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TOVARĂȘUL MICOLAE CEAUȘESCU i „Cupa tineretului44

A PARTICIPAT LA ȘEDINȚA FESTIVA
i
I REUȘITELE DEBUTULUI
I SE CER CONTINUATE
I

-j
IIn mijlocul

r :

Cea de a treia ediție a „Cu
pei tineretului" s-a înscris încă 
de la debutul său, care a avut 
loc duminică în întreaga țară, 
pe coordonatele 
petiție sportivă 
mare amploare, 
C.N.E.F.S., în

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat 
luni dimineața la ședința fes
tivă, găzduită in marea sală 
a Palatului Republicii, care a 
marcat deschiderea Congresu
lui al X-Iea al Uniunii Tinere
tului Comunist, a 
X-a Conferințe a

celei de-a 
Uniunii A-

Mi ine r etapa

Co-
cc- 

Na-

pionierilor veniți din toate colțurile patriei.
sociațiilor Studenților 
muniști din România și a 
lei de-a IH-a Conferințe
ționale a Organizației Pionieri
lor, constituite intr-un adevă
rat forum politic al tineretului 
patriei noastre, angajat activ și 
responsabil în eforturile între
gii națiuni pentru înfăptuirea 
programului partidului.

...Este ora 3,00. La intrarea 
în sală, secretarul general al 

ceilalți conducători 
stat sînt întîm-

pinați cu însuflețite aplauze, 
ovații și urale. Clipe în șir se 
scandează cu înflăcărare, într-o 
firească și simbolică alăturare, 
numele partidului și al secreta
rului său general — „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușcscu-P.C.R.“.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, într-o impresionan
tă unitate de simțire și gîndire, 
sint reafirmate sentimentele de

I
I
I

partidului, 
de partid și de

a Xlll-a

a Diviziei A la fotbal

MULTE PARTIDE
ECHILIBRATE ÎN PROGRAM

(Continuare in pag. a 4-a)

| PROGRAMUL „RUNDEI"
JiUL — UNIV. Craiova

<; „U“ Cluj-Napoca— RAPID
F.C.M. Reșița
F.C. ARGEȘ

— F.C. BIHOR
— S.C. Bacău 
(meci televizat)
— POLIT. lași

i
I
I

La puține ore după disputa
rea marelui derby al primei 
«noastre divizii la fotbal, în care 
^protagonistele întrecerii actua
te, Dinamo și Steaua, au ofe-

CLASAMENTUL -LA ZI
1. STEAUA
2. Dinamo
3. ASA Tg. M.
4. Poli, lași
5. S.C. Bacâu
6. F.C. Bihor
7. F.C. Argeș
8. Rapid
9. FCM Reșița

10. Univ. Craiova
11. Sportul stud.
12. FC C-ța
13. „Poli" Timiș. 

14—15. FC Olsmp. 
14—15. CFR Cj-Nap.

16. „U" Cj.-Nap.
17. U.T.A.
18. Jiul Petroșani

12 7
8
6
6
6
5
4
5
5
4
5
5
4
3

12
12
12
11
12
12
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12

1 28— 9
3 31—15
4 19—15 
4 21—18 
4 13—11
4 14—13
3 12—12

3
3
3

4
1
2
2
1
3
5
2 5
2 5
3 5

5
6
5
5
5
7
7
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14
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13
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11
11
11
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ale cărui eco-rit un spectacol
uri încă nu s-au stins — iată, 
o nouă etapă, a XlII-a, este 
programată miine în 8 orașe 
din țară.

Steaua și Dinamo (locurile 1 
și 2) vor juca pe teren propriu. 
Ele pornesc, indiscutabil, ca

favorite în meciu
rile cu Politehnica 
Timișoara și Poli
tehnica Iași. Dar atit Steaua, cit 
și Dinamo au, insă, marea o- 
bligație — mai ales după spec
tacolul oferit duminică zecilor 
de mii de 
telespectatori 
ștacheta evoluției 
celași nivel 
apreciat. Cu 
cu cit etapa 
în realitate, 
mă verificare, 
ciale, a componenților lotului 
reprezentativ înaintea me
ciului de la 16 noiembrie.

Runda a XIII-a oferă, 
rest, o suită de meciuri în 
neral echilibrate, în care 
chipele aflate în deplasare, mo- 
bilizindu-se la maximum, pot 
obține puncte care să le îm
bunătățească poziția în clasa
ment. Două formații — F. C. O- 
limpia Satu Mare și ,,U“Cluj-Na- 
poca — vor căuta să-și înscrie 
in palmaresele lor victorii, mai 
ales că succesele 
în ultima vreme , vnunu 
adăpostul cărora să sc poată 
pregăti în liniște, 
de întrerupere a 
lui.

DINAMO
(stadion Dinamo)
F.C. OLIMPIA
STEAUA
(stadion Steaua)

F.C. Constanța
Toate partidele încep la ora 14.

— CFR Cluj-Nopoca
— „POLI" Tim.

— ASA Tg. Mureș

I
I
I
I

reușitei. Com- 
de masă 
organizată 

colaborare 
ceilalți factori cu atribuții, 
baza Hotărîrii Plenarei C.C. 
P.C.R. cu privire Ia dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului, se înscrie ca un mij
loc eficient de întărire a or
ganismului, de dezvoltare fi
zică armonioasă, de ridicare a 
capacității de muncă.

O pagină specială 
recent în coloanele 
precum și relatările 
eași perioadă ale coresponden
ților noștri voluntari au evi
dențiat pregătirile intense e- 
fectuate pentru a se asigura un 
cadru propice de desfășurare 
confruntărilor la probele pre
văzute în program, cît și la 
alte discipline. Eficiența muncii 
factorilor responsabili s-a vă
zut materializată în modul 
cum s-au desfășurat cele din
ții dispute. Elocvent, în aceas
tă direcție, este faptul că în 
Capitală au fost prezenți peste 
10 000 de participant la sta
dionul Tineretului, pe bazele 
sportive din cartiere — Cire- 
șari, Titanii, Voinicelul — sau 
ale asociațiilor sportive. De a- 
semenea — după cum ne-a 
transmis corespondentul nos
tru din Reșița, D. Glăvan — 
în județul Caraș-Severin, la 
Reșița, Bocșa, Oravița, Caran
sebeș, Moldova Nouă s-au în-

de 
de 
cu 
în 
al

publicată 
ziarului, 

din ace-

trecut peste 8000 de tineri spor
tivi. Un număr mare de con- 
curenți, peste 5000 — aflăm
din relatarea lui Tr. Barbăla- 
tă — a fost înregistrat și la 
Giurgiu. Vești asemănătoare 
ne-au sosit și de la Bistrița, 
Tr. Măgurele, Timișoara, Cra
iova, Bacău ca să dăm doar cî- 
teva exemple.

Elevii ți studenții in prim 
planul întrecerilor

O participare numeroasă s-a 
înregistrat din partea elevilor 
și studenților, dovedind intere
sul cu care sînt privite educa
ția fizică și sportul de către 
tineretul studios. De notat că 
ei au avut în cadrele didacti
ce de specialitate inimoși în
drumători. Spre exemplu, am 
reținut din corespondența trans
misă de P. Arcan : ,,In centrul 
civic al orașului Timișoara pes
te 3500 de pionieri, școlari, stu- 
denți și tineri muncitori au luat 
parte la o întrecere de cros. 
De subliniat aportul unor pro
fesori de educație fizică D. 
Istăncscu (Șc. gen. 22), N. Rei
ter (Șc. gen. 8), I. Stein (Lie. 
2), Helga Curcan (Șc. gen. 21) 
șl G. Schmidt (Lie. Lenau)“. Și 
la Giurgiu, s-au aflat în prim 
plan elevii, remareîndu-se cei 
de la Liceele „T. Maiorescu", 
Industrial-textil și nr. 2, pre
cum și reprezentanții Grupului 
școlar de marină. Un exemplu 
asemănător au oferit — după

(Continuare in paa. 2-3)

La actuala ediție a „Cupei tineretului" a fost consemnată, încă de 
la debut, o participare mai numeroasă a fetelor, dovadă și imagi
nea surprinsă la crosul ce s-a desfășurat la stadionul Tineretului 
din Capitală. Foto : I. MIHAICA

RUGBYȘTI! DE LA WAITEMATA (Noua Zeelandă)sau 
mențină 

la a- 
unanim 

mult, 
este, 
ulti-

spectatori
- să 

lor 
ridicat, 

mai 
mîine 

o 
în meciuri ofi-

atît 
de

Și

in 
ge- 

e-

le-au ocolit 
victorii la

în perioada 
campionalu-

Miercuri, primul

AU SOSIT ÎN CAPITALĂ
meci al turneului, la Constanța, cu Farul, campioana țării

campi- 
provinciei 

a
După 
meci 

va evolua miercuri la 
Constanța în compania forma
ției Farul, campioana țării noas
tre.

Lotul rugbyștilor neo-zeelan- 
dezi cuprinde 26 de 
Oaspeții au sosit în 
după un turneu de 
ciuri susținut în 
33—3 cu selecționata 
lui, 60—16 cu echipa din 
gașca și 28—10 cu XV-le 
Split. De la căpitanul lui Wai
temata, John Hart, am aflat și

Echipa Waitemata, 
oana de rugby a . 
Auckland (Noua Zeelandă), 
sosit aseară în Capitală. ~ 
cum se știe, în primul 
ea va evolua miercuri

jucători. 
România 

trei me- 
Iugoslavia: 

Zagrebu- 
Ma- 
din

formația care va fi aliniată 
miercuri la Constanța : Ri
chards — Henley Smith, 
Thompson, R. Vuksich, Oxen- 
ham — Harris, J. Hart — I. 
Hart, Rastovich, Qucdley — Bu- 
log (A. Jelicich), Baker — B. 
Alien, Moros, Dalziel. în cursul 
după-amiezii de marți, oaspeții 
vor efectua un antrenament de 
acomodare, la Constanta.

Gît privește pe Farul, prof. 
M. Naca, antrenorul echipei 
campioane, ne-a comunicat ur
mătorul XV: St. Cristea — Ia- 
nusevici, Motrescu, Costenco, 
Gh. Dinu — Bucos, Olteanu (N. 
Dinu) — A. Cristea, Dărăban,

— Io- 
Pcire

Borșaru — Mușat, Celca 
niță, Crăciun (Grigore), 
(Băcioiu). Este echipa pe care 
prof. Naca a folosit-o și în me
ciul cu Steaua, cel mai dificil 
dintre cele susținute in prima 
parte a campionatului Diviziei 
A.

La Constanța preparativele 
pentru acest inedit meci inter 
național au fost încheiate. In- 
tilnirea Farul — Waitemata se 
va desfășura pe stadionul „1 
Mai“, de la ora 16 în cuplaj 
cu cea de fotbal, dintre F.C. 
Constanța și A.S.A. Tg. Mureș, 
și va fi condusă de arbitrul C. 
Udrca.

T. STAMA



ATENȚIE DEOSEBITA

în Divizia A, la baschet

tineri (unii dintre ei

TINERILOR JUCĂTORI

După desfășurarea a trei etape, 
clasamentul campionatului re
publican de baschet masculin a 
prins un contur mai clar. Așa 
cum ne-au obișnuit în ultimele 
două decenii, Dinamo și Steaua 
și-au depus candidatura la ti
tlu, ambele echipe prezentînd 
loturi redutabile și beneficiind 
dc condiții de pregătire superi
oare celorlalte divizionare A ; 
pentru celelalte patru locuri ca
re asigură plasarea în turneul 
1—6 al competiției, s-au angajat 
— într-o dispută care se a- 
nunță foarte atractivă — for
mațiile Universitatea Cluj-Na
poca (deși retragerea din acti
vitate a maestrului sportului 
Horia Demiăn se resimte, încă), 
Universitatea Timișoara (în ciu
da potențialului evident slăbit 
prin plecarea, la alte echipe, a 
jucătorilor Czmor, Cîmpeanu, 
Minius, Roxin și Weber), Rapid, 
I.C.E.D., Farul și I.E.F.S. Cît 
privește formațiile C.S.U. Bra
șov, Politehnica București, Poli
tehnica Iași și A. S. Armata 
București, se pare că~ ele vor 
purta pină la urmă povara 
spectrului retrogradării, dar 
surprizele nu sînt excluse. în 
acest sens, ne gîndim la capaci
tatea insuficient exploatată a 
lotului ieșean.

încheind aceste succinte apre
cieri, vom aborda cîteva pro
bleme scoase în evidență de 
desfășurarea meciurilor de pină 
acum. Ne vom referi, în primul 
rînd, la confirmarea (încă o 
dată) a posibilităților sporite ce 
le creează meciurile duble veri
ficării potențialului tuturor celor 
12 jucători ai fiecărei echipe. 
Necesitatea de a suporta cît mai 
bine efortul solicitat de disputa
rea a două partide în circa 16 
ore îi obligă pe antrenori să 
ruleze întregul lot, ceea ce în 
campionatul trecut se petrecea 
foarte rar. în mod deosebit ne 
bucură utilizarea baschetbaliști-

Aruncă la coș Oc- 
zelak (Steaua), un 
tinăr consacrat ; 
se opune (dar 
intirziere) Pomîrlă 
(Politehnica Iași), 
o speranță in de

venire.

Foto : V. BAGEAC

lor
juniori), printre care se află și 
candidații la selecționarea în 
reprezentativa României (Mă- 
gureanu, Boișteanu de la Poli
tehnica Iași), Neagu (Steaua), 
Mihalache („U“ Cluj-Napoca), 
Plămadă (Politehnica Bucu
rești), Stratulat și Chioreanu 
(A. S. Armata) ș.a. în legătură 
cu t , 
trenorului 
prof. D.
„Antrenorii 
au datoria 
ocupa în mod special de jucă
torii apți să fie selecționați în 
echipa națională, urmărir.du-lc 
permanent evoluția tehnică și 
comportarea disciplinară. Mă 
refer mai ales la elementele ti
nere, cărora le sînt necesare o 
cantitate de muncă mult mai 
mare decit pină acum și un

s. Ari----- , ------ „
aceștia, vom reda opinia an- 

lotului republican, 
Evuleț - Colibaba : 
formațiilor de club 

de onoare de a se

plus dc exigență asupra calității 
antrenamentului".

într-adevăr, actualei generații 
de speranțe — dotată cu mulți 
baschclbaliști cu reale perspec
tive — i se cuvine o grijă a- 
parte, pentru a se evita apari
ția rebuturilor, așa cum s-a pe
trecut — din păcate — cu mulți 
baschetbaliști ajunși „foste spe
ranțe".

CLASAMENT

10—1

D. STĂNCULESCU

1. Dinamo 6 6 0 602—399 12
2. Steaua 6 6 0 539—366 12
3. ..U“ Cj.-Nap. 6 4 2 407—351 10
4. Univ. Tim. 6 4 2 375—355 10
5. Rapid 6 4 2 404—419 10
6. I.C.E.D. 6 3 3 414—428 9
7. Farul 6 3 3 516—559 9
8. I.ET.S. 6 2 4 432—514 8
9. CSU Brașov 6 2 4 428—445 8

-11. Polit. Buc. 6 1 5 420—509 7
Polit. Iași 6 1 5 441—530 7

12. A.S.A. Buc. 6 0 6 538—461 6

ST

In „Cupa F. R. Rugby“

UNSCORRARIS1M:85 3!
S-au disputat partidele eta

pei a doua a „Cupei Federa
ției Române de Rugby", înche
iate cu rezultate normale :

SERIA I : Știința Petroșani— 
Agronomia Cluj-Napoca 15—0 
(11—0). Au înscris Chirițâ (1. 
p.), Tufeanu, Abribula și FI. 
Constantin (încerc.). „V“ Timi
șoara — C.S.M, Sibiu 30—3 
(24—0).

SERIA A II-A : Sportul stu
dențesc — Vulcan 85—3 (28—0)! 
Scor rarisim, dar care reflectă 
neta diferență de valoare din
tre garnituri. T. C. Ind. Con
stanța — Minerul Gura Humo
rului 4—3 (0—3).

SERIA A IlI-a : Steaua — 
Politehnica Iași 22—3 (16—3).
Chiar fără Postolachi, Durbac, 
Munteanu, Murariu și Cioarec, 
formația militară s-a impus 
clar în fața studenților moldo
veni, care au jucat cam dur. 
Au punctat : Braga (2 încerc.), 
Pojar (încerc.), R. Ionescu (2 
„drop") și Achim (2 tr.) — 
pentru Steaua, respectiv Mi- 
halcea (1. p.). Olimpia — Gri- 
vița Roșie 6—7 (6—3). Foarte 
tînăra echipă trimisă în teren 
de Viorel Moraru și Radu De- 
mian a jucat bine, promițățot, 
grivițenii reușind, astfel, să-și 
ia revanșa în fața Olimpiei...

SERIA A IV-a : Gloria — 
Farul 0—0. Și campionii au ali
niat o formație de perspectivă, 
care a reușit un joc plăcut în 
compania revelației momentu
lui — Gloria. Rulmentul Bir- 
lad — Dinamo 3—17 (0—17). Re
alizatori : Aldea (încerc, și 1. 
p.), Marin (încerc.), Ioniță 
(1. p.), Dragomirescu („drop"), 
respectiv L. Ciorici (1. p.). (Co
respondenți : Em. Neagoe, C. 
Crețu, C. Popa, N. Ștefan, D. 
Diaeonescu, D. Moraru - Slivna, 
E, Solomon).

*\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

LA TIIIGU SECUIESC,
SEZONUL ATLETIC

NU S-A ÎNCHEIAT!
. Orașul Tirgu 

să devină unul ______  __
rezistență ale probelor de semi- 
fond și fond în atletismul nos
tru. Nu mal departe decit 
campionatele 
cros desfășurate .... ___ _ ___
două săptămîni la Sibiu, atleții 
asociației Tractorul Tirgu Secu
iesc, pregătiți dmantrenorul A- 
tila Kalit au cîștigat două titluri 
de campioni (Erszebet Ambruș 
la junioare II, recordmană a 
țării și în probele de pistă și 
Gydrgy Marko la juniori III). 
O explicație a acestor succese 
și — totodată — o dovadă a pa
siunii pentru atletism a antre
norului Kalit și a atenției a- 
cordată acestui sport de orga
nele sportive locale o constituie 
frumoasa manifestare desfășu
rată duminică 2 noiembrie : 
„Crosul băilor Balvanyos". Or
ganizat în localitatea balneară 
cu același nume (aflată la 20 
km de Tirgu Secuiesc) de aso
ciația Tractorul în colaborare 
cu Comitetul Orășenesc pen
tru Educație Fizică și Sport 
Tirgu Secuiesc, crosul s-a bucu
rat de participarea a peste 250 
de copii și juniori din Tirgu Se
cuiesc, Sfîntu Gheorghe, Odor- 
heiul Secuiesc, Brașov și Bara- 
olt. Tot aici s-a desfășurat apoi 
„Crosul fetelor din Covasna". 
care a adus la start peste 100 
de participante de la Confecția 
Tg. Secuiesc, Textila Sf. Gheor
ghe și Liceul agricol Tg. Secu
iesc.

Rezultatele alergărilor au, de 
această dată, mai puțină impor
tanță. Esențială ni se pare ati
tudinea față de atletism, față; 
de alergări, la Tirgu Secuiesc. 
Calendarul oficial s-a încheiat 
de cîteva săptămîni, dar viitorii 
performeri nu au nevoie doar 
de campionate sau de con
cursuri republicane ! Atletism 
în noiembrie la Tirgu Secuiesc 
— iată un frumos exemplu și 
pentru „case mai mari"... 
(Vi. M.).imSivu

Secuiesc tinde 
din centrele de

republicane 
în urmă

la
de
cu

CONGRESUL A.E.A.

între 6 și "10 noiembrie se 
va desfășura 18 Roma cel de-al 
4-lea congres al' Asociației Eu
ropene de Atletism. Pe ordinea 
de zi a lucrărilor figurează, in
tre altele : alegerea președinte
lui A.E.A., a secretarului onori
fic, a unor noi membri în con
siliul A.E.A., stabilirea calen
darului internațional pe 1976.

„CUPA
(Urmare din pag. I)

cum ne spunea, telefonic, I. 
Jura — și manifestările orga
nizate la Deva, cum este cazul 
concursului de cros, dominat 
de sportivii elevi : Marinela
Manate, Viorica Lupu, Gh. Vuz- 
dugan (Lie. 2 Deva) și Gh. 
Sutschi (Șc. sp. Petroșani). La 
Botoșani, la cros și tenis de 
masă, s-au aflat în frunte re
prezentanții Lie. ,,M. Emines- 
cu“ (Viorica Goguțanu), Lie. 
construcții (L. Vlădeanu), Gr. 
școlar sanitar (Ana Cordunea- 
nu, T. Zamfirache), Lie. mu
zică (D. Ciupercă), Lie. peda
gogic (D. Popovici). Și exem
plele pot continua.

Activâ participare a tineri, 
lor din întreprinderi 

instituții
Ș'

Alături de elevi și studenți, 
la primele întreceri ale „Cupei 
tineretului" a fost înregistrată 
o numeroasă și activă partici
pare și a tinerilor din între
prinderi și instituții. In prim- 
planul concursurilor s-au aflat, 
la Galați, ne-a relatat T. Si- 
riopol, membrii asociațiilor 
Constructorul I.C.M.S.G. și 
Combinatului siderurgic. Și la 
Slobozia, pe stadionul „1 Mai“ 
— ne-a transmis I. Matei — 
printre cei 1000 de tineri s-au 
aflat și sportivi de „Azotul", 
care au luat parte la atractive 
partide de handbal, tenis și

LOTO
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șah. Am mai putea menționa, 
de asemenea, și pe tinerii de 
la Chimia C.I.C. și Avîntul din 
Tr. Măgurele, pe cei de la „Du
nărea" și „Cetatea" Giurgiu.

In toate satele și comunele
Pasionante concursuri au a- 

vut loc și în mediul rural, ti
neri și tinere din sate și co
mune luînd parte la dispute de 
handbal, tenis de masă, șah, bas
chet și fotbal. Corespondentul 
nostru D. Gruia ne-a transmis 
de la Tr. Măgurele 
vidențiat Șc. gen. 2 . ..
I. Stănoiu). Șc. gen. Ciuperceni 
(prof. I. Grecu). Și

că s-au e- 
Lita (prof.

in regulamentul „Cupei tine
retului" s-au desfășurat con
cursuri și la alte discipline, în 
raport cu condițiile existente, 
cu tradițiile sportive și popu
laritate. De la M. Ciuc, V. 
Pașcanu ne-a transmis că un 
loc de frunte între preferințe
le celor 
ticipanți, 
baschet, 
masă, a__ ..... ________
specific județului Harghita. în 
această direcție poate fi men
ționat și concursul de călărie 
ce a avut loc la Josenii Bîr- 
găului.

aproape 8000 de par- 
alături de handbal, 

popice, șah, tenis de 
ocupat hocheiul, sport

(prof. I. Grecu). Și în județul 
Galați, la Pechea, Independen
ța, Suceveni și Drăgușeni a 
fost înregistrată nu numai o 
participare numeroasă, ci și a- 
tractive dispute, ca de altfel și 
in județul Bistrița-Năsăud, aici 
desfășurîndu-se pasionante con
cursuri — după cum ne-a rela
tat I. Toma — la Prund. Jose
nii Bîrgăului și Lechința. La 
Bălcni în județul Dîmbovița — 
ne-a transmis M. Avanu — 300 
de tineri. îndrumați de prof. 
C. Chirilă, au luat parte la o 
întrecere de cros. De mențio
nat că, în aceeași zi, prof. Ma
ria Chirilă s-a numărat printre 
animatorii concursurilor de la 
Lie. de construcții industriale 
din Tîrgoviște.

Concursuri tradiționale ,
Așa cum menționam, în pa

ralel cu întrecerile prevăzute

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI CÎND 

MAI PUTEȚI COMPLETA ȘI DE
PUNE BULETINELE LA CON
CURSUL PRONOSPORT INTER
MEDIAR DE MIERCURI 5 NO
IEMBRIE 1975.

Prezentăm participanților întâl
nirile programate de concursul 
Pronosport de mîine.

I. Jiul — „U“ Craiova
„U“ Cluj-Napoca — Rapid
„F. C. Constanța — A.S.A. 
U. T. Arad — F. C. Bihor 
F.C.M. Reșița — Sp. Stud.
F. C. Argeș — S. C. Bacău 
Dinamo — Poli. Iași 
F. C. Olimpia — C.F.R. 
Steaua — Poli. Timișoara 
Juventus — Borusia Monch. 
Uj pești Dozsa — Benfica 
Sachsenring — Fiorentina 
Hamburger — St. r. Belgrad 

Participînd cu cît mai multe 
variante la acest concurs Prono
sport vă măriți șansele de cîș- 
tig.
C1ȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 29 OCTOMBRIE 

1975 :
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 

25% autoturism „Dacia 1300“ ; a 
2-a : 2 a 20.627 lei ; a 3-a î 9,85 a 
4.188 lei ; a 4-a : 53,50 a 771 lei ; 
a 5-a : 120,10 a 343 lei ; a S-a :

II.
III.
IV.
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX.
X. 

XI. 
XII. 

xm.

3974,65 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 521.493 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A 
variante 10% autoturism 
1300“ ; B : 8,25 a 6029 iei ; C 
a 1.179 lei ; D :.......................
E : 127,30 a 200 
40 lei. REPORT 
820.910 lei.

Autoturismele „_____ ____ __
revenit participanților : FLORICĂ 
TOMA, din Rm. Vîlcea de la ca
tegoria 1 ; GURGU TEODOR, din 
Brăila și RADULESCU IORDAN 
din București de la categoria A.

2 
„Dacia 

1 • 49 9f| 
1432 50 a 60*  lei ; 
lei ; F : 2414.70 a 
CATEGORIA A :

.Dacia 1300“ au

LA 9 NOIEMBRIE

★
Așadar, ziua de duminică a 

demonstrat eă -există largi 
posibilități ca această mare 
competiție sportivă de masă să 
cunoască un succes deplin. De
sigur, se impune ca manifestă
rile să continue cu același en
tuziasm, într-un cadru organi
zatoric ireproșabil, astfel ca să 
se îndeplinească unul din o- 
biectivele de însemnătate, a- 
cela de atragere a tuturor ca
tegoriilor de tineri spre tere
nurile și sălile de sport.

Afluența mare — de notat 
și participarea numeroasă a 
fetelor — înregistrată la start 
constituie pentru factorii cu 
atribuții o obligație în ceea ce 
privește realizarea unor acțiuni 
cu adevărat atractive, continue, 
care să angreneze cit mai 
mulți tineri și tinere.

„este 
de m 
rere 
tată
parte 
list a 
Și, în 
chiv
o agil 
bun , 
lungă 
După
țional 
de ti 
anul 
tativă 
în tu 
confi 
el și
Polon

Mir 
la 13 
înălțir 
pone
Dinan 
tisfac

Apr 
echip 
tui
pentr 
mare

Ovan 
Bucu 
Seri

în prim-planul i

GERTRUDE BAUM
Pentru a doua oară con

secutiv, șahista timișoreancă 
GERTRUDE BAUMSTARK, 
membră a clubului „Medici
na" se califică in turneul 
interzonal din cadrul cam
pionatului mondial.

Născută la 21 mai 1941, 
de profesie inginer-matema- 
tician la Centrul de calcul 
electronic din Timișoara, 
Gertrude Baumstark ocupă 
de mai mulți ani un loc 
fruntaș pe eșichierul femi
nin românesc. Campioană 
a țării in 1967, membră a 
echipei olimpice — vice- 
campioană mondială la Sko
plje (1972) și Medelin (1974), 
premiată in mari turnee in
ternaționale, creditată cu un 
Elo de 2205 puncte (la 1 ia
nuarie 1975), maestră eme
rită a sportului și maestră 
internațională, ea se distinge 
prin seriozitate, putere de 
muncă și de concentrare, o 
mare dragoste pentru șah.
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MIRCEA PARASCF

Din mina Marianei Lucescu, 
singura femeie-antrenor a rug- 
byulul românesc, au ieșit multi 
jucători de valoare, dintre care 
se detașează cuplul de mijlo
cași Paraschiv — Alexandru. 
Primul a devenit foarte repe
de favoritul tribunei și al gazo
nului. Fostul international Ma- 
teescu spunea despre el că

REZULTATE NORMALE IN
DIVIZIONARE DE

In cadrul celei de a IV-a 
etape a returului campionate
lor divizionare de tenis de ma
să s-au obținut următoarele re
zultate :

FEMININ

Gloria Buzău — C. S. Arad
I 1—8. Pentru cîștigătoare au 
punctat Lesai 2 victorii, Koro- 
di 3 v, Ferenczi 3 v, iar pen
tru învinse, Gagu.

Gloria Buzău — C. S. Arad
II (Mihuț 3 v, Gyongyosi 3 v, 
Căruceru 3 v) 0—9.

Progresul București (Moldo
van 3 v, Filimon 1 v, Baciu 1 
v) — Spartac București 
haria 2 v, Condicaru 1 v, 
ciuc 1 v) 5—4.

MASCULIN

C.S.M. CIuj-Napoca ■ 
merțul Tg. Mureș 17—0.

(Za- 
Pin-

Co-

Progresul București (Mora- 
ru 4 v, Ovanez 4 v, Cauri 4 v, 
Luchian 4 v, cuplul Moraru —

APLAUZE MERITATE
H I P I S M

Ajuns la cea de a șasea edi
ție, „Premiul Aprantiilor“ s-a a- 
firmat și de data aceasta drept 
una dintre cele mai pasionante 
curse ale anului, datorită modu
lui cu care, cei ce năzuiesc la 
configurarea carierei de driver, 
au susținut din toată inima șan
sele cailor. A fost o teribilă în
cleștare nervoasă, din care a bi
ruit omul cel mai lucid — Nicolae 
Nicolae, ajutat însă și de culoa
rul liber găsit pe linia dreaptă 
în lupta finală. Din acel moment 
problema învingătorului fusese 
rezolvată. Sirius a demarat for
midabil, țintuind pe loc adversarii 
și spulberînd orice speranță a 
micului Mihai de a cîștiga cu O- 
diseu. In orice caz, alâturi de 
Nicolae Nicolae și restul băieți
lor au meritat aplauzele publicu
lui pentru spectacolul oferit. în 
rest, succesul iepei Hapca a stâr- 
nit protestele justificate ale spec
tatorilor, pentru performanță 
contradictorie, iar în ambele cla
samente Mircea Ștefănescu l-a 
egalat pe Tănase, dar cu indice 
valoric superior ; 30 de victorii

din 182 curse disputate, față de 
aceleași 30 de victorii dar din 
206 curse. REZULTATE TEHNI
CE : cursa I : Ola (M. Ștefănes
cu) 43,8, Holenda, simplu 12, or
dinea 35 ; cursa II : Salatiera 
(Tr. Dinu) 39, Pasarela, simplu 
3, event 36, ordinea 14 ; cursa 
UI : Epilog (Tr. Marinescu) 36,3, 
Kaliu, Migdal, simplu 4, event 
15, ordinea 47, ordinea triplă 252; 
cursa IV : Orestia (I. Oană) 29,7, 
Parada, simplu 6, event 33, 
dinea 75 ; cursa V : " 
Tănase) 29,8, Stamina, 
simplu 3, event 91, 
ordinea triplă 201 ; 
Sirius (N. Nicolae) 
simplu 4, event 45, 
triplu cîștigător 674 ; 
Domnița (A. Brailovschi) 
Cascada, Kilowat, simplu 4, 
vent 22, ordinea 36. ordinea tri
plă 310 ; cursa VIII : Hapca (I. 
Bănică) 29, Frizura, simplu 6, e- 
vent 29, ordinea 28, triplu cîști- 
gător 225 ; cursa IX : Galanta (M. 
Ștefănescu) 36.6, Veriga, simplu 
2, event 24, ordinea 8. Pariul aus
triac, ridicat la suma de lei 
37113, a fost cîștigat de 7 com
binații Ia 6 cai. a lei 2 650 fie
care. Report : 18 563 lei.
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• LOTURILE REPREZENTATIVE DE 21 SI 23 ANI • LOTUL A VA 
FI ANUNTAT VINERI « MECIUL ROMANIA — SPANIA SE 

DISPUTĂ PE STADIONUL 23 AUGUST, DE LA ORA 14.

Ieri a avut loc o ședință a 
Biroului F. R. Fotbal, în care 
s-au discutat probleme legate 
de componența și pregătirea 
loturilor naționale pentru vi
itoarele întîiniri internaționale. 
In afara membrilor biroului, 
au participat conducători, an
trenori și medici ai echipelor 
care dau jucători loturilor na
ționale, precum și antrenorii 
federali.

Lotul de tineret de 23 ani 
pentru meciul de la 12 noiem
brie, de la Gyula, cu formația 
similară a Ungariei a fost al
cătuit astfel : Ioniță, Ștefan,
Purima, Ciocan. FI. Marin, Lu- 
cuță, Agiu, Porațchi, Bălăci. 
Boliini, V. Mureșan, Crișan, M. 
Răducanu. Manea, Aelenei, Ra
du II. Acest lot va susține un 
meci de verificare duminică, pe 
stadionul Giulești, cu echipa 
Sportul studențesc.

Tot miercuri, 12 noiembrie, 
la Tîrgoviște, se va disputa 
meciul România — Ungaria (ti
neret 21 de ani). Lotul nostru 
pentru acest meci cuprinde pe:

a

ACTUALITĂȚI

I
I
I
I
I
I
I
I

• ARBITRII ETAPEI A 
XIII-A din Divizia A • JIUL — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA : 
V. Topan (Cluj-Napoca) ; la 
linie : N. Dinescu (Rm. Vîleea) 
și Al. Pirvu (București) • „U“ 
CLUJ-NAPOCA — RAPID : I. 
Rus (Tg. Mureș); la linie: O. An- 
derco (Satu Mare) și V. Tătar 
(Hunedoara) • U.T.A. — F. C. 
BIHOR : C. Niculescu (Bucu
rești) ; la linie : S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin) și I. Ște- 
fănița (Hunedoara) • F.C.M. 
REȘIȚA — SPORTUL STU
DENȚESC : T. Andrei; la li
nie : I. Banciu (ambii din Si
biu) și Cr. Teodorescu (Bu
zău) • F. C. ARGEȘ — S. C. 
BACAU : I. Cîmpeanu ; la li
nie : A. Pop (ambii Cluj-Na
poca) și M. Moraru (Ploiești) 
• DINAMO — POLITEHNICA 
IAȘI : N. Rainea (Bîrlad) ; la 
linie M. Fediuc (Suceava) și 
Al. Ghigea (Bacău) • F. C. O- 
LIMPIA SATU MARE — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA : I. Miinich ; 
la linie : S. Stăncescu (ambii 
din București) și C. Silaghi 
(Baia Mare) • STEAUA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
N. Cursaru (Ploiești) ; la linie 
I. Honig (Arad) și Gh. Racz 
(ambii din Brașov) • F. C. 
CONSTANȚA — A.S.A. TG. 
MUREȘ: C. Petrea ; la linie: 
R. Stîncan (ambii din Bucu
rești) și Gh. Ionescu (Brașov).

• SITUAȚIA INDISPONIBI
LITĂȚILOR. în etapa de mii- 
ne vor lipsi din echipele lor : 
Dumitru (Steaua), căruia i s-a 

Iff 5PORTUR/LE
TE DIN 
III-A A 

N : Auto- 
?.T. 61—46 
i Mare — 
>2 (37—34), 
i Ploiești 
ie-Energie 
ra 78—79

Iași — 
■41), Voin- 

Mediaș 
liversitară 
ani 83—60 

Electrica 
nerțul Tg. 
ea 54—61 
- Univer- 
?a 55—85 
>ința Ora- 
lare 49—82 
eorghe — 
2—41 (26— 
>tiința Tr.
P.T.T. — 

0 (31—28), 
— Poli- 

>9 (25—41), 
39 (52—23), 
București

iTUL MU- 
I BUCU- 
iesfășurat, 
un traseu 
e Metalul, 
iteptărilor, 
îou stelis- 
ată $1 cei- 
1: juniori 
Lnța Bucu- 
rel Lungu 

Dan Ni- 
ste oraș «
1).

MIE s-a 
il final de 
matul Di

Lung, Cristian, M. Zamfir, Du
mitrescu, I. Constantinescu, 
Negrilă, Bărbuleseu, Ene, Ga
bel, I. Marin, Custov, Rișniță, 
Peniu, Grosu, Nemțeanu, Bo
tez, Vrîneeanu.

S-au purtat discuții și în 
legătură cu lotul A, antrenorii 
și medicii de club prezentînd 
informări asupra formei și stă
rii de sănătate a componențir 
lor lotului lărgit anunțat an
terior.

Urmează ca pînă miercuri să 
se vadă în ce măsură se poate 
conta pe Cheran, după cum, 
în cazul lui Dumitru (care a 
făcut o întindere de ligament 
la genunchiul sting), medicii se 
vor pronunța vineri. In funcție 
de acești doi jucători, lotul A 
va căpăta forma definitivă vi
neri 7 noiembrie, cînd jucătorii 
vor pleca spre Poiana Brașov 
unde este programată prima e- 
tapă a pregătirilor.

Meciul cu Spania se va dis
puta duminică 16 noiembrie, de 
la ora 14, pe stadionul 23 Au
gust.

pus piciorul in ghips pentru 7 
zile ; Stoica (Steaua) pentru o 
mai lungă perioadă de timp ; 
Iorgulescu (U.T.A.), de aseme
nea pentru o perioadă mai în
delungată.

• IN ȘEDINȚA DE IERI, 
Biroul federal a ratificat ho- 
tărîrile Comisiei de competiții 
și disciplină privitoare la in
cidentele din meciul Minerul 
Oravița — Constructorul Timi
șoara (Divizia C), publicate în 
ziarul nostru de sîmbătă.

0 ETAPĂ
SERIA I

Victoria Roman — Minerul Gura 
Humorului 2—1 (0—0), Avîntul Frasin
— Dorna Vatra Dornei 2—1 (1—0),
Laminorul Roman — Metalurgistul lași 
5—2 (1—0), Constructorul lași — Me
talul Rădăuți 3—1 (1—0), Cristalul Do- 
rohoi — Danubiana Romon 1—1 
(0—0), A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
— Foresta Fălticeni 3—0 (0—0), Con
structorul Botoșani — Foresta Moldo- 
vița 3—0 (1—0), Progresul Fălticeni — 
Spicul Tigănași 3—0 (2—0).

Pe primele locuri in clasament, după 
etapa a X-a: 1. MINERUL GURA HU
MORULUI 15 p (golaveraj 21—6), 2. 
A.S.A. Cîmpulung 13 p (18—10), 3. 
Avîntul Frasin 13 p (12—8)... pe ulti
mele: 15. Spicul Tigânași 5 p (9—20), 
16. Metalurgistul lași 3 p (8—19).

SERIA A ll-A
Locomotiva Adjud — Constructorul 

Vaslui 1—1 (0—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Tractorul Văleni 3—1 
(1—1), Oituz Tg. Ocna — Bradul 
Roznov 1—0 (0—0), Letea Bacâu — 
Rulmentul Bîrlad 4—1 (2—1), Cimen
tul Bicaz — Textila Buhuși 1—0 (1—0), 
Ozana Tg. Neamț — Petrolistul Dăr- 
mănești 3—0 (0—0), Petrolul Moi- 
nești — Relonul Sâvinești 1—0 
(0—0), Minerul Comânești — Hușana 
Huși 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. PETROLUL
MOINEȘTI 18 p (29—6), 2. Relonul 
Sâvinești 17 p (32—6), 3. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 17 p (23—10)... pe ulti
mele : 15. Petrolistul Dărmânești 4 p 
(12—24), 16. Tractorul Văleni 4 p 
(11—33).

SERIA A III-A
Foresta Gugești — Petrolul Teleajen

1— 1 (0—0), Carpați Sinaia — I.R.A. 
Cîmpina 1—0 (1—0), Avîntul Mînecîu 
— Chimia Mârâșești 3—1 (1—0), Po
iana Cîmpina — Olimpia Rm. Sărat
2— 0 (1—0), Chimia Brazi — Carpați
Nehoîu 2—0 (1—0), Petrolul Berea — 
Chimia Buzău 4—1 (3—0), Victorio
Florești — Petrolistul Boldești 0—1 
(0—1), Luceafărul Focșani — Carai- 
manul Bușteni 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PETROLUL
TELEAJEN 15 p (15—7), 2. Caraimanul 
Bușteni 14 p (17—8), 3. Poiana Cîm- 
pino 13 p (17—7)... pe ultimele: 15. 
Carpați Nehoiu 6 p (6—20), 16. Chi
mia Buzău 3 p (8—22).

SERIA A IV-A
Voința Constanța — Dunărea Cer

navodă 0—2 (0—2), Autobuzul Fău-
rei — Dunărea Tulcea 1—0 (0—0), 
Marina Mangalia — I.M.U. Medgidio 
1—2 (0—1), Granitul Babadag — Por
tul Constanța 0—5 (0—0), Unirea Efo
rie Nord — Minerul Macin 3—0 (1—0), 
Progresul Brăila — Electrica Constan
ța 2—0 (1—0), Viitorul Brăila — An
cora Galați 2—2 (1—1), Gloria Mur- 
fatlar — Chimia Brăila 0—3 (0—2).

Pe primele locuri : 1. PORTUl
CONSTANȚA 16 p (24—5), 2. I.M.U. 
Medgidia 15 p (17—4), 3. Progresul 
Brăila 14 p (14—6)... pe ultimele: 15. 
Marino Mangalia 3 p (13—18), 16. 
Granitul Babadag 3 p (5—29).

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.

Pe marginea derfeyuiui Dinamo — Steaua

BENEFICIAR: LOTUL REPREZENTATIV
In această toamnă, fotba

lul nostru, la nivel di
vizionar și reprezentare 

internațională, a primit o se
veră și îndreptățită critică. în
tregul organism al fotbalului 
s-a sesizat, la toate eșaloanele, 
s-au luat măsuri imediate și de 
perspectivă, mai directe, mai 
eficiente decît în trecut. Din
tre cluburi, primele care s-au 
simțit vizate și au avut capa
citatea de a răspunde prompt 
Ia critică, au fost Dinamo și 
Steaua. Campioana țării, Di
namo București, și-a strîns 
rîndurile după eliminarea din 
„Cupa campionilor europeni**,  
iar Steaua a reușit să-și gă
sească „cheia" jocului, ambele 
echipe atrăgînd atenția, în ul
timele etape, prin evoluțiile și 
victoriile realizate în deplasa
re. Duelul pentru șefia clasa
mentului a intervenit în mod 
spectaculos, Dinamo sprintînd 
după Steaua, instalată ca lide
ră a clasamentului după etapa 
a 8-a.

viziei A la greco-romane. După 
întreceri spectaculoase, au pro
movat în primul eșalon al competi
ției republicane următoarele trei 
echipe : 1. C.S. Satu Mare 42 p 
(antrenor Z. Gyenes), 2. C. S. 
Arad 36 p (antrenor T. Blidar), 
3. Gloria Buzău 36 p (antrenor 
Gh. Gogu). Pe locurile 4—6 s-au 
clasat : Nicolina Iași 36 p, Dinamo 
Slatina 33 p și I.M.U. Medgidia 
26 p. (Z. KOVACS — coresp.).

POPICE FINALELE CAMPIO-
NATELOR REPUBLI

CANE ale seniorilor și senioare
lor, la probele individuale și pe
rechi, se vor disputa în zilele de 
12—15 noiembrie, în București. în
trecerile vor avea loc pe arenele 
Voința, Olimpia și Laromet.
• FORMAȚIA Aurul Baia Mare 
a întrecut echipa Gaz metan Me
diaș cu 5167—4968 p în cadrul 
etapei a V-a a campionatului 
masculin Divizia A. Performerul 
reuniunii a fost băimăreanul Bu- 
rian cu 924 p d.

VOLEI IN «CUPA FEDERA
ȚIEI" s-au desfășurat 

partidele etapei a Vin-a. Iată re
zultatele : masculin : Tractorul 
Brașov — „U" Cluj-Napoca 3—0, 
Rapid — I.E.F.S. 3—0. Universitatea 
Craiova — C.S.U. Galați 3—0, Ex
plorări B Mare — Steaua 3—1 ; fe
minin : Olimpia — Știința Bacău
3—0, Penicilina Iași — I.E.F.S. 3—2, 
Universitatea Timișoara — „U“
Cluj-Napoca 0—3, C.S.M. Sibiu — 
Universitatea Craiova 1—3, Farul 
Constanța — C.S.U. Galați 3—2. 
(Corespondenți : C. Gruia, Daniel 
Diaconescu, V. Popovici, I. Mari
nescu, D. Diaconescu, C. Crețu, I. 
Ionescu, N. Tokacek, S. Nace).

In etapa a 12-a a turului 
campionatului trecut, în timp 
ce Dinamo conducea în clasa
ment cu 19 puncte. Steaua se 
afla abia pe locul 7, cu 12 
puncte.

Se poate afirma că, din a- 
ceastă toamnă. Steaua a început 
un asalt spectaculos în cam
pionat care urma să fie con
firmat sau infirmat de jocul- 
derby cu Dinamo.

In afara atracției pentru 
campionat. în această lume lar
gă de iubifori ai fotbalului 
nostru, se simțea dorința dc a 
se constata dacă echipele noas
tre cele mai bune pot da spe
ranțe pentru constituirea unei 
echipe naționale valoroase, ca
pabilă să-și dispute ultimele 
șanse din campionatul euro
pean în condițiile practicării 
unui fotbal valoros.

Acestea au fost motivele 
pentru care cuplajul in- 
terbucureștean și, în spe

cial meciul Dinamo — Steaua, 
a produs un interes ieșit din

AGITATĂ ÎN
SERIA A V-A

Avîntul Urziceni — I.O.R. București 
0—0, T. M. București — Azotul Slobo- 
zio 2—0 (1—0), Olimpia Giurgiu — 
Triumf București 0—0, Tehnometal 
București — IPRECA Călărași 2—1 
(1—0), Sirena București — I.C.S.I.M. 
București 0—0, Unirea Tricolor Bucu
rești — Automatica București 3—0 
(1—0), Electronica București — Fla
căra roșie București 2—2 (0—2), Rapid 
Fetești ■— Șoimii TAROM București 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA TRI
COLOR BUCUREȘTI 15 p (16—5), 2. 
Azotul Slobozia 14 p (14—10), 3. Teh
nometal București 13 p (15—8)... pe 
ultimele: 15. Rapid Fetești 8 p (9—20), 
16. IPRECA Călărași 7 p (6—16).

SERIA A VI-A
Cetatea Tr. Măgurele — Oțelul Tîr

goviște 2—2 (0—0), Chimia Găiești — 
Flacăra Moreni 0—1 (0—1), Cimentul 
Fieni — Electrica Titu 1—1 (1—0), Pro
gresul Corabia — Recolta Stoicănești
4— 0 (1—0), Petrolul Tîrgoviște! — Con
structorul Pitești 1—0 (0—0), Vagonul 
Caracal — F.O.B. Balș 2—0 (0—0), 
Viitorul Scornicești — Voința Caracal
5— 0 (2—0), ROVA Roșiorii de Vede — 
Vulturii Cîmpulung Muscel 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. FLACÂRA MO
RENI 16 p (15—6), 2. ROVA Roșiori 
15 p (15—7), 3. Progresul Corabia 13 
p (18—17)... pe ultimele : 15. Chimia 
Găiești 6 p (5—14), 16. Voința Ca
racal 4 p (6—23).

SERIA A VII-A
Minerul Lupeni — C.F.R. Craiova 

4—0 (0—0), Unirea Drobeta Tr. Se
verin — A. S. Victoria Craiova 3—0 
(0—0), Metalurgistul Sadu — Progre
sul Băilești 1—0 (0—0), Constructorul 
Craiova — Lotrul Brezoi 1—0 (0—0), 
Dierna Orșova — Metalul Drobeta Tr. 
Severin 2—1 (2—0), Cimentul Tg. Jiu
— Unirea Drăgășani 1—0 (0—0), Mi
nerul Rovinari — Dunărea Calafat 
1—0 (1—0), MEVA Drobeta Tr. Seve
rin — Chimistul Rm. Vîleea 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. METALURGIS
TUL SADU 14 p (8-9), 2. Construe- 
torul Craiova 13 p (17—14), 3. Mine
rul Lupeni 12 p (19—4), 4. Metalul 
Drobeta Tr. Severin 12 p (16—8), 5. 
Progresul Băilești 12 p (14—10)... pe 
ultimele: 15. C.F.R. Craiova 7 p
(11—16), 16. Victoria Craiova 6 p
(6-22).

SERIA A Viil-A
Ceramica Jimbolia — Metalul Bocșa 

1—1 (1—1), Constructorul Timișoara — 
Glorio Reșița 3—0 (2—0), Minerul 
Ghelar — Știința Petroșani 1—1 (0—1), 
C.F.R. Caransebeș — Electromotor Ti
mișoara 4—0 (2—0), Minerul Teliuc
— Metalul Oțelul Roșu 3—0 (1—0), 
Aurul Brad — Unirea Sînnicolaul 
Mare 3—0 (2—0), C.F.R. Simeria — 
Minerul Anina 0—0, Minerul Oravițo
— Vulturii textila Lugoj nu s-a dis
putat.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TIMISOARA 15 p 
(21—6), 2. Aurul Brad 14 p (21—7), 3. 
Minerul Anina 12 p (15—9)... pe ul
timele : 14. Știința Petroșani 7 p 
(9—10), 15. Electromotor Timișoara 7 
p (8—14), 16. Minerul Oravița 6 p 
(11—14).

comun. Deși vremea era no- 
roasă și răcoroasă și jocul se 
televiza în direct, stadionul era 
arhiplin dc la ora 14. La ora 
16, la lumina reflectoarelor, 
ovalul tribunelor înțesat de 
oameni, gazonul sclipitor, echi
pele în alb și roșu, totul era 
feeric, pentru un meci de la 
care încă nu știam ce aștep
tăm, cu atît mai puțin șase go
luri, unul mai spectaculos de
cît celălalt, dar, mai în- 
tîi de toate, nu scontam pe 
acea risipă de energic, de 
talent, de ambiție, acel nivel 
modern pe care îl dorim atît 
de mult. Putem afirma oă 
această partidă Dinamo — 
Steaua, chiar dacă a avut cî- 
teva scăderi, ne-a depășit aș
teptările, pină într-atît reali
zările celor două echipe au sa
tisfăcut exigențele jocului de 
fotbal și ale celor 80 000 dc 
spectatori și sute de mii de 
telespectatori, indiferent dc 
apartenență de club. Dumi
nică seara, scorul a fost e- 
gal : 3—3, pe stadionul „23 Au
gust". Nu a învins nici Di
namo. nici Steaua, A ÎNVINS 
insa convingerea ca 
FOTBALIȘTII NOȘTRI ATJ 
CAPACITATEA SA PRACTICE 
UN FOTBAL MODERN, DE 
CALITATE. Avem jucători va
loroși, există condiții de prac
ticare și dc dezvoltare a 
acestui sport din ce în ce mai 
bune, avem două echipe de 
clasă internațională ca Dinamo 
și Steaua, se mai pot realiza 
încă două cluburi de valoare 
apropiată, se va putea progre
sa dacă această comportare 
manifestată în ultimul timp. 
DE ACTIVITATE, DE MUN- 
CA ASIDUA IN PREGĂTIRE, 
DE PASIUNE ȘI DISCIPLINA, 
se va generaliza Ia toate eșa
loanele fotbalului nostru.

Acest derby, Steaua — Di
namo, risipește în bună mă
sură îndoielile asupra potenția
lului echipei naționale după 
comportarea submediocră a a- 
cesteia în meciul cu Turcia,

DIVIZIA C
SERIA A IX-A

Șomeșul Satu Mare — Recolta Sa- 
lonta 3—1 (2—0), Armătura Zalău — 
Strungul Arad 2—0 (1—0), Minerul 
Suncuiuș — Constructorul Arad 1—1 
(1—1), Gloria Simieu Silvaniei — Con
structorul* * Satu Mare 2—1 (0—1), Glo
ria Arad* — Rapid Jibou 4—0 (2—0),
Bihoreana Marghita — Oașul Ne
grești 5—1 (2—0), Voința Cărei — Di
namo M.I.U. Oradea 4—1 (2—0), 
Voința Oradea — Minerul Bihor 1—6 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 16 p (16—3), 2. Some 
șui Satu Mare 15 p (24—11), 3. Voin
ța Oradea 15 p (20—8)... pe ultime
le : 15. Minerul Suncu iu» 4 p (9-20), 
16. Constructorul Satu Mare 3 p 
(9-27).

SERIA A X-A
Minerul Borșo — Minerul Covnic 

0—0, Minerul Bâiuț — Tehnofrig Cluj- 
Napoca 4—1 (1—1), Bradul Vișeu — 
Foresta Bistrița 0—2 (0—0), Minerul
Băița — Progresul Nâsâud 4—0 (0—0), 
CUPROM Baia Mare — Construcții 
montaj Cluj-Napoca 4—2 (2—1), ”Ci
mentul Turda — Minerul Baia Sp'rie 
4—2 (3—1), Minerul Rodna — Unirea 
Dej 1—1 (1—1), Dermata Cluj-Na
poca — C.I.L. Gherla 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
CAVNIC 15 p (21—12), 2. Minerul
Rodna 14 p (22—13), 3. Foresta Bis
trița 13 p (20—10), 4. Minerul Boita
13 p (24—16)... pe ultimele : 15. Con
strucții montaj Cluj-Napoca 6 p 
(12—17), 16. Progresul Nâsâud 5 p 
(8-26).

SERIA A Xl-A
Metalul Aiud — Inter Sibiu 2—0 

(0—0), Avîntul Reghin — I.M.I.X. Ag
nita 3—1 (2—1), Chimica Tîrnâveni — 
Metalul Copșa Mica 5—1 (2—0), 
U.P.A. Sibiu — Unirea Alba lulia 2—0 
(2—0), Metalul Sighișoara — Lacul 
Ursu Sovata 3—0 (2—0), Textila Cis- 
nâdie — Soda Ocna Mureș 3—0 
(1—0), Constructorul Alba lulia — Vi- 
trometan Mediaș 1—0 (0—0), Textila 
Sebeș — C.I.L. Blaj 0—0.

Pe primele locuri : 1. CHiMiCA TIR- 
NĂVENI 15 p (25—4), 2. Unirea Alba 
lulia 15 p (17—6). 3. Metalul Aiud
14 p (27—5)... pe ultimele : 15. Lacul 
Ursu Sovata 4 p (6—30), 16. Vitrome- 
tan Mediaș 3 p (2—15).

SERIA A Xll-A
Unirea Sf. Gheorghe — A. S. 

Miercurea Ciuc 3—2 (2—1), Torpedo 
Zârnești — Oltul Sf. Gheorghe 0-—0, 
Precizia Sâcele — C.S.U. Brașov 1—0 
(0—0), Carpați Brașov — Utilajul Fă
găraș 1—0 (1—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Chimia Or. Victoria 3—1 
(2-—0), Progresul Odorheiu Secuiesc — 
Minerul Baraolt 6—0 (5—0), Minerul 
Bâlan — Viitorul Gheorghieni 1—0 
(1—0), I.C.l.M. Brașov — Forestierul 
Tg. Secuiesc 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. BRA
ȘOV 14 p (14—6), 2. Progresul Odor- 
hei 13 p (25—9), 3. Torpedo Zârnești 
13 p (15—4), 4. Oltul Sf. Gheorghe 13 
p (11—8)... pe ultimele : 15. Chimia 
Victoria 6 p (8—18), 16. Metalul Tg, 
Secuiesc 4 p (6—25). 

ne dă gara..iii că evoluția sla
bă de la 12 octombrie nu se 
mai poale repeta, FACE SA 
CREASCĂ COTA VICTORIEI
NECESARE în meciul cu re
prezentativa Spaniei de la 16 
noiembrie, la București.

Fără a exagera, lată cel 
mai important beneficiu 
al acestei întiiniri, care, 

pe planul rivalității dintre c- 
chipe a produs multe comen
tarii.

în acest nou campionat, 
Steaua și-a cristalizat jocul în 
viteză, caracterizat de treceri 
spontane de balon, fără ținerea 
mingii, cu o desfășurare a jo
cului pe aripi, în ritm debor
dant. întrebarea nr. 1 era a- 
ceea, dacă Steaua va reuși să-și 
mențină stilul de joc care să-i 
aducă beneficii și in fața unei 
echipe soliile, mature, cum este 
Dinamo, să infirme unele pă
reri caro puneau sprinteneala e- 
chipei Steaua pe seama slăbi
ciunii adversarilor întîlniți pînă 
la acest derby.

Steaua a început și a înche
iat jocul cu Dinamo în viteză, 
duelîndu-sc 90 de minute cu
adversari care au folosit expe
riența și forța lor de joc pen
tru a opri atacurile dezlănțuite, 
în special pe aripi. Dinamo a 
fost surprinsă de maniera 
adversarilor și a primit primul 
gol în min. 26. A știut însă, 
în replică, să profite de 
cîteva minute dc derută ale Ste
lei și să înscrie două go
luri (43—45). In min. 42 Du
mitru s-a accidentat și au fost 
suficiente 4 minute de inferio
ritate numerică, de ezitare a 
schimbării lui Dumitru, pentru 
ca Dinamo să acționeze pe par
tea apărătorului nerevenit la 
post, în acele momente. An- 
ghelini, să facă două pătrun
deri, să egaleze și să ia con
ducerea. Aceasta a fost reali
zarea tactică cea mai prețioasă 
a dinamovșitilor.

Steaua a continuat stilul său 
de joc și fără Dumitru, cu Ion 
Ion, ceea ce înseamnă că și-a 
însușit bine concepția de joc. 
Dinamo nu a găsit antidotul 
pentru viteza lui Troi și Zam
fir sau execuțiile rapide ale lui 
Iordănescu și a apelat de multe 
ori la opriri neregulamentare, 
între înaintașii steliști și apă
rătorii dinamoviști este dife
rență și de gabarit, de partea 
ultimilor, ceea, ce a adăugat la 
înregistrarea unor ciocniri ine
gale și deposedări forte, în spe- 
sial din partea lui Mateescu, 
G. Sandu și Lucuță. Este de 
neînțeles cum arbitrul Ghiță 
nu a intervenit prin avertis
mente și cartonașe galbene.

Desigur, înaintea confrun
tărilor internaționale am 
fi preferat ca angajamen

tul total al celor două echipe 
să nu înregistreze multe faul
turi și două accidentări rezul
tate din încordarea maximă din 
fazele în care Stoica și Dumi
tru au trebuit să părăsească 
terenul de joc.

Iată de ce, pentru etapa de 
mîine. este necesar ca seleețio- 
nabilii lotului A, cunoscuți in 
general, chiar dacă nu au foci 
dați incă publicității, să nu aibă 
accidentări și, în acest scop, ei 
înșiși, adversarii lor și arbitrii 
să vegheze pentru ca, interna
ționali cum sînt Dudu Geor
gescu, Iordănescu, Sandu Mir
cea, Troi, Lucescu, Kun, Zamfir 
și alții, să poată fi folosiți în ce
le mai bune condiții de lotul re
prezentativ și echipa națională 
în apropiatele partide oficiale 
internaționale pentru campiona
tul european și preliminariile 
turneului olimpic.

în plus, F.R. Fotbal trebuie 
să vegheze ferm ca arbitrii și 
observatorii federali să-și facă 
pe deplin datoria în această 
direcție.

Aurel NEAGU

SÎMBĂTĂ, LA CLUJ-NAPOCA
Simbătă se va disputa, pe 

stadionul Municipal din Cluj- 
Napoca întîlnirea amicală din
tre divizionara A, „V“ Cluj-Na
poca și cunoscuta formație ceho
slovacă V.S.S. Kosice. Partida 
este programată de la ora 15,15.

F. C. CONSTANȚA
ȚA EVOLUA ÎN UNGARIA

în perioada de întrerupere a 
campionatului, formația dobro
geană va susține la 12 noiembrie, 
o partidă amicală la Budapesta 
cu echipa M.T.K. De fapt, e 
vorba de revanșa întîlnirii care 
a avut loc între cele două e- 
chipe la Constanța, tot în a- 
ceastă toamnă, joc încheiat cu 
3—2 în favoarea gazdelor.
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fierbinte dragoste, de profundă 
stimă și recunoștință pe care 
tinerii patriei — români, ma
ghiari, germani -și de alte na
ționalități — le nutresc față de 
partid și secretarul său gene
ral, pentru grija statornică ce 
le-o poartă, pentru minunatele 
condiții în care învață, mun
cesc și se formează, pentru ro
lul atît de important ce le-a 
fost conferit în viața țării, în 
opera de făurire a prezentului 
socialist și a viitorului comu
nist al patriei.

în prezidiul ședinței 
iau loc 
Ceaușcscu, 
Ceaușescu, 
Mănescu, Ștefan Voitec, 
Bobu, Cornel Burtică, 
Drăgănescu, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Ghcorghe Oprea, 
Ghcorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Ghcorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc', Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion loniță, Va- 
sile, Patilineț, Ion Ursu.

Un grup de pionieri urcă la 
prezidiu și oferă buchete de 
flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți conducă
tori ai partidului și statului.

La lucrările acestui forum 
participă delegați ai tinerei 
noastre generații — muncitori 
și intelectuali, țărani coopera
tori și militari, studenți și e- 
levi — care își consacră întrea
ga putere de muncă cauzei 
partidului, triumfului socialis
mului și comunismului pe pă- 
mîntul românesc. Iau parte, în 
același timp, ca invitate, 130 
de delegații care reprezintă or
ganizații revoluționare, progre
siste și democratice de tineret, 
studenți și pionieri din diferi
te țări ale lumii.

Ședința festivă este deschisă 
de tovarășul Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al Comite
tului Central al Uniunii Tine
retului Comunist.

Urmează clipe solemne. In 
timp ce se intonează înflăcă- 
ratul cîntec patriotic „Trei cu
lori", grupuri reprezentînd toate 
categoriile de tineret din țara 
noastră aduc, în sală, steagurile 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și Or

tovarășul 
tovarășa 
tovarășii

festive 
Nicolae 

Elena 
Manea 

Emil 
Emil

ganizației Pionierilor. Ele sînt 
așezate lîngă steagul partidului 
și drapelul patriei.

Exprimînd dorința împărtă
șită de toți tinerii și pionierii 
din patria noastră, primul se
cretar al C.C. al U.T.C. a rugat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să ia cuvîntul.

întîmpinat cu îndelungi ovații 
si urale, ia cuvintul iovarăsul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvintarea secretarului ge
neral ai partidului a fost ur
mărită cu deosebită atenție, cu 
larg interes, fiind subliniată, în 
repetate rinduri, cu vii aplauze.

In sală răsună aclamații en
tuziaste pentru partid și secre
tarul său general, pentru Româ
nia socialistă și minunatul nos
tru popor, pentru tineretul co
munist al patriei. Se scandează 
cu înflăcărare „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și po
porul".

★
în cursul după-amiezii a în

ceput dezbaterea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi. Au 
luat cuvîntul delegați și invi
tați, tovarășii : Mihai Hîrjău. 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al U.T.C.. 
Maria Mihalache, secretar al 
Comitetului U.T.C. de la Com
binatul de fibre și fire sinte
tice Săvinești, Iulian Lunga, 
secretar al Comitetului U.T.C. 
de la Combinatul 
Galați, Hie Vlad. 
Comitetului U.T.C. 
Purani. județul 
loan Avram, 
triei construcțiilor de 
Petru Berce, 
Consiliului U.A.S.C. 
trul Universitar 
Ladislau Bcnedek, 
tar al Comitetului 
Harghita al U.T.C., 
Dragnea, președintele 
lui Național pentru 
Fizică și Sport, Mihai Stoica, 
adjunct al Șefului Secției In
ternaționale a C.C. al U.T.C.. 
Tamara Dobrin, membră a Bi
roului Consiliului National al 
Femeilor, Dumitru 
instructor U.T.C. 1 
Politic Superior ăl
Angelo Miculescu, viceprirr mi
nistru al guvernului, ministrul 
agriculturii și industriei ali
mentare.

siderurgic 
secretar al 

de la C.A.P. 
Teleorman, 

ministrul indus- 
mașini. 

președinte al 
din Cen- 

Cluj-Napoca, 
prim-secre- 

județean 
Marin 

Consiliu- 
Educație

i Băsceanu, 
la Consiliul

1 Armatei,

Marele Premiu Fill

Cu trei 
încheierea 
nai de tenis dotat cu Marele Pre
miu F.I.L.T., lupta pentru stabi
lirea ..primilor 8“ — care se cali
fică pentru „Turneul campioni
lor*4 — mai prezintă încă incer
titudini. Continuă să fie siguri de 
calificare primii 5 clasați, în 
schimb pentru ultimele trei locuri 
răraîn deschise semnele de între
bare. Iată clasamentul :

1. G. Vilas (Argentina) 790 p ; 
2. M. Orantes (Spania) 654 p ; 3. 
B. Borg (Suedia) 520 p ; 4. A. 
Ashe (S.U.A.) 505 p ; 5. I. Năs- 
tase (România) 435 p ; 6. J. Ko- 
des (Cehoslovacia) 343 p ; 7. J.

săptămîni înainte de 
Circuitului internațio-

Connors (S.U.A.) 340 p ; 8. J. Fii-
lol (Chile) 304 p ; 9. R. Ramirez
(Mexic) 302 p ; 10. E. Dibbs
(S.U.A.) 295 p ; 11. H. Solomon
(S.U.A.) 275 p ; 12. A. Panatta
(Italia) 258 p ; 13. R. Tanner
(S.U.A.) 244 p ; 14. O. Parun
(Noua Zeelandă) 223 p .

JOCURI ECHILIBRATE
A DIVIZIEI A

Pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală au în
ceput ieri întrecerile din turul 
al doilea din seria secundă a 
Diviziei A.

TÎRNAVA ODORHEI — A- 
GRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
6—6 (3—1, 1—3, 2—2). O parti
dă echilibrată, de mare luptă. 
Tîrnava a început foarte tare 
jocul și după 9 minute condu
cea cu 3—0, lâsînd impresia că 
va obține o victorie la scor. 
Treptat, însă, studenții s-au re
găsit și au echilibrat situația. 
Au înscris : Bal Io (2), Csiszer 
(3), Moldovan și Peter — Tîr
nava Odorhei, Laszlo (2), 
Gyorgypall, Dencș, Tamas și 
Borsoș — Agronomia Cluj-Na- 
poca.

SPORTUL STUDENȚESC 
A.S.E. BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 11—2 (3—1, 
3—1, 5—0). Meci la discreția
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3 (prin telex,DUSSELDORF, 
de la agenția S.I.D.)

La fel ca și în alte sporturi 
(de pildă, in fotbal sau baschet) 
handbalul are și el marile lui 
confruntări internaționale cu 
caracter amical. în care selec
ționate ale lumii, alcătuite din 
cei mai valoroși jucători la ora 
respectivă, întîlnesc diferite e- 
chipe naționale. Asemenea par
tide, care au stirnit și continuă 
să stîrnească interes, au mai 
avut loc în handbal, cu diferite 
prilejuri, în Cehoslovacia. Iugo
slavia și, recent, în R. F. Ger
mania.

Acest ultim meci, în care o 
selecționată a 
reprezentativa R. 
cu 25—21 (12—12), a avut loc 
duminică la Dortmund, echipa 
oaspete fiind alcătuită din patru 
jucători ai formației campioane 
mondiale, România (Penu, Ga- 
țu, Licu și Kicsid). precum și 
din alți patru jucători din for
mația campioană olimpică, 
Iugoslavia (Arsianagici, Popo- 
vici, Ilorvat, Pokrajac). Lor li 
s-au adăugat, handbaliști de 
certă valoare din Ungaria, Da
nemarca și chiar din țara gazdă, 
R. F. Germania.^

Partida a abundat in faze de 
mare spectacol, deoarece la ru
tina și valoarea ce-i erau con
ferite selecționatei lumii de ex
celenta sa compoziție, se opu
nea dîrzcnia și ambiția tinerilor 
jucători ai echipei R. F. Ger
mania, aflată la cel de al 314- 
lea joc internațional al său. 
încurajați de public, handbaliș- 
tii vest-germani au condus du
pă primele minute cu 4—0, lă- 
sind impresia că vor cîștiga u- 
șor. Antrenorul selecționatei lu
mii, reputatul tehnician român 
Ioan Kunst - Ghcrmănescu a 
operat citeva inspirate schim
bări, conferind sistemului de
fensiv mai multă siguranță. A- 
poi, verva și fantezia tehnică a 
lui Gațu,’ forța șuturilor ma
ghiarului .Varga și ale danezului 
Bock, rapiditatea contraatacu
rilor iugoslavilor Pokrajac și 
Popovici, subtilitatea jocului 
pe semicerc a lui Licu au făcut

lumii 
F.

a învins 
Germania

• PE StIJPI • PE SCURT • PE SCURT ©
AUTO • Campionatul' european 

de automobilism (formula 5 000) a 
fost cîștigat la actuala ediție de pi
lotul belgian Teddy Pilete 174 p.

CICLISM • Rutierul 
Francesco Moser a cîștigat 
desfășurată la Rovigo parcurgînd 
105 km in 2h23 (medie orară 44,055 
km). • Cu 24 de ore înainte de 
terminarea cursei cicliste de 6 zile 
de la Grenoble, conduce perechea 
franceză Clauzaud — Lancker cu 
334 p, urmată de Pijnen — Maer
tens — 305 p, Merckx — Scrcu — 
259 p.

ȘAH • în turneul zonal mascu
lin de la Vrața. după 8 runde, con
duce Ermenkov (Bulgaria) cu 51,2 
p. urmat de Sigurjonsson (Islanda) 
— 5 p. Gheorghiu (România) și 
Matanovici (iugoslavia) — 4’/2 p 
(1). în runda a 8-a. Gheorghiu a 
remizat cu olandezul Ree. • După 
9 runde, în turneul zonal de la 
Pola conduce Hazai (Ungaria) cu 
5*/2 p (1). A. Urzică are l‘/2 p și 3 
întrerupte. • Maestrul maghiar 
Zoltan Ribly, cu 7‘/2 p (1), conduce

italian 
cursa

în turneul zonal de la Reykjavik, 
după runda a 10-a. Urmează Lie- 
berson — 7 p (1). Parma — G1/? P 
(1). • Cîștigînd partida a 6-a. 
Nona Gaprindașvili conduce cu 
4*/2 P — l’/a în meciul pentru tit
lul mondial feminin pe care-1 
susține cu Nana Aleksandria.

TENIS • Jucătorul australian 
Ross Case a cîștigat turneul de la 
Manila, învingînd în finală cu 6—2, 
6—1, pe italianul Corrado Barazzu- 
tti. • Finala turneului feminin de 
la Stockholm se va disputa între 
Virginia Wade și Fanqoise Durr. în 
semifinale. Wade a'eliminat-o cu 
G—1, 6—2 pe Casals, iar Durr a 
cîștigat cu 3—6. 6—2. 6—2 la Hol
laday • Primele rezultate din tur
neul de la Tokio : Newcombe — 
Gorman 6—3. 6—3 ; Ramirez —
Gisbert 7—5, 4—6. 6—4 ; Roche — 
Dell 6—4, 6—1 ; Solomon — Hiraj 
6—3, 6—3.

scorul să devină in min. 21ca
egal : 11—11. în partea a doua 
a meciului, superioritatea ge
nerală a echipei alcătuită din 
cei mai buni handbaliști din lu
me și-a spus cuvîntul, conferin- 
du-i o victorie pe deplin meri
tată.

Au arbitrat : Curt Gabriel 
(Elveția) și Laszlo Kesthelyi 
(Ungaria).

KLAUS DOTSCH

Au fost fixate standarduriie
pentru C. E J'' atletism

Jndooi
Pentru campionatele europe

ne de atletism pe teren acope
rit, ce vor avea loc anul viitor 
în zilele de 21 și 22 februarie la 
Miinchen, Asociația europeană 
a stabilit următoarele standar- 
duri : FEMININ : 60 m — 7,3 ; 
400 m — 54,8 ; 800 m — 2:08,0 ; 
1 500 m — 4:21,0 ; 60 m garduri 
— 8,3 ; înălțime — 1,80 m ;
lungime — 6,25 m ; greutate — 
17 m ;
6,6 ; 4C 
1:50,5 ;
m -
7,8 ; 
jină 
m ; triplu salt — 
greutate — 18,80 m.

V.LKj III , g,______
MASCULIN : 60 m — 

400 m — 48,2 ; 800 —
; 1 500 m — 3:47,0; 3 000

- 8.00,0 ; 60 m garduri — 
înălțime — 2,16 m ; pră-
— 5,20 m ; lungime — 7,70 

16,10 m ;

Corespondență din Paris

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI
SI SEMNELE SALE

selec- 
XV-le

DE ÎNTREBARE

ÎN SERIA SECUNDA 
DE HOCHEI 
bucureștenilor, care s-au arătat 
în mare vervă ofensivă. Au în
scris : Fodorea (3), Todor (2), 
Tăbăcaru (2), M. Vlad, Gh. 
Vlad, Constantinescu, V. Hu- 
țanu — Sportul studențesc, Bar- 
tiș și Tank pentru Tractorul.

UNIREA SF. GHEORGHE— 
LICEUL NR. 1 M. CIUC 7—5 
(2—1, 3—3, 2—1). Au marcat : 
Kemenessy (2), Gyorgy (2), 
Toko, Tamas, Lucacs — Uni
rea, Prokop (2). Nagy (2), Da
vid — Liceul nr. 1 M. Ciuc.

Astăzi de la ora 12,30 au loc 
meciurile : Liceul nr. 1 M. Ciuc 
— Tractorul Brașov ; Agrono
mia Cluj-Napoca — Unirea Sf. 
Ghcorghe ; Sportul Studențesc 
A.S.E. — Tîrnava Odorhei. 
Miercuri este zi liberă, turneul 
continuînd joi, tot dc la ora 
12,30.

V. CHIOSE

I 
I

Abia la 11 noiembrie 
ționerii francezi vor alege 
chemat să Înfrunte la 23 no
iembrie, la Bordeaux, Româ
nia. Ei sînt dornici să aducă u- 
nele modificări „clasicei" for
mule de echipă, ca să-i spu
nem așa, aceea care s-a im
pus, detașat, în două rinduri în 
fața Argentinei (în turneu în 
Franța) : 29—6 la Lyon și 36— 
21 la Paris. Mai întii este vor
ba să selecționeze după eta
pa de campionat din 2 noiem
brie, apoi să se aștepte și im
portantul meci, privit mai ales 
prin prisma perspectivei sale, 
dintre selecționatele secunde ale 
Franței și Țării Galilor (8 no
iembrie) de la Rouen, ca și 
partida Franța — R. F. Ger
mania, din 9 noiembrie, de la 
Hanovra, care se va desfășura 
fără internaționalii din ultimul 
Turneu al celor 5 națiuni.

Selecționerii știu că nu vor 
putea conta pe pilierul Vaqu- 
erin, de abia revenit după o 
grea rănire, după cum nici Es
teve, îngreunat și lipsit de 
formă; nu poate fi deocamdată 
luat in considerare. Se pare, 
de asemenea, că ei l-au pus 
la index și pe Claude 
ghero, deși începutul de 
al acestuia a fost cit se 
de strălucitor. Ei speră, 
gur, să-i recupereze, în schimb, 
pe cei doi jucători aripă Gour- 
don și 
totodată 
trand și 
degrabă 
care, de 
potriva Argentinei. Printre ele
mentele necunoscute de români 
vor figura, mai mult ca sigur, 
in echipă pilierul I’aparembor- 
de, de la Pau, foarte 
clarvăzător, jucătorul 
a doua Haget, de la 
centrul Sangalli, de la 
ne, căci nici Sbadin, 
chenique, asociați lui 
ne n-au convins de-; 
celor două test-meciuri 
„pumele" (n.r. denumire 
care sînt 
argentinieni).
get, în linia a doua ar fi po-

Span- 
sezon 
poate 
desi-

Averous. menținîndu-i 
și pe Harize, Duber- 
Pecune, care, este mai 
un centru, post pe 
altfel, a jucat și îm-

•. solid și 
de linia 
Agen și 
Narbon- 
nici Ei- 
Beriran- 

a lungul 
cu 

(n.r. denumire sub 
cunoscuți rugbyștii 

Alături de Ha-

sibil să figureze Imberon, de 
la Perpignan, în locul lui Pal- 
mie, insuficient de activ la 
tușe. Accidentarea lui Aguire 
face din montferandezul Droi- 
tecourt un titular pe postul de 
fundaș... Ceilalți jucători abso
lut siguri de a fi selecționați 
sint înaintașii aripă Rives și 
Skrela, de la Stade Toulousain, 
talonerul Paco, „uvertura" Ro- 
meu (deși uneori contestat), și 
dintre treisferturi, centrul Ber- 
tranae.

Problema cea mai contro
versată, care divizează și opi
nia publică, este aceea a mij
locașului la grămadă. Selecțio
nerii au greșit nealegînd ferm 
de la început, cu atît mai mult 
cu cit jucătorul de pe acest 
post este de obicei și căpitan 
de 
de 
pe 
Și .
doilea. Cei doi nu ne-au adus 
nici o noutate în ceea ce le 
privește valoarea, forma și sti
lul de joc. Rămîne, deci, doar 
o chestiune de apreciere per
sonală. Se știe, de pildă, că 
Fouroux este preferatul „ma
relui patron" al selecției, Guy 
Basquet. Ceilalți sint foarte 
împărțiți în privința părerilor. 
Opinia publică, foștii jucători, 
presa, și este și cazul nostru, 
sint mai degrabă favorabili Iui 
Astre. Alții, în fine, făcînd o 
„judecată ă la Solomon" pro
pun să se recurgă la serviciile 
lui Max Barrau. Și dacă astăzi 
prin plecarea sa de la Agen la 
Clubul său de origine, Beau
mont, care i-a adus unele mo
mente mai slabe în evoluție, 
ca și anumite antipatii — ceea 
ce duce la concluzia că selec
ția sa pare prematură — este 
sigur faptul că va veni o zi 
cînd Max împreună cu fratele 
său Michel, mijlocaș la deschi
dere de mare talent, vor con
stitui perechea de mijlocași ai 
naționalei franceze.

echipă, oricum conducător 
joc. Ei au decis să-1 regină 
Fouroux pentru primul test 
pe Astrc, pentru cel de al

ROBERT BARRAN 
redactor șef al revistei i 

„Miroir du Rugby“

CAMPIONATE BE EOTBAE
lata clasamentul golgeterilor europeni, așa cum ne-a 

asearâ de redacția suptămînalului parizian „France —
fost comunicat 
Football" : 1.

Galiș (Cehoslovacia — Kosice) 12 etape consumate și 16 goluri ; 2.
Geels (Olanda —Ajox) 10 14 : 3. Beer (R. F. Germania — Hertho BSC) 
12 14 : 4. Nene (Portugalia — Benfica) 9 14 ; 5. Mc Dougoll (Anglia — 
Norvich) 15 13 ; 6. DUDU GEORGESCU (ROMANIA — DINAMO) 12 13 ; 
7. Kreische (R. D. Germană — Dynamo Dresdo) 9 11 : 8. Posthumus 
(Belgia — t-ierse) 12 ’ ~ * —
10. Chiesa (Franța —

______ r Posthumus
11 ; 9. Gonzales (Portugalia — Belenenses) 9 11; 
Lyon) 12 10.

BULGARIA (clapa a 10-a) : 
Levski Spartak — Sliven 1—0 ; 
Slavia — Trakia 0—0 ; Akade- 
mik — Botev Vrața 2—0 ; Mi- 
nior — Pirin 1—0; Spartak Var
na — Lokomotiv Sofia 0—1 ; 
Beroe — Spartak Pleven 3—0 ; 
Lokomotiv Plovdiv — Cerno 
More Varna 3—1 : Dunav Ruse
— TSKA 1—0. Clasament : 1. 
Ț.S.K.A. — 14 p : 2. Akademik
— 14 p ; 3. Levski Spartak — 
14 p.

UNGARIA (etapa a 11-a) ; 
Ferencvaros — Haladăs 1—0 ; 
Bekescsaba — Honved 1—1 ; 
Gyor — Vasas 2—0 ; Ujpesti

mwwwwwwww-
Dozsa — Salgotarjăn 2—1 ; Za- 
laegerszcg — Csepel 1—2 ; Vi
deoton — Tatabânya 3—1 ; Sze
ged — Kaposvăr 2—2; Diosgydr
— M.T.K. 1—0. Clasament : 1. 
Ferencvaros — 20 p ; 2. Video
ton — 16 p ; 3. Ujpesti Dozsa
— 15 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 13-a): 
Partizan Belgrad — O.F.K. Bel
grad 2—0 : Boraț Banja Luka — 
Sarajevo 3—1 ; Dynamo Zagreb
— Vardar 1—0 : Celik Zenița — 
Hajduk Split 0—0 : Rijeka — 
Olimpia Ljubljana 1—0 ; Steaua 
Roșie Belgrad — Vojvodina 
Novi Sad 1—1 ; Zelezniciar —

IN EUROPA
Velez Mostar 0—1 ; Radnicki 
Niș — Buduțnost 0—0 ; Radni
cki Kraguevaț — Sloboda Tuzla 
1—0. Clasament : 1. Steaua roșie 
Belgrad — 19 p ; 2. Partizan
Belgrad — 19 p ; 3. Hajduk
Split — 18 p.

PORTUGALIA (etapa a 9-a) : 
F. C. Porto — Leixoes 8—2 ! 
Benfica — Estoril 7—1!; Guima
raes — Atletico 5—0 ; Farense
— F. C. Braga 5—1 ; Belenenses
— Cuf 2—0 ; Setubal — Beira 
Mar 2—0 ; Unio Tomar — Boa
vista 0—2; Academico — Spor
ting 1—4. Clasament : 1. Bele
nenses — 15 p ; 2. Benfica — 
15 p ; 3. Boavista — 15 p.

SCOȚIA (clapa a 10-a) : 
Aberdeen — Dundee 2—0 ; 
Ayr — Motherwell 2—0 ; Celtic
— Rangers 1—1 ; Dundee Uni
ted — St. Johnstone 3—1 ; 
Hearts — Hibernian 1—1. Cla
sament : 1. Celtic — 12 p (două 
jocuri mai puțin disputate) ; 2. 
Hibernian — 11 p ; 3. Rangers
— 11 p. (ambele cu cîte un meci 
mai puțin).
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