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ACTIVITATEA SPORTIVA

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Vineri 7 noiembrie 1975

Marginalii la a 13-a etapă a Diviziei A la fotbal

DIFICULTĂȚILE 
APAR CU

JOCURILOR LA 72 DE ORE 
REGULARITATE. DE CE?

DEZBĂTUTĂ CU EXIGENȚĂ
Șl RESPONSABILITATE

Tineretul 
trăit în 
acestei

A 13-a intrare in arenă a for
mațiilor din primul campionat 
a încercat, nu pentru prima 
oară în sezonul actual, acea so
licitare devenită tot mai mult 
regulă pentru performanță : joc 
la trei zile după etapa prece
dentă. Nici de data aceasta 
„testul" nu a oferit rezultate 
bune. întreaga desfășurare a e- 
tapei ne-a prezentat grupul ce
lor nouă formații în deplasare 
la un randament necorespun
zător — mai cu seamă ca joc 
și. ca efect imediat, și ca re
zultate. Trebuie să căutăm mult 
și bine in arhivele Diviziei A 
ca să aflăm o etapă așa de 
net tranșată in favoarea gazde
lor. Cum au remarcat majori
tatea comentariilor dedicate în- 
tilnirilor de miercuri, scorurile 
au prezentat chiar și o sime
trie rar intilnită : in toate cele 
nouă partide, victorii la două 
puncte diferență și in șapte din
tre ele rezultatul de 2—0 înscris 
pe tabela de marcaj Ia sfîrși- 
tul meciurilor.

Cifrele vorbesc mai bine de- 
cit orice despre impasul in care 
intră formațiile noastre in pe
rioadele acestea de solicitare la 
distanță de 72 de ore șl pun. 
iarăși, in fața jucătorilor și 
conducătorilor tehnici imperio
sul obiectiv de ridicare a po
tențialului general, lucru care 
nu poate fi realizat decit prin- 
tr-o perfecționare a antrena
mentului, prin realizarea lui Ia 
indicii pretinși de fotbalul de 
astăzi, de care majoritatea for-

mafiilor noastre, oficial recu
noscute ca fiind de prima ca
tegorie, sînt încă departe.

Golgeterul Dudu Georgescu se 
inalță în stil-nl său caracteristic, 
rotind insă lovitura cu capul. 
(Fază din meciul Dinamo — 

Politehnica Iași, 2—0).
Foto : Dragoș NEAGU

LOTUL REPREZENTATIV PENTRU MECIUL
DL FOTBAL CU SPANIA

Diviziei A, cu patruSituația 
etape înaintea încheierii turu
lui, accentuează și un alt as
pect care trebuie luat în sea
mă. Ea ne prezintă perechea 
Steaua — Dinamo, evadată la o 
distanță care, pentru o bună 
perioadă de timp de aici înain
te, e asigurătoare pentru ele. 
Desprinderea aceasta, al cărei 
merit în privința realizatoare
lor sale (Steaua 5 puncte față 
de a treia clasată, Dinamo 4 
puncte față de aceeași partene
ră de întrecere) nu poate fi ne
socotit, dimpotrivă, dezvăluie 
însă și slăbiciunile celorlalte 
competitoare. Nu știm dacă e 
prea devreme să spunem , dar se 
pare că restul întrecerii se va 
reduce la o cursă pentru titlu 
între cele două principale as
pirante și, în rest, la o altă 
cursă, cu aspirații mult mai

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

patriei noastre a 
primele zile ale 

săptămîni un e- 
veniment cu majore sem

nificații, de importanță funda
mentală în viața și activitatea 
lui. Congresul al X-lea al U- 
niunii Tineretului
Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
și cea de a IlI-a Conferință 
națională a Organizației Pionie
rilor, constituite într-un repre
zentativ forum al tineretului 
din patria noastră, au analizat 
și dezbătut cu înaltă responsa
bilitate, cu exigență și în spi
rit critic, rezultatele obținute 
în principalele domenii ale ac
tivității sale și au trasat, în 
contextul realităților politico- 
sociale actuale, liniile directoa
re pentru următorii ani. Cu- 
vîntarea de o excepțională în
semnătate pentru orientarea în
tregii activități de educație co
munistă a tineretului, rostită Ia 
deschiderea lucrărilor 
forum de 
neral al 
NICOLAE 
constituit 
tenției și 
partidul șl statul nostru le a- 
cordă viitoarelor generații de 
constructori ai socialismului și 
comunismului. Cuvîntarea se
cretarului general al partidului 
a generat un puternic entuzi
asm în rîndul participanților și 
a imprimat dezbaterilor din 
plen și din secțiuni o notă de 
largă emulație, de abordare și

Comunist,

acestui 
către secretarul ge- 
partidului, tovarășul 

CEAUȘESCU, a 
o nouă dovadă a a- 

prețuirii pe care

analiză în spirit revoluționar 
a tuturor problemelor, a sar
cinilor și obiectivelor care stau 
în fața tinerei generații, a ro
lului activ și responsabil pc 
care tineretul trebuie să-l joa
ce in întreaga viață politică, 
socială, economică și cultura
lă a țării. în spiritul acestui cu
prinzător. program privind acti
vitatea de viitor a organizați
ilor de tineret, participanții la 
lucrări, reprezentanți ai tuturor 
categoriilor sociale — munci
tori, țărani, studenți, militari, 
pionieri — și-au exprimat ho- 
tărîrea de a nu precupeți nici 
un efort pentru a da viață mă
rețului program de propășire 
a patriei, elaborat de Congre
sul al XI-lea al P.C.R., de a 
munci cu și mai mult entu
ziasm și hotărire pentru edifi
carea celei mai înaintate orîn- 
duiri sociale — comunismul.

Pentru a-și îndeplini înalta 
misiune de constructor al so
cialismului și comunismului în 
România, tineretul țării trebu
ie format în spiritul principiilor 
și normelor comuniste de mun
că și viață, trebuie educat și 
pregătit pe multiple planuri. în 
acest context, un loc de seamă 
în cadrul lucrărilor înaltului 
forum l-a ocupat analiza sub 
diverse aspecte a activității pe 
care organizațiile U.T.C., stu
dențești și de pionieri au des-

(Continuare în pag. 2-3)

,,Cupa României" la floreta masculin

ȚIU (Steaua), LOCUL I CU 5 VICTORII SIMETRICE: 5-1!

Ieri a avut loc o ședință de 
lucru a Biroului F.R.F., în ca
drul căreia antrenorul princi
pal al echipei reprezentative A, 
Valentin Stănescu, și secunzii 
săi D. Nicolae-Nicușor și E- 
meric Jenei, au prezentat pro
punerea de componență a lo
tului în vederea meciului de la 
16 noiembrie, de la București, 
cu Spania, în cadrul prelimi
nariilor C.E.

Lotul a fost aprobat de Bi
roul federal, avînd următoarea 
compoziție :

Portari : Răducanu, Moraru
Fundași : Anghelini, Sătmă- 

reanu II, G. Sandu. Hajnal, Sa- 
meș, Dobrău, Mateescu.

Mijlocași : Dinu, Dumitru, 
Dudu Georgescu, Iordănescu, 
Dobrin, Boloni.

porta- 
la lo- 
în ve-

înaintași : Troi, Lucescu, M. 
Sandu, Kun, Zamfir.

Va mai fi urmărit și 
rul Purcaru. chemat azi 
tul de tineret 23 de ani,
derea unei eventuale convocări 
la lotul A, după meciul echi
pei de tineret, de miercuri, de 
la Gyula.

Cei 20 de jucători din lotul 
A se reunesc azi la ora 10 di
mineața la sediul F.R.F.

După o discuție asupra sar
cinilor de pregătire în zilele, 
următoare, lotul se va deplasa 
în cursul după amiezii la Po
iana Brașov pentru prima e- 
tapă a pregătirilor, pînă în di
mineața zilei de luni 10 no
iembrie. De săptămîna viitoare, 
pregătirile vor continua la Sna- 
gov.

Prima probă din cadrul ce
lei de a X-a ediții a „Cupei 
României" la scrimă a fost cea 
de floretă masculin, cu care 
prilej a debutat noul sistem de 
desfășurare a marilor competi
ții (prevăzut de F.I.E.), pe baza 
eliminărilor directe cu recali
ficări. Ce înseamnă aceasta ? 
Scrimerul mai are o șansă (dar 
numai una !) 
unei înfrîngeri 
cursa pe baza 
Astfel, din cei 46 de floretiști 
înscriși in concurs, doi, deși 
învinși in primele tururi eli
minatorii au reușit, în cele din 
urmă, să ajungă chiar pină în 
finală. A fost vorba de Buri- 
cea (învins de Dinu) și Arde- 
leanu (învins de Kuki).

Din partea cealaltă a tablou
lui, unde au figurat floretiștii 
ce n-au cunoscut înfrîngerea, 
au intrat in finala de șase .Pe
truș, Dinu, Kuki și Țiu.

Plutonului masiv de floretiști, 
candidați îndreptățiți la trofeul 
pus în joc, i s-a alăturat și lo
tul reprezentativ de spadă a 
cărui participare a oferit spec
tatorilor o dispută inedită în
tre 
cei 
rii, 
fice 
12 floretiști din cupă, fiind cu

s-au

ca in urma 
să-și continue 
recalificărilor

greu eliminat (7—10) de expe
rimentatul Ardeleanu. De men
ționat faptul că în cadrul eli
minărilor directe un asalt se 
încheie, în probele masculine, 
Ia 10 tușe.

In finala acestei ediții jubi
liare a „Cupei României"
calificat, firesc, ca rod al unei 
pregătiri temeinice, cinci din
tre componcnții 
de floretă : Țiu, 
Petruș și Dinu, 
doi membri ai 
nul" Florin Nicolae n-a reușit 
să intre în primii 32 de tră
gători, iar Ștefan n-a partici
pat, fiind bolnav.

Ultimul act al competiției a 
reliefat forma deosebită (pen
tru acest sezon) a trăgătorului 
militar Mihai Țiu care a ter-

lotului olimpic 
Kuki, Buricca, 
Dintre ceilalți 

lotului, „mezi-

minat neînvins fiecare dintre 
cele 5 asalturi, la un numi
tor comun: 1! O victorie, deci, 
fără drept de apel, chiar dacă 
în fața lui s-a aflat tînăra spe
ranță a floretei românești și 
actualul campion național, stu
dentul Petru Kuki. Acesta din 
urmă a fost nevoit să se mul
țumească doar cu locul secund, 
după ce, cu puțin timp înain
te, cîștigase campionatul repu
blican de tineret.

Clasamentul final: 1. Mihai Țiu 
(Steaua) 5 v ; 2. Petru Kuki 
(IEFS) 4 v ; 3. Tudor Petruș 
(Steaua) 2 v ; 4. Petre Burice» 
(Dinamo) 2 v ; 5. Ștefan Arde- 
leanu (Steaua) 1 v ; 6. Cristian 
Dinu (Progresul) 1 V.

Paul SLAVESCU

Prea multi concurenți fără valoare la startul concursurilor republicane

ATLETISM SAU PRETEXT PENTRU PLIMBĂRI ?

Duțu și Popa, doi dintre 
mai buni spadasini ai ță- 
primul reușind să se cali- 
chiar printre cei mai buni

La jumătatea lunii octom
brie, la București s-a desfășu
rat barajul de calificare în pri
ma zonă a „Cupei României" 
la atletism, la care au partici
pat echipele județelor Iași, Bi
hor și Constanța. La sfîrșitul 
concursului clasamentul — pu
blicat în ziarul nostru — arăta 
astfel : 1. Iași 244 p, 2. Con
stanța 220 p, 3. Bihor 185 p. 
Așadar, formația lașului urma 
să activeze anul viitor în prima 
zonă a „Cupei României".

Concursul amintit a avut însă 
o continuare la masa verde, e- 
chipele Constanței și lașului 
contestînd fiecare dreptul de 
participare, în concursul res
pectiv, a unor atleți din rîn- 
durile adversarilor. Obiectul

contestațiilor : încălcarea unei 
clauze a regulamentului compe
tiției, potrivit căreia atleții în 
vîrstă de 25 de ani sau mai 
mult (născuți 1949 
vîrstnici) trebuie 
nească în

sau mai 
să îndepli- 

anul competiționa! 
respectiv categoria I de clasi
ficare în proba la care parti
cipă. Constănțenii — ---- ‘—
tat 12 atleți de la Iași, — și 3 
de la Bihor — delegatul ieșean 
5 atleți de pe litoral.

Biroul federal a analizat con
testațiile înaintate. S-a consta
tat că nu aveau dreptul să 
concureze la meciul de baraj 
8 din cei 12 atleți din formația 
lașului, 3 din cei 5 sportivi 
din echipa Constanței și cei 3 
bihoreni. Hotărîrea biroului 
F.R.A. : anularea punctelor ob-

au contes-

ținute neregulamentar de atle
ții echipelor respective și scă
derea lor din totalul fiecărei 
formații. Biroul a ratificat, tot
odată, clasamentul rezultat după 
scăderea) punctelor : 1. Con
stanța 211 p, 2. Iași 206 p, 3. 
Bihor 168 p. (Așadar, echipa 
Constanței cîștigă dreptul de a 
se întrece în ediția viitoare a 
„Cupei României" în prima zo
nă a competiției, care angre
nează cele mai bune 9 forma
ții din țară). Un ultim para
graf al hotărîrii sancționează 
cu avertisment comisiile jude
țene de atletism din Iași, Con
stanța și Bihor pentru ncres-

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Mihai Țiu (dreapta), in asaltul din finala probei cu colegul său de 
club. T. Petruș. Foto : I. MIHĂICĂ

NOI SELECȚIONAȚI IN LOTUL
OLIMPIC

După cum se știe, este con
stituit lotul olimpic de box, 
din care fac parte, printre al
ții, Ibrahim Faredin, frații Si- 
mion și Calistrat Cuțov, Ga
briel Pometcu, Alee Năstac, 
Costică Dafinoiu, Mircea Si
mon. Zilele acestea, după cam
pionatele naționale de box, fe
derația de specialitate a mai

DE BOX
selecționat
Aurel Dumitrescu, 
dea și Teofil Ghinea. Boxerii 
participanți la Jocurile Olim
pice de la Montreal vor fi ti
tularizați după desfășurarea 
competiției internaționale „Cen- 
tura de aur“, care va începe; 
la București, la 18 aprilie 1978.

pe Alexandru Turei, 
Vasile Di-
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ I

DEZBĂTUTĂ CU EXIGENȚĂ] 

Șl RESPONSABILITATE |
Iceastă dată, de m: 

tate. Oaspeților le 
o selecționată divi(Urmare din pag. 1)

fășurat-o, atît în ceea ce pri
vește educația fizică a maselor 
de tineri, cit și contribuția a- 
cestor organizații la dezvolta
rea sportului de performanță.

Apreciată ca factor important 
al procesului general de edu
cație, activitatea sportivă de 
masă s-a aflat în atenția mul
tora dintre cei ce au luat cu
vîntul in plenul lucrărilor și 
pe secțiuni, mai ales în -aceea 
destinată sportului, turismului și 
pregătirii pentru apărarea pa
triei. Relevînd contribuția va
loroasă pe care cele trei orga
nizații au adus-o în ultimul 
timp la cuprinderea unor mase 
din ce în ce mai largi în ac
țiuni și competiții sportive, la 
organizarea timpului liber spre 
a fi utilizat într-un mod cit mai 
atractiv și instructiv, în ve
derea sporirii eficienței în pro
ducție și pentru refacerea ca
pacității de muncă, vorbitorii 
au prezentat o seamă de reali
zări în acest domeniu. Compe
tițiile și acțiunile de masă cu 
caracter republican — mai cu 
seamă „Cupa tineretului", „Cro
sul tineretului", „Tineri, să ne 
cunoaștem patria socialistă", 
Complexul „Sport și sănătate", 
„Amicii drumeției" etc., au an
grenat anual sute de mii de 
tineri, 
trecute în revistă 
acțiuni locale, izvorîte din tra
diția și preferințele tinerilor, 
precum și ca urmare a unor 
valoroase inițiative. La succe
sul acestor manifestări, organi
zațiile U.T.C., studențești și pi
onierești au avut un aport de 
seamă, atît ca organizatori, cit 
și ca factori de mobilizare și 
propagandă. S-a relevat totoda
tă participarea masivă și en
tuziastă a tineretului din școli 
și facultăți, din întreprinderi, 
instituții și de la sate la ame
najarea și reamenajarca de ba
ze sportive, activitate căreia 
i-au fost consacrate mii și mii 
de ore de muncă patriotică. A 
fost subliniat deseori rolul pe 
care sportul îl are in întărirea 
sănătății, in sporirea vigorii fi
zice și capacităților intelectuale, 
precum și ca factor educativ cu 
deosebite valențe. In același 
timp, însă, au fost dezvăluite 
cu curaj și cu simț de răspun
dere o serie de deficiențe care 
se mai manifestă în acest do
meniu.

în ceea ce privește sportul 
de performanță, s-au 
meroase referiri la 
ducativă desfășurată

De asemenea, au fost 
numeroase

făcut nu- 
munca e- 
pe multi-

ple planuri de către organiza
țiile de tineret în cadrul aso
ciațiilor, cluburilor și loturilor 
naționale. S-a pus accentul în
deosebi pe creșterea responsa
bilității sportivilor în pregătire, 
pe necesitatea instaurării unui 
climat de muncă asiduă, con
știincioasă, de disciplină și or
dine, pe educarea simțului pa
triotic al celor ce reprezintă 
culorile patriei în confruntări 
internaționale, pe necesitatea 
promovării 
piilor eticii 
te, a unei 
în arenele 
cietate.

La tribuna forumului tinere- , 
tului, în secțiunile sale de lu- I 
cru, printre cei care au luat 
cuvîntul, reprezentanți ai orga
nelor și organizațiilor cu atri- | 
butii, activiști obștești, cadre 
tehnice, s-au aflat și sportivi I 
de frunte ai țării. Ei au ex
primat, în numele întregului ti- 1 
neret sportiv care practică , 
sportul de performanță, profun
da gratitudine față de condi
țiile minunate de pregătire pe 
care partidul și statul nostru 
le asigură acestuia, subliniind 
că grija permanentă cu care 
este înconjurată mișcarea spor
tivă constituie un imbold ho- 
tărîtor în procesul de pregă
tire pentru o comportare su
perioară și o reprezentare dem
nă a culorilor țării la Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Vor
bitorii — printre care sabrerul 
Dan Irimiciuc și gimnastul 
Dan Grecu — au scos în evi
dență faptul că la creșterea va
lorică a sportului nostru o con
tribuție reală, eficientă, au avut 
organizațiile de tineret, care au 
desfășurat în ultima vreme o 
activitate susținută de educare 
politico-ideologică, cetățenească 
și patriotică a sportivilor.

Moment de mare î 
în viața întregului nostru ti
neret, marele forum politic a! 
tineretului constituie o < 
importantă și pentru dezvolta 
rea educației fizice, a sportu
lui și turismului de masă, ac
tivități care și-au găsit expre
sia și în documentele sale fi
nale. Astfel, în capitolul IV al 
Rezoluției Congresului al X-lea 
al U.T.C. se subliniază rolul 
sporit pe care trebuie să-1 ai
bă organizațiile U.T.C. în an
trenarea largă a tineretului la 
practicarea continuă și sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului, la imbunătățirea activi
tății sportive de masă, pentru 
ridicarea acesteia la nivelul e- 
xigențelor puse de dezvoltarea 
actuală 
cietății

in 
pe 

neabătute a princi- 
și echității socialis- 
conduite exemplare 
sportive și în so-

CUVINTUL PREȘEDINTELUI
3

GENERAL LT. MARIN

în campionatul seriei secunde la hochei

CURSA UNIRtA - SPORIRI STUDENȚESC CONTINUA A

I
I
I
I

o 
frumoasă impresie, publicului 
constănțean, echipa neo-zee- 
landeză de rugby Waitemata va 
evolua duminică în Capitală. 
Spectacolul se anunță, și de a- 
isăstă dată, de mare atractivi- 

■ va fi opusă 
o selecționată divizionară. Me
ciul va avea loc pe stadionul 
Parcul copilului, cu începere de 
Ia ora 14,30,

Arbitrul partidei : Theodor 
Wilting. Nu vor lipsi din echi
pa noastră Pop, Nica, Dumitru, 
Dărăban, Munteanu, Postolachi, 
Bucos ș.a.

ECHIPA STUDENȚEASCĂ 
DE RUGBY A ROMÂNIEI 

VA JUCA IN FRANȚA
Alături de reprezentativele A 

și de tineret ale țării noastre, 
Icare vor susține partide ofi

ciale cu formațiile similare ale 
Franței, iată că și o selecționa- 

| tă studențească românească va 
_ juca două meciuri în Franța, 
“ la 22 și 26 noiembrie.

După o zi de odihnă, seria 
secundă a campionatului de ho
chei a continuat ieri cu parti
dele etapei a 3-a.

UNIREA — TRACTORUL 
13—1 (4—0, 5—0, 4—1). Singura 
incertitudine a acestui meci era 
scorul cu care vor învinge ho- 
cheiștii din Sfîntu Gheorghe, 
liderii seriei. In vervă deose
bită, Unirea a stabilit recordul 
de goluri al actualei ediții a în
trecerii. Au marcat : Tanko (4), 
Gyorgy (3), Kemenessy (2), Lu- 
kacs, Tamaș, Todor și Vereș 
pentru învingători. V. Eros a 
înscris punctul de onoare al 
brașovenilor. Penalizări — U- 
nirea 4 minute.

TIRNAVA — LICEUL NR. 
1 6—4 (0—1, 4—0, ’L—3). Elevii 
au deschis scorul și au con
dus pină la pauză. Repriza a 
doua și cea mai mare parte a 
celei de-a treia au aparținut 
însă hocheiștilor din Odorhei, 
care fac un joc bun, scorul a- 
jungînd la 5—1 și 6—2. In ul
timele minute, formația liceu-

Iui — altădată o protagonistă 
a grupei — trece in atac, dar 
nu reușește decit să reducă din 
handicap. Autorii golurilor: Pap 
(3), Csiszer (2) și Ballo pentru 
Unirea, Prakab și B. Eros (ci
te 2) pentru Liceul nr. 1. Nici 
o eliminare în acest meci !

SPORTUL STUD. A.S.E. — 
AGRONOMIA 8—4 (0—S, 3—0, 
5—2). Joc animat, rapid. Parti
da 
sa 
cu 
ră,

a fost echilibrată în prima 
jumătate, apoi bucureștenii, 
o pregătire fizică superioa- 
au stăpînit gheața mareînd 

caz probabil unic — 3 go
luri în inferioritate numeri
că. Au înscris : M. Vlad și Fo- 
dorea (cite 3), V. Huțanu și 
Cojocaru, respectiv Baka, Ot- 
vos, Borsos și Laszlo.

Astăzi întrecerea continuă cu 
etapa a 4-a, care programează 
jocurile : ora 12,30 : Agrono
mia — Tractorul, ora 15 : U- 
nirea — Tîrnava, ora 17,30 : 
Sportul studențesc A.S.E. — Li
ceul nr. 1. Sîmbătă este zi li
beră.

I
I
I JUNIORI ROMÂNI AU STABILIT RECORDURI DE SENIORI
I
Irescu, a participat

stagiu de pregătire
tificială de la Alrr

Iputat
soviet

PE PISTA DE LA ALMA ATA

Un grup de patinatori, con
dus de antrenorul Dan Lăză
rescu, a participat la un scurt 

“ ' 3 pe pista ar- 
______ ___ ___Alma Ata, după 

care viteziștii români și-au dis- 
t întîietatea cu sportivi 

sovietici, aparținînd clubului 
Rezervele de muncă. Debutul I îmbucurător al patinatorilor 
noștri, care au realizat 12 noi 
recorduri de seniori și juniori,

două norme de maestru al spor
tului și trei haremuri de clasă 
internațională, ne-a determinat 
să revenim cu amănunte.

— Proba de 500 m, care a 
reunit 25 de concurenți, ne-a 
spus ing. D. Lăzărescu, a fost 
ciștigată de clujeanul Gh. Pirv 
cu un nou record de seniori : 
41,2 (v.r. 41,99). Acest sportiv, 
care a îndeplinit și norma de 
maestru , are resurse să coboa-

Valeriu CHIOSE
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Însemnătate | 

nostru ti- ■ 
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I
I

și de perspectivă a 
noastre socialiste.
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so-
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DIN TOATE SPORTURILE
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re, in curind, sub 40,00. Victo- ■ Șă 
rie și un record de senioare a l-s 
obținut in aceeași probă, unde lî? 
a avut 14 adversare, și Eva Szi- 
geti cu 46,6 (v.r. 48,64). De ase- 
menea, Agneș Rusz a realizat L 
un nou record de senioare și * 
norma de maestră a sportului la .-s 
1000 m cu 1:26,5 (V.r. 1:38,45). 
Rezultate remarcabile au mai Ig 
înregistrat Liana Cardaș, Cornel 
Munteanu, Attila Varga, Adrian I 
Ciobanu și Andrei Erdelyi, toți I 
capabili de evoluții superioare.

— Cum explicați acest salt ■ 
după un antrenament efectuat I 
mai mult pe... uscat ?

— In cadrul unei pregătiri 
comune de numai trei săptă- I 
mini am adus, împreună cu co- I 
legii mei, prof. Maria Tașnadi 
și Mihai Timiș, ameliorări în 

" tineri, Ijj
sta de IșJ 

ll

.......... !
Cum explicați acest salt 

un antrenament efectuat

I3—0, Ind. sîrmei C. Turzîl — C.S.U. Pi
tești 1—3. Oțelul oraș Dr. Patru Groza 
— Medicina Timișoara 3—0, Marina 
Constanța — Constructorul Brâila 0—3, 
Farul Constanța — Progresul Bucu
rești 3—0. C.S.U. Brașov — SARO Tîr- 
goviște 3—2, Petrolul Ploiești — Crișa- 
na Oradea 3—0, Metalul Hunedoara — 
Foresta Arad 3-1. (CORESPONDENȚI: 
C. Gruia. M. Bonțoiu, Șt. Vida, C. 
Toader, S. lonescu, E. Solomon, A. 
Szabo, I, lancu, Gh. Halițchi. M. Sliv- 
na, P. Țonea, M. Domițian, G. Tamaș, 
N. Ghidu, I. Vlad).

AIITD IN PRIMA EDIȚIE A
„RALIULUI ELECTRICA** 

au participat 26 de echipaje, 
din 4 asociații sportive din 
orașele Satu Mare și Baia Mare, 
în proba de regularitate și orien
tare turistica inițiata cu acest 
prilej de asociația sportiva Electrica 
Baia Mare — pe un traseu de 227 km - 
învingător a ieșit echipajul Augustin 
Denea — Teodor Floruțâ (A.C.R. Baia 
Mare). Pe echipe locul I a revenit 
Centrului de proiectare județean 
Satu Mare. (V. SASARANU, coresp.). 

----- - organizarea
loc — înce- 
duminicâ —- 

____T_____  dotata cu 
„Cupa Vrancea”. La întreceri (pușca și 
pistol) participâ numeroși trăgători 
fruntași din cluburile bucureștene și 
din țară.
vm fi IN DIVIZIA B s auVULtl desfășurat partidele
etapei a Vl-a. lată rezultatele : femi
nin : G.I.G.C.L. Brașov — Unirea Bucu
rești 3—1, C.S. Zalău — Voința M. 
Ciuc 3—0, Mondiala S. Mare — Dra
pelul roșu Sibiu 3—1, Spartac — Uni
versitatea 0—3, Flacăra rdșie — C.P.B. 
0-3, Voința — Ceahlăul P. Neamț 3—1, 
I.T.B, — Penicilina II lași 3—0, Dacia 
Pitești — Corvinul Deva 3—1, Confec
ția Vaslui — Medicina București 1—3, 
C.S.U. Tg. Mureș — Constructorul Arad 
3—0, Maratex B. Mare — Medicina Ti
mișoara 3—0 (neprezentare) ; mascu
lin : C.S.U.B. Mare — Voința Alba Iu
lie 0-3, Aurora Bacău — Politehnica 
lași 1—3, C.S.M. Suceava — Relonul 
Săvinești 3-2, Electra — Dinamo Brăila

_|D LA FOCȘANI, in
IU* C.S. Unirea, ore 

pind de azi și pină 
tradiționala competiție

I
I

Președintele C.N.E.F.S. a reliefat faptul că Uniunea Tineretu-1 
lui Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România sint investite de partidul și statul nostru cu importante I 
atribuțiuni și răspunderi în domeniul educației fizice și sportului. I 
Măsurile luate în ultimii ani de conducerea partidului pentru dez- ' 
voltarea educației fizice și a sportului au determinat o intensificare - 
a preocupărilor, inițiativelor și sarcinilor în acest domeniu 
partea tuturor factorilor investiți cu responsabilități in <-_______
educației fizice și sportului. Acțiunile sportive de masă și de pre- ~ 
gătire militară au găsit o largă audiență în rindurile tineretului. I 
Manifestări sportive cum sint cupa și crosul tineretului, competi-1 
țiile școlare, demonstrațiile sportive, complexul „Sport și sănătate" • 
se bucură tot mai mult de participarea tineretului cu multiple. 
beneficii pe planul pregătirii fizice. întăririi sănătății, al educației I 
patriotice și moral-cetățenești, in pregătirea pentru apărarea pă-1 
mintului strămoșesc, pe planul dezvoltării multilaterale a persona
lității umane.

^pfbitorul a arătat in continuare că in acest domeniu se ma-1 
nifestă încă unele neajunsuri, îndeosebi in ceea ce privește cuprin- 1 
derea tineretului patriei noastre in activitățile sportive și de agre- • 
ment, răspindirea formelor simple, a ramurilor sportive de largă I 
accesibilitate, formarea obișnuinței de practicare independentă a I 
exercițiilor fizice, a sportului, a gimnasticii, turismului. Ne putem 
reproșa faptul că atît Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport, federațiile de specialitate, cit și organizațiile de tineret nu 
au manifestat întotdeauna exigența necesară in pregătirea temei
nică a sportivilor, in asigurarea unui climat de muncă asiduă, de ■ 
disciplină, ordine și înaltă responsabilitate pentru îndeplinirea în-l 
tocmai a programelor de pregătire, obținerea de performanțe spor-1 
tive de nivel mondial.

Vorbitorul a arătat că in vederea dezvoltării în continuare al 
sportului de masă și a celui de performanță, a lichidării neajunsu- | 
rilor care se mai manifestă, Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, ca organism investit cu conducerea unitară a spor
tului românesc, va acționa mai hotărit in viitor pentru antrenarea 
in mai mare măsură a tuturor organizațiilor obștești, a organelor 
de stat centrale și locale cărora le revin atribuțiuni in acest do
meniu, la îndeplinirea integrală a sarcinilor, mai ales in ceea ce 
privește folosirea maximă a bazei materiale existente, dezvoltarea 
acesteia in continuare, asigurarea condițiilor necesare promovării 
pe scară tot mai largă a culturii fizice și sportului de masă, afir
mării sportului de performanță. Solicităm mai multă preocupare 
din partea organizațiilor U.T.C., asociațiilor studenților comuniști, 
organizațiilor sportive, a conducerilor unităților economice, de in- 
vățămint, știință și cultură, pentru antrenarea maselor <' 
muncitori, lucrători de pe ogoare, elevi, studenți, militari ____
ticarea cu regularitate a exercițiilor fizice, sportului, turismului, 
gimnasticii, activităților fizice și mișcării în aer liber, pentru se
lecționarea tinerilor talentați pentru sportul de performanță.

ensiyicare ■

domeniul [meciul de gimnastica
CU CEHOSLOVACIA,
IN SALA DINAMO

Ieri, echipa de gimnastică

I

I
I
I

e, de in- ■ 
de tineri I
la prac-1

I

tehnica alergării unor I 
ceea ce a avut efect pe pista — 
la Alma Ata.

Menționăm că Gheorghe Pirv 
(Agronomia Cluj-Napoca), Eva 
Szigeti și Agneș Rusz (ambele 
de la S.C.M. Ciuc) sînt record
mani de seniori la vîrsta junio
ratului.

Troian IOANIȚESCU
I
I

ATLETISM SAU PLIMBĂRI?
(Urmare din pag. I)

a 
Cehoslovaciei, care va susține 
o întîlnire amicală cu repre
zentativa masculină a Româ
niei, a sosit în Capitală. „Cei 
șase" urmează a fi definitivați 
în cursul zilei de mîine, din 
următorul lot : Miroslav Netu- 
sil, Vladislav Nehasil, Gustav 
Tannenberger, Janulidis Dimi
trios, Pavel Janicek, Siri Netu- 
sil, Ladislav Morava.

Meciul, ce urmează a avea 
loc sîmbătă și duminică, la 
sala Dinamo, îi va avea ca ar
bitri neutri pe Fabio Bonacina 
(Italia), Josef Dobai (Ungaria) 
și Zdislaw Leszinski (Polonia).

pectarea regulamentului „Cupei 
României".

Reprezintă abaterile de la 
barajul pentru „Cupa Româ
niei" un caz Izolat în activita
tea atletică internă ? Nu. Avînd 
în față rezultatele cîtorva cam
pionate republicane desfășurate 
în 1975, ne putem da seama 
că proporția celor prezentați la 
startul unor concursuri cu ca
racter central fără ca ei să 
aibă dreptul de a participa — 
adică fără să îndeplinească ha
remurile stabilite — este îngri
jorător de mare, depășind în 
unele cazuri o treime din nu
mărul total al înscrierilor. Să 
luăm, de pildă, campionatul se
niorilor și să alegem cîteva pro
be : Ia suliță (m) din 13 con- 
curenți 9 nu au realizat stan
dardul, la 1 500 m (m) 14 din 
cei 27 de alergători nu au reu
șit 3:53,0, la 800 m (m) 21 din 
30, la înălțime (m) 11 din_ 15, 
la aceeași probă feminină 9 
din 12, la lungime (m) 10 din 
20, la lungime (f) 8 din 18. 
Exemplele pot continua, am a- 
les cîteva mai sugestive. Ele sînt 
caracteristice nu numai „națio
nalelor" de seniori (în aer li
ber, de sală, de primăvară...) 
ci și concursurilor de juniori (și 
ele în aer liber, de primăvară, 
de sală...). S-ar putea acorda, 
să spunem, unele „scăzăminte", 
gîndindu-ne la anumite condiții 
atmosferice nefavorabile, la e-

ventuale indispoziții de mo
ment, accidentări. Citeva pi
cături într-un ocean...

Pentru a justifica o activi
tate — de multe ori nesatisfă
cătoare — se comit falsuri, sînt 
creditați cu rezultate fictive, 
dincolo de puterile lor, atleți 
de valoare modestă. Federația 
are obligația de a lua măsuri 
împotriva celor ce comit nere- 
gularități (ce pornesc de la ni
velul asociațiilor și cluburilor 
și sînt tolerate sau chiar încu
rajate de comisiile județene de 
atletism) pentru că lipsa de 
corectitudine, duce la cheltui
rea unor bani ce ar putea fi 
utilizați altfel, cu folos. Se poa
te calcula suma cheltuită cu 
transportul, cazarea și masa 
atleților-turiști într-un an, dar 
aproape că nu ne încumetăm 
s-o facem. Federația este însă 
datoare nu numai s-o facă dar 
să ia și măsuri mai categorice 
decît avertismentele...
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PE MICUL ECRAN
• SIMBATA, 8 NOIEMBRIE, oro 

15,25 : Handbal masculin : R.F.G. 
— România. (Rezumat primit de 
la Eppelheim); ora 16,00: Fotbal : 
Ujpesti Dozsa Budapesta — Ben
fica Lisabona (meci retur în „Cu
pa campionilor europeni"). (Selec- 
țiuni înregistrate de la Budapesta).

• DUMINICA, » NOIEMBRIE, 
ora 15,00 : „Cu 8 luni înaintea

Jocurilor Olimpice de vară de la 
Montreal** — film primit de la 
televiziunea canadiană; ora 15,15: 
Rugby: Selecționata divizionară a 
României — Waitemata — repri
za a doua. (Transmisiune directă 
de la stadionul din Parcul Co
pilului); ora 22,10: Handbal mas
culin: R.F.G. — România (repri
za a doua). (Transmisiune directa 
de la Saarbrucken).
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LOTO - PRONOSPORT IN
Duminică 9 noiembrie 1975 
a treia tragere Loto 2!
ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 31 OCTOMBRIE 1975
EXTRAGEREA I : Categoria 1 î 

5,45 variante a 50.000 lei ; cat. 2 : 
6,85 a 6.749 lei ; cat. 3 : 40,30 a 1.147 
lei ; cat. 4 : 44,25 a 1.045 lei ; cat. 
5 : 140,55 a 329 lei ; cat. 6 : 153,85 a 
301 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 24.352 
lei.

Extragerea a II-a : Categoria A: 
1,30 variante autoturism Dacia 1300; 
cat. B : 4,50 a 7.578 lei ; cat. C : 8.55 
a 3.988 lei ; cat. D : 20,60 a 1.655 lei; 
cat. E: 68,10 a 501 lei; cat. F: 124,25 
a 274 lei ; cat. X ; 1.892.55 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 1.317
lei.

Cîștigurile de 50.000 lei au reve
nit participanților Honigesz loan 
din Sîntana — Arad, Weber Matei 
și Stelian Desanca din Timișoara, 
Dănescu Dumitru din București. 
Autoturismul Dacia 1300 a revenit 
participantului Pielmuș Ion din Tg. 
Mureș. <

CB
CONCURS® 

DIN 5

CATEGORJ 
991,25 variant 
unitară a cîș] 
3 fiind sub 
lei, fondurile 
buite confod 
categoria 1. I

AȘA ARAT^ 
13 REZULTA; 
CURSUL PI

DIN 5

I. Jiul —
II. „U“ Cli

III. F.C. C<
IV. U.T.A. 
V. F.C.M.

VI. F.C. Ai 
VII. Dinamc 

VIII. F.C. Oii
IX. Steaua
X. Juventu
XI. Uj pești

XII. Sachsei
XIII. S.V. Hî

Fond de ci
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IN PICIOARE
să fiu sincer, preferința mea 
merge spre Zamfir, tînăr 
care vezi că știe să condu
că mingea, știe ce-i aceea 
o extremă, cum să „taie" o 
cursă, cum să întoarcă omul 
și, mai ales, om care stă bi
nișor pe picioare, la .tăvă
leală".

Căci dacă 
întrebare — 
caz, nu cred 
neca strălucirea acestor ta
lente — aceasta ține de 
forța fizică a echipei, a ata
cului ei. Băieții sînt deajuns 
de nervoși, de aprigi la min
ge, dar încă mi se par plă- 
pînzi față de cerințele jocu
lui de azi. Driblingul ca dri
blingul, fenta ca fentă sint 
cum sînt — dar în duelurile 
corp la corp, puștii cad cam 
repede; și Ion, și Râducanu 
sînt cam fragili — și, mă în
treb, cum ar trece unul din 
ei pe lingă Facchetti sau 

alt italiano-engiez, 
după cite am vă
zut joi și sîmbătă? 
Azi în lume se joa
că mult mai „tare" 
decît la noi, chiar 
dacă nu mai „fru 
mos". Două „fițe 
adorabile nu s 
compară cu o in

trare sănătoasă, in limitele 
regulamentului, după care 
rțu mai ai chef de nici o 
„fiță"... Sînt pregătiți jucă
torii noștri — din acest 
esențial punct de vedere, 
Dinamo e superioară Stelei 
— pentru un fotbal aspru, 
nemilos, în care totul por
nește de la știința de a ră- 
mîne în picioare? Sau rămi- 
nem la tangourile noastre cu 
arbitri care ne dezavanta
jează sistematic, permițînd 
un joc prea dur? Dacă vrem 
să jucăm fotbalul de azi — 
cine poate ști cum va fi 
miine? — cred că nu avem 
de ales: între tangoul boci
tor și antrenamentul cu hal
tere, nu ne putem „îmbăta" 
cu „Cico”, care dă el firește 
energie și avint dar nu și 
acea musculatură excepțio
nală care-i îngăduia lui 
Gerd Muller (altfel nu mai 
înalt ca Ion Ion) să rămînă 
întreg și vertical după 
„contact" cu Burgnich...

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

A
UT

Late) 
area

2 și 
e 20 
atri- 
L, la

CU 
!ON- 
XPA

1 
d 1

1
1 

d. 1 
] 1

1 
-N. 1

1 
h. X

1 
i 1
B. 1

FOT BA L

Manea

BELPHEGOR

există o mare 
care, în orice 
că poate întu-

LOTURILOR

Ko-
ce- 

F.C. 
Bu- 
no-

Miercuri disputat
Budapesta, pe stadionul T.T.V., 
revanșa jocului de la Oradea 
dintre selecționatele de juniori

I
I

AZI, REUNIREA
DE TINERET

JOCURILOR LA
viziei A ci și comportarea de 
ansamblu, randamentul indivi
dual al jucătorilor, constatind 
inadmisibilele fluctuații de for
mă ale celor mai multe dintre 
echipele ajunse în acest eșalon 
al fotbalului românesc, ches
tiunea unei concentrări mai pu
ternice a elementelor valoroa
se se pune cu acuitate. Specta
colul oferit de Dinamo și Stea
ua e rezultanta întrecerii di
recte a 
mâții 
jucători 
Pornind 
xcmplu, 
nostru ; ______
multe formații cu asemenea 
potențial, capabile și acestea de 
alte și alte perfecționări. Planul 
de măsuri preconizat de F.R.F. 
trebuie să urmărească cu in
sistență acest obiectiv al socce- 
rului nostru, realizabil atît
printr-o mai bună repartizare a 
jucătorilor de frunte, dar și

unor loturi cu for- 
echilibrate, însumind 
de valoare apropiată, 
tocmai de la acest e- 
înțelegem că fotbalul 

are nevoie de cît mai 
cu

ieri, m

După cum se știe, miercuri 
12 noiembrie, echipele repre
zentative de tineret (23 și 21 
de ani), ale țării noastre vor 
susține partide amicale cu se
lecționatele similare ale Unga
riei.

în vederea acestei acțiuni, în 
cursul dimineții de azi, au fost 
convocați la sediul F.R.F. ur
mătorii jucători din Lotul de 
23 de ani (antrenori C. Drăgu- 
șin și I. Nunweiller) : Ioniță și 
Purcaru — portari ; Porațchi, 
Purima, Ciocan (C.F.R.), FI. Ma
rin, Agiu și Lueuță — fundași ; 
V. Mureșan, Romiiă II și Bălăci
— mijlocași ; Crișan, Aelenei, 
Răducanu, Radu II și
— atacanți. Duminică 9 noiem
brie, lotul va susține pe sta
dionul Giulești, cu începere de 
la ora 12,30, un joc de verifi
care cu echipa Sportul stu
dențesc (în deschidere de la 
ora 10,30, Rapid întîlnește for
mația braziliană Colorado

Curitiba). Luni dimineață lutul 
va pleca spre Arad, de unde, 
marți, își va continua drumul 
spre Gyuia, localitate unde 
miercuri va avea loc întîlni rea 
cu Ungaria.

Lotul de 21 de ani (antrenor 
Gheorghe Staicu) este următo
rul : Lung și Clipa (Steagul 
roșu) — portari ; M. Zamfir, 
Dumitrescu, I. Constantincseu, 
Negrilă, Bărbulescu și Ene 
(C.S. Tîrgoviște) — fundași ; 
Gabel, I. Marin, Cîmpeanu II și 
Bișniță — mijlocași ; Peniu, 
Grosu, Nemțeanu, Botez și 
Vrînceanu — atacanți. ~ 
mul lotului cuprinde, 
duminică, un meci de 
re cu formația Steaua 
nul din șoseaua Ghencea, ora 
11), luni și marți ședințe de 
antrenament, urmînd ca 
miercuri, de la ora 14, pe sta
dionul din Tîrgoviște, să întil- 
nească selecționata similară a 
Ungariei.

f»
în etapa de ieri a „Cupei 

României" Ia fotbal, ediția 1975— 
1976, s-au înregistrat următoa
rele rezultate:

C.S.U. Galați — F.C. Brăila 
3—1 (1—0). Au marcat Georges
cu, Kramer, Marinescu pentru 
gălățeni și, respectiv, Caraman. 
F.I.L. Orăștie — Minăur Zlatna 
1—0 (0—0). A înscris Haneș. 
A.S.A. Cîmpulung Moldove
nesc — Minerul Gura Humoru
lui 3—1 (0—1). Au marcat Oan- 
cea, Dirman, Panait pentru în
vingători și, respectiv, Iosub. 
I.C.S.I.M. București — Progre
sul București 0—1 (0—0, 0—0). 
A marcat Badea. Știința Petro
șani — Metalul Drobeta Tr. Se
verin 0—1 (0—1), prin autogo
lul lui Boghcanu. Gloria Buzău 
— Cimentul Medgidia 2—1 
(2—0). Au înscris Dobrc, Tul
pan pentru Gloria și Nan —

CUPA ROMÂNIEI"
autogol — pentru Cimentul. 
A.S. Miercurea Ciuc — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 4—5 (0—0, 
0—0, 0—0) după executarea pe- 
naltyurilor. Tehnolemn Timișoa
ra—Dierna Orșova 0—2 (0—0). 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Șoi
mii Sibiu 4—5 (1—0, 1—1, 1—1) 
— după penaltyuri. Letea Bacău 
—Relonul Săvinești 3—2 (1—0, 
1-1). - ■ — 
trom 
0—0) 
Valea 
Mare
(jud, Satu 
Baia Sprie 3—0 (2—0). 
Pitești 
(1-0).

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

Tractorul Brașov — Me- 
Brașov 7—6 (0—0, 
— după penaltyuri. Unirea
Iui Mihai — F.C.
2—3 (1—1). Minerul Turț 

Marc) — Minerul 
“ ’ ----- Dacia

C.S. Tîrgoviște 2—0

iN DIVIZIA B

0—0,

Baia

Progra- 
pentru 

pregăti- 
(stadio-

COLECTIONAHIH DE CARTONAȘE GAEBENE

(juniori) 1-1 (1-0)

Meciuri internaționale 
amicale 

ale divizionarelor A
Avînd la dispoziție două săp- 

tămîni de pauză competiționa- 
lă, unele dintre echipele noas
tre de Divizia A vor susține, în 
această perioadă, partide ami
cale, cu echipe de peste ho
tare. Este vorba de meciul, de 
mîine, de la Cluj-Napoca, din
tre Universitatea și V.S.S. 
sice, liderul campionatului 
hoslovac. O altă formație, 
Constanța, pleacă luni la 
dapesta, unde miercuri, 12 
iembrie, va întîlni cunoscuta e- 
chipă M.T.K.

Sîmbătă 15 noiembrie stadio
nul din Valea Domanului va 
găzdui o interesantă confrunta
re fotbalistică care va aduce față 
în față cunoscuta formație 
iugoslavă Partizan Belgrad și 
pe F.C.M. Reșița.

ale României și Ungariei. Par
tida, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate, 1—1 (1—0). Golul 
echipei noastre a fost marcat 
de mijlocașul Șt. Popa în min. 
58. La scorul de 0—0 (min. 8), 
Șunda a ratat o lovitură de la 
11 m. Iată „ll“-le juniorilor 
„tricolori" : Ene — Aron, Toa- 
der, Moga, L Popa — Turbatu, 
Șunda (min. 52 Urziceanu), Șt. 
Popa — Lupău, Rădilaș (min. 
41 Moldoveanu : min. 55 Cos- 
tea). Vesa.

Etapa a Xî-a a diviziei se
cunde, punctată de victoriile 
obținute în deplasare de F.C. 
Brăila, C.S.U. Galați, Electro- 
putere Craiova și F.C. Baia 
Mare și de prima înfrîngere a 
lui F.C. Corvinul Hunedoara, 
a fost, în general, calmă. Poa
te prea calmă, de vreme ce 
oaspeții au cedat, nu în pu
ține cazuri, la scor, fără a 
opune vreo rezistență deose
bită. Unirea Focșani a pier
dut cu 5—0 la F.C. Petrolul 
Ploiești, C.F.R. Timișoara cu 
4—0 la Sibiu, Victoria Cărei 
cu 5—0 la Mediaș, Ceahlăul 
P. Neamț cu 3—<) la F.C.M. 
Galați și, cu același scor, 
F.C.M. Giurgiu la Voința 
București.

îmbucurător e faptul că pe 
majoritatea stadioanelor, în 
această etapă, sportivitatea a 
fost bună, ceea ce denotă că 
învinșii au știut să primească

ARBITRII MECIURILOR

Al. Ene (Craiova) • 
Galați — Metalul PIo- 
E. Voicu (Oltenița) • 
Suceava — F. C. Petro-

DIN ETAPA A Xll-A

72 DE ORE
printr-o reașezare a formulei 
competiționale în sensul de a 
se produce o mai pronunțată 
concentrare de forțe la toate e- 
șaloanele Din cit mai multe 
întîlniri echilibrate, dintr-o con
curență loială, sportivă, de e- 
chipă și individuală, fotbalul 
românesc nu va avea decît de 
cîștigat : vor crește formațiile 
noastre, vor progresa mai repe
de și mai eficient jucătorii.

Sub aceste constatări — cum 
se vede, deloc îmbucurătoare în 
privința celor mai multe din
tre echipe — campionatul face 
o întrerupere. Jucătorii che
mați în loturile reprezentative 
vor reuși, sperăm, comportările 
care se așteaptă de la ei. Iar 
fotbaliștii care rămîn la clu
buri au datoria ca zilele, des
tule, pe care le au la dispozi
ție să reprezinte în adevăr o 
perioadă în care carențele din 
comportarea lor să fie cit de 
cît remediate.

Seria I : • C.F.R. Pașcani — 
F.C.M. Galați : C. Bărbulescu 
(Buc.) • C. S. Botoșani — Ci
mentul Medgidia : FI. Pitiș (O- 
radea) • S. C. Tulceg — Celu
loza Călărași : Al. Pîrvu (Buc.)
• Prahova Ploiești — Ceahlăul 
P. Neamț : A. Pop (Cluj-Napo
ca) • C.S.M. Borzești — Gloria 
Buzău : N. Barna (Tîrnăveni)
• F. C. Brăila — Unirea Foc
șani : 
C.S.U. 
peni : 
C.S.M.
Iul Ploiești : V. Catană (Cărei)
• Victoria Tecuci — Viitorul 
Vaslui : E. Svitlec (Buc.) ; seria 
a II-a : • Dinamo Slatina —• 
Chimia Tr. Măgurele : I. Haidu 
(Caransebeș) • Metalul Mija
— Voința Buc. : I. Boroș (Timi
șoara) • Minerul Motru — 
Chimia Rm. Vilcea : Gh. Iones- 
cu (Brașov) • C. S. Tîrgoviște
— Progresul Buc. : I. Rus (Tg. 
Mureș) • Ș.N.O. — Tractor”! 
Brașov : Gh. Popa (Pitești) •

Automatica Alexandria — Stea
gul roșu Brașov : L Hbnig (A- 
rad) • Autobuzul Buc. — Elec- 
troputere Craiova : FI. Anuțescu 
(Pitești) • Metrom Brașov — 
F.C.M. Giurgiu : I. Kosuth (Bu
zău) • Metalul Buc. — Nitra- 
monia Făgăraș : Gh. Manole 
(Constanța) ; seria a IlI-a : • 
Unirea Tomnatic — Gloria Bis
trița : Gh. Racz (Brașov) • 
C.F.R. Timișoara — C.I.L. Si- 
ghet : Fr. Nasutto (Rm. Vilcea) 
• Șoimii Sibiu — Dacia Orăș- 
tie : Gh. Popovici (Buc.) • 
Sticla Turda — Minerul M. 
Nouă : C. Ioniță II (Buc.) • 
Victoria Cărei — U.M.T. : I. 
Roșoga (Buc.) • F. C. Baia 
Mare — Ind. sirmei : N. Dines
cu (Rm. Vîlcea) • Victoria Că
lan — Rapid Arad : M. Marin- 
ciu (Ploiești) • Mureșul Deva
— Gaz metan : N. Petriceanu 
(Buc.) • Metalurgistul Cugir
— F. C. Corvinul Hunedoara : 
C. Dinulescu (Buc.).

cu demnitate înfrîngerea, 
recunoască superioritatea 
puțin în această etapă) a 
versarilor. Am trecut în 
vistă foile de arbitraj și a- 
proape peste tot, la 
„Ce jucători au fost 
tați 7“ sau „Dacă au 
incidente?" arbitrii 
pletat: NU! într-un 
loc, o excepție, din 
din partea unui fost fotbalist 
fruntaș, acum tînăr antrenor. 
E vorba de Petre 
la Victoria Călan. 
arbitrul a anulat 
scris din ofsaid 
bucuros cînd făcuse 
lucru adversarilor) l-a insul
tat pe conducătorul de joc, 
apoi pe un tușier, spunînd că 
„îi aranjează și n-o să 
arbitreze"... Chiar așa? 
unde atîta putere de a 
asemenea decizii pe loc?

Pornind de la acest caz, 
trenorii de la Divizia B 
și membrii secțiilor de fotbal) 
trebuie să mediteze destul de 
serios asupra unui alt aspect: 
numărul jucătorilor care pri
mesc cartonașe galbene crește 
în ritm vertiginos. Au trecut 
doar 11 etape din acest cam
pionat și sint echipe care au 
ajuns să aibă 8, 9 și chiar 10 
jucători cu cartonașe galbene 
pentru proteste sau joc dur. 
Minerul Motru are 10 jucă
tori avertizați, Mureșul Deva 
și Autobuzul București — 9, 
Industria sirmei C. Turzii, 
Metrom Brașov, Chimia Tr. 
Măgurele, Victoria Tecuci, U- 
nirea Focșani, F.C. Brăila, 
Prahova Ploiești, F.C.M. Ga
lați și Cimentul Medgidia — 
cite 8, Victoria Cărei și Voin
ța București — cite 7. Unii 
dintre jucători au și fost sus
pendați pentru trei cartonașe 
galbene. Și, repetăm, nu s-au 
consumat decît 11 etape. Alte 
comentarii sînt de prisos.

sa 
(cel 
ad- 
re-

rubricile 
acciden- 
avut loc 
au com- 

singur 
păcate,

Libardi, de
Supărat că 
un gol în- • 
(dar, sigur, 

același

mai 
De 
da

an- 
(ca

Conttantin ALEXE

Pentru întărirea disciplinei in echipele biicurcștenc
De curînd, Consiliul munici

pal pentru educație fizică și 
sport București, în scopul în
tăririi disciplinei și al ridicării 
nivelului calitativ în rîndul e- 
chipelor participante în campio
natul municipal, a organizat o 
ședință cu președinții secțiilor, 
antrenori, arbitri, jucători și alți 
activiști din domeniul fotbalu
lui la nivel de municipiu. în 
fața reprezentanților celor peste 
200 de formații care activează 
în campionatul Capitalei, tov. 
Nicolae Stancu. prim-vicepre- 
ședinte al C.M.E.F.S. Bucu
rești, a criticat sever, nomina- 
lizînd, echipele și jucătorii care 
se abat de la legile sportivității, 
în acest sens a fost prezentat 
un plan de măsuri de maximă

severitate, dintre care exempli
ficăm doar două : o echipă care 
va avea trei jucători .inculpați 
intr-o infracțiune de ordin dis
ciplinar, intr-un singur joc, va 
fi exclusă din campionat ; fot
baliștii recidiviști vor fi suspen
dați pe un an de zile.

S-a recomandat, totodată, re
vizuirea programului de pregă
tire, mărirea volumului și in
tensității antrenamentului.

Inițiativa C.M.E.F.S. Bucu
rești ni se pare oportună. în 
acest moment cînd se depun 
eforturi pentru ridicarea nive
lului calitativ și educațional al 
fotbalului nostru, ar fi de dorit 
ca toate consiliile județene de 
educație fizică și sport să ur
meze acest exemplu.

• Evident, cele multe
comentarii în această săptămî- 
nă le-a suscitat cuplajul de du
minică din București și, 
ales, capul lui de 
Dinamo-Steaua. La 
favorabile în jurul 
ale spectatorilor și 
sportivi se raliază și observato
rul federal Florea Tăniv.escu, 
secretar general al F.R.F., care 
apreciază drept „foarte bună" 
calitatea jocului, subliniind 
„forma bună a jucătorilor de 
bază, maturitatea lor in joc". 
Doi dintre jucători, Iordănescu 
și Troi, primesc chiar nota 10, 
iar Dudu Georgescu e notat cu 
9 (neacordîndu-i-se nota maxi
mă, probabil, din cauza penal- 
ty-ului ratat în repriza a Il-a). 
Dar sînt prea rare asemenea 
aprecieri. Și nu din vina... ob
servatorilor.

• în acest joc de mare an
gajament psihic și fizic, Anghe- 
lini a primit cel de-al treilea 
cartonaș galben din acest cam
pionat. Observatorul federal își 
exprimă însă părerea că acest 
ultim cartonaș i-a fost acordat 
„cu prea mare ușurință". în 
ceea ce privește accidentările 
lui Stoica și Dumitru, se arîtă 
că ele „s-au datorat unor îna-

mai 
afiș, meciul 
comentariile 
acestui joc 
cronicarilor

NOTE
DEC1T

ei au avutprejurări Ia care 
contribuție, intrucit ei au fost 
cei care au faultat".

• Dar, iată și părerea arbi
trului N. Petriceanu despre me
ciul de deschidere, 
pid și Sportul 
„Ambele echipe au 
și s-au manifestat 
față de arbitri, cit 
de alta".

• Observatorul federal Marin 
Cristea remarcă faptul că, du
minică, la Cluj-Napoca, la sco
rul de 1—0 pentru oaspeți, tî- 
nărul arbitru N. Dinescu, din 
Rîmnicu Vîlcea, n-a avut nici 
cea mai mică ezitare în a acor
da echipei F.C. Argeș o lovitu
ră de la 11 metri. Decizie jus
tă — spune observatorul — dar 
uneori, în situații similare, nea
cordată de arbitri, înduioșați de 
soarta gazdelor. Arbitrul N. Di
nescu trebuie să arate și în vi
itor aceeași fermitate. El, ca și 
ceilalți arbitri ! Total deplasate 
au fost protestele jucătorilor de 
la C.F.R., la faza respectivă. 
Marin Cristea semnalează fap
tul că penalty-ul n-a putut fi 
executat (și... ratat apoi de Do- 
brin), decît la intervenția co
rectă a antrenorului Sabaslău, 
„care și-a calmat jucătorii".

dintre Ra- 
studențesc: 

jucat corect 
sportiv atit 
și una fată

MAI MARI
PINA ACUM

• Observatorul, Cornel Si- 
mionescu, care a asistat la par
tida Politehnica Iași — Sport 
Club Bacău, remarcă evoluția 
lui Romilă II și propune să fie 
luat în considerație pentru io
tul A.

• Doi observatori federali, 
N. Petrescu și I. Lupaș, care au 
urmărit meciurile Rapid — 
Sportul studențesc și, respectiv, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Rapid, scot în evidență forma 
excelentă a tînărului portar ra- 
pidist, Ioniță. La meciul cu 
Sportul studențesc, el a primit 
nota 10 !

• Meciurile din etapa de 
miercuri, cu rezultate sconta
te, au decurs în condițiuni sa
tisfăcătoare, sub aspect discipli
nar. Am reținut din raportul 
lui Mircea Cruțescu bunele 
aprecieri la adresa lui Domide, 
„care parcă șl-a adus aminte de 
acel Domide de acum cițiva ani. 
cînd juca și în națională". De 
altfel, de la acel 0—8 cu Steaua, 
U.T.A., cu Domide, se pare că 
grăbește pasul pentru a se în
depărta de zona întunecată a 
clasamentului.

Jack BERARIU



In vederea C. M. de handbal feminin

PREGĂTIRI INTENSE ALE 
REPREZENTATIVEI ROMÂNIEI
Condurii după turneul din Danemarca $i R.f. Germania
Preparativele pentru turneul 

final al campionatului mondial 
de handbal feminin continuă 
într-un ritm din ce in ce mai 
alert. Paralel cu pregătirile, 
formațiile calificate pentru în
trecerile ce vor avea loc în 
prima parte a lunii decembrie 
în Uniunea Sovietică la Vilnius. 
Rostov pe Don și Kiev, parti
cipă la turnee amicale sau la 
întîlniri bilaterale. Este și ca
zul reprezentativei României 
care, așa cum se știe, a efec
tuat săptămîna trecută un tur
neu de patru jocuri în Dane
marca și R. F. Germania. E- 
chipa pregătită de antrenorul 
emerit Constantin Popescu a 
cîștigat ambele meciuri cu 
handbalistele daneze și unul 
din cele două disputate în com
pania formației vest-germane.

Așa cum ne mărturisea an
trenorul naționalei, echipa s-a 
comportat foarte bine în meciu
rile din Danemarca și în prima 
repriză a întilnirii cu R. F. 
Germania, înregistrînd apoi o 
vizibilă cădere. In mod evi
dent, reprezentativa nu s-a a- 
flat în maximum de formă, dar 
nici nu-și propusese acest lu
cru. Cauzele înfrîngerii din par
tida a doua cu R. F. Germa
nia (8—10) se află în incon
stanța portarilor (Elisabeta Io- 
nescu și Viorica Ionică) precum 
și în starea de emotivitate care 
le-a cuprins pe tinerele jucă
toare Victoria Amarandei și Iu- 
liana Hobincu în momentul în 
care s-au văzut în postura de 
titulare. Jocul acestora dn ur
mă a fost sub nivelul mediu.

Concluziile care s-au desprins 
după acest turneu sînt : efortu
rile pentru îmbunătățirea jocu
lui în apărare au dat rezultate : 
acumulările de pregătire fizică 
sint evidente, dar nu suficiente; 
jocul de ansamblu nu este încă 
pus la punct. Pe baza acestor 
constatări colectivul tehnic ur

SURPRIZE IN ETAPA A DOUA A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
Revenind la meciurile de 

miercuri, vom consemna unele 
amănunte. In competiția supre
mă, cea a echipelor campioane, 
St. Etienne este marea perfor
meră, prin victoria realizată la 
Glasgow (2—1), ca și Hajduk 
Split, învingătoare și în depla
sare cu Molembeek. In dthimb. 
deținătoarea titlului, Bayern 
Miinchen (tot fără Gerd 
Miiller), a decepționat, obținînd 
o calificare dificilă în fața sue

CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI

Glasgow Rangers — St. Etie
nne 1—2 (0—0) I Glasgow, 55 000 
de spectatori. Au marcat : Ro- 
chetau (min. 63), Revelli (min. 
70) pentru învingători, respectiv 
McDonald (min. 88). In primul 
meci : 0—2. Real Madrid — Der
by County 5—1 (1—0, 4—1). Ma
drid, 110 000 de spectatori. Au 
marcat : Roberto Martinez (min. 
3), Nihs (min. 51 — autogol),
Santillana (min. 55), Pirri 
(min 83 — din 11 m), San
tillana (min. 99) pentru în
vingători, respectiv George (min. 
62) .A arbitrat Hungerbruhler (El
veția). Meciul a necesitat pre
lungiri, deoarece primul joc s-a 
încheiat cu scorul de 4—1 în 
favoarea echipei engleze. Akra- 
nes (Islanda) — Dinamo Kiev 
0—2 (0—1). In primul meci : 0—3. 
Akranes, 8 000 de spectatori. Au 
marcat : On:scenko și Gunlang- 
son (autogol).

CUPA CUPELOR
West Ham United — Ararat 

Erevan 3—1 (2—0). Au marcat:
Padon, Robson, Taylor, respectiv 
Petrosian. In primul joc : 1—1. 
Celtic Glasgow — Boavista Porto 
3—1 (2—1). In primul meci :
0—0 F. C. Lens — F. C. Den 
Haag 1—3 (1—2). Lens, 18 000 
de spectatori. Au înscris : Schon- 
maker (2), Van Leuwen pentru 
învingători, respectiv Mujica — 
din penalty. In primul joc : 2—3.

CUPA U.E.F.A.
F. C. Porto — Dundee United 

1—1 (0—0). In primul meci : 2—1. 
A. C. Milan — Athlone Town 
3—0 (0—0). Au marcat : Vincen- 
zi și Benetti (2 — ultimul din 
penalty). In primul joc : 0—0. 
C. F. Barcelona — Lazio 4—0 
(2—0). Au înscris : Soții, Cruyff, 
Neeskens. Fortes. In primul joc : 
3—0 (forfait). Sporting Lisabo
na — Vasas Budapesta 2—1 
(0—0). In primul meci : 1—3. 

mează să axeze programul pre
gătirilor viitoare.

Pînă la primul joc din cam
pionatul mondial mai sînt mai 
puțin de patru săptămîni. In 
această perioadă, echipa femi
nină de handbal a României 
evoluează în turneul de la Ka
towice (alături de Suedia, 
Cehoslovacia, Polonia I și Po
lonia II), programat între 11 și 
17 noiembrie, și în partidele cu 
Tunisia (27 noiembrie, la Plo
iești) și S.U.A. (29 noiembrie, 
la București). Este un program 
de intensitate medie, menit să 
ofere antrenorilor posibilitatea 
de a cristaliza jocul formației, 
de a-i impune conduita tactică 
în diferite variante (în func
ție de particularitățile adversa
relor) și, nu în ultimul rînd, de 
a da formă definitivă lotului 
care urmează să facă deplasa
rea în Uniunea Sovietică.

Să reamintim că în seriile 
C. M. reprezentativa României 
joacă (la Vilnius) cu Norvegia 
(2. XII), Japonia (4. XII) și 
Cehoslovacia (5 XII), urmînd 
ca în turneul final (Kiev, 7 — 
9 — 11 și 13. XII) să întîlneas- 
că — mai mult ca probabil — 
formațiile Uniunii Sovietice, 
Iugoslaviei, R. D. Germane și 
Ungariei. Primele 4 clasate se 
califică pentru J. O. de la 
Montreal.

Hristache NAUM

„MONDIALELE" DE GIMNASTICA 1978 IN FRANȚA
Din Paris se anunță că Adu

narea generală a Federației in
ternaționale de gimnastică a a- 
cordat forului francez de spe
cialitate dreptul de a organiza 
ediția din 1978 a campionatelor 

dezilor din Malmo. Au marcat 
Diirnberger (min. 53) din pe
nalty și Thorstensson (min. 77). 
Mai bine s-a comportat cealal
tă echipă vest-germană, Boru
ssia Monchengladbach, care, 
după ce a fost condusă la To
rino, cu 2—0 (golurile marcate 
de Gori și Bettega de la Ju
ventus) a egalat, spre stupe
facția spectatorilor, în ultimele 
minute, prin Heynckes și Si- 
monssen. La Budapesta, Benfi
ca a trecut prin mari emoții, 
deoarece, la 3—0 pentru Ujpesti 
Dozsa, gazdele erau calificate. 
După golurile lui Bene (2) și 
Nagy, a urmat cel marcat de 
Nene, care a adus calificarea 
echipei lusitane. Să mai men
ționăm penaltyul ratat de Jor- 
dao de la oaspeți, în prima re
priză, ca și eliminarea lui Mar
tin (min. 60) de la Benfica și a 
lui Zambo (min. 68) de la 
gazde.

în Cupa cupelor este notabilă 
eliminarea Florentinei (italienii 
au mai rămas în întrecere doar 
cu 2 formații. Roma și Milan, 
în Cupa U.E.F.A.). într-un meci 
dramatic, după prelungiri, de 
către Sachsenring Zwickau. Du
pă 120 de minute, scorul a fost 
de 1—0 în favoarea formației 
din Zwickau, așa îneît au ur
mat loviturile de la 11 m, după 
care gazdele au cîștigat la li
mită : 5—4 !

în fine, în Cupa U.E.F.A., 
cea mai mare surpriză o Consti
tuie eliminarea echipei engleze

BASCHET • Continuîndu-șl 
turneul în S.U.A.. selecționata 
U.R.S.S. a întîlnlt la Saint Louis
echipa Universității din localitate. 
Baschetbaliștii sovietici au obți
nut victoria cu 73—59 (34—30).
• La Malines (Belgia), intr-un 
meci retur, contind pentru Cupa 
cupelor (masculin), echipa Crys
tal Palace (Anglia) a învins cu 
69—59 (26—32) echipa belgiană 
Bus Duffel. învingătoare și în 
primul meci, Crystal Palace s-a 
calificat pentru turul următor.

BOX • Campionul 
profesionist la cat. 
mică, vest-gcrmanul 
Dagge, șl-a păstrat cu

european 
mijlocie- 
Eckehard 

succes
centura. La Vlena. el l-a învins
prin abandon în repriza a 7-a pe 
șalangerul său. austriacul Franz 
Csandl. O ..Mijlociul" francez 
Max Cohen și-a făcut reintrarea 
întîlnindu-1 la Paris pe jamaica-

TURNEUL DE BASCHET 
FEMININ DE LA PRAGA 
Sel. București — Sel. Fraga B 

73—65

Continuîndu-și evoluția în 
cadrul ediției a 17-a a „Mare
lui premiu al orașului Praga", 
selecționata de baschet feminin 
a orașului București a învins, 
în ziua a doua a competiției, 
echipa secundă a orașului Pra
ga : 73—65 (35—37). Prima re
priză a fost deosebit de echi
librată, iar în cea de a doua 
bucureștencele s-au apărat cu 
mai multă atenție și au atacat 
mai eficace.

Alte rezultate : Varșovia — 
Praga A 83—70 (40—32) !. Mos
cova — Budapesta 67—36 (24— 
16).

TURNEUL DE TENIS 
DE LA STOCKHOLM

STOCKHOLM, 6 (Agerpres). 
— In cadrul turneului interna
țional de tenis de la Stockholm, 
jucătorul român Ilie Năstase 
I-a învins cu 6—2, 6—2 pe sue
dezul B. Anderson. In alte par
tide s-au înregistrat rezultate
le : Connors — Pinner 6—3, 
6—2 ; Borg — Taylor 6—0, 6—4; 
Ashe — Waltke 6—2, 6—4 ;
Okker — Paia 6—3, 6—3 ; Moo
re — Dibbs 7—5, 4—6, 6—2; Pa- 
run — Andrew 6—3, 6—4 ; He
witt — Lloyd 6—4, 6—2 ; Stil
well — McNair 7—5, 6—2 ; Ta
nner — Estep 6—4, 6—4 ; Van 
Dillen — Gerulaitis 6—4, 6—3.

In primul tur al probei de 
dublu masculin, Năstase și 
Connors au întrecut cu 6—3, 
6—2 perechea Neely — Rosen.

mondiale. Difuzînd această ști
re, agenția „France Presse“ 
menționează faptul că în capi
tala franceză lipsesc, pentru 
moment, instalațiile necesare 
unei asemenea manifestări.

ECHIPELE CALIFICATE
CUPA CAMPIONILOR EURO

PENI : St. Etienne, Borussia Mon
chengladbach, Dinamo Kiev, 
P.S.V. Eindhoven, Benfica Lisa
bona, Hajduk Split, Bayern Mun- 
chen, Real Madrid.

CUPA CUPELOR : West Ham 
United, Eintracht Frankfurt pe 
Main, Wrexham, Sachsenring 
Zwickau, Celtic Glasgow, Sturm 
Graz, S.C. Anderlecht, F.C. Den 
Haag.

CUPA U.E.F.A. : F. C. Bruges, 
Ajax Amsterdam, F. C. Porto, Stal 
Mielec, Spartak Moscova, Slask 
Wroclaw, A. C. Milan, F. C. Li
verpool, Hamburger S.V., Inter 
Bratislava, A.S. Roma, C.F. Bar
celona, Levski Spartak Sofia, 
Torpedo Moscova, Dynamo Dres- 
da, Vasas Budapesta.

Ipswich de către F. C. Bruges 
(0—4), după ce formația belgia
nă pierduse primul meci cu 
3—0 ! O partidă pasionantă a 
fost și la Dresda, unde Dyna
mo din localitate a cîștigat la 
limită (1—0) meciul cu Honved 
Budapesta, prin golul marcat 
de Dorner (min. 31), care, ul
terior, împreună cu maghiarul 
Bartos, au fost eliminați de pe 
teren de către arbitrul sovietic 
Kazakov.

Publicăm alăturat stenograma 
meciurilor ale căror rezultate 
au lipsit din numărul nostru de 
ieri.

nul Roy Lee. Cohen a terminat 
învingător prin k.o. în repriza a 
2-a

HOCHEI • La Oslo. într-un 
meci pentru C.C.E.. echipa Frisk 
Asler a fost învinsă de Dynamo

• PE SCURT • PE SCURT © PE SCURT ©
vVeisswasser, campioana R. D. 
Germane, cu 14—1 (3—0, 2—1,
9—0)

ȘAH • Turneul zonal de la 
Pola (Iugoslavia) a continuat cu 
partidele rundei a 11-a, în care 
maestrul român Aurel Urzică l-a 
învins pe marele maestru sue
dez Andersson. Alte rezultate : 
Szmidt — Knaak 1—0 ; Barle — 
Augustin Vj—Va î Hug — Pîdevski 
’/a—V2 î Pritchett — Csom 1—0. 
în clasament conduce Hazal (Un-

A 58-a aniversare a Marii

Revelații Socialiste din Octombrie

SUB SEMNUL

Tinere studente sovietice executind cu grație un dificil exer
cițiu de gimnastică modernă.

Se împlinesc 58 de ani de la victoria Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, eveniment cu profunde semnificații 
istorice. în acești ani. sub conducerea P.C.U.S., popoarele 
sovietice au obținui mari succese in construcția comunis
mului.

Parte integrantă a acestor victorii sint și realizările obți
nute pe planul activității sportive și a culturii fizice. Peste 
40 de milioane de cetățeni sovietici sînt angrenați in prac
ticarea sportului, dovadă a dezvoltării deosebite pe care 
luat-o activitatea sportivă pe întreg intinsul U.R.S.S.

toamnă, în mod 
coloanele presei 
Uniunea Sovie-

In zile de 
obișnuit, în 
sportive din 
tică revine tot mai des nu
mele unuia din orașele din 
partea răsăriteană a țării, 
capitala R.S.S. Kazahe, mîn- 
dra și mereu înnoita Alma 
Ata. Este și firesc, căci spre 
acest important centru in
dustrial și administrativ al 
Siberiei meridionale se în
dreaptă atenția iubitorilor 
sportului de iarnă, în spe
cial a acelora care preferă 
întrecerile pe inelul de 
gheață. Se poate spune, pe 
drept cuvînt, că Alma Ata 
este și capitala orientală a 
patinajului de viteză, gazdă 
tradițională a marilor între
ceri pe pista înghețată. Din 
octombrie și pînă la finele 
lui mai, în fiecare an, aci 
își dau întîlnire iluștrii cam- 
pioni ai vitezelor pe patine, 
dar și aceia ai patinajului 
artistic sau hocheiului. Noul 
patinoar artificial „Medeo“ 
(1650 m altitudine), prevă
zut cu cele mai moderne in
stalații și tribune pentru 
11 000 de spectatori, a și 
produs o serie de excepțio
nale performanțe, cum a 
fost în primăvara trecută 
recordul mondial pe 500 m 
stabilit de Evgheni Kulikov, 
cu exact 37 secunde.

Dar nu numai despre ves
titul patinoar din capitala 
kazahă se poate vorbi în 
termeni superlativi, referin- 
du-ne la activitatea sportivă 
de pe aceste plaiuri. Ea îm
bracă aci forme multiple, 
ilustrînd cum nu se poate 
mai bine locul deosebit pe 
care îl ocupă sportul în 
viața oamenilor sovietici. De 
un frumos succes s-au bucu
rat ultimele ediții ale Spar- 
tachiadelor republicane, des
fășurate pe vastul teritoriu 
al Kazahstanului, echivalînd 
— în termeni comparativi — 
cu întreaga Europă centrală. 
Șl ca o notă aparte, s-a re
marcat prezența tot mai lar
gă a elementului feminin, 
altădată mai puțin activ în 
practicarea disciplinelor spor
tive.

întrecerile tinerelor parti-

garia) cu 6'/2 puncte (1), Urzică 
se află pe locul 10 cu 4!/2 (1).
O In turneul zonal de la Vrața 
(Bulgaria) după 10 runde condu
ce marele maestru iugoslav Ma- 
tulovici cu 6 puncte, urmat de

Ermenkov (Bulgaria), Sigurjon- 
sson (Islanda) SVi (1). Witrthen- 
son (Elveția) 51/2, Florin Gheor
ghiu (România) 5 (2). în runda a 
10-a Florin Gheorghiu a remizat 
cu Radulov, rezultat consemnat 
și în partida Matanovici — Ma- 
tulovici.

TENIS • într-un meci contînd 
pentru „Cupa Davis“ (zona Ame- 
ricii de Sud), la Guayaquil, echi
pa Argentinei a învins cu scorul 
de 5—0 formația Ecuadorului.

Spartachiada 
se desfășoară 
unui interes 

vreme.

cipante la 
R.S.S. Kazahe 
în mijlocul 
crescînd. în ultima 
competiția a fost cîștigată 
consecutiv de studentele In
stitutului pedagogic din Al
ma Ata, de opt ori învin
gătoare. „Secretele" victori
ilor obținute de acestea ne 
sînt dezvăluite într-o recen
tă declarație făcută cores
pondentului agenției „No- 
vosti" de către rectorul In
stitutului, care nu întîmplă- 
tor este, de asemenea, o fe
meie, prof. Kuliaș Kunan- 
taeva: „Fetele noastre de
pun o activitate multilate
rală in cadrul școlii, in rin- 
dul căreia un loc important 
il ocupă sportul Ne stră
duim ca absolventele noas
tre să poată preda, la viito
rul lor loc de muncă, cit 
mai eficient, știința despre 
sănătate. Pentru aceasta sin- 
tem ajutați de 16 profesori 
cu înaltă calificare, care lu
crează în cadrul catedrei de 
cultură fizică și sport". Iar 
în completare, șeful cate
drei, Muzafar Rahmangulov, 
declara : „Lucrez aci de la 
înființarea Institutului, ir. 
anul 1945. Eu însumi am 
fost martorul schimbărilor 
produse în conștiința oame
nilor, în ceea ce privește a- 
titudinea lor față de sport. 
Astăzi, toată lumea este de 
acord cu binefacerile sale, 
iar fetele nu se mulțumesc 
numai cu orele de educație 
fizică din cadrul programei 
școlare, ci își desăvirșesc 
măiestria și în afara lor. Se 
află în curs de construcție 
în incinta - școlii noastre, o 
nouă sală de sport și un 
bazin acoperit, unde activi
tatea sportivă se va desfă
șura in condiții optime și in 
cursul iernii".

Fapte semnificative, tră
sături caracteristice ale unei 
mișcări sportive în continuă 
creștere, sub semnul mari
lor înfăptuiri înnoitoare, no
tabile la fiecare pas în țara 
sovietică.

DMITRI MARKOV 
A.P.N. — Moscova

Tenismanii argentinieni vor juca 
în coninuare în compania echipei 
Braziliei 0 La Paris se desfășoa
ră în prezent un turneu interna
țional feminin. în primul tur, 
cehoslovaca Marsikova a între
cut-o cu 7—6, G—4 pe Mariana 
Simionescu (România). Alte re
zultate : Riedl (R.F.G.) — Fer
nandez (Columbia) 7—G. 2—G. 6—4; 
Tomanova (Cehoslovacia) — Ap
pel (Olanda) 6—3. 3—6, 6—3 : Es- 
terlehner (R.F.G.) — Wikstcd 
(Suedia) G—4. 6—2 ® în optimile 
de finală ale turneului de la Tokio 
au fost înregistrate rezultatele : 
Newcombe — Tezuka G—4, G—1 ; 
Orantes — Carmichael 6—0. 6—1 ; 
Rosewall — Thung 6—2. 6—3 : Ra
mirez — Case 6—4, 6—3 ; Poh- 
mann — Delaney 6—1, 6—3 ; 
Solomon — Higueras 6—4, 6—3: Ro
che — Warwick G—1, 4—1 (aban
don).
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