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ÎN CADRUL GRUPEI A IV-a A PRELIMINARIILOR C. E. DE FOTBAL
La Palatul Republicii au 

începui, in ziua de 14 noiem
brie, convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Le Duan, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam.

fn timpul convorbirilor, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Le 
Duan s-au informat reciproc a- 
supra activității și preocupări
lor Partidului Comunist Român 
și Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, in legătură cu 
desfășurarea construcției socia
liste in cele două țări, apreciind 
că realizările obținute de Româ
nia și Republica Democrată 
Vietnam în edificarea noii orln- 
duiri contribuie nemijlocit la 
întărirea forțelor socialismului, 
la sporirea influenței sale in 
lume.

Totodată, a fost relevată 
proiuada satisfacție față de e- 
voluția mereu ascendentă a re
lațiilor frățești dintre Partidul 
Comunist Român și “ 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
dintre România și R.D. Vietnam, 
corespunzător intereselor funda
mentale ale partidelor, statelor 
și popoarelor noastre. A fost 
exprimată dorința comună ca in 
noile condiții — cind poporul 
vietnamez a trecut la recon
strucția pașnică și la unificarea 
țării — să se dezvolte colabora
rea pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și cultural, să 
se lărgească aria de cooperare 
și conlucrare dintre cele două 
țări in folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

în numele Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam și al Gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, tovarășul Le Duan a 
exprimat sincera recunoștință 
și sentimentele de gratitudine 
Partidului Comunist Român și 
secretarului său general, guver
nului și poporului român pentru 
solidaritatea manifestată, pen
tru ajutorul internaționalist 
acordat luptei poporului viet
namez împotriva agresiunii im
perialiste, pentru salvgarda
rea cuceririlor revoluționare, 
pentru apărarea ființei naționale

Partidul

și edificarea socialistă a patriei. 
Reafirmind deosebita simpa

tie și satisfacție cu care întrea
ga noastră națiune a salutat 
măreața victorie obținută de 
poporul vietnamez împotriva in
tervenției imperialiste și reac- 
țiunii interne din Vietnamul de 
Sud, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că poporul român va 
fi și in viitor alături de poporul 
vietnamez în opera sa de recon
strucție, de edificare a socia
lismului, in eforturile sale de 
dezvoltare a țării pe calea pro
gresului economic și social, 
pentru un Vietnam unit, inde
pendent și suveran.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Le Duan au proce
dat, totodată, la un schimb de 
vederi in probleme actuale ale 
vieții internaționale, ale mișcă
rii comuniste 
ale întregului 
rialist.

S-a relevat 
care a trecut 
tele convorbiri româno-vietna- 
meze desfășurate 
anul 1971, au avut 
schimbări politice, 
sociale pe plan 
ca urmare a afirmării crescinde 
a forțelor socialismului și păcii, 
a intensificării luptei popoare
lor, forțelor democratice și pro
gresiste împotriva imperialis
mului, colonialismului și neoco- 
lonialismului.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, tovă- 

, rășească, de înțelegere și res
pect reciproc.

★

și muncitorești, 
front antiimpe-

că in perioada 
de la preceden-

la Hanoi în 
loc profunde 
economice și 
internațional,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România 
a oferit, vineri, un dineu ofi
cial în onoarea tovarășului Le 
Duan, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de 
caldă prietenie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Le Duan 
au rostit toasturi.

La încheierea toasturilor au 
fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Democrate Viet
nam și Republicii Socialiste 
România.
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I PARTIDA DE MÎINE, ROMÂNIA - SPANIA, 

MOMENT DECISIV PENTRU CALIFICAREI
I Așteptăm din

A

partea „tricolorilor", un randament maxim
care să aducă echipei noastreun joc de calitate

Aspect de la antrenamentul efectuat ieri la Snagov de lotul nostru 
reprezentativ

victoria
pregătit cu

I
I
I
I
I
I
I
I

Mîine, fotbaliștii noștri reiau 
cursa 
turile 
tului 
meci 
Madrid, 1—1) actuala formație- 
lider a celei de-a patra grupe 
preliminare, echipa Spaniei.

Situația din clasament face 
ca acest al patrulea meci din 
palmaresul intîlnirilor România
— Spania să capete un pronun
țat caracter de derby, de rezul
tatul său depinzînd în mod di
rect șansele în continuare ale 
fiecăreia din cele două comba
tante. Echipa noastră are ne
voie, miine, de o victorie, un 
rezultat egal nefiindu-i sufi
cient pentru a concura mai de
parte la șefia grupei. Pentru 
oaspeți, o înfrîngere înseamnă
— în mod practic — ieșirea din 
cursă, în acest caz perspectiva

calificărilor pentru „sfer- 
de finală**  ale Campiona- 
european, întîlnind, în 
retur (în primul joc, la

ciștigării grupei surîzînd celor
lalte două protagoniste ale se
rie, Scoția și România, care se 
vor întîlni la Glasgow la 17 de
cembrie.

Iată, deci, subliniat în cîteva 
cuvinte, caracterul decisiv al 
acestei partide, cit de importan
tă este ea pentru reprezentati
va noastră, pentru îndeplinirea 
unuia din obiectivele apropiate 
pe care și le-a propus : locul 
I în grupa preliminară a C.E.

în vederea meciului de mîine, 

mww ROMÂNIA

echipa noastră s-a 
atenție, făcînd — în cele 9 zile 
care au trecut de la convocarea 
lotului — intense antrenamente 
cu conținut fizic și tehnico- 
tactic.

Așteptăm ca efectul pregăti
rilor efectuate să se vadă miine, 
pe terenul de joc, printr-un cit 
mai bun randament al fiecărui 
component și al echipei in an
samblu, printr-un joc de nivel 
ridicat, eficace, in ritm susținut, 
în spirit ofensiv, care. Ia înche
ierea celor 90 de minute, să a- 
ducă „tricolorilor**  rezultatul do
rit de ei și de noi toți, victoria.

Dar, în același timp, așteptăm 
ca purtătorii tricoului național 
să dovedească, în teren, încre
dere in forțele proprii, ambiție 
sportivă inaltă, putere de luptă 
și dăruire, răspundere față de 
cinstea care Ii se face, aceea do 
a li se încredința sarcina de a 
apăra prestigiul sportiv al țării.

Jucătorii echipei noastre na
ționale au arătat, adeseori, că 
au capacitatea de a se mobiliza 
pentru meciuri importante și de 
a furniza jocuri de calitate. Să 
nu uităm că, nu de mult, ta 
întilnirea de campionat Dinamo 
— Steaua, cei mai mulți dintre 
componenții lotului, jucînd ta 
echipele de club, au făcut do
vada posibilităților lor de a juca 
cu o mare ambiție, de a da un

(Continuare in pag. 4—5)

Râducanu (1)
Anghelini (2) G. Sandu (3) Sătmâreanu II (5) Lucuță (4) 

D. Georgescu (8) Dinu (6) Dobrin (10)
Lucescu (7) M. Sandu (9) Zamfir (11)

STADIONUL ,23 AUGUST**,  ORA 14 
Arbitru : H. J. Weyland (R. F. Germania)
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DIN MAGAZINELE DE SPECIALITATE
SPRE STADIOANE, PÎRTII Șl PATINOARE

Cum se realizează producția și desfacerea materialelor și echipamentelor sportive ?

Rojo 1 (11) Santillana (9) Quini (7) 
Villar (8) Pirri (6) Del Bosque (10)

Camacho (4) Miguelli (5) Benito (3) Sol (2) 
Miguel Angel (1)

SP AN IA ,\\\\\\\\\\\\vă

Este binecunoscută importanța pe care o au 
materialele și echipamentul sportiv pentru ca 
activitatea zilnică la antrenamente și concursuri 
să se desfășoare in bune condițiuni. De re
zolvarea corespunzătoare a acestor probleme 
sînt preocupate atît unitățile productive — din 
punct de vedere al respectării contractelor și 
calității — cît și comerțul, ca resort ce trebuie 
să asigure 
De altfel, aceste probleme sjnt ^precizate și în 
Hotărirea 
rie-martie 
le economice producătoare de material sportiv

o aprovizionare ritmică și abundentă.

Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- 
1973 : „Organele centrale și unități-

vor îmbunătăți calitatea materialelor, echipa
mentului și instalațiilor pentru sport, turism 
și agrement și vor diversifica și spori producția 
acestora, îndeosebi a articolelor sportive de 
lip popular'*.

Ca urmare a măsurilor recente privind asi
gurarea unui fond de marfă corespunzător și 
de bună calitate, și in acest domeniu se înre
gistrează eforturi sporite 
tuturor problemelor, fapt 
jul pe această 
numărul nostru

temă, pe 
de astăzi.

pentru 
reliefat 
care îl

rezolvarea 
și de grupa- 
publicăm în

Instantanee prin magazinele din București, Brașov, Pitești și Galați

Iarna se află pe undeva foar
te aproape, motiv pentru ca 
multi cetățeni să intre prin ma
gazine cu dorința de a-și pro
cura echipament și articole a- 
decvate practicării sporturilor 
specifice acestui anotimp. I-am 
însoțit și noi pe cumpărătorii 
din București, Brașov, Pitești 
și Galați în vizitele lor prin 
unitățile de desfacere specia
lizate.

MAGAZINUL „CABANA**.  
Unitatea, aflată în plin centrul 
Capitalei, dispune de un bogat 
sortiment. Foarte amabil șeful 
de raion, O. Badea, oferă 
bocanci de toate mărimile, să
niuțe la prețuri de 51, 85 și 
104 lei, bețe pentru schiuri de

65, 140 și 165 lei, legături pen
tru toate tipurile de schiuri. De 
fapt, tot ceea ce i se solicita 
era în măsură să ofere.

SUPERMAGAZINUL UNI
VERSAL „BRAȘOV**.  Afluență 
de cumpărători la raionul ma
terialelor sportive. De la șe
ful de raion, A. Takii, aflăm că 
există un fond de marfă cores
punzător : „Pină nu de mult, 
am avut o seamă de greutăți în 
ceea ce privește aprovizionarea, 
greutăți pricinuite de cele d»uă 
unități furnizoare, I.C.R.T.I. și 
I.C.R.M. în urma măsurilor 
luate, situația s-a remediat și 
acum dispunem de articolele 
mult solicitate. De altfel, pen
tru ca publicul să-și poată for-

ma o imagine cit 
privind articolele de 
existente in magazin am orga
nizat, Ia intrarea in raion, și o 
interesantă expoziție**.

MAGAZINUL NR. 12 — PI
TEȘTI. în vitrine și în rafturi : 
patine, schiuri, bocanci de tu
rism și schi, precum și alte nu
meroase articole și confecții de 
sezon. Ne adresăm responsabi
lului unității, I. Rădulescu, care 
ne spune : „Avem echipament 
și articole sportive pentru spor
turile de iarnă in modele va
riate, culori vii, tinerești. In 
ceea ce privește calitatea unor 
produse aș vrea să remarc fap
tul că, deseori, cumpărătorii

mai completă 
sport

Raid-anchetd realizat de :
M. FERRARINI, l.'GAVRILESCU, 

V. TONCEANU, T. SIRIOPOL

(Continuare in pag. a 3-a)

Citiți in paginile 4—5 ;
• Reportaje, cifre, statistici asupra meciului România—Spa
nia • Un sondaj în activitatea a cinci echipe bucureștene din 
diverse eșaloane competiționale • Alte știri, comentarii, clasa
mente, rezultate din activitatea fotbalistică internă și interna
țională

Cădere de cortină In „sportul alb“

MECIUL NASTASE - CONNORS
ÎNCHEIE FESTIV SEZONUL

Nu se putea mai fericită în
cheiere de sezon pentru iubi
torii „sportului alb“ din țara 
noastră. După cum am anunțat 
in numărul trecut al ziarului 
nostru, Capitala va fi, peste 
puține zile, gazda unei intilniri 
de tenis de maxim interes. Me
ciul Ilie Năstase — Jimmy 
Connors — pe care-1 va găzdui 
marțea viitoare Palatul sportu
rilor și culturii — aduce in fața 
publicului bucureștean doi din
tre cei mai reputați ași ai ra
chetei, laureați a numeroase și 
importante concursuri interna
ționale. Pentru a afla amă
nunte în legătură cu acest eve
niment sportiv deosebit, ne-am 
adresat — prin telefon — lui 
Ilie Năstase, aflat la Londra, 
unde participă Ia ultimul său 
turneu din cadrul Marelui Pre
miu FJ.L.T. Iată, in întrebări

și răspunsuri, interviul pe care 
l-am consemnat in cursul după- 
amiezii de ieri.

— înaintea sosirii la Bucu
rești, ce ne poți spune despre 
acest meci ? 
întrebare 
nostru.

— Este 
pe care-l 
tențiile mele s-au unit cu cele 
ale Federației române de tenis, 
pentru a organiza la noi o în- 
tilnire cu unul din marii cam
pioni de peste hotare. Alegerea 
a căzut, desigur, pe Jimmy 
Connors, care-mi este coleg de 
întreceri în circuitul internațio
nal de turnee, adversar reduta
bil și prieten in același timp. La

Radu VOIA

a fost prima 
pusă campionului

un proiect mai vechi, 
văd realizat acum, in

(Continuare în pag. a 8-a)



Turneul internațional de tenis al juniorilor
• Evoluție bună a juniorilor români și bulgari • Astăzi, finalele in turneul feminin

IIMGHIULAIIE ICIIIIIBIIATI IN DIVIZIA A Ol JUDO

terenurile Școlii 
în timp ce băieții 
sala „23 August", 
Aflăm că pentru 
finale și jucătoa- 
acces la ..23, Au-

Concursul internațional de 
tenis care se desfășoară in Ca
pitală, în organizarea clubului 
„Tot înainte", a continuat vineri 
Cu disputarea partidelor de sim
plu și a celor de dublu. Orga
nizatorii au operat o nouă 
schimbare în ceea ce privește 
locul întîlnirilor. Astfel, fetele 
au fost programate să joace în 
aer liber, pe 
sportive nr. 3, 
au rămas în 
la... căldură ! 
semifinale și 
rele vor avea 
gust".

în „sferturile" categoriei de 
virstă 15—16 ani, talentatul te- 
nisman Florin Segărceanu, de 
la Dinamo București, a reușit 
un rezultat surpriză, .eliminîn- 
du-1 pe favoritul nr. 1, Andrei 
Dîrzu' (Progresul). Segărceanu a 
cîștigat cu 6—3, 6—3. în semifi
nala cu A. Popovici (Tot înain
te), Segărceanu a trebuit, însă, 
să cedeze cu 3—6, 7—6, 1—6. 
Alte rezultate din 
Popovici — Zaharia 
6—4, - - - - --
mo) 
4—6, 
inte) 
6—0,

Sportivii bulgari au constituit

7—6,
„sferturi" : 

(Dinamo) 
2—6, 6—2 ; Manta (Dina-

— Iovănescu (Progresul) 
6—4, 6—3 ; Pană (Tot îna-
— Niculescu (Progresul) 
6—3.

" GIMNAȘTI DIN ȘAPTE ȚĂRI
LA ÎNTRECERILE DINAMOVIADEI
Sala Dinamo din Capitală va 

fi, la sfîrșitul săptămînii viitoa
re, gazda unei importante com
petiții internaționale de gim
nastică — Dinamoviada. Clubu
lui dinamovist bucureștean îi 
revine pentru a treia oară cin
stea de a organiza această în
trecere, aflată în prezent la cea 
de a XIII-a ediție.

în_ cadrul unei conferințe de 
presă, care a avut loc ieri la 
prînz, organizatorii au oferit 
reprezentanților presei ulitmele 
amănunte legate de acest con
curs. care reține atenția specia
liștilor și a iubitorilor de sport 
din multe țări europene. Și-au 
anunțat prezența la startul com
petiției gimnaști și gimnaste din 
șapte țări : Dinamo (masculin 
și feminin) România, Dinamo 
(m, f) U.R.S.S., Levski-Spartak 
(m. f) Bulgaria, Gwardia (m, f) 
Polonia,_ Dynamo (m, f) R.D. 
Germană, Dozsa (m) Ungaria, 
și Ruda Hvezda (m) Cehoslova
cia.

Firește, toate aceste cluburi 
vor evolua cu cele mai bune 
garnituri, astfel că întrecerile 
Dinamoviadei vor reuni sportivi 
de valoare ca Dan Grecu (Di
namo România), campion mon
dial și european la inele, Imre 
Molnar (Dozsa). 
campionatele 
Netusil și 
componenți 
slovac.

medaliat la 
europene. Jiri 

Ladislav Morava, 
ai lotului ceho-

=5

național

Ora 15 : 
C. Ind.

SIMBÂTA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 16 : Voința — C.S.U. 
Tg. Mureș (f. A). A.S. Armata
— Politehnica Iași (m. A),
I.E.F.S. — Politehnica Bucu
rești (m. A) ; sala Olimpia, 
ora 17,30 : Olimpia — Politeh
nica (f. A) ; sala Dinamo,, 
ora 17,30 : Dinamo — I.C.E.D. 
(m. A) ; sala Progresul, de la 
ora 17 : Progresul . — Crișul 
(f. A).

FOTBAL. Terenul „Barbu 
Văcărescu“, ora 14 ; LC.S.I.M.
— Triumf (Div. C).

POPICE. Arena Olimpia, de 
la ora 8 : finala campionatu
lui național la perechi femei ; 
arena Laromet, de la ora 8 : 
finala campionatului 
la perechi bărbați.

RUGBY. Teren Tei, 
Sp. Studențesc — T. 
C-ța (. Cupa Federației").

VOLEI. Sara Ciulești, ora
18,30 : I.E.F.S. — Universitatea 
Craiova (m) — meci 
drul „Cupei F.R.V." : 
C.F.R., ora 15,30 :
— Farul (B. m) ; ora ao.ov ; 
C.F.R. — Progresul București 
(B. m) ; sala Flacăra roșie, 
ora 17,30 : Voința — Universi
tatea ~ — -
18,30 : 
Buc.

I.E.F.S.
în ca- 
„Sala 

Electra 
18,30 :

București (B. n ; ora 
Spartac — Flacăra roșie 
(B. f).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Voința — C.S.U. 
Tg. Mureș (f. A), A. s. Ar
mata — Politehnica Iași 
(m. A), I.E.F.S. — Politehnica 
București (m. A) ; sala Olim
pia, ora 10 : Olimpia — Poli
tehnica (f. A) ; sala Dinamo,

sala „23 
Chavda- 
posesorii

o plăcută apariție în 
August", doi dintre ei, 
rov și Teodorov, fiind 
unor stiluri interesante de joc. 
La categoria 17—18 ani, primul 
l-a întrecut cu 2—6, 7—5, 6—4 
pe Florin Niță (C.S.U. Con
strucții), iar cel de-al doilea a 
dispus cu 6—2, 6—2 de Panta- 
zopol (Tot înainte). Alte rezul
tate : Orășanu (T.C.B.) — Pană 
6—3, 0—6, 7—6 J Bircu (T.C.B.) 
— Popovici (Tot înainte) 6—3.
6—3 ; categ. 13—14 ani (sfer
turi) : Segărceanu
(Ungaria) 6—2, 6—0 ; Antones
cu (Dinamo) — Kiss' (Ungaria) 
6—1, 6—4 ; A. Mirza (Tot îna
inte) — Koczka (Ungaria) 6—2. 
6—3 ; Szijarto (Ungaria) — Vlă- 

Czokonai

Miine, la Poiana Brașov

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CICLOCROS
din 

al cicliștilor — ciclo- 
întrecere care încheie 
sezon competițional al 
noștri.

in frunte cu Șt. Is- 
cîștigătorul recentului

Ghencea,
Olimpia :
10 : Glo-

5

descu (Tot înainte) 6—1, 6—4 ; 
in semifinale : Segărceanu — 
Antonescu 6—4, 6—2 ; Mirza — 
Szijarto 6—4, 6—1. Fete : 17—18 
ani (tur I) : Tuckova (Ceho
slovacia) — Szdko (Dinamo) 
6—0, 6—2; Dinu (Dinamo) — Bre- 
zina (Bulgaria) 7—6, 6—4 ; M. 
Romanov — Boboc (ambele Tot 
înainte) 6—1, 6—0 ; Elena Po
pescu (Dinamo) — Cosmina Po
pescu (Tot înainte) 6—1, 6—2 ; 
L. Romanov (Tot înainte) — 
Chaparova (Bulgaria) 6—0. 6—3; 
Mandlikova (Cehoslovacia) — 
Ionescu (Tot înainte) 6—2, 6—1. 
întrecerile continuă, sîmbătă și 
duminică, de Ta ora 8, la sala 
„23 August".

Ion GAVRILESCU

do

ca- 
vor

vîna-
alte-impușcînd. printre 

patru vulpi.
★

iazurile aflate admi-

cu

in 
se fac re- 

soiuri de 
mai căutate
sportivi — 

apele din ju- 
exemplu, s-a 

de 9 000

însă, că nu vă supărați dacă nu va 
marca el, el alți jucători din echi
pa noastră ! Pumnii strinși pentru 
oricare dintre ei !

ION MANEA, COMUNA RADO- 
MIREȘTI. Deci, sînteți 1 contra 3! 
Dar, cum arbitrul C. Ghiță este 
fostul portar al echipei Steagul 
roșu de acum 15 ani, l-ați biruit 
pe toți trei. Ghiță a apărat bu
turile acestei formații, pe vremea 
Iul Seredai, Hașoti, Fusulan, Proca, 
David etc.

Astăzi și miine sint progra
mate partidele din cadrul celei 
de-a IV-a etape a Diviziei 
A de judo. Toate cele patru 
triunghiulare se anunță echili
brate. La Timișoara, astăzi, 
se vor întîlni Dinamo Brașov, 
Universitatea București și 
Agronomia din localitate. De
sigur, favorită este formația 
brașoveană, învingătoare în 
partidele de pînă acum. Ar
bitri : L. Vasilescu, C. Ciolan 
și P. Cojocaru (București). S. 
Lucea (Arad) și M. Gherman 
(Brașov). Miine. la Arad, se 
întâlnesc echipele din subsolul 
clasamentului Politehnica Bu
curești (locul 9). C.S.M. Bor- 
zești (11) și Rapid Arad (12). 
Intilnirile acestui triunghiular 
sint deschise oricărui rezultat. 
Meciurile vor fi arbitrate de 
aceeași brigadă care conduce 

în vederea apropiatului sezon

REGULI MINIMALE DE ASIGURARE
PE PlRTIILE CENTRELOR DE SPORTURI DE IARNA

cazurilor izolate, 
conforme cu 

ale Fede- 
de schi,

T. FILIPESCU. BUCUREȘTI. Na- 
diei Comăneci, cea mai bună spor
tivă din lume, în 1975 (și sperăm 
Și

triunghiularul de la Timișoara. 
Tot miine, la Iași, se vor afla 
față în față formațiile I.E.F.S. 
(4). Politehnica Iași (5) și Uni
versitatea Cluj-Napoca (7). 
Așadar, un alt triunghiular 
ale cărui rezultate nu pot fi 
anticipate. Arbitri : V. Tosun, 
Gh. Mazilu și I. Epure (Bucu
rești). M. Popa (municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej) și V. Bur
lan (Bacău). In sfîrșit. la 
Miercurea Ciuc, fruntașa cla
samentului, Dinamo București 
va încerca să-și mențină pozi
ția în confruntările cu A.S.A. 
Tg. Mureș și cu echipa gazdă. 
Constructorul, revelația primei 
părți a campionatului. Arbi
tri : M. Platon, Gh. Ilie și R. 
Frăteanu (București). C. Roman 
(Miercurea Ciuc) și N. Purtuc 
(Brașov).

culoare galbenă, cu semnul ex
clamării la mijloc (ca în circu
lația rutieră).

5) Piftiile principale — în 
special cele de gol alpin, cum 
sint cele din Bucegi, Făgăraș, 
Paring, vor trebui balizate în 
așa fel ca și pe vreme de ceață 
să se poată efectua coborîri 
fără pericol de accidente sau 
rătăcire. F.I.S. recomandă ea 
balizele să fie numerotate înce- 
pînd de jos, din vale.

6) Trebuie asigurat un servi
ciu de prim-ajutor pe pîrtii 
printr-un . personal competent, 
calificat, înzestrat cu un mate
rial adecvat. Personalul trebuie 
să practice schiul în condiții 
foarte bune, să circule perma
nent pe pîrtii și să răspundă 
prompt la apelurile de ajutor 
transmise de turiști și semna
late în diferite puncte ale tra
seului.

7) Evacuarea accidentaților de 
pe pîrtii trebuie făcută cu ma
ximă rapiditate, în vederea in
tervenției de urgență (dacă e 
caAil) a corpului medical.

Existența reperelor de orien
tare, de dirijare a traficului 
sportiv, ca și permanența unui 
prim-ajutor calificat nu mai 
trebuie argumentate, ele inscri- 
indu-se definitoriu în sfera no
țiunii de turism superior or
ganizat. Solicitările naționale și 
internaționale ale stațiunilor 
noastre sportive de iarnă, repu
tația și avantajele ce decurg din 
aceste măsuri, pretind o aplicare 
neintîrziată, permanentă.

Mihai BARĂ

ANUNȚ
In conformitate cu pre

vederile Regulamentului 
antrenorilor, examenele de 
avansare — 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 candidați! la catego
riile a Il-a și I-a și pînă la 
data de 1 aprilie 1976 pen
tru candidații la categoria 
a III-a.

Instrucțiunile și progra
ma de examen se pot con
sulta Ia consiliile județene 
pentru educație fizică 
sport.

care echipa noastră a fost condu
să cu 2—0 )a București el a pus 
capăt lungii perioade de Inefica
citate a echipei noastre, reducind 
handicapul : 2—1. Scor final : 3—2 
pentru echipa României.

I. GHINESCU. COMUNA BO- 
TENI. Un catren pentru Dudu 
Georgescu, cîștigător al „Ghete! 
de aur" și golgeterul nr. 1 și in 
actualul campionat :

Dudu-al nostru nicidecum 
Nu se culcă pe-o ureche. 
A pornit din nou la drum, 
Ca să-i caute... pereche !

MATEI STAICU, BUCUREȘTI.
Cum a rămas pe dinafară re

prezentativa de fotbal a Angliei, 
la turneul final al C.M. din 1974 ? 
Pierzînd in fața Poloniei cu 2—0 
la Chorzow șl nereușind la Lon
dra decît un neașteptat 1—1, care 
a adus-o In grupă pe locul al doi
lea. Este adevărat că englezii au 
dominat net în cel de-al doilea 
meci, dar la F.I.F.A. n-a plecat 
decit rezultatul. Comentariile au 
rămas la Londra !

Ilustrații : N. CLAUDIU

Miine, Poiana Brașovului găz
duiește ultimul campionat 
acest an 
crosul — 
un bogat 
rutierilor

Vineri 21 noiembrie sînt pro
gramate exercițiile liber alese 
băieți, sîmbătă exercițiile pen
tru fete, iar duminică finalele 
pe aparate.

Ne aflăm în ajunul deseni- 
derii sezonului de vînătoare la 
iepuri, cel mai căutat și popu
lar vînat. Pînă atunci, însă, 
vînătorii continuă să cutreere 
fondurile asociațiilor unde pot 
împușca rațe și gîște sălbatice, 
sitari, sau participă la vînăto- 
rile colective la porci mistreți, 
sau la combaterea răpitorilor. 
Un grup de vînători de la 
A.V.P.S. sectorul 1 București 
a efectuat două reușite par
tide de vînătoare la mistreți, 
recoltînd opt exemplare (4 pe 
fondul Beciu jud. Teleorman), 
cel doborît de Constantin Ti.șu 
constituie un trofeu echivalent 
cu o medalie de aur. La sec
torul 5. tot din București, vî
nătorii, ' 
trate -
concurs pe țară la skeet, ing. 
T. Negulici și M. Liță, au par
ticipat la o serie de acțiuni de

Dinamo I.C.E.D. 
(m. A) ; sala Progresul, ora 
10 : Progresul — Crișul (f. A)’.

FOTBAL. Terenul Progresul, 
ora 10 : Progresul — Metalul 
Mija (Div. B) ; terenul Voin
ța, ora 10.30: Voința — Steagul 
roșu Brașov (Div. B) ; stadio
nul Republicii, ora 10 : Uni
rea Tricolor — Șoimii TAROM 
(Div. C) ; terenul Electronica, 
ora 10 : Electronica — I.O.R. 
(Div. C) ; terenul Sirena, ora 
10 : Sirena — Tehnometal 
(Div. C) ; terenul .Barbu Vâ- 
cărcscu", ora 10 : Automati
ca — Rapid Fetești (Div. C) ; 
terenul Flacăra, ora 10: Fla
căra roșie — Olimpia Giurgiu 
(Div. C) ; terenul Laromet, ora 
10: Electrica Titu —- Recolta
Stoicănești (Div. C).

RUGBY. Terenul 
ora 10 : Steaua — 
terenul Gloria, ora 
ria — Rulmentul Bîrlad (me
ciuri In cadrul „Cupei Fede
rației").

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul (str. Dr. Staicovici), de 
la ora 9 : Progresul — Voința 
(f) ; sala de Ia stadionul Re 
publicii, de la ora 9 : Locomo
tiva — Constructorul Hune
doara (m) — meciuri în ca
drul campionatelor divizio 
nare.

VOLEI. Sala Giulești, ora
10,30 : Rapid — C.S.M. Delta 
Tulcea; sala Olimpia, ora 11,30; 
I.E.F.S. — Știința Bacău (f); sa
la Progresul, ora 11,30: Univer
sitatea Craiova — I.E.F.S. (m)
— meciuri în cadrul „Cupei 
F.R.V.* * * 5 * 1 2 34 ; sala institutului pe
dagogic, ora 9 : Unirea — Pe
nicilina Iași II (B. f) ; sala 
Flacăra roșie, ora 10 : I.T.B.
— Ceahlăul P. Neamț (B. f.).

Traseul pe care se va alerga 
va fi omologat de comisia teh
nică în cursul zilei de astăzi, 
care va stabili, în funcție de 
dificultățile acestuia, numărul 
de ture pe care le vor avea de 
acoperit cicliștii în cadrul fie
cărei categorii. Traseul pe care 
se va concura măsoară 2500 m 
și cuprinde poteci ce străbat un 
teren cu profil deosebit 
variat.

Startul se va da din fața 
banei Vînătorul. Primii care 
pleca în cursă sînt juniorii mici, 
la ora 9,30. Apoi vor lua startul 
juniorii mari, iar campionatul 
seniorilor va încheia întrecerile 
organizate de F.R.C., in colabo
rare cu A.S. CIBO Brașov.

combatere a dăunătorilor 
tului, 
le, și

In 
nistrația A.G.V.P.S. 
populari masive 
pești dintre cele 
de către pescarii 
caras și crap. în 
dețul Bihor, de 
introdus o cantitate ........
kg, la fel și în bălțile din ju
dețele Alba, Prahova etc. în 
bălțile din preajma Capitalei, 
unde obișnuiesc să pescuiască 
mii de bucureșteni, s-au făcut 
în toamna aceasta repopulări 
cu cantități mari de caras și 
crap, ca de pildă în bazinele 
de pe șoseaua Olteniței. Măriu- 
ta, Pasărea I. II, III și IV, a- 
narținind de A.V.P.S. sectorul
5 — 20 tone ; la Tunari, Ște- 
fănești, Boltaș sectorul 1 —
16,5 tone : la B<'rconi I. II și 
Dobroni (A.V.P.S. Dinamo) ca 
si în bălțile aflate în gospo
dărirea altor asociații.

Pescuitul la pești nerăpitori 
nu mai dă rezultate în această 
perioadă. în unele bălți, în 
special în cele cu stuf mult și 
în Dunăre mai... cade cite un 
răpitor, știucă. biban sau, mai 
rar, șalău. (T. R.).

DUMITRU THEODOR, BUCU
REȘTI. La Split, in preliminariile 

' campionatului european de baschet 
(Grupa A) : Turcia — Olanda 
71—64 (43—34). Presupunind că sin- 
tețl un pasionat al statisticii sper 
că v-am făcut... fericit cu acest 
rezultat care vă lipsea.

MARCELA GEAMBAȘU, RO
ȘIORII DE VEDE. Ap vrea ca Du
du Georgescu să înscrie două go- 

in meciul de miine. Sper.

Dezvoltarea impetuoasă a bazei 
materiale a sporturilor de iarnă, 
cu deosebire a mijloacelor me
canice de urcare (telecabine, te- 
lescaune. schilifturi) și a parcu
lui aferent de pîrtii a dus la 
creșterea considerabilă a numă
rului de practicanți ai schiului. 
La aceștia se adaugă categoria, 
din ce în ce mai numeroasă, a 
turiștilor străini veniț.i in sta
țiunile sportive pentru vacanța 
de iarnă și numărul, relativ con
stant, al sportivilor de perfor
manță, categorii calitative dife
rite care participă la traficul 
sportiv pe pîrtii, aflat — în ul
timele sezoane — la o concen
trație din ce în ce mai mare.

Această afluență necesită,_ din 
considerente multiple, măsuri 
organizatorice și funcționalități 
superioare. Unul dintre ele este 
securitatea turistului, și a schio
rului de performanță pe pîrtii, 
aspect pentru realizarea căruia 
ne propunem să prezentăm cî- 
teva reguli minimale care, a- 
doptate șj puse efectiv în prac
tică în stațiunile sportive de 
iarnă, ar crea condițiile de rea
lizare ale acestui deziderat. Con
secința imediată ar fi reduce
rea accidentelor de schi prin 
starea de prevenție obținută, ca 
și o operativitate maximă, jn 
soluționarea (.— 
Aceste condiții, 
normele de securitate 
rației internaționale 
sint •

1) Schiorii trebuie să fie in
formați, prin afișaj la stațiile 
de plecare ale mijloacelor de ur
care, asupra gradului de dificul
tate a pîrtiilor aflate la dis
poziția lor. Culorile, balizelor 
(însemnelor) vor fi în ordinea 
creseîndă a dificultăților : verzi, 
albastre, roșii și negre.

2) Pîrtiile trebuie anunțate 
„deschise" sau „închise", după 
caz, adică' după starea lor, tot 
la stațiile mijloacelor de ur- 
caro.

3) Trebuie făcute avertizări 
schiorilor — la stațiile telefe
ricelor — asupra pericolelor de 
avalanșe. Pentru masivii mun- 
toși întinși, cum sînt Bucegii, 
Făgărașul, Parîngul. sint nece
sare și scurte prognoze meteo
rologice, spre a se evita excursii 
și deplasări în condiții impro
prii sau periculoase.

4) Pe pîrtii. obstacolele difi
cil de observat vor fi semna
late prin balize triunghiulare de

în 1976) :
Dintre fete, repede 
S-a distins prin rezultate 
Și a dovedit că e 
O fată și... jumătate !

I. C., MANGALIA. Numele 
cial" al lui Titus Ozon, actualul 
antrenor al lui F.C. Brăila ? Tjțus 
Ozon. Poartă acest nume de la ve
nirea lui pe lume !

AURA DORU, BUZĂU. Rosewall 
a fost finalist la Forest Hills, în... 
1955, iar în anul următor a ieșit 
învingător în acest turneu, între- 
cîndu-1 pe Hoad. care de mult a 
spus adio tenisului. Să admirăm 
tenacitatea lui Rosewall, dar la 
anii lui, să ne mire mai mult ma
rile performante pe care continuă 
să le obțină, decît înfrîngerile. îmi 
dați dreptate ?

IANCU DIMA. FOCȘANI. 1. Con
semnăm cu plăcere faptul că, la 
Galați — oraș pe care l-ați vizitat 
recent — columbofilia a luat o 
mare dezvoltare. Pe cînd și la... 
Focșani 7'2. Cornel Pavlovici este 
actualmente antrenor la Avîntul 
Urziceni, în Divizia C. A fost un 
jucător talentat, chiar dacă n-a 
reușit performanța despre care ne 
întrebați dv. Dar, într-un meci cu 
reprezentativa R.D. Germane, în
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Activitatea sportivă, fie de 
performanță, fie de masă, ne
cesită o gamă largă de artico
le, pe care industria noastră 
are toate condițiile de a le pro
duce intr-un sortiment variat 
și de bună calitate. Sarcina ca 
acestea să ajungă la îndemîna 
cumpărătorilor revine unități
lor specializate ale comerțului. 
Pentru Capitală și pentru ju
dețele Ilfov, Ialomița și Teleor
man această răspundere revine 
întreprinderii pentru difuzarea 
materialelor sportive (I.D.M.S.).

„De la cele aproape 40 de

magazine existente in Capitală 
și in cele trei județe, cetățenii 
își pot procura cele mai diverse 
articole de sport sau turism — 
ne spune Dumitru Borozia, șe
ful biroului comercial articole 
sport, accesorii auto. Pentru a- 
ceasta avem încheiate o serie 
de contracte cu furnizorii, în 
așa fel incit să existe o apro
vizionare ritmică și în concor
danță cu cerințele pieții. Spre 
exemplu, acum ne preocupă in 
mare măsură materialele nece
sare sezonului de iarnă, schiuri, 
săniuțe, patine. In această di-

Pi STADIOANELE NOASTRE Șl DIN MULTE ALTE ȚARI...
Există în cadrul întreprinderii 

bucureștene „Flacăra roșie**  un 
atelier pe care oamenii îl nu
mesc... „atelierul sportivilor". De 
aici sint expediate anual, apro
ximativ 50 0U0 de mingi de fot
bal, volei și handbal spre toate 
zonele țârii și spre numeroase 
țări ale Europei. „Cunoscînd exi
gențele tot mai crescinde ale be
neficiarilor interni și externi — 
ne spunea tovarășul Mihai De- 
selnicu, directorul întreprinderii 
..Flacăra roșie" — colectivul ce 
formează atelierul de mingi se 
preocupă permanent de realizarea 
unor produse de bu«ă calitate, 
competitive cu cele efectuate de 
firme cu renume. Două cifre sini, 
credem, semnificative în acest 
sens. Dacă în 1973 am realizat, 
pentru amatorii de sport din țara 
noastră, aproximativ 25 000 de 
mingi, în 1975 numărul acestora 
a depășit cifra de 34 000. Totoda
tă, in cadrul ' - - -
mărește cu 
unei materii 
calitate".

Spațiul nu 
răni numele 
cu migală și, 
pasiune, își pun „semnătura" pe 
fiecare produs realizat in atelie
rul mingi. Dar, nu-i putem o- 
mite pe meșterul Petre Muntea-

nu — șeful atelierului, Ion Du- 
mitrache, Grigore Stan, Constan
tin Dumitrescu, Petre Teodores- 
cu și Marinaș Atanase, cîțiva 
dintre cei 64 de pregătitori, cro
itori și cusători, realizatori ai 
mingilor cu marca „Flacăra ro- 
șie-.

recție se înscrie și înființarea — 
în cel mai scurt timp — unui 
nou magazin ce se va deschide 
pe B-dui Maghcru. nr. 22, în 
locul fostei expoziții de auto
turisme".

O altă problemă importantă o 
constituie și aceea a modului 
în care furnizorii își respectă 
obligațiile din toate punctele de I 
vedere, cantitativ și calitativ. 
Principalii furnizori sînt Minis
terul Industriei Ușoare (prin 
fabricile „Flacăra roșie" și 
INOX din București, „Căpri
oara" Sebeș și „Emailul roșu" 
Mediaș), Ministerul Economiei 
Forestiere (prin I.P.L. Reghin), 
industria locală (prin unitățile 
din Oltenița, Fălticeni, Urzi- 
ceni și Iași) și UCECOM. In 
ceea ce privește livrarea la 
timp a produselor nu există di
ficultăți, „Flacăra roșie", I. L. 
Oltenița și I. L. Fălticeni nu- 
mărîndu-se printre cele mai 
receptive unități.

Marian GHIOLDUȘ Emanuel FÂNTANEANU

La Ministerul Industriei Ușoare

Preocupări peniru diversificarea produselor
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întreprinderii se ur- 
atenție și obținerea 
prime de mai bună

ne permite să 
tuturor celor 

în egală măsură, 
„semnătura"

inse- 
care,

Este cunoscut faptul că între prin
cipalele furnizoare de echipament și 
material sportiv se află unități ale 
Ministerului Industriei Ușoare. Ni s-a 
părut, deci, util să investigăm preo
cupările care există în acest sector 
în ceea ce privește calitatea și can 
titatea articolelor respective, precum 
și varietatea sortimentelor.

Qințr-o discuție pe care am avut-o 
la Direcția generală comercială a 
M.I.U. cu tov. Elena Caplea a reieșit 
că unitățile specializate produc o 
gamă variată de articole sportive, în 
cantități îndestulătoare. Totodată s-au

luat măsuri pentru diversificarea pro
duselor, fiind create modele noi, care 
să corespundă mai bine exigențelor 
sportivilor de performanță, s-au in
trodus piei cu caracteristici îmbună
tățite pentru confecționarea mănușilor 
de box, a ghetelor de fotbal, rugby, 
de patinaj artistic etc. Pentru unele 
articole de atletism a fost creat un 
atelier special la întreprinderea „So
lidaritatea" din Oradea.

In ceea ce privește producția de 
mingi, ' 
pentru 
ventile 
odată, 
în alb 
creată , _ r___ , - ,___
tru mingi din material plastic, care se 
folosesc cu precădere în școli. Impor
tant ni se pare însă faptul -- J:- 
punct de vedere calitativ ele 
respund încă exigențelor.

Referindu-ne la articolele 
sporturile de iarnă, am notat 
ultimul timp, s-au luat măsuri 
îmbunătățirea calității patinelor, ._. 
în viitor se preconizează găsirea unei 
soluții pentru producerea bocancilor 
de schi cu stramere, care pină acum 
se importau.

Mergînd pe ideea confruntării pro
duselor cu beneficiarii, se va organiza 
în luna decembrie de către C.N.E.F.S., 
împreună cu ministerele producătoare 
o expoziție de articole și echipament 
sportiv, in urma sugestiilor venite din 
partea sportivilor, antrenorilor și altor 
cadre de specialitate, se va întocmi 
un program de lucru comun pentru asi
milarea acelor produse care se dove
desc a fi cele mai solicitate.

Aurelian BREBEANU

există o cantitate suficientă 
fotbal, baschet, handbal cu 
prin injecție. Au intrat, tot- 

în producție de serie și mingjle 
și negru. De asemenea, a fost 
o capacitate de producție pen-

I
I
I
I

Instantaneu în parcul „Peste Vale" din Piatra Neamț, gazdă a unui 
interesant concurs al pionierilor și școlarilor intitulat „Crosul de 

toamnă", organizat in cadrul „Cupei tineretului**

Foto : Emil BUCUREȘTEANU

„CUPA TINERETULUI"
întreceri entuziaste în

în această perioadă, pretutin
deni in țară, se desfășoară în
treceri în cadrul competiției de 
masă cu caracter republican 
„Cupa tineretului**.  Zilnic, în 
scris sau telefonic, coresponden
ții ziarului ne aduc la cunoș
tință noi acțiuni sportive in 
cadrul popularei competiții. Din 
acestea, reținem citeva :

INTENSA ACTIVITATE
SPORTIVA A CONSTRUCTO
RILOR DE AUTOCAMIOANE. 
Constructorii de autocamioane 
din orașul de la poalele Tîm- 
pei, sînt angrenați continuu în- 
tr-o intensă activitate sportivă 
de masă. Firesc, tinerii brașoveni 
sînt prezenți și la întrecerile 
din cadrul actualei ediții a „Cu
pei tineretului**.  Se bucură de 
mult succes campionatele aso
ciatei — la 7 discipline — în 
care au fost angrenați circa 
3 000 de angajați. (Carol GRU- 
IA-coresp.).

cadrul primei etape
județului. Numărul participan- 
ților se estimează la 10 000, Iar 
disciplinele la care se întrec tine
rii sînt : tenis de masă, șah, atle
tism, handbal și fotbal. Eviden
țieri speciale merită asociațiile 
sportive din comuna ltimnicelu 
(400 participanți), Movila Mirc- 
sii (425), Victoria (300), Slăncu- 
ța (280) și Jirlău (320).

I
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CiNO RESPONSABILUL ESTE UN BUN COMERCIANT
(Urmare din pag. I)
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„AMĂNUNTELE"!

IN COMUNE, ACELAȘI IN
TERES SPORIT. Un frumos în
ceput s-a semnalat in județul 
Brăila. In multe asociații spor
tive din întreprinderi, institu
ții, școli, comune se desfășoară 
concursuri de handbal, fotbal, 
atletism. în orașul Brăila, de 
pildă, elevii din 11 licee (circa 
1300) au participat la un cros ; 
la bazinul de 
zează întreceri 
de 10—14 ani 
campionate de 
pe) și handbal 
tru elevi ; în școli sint în curs 
întreceri de tenis de masă și 
șah.

Bune rezultate in angrenarea 
tinerilor s-au obținut. în mod 
special, în 23 de .comune ale

IN SĂLILE ȘI PE BAZELE 
SPORTIVE DIN CAPITALA 
vor avea loc, azi și miine, nu
meroase acțiuni. Am reținut 
dintre acestea : simbătă : șah 
- sălile C.P.B., I.C.S.I.M., Com
plexul „23 August**,  întreprin
derile „Vulcan**  și Electromag
netica, IPROMET, Confecția, 
Școala nr. 192, stadionul „Voin- 
ța“ ; tir — poligonul „Tinere
tului14 ; tenis de masă — sălile 
C.P.B. și I.C.S.I.M., Complexul 
„23 August44, Vulcan, Electro
magnetica, IPROMET, stadionul 
„Voința44 ; duminică : șah — 
Complexul „23 August44, Vulcan, 
Electromagnetica, Liceul Elec
trotehnic, Confecția, Liceul nr. 
14, $c. gen. nr. 183 ; tenis de 
masă — Vulcan, Electromag
netica, IPROMET ; inot — ba
zinul Floreasca.

La raionul <ie specialitate al magazinului „Victoria**  din Capitală se află 
un bogat sortiment cu articole de sezon

Foto: D. NEAGU

și-au exprimat mulțumirea față 
de cele realizate de întreprin
derea de tricotaje „Drapelul 
Roșu" din Sibiu și Fabrica de 
confecții din Tg. Mureș".

MAGAZINUL „MODERN" — 
GALAȚI. Prezentarea atrăgă
toare a mărfurilor, varietatea 
produselor, solicitudinea față de 
cumpărători, iată citeva ele
mente ce asigură vînzări de a- 
proape două milioane lei lunar 
la raionul de specialitate. Imr 
portant este și faptul că maga
zinul reușește să satisfacă pe 
deplin cerințele și exigențele 
exprimate de cluburile și aso-

ciațiile gălâțene și chiar 
județele limitrofe. Amintind 
despre solicitudinea colectivului 
ce lucrează aici, am notat nu
mele șefului de raion, Dionisie 
Chirac, cu o vechime de peste 
15 ani în această activitate, și 
pe cele ale vînzătoarelor Maria 
Hinsa, Sofia Steatulat și Anicu- 
ța Neaeșu, care, zilnic, răspund 
prompt la solicitările cumpără
torilor. Am reținut totodată și 
opiniile favorabile ale unor ce
tățeni — prof. Gh. Plesnilă, 
prof. I. Mușat, Gh. Bordei, re
feritoare la calitatea materialu
lui și echipamentului realizat 
la „Fabrica de confecții" Bucu
rești, „Drapelul Roșu" Sibiu și 
„Flacăra Roșie" București.

Conslalările referitoare la citeva din aspectele privind produ
cerea și desfacerea materialelor și echipamentului sportiv 
către populație reflectă preocuparea tuturor — furnizori, be

neficiari — de a diversifica continuu gama acestora, de a satisface 
exigențele sportului de masă și de performanță, de a răspunde so
licitărilor mereu crescinde ale cetățenilor. Avind in vedere sarcinile 
ce revin producătorilor și comerțului, se impune, pe de o parte, o 
tot mai sporită atenție față de calitatea produselor, de realizarea 
acestora la un nivel superior, iar pe de alta, de a se manifesta 
o permanentă grijă, printr-o aprovizionare ritmică, față de cerin
țele cumpărătorilor.

in plin centrul Capi
talei, pe strada Stanis
las Cihoschi din veci
nătatea Academiei de 
Studii Economice, aco
lo unde ființează Liceul 
nr. 21, mai bine de 2 000 
de elevi și eleve soli
cită insistent — și în
dreptățit — să lucreze 
efectiv în noua sală de 
sport dată în folosință, 
după scripte, cu un an 
în urmă. Sală nouă, as
pectuoasă, dar 
parcă, nu este 
dine.

Urmărim cum 
fășoară o oră de 
ție fizică. O 

prof. Rita Dvorjak. E- 
xerciții de ansamblu, 
lucru pe „ateliere". To
tul decurge intr-o or
dine și disciplină ire
proșabile. De reproșat 
este, totuși. ceva : 
și anume, faptul că 
nimeni nu s-a gîndit 
să deschidă măcar o 
fereastră. încercăm să 
aducem corectivul ne
cesar, manevrînd cu 
discreție una din insta
lațiile ferestrelor late
rale. Fără efect. O 
nouă tentativă se în
chei cu același rezultat. 
Renunțăm, pentru că
nu mai există nici o în
doială : instalațiile ele
deschidere sint inutili
zabile.

O prezență mai înde
lungată în sala de sport 
ne oferă și alte... sur-

înot se organi- 
pentru pionierii 

; se desfășoară 
fotbal (12 echi- 
(13 echipe) pen-

prize asemănătoare. De 
pildă, o parte a pardo
selii, cea aflată In drep
tul caloriferelor, 
vizibil deteriorată, 
plicația : orificiile 
loriferelor neflind 
fect etanșeizate, apa se 
orelinge permanent pe 
pardoseală. După a- 
ceea : podeaua pro-

priu-zisă devine un fel 
de primejdie continuă 
pentru acuratețea echi
pamentului elevilor 
deoarece la cele mai u- 
șoare plonjoane, vop
seaua — de o calitate 
îndoielnică — se impri
mă masiv.
chiloții sau ciorapii 
nuanțe deschise 
verdele strident 
delei. Cu cîtă 
ciune ne arată 
Eugen Flcșariu, 
tor-adjunct al liceului, 
cîteva perechi de tri
couri supuse spălării ; 
nu mai există absolut 
nici un indiciu că 
au avut inițial, să 
cern, o culoare albă 
galbenă.

Să mal notăm : 
roți pe cale de degra
dare, deoarece apa de 
la ultimele ploi s-a irv-

Trlcourile, 
în 

prind 
al po- 
amără- 

prof. 
direc-

ÎN JUDEȚUL SALAJ, AC- 
ȚIUNI CONTINUE. După star
tul festiv al „Cupei tineretului", 
pe tot cuprinsul județului Sălaj 
au continuat întrecerile, elo 
desfășurîndu-se atît la probele 
incluse în program, cît și la 
alte discipline. La Zalău, Ji
bou, Șimleul Silvaniei, Cehul 
Silvaniei, Român ași, Crasna, ca 
să numim doar cîteva localități, 
tineri și tinere s-au întrecut 
la atletism, cros, handbal, fot- 

mini-fotbal, volei.

filtrat prin citeva 
restre (care o dată des
chise. cind 
de serviciu a făcut cu
rățenie, n-au mal putut 
fi ferecate) precum și 
imposibilitatea montării 
unor aparate de gim
nastica (in special pră
jini șl frînghii) în
trucât plafonul nu are

prevăzute instalații in 
acest scop.

Din actele existente 
Ia administrația liceului 
rezultă că sala de sport 
urma să fie predată be
neficiarului de uz (con
ducerea liceului nr. 21) 
în luna septembrie 1974. 
Minusurile semnalate 
mai sus au determinat, 
însă, școala să refuze 
recepționarea. Și, totuși 
constructorul (I.C.M. 1) 
a operat livrarea, de
oarece, beneficiarul de 
investiție (adică 
D.G.D.A.L. — Direcția 
generală pentru dez
voltarea construcțiilor 
de locuințe social-cul- 
turale șl administra-

locativă, prin lng. 
Sanda Grigoraș) a 
semnat încheierea exe
cutării lucrării, fără a 
mai ține seama de ne
cesitatea efectuării retu
șurilor. Evident, în ideea 
că acestea se vor execu
ta ulterior.

De aici tot cortegiul 
de nemulțumiri — tele
foane cu constructorul 
(inițial cu in&. Voicu, 
responsabilul tehnic al 
lucrării și, apoi, după 
trecerea acestuia pe un 
alt șantier, cu ing. Ște- 
fănescu) încheierea u- 
nor minute suplimenta
re (ultima datînd din 
luna mai anul curent), 
intervenții pe la diferite 
foruri tutelare etc etc. 
în toate cazurile, timp 
pierdut, discuții fără 
nici o finalitate. Fiindcă 
sala de sport a Liceului 
nr. 21 prezintă și acum 
aceleași neajunsuri ca și 
Ia recepția propriu-zisă.

Ce mai așteptați tova
răși de la I.C.M. 1 ? Oa
re trebuie să vină alțl 
constructori, de la o în
treprindere de 
similar pentru 
lucrarea dv., 
v-ați angajat 
xecutați fără 
carență ?

un profil 
a finaliza 
pe care 
să o 

nici o

T. BRĂDEȚEANU
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PREOCUPĂRI, REALIZĂRI, LIPSURI IN ACTIVITATE,
LA CINCI ECHIPE, DIN DIVERSE EȘALOANE

I RA1D-ANCHETĂ, |
j LA CLUBURI
| Șl ASOCIAȚII
f DIN CAPITALĂ f

Miercuri dimineața, 5 reporteri ai ziarului nostru 
au vizitat tot atitea echipe bucureștene care 
activează in diverse eșaloane competiționale 

ale sportului cu balonul rotund. Intenția lor a fost 
aceea de a urmări cele mai importante aspecte 
din activitatea acestora, de a surprinde fiecare co
lectiv cu multitudinea lui de probleme cotidiene cu 
care s-a confruntat în momentul dat. Firește, in 
acele ceasuri ale popasului-investigator, reporterii

noștri au înregistrat unele lucruri pozitive, atît pe 
planul desfășurării activității de instruire cit și al 
problemelor curente cu caracter organizatoric, dar 
s-au intîlnit și cu minusuri care mai grevează asupra 
calității rezultatelor, afectind îndeplinirea exemplară 
a obiectivelor înscrise in planurile de activitate a 
respectivelor cluburi și asociații sportive. Dar iată 
constatările reporterilor noștri.

LA RAPID:
DOTĂRI MODERNE NEUTILIZATE

încă de Ia ora 8 dimineață, 
pe terenurile stadionului Giu- 
iești — e vorba de mini-tere- 
nurile de baschet, volei și 
handbal, asfaltate și de zgură 
— forfota copiilor și junio
rilor era In toi. Fiecare gru
pă executa programul-lecție 
înscris în agenda antrenoru
lui. Aflăm că vechea problemă 
creată prin dezafectarea acelui 
teren de antrenament, pe care 
•e construiește o sală de sport, 
continuă să impieteze asupra 
eficientei instruirii. Baza spor
tivă „Electra", la care s-a a- 
pelat, in vară, nu prezintă o 
soluție, deoarece este neco
respunzătoare calitativ ; in 
plus, sint riscante anumite îm
bunătățiri aduse acesteia, în- 
irucît, se pare, că și ea va 
fi supusă unei metamorfozări 
ea destinație.

...Pe terenul mare, apare și 
echipa de seniori, cu trei ab- 
■ențe cauzate de cerințele lo
turilor de tineret, una medi
cală (Petcu) și o reintegrare în 
Socesul de instruire (Florin 

arin, după o lungă stare 
gripală). Antrenorii, Ion Mo
toc și Vasile Copil, execută cu 
Întreg lotul un scurt și variat 
program de încălzire ; urmea
ză o „miuță" de 40 de minu
te, fiecare jucător avînd drep
tul să atingă o singură dată 
mingea. Terenul este moale și 
foarte alunecos. Pentru îngre- 
unarea jocului, fotbaliștii au 
fost obligați să fie încălțați cu 
teniși. „După-amiază, ne spu
ne Vasile Copil, mai avem un 
Joc-școală cu echipa Granitul". 
Ion Motroc completează : „In 
ce privește volumul și inten
sitatea antrenamentelor, ne a- 
propiem de cerințele exprima
te la ultima ședință cu facto
rii de răspundere din fotbal.

LA C.P.L. PIPERA :
FOTBALUL FACE 

CU ATELIERUL
C.P.L. Pipera este o echipă 

fruntașă (locul 6 din 20 de 
participante) în campionatul 
categoriei „Onoare". Obiectivul 
ei, pe care acum îl mărturi
sește public, este promovarea 
in Divizia C, de care a fost 
foarte aproape, cu un an și doi 
ani în urmă, cînd a terminat 
competiția pe locul secund.

Cînd am venit noi în ma
rele combinat de industrializa
rea lemnului, 13 din cei 16 
componenți ai echipei, anga
jați ai lui „C.I.L.", erau aple
cați peste uneltele lor de mun
că. L-am găsit pe fundașul 
stînga Marian Bocai, în secția 
„binale", mînuind cu sîrg, alb 
de rumeguș, mașina de șlefuit: 
pe economistul Gabriel Stanciu, 
cufundat între dosare, pe Au
rel Iordăchescu, lingă freza 
sa, pe Ștefan Popescu stru
nind strungul, pe lăcătușul 
Dan Călugăru, lucrînd în a- 
telierul mecanic central. Și 
lista ar putea continua.

.Preocuparea noastră, ne spu
ne președintele secției fot
bal. Ninel Popescu, șeful ser
viciului „Export" (pînă nu de

Trebuie să umblăm insă Ia co
rectări serioase privind con
ținutul instruirii".

Am înregistrat în această vi
zită de documentare și alte 
aspecte : la magazia de echi
pament abundentă, multă ordi
ne, curățenie și ambianță plă
cută, creată de vechiul ei res
ponsabil Florea Tănase. O sin
gură doleanță : nu există o us- 
cătorie a echipamentului, totul 
se rezolvă prin utilizarea po
dului, la temperatura pronos
ticată de meteorologi ; vesti
arele sint și ele dotate și as
pectuoase ; camera de oxige
nare există de aproape 3 ani 
in același stadiu de... nefoiosi- 
re. Șezlongurile de recuperare 
așteaptă rinduite frumos in 
fata fiecărei guri de oxigen, 
dar nimeni nu se preocupă de 
instalarea tuburilor aflate și 
ele pe undeva... ; în apropierea 
bazinului a fost amenajată o 
saună folosită de halterofili, 
baschetbaliste, dar nu și de 
fotbaliști care preferă... sauna 
de Ia Baia centrală pentru care 
se plătește aproximativ 1600 
lei lunar (?!?). Este surprin
zător cum acest circuit mo
dern de refacere, nu este deloc 
folosit. Cu ani în urmă, cînd 
s-au pus în aplicare toate a- 
ceste măsuri atît de necesare 
obținerii marii performante, 
s-au făcut anumite eforturi bă
nești și organizatorice. In sfîr- 
șit, un ultim aspect negativ, 
pe care l-am întîlnit aici și îl 
întîlnim frecvent in cabine în 
momentul terminării antrena
mentelor : echipamentul, ud 
și plin de noroi, este aruncat 
Pe jos și călcat în picioare 
fără cea mai mică jenă. Ma
gazinerul îl strînge cu durere 
în suflet...

Stelian TRANDAFIRESCU

CASĂ BUNĂ
SI ȘCOALA

mult jucător la Metalul șl 
Progresul București), este să 
fortificăm pe toți componen- 
ții echipei, deopotrivă, pe plan 
social și sportiv. Avem oameni 
în școala de maeștri, oameni 
in schimbul II și III. cărora 
nu Ie facilităm rocade, lu
crînd în acord global. Toți se 
pregătesc însă cu seriozitate, 
împletind, după caz, producția, 
școala și fotbalul".

Am trecut apoi în revistă, 
însoțiți de Teodor Sebe, in
structor sportiv, fost antre
nor al echipei, baza materială 
a lui C.P.L. Pipera : terenul, 
al lui G.I.G.C.. mustind de 
apă, cu gazonul deteriorat, 
suportînd antrenamentele și 
jocurile a șase echipe. Echi
pament îndestulător, vestiarul, 
îndrăznim să spunem, modern, 
în care băieții îmbrăcați în 
culorile sugestive galben-ver- 
de se pregăteau, acum la sfîr- 
șitul programului, să plece sub 
conducerea lui Viorel Popescu 
(fostul fundaș al Progresului) 
la un „amical" cu Sirena.

Ion CUPEN

LA VOINȚA:
DORINȚA DE A IEȘI DIN IMPAS 

IMPULSIONEAZĂ PREGĂTIREA
în programul de pregătire a 

echipei Voința, antrenorul P. 
Gavrilă a prevăzut ca, în fie
care săptămînă, ziua de 
miercuri să fie rezervată dis
putării unui meci amical. Res- 
pectînd cele prevăzute, con
ducătorul tehnic al formației 
bucureștene a organizat și în 
ziua vizitei noastre la com
plexul sportiv Voința o ase
menea întîlnire, avînd ca par
tener pe Metalul București. 
Fiind o utilă repetiție înaintea 
meciului cu Steagul roșu Bra
șov, în această partidă a fost 
folosită formația de bază.^ sta
bilită după evoluțiile jucători
lor în meciurile anterioare. La 
sfîrșitul partidei, antrenorul P. 
Gavrilă era mulțumit, în ge
neral, de comportarea elevilor 
săi. El speră că jocul de du
minică va însemna începutul 
redresării formației pe care 
o conduce, că măsurile luate 
în ultimul timp vor da roade.

LA I.C.S.I.M.:
JOC DE VERIFICARE,

Din cadrul celui de-al treilea 
eșalon am ales — pentru „raidul" 
nostru — echipa I.C.S.I.M., întru- 
cît este proaspăt promovată în Di
vizia C, iar recent s-a remarcat și 
în „Cupa României", disputînd 5 
meciuri, ultima dată fiind între
cută, la limită (în prelungiri) de 
liderul seriei a Il-a a Diviziei B, 
Progresul. Aceste performanțe 
ne-au îndreptat pașii spre baza 
sportivă „Barbu Văcărescu" (afla
tă în administrarea asociației 
I.C.S.I.M.) unde, încă de la intra
re, am observat cît de bine este în
treținută (pe lîngă terenul de fot
bal, mai are 6 terenuri de tenis și 
două de handbal), mîna bunului 
gospodar făcîndu-se remarcată la 
fiecare pas.

Cînd am ajuns la vestiare (o 
altă surpriză plăcută), am aflat că 
antrenamentul, fixat pentru ora 
10, începuse mai devreme, debu- 
tînd cu o ședință de pregătire a 
partidei de sîmbătă. Cu acest pri
lej, antrenorul Paul Stoichiță a 
făcut o informare asupra adversa-

într-adevăr, la Voința erau 
necesare unele măsuri pentru 
a se depăși situația critică, 
de a părăsi locul 16 și de a 
mări zestrea de puncte (6). 
Condițiile sint în general bune 
(teren de joc cu un gazon 

excelent, vestiare și instalații 
sanitare corespunzătoare, echi
pament și alte materiale spor
tive în cantități suficiente), iar 
cauzele care au generat ac
tuala situație (între altele și în
cadrarea anevoioasă în jocul 
formației a noilor veniți — 
Jurcă, Decu, Moldovan, Be- 
lodi și Ilieș) sînt pe cale de 
a fi remediate.

...în amicalul de miercuri, 
jucătorii s-au străduit să ara
te că mărirea volumului an
trenamentelor, cu accent pe in
dividualizare, întronarea unei 
discipline ferme, pot schimba 
în bine evoluția echipei.

Pompiliu VINTILÂ

JUDICIOS FOLOSIT
rului — echipa Triumf — pe care 
l-a urmărit în etapa trecută. Com- 
ponenții lotului (printre care foș
tii divizionari A, Dumitriu III, 
Burlacu, Costea, P. Gheorghe) au 
fost receptivi la cele spuse, venind 
și cu unele propuneri. După efec
tuarea antrenamentului fizic, care 
pe întreaga durată (30 de minute) 
a avut o intensitate medie, la ora 
11 era prevăzut un joc de verifi
care, în condițiile partidei de azi, 
cu formația de bază în teren, însă 
partenera — echipa I.T.B., din 
campionatul „Onoare" — a întîr- 
ziat o jumătate de oră. Și astfel, 
am asistat la un „antrenament su
plimentar", în cadrul căruia s-a 
lucrat mal mult pe compartimen
te. în timpul meciului (3 reprize 
a 30 de minute), antrenorii Paul 
Stoichiță și Paul Florea au între
rupt de cîteva ori jocul, au făcut 
unele retușuri, au dat unele indi
cații atacanților...

Adrian VASILESCU

LA LICEUL MIHAI VITEAZUL:

ÎNGHESUIALĂ PE TERENUL DE ZGURĂ!...
Liceul Mihai Viteazul. 215 elevi 

aflați în pregătire. 8 clase cu pro
fil. 6 cadre didactice de speciali
tate. Internat, din 1975. Miercuri 12 
noiembrie, zi plină. La ora 9, pe 
terenul de zgură din Complexul 
,,23 August" — baza sportivă pe 
care își desfășoară pregătirea cla
sele liceului — se afla una din 
grupele anului n, elevi ai prof. 
Mircea Rotărăscu. Echipa de ju
niori II, participantă în campiona
tul municipal. Două ore s-a lucrat 
pentru îmbunătățirea, în condiții 
apropiate jocului, a preluării din 
mișcare și a trasului la poartă. Pe 
același teren de la 7 la 9, lucra
seră clasele a V-a (prof. Gh. Ojoc) 
și prima grupă a anului I (prof. 
C. Panciu). La ora 12, și-au făcut 
apariția juniorii din campionatul 
republican (anul III), echipă pre
gătită de prof. i. Stoișor. Cea care, 
cu două săptămîni în urmă, a ți
nut în șah pe Dinamo (0—0) chiar 
pe terenul acesteia, iar în ultima 
etapă a adus prima înfrîngere for
mației Steaua (1—0) ! Echipa : 
Ene — Diaconescu, Rush, V. Mi-

lea, Sarchizian — Dolici, Bălan, 
Hobincu — S. Popa, Andreescu, 
Duțescu. plus Pisău, Penciu, Scăr- 
lătescu, Burcea, Georgescu, C. Mi
hai, Bălosu. Pe parcursul antrena
mentului, s-au urmărit marcajul 
și demarcajul, realizarea combina
țiilor în doi-trei jucători și fina
lizarea și, în cadrul individuali
zării, îmbunătățirea loviturii cu ca
pul la fundașii centrali și vîrfurile 
de atac. Programul de antrena
ment este în așa fel întocmit, în- 
cît să îmbine corespunzător pregă
tirea școlară cu cea fotbalistică.

Probleme ? Una singură : „Nu 
avem unde lucra — ne spuneau 
prof. Stoișor. Rotărăscu, Ojoc. Pe 
acest teren de zgură ne înghe
suim prea mulți. 20 de grupe ale 
liceului, 15 ale centrului Steaua 
„23 August", plus echipele Spar- 
tac, I.O.R., Metaloglobus etc. Tere
nul n, arat și regazonat, ni s-a 
spus că va fi rezervat... atletismu
lui, iar pe terenul nr. 6 nu ni se 
dă voie decît să jucăm meciurile!*.

Laurențiu DUMITRESCU

șadar, 5 echipe bucureștene cu 
\ preocupări de diversă natură. Po- 
L1 trivit, în bună măsură, și cu 

nivelul eșalonului în care activează, în 
unele cazuri — vezi echipa Voința — 
cu situația actuală în clasamentul res
pectivei întreceri. Dar independent de 
categoria în care se află formațiile vizi
tate, unele concluzii au coincis. Așa de 
pildă, mai toate echipele și-au revizuit 
programul antrenamentelor din cadrul 
unui ciclu săptămînal, mărind volumul și 
intensitatea in procesul de instruire-antre- 
nament și opropiindu-se astfel de cerin
țele formulate la recenta consfătuire or
ganizată de Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport și F. R. Fotbal 
îmbucurătoare au fost și constatările re-

feritoare la starea 
unele dintre terenuri 
nitare, ca urmare a grijii gospodărești de 
care dau dovadă cluburile și asociațiile 
sportive respective. A surprins plăcut și 
atitudinea disciplinată a jucătorilor, par
ticiparea conștientă a unora dintre ei în 
timpul ședințelor de pregătire a antrena
mentelor, în timpul procesului de instruire. 
Este demn de subliniat, de asemenea, fap
tul că la echipa C.P.L. Pipera, formație 
care activează în campionatul categorie 
„Onoare", „fotbalul face casă bună cu 
atelierul și școala".

Au fost surprinse — nu-i mai puțin ade
vărat — și unele aspecte mai puțin îm
bucurătoare. Nu peste tot echipele vizi
tate beneficiază si de o bază materială

în care s-au aflat 
și instalațiile lor sa-

corespunzătoare, cazul clubului Rapid, ale 
cărui multe formații de juniori și copii nu 
posedă condiții corespunzătoare, cazul mi
cilor fotbaliști aparținînd Liceului Mihai Vi
teazul, nevoiți să se înghesuie pe un te
ren neprielnic, de zgură. Dar tot la clu
bul Rapid ne-a fost dat să întîlnim o si
tuație greu de înțeles : o instalație costi
sitoare, creată în scopul recuperării după 
efort, este practic nefolosită de aproxi
mativ trei ani I

Cam acestea au fost, în linii mari, con
statările de ansamblu ale reporterilor noș
tri la unele dintre formațiile bucureștene 
în mijlocul cărora și-au propus să revină 
și cu alte ocazii

£

• Astă 
acomod

• Două modificări „de ultimă oră" jn grup 
mația rămine cea anunțată ieri 

antrenament de

LOTUL FOTBALIȘTILOR
A SOSIT ASEARĂ LA

an- 
fie

in- 
lo-

TRICOLORII"99„TRICOLORII"
Ieri, la Snagov, la un antre

nament al „tricolorilor". Atmos
feră de bună dispoziție, ampli
ficată de revenirea soarelui 
de... septembrie. Lucru intens 
„pe ateliere". Valentin Stănescu 
urmărește atent, din tribună. 
Jos, pe gazon, fostul mijlocaș 
Jenei exersează scheme tactice 
vizînd mai ales variantele tri
unghiului care îi angajează pe 
fundașul lateral și pe susțină
torii săi, adică mijlocașul și sto
perul apropiat. In partea cea
laltă a terenului, fostul înaintaș 
Nicușor apelează 
care urmăresc în 
lărgirea frontului 
cescu și Troi se 
un cros ușor și 
de mingi. Primul 
restabilire completă. Cel de-al 
doilea acuză tot mai mult un 
vechi accident la tendon, ceea 
ce pare să-l facă indisponibil.

Tempoul crește în momentul 
în care se declanșează tirul la 
poarta lui Răducanu și Moraru, 
insistent! solicitați. în mica tri
bună, Valentin Stănescu gîndeș- 
te cu voce tare : „Am văzut in 
ziar echipa Spaniei. Am impre
sia că antrenorul Kubala a con
ceput o echipă bine dispusă în 
apărare, mizind in primul rind 
pe un joc egal. Sigur că difi
cultățile ofensivei cresc, în a-

la exerciții 
primul rînd 

de atac. Lu- 
limitează la 

la schimburi 
speră într-o

Lotul fotbaliștilor spanioli a 
sosit aseară cu avionul în Capi
tală, pe ruta Madrid — Frank
furt — Munchen — București. 
Selecționații au făcut, în cursul 
zilei de joi, două antrenamente. 
Ei au renunțat la meciul la 
două porți, proiectat pentru a- 
cea zi, din pricina 
proaste — ploaie insistentă, 
altfel, antrenorul Kubala și 
cătorii au fost foarte mirați 
sind la București o vreme 
nină. Ei s-au pregătit, în 
cursul săptămînii, numai pe 
renuri moi, alunecoase, au 
losit — de aceea — crampoane 
de metal. Din cite ne-am dat 
seama, conducătorul tehnic spa
niol a și hotărît ca, pentru 
trenamentul de astăzi, să 
schimbate crampoanele.

In ultimele zile, in lot au 
tervenit două schimbări. în 
cui fundașului Capon (Atletico 
Madrid), accidentat, a fost che
mat de urgență, în cursul după 
amiezii de joi, Sol (Real Ma
drid). O altă modificare — o- 
perată tot joi — a fost aceea 
a includerii lui Satrustegui 
(Real Sociedad), care a evoluat 
miercuri la Sofia, in echipa o- 
limpică, fiind autorul golului 
marcat de formația spaniolă. El 
a sosit joi seara la Madrid iar 
vineri a plecat spre București, 
de data aceasta ca selecționat 
al lotului A. Kubala crede că 
Satrustegui este un serios concu
rent al lui Sanlillana la postul 
de centru atacant al primei re
prezentative, fiind de altfel pen
tru prima oară chemat la lo
tul A.

B'ormația, confirmată de se
lecționerul Kubala, este aceea 
anunțată în ziarul nostru de 
ieri. Din alcătuirea ei, dedu
cem că antrenorul echipei Spa
niei intenționează să-l plaseze 
pe Pirri înaintea liniei de fun
dași, jucînd rolul unui „libero" 
in fața acestei linii. El a ales 
această soluție deoarece jucă
torul lui Real Madrid efectuează 
mai bine acest rol decît Mi-

vremii 
De 
ju- 
gă- 
se- 
tot 
te- 
fo-

ceste c 
noastră 
tori m 
deoarec 
lată ar 
tez foa
blicului 
convins 
dit la 
lui. Cr

Scurt 
tului 
unui j 
Zamfir 
simt I 
monstr
ternațio 
anului, 
o preg 
Steaua 
turi m
am sim 
mult. A 
bine. 
Iuilali 
știe să 
tremă, 
atac",
încheiat, 
laconic . 
dionului 
fel dc î 
ciul Din 
aplaude

Intr-u 
Mircea 
plus d

guelli c 
postul d 
de Pirr 
acela d

Iată,
vîrsta, c 
numărul 
echipa 
care ;
Bucureșt

PORT 
(Real M 
în echip 
C. F.) 2

JUCA 
(Real 
Benito 
17 A ; 
20 ani, 
24 ani, 
drid),
(C. F. B 
Del Bos 

A 
27

ani, 2 
bao), 
(Real 
Villar 
4 A ; 
A ; I. 
20 ani,
tico Bilb 
truslcgui 
ani, debt

La pu 
sirea la 
f .adislau 
„Joc foa 
echipe, 
importau 
batante, 
meci fri 
lccționat 
rește — 
rezultat 
lificarea 
Vă repet 
Irem dc 
formații' 

Lotul 
fectucaz; 
de la o 
pe stadi 
care va 
nire a 
Stănescu 
cronicari 
spanioli.

LOTO - PRONOSPORT L
ULTIMELE ZILE PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 18 NOIEMBRIE 1975

Numai azi și mîine mai puteți 
procura bilete pentru tragerea 
excepțională Loto de marți 18 
noiembrie a. c.

Reamintim participanților că la 
această tragere se oferă autotu
risme Dacia 1300, excursii peste 
hotare în U.R.S.S., R. D. Ger
mană și la Innsbruck-Austria cu 
ocazia Jocurilor Olimpice precum 
și cîștiguri în bani de valori fixe 
și variabile.

Rețineț 
participă

Mai n 
șanse de

NUM 
TRAI

FOND 
GURI: 7' 
lei. repor

Extrage
14 59 66

Extrage
52 41 86 2 
PART» I

PRO1>



in cadrul grupei a IV-a a preliminariilor C. E.

ROMÂNIA-SPANIA
A STARTULUI...
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cred că pină duminică genun
chiul meu va fi complet apt de 
joc. Ne așteaptă un joc greu. 
Citind echipa Spaniei, mi-am 
dat seama că ea mizează pe 
aglomerările de la mijlocul te
renului. In aceste condiții, 
principala noastră șansă este 
lărgirea jocului, prin angajarea 
extremelor. De altfel, în me
ciul cu Real, marile noastre o- 
cazii au pornit de pe flancuri. 
Sperăm că jucătorii noștri de 
construcție de la mijlocul tere
nului vor avea o zi bună, pen
tru a dirija amplu atacurile• ** * 5 6 * * * *. 
Cornel Dinu e foarte scurt : 
-înfruntăm o echipă care a în
vins, pină acum, de două ori 
în deplasare, la Copenhaga și 
Glasgow. Trebuie să jucăm 
compact și să ne ajutăm me
reu unul pe altul. Va învinge 
echipa cu un plus de ardoare. 
Sînt convins că aceasta va fi 
echipa noastră". Dobrin se joa
că mereu cu mingea : -Tre
buie să jucăm bărbătește. Tre
buie să ne impunem. Am jucat 
de două ori Ia Madrid. Echipa 
Spaniei, deși rapidă și cu fan
tezie, poate fi învinsă". în drum 
spre vestiar. Sătmăreanu II se 
hîrjonește cu G. Sandu. „Tu, 
dragul meu, va trebui să-l es
cortezi pe Santillana. Eu am 
să-mi permit să încerc golul. 
Am marcat cu Realul, am mar
cat cu Steaua. Aștept o cen
trare la fel de frumoasă".

• GRUPA A n-A : Austria — 
Țara Galilor 2—1, Luxemburg —
Ungaria 2—4, Țara Galilor — Un
garia 2—0. Țara Galilor — Luxem
burg 5—0, Luxemburg — Austria 
1—2, Austria — Ungaria 0—0, Un

multe echipe realizează același 
număr de puncte după ce au 
Jucat toate meciurile din grupa 
lor, va decide diferența de go
luri. Este considerată ca învin
gătoare formația care reușește 
cea mai mare diferență între 
golurile marcate și cele pri
mite. In caz de egalitate a di
ferenței de goluri, echipa care 
a înscris cel mai mare număr 
de goluri va fi declarată învin

garia — Țara Galilor 1—2, Luxem
burg — Țara Galilor 1—3, Ungaria — 
Austria 2—1, Austria — Luxem
burg 6—2, Ungaria — Luxemburg 
8—1.

5 4 0 1 13— 4 8
6 3 12 15— 8 7
5 3 11 11— 6 7
6 0 0 6 7—28 0

Ultimul meci : Țara Galilor — 
Austria (19.XI).
• GRUPA A m-A : Norvegia — 

Irlanda de Nord 2—1, Iugoslavia — 
Norvegia 3—1, Suedia — Irlanda de 
Nord 0—2, Irlanda de Nord — Iugo
slavia 1—0, Suedia — Iugoslavia
1—2, Norvegia — Iugoslavia 1—3, 
Suedia — Norvegia 3—1, Norvegia 
— Suedia 0—2, Irlanda de Nord — 
Suedia 1—2, Iugoslavia — Suedia 
3—0. Irlanda de Nord — Norvegia 
3—0.
1. Iugoslavia 5 4 0 1 11— 4 8
2. Irlanda de Nord 5 3 0 2 8— 4 6
3. Suedia 6 3 0 3 8— 9 6
4. Norveeia 6 1 0 5 5—15 2

Ultimul meci : Iugoslavia — Ir
landa de Nord (19.XI).

• GRUPA A VI-A : Irlanda — 
U.R.S.S. 3—0, Turcia — Irlanda

„Tricolorii" întîmpină cu op
timism meciul-cheie cu Spa
nia...

loan CHIRILA
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• Partida România — Spa
nia este cea de a 271-a a re
prezentativei noastre. Din cele 
270 de jocuri disputate pînă 
acum, „tricolorii11 * * * au cîștlgat 
113, au remizat 63 și au pier
dut 94. Golaveraj: 471—446.
• Situația în grupa a IV-a 

înaintea meciului România — 
Spania :

Partide disputate: Danemarca
— Spania 1—2 (0—2), Danemarca
— România 0—0, Scoția — Spa
nia 1—2 (1—1), Spania — Sco
ția 1—1 (0—1), Spania — Româ
nia 1—1 (1—0), România — Da
nemarca 6—1 (2—0), România
— Scoția 1—1 (1—0), Danemar
ca — Scoția 0—1 (0—0), Spa
nia — Danemarca 2—0 (1—0), 
Scoția — Danemarca 3—1 (0—1).

CLASAMENTUL

1. Spania 5 3 2 0 8— 4 8
2. Scoția 5 2 2 17—56
3. România 4 1 3 0 8— 3 5
4. Danemarca 6 0 1 5 3—14 1

Ultimul meci: Scoția — Româ
nia (17.XII).

Golgeterii grupei : 3 GOLURI 
— Crișan, Dudu Georgescu 
(România); 2 GOLURI — Quini 
(Spania); 1 GOL — Lucescu, 
Dinu (România). Claramunt R. 
Martinez, Mejido, Velasquez,

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI EUROPEAN, ÎN FAZA FINALĂ
Situația în grupe, rezumatele de pină acum, clasamentele, ce meciuri au mai rămas de jucat
încă 13 partide (ultima, Malta — 

R.F. Germania, programată la 28 
februarie 1976) șl preliminariile 
celei de a V-a ediții a Campiona
tului Europei, rezervat reprezen
tativelor vor lua sfîrșit. Cele 
opt echipe calificate vor lua parte 
la sferturile de finală programate 
în zilele de 24 aprilie și 22 mai 
1976, semifinalele și finala urmînd 
a avea loc în iunie viitor. Pentru 
găzduirea turneului final și-au de
pus candidatura federațiile din 
R.F. Germania și Anglia, candida
turi care vor fi luate în conside
rație de U.E.F.A. numai în cazul 
în care respectivele reprezentative 
vor fi printre cele patru semifina- 
liste.

Iată cum se prezintă situația în 
cele șapte grupe preliminare (si
tuația din grupa echipei noastre o 
publicăm separat) :

\ZÂ
e 15 lei 
’erile.
ii multe

LA
I 14

O GRUPA I : Anglia — Cehoslo
vacia 3—0, Anglia — Portugalia 
0—0. Cipru — Anglia 0—1, Anglia 
— Cipru 5—0, Cehoslovacia — Ci
pru 4—0. Cehoslovacia — Portu
galia 5—0. Cipru — Portugalia 0—2, 
Cehoslovacia — Anglia 2—1 Portu
galia — Cehoslovacia 1—1.
1. Anglia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Cipru

5 3 11 10— 2 7
5 3 11 12— 5 7
4 12 1 3—6 4
4 0 0 4 0—12 0

CÎȘTI-
e: 19.573

61 21 22

9 3 31 4

CURSUL
HIINE

Exerciții de conducere a balonului, în cadrul antrenamentului com
plex, de ieri, al echipei noastre naționale

MOMENT DECISIV
(Urmare din pag. 1)

randament superior, de a oferi 
un meci apreciabil ca spectacu
lozitate și nivel tehnic. Este, 
deci, firesc să le cerem, mîine, 
o evoluție asemănătoare celei 
din meciul amintit, și chiar Ia 
cote superioare, fiind vorba a- 
cum de evoluția in echipa na
țională, de o partidă in care 
este angajat prestigiul întregu
lui nostru fotbal și nu numai 
acel de club.

Din contactele pe care le-am 
avut în aceste zile cu lotul nos
tru reprezentativ și conducerea

Plrrl, Capon (Spania), Nyga
ard, Dahl, Bastrup (Danemar
ca), Bremner, Jordan, McQueen, 
Hasper, Dalglish, Rioch, Mc
Dougall (Scoția).

• Iată ce prevede regula
mentul campionatului Europei 
în legătură cu calificarea echi
pelor pentru sferturile de fi
nală : „Dacă două sau mai

FIȘA TEHNICĂ 
A MECIULUI 

1. Țara Galilor
2. Ungaria
3. Austria
4. Luxemburg

• GRUPA A V-A : Finlanda — 
Polonia 1—2, Finlanda — Olanda 
1—3, Polonia — Finlanda 3—0, Ita
lia — Polonia 0—0, Finlanda — Ita
lia 0—1, Olanda — Finlanda 4—1, 
Polonia — Olanda 4—1, Italia — 
Finlanda 0—0, Olanda — Polonia

Meciurile viitoare : Portugalia — 
Anglia (19.XI), Cipru — Cehoslo
vacia (23.XI), Portugalia — Cipru 
(3.XII).

3—0. Polonia — Italia 0—0, Olanda
Italia 3—1.

1. Olanda 5 4 0 1 14— 7 8
2. Polonia 6 3 2 1 9— 5 8
3. Italia 5 1 3 1 2— 3 5
4. Finlanda 6 0 1 5 3—13 1

Ultimul meci î Italia Olanda
(22. XI)

sa tehnică, ne-am dat seama că 
jucătorii, antrenorii privesc cu 
încredere intilnirea de mîine, că 
sînt hotărîți să facă tot ce stă 
în puterile lor pentru obține
rea rezultatului dorit. Le dorim 
succes în acest meci important, 
îi asigurăm de participarea a- 
fectivă a tuturor iubitorilor fot
balului la efortul pe care cei 
unsprezece „tricolori" îl vor de
pune în teren și îi asigurăm că, 
mîine, din tribunele stadionului 
„23 August", zecile de mii de 
spectatori vor fi alături de ei, 
susținindu-i prin încurajări 
sportive, neobosite.

gătoare. Dacă această prevede
re nu este hotărîtoare, învin- 
gătoarea va fi determinată 
prin diferența golurilor marca
te în meciurile Jucate între 
echipele aflate în cauză. Dacă 
numărul de goluri nu este de
cisiv nici în acest caz, cîștigă- 
toarea grupei va fi determi
nată prin tragere Ia sorți efec
tuată de comisia de organi
zare “.

• Lotul României pentru me
ciul de mîine și numărul de 
jocuri susținute în echipa A de 
fiecare component :

PORTARI : Răducanu — 44, 
Moraru — 2;

FUNDAȘI: Anghelini — 18, 
Sătmăreanu U — 11, G. Sandu
— 11, Lucuță — debutant, Sa- 
meș — 7, Hajnal — 5, Dobrău
— 2;

MIJLOCAȘI: Dudu Georgescu
— 11, Dinu — 55, Iordănescu
— 25, Dobrin — 39, Bdloni — 3;

ATACANȚI: Crișan — 9, Troi
— 9, m. Sandu — 4, Lucescu
— 58, Kun — 17, Zamfir — de
butant.
• Precedentele meciuri Ro

mânia — Spania: 0—6 (0—4) la
1.XI.1962,  la Madrid, 3—1 (2—0) 
la 25.XI.1962, la București și 
1—1 (0—1) la 17 aprilie 1975, la 
Madrid.

1—1, Turcia — Elveția 2—1, U.R.S.S. 
— Turcia 3—0, Elveția — Turcia 
1—1, Irlanda — Elveția 2—1, 
U.R.S.S. — Irlanda 2—1, Elveția — 
Irlanda 1—0 Elveția — U.R.S.S. 
0—1, Irlanda — Turcia 4—0, 
U.R.S.S. — Elveția 4—1.
1. U.R.S.S. 5 4
2. Irlanda 6 3
3. Turcia 5 1
4. Elveția 6 1

Ultimul meci : Turcia
(23.XI).

0 1 10— 5 8
1 2 11— 5 7
2 2 4—10 4
1 4 5—10 3
— U.R.S.S.

• GRUPA A VII-A : Islanda — 
Belgia 0—2, R.D. Germană — Is
landa 1—1, Belgia — Franța 2—1, 
Franța — R.D. Germană 2—2, R.D. 
Germană — Belgia 0—0, Islanda — 
Franța 0—0, Islanda — R.D. Ger
mană 2—1, Franța — Islanda 3—0, 
Belgia — Islanda 1—0, Belgia — 
R.D. Germană 1—2, R.D. Germană 
— Franța 2—1.
1. Belgia
2. R.D. Germană
3. Franța
4. Islanda

5 3 11 6—3 7
6 2 3 1 6—7 7
5 1 2 2 7—6 4
6 1 2 3 3—8 4

Ultimul meci : Franța — Belgia 
(15.XI).
• GRUPA A VIII-A : Bulgaria

— Grecia 3—3, Grecia — R.F. Ger
mania 2—2, Grecia — Bulgaria 2—1, 
Malta — R.F. Germania 0—1, Mal
ta — Grecia 2—0, Bulgaria — R.F. 
Germania 1—1 Grecia — Malta 
4—0, Bulgaria — Malta 5—0, R.F. 
Germania — Grecia 1—1.
1. Grecia 6 2 3 1 12— 9 7
2. R.F. Germania 4 1 3 0 5— 4 5
3. Bulgaria 4 12 1 10— 6 4
4. Malta 4 1 0 3 2—10 2

Meciurile viitoare : R.F. Germa
nia — Bulgaria (19.XI), Malta — 
Bulgaria (21.XII). R.F. Germania
— Malta (28.11.1976).

• JOCURI AMICALE ALE
DIVIZIONARELOR A. Profi- 
tînd de întreruperea campiona
tului, numeroase echipe divi
zionare A susjin la sfîrșitul 
acestei săptămîni jocuri ami
cale cu caracter de verificare, 
înaintea etapei a 14-a, pro
gramată miercuri 19 noiembrie. 
Iată citeva din partidele care 
au loc astăzi : STADIONUL
GIULEȘTI : Rapid — Dinamo, 
ora 14 ; STADIONUL „1 MAI" 
DIN PITEȘTI : F.C. Argeș — 
Sportul studențesc, ora 14.30 ; 
STADIONUL C.F.R. DIN CLUJ
— NAPOCA : C.F.R.—F.C. Bihor, 
ora 14 ; STADIONUL .,1 MAI" 
DIN TIMIȘOARA : Politehnica
— Jiul, ora 14,30.

• MÎINE, LA REȘIȚA, 
F.C.M. ÎNTlLNEȘTE PE PAR
TIZAN BELGRAD. Stadionul 
„Valea Domanului" din Reșița 
găzduiește mîine dimineață, de 
la ora 11, o atractivă partidă 
internațională amicală. Este 
vorba de întîlnirea dintre 
echipa locală F.C M. și lidera 
campionatului iugoslav, PAR
TIZAN BELGRAD.

• COLORADO CURITIBA 
JOACĂ LA IAȘI. în continua
rea turneului pe care îl între
prinde în tara noastră, forma
ția braziliană Colorado Curitiba 
va evolua duminică dimineața 
(ora 11) pe stadionul ..23 Au
gust" din Iași în compania 
divizionarei A. Po’itehnica.

• F.C. OLIMPIA SATU 
MARE — ARMĂTURA ZALĂU 
4—2 (1—0). Meciul s-a dispu
tat joi după amiază. Golurile

CAMPIONATUL DE JUNIORI, ETAPA A J-a
SERIA I: Unirea Focșani — Rul

mentul Bîrlad 3—0, Șc. sp. Tecuci
— Politehnica Iași 1—0, C. S. Bo
toșani — Ceahlăul P. Neamț 0—0, 
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău 
0—2, C.F.R. Pașcani — Șc. sp. Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—3, Liceul 2 Iași
— Liceul de fotbal Bacău 1—2.
S.C. Bacău — Liceul A. I. Cuza 
Focșani 2—0 ; SERIA A Il-a : Șc 
sp. 2 București — Flacăra roșie. 
București 2—0, F.C. Brăila — Rapid 
București 1—2, Autobuzul Bucu
rești — F.C. Constanța 0—2, Șc. 
sp. Călărași — Metalul București 
2—0, S.C. Tulcea — Azotul Slobo
zia 2—1, Steaua ,,23 August" — 
C.S.U. Galați 1—0 F.C.M. Galați — 
Sportul studențesc 0—1; SERIA A 
IlI-a : Voința București — F.C.M. 
Giurgiu 0—0, Poiana Cîmpina — 
Dinamo București 0—8, C.S. Tîrgo- 
viște — Ș.N. Oltenița 1—0, Petro
lul Ploiești — Chimia Tr. Măgu
rele 3—0, Flacăra Moreni — Șc. sp. 
Alexandria 1—2, T.M. București — 
Progresul București 0—2, Liceul M. 
Viteazul București — Steaua 1—0; 
SERIA A IV-a : F.C. Argeș —Li
ceul 1 Caracal 5—1, Șc. sp. Dră- 
gășani — Jiul Petroșani 2—2, E- 
lectroputere Craiova — Șc. sp. 
Curtea de Argeș 6—0, Chimia Rm. 
Vîlcea — Minerul Lupeni 1—0, Șc. 
sp. Știința Petroșani — Minerul 
Motru 2—1 Dinamo Slatina — Ci
mentul Tg. Jiu 5—2, Universitatea 
Craiova — Șc. sp. Craiova 0—1;

in campionatul italian

PARTIDA MILAN - JUVENTUS DOMINĂ ETAPA
Mai întîi o știre tristă în ceea 

ce-1 privește pe Mario Corso : 
la antrenamentul de marți și-a 
fracturat, pentru a treia oară și 
în același loc, piciorul sting. 
Asta înseamnă, fără îndoială, 
sfîrșitul carierei sale. De altfel, 
se și vorbește despre trecerea 
lui ca instructor la juniorii lui 
Genoa, echipă la care el este 
acum legitimat.

Pentru etapa de duminică — 
în afară de două suspendări 
dictate de comisia de discipli
nă : Guidetti, mijlocaș ofensiv 
al lui Como, și Mariani, vîrful 
de atac al Cesenei — nici o altă 
excludere. Totuși, cele două 
echipe amintite vor juca dumi
nică fără cite o altă piesă de 
valoare, mijlocașii Pozzato și, 
respectiv, Festa. Și, ambele — 
in special Como, care primește 
vizita lui Inter — vor susține 
partide dificile. Absențe cauzate 
de accidentări se înregistrează 
și la alte echipe : Inter (Libe
ra), Roma (Morini), Lazio (Wil
son). în schimb, la altele se 
anunță reintrări : Fiorentina 
(Gladiolo), Sampdoria (Salvi).

Derby-ul etapei îl constituie 
intilnirea de pe San Siro din
tre Milan și Juventus, în care 
efectivele vor fi complete, iar 
rezultatul va produce probabil 
importante schimbări în partea 
superioară a clasamentului. Dar 
dacă Juventus are o misiune 
grea în fața lui Rivera și com
pania, nici Napoli — cu care 
liderul torinez se duelează indi
rect în frunte — nu va avea 
clipe ușoare, întrucît va întîlni 
în deplasare pe „teribilul" To
rino. Va fi, de asemenea, in

sătmărenilor fiind marcate de 
Gherine, Popescu și Hațeganu 
(2) (I. Feme — coresp.)

• VOJVODINA NOVI SAD
— S.C. BACĂU 2—1 (2—0).
Ieri dimineață, echipa băcăua
nă Sport Club s-a întors de 
la Novi Sad unde, miercuri, a 
susținut o partidă amicală în 
campania formației Vojvodina. 
în ciuda acestei înfrîngeri,

B unsprezecele antrenat de 
Gheorghe Constantin a avut 
o prestație bună. Golul băcăua
nilor a fost înscris de Duțan.

• PROPUNERE DE SUS
PENDARE. Conducerea clubului 
Dinamo București (iuînd în dis
cuție situația jucătorului Mihai 
Dănilă care, transferat de la 
Politehnica Iași conform arti
colului 8, nu s-a prezentat la 
programul de pregătire al echi
pei Dinamo), a înaintat F.R.F. 
propunerea de suspendare a 
acestuia din activitatea com- 
petițională internă și interna
țională pe timp de doi ani.

• REUNIUNEA SECRETA
RIATULUI CUPEI BALCANI
CE. în ziua de 5 decembrie, la 
Atena, va avea loc reuniunea 
secretariatului „Cupei balcani
ce", Ia care vor participa re
prezentanți ai federațiilor din 
țările balcanice. Cu acest prilej, 
între alte probleme care vor fi 
discutate se numără și alcătui
rea grupelor „Cupei balcanice" 
intercluburi, ediția 1976. După 
cum se știe, la această compe
tiție participă din țara noastră 
echipa Sportul studențesc.

SERIA A V-a : U.T.A. — Șc. sp. 
Caransebeș 3—1, U.M. Timișoara — 
Viitorul Timișoara 1—0, Strungul 
Arad — F.C.M. Reșița 1—0, Șc. sp. 
Jimbolia — C.F.R. Timișoara 0—1, 
Metalul Drobeta Tr. Severin — Șc. 
sp. Gloria Arad 0—0, „Poli" Timi
șoara — Dieri\a Orșova 5—0, Șc. 
sp. Lugoj — Rapid Arad 2—1; SE
RIA A Vl-a : Șc. sp. Baia Mare — 
Șc. sp. Victoria • Cărei 1—1, Sti
cla Turda — „U" Cluj-Napoca 0—2, 
Șc. sp. Oradea — C.I.L. Sighet 0—1, 
Ind. sîrmei Cîmpia Turzii — F.C. 
Baia Mare 1—0, C.F.R. Cluj-Napo
ca — Armătura Zalău 7—0, Olim
pia Satu Mare — Gloria Bistrița 
8—2, F.C. Bihor — Minerul Cavnic 
7—0; SERIA A Vil-a : Steagul roșu 
Brașov —- Șc. sp. Brașovia 3—0, 
Șc. sp. Tg. Secuiesc — Șc. sp. 
Odorhei 4—0, A.S.A. Tg. Mureș — 
Gaz metan Mediaș 1—0, Oltul Sf. 
Gheorghe — Șc. sp. Tg. Mureș 2—0. 
Șc. sp. M. Ciuc — Metalul Sighi
șoara 2—0. Tractorul Brașov — Șc. 
sp. Brașov 0—0, Șc. sp. Mediaș — 
Șc. sp. Gheorghieni 5—0; SERIA 
A VUI-a : Șc. sp. Șoimii Sibiu - 
Șc. sp. Sibiu 1—0, Metalurgistul 
Cugir — Metalul Aiud 3—2, Mu
reșul Deva — Șc. sp. Hunedoara 
2—2, Chimica Tîrnăveni — Liceul 
2 Deva 1—1, Unirea Alba Iulia — 
C.F.R. Simeria 1—0, F.C. Șoimii Si
biu — Inter Sibiu 4—0, Corvinul 
Hunedoara — Nitrrmonia Făgăraș 
4—0.

teresant de urmărit duelul din
tre cei doi golgeteri ai campio
natului, Pulici și Savoldi, care 
vor fi alături în națională, peste 
o săptămînă, în meciul cu O- 
landa.

în completarea programului 
etapei ; Verona — Ascoli (gaz
dele au recuperat pe Domen- 
ghini) și Cagliari (în care va 
reintra Nene) — Bologna, me
ciuri la discreția echipelor or
ganizatoare.

CESARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI
• AU ÎNCEPUT întrecerile tradi

ționalului turneu, pentru echipe 
de Juniori, de la Monte Carlo. Pri
mele două meciuri din cadrul gru
pelor preliminare s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: Franța — 
România 2—0 (1—0); Spania — iu
goslavia 0—0.
• ODATA cu tragerea la sorți 

a meciurilor din sferturile de fi
nală ale C.C.E., Cupei cupelor și 
Cupei U.E.F.A. programată la 14 
ianuarie 1976 la Ziirich, se va pro
ceda și la tragerea la sorți a me
ciurilor din sferturile de finală ale 
campionatului european (seniori și 
tineret — sub 23 de ani). In aceste 
ultime competiții sferturile de fi
nală vor avea loc la 24 sau 25 
aprilie (tur) și 15 sau 16 mai (re
turul). Turneul final este progra
mat în iunie într-o țară a cărei 
reprezentantă se va califica în se
mifinale și va accepta organizarea 
partidelor.
• LA ENSDORF (R. F. Germa

nia) în meci amical R. F. Germa
nia — Luxemburg 1—0 (1—0), echi
pe de amatori.
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în ultimele două decenii, scrima românească s-a afirmat trep

tat pe planșele internaționale, ajungînd ca in ultimii ani să fie con
siderată drept una din forțele pe plan mondial în această disci
plină olimpică de prim ordin. Fenomenul ca atare reprezintă ro
dul unor permanente și sistematice eforturi, desfășurate în timp, 
pentru adecvarea scrimei românești la cerințele marii performan
țe, pentru reprezentarea sa prestigioasă în marile competiții inter
naționale.

Anul 1975 a însemnat pentru 
scrima noastră o repetiție ge
nerală pentru întrecerile din 
cadrul .1.0. de la Montreal, cu 
atit mai mult cu cit perioada 
de desfășurare a marii competi
ții din vara viitoare (luna iulie) 
coincide cu etapa in care au 
avut Ioc în aceșt an Campio
natele Mondiale de la Buda
pesta. Acolo, în capitala Unga
riei, reprezentanții României au 
obținut același număr de puncte 
(16) ca la ultima ediție a .1.0.. 
de la Munchen, cel mai inalt 
punctaj realizat de scrima româ
nească in decursul participării 
sale la Olimpiade. Demn de 
remarcat este faptul că la acest 
punctaj și-au adus aportul, spre 
deosebire de anii precedent, 
toate cele patru arme. Dacă 
Ecaterina Stahl, cîștigătoarea 
titlului mondial, a păstrat tradi
ția bunelor rezultate obținute 
de floreta feminină în aceste 
două decenii, și dacă echipa de 
floretă bărbați a reintrat in 
plutonul primelor 6 echipe din 
lume — floretiștii fiind și ei nu 
de puține ori printre fruntașii 
acestei arme —, iată că acum și 
sabrerii au urcat pe podium, 
medaliile lor de bronz consfin
țind ascensiunea marcată în ul
timii doi ani, iar doi spadasini, 
Popa și Iorgu, au ajuns în se
mifinalele probei individuale.

Așadar, ediția budapestană a 
C.M. constituie un real punct 
de referință în estimarea șanse
lor pe care scrimerii români le 
au la marea întrecere sportivă 
din Canada. Evident, cele mai 
multe atuuri le dețin armele 
medaliate in 1975, floreta femi
nină (aur și bronz) și sabia 
(bronz). în ceea ce privește 
floreta feminină, echipa repre
zentativă, „abonată", în ultimii 
ani, la medaliile de bronz, poa
te și trebuie să-și propună pen
tru J.O. un obiectiv superior. 
Ni se pare că a sosit momentul 
ca această armă să culeagă 
roade mai bogate din conjuga
rea experienței și a clasei in
ternaționale a reputatelor tră
gătoare Ecaterina Stahl, Suzana 
Ardclcanu, Ana Pascu, Ileana 
Jenei (in a cărei revenire spe
răm) cu maturizarea și afirma
rea unor tinere talentate ca 
Magdalena Bartoș, Elena Pricop, 
Viorica Draga, Marcela Moldo
van și Aurora Crișu. De ase
menea, trebuie valorificat la 
maximum ascendentul moral pe 
care il reprezintă titlul de cam
pioană mondială deținut de E- 
caterina Stahl. într-o situație 
oarecum asemănătoare se află 
și sabrerii, recomandați nu 
numai de medalia de bronz ob
ținută la Budapesta, ci și de

1976 Și CALENDARUL 
COMPETIȚIONAL INTERN

Să ne referim de această dată 
nu la anul 1975, etalonul tradi
țional, ci la cel care urmează, 
prin prisma calendarului com- 
petițional intern. O facem cu 
ajutorul secretarului general al 
Federației române de ■scrimă, 
Dionisie Tepșan.

— Care este linia direc
toare a sistemului compe- 
tițional 1976 ?

— Aș dori să modific puțin 
Întrebarea dv, întrucît linia di
rectoare la care v-ați referit 
este, în fapt, continuarea celei 
începute cu doi ani în urmă și 
care, în esență, înseamnă alcă
tuirea unui calendar competițio
nal intern care să se adreseze 
tuturor categoriilor de vîrstă, in- 
cepînd cu copiii și terminînd cu 
seniorii. Astfel, și în 1976 acti
vitatea competițională internă 
cuprinde întreceri la nivel re
publican dedicate copiilor, ju
niorilor mici și mari, tineretu
lui și seniorilor.

— Care sint, atunci, punc
tele forte ale calendarului ?

— Bineînțeles, Diviziile națio
nale A și B, campionatele na
ționale individuale (la toate ca
tegoriile de vîrstă), campiona- 

Sportul

omogenitatea valorică a unui 
lot în care caracteristica princi
pală o constituie tinerețea. Pen
tru că, deși Irimiciuc, Pop, Ma
rin, Mustață, Oancea și Nilca 
sint prezențe cunoscute pe 
planșele internaționale, ei au

PRINCIPALII ADVERSARI Al SCRIMERILOR NOȘTRI
Floretă masculin <972 '73 '74 '75 Floretă feminin 1372 '73 '74 75
NOEL (FPJ III 1 - 1 BDBIS (Ung.) II Yz 1 III

DENISOV (U.R.S.S) V - Yz IU SCWÂRTZENBEH6ER » - II II Y
TALVARD (FP) Yt Yz Yz II SlDOPiOVA (U.R.S.S.) - Yz VI IV

PETRUSHA (FT) - - III V KNIAZEVA // - - V i)
VVOICEfiOUVSKI (Pol) - - IV Y. MAROS (ung.) - - - V

SOMODV (Una) - - - VI WISOCZANSKA (POl.) - - - VI

sabie 1372 '73 '74 '75 Spadă 1372 73 74 '75
SIDIAK (U.R.S.8.) l II in Yz FENVVESY ung.) l IV - -
MAROT (Una.) II - Yz III EDL1NG (Sued.) V 1 1 Y
NAZLIMOV EU.R.&SJ III % 1 LUKOMSKI (U.R.S.SJ - - III n
MONTANO (it.) • 1 1 Yz OSTRICS (Ung.) - <r - iii

VINOKUROV UMS.) - Yz V VI LIENDNER (AUStf.) - - - - IV

BIERKOVSKI (POlȚ - • - II PUSCH (R.F.G) - i

In aceste tabele cifrele romane reprezintă locul ocupat in finală la
C.M. (sau J.O. pentru anul 1972), iar Va reprezintă calificarea in 

semifinale

virsta începutului de consacra
re, în timp ce ultimii veniți in 
lotul reprezentativ, Frunză și 
Pantelimonescu n-au ajuns încă 
Ia virsta de 20 de ani. Această 
armă are, deci, o promițătoare 
perspectivă.

Deși părerile erau împărțite 
în ceea ce privește posibilitățile 
floretiștilor noștri de a se nu
măra printre protagoniștii C.M. 
de la Budapesta (examen defi
nitoriu pentru candidatura lor 
în vederea J.O.), totuși, elevii 
antrenorilor Zilahi și Falb și-au 
susținut șansele cu ambiție și 
dacă ar fi avut un al patrulea 
component cu randament con
stant, în afara lui Țiu, Kuki și 
Pctruș, puteau chiar aspira la 
un loc mai bun decît 6. Tot de 
puțin — și aceasta din cauza 
lipsei de experiență, dar și a 
îndrumării deficitare de pe mar
gine — a ratat Kuki intrarea 
în finală, deși în semifinale îl 
întrecuse de două ori pe cel 
care avea să devină campionul 
mondial al probei, francezul 
Christian Noel 1 Tinărul scri- 
mer Petru Kuki, care in acest 
an a ciștigat pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campion 
mondial de tineret, rămine o 
speranță reală a floretei mascu
line pentru Montreal.

tul republican pe echipe al ti
neretului și „Cupa României" 
(probe individuale). Și dat fiind 
faptul că în diviziile naționale 
activează multe centre studen
țești, concursul republican uni
versitar completează suita de 
concursuri organizate la nivel 
central.

— Cum răspunde noul ca
lendar competițional intern 
pregătirii celor mai buni 
scrimeri in vederea partici
pării lor la J.O. de la Mont
real, din luna iulie ?

— Structura acestuia a fost 
subordonată ■pregătirii loturilor 
reprezentative pentru J.O., țel 
prioritar al sportului de perfor
manță pentru anul 1976. De fapt, 
n-a trebuit să operăm modifi
cări esențiale față de anii pre- 
cedenți, întrucît de obicei cam
pionatele mondiale de seniori 
sint programate în aceeași pe
rioadă cu cea în care urmează 
să se desfășoare competiția de 
scrimă din cadrul J.O. Astfel, 
am programat — într-o succe
siune firească și intr-un cres
cendo necesar — primele etape 
ale Diviziilor naționale A și B 
în trimestrul I al anului, ur
mate de campionatele republi
cane individuale ale seniorilor 
în lunile aprilie și mai, acestea 
din urmă fiind ultimul criteriu 
de verificare pe plan intern al 
candidaților pentru Montreal.

Spadasinii s-au comportat 
paradoxal la Budapesta, la in
dividual intrecînd așteptările, 
iar la echipe capotînd surprin
zător. Posibilitățile lotului de 
spadă (de asemenea cu o medie 
de vîrstă optimă) au fost, însă, 
probate la alte mari competiții 
ale anului ca de pildă „Turneul 
celor 8 națiuni", unde s-au cla
sat pe locul 4 și la care au fost 
prezente reprezentativele Sue
diei, Elveției, Italiei, R.F.G. etc, 
și mai ales locul I la „patrula
terul" Franța — Italia — Unga
ria — România. Echipa de spa
dă, avind un randament con

stant, apropiat de suma valori
că a componenților ei și o pre
gătire psihologică adecvată unei 
mize mari, își poale propune un 
Ioc intre primele patru formații.

JON MULTA,
SI UN CORECTIV

Privind dinamica dezvoltării 
acestei discipline olimpice în 
România, se constată un proces 
evident de creștere a numărului 
secțiilor și practicanților scri
mei. Raportată insă Ia realita
tea altor țări cu tradiție în scri
ma mondială, alături de care 
România s-a impus in ultimele 
două decenii, situația este de
parte de a fi spectaculoasă. In 
pofida faptului că scrima româ
nească este recunoscută ca fiind 
în primul eșalon al scrimei 
mondiale, prin numărul de 
sportivi legitimați și clasificați 
(circa 1800 și, respectiv, 600), 
ea se află foarte departe, din 
acest punct de vedere, de țări 
cu veleități în această discipli
nă ca, de pildă, Franța (cu a- 
proape 22 000 de scrimeri legi
timați), Ungaria, Polonia, Italia, 
R.F.G., ca să nu mai amintim 
de U.R.S.S.

Cum se explică atunci faptul 
că trăgătorii români sint pre- 
zenți de mulți ani, aproape 
neîntrerupt, in lupta pentru 
primele locuri Ia principalele 
competiții mondiale ?

„După părerea mea — ne-a 
spus antrenorul federal Tăuasc 
Mureșan, maestru emerit al
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ungaria 46 i 36 ii 30 II 34 n
Franța 23 III 11 vw 23 IV 24 IB
italia 20 IV 20 in 24 III 8 VII
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sportului și fost component al 
echipei de floretă a României, 
campioană mondială — explica
ția constă în munca calificată, 
entuziastă și plină de abnegație 
a unui mănunchi restrîns de 
tehnicieni, care reușește să va
lorifice la maximum talentul 
tinerilor aspiranți. Cînd spun 
restrîns nu înțeleg că mai sint 
și alții, în afara lor, care nu 
răspund obligațiilor pe care le 
au (aceștia sint foarte puțini), 
ci efectiv este vorba de un mic 
detașament de specialiști : nici

DIN LOTURILE
După J. O. de la Munchen, 

Federația română de scrimă n-a 
pierdut din vedere perspectiva 
noului ciclu olimpic. Forul de 
specialitate a căutat să plaseze 
in jurul nucleului echipelor re
prezentative elemente tinere și 
talentate, cu posibilități de pro
gres. Au apărut, astfel, în a- 
cești patru ani, nume noi prin
tre „tricolori", marea majoritate 
dintre acestea găsindu-și titu
larizarea. La ora actuală, pen
tru fiecare cvartet reprezenta
tiv candidează un număr dublu 
de trăgători, ceea ce înseamnă 
că noțiunea de „senator de 
drept" este c'iminată, iar an
trenorii loturilor (A. Vilcea și 
Gh. Matei — floretă fete, I. Zi
lahi și I. Falb — floretă băieți, 
L. Rohoni și D. Mustață — sa
bie, V. Chelaru și C. Stelian — 
spadă) au o bază reală de se
lecție din emulația care se cre
ează, cei mai buni urmînd să re
prezinte scrima românească la 
Montreal.

în scrimă, procesul de pre
gătire și afirmare pe plan in
ternațional se realizează în 
timp, istoria marilor competiții 
mondiale confirmînd că nimeni 
n-a apărut meteoric pe firma
ment, locurile pe podium fiind, 
îndeobște, obținute de trăgă
tori cu serioase cărți de vizită, 
în acest context federația de 
resort a rulat permanent pe 
planșele internaționale un mare 
număr de tineri și foarte tineri 
trăgători, pe de o parte pentru 
a le verifica potențialul în con
diții grele de concurs, iar pe 
de altă parte pentru a-i roda 
și a le forma personalitatea. 
Concret, în intervalul dintre 
Munchen și Montreal au apărut

SEU MULTUM“ 
CARE SE IMPUNE

60 ! Marea lor majoritate, însă, 
sint de ani de zile nelipsiți din 
sălile de antrenament, după un 
program adaptat orelor dispo
nibile atit de diverse ale spor
tivilor lor — elevi, studenți, an
gajați în diferite locuri de mun
că — lucrînd efectiv pe planșă 
de dimineață pină seara. înce- 
pind cu decanul de vîrstă al 
specialiștilor noștri, antrenorul 
emerit Al. Csipler, care a făcut 
din Satu Mare o tradițională 
pepinieră a scrimei noastre, 
continuînd cu antrenorii echi
pelor Steaua, multiple campioa
ne naționale : Andrei Vilcea, 
Iosif Zilahi, Constantin Stelian. 
Dumitru Mustață, cu tehnicieni 
cu prestigioase cărți de vizită 
ca Vasile Chelaru, Andrei 
Kakucs, Nicolae Pufnei, Adal
bert Gurath, Tiberju Bartoș. 
Jacques Istrate și încheind cu 
tinerii antrenori (unii dintre ei 
pină mai ieri trăgători de va
loare), ca Ștefan Haukler, Cor
nel Pelmuș, LadislaU Rohoni, 
Elena Bejan, Nicolae Marinescu, 
Paul Ghinju, Mihai Ticușan, 
Androne Covaci, Mihai Echi- 
menco, Cornel Bunicclu, Bari
ton Bădescu, Victor Teodorescu 
și Ștefan Toth, acest mănunchi 
de pasionați ai scrimei reușește 
să atragă pe planșe noi și noi 
talente, în pofida concurenței 
altor discipline sportive mai 
accesibile pe firul unei rapide 
afirmări.

De bună seamă că numai 
pasiunea singură nu poate 
propulsa tinerii scrimeri pe or
bita performanței. Tehnicienii 
noștri se străduiesc permanent 
să țină pasul cu evoluția scri
mei pe plan mondial, aducînd 
în procesul de antrenament la 
zi parametrii înaltei performan
țe : un mare volum de muncă, 
accentul pe tehnică, un perfect 
echilibru între pregătirea fizică 
și cea psihică. De altfel, acestea 
constituie și coordonatele acti
vității federației noastre de re
sort, așa incit sportivii selecțio
nați pentru loturile reprezen
tative intră în pregătire pentru 
marile competiții cu un fond a- 
decvat. Și chiar dacă cunoscu
tul dicton latin „non multa, sed 
mulium" își găsește actualmen
te acoperire în scrima româ-

Pagină realizată de Paul SLAVESCU și Tiberiu STAMA

REPREZENTATIVE
ca reprezentanți ai scrimei ro
mânești floretiștii Petru Kuki, 
Tudor Petruș și Petre Buricea, 
floretistcle Magdalena Bartoș, 
Elena Pricop, Viorica Draga, 
Aurora Crișu și Marcela Mol
dovan, sabrerii Ion Pop, Cor- 
neliu Marin, Marin Mustață, E- 
mil Oancea, Mihai Frunză și 
Ion Pantelimonescu, spadasinii 
loan Popa, Octavian Zidaru, 
Paul Szabo și Liviu Angelescu. 
Iar dacă am face o simplă a- 
dunare am constata că „noul 
val" reprezintă mai mult de 
2 3 din loturile reprezentative 
aflate în pregătire pentru J. O. 
din 1976 ! Dar cum întinerirea 
nu trebuie să constituie un scop 
în sine, nu numai pentru că 
valoarea nu inscamnă întotdea
una număr scăzut de ani, men
ținerea celor mai experimentați 
scrimeri, trăgători consacrați și 
cu rezultate de prestigiu, apare 
nu numai firească ci și nece
sară. Păstrarea unui asemenea 
echilibru valoric asigură con
tinuitatea marii performanțe. 
Ne referim în acest sens la un 
singur exemplu, cel al echipei 
masculine de floretă a Franței 
care, la Budapesta, în acest an, 
a obținut performanța maximă 
folosind alături de Noel (cam
pion mondial la individual) și 
Revenu, ambii trecuți de 30 de 
ani, pe tinerii Pietruska, Talvard 
și Boscherie.

încrederea cu care au fost 
investiți tinerii noștri scrimeri 
și, mai ales, răspunderea pe 
care aceștia o vor avea la Mont
real, vor trebui să-și găsească 
corespondentul în lunile care 
au rămas pînă la J. O. intr-un 
efort susținut și conștient de 
autodepășire.

CANDIDATELE LA 
MEDALII

Floretă fem. 1372 4973 1974 1975
U.R.S.S. 1 II ) 1
UNGARIA n 1 11 II
ROMÂNIA hi III III III

FRANȚA VI VI VI IV

ITALIA IV VII-VIII IV Vi

R.F.G. V IV V V

POLONIA - V VII-VIII vii-viii

JAPONIA - VII-VIII VII-VIII Vll-Vlll

floretă maso 1372 1373 1974 1975
U.R.S.S. II l l H
FRANȚA III V III 1

POLONIA 1 III II V
UNGARIA IV IV V vii-viii
ITALIA ix-xvi Vll-Vlll IV iii
ROMÂNIA VII-VIII VI Vll-Vlll VI

R.F.G. V II VI IV

JAPONIA VI Vll-Vlll Vll-Vlll -
CUBA Vll-Vlll - - -

R.D.G. - - - vii-vm

Spada 1972 1973 1974 1975

UNGARIA 1 II in Al

ELVEȚIA II VI VI IV

U.R.S.S. iii 1 III V V

FRANȚA IV Vll-Vlll IV IX-XVI
ROMÂNIA V IX-XVI IX-XVI vn-viii

POLONIA VI Vll-Vlll IX-XVI VI

NORVEGIA VII-VIII IX-XVI IX-XVI IX-XVI

SUEDIA Vll-Vlll V 1 1

R.F.G. 1 II II

ITALIA IV Vll-Vlll IX-XVI

CEHOSLOVAC Vll-Vlll IX-XVI

AUSTRIA Vll-Vlll

Sabie 1972 1973 1974 1975

U.R.S.S. II II 1 1
UNGARIA III 1 i.y II

ITALIA l III ui IV
ROMÂNIA IV V ■ji” III
POLONIA V IV VII-VIU V
CUBA VI Vll-Vlll VI Vll-Vlll
R.F.G. Vll-Vlll VII-VIII - -
FRANȚA VII-VIU VI V VII-VIII
BULGARIA - -■ Vll-Vlll -
S.U A - - 7 VI

nească. se impune ca o preocu
pare de viitor a forurilor de re
sort găsirea unor căi eficiente 
(materiale si morale), pentru 
creșterea notabilă a numărului 
dc tehnicieni și scrimeri“.



DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ 
ÎN ÎNTÎLNIREA CU UNGARIA

Sala Floreasca din Capitală 
n găzduit aseară prima manșă 
e dublei întîlniri dintre repre
zentativele masculine și femi
nine de handbal juniori ale 
României și Ungariei. Publicul 
prezent în tribune a avut po
sibilitatea să urmărească două 
jocuri interesante, cu multe mo
mente de handbal spectaculos.

In primul joc s-au întîlnit 
echipele feminine. Reprezenta
tiva țării noastre — condusă 
de antrenorul Valeriu Gogâltan 
—, deși ă avut unele momente 
de slăbire a ritmului, a reușit 
să-și depășească adversara, da
torită mai ales calmului cu 
care și-a pregătit atacurile. For
mația oaspe, neașteptat de ro
bustă, și-a apărat șansele cu 
dirzenie, dar a plătit un tribut

IN „CUPA SIEEZIEI": ROMÂNIA - SUEDIA 1914
întrecerile competiției inter

naționale de handbal feminin, 
dotate cu „Cupa Sileziei", au 
continuat in localitatea polo
neză Katowice cu partidele 
etapei a Il-a. Reprezentativa 
României a primit de această 
dată replica formației Suediei. 
Deși handbalistele suedeze au 
opus o dîrză rezistență, vice- 
campioanele mondiale și-au

DOUĂ ÎNTÎLNIRI
ROMÂNIA B - FRANȚA

In cadrul suitei de întîlniri 
Internationale de handbal găz
duite în acest sezon de tara 
noastră, săptămîna viitoare, la 
București și Ploiești, vom pu
tea urmări evoluția reprezenta
tivei masculine a Franței. Hand- 
baliștii francezi urmează să în- 
tîlnească selecționata B a Româ
niei. Meciurile, care vor fi ar
bitrate de cuplul maghiar Gyor- 
gy Fulop — Laszlo Marki, se 
desfășoară după următorul pro
gram : vineri, de la ora 19, în 
Sala Floreasca din Capitală și 
sîmbătă, de la ora 18.15, în Sala 
Victoria din Ploiești.

Selecționata secundă a țării 
noastr», condusă de antrenorul 
emerit Eupen Trofin, cuprinde 
cîțiva jucători consacrați, prin
tre care se află Munteanu și Or
ban (portari), Grabovschi. F61- 
kek, Drăgăniță, Ștef și Tase.

După întreceri pasionante

Ana Petrescu și Gheorghe Silvestru 
campioni republicani la popice
Aseară, în ultima parte a 

întrecerilor finale ale campio
natelor individuale de popice 
ale seniorilor — competiție 
găzduită de arena bucureșteană 
Voința, am asistat la jocuri de 
o rară frumusețe, la dispute 
demnă de o finală republicană. 
Manșa a Il-a a competiției, in 
care au rămas să-și dispute 
titlurile cei mai buni jucători 
și jucătoare (cei clasați pe 
locurile 1—20 în manșa I) a 
avut un finiș deosebit de pa
sionant — cu rezultate valoroa
se, cu răsturnări de scor, cu 
punctaje egale pînă la ultimele 
lovituri.

"•rincipalii performeri la bă
ieți au fost, în ordinea rezul
tatelor zilei anterioare: I. Bă
iaș (977), P. Purge (952), SI. 
OrdSg (941) și Gh. Silvestru 
(925). După primele bile Orddg 
iese din cursă și rămin cei trei 
popicari de mare performanță, 
componenți ai echipei cam
pioane mondiale. Purge și 
Silvestru joacă foarte bine 
.și după 100 de bile îl a- 
jung din urmă pe Băiaș. 
La începerea ultimei manșe de 
25 lovituri izolate, deci după 
175 de bile. Silvestru conducea 
cu 1813 p d (la totalul gene
ral). urmat de Purge cu 1811 si 
de Băiaș cu 1809. Dar cînd 
mai erau numai cinci bile de 
tras, toți trei se aflau din nou 
la egalitate. Silvestru joacă 
însă excepțional, are un „nouar", 
anoi din două lovituri doboară 
alte nouă „bețe" și în final are 
un nlus de două 'puncte față 
de Purge, suficiente pentru ad-, 
judecarea titlului.

La femei, favorita după pri

IN CUPLAJUL INTERNAȚIONAL 
DE JUNIORI

greu neatențiilor din apărare. 
Scor final 13—11 (9—4) in fa
voarea echipei României. Prin
cipalele realizatoare : Maria 
Torok — 6 și, respectiv, Mag- 
dolna Oszvald — 5.

Cea de a doua întilnire a cu
plajului a opus formațiile mas
culine.

Practicînd un joc excelent, 
tinerii jucători români și-au 
dominat copios adversarii, ob- 
ținînd o victorie netă : 18—10 
<10—3). Principalii realizatori : 
Bedivan 5, Croitoru 4 pentru 
România, respectiv Urszuly 3, 
Kovacs 3.

Meciurile revanșă au loc du
minică după-amiază în sala 
Victoria din Ploiești, cu înce
pere de la ora 16.45.

adjudecat victoria la scorul de 
19—14 (14—8). Golurile echipei 
române au fost înscrise de : 
Simona Arghir 5. Rozaiia Soș 
4, Ibadula Luțaș 3. Doina Co- 
joearu 3, Magda Jîikloș 2 și 
Cristina Petrovici 2. în urmă
torul meci, handbalistele noastre 
vor întîlni reprezentativa Ceho
slovaciei, care a avut zi de 
pauză în cea de a Il-a etapă 
a turneului. într-un alt joc, 
Polonia I a întrecut Polonia 
tineret cu 24—8 (10—4).

C.S. ARAD II (f) Șl PROGRESUL BUCUREȘTI (m)
CONDUC IN CAMPIONATELE DE TENIS DE MASĂ

Deoarece, o serie de jucători frun
tași participa în aceste zile la cam
pionatele internaționale de tenis de 
masă ale Ungariei, cea de a Vll-a 
etapa a returului campionatelor divi
zionare a suferit o serie de modifi
cări, au fost programate alte meciuri, 
latâ partidele care se vor desfășura 
mîine, duminică: fete: Progresul Bucu
rești — Voința București, băieți: Lo
comotiva București — Constructorul Hu
nedoara, C.S.M. lași — Comerțul Tg. 
Mureș.

înaintea acestor întîlniri, clasamen
tele au următoarea înfățișare:

FEMININ

1. C.S. ARAD II 11 11 0 79:20 22
2. Spartac Buc. 13 8 5 64:53 21

ma manșă, Cornelia Grecescu 
(457 p d) n-a avut rezistența 
psihică pentru a-și repeta per
formanța și în ultimul meci al 
finalei, cu campioana de anul 
trecut Ana Petrescu, și a cedat, 
fără drept de apel, fiind sur
clasată cu 463—391. La un pas 
de a produce o mare surpriză, 
de a cîștiga titlul, a fost reși- 

ANA PETRESCU GHEORGHE SILVESTRU

țeanca Maria Stanca, care a- 
vind o comportare bună în am
bele manșe a ocupat în final 
locul secund. O foarte frumoasă 
comportare au avut în acest 
campionat jucătoarele de la 
Gloria București (antrenor Con
stantin Neguțoiu) care au ocu
pat locurile I, III și IV.

Clasamentele generale ale fi
nalei — SENIOARE : 1. ANA 
PETRESCU (Gloria București)

ECHIPA POLITEHNICA ÎNCEARCĂ RECÎȘTIGAREA PRESTIGIULUI!
• MĂSURI CONCRETE PENTRU STOPAREA DECLINU
LUI FOSTEI CAMPIOANE A TĂRII • SCOALĂ SPOR
TIVĂ NR, 2 A DEVENIT PEPINIERA POLITEHNICII

Neîndoielnic, Politehnica
București este una dintre cele 
mai reprezentative echipe ale 
baschetului feminin din Româ
nia. în favoarea acestei afirma
ții subscriu cîteva performanțe 
remarcabile (calificarea de două 
ori în semifinalele Cupei cam
pionilor europeni, realizarea u- 
nor victorii de prestigiu in fața 
redutabilelor formații Slavia 
Praga, Clermont Universite 
Club — C.U.C., Standa Milano, 
M.T.K. Budapesta, cucerirea de 
nouă ori a titlului de campioană 
națională etc.), precum și fap
tul că Politehnica a fost (și 
încă este) pepinieră de bază a 
lotului republican. Politehnica 
București avea, în țară și peste 
hotare, renumele unei formații 
solide, practicanta unui joc mo
dern, eficace, în care valorile 
individuale alcătuiau un colectiv 
absolut omogen.

Dar, spre regretul numeroși
lor simpatizanți ai acestei e- 
chipe, precum și al celor care 
nu omit că declinul unei for
mații fruntașă timp îndelungat 
afectează însuși potențialul lo
tului reprezentativ, formația 
Politehnica se află de la o vre
me pe un drum descendent ac
centuat. începutul a fost făcut 
în sezonul 1974—1975. cînd bas
chetbalistele de la Politehnica 
au cedat titlul de campioane 
ale țării în fața I.E.F.S.-ului. 
de care au fost învinse în toa
te cele patru confruntări (ulti
ma dată la o diferență de 20 
de puncte : 65—85). în sezonul

3. C.S. Arad 1 11 7 4 67:32 18
4. Progresul Buc. 10 8 2 56:34 18
5. C.S.M. Cluj-Napoca 9 5 4 39:42 14
6. Gloria Buzău 12 2 10 38:70 14
7. Voința Buc. 12 2 10 30:78 14
8. Metalurgistul Cugir 10 1 9 23:67 9

MASCULIN

1. PROGRESUL 14 14 0 192: 46 28
2. Uni». Craiova 14 13 1 192: 46 27
3. C.S.M. Cj.-Nap. 14 11 3 170: 68 25
4. Gloria Buzău 14 9 5 1 29:109 22
5. Voința Buc. 15 7 8 137:118 22
6. Poli. Buc. 14 5 9 99:139 19
7. Comerțul Tg. M. 14 5 9 83:155 19
8. Constr. Hd. 14 4 10 79:159 18
9. C.S.M. lași 15 3 12 85:170 16

10. Locomotiva Buc. 14 0 14 41:197 14

914 p d (în manșa I — 451 — 
în manșa a Il-a 463) — cam
pioană națională, 2. Maria 
Stanca (C.S.M. Reșița) 895 
(437—458), 3. Margareta Căti-
neanu (Gloria Buc.) 887 (426— 
461), 4. Florica Neguțoiu (Glo
ria Buc.) 875, 5. Bălașa Tănase 
(Laromet Buc.) 868, 6. Maria
Todca (Voința Tg Mureș) 868.

SENIORI : 1. GH. SILVESTRU 
(Petrolul Teleajen Ploiești) 1 894 
(925—969) — campion național, 
2. P. Purge (Voința Buc.) 1892 
(952—940), 3. I. Băias (Construc
torul Galați) 1 889 (977—912), 4. 
I. Tismănar (Constr. Galați) 
1 846, 5. Gh. Dumitrescu (Glo
ria Buc.) 1 837, 6. St. Orddg
(Voința Tg. Mureș) 1 832.

T. RĂBȘAN 

actual, eșecurile sînt 
și mai pregnante, 
Politehnica pier- 
zind pînă acum 8 
din cele 17 meciuri 
susținute și aflîn- 
du-se în clasament 
pe locul 4, după 
evoluții șterse, cu 
mult sub cele care 
îi aduseseră, pină 
nu de mult, o bi
nemeritată faimă.

Unele motive ale 
acestei nedorite 
stări de fapt sînt 
obiective, ca de 
pildă, îndelungata 
indisponibilitate a 
unor jucătoare de 
bază : Ecaterina
Savu și Suzana 
Pirșu. Cauzele su
biective sint, însă, 
mai profunde și, 
de fapt, ele au dus 
la regresul forma
ției Politehnica 
București. în acest 
sens, ne vom re
feri, mai cu sea
mă, la insuficienta 
preocupare (de-a 
lungul anilor) pen
tru crearea unei 

Aruncă la 
„veterană" 
dintre cele 
tehnicii

pepiniere proprii 
și pentru ridicarea 
unor jucătoare ca
pabile să împros
păteze echipa la 
momentul oportun. Este elocvent 
faptul că cinci dintre actualele 
componente de bază ale lotului 
Politehnicii constituiau temelia 
formației încă de acum 8—9 ani 
(Cornelia Taflan, Margareta 
Pruncu, Gabriela Ciocan, Eca
terina Savu și Anca Demetres- 
cu). Uzura în timp s-a făcut 
simțită nu numai asupra capa
cității acestor elemente (al că
ror aport în realizarea succese
lor Politehnicii rămine primor
dial). ci chiar asupra conștiin
ciozității și frecvenței partici
pării la pregătire, ceea ce, in 
mod firesc, a afectat întregul 
angrenaj al formației și a 
transformat spiritul de echipă 
(determinant în izbînzile foste
lor campioane) într-o amintire. 
Cit privește jucătoarele de re
zervă care s-au perindat de-a 
lungul anilor (antrenorul Gri
gore Costescu ne-a declarat că. 
din toamna anului 1967, au fost 
rulate nu mai puțin de 67 de 
jucătoare), ele au avut o valoa
re modestă și nu au putut să 
se impună în fața titularelor.

Se pare, însă, că din toamna 
acestui an un suflu nou a pă
truns printre jucătoarele de la 
Politehnica. Șocată de situația 
actuală J- ---------- ’-
sumbre 
secției 
sportiv __ ________
cu fermitate, luînd măsuri con
crete. Prima (pe care o consi
derăm cea mai prețioasă) a

de perspectivele 
echipei, conducerea 
baschet a clubului

Și 
ale 
de 
Politehnica a intervenit

AII SOSIT SEEECIIONAIEIE DE BASCHET
„1 AUGUST" DIN R.P. CHINEZĂ

în scopul participării la tur
neul internațional de baschet 
care va avea loc marți și 
miercuri, în sala Floreasca, se
lecționatele asociației sportive a 
armatei „1 August" din R. P. 
Chineză au sosit ieri în Capi
tală, cu avionul. Programul pri
mei zile prevede ca marți, de 
la ora 17, să se dispute meciu

Se reia Divizia A ia baschet feminin
In campionatul masculin are loc etapa a V-a

Fără îndoială, punctul de a- 
tracție al întrecerilor baschet- 
balistice de la acest sfirșit de 
săptămînă îl constituie relua
rea campionatului feminin. Pri
mele trei etape au demon
strat din plin echilibrul și in
teresul ce îl poate crea frac
ționarea grupului de 12 forma
ții în două categorii, dovadă 
fiind — în acest sens — cele 
8 „remize" înregistrate în 11 
meciuri duble ale etapelor a 
Il-a și a III-a.

Dintre jocurile etapei a IV-a, 
programată să aibă loc azi și 
mîine, se desprinde cel din
tre Olimpia (locul 3 în clasa
ment) și Politehnica (locul 4), 
ambele candidate la medalia 
de bronz a campionatului (in 
tur 60—59). Celelalte întîlniri 
sînt (intre paranteze, pozițiile 
în clasament) : grupa 1—6 : U- 
niversitatea Timișoara (5) —
I.E.F.S. (1) — în tur 56—72 ; 
Universitatea Cluj-Napoca (6)— 
Rapid (?) — în tur 52—74 ;

coj Gabriela Ciocan care, deși 
a echipei, continuă să fie una 
mai eficiente jucătoare ale Poli- 

Foto : S. BAKCSY 

fost „alianța" cu secția de bas
chet feminin a Școlii sportive 
nr. 2 București, al cărei antre
nor Constantin Dinescu — 
recunoscut pentru reușitele 
în activitatea cu tinerele 
mente. Folosind avantajele 
ate de posibilitatea legitimării 
duble, antrenorul Grigore Cos- 
tescu le-a și promovat în Di
vizia A pe junioarele Cristina 
Mareș (utilizată acum în „5“-ul 
de bază) și Camelia Filip (a- 
vînd o pregătire fundamentală 
temeinică și talia 1,84 m, aceas
tă jucătoare promite un pro
gres rapid) care evoluează și 
în Divizia școlară și de juniori 
(în cadrul Școlii sportive nr. 
2). în plus, le-a transferat pe 
Dona Chvatal și Marieta Guga 
(de la Crișul Oradea și, respec
tiv, Olimpia București). Este de 
așteptat, însă, ca această 
„transfuzie" de tinerețe să con
stituie doar un debut, necesar 
să fie urmat prin promovarea 
treptată a celor mai valoroase 
junioare (majoritatea eleve la 
Liceul „I. L. Caragiale" ; ca 
baschetbaliste. provenite din 
pepiniera Școlii sportive nr. 2) 
care activează acum în Divizia 
B, alcătuind formația Politeh
nica II.

Atît, deocamdată, despre Po
litehnica, echipă al cărei revi
riment îl dorim să se petreacă 
într-un viitor cit mai apropiat.

este 
sale 
ele- 
cre-

această

D. STĂNCULESCU

rile : Rapid — „1 August" (fe
minin) și Steaua — „1 August" 
(masculin). Din loturile oaspe
ților fac parte numeroși inter
naționali.

Echipa Spartak Botevgrad 
(Bulgaria) a anunțat ieri că nu 
mai poate lua parte la acest 
turneu.

grupa 7—12 : Progresul (10) — 
Crișul (7) — În tur 54—90 ; Vo
ința (9) — C.S.U. Tg. Mureș
(11) — în tur 64—51 ; Sănătatea
(12) — C.S.U. Galați (8) — în 
tur 72—81.

★
In campionatul masculin se 

desfășoară etapa a V-a a tu
rului, care programează cîteva 
meciuri între echipe apropiate 
valoric : Farul (locul 6) — U- 
niversitatea Cluj-Napoca (7), 
A. S. Armata (12) — Politehni
ca Iași (10). Celelalte partide 
sint : Universitatea Timișoara 
(3) — Steaua (2), C.S.U. Bra
șov (9) — Rapid (5), Dinamo
(I) — I.C.E.D. (4) și I.E.F.S.
(8) — Politehnica București
(II) .

Șportul|Pag.a7-



TURNEUL ZONAL FLORIN GHEORGHIU
S-A CALIFICAT LA VRAJA

Disputat sub semnul unei 
lupte crincene, turneul zonal 
masculin de șah de la Vrața 
(Bulgaria) s-a încheiat vineri 
cu victoria marilor maeștri 
FLORIN GHEORGHIU (Româ
nia) și ALEKSANDAR MATA- 
NOVICI (Iugoslavia) care ocu
pă primele două locuri promo- 
vînd în faza următoare a între
cerii din cadrul campionatului 
mondial, turneele interzonale.

Ultima rundă (înaintea căreia 
6 jucători aspirau la calificare) 
a fost foarte agitată, soldîn- 
du-se cu două mari surprize. 
Astfel, veteranul concursului, 
Czerniak (65 de ani !), l-a în
vins — cu albele — «pe Sigur- 
jonsson, iar Vogt l-a întrecut 
pe Ermenkov, cei doi fiind 
astfel scoși din cursă. în aceste 
condiții, Gheorghiu și Matano- 
vici au jucat prudent, nu au 
forțat și au remizat cu Sax și, 
respectiv, Radulov, asigurîn- 
du-și primele locuri.

Iată clasamentul final : 1—2. 
Gheorghiu și Matanovici 9*/,  
(din 15), 3—5. Matulovici (Iugo
slavia), Sigur jonsson (Islanda) 
și Sax (Ungaria) 9, 6—7. Ermen
kov (Bulgaria), Vogt (R.D.G.)

8%, 8. Ree (Olanda) 8, 9. Wirt- 
hensohn (Elveția) 7'/a (1), 10—11. 
Radulov (Bulgaria), Neekar 
(Cehoslovacia) 7'A, 12. Bednarski 
(Polonia) 6'/2 (1), 13. Dueball
(R.F.G.) 6V2,14. Czerniak (Israel) 
5, 15. Strobel (Austria) 4, 16. 
Letzelter (Franța) 3V2 p.

MECIUL NĂSTASE - CONNORS
(Urmare din vag. I)

ultima mea prezentă în tară, 
cind am jucat in campionatul 
divizionar pe echipe, am stabi
lit ca data probabilă să fie în 
a doua decadă a lunii noiem
brie, imediat după încheierea 
participării noastre la Marele 
Premiu. Sînt fericit că Jimmy a 
acceptat invitația, astfel că pu
tem oferi publicului nostru un 
meci cu adevărat tare.

— De cîte ori ai jucat, în ul
tima perioadă, cu Connors ?

— Sortii ne-au cam ocolit in 
acest sezon și n-avem încă nici 
un meci oficial la activ, în 1975 
(n.r. pînă ieri, in semifinalele 
„Cupei Dewar"). Am jucat doar 
in întîlniri amicale, în S.U.A., 
ultima oară la Syracusa, cind a 
cîștigat Jimmy.

— Ne permitem să consem
năm și rezultatul : 6—4, 6—7, 
6—2. Și totodată să menționăm 
că pînă atunci scorul tuturor în- 
tilnirilor Năstase — Connors

CONFERINȚA DE PRESA
LA f.R. TENIS

era de 11—2 pentru Ilie Năs
tase...

— Da, cred insă că — pentru 
a avea o imagine realistă a ra
portului de forțe — trebuie spus 
că avansul acesta, atit de mare, 
l-am obținut de pe vremea cind 
adversarul meu era încă un ti- 
năr competitor, la început de 
carieră.

— Evident, el dispune și de 
o „rezervă" de 6 ani în favoa
rea sa.

— Intr-adevăr, eu am 29 de 
ani, el — 23. Diferența de virstă 
nu ne împiedică insă să ne înțe
legem bine pe teren, firește cind 
jucăm împreună dublul. Dar a- 
tunci cind sîntem despărțiți de 
fileu, luptăm fără menajamente.

— Și o ultimă întrebare, la 
capitolul meciuri : este vorba 
despre o nouă „modă" în te
nis ?

— Poate să fie chiar o modă. 
In orice caz, asemenea întîlniri 
independente, intre doi jucători, 
s-au înmulțit in ultima vreme 
și stîrnesc mult interes. Jimmy 
Connors a cîștigat, in primăva
ră, de două ori, la Las Vegas, 
cu Rod Laver (n.r. 6—4, 6—2, 
3—6, 7—5) și cu John Newcom
be (n.r. 6—3, 4—6, 6—2, 6—4). 
Să vedem cum va fi cu... Năs
tase, acum la București !

La acest ultim punct va răs
punde însuși meciul de marți 
seara.

TINERII BOXERI ROMÂNI 
VICTORIOȘI ÎN ANGLIA

LONDRA (Agerpres). — Se
lecționata de box (tineret) a 
României a cîștigat cu același 
scor : 6—5 cele două întîlniri 
susținute la Luton Town și 
Londra cu reprezentativa simi
lară a Angliei. Din echipa ro
mână s-au remarcat D. Cipere 
(semimuscă), Fi. Grecescu (u- 

șoară), N. Grigore (semigrea) 
și F. Luxemburger (grea), care 
au obținut cite două victorii.

• în această lună, pugiliștii 
fruntași sînt angrenați într-o 
serie de concursuri internațio
nale. La Skoplje (Iugoslavia) se 
desfășoară un turneu interna
țional la care sînt prezenți Ma
rian Lazăr, Paul Dobrescu, Cor
nel Hoduț, Vasile Didea, Florea 
Ștefan și Mircea Simon. Boxerii 
români sînt însoțiți de antreno
rii Constantin Nour și Luca Ro
mano.

• Echipa de seniori a țării 
noastre, formată din Th. Ghi- 
nea, F. Ibrahim, C. Grucscu, 
I. Lungu, Gh. Ciochină, G. Po- 
metcu, S. Cuțov, C. Cuțov, AL 
Tîrboi, Al. Năstac și C. Dafino- 
iu, urmează să plece, miercuri, 
în Iran, unde va susține me
ciuri cu reprezentanții țării 
gazdă.

COMPETIȚIILE CONTINENTALE 
DE POLO ÎN FAZA FINALĂ

întrecerile preliminare ale 
competițiilor europene de polo 
rezervate echipelor de club au 
dus la alcătuirea celor două 
grupe finale într-o perfectă si
metrie. în cursa pentru cuce
rirea „Cupei campionilor eu
ropeni" (la a XIII-a ediție) și 
„Cupei cupelor" (la a doua 
ediție) au mai rămas cite două 
formații din Iugoslavia. Un
garia, Italia și Olanda.

Va reuși Partizan Belgrad să 
cîștige pentru a 6-a oară tro
feul oferit de ziarul „Sport” 
din Belgrad? Campioana Iu
goslaviei are mari șanse și în 
actualul sezon, datorită lotu
lui extrem de valoros de care 
dispune. Ea este neînvinsă 
pînă la această oră, ca și 
Vasas Budapesta sau Canottieri 
Napoli, alte două dintre fi
naliste. Cea de a 4-a partici
pantă, Den Robben, este și gaz
da turneului final al C.C.E., 
care va avea loc în zilele de 
21, 22 și 23 noiembrie, la Hil- 
versum (Olanda). Italienii și 
olandezii încearcă pentru a tre
ia oară marea performanță ; în 
întîlnirea lor directă, din se
mifinala de la Napoli, Canotti
eri a învins cu 4—2. în schimb, 
echipa budapestană Vasas_ (cu 
Farago și Csapo) se află la

prima participare in competiție, 
fapt care n-a împiedicat-o. to
tuși să obțină o prețioasă „re
miză" (7—7) în fața lui Par
tizan, în semifinala de la Bel
grad.

în turneul final al „Cupei 
cupelor" (la Sibenik — Iu
goslavia, 21—23 noiembrie), 
Mladost Zagreb (locul 2 anul 
trecut) are mari șanse de vic
torie. Singura ei adversară 
valoroasă va fi O.S.C. Buda
pesta (ciștigătoare a C.C.E. in 
1972), intrucît celelalte două 
finaliste. Civittavecchia (Italia) 
și Neptunus Arnheim (Olanda), 
sînt echipe mai modeste.

• Clasamentele grupelor se
mifinale : C.C.E. — Belgrad : 
1. Partizan 5 p. 2. Vasas 5 p,
3. R. H. Kosice 2 p. 4. Ga- 
latasaray Istanbul 0 p ; Na
poli : 1. Canottieri 8 p, 2. Den 
Robben 6 p, 3. Barcelona 4 p,
4. Rote Erde Hamm (RFG) 2 
p, 5. S.K.K. Stockholm 0 p ; 
„Cupa cupelor" — Sibenik : 1. 
Mladost 6 p. 2. Neptunus 4 p, 
3. Odense (Danemarca) 2 p, 4. 
Akademik Sofia 0 p ; Roma : 
1. O.S.C. Budapesta 4 p, 2. Ci
vittavecchia 2 p, 3. Olimpiakos 
Pireu 0 p.

— a. v. —

CRESTE NUMĂRUL PERFORMERELOR LA PROBA DE 800 m■»
Deși în acest sezon au fost 

obținute, pe plan mondial, cele 
mai puține performanțe de 
înalt nivel, (doar trei alergă
toare sub 2 minute) totuși 
faptul că sub 2:01,0 au cobo- 
rît 12 semifondiste lasă să se 
întrevadă că, anul viitor, nu
mărul celor capabile să rea
lizeze un salt valoric spec
taculos și să lupte pentru po
zițiile de frunte ale clasamen
tului olimpic, va fi foarte ma
re. în această idee este de 
presupus că pentru cucerirea 
unei medalii va fi necesar un 
rezultat sub 1:58,0, ceea ce pre
supune o bună viteză de bază, 
rezistență în regim de viteză 
și capacitatea de a acționa 
prompt în fața diferitelor si
tuații tactice ce se vor ivi în 
timpul cursei. Și să nu uităm, 
de asemenea, că pentru a evo
lua în finală, o concurentă va 
trebui să participe la trei curse: 
serii (23 iulie), semifinale (24 
iulie) și finala (26 iulie), fie
care dintre ele foarte preten
țioasă.

în fruntea bilanțului mon
dial ’75 cu 1:59,4 se află aler-

gătoarea sovietică Nina Mor
gunova (născută în 1951) care 
față de anul precedent (locul 
9 în ierarhie) a făcut un salt 
de 14 zecimi de secundă. Re
zultatul de 1:59,4 l-a realizat 
la campionatele unionale. în 
septembrie, la Roma, a deve
nit campioană mondială uni
versitară (2:01,94) înaintea Jo- 
zefinei Cerchlanova (2:02,45) și 
a Nikolinei Stereva (2:02,74).

îl VOM ÎNTÎLN1
LA MONTREAL

a participat. Singurele infrin
ged : la Ulrike Klapezynski 
(2:00,5 și, respectiv, 2:01,4 la 
meciul R.D.G. — România) și 
la Stereva (2:00,5 și, respec
tiv, 2:01,4 la Balcaniadă). Din
tre alergătoarele pe 800 metri. 
Mariana Suman (născută în 
1951) deține cea mai bună vi
teză pe 100 m (11,5 s în 1975) 
și cel mai bun rezultat pe 400 
m (51,2 s în 1974). Sînt două 
atuuri care pot avea un cuvint 
hotărîtor, dacă și tactica aleasă 
va fi cea mai potrivită, 
kolina Stereva (născută în 
are certe posibilități. De 
fel, în cadrul cursei de 
fetă de 4x800 m, în care 
mația Bulgariei a stabilit 
nou record mondial

Ieri, la sediul F.R.T., în cadrul 
pregătirilor pentru meciul de te
nis Năstase — Connors, a avut loc 
o conferință de presă. Cu acest 
prilej, prof. Al. Lăzărescu secre
tarul forului nostru de specialitate 
a făcut o prezentare a celor doi 
jucători, insistînd asupra succese
lor lor de pînă acum: Jimmy Con
nors, cîștigător al turneelor de la 
Wimbledon și Forest Hills, în 1974; 
Ilie Năstase, campion la Forest 
Hills ’72 și Roland Garros ’73, lau
reat al Marelui Premiu F.I.L.T. în 
două ediții consecutive (1972—73); 
amîndoi, învingători în proba de 
dublu, la Wimbledon ’73 și Forest 
Hills ’75.

Apoi, au fost anunțate o serie 
de detalii organizatorice, în legă
tură cu meciul de marți 18 noiem
brie. La Palatul sporturilor și cul
turii se vor face amenajări speciale 
ale spațiului de joc. întîlnirea în
cepe la ora 18.

A
ÎNTÎLNIRI DECISIVE ÎN TURNEUL

DE LA LONDRA

Cu Mariana Suman s-a intîl- 
nit doar o singură dată în 
1975, în finala „Cupei Europei" 
la Nisa. Victoria a revenit cam
pioanei noastre (2:00,6) care 
le-a întrecut pe : Klapezynski 
2:00,7, Tomova 2:01,1, Morgu
nova 2:01,2, Katolik 2:02,3 și 
Dubois 2:02,4.

Mariana Suman își menține 
și în acest an poziția a doua 
pe plan mondial. în afara vic
toriei de la Nisa, ea a cîștigat 
și „preolimpicul” de la Mont
real (1:59,7), poate cea mai 
puternică întrecere din acest 
sezon. Ea a cîștigat 6 din cele 
8 curse internaționale la care

Ni- 
1955) 
alt- 
șta- 
for- 

un 
(8:05,2). 

Stereva a fost cronometrată ia 
1:59,4.

în afara numelor amintite, 
reținem dintre alergătoarele 
europene, pe campioana conti
nentală de junioare Olga Com- 
niandeur (Olanda), deținătoarea 
unei remarcabile performan
țe de 2:01,6 (record mondial), 
iar din „afară" notăm reveni
rea la nivel înalt a Madeline! 
Manning (campioană la Me
xico) sub un nume nou... Jac
kson (SUA), ascensiunea Yvon- 
nei Saunders (Canada) venită 
de la 400 m și constanța Char- 
lenei Rcndina (Australia).

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

venită

DIN NOU ACASA...
Cursa solitara de yach- 

turi Trans-Pacific, de la 
San Francisco în Okinawa, 
a fost cîștigată de japo
nezul Hiroshi Totsuka, un 
velist în vîrstâ de 35 de 
ani, care a acoperit dis
tanța de circa 12 000 kilo
metri în 41 de zile, 4 ore 
și 33 de minute. Poate câ 
Totsuka avea un motiv în 
plus de a sosi primul la 
Okinawa. El este originar 
chiar din marele port 
ponez.

ia-

DICȚIONAR
In-Sub egida Asociației 

ternationale pentru promo
varea informației sportive, 
la Bonn a avut loc o con
ferința la. care au partici
pat experți în probleme de 
lingvistica și sport din 12 
țâri. Cu acest prilej, sa 
hotârît elaborarea unui dic-

LONDRA, 14 (Agerpres). — 
început la Edinburgh, turneul 
final al „Cupei Dewar" la tenis 
continuă în aceste zile la Lon
dra, în sala Royal Albert Hall, 
în sferturile de finală ale pro- 

Ilie 
se- 
pe 
iar 
1-a

bei de simplu bărbați, 
Năstase l-a eliminat în trei 
turi cu 4—6, 6—2, 6—4
Harron Rahim (Pakistan), 
americanul Jimmy Connors 
întrecut cu 6—1, 6—1 pe Bernie 
Mitton (R.S.A.).

în prima semifinală, dispu
tată seara tîrziu, americanul

Eddie Dibbs l-a învins pe tînă- 
rul jucător englez Buster Mot- 
tram cu 6—3, 6—3. Urmează a 
doua semifinală, în care Ilie 
Năstase (România) îl întîlnește 
pe Jimmy Connors (S.U.A.) — 
n.r. pînă la ora închiderii edi
ției, nu ne-a parvenit rezultatul 
acestei partide.

în concursul feminin, Evonne 
Goolagong (Australia) a dispus 
cu 6—4, 6—4 de Betty Stove 
(Olanda), iar Virginia Wade 
(Anglia) a învins-o cu 7—5, 6—3 
pe Janice Metcalfe (S.U.A.).

BILA N T 1975
1:59,4 
1:59,7 
1:59,9 
2:00,1

2:00,3

ționar paralel în șase limbi 
(englezâ, francezâ, germa
na, spaniolă, rusâ și po
loneza) consacrat termi
nologiei sportive.

familie — Otto Miiller a 
declarat (cu umor I) câ nu 
intenționează sâ închidâ 
ochii pînâ nu va vedea 
reintrodus tenisul la Jocu
rile Olimpice.

MARȘUL LUI PAMICH

TENIS LA 96 DE ANI I
Otto Miiller, fost cam

pion do tenis, care tră
iește in apropiere de 
Miinchen o împlinit vîrstâ 
de 100 de ani, după ce a 
continuat sâ practice spor
tul sâu preferat pînâ la 
96 de ani. înaintea pri
mului râzboi mondial, 
Miiller a fost unul dintre 
cei mai buni jucâtori din 
lume. In anul 1912, la 
Jocurile de la Stockholm, 
cînd tenisul era sport o- 
limpic, el s-a calificat 
pînâ în sferturile de finalâ 
ale turneului de simplu 
masculin.

Sărbătorit de numeroși 
prieteni — și nu mai pu
țin numeroși membri de

Atletul italian Abdon 
Pamich, fost recordman 
mondial si campion olim
pic de marș la Tokio in 
anul 1964 (în proba de 
50 km), s-a retras din ac
tivitatea competițională. 
în vîrstâ de 42 de ani. El 
a mai fost medaliat cu 
bronz la Jocurile Olimpi
ce de la Roma șl de două 
ori campion european. 
S-a calculat câ Abdon Pa- 
mich a parcurs, în 24 de 
ani de activitate sportivă, 
circa 300 000 de kilometri. 
In pas de marș, bineînțe
les.

..OVALUL DE AUR“
Pe terenurile (subdi

mensionate pentru cir- 
cumstanțâ) ale Stadionu
lui Pionierilor din Moscova

au avut loc recent între
cerile de mini-rugby pen
tru „Cupa capitalei 
U.R.S.S.1’ Numeroase e- 
chipe, compuse din jucâ
tori între 12 și 14 ani, au 
sosit din diferite centre 
ale tării, pentru a-și dis
puta trofeul. Meciurile au 
fost atractive și de un bun 
nivel, specialiștii fiind 
convinși câ în scurtă vre
me micii rugbyști de azi 
vor deveni titulari ai e- 
chipelor de campionat.

Pe locul I al întrecerii 
s-a situat echipa .Slava" 
din Moscova, al cărei 
câpitan — Oleg Juravlev, 
desemnat drept cel mai 
bun jucător al turneului 
— a primit un trofeu spe
cial. Pe locurile 2 și 3 
s-au situat echipele „Or
bita" din Moscova și „Jda- 
noveț” din Leningrad. Pen
tru viitor s-a hotârît in
stituirea unui nou turneu 
anual de mini-rugby, de
numit „Ovalul de aur". El 
se va desfășura pe o 
bază competițională lăr
gită începînd din dife
rite centre ale Uniunii So
vietice.

Morgunova (U.R.S.S.) 
Suman (România)
Dubois (Franța) 
Saunders (Jamaica) 
Tomova (Bulgaria) 
Jackson (S.U.A.) 
Klapezynski (R.D.G.)

2:00,4 Cerchlanova (Cehoslovacia). 
2:00,5 Lazar (Ungaria) și Ște- 
reva (Bulgaria); 2:00,6 Katolik 
(Polonia) și Strotzer (R.D.G.); 
2:00,8 Stuula (U.R.S.S.) și Neu
mann (R.D.G.) ; 2:00,9 Hoff- 
meister (R.D.G.) ; 2:01,1 Rendi- 
na (Australia) ; 2:01,4 Kakruș- 
ceva (U.R.S.S.) și Pehlivanova 
(Bulgaria).

Koleva (Bulgaria) Atena 24.8. 
1973 • Rezultate J.O. : 1968— 
2:00,9 Manning (S.U.A.) 2:02,5
Silai (România), 2:02,6 Gom- 
mers (Olanda) ; 1972 — 1:58,6 
Falck (R.F.G.), 1:58,7 Sabaite 
(U.R.S.S.), 1:59,2 Hoffmeister
(R.D.G.). 1:59,7 Zlateva (Bul
garia), 2:00,0 Nikolici (Iugosla
via), 2:00,0 Silai (România).

1971 ’72 ’73 ’74 ’75

1 3
- 1 
- 3 
1 2
3------

• Record 
pean : 1:57,5

★
mondial și euro-
Svetla Zlateva-

2
1 —
2
2

3 —
1
2
7
5

1
3
3

5 9 7 10 15

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
HANDBAL • Turneul masculin 

(echipe de tineret) de la Havana 
a fost cîștigat de selecționata R. D. 
Germane 9 p, urmată de for
mațiile Poloniei 8 p, U.R.S.S. 7 p, 
Cehoslovaciei 6 p și Cubei 2 p.

HOCHEI • Bratislava : Ceho
slovacia — R. D. Germană 6—2 
(2—1, 4—0, 0—1) la juniori • în 
,,Cupa campionilor europeni": H.C. 
Berna — Ferencvaros ~ J
5— 2 (0—1, 3—1, 2—0) •

VOLEI • în prima zi a turne
ului masculin (echipe studențești) 
de la Praga: U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 3—0 (15—10 15—10, 15—10);
Cehoslovacia — Ungaria 3—0 (15—3, 
15—4, 15—3) ; Polonia — Bulgaria 
3—2 (11—15, 15—9, 5—15, 15—8,
15—13).

TENIS • Turneul de la Buenos 
Aires (optimi de finală): Vilas — 
Alvares 6—4, 7—5; Panatta — Cor
nejo 6—4, 7—6; Molina — Thamin
6— 2, 6—4; Pecci — Kyrmair 6—2, 
6—3; Fillol — Ganzabal 6—2, 6—3;

Budapesta

Franulovici — Pohmann 6—0 6—7. 
6—2; Cano — Pinner 6—1. 4—6, 
6—2. • în optimile de finală, la 
Hong Kong, două surprize: Ken 
Rosewall a pierdut cu 2—6, 6—4, 
4—6 în fața lui Alex Mayer, iar 
Manuel Orantes a fost eliminat cu 
6—3, 6—3 de Juan Gisbert. Alte re
zultate: Okker — Ball 6—2, 6—3; 
Carmichael — Case 3—6, 6—0 8—6; 
Ramirez — Keldie 6—4, 6—0; Got
tfried — Crealy 6—2, 6—1. Un re
zultat neașteptat și în sferturile de 
finală ale probei de dublu: pere
chea Ray Ruffels — Dick Crealy 
a dispus cu 6—4, 8—6 de rudu- 
tabilul cuplu John Newcombe — 
Tony Roche.

TENIS DE MASA • La Szeged, 
într-un meci contînd pentru , Cu
pa ligii europene", echipa Fran
ței a întrecut cu scorul de G—1 
formația Ungariei. Din ' . 
gazdă au lipsit cunoscuții interna
ționali Jonyer și Gergely, precum 
și campioana Judit Magos.

echipa
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