
„Duminică sportivă*4 la Electra PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I

PESTE 1000 DE PARTICIPANT! I

Prezenți Ia 
am poposit 
Electra din 

(sectorul 7), 
o „duminică

Duminică, în Capitală, a fost 
o frumoasă zi de toamnă, cu 
soare, dar, firesc pentru acest 
început de noiembrie, destul de 
friguroasă. Ceea ce n-a împie
dicat. insă, așa cum aveam să 
nc convingem, organizarea a 
numeroase acțiuni sportive de 
masă în toate cele 8 sectoare 
ale municipiului, 
cîteva dintre ele, 
mai mult la Baza 
cartierul Giulești 
unde se desfășura 
sportivă".

In tot cursul dimineții am a- 
sistat aici Ia diferite întreceri 
și demonstrații sportive orga
nizate, după cum ne spunea to
varășa Lucia Bucuroiu, meto- 
distă a C.E.F.S. al sectorului 7, 
în cadrul „Cupei tineretului", 
la mai multe discipline, deci 
nu numai la cele prevăzute în 
regulamentul ediției de iarnă.

Pe terenul de fotbal au e- 
voluat echipe formate din spor
tivi nelegitimați de la ITIA, 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje București, A. S, Lacta, 
I.S.B. ; pe cele de handbal, 
formații de la întreprinderea 
de mașini electrice București, 
întreprinderea de mașini agri- 

Ia 
dc 

sta-

cole Semănătoarea, de 
P.T.T.R., Liceul pedagogic 
educatoare ; pe marginile

dionului s-au desfășurat, a- 
proape în tot cursul dimineții, 
alergări de cros, pe categorii de 
virstă, la care au participat nu
meroși elevi și muncitori. Am 
asistat, de asemenea, la de
monstrații de aeromodelism, 
haltere, box și la întreceri dis
tractive, cum ar fi trasul frîn- 
ghiei

Au fost mulți. foarte mulți 
tineri duminică pe baza Elec
tra, organizatori sau partici
panți, fiecare din ei contribu
ind la reușita acestei frumoase 
acțiuni sportive de toamnă. 
Printre ei, muncitorii Marin 
Constantin, Emil Țuvichi și 
Ștefan Nită de la IREMOAS 
(care se aflau pe stadion, deși 
lucraseră în schimbul de noap
te), muncitoarele Elena Alecu, 
Geta Irimia și Elena Nicola 
(întreprinderea de confecții și 
tricotaje, care a fost repre
zentată de circa 100 de parti
cipanți), elevii Carmen Rădu- 
lescu (Lie. ped.) și Daniel Al- 
bu (Lie. P.T.T.), profesorii de 
educație fizică Elisabeta No- 
dea, George Suliman și Cons
tantin Dumitrescu, maestrul 
sportului la aeromodelism Ion 
Constantinescu cu membrii cer
cului său de la Semănătoarea, 
Elena Căpățină, jucătoare de 
volei la Confecția, care a ajutat 
la organizarea întrecerilor.

Fără îndoială, ceea ce
văzut la baza Electra a fost un 
bun exemplu de ceea ce se 
poate organiza folosind vremea 
bună a acestei toamne tîrzii. 
Cei peste 1 000 de participanți 
sînt o dovadă a reușitei aces
tei frumoase manifestări _spor- 
tive, organizate 
Comitetul U.T.C. 
râtul școlar, din sectorul 7.

Modesto FERRARINI

ani
CROSUL SECTORULUI 8

lîngADuminică de dimineață, 
Parcul Copilului din Capitală, s-a 
desfășurat un cros al școlarilor 
din sectorul 8, la care au fost 
prezenți circa 200 de participanți. 
întrecerea fetelor s-a soldat cu 
victoria Nicoletei Godcanu (Li
ceul de construcții nr. 3). urma
tă de Georgea Bătrinu și Florica 
Badea (ambele de la Liceul me
canic 16). Primele trei locuri in 
cursa băieților au revenit repre
zentanților Liceului mecanic 16: 
Marian Burtea, Stellan Cirligcanu 
și Vasile Petrencic. Cupa pentru 
cele mai burie rezultate, oferită de 
organizatori, a fost atribuită Lice
ului mecanic 16.

de C.E.F.S.. 
și Inspecto-
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Antrenorul principal GRIGORE COSTESCU relatează amănunte de la 
participarea la „Marele premiu al orașului Praga"

în cadrul pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea Balca
niadei din acest an (19—21 de
cembrie, la Timișoara) și a cam
pionatului european de anul 
viitor (20—29 mai, in Franța), 
lotul de baschet feminin al 
României a participat săptămî
na trecută (sub denumirea de 
Selecționata Bucureștiului) la 
tradiționalul turneu internațio
nal dotat cu „Marele premiu 
al orașului Praga". Baschetba
listele țării noastre s-au clasat 
pe locul 4, ele învingind echi
pele orașelor Budapesta și Pra
ga B și fiind întrecute de selec
ționatele orașelor Moscova, Pra- 
?a A și Varșovia (în prelungiri), 
naintea turneului de la Praga, 

formația română a mai jucat în 
compania echipelor K.P.S. Brno 
și Iskra Kijov (fruntașe 
campionatul cehoslovac), 
care le-a învins. în legătură cu 
acest turneu, important test al 
pregătirilor efectuate pentru

O ancEietă a agenției U. P. I

in 
pe

1NTRECERI
PENTRU „CUPA TINERETULUI" 

Șl DUMINICI CULTURAL- 
SPORTIVE NADIA COMANECI CEA MAI BUNÂ

Balcaniadă și „europene", ne-am 
adresat antrenorului principal 
al reprezentativei, prof. Grigore 
Costescu, solicitîndu-i opinia a- 
supra evoluției sportivelor ro
mânce. Prima întrebare s-a re
ferit la observațiile de bază a- 
supra turneului din Cehoslova
cia :

— în ordine, apreciez ca fa
vorabile atacul contra apărări
lor in zonă și om Ia om, urmă
rirea la panou in apărare și 
pregătirea fizică ne-a răspuns 
prof. Costescu. In schimb, echi
pa s-a dovedit deficitară în ceea 
ce privește apărarea individuală 
(foarte slabă in toate partidele) 
și la recuperările în atac.

— Vă rugăm să ne explicați 
diferența mare cu care s-a 
pierdut meciul cu formația 
Moscovei, amintindu-vă că si
tuații similare s-au petrecut. în 
acest an la Iambol și la Kosza- 
lin (selecționata română a cedat 
la scor întilnirile cu echipele 
Franței și, respectiv. Poloniei).

— Există o singură cauză : 
insuficienta rezistență psihică a 
unor jucătoare de bază care, 
după patru-cinci zile de între
ceri, nu mai au capacitate de 
concentrare. Drept urmare, ele

I
I

Aruncă la coș
jucătoarea nr. 1

Ileana Gugiu. 
a lotului romăr

evoluează sub posibilități, mo
tiv care determină inlocuirea 
lor cu jucătoarele de rezervă și,

D. STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică, peste 3 000 de hune- 
doreni de la Combinatul siderur
gie, Institutul de subingineri și de 
la școlile generale s-au Întrecut 
in numeroase competiții de tenis 
de masă și șah din cadrul „Cu
pei tineretului". In comuna Peș- 
tișul Mic au avut loc Întreceri 
dotate cu „Cupa recoltei", iar în 
comuna Toplița peste 1 ooo de 
tineri au fost prezenți Ia o reu
șită duminică cultural-sportivă. 
in (imnul căreia s-a jucat fotbal, 
tenis de masă și șah.

C. VLad-coresp.

2500 DE CONCURENȚI

Consiliul municipal al organi
zației pionierilor a organizat du
minică în municipiul Constanța 
un mare cros în cadrul întreceri
lor pentru noua ediție a „Cupei 
tineretului". La start au fost pre
zenți peste 2 500 de pionieri șl 
școlari între 6 și 14 ani. Sînt de 
remarcat în această perioadă o 
multitudine de întreceri, tot la 
Cros, contînd pentru prima etapă 
a popularei competiții, organi
zate în comunele Mihai Koeălni- 
ceanu, Ostrov, Murfatlar, Negru 
Vodă. Poarta Albă.

SPORTIVĂ DIN LUME ÎN 1975 PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV
VIENA, 10 (Agerpres), — în urma tradiționalei 

țiate de agenția americană de presă U.P.I. in rindul 
sport din Europa, titlul de cea mai bună sportivă din 
1975 a fost atribuit campioanei europene, gimnasta româncă 
dia Comăneci. în comentariul agenției U.P.I. se subliniază excep
ționalele performanțe realizate de tînăra 
mii doi ani. De asemenea, se arată că 
împlini la 12 noiembrie vîrsta de 14 ani, 
mondial în acest an, impresionînd prin 
care a cucerit în Norvegia titlul

lata cum se prezintă acest clasa- 
ment :

1. Nadia Comaneci (România)
— gimnastică 263 puncte ; 2. Korne- 
lia Ender (R.D. Germană) — natație 
259 pupete ; 3. Faina Melnik (U.R.S.S)
— atletism 233 puncte ; 4. Anne-
marie Proell-Moser (Austria) — 
schi 208 puncte ; 5. Chris Evert
(S.U.A.) — tenis 183 puncte ; 6. Shir
ley Babashoff (S.U.A.) — natație ; 7. 
Ludmila Turișceva (U.R.S.S.) — gim
nastică ; 8. Billie Jean King (S.U.A.)
— tenis ; 9. Marianne Adam
Germană) — atletism ; 10.
Szewinska (Polonia) — atletism.

anchete ini- 
ziariștilor de 
lume pe anul 

Na-

sportivă româncă în ulti- 
Nadia Comăneci, care va 
a fost revelația sportului 
maniera spectaculoasă cu

de campioană absolută a Europei.
Aceeași anchetă a decernat titlul de 

cel mai bun sportiv al anului pe anul 
1975 atletului brazilian Joao de Olivie- 
ra — 241 puncte, care, după cum se 
știe, cu 17,89 m a stabilit un nou re
cord al lumii în proba de triplu salt. 
Urmează în clasament : 2. C '
Clay (S.U.A.) — box ; 3. Tim 
(S.U.A.) — notație ; 4. Niki 
(Austria) — automobilism ; 5. 
Walker (Noua Zeelandă) — atletism ; 
6. Arthur Ashe (S.U.A.) — tenis ; 7.
Bruce Jenner (S.U.A.) — atletism;
8. Oleg Blohin (U.R.S.S.) — fotbal ;
9. Gustavo Thoeni (Italia) — schi ; 
Franz Klammer (Austria)

Cassius 
Shaw 

Lauda 
John

Continuă, în ritm susținut, 
pregătirile lotului reprezentativ 
de fotbal pentru meciul de du
minică, din cadrul Campionatu
lui european, cu echipa Spaniei. 
După întîlnirea de antrenament 
de duminică, de ~
urmărită cu interes de specta
torii din orașul de la poalele 
Timpei, selecționații s-au în
tors la Poiana Brașov.

Ziua de luni a început cu o 
ședință de pregătire intensă, 
condusă de antrenorii Valentin 
Stănescu, Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor și Emerich Jenei. Au 
participat toți componenții lotu
lui, inclusiv Sătmăreanu II și 
Gabriel Sandu care, așa cum 
am scris în cronica întîlnirii 
cu Tractorul Brașov, nu au fost

la Brașov,

O cerință de prim ordin pentru gimnaști

PREGĂTIRE OMOGENĂ, SUPERIOARA
LA TOATE APARATELE!

utilizați în 
e 

în 
la

acel meci. Sătmă- 
pe cale de totală 
urma accidentării 
antrenamentul lui 
săptămîna trecută, 
Sandu, care acuză

Confruntarea 
masculine de 
României și Cehoslovaciei, con- 
tînd ca meci de calificare Ia 
J.O. de la Montreal pentru 
sportivii oaspeți, a fost, între 
altele, in măsură să ne amin
tească că examenul olimpic din 
1976 se apropie cu pași iuți. 
Din punctul nostru de vedere 
(echipa României avînd asigu
rată calificarea ca urmare a 
clasării pe locul 6 la C.M. din 
1974), ne-a interesat, cu precă
dere, evoluția celor șase gim
naști pe care i-au aliniat antre
norii Gheorghe Condovici și 
Costache Gheorghiu. în fapt, cu 
excepția lui Mihai Borș, care se 
resimte încă de pe urma unui 
traumatism, este vorba de for
mula de echipă care se contu
rează și pentru marele examen 
de anul viitor.

Deși nu ne putem pronunța 
de pe acum asupra forței de 
care va dispune, perioada ur-

dintre echipele 
gimnastică ale

mătoare oferind suficient timp 
pentru acumulări și perfecțio
nări, echipa folosită în meciul 
cu Cehoslovacia îmbină judicios 
maturitatea și experiența com- 
petițională cu tinerețea și do
rința de afirmare, și nu ne în
doim că Sorin Cepoi și Ion 
Chccicheș, ca să ne referim la 
cei mai tineri dintre membrii 
echipei, vor avea multe de în
vățat de la mai „vîrstnicii" Dan 
Grccu sau Ștefan Gali.

Așa cum subliniam și în cro
nica concursului, Dan Grecu a 
avut o comportare remarcabilă, 
manifestind o evidentă revenire 
de formă. Deși competiția l-a 
solicitat aproape în egală mă
sură ca finalele de la Bacău, 
campionul nostru a dovedit, de 
data aceasta, mai multă dispo
ziție de concurs, mai multă pu
tere de mobilizare, a fost mai 
sigur in mișcare. Iar ceea ce ni 
s-a părut cel mai demn de a fi 
relevat în evoluția sa a fost

Dan Grecu într-un exercițiu la calul cu minere.
Foto : D. NEAGU

preocuparea de a da mai multă 
greutate exercițiului la inele, 
aparat la care deține suprema
ția mondială și europeană. 
Noua coborîre „Tsukahara", pe 
care a folosit-o, pentru prima 
dată într-un concurs oficial, 
este în măsură să-l stimuleze 
în pregătirea sa viitoare și aș
teptăm cu interes participarea 
lui Dan Grecu la apropiata Di-

namoviadă. în ce privește com
portarea celorlalți componenți 
ai echipei, atragem atenția asu
pra scăderilor pe care aproape 
toți și le permit la cite un a- 
parat sau două, de pe urma

Constantin MACOVE1

(Continuare in paa. 2-3)

reanu II 
refacere 
suferite 
Dinamo de 
iar Gabriel 
și el o ușoară accidentare (du
reri în regiunea mușchilor a- 
ductori), este și el pe cale de 
restabilire. Tocmai spre a le 
grăbi refacerea, medicul lotului, 
dr. Dumitru Tomescu, a reco
mandat neutilizarea celor doi în 
partida cu Tractorul, 
după-amiază, întregul 
află la Snagov. Acolo 
desfășura pregătirile 
mate pînă la întîlnirea 
minică. Acestea vor ....._
zilnic; între ele figurînd și un 
meci de antrenament cu divizio
nara A, C.F.R. Cluj-Napoca, 
prevăzut pentru mîine. Astăzi 
au loc alte două antrenamente, 
atit cu caracter fizic cit și teh- 
nico-tactic.

în componența lotului a in
tervenit o schimbare : Lucuță 
(de la lotul de tineret 23 ani) 
a intrat în lotul A iar Mateescu 
a fost trecut în lotul de tineret 
(23 ani).

Atmosfera din rîndul compo- 
nenților lotului este bună. Atit 
vechii internaționali, cit și noii 
sosiți, lucrează cu multă sîrgu- 
ință, iar antrenamentele desfă
șurate la Poiana Brașov au fost 
evaluate de tehnicienii lotului 
și de medicul acestuia ca foar
te utile, mareînd o participare 
susținută a tuturor componenți- 
lor lotului. Selecționații doresc 
din toată- inima să realizeze o 
comportare cit mai bună și un 
rezultat care să-i mențină 
lupta pentru primul loc al 
pei : „Sînt convins că vom 
liza obiectivul propus, ne 
nea Sătmăreanu II. Am demon
strat in 
că știm 
obținem 
noastră, 
vem cinstea să fim selecționați 
în lotul 
niei“.
„Avem 
necesar 
de excelente condiții de pregă
tire, în cadrul unei propice at
mosfere 
totul spre 
misiunea 
fotbalului

De ieri 
lot se 
se vor 
progra
de du- 

avea loc

In 
gru- 
rca- 
spu-

multe asemenea ocazii 
să ne mobilizăm, să 
victoria. Este dorința 

a tuturor celor care a-

reprezentativ al Româ- 
Iordănescu remarca : 
capacitatea, potențialul 
reușitei. Ne bucurăm

de muncă. Vom tace 
a îndeplini cu cinste 
de reprezentanți ai 
românesc".



In campionatele divizionare de tenis de masfi In finalele campionatelor de gimnastică ale juniorilor

ECHIPELE FAVORITE AU CONFIRMAT I ÎN PRIM-PLANUL îl
Dintre cele șapte partide dis

putate in cadrul etapei a V-a a 
returului campionatelor divizio
nare de tenis de masă, trei s-au 
încheiat cu scoruri la limită, iar 
patru cu victorii categorice ale 
formațiilor favorite. Rezultate :

FETE
Voința 

H 1—8.
Voința 

I 1-2.
Gloria .

1 v, Petrescu 1 v) 
București (Filimon 2 v. 
van i v. Bariu 1 V) 4—2.

BĂIEȚI
Gloria Buzău

București 3—14.

București

București

Buzău (Savu

C. S. Arad

C. S. Arad

1 v, Gagu 
Progresul 

Moldo*

Progresul

Universitatea Craiova (Bobocl- 
că 4 v, Daniells 4 v, Gheorghe 
4 v, Flrănescu 2 v și cuplul 
Gheorghe — Firănescu 1 v) — 
Voința București (Bodea 1 V, 
Stamatescu lv) 15—2.

Comerțul Tg. Mureș (Singior- 
gian 3 v. Pali 2 v, Naftali 2 v. 
Valles 1 v șl cuplul Slnglorglan 
— Pall 1 v) — Constructorul Hu
nedoara (Popovic! 1 v, Ardeleana 
3 v, Ghenea 1 v, Trlpon " — 
»—1.

CS.M. Iași (Macovei 4 V. Dom- 
naru 2 v, Șumulea 1 v, r‘
1 v) — ~~------... 1.1.-- - . — . ..
2 v,” Coițescu 1 ir «1 cuplul Chi
tă — Bug* 1 v) 2—».

1 v)

Șumule* 1 v. Dinu 
. ., Politehnic* București
(Bug* 2 v, Ghiți 2 v, Drăgulin

REZULTAU SCONTATE IN „CUPA f.B. BOI"
ShobAta. la om>I multe orașe din 

Bad. *-o dat riartei la ediția 1*75 a 
.Cupel F.«. Bee* pe echipe, tatro- 
aerlle eu lori, ta general. IntereMnte 
B urmărite de un atare număr de 
«pectalorl. lată, ta continuare, citeva 
oomentaril șl rezultatele partidelor 
oare «uiu disputat.

DINAMO BRAȘOV - SELECȚIONA 
TA ORADEA + SALONTA 22-13. Bo« 
rW brașoveni au înregistrat un succes ca
tegoric. 8 din cete 11 meciuri inche- 
tndu-se înainte de limită. Oaspeții nu 
au realizat nici o victorie, ci doar un 
meci nul la categoria grea în tntllni- 
rea dintre Gh. Ctucureanu (Dinamo) 
fl T. Szilagy (Oradea + Salonta).

RAPID — C.S.M. Baia Mare 28—16.
Deși a urcat In ring echipa secundă, 
antrenorul Luca Romano a reușit să 
depășească la scor formația bâimâ- 
reană, care s-a prezentat destul de 
modest, iată rezultatele înregistrate 
(primii fiind boxerii gazda): R. Ne- 
delcu b.ab.2 I. Marchiș, V. Bobe b.p. 
M. Iosif, V. Moraru p.ab.1 Z. Vadăsz,
l. Vasile b.p. I. Sandor, I. Grigore
m. n. cu G. Kovâcs, Gh. Enache m.n. 
cu A. Rusneac, N. Paraschiv b.p. N. 
Endredi, C. Nicolae (Rapid) cîștigâ 
fără adversar, Șt. Florea b.p. Gh. 
Man, P. Cercel b.k.o.1 V. Vaștag, Al. 
Coroîanu (Baia Mare) cîștigâ fără 
adversar.

Daniel DIACONESCU — coresp.

■OX aul OA1AH - SCUCT1ONA- 
TA SINDICALA CONSTANTA 34-12. 
Nat superiori, sportivii gâlâțant au ob* 
ținut • victoria categorică. In foța anal 
echipe ca nu «Io iustiircot prazan|a 
intr-o asemenea competiție. Pentru 
gazde ao realizat victorii P. Gonea, 
Tr. Boșcu, Șt. Duminică, N. Buteseacă, 
N. Bofcu, O- Bute, P. Iritate, C CM- 
racu și V. Lehâduș. Oaspeții au rea
lizat o singură victorie prin I. loancea. 
Iar Al. Hiera șl D. Micu au termi
nat la egalitate.

Telemac SIRIOPOL — coresp.

A.S.A. CLUJ-NAPOCA — METALUL 
BOCȘA 25—18. A fost o gală reușită 
în care cel mai frumos meci l-au oferit 
cocoșii Vasile Kiss și Alexandru Do- 
băeș. Rutinei și experienței primului 
i-au fost opuse tinerețea șl vigoarea 
celui de al doilea. Ambii pugiliști au 
fost numărați de arbitrul din ring, iar 
la sfîrșit a fost dictat un verdict de 
egalitate. Campionul semimuștelor 
Alexandru Turei a obținut victoria 
prin abandon, în crima repriză, în fața 
lui Achim Ursulescu.

Ion LESPUC — coresp.

FARUL CONSTANȚA — MUSCELUL 
CIMPULUNG MUSCEL 31—13.

BOX CLUB BRAILA 
CAU 28—15.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — U. M. 
+ C.F.R. TIMIȘOARA 25—18.

A.S.A. BA-

flNALELE «

BASCHEȚ
CAMPIONATELOR

INDIVIDUALE
LA POPICE

pînăInceplnd de mîine și 
duminică, cei mai buni popicari 
din întreaga țară, cîștigătorii e- 
tapei județene, precum și com
ponents loturilor naționale, se 
întîlnesc pe arenele din Capita
lă pentru a-și disputa întîieta- 
tea în finalele campionatelor 
naționale la individual și pe
rechi. Pe arena Voința, mîine, 
începînd de la ora 15, se dis
pută întrecerile individuale ale 
seniorilor și senioarelor, compe
tiție aflată la cea de a 40-a edi
ție. Va fi o dispută interesantă, 
deoarece pe lingă sportivii con- 
sacrați aspiră la titluri și o se
rie de concurenți valoroși din 
tînăra generație, cum sînt : Ma
rin Grigore (Olimpia Buc.), 
Constantin Voicu (Voința Bucu
rești), Cezar Lebădă (Construc
torul Galați), Silvia Maxim 
(Laromet București), Maria To- 
dea (Voința Tg. Mureș) și alții. 
Actualii campioni — Ana Pe
trescu (Gloria București) și Iosif 
Tismănar (Constructorul Galați) 
sînt și ei în bună formă, deciși 
să-și apere titlurile. Probele de 
perechi se vor desfășura, înce
pînd de vineri, pe arenele O- 
limpia — fetele și Laromet — 
băieții.

ȘANSA HÎRTIEI,

a 40-a reuniune 
actuala stagiune a consemnat 
succesul total al cailor recoman
dați de șansa hirtlei, deși, apa
rent, consistența unor cote la 
pariurile mutuale, ca șl faptul 
că jocul austriac s-a închis, n-ar 
demonstra acest lucru. S-a con
dus însă foarte corect șl o ase
menea constatare am dori s-o 
putem releva și-n reuniunile ur
mătoare. Cea mal spectaculoasă 
victorie a repurtat-o Oană, cu 
Manșeta, care a realizat o mos
tră clasică de cursă de așteptare. 
CInd a accelerat alura pe ultimii 
700 de metri, nici un adversar 
nu i-a putut rezista. Aprecieri 
frumoase merită Nicu Sandu și 
Grigore Nlca, pentru modul in
teligent cum au conceput cursele 
cu Veturla șl, respectiv, Hemi- 
ona. Cele două surori Siliștea șl 
Sipica și-au adjudecat cu brio 
alergările în care au fugit, iar 
Ola — la al doilea succes con
secutiv — l-a oferit lui Mircea 
Ștefănescu posibilitatea să con-

EVOLUȚII DE BUNA VALOABE
Mioara Stanciu (Dinamo) și Sorin Cepoi (Steaua), campioni la maeștri

BAIA MARE, 9 (prin telefon) 
Timp de trei zile, eleganta Sală 
a sporturilor din localitate a 
găzduit — în prezenta unui 
mare număr de spectatori — 
întrecerile finale ale campiona
telor republicane de gimnastică 
rezervate juniorilor și junioa
relor.

Cîștigătorii titlurilor republi
cane la categoria maeștri, Soria 
Cepoi (Steaua) șl, respectiv. 
Mioara Stanciu (Dinamo) au a- 
vut evoluții foarte bune dar. 
In același timp, .se cere suhli- 
niată și comportarea „șecunzl- 
lor" — Kttrt Szilier (Lie. 95 
București) și Constanța Ciocă
nel (Farul Constanta).

Iată acum configurația cla
samentelor finale : FEMININ 
individual compus, Cat. maes
tre : 1. Mioara Stanciu (Dinamo) 
73.40 ; 2. Constanța Ciocănel
(Farul) 73,15 ; 3. Nicoleta loan 
(Petrolul Ploiești) 72,20 ; Ca».

I: Carmen Leucean (C.S.M. 
Baia Mare) — 36.40 ; Cat. a 
n-a: Irina Murvai (C.S.M. 
Bala Mare) — 36,95 ; Pe eohl- 
pe : 1. C.S.M. Baia Mare 182,90;
2. Selecționata Cluj-Napoca
173,00 ; 3. Șc. sp. Sibiu 172,90 ; 
MASCULIN. Individual e»«- 
pas. Cat. maeștri: 1. Sorin
Cepot (Steaua) 95,49: 9. Kurt 
Szilier (Lie. 35 București) 54,90;
3. Nicolae Mihai (Steaua) 5145; 
Cat. 11 Septimlu Nieola (Se. 
ap. • București) 5845 ; Cat. a 
n-a: Tttua repoviel (Ue. 4 
Timișoara) 0142 ; Pe echipe : 
1. Selecționata Timiș 251,18 ; 2. 
București — 328,72 ; 9. Brașov 
223,02.

la încheiere, o remarci și 
pentru buna organizare a com
petiției, asigurată de federația 
de specialitate, tn colaborare 
cu C.J.E.F.S. Maramureș.

▼. 8ASARANU-coresp

0 CERINȚA DE PRIM ORDIIE PINTRU GIMNÂȘTI
(Urmare din pag. I)

cărora punctajul general indi
vidual scade vizibil. îi avem în 
vedere pe Sorin Cepoi și Nico- 
lae Oprescu — la cal cu mine
re, Ion Checicheș — la bară fixă 
(impus și liber ales), pentru ca 
să nu amintim decît cele mai 
flagrante ratări. Nu ne îndoim 
că în perioada următoare aceste 
neajunsuri vor fi înlăturate 
astfel ca echipa României să se 
prezinte omogen, la un nivel 
ridicat, la toate aparatele.

• Echipa masculină de tine
ret a țării noastre susține în 
această săptămînă o întîlnîre

Săptămîna viitoare

Un interesant program internațional
găzdui,Sala Floreasca va 

săptămîna viitoare, un atractiv 
turneu internațional de 
la care au fost invitate, 
clubul sportiv Steaua, selecțio
natele masculine și feminine 
ale asociației sportive a armatei, 
„1 August", din R.P. Chineză și 
campioana de seniori a Bulga
riei, Balkan Botevgrad.

Programul întrecerilor este 
următorul : marți, de la ora 
15,30 : I.E.F.S. — „1 August" 
(feminin), Dinamo—Balkan Bo
tevgrad, Steaua — „1 August" 
(masculin) : miercuri, de Ia ora 
17 : Selecționata Capitalei — „1 
August" (feminin), Steaua — 
Balkan Botevgrad, Lotul de ti
neret — „1 August" (masculin).

în continuare, formațiile din

baschet 
de către

CLASAMENTUL DIVIZIEI 
MASCULINE A

După meciurile duble ale etapei 
a IV-a, clasamentul campionatului 
republican de baschet masculin se 
prezintă astfel :
1. Dinamo 8 8 0 779—507 16
2. Steaua 8 8 0 720—457 16
3. Univ. Timiș. 8 5 3 487—472 13
4. I.C.E.D. 8 5 3 593—580 13
5. Rapid 8 5 3 521—531 13
6. Farul 8 5 3 679—697 13
7. „U“ Cj.-Napoca 8 4 4 515—528 12
8. I.E.F.S. 8 3 5 588—667 11
9. C.S.U. Brașov 8 2 6 580—624 10

10. Polit. Iași 8 2 6 594—686 10
11. Polit. Buc. 8 1 7 558—672 9
12. A.S.A. Buc. 8 0 8 449—642 8

CONFIRMATA
ducă în ambele clasamente. RE
ZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Radiana (G. Avram) 41,7, Odol, 
simplu 2, ordinea 30 ; cursa II : 
Ola (M. Ștefănescu) 36, Canbera, 
simplu 6, event 19, "
cursa IU : Sipica 
31,4, Hanca, Colnic, 
event 27, 
plă 99 ; 
Crăciun) 
event 98, 
Manșeta , __
Creol, simplu 5, _____ ___
nea 22, ordinea triplă 265 ; cursa 
VI : Siliștea (G. Grigore) 28,2 
Reactor, simplu 97, event 37, or
dinea 54, triplu cîștigător 162 ; 
cursa VII : Veturla (N. Sandu) 
29,6, Topaz, Hilton, simplu 13, 
event 91, ordinea închisă, ordi
nea triplă 653 ; cursa vm : He- 
mlona (G. Nica) 31, vtltava, sim
plu 3, event 34, ordinea 18, tri
plu cîștigător 801 ; cursa IX s 
Raslin (Tr. Marinescu) 34,9, Ser
pentin, simplu 3, event 13, ordi
nea 34. Pariul austriac, ridicat la 
suma de lei 33 722. s-a închis. 
Retrageri : Jug. Ornament.

ordinea 83 ; 
(D. Toduță) 

. simplu 2, 
ordinea 15, ordinea tri- 
cursa IV : Rovinei (I. 
31,6, Blanc, simplu 7, 
ordinea 138 ; cursa V : 
(I. Oană) 27,3, Hatîr, 

" event 96, ordl-

Niddy DUMITRESCU
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ION CONSTANT!
Printre rugbyștii al căror 

joc capătă, în ultima vreme, 
tot mai multă consistență, 
se află și Ion Constantin, 
component al reprezentativei 
naționale și al echipei Dina
mo București. Format la 
recunoscuta pepinieră a Clu
bului sportiv școlar, mb în
drumarea antrenorului Cor
nel Munteanu, el a început 
să-și șlefuiască indeminarea 
și calitățile la Dinamo, a- 
vlnd In cunoscutul interna
țional Ion Tuțulanu un ex
celent sfătuitor. în virată 
21 de ani (s-a născut Ia 
iunie 1951), Constantin 
dovedește a ft o „aripi* 
valoare din ce In ce mai 
dicati, remarcindu-se prin- 
tr-o bund tehnici individua
lă. gindire tactică și remar
cabilă viteză, care-l fac si 
fie de temut de adversari. 
De altfel, încd de la debutul 
său in echipa reprezentativă 
a țării (in urmd cu trei ani) 
el a fost component de bază 
și unul dintre sportivii apre- 
ciați. Pentru meritele sale, 
l. Constantin a fost distins 
cu titlul de maestru emerit 
al sportului. Referindu-se la

R.P. Chineză vor evolua la Cluj- 
Napoca, astfel : marți 25 noiem
brie : Universitatea Cluj-Napo- 
ca — „1 August" (băieți și fe
te) ; miercuri 26 noiembrie : Se
lecționata divizionară — „1 Au
gust" (feminin). Universitatea 
Cluj-Napoca—„1 August" (mas
culin).

„TESTUL PRAGA"

internațională la Tirana, în 
compania selecționatei similare 
a țării gazdă. Antrenorii noștri 
urmează a stabili componența 
formației din următorul lot : 
Mihai Nicolae, Romulus Bucu- 
roiu, Marin Dorel, Aurelian 
Georgescu, Kurt Szilier, Septi- 
miu Nicola, Valentin Grecu, 
Aurel Trif, Vaier Răspop, Ma
rian Badea, Cristinel Leoampă.

• La Toronto (Canada) s-a
desfășurat un concurs interna
țional care a reunit gimnaste și 
gimnaști din Japonia, S.U.A., 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Suedia, 
Elveția, Ungaria, R.F. Germa
nia, Canada. Tara noastră a 
fost reprezentată numai în con
cursul feminin, de către Anca 
Grigoraș. în clasamentele între
cerii, gimnasta româncă s-a
clasat pe locul 3 la individual
compus (36,70), după Kelly
Muncey (Canada) cu 37,30 și 
Maria Filatova (U.R.S.S.) cu
37,20, iar la bîrnă a ocupat lo
cul 1—2 (cu 9,45), la egalitate 
cu Anna Pohludkova (Ceho
slovacia). Concursul a prevăzut 
numai exerciții liber alese.

• Activitatea competițională 
internă este dominată în aceas
tă săptămină de finalele cam
pionatului republican de gim
nastici modernă. întrecerea are 
loc la Sala sporturilor din ora
șul Ploiești, în zilele de joi, 
vineri și sîmbătă, și reunește 
pe cele mai bune sportive ale 
țării.

(Urmare din pag. I)

implicit, duce la scăderea po
tențialului „5“-uiui din teren.

— Ar fi interesantă o carac
terizare individuală.

— In acest sens doresc să o 
evidențiez în primul rînd pe 
Ileana Gugiu — căpitana echi
pei, un exemplu de dăruire 
pentru selecționata țării, secon
dată de Gabriela Ciocan. Bine 
s-au comportat Giurea, Goian, 
Prăzaru, Bolovan (deși aceasta 
din urmă a fost utilizată puțin) 
și Mihalic ; Salcu a fost utilă, 
iar Tita a evoluat slab. Un ca
pitol special îl constituie An- 
dreescu și Liliana Rădulescu, 
jucătoare tinere, talentate, dar 
cu un moral fragil. Ele au jucat 
cu mult sub așteptări, neîndrep- 
tățind speranțele pe care le a- 
veam în ele. Cît o privește pe 
Portik, cînd a fost folosită nu 
a convins.

ATI FTKM duminica di-MlLCllJlri mineața pe a-
leile parcului sportiv „23 Au
gust" s-a desfășurat „crosul Vi
itorul", la care au participat pes
te 200 ' ---------- ------ — —
burile 
dintre 
băieți 
(Metalul) 
Chitlga . .. _
(2 000 m) : Gheorghe
(Viitorul), fete (1 000 m) 
Budarea (Viitorul), copil 
băieți (600 m) : Valentin Dăscă
lița (Viitorul), fete (600 m) : Va- 
silica Negoiță (Metalul). (Nicolae 
D. NICOLAE-coresp.).

de juniori și copii din clu- 
bucureștene. 
cîștigători : 
(1 500 m) : 

fete (800
(Viitorul),

lată cîțiva 
juniori II : 
Nicolae Ion 
m) : Ionica 
juniori I 

Uceanu 
: Mita 

n :

PICI KM alergările*■*« TFR'K’N ...riri KM ALERGĂRILE PE 
*-*-’r** TEREN VARIAT, 

desfășurate duminică la baza 
sportivă Metalul au reunit la 
startul celor cinci probe peste 
80 de concurenți. La seniori.
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EXTRAGEREA I : cat. 
1,60 variante a 50 000 lei ; cat. 
3 : 10,60 a 4 462 lei ;cat. 4 : 44,85 
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FLORIAN LIVAD

Întrecerile campionatelor 
individuale de box s-au în
cheiat cu un cîștigător neaș
teptat la categoria semi- 
ușoară: Florian Livădaru
(Steaua). Puțini i-ar fi acor
dat șanse de afirmare tină- 
rului care nu împlinise 
vlrsta de 20 de ani, intr-o 
dispută alături de Pavel Ne- 
delcea, Constantin Ștefano- 
vici, Florian Ghiță, Ilie 
Gheorghe, Gheorghe Vlad, 
Vergil Sirbu etc. Și totuși.
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George Negoescu (Steaua) s-a 
dovedit din nou imbatabil reu
șind să-1 depășească cu 15 s pe 
cel de-al doilea clasat, V. Sele- 
jan (Dinamo). In continuare au 
trecut linia de sosire : I. Totora 
(Steaua), E. Imbuzan (Steaua), 
Gh. Tudor (Olimpia) etc. Iată și 
ceilalți cîștigători : juniori mari: 
I. Paraschiv (Voința) ; juniori 
mici : M. Manole (Șc. sp. 2) ; 
semicurse : D. Nicoară (Steaua) ; 
biciclete turism : D. Bubău (Șc. 
sp. 1). întrecerile au fost organi
zate de A. S. Tipograful în co
laborare cu Comisia municipală 
de ciclism.
HOCHEI lN GRUPA a n-a a 

campionatului națio
nal, după disputarea a două tururi, 
clasamentul este următorul :

10 8 1 1 71-36 
10 7 1 2 67-40 
10 5 2 3 62-54 
10 4 2 4 56-62
10 2 1 7 44-53 5 
10 0 1 9 27-82 1 

întrecerii se va 
8—14 decembrie,

CATEGORIA 
lei.
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A atribuie cîștiguri in : AUTO-se
TURISME, BANij EXCURSII IN 
U.R.S.S., R. D. GERMANA Șl 
LA OLIMPIADA ALBA DE LA 

INNSBRUCK — AUSTRIA.

tragerea 
excepțională

17
15
12
10

1. Sp. stud. A.S.E.
2. Unirea
3. Tîrnava
4. Agronomia
5. Liceul nr. 1
6. Tractorul

Turul III al 
desfășura între 
pe patinoarul artificial — desco
perit — din Poiana Brașov. • 
Lotul de juniori începe pregătiri
le in vederea marilor competiții 
ale sezonului : Turneul celor 6 
națiuni șl Campionatul european 
(grupa B) — ambele programate 
în țara noastră. Un grup de 24 
tineri jucători se vor reuni la 

conducerea 
Mihai Fla- 
Alexandru 

Blro.

Miercurea Ciuc sub 
antrenorului principal 
maropol, ajutat de 
Kalamar și dr. Anton 
SCRIMĂ .MEMORIALUL IOAN 

SZANTEI" desfășurat 
la Oradea, la cea de a treia edl-

REPORT CATEGORIA 
820 910 lei.

Cîștigul de 50 000 lei de 
categoria a Il-a a revenit 
MOGA ANGELA din “ 
șoara.
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A N U N
în conformitate cu preve

derile Regulamentului an
trenorilor, examenele de a- 
vansare (sesiunea 1976) vor 
avea loc între 3 și 18 mai 
1976, pe grupe de ramuri 
sportive.

înscrierile se fac pînă la 
data de 8 decembrie 1975 
pentru candidații la catego-
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III-a.
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Dinamo 
anța 1—3,

— Auro-
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Paga. UnicMiw șl Balaban (mijlo
cași), Lupâu. SUita, H (ata
cant!). lată H programul jocurilor 
echipai noastre: Franța — Sa—ănta 
(13 noiembrie), SomAola — Finlanda 
(ÎS noiembrie) șl Italia — RomSata

întrecerea divizionarelor B

0 ETAPĂ AGITATĂ CARE A DEZVĂLUIT
CARENȚE LA UNELE ECHIPE FRUNTAȘE

ACTUALITĂȚI

• JUMORtt PUACA MtINE IA 
MONTE CARLO. După locui do du
minică, susținut ta compania forma- 
țiol de tlnerot-sporonțo a clubului Di
namo București, lotul reprezentativ de 
juniori a avut Ieri xl de odihnă șl 
recuperare. Astăzi va efectua un ultim 
antrenament fa „23 August'*, deoarece 
miine, 12 noiembrie, este prevăzută 
plecarea spre Monte Carlo, pentru a 
participa la tradiționalul turneu or
ganizat de federația franceză de spe
cialitate. Vor face deplasarea urmă
torii jucători: Speriata și Eno (portari), 
Aron, Roșa, Moga, Toader, Costea șl 
. Popa (fundași), Turbata, Șunda, $L

• MUERCUm, PKOGBȘSUt — DU- 
NAV RUSE. Miine se va disputa po 
stadionul din «tr. Dr. Stateovlci parti
da omteald tatemațlonalâ dintre Pre* 
areoiil București și formația bulgari 
OtNMs* Rum. Meciul este programat 
de la ora 14,30.

• PARTIDA OMOLOGATA CU 3—«. 
Meciul dintre echipele de tineret-spo- 
ranțe Rapid București șl Politehnica 
Timișoara a fost omologat cu scorul 
de 3—0 In favoarea timișorenilor 
deoarece clubul bucureștean nu a asi
gurat la acest ioc asistenta medicala 
corespunzătoare.

Duminică, întrecerea formați
ilor din eșalonul secund s-a 
aflat în centrul atenției amato
rilor de fotbal. Așteptările, In 
general, nu au fost dezamăgite, 
unele partide oferind spectacole 
agreabile. Trebuie spus că etapa 
a XII-â a fost una dintre cele 
mai agitate, pentru că nu întot
deauna cei trei lideri au cunos
cut laolaltă Infrîngerea. De alt
fel, ca o consecință a eșecului 
de duminică, F. C. Corvtau! a 
șt predat șefia seriei a IlI-a 
rivalei sale, F.C. Bata Mare.

Desigur, fotbalul oferă destu
le rezultate neașteptate, dar a- 
ceastă „capotare" în bloc dezvă
luie, în același timp, slăbiciuni 
în jocul candidatelor Ia promo
vare. F.C.M. Galați a fost între
cută fără drept de apel la Paș
cani, de către C.F.R., care con
stituie o veritabilă revelație.. 
Progresul București a pierdut 
la un scor sever la Tirgoviște, 
în fața unei echipe dornică de 
afirmare, care se înscrie pe de

MlINE, LA CYULA Șl TIRGOVIȘTE

DUBLĂ CONFRUNTARE DE TINERET, ROMÂNIA-UNGARIA
Miine va fi o „zi plină14 pen

tru selecționatele noastre de ti
neret. După cum se știe, lotul 
de 23 de ani va evolua la Gyu- 
la, iar cel de 21 de ani la Tîr- 
goviște, 
tare cu 
lare ale

Lotul 
ieri, cu

intr-o dublă confrun- 
reprezentativele simi- 

Ungariei.
de 23 de ani a plecat 
avionul, la Arad, de 

unde își va continua 
cu autocarul pînă Ia 
unde miine. de la ora 
României) va susține 
amicală cu speranțele __ 
lui maghiar. După jocul 
verificare, de duminică. 
Sportul studențesc, antrenorii 
Cornel Drăgușin și Ion Nun- 
weiller s-au fixat, în princi
piu, asupra formației cu care 
echipa noastră va începe parti
da. Mai sînt două semne de în
trebare. E vorba de Crișan (ac
cidentat la braț, duminică) și 
Ioniță (retinut pe tușă dumi
nică, de o infecție dermică). 
Iată posibilul „11“: Ioniță — 
Purima, Ciocan, Aglu, Mateescu 
— Romilă II, Bălăci — Crișan. 
V. Mureșan, M. Răducanu, 
Manea.

Componentii lotului ne măr
turiseau, înaintea plecării, că 
doresc să realizeze „un joc bun 
la Gyula și un rezultat favora
bil"... Un rezultat, poate, ca cel 
de anul trecut, cînd la 7 no
iembrie, la Gyongyos, lotul nos
tru de tineret sub 21 de 
cîștiga cu 
lecționata 
prin golul

Dar, cu 
aborda în . __ ____
nostru de 21 de ani partida de 
Ia Tirgoviște, care va începe 
de Ia ora 14. în ambianta li
niștitoare a Snagovului. antre
norul Gheorghe Staicu va cău
ta, dincolo de ședințele de pre-

drumul 
Gyula, 

15 (ora 
partida 

fotb .du
de 
cu

ani 
1—0 partida cu se- 

similară a Ungariei, 
marcat de Crișan. 
gîndul Ia victorie va 
primul rind Iotul

gătire obișnuite, să definitiveze 
formația de bază. O formație 
de la care se așteaptă o mobi
lizare superioară și un joc mult 
mai bun decît cel prestat du
minică în întîlnirea de verifi
care cu Steaua. De altfel. în 
„ll“-le nostru vor interveni, 
după toate probabilitățile, două 
schimbări întrucît in lot au 
fost convocați, după testul de 
duminică, fundașul Zahiu și 
mijlocașul ofensiv Ion Ion. E- 
chipa noastră va fi alcătuită 
din următorul lot lărgit: Lung, 
Clipa, M. Zamfir, Gh. Dumi
trescu, I. Constantinescu, Negri- 
lă, Bărbulescu, Enc, Zahiu, Ga
bel, I. Marin, Cimpcanu II, 
Rișniță, Ion Ion, Peniu, Grosu, 
Nemțeanu, Botez și

★
Tn vederea dublei 

cu reprezentativele 
ale țării noastre, 
miine Ia Gyula și 
componența celor două loturi 
ale Ungariei este următoarea :

Reprezentativa de tineret — 
23 ani : Gujdâr, Szucs — por
tari ; Godan, Kerekes, Kereki, 
Kovacs II, Kăntor, Csapo, Kom- 
jati, B. Kovacs, Penzes, Ko
vacs I, Borso, Weimper, Gass 
— jucători de cîmp. Antrenor : 
J. Szucs.

Reprezentativa de tineret — 
21 ani : Kollar, Gaspar — por
tari ; Paroczai, Lakatos, Kozma 
III, Varga, Vegh, 
Pâsztor, Csongradi, 
Izso, Jancovics, 
Fuko — jucători de 
trenor : J. Dalnoki.

Jucătorii cei mai
din cadrul celor două loturi 
sînt : Gujdâr (Honved), Kereki 
(Szombathely), Csapo (Tataba- 
nya) — internaționali A ; Kom- 
jati (Vasas), Weimper (Honved),

Gass (Vasas), B. Kovacs, Ko
vacs II și Borso (M.T.K.) de la 
reprezentativa de tineret de 23 
ani, precum și Kollar (Ferenc- 
varos), Paroczai (Bekescsaba). 
Kozma III (Szeged), Varga 
(Honved), Vegh (Videoton), 
Takăcs (Ferencvaros), Kelemen 
(Ferencvaros), Izso (Vasas), Bo
rostyan și Fuko (Diosgyor), de 
la reprezentativa de tineret de 
21 ani.

REZULTATELE
Vrinceanu.

confruntări 
de tineret 
programată 
Tirgoviște,

Takăcs, 
Kelemen, 

Borostyan, 
cîmp. An-

cunoscuți

SERIA I

Forestra Moldovița — Progresul 
Fălticeni 1—1 (0—0), Metalul Rădăuți
— Constructorul Botoșani 2—1 (1—0), 
Foresta Fălticeni — Metalurgistul lași 
3—0 (1—0), Dorna Vatra Dornei — 
Victoria Roman 3—2 (2—0), Spicul 
Tigănași — Avîntul Frasin 2—0 (1—0), 
Constructorul lași — Laminorul Roman 
1—2 (1—0), Minerul Gura Humorului
— Cristalul Dorohoi 1—0 (0—0), Da
nubiana Roman — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 1—1 (1—1).

Pe primele locuri în clasament după 
etapa a Xl-a : 1. MINERUL GURA 
HUMORULUI 17 p (golaveraj 22—6), 
2. Laminorul Roman 14 p (20—11), 3. 
A.S.A Cîmpulung 14 p (19—11)... pe 

' ~ P
P 
P

ultimele: 
(11-20), 
(8-17), 
(8-22).

14. Spicul Tigănași
15. Foresto Moldovița

16. Metalurgistul lăți

SERIA A ll-A

7
7
3

^Săvinești 
Progre- 
Suceava 

e — Oțe- 
roza 3—0, 
Baia Mare 

Petrolul 
Llba lulia 

Medicina 
Ji C. Tur- 
a — Cor- 
feminin : 

— Flacăra 
ința Bucu- 

Medicina 
-0, Unirea 

București 
II — 

Construc- 
ialău 3—0, 
diala Satu 
>va — Ma- 

Drapelul 
textila Lu- 
nți : Gh. 
fkvanu, Al. 
Costin, I. 
, Tr. Tin- 
Jura, N.

I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I

N O TA

nă la
5 pen-

aforia I
m
pot 
jude- 
fizică

Și 
fi I

SANCȚIUNI
a

S-a scris, nu o dată, în a- 
ceste coloane de abateri comise 
de către jucători, fie pe tere
nurile de sport fie în afara lui, 
înainte sau după ce au fost în
cheiate cele 90 de minute ale 
meciului; abateri de diferite 
feluri, care au afectat și impie
tează, în Continuare, asupra cli
matului normal de desfășurare 
a activității fotbalistice, activi
tate în care fotbalistul este ele
mentul central.

Jucătorii în culpă cădeau din 
greșeală în greșeală șt pentru 
că aceia care ar fi trebuit să-i 
educe și să intervină, primii, 
prin aplicarea unor măsuri e- 
xemplare, au considerat că este 
mai bine să „închidă ochii'', să 
procedeze cu duhul blîndeții, a- 
mînînd „sine die" 
Procedînd astfel, 
căci despre ei este 
făceau altceva decît 
rajeze elevii in a 
nesfîrșit tot felul de iregulari
tăți.

Dar iată că, nu de mult, doi 
antrenori principali ai unor di
vizionare A au trecut, în sfîrșit, 
la măsuri. Petrică Rădulescu, 
antrenor principal al echipei 
Politehnica Timișoara, l-a trimis 
acasă, de la Oradea pe jucă-

PE LOC!

pedepsele. 
antrenorii, 
vorba, nu 

să-și încu- 
comite la

torul său Giuchici, vinovat de 
a nu fi respectat întocmai pro
gramul, fixat de către condu
cerea tehnică pentru ÎNTREA
GA ECHIPA, după meciul cu 
F.C. Bihor.

Un alt antrenor, hotărît să 
curme prin măsuri exemplare 
cea mai mică abatere de la dis
ciplina sportivă, este Gheorghe 
Constantin. Acesta l-a scos din 
echipă — în pauza meciului cu 
Politehnica Iași — pe portarul 
său Coman a cărui atitudine 
necuviincioasă — insultă la a- 
dresa coechipierului Volmer — 
era greu suportabilă.

Sînt două decizii — ambele 
petrecute la partide programate 
in aceeași etapă, a Xll-a — pe 
care le salutăm. Procedînd 
fel, sancționînd EXACT 
MOMENTUL ABATERII 
jucătorii recalcitranți, cei 
antrenori au demonstrat că 
hotărîți să 
înainte, în 
calitățile tehnice ale jucătoru
lui și pe profilul moral, una 
fără cealaltă neconducînd la 
ADEVĂRATA VALOARE.

Antrenorii Petrică Rădulescu 
și Gheorghe Constantin au des
chis pirtia...

ast- 
ÎN

sînt 
pună preț, de aci 
egală măsură, pe

Letea
1—0 (1—0), Bradul Roznov 
rul Comăneștl 2—1 (2—1). Textila Bu- 
huși — Hușana Huși 3—1 (1—1). Oi- 
tuz Tg. Ocna — Locomotiva Adjud 
4—0 (2—0), Tractorul Văleni — Reia* 
nul Săvinești 0—1 (0—1), Construc
torul Vaslui — Cimentul Bicaz 1—0 
(1—0), Petrolistul Dârmănești — E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej 0—1 (0—0), 
Rulmentul Birlad — Ozna Tg. Neamț 
4—0 (2—0).

Bacău — Petrolul Moinești 
Mine-

Pe primele locuri: 1. RELONUL SA- 
VINEȘTI 19 p (33—6), 2. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 19 p (24—10), 3. Pe
trolul Moinești 18 p (29—7)... pe ulti
mele: 15.“ 
(12—25), 
(11-34).

Petrolistul Dârmănești 4 p 
16. Tractorul Văleni 4 p

SERIA A III-A

Nehoiu Petrolul Berea 
Chi-

Carpați
1—3 (0—1), Victoria Florești 
mia Brazi 0—1 (0—1), Petrolistul Bol
dești — Poiana Cîmpina 1—6 (0—2), 
Chimia Buzău — Carpați Sinaia 1—1 
(1—0), Chimia Mărășești — Carai- 
manul Bușteni 1—1 (1—1), Î.R.A. Cîm
pina — Avîntul Mîneciu 2—0 (0—0),
Luceafărul Focșanî — Foresta 
geștî 2—1 (0—1), Olimpia Rm.
— Petrolul Teleajen Ploiești 
(0-0).

Gu- 
Sârat 

1—0

CIM-Pe primele locuri: 1. POIANA
PINA 15 p (23—8), 2. Caratmanul 
Bușteni 15 p (18—9), 3. Petrolul Te
leajen Ploiești 15 p (15—8)... pe ulti
mele: 15. Carpați Nehoiu 6 p (7—23), 
16. Chimia Buzău 4 p (9—23).

SERIA A IV-A

Ancora Galați — Granitul Babadag 
3—0 — neprezentare, Portul Constanta 
— Unirea Eforie Nord 2—2 (1—2), 
Electrica Constanța — Viitorul Brăila
1— 1 (0—1), f.M.U. Medgidia — Voin
ța Constanța 1—0 (0—0), Chimia Bră
ila — Marina Mangalia 1—0 (0—0), 
Autobuzul Făurei — Gloria Murfatlar
2— 0 (2—0), Minerul Macin — Pro
gresul Brăila 0—0, Dunărea Cerna
vodă — Dunărea Tulcea 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PORTUL CON
STANȚA 17 p (26—7), 2. I.M.U. Med
gidia 17 p (18—4), 3. Progresul Brăila 
15 p (14—6), 4. Chimia Brăila 15 p 
(17—10)... pe ultimele: 15. Marina 
Mangalia 3 p (13—19), 16. Granitul 
Babadag 3 p (5—32).

acum ca una dintre principalele 
candidate la primul loc. în sfîr
șit, echipa din Hunedoara, la 
adresa căreia s-au spus multe 
cuvinte de laudă, Iși dezvăluie 
slăbiciuni care au făcut-o să fie 
dominată la Cugir. Bilanțul li
derilor... un gol marcat și opt 
primite este grăitor. Nu trebuie 
să omitem nici faptul că ac
tualul lider al seriei a IU-a. 
F.C. Bala Mare, s-a impus greu, 
pe teren propriu. In fața for
mației din Cimpia Turzii. ca 
de altfel și F.C. Șoimii Sibiu 
care, acasă, a Învins pe Dacia 
Otăștle doar cu 1—0. printr-un 
goi marcat in minutul 84. Echi
pa din Sibiu Insă are satisfac
ția (pină acum) că a rămas 
singura formație din eșalonul 
secund eare nu a cunoscut In- 
fringerea. E nevoie insă să-și 
îmbunătățească jocul în atac 
pentru că numărul mic de me
ciuri ciștigate (doar 5) spune 
destul de mult.

Așa cum subliniam, meciu
rile de duminică au fost des
tul de disputate, dar, în multe 
cazuri s-au depășit și limitele 
regulamentare. S-au acordat 10 
lovituri de pedeapsă (majorita
tea pentru faulturi), dintre care 
9 pentru gazde și unul pentru 
oaspeți ! Acest raport Iasă loc, 
însă, la multe discuții. Să spe
răm că arbitrii se vor ridica la 
înălțimea așteptărilor și vor fi 
la fel de intransigenți cu toți 
jucătorii care se abat de la re
gulament, indiferent că sînt de 
la gazde sau de la echipa vizi
tatoare.

De duminică, în fruntea cla
samentelor s-a produs o re
grupare a candidaților la 
mul loc. F.C.M. Galați are 
un punct avans față de 
Brăila și două mai mult 
C.F.R. Pașcani, Prahova Ploiești

pri- 
doar 
F.C. 

decît

și C.S.U. Galați (seria I), Pro
gresul București a fost egalată 
la puncte de C.S. Tirgoviște, 
iar în urma lor, la un punct, 
este Dinamo Slatina și la două 
—* Eleciroputere Craiova și 
Steagul roșu Brașov (seria a 
Il-a). In cea de a treia serie 
— F.C. Baia Mare conduce în 
fața Corvinului și ă lui F. C. 
Șoimii cu un punct, formlnd 
trio-uî care a reușit să se dis
tanțeze de pe acum la 4 și, 
respectiv, 3 puncte de forma
țiile aflate pe locurile 4—4.

Sigur, mai sini încă 23 de 
etape de jucat și multe lucruri 
se pot Intimpla. Chiar dumini
ca viitoare sînt programate cîte- 
va partide foarte importante. 
E vorba de întllnirile F.C. Brăi
la — Prahova Ploiești, F.C. Pe
trolul Ploiești — C.S.U. Galați 
(seria I), Nitramonia Făgăraș — 
Dinamo Slatina, Voința Bucu
rești — Steagul roșu Brașov 
(seria a Il-a). Etapa, insă, este 
dominată de derbyul de Ia Baia 
Mare, dintre lider și F.C. Șoi
mii Sibiu. Asigurindu-se un ar
bitraj competent și condiții or
ganizatorice fără reproș, acest 
meci poate oferi un fotbal de 
bună calitate.

De fapt, fotbalul de calitate 
trebuie să constituie obiectivul 
tuturor echipelor, ca și lansarea 
unor tineri 
perspectivă, 
deoarece în 
nica trecută 
remarcați s-au numărat foarte 
mulți foști divizionari A sau 
jucători mai în vîrstă, ca să 
nu mai vorbim de faptul că în 
multe cazuri prezența juniorilor 
a fost doar formală.

jucători 
Spunem 

meciurile 
printre

de reală 
aceasta 

de dumi- 
jucătorii

Constantin ALEXE 
Pom pi li u VINTILA

ETAPEI A Xl-a A DIVIZIEI C
SERIA A V A SERIA A IX-A

Rapid Fetești — Electronica Bucu
rești 1—1 (1—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Avîntul Urziceni 2—0 (1—0), 
Tehnometal București — Azotul Slo
bozia 3—0 (2—0), I.O.R. București —• 
T. M. București 3—0 (1—0), Șoimii 
TAROM București — Olimpia Giurgiu 
1—0 (1—0), IPRECA Călărași — Sire
na București 3—1 (1—0), Automatica 
București — I.C.S.I.M. București 1—1 
(0—1), Triumf București — Unirea Tri
color București 1—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA TRI
COLOR BUCUREȘTI 16 p (17—6), 2. 
Tehnometal București 15 p (18—8), 3. 
Azotul Slobozia 14 p (14—13)... pe 
ultimele: 13. Triumf București 9 p
(9—11), 14. IPRECA Călărași 9 p
(9—17), 15. Rapid Fetești 9 p (10—21), 
16. Sirena București 8 p (10—17).

Oașul Negrești — Voința Oradea 
1—2 (0—1), Constructorul Arad — Glo
ria Arad 5—0 (2—0), Dinamo M.I.U. 
Oradea — Gloria Simleu 6—1 (3—0). 
Rapid Jibou — Armătura Zalău 2—3 
(1—1), Minerul Bihor — Someșul Satu 
Mare 1—0 (1—0), Recolta Salonta — 
Voința Cărei 2—1 (1—0), Constructo
rul Satu Mare —- Minerul Sunculuș 
3—1 (2—0), Strungul Arad — Bihorea
na Marghita 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ARMĂTURA 
ZALAU 18 p (19—5), 2. Voința Ora
dea 17 p (22—9), 3. Someșul Satu 
Mare 15 p (24—12)... pe ultimele: 15. 
Constructorul Satu Mare 5 p (12—28), 
16. Minerul Suncuiuș 4 p (10—23).

SERIA A X-A

SERIA A VI-A

Flacăra Moreni — Progresul Corabia 
1—1 (0—1), Recolta Stoicănești — Vi
itorul Scornicești amînat. Constructorul 
Pitești — Chimia Găești 1—1 (1—1), 
Oțelul Tirgoviște — F.O.B. Balș 0—1 
(0—1), ROVA Roșiorii de Vede — Va
gonul Caracal 1—0 (0—0). Electrica 
Titu — Petrolul Tirgoviște 0—1 (0—1), 
Vulturii Cîmpulung Muscel — Cetatea 
Tr. Măgurele 5—1 (2—1), Voința Ca
racal — Cimentul Fieni 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA ROȘI
ORI 17 p (16—7), 2. Flacăra Moreni 
17 p (16—7), 3. Petrolul Tirgoviște 14 p 
(13—6)... pe ultimele: 14. Chimia Gă
ești 7 p (6—15), 15. Electrica Titu 7 
p (8—19), 16. Voința Caracal 4 p 
(6-24).

Minerul Boiuț — Minerul Rodna 
4—1 (2—0), Unirea Dej — CUPROM 
Baia Mare 2—0 (0—0), Progresul Nă- 
săud — Cimentul Turda 5—1 (1—0), 
Construcții montaj Cluj-Napoca — Der- 
mata Cluj-Napoca 0—2 (0—0), Fores
ta Bistrița — C.I.L. Gherla 2—1 (1—1), 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Minerul Băl
ța 1—0 (0—0), Minerul Cavnic — Mi
nerul Baia Sprie 1—0 
Vișeu — Minerii! Borșa

(0—0), Bradul
2—1 (0—0).

1. MINERUL
2. Foresta Bis- 

. , __ __  _ Minerul Rodno
14 p (23—17).., pe ultimele: 15. Pro
gresul Năsăud 7 p (13—27), 16. Con
strucții 
(12—19).

SERIA A VII-A

Unirea 
nari 1—0 , 
talurgistul Sadu 1—0 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Dierna Orșova 0—0, A. S. 
Victoria Craiova — MEVA Drobeta Tr. 
Severin 2—2 (1—0), Progresul Băi Iești 
— Constructorul Craiova 4—0 (2—0), 
Chimistul Rm. Vîlcea — Unirea Dro
beta Tr. Severin 3—0 (1—0), Cimen
tul Tg. Jiu — Minerul Lupeni 0—0, 
Metalul Drobeta Tr. Severin — Dună
rea Calafat 6—3 (3—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL
DROBETA TR. SEVERIN 14 p (22—11), 
2. Progresul Băilești 14 p (18—10), 3. 
Metalurgistul Sadu 14 p (8—10)... pe 
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Drâgâșanl — Minerul Rovî- 
(1—0), Lotrul Brezoi — Me- 

1—0 (0—0),-------

Pe primele locuri: 
CAVNIC 17 p (22—12), 
trița 15 p (22-11), 3.

montaj Cluj-Napoca

SERIA A Xl-A

6 P

ultimele: 
(11-15), 
(11-16), 
(8-24).

14. Minerul Rovinari
15. C.F.R Craiova

16. Victoria Craiova

SERIA A VIII-A

Știința 
mișoara 
Lugoj — 
Minerul Anina 
3-0 (3—0), • 
Caransebeș 
— Metalul 
Electromotor 
Ghelar 3—0 
Mare 
Aurul Brad nu a jucat, adversara ei. 
Minerul Oravița, fiind exclusă din cam
pionat.

(Rezultatele echipei Minerul 
au fost anulate).

Pe primele locuri: 1—2.
STRUCTORUL TIMIȘOARA 14 p 
AURUL BRAD 14 p (21—7), 3- 
Anina 14 p (18—9)... pe ultimele 13. 
C.F.R. Caransebeș 8 p (11—18), 14. 
Ceramica Jimbolia 8 p (10—26), 15. 
Electromotor Timișoara 7 p (10—17).

Petroșani — Constructorul Ti- 
1—0 (0—0), Vulturii textila 
Minerul Teliuc 2—0 (2—0), 

Ceramica Jimbolia 
C.F.R. Simeria — C.F.R. 

2—0 (1—0), Gloria Reșița 
Otelu Roșu 6—0 (2—0). 

Timișoara — Minerul 
(2—0), Unîreo Sînnîcolaul 

Metalul Bocșa 3—2 (2—1),

Oravița

CON- 
(19-5), 
Minerul

Unirea Alba lulia — Textila Sebeș
4— 0 (3—0), Vitrometan Mediaș — 
C.I.L. Blaj 1—0 (0—0), Metalul Sighi
șoara — U.P.A. Sibiu 0—0, Lacul Ursu 
Sovata — Chimica Tirnăvenî 0—1 
(0—1), Inter Sibiu — Textila Cisnădîe
5— 0 (2—0), I.M.I.X. Agnita — Con
structorul Alba lulia 2—2 (0—1), Me
talul Aiud — Avîntul Reghin 2—0 
(1—0), Soda Ocna Mureș — Metalul 
Copșa Mică 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. CHIMICA TIR- 
NAVENI 17 p (26—4), 2. Unirea Alba 
lulia 17 p (21—6), 3. Metalul Aiud 
16 p (29—5)... pe ultimele: 15. Vitro
metan Mediaș 5 p (3—15), 16, Lacul 
Ursu Sovata 4 p (6—31).

SERIA A Xll-A

Metalul Tg. Secuiesc — I.C.I.M. Bra
șov 2—1 (1—0), A. S. Miercurea Cluc 
— Viitorul Gheorghieni 4—1 (1—0),
Oltul Sf. Gheorghe — Forestierul Tg. 
Secuiesc 3—0 (2—0), C.S.U. Brașov — 
Minerul Baraolt 3—1 (1—0), Minerul 
Bălan — Proaresul Odorheiu Secuiesc 
1—5 (1—1), Chimia Or. Victoria — 
Carpati Brașov 0—0, Precizia Săcele — 
Torpedo Zărnești 0—0, Utilajul 
raș — Unirea Sf. Gheorghe 
(1-1).

Fâgă-
1—3

BRA-Pe primele locuri: 1. C.S.U.
ȘOV 16 p (17—7), 2. Progresul Odorhel 
15 p (30—10), 3. Oltul Sf. Gheorghe 
15 p (14—8)... pe ultimele: 15. Chimia 
Victoria 7 p “ " •• ••-
Secuiesc 6 p

(8—18), 16. Metalul Tg. 
(8-26).

*

Rezultatefe 
către corespondenții 
din localitățile respective.

ne-au fost transmise de 
noștri voluntari
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VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO VICTORII ROMANEȘTI

IN TURNEUL DE LUPTE
DE LA LUCKENWALDE

SOFIA, 10. — Echipele de 
volei ale clubului Dinamo Bucu
rești s-au afirmat în cadrul 
celei de-a 15-a ediții a „Dina- 
moviadei", desfășurată timp de 
o săptămînă la Sofia.

Voleibaliștii români au ciștî- 
gat turneul masculin, în finala

Jocurile Asiatice 1978

la Teheran ?
national 

a anunțai
olimpic 
oficial

Comitetul 
din Japonia 
că nu ya prelua organizarea 
ediției viitoare a Jocurilor Asia
tice. programată să se desfă
șoare în anul 1978. Inițial a- 
ceasta urma să fie organizată 
de Pakistan, care de asemenea 
și-a retras candidatura. După 
cum anunță ziarul „Sport“-Zu- 
rich. în actuala situație este 
foarte probabil că viitoarele 
Jocuri vor fi organizate din nou 
la Teheran, ca și la trecuta e- 
diție. de acum un an.

căruia au întrecut eu scorul de 
3—2 (13—15, 15—11, 6—15,15—10, 
15—1) formația Levski Spartak 
Sofia. Alte rezultate din ultima 
zi : Gwardia Varșovia — Dyna
mo Berlin 3—1 (12—15, 15—5, 
15—11, 15—10) : Ruda Ilvezda 
Praga — Dinamo Moscova 3—1 
(15—9, 10—15, 15—13, 15—5).
Iată clasamentul competiției 
masculine ; 1. Dinamo Bucu
rești ; 2. Levski Spartak Sofia : 
3. Ruda Hvezda Praga ; 4. Di
namo Moscova : 5. Gwardia
Varșovia ; 6. Dynamo Berlin ; 
7. Ujpest Dozsa Budapesta.

Turneul feminin s-a încheiat 
cu victoria echipei Dinamo 
Moscova, urmată de formațiile 
Levski Spartak, Dinamo Bucu
rești, Gwardia, Ruda Hvezda, 
Ujpest Dozsa și Dynamo Ber
lin. în ultimul joc, Dinamo 
București a dispus cu scorul de 
3—2 (16-14, 15—10, 13—15,7—15, 
15—6) de Gwardia Varșovia. 
Alte rezultate : Ruda Hvezda 
— Ujpest Dozsa 3—2 (16—14. 
15—11, 8—15, 14—16, 15—6) ; Di
namo Moscova — Levski Spar
tak 3-0 (15—3, 17-15,- 15—11).

10. — în cadrul con- 
greco-romane, des- 
Luckenwalde (R.D. 
sportivii români au

BERLIN, 
cursului de 
fășurat la 
Germană), 
obținut patru victorii prin Nicu 
Gingă (categoria 57 kg), Adrian 
Popa (categ 74 kg). Ion Enache 
(categ. 82 kg) și Nicolae Mar- 
tinescu (categ. 100 kg). Din for
mația gazdelor s-au evidențiat 
Karl-Heinz Schmidt și Roland 
Werner, ciștigători la categoriile 
52 kg și, respectiv. 62 kg.

Intre 14 și 18 noiembrie se 
va desfășura, la Sofia, tradițio
nalul turneu internațional de 
box dotat cu trofeul „Ring 
Sofia". La întrecere vor fi pre- 
zenți sportivi reprezentind 9 ca
pitale de pe bătrînul continent. 
Bucureștiul va fi prezent la

VIZITA DELEGAȚIEI C.N.E.F.S.
ÎN R.P. POLONA

De la 4 la 9 noiembrie a.c., 
o delegație a C.N.E.F.S. condu
să de general lt. Marin Drag- 
nea, președinte, a efectuat un 
schimb de experiență în R.P. 
Polonă, la invitația președinte
lui Comitetului General al 
Sporturilor și Turismului 
(C.G.S.T.), Boleslav Kapitan.

Delegația C.N.E.F.S. a vizitat 
organizații și baze sportive din 
Varșovia, Bydgoszcz și Torun

și a avut convorbiri cu o dele
gație a C.G.S.T. condusă de 
Boleslav Kapitan. Cu acest 
prilej a fost semnat Planul de 
schimburi de delegații sportiva 
dintre C.N.E.F.S. și C.G.S.T. pe 
anul 1976.

Vizita delegației române s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și deplină în
țelegere reciprocă.

La Volgograd a avut loc 
concursul de patinaj artistic 
dotat cu „Cupa sindicatelor so
vietice". Competiția, aflată 
cea de a 
patinatori 
Bulgaria, 
da, R. D. 
mania, Polonia, 
garia și U.R.S.S. 
natoiii români cea 
impresie a produs-o 
cea, 
VI, în compania a 14 sportivi. 
Este de menționat că Ion Mir
cea a fost notat de arbitri, la 
figurile de școală, cu note 3.8— 
3,9, ceea ce, pentru tînărul 
sportiv român reprezintă un a- 
devărat record. Iată, de altfel, 
cum arată clasamentul : 
Kokora (U.R.S.S.) 5 — 101,78 p,

la 
Vl-a ediție, a reunit 
și patinatoare din 

Cehoslovacia. Finlan- 
Germană. R ■ F. 

Romania. 
Dintre 

mai
Ion 

clasat, în final, pe

Ger-
Un- 

pati- 
bună 
Mir- 
locul

1. K.

competiție cu următorii pugi- 
liști : Săli Adem, Dumitru Bur- 
dihoi. Dumitru Dorobanțu, Flo
rian Gliiță, Costachc Ciochină 
și Gică Axente. Ca antrenor va 
face deplasarea Gh. Zamfirescu, 
iar ca arbitru — G. Danciu.

JIMMY CONNORS NU VA JUCA

LA „ TURNEUL
Stockholm, unde a 

la turneul „indoor" din 
FILT. 

american 
re-

CAMPIONILOR"

2. Al. Yablokov (U.R.S.S.) 10 —
98.64 p. 3. Al. Maiorov (U.R.S.S.) 
17 — 94,62, 4. V. Grepner (R.D.G.) 
22.5 — 93.92 p, 5. G. Kuhn 
(R D.G.) 23 — 93,5 p, 6. Ion 
Mircea (România) 28 — 91,80 p.

Ceilalți sportivi români s-au 
clasat astfel : Gabriela Voica, 
locul 8, Silvana Suciu, locul 10, 
iar Adrian Georgescu, locul 12.

PE SCURT

Aflat la 
participat 
cadrul Marelui Premiu 
cunoscutul tenisman 
Jimmy Connors a declarat 
prezentanților presei că nu are 
intenția să se prezinte Ia „Tur
neul campionilor" (Masters), 
programat în capitala suedeză 
între 30 noiembrie și 7 decem
brie. Connors afirmă că a con
tractat alte angajamente în a- 
ceeași perioadă și le preferă pe 
acestea. După cum se știe, la 
trecuta ediție a Masters-ului. 
disputată anul trecut la Mel-

bourne, el a fost de 
absent.

Prin retragerea lui 
(actualmente al 6-lea 
mentul circuitului)

asemenea

Connors 
în clasa- 

capătă o 
șansă în plus de a se califica 
următorii clasați, respectiv R. 
Ramirez, J. Kodes, A. Panatta 
și J. Fillol.

MARELE PREMIU EILE

VESTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. BULGARIA R. P CHINEZĂ

UN SPORT ÎNDRĂGIT
Nu de mult, mișcarea ^sporti

vă bulgară a sărbătorit' un e- 
veniment deosebit : împlinirea 
unei jumătăți de secol de la 
primele competiții oficiale de 
atletism, pe teritoriul acestei 
țări. De Ia începuturi modeste, 
atletismul bulgar s-a ridicat, în 
zilele noastre, la o valoare re
cunoscută pe plan internațio
nal.

Explicația succeselor obținute 
de atleții 
garia stă, 
de mase 
sport, în 
se bucură 
lui. Statistica arată că, în în
treaga țară, peste 300 000 de 
tineri și tinere practică disci
plinele atletice, îndrumați de 
mai mult de 1500 de antrenori 
și instructori de specialitate. A- 
proape că nu există localitate, 
cit de mică, oraș sau sat, care 
să nu aibă stadionul său pro
priu, sau cel puțin o pistă de 
alergare.

și atletele din Bul- 
fără îndoială, în baza 
pe care o are acest 
răspîndirca de care 
în rîndurile tineretu-

R. P POLONA

CAMPIONUL
Minerii 

portantul 
munții Sileziei, se pot mîndri 
nu numai cu frumoase succese 
în producție, ci și cu o bogată 
activitate sportivă. Reuniți sub 
culorile clubului „Gornik", iu
bitorii de sport din această lo
calitate își petrec pe stadion 
și în sălile de concurs o bună 
parte din timpul liber, călin- 
du-și sănătatea. .

Printre ei, nu puțini sînt 
sportivii care au ajuns la un 
nivel înalt de performanță. Iar 
campionul lor cel mai iubit 
este desigur halterofilul Zbig
niew Kaczmarek, vicccampionul 
mondial al categoriei ușoare. 
De mai bine de cinci ani, el

din Simianowice, im- 
centru extractiv din

BASCHET • Reprezentativa mas
culină a U.R.S.S. a evoluat la Day
ton (S.U.A.) în compania echipei 
universității locale. Baschetbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
84—71 (40—36) Principali realiza
tori — Vladimir Jiguli (20 p). res
pectiv Johnny Davis (26 p).

CICLISM • în cursa de 6 zile 
de ia Munehen, conduc Eddy 
Merckx și Patrick Sercu, cu 124 
p. îi urmează cuplurile Hem pel— 
Tschan — 113 p și Pijnen—Ilaritz
— 90 p.

HANDBAL • La Berlin. în pre
liminariile olimpice (grupa a 5-a 
europeană), selecționata R. D. Ger
mane a întrecut cu 27—11 (10—5) 
formația Belgiei. Din echipa în
vingătoare s-au evidențiat Juergen 
Rost și Axei Kaehlert care au 
marcat 7 și respectiv 5 goluri. în 
meciul următor, handbaliștii din 
R. D. Germană vo-r întîlni la 20 
decembrie, la MUnchen, reprezen
tativa R. F. Germania. • Compe
tiția feminină organizată în loca
litatea daneză Ringkoebing a fost 
cîștigată de selecționata Iugosla
viei — 6 p, urmată de formațiile 
Cehoslovaciei — 3 p (golaveraj
41—38), Danemarcei — 3 p (35—37) 
și R. F. Germania — Op. Partide 
disputate în ultima zi: Iugoslavia
— R. F. Germania 13—12 (8—3) : 
Danemarca — Cehoslovacia 12—12 
(5-6).

NATAȚIE • La Halle, în cadrul 
campionatelor R. D. Germane, Ro
land Matthes a ciștigat proba de 
100 m spate cu timpul de 59.61. 
La 200 m spate, însă, Matthes s-a 
clasat pe locul doi — 2:11,72, fiind 
întrecut de Michael Tauber — 
2:11,41.

ȘAH 
zonale, 
conduc ____  .
son și Ermenkov — 7*/2 P, Gheor
ghiu — 7 p. Matulovici și Vogt — 
6Va p etc. Fl. Gheorghiu a remi
zat partida întreruptă cu Bed- 
narski. • La Pola, în frunte sînt 
Csom — 8 p, PîdeVski — 7’/2 p, 
Hazai și Knaak — 7 p. A. Urzică 
are 4*/2 p. • Turneul de la Reykja
vik a fost cîștigat de maghiarul 
Ribly, cu 11 p (din 14). Al doilea 
calificat va fi cunoscut după jucă
rea partidelor întrerupte.

TENIS • Proba de dublu a tur
neului de la Stockholm a revenit 
perechii Hewitt—McMillan, învin
gătoare cu 3—6, 6—3, 6—4 asupra 
cuplului Tanner—Pasarell. * Ulti
mele finale, la Tokio: Gottfried, Ra
mirez — Orantes, Gisbert 7—6. 6—4; 
Kazuko Sawamatsu — Ann Kiyo- 
mura 6—2, 3—6, 6—1. • Turneul 
feminin de la Paris a fost cîștigat 
de Virginia Wade: 6—1, 6—7, 9—7 
cu Sue Barker. • Primele rezul
tate ale „Cupei Dewar", la Edin
burgh: Ashe — Stilwell 6—4, 6—2; 
Deblicker — Cox 6—2, 7—6; Ko
des — Warboys 7—5, 6—2. în proba 
feminină : Renata Tomanova — 
Virginia Ruzici 6—0, 7—5. 9 Scorul 
final în întîlnirea Mexic — Jamai
ca. pentru „Cupa Davis“, a fost 
de 5—0 pentru teriismanii mexicani.

• Au continuat turneele 
l.a Vrața, după 12 runde, 

Matanovici, Sax, Sigurjons-

După turneele de săptămina 
trecută, pe primele locuri in 
clasamentul Circuitului mondial 
de 
G.
2.
3. 
A.
Năstase (România)
J.
7.
8.
p ;
io.
E. Dibbs (S.U.A.) 300 p ; 12. 
Solomon (S.U.A.)

Tanner
Parun

tenis se află următorii : 1.
Vilas (Argentina) 790 p ; 

M. Orantes (Spania) 714 p ; 
B Borg (Suedia) 560 p ;
Ashe (S.U.A.) 525 p ; 5.

455 p ;

4. 
I.
6.

Connors (S.U.A.) ■425 p ;
R. Ramirez (Mexic) 382 p ;
J. Kodes (Cehoslovacia) 343
9 A. Panatta (Italia) 338 p :
J. Fillol (Chile) 304 P I 11.

0 PERFORMANȚĂ ÎN ALPINISM
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tabăra de la S200 mPan To, in drum spre

tralia)
(Australia)
(Australia) 
(Olanda) 166 p.

H. 
13. 
p ;

j.n.) 295 p ;
(S.U.A.) 289

(Noua Zeelandă) 
Roche (Australia) 
Gottfried (S.U.A.)
Alexander (Aus- 

P : 18.
190 p :
171 p ;

K. Rosewall
19. R. Case

20. T. Okker

DE FOTBAL ÎN EUROPA

în acest „An internațional al 
femeii" poate nu intîmplător 
s-au înregistrat numeroase per
formanțe mondiale deosebite 
realizate de sportive. Printre

MINERILOR
aparține elitei mondiale a hal- . 
terelor, de mai multe ori lau
reat în campionatele lumii și 
medaliat cu bronz la ultima O- 
limpiadă.

La ultima ediție a campio
natelor lumii, desfășurate, în 
septembrie, ia Moscova, Kacz
marek a fost din nou prezent 
pe podium, clasat pe locul în- 
tîi la stilul smuls. Pentru ca la 
puține zile după aceasta, la 
„Memorialul Stanislaw Zgon- 
dek“, de la Varșovia, excelen
tul sportiv să stabilească două 
noi recorduri ale Poloniei 
(182,5 kg la împins și 322,5 kg 
la total), dar Ia categoria ime
diat superioară, cea semimijlo- 
cie !

acestea, una se distinge prin 
caracterul el excepțional.

Alpiniștii din Republica 
Populară Chineză au înscris ia 
activul lor un număr însemnat 
de ascensiuni de mare dificul
tate, pe munți cu vîrfuri de
pășind 7 000 și chiar 8 000 de 
metri. Escalada — în premieră 
— pe vîrful Everest (Ciomo- 
lungma) de pe fața nordică, in 
1960, efectuată de trei cățărători 
chinezi a fost apreciată ca o 
mare performanță. Iată că anul 
acesta, din nou, nu mai puțin 
de 9 alpiniști chinezi repetă 
performanța. Numai că de data 
aceasta, printre cei care au a- 
tins vîrful Everest se afla și 
o femeie — prima femeie din 
lume care participă la asaltul 
final victorios asupra „acope
rișului lumii" : Pan To, șef ad
junct 
mă a 
de 37 
tană.

Ei i s-a încredințat cinstea 
de a înălța, pe vîrful Everest, 
drapelul R. P. Chineze, ca un 
simbol al acestei excepționale 
realizări.

al întregii expediții, ma- 
trei copii, acum în vîrstă 
de ani, de origină tibe-

BULGARIA (etapa a 
Lokomotiv Sofia — 
Pernik 1—0 ; Sliven — 
motiv Plovdiv 2—1 ; 
Ruse — Botev Vrața 
Spartak Pleven — Akademik 
Sofia 0—0 ; Spartak Varna — 
Trakia Plovdiv 2—1. Celelalte 
meciuri au fost aminate pentru 
3 decembrie. Clasament : 1.
Akademik — 15 p.; 2. ȚSKA — 
14 ; 3. Levski Spartak — 14 
(ambele echipe cu cite un joc 
mai puțin disputat).

IUGOSLAVIA (etapa a 14-a): 
Sloboda — Celik 0—0 ; Sara
jevo — Radnicki Kraguevaț 
3—2 ; O.F.K. Belgrad — Boraț 
0—3 ; Vojvodina Novi Sad — 
Partizan Belgrad 1—1 ; 
— Steaua Roșie Belgrad 
Buduțnost — Zclezniciar 
Olimpia — Radnicki Nis 
Dynamo Zagreb — Rijeka 
Vardar — Hajduk 2—1. 
ment : 1. Partizan Belgrad 
20 ; 2. Steaua Roșie Belgrad 
19 ; 3. Dynamo Zagreb — li).

UNGARIA (etapa a 
M.T.K. — Fcrencvâros 
Vasas — Videoton 
Csepcl — Ujpesti Dozsa 
Honved — Szeged 2—0 
tabânya — Diosgdr 
Salgotarjân — Zalaegerszcg 
5—2 ; Haladăs — Raba Eto 1—0 ; 
Kaposvâr — Bekescsaba 1—1. 
Clasament: 1. Fcrencvâros — 22

P-; 3.

11-a) :
Minior 
Loko- 

Dunav 
2—0 ;

Vclez
1-0 :
1—0 ;
3—2 ;
3—0; 

Clasa-

12-a) :
1—3 ;
3—2 :
l—l : 

; Ta
ll—0 ;

11-a) :
Twente

p. ; 2. Videoton — 16 
Ujpesti Dozsa — 16 p.

OLANDA (etapa a
M.V.V. Maastricht —
Enschede 2—1; Go Ahead — 
Ajax Amsterdam 1—2; Feyeno- 
ord Rotterdam — Sparta 1—1; 
F.C. Amsterdam — Excelsior

0—0; F.C. Utrecht — F.C. den 
Haag 2—3: Graafschan — P.S.V.
2— 4; N.E.C. Nijmegen — Telstar
3— 1. Clasament: 1. Ajax - 18
p.; 2. Fcyenoord — 15 p.; 1
P.S.V. — 15 p.

FRANȚA (etapa a 13-a) 
Valenciennes — Marsilia 1—0 ; 
Lyon — Bastia 2—2 ; Nantes
— Reims 4—1 ; Strasbourg — 
Metz 1—2; Sochaux — Lens 
3—2; Monaco — Avignon 1—0; 
Bordeaux — Lille 2—1; Nimes
— Nisa 2—1; Troyes — St. 
Etienne 0—1 ; Nancy — St. 
Germain Paris 2—4. Clasament: 
1. Nisa — 22 p.; 2. Metz - 18 
p.; 3. Lyon — 17 p.

BELGIA (etapa a 13-a) : Be- 
erschot — S.K. Lierse 1—1 ; 
Beringen — Waregem 0—2 ; 
F.C. Malines — Cerci c Bruges 
1—3 ; Racing White
— Beveren 0—2 ;
Anderlecht 0—3 ;
Racing Malines 1—0; F.C. Bru
ges — Berchem 4—1. Clasa
ment: 1. Lokeren — 18 p.; 2. 
F.C. Bruges — 17 p. . 3.
Waregem — 17 p.

• In meci amical de juniori, 
la Mlada Boleslav, selecționatele 
Cehoslovaciei și Portugaliei au 
terminat la egalitate : 0—0.

• Vicente Feola. fostul 
director tehnic al echipei 
Braziliei, a încetat din viață, 
la Sao Paulo. în urma unui a- 
tac de cord.

• într-un meci pentru 
Cupa Europei centrale S.W. 
Innsbruck a învins cu 1—0 (0— 0) 
pe Ferencvaros Budapesta. în 
aceeași competiție, la Mostar, 
echipa iugoslavă Velez a 
dispus cu 2—0 (1—0) de Austria 
W.A.C.

3.

Molenbeek
Anvers — 

Lokeren —
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