză
tor la noi, de ce aiurea a cules 
recolte spectaculoase. Eu mă pot 
lăuda că am introdus pregătirea 
fizică multilaterală in metodo
logia antrenamentului. Mai de
parte, m-arn plecat in fața u- 
nor obstacole, firește, subiecti
ve, dar și obiective. Halterele 
românești nu pot ține pasul, in 
condițiile in care județe întregi 
au zeci de fabrici cu sute sau 
mii de muncitori dar nu au sec
ții de haltere, în care numărul 
sportivilor legitimați este intr-o 
îngrijorătoare scădere. Am fost, 
nu prea demult, pe aceeași linie 
imaginară de start cu vecinii 
bulgari, de pildă. Astăzi ei sint 
pe locul doi în lume, dar au 
umplut acest spațiu nu numai 
cu medalii, ci și cu 65 de școli 
sportive, pe profil, in genul ce
lei din Orașul Gh. Gheorghiu- 

' Dej, a noastră, pentru gimnasti
că, care a rodit atit de frumos, 
proiectind-o in scenă, chiar sub 
reflectoare, pe Nadia Comă- 
neci...

Frățioare, trebuie să facem 
mai mult pentru haltere...

De acord, nea Fănică.

ARIPI
ma oară într-o ediție de cam
pionat mondial.

După aproape două decenii, 
cit au trecut in marele fotbal, 
de performanță, de la dispa
riția aripilor unilaterale, se 
mai aude, cînd si cînd între
barea: CUM JUCAM? CU SAU 
FARA EXTREME?

O întrebare greșit formulată 
care reclamă următorul răs
puns : CU SAU FARA EXTRE
ME, ECHIPELE TREBUIE SA 
JOACE PE... ARIPI I Pentru 
creșterea orizontului lor ofen
siv, cu implicațiile de rigoare : 
desfacerea mai lesnicioasă a 
dispozitivelor de apărare, prin 
spații mai largi de pregătire a 
momentului finalizării, acolo 
unde, în afara jucătorilor cu 
nr 7 și 11, apar, deseori, și alți 
coechipieri : Anghelini, Vigu,
Dumitru ș.a. .— la Steaua, 
Cheran, sau Mateescu. Lucuță, 
Radu Nunweiler ș.a. — la Di
namo, ca să folosim exemplele 
cele mai concludente din fot
balul nostru, la ora actuală. Și 
mai este ceva : transferul de 
sarcini specifice la coechipieri 
conduce tot mai mult spre 
crearea jucătorului polivalent, 
a fundașului care, ureînd pe 
culoarul aripei, învață să sprin- 
teze și să centreze. Și — in
vers — a extremei cu misiuni 
de apărător, obligat să-și ur
mărească fundașul direct ple
cat în atac.

Totul a început 
sfîrșitul domniei 
clasice.

Gheorghe N1COLAESCU

odată cu... 
extremelor

AU CUVINTUL
(Urmare din pag. I)

este atacul insistent, desfășu
rat pe un front larg, cu contri
buția activă a extremelor Troi 
și Zamfir 
bună, pot 
obstacol, 
lua unele 
știenți de 
cu cîțiva ,. . .
știe să profite la maximum de 
orice greșeală a adversarului".

ION MOTKOC (Rapid) : .,î„ 
întîlnirea cu 
țese promitem un 
calitate, un meci 
gajament. în ce 
sint mulțumit de 
fizic al echipei, 
ultimele trei partide și apre
ciez că numai superficialitatea 
jucătorilor și lipsa lor dc con
centrare au făcut să obținem 
doar două puncte din cele 
șase puse în Joc. Bănuiesc că

care, in formă foarte 
să depășească orice 
Suplimentar, vom 

măsuri speciale, con- 
faptul că Dinamo, 
jucători de clasă, -

. ___  . ..în
Sportul studen- 

spectacol de 
de mare an- 
mă privește, 
randamentul 
verificat în

T

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTA 1 NOIEM

BRIE, ora 14,35 : GIM
NASTICA — finalele pe 
aparate ale campionate
lor naționale. Selecțiuni 
înregistrate de la Bacău ; 
ora 15,30 : FOTBAL : 
Polonia — Italia (cam
pionatul european). Re
zumat primit de la Var
șovia ; ora 16,10 : „Pre
miul Arcul de Triumf" — 
alergare internațională de 
galop pe hipodromul 
Longchamp de Ia Paris.

DUMINICA 2 NOIEM
BRIE, ora 16,00 : FOT
BAL : Steaua — Dinamo 
(Divizia A). Transmisiune 
directă de la Stadionul 
„23 August" ; ora 22,10 : 
în cuprinsul emisiunii 
„Duminica sportivă" re
zumat înregistrat al me
ciului de fotbal Rapid — 
Sportul studențesc (Divi
zia A).

„CUPA TINERETULUI
i)

arătăm că 
istă mare 
nu s-a bu- 
enită. Este 
actuala e- 

rfect orga-

Je iarnă a 
întrecerile 

ă cum este
com-

viteză, sa- 
s de masă 
sanie, schj, 

modernă, 
), schi, te- 
din între- 
din coope- 
A și me

diul rural, de 15—30 ani), schi 
șah, tenis de masă (sludenți), 
schi (militari), dar și la alte 
discipline în funcție de cerin
țele tinerilor, de posibilitățile 
locale. Sarcina principală a or
ganizatorilor rămîne însă ace
ea de a atrage spre această e- 
diție un număr cit mai mare 
de tineri, din toate categoriile 
și nu numai, așa cum se în- 
tîmplă uneori, elevi. Succesul 
ediției trebuie asigurat încă dc 
la început, în etapa de masă — 
hotărîtoare în atingerea obiec
tivelor competiției — pentru a- 
ccasta impunîndu-se o conlu
crare permanentă a factorilor 
cu atribuții pentru o cit mai e- 
ficientă organizare și desfășu
rare a întrecerilor. Vremea bu
nă din această perioadă favo

rizează inițierea unor con
cursuri în aer liber. Și încă 
ceva : pornind de la faptul că 
ediția a IlI-a a „Cupei tinere
tului" se va organiza cu etapă 
finală, pe țară, este necesar să 
se acorde permanent atenție 
elementelor talentate, cu pers
pectivă în sportul de perfor
manță.

Așadar, duminică — start o- 
ficial în cea .de a IlI-a ediție, 
de iarnă, a „Cupei tineretului"! 
Este de dorit ca acest start să 
însemne, în toate asociațiile 
sportive, începutul unei activi
tăți susținute pentru atragerea 
tinerilor în practicarea exerci- 
țiilor fizice și sportului, activi
tate care să cunoască același 
ritm și eficiență pînă Ia în
chiderea finalelor.

După meciul de juniori România — Ungaria

PROMISIUNILE DEBUTANJILOR...
în ultima perioadă de timp 

— circa o lună de zile — la 
București au fost organizate 
cîteva acțiuni de depistare a 
unor juniori cu reale aptitu
dini și destul de bine pregătiți 
pentru a fi promovați în se
lecționata țării. Rezultatele au 
fost îmbucurătoare, cîțiva ju
cători necunoscuți impunîn
du-se selecției. Printre ei i 
Șunda, Moga, Mușat, St. Popa, 
Aron, Poșa. Aceștia, împreună 
cu mai vechi component! ai 
lotului (Speriatu. Ene, Toader, 
Cămătaru ; a absentat Chitaru) 
au fost convocați pentru meciul 
amical cu Ungaria, disputat 
miercuri dtipă-amiază, la Ora
dea. A fost prima lor confrun
tare internațională. Jocul, des
fășurat intr-un tempo viu, a 
plăcut spectatorilor orădeni. 
Selecționata noastră a avut o 
evoluție bună, a deschis sco
rul relativ repede, după care 
Cămătaru — . scăpat de cîteva 
ori singur spre poartă — și 
Vesa au ratat mari ocazii de 
gol. După egalare, tinerii noș
tri „tricolori" au apăsat pe ac
celeratorul tuturor ambițiilor 
lor, Vesa a marcat un gol

ANTRENORII
adversarul va căuta, duminică, 
să păstreze cit mai mult min
gea la mijlocul terenului, pen
tru a găsi breșele in apărarea 
noastră, mai ales că el nu prea 
are jucători de contraatac. 
Ne-am pregătit în această per
spectivă și vreau să cred că 
elevii mei vor ști să renunțe 
Ia înfloriturile tehnice, pentru 
a avea un plus de mișcare și 
de cursivitate în fața parte
nerului de întrecere".

ANGELO NICULFSCU (Spor
tul studențesc) : „Băieții mei 
așteaptă cu nerăbdare cuplajul 
în care, alături de Rapid, vor 
juca micul derby. Victoria asu
pra F.C. Olimpiei ne creează 
obligații și mai mari față de 
spectatori. Sper ca echipa noas
tră. care a marcat o frumoasă 
creștere de formă in jocul cu 
formația din Satu Mare, să facă 
un meci bun în compania Ra
pidului. Sper ca jucătorii mei, 
care au destule calități tehni
ce, să se angajeze cu hotărîre, 
astfel incit această tehnicitate 
să dea naștere unui joc combi- 
nativ și, mai ales, eficace. îmi 
pare bine că în meciul cu F.C. 
Olimpia echipa s-a angajat în 
totalitatea ei, că a forțat atacu
rile cu participarea întregii e- 
chipe și, în special, cu partici
parea fundașilor laterali, una 
din cheile jocului modern. Si
gur că un meci cu Rapid este 
deschis oricărui rezultat, de
oarece cuplajul bucureștean 
stimulează aproape întotdeauna 
ultimele energii ale jucătorilor, 
dar păstrăm speranța că în a- 
cest duel „aîb-negrii" noștri 
vor reuși să se impună".

foarte frumos, iar băimăreanul 
Lupău a pecetluit scorul final 
și victoria pe deplin meritată 
a echipei noastre de • juniori.

„Meciul cu Ungaria poate fi 
considerat ca un start bun — 
ne spunea, ieri, antrenorul 
Constantin Ardeleanu. Putem 
afirma, așadar, că există o bază 
de echipă ; o bază de la care 
sc poale porni pentru realiza
rea unui „11“ închegat, bine 
pus la punct. Lupău. St. Popa, 
Șunda îndeosebi — deși a e- 
voluat pd un post nou, mijlo
caș de acoperire — au avut 
comportări meritorii. Echipa 
a satisfăcut prin valențe de 
ordin fizic și tehnic. Continuă 
să fie deficitară, însă, la ca
pitolul tactică și aceasta da
torită. în mare măsură, și lip
sei sale de omogenitate. Răniîn 
descoperite posturile de extre
mă stingă (o soluție ar fi clu
jeanul PașcsHu) și fundaș la
teral stingă. In viitorul apro- 
pat sperăm să rezolvăm și a- 
ceste probleme".

La Oradea, printre cei mai 
buni jucători ai meciului amical 
cu Ungaria s-au numărat Șunda 
și St. Popa. Doi debutanți. 
Fapt îmbucurător. Rămîne de 
văzut în ce măsură atit ei, cit 
și coechipierii lor, la fel de... 
debutanți (Moga, Aron, Mușat, 
Poșa) vor confirma în conti
nuare. Primul prilej li se va 
oferi chiar miercurea viitoare, 
în partida amicală — retur cu 
Ungaria de la Budapesta și, 
apoi. în turneul de la Monaco, 
la care prima noastră selecțio
nată de juniori va participa 
intre 12 și 19 noiembrie. (L. D.)

TINERET-SPERANȚE

(N.R. Rezultatul corect al meciu
lui U.T.A. — „Poli" Iași, din etapa 
a Xl-a, este 1—1 (1—1) și nu 4—1 
(1—1) cum a apărut).

1. DINAMO 11 7 3 1 37— 9 17
2. F.C. Argeș 11 7 2 2 20—13 16
3. Univ. Craiova 11 5 5 1 17— 5 15
4. ,,Poli“ Iași 11 6 2 3 22—14 14
5. F.C. Constanța 11 6 2 3 17—11 14
6. .,Poli“ Tini. 10 6 0 4 18— 8 12
7. Steaua 11 5 2 4 16—15 12
8. Sp. studențesc 10 4 3 3 23—16 11
9. F.C. Bihor 11 4 3 4 23—26 11

10. S.C. Bacău 10 5 0 5 19—14 10
11. U.T.A. 11 3 3 5 8—11 9
12. ,U“ Cj.-Nap. 11 4 1 6 13—17 9
13. A.S.A. 11 3 3 5 16—21 9
14. Jiul 11 4 0 7 12—41 8
15. Rapid 10 1 5 4 9—1G 7
16. F.C. Olimpia 11 3 1 7 15—23 7
17. F.C.M. Reșița 11 3 1 7 8—25 7
18. C.F.R. 11 1 4 6 6—14 6

„CUPA A + T"
1. DINAMO 22 15 3 4 G5—21 33
2. Steaua 22 12 5 5 41—21 29
3. F.C. Argeș 22 11 6 5 31—24 28
4. Univ. Craiova 22 9 8 5 31—14 26
5. „Poli“ Iași 22 11 4 7 42—32 26
6. S.C. Bacău 20 11 1 8 32—24 23
7. F.C. C-ța 22 10 3 9 29—26 23
8. F.C. Bihor 22 9 5 8 36—38 23
9. Sportul stud. 20 9 4 7 36—27 22

10. „Poli“ Tim. 21 10 2 9 32—29 22
11. A.S.A. 22 8 5 9 32—35 21
12. ,.U“ Cj.-Nap. 22 7 3 12 27—31 17
13. Rapid 21 5 7 9 20—29 17
14. U.T.A. 22 6 5 11 21—31 17
15. F.C. Olimpia 22 6 5 11 27—40 17
16. F.C.M. Reșița 22 7 3 12 19—43 17
17. C.F.R. 22 4 7 11 14—28 15
18. Jiul 22 6 2 14 21—63 14

ACTUALITĂȚI

• ARBITRUL MECIULUI ROMANIA - 
SPANIA. U.E.F.A. a comunicat ieri fo
rului nostru de specialitate că a 
schimbat pe conducătorul jocului 
România — Spania, de la 16 noiem
brie. In locul Iul W. Hungerbuchler 
(Elveția) a fost delegat F. Waylland 
(R.F. Germania).
• DUBLA INT1LNIRE DE JUNIORI 

UNIVERSITATEA CRAIOVA - BOTEV 
VRAȚA. Miercuri, peste 7 000 de spec
tatori au asistat la revanșa dublei în- 
tîlniri dintre echipele de juniori alo 
Universității Craiova și Botev Vrața. 
Cu două sâptâmîni în urma, la Vrața, 
victoriile ou fost împărțite. Selecționa
ta a doua o clubului bulgar a cîști- 
got cu 2-1, în timp ce prima echipă 
de juniori a Universității a învins cu 
1-0. Miercuri, în ambele meciuri au 
cîștigat juniorii croioveni, cu același 
scor : 2-0. Golurile ou fost marcate de 
Popescu, pentru echipa a doua și Iri- 
mescu, pentru formația din campiona
tul republican. (M. VLÂDOIANU, 
coresp.).

• JOI 6 NOIEMBRIE, ETAPA A „CU
PEI ROMÂNIEI”. Federația a stabilit 
programul etapei ,.Cupei României* 
care va avea loc joi 6 noiembrie : 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc — Mi
nerul Gura Humorului, Lelea Bacău — 
Relonul Sâvinești, A.S. Miercurea Ciuc 
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej, C.S.U. 
Galați - F.C. Brăila, Chimia Rm. Vîl
cea — F.C. Șoimii Sibiu, Tractorul Bra
șov - Metrom Brașov, ICSIM Bucu
rești — Progresul București, Dacia 
Pitești — C.S. Tîrgoviște, Știința 
Petroșani — Metalul Drobeta 
Tr. Severin, Tehnolemn Timișoara — 
Dierna Orșova, F.I.L. Orăștie — Minaur 
Zlatna, Minerul Turț (Satu Mare) — 
Minerul Baia Sprie, Gloria Buzău — 
Cimentul Medgidia, Unirea Valea Iui 
Mihai — F.C. Baia Mare.

• DINAMO BUCUREȘTI - CAR PĂȚI 
SINAIA 5—2 (2—0). Miercuri, la Sinaia, 
echipa Dinamo București o susținut-un 
joc amical cu divizionara C Carpoți 
din localitate Folosind formația de 
bazâ. fâră Cheran, dinamoviștii ou cîș- 
tîgot cu 5—2 (2-0), prin golurile mar
cate de : Dumitrache, Lucescu, D. 
Georgescu, Custov și Dobrău. (V. 
FELDMAN — coresp.)

• ARBITRU CEHOSLOVAC IA ME
CIUL UNGARIA - ROMANIA (TINERET 
SUB 23 DE ANI). Partida amicolâ 
Unaoria — România (tineret sub 23 do 
ani), care se va disputa la 12 noiem
brie în localitatea Gyula va fi condu
sa la centru de arbitrul Geza P ine, 
din Cehoslovacia.

• CLASAMENTUL GOLGETERILOR.
lată situația din partea superioară a 
clasamentului golgeterilor Diviziei A 
după restanța disputata miercuri : 
11 qoturi : D. Georgescu (Dinamo) — 
3 din 11 m ; 7 goluri : M. Sandu
(Sportul studențesc), lordănescu 
(Steaua) — 3 din 11 m, 6 goluri ; 
Nemțeonu și Costea („Poli" lași).

in Divizia B

46 p — 8 p PENTRU GAZDE!
Etapa a, X-a a Diviziei B, 

desfășurată duminica trecută, a 
confirmat o stare de lucruri de 
mult cunoscută : avantajul gaz
delor este aproape inexpugnabil, 
o adevărată redută pentru echi
pele vizitatoare. Bilanțul punc
telor obținute este grăitor : in 
seria I localnicii au realizat 16 
puncte, în timp ce oaspeții 
doar două ; în seriile a n-a și 
a IlI-a raportul este de 15—3. 
Formațiile vizitatoare n-au 
cîștigat nici o partidă ! Puncta
jul general al etapei : 46 p — 
8 p pentru gazde !

Oare să fie atît de mare, di
ferența de valoare între o echi
pă ere joacă pe teren propriu 
și alta care se deplasează ? 
Dacă ne luăm după cifrele de 
mai sus, am putea răspunde 
„da", fără ezitare.

Adevărul e altul. Gazdele, in
tr-adevăr, joacă cu mai mult 
aplomb, sint preocupate mai 
mult de ofensivă, dar apelează
— și nu sint puține exemplele
— la mijloace nereguiamentare, 
îndeosebi Ia jocul dur. Aceasta, 
pentru că mulți arbitri închid 
ochii în fața infracțiunilor co
mise de jucătorii aflați pe teren 
propriu și devin foarte intran
sigenți cu... oaspeții. Vom da 
azi un exemplu : observatorul 
federal Tr. Moraru, prezent la 
meciul Dinamo Slatina — Voin
ța București, consemnează ur

mătoarele : „Arbitrajul slab și 
părtinitor. A permis jocul dur 
(de intimidare) al apărătorilor 
echipei gazdă. A dat foarte 
multe decizii eronate, care au 
dezavantajat formația oaspete''. 
Toți trei arbitrii, E. Călbăjos, 
A. Pop și T. Gaboș din Cluj- 
Nanoca, au primit nota 4.

Despre o atitudine nesportivă 
vorbește în raportul său și cu
noscutul arbitru Fr. Coloși — 
București, care a condus parti
da Victoria Călan — F.C. Baia 
Mare : „Consider că s-a greșit 
cînd s-a admis ca meciul F.C. 
Corvinul Hunedoara — Gloria 
Bistrița să se dispute simbătă. 
în această situație, a doua zi, 
supo.f erii hunedoreni s-au de
plasat în număr marc Ia Călan 
(localitate apropiată) unde... au 
dat tonul la o serie de mani
festări nesportive la adresa e- 
chipei oaspete (n.n. F.C. Baia 
Mare candidează cu F.C. Corvi
nul la primul loc in sena a 
IlI-a). Fiind vorba de două pre
tendente la locui îniii, jocurile 
lor trebuie să se dispute in a- 
celași timp". Iată, deci, cum 
pentru o echipă oaspete apar și 
alți adversari neprevăzuți. Și 
atunci să ne mai mire că oas
peții realizează destul de rar 
victorii ?

Iată programul și arbitrii 
etapei a Xl-a :

seria I : • C.S.M. Suceava — C.s.M. Borzești : A. Miinich 
(București) a F.C. Petrolul Ploiești — Unirea Focșani : V. Grig >- 
rescu (Craiova) • Gloria Buzău — Metalul Plopeni : C. Bărbulescu 
(București) a S.C. Tulcea — C.S.U. Galați : Șt. Constantinescu 
(București) • Celuloza Călărași — C.S. Botoșani : Gh. Retezau 
(București) a C.F.R. Pașcani — Victoria Tecuci : Al. Pirvu (Bucu
rești) • Viitorul Vaslui — Prahova Ploiești : N. Georgescu (Bucu
rești) • Cimentul Medgidia—F.C. Brăila : Gli. Vasilescu II (București) 
a F.C.M. Galați — Ceahlăul P. Neamț : R. Șerban (Craiova).

SERIA A II-A : • Progresul București — Automatica Alexan
dria : Șt. Marian (Sighișoara) a Ș.N. Oltenița — Metalul București : 
». Grozavu (Constanța) • Steagul roșu Brașov — C.S. Tîrgovlște : 
M. Izghireanu (Timișoara) a Chimia Tr. Măgurele — Autobuzul 
București : M. Vasiliu (Ploiești) • Metalul Mija — Metrom Brașov : 
D. Arndt (Iași) a Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo Slatina : C. Szilaghi 
(Baia Mare) a Tractorul Brașov — Minerul Motru : M. Sofronie 
(Timișoara) • Nitramonia Făgăraș — Electroputere Craiova : N. Rai- 
nea (Birlad) a Voința București — F.C.M. Giurgiu : C. Săndulescu 
(Vaslui).

SERIA A III-A : • Rapid Arad — Minerul Moldova Nouă : D. 
Ghețu (București) a Dacia Orăștie — C.I.L. Sighet : C. Ion iță I 
(București) • Unirea Tomnatic — F.C. Baia Mare : I. Urdea (Bucu
rești) a F.C. Șoimii Sibiu — C.F.R. Timișoara : N. Cursant (Ploiești) 
« Gloria Bistrița — Victoria Călan : M. Feciorescu (Bacău) a U.M. 
Timișoara — Mureșul Deva : Gh. Dumitru (București) • Metalur
gistul Cugir — Sticla Turda : V. Roșu (București) a Ind. șîrmei 
C. Turzii — F.C. Corvinul Hunedoara : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Se
verin) a Gaz- metan Mediaș — Victoria Cărei : T. Podaru (Brăila).



Scrisoare din Lisabona

LA HANDBAL FEMININ

românia Învingătoare in dubea 
INTILNIRE CU DANEMARCA

COPENHAGA, 30. Așa cum 
am anunțat, reprezentativa fe
minină de handbal a României 
a susținut in Danemarca două 
partide cu reprezentativa țării

Turneele zonale
de șah

FLORIN GHEORGHIU 
LIDER LA VRAȚA

Turneul zonal masculin de 
șah de la Vrața a continuat cu 
runda a 6-a, in care marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a ciștigat la Czerniak 
(Israel). Matulovici l-a invins 
pe Letzelter, iar celelalte parti
de s-au încheiat remiză.

în clasament conduc : Gheor
ghiu (România), Ermenkov 
(Bulgaria) și Sigur jonsson (Is
landa) — cu cite 4 p, urmați de 
Matanovici (Iugoslavia) — 3*/a 
p (1), Radulov (Bulgaria) și Ree 
(Olanda) — cu cite 3'.2.

★
Turneul zonal feminin de la 

Pola (Iugoslavia) s-a încheiat 
cu victoria maestrei bulgare Ta
tiana Lemaciko, care a totali
zat 13 p din 17 posibile. Maes- 
tra româncă Suzana Makai s-a 
clasat pe locurile 5—6, la egali
tate cu Maria Porubski (Unga
ria) — ambele cu cite 10 p.

După 7 runde, în turneul zo
nal masculin de la Reykjavik 
conduc Ribly (Ungaria) și Lie- 
berson (Israel) — cu cite 5V1 p 

CICLISTUL ROY SCHUITEN ÎNCEARCĂ

gazdă. în ambele confruntări 
victoria a revenit handbalistelor 
noastre, la scoruri concludente. 
Astfel, marți, la Holbaek, 
România — Danemarca 17—11 
(8—5). Golurile formației Româ
niei au fost înscrise de Șoș 7, 
Arghir 4, Luțaș 2, Mikloș 2, A- 
marandei și Petrovici. Miercuri, 
la Graested, România a ciștigat 
cu 13—10 întîlnirea cu Dane
marca. Au înscris Arghir 4, 
Mikloș 3, Petrovici 2, Cojocarii 
2, Hobincu 1 și Șoș 1.

în continuarea turneului său 
peste hotare, reprezentativa fe
minină de handbal a României 
joacă vineri (n.r. astăzi), la 
Neuhausen și duminică la Eis- 
lingen, în compania selecționa
tei feminine a R.F. Germania.

CUPA MONDIALĂ LA GIMNASTICĂ

DOI SPORTIVI ROMÂNI PE PODIUM
LONDRA, 30 (prin telefon). 

Prima ediție a „Cupei mondia
le" la gimnastică s-a încheiat 
miercuri-noapte, tîrziu, cu des
fășurarea finalelor pe aparate, 
atît la feminin cit și la mascu
lin. Dintre gimnaștii români 
prezenți în concurs, Teodora 
Ungureanu a avut cea mai bu
nă comportare, clasîndu-sc pe 
locul 2 la sol — la egalitate cu 
Elvira Saadi (U.R.S.S.), — pe 
locul 4 la sărituri și pe locul 6 
la bîrnă. Dan Grecu a ocupat 
locul 3 la inele, iar Anca Gri- 
goraș locul 5 la paralele.

Concursul feminin a fost do
minat de multipla campioană 
mondială și olimpică Ludmila 
Turișceva, învingătoare în toate

TURNEUL DE TENIS
DE LA PARIS

PARIS, 30 (Agerpres). —Tur
neul internațional de tenis care 
se desfășoară în sala „Pierre de 
Coubertin" din Pans a progra
mat primele partide din turul 
2 al probei de simplu bărbați. 
Jucătorul român llie Năstase 
l-a întîlnit pe Victor Petei 
(Paraguay), în fața căruia a 
ciștigat cu 6—2, 6—2. Argenti- 
neanul Guillermo Vilas l-a eli
minat cu 6—2, 6—4 pe australia
nul Barry Phillips Moore, iar o- 
landezul Tom Okker a dispus 
cu 7—5, 7—5 de polonezul 
Wojcek Fibak.

Alte rezultate : Dibbs — Pa- 
sarell 6—2, 6—3 ; Tanner —
Mitton 8—6, 8—7 ; Meiler — 
Molina 4 * 6, 6—*2, 6—3 ; Fillol 
— Hewitt 7—5, 2—6, 6—3.

S-au disputat și primele par
tide din proba de dublu : 
Stockton, Van Dillen — Neely, 
Svensson 9—8, 6—4 ; Moore,
Estep — Goven, Deblicker 6—3, 
9—7.

cele patru probe. tn finalele 
rezervate gimnaștilor, Mitsuo 
Tsukahara (Japonia) este singu
rul care a ciștigat două aparate 
(inelele și bara fixă) Iatâ-i și 
pe ceilalți învingători : Kajima 
Kajiama (Japonia) sol, Zoltan 
Magyar (R.P.U.) cai cu minere, 
Oleg Samugia (U.R.S.S.) sări
turi, Nikolai Andrianov (U.R.S.S.) 
paralele.

VIZITA LUI WILLI DAUME LA MOSCOVA
Willi Daume, vicepreședintele 

Comitetului Internațional Olim
pic, a sosit la Moscova, unde 
întreprinde o vizită la invitația 
Comitetului de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară din

COORDONATE 
SPORTUL

Odată cu revoluția de la 25 
aprilie 1974, sportul portughez 
a cunoscut, firește, importante 
prefaceri. Regimul fascist, este 
ușor de bănuit din ce pricină, 
nu manifesta interes pentru 
progresul fizic și pe plan spor
tiv al tineretului. O dovada a 
acestei atitudini stă în faptul 
că sportul în școlile primare și 
secundare nu era încurajat, 
doar sportul universitar era oi- 
recum stimulat, aceasta pentru 
că în universități ajungeau fiii 
claselor dominante și nu cei ai 
oamenilor muncii.

Nu era pentru nimeni un 
secret, de altfel, că dictatorul 
Salazar detesta activitatea spor
tivă. în Portugalia devenise foar
te cunoscută o anecdotă despre 
un director general care i-a pre
zentat lui Salazar un proiect 
pentru construirea unui bazin 
de înot. Dictatorul i-a răspuns 
sec: „Acum nici nu e vreme 
prielnică pentru bazine. Plouă 
și e prea frig"™

Prin urmare, pînă la 25 apri
lie 1974 sportul portughez se 
confunda cu cluburile și, firește, 
cu fotbalul, de altfel singura 
rațiune de a fi a acestor clu
buri. Regimul trecut pornea de 
la pasiunea frenetică a poporu
lui pentru fotbal, cu gîndul la 
beneficiile pe care le realiza din 
acesta. Sportul era însă folosit 
în interes publicitar și alimen
tat gu negri din Angola și Mo- 
zambic, pentru a se supervalo- 
riza unele sporturi necunoscute 
ca hocheiul pe rotile, in care 
Portugalia și încă o țară își dis
putau de regulă titlul mondial, 
dat fiind faptul că in alte țări 
acest sport nu se bucura de 
interes. Bine susținut de bănci

1980. în cursul vizitei, oaspete
le va purta convorbiri cu mem
bri ai Comitetului olimpic al 
Uniunii Sovietice și va conferi 
cu organizatorii Olimpiadei din 
1980.

NOI PENTRU 
PORTUGHEZ

și cu elementele provenite din 
Africa, fotbalul portughez cor. ta 
și contează în rîndul fruntași
lor in ierarhia mondială.

Aceasta era trista panoramă 
a sportului lusitan. Au existat 
și înainte voci care clamau in 
deșert necesitatea ca sportul să 
se instaureze în școli — cule 
unică de a-1 dărui întregului 
popor. Una din aceste voci a 
fost cea a ziarului „A Boia‘

în fine, a venit revoluția în 
prezent, nu se poate spune că 
treburile au progresat prea 
mult. Dar există, fără îndoială, 
o nouă optică în ceea ce privește 
sportul. Acum se prevede să se 
extindă sportul în rîndul mase
lor, iar această operă de râs- 
pîndire trebuie să înceapă cu 
școala. Este insă clar că in pre
zent marile și complexele pro
bleme care frămîntâ în primul 
rînd Portugalia fac ca sportul 
să figureze deocamdată pe pla
nul al doilea.

Odată cu naționalizarea băn
cilor, cluburile au pierdut un 
suport solid și astfel fotbaiul 
portughez ființează pe un plan 
mai modest, mai economic. Dar 
aceasta a adus cluburile lusita
ne la un nivel de egalitate, un
de titlul de campioană nu mai 
este o problemă de rezolvat în 
doi, ci și prin intervenția altor 
cluburi, pînă acum de condiție 
inferioară, cum ar fi Boavista 
și Belenenses. Acum se pune 
problema democratizării fotba
lului.

Deocamdată se lucrează pen
tru punerea unor temelii noi 
sportului. Se știe că trebuie mai 
întîi să se formeze profesori și 
tehnicieni care să pună umărul 
la edificarea unei opere gran
dioase, utilă poporului. Știm că 
este vorba de strădania mai 
multor generații, pornindu-se 
practic de la zero, pentru că 
trebuie obișnuit poporul cu 
practicarea sportului. Și știm că 
această obișnuință trebuie crea
tă mai întîi în școli.

CARLOS MIRANDA
director al ziarului „A BOLA*

— Lisabona

DOBORIREA RECORDULUI MONDIAL AL OREI iN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
Ciclistul olandez Roy Schui- 

ten, campion mondial ia urmă
rire și cîștigător al „Marelui 
Premiu al Națiunilor", se află 
în prezent la Ciudad de Mexico, 
unde se pregătește, pe velodro
mul olimpic, în vederea unei 
tentative de doborîre a recor
dului mondial al orei.

După cum se știe, recordul 
aparține, din anul' 1972, belgia
nului Eddy Merckx cu 49,431 
km.

Roy Schuiten este asistat la 
antrenamente de belgianul Fer
dinand Bracke, fost recordman 
al orei, în 1967, cu 48,093 km.

COMUNICAT C.N.E.F.S.
în perioada 28—30 octombrie 

1975 a avut loc la București cea 
de a Il-a ședință a Comisiei 
mixte permanente de colabora
re între Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport și 
Comitetul General al Sporturi
lor și Turismului din R. P. Po
lonă.

Comisia a examinat modul în 
care se realizează prevederile 
protocolului de colaborare și ale 
planului de schimburi de dele
gații sportive pe anul 1975 și a 
constatat cu satisfacție că aces
tea se îndeplinesc în condiții co
respunzătoare.

Cu acest prilej, s-a efectuat 
un util schimb de păreri într-o 
serie de probleme actuale din 
domeniul sportului și s-a sem
nat Protocolul de colaborare 
pentru anul 1976.

Președintele C.N.E.F.S., gene
ral lt. Marin Dragnea s-a întîl
nit cu delegația Comitetului 
General al Sporturilor și Turis
mului, condusă de Boguslaw 
Ryba, vicepreședinte, cu care 
s-a întreținut în mod cordial.

Lucrările Comisiei mixte per
manente s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțe
legere reciprocă.

DANEZII AU AVUT
Miercuri seara au avut loc 

cîteva meciuri în cadrul cam
pionatului european de fotbal. 
Iată unele amănunte și clasa
mentele în urma acestor par
tide..

în grupa a 4-a, la meciul de 
la Glasgow, dintre Scoția și Da
nemarca, cei 50 000 de specta
tori au trecut prin mari emoții 
în prima repriză. Gazdele au 
atacat continuu, dar portarul 
danez Ben Larsen (cel mai bun 
de pe teren) a fost imbatabil. 
La un contraatac, oaspeții reu
șesc să deschidă scorul prin 
Lars Bastrup (min. 21). După 
gol, aceeași ijnagine : atacă sco
țienii, danezii se apără impe
cabil, în frunte cu temerarul lor 
portar, iar scorul rămîne favo
rabil oaspeților. După pauză 
însă, se schimbă situația. Sco
țienii dezlănțuie atacuri puter
nice chiar de la începutul re
mizei secunde reușind să în-

SPERANȚE PÎNĂ
scrie în mai puțin de 15 mi
nute. trei goluri, prin Dalglish 
(min. 48), Rioch (min. 53) și 
McDougall (min. 62). Astfel, 
meciul se termină cu rezultatul 
de 3—1 (0—1) în favoarea gaz
delor. Norvegianul Nyhus a 
condus echipele : SCOȚIA : 
Harvey — McGrain, Jackson, 
Graig, Houston, Rioch, Hart
ford, Gemmil, Lorimer, Dal
glish, McDougall (Parlane) ; 
DANEMARCA : B. Larsen — 
J. Hansen, Jensen, L. Larsen, 
Andersen, Soerensen, Tune, H. 
Hansen (Nielsen), Holding, Bas
trup, Nygard.

înaintea ultimelor două me
ciuri, Romania — Spania (16 
noiembrie) și Scoția — Româ
nia (17 decembrie), clasamen
tul se prezintă astfel :
1. Spania
2. Scoția
3. România
4. Danemarca

53208-48
5 2 2 1 7- 5 6 
41308-35 
6015 3-14 1

în grupa a 3-a,

IN MINUTUL 48.,
cu Elveția (12 noiembrie) și in 
deplasare cu Turcia (23 noiem
brie). Iată clasamentul înaintea 
ultimelor partide :

- - ' 6
4
5
5

★ 
grupă

1.
2.
3.
4.

Irlanda 
U.R.S.S. 
Turcia
Elveția

3 1
3
1
1

0
2
1

2 
1
2
3

11- 5
6- 4
4-10
4- 6

7
6
4
3

a C.E., me-

BASCHET • La Pireu, într-un 
meci pentru primul tur al „Cupei 
Cupelor", echipa masculină Olym- 
plakos a întrecut cu 89—63 (41—36) 
formația Hapoel Gvat Jagur (Is
rael).

CICLISM • Cursa de 6 zile des
fășurată pe velodromul acoperit 
din Frankfurt pe Main s-a încheiat 
cu victoria cuplului Ren6 Pijnen 
(Olanda) — Gtinter Haritz (R.F. 
Germaria), care a totalizat 534 p. 
Pe locul secund s-a clasat pere
chea Patrick Sercu (Belgia) — Die
trich Thurau (R.F. Germania) — 
454 p.

HALTERE @ Concursul interna
țional de categorie supergrea-des
fășurat în sala „Crystal Palace" 
din Londra a fost ciștigat de spor
tivul bulgar Hrlsto Placikov, care 
a totălizat la cele două stiluri 
412,500 kg (187,500 plus 225). Pe 
locurile următoare, Andrei Enal- 
diev (U.R.S.S.) — 400 kg șl Jan 
Nagy (Cehoslovacia) — 390 kg. 
Campionul mondial Vasili Alek
seev (U.R.S.S.), accidentat și bul
garul Valentin Hristov, gripat, nu 
au participat la întreceri.

HOCHEI • La Dresda în meci 
revanșă selecționata R.D. Germa
ne a învins pe cea a Iugoslaviei

cu 6—2 (1—1, 2—0, 3—1). In primul 
joc, disputat la Cottbus, hochelștii 
din R.D. Germană cîștigaseră cu 
7—3.

FOTBAL • „Cupa Americii de 
Sud" a fost cîștigatâ la actuala 
ediție de selecționata Peru. In ul
timul joc, disputat la Caracas, fot
baliștii din Peru au întrecut cu 
1—o (0—0) formația Columbiei. Go
lul victoriei a fost înscris (min.

• PE SCURT •
25) de cunoscutul internuvioual So
ții • La Patras s-a disputat me
ciul dintre Grecia și Polonia, con- 
tînd pentru campionatul european 
de fotbal rezervat echipelor de ti
neret. Au învins fotbaliștii greci, 
cu 2—1 (1—0). o Echipa poloneză 
Pogon Szczecin, aflată în turneu 
în R.D. Germană, a jucat la Berlin 
cu formația locală Dynamo. Gaz
dele au cîștigat cu 2—1 (0—1).
• De la secretariatul Federației 
internaționale de fotbal s-a anun
țat că tragerea la sorți a grupelor 
eliminatorii pentru viitorul cam
pionat mondial din anul 1978 se va 
efectua la 20 noiembrie, la Ciudad 
de Guatemala, cu prilejul reuniu
nii Comitetului F.I.F.A.

ȘAH • In runda a 13-a a tur
neului internațional de la Szolnok 
marele maestru sovietic Vâslii 
Smîslov a remizat cu Flesh, rezul
tat consemnat și în partidele Bilek 
— Barczay, Farago — Vesterinen 
și Dely — Liebert. Benko a cîști
gat la Zaițev, iar Hernandez l-a 
învins pe Rajna. Lider al clasa
mentului se menține Smîslov 
(U.R.S.S.) cu 9 p, urmat de 
Barczay (Ungaria) — 8 p și Veste
rinen (Finlanda) 7 p.

TENIS • Din New York se a- 
nunță ca incertă participarea te- 
nismanului Jimmy Connors la 
„Turrieul campionilor", programat 
între 30 noiembrie și 7 decembrie 
la Stockholm. Absența lui Connors 
de la acest turneu ar fl motivată 
de faptul că în acea perioadă cam
pionul american nu este disponi
bil, avînd alte angajamente stabi
lite anterior. • In cadrul turneului 
de la Manila, jucătorul indian Vi
jay Amritraj l-a eliminat cu 6—2, 
6—4 pe americanul Alex Mayer, iar 
Brian Gottfried a dispus cu 2—6 
6—0, 6—3 de Jiirgen Fassbender. 
Alte rezultate : Lutz — Solomon 
6—1, 6—0 ; Ramirez — Gisbert 6—2, 
6—3 ; Orantes — Warwick 6—2, 
4—6, 6—4 ; Case — Fairlie 6—2, 
6—2 ; Crealy — Masters 6—3, 6—3.

La Belfast, ____ _ . ,
Irlanda de Nord a dispus cu 
3—0 (2—0) de Norvegia, prin 
punctele marcate de Morgan, 
Mclllroy și Hamilton, în a- 
ceastă grupă, Iugoslavia 
poate considera calificată, de
oarece numai o înfrîngere pe 
teren propriu, la două goluri di
ferență în fața Irlandei de 
Nord, ar putea aduce pe locul 
întîi pe jucătorii irlandezi. 
Ultimul meci este programat la 
Belgrad, la 19 noiembrie. Iată 
clasamentul 
joc : 
1.
2.

Iugoslavia 
Irlanda de

se

înaintea acestui

3.
4.

Suedia 
Norvegia

în prima 
ciul dintre Cehoslovacia și An
glia, desfășurat la Bratislava 
(întrerupt — din cauza cețu — 
miercuri seara după 17 minute, 
la scorul de 0—0) a fost reluat 
joi după-amiază în întregime, 
cu asentimentul ambelor forma
ții și a delegatului U.E.F.A. 
Meciul s-a încheiat cu victoria 
la limită a gazdelor : 2—1 (1—1). 
Englezii au deschis scorul in 
min. 27 prin Channon (în urma 
unei dubioase poziții de ofsaid), 
apoi gazdele au egalat prin 
Nehoda (min. 45), care a reluat 
cu capul cornerul 
Massny. Imediat 
(min. 47), gazdele 
scorul final prin 
de Galiș (cu capul la o centra
re a aceluiași Massny). în con
tinuare, timp de aproape 20 de 
minute, englezii forțează egala- 
rea, pe care însă nu o reușesc.

Arbitrul italian Michelotti a 
condus echipele: CEHOSLOVA
CIA : Viktor — Jurkemik, On- 
drus, Pivarnik, Gogh (Dobias) 
— Knopp, Bicowski, Pollak — 
Galiș, Nehoda, I ' 
GLIA : Clemence 
Gillard, 
Francis, 
Clarke 
Bell. Clasament :

5
4
3
4 

meciuri : Portu-
Cehoslovacia (12 no-

executat de 
după pauză 
au stabilit 

golul marcat

Massny. AN- 
! — Maddeley, 
McFarrland — 

(Thomas), 
Mc

Todd, ...
Channon 

■ Keegan, Donald,11- 4 80 15 4
Nord

5 3
6 3
6 1 

★ 
6-a,

0
0
0

2
3
5

8- 4
8- 9
5-15

6
6
2

1.
2.
3.
4.

în grupa
Irlanda a furnizat o mare sur-

a la Dublin,

3
3
1
0

1 
0
1
0

1 
1 
1
4

10— 2
11—
2—
0—12

4
5

7
6
3
0

priză, învingînd cu un scor ca
tegoric echipa Turciei : 4—0 
(3-0).

în această grupă, Irlanda și-a 
încheiat meciurile, în timp ce 
prima candidată la locul 1 ră
mîne reprezentativa U.R.S.S., 
care va juca pe teren propriu

Anglia
Cehoslovacia 
Portugalia 
Cipru
Următoarele

galia 
iembrie) ; Portugalia — Anglia 
(19 noiembrie) ; Cipru — Ceho
slovacia (23 noiembrie) ; Portu
galia — Cipru (3 decembrie); 
Prin urmare, lupta pentru pri
mul loc în grupă rămîne des
chisă între Anglia, Cehoslovacia 
și Portugalia.
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