
„CUPA TINERETULUI"
însemnări la „Casa șahului*4... din Craiova
înainte de a vizita noua Casă 

de cultură a întreprinderii cra- 
iovene Electroputere, am aflat, 
la C.J.E.F.S., că acolo, în săli 
spațioase și bine luminate se 
desfășoară o bogată activitate 
cultural-sportivă. Printre cele 
mai preferate discipline se nu
mără șahul, de aceea edificiului 
i se mai spune și „casă a șahu
lui" Aveam să ne convingem 
îndată ce i-am trecut pragul, 
intr-o după-amiază obișnuită.

In prima cameră. 30—40 de 
tineri urmăreau disputele dintre 
pioni, cai sau turnuri. Liniștea 
era întreruptă doar de „șah“- 
urile anunțate de jucători. încă 
o sală și aceeași atmosferă... 
De la directorul Casei, tînârul 
profesor Ion Șerban aflăm că 
se joacă în cadrul etapei pe a- 
sociație a „Cupei tineretului", 
dar și in cadrul campionatului 
municipal de șah. Cel care con
duce întreaga activitate este 
Constantin Dumitrescu, zinco
graf în secția mașini rotative 
a Electroputerii. Este omul care 
a organizat, aici, un cerc al 
jucătorilor amatori precum și 
un cerc al performerilor.

„La inceput am fost doar vreo 
cinci amatori — ne spune Con
stantin Dumitrescu — dar pe 
parcurs grupul a crescut, iar 
acum ne intilnim in aceste săli 
pînă la 80 de jucători pe zi. 
Secția de șah (al cărei preșe
dinte este Constantin Dumitres
cu n. n.) este una dintre cele 
mai active din întreprindere". 
Drept dovezi. interlocutorul 
nostru ne prezintă tabelele zil
nice ale jucătorilor, începînd 
cu cel din data vizitei noastre, 
diagrame și situații centraliza
toare, toate întocmite cu multă 
grijă și precizie. Pe un avizier 
sînt notate : programul zilei, 
ordinea jucătorilor, rezultatele

însemnări după partidele cu Polonia și Waitemata

LA BORDEAUX, ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
VA ÎNCERCA SĂ OBȚINĂ 0 NOUĂ PERFORMANTĂ» »
De vreo doi ani încoace an

trenorul federal Valeriu Irimes- 
cu ne promite a da o nouă față 
rugbyului românesc. Și iată, 
promisiunea sa pare a se îm
plini, termenul ajungînd, de

Mihai Bucos, după o suită de Tente în mare viteză va lansa un nou 
atac pe treia ferturi... (Fază din meciul Selecționata divizionară — 
Waitemata 23—13)

Foto : Ion MIHĂICA

AU iNCEPUT ÎNTRECERILE FINALE

INDIVIDUALE LA POPICE
Cei mai buni jucători și ju

cătoare de popice din întreaga 
țară, campionii județelor, maeș
tri emeriți ai sportului, precum 
și invitați de către F.R.P., au 
început ieri, pe arena Voința 
din Capitală. întrecerile finale 
ale campionatului național indi
vidual. Finala ’75 a debutat cu 
o serie de rezultate bune, în 
prima manșă și chiar la pri
mele schimburi înregistrindu-se 
cifre valoroase (peste 400 p d 
la femei și 900 Ia bărbați). Deci, 
acei finaliști care vor să par
ticipe la lupta decisivă pentru 
titluri (primii 20 clasați vor 
avea dreptul să concureze în 
manșa a II-a) trebuie să se 
comporte foarte bine și în pri
ma manșă. Miercuri după-a
miază. printre cei remarcați au 
fost. în primul rînd, jucătorii 
fruntași, componenții loturilor 

întîlnirilor. De la acestea și 
pînă la curățenia și decorul din 
sălile de șah — în care fuma
tul este strict interzis — dove
desc că gazda este grijulie cu 
musafirii, că se bucură de sti
ma și respectul acestora. Cum 
a reușit să realizeze aceste lu
cruri 7 Prin pasiune, prin per
severența cu care își consacră 
întregul timp liber muncii de 
activist obștesc pe tărîmul spor
tului.

Despre preocupările Ia ordi
nea zilei. Constantin Dumitres
cu ne spune : „Intr-o parte din 
atelierele și secțiile întreprin
derii au și fost desemnați cam
pionii in cadrul „Cupei tinere
tului". Avem în curs de desfă
șurare un campionat al Casei, 
iar zilele trecute am selecționat 
pe cei 18 jucători pe care noi 
ii prezentăm in etapa finală a 
campionatului pe municipiu, și 
nu i-am uitat nici pe cei mici : 
zilnic organizăm cursuri de ini
țiere pentru copiii cartierului. 
Doar Casa a fost construită și 
pentru ei. Și le place șahul**...

Am plecat cu un sentiment 
de prețuire pentru munca en
tuziastă a acestui iubitor al 
sportului, cu gîndul la adevărul 
că „omul sfințește locul".

Viorel TONCEANU

CROSUL DE TOAMNĂ 
AL PIONIERILOR

La Brăila, pe faleza Dunării, 
s-a desfășurat, duminică dimi
neață, Crosul de toamnă al pur
tătorilor cravatelor roșii cu tri
color, organizat de Consiliul ju
dețean al organizației pionierilor, 
în colaborare cu C.J.E.F.s. și In
spectoratul școlar județean. Pes
te 1500 de copil din toate școlile

(Continuare în pag 2-3)

altfel, la scadență. Astăzi, echi
pa noastră națională joacă mai 
bine ca în trecut. Ea constru
iește acum și de aceea este in
finit mai cotată pe „piața** 
mondială, chiar decît acum 10 

naționale de seniori șl senioare 
și popicari cu multă experiență 
competițională, membrii echipe
lor divizionare.

După primele schimburi am 
reținut următoarele rezultate : 
senioare : Maria Stanca (C.S.M. 
Reșița) 437 p d, Bălașa Tănase 
iLaromet București) 431 p d, 
Maria Todea (Voința Tg. Mu
reș) 429 p d, Valeria Zomanț 
(Voința Mediaș) 427 p d, Ma
riana Constantin (Hidromeca
nica Brașov), Margareta Căti- 
neanu (Gloria București) cite 
428 p d. Seniori : St. Ordog 
(Voința Tg. Mureș) 941 p d, Ion 
Stefucz (Voința Cluj-Napoca) 
908 p d, I. Biciușcă (Jiul Pe- 
trila) 873 p d. Campionii vor fi 
cunoscuți vineri, după dispu
tarea manșei a II-a.

T. RĂBȘAN
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Un meci decisiv pentru calificarea în C. E. la fotbal

LOTUL REPREZENTATIV AL ROMÂNIEI IINAIl/EA/A 
PREGĂTIRILE PENTRU ÎNTÎLNIREA CU SPANIA
• în jocul de antrenament cu C. F. R. Cluj-Napoca; 1-0 • Lucuță confirmă selecționarea

• Formația va fi definitivată simbâtâ

Ne mai despart trei zile de unul din eveni
mentele fotbalistice cele mai importante ale 
acestui sezon inie, r :.ț,onal : meciul România — 
Spania, holăritor penuu ambele echipe in ceea 
ce privește soarla ca.iiicării. Tricolorii noștri au 
neapărat nevoie de victorie pentru a mai con
cura cu șanse in ultimul joc, cu Scoția, spaniolii 
se află la ultima partidă din serie și numai un 
joc egal (sau victorie) le mai poate oferi con
tinuarea cursei pentru calificare. Ambele loturi, 
român și spaniol, fac pregătiri intense.

In lotul nostru reprezentativ există o mare 
dorință de victorie, se acționează cu multă dă
ruire in acest sens, antrenorii și jucătorii pre
gătesc o formulă de echipă care să aibă du
minică cea mai bună capacitate.

In același timp, iubitorii fotbalului din țara 
noastră urmăresc cu viu interes pregătirile și vor 
susține cu ardoare jocul echipei naționale. Cere
rea de bilete crește. Numai ieri s-au vîndut la 
casele stadioanelor „23 August", Dinamo, Giu- 
lești, șt agenția C.C.A., peste 10 000 de bilete.

în continuarea programului în 
vederea meciului cu Spania, 
lotul reprezentativ a susținut 
ieri un meci de verificare în

ani, ani de referință pentru că 
atunci aveam să realizăm un 
buchet de performanțe înalte, 
de mare prestigiu. în fața celei 
mai bune echipe continentale ; 
am numit Franța. (Să le reamin
tim : 1960 : 11—5. la București ; 
’61: 5—5 la Bayonne ; '62: 3—0, la 
București; ’63: 6—6, la Toulouse). 
Rezultatele, excelente în sine, 
nu au însemnat, totuși, prea 
mult, deoarece ele au fost ur
marea mai mult a unui foarte 
precis joc de apărare și a unei 
condiții fizice irezistibile, de
bordante. Repertoriul jocului de 
ansamblu ăl echipei noastre era 
insă destul de modest. Se înțe
lege, este vorba de ideile ofen
sive, prea anemic exprimate. 
Se cerea neapărat ca „tricolo
rii** să-și îmbogățească cunoș
tințele de ansamblu intr-ale jo
cului de rugby, deoarece ei 
probaseră că în acest sport avem 
virtuți evidente. Și ei au făcut 
lucrul acesta. Ani grei de mun
că, de învățătură sîrguincioasă, 
de acumulări. Contactele tot 
mai dese cu adversari din „lu
mea marelui rugby“ aveau să-i 
ajute efectiv. Primele semne — 
victoria din ultima ediție a 
campionatului european, urmare 
a creșterii evidente a cunoștin
țelor și capacităților sportivilor 
noștri, ceea ce i-a apropiat tot 
mai mult de rugbyul modern, 
activ, eficace, acela care cre
ează decisivele acțiuni de atac, a 
căror încununare se numește, 
în acest sport, îneercare !

Așa trebuie înțelese, ca un 
rezultat al unor progrese con
stante, și victoriile din recen
tele partide cu Polonia (20—9), 
care a coincis cu debutul spor
tivilor români în campionatul 
continental, și Waitemata (23 — 
13), o puternică echipă de club 
din Noua Zeelandă, neînvinsă 
pină la venirea in România în 
25 de meciuri consecutive. Am
bele întîlniri au constituit repe
tiții generale, ca să le spunem 
așa, pentru dificilul joc de la 
Bordeaux, cu XV-le „cocoșului 
galic", decisiv și pentru actuala 
ediție a campionatului organizat 
de FIRA. Băieții noștri au jucat 
într-o manieră modernă (chiar 
dacă s-au desprins relativ greu 
de adversari) purtînd balonul 
rapid, îndemînatic, pe tot tere
nul și mareînd numeroase în
cercări, care mai de care mai 
spectaculoase și entuziasmante.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)
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compania divizionarei A, C.F.R. 
Cluj-Napoca. Selecționabilii au 
început jocul în următorul 
„11“ : Răducanu — Anghelini, 
Sătmăreanu II. G. Sandu, Lu
cuță — Dudu Georgescu, Dinu, 
Iordănescu — Troi, M. Sandu, 
Zamfir. Desigur, o formulă de 
echipă apropiată de ceea ce s-a 
intenționat să se trimită în 
teren duminică, întrucit — spre 

Minge înaltă în careul lui Moldovan. Za care au sărit Sătmăreanu II 
si Dinu

Foto : Dragoș NEAGU
deosebire de testul precedent, 
cu Tractorul Brașov — compar
timentul defensiv a beneficiat 
de astă dată de aportul cuplului 
de fundași centrali Sătmăreanu 
II și G. Sandu A lipsit insă, 
ieri, din linia de atac Luccscu 
care acuză o ușoară contuzie la 
genunchi, contractată la unui 
dintre antrenamentele efectuate 
la Snagov, în timpul unui duel 
pentru minge cu colegul său de 
la echipa de club, fundașul Lu
cuță. Partenerii de joc au înce
put partida în formația : Mol
dovan — Lupu, Szcike. Vișan, 
Roman — M. Brelan, Soo. M. 
Liviu, Boca — Adam, Țegean. 
Cum se vede, formula obișnui
tă, utilizată și in campionat, 
un 1—4—4—2. cu accent pe în
tărirea sistemului defensiv care

VEȘTI DIA CANTONAMENTUL Of IA EUROVILLAS
Pentru meciul de duminică 

cu România, echipa națională 
a Spaniei și-a stabilit, de cî- 
teva zile, cartierul general al 
pregătirilor la Eurovillas, un 
complex turistic situat la 60 de 
km de capitală. In cursul di
mineții de astăzi (n.r. ieri), 
selecționabilii lui Kubala au 
participat la un antrenament 
care a durat circa două ore.

De la acest antrenament au 
lipsit doi jucători : Iribar, ac
cidentat în timpul unei parti
de disputate în campionat, a 
fost supus unui nou consult 
medical și răsounsul a fost to
tal negativ : inapt pentru par

Joi 13 noiembrie 1975 

a pus, in consecință, probleme 
selecționabi Iilor. Aceștia, invi
tați să atace, au stat multă 
vreme, pe parcursul primei re
prize, in terenul advers, au ob
ținut 5 cornere, au șutat de 10 
ori spre poarta lui Moldovan, 
dar au construit puține faze 
clare de gol în careul advers.

După pauză, Iordănescu a 
fost înlocuit cu Dobrin. Numă

rul acțiunilor ofensive a cres
cut, coeficientul de periculozi
tate de asemenea, însă ocaziile 
limpezi de gol Ia poarta divi
zionarei A au apărut abia spre 
finalul partidei, cind Duda 
Georgescu și Kun (introdus, la 
min. 69, in locul lui M. Sandu), 
au ratat din apropierea careu
lui mic. In min. 88. a fost în
scris unicul gol al jocului, 
Dudu Georgescu reluind cu 
capul in plasă, mingea centra
tă de Lucuță. care a confir
mat titularizarea. Selecționabilii 
s-au angajat la efort și în 8t-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare tn pag. • 4-a) 

tida de la București. Așa In
cit, Iribar s-a văzut nevoit 
să-și părăsească coechipierii și 
să plece acasă la Bilbao. In lot, 
locul lui Iribar a fost luat de 
Deusto, portarul lui Hercules 
de Alicante, dar care va figu
ră ca rezervă a lui Miguel An
gel. Cel de-al doilea absent a 
fost Rojo I, care acuză o lo
vitură la genunchi. Medicul e- 
chipei declară însă că aripa 
stingă a lui Atletico Bilbao 
poate fi recuperată și că după 
toate probabilitățile ea va îm-

(Continuare în pag. a 4-a)



„CUPA ROMÂNIEI4 A DEVENIT După prima jumătate a Diviziei A de ju

0 COMPETIȚIE K. 0. Șl IN SCRIMA!
• Noul sistem dc calificare triază sever concurenții

ECHIPELE DINAMOVISTE- SINGURELE NtlH

„Cupa României", a doua 
mare competiție individuală de 
scrimă din calendarul competi- 
țional, a stat la ediția ’75 sub 
semnul ineditului. Noul sistem 
de desfășurare a întrecerilor in
ternaționale în probele indivi
duale. preconizat de Federația 
Internațională de Scrimă și ur- 
mînd a se aplica din anul vi
itor, constînd în întîlniri direc
te eliminatorii și acordarea u- 
nei singure șanse de recalifi
care (deci, după o înfrîngere 
nu mai poate urma pînă în fi
nală decît un lanț de victorii...) 
și-a găsit în ultima competiție 
a anului un teren propice ex
perimentării și obișnuirii scri- 
merilor noștri fruntași cu acest 
nou sistem.

După cum a arătat sinusoida 
•ancursului Ia toate cele patru 
arme, elementul-surpriză a a- 
dăugat o cotă în plus spectacu
lozității acestei competiții. Sur
prize la care au subscris, cu 
plus «au minus, marea majori
tate a scrimerilor, nefăcînd ex- 
eepție nici componenții loturi
lor olimpice. Acest carusel al 
bitîlnirilor K. O., în care apă
reau pe planșe din primele tu
ruri ale eliminărilor perechi de 
candidați autorizați la trofeu 
(și din care, obligatoriu, unul 
era aruncat în „purgatoriul" 
recalificărilor) a triat concuren- 
tii în primul rind după capaci
tatea rezistenței nervoase. Pen
tru că, deși au acum la dispo
ziție un număr mai mare de 
tușe (în eliminări și recalifi
cări : 10 la masculin, 8 la femi-

nin !) caracterul echilibrat și de 
fiecare dată decisiv al fiecărui 
asalt, inhibă chiar pe unii scri- 
meri cu experiență competițio- 
nală adecvată.

In finalele probelor s-au ca
lificat, ce-i drept, cu mare ma
joritate, componenții loturilor 
olimpice : Tiu, Kuki, Petruș, 
Buricea, Dinu (floretă mascu
lin), Ana Pascu, Aurora Crișu, 
Suzana Ardeleanu. Magda Bar
toș, Viorica Draga-Țurcanu, E- 
caterina Stahl (floretă feminin), 
Pongraț, Bărăgan, Popa, Zida- 
ru, Iorgu (spadă). Mustață, Pop, 
Marin, Frunză, Nilca (sabie), 
dar unii dintre ei s-au calificat 
cu mari emoții, fiind la 
de eliminare (Buricea, 
Pascu, Frunză etc.) iar 
ciuc, Pantelimonescu, 
Duțu, Angelescu, Elena 
Marcela Moldovan nici n-au a-, 
juns în ultima fază a Cupei. 
Și chiar dacă punem pe seama 
hazardului sorților unele con-- 
fruntări deosebit de tari, demne 
de o finală dar mult anterioare 
acesteia (Ardeleanu — Moldo
van, Crișu — Pricop, Irimiciue 
— Frunză), răsturnări dramati
ce de scor (Bartoș cîștigă la 
Moldovan și Pricop după ce era 
condusă cu 3—7 și 1—6) sau 
asemenea situații ca aceea prin 
care Ana Pascu, învinsă de Pri
cop, cîștigă, în cele din urmă 
trofeul, în urma unei compor
tări ascendente, dar învingă- 
toarea ei anterioară nu accede 
în finală, cîștigătorii trofeelor 
(Mihai Țiu, Ana Pascu, Marin 
Mustață, de la Steaua și Ad-

un pas 
Bartoș,
Irimi- 
Szabo, 

Pricop.

ton Pongraț, de la C.S.U. Tg. 
Mureș) au dovedit o mare stă- 
pînire dc sine în momentele de
cisive, factor indispensabil în- 
tr-un sistem „pe muchie de cu
țit". Cu atît mai relevant este 
acest aspect cu cît trei din cele 
patru finale au fost decise după 
asalturi suplimentare, de ba
raj (Pascu—Crișu la floretă fe
minin, Pongraț—Bărăgan la 
spadă, Mustață—Pop la sabie).

Adevărată competiție-maraton 
(noul sistem nu scurtează 
timpul de desfășurare, elimină
rile fiind... compensate de nu
mărul sporit de tușe) „Cupa 
României" a scos în evidență 
excelenta condiție fizică a com
ponențelor loturilor olimpice, 
ceea ce denotă că se muncește 
cu răspundere in acest sens. 
Iar din punct de vedere spec
tacular, singura finală care a 
trenat (exasperante suitele in- 
ternrinabile de simultane !) a 
fost, surprinzător, cea feminină.

Paul SLAVESCU

Odată cu disputarea partide
lor etapei a IlI-a s-a încheiat, 
de fapt, prima jumătate a cam
pionatului Diviziei A de judo. 
Așadar, este momentul să con
semnăm unele dintre aspectele 
mai importante din desfășura
rea acestei competiții republica
ne. Mai întii trebuie să subli
niem faptul că formațiile dina- 
moviste, din București și Bra
șov, au avut cea mai bună 
comportare. Dinamoviștii bucu- 
reșleni (antrenor Gh. Donciu). 
din cele 30 de partide susținute, 
au cîștigat 27, în marea lor ma
joritate înainte de limită, două 
le-au încheiat la egalitate și 
numai una au pierdut-o ! Să 
recunoaștem că sportivii judoka 
din acest club au obținut un 
bilanț cu totul remarcabil, foar
te aproape de punctajul maxim. 
Dinamo Brașov (antrenor V. A- 
lexandru) a ieșit învingătoare, 
după cum ne-o arată și clasa
mentul, în toate cele șase me
ciuri. De altfel, se pare că titlul 
de campioană va fi decis de 
aceste două echipe în meciul 
lor direct programat în ultima 
etapă.

O mare surpriză constituie e- 
voluția formației din Miercurea

Ciuc, Constructorul (antrenor 
I. Gali), promovată anul acesta 
în Divizia A, nu numai pentru 
locul al treilea în clasament, ci 
și pentru maniera în care a

CLASAMENTUL

sXWWWWWWWWWWWW

1. Dinamo Buc. 6 6 0 0 27— 1 6
2. Dinamo Brașov 6 6 0 0 24— 4 6
3. Constr. M. Ciuc 6 4 0 2 12—13 4
4. I.E.F.S. 6 4 0 2 11—14 4
5. Politehnica Iași 6 3 0 3 13—13 3
6. Univ. Buc. 6 3 0 3 13—14 3
7. „U“ Cluj-Napoca 6 3 0 3 12—16 3
8. Agronomia Tim. 6 2 0 4 10—18 2
9. Politehnica Buc. 6 2 0 4 8—20 2

10. A.S.A. Tg. Mureș 6 10 5 10—13 1
11. C.S.M. Borzești 6 1 0 5 9—15 1
12. Rapid Arad 6 1 0 5 8—16 1

reușit să se detașeze de alte 
echipe eu activitate îndelunga
tă în competiție. Secretul suc
ceselor Constructorului — care 
dispune numai de tineri judoka 
— constau, îndeosebi, în stilul 
lor ofensiv de luptă. Sportivii 
din Miercurea Ciuc folosesc în 
toate confruntările procedee 
tehnice de „sacrificiu", finali- 
zînd adesea cu reușită deplină

acțiuni de ka 
de schime (st 
ceste procedei 
reușit să învir 
șase echipe 
deplasare !

Celelalte 
luptat sub 
echilibru, 
(antrenor I. 
patru victorii, 
tea două pute 
rință și adve 
Arad și A.S.A 
versitatca Clu 
nica Iași și U 
rești au cîștig 
de asemenea, 
partide strînse 
zătoare pentr 
tori este con 
echipei C.S.M 
efectuat anul 
spectaculoase 
timind sporti 
mai multe cit 
cestea n-a a 
singur punct 
chiar și acass 
ultimul loc în

Să sperăm 
doua parte a 
avea prilejv 
evoluțiile unu 
de echipe.

î

n
s<
B

ATLETISMUL A PRINS RĂDĂCINI
SI PE MALUL MĂRII

clipă 
atunci 
schim-

SPORTIVI din orașul Săcele s-au 
evidențiat în acest sezon în acțiu
nea pentru ocrotirea vînatului. Sub 
îndrumarea organizatorului de vî- 
nătoare, Gh. Mihalache, ei au îm
pușcat 110 cîini hoinari, 27 vulpi, 
4 lupi și 45 răpitoare cu pene.- 
Totodată, au pregătit pe fondurile 
de vînătoare 14 hrănitori, au strîns 
16 tone de furaje și au transportat 
pe teren 1100 kg de sare. • TRA
DIȚIONALA COMPETIȚIE ATLETI
CA din județul Covasna, „Crosul 
fetelor”, a fost cîștigată anul aces
ta de Ibolya Peter (Sf. Gheorghe). 
e IN JUDEȚUL ZALAU s-a pus în 
funcțiune prima instalație nocturnă 
la o bază sportivă, și anume, la 
terenul de handbal din curtea Li
ceului din orașul Jibou. Cu acest 
prilej S-a desfășurat un turneu cu 
participarea unor formații din lo
calitate și din Zalău. De altfel, la 
Jibou există o frumoasă activitate 
handbalistică, mulți tineri urmînd 
exemplul cunoscutului jucător Bir- 
talan, care a început să practice 
acest sport la Jibou. • 300 DE 
SPORTIVI din satele județului 
Neamț au fost prezenți la etapa 
finală a „Cupei cooperatorului* — 
competiție organizată de C.J.E.F.S., 
Comitetul județean al U.T.C. și 
U.J.C.A.P. O frumoasă comportare 
au avut 
sportive 
cîștigat 
handbal 
terminat 
greșul Hangu (volei 
ința Borca (handbal 
ința Borlești (țrîntă).

CORESPONDENȚI:
Păuș, “

• IN CADRUL „SAPTAMINII 
CULTURALE- LOCALE, Consiliul o- 
rășenesc pentru educație fizică și 
aport Slobozia, înființat recent, a 
organizat o reușită duminică spor
tivii, în care peste 500 de tineri 
*-ou întrecut la atletism, fotbal, 
handbal, volei, tenis de cîmp și 
tenis de masă. Elevii de la Școa
la sportivă au făcut demonstrații 
de scrimă și lupte. • PE ALEILE 
PARCULUI SPORTIV .23 AUGUST* 
dln Tg. Mureș s-a desfășurat tra
diționala competiție ,,Crosul ti
pografilor*. Pentru finala de la 
București (30 noiembrie) s-au ca
lificat tipografii mureșeni Albert 
Tavaszi — la juniori și Doru Cher- 
teș — la seniori. • ELEVII LICE
ULUI EXPERIMENTAL DE SCHI din 
Predeal sînt deosebit de harnici 
In toamna aceasta. Ei au amenajat 
In curtea liceului lor o pistă de 
alergare și un teren cu bitum 
pentru jocuri. De aproape o lună 
•I se pregătesc pentru noul se
zon de iarnă antrenîndu-se, deo
camdată, pe uscat. • LA META
LUL TÎRGOVIȘTE se desfășoară o 
Intensă activitate sportivă de masă. 
Recent s-a încheiat campionatul de 
fotbal al asociației, în care au ju
cat 14 echipe, pe primele trei 
locuri clasîndu-se formațiile sec
țiilor mecanică ușoară, tehnico-ad- 
mlnistrativ și mecanică grea. La 
complexul „Sport și sănătate* par
ticipa 3000 de tineri, iar la cele 
86 de acțiuni turistice, organizate 
în acest an, qu, luat parte 6000 
de persoane. • MICRO BAZA 
SPORTIVA a liceului din Hațeg a 
fost împrejmuită recent cu un gard 
d« sîrmă confecționat la atelierul 
mecanic al liceului de către elevii ___ T, .. ______
Tot ei au făcut și panourile la te- Sbuchea, V. Secăreanu, Gh. Brio-
renul .de « baschet. • V1NATORII tă, T. Cheța și T< Radu.

reprezentanții asociației 
Energia Șăbăoani care au 
la fotbal, volei fete și 
băieți. In alte probe au 
învingătoare echipele Pro- 

băieți), Ști- 
fete) și Va-

___________ I. Matei, I. 
I. Codleanu, M. Avanu, N.

Cu trei ani în urmă, într-o 
analiză a clubului constănțean 
Farul, publicată în ziarul nos
tru, atletismul deschidea lista 
secțiilor care trăgeau înapoi 
prima unitate sportivă de per
formanță a Litoralului.

Fără a încerca vreo 
iluzia că rîndurile scrise 
au fost determinante in
barea la față din ultimele trei 
sezoane, dar cu satisfacția fi
rească a celui care constată tre
cerea de la rău la bine, ne 
vedem obligați la consemnarea 
spectaculoasei metamorfoze pe
trecută nu numai la Farul ci în 
întreg atletismul constănțean. 
Pentru că, fără îndoială, astăzi 
orașul lui Ilie Floroiu înseam
nă infinit mai mult în atletis
mul românesc decît în anul 
Olimpiadei muncheneze.

Referindu-ne doar la sezonul 
de care ne-am despărțit acum, 
bilanțul celor două unități spor
tive cu secții de atletism, Farul 
și Școala sportivă se prezintă 
astfel : patru titluri la campio
natele republicane individuale 
ale seniorilor (Ilie Floroiu la 
5 000 și 10 000 m, Cătălin An- 
dreica — individual și echipa 
de maraton), titlul de campion 
la cros (Floroiu), două locuri 
întîi în campionatele juniorilor 
mari (Viorel Dumitrescu 200 m 
și Ion Lazăr decatlon), alte 
locuri de onoare în diferite 
concursuri de nivel republican. 
O dovadă edificatoare a crește
rii de ansamblu a valorii atle
tismului de pe Litoral o consti
tuie calificarea echipei orașului 
— alcătuită din atleți de la cele 
două unități — în prima zonă a 
„Cupei României", de fapt în 
rîndul celor mai puternice 9 
formații ale țării. (La bărbați 
mulți specialiști apreciază, pe 
bună dreptate, .că echipa con- 
stănțeană poate ocupa un loc în 
prima ■ jumătate .. a clasamentu
lui).

Constanța are astăzi atleți de 
reală valoare. Ilie Floroiu a dus 
recordurile probelor de semi- 
fond și fond aproape de cele 
mai înalte performanțe interna
ționale și este considerat între 
bunii alergători europeni la 
5 000 și 10 000 m. Cătălin An- 
dreica, transferat în grupa lui 
Ion Veliciu de aproape un an, 
demonstrează că, la 28 de ani. 
nu este plafonat, reușind 13:44,2 
la 5 000 m și 29:02,6 la 10 000 m 
și la prima cursă de maraton 
devine campion național. Ste
lian Marcu completează cel mai 
puternic trio al fondului nostru. 
In spatele lor, un alt elev al 
Iui Veliciu, juniorul Lilian Smeu 
se anunță ca o autentică spe
ranță în alergările pe distanțe 
medii și lungi. Veliciu și grupa 
sa încearcă să demonstreze că 
plaja Constanței nu este cu ni
mic mai prejos decît cele de la 
Perth, Christchurch sau Bris
bane, unde au crescut un 
Clarke, un Elliott, un Snell...

Școala sportivă, cu doi tineri 
profesori pe cît de pasionați pe

pricepuți, Constantin 
Dan Ciocan este o a- 
pepinieră. Viorcl Bu

lon Lazăr. Stelian

atît de 
Mihail și 
devărată 
mitrescu, 
Văduva, Râul Hangu se numără
printre cei mai buni juniori din 
țară. Aportul școlii la formarea 
loturilor de juniori ale țării va 
fi, desigur, mai consistent a- 
tunci cind și ceilalți profesori 
— mai tineri chiar dccît cei a- 
mintiți — vor munci cu aceeași 
pasiune.

Faptul că în Constanța atle
tismul e iubit, este dovedit și 
de afluența spre litoral a unor 
antrenori (Adrian Samungi, 
Carmen Ene) sau sportivi (A- 
drian Calimente, student la Fa
cultatea de educație fizică), fe
nomen semnificativ, caracteris
tic unei metropole sportive. 
Poate că este încă devreme să 
vorbim de o metropolă atleti
că. cert este însă că sportul nu
mărul 1 a prins rădăcini adinei 
și pe malul mării...

Vladimir MORARU

DIN TOATE SPORTURILE
RÂ^CHFT ,N ETAPA A IV-A A
unuvi fs.1 r»ivi7iEi r au fost 

rezultate :
Voința Ti- 

Electrica 
73-58

) „CUPA
(Urmare din pag. I)

TINERETULUI"

I. IOVĂNESC

TURNE

generale ale municipiului au luat 
parte la întreceri, care au fost 
foarte disputate, urmărite de nu
meroși spectatori. Iată șl cîști
gătorii, pe grupe de vîrstă : cla
mele 3—4, fete, 500 m — Lili Con- 
«tantln (Șc. gen. 5) ; băieți, 600 m 
Bogdan Ungureanu (Șc. gen. 12); 
clasele 5—6 fete, 600 m — Mari
ana Ion (Șc. gen. 0) ; clasele 
7—8, fete, 800 m — Victori(a Ghi- 
nea (Șc. gen. 19) ; băieți, 1000 m 
— Aurel Marin (Șc. gen. 2).

Traian ENACHE-coresp.

La Cîmpulung Moldovenesc, pes
te 2 000 de țineri au fost angrenați 
în competiții de baschet, handbal 
și fotbal. Tinerii din Rădăuți au 
inaugurat competiția cu o acțiu
ne de muncă patriotică, după 
care au participat la un mare 
cros. Au avut loc, de asemenea, 
competiții de masă la Gura Hu
morului, Fălticeni șl Vatra Dor- 
nel.

complexul „Sport și sănătate". O 
mențiune critică : in orașul A- 
leșd nu se acordă încă atenția 
cuvenită organizării concursurilor 
în cadrul competiției „Cupa tine
retului".

Ilie GHIȘA, coresp. județean

I. MINDKEANU-coresp.

LARGĂ PARTICIPARE 
IN JUDEȚUL SATU MARE

l AMPLE ÎNTRECERI 
IN JUDEȚUL SUCEAVA

laPe terenurile de sport de _ 
Casa tineretului și Grupul școlar 
forestier din municipiul Suceava 
s-au desfășurat atractive între
ceri de handbal, tenis de masă 
și cros, în cadrul noii ediții a 
„Cupei tineretului". La reușita lor 
a contribuit buna colaborare din
tre factorii cu atribuții în mișca
rea sportivă. Acțiuni asemănă
toare au avut loc, în aceste zile, 
•1 to alte centre ale județului.

PARTICIPARE NUMEROASA 
IN JUDEȚUL BIHOR

în 
din 
s-au 
sportive 
sportive de masă „Cupa tineretu
lui". Așa se explică faptul că 
pînă în prezent la întreceri au 
participat circa 10 000 de tineri. 
Evidențieri deosebite pentru ceea 
ce s-a realizat pînă în prezent 
se cuvin asociațiilor sportive din 
Beiuș, Marghita, Solonta, orașul 
Dr. Petru Groza, Mizieș, Holod 
și Budureasa. Este interesant de 
arătat că peste 2 000 de tineri, 
participînd la întreceri, șl-au în
deplinit o serie de norme pentru

județul Bihor, folosindu-se 
plin timpul încă favorabil, 
organizat numeroase acțiuni 

în cadrul competiției

In numai 10 zile de la începe
rea actualei ediții, de iarnă a 
„Cupei tineretului", la startul în
trecerilor etapei întîi s-au pre
zentat circa 20 000 de partici- 
panți. Au avut loc concursuri 
la disciplinele cuprinse în re
gulamentul competiției, dar și 
la altele, cum ar fi : fotbal, vo
lei, handbal, atletism. Pînă a- 
cum s-au evidențiat asociațiile 
sportive din orașele Cărei, 
Tășnad, Negrești-Oaș, Asocia
țiile Mobila, UNIO din Satu 
Mare, cele din comunele Hal- 
meu, Ardud, Supur și unitățile 
școlare : Grupul școlar UNIO, 
Școala generală nr. 1, Liceul 
M. Eminescu din Satu Mare 
(Iosif TOTH, coresp.).

D)V|Z|E| B 
înregistrate următoarele 
masculin: C.Ș.U. Pitești — 
mișoara 70—54 (34—28),
Fieni — Politehnica II lași 
(36-31), Universitatea II Cluj-Napoca
— Sănătatea Satu Mare 63—47 
(31—23), Știința Petroșani — Universi
tatea Craiova 54—61 (28—24, 53—53). 
Mine-Energie București — IPROMET 
56—75 (28—32), Constructorul Arad — 
Comerțul Tg. Mureș 77—64, Ar
hitectura — IREM 74—71 (40—32), Ști
ința Ploiești — fetea Bacău 78—81 
(36—39), Știința Mediaș — Olimpia 
Sibiu 98—70 (46—33), Dinamo Oradea
— Voința Zalău 80—38 (43—26); fe
minin: Medicina Timișoara — Construc
torul Arad 76—56 (38—28), Sănătatea 
Satu Mare — Metalul Salonta 77—37, 
Arhitectura — Olimpia II București 
74—69 (28—34), Medicina București — 
P.T.T. 42—81 (20—34), A.S.E. — Uni
versitatea București 29—41 (19—17), 
Politehnica II București — Rapid II' 
77—29 (43—18), Voința Tg. Mureș — 
Voința Oradea 44—69 (30—25), Car- 
pați Sf. Gheorghe — Universitatea 
Craiova 43—42 (21 — 12). « „CUPA VO
INȚA BRAȘOV", disputată In sala 
Tractorul, a revenit echipei clubului 
organizator. Clasament final: 1. Voin
ța Brașov, 2. I.E.F.S., 3. Rapid, 4. Vo
ința București (jucătoarele din lotul 
republican nu au participat) • „CU
PA FEDERAȚIEI LA MINIBASCHET" se 
află în curs de desfășurare, urmînd 
ca la 5 decembrie să-și încheie faza 
pe oraș și județ. Pentru faza de zonă 
(22—24 decembrie), se primesc înscri
eri, la sediul federației, pînă la 10 
decembrie.

BOX CLUBUL SPORTIV ȘCOLARUL 
organizează, în zilele de 13 și 

20 noiembrie, competiția dotata cu 
«Cupa Școlarul". întrecerile vor avea 
loc în sala clubului Grivița Roșie, de 
la ora 18. Participa pugiliști Juniori 
și seniori 
Dlnamo, ! 
limpia, Șc. 
farul.

i din cluburile bucureștene 
Steaua, Rapid, Metalul, O- 

sp. Energia și C.S. Șco-

REZULTATE DIN CAM
PIONATUL MUNICIPIU

LUI BUCUREȘTI: juniori II: Dinamo 
— Șc. sp. 2 12—î. Școlarul — Rapid 
6—6, Șc. sp. 1 — Progresul 5—3 (cla
sament: Șc. sp. 1 6 p, Dinamo și 
Progresul 4 p, Școlarul 3 p, Rapid 1 
p, Șc. sp. 2 0 p); copii: Dinamo —

POLO

Șc. sp. 2 8—3, Progresul — Șc. sp. 1 
6—0, Rapid — Școlarul 4—0 (clasa
ment: Dinamo 6 p, Progresul și Ra
pid 4 p, Școlarul și Șc. sp. 2 2 
Șc. sp. I 0 p).

p.

PtlftRV in etapa a iii-aKUUDT .Cupei Federației’’

fost înregistrate rezultatele: seria

a
au

C.S.M. Sibiu — Știința Petroșani 3—3 
(3—0), Agronomia Cluj-Napoca — „U" 
Timișoara 13—6 (3—0) ; seria a ll-a. 
Sportul studențesc — Minerul G. Hu
morului 52—4 (22—4), Vulcan — T. C. 
Ind. Constanța 16—15 (12—10); seria 
a lll-a, Grivița Roșie — Steaua 6—28 
(0—22), Olimpia — „Poli“ lași 15—8 
(3—4) ; seria a IV-a, Dinamo 
ria 19—12 (6—0), Farul — Rulmentul 
Bîrlad 18—7 (8-4). • IN DIVIZIA B : 
seria I, Constructorul Alba lulia — 
C.F.R. Brașov 0—4 (0—0), Rapid Bucu
rești — Minerul Lupeni 51—3 (21—0), 
I.P.G. Ploiești — Electroputere Craio
va 0—6 (0—0), Sp. stud. A.S.E. Buc.
- I.O.B. Balș 13—7 (3—3) ; seria a 
ll-a, Arhitectura Buc. — Rapid C.F.R. 
Galați 3—18 (3—0); Aeronautica Buc.
— Ș. N. Oltenița 9—10 (3—3), U.R.A. 
Tecuci — Cimentul Medgidia 0—7 
(0—4), Dunărea Giurgiu — C.S.M. Su
ceava 6—1 (6—0), Constructorul Bu
zău — „Poli" II lași 53—12 (25—3).

Glo-

SĂRITURI ANTRENORII P. DECU- 
IKI APĂ SEARA Șl I. ILIEȘ plea- IPi Ai A că azi la Praga pen
tru a participa, sîmbâtă și duminică, 
la un seminar internațional g.L.J 
drept subiect 
salturilor 
formă".

de

avînd 
„Probleme metodice oie 
la trambulină și plat-

TENIS IN SALA SPORTURILOR 
nc MACA DIN IAS' s-au înche- 

IVIMOA jat zilele trecute între
cerile contînd pentru concursul întîi din 
etapa finala a campionatului repu
blican individual. Au luat parte 80 
de concurenți și 60 de concurente. Re
zultate, simplu băieți, semifinale: Henț 
(Progresul Buc.) — Kadar (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 2—0, Pâuna (Locomotiva 
Buc.) — Naidin (Universitatea Craio
va) 2—1, finala: Henț — Pâuna 2—1; 
simplu fete, semifinale: V. Milea 
(C.S.M. Cluj-Napoca) — M. Mazilu 
(Șc. sp. Sîngiorgiu de Pădure) 2—1, 
M. Ghe (C.S.M. Cluj-Napoca) — M. 
Ungureanu (Sc. sp. Rm. Vîlcea) 2—0, 
finala: V. Milea — M. Ghe 2—0. (D. 
Diaconescu — coresp.).

Slnt prezenți s
Peste 100 

Bulgaria, Ceh< 
și România — 
s-au reunit, î 
la startul con 
țional, rezervai 
nizat de cl 
„Tot înainte", 
lui nefavorabil 
renurile din 
s-au desfășujj 
meciuri, turn! 
tinuă să se di: 
bului Steaua. 
— în sala „23 
tenismanii oas] 
numeros este 
zentă la întrec 
(9 băieți și 3 
cel al Cehoslț 
prezentanți. Pr 
urmă se află ș 
slova, în vîrsti 
fostei vedete s 
slovac, mij loca

Concurenții 
și fetele — au 
trei categorii < 
15—16 și 13—1 
meciuri din tr, 
piu și la dubi

Pe tablouri! 
par numele ce 
niori ai noștri : 
Dirzu, Orășani 
asemenea, și I 
Lucia și Mari 
briela Dinu, El 
briela Szoko. < 
portare au avu 
tanți ai Scolii 
stanța, Sergiu 
întrecut cu 6 
maghiarul Bel 
nr. 5 pe tabloi 
tegoriei 17—18 
chiuleț (înving: 
asupra tenisn 
Koczka, favorit 
zultate, 17—18 
I) : Niță (C.S.l 
Marin (Steaua) 
(Progresul) — 
mo) 6—4, 6
(Bulgaria) — 1



DESEMNAȚI CAMPIONII
LA CICLOCROS
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ia. Cehoslovacia, Ungaria și România
I
I
I
I
I
I
I

AȚIONAL DE TENIS

După un sezon competițional 
mai bogat ca oricind, cicliștii iși 
vor disputa duminică ultimul 
campionat al anului : ciclocro- 
sul. întocmai ca și anul trecut, 
întrecerile au fost programate 
la Poiana Brașov și se vor des
fășura în organizarea federației 
de specialitate și a asociației 
sportive CIBO Brașov.

într-o convorbire telefonică 
cu Brașovul, antrenorul Martie 
Ștefănescu ne-a informat că 
traseul pe care vor avea loc 
alergările a fost stabilit, că el 
măsoară 2500 m și cuprinde nu
mai poteci care străbat un teren 
deosebit de variat ca profil. 
Primul start în campionat se va 
da duminică, la ora 9,30, din 
fața cabanei Vînătorul, pe tra
seu urmînd să-și dispute întîie- 
tatea juniorii mici. Pe aceștia 
îi vor urma juniorii mari, iar 
mai apoi seniorii. în cursul zilei 
de sîmbătă, comisia tehnică a 
federației urmează să facă omo
logarea traseului și în funcție 
de dificultățile pe care le pre
zintă ea va stabili numărul de 
ture pe care le vor avea de 
acoperit cicliștii în cadrul fie
cărei categorii.

ucurești

inte) 6—2, 6—2 ; Gilea (Electri
ca Timișoara) — Zancu (Tot 
înainte) 6—4, 6—2 ; categ. 15—16 
ani (tur I) : Popovici (Tot îna
inte) — Koczka (Ungaria) 6—2, 
6—0 ; Segărceanu (Dinamo) — 
Mancaș (Tot înainte) 3—6, 7—5, 
6—4 ; Iusmen (Școala sportivă 
Constanța) — Tudorache (Școa
la sportivă nr. 3 București) 6—1, 
6—2 ; tur II : Zaharia (Dinamo) 
— Dinicu (Progresul) 6—1, 6—0; 
Manta (Dinamo)—Pavel (T.C.B.) 
6—1, 6—2. După cum ne infor
mează arbitrul principal al 
competiției, N. Rigani, turneul 
va lua sfîrșit duminică, întîlni- 
rile continuînd în cele două săli 
de dimineață (ora 8) pînă seara, 
fără pauze de prînz.

Ion GAVRILESCU

e

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 18 NOIEMBRIE O NOUA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO

e 
e

Rețineți ! Se cîștigă și cu 3 nu
mere din 18 sau 24 extrase. Se 
acordă autoturisme „Dacia 1300“, 
cîștigurl în numerar de valoare 
fixă — 50 000, 25 000, 10 000 lei,
etc. și de valoare variabilă pre
cum și atractive excursii peste 
hotare în U.R.S.S. șl R. D. Ger
mană, călătorii la Innsbruck-Aus- 
tria cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de iarnă.

Nu lăsați în ultimele zile pro
curarea biletelor 1

a

1
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UN NOU CONCURS 
PRONOSPORT

6

r

ti

posi-
me-

Programul acestui nou concurs 
Pronosport este axat pe meciu
rile etapei a xiv-a din campio
natul nostru, Divizia A.

Concursul este atractiv și prin 
faptul că participanții au 
bilitatea ca la o serie de 
ciuri să indice pronosticul și la 
pauză și la finalul partidei.

Alte informații suplimentare se 
pot afla în toate agențiile Loto- 
Pronosport care vă pun la dis-

I DUBLA INTILNIRE DINTRE ECHIPELE DE TINERET

La Tîrgoviște

I
I

TlRGOVIȘTE, 12 (prin telefon).
Pe o vreme mohorită și rece, in 

prezența a 3000 de spectatori, sta
dionul Municipal din localitate a 
găzduit întilnirea amicală dintre 
selecționatele de tineret (21 de ani) 
ale României șl Ungariei Înche
iată cu un scor alb. Partida nu 
s-a ridicat, in general, la un nivel 
tehnic deosebit; așteptam, pe par
cursul celor 90 de minute, din 
partea tinerilor noștri jucători, un 
randament mult mai bun.

După citeva minute de tatonare, 
in min. 10 notăm o primă acțiune 
mai viguroasă intre Nemțeanu șl 
Gabel, terminată cu un șut puter
nic al ultimului, care a trecut de 
puțin pe lingă poarta adversă. în 
min. 18, Nemțeanu șutează în forță 
de la 10 m, dar nici de această 
dată mingea nu nimerește spațiul 
porții. Oaspeții s-au apărat orga
nizat, ieșind bine, dar destul de 
rar, din dispozitivul defensiv. în 
min. 22. fundașul central I. Con- 
stantinescu trimite prea încet ba
lonul spre poarta proprie, Izso in
terceptează și numai intervenția 
curajoasă a portarului Lung evită 
deschiderea scorului. Zece minute 
mai tîrziu asistăm — în sfîrșit — 
la un atac viguros și inventiv al 
formației noastre: Vrînceanu pă
trunde pe partea stingă, centrează 
din viteză și Gabcl reia, printr-o

Laouiiia: UNGARIA - ROMÂNIA (23 ani) 1-0 (1-0)

localita- 
încheiat cu vic- 
a gazdelor, cu 
(1—0). Partida 

peste 4 000 de 
ridicat la un

de

BUDAPESTA 12, (prin tele
fon, de la redacția ziarului 
„Nepsport"). întilnirea dintre re
prezentativele de tineret (sub 23 
de ani) ale Ungariei și Româ
niei", desfășurată în 
tea Gyula, s-a 
toria la limită 
scorul de 1—0 
urmărită 
spectatori s-a 
nivel acceptabil și s-a caracte
rizat printr-un pronunțat echi
libru de forțe. Startul aparține 
echipei române, care atacă 
timp de aproape 15 minute. 
Manea este pe punctul de a 
deschide scorul, dar portarul 
Gujdăr salvează în corner. In 
min. 29 se deschide scorul : 
Weimper driblează pe Purima, 
Ioniță iese din poartă și ata
cantul maghiar reia de la 8 m 
în plasă. După acest punct,

I
I ACTUALITĂȚI

• SECUNDUL LUI ORMOND LA JO
CUL ROMANIA — SPANIA. Federația 
scoțiană a anunțat că secundul se
lecționerului Wiilie Ormond la echipa 
reprezentativă, James Bonthrone, va 
urmări, duminică, întilnirea de la 
București, dintre echipele României și 
Spaniei.
• LIDERUL CAMPIONATULUI IU

GOSLAV EVOLUEAZĂ S1MBATA LA 
REȘIȚA. Cunoscuta formație iugoslavă 
Partizan Belgrad va juca sîmbătă, la 
Reșița, cu F.C.M. Meciul Va începe la 
ora 14.30. Notăm că Partizan conduce, 
actualmente, în clasamentul primei 
divizii iugoslave, așa că partida ami
cală de sîmbătă, de la Reșița, se a- 
nunță deosebit de atractivă.

o Ș. N. OLTENIȚA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—1 (1—0). Meci 
restanță din etapa a 12-a a Divi
ziei B încheiat cu victoria la li
mită a gazdelor. Au marcat: Fil- 
diroiu (min. 11) și Răducanu (min. 
51) pentru ș. N. Oltenița, respec
tiv Petruț (min. 70 — din penalty). 
(V. ȚUGUI — coresp.).

poziție fluturașii etapei șl colec
ția „Programul Loto-Pronosport“.

CONCURSULUI
DIN 9 NOIEM-

CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

BRIE 1975

CATEGORIA I : (13
199 variante a 488 lei.

CATEGORIA a Il-a : 
tate) 2 246,05 variante

rezultate)

(12 rezul- 
a 101 lei.

1975 :
DE ClȘTI-
din care :

Intrucît valoarea unitară a cîș- 
tlgurilor de la categoria a 111-a 
a lost sub plafonul minim, fon
dul acestei categorii a fost atri
buit celorlalte două categorii.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 12 

NOIEMBRIE 1
FOND GENERAL

GURI : 2 088 457 lei 
1 356 991 lei, REPORT.

Extragerea I : 1 37 35 34 22 32.
Extragerea a Il-a : 25 8 41 45 16
Plata clștigurilor se va face 

astfel : de la 20 noiembrie pînă 
la 12 ianuarie 1976 (în Capitală), 
de la 24 noiembrie pînă la 12 ia
nuarie 1976 (în țară) și aproxi
mativ de la 24 noiembrie (prin 
mandate poștale). 

foarfecă, trimițlnd razant cu bara. 
Oaspeții mal au pînă la pauză o 
bună situație (min. 37), prin Izso, 
la o acțiune personală a lui Pas- 
ztor (cel mai bun de pe teren).

In a doua parte, întrecerea e 
mult mal echilibrată, dar și mai 
dură, duelurile depășind uneori li
mitele regulamentare. In min. 67, 
Negrilă a fost eliminat din joc 
pentru un atac violent asupra lui 
Keiemen. astfel că formația noas
tră va evolua pînă la sfîrșit, în 
10 oameni. Din această a doua re
priză vom consemna situațiile 
bune de marcare ale oaspeților din 
min. 66 (Paszțor, șut in bară) șl 
min. 85 (Keiemen).

Arbitrul Miroslav Kopal (Ceho
slovacia) a condus următoarele 
formații :

ROMANIA : LUNG — ZAMFIR, 
Dumitrescu. I. Constantinescu, Ne
grilă — TON ION, I. Marin, GA
BEL — Pcniu (min. 62 — Grosu, 
min. 30 — Bișniță), Nemțeanu 
(min. 74 — Cimpeanu II), Vrîn
ceanu.

UNGARIA : FOLII — Paroczai, 
Lakatos, KOZMA. Vc-țh — Cson- 
gradi, PASZTOR. Tnl.ăes (min. 74 
— Fuko) — KELEMEN. Izso. Jan- 
kovics (min. 70 — Biro.-tyni).

Gh N’RTEA

Mureșan reia peste poartă o 
centrare a lui Crișan (min. 38), 
apoi Gujdăr are o intervenție 
temerară ieșind din poartă și 
salvînd un gol gata făcut din 
fața lui Manea.

După pauză fazele se succed 
de la o poartă la alta. Șutul 
lui Mateescu de la 18 m este 
salvat în corner de către Guj
dăr (min. 51). Apoi este rîndul 
lui Ioniță să se afirme Ia un 
șut a lui Penzes, pentru ca în 
min. 68 Ciocan să salveze un 
gol de pe linia porții. Ultimele 
minute aparțin echipei române. 
„Bomba" lui Crișan este apă
rată de Gujdăr. Arbitrul Princ 
(Cehoslovacia) a condus echi
pele ;

UNGARIA : Gujdăr (Sziics 
din min. 67) — Godăn, Kerekes, 
Kereki, Kăntor — Komjăti, 
Csapd, Borso (Kovăcs II din 
min. 74) — Penzes, Kovăcs I, 
Weimper.

ROMANIA : Ioniță — Puri
ma, Ciocan, Agiu, Mateescu — 
Romilă, Bălăci, V. Mureșan 
(Radu din min. 76) — Crișan 
Răducanu, Manea (Aelenci din 
min. 60).

LASZLO NISZKACS

SEMNE BUNE...
• Calmă, cu multe aspecte 

demne de subliniat mai ales în 
ceea ce privește disciplină din 
teren și din tribune, această 
etapă a 12-a a Diviziei B, deși 
s-au înregistrat unele rezultate. 
care au dus la o regrupare' în 
fruntea clasamentelor, în toate 
cele trei serii, unul dintre li
deri, F. C. Corvinul Hunedoara 
pierzînd chiar „tricoul galben" 
pe care l-a deținut atîta vreme. 
Consemnăm cu satisfacție fap
tul că in unele jocuri, arbitrii 
n-au trebuit să recurgă nici 
măcar o singură dată la carto
nașul galben, cum a fost cazul 
Ia partida dintre F.C. Brăila și 
Unirea Focșani. Arbitrul meciu
lui, Alexandru Ene, spune că, 
pentru el, a constituit o adevă
rată plăcere să conducă un joc 
„în care ambele echipe s-au 
comportat de o manieră irepro
șabilă", iar spectacolul „a mul
țumit pe deplin publicul, incin- 
tîndu-1 uneori".

• La realizarea acestui cli
mat favorabil au contribuit și 
arbitrajele care, de data aceas
ta, n-au dat /nici un „rebut". 
Fostul arbitru Vietor Pădurea- 
nu, prezent acum la meciuri în 
calitate de observator federal, 
apreciază arbitrajul lui C. Băr- 
bulescu în meciul de mare miză 
dintre C.F.K. Pașcani și F.C.M. 
Galați. Un alt observator fede
ral, Partenie Roșu, acordă nota 
10 lui V. Catană pentru modul 
cum a condus partida C.S.M. 
Suceava — F.C. Petrolul, înche
iată cu un rezultat de egalitate,

Pe temele Jocului

CONTRAATACUL, EXPRESIE A ÎNDRĂZNELII
Șl SPIRITULUI COLECTIV

unii 
bună 
orice 
atac, 
con-

Se spune, de regulă, despre 
contraatac, fâcîndu-se apel la o 
definiție care ni s-a părut în
totdeauna incompletă, că este o 
ripostă ofensivă a unei echipe 
care s-a aflat, pînă la un mo
ment dat, în apărare. Potrivit 
unei asemenea formulări, 
au considerat — greșit de 
seamă — drept contraatac 
trecere din defensivă în 
indiferent de caracterul și 
ținutul acțiunii respective, în 
timp ce pentru alții — din pă
cate foarte mulți — a contra
ataca a însemnat, în practică, o 
modalitate de exprimare în joc 
individuală, izolată, și întîmplă- 
toare. Cu alte cuvinte, contra
atacul n-ar fi altceva decît e- 
fectul unei improvizații tactice, 
aparținînd de obicei formațiilor 
în deplasare, care simt parcă 
din cînd in cînd nevoia de a 
se „răzvrăti" împotriva propriei 
lor neputințe ofensive.

Evident, puțini sînt cei care 
recunosc dependența de hazard 
a unor acțiuni lipsite de con
sistență pe care vrînd-nevrînd 
le numim totuși contraatacuri. 
Este suficient însă a urmări 
partidele unei etape oarecare 
de campionat, ca să ne convin
gem că doar o mică parte din 
cele 18 divizionare A folosesc 
arma contraatacului, ca element 
de surpriză, în virtutea unei 
idei tactice precise, valorificată 
în joc prin cutezanță, organi
zare superioară și spirit colec
tiv. Adică prin ceea ce inten
țiile capătă conturul realizării 
lor in perspectivă, acțiunea 
propriu-zisă are, realmente, 
conținut și reușita în lupta di
rectă cu adversarul poate de
veni certitudine. Așa cum am 
avut prilejul să ne convingem 
urmărind recentul derby Dina
mo — Steaua, in cadrul căruia 
am putut remarca nu numai

JCURI
— SZEGED (R. P.

2—1 (0—1). Pe sta-
Deva, s-a disputat

• JIUL 
UNGARA) 
dionul din 
marți după amiază partida inter
națională de fotbal dintre Jiul 
și formația maghiară Szeged. 
Deși terenul a fost greu — din 
cauza ploii — ambele combatan
te s-au străduit să ofere publi
cului un joc frumos, la capătul 
căruia echipa din Valea Jiului a 
reușit să ciștlge cu scorul de 2—1 
prin punctele realizate de Să- 
lăjean (min. 51) șl Stoichiță 
(min. 66), Oaspeții, care au evo
luat mai bine In prima repriză, 
au înscris prin Vereș, în min. 43.

I. JURA-coresp.

• U.T.A. — COLORADO CU
RITIBA (BRAZILIA) 3—1 (1—1).
Meciul a avut loc marți. Arăde
nii, în revenire de formă, au do
minat majoritatea timpului. Au

după o luptă foarte dîrză. A- 
ceste aspecte, ca și cele de mai 
sus, ne arătă că și în Divizia 
B pot fi realizate progrese me
ritorii în 'direcția comportării 
jucătorilor, a atitudinii specta
torilor, a prestațiilor arbitrilor. 
Cu condiția ca astfel de exem
ple să nu fie izolate...

• Un fapt notabil, pe care
îl și subliniază observatorul 
federal D. Buzatu : 10 000 de
spectatori Ia Tîrgoviște, la me
ciul formației locale cu Pro
gresul București. Neîndoios că 
și ei au avut un rol important 
în realizarea victoriei prin care 
C.S. Tîrgoviște a ajuns la ega
litate de puncte cu Progresul.

• In legătură cu spectatorii, 
merită semnalat și un alt as
pect, la fel de pozitiv : atitudi
nea lor corectă față de arbitri 
și adversari, în condiții cînd 
treburile nu au mers prea bine 
pentru echipa favorită. Astfel, 
atit arbitrul FI. Anuțcscu, cît 
și observatorul federal Puiu 
Gheorghe relevă sportivitatea 
„galeriei" echipei Autobuzul, la 
meciul (pierdut) cu Electropu- 
tere Craiova. O mențiune în 
plus pentru publicul din Cărei 
care, deși incitat de un membru 
al secției de fotbal a echipei 
locale, Victoria (arbitrul Ilie 
Roșoga arată că n-a putut afla 
decît numele lui cel mic : Va- 
sile), a avut o atitudine corec
tă la meciul cu 
șoara. Citind cele scrise de N. 
Petriceanu, care a condus jocul 
Mureșul Deva 

U.M. Timi-

Gaz metan

spectaculozitatea ci și finalita
tea unor faze tipice de contra
atac. Să ne amintim de cele 
două acțiuni ale formației di- 
namoviste, desfășurate pe par
tea stingă, în finalul primei re
prize, la capătul cărora D 
Georgescu și Sătmăreanu II ai 
înscris goluri de toată frumu
sețea din centrările în vitezi 
ale lui R. Nunweiller și, res
pectiv, Lucuță, la timp „găsiți" 
de coechipieri într-o zonă des
coperită a adversarului.

Din păcate însă, asemenea 
exemple sînt, în ultimul timp, 
destul de rare, contraatacul a- 
părînd frecvent ca o modalita 
te de exprimare tactică întîm- 
plătoare, chiar și la unele echi
pe recunoscute ca specialiști 
în această privință, cum sini 
de pildă A.S.A. și Universita
tea Craiova. Explicația princi
pală a unei astfel de situații 
constă în scăderea accentuată i 
capacității de organizare a jo
cului, coroborată cu o necores
punzătoare angajare la efort 
cu neîncrederea în forțele pro
prii și abandonarea cu ușurință 
a spiritului colectiv. Toate aces
tea, desigur, ca efect al unoi 
insuficiențe pe planul instruirii 
și a unor lipsuri cu caracter 
cronic care se manifestă în e- 
ducația sportivă a fotbaliștilor 
noștri.

Așa stînd lucrurile, remediul 
nu poate fi căutat altundeva 
decît in pregătirea complexă a 
jucătorilor, în străduința și pri
ceperea antrenorilor de a forma 
în cadrul echipelor deprinde
rea unui mod de acțiune în ra
port cu condiția de calitate a 
fotbalului modern. In acest con
text și contraatacul iși poate 
găsi o deplină valorificare, în 
interesul eficacității și al spec
taculozității jocului.

Mihai IONESCU

AMICALE
marcat Broșovschi (2) și Cura 
respectiv Marinho.
• A.S.A. TG. MUREȘ — GLO

RIA BISTRIȚA 1—1 (1—0). Al
marcat : Szolosi (min. 4 — dir 
lovitură de la 11 m), respectiv 
Ciocan (min. 71).

(C. ALBU-corespondent).
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

SPORTUL STUDENȚESC 1—4 
(1-0).
• PROGRESUL BUCUREȘTI — 

DUNAV RUSE 1—0 (1—0). La ca
pătul unei partide viu dis
putate, victoria a revenit bucureș- 
tenlior cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de Dragu, în 
min. 16. A arbitrat D. Predescu, 
(Aurel PĂPĂDIE).
• IERI, în meci amical, la Buda

pesta : M.T.K. — F. C. Constanța 
2—0 (1—0). Au marcat Kunszi 
(min. 27) șl Becsey (min. 87).

Mediaș, ii întrebăm pe iubitorii 
fotbalului din Deva de ce nu 
procedează și ei întotdeauna la 
fel ?

• La Comisia de competiții 
și disciplină ă sosit și foaia de 
arbitraj a lui Cristian Teodo- 
rescu, la meciul divizionar A 
dintre F.C. Bihor și Politehni
ca Timișoara. Buzoianul Cristian 
Teodorescu este unul dintre 
noii promovați în lotul A al 
„cavalerilor fluierului" și a 
avut un debut promițător, rele
vat, de altfel, de ziarul nostru. 
Dar iată că a venit și un meci, 
cel dintre F.C. Bihor și Poli
tehnica Timișoara, la care ba
gheta tînărului arbitru nu a 
mai fost atît de sigură (se în- 
tîmplă !), iar cronicarul nostru 
a arătat acest lucru. Obișnuit 
(prematur) cu laudele, arbitru] 
Cristian Teodorescu nu numai 
că n-a avut tăria de a primi 
o critică, dar a folosit o rubri
că din foaia de arbitraj, rezer
vată unor consemnări suplimen
tare (dacă e cazul) despre a- 
numite aspecte deosebite ale 
meciului, pentru a contesta pă
rerea cronicarului nostru.

Pe cînd și o contestație îm
potriva notei — 6 — acordate 
de observatorul federal Con
stantin Ardeleanu ?

Dar nu e mai bine pentru ui 
arbitru tînăr să se pregătec. jci 
nu numai pentru zile insorite 
ci și pentru altele inourate ? îi 
sport, în arbitraj, mai cu sea 
mă, ele alternează...

Jack BERARIU



ILIE NASTASE IN TURNEUL FINAL
AL „CUPEI DEWAR

EDINBURGH. - Au con
tinuat întrecerile turneului final 
al „Cupei Dewar“ la tenis. în 
primele sale două partide. Ilie 
Năstase a eliminat cu 6—1. 6—3 
pe americanul Erik Van Dillen 
și apoi cu 6—1, 6—2 pe englezul 
Martin Robinson. Americanul 
Jimmy Connors a dispus cu 
6—1, 6—1 de compatriotul său 
Sherwood Stewart.

Alte rezultate din primele tu
ruri : Dibbs — Norberg 6—2, 
6—2 ; Ashe — Estep 6—4. 6—2 ; 
McNair — Krulcwitz 3—6, 6—3. 
6—1 ; Kodes — Andrew 3—6.
6— 1, 6—2 : Pasarell — Moore
7— 6, 6—4 ; Mottram — Tanner
6—4, 6—2 ; El Shafei — Anders
son 6—3, 6—0 ; Rahim — J.
Lloyd 4—6. 6—0. 6—2 : Mitton 
— Debkcker 6—2. 6—1.

în turul trei Ilie Năstase l-a 
eliminat cu 6—2, 3—0 (aban
don) pe Ismail El Shafei.
Connors a dispus cu 6—2, 6—1

de Meiler. Dibbs a cîștigat cu 
6—4. 6—3 la Pasarell, iar Mo- 
ttram l-a învins cu 0—6, 6—4, 
6—3 pe Moore.

în turneul feminin, tenisma- 
na româncă Mariana Simiones- 
cu a debutat cu o victorie, în- 
vingînd cu 6—4. 6—1 pe jucă- 
toarea engleză Winnie Hume. 
Apoi ea a intîlnit-o pe campi
oana australiană Evonne Goola- 
gong. in fața căreia a pierdut 
cu 2—6. 1—6

ECHIPELE DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI
CALIFICATE DIRECT PENTRU J.O.

Federația internațională de 
gimnastică a hotărit ca la Jocu
rile Olimpice de vară, progra
mate anul viitor la Montreal, 
să participe cite 12 echipe mas
culine și feminine.

TURNEELE ZONALE DE ȘAH INMNEEA flKIȘULUi
Cu o rundă înainte de înche

ierea turneului zonal masculin 
de șah de la Vrața, lupta pen
tru calificare râmîne deschisă, 
în prezent. în clasament conduc 
Gheorghiu (România). Matano-

I FIȘIER TIR

HARALD VOLLMAR (R. D. Germană)

I

Cucerirea uuiuui de campion 
al Europei la pvoua olimpica 
de pistol ubei <cu un rezultat 
egal cu recordul lumii : 572 p) 
de către reprezentantul R. D. 
Germane, Harald Voiimar, n-a 
constituit pentru nimeni nici 
un fel de surpriza, xrăgător 
de mare reputație. Voiimar a 
înscris 
în 1968 
lia de 
Mexico, 
a intrat 
prem ia ediția din S.U.A. a 
Campionatelor mondiale dis
putate la Phoenix-Arizona.

Născut la 24 apriiie 1947, la 
Bad Frankenhausen, noul deți
nător al titlului continental la 
pistol liber este strungar și 
totodată urmează cursurile 
unul institut pedagogic. De 
nenumărate ori campion ai 
țării sale, Harald Voiimar este 
specializat numai pentru pro
ba de pistol liber, unde, de 
fiecare dată, în competiții de 
valoare medie sau de cea mai

prima sa performanță 
cind a cîștigat meda- 
bronz la J. O, de ia 
iar doi ani mai tîrziu 
în posesia titlului su-

mare anveigură, candidează 
mereu cu cele mai mari șan
se la un loc pe podiumul pre- 
mianților

Sărituri

viei (Iugoslavia) și Sigurjonsson 
(Islanda) cu cite 9 puncte, ur
mați de fcrmenkov (Bulgaria) 
8V2 p (1). Sax (Ungaria) 8’/2 p. 
Vogt (R.D.G.) și Wirthenson 
(Elveția) — 7‘/2 p. Malulovici 
(Iugoslavia) 7 p (1) ele. Florin 
Gheorghiu a cîștigat două par
tide, la Letzelter ~ *’ ” 
urmînd să ioace în 
dă cu Sax.

La Pola. înaintea
de, lider se menține Csom (Un
garia), cu 9 puncte, urmat de 
Bidevski (Bulgaria) 8l/a p, An
dersson (Suedia) 71Z2 p (I). Au
gustin (Cehoslovacia) și Prit- 
chet (Scoția) — 7l/2 p. Aurel 
Urzică, care a 
slavul Bukici. 
cu 5 p.

în turneul 
s-au calificat 
— 11 p și Liberzon (Israel) — 
10’/2 p. Au urmat în clasamen
tul final, Olafsson (Islanda) 10 
p, Parnia (Iugoslavia) 9’/2 p etc.

și Duebatl, 
ultima run-

ultimei run-

- 7*/, p.
remizat cu iugo- 
ocupă locul 13.

de la
Ribly

Reykjavik 
(Ungaria)

CARLOS GIRON (Mexic)
Numărindu-se In ultimii ani 

printre tavoriții marilor între
ceri ale săritorilor in apă, tl- 
nârut student în stomatologie 
din Ciudad de Mexico Carlos

Giron (născut la 3 
1954) și-a confirmat 
ocupînd în cadrul 
Panamericane locul 
turile de la platformă și locul 
III la cele de la trambulina.

Avînd un corp bine pro- 
porționat (înălțime : 1,74 m ;
greutate : 71 kg), fiind foarte 
curajos șl cu o bună coor
donare, Carlos Giron a în
ceput activitatea sportivă in 
1966, sub îndrumarea antre
norului George Rueda. Acesta 
îl cunoaște bine acum și sus
ține, știindu-i puterea de 
muncă și ambiția, că viitorul 
medic stomatolog va fi unul 
dintre cîștigâtori la apropia
tele Jocuri Olimpice. La edi
ția precedentă, fiind în vîrstâ 
doar de 18 ani. tinărul mexi
can a reușit totuși să se re
marce, ocupînd locul VIII la 
platformă și IX la trambuli
nă. Acum, după succesul de 
la Jocurile Panamericane, el 
țintește o medalie olimpică.

noiembrie 
valoarea, 
Jocurilor 

I ia sări-

m ;

i

aWWWWV' "

Sînt calificate direct primele 
șase clasate la campionatele 
mondiale desfășurate anul tre
cut la Varna. Acestea sînt : 
FEMININ : U.R.S.S.. R.D. Ger
mană. Ungaria. România, Ceho
slovacia și Japonia : MASCU
LIN : Japonia. U.R.S.S.. R. D. 
Germană. Ungaria. R.F. Germa
nia și România.

Pentru celelalte șase locuri se 
vor disputa meciuri de califi
care.

SELECTIONATA>

SECUNDA DE HANDBAL
EVOLUEAZĂ IN POLONIA

Astăzi, urmează să plece în 
Polonia selecționata secundă 
masculină de handbal, care va 
întîlni, la 14 și 16 noiembrie, 
în orașul Gdansk, prima garni
tură a țârii gazdă. în vederea 
acestor două confruntări, antre
norul Eugen Trofin a deplasat 
un lot compus din multi jucă
tori tineri și foarte tineri, prin
tre care vom cita pe Munleanu, 
Orban (portari). Grabovschi 
Folkcr, Cornea, Stock!, Tase, 
Stef, Baican, Drăgâniță.

• Pt StIJRI • Pt SILRI • Pt SdPI ®
Campionatul 

din acest an) a
FUxiiAi. <

U.R.S.S. (ediția __  ... .
fost cîștigat cu 41 p de echipa 
Dinamo Kiev, ----- —1
de susținut un

care mai are
___,............. meci restant cu 

Torpedo Moscova (dar indiferent 
de acest ultim rezultat, fotbaliș
tii din Kiev sini campioni). Pe 
locurile următoare ; Șahtior Do- 
nețk și Dinarno Moscova cu cite 
38 p. Formațiile Fahtakor laș- 
kent și S.K.A. Rostov pe Don au 
retrogradat in divizia secunda. 
Oleg Blohm (Dinamo Kiev) este 
golgeterul campionatului cu 17 
goluri marcate. • In campiona
tul Scoției, fruntașa clasamentu
lui, Celtic Glasgow a fost învin
să cu 1—0 de Dundee United (e- 
tapa a 11-a) • In meci J “ 
de juniori : Bulgaria — 
Germană l—0 (1—0). A
Goțev.

BASCHET • In cursul 
lui echipei masculine sovietice în 
S.U.A. : Colegiul din Providen
ce — U.R.S.S. 76—74 (34—41).

BOX • La Praga, în meci a- 
mical : Cehoslovacia — Danemar
ca 14—6.

haltere • La Arhanghelsk : 
R.S.F.S. Rusă — R. D. Germană 
6—3. Cu acest prilej, două 
cordurl mondiale la cat. 
grea : Vasili Alekseev — 
la aruncat (v. r 245,5) și 
la total (v. r. 427.5).

HANDBAL • 
meci de calificare 
masculin olimpic : 
veția 24—15 (11—7) 
masculin (tineret) 
R. D. Germană - 
17—13.

HOCHEI • în fața a 15 000 de 
un 
nl-

amical 
R. D. 

marcat

turneu-

noi re- 
super- 
246 Kg 

430 Kg

La Budapesta, 
pentru turneul 
Ungaria — El- 
• Tn turneul 

de la Havana: 
- Cehoslovacia

spectatori. la Praga. după 
meci spectaculos și de înait 
vel tehnic : Cehoslovacia

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

Turneul echipei noastre re
prezentative efectuat anul aces
ta în Noua Zeclandă pare a fi 
însemnat un mare ciștig pentru 
„tricolori". Și nu atit sub rapor
tul rezultatelor, cit mai ales sub 
acela al însușirii unor noi și 
bogate cunoștințe, al modelării 
și formării rugbyștilor noștri pe 
ideea „sportivului total", care 
să fie capabil să joace 80 de 
minute pe tot terenul și in ori
ce împrejurare, pe orice post. 
„Lecția neo-zeelandeză" s-a a- 
plicat corect la București, ceea 
ce ne-a oferit spectacole de 
ținută și de o apreciabilă cali
tate. Naționala franceză. pe 
care o vom întîlni la 23 noiem
brie, va însemna, desigur, mult 
mai mult decit o echipă'a Polo
niei, fie ea în progres, sau de
cit Waitemata. în fond doar o 
foarte bună formație de club. 
Și. totuși, noi credem că rug- 
byștii români pleacă pe coasta 
Atlanticului cu șanse reale de 
succes. Pe ce ne întemeiem a- 
firmația ? Pe maniera în care 
ei au abordat cele două recente 
meciuri preparatorii din Capita
lă ; pe faptul că avem la ora

aceasta un XV bine pus la 
punct, in stare de rezultate po
zitive chiar in fața celor mai 
buni. Din cine se compune el ? 
Radu Durbac este un fundaș cu 
experiență... Formula Constan- 
tin-Motrescu, la aripă, ni se 
pare polrivită. primul, mai ales, 
cind este pus m cursă, devine 
irezistibil. De partea centrilor 
Nica-Nicoleseu aflăm talentul 
îmbinat cu rutina. Mihai Bucos 
este, fără îndoială, cel mai ta
lentat mijlocaș la deschidere 
din ultimii ani și tinăr fiind, 
nu a atins incă limita plafo
nului maxim. La Mircea Paras- 
chiv (mijlocaș la grămadă) ope
rează dictonul „valoarea nu aș
teaptă numărul anilor...". îna
intarea, intr-o nouă alcătuire, 
împletește torta de împingere 
cu indeminarea. și asta e mare

lucru. Alexandru Pop este că
pitanul care-și duce mereu co
legii inainte ; Dumitru, atletul 
complet : Stoica, neobositul
„măturâtor-constructor" ; Dără- 
ban-Postolachi perechea pe care 
multe echipe și-ar dori-o ; in 
prima linie îi găsim pe Mircea 
Munteanu, taloner de excepție, 
jucător polivalent (din păcate 
stări nervoase excesive îl fac 
să-și piardă multe simpatii), pe 
Mușat și Țurlca, doi cvasi-de- 
bulanți care joacă însă ea niș
te adevărați... veterani. Acesta-i 
XV-le de bază care a debutat 
în noul sezon 1975/76 (cu cite- 
va rezerve de o valoare apro
piată). din partea căruia aștep
tăm. cu justificate speranțe, de
plina consacrare a rugbyului 
românesc ia concernul interna

țional.

A FOST ALGÂTUITĂ fCHIPA DE RUGBY A FRANHI
în vederea partidei cu XV-le 

României, de la Bordeaux, fe
derația franceză a selecționat 
următoarea echipă : Droitccourt

— Gourdon, Bertranne, Pecune 
Dubertrand — Roîsicu. Fouroux
— Skrela, Bastiat, Rives — 
Haget, Palmie — Papareniborde. 
Pacho, Cholley.

U.R.S.S. 3—5 (1—2, 2—1, 0—2),
prin golurile înscrise de . Novy, 
Pouzar. Stastny, respectiv Șadrin 
(3), Malțev, Liapkin. • In m- 
tîlnirea formațiilor secunde, la 
Moscova : U.R.S.S. — Ceho
slovacia 5—3 (0—2, 2—1, 3—0). • 
In turneul
(R.D.G.) : Sparta Praga 
mo Berlin 3—2 '* '

RUGBY • La 
spectatori) : R. 
Franța B 12—24

ȘAH. • In meciul pentru ti
tlul monuial feminin» partida a 
8-a s-a întrerupt la mutarea *u. 
Scorul : 5‘Â—l‘/a (1) pentru Nona 
Gaprindașvili, în fața Nanei a- 
leksandria. • In runda a 4-a a 
turneului feminin de la Halle 
(R.D.G.), Emilia Chiș (România) 
a remizat cu Kluss (R.D.G.), Si- 
kova — Eretova 1—0, Hofmann — 
Cămin 1—0. în clasament : Siko- 
va (Bulgaria) 3‘/j P, Hofmann 
(R.D.G.) 3 p. Emilia Chiș pe lo
cul 6 cu l*/2 p.

TENIS • In turneul de la 
Buenos Aires (turul 1) : Fillol — 
Pavia 6—2, 6—1 : Kyrmair — Ro- 
driguez 7—5, 6—3. La dublu : Vi
las, Alvarez — Pavia. Mastelli 
6—3. 6—3.

de la Weisswasser
Dyna- 

(1—1, 0—1. 2—0) 
Heidelberg (3 W0 
F. Germania — 
(7-7).

„ROLLERBALL» 
ÎN ANUL 2018...
De cîtăva vreme face oarecare 

furori, în Occident, un film care 
încearcă o sinteză a viitorului 
prin imagini sportive. Pelicula 
se distinge mai puțin datorită 
calităților sale artistice, cit sce
nelor de o excesivă cruzime, 
care glorifică, pe ecran, bruta
litatea în sport. Gîndit în ma
nieră „science-fiction". filmul 
se cheamă „Rollerball" și inten
ționează să prezinte o presupu
să societate a anului 2018. o 
societate — in concepția reali
zatorului — plictisită, total au
tomatizată. satisfăcută pe plan 
material, o „societate de con
sum" idealizată. Unei asemenea 
societăți. lenevită in lux și 
opulență, nu-i rămine altceva 
decit abandonul simțurilor in 
ritualul sălbatic, primitiv, al 
unor sîngeroase competiții, chi
purile cu trăsături sportive. Căci 
ce este .,rollerball“-ul ? Un joc 
de gladiatori inventat de o min
te malefică. Două echipe de 
cîte 10 bărbați, echipați mai 
abitir ca astronauții. gonesc, pe 
pista unui velodrom, o bilă de 
metal „pusă in joc“ de o gură

Marginalii

de tun. Echipierii poartă căști 
solide, mănuși negre cu țepi de 
oțel și circulă pe rotile, ba 
cîte trei chiar pe motociclete. 
Nu de frumusețe-s dotați com
batanții cu mânuși înțepoșate, 
ci pentru a lovi, și încă zdra
văn. de preferință peste obra
zul adversarului, pinâ la nimi
cirea lui, pînă la a-1 face „out“, 
moment in care mulțimea urlă, 
iar pe tablou! luminos apare un 
bec roșu în dreptul numărului 
victimei. Motocicletele nu-s 
doar pentru a crea senzația de 
viteză, ci pentru a obstructio- 
na pe adversari cu pneurile, 
pentru a-i răsturna, a-i buși, a 
le face vînătăi și cucuie, in 
sălbatica luptă pentru obținerea 
bilei de metal. Cine reușește să 
o rețină timp de un tur de 
pistă și s-o arunce intr-o țintă 
magnetică, obține un avantaj 
marcat pe tabela electronică, tn 
cursul demențialei vînători, pe 
pantele înclinate ale pistei, se 
înregistrează răniți, grav răniți 
și morți. Jocul — dacă mai 
poate fi numit astfel — conține 
elemente brute din hocheiul pe 
gheată și fotbalul american, din 
box și motociclism. dar mai cu- 
rînd din încăierările de circiu
mă și din accidentele de circu
lație. Luptă de gladiatori teh
nicizați sau satiră modernă a 
brutalității, denunțare a violen
ței in sport ? Cine poate ști... 
Noroc că e vorba doar de un 
film și incă unul lipsit de sim
țul realității.

Victor BANCIUIESCU

MECIUL ROMÂNIA - SPANIA
LOTUL REPREZENTATIV AL ROMÂNIEI

(Urmare din pag U tru comportare la nivel foar
te ridicat și randament deplin 
in meciul oficial cu Spania.

ceasta a doua repriză, dar o 
parte din vreme i-au cheltuit 
inutil in acțiunile din preajma 
careului advers unde, finaliză
rile ar fi avut mai mulți sorți 
de izbindă dacă centrările înalte 
in careu ar fi fost alternate și 
cu combinații la tirul ierbii. în 
această direcție, pentru obți
nerea unei variații mai mari in 
construirea atacurilor, ar trebui 
un jucător adecvat pentru vîrful 
central, mai mult lucru in an
trenamentele viitoare ale lotu
lui reprezentativ. Pornind de 
la concluziile jocului-antrena
ment de ieri este necesar ca 
antrenorii și selecționabilii să 
găsească, pînă duminică, mij
loacele cele mai potrivite pen

VEȘTI DE LA EUROVILLAS
(Urmare din pag U

brâca tricoul cu nr. 11 in par
tida cu România.

După-amiază urma ca selec
ționații iii să efectueze un al 
doilea antrenament, dar acesta 
n-a mai avut loc din cauza 
ploii torențiale care a căzut 
asupra centrului de la Eurovillas. 
în locui ședinței de pregătire, 
jucătorii împreună cu antreno
rul Kubaia s-au văzut nevoiți 
să vizioneze un... film

•ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE •

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat clteva meciuri de fotbal oficiale inter- 

țâri. Iată rczuftatele sosite pînă la închiderea ediției.
In campionatul european

(gr. 6) la Kiev : U.R.S.S. — Elveția 4—1 (2—1)

in preliminariile olimpice

(gr. 4) la Veendam: Olanda — Franța 2—3(1—0)
(gr. 3) la Sofia : Bulgaria — Spania 1—1 (1—4»
Alte amănunte și rezultate. în numărul nostru de mîine.
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