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VIZITA IN TARA NO ASTRA [ 
A TOVARĂȘULUI LE DUAN i
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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIU-VA 1

• ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR OFICIALE • SEMNA
REA DECLARAȚIEI COMUNE ROMANO-VIETNAMEZE 

• MARELE MITING DIN CAPITALA
I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

hXX\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
La Palatul Republicii s-au 

încheiat, in ziua de 17 noiem
brie, convorbirile oficiale intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Le Duan, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, au semnat, luni dimi
neața, Declarația comună ro- 
mâno-vietnameză.

După semnare, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan 
și-au slrins cu căldură mîinile, 
s-au îmbrățișat.

★
Relațiile de profundă stimă, 

de strinsă colaborare și solida
ritate dintre țările, partidele și 
popoarele noastre și-au găsit 
o vibrantă expresie în marele 
miting organizat, luni, în Capi
tală, cu prilejul vizitei oficiale 
de prietenie pe care o face in 
(ara noastră delegația Partidu
lui Celor ce Muncesc din Viet
nam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, condusă de 
tovarășul Le Duan, prim-secre
tar ai Comitetului Central al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam.

Această entuziastă manifesta
re a prieteniei a avut Ioc, în 
mod semnificativ, la puțin timp 
după semnarea importantelor 
documente româno-vietnameze.

...Sala Palatului Republicii 
Socialiste România — ora 11,30.

In ovațiile și aplauzele însu
flețite ale miilor de participanți 
ia miting, iau loc in prezidiu 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Le Duan.

Răsună solemn imnurile de 
stat ale Republicii Democrate
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Gheorghe, 
al P.CJt., 
al Comite- 
Consiliului 

a declarat 
oamenilor

I
I

AZI, LA PALATUL SPORTURILORVietnam și Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Ion 
membru al C.C. 
prim-vicepreședinte 
tulul Executiv al 
popular municipal, 
deschis mitingul
muncii din Capitală consacrat 
prieteniei dintre popoarele și 
țările noastre, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

In uratele și ovațiile entu
ziaste ale participanților la mi
ting, iau cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
LE DUAN, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

Cuvîntările tovarășilor Nicolae 
Ceaușeseu șl Le Duan 
urmărite cu deosebită 
țle, cu profund interes și 
niate in repetate rînduri 
șl puternice aplauze, cu 
Asistența a scandat cu înflăcă
rare „Ceaușescu — Le Duan", 
„România — Vietnam**.

In aclamațiile celor de față, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Le Duan se Îmbrăți
șează cu căldură, salută, cu 
mîinile strîns unite, miile de 
participant Ia miting, care îl 
ovaționează îndelung. Sînt rea
firmate cu putere sentimentele 
frățești, de solidaritate mili
tantă care s-au statornicit și 
ș_e_ întăresc continuu între par- i „opoare[e noas_

I
I
I
I

GALA AȘILOR TENISULUI
9

• llie Năstase și Jimmy Connors apar In fața publicului bucureștean
Pentru prima oară în fața spectatorilor bucureșteni și 

a telespectatorilor se va desfășura un med de tenis 
„indoor" între doi mari campioni ai rachetei. Și pentru 
prima oară, mingile albe vor zbura peste fileul întins în 
arena Palatului sporturilor. Eveniment remarcabil, mo
ment ce va rămîne cu siguranță gravat în memoria iubi
torilor de sport.

sint 
aten- 
subli- 
cu vii 
urale.

tidele, Urile

Tovarășul 
și tovarășul

PROGRAMUL
ora 16,30:
ora 17,30:

Transmisia televizată 
jurul orei 17,30.

Nicolae Ceaușescu 
Le Duan au asistat 

luni seara, la Opera Română din 
Capitală, la un spectacol de 
gală, organizat de Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste în 
onoarea delegației Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam 
și a Guvernului Republicii De
mocrate Vietnam.

I
I

Azi, de la ora 16,30 vom 
asista la gala tenisului, avînd 
ca prim-soliștl pe cel mai bun 
jucător român, maestrul eme
rit al sportului Uie Năstase, 
alături de o altă celebritate a 
courts-urilor, multiplul campion 
american Jimmy Connors. Nu

este nevoie să căutăm antici-

Mîine, în etapa a XlV-a a Diviziei A, la fotbal

EXAMENE DIFICILE ALE FRUNTAȘELOR CLASAMENTULUI
PROGRAMUL COMPLET AL

• Sportul studențesc — F. C. Constanța
(pe stadionul Republicii)

© „Poli" Timișoara — F.C. Olimpia
• Rapid — F.C.M. Reșița

(pe stadionul Giulești)
• „U” Cluj-Napoca — Jiul

ETAPEI A 14-A:
F.C. Bihor
S.C. Bacău
U.T. Arad

(meci
Politehnica lași 
Univ. Craiova

la ora 14

— Steaua
— C.F.R. Cluj-Napoca
— Dinamo

televizat)
— AS.A. Tg. Mureș
— F.C. Argeș

a
pa caracteristicile deosebite ale 
spectacolului ce urmează. El se 
profilează cu certitudine ca un 
veritabil festival al „sportului 
alb“. Interesează mai mult de
taliile tehnice ale reuniunii. In 
primul rînd, trebuie precizat că 
în marea sală s-au făcut ame
najări speciale ale spațiului de 
joc. A fost adus un teren „Ma- 
teflex", din material plastic, 
care asigură condiții optime de 
desfășurare a partidelor. Pe 
același teren — de pildă — 
s-au desfășurat cîteva ediții ale 
„Turneului campionilor".

Programul începe cu un meci 
de deschidere, în care va apare 
al doilea jucător american so
sit în Capitală, pe care l-am 
prezentat în numărul trecut al 
ziarului nostru : Spencer Segu
ra. Lui îi va fi opus juniorul 
bucureștean Marian Mîrza, una 
din speranțele tenisului româ
nesc. Amîndoi sînt animați de 
ambiția firească de a evolua cît

Toate jocurile încep

Mîrza — Segura
Năstase — Connors

Începe ta

asemenea am-mal bine, într-o 
blanță festivă.

Apoi, meciul _______ _____
Năstase și Jimmy Connors, care 
au jucat prima lor partidă ofi
cială din actualul sezon abia 
săptămîna trecută, la „Royal 
Albert Hall" din Londra (a cîș- 
tigat Connors cu 2—1), au oca
zia să tranșeze acum o rivali
tate între campionL Va reuși 
Năstase să-și ja revanșa 7 Va 
putea Connors să marcheze un 
nou punct în fața redutabilului 
său adversar 7 Vom vedea „pe 
viu" dezlegarea acestor pasio
nante întrebări.

Se vor juca 2 seturi (din 3). 
In prelungiri de set, la scorul 
de 6—6, se aplică sistemul tie
break, cîștigînd primul care ob
ține 2 puncte diferență. Mingi 
„Dunlop". Arbitrul întîlniril va 
fi M. Algiu.

vedetelor. Uie

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 8-a)

Mîine se reia Divizia A, 
programul etapei nr. 14 fiind, 
în totalitate, echilibrat. Neîn
doielnic că iubitorii fotbalului 
își îndreaptă în primul rînd 
privirile spre cursa de urmări
re pe care cele două echipe 
din fruntea clasamentului — 
Steaua și Dinamo — o furni
zează în finalul acestui tur al 
campionatului. Deși Steaua a 
realizat cele mai multe puncte 
în deplasare, pînă acum, șapte 
în total, ea are un handicap în 
fața lui F.C. Bihor: se prezintă 
In teren fără doi titulari. Du
mitru și Stoica. Dinamo, care 
la Arad a creat mai demult 
niște complexe U.T.A.-ei, joacă, 
firește, cu gîndul de a ocupa 
poziția întâi, în eventualitatea 
unui eșec al Stelei. Dar

și echipa locală a 
în precedenta etapă 
cendo de formă.

Sînt posibile modificări în 
zona locurilor 3—16, dat fiind 
diferența mică de puncte care 
separă echipele. Politehnica 
Iași, de pildă, are perspectiva 
de a veni „în plasă* echipelor 
bucureștene Steaua și Dinamo,

REPORTAJUL
NOSTRU

manifestat 
un cres-

seama de faptul că joa-ținînd
că acasă cu A.S.A., iar F." C. 
Argeș, ocupanta locului 3, se 
deplasează la Craiova. în sub
solul clasamentului, atît C.F.R. 
Cluj-Napoca cît și Jiul, ocu
pantele locurilor 17 și, respec
tiv, 18 susțin grele partide în 
deplasare la Bacău și respectiv 
Cluj-Napoca.

SlMBĂTĂ, PRIMUL MECI DE HOCHEI LA TIMIȘOARA■
Sîmbătă după-amiază, pe pa

tinoarul artificial din Timișoara 
va avea loc un meci demon
strativ de hochei, în care se vor 
înfrunta două formații ale lo
tului reprezentativ, aflat în 
drum spre Ljubljana, unde la

25 și 26 noiembrie va întîlni re
prezentativa Iugoslaviei.

Evenimentul stîrnește un 
deosebit interes în orașul de 
pe malurile Begăl, pentru că el 
reprezintă debutul hocheiului la 
Timișoara.

DE CE NADIA COMANECI Șl NU ALTA FATA...

„LA ZICLASAMENTUL
1. STEAUA 13 8 4 1 32—11 20
2. Dinamo 13 9 1 3 33—15 19
3. F.C. Argeș 13 5 5 3 14—12 15
4. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 2 5 19—17 14
5. Politehnica lași 13 6 2 5 21—20 14
6. F.C.M. Reșița 13 6 2 5 14—18 14
7. S.C. Bacâu 12 6 1 5 13—13 13
8. F.C. Constanța 13 6 1 6 15—15 13
9. F.C. Bihor 13 5 3 5 14—15 13

!0. Rapid 13 5 2 6 13—15 12
!î. F.C. Olimpia 13 4 4 5 14—18 12
12. Univ. Craiova 13 4 3 6 15—13 11
113. So. studențesc 12 5 1 6 13—15 11
14. „Poli” Timișoara 13 4 3 6 17—26 11
15. „U" Cluj-Napoca 13 4 2 7 17—17 10
1<S. U.T. Arcd 13 4 2 7 15—22 10
17. C.F.R. Cj.-Nap. 13 3 4 6 9-17 10
18. Jiul U 4 I 7 14—23 10 .

Un reporter, in tren, pe ruta 
București — Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Vestea că Nadia Co
maneci a ajuns să fie cea mai 
bună sportivă a anului 1975 a 
făcut ca numărul scrisorilor și 
al telefoanelor primite la re
dacție să crească atît de mult, 
îneît răspunsurile impun acest 
drum, pentru o rezolvare rapi
dă a „poștei" pe tema Nadia 
Comăned, U.P.I., Skien, Bela 
Karoly, Ludmila Turișceva, 
Montreal etc. etc. etc.

Reportajul începe chiar 
tren. II provoacă un

drum coborau în 
Gheorghiu-Dej. 
moșului accentuîndu-se, repor
terul i-a mărturisit scopul a- 
cestei descinderi. Moș Iftode 
a tăcut, s-a gîndit un pic, și-a
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

Orașul Gh. 
Curiozitatea

rind pentru că fetița e de prin 
părțile mele. Intre Cireșoaia, de 
unde sint eu, și Onești, un-s-a 
născut fetița, e o palmă de 
loc... Iar in al treilea rind, pen
tru că ghemul ăsta de fată, din

în 
bătrînel 

de peste 70 de ani, pe care ve
cinii de compartiment il vor nu
mi, pînă la coborîre, moș Ifto- 
de. îl provoacă pentru că e cel 
care sparge liniștea zorilor, în- 
trebîndu-i pe toți, cu molco- 
mia sa moldovenească: „da 'ma
tale, un-tcrduci ?“ Din întîm- 
plarg.. trei dintre tovarășii da

și-apoi, 
„De ce 
te duci 

Dacă

S Colocviu despre curaj De două ori cu llie Năs
tase ® Nadia nu a apărut din „spuma mării"

frecat fruntea cu palma 
pe neașteptate, a zis: 
nu spui așa, deodată, că 
Ia fetița aceea bălaie ?
vrei să mă crezi, mi-au dat 
lacrimile cînd am văzut-o Ia 
televizor". „De ce, moș Iftode?" 
— a-ntrebat un tînăr de pe 
canapeaua de vizavi. Moș Ifto
de șl-a schimbat deodată gla
sul : „In primul rind pentru că 
sînt român, iar in al doilea

cite pot să văd eu, merită să 
fie cea mai bună din 
Intervine
Năstase ?
moșule ?“
ge glasul, . _
dar nu rămîne dator : 
flăcăule, eu am plins șl la Năs
tase.
plîngl
chiar 
șoaia

lume".
tînărul : „Dar Uie 

Pe ci unde îl lași. 
Moș Iftode își dre- 
ca să cîștige timp, 

„Vezi,

Că așa-i la bătrînețe, 
cînd îi vezi pe cei tineri, 
dacă n-ai plina la Cire
și la MărășeștL Dar, na

știu de ce, pe fetița asta 0 iu
besc mai mult. La Uie am sim
țit că joacă așa, dintr-o bucu
rie. Nu știu de ce, cred că 
Năstase s-a chinuit mai puțin 
ca să ajungă acolo sus. Al să 
spui că și fetița zboară, de par
că s-ar fi născut zburind. Eu, 
însă, simt pe obrazul ei, care 
nu e foarte vesel, că a mun
cit mai mult decit Năstase ca 
să ajungă unde a ajuns. Te rog 
să mă ierți, flăcăule. Poate că 
greșesc, poate că nu e bine să 
judeci oamenii după felul in 
care te-ai chinuit și tu, ca om, 
in viață, dar, dacă m-ai între
bat, n-am încotro, trebuie să-ți 
răspund".

în compartiment s-a făcui 
din nou liniște. Ne apropiem

loan CHIRILĂ

(Continuare in pag. 3)
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Echipajul de cutezători execută punctul de plecare al unui nou 
traseu turistic montan

COTE RIDICATE
ÎN „ASALTUL CARPAȚILOR*

VERIFICAREA APTITUDINILOR FIZICE.
OBIECTIV IMPORTANT IN TOATE ȘCOLILE

J

Cum sint aplicate - și cu ce eficiență - normele Ministerului Educației și Invățămintului ?

Printre succesele raportate de 
purtătorii cravatelor roșii cu 
tricolor celei de a III-a Con
ferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor sînt și cele cuprinse 
În ampla acțiune social-aplica- 
tlvă intitulată „ASALTUL CAR- 
PAȚILOR". Declanșată cu doi 
ani în urmă, din inițiativa pio
nierilor județului Brașov, 'ac
țiunea s-a lărgit continuu, gene- 
ralizîndu-se și antrenînd, nu
mai în acest an, aproape 900 
de echipaje, care au cuprins 
zeci de mii de copii, iubitori 
ai activităților sportive-aplica- 
tive în aer liber. La toate co
mandamentele județene ale ac
țiunii „Asaltul Carpaților“, crea
te In scopul coordonării acestor 
complexe activități, au fost ra
portate realizări deosebite, de
dicate de către cei mai mici 
cetățeni ai patriei Forumului ti
neretului, desfășurat cu puțin 
timp In urmă.

Peste 10 000 de pionieri 
pe cărări de munte !

Iată numărul micilor cuteză
tori care în acest an au parti
cipat la principalul obiectiv al 
acțiunii, și anume efectuarea de 
marcaje turistice noi și refa
cerea celor deteriorate de-a 
lungul anilor. O asemenea acti
vitate a presupus un uriaș vo
lum de muncă, spirit de or
ganizare și de inițiativă, o mare 
cantitate de materiale transpor
tate de copii pe diferite trasee 
montane, toate cu scopul de a 
pune în evidență deosebita 
bogăție de frumuseți ale par 
triei.

Prin eforturile susținute ale 
pionierilor și cu concursul fac
torilor cu atribuții în acest do
meniu (consiliile populare, or
ganele silvice, comisiile jude
țene de turism, comitetele 
U.T.C., unități ale M.A.N. ș.a.) 
•u fost deschise și marcate cu 
rigurozitate trasee montane în 
lungime de peste 9 500 km, din
tre care mai bine de jumătate 
reprezintă marcaje în premieră.

Sînt de subliniat aici o sea
mă de inițiative extrem de va
loroase. Să amintim, de pildă,

„CUPA TINERETULUI"
• La Școala generală nr. 99 

din Capitală, situată în Berceni 
Bud V. a avut loc, în cadrul 
„Cupei tineretului", o reușită 
competiție, „Crosul de toam
nă', la care au participat a- 
proape 2200 de elevi. în pre
zența numeroasă a părinților — 
dintre care mulți au acordat 
un sprijin efectiv —, au fost 
desemnați următorii cîștigători: 
Cristina Buzatu (clasa II T), 
Mirela Ion (IV C), Cornelia 
Hrețiuc (V. B), Mariana Scoar
ță (VIII A), Marian Stanciu 
(H S), Valeria Negoescu (IV

că pionierii din județul Brașov 
au reușit să aplice, pe o lun
gime de 400 km de trasee, nu 
mai puțin de 15 000 de semne 
turistice, în masivele montane 
Ciucaș, Bucegi, Piatra Craiului 
și Făgăraș. In județul Suceava 
au fost operate marcaje pe 1 200 
km, astfel încît drumurile tu
ristice sînt, Ia această oră, des
chise spre toate obiectivele ce 
prezintă interes pentru amatorii 
de excursii. Realizări asemănă
toare sînt de consemnat și în 
cadrul altor județe ca Sibiu 
(350 km), Argeș (550 km), Har
ghita (850 km), Covasna (300 
km), Mureș (550 km), Caraș- 
Severin (600 km) etc.

De menționat, totodată, că pe 
lingă aceste reușite, în cadrul 
cărora copiii au îmbinat munca 
propriu-zisă cu o gamă largă 
de activități sportive și distrac
tive, în cadrul acțiunii „Asaltul 
Carpaților“ au fost amenajate, 
în zonele montane cu precă
dere, peste 1 600 de izvoare, a- 
proape 100 locuri de popas pre
văzute cu mese și bănci, s-au 
construit circa 250 de podețe și 
balustrade, s-au amenajat 20 de 
refugii alpine, în locuri de mare 
altitudine.

Nu este lipsit de importanță 
nici amănuntul că numeroși 
părinți au avut prilejul să pe
treacă o parte din orele lor 
libere în locuri de popas ame
najate cu mult gust și fantezie 
de propriii lor copii.

★
Iată, în linii generale, bogatul 

bilanț al unui singur an, în- 
tr-o acțiune care nu și-a în
cheiat nici pe departe misiunea. 
Ea va continua cu o tendință 
permanentă de diversificare. 
Chiar în actualul sezon de iar
nă au loc activități destinate 
să asigure Iubitorilor de dru
meție montană repere sigure 
de orientare, să dezvolte gus
tul și pasiunea copiilor și vîrst- 
nicilor pentru mișcare în aer 
liber, indiferent de nivelul la 
care urcă (sau scade) mercu
rul termometrelor...

Viorel TONCEANU 
Tiberiu BRADEȚEANU

B), Vasile Negoiță (VI C), Cris
tian Pătrașcu (VIII A), Gabriel 
Ghioaldă (VII D).

• După un start bun, în 
cadrul ediției de iarnă a „Cu
pei tineretului" în asociațiile și 
școlile municipiului Lugoj con
tinuă să fie organizate ample 
întreceri sportive la care par
ticipă numeroși tineri și tine
re. Pînă acum, peste 2 000 de 
sportivi au luat parte la con
cursurile de tenis de masă, șah, 
fotbal, popice, crosuri și în 
alte discipline. Aproape 500 de 
pionieri și școlari s-au întrecut, 
de pildă, la crosul copiilor și ju
niorilor, organizat de C.J.E.F.S., 
Comitetul municipal U.T.C. și 
Inspectoratul școlar. (G. IG- 
NEA — corespondent).

Introdus încă în toamna anului școlar 1973/74, sistemul 
unic de verificare a aptitudinilor, stabilit de Ministerul 
Educației și invățămintului, a parcurs, treptat, toate 

pele de însușire și aplicare, astfel încît, la această 
credem că a devenit necesară, pe deplin justificată, 
cuția despre fermitate și, mai ales, eficiența activității 
fășurată în această direcție.

Ne propunem, așadar, ca temă a raidului nostru, modul 
concret în care se îndeplinește una din importantele pre
vederi ale Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973, potrivit căreia se stabilește : „Ministerul Edu
cației și Invățămintului și Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport vor stabili norme de pregătire fizică pe cate
gorii de vîrstă a 
fizică și sportivă 
norme".

elevilor ; aprecierea gradului de pregătire 
a elevilor se va face în funcție de aceste

-WWWWWWWWWWW

80</o DIM ELEVI —
Liceul pedagogic de educa

toare din cartierul Drumul Ta
berei dispune de una dintre 
cele mai complete baze sporti
ve școlare din țară: două tere
nuri de volei, cîte unul de 
handbal și baschet, sector pen
tru atletism și sală de sport. 
Ceea ce explică în bună mă
sură rezultatele bune și foarte 
bune obținute în această uni
tate de învățămînt, Chiar de 
la introducerea sistemului unic 
de verificare a aptitudinilor, 
sarcină importantă pentru toate 
cadrele de specialitate din 
școală. De pildă, la începutul 
anului trecut 72% dintre eleve 
au obținut note de 9 și 10, 14% 
de 7 și 8, iar restul au reali
zat calificative de 5 și 6, sau 
— în unele cazuri — n-au pu
tut îndeplini minimul necesar.

A fost, desigur, o realistă o- 
glindire a unei anume situații 
care, evident, se cerea îmbună
tățită printr-o muncă susținută,

PROGRESE EVIDENTE, 
DAR Șl SITUAȚII 

NEDORITE!
La Galați, atit cadrele de spe

cialitate cît și elevii s-au familia
rizat cu sistemul de îmbunătățire 
a activității de educație fizică în 
școli, „SUVA".

La Liceul pedagogic s-a făcut 
prima testare din acest an la toa
te probele. O observație : rezul
tatele sînt în progres vizibil față 
de perioada corespunzătoare a 
anului precedent. Coeficient de 
creștere 2,5 Ia sută. Mai bine de 
85 la sută dintre elevii de la „pe
dagogic" și-au trecut probele.

★
La Liceul industrial pentru 

construcții de mașini, elevii și-au 
trecut toate probele, cu excepția 
celei de rezistență. De notat că 
rezultatele la aruncarea mingii și 
la săritura în lungime (fete), în 
cazul anilor I, se prezintă sub aș
teptări, baremurile nefiind înde
plinite ! Explicația — pregătirea 
slabă cu care elevii vin din șco
lile generale. In schimb, în pro
gres, după acumulările de anul 
trecut, elevii din anul H.

în cazul elevilor din școlile 
profesionale și tehnice se ivește 
o problemă de fond : datorită 
decalajului de vîrstă a celor ce 
optează pentru acest gen de u- 
nltăți de învățămînt se Impune 
o reglementare a normelor, și 
anume pe categorii de vîrstă și 
nu pe ani de studii.

★
La cea mal mare școală gene

rală din Galați — nr. 11 — cu 
peste 2 300 de elevi se constată 
că aproape 90 la sută dintre copii 
și-au trecut normele. De o largă 
audiență se bucură probele apli
cative (obstacole, sărituri) toate 
efectuate în aer liber. Șl aici, 
insă, in cazul elevelor, haremu
rile stat, deocamdată, prea... as
pre In probele de lungime ți 
înălțime. Soluția : mal mult ac
cent pe pregătirea fizică I

Telemac SIRIOFOL
^\\\\\\\\\^^^^

Primul nostru sondaj urmărind felul cum se 
aplică in acest an normele Ministerului Edu
cației ți Invățămintului atestă grija acordată 
unei asemenea probleme majore de către marea 
majoritate a colectivelor de profesori de specia
litate ți implicit de conducerile țcolilor. Imbu-l,._î’bile, notările confirmind această realitate. Apar 

g insă ți dezacorduri (a se citi note mici) acolo 
jg unde pregătirea fizică a elevilor n-a fost reali- 

zată integral in anii precedenți. De aici nevoia 
g: de a interveni o muncă de crețtere a indicilor

eta- 
oră, 
dis- 
des-

I
MOTE DE 9 Șl 10

în desfășurarea căreia existau, 
însă, acum, repere obiective. 
Verificarea de la sfîrșitul anu
lui a demonstrat cît a crescut 
fiecare performanță, cu cît s-au 
îmbunătățit rezultatele: 81%
dintre eleve au avut note de 
9 și 10, 17% de 7 și 8 și doar 
foarte puține s-au aflat la li
mita inferioară a normelor ce
rute de „SUVA“.

Continuînd compararea re
zultatelor, constatăm că acum, 
după aproape două luni de la 
începerea anului școlar, la Li
ceul pedagogic din Capitală si
tuația se prezintă astfel: aproa
pe 80% dintre eleve au trecut 
normele ce le dau dreptul Ia 
note de 9 și 10, ceea ec eviden
țiază largi posibilități pentru 
ca pină la sfirșitul anului pro
centul notelor mari și maxi
me să crească mult mai mult 
față de anul școlar 1974—75.

Cadrele didactice de specia
litate de la acest liceu au însă 
și unele rezerve în ceea ce 
privește alegerea probelor și a 
performanțelor din „SUVA“. 
Pe unele le consideră prea 
grele, pe altele prea ușoare. 
De aici, rezultă că se face ne
cesară, în continuare, o îmbună
tățire a sistemului de norme.

Paul IOVAN

TEST CU 5000 DE ELEVI
La Brașov, aplicarea siste

mului unic de verificare și a- 
preciere a normelor M.E.I. a 
fost precedată de o valoroasă 
inițiativă : testarea a circa 5 000 
de elevi din clasele V—VII a- 
parținînd tuturor școlilor gene
rale din municipiu.

Ce s-a urmărit prin aceasta ? 
Să se vadă modul in care ele
vii pot îndeplini normele, să 
constituie un criteriu de selec
ție pentru secția de atletism a 
Școlii sportive Brașovia și tot
odată să se realizeze un nou 
prilej de trecere a normelor 
Complexului „Sport șl sănă
tate".

îndeplinirea normelor de că
tre elevi s-a realizat tn pro
porție de 95 la sută, din care 60 
la sută cu note de 9 si 10, 80 
la sută cu notări de 7 și 8 și 
5 la sută cu 5 și 6. Se Înțelege 
că notarea reprezintă doar un 
criteriu de referință pentru în
registrarea saltului calitativ 
motrice de-a lungul anului de 
învățămînt.

Există școli generale (nr. 9 
șl nr. 21) care, in ciuda unei 
baze materiale incomplete au 
avut rezultate pozitive, mai ales 
In probele de alergare și rezis
tență. La probele tehnice, însă, 
o parte dintre elevii testați n-au 
dovedit cunoștințele necesare 
(bătaia pe ambele picioare la 
săritura In lungime cu elan). 
Desigur, insuficienta bazei ma
teriale nu scuză scăderile de 
ordin tehnic, observația fiind 
de natură să indice cadrelor di-

PRINCIPALA ÎNDATORIRE 
A CADRELOR 

DE SPECIALITATE
Datele culese prin cîteva școli 

de toate gradele din municipiul 
Constanța le-am confruntat, pen
tru o mai bună edificare, cu sta
tisticile existente la Inspectoratul 
școlar județean.

înainte de toate, rezultă că tn 
școlile constănțene normele M.E.i. 
au intrat pe un făgaș normal. 
Așa stînd lucrurile, nu ne-a sur
prins faptul că am întîlnit clase 
în care elevii și-au trecut integral 
normele (școlile generale nr. 5 și 
nr. 12, liceele nr. 1, nr. 3, nr. 4) 
și unde nivelul de notare este 
constant peste 8. Mai exact : 55
la sută dintre elevi au note de 10; 
20 la sută sînt notați cu 9 ; 15 la 
sută = nota 8. Restul de 10 la sută 
îl reprezintă note de 6 și 7 acor
date îndeosebi elevelor, care su
portă, pe alocuri, handicapul 
unei mai slabe pregătiri fizice ge- 
rierale, a rezistenței reduse la 
efort cu care au venit din pri
mele clase ale școlii generale.

Dacă acțiunea de apropiere a 
învățătorilor de norme este aproa
pe integral realizată în munici
piul Constanța și în celelalte așe
zări urbane ale județului, în 
schimb ea mai suferă amin are în 
unele unități de învățămînt din 
sate și comune, pînă la încheie
rea primului trimestru • școlar. 
Aici, fie lipsa de experiență a 
unor cadre didactice, fie tendința 
lor de a acorda prioritate acti
vității de performanță determină 
o poziție greșită față de trecerea 
normelor M.E.I., situată, nefiresc, 
pe planul secund. Prof. Leonida 
Florea, inspectorul general al In
spectoratului școlar județean, con
secvent în ideea că normele M.E.I. 
sînt obligatorii pentru toate uni
tățile de învățămînt, ne-a asigu
rat că „un al doilea sondaj, efec
tuat către finele primei decade 
din decembrie, va găsi o ordine 
desăvîrșită, o disciplină fermă și 
la acest capitol. Fiindcă apli
carea normelor M.E.I. constituie 
obligația nr. 1 a cadrelor cu spe
cialitatea educație fizică".

O subliniere cu care, desigur, 
sîntem integral de acord.

Tiberiu STAMA

dactice că trebuie insistat asu
pra acestei laturi a pregătirii.

★
La Școala profesională a în

treprinderii de autocamioane, 
care recrutează elevi din toate 
județele, se constată că trece
rea normelor întîmpină unele 
dificultăți : din 300 de elevi tes
tați în proba de săritură în lun
gime, toți au obținut rezultate, 
inițial, corespunzătoare doar no
tei 5. în schimb, La clasele li
ceale rezultatele urcă masiv 
spre calificativul „bine" și 
„foarte bine".

, ★
Dar se constată că mai e- 

xistă și unele scăderi. De pildă, 
la Școala generală nr. 4 Să- 
cele s-a efectuat testarea ini
țială și s-au dat și note, după 
o apreciere severă, ceea ce a 
determinat pe unii părinți (a- 
larmați) să forțeze obținerea u- 
nor scutiri medicale. Corectîn- 
du-se greșeala, părinții au re
venit... Zona cea mai dificilă, 
sub aspectul respectării tehno
logiei trecerii normelor, este 
Rupea (comunele Hoghiz, Ou- 
ciulata, Augustin etc), unde o 
parte din lecții au fost... cedate, 
în completarea normei, unor 
cadre didactice de altă specia
litate ! ? Au fost luate măsuri 
de rigoare, s-au organizat lec
ții deschise în toate unitățile 
pentru ca profesorii nespecia- 
liști și învățătorii să-și însu
șească în mod corespunzător 
tehnologia trecerii normelor.

Mihai BARA ’

fizici, îndeosebi 
Se fac necesare, 
țări, cum este, de pildă, cea sugerată de son- 
dajul la Liceul industrial pentru construcții de 
mașini din Galați ....... f

îndeplinirea integrala a obiectivelor pe care 
ți le propune „SUVA* rămine o sarcină princi- g; 
pală a cadrelor de specialitate, a tuturor fac- 
tarilor cu răspunderi in aplicarea sistemului unic gî 
de verificare a aptitudinilor, acțiune deosebit de 
importantă a cărei eficiență trebuie să crească g;.< 
In fiecare unitate de invățămint. Sg

in cazul claselor mici (I—IV). 
de asemenea, unele reglemen-



in perioada de întrerupere a campionatelor de handbal

DIVIZIONARELE A FRUCTIFICĂ DIN PLIN 
„ VACANTA COMPETIȚIONALĂ"

INULTIMIIDOIANUNICIUN JUCĂTOR NOU
ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ DE POLO

Importanța deosebit de mare 
a noului sezon internațional de 
handbal — incârcat la băieți de 
o mulțime de teste preohmpice, 
iar la tete de foarte dificilele 
confruntări ale campionatului 
mondial — a determinat, firesc, 
o toarte lungă Întrerupere a 
activității formațiilor din Divi
zia A. Este vorba. însă, doar de 
o întrerupere a activității lor 
competiționale. in campionat, 
pentru că absolut toate echipele 
profită, sau caută să profite, 
din plin de pauza ce li s-a 
oferit, pentru a-și pune la 
punct pregătirile și a înlătura 
lipsurile apărute în evoluțiile 
din primele 8 etape. In dorința 
de a oferi cititorilor noștri a- 
mânunte și noutăți din această 
perioadă de „rălache". am în
treprins un raid-anchetă, infor- 
mîndu-ne la tehnicieni și acti
viști ai cluburilor despre pre
gătirile formațiilor feminine și 
masculine din primul eșalon.

Handbal Club Minaur Baia 
Mare (m). echipa marilor con
tradicții în prima parte a cam
pionatului, formația care a ți
nut piept, mai mult decît ono
rabil, redutabilelor team-url 
Steaua și Dinamo, dar care a 
clacat surprinzător în alte jocuri, 
și-a regăsit acum liniștea, tre- 
cînd la lucru intens. Antreno
rul Lascăr Pană ne spunea că 
a răsuflat ușurat odată cu re
facerea lui Mironiuc, în lipsa 
căruia — să recunoaștem ! — 
Minaur evoluează sub imperiu] 
complexelor. Dar Mironiuc a 
revenit și și-a reluat antrena
mentele alături de coechipieri. 
O altă noutate — Ignătescu, 
transferat temporar Ia „U“ 
Clui-Napoca. s-a reîntors și el, 
asa îneît Minaur are acum e- 
fectivul complet. Antrenamen
tele se desfășoară zilnic, iar în

NOI CONFRUNTĂRI 

INTERNAȚIONALE
• Astăzi urmează să plece 

în R.D.G. reprezentativele fe
minine și masculine de juni
ori ale României, care vor în- 
tîlni, miercuri și vineri, selec
ționatele similare ale țării prie
tene. Printre cei care fac de
plasarea se numără Cristina 
Lada. Gherghina Mălai, Cris
tina Weber, Ana Maria Rădu- 
cu, Maria Torok și Ileidrun 
Janisch — (antrenorul echipei, 
Valeriu Gogîltan), și Mircea 
Bcdivan, Florin Dumitrache 
Olimpiu Flangea, Viorel Cro- 
itoru și Vasile Stingă — (an
trenor Gheorghe Alexandrescu).

• Duminică seară s-a des
fășurat la Poznan cea de a 
doua întîlnire dintre prima re
prezentativă de handbal mas
culin a Poloniei și selecționata 
secundă a țării noastre. La ca
pătul unei partide deosebit de 
echilibrate, tabela de marcaj a 
consemnat un rezultat de e- 
galitate 17—17, după ce la pau
ză handbaliștii români condu
seseră cu 8—7. Golurile echi
pei noastre au fost înscrise de: 
Folker 5. Drăgăniță 5. Gra- 
bovschi 4. Boroș 2 și Bota.

ÎN CAMPIONATELE
Dl TENiS DE MASĂ

In cadrul celor trei întîl- 
niri divizionare de tenis de 
masă desfășurate duminică s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate :

FETE : Progresul București 
(C. Filimon 3 v, V. Moldovan
3 v, M. Baciu 1 v) — Voința 
București (C. Căpriță 1 v, L. 
Halic 1 v, V. Babiciuc) 7—2.

BĂIEȚI : Locomotiva Bucu
rești (Tudor 2 v. Păuna 1 v, 
Georgescu, Scripcaru) — Con
structorul Hunedoara (Popovici
4 v. Ardelean 4 v, Ghenea 3 v, 
Anastasiu 2 v, cuplul Popovici— 
Ardeleanu 1 v) 3—14 ; C.S.M. 
Iași (Macovei 3 v, Dinu 2 v, 
Șumulea 1 v, Apostu 1 v) — 
Comerțul Tg. Mureș (Sîngior- 
gian 4 v. Pali 2 v, Valics 2 v, 
Sentivani 1 v, cuplul Sîngiorgi- 
an — Sentivani 1 v) 7—10.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
sînt programate alte meciuri în 
returul campionatelor Diviziei 
A : simbătă, fete : C. S. Arad 
II — Progresul Buc., C. S. Arad 
I — Metalurgistul Cugir, du
minică, fete : C. S. Arad II — 
Metalurgistul Cugir, C. S. Arad 
I — Progresul Buc., băieți : 
C.S.M. Iași — Locomotiva Buc., 
Gloria Buzău — Constructorul 
Hunedoara, Comerțul Tg. Mu
reș — Politehnica Buc. 

perioada rămasă pină la relua
rea campionatului sînt progra
mate deosebit de multe jocuri, 
în ordine, vom aminti despre 
întîlnirile cu Dinamo Brașov, 
A.S.A. Tg. Mureș, Dinamo Pan- 
cevo (Iugoslavia) și Spartakus 
Budapesta. Mai trebuie adăugat 
turneul de la Rostock și Schwe
rin (sfîrșitul lunii decembrie).

Universitatea Timișoara (f) 
și-a permis doar 10 zile de va
cantă după încheierea turneu
lui de sală de la Ploiești. Apoi, 
deși cu jucătoarele de lot ple
cate, pregătirile au fost relua
te. Din păcate în condiții nu 
tocmai propice, intrucît orarul 
handbalistelor-studente permi
tea numai antrenamente de la 
ora 20. Antrenorul C. Lache. 
interlocutorul nostru, a consta
tat că randamentul nu era cel

Raid-anchetă printre formațiile 
din primul eșalon

scontat și, drept urmare, a ur
mat o testare medicală. în care 
s-a verificat capacitatea de a- 
daptare la efort a întregii e- 
chipe. Rezultatele — sub cifre
le optime — au determinat o 
riguroasă eșalonare a pregăti
rilor. Astfel, în acest moment 
se desfășoară săptăminal 3 an
trenamente de individualizare 
și 2 colective. în programul jo
curilor de pregătire figurează, 
alături de frecventele meciuri 
cu juniorii de la Lie. 4 și Șc. 
sp. Timișoara, participarea la 
turneul de la Baia Mare, orga
nizat de Constructorul.

Știința Bacău (m), revelația 
primei părți a campionatului, 
a efectuat la început pregătiri 
în aer liber, intrînd zilele tre
cute în sală. „Solicitarea mea 
la lotul de tineret — ne spune 
antrenorul M. Pintea — a făcut 
ca antrenamentele să se desfă
șoare sub conducerea căpitanu
lui echipei, Claudiu Cscrvenka.

DE CE NADIA COMĂNECI Șl NU ALTĂ FATĂ...
(Urmare din pag. I)

de orașul Nadiei Comăneci. Pe 
neașteptate, vorbește și flăcăul: 
„Tovarășe reporter, eu sint tot 
din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej... 
Cunosc copilul ăsta. Sint plecat 
de șase ani, muncesc la Rîm- 
nicu Vîlcea, ca sudor, dar am 
urmărit-o mereu, că am fost 
și acasă, între timp. Vreți să 
știți care e secretul copilului? 
Curajul, curajul, și nimic mai 
mult ! Asta e!“ „De ce tocmai 
curajul?" — a întrebat moș 
Iftode, la care sudorul n-a mai 
răspuns cu foarte multă preci
zie, dar ne-a făcut să aflăm că 
îl cheamă Comanac, că prin 
partea locului sînt foarte mulți 
Comanad și Comăneci, că Na
dia e din Hîrja, de lingă O- 
nești, și că el îl cunoaște pe 
talcă-su, un bărbat de 1,90, me
canic auto în oraș și prin îm
prejurimi, cînd e nevoie.

Am coborit împreună cu Co
manac. Am mers pe jos. La po
dul Cașinului, ne-am despărțit. 
Am cotit la dreapta, spre sala 
cm bucle a luptătorilor și spre 
cea cu triunghiuri isoscele, ca 
de turlă gotică, adică la Nadia.

Antrenorii Marta și Bela Ka- 
roly erau în sală. Nadia — nu. 
Era la școală. Am schimbat cî
teva cuvinte în legătură cu 
„U.P.I.“-ul și cu „poșta" pe 
care trebuie s-o redactăm ca să 
răspundem scrisorilor și tele
foanelor. Am trecut imediat 
la lucru, pentru că mai aveam 
vreo două ceasuri pînă la ieși
rea Nadiei de la școală. Iată 
acum rezultatele acestei încer
cări de „poștă redacțională".

— Cînd am primit telefonul 
de la radio (vorbește Bela Ka- 
roly) și mi s-a spus că Nadia 
e cea mai bună sportivă din 
lume, l-am rugat pe Dan Voi- 
cilă să verifice încă o dată da
că e vorba despre cea mai bu
nă gimnastă sau cea mai bu
nă sportivă. Era foarte impor
tant. După ce am primit con
firmarea, s-a născut emoția. 
Mai puțin emoționată a fost 
Nadia, care nu are obsesia 
clasamentelor și a ierarhiilor, 
ea lucrînd dincolo de orice cal
cul. A urmat reportajul telefo
nic, la care Nadia a răspuns cu 
o liniște pe care am invidiat-o. 
Emoția mea avea să se declan
șeze cu adevărat abia noaptea. 
N-am închis ochii nici un mi
nut și am Încercat să stabilesc,

Programul săptămînal cuprinde 
5 antrenamente și, de la stirși- 
tul lunii in curs, vor începe 
jocurile amicale". La 14 de
cembrie studenții băcăuani vor 
pleca în R. D. Germană, iar la 
începutul lui ianuarie vor or
ganiza acasă un turneu inter
național. Lotul este complet, la 
pregătiri fiind prezent și Odae 
care, după cum se știe, nu are 
însă drept de joc din cauza 
unei suspendări hotărîte de 
club.

Constructorul Baia Mare (f), 
' avînd un nou antrenor, prof. 

Gheorghe Ionescu, și-a reluat 
pregătirile după 12 zile de re
paus. Ritmul de lucru este foar
te intens, antrenamentele des- 
fășurindu-se zilnic și. uneori, 
chiar de două ori pe zi. Noul 
conducător al echipei, venit cu 
optimismul oricărui antrenor 
tînăr, dar și cu sîrguința dove
dită la formațiile anterioare, 
este pus pe fapte mari. El ne 
sublinia că întregul lot este 
apt și răspunde foarte bine so
licitărilor. După o primă serie 
de întilniri amicale susținute 
cu echipe locale, handbalistele 
băimărence vor participa în
tre 4 și 6 decembrie, la jocu
rile unui puternic turneu orga
nizat de clubul lor. Mai parti
cipă — Universitatea Timișoa
ra, Textila Buhuși, Constructo
rul Timișoara și Șc. sp. Hune
doara.

A.S.A. Tg. Mureș (m) dispu
ne și ea de un antrenor nou. 
Este vorba de prof. Ludovic 
Berekmeri, care s-a mai aflat 
la cîrma echipei, revenind a- 
cum, intr-un moment destul de 
critic. Handbaliștii mureșeni au 
o poziție deloc de invidiat în 
clasament (locul 11). în con
secință, s-a trecut la un pro
gram intens de pregătire, care 
cuprinde antrenamente zilnice, 
în noiembrie și decembrie — 
o suită de întilniri amicale cu 
Minaur Baia Mare. Nici o mo
dificare în lot. toți jucătorii 
fiind aofi.

Horia ALEXANDRESCU

împreună cu soția, motivul a- 
cestei victorii, in luptă cu spor
tive de valoare mondială ca E- 
vert, Ender și multe altele. 
Pînă la urmă, mi-am spus că 
nu e rodul unui curent de sim
patie pentru această fetiță mi
nunată, care a strălucit atît de 
frumos la Skien. Am zis că zi
ariștii care au votat-o pe Nadia 
au trecut un examen de compe
tență. Ei și-au dat seama că 
Nadia n-a „apărut" la Skien. 
Ei și-au amintit că, la 10 ani, 
Nadia a produs o primă impre
sie extraordinară, la Sofia, în 
„Cupa speranțelor olimpice" și 
că în 1973, la Gera, și-a între
git palmaresul cu trei medalii 
de aur, în cadrul aceluiași con
curs. Iar în Campionatele inter
naționale ale României, din a- 
celași an, cucerea cinci locuri 
I din tot atîtea posibile ! Cu 
alte cuvinte, Nadia n-a apărut 
pe neașteptate, din „spuma mă
rii", ci pe niște trepte bine 
stabilite, care au fost mai pu
țin cunoscute numai și numai 
pentru că a împlinit 14 ani 
acum cîteva zile, la 12 noiem
brie.

întrebare : „Cine sînt părinții 
Nadiei Comăneci, ce spun des
pre fata lor?" Răspunde Marta 
Karoly :

„Tatăl e un bărbat înalt, cit 
soțul meu. 11 cheamă Gheor- 
ghe. Mama e subțire, bine fă
cută. A născut-o pe Nadia Ia 
19 ani. Tatăl avea 2—3 ani pes
te 20. De altfel, in gimnastică, 
constituția fizică a părinților 
este decisivă. Soțul meu, cînd 
primește vizita unui copil care 
vrea să facă gimnastică, îl roa
gă să vină a doua zi cu amîn- 
doi părinții. Și asta pentru 
a-i vedea cum arată... Des
pre Gheorghe Comăneci aș 
putea spune că privește foarte 
degajat performanța fetiței sa
le. L-am auzit spunind, după 
Skien: „înseamnă că a muncit 
bine. Că bujiile au mers bine. 
Că platinele au fost curățate 
bine. Că și-a făcut datoria. Că 
a fost mai bună decît toate ce
lelalte. Să nu vă supărați, dar 
și pe mine, cînd mă cheamă 
noaptea, la Gura Văii, ca să 
repar un tractor și să-i dau 
drumul, înseamnă că s-a gîndit 
cineva la faptul că mecanicul 
Gheorghe Comăneci e om de 
încredere. Acum, rămîne să ve
dem dacă Nadia o să meargă 
Ia fel de bine la Montreal și la 
Moscova, că, vedeți dumnea
voastră, la Moscova o să aibă

Activitate organizată a tineri
lor poloiști, de virsta junioratu
lui (antrenament plus jocuri o- 
ficiale) însumează cel mult 4—5 
luni. Marea majoritate a spor
tivilor, și ne referim în special 
Ia cei din provincie (Oradea, 
Arad, Timișoara, Tg. Mureș), 
folosesc acest timp pentru pre
gătiri, activitatea lor competițio- 
nală rezumîndu-se la participa
rea în turneul final (de cel mult 
6—7 zile), unde este desemnată 
campioana țării. Practic, excep- 
tîndu-i pe tinerii poloiști din 
București, care mai sînt angre
nați, din cînd în cînd, în cite o 
competiție municipală, ceilalți 
jucători au luni întregi de va
canță.

E drept, programul competi- 
țional, destul de sărac, nu sti
mulează prea mult ambițiile, 
veleitățile acestor tineri poloiști 
Nu este mai puțin adevărat însă 
că nici conducerile unor secții 
din orașele mai sus amintite nu 
vădesc preocupări deosebite 
pentru echipele de juniori (mari 
sau mici), îndreptîndu-și aproa
pe întreaga atenție către for
mațiile de seniori. Și aceasta 
pare să fie una din principalele 
cauze ale nivelului mai scăzut 
la care se desfășoară partidele 
juniorilor. Slăbiciunile competi
țiilor tinerilor poloiști sînt însă 
generate și de modul in care se 
pregătesc cele aproximativ 30 
echipe de juniori mari sau mici 
în săptămînile cînd frecvența la 
bazin este mai ridicată. Despre 
„calitățile" acestor antrenamente 
vorbesc de la sine evoluțiile po- 
loiștilor, ce vădesc lipsă de for-

NOI RECORDURI NAȚIONALE
într-un concurs de înot des

fășurat în bazinul (50 m) de la 
Mamaia au fost înregistrate 
cîteva noi recorduri naționale. 
Ion Miclăuș a înotat 100 m 
delfin în 60,1 (vechiul record îi 
aparținea cu 60,3), iar Anca 
Georgescu a parcurs 100 m bras 
în 1:18,6 (vechiul record îi a- 
parținea cu 1:18,9). Alte rezul
tate meritorii : Marian Slavic 
54,1 — 100 m liber (record per- 

mai puțin de 19 ani. Marta Ka
roly mai răspunde la o scrisoa
re: „Nadia are 1,52 m înălți
me și 39 de kilograme greutate. 
De Ia Skien pină astăzi a cres
cut cu 600 de grame. Creștere 
normală, de om, sau, mai bine 
zis, de copil care muncește".

Altă întrebare: „Vă rugăm 
să-1 întrebați pe antrenor cum 
se face că, dintre toți copiii pe 
care îi antrenează, a răsărit 
Nadia și n-a răsărit o altă fe
tiță".

Bela Karoly zîmbește : „O 
întrebare simplă, in aparență, 
dar teribil de complicată, la 
care nu s-a prea răspuns nici 
in sport, nici in muzică, nici in 
pictură, nicăieri: de ce X și nu 
Y ? Vedeți, in grupul nostru 
de gimnaste există fetițe cu 
calități fizice egale cu cele ale 
Nadiei. Eu cred că Nadia a 
„izbucnit", pentru că are mai 
mult curaj (Comanac, flăcăule!), 
stăpînire de sine, putere de 
muncă și mai ales putere de 
concentrare, care e treapta su
perioară a puterii de muncă, 
deoarece nu e tot una dacă lu
crezi 50 de minute intr-o oră 
și nu doar 30. In afară de 
asta, copilul are o perspicaci
tate cu care m-a uimit, ajun- 
gînd pină acolo incit să salve
ze un exercițiu ratat, cu o con
tinuare personală, complet a- 
lăturea cu drumul, dar care a 
făcut ca arbitrii să nu mai în
țeleagă nimic, o continuare de 
felul celor pe care le are une
ori Ilie Năstase cînd, depășit 
complet de minge, recurge la 
un procedeu la care n-a recurs 
și nici nu va recurge nimeni 
vreodată".

Cîteva răspunsuri telegrafice, 
pe măsura spațiului: „Nadia 
lucrează mult. între 7 și 9 ani 
a lucrat două ore și jumătate 
pe zi. După 9 ani a ajuns la 
trei ore și jumătate. De la 12 
ani solicită mai mult decît 1 se 
cere"... „Tracțiunea în brațe pe 
care o suportă Nadia Comăneci 
la paralele atinge uneori 250 
de kilograme. Un copil nean
trenat s-ar desprinde, literal
mente, din articulațiile umeri
lor"... „Un exercițiu la paralele, 
ca acela pe care l-a prezentat 
Nadia la europene, cuprinde 
13—14 elemente și se alcătuieș
te din combinarea și recom
binarea a 150. Nu este exclus 
ca viitorul exercițiu să aibă o 
bază de pornire de vreo 200 
de e’cmente."... .Exercițiul la 
paralele trebuie să dureze 40 

ță și rezistentă, ritm lent de 
înot, dificultăți în manevrarea 
balonului.

în aceste condiții, nimeni nu 
ar trebui să fie surprins de fap
tul că în 1974 si 1975 antrenorii 
lotului reprezentativ nu au pro
movat în prima echipă a țării 
măcar UN SINGUR JUCĂTOR 
TÎNAR. Și aceștia din urmă 
nu pot fi învinovățiți că au 
preferat — în alcătuirea echi
pei pentru marile competiții, 
jucători cu state de serviciu în 
națională ce depășesc 10 ani. 
Și aceasta într-o perioadă în 
care celelalte echipe de polo 
fruntașe în lume au fost schim
bate radical, apărînd cu forțe 
proaspete la fiecare turneu.

într-o recentă ședință a cole
giului central de antrenori s-a 
hotărlt Introducerea în lotul pri
mei noastre reprezentative ■ 
cîtorva tineri jucători (Sptnu, 
Munteanu. Lbrincx. Uie Gheor- 
qhe, Guarfat). care vădesc ta
lent și perspective promițătoare. 
Experiența lor competițională 
în ultimii doi ani se rezumă 
însă la turneul balcanic de ju
niori și „Cupa Diana", competi
ție de juniori ce se organizează 
la Sofia. Cu toții sînt sportivi 
ambițioși, cu multă putere da 
muncă și nu ne îndoim că an
trenorii lotului vor încerca în 
lunile ce urmează să-i verifica 
în întreceri cu caracter interna
țional. Va fi însă vreunul din 
ei apt pentru a putea evolua 
și în echipa olimpică, la Mont
real 7

Adrian VASILIU

IN PISCINA DE IA MAMAIA
sonal), Adrian Horvat 2:12,8 — 
200 m spate (la 8 sutimi de se
cundă de recordul țării), Danie
la Georgescu 62,7 — 100 m li
ber, Horia Lucaciu 62,3 — 100 
m delfin — rec. de juniori. Pe
tre Ciomârtan 56,8 — 100 m li
ber (r. p.), Carmen Bunaciu 
2:36,5 — 200 m spate, Dorina 
Baranyai 2:38,3 — 200 m spate 
(r. p.).

de secunde, cu o toleranță da 
2 secunde. Dacă timpul evolu
ției e mai mie, înseamnă că 
desenul s-a „rotunjit" în mod 
nepermis. Nadia se gindeșta 
mult la acest lucru"... „Despra 
perfecționarea tinerei gimnas
te se poate vorbi mai ales la 
sol. Mai există resurse în ceea 
ce privește expresivitatea și 
feminitatea acestui copil ca
re muncește ca un băiat. Solul 
are nevoie de o gamă întreagă 
de nuanțe. Nadia dansează pe 
melodia „Waterloo". Ea îșl 
gindește solul ca într-un pro
gram din care nu omite bătă
lia, retragerea, înfringerea. La 
Skien, in Norvegia, solul a su
bliniat, dacă vreți, victoria an- 
glo-saxonilor. La Paris, arbitrii 
ar vibra mai mult la eroismul 
infringerii lui Napoleon. Bine
înțeles că Nadia consacră a 
oră pe zi unor exerciții core
grafice conduse de profesor 
specialist"... încă un răspuns 
la întrebarea „Ce este talen
tul ?“. După Marta Karoly 1 
„Talentat este copilul căruia 
nu-i trebuie să-i repeți da 
două ori același lucru".

O ultimă întrebare : „Cum a 
fost posibilă victoria asupra 
marii favorite Turișceva, în
tr-un sport în care anteceden
țele sînt deseori hotăritoare 1“ 
Răspunde Bela : „Nadia Co
măneci a ciștigat bătălia psi
hică cu Turișceva într-o seară 
de noiembrie 1974, la Paris, Ia 
o demonstrație F.S.G.T. Lud
mila era marea favorită a pu
blicului. Nadia era complet 
necunoscută publicului. Nici 
măcar nu figura in program. 
De altfel, a fost repartizată 
pentru o demonstrație secun
dară, intr-o sală de liceu. Dar 
a avut puterea să revină și în 
marea sală a spectacolului. 999 
de gimnaste din 1000 n-ar fl 
cutezat să ia startul în sală 
după Turișceva. Dar Nadia a 
pornit, fără încălzire, fără 
să-și măsoare pașii, fără să pi
păie crupa calului de săritură. 
Turișceva a rămas înmărmu
rită. Ea a pierdut... de fapt,
campionatul european 1975 în-
tr-o seară de noiembrie 1974
la Paris..."

Dar, această aventură de
necrezut a Nadiei merită po-
vestită, mai Pe larg, altădată.



MIINE, ETAPA A 14-a DIN DIVIZIA A

VESTI DE LA ECHIPE
9

Vă prezentăm ultimele amănunte din taberele celor 18 for
mații de Divizia A, înaintea etapei a 14-a a campionatului.. 
Deci, în rîndurile care urmează, ultimele antrenamente, forma
țiile probabile, jucători indisponibili, arbitrii partidelor etc.

• SPORTUL STUDENȚESC. 
Băptămîna trecută bucureștenii 
6-au pregătit la Sinaia, miercuri 
deplasîndu-se la Ploiești, unde 
au susținut un amical cu F.C. 
Petrolul (scor 0—1). Sîmbătă, 
studenții au evoluat la Pitești 
în compania echipei F.C. Ar
geș, fiind întrecuți cu 2—1. 
Luni au efectuat un antrena
ment pe stadionul Republicii, 
iar de aseară se află la Snagov,
• F.C. CONSTANTA. După 
turneul efectuat în Ungaria 
(miercuri a jucat la Budapesta 
cu M.T.K., pierzînd cu 2—0), 
echipa s-a pregătit la Constan
ța. Duminică a avut loc o par
tidă de verificare, în familie, 
cu formația de tineret-speranțe.

ARBITRII PARTIDEI: O. 
Anderco (Satu Mare) —' N. Di- 
nescu și N. Stoiculcscu (ambii 
din Rm. Vîlcea).
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA. Sîmbătă, In amicalul cu 
Jiul, timișorenii au lăsat o 
impresie bună, cîștigînd întîlni- 
rea cu 5—1. Lața și Crîngașu 
sînt, în continuare, accidentați. 
Șerbănoiu a primit drept de 
joc și își va face mîine debutul 
la „Poli” • F. C. OLIMPIA. 
Antrenamente obișnuite. Dumi
nică, Întreg lotul s-a deplasat 
la Baia Mare, unde a asistat la 
meciul echipei locale cu F.C. 
Șoimii Sibiu. Kaizer este sus
pendat o etapă. îl va Înlocui 
Bathori II aau Borota. Este in
certă și folosirea lui Both, bol
nav de gripă.

ARBITRII -------- ------
Buze» — R.
București) și 
cea va).

• RAPID,
almbătă, cu . _ .
nil și-au continuat pregătirile, 
efectuînd și cite două antrena
mente pe zi. în lot nu este nici 
o indisponibilitate © F.C.M. 
REȘIȚA. Echipa reșițeană a 
sosit In Capitală Ieri după a- 
miază, urmînd ca azi să sus
țină un antrenament de men
ținere a pregătirii. Beldeanu și 
Pușcaș sînt, in continuare, in
disponibili. Nu a făcut depla
sarea. de asemenea, portarul 
Ilieș, bolnav.

ARBITRII PARTIDEI: M. 
Moraru — N. Moroianu (ambii 
(Un Ploiești) și L Cîmpeanu 
(Cluj-Napoca).
• „U" CLUJ-NAPOCA a 

efectuat antrenamente zilnice, 
Iar duminică a susținut un joc- 
fcoală cu echipa sa de tineret- 
speranțe. Antrenorul Paul Po
pescu are probleme cu alcătui
rea formației, deoarece cîțiva 
titulari sînt indisponibili: Uifă- 
leanu și Mierluț au întindere 
de ligamente la genunchi, iar 
Hurloi nu este nici acum refă
cut după un accident mai vechi
• JIUL PETROȘANI a plecat 
vineri la Timișoara, sîmbătă a 
jucat amical cu „Poli” (1—5) și 
de ieri, se află la Cluj-Napoca. 
Astăzi, jucătorii din Valea Jiu
lui vor face, acolo, un ușor an
trenament.

ARBITRII PARTIDEI: I. Ho- 
nig (Arad) 
hiu) șl Fr. Coloși (București) ‘
• F.C. BIHOR.

jucat «îmbată
(1—2 cu C.F.R.), după care au 
urmat antrenamente speciale în 
vederea partidei cu Steaua, aș
teptată cu mult interes. Nu va 
juca Sătmăreanu I, care va fi 
înlocuit cu Petre Nicolae sau 
Dărăban • STEAUA. Milita
rii au plecat ieri, cu avionul, 
la Oradea. Alături de Dumitru 
și Stoica nu au făcut deplasa
rea nici Anghelini și nici Zam
fir, ambii accidentați după me
dul cu Spania. Nu se știe dacă

PARTIDEI: M.
Platoș (ambii din 

M. Fediuc (Su-

După amicalul de 
Dinamo, giulește-

T. Andrei (Si—

Orădenii au 
la Cluj-Napoca

vaTroi (suferind de tendinită) 
putea fi folosit.

ARBITRII PARTIDEI: 
Rainea (Birlad) — Al. Ene 
R. Șerban (ambii din Craiova).

• SPORT CLUB BACAU 
s-a antrenat zilnic, după îna
poierea din Iugoslavia, unde a 
susținut un singur meci amical 
(1—2 cu Vojvodina Novi Sad). 
Duminică a fost programat un 
joc școală cu echipa de tineret. 
Nu există accidentați în lotul 
băcăuanilor • C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA a jucat sîmbătă cu 
F.C. Bihor și a cîștigat cu 2—1, 
prin golurile marcate de Te- 
gean și... Dărăban (autogol). 
Echipa clujeană a plecat ieri 
spre Bacău. Din lot absentează 
Moga, sancționat pentru abateri 
disciplinare.

ARBITRII 
Ghiță — Tr. 
din Brașov) 
(București)
• U.T.A.

sînt aceleași: Iorgulescu și A- 
xente. In aceste condiții, echi
pa î?i va menține formula cu
noscută, cu Gal fundaș stînga 
și Cura extremă dreaptă. In 
perioada de întrerupere, U.T.A. 
a lucrat intens și speră să va
lorifice această muncă. ® DI
NAMO. Lotul nu are acciden
tați, exceptîndu-1 pe Cheran, 
indisponibil de mai multă vre
me. Pentru jocul de la Arad, 
se contează pe formația etalon. 
Un singur semn de întrebare : 
Dnmitrache sau Custov ?

N. 
și

PARTIDEI: C.
Moarcăș (ambii 

și Gh. Popovici

Indisponibilitățile

• In cele 13 etape ale actualu
lui campionat s-au marcat 302 
goluri : 234 gazdele, 68 oaspeții.
• Pe lista golgeterilor, după 

13 etape, figurează 119 jucători ; 
cel mai mulți — 10 — aparțin 
echipei Dinamo,
• Iată jucătorii care au reușit, 

pînă În prezent, să marcheze 3 
goluri Intr-un meci : D. Georges
cu (de 2 ori). lordănescu și 
Penlu.
• In cele 13 etape am înre

gistrat înscrierea a 10 autogoluri.
• Din cele 116 partide dispu

tate pînă acum, S3 au revenit 
gazdelor, 22 s-au Încheiat la ega
litate, Iar In 11 victoria a fost 
de partea oaspeților.

• Cele 18 divizionare au utili
zat plnă In prezent 346 de jucă
tori, cel mal mulți au fost ru
lați de echipele Sportul studen
țesc șl F. C. Constanța î cite 22.
• Pînă în prezent, s-au înre

gistrat 1 492 
gazdele,

de comere : 1C07
“—±212, 885 oaspeții.
• In cele 13 etape s-au dictat

27 de lovituri de la 11 m : 20 
transformate, 7 ratate ; 24 în
favoarea gazdelor, 3 pentru oas
peți ; 18 pe motiv de fault, » 
pentru Infracțiunea de henț.
• In cele 13 etape, jucătorii

celor 18 divizionare au expediat 
3 0S7 ' -------
pe i

r de suturi la poartă (135J 
apațlul porții).

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Cursaru — V. Gligorescu (am
bii din Ploiești) și - — -
(Iași).
• POLITEHNICA 

jucat duminică cu 
Curitiba. In cursul întîlnirii s-a 
produs accidentarea lui Dinu. 
El va fi înlocuit, după toate 
probabilitățile, cu Anton. Va 
lipsi miine și Ciocîrlan (care a 
acumulat trei cartonașe galbe
ne) și locul lui va fi luat de 
Ciobanu • A.S.A. TG. MUREȘ 
a efectuat antrenamente zilnice 
și o suită de meciuri amicale. 
Sînt indisponibili Nagel (din 
meciul cu F.C. Bihor) și Faze- 
kaș (din partida de la Con
stanța). în cursul dimineții de 
luni erau așteptați jucătorii de 
la lotul reprezentativ (Hajnal 
și Bol&ni). Plecarea spre Iași a 
avut loc luni, la amiază, 
autocarul.

ARBITRII PARTIDEI: 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 
— M. Popescu (București) și 
C. Szilaghi (Baia Mare)

© UNIVERSITATEA
IOVA a jucat sîmbătă un 
amical cu Minerul Anina, pe 
care a întrecut-o cu 3—0. Luni, 
cu Crișan reintegrat în lot, stu
denții au făcut un antrenament, 
urmînd ca astăzi să-și Încheie 
pregătirile. © F.C. ARGEȘ l-a 
așteptat pe Dobrin pentru a 
beneficia de echipa completă 
la cele două antrenamente e- 
fectuate ieri. Astăzi la prlnz 
piteștenil pleacă la Craiova 
autocarul.

ARBITRII PARTIDEI : 
Btîncan — C. Dinulescu și 
Urdea (toți din București).

L Ciolan

IAȘI a
Colorado

cu

8.

CRA-

cu

R. 
L

ACTUALITĂȚI
• PARTIDELE DE TINE

RET, programate miine în Ca
pitală se dispută, în deschi
dere la întilnirile de Divizia A, 
după cum urmează : Rapid — 
F.C.M. Reșița, pe stadionul 
Giulești, de la ora 12, Iar Spor
tul studențesc — F. C. Con
stanța, pe stadionul Republicii, 
tot de la ora 12.

• DUPĂ CUM SE ȘTIE, la 
sfîrșitul acestei 
prezentativă a 
cea de tineret 
susține întîlniri 
lecționatele similare ale Uniu
nii Sovietice. Partida dintre re
prezentativele A este progra
mată sîmbătă 29 noiembrie, la 
București. Selecționatele de ti
neret se intilnesc o zi mai 
tirziu (duminică 30 noiembrie), 
la Galați. Ambele meciuri vor 
începe la ora 14.

• SITUAȚIA „LA ZI” A
CARTONAȘELOR GALBENE 
primite de jucătorii celor 18 
divizionare A : Sportul studen
țesc: Cazan, Ciugarin, M. San
du — cite 2, Cassai. Bădu- 
lescu, Grosu, Tănăsescu, R&- 
ducanu — cite 1 ; F. C. Con
stanța : Mustafa — 2, I. Con- 
stantinescu, Antonescu. Bălosu, 
M. Popescu, Nistor, Moldovan, 
Negoescu. Hoffmeister — 1 ; 
„Poli" Timișoara : Arnăutu,
Crîngașu, Mioc, Maier. Istră- 
tescu, Păltinișan — 1 ; F. C.

luni prima re- 
țării noastre si 
(23 de ani) vor 
amicale cu ae-

Olimpia : Popa, Bathori II — 
2. Both I, PopesCu — 1; Rapid: 
Pop, Petcu, Manea — 2, FI. 
Marin, Iordan, M. Stelian — 1; 
F.C.M. Reșița : Filipescu, Flo- 
rea — 2, Ilieș — 1 ; „U" Cluj- 
Napoca : Pexa, Vasiliu — 2, Bi- 
chescu, Vaczi, Coca, Batacliu, 
Porațchi, Ciocan — 1 ; Jiul : 
Moldovan, Niculescu — 2, Ru- 
su, Covaci, Stoichiță, Leca, Ni- 
țu, Toma, Homan, Stocker — 
1; F. C. Bihor : P. Nicolae — 
2, Florescu, Albu, Kun II — 1; 
Steaua : Anghelini, Moraru, 
Zamfir — 2, Zahiu. Răducanu, 
Dumitru, lordănescu — 1 ; 
B. C. Bacău : Pruteanu, Catar- 
giu, Băluță — 1 ; C.F.R. : Szo- 
ke — 2, Bacoș. Ciocan. Roman
is U.T.A. : Broșovschi — 2, 
Pirvu, Sima, Pojoni, Colnic, 
Kukla, Schepp, Gali — 1 ; Di
namo : G. Sandu, Mateescu — 
2, R. Nunweiller — 1 ; „Poli" 
Iași : Sofian, Costea, Simionaș, 
Simionov, Unchiaș — 1 ; A.S.A.: 
Bdliini — 2, Varodi, Pintea, 
Fazekaș — 1 ; Univ. Craiova : 
Strîmbeanu, Crișan — 2. Mar- 
cu, I. Constantinescu. Bălăci,

F. C. Argeș : 
2, Iovănescu, 

, Dobrin, Du-

Căpitanul echipei constănfene, Antonescu, surprins, in această ima
gine din campionatul trecut, intre trei jucători ai Sportului stu
dențesc. Teoretic, și în jocul de 

stanța va avea
miine, defensiva lui F. C. Con- 
mult de lucru

frecvente «coruri: 
ori si 1—0 do H

• Cele mal 
Z—0 de 25 de 
de ori.
• Partidele __________ ______

on at au lost urmărite de 1 028 500 
de spectatori.

actualului campl-

CL ASAMENTE
A + T*.CUPATINERET-SPERANȚE

L F. C. ARGEȘ 13 9 2 2 24-14 20 1. DINAMO 26 17 4 S n-2« M
2. Dinamo 13 8 3 2 40-11 19 2. Steaua 26 15 6 5 51-26 36
3. F. C. C-ța 13 8 2 3 21-12 18 3. F. C. Argeș 26 14 7 5 38-26 35
6. Univ. Cv. 13 6 5 2 21- 8 17 4. F. C. C-ța 26 14 3 9 36-27 31
5. Steaua 13 7 2 4 19-15 16 S. Univ. Craiova 26 10 8 8 36-21 28
6. F. C. Bihor 13 8 3 4 27-27 15 6. „Poli* Iași 26 12 4 10 44-38 28
7. „Poli- Timiș. 13 7 0 6 22-12 14 7. F. C. Bihor 26 11 6 9 41-42 28
8. „Poli- Iași 13 6 2 5 23-18 14 8. S. C. Bacău 24 12 1 11 34-30 25
8. Sportul stud. 12 5 3 4 25-19 13 9. „Poli- Timiș. 26 11 3 12 39-38 25

10. S. C. Bacău 12 6 0 6 21-17 12 10. A.S.A. 26 10 5 11 38-41 25
11. U.T.A. 13 4 3 6 9-13 n 11. Sportul stud. 24 10 4 10 38-34 24
12. „U- Cj.-Nap. 13 5 1 7 15-20 11 12. F.C.M. Reșița 26 10 3 13 25-46 23
13. A.S.A. 13 4 3 6 19-24 11 13. ,U“ Cl.-Np. 26 9 3 14 32-37 21
14. Rapid 13 2 5 6 12-21 9 14. U.T.A. 26 8 5 13 24-35 21
15. F.C.M. Reșița 13 4 1 8 11-28 9 15. Rapid 26 7 7 12 25-36 21
16. F. C. Olimpia 13 3 2 8 17-26 8 16. F.C. Olimpia 26 7 6 13 31-44 20
17. Jiul 13 4 0 9 13-45 1 17. C.F.R. 26 5 9 12 16-31 19
18. C.F.R. 13 1 5 7 6-15 7 18. Jiul 26 8 2 16 27-68 18

• In minutul N s-au marcat 
cele mal multe goluri : 11 (6 gaz
dele, 5 oaspeții), 11 urmează mi
nutul 65 cu 10 goluri (0+1).
• Primele trei 

samentul orașelor 
diei de spectatori) 
de : 1. CRAIOVA 
mișoara 23 800 ] 
17 900.
• Din cel MS de jucători care 

au evoluat plnă acum, 194 au 
fost remarcați de cronicarii zi
arului nostru (Antonescu este 
singurul jucător remarcat de 13 
ori).
• Plnă In prezent am consem

nat 8 eliminări : 2 in prima
etapă și 5 in runda a X-a.
• Partidele acestui campionat 

au fost conduse la centru de 34 
de „cavaleri ai fluierului”. Iar la 
linie au oficiat, plnă acum, 83.

• Situația In „Trofeul Pe-
tschovschi”, după 13 etape, este 
următoarea : 1—2. CRAIOVA șl
SATU MARE 9,16 ; 3—4. Reșița 
$1 lași 9,14 ; 5—6. Pitești șl Con
stanța 9,00 ; 7—8. București șl
Cluj-Napoca 8,92 ; ». Tg. Mureș 
2,83 ; 10. Timișoara 8,66 ; 11. Ba
cău 8,60 ; 12. Arad 8,50 ; 13. O- 
radea 8,28 ; 14. Petroșani »,71.

locuri In ela- 
(pe baza me- 

sînt ocupate 
ts «00 ; 2. Ti- 
a. București

g g
I

I
i

OFICIUL NATIONAL DE TURISM „CARPAȚI" - BUCUREȘTI
prin Agenția de excursii cu turiștii români în străinătate și 
oficiile județene de turism din țară organizează cu prilejul 
Revelionului 1975/1976 excursii în :

R. S. CEHOSLAVACA — cu petrecerea Revelionului 
la Praga, pe următoarele itinerarii :
București — Bratislava — Brno — Praga — Buda
pesta — București ;
București — Brno — Praga — Budapesta — Bucu
rești ;
București — Budapesta — Praga — Bratislava 
București.

Plecările în aceste excursii au loc în zilele de 26, 27 
decembrie 1975, transportul fiind asigurat cu trenul, 

cu petrecerea Revelionului

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 
BULETINELOR LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE MIINE, 
MIERCURI 19 NOIEMBRIE 1975.

1.

2.

3.

28
Ji

Vă reamintim întilnirile •:
I. Sp, stud.—F.C. Constanța

H. Poli Tim.—F.C. Olimpia 
III. S.C. Bacău—CFR Cj-Napoca

IV. „U* Cluj-Napoca—Jiul
V. „U* Craiova—F.C. Argeș

VI. F.C. Bihor—Steaua (pauză) 
VII. F.C. Bihor—Steaua (final) 

Vni. Poli, lași—ASA Tg. M. (pauză)
IX. Poli, iași—ASA Tg. M. (final) 
X. Rapid—FCM Reșița (pauză)

XI. Rapid—FCM Reșița (final) 
XII. U.T. Arad—Dinamo (pauză) 

XIII. U.T. Arad—Dinamo (final)

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 12 NOIEMBRIE 1975

• R. P. BULGARIA 
Sofia.

Plecarea cu trenul în
Informații ți înscrieri 

rești, Calea Victoriei 100, __
filialele de turism din țară.

Ia

ziua de 29 decembrie 1975. 
la Agenția de excursii din Bucu- 
telefon 16.44.31 și la toate oficiile I

I I9480)
PUBLITURISM

EXTRAGEREA I: Categoria 
1: 1 variantă 10»/n autoturism 
Dacia 1300; a Il-a: 2 variante 
25% a 28.735 lei și 1 variantă 
100/n a 11.494 lei; a IlI-a: 3,25 
a 16.731 lei; a IV-a: 20,60 ■
2.640 lei ; a V-a : 73 a 745 lei ; 
a VI-a.: 2.433,30 a 40 lei.

Report categoria I: 505.868 lei 
EXTRAGEREA a II-a: Cate

goria B: 10 variante a 9.971 lei; 
C: 45,85 a 1.087 lei; D: 1.703,45 
a 60 lei; E: 147,55 a 200 lei: F: 
2.024,35 a 40 lei.

Report categoria A: 820.910 
lei

Autoturismul Dacia 1300 de 
la categoria 1 a revenit parti
cipantului Păunescu Iod din 
Tulcea.

Constantinescu, 
Deselnicu — 1. . 
D. Popescu — 
Jercan, Moisescu, 
mitrescu — 1.
• JOCURILE 

„CUPEI ROMÂNIEI'__ _____
PUTĂ LA PRIMĂVARA. Da
torită programului competițio- 
nal intern și internațional în
cărcat din această toamnă, Co
misia de competiții și discipli
nă a F.R.F. a hotărît ca jocu
rile 16-imilor „Cupei României" 
să se dispute în primăvara anu
lui viitor, la o dată care va fl 
stabilită ulterior.

16—IMILOR 
[“ SE DIS-

Ionescu al 
echipei Oil 
de altfel, I 
pentru aci 
juniorii șl 
nccesitateJ 
adecvate. 1 
tul cînd I 
Agiu, pesl 
să fie adJ 
șui central 
In cîteva I

Un exeri 
care s-ar J 
stata din 1 
mării de I 
tematic, în

Dar, lipi 
le corespu 
nul proces 
piilor și 
acest lucru 
va de cadl 
racă. Sînt 
Satu Mal 
Centrului 
pregăteau 
ren, cornul 
de oraș. 3 
priu, dar, j 
să se țină] 
rînd, copii 
deplasarea] 
avem în ] 
*i au un 
mint ce n 
sească ord 
dintre ei |

...Alt ex 
pa în card 
chi și Med 
Jenei și K 
trece prin 
de cu sed 
se află pJ 
ment. EfJ 
restrîns, al 
sînt simțit] 
orieînd. „8 
gradare, <t 
nul 7” se

REZULTATELE
SERIA I

Victoria Roman — Danubiana Ro
man 1—4 (0—3), Spicul Țigănași — 
Metalul Rădăuți 2—0 (2—0), A.S.A 
Cîmpulung Moldovenesc — Construc
torul Botoșani 3—0 (0—0), Laminorul 
Roman — Foresta Fălticeni 2—0 (1—0), 
Metalurgistul lași — Cristalul. Doro- 
hoi 4—0 (3—0), Avîntul Frasin — Fo
resta Moldovița 3—0 (1—0), Progresul 
Fălticeni — Constructorul lași 2—1
(1- “ " .. ..........................
rul

2—
2—

-1), Dorna Vatra Dornei — Mirre- Ua
Gura Humorului 1—1 (0--1). 1.
1. MINERUL 12 8 2 2 23— 7 18 2.

■ 3. Laminorul 12 7 2 3 22—11 16 3.
3. A.S.A. 12 7 2 3 22—11 16 4.
4. Avîntul 12 7 1 4 15—10 15 5.
5. Metalul 12 6 1 5 22—21 13 6.
6. Foresta Fălt. 12 6 1 5 11—12 13 7.
7. Constr. Bot. 12 6 0 6 17—15 12 8.
8*. Constr. lași 12 5 2 5 13—11 12 9.
9. Victoria 12 4 4 4 15—14 12 10.

10. Progresul 12 5 2 5 13—13 12 11.
11. Danubiana 12 4 3 5 15—18 11 12.
12. Dorna 12 4 3 5 13—20 11 13.
13. Cristalul 12 4 2 6 13—21 10 14.
14. Spicul 12 4 1 7 13—20 9 15.
15. Foresta Mold. 12 2 3 7 8—20 7 16.
16. Metalurgistul 12 2 1 9 12—22 S

SERIA A ll-A
Relonul Săvinești — Minerul Comă- 

nești 2—0 (2—0), Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Locomotiva Adjud 6—1
(3—1), Bradul Roznov — Rulmentul 
Bîrlad 1—0 (0—0), Tractorul Văleni — 
Petrolul Moinești 0—2 (0—1), Con
structorul Vaslui — Ozana Tg. Neamț 
5—0 (4—0), Textila Buhuși — Oituz 
Tfl. Ocna 2—0 (2—0), Hușana Huși — 
Letea Bacău 0—1 
Bicaz — 
(2—0).

Meciul Con-AdjudLocomotiva

(0—1), Cimentul 
Dârmănești 3—0Petrolistul

structorul Vaslui, din etapa a X-a (pe
teren 1—1) a fost omologat cu 3—0
în favoarea formației Constructorul.
1. RELONUL 12 10 1 1 35— 6 21
2. Energia 12 10 1 1 30—11 21
5. Petrolul 12 10 0 2 31— 7 20
4. Letea 12 8 2 2 40—14 18
5. Constructorul 12 7 3 2 23—11 17
6. Rulmentul 12 7 1 4 26— 9 15
7. Minerul 12 5 1 6 17—19 11
8. Bradul 12 3 5 4 11—16 11
9. Textila 12 5 1 6 12—18 11

10 Oituz 12 5 0 7 23—29 10
11. Ozana 12 4 1 7 14—35 9
12. Hușana 12 2 4 6 13—27 8
13. Cimentul 12 3 1 8 11—17 7
14. Locomotiva 12 1 3 8 5—31 5
15. Petrolistul 12 1 2 9 12—28 4
16. Tractorul 12 2 0 10 11—34 4

SERIA A lll-A
Petrolistul Boldești — Chimia Buzău 

2—0 (0—0), Petrolul Berea — Avintul 
Mîneciu 0—1 (0—0), Chimia Mără-
șești — I.R.A. Cîmpina 1—2 (1—1), 
Petrolul Teleajen — Victoria Floreștl 
0—0, Carpați Sinaia — Carpați Ne
hoiu 3—0 (2—0), Poiana Cîmpina — 
Luceafărul Focșani 3—0 (2—0), Co-
raimanul Bușteni — Olimpia Rm. Să
rat 1—1 (0—0), Chimia Brazi — Fo 
resta Gugești 2—I
1. POIANA
2. Caraimanul
3. Petr. Teleajen
4. I.R.A.
5. Olimpia
6. Carpați Sinoic
7. -------
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Avîntul 
Victoria 
Chimia Brazi 
Petrolul Berco 
Luceafărul 
Petrolistul 
Chimia Mâr.
Foresta 
Carpați Nehoiu 
Chimia Buzău

(1-1).
' 7

6
6
7
6
5
4
5
5
5
4
4
3
2
2
0

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3 2 26— 8
4 2
4 2
1
3
4
5
3
2
2
4
2
3
4
2
4

4
3
3
3
4
5
5
4
6
6
6
8
I

19— 10
15— 8
20— 10
19—17
14— 6
17— 16
16— 16
18— 13
17—16
13—13
9—21

13—23
15— 19
7—26
9—25

17
16
16
15
15
14
13
13
12
12
12
10

9

6
4

Viitorul Brl 
vodă 2—1 (4 
Portul Consta 
Tulcea — I.M 
Ancora Gala 
2—0 (1—0), I 
Ința Constări 
Macin — I 
(1—1), Marij 
forie Nord 2|

— Chimii
PORTUL 
I.M.U.M 
Ancora 
Progresul 
Chimia 
Viitorul I 
Electrica 
Autobuzu 
Unirea 
Dunărea 
Dunărea I 
Gloria 
Voința 
Minerul I 
Marina 
Granitul

I.C.S.I.M. 
roști 1—0 
București — 
1—3 (0—3), 
I.O.R. BucuJ 
rești — Teh 
(2—1), Avlnj 
rești 2—1 Â 
rești — 
tul Slobozia] 
(1—0), Flacc 
limpia Giurc|
1. UNIREA |
2. Azotul
3. Tehnome]
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Automati
Șoimii TJ
I.O.R.
Avintul
T.M.B. 
Flacăra n 
i.C.S.I.M 
Electroni* 
Sirena 
Triumf
Olimpic 
IPRECA 
Rapid

Viitorul SJ 
Pitești 1—0 
Cetatea Tr 
Electrica Tij 
2-1 (1-1), 
gonul CarJ 
Balș — Cirri 
Progresul C<| 
de Vede 1-| 
— Flacăra 1 
(0-0), Vuit] 
Tîrgoviște 1-1

FLACARA 
ROVA 
Petrolul 
F.O.B. Bl 
Vulturii 
Viitorul I 
Progresul 
Construed 
Cetatea 
Cimentul 
Oțelul 
Recolta 
Chimia 
Electrico 
Vagonul 
Voin(a

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

!0. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

Re]



N DAUNATOARE PAUZE
PROPRIILOR PEPINIERE ?
pri- 

I săt- 
Imen- 
fraian 
orașul 
pețul, 
cadre 
iii și 
simte 
triale 
Imen- 
r" rebuit 
Lnda- 
prizat

la’.tl Ir
it con- I for- 
| sis- 
Liere. 
Iteria- I bu
ll eo- 
leilică 
rezer- 
|e să- 
lne la 
le ale 
|>ri se 
Ei Be
li km 
Inpro- 
lebuie 
Irimul 
np eu 
[dacă 
elevi 
vătă- 

L Iro- 
unii

111.
[Echi- 
povs- 
găcuț, 
rîrlea 
Pier- 
0-8, 

clasa- 
toarte 
cători 
lit ca 
retro- 
la a- 
bună

dreptate unul dintre inimoșii 
ei suporteri. Echipa actuală 
este destul de... bătrînă. Me
dia — 27 de ani. Normal, se 
pune problema întineririi. Dar 
cu cine ? „Odată, au venit Kun 
și Popovici, nume cunoscute, 
dar a fost o soluție de mo
ment, căci ne-att lăsat cînt 
ne-a fost lumea mai dragă" 
ne spunea N. Bretoteanu, ur 
om cu competență recunoscută, 
care de la 1 septembrie este 
noul președinte al clubului. Dar 
de la Domide și Broșovschi în
coace, Aradul n-a mai dat un 
jucător de valoare I U.T.A., 
formația cu atîtea performante 
excelente și atiția ani de ac
tivitate nu are teren de antre
nament cînd vremea e nefa
vorabilă. Copiii și juniorii se 
instruiesc pe terenuri impro
prii. S-a închiriat o palmă dc 
Ioc „la sere", cum spun local
nicii, la 7 km dc oraș, unde 
lucrează două grupe. Alte gru
pe se instruiesc in cartierul 
Gai. Așadar și la Arad copiii 
pierd timp pînă Ia terenurile 
improvizate pentru ei, forțele 
tehnicienilor se împrăștie, se 
sustrag dc sub controlul clubu
lui. Nu trebuie, deci, să mai 
mire pe nimeni că de 5 ani 
centrul nu a dat nici un ju
cător primei echipe ! In acest 
timp Dumbrean, Condruc, Tran- 
dafiion, Munteanu, Leac nu 
și-au găsit Ioc în formație sau 
au fost cedați cu ușurință și 
s-a ajuns la un lot... fără re
zerve^ Mai mult ca niciodată, 

problema 
Dar dacă 

tot așa,

Dobrin. intr-una dintre acțiunile, din repriza secundă, spre poarta lui Miguel Angel
Foto : S. BAKCSY

ACELEAȘI SEMNE DE ÎNTREBARE

EI
Cerno- 
tlar — 
unărea 
(1-0), 
Fâurei 
— Vo- 

Minerul
2—1 

irea E- 
Ll Bră-

t»
1? 
te 
t*
14
14
13
13
12
12 
1t
14

4
4
4 
K

Bucii-
Trlcolor 

ucureștl 
ști -

Bucu- 
4—1,

Bucu-
Bucu-

i 1—0 
- O-

CIFRE ELOCVENTE,
In sprijinul

CONSIDERAȚIILOR TEHNICE

Ia U.T.A. se pune 
creșterii de jucători, 
situația va rămîne ... 
fără să existe preocuparea pen
tru îmbunătățirea bazei mate
riale, într-adevăr, viitorul fot
balului arădean nu este deloc 
roz. Iată un fapt care trebuie 
să alerteze deopotrivă pe toți 
factorii care activează în fotba
lul dintr-un oraș ca Aradul.

Constantin ALEXE

După jocul România — Spa
nia, antrenorul oaspeților, 
Kubala, afirma : „Am avut po
sibilitatea să prezentăm la 
București tot ceea ce are mai 
bun fotbalul spaniol la ora ac
tuală". Nu aceeași afirmație ar 
fi putut s-o facă și antrenorul 
Valentin Stănescu, pentru că, 
din motive obiective și mal ti
les subiective, echipa României 
nu a putut prezenta cel mai 
valoros și In formă unsprezece 
național. Fără cel mai bun ju
cător al sezonului, Dumitru, ac
cidentat în meciul Dinamo — 
Steaua, cu o absență la start, 
Iordănescu (introdus după 
pauză), fără unele verificări 
anterioare care ar fi putut duce 
șl la titularizări (Ionlță, Crișan), 
eu șovăieli în selecționare, eu 
titularizări nepotrivite pină In

A Xll-a A
SERIA A VII-A

Chimistul Rm. Vîlceo — Progresul Băl
tești 1—0(0—0), A.S. Victoria Craiova 
— Constructorul Craiova 3—2 (2—0),U- 
wlrea Drâgâșanl — Minerul Lupeni 0—2 
(0—1), Unirea Drobeta Tr. Severin — 
Metalul Drobeta Tr. Severin 0—2 
(0—0), Minerul Rovinari — C.F.R. 
Craiova 1—1 (0—1), MEVA Drobeta 
Tr. Severin — Dierna Orșova 2—4 
(0—2), Dunârea Calafat — Lotrul 
Brezoi 3—1 (2—1), Metalurgistul Sado

DIVIZIEI C
SERIA A X-A

Minerul Bălța — Dermata Cluj-Na
poca 1—0 (0—0), Minerul Borja — 
Foresta Bistrița 2—0 (1—0), Construc
ții montaj Cluj-Napoca — Bradul VI- 
leu 2—2 (1—1), Minerul Baia Sprie — 
CUPROM Baia Mare 1—1 (0—1), Uni
rea Dej — Progresul Năsăud 1—0 
(1—0), Cimentul Turda —• Minerul 
Rodna 2—0 (1—0), C.I.L. Gherla — 
Tehnofrig Cluj-Napoca 1—1 (0—1), 
Minerul Cavnic — Minerul Băiuț 5—1

Metalul Bocșa — C.F.R. Caransebeș 
1—0 (0—0), Constructorul Timișoara — 
Aurul Brad 0—0, Știința Petroșani — 
Gloria Reșița 2—1 (0—0), Metalul
Oțelu Roșu — Minerul Ghelar 2—2 
(2—0), Vulturii textila Lugoj — C.F.R. 
Simeria 3—0 (2—0), Unirea Sînnicolaul 
Mare 
(1—0), Minerul Teliuc — 
tlmbolia 1—0 
»-a jucat.

— Cimentul Tg. Jiu 2—0 (1-0). (3-0).
1. METALUL 12 7 2 3 24—11 16 1. MINERUL Cavnic 12 8 3 1 27—13 19
2. Metalurgistul 12 7 2 3 10—10 16 2. Unirea 12 6 3 3 20— 9 15
3. Minerul Lupeni 12 5 5 2 21— 4 15 3. Foresta 12 7 1 4 22—13 15
4. Dierna 12 6 2 4 23—15 14 4. Minerul Băița 12 7 1 4 25—17 15
S. Progresul 12 5 4 3 18—11 14 5. Minerul Rodna 12 5 4 3 23—19 14
6. Lotrul 12 6 1 5 14—14 13 6. Minerul Bâiuț 12 6 1 5 19—26 13
7. Constructorul 12 6 1 5 19—21 13 7. Tehnofrig 12 4 4 4 14—14 12
8. Chimistul 12 5 2 5 17—15 12 8. CUPROM 12 5 2 7 20—21 12
9. Cimentul 12 4 3 5 11—12 11 9. Dermata 12 4 3 5 16—15 11

10. Dunârea 12 4 3 5 18—24 11 10. Minerul Borșa 12 4 3 5 15—14 11
11. Unirea Drâg. 12 5 1 6 8—16 11 11. C.I.L. Gherla 12 3 5 4 13—15 11
12. Unirea Dr. T.S. 12 4 2 6 19—21 10 12. Minerul B. Sprie 12 3 4 5 14—15 10
13. MEVA 12 3 3 6 14—18 9 13. Cimentul 12 3 4 5 13—17 10
14. Minerul Rovinari 12 2 5 5 12—16 9 14. Bradul 12 4 2 6 17—28 10
15. C.F.R. 12 3 3 6 12—17 9 15. Const.-Montaț 12 2 3 7 14—21 7
M. Victorio 12 4 1 7 11—28 9 M. Progresul 12 2 3 7 13—28 7

SERIA A VIII-A SERIA A Xl-A
Vltrometan Mediaș — Soda Ocna 

Mureș 1—0 (1—0), Metalul Copșa 
Mica — Metalul Aiud 2—2 (1-0),
C.I.L. Blaj — Unirea Alba lu- 
tia 6—1 (2—1), U.P.A. Sibiu — Tex
tila Sebeș 0—0, Avîntu! Reghin — Me
talul Sighișoara 1—0 (0—0), Textila 
Cisnădie — Lacul Ursu Sovata 2—1 
(1—0), Constructorul Alba lulia — 
Chimica Tîrnăveni 0—0, I.M.I.X. Agni
ta — Inter Sibiu 2—3 (0—0).

Electromotor Timișoara 1—1 
Ceramica 

(1—0), Minerul Anina

Bihoreana Mae 
Dinamo 
Suncuiuș 

Negrești

— 9 M 1—2. CONST. Tim. 11 6 3 2 19— 5 15 1. CHIMICA 12 7 4 1 26— 4 18
E—13 16 1—2. AURUL 11 6 3 2 21— 7 15 2 .Metalul Aiud 12 7 3 2 31— 7 17
>—14 15 3. Vulturii 11 6 3 2 15— 3 15 3. Unirea 12 8 1 3 22—12 17
5—13 14 4. Minerul Anina 11 5 4 2 18— 9 14 4. Inter 12 8 0 4 20— 8 16
5—10 13 5. Gloria 12 6 1 5 22—17 13 5. Textila Cisnâdie 12 6 2 4 16—14 14
5—12 13 6. Minerul Ghelar 11 5 2 4 18—22 12 6. Met. Copșa M. 12 6 2 4 20— 8 16
—17 13 7. Știința 12 5 1 6 12—11 11 7. Constructorul 12 6 2 4 15—19 14

5—21 12 8. Unirea 11 5 1 5 15—18 11 8. Metalul Sig. 12 4 3 5 13—13 11
5—15 12 9. Metalul Bocșa 11 4 3 4 15—20 11 9. C.I.L. Blaj 12 3 5 4 19—19 11
F—12 11 10. Minerul Teliuc 11 5 0 6 10—16 10 10. U.P.A. Sibiu 12 4 3 5 14—15 11
>—14 11 11. Metalul O. R. 11 3 3 5 13—16 9 11. Avintul 12 4 3 5 16—17 11
5—18 10 12. C.F.R. Simeria 11 3 2 6 13—15 8 12. Soda 12 4 2 6 9—11 10
t—12 9 13. Electromotor 11 3 2 6 11—18 8 13. I.M.I.X. Agnita 12 3 3 6 15-22 9
>—14 9 14. CFR Ca ran. 11 4 0 7 11—19 8 14. Textila Sebeș 12 3 2 7 9—31 8
>—18 9 15. Ceramica 12 3 2 7 10—27 8 15. Vitrometan 12 2 3 7 4—15 7
2—24 9 16. Lacul Ursu 12 2 0 10 7—33 4

SERIA A IX-A SERIA A Xli-A
ructorul 
iești —
(1-1). 

icănești
— Va-
F.O.B. 
(e—o).

Roșiorii 
Caracal 
•nl 0—7

Otelul

Armătura Zalău 
ghita 6—3 (2—2), Dinamo M.I.U.
Oradea — Minerul Suncuiuș 1—1
(0—1), Oașul Negrești — Strungul 
Arad 1—2 (0—1), Voința Cărei — 
Glorio Arad 2—1 (1—1), Recolta Sa- 
lonto — Voința Oradea 1—0 
Constructorul Arad 
Mare 0—0, Minerul Bihor — 
Simleui Silvaniei 2—1 
structorul Satu Mare 
1—1 (0—0).

Minerul Baraolt — Torpedo Zăr- 
nești 2—0 (2—0), Carpați Brașov — 
C.S.U. Brașov 3—0 (2—0) Unirea Sf. 
Gheorghe — Metalul Tg. Secuiesc 
3—0 (2—0), Forestierul Tg. Secuiesc — 
Progresul Odorheiu Secuiesc 1—0 
(1—0), Chimia Or. Victoria — Oltul 
Sf. Gheorghe 0—0, I.C.I.M. Brașov — 
Minerul Bălan 4—0 (2—0), A. S. 
Miercurea Ciuc — Utilajul Făgăraș 
2—0 (2—0), Viitorul Gheorghieni — 
Precizia Săcete 2—0 (0—0).

cele din urmă și cu o tactilă 
neadecvată, echipa națională a 
reușit cu greu să egaleze han
dicapul de două goluri. Dc a- 
ceastă dată multi din jucători, 
chiar din acei cu lipsuri mai 
importante, s-au străduit, în 
special după pauză, să rectifice 
situația dezavantajoasă prove
nită în primul rind din cauza 
defecțiunilor de selecționare și 
orientare. Multe din neajunsu
rile pregătirii meciului cu Spa
nia ar fi putut să fie înlăturate 
dacă procesul de selecționare și 
pregătire a echipei naționale 
ar fi fost mai organizat, dacă 
în fața unor soluții logice nu ar 
fi existat rigiditate și ezitare.

Pe parcursul pregătirii, cam
pionatul programa jocul Dina
mo — Steaua la 2 noiembrie, 
deci practic cu două săptămîni 
înaintea partidei România — 
Spania. Au fost păreri pentru 
aminarea acestei intîlniri-derby 
din fotbalul nostru, de o pu
ternică rivalitate sportivă, pen
tru a preveni accidentările. A 
hotărît însă avizul favorabil al 
antrenorilor federali. E adevă
rat, am văzut un mare specta
col de fotbal, care s-ar fi pu
tut să nu mai aibă la repro- 
gramare aceeași valoare, însă e- 
chipa națională nu a mai putut 
beneficia de serviciile importan
te ale lui Dumitru in meciul cu 
Spania. Lipsa lui Dumitru im
plica, în mod logic, folosirea 
lui Iordănescu, jucător poliva
lent, în formă foarte bună în 
campionat, s-a preferat însă o 
linie mediană lentă în care, dacă 
în primele 45 de minute Dinu 
nu ar fi avut o comportare 
peste nivelul mediocru din cam
pionat, consecințele la pauză ar 
fi putut să fie mai mari decit 
0—1. Revirimentul in jocul e- 
ehipci produs de introducerea 
lui Iordănescu după pauză și 
angajamentul mai ferm al fot
baliștilor noștri in partea ■ 
doua * partidei au produs ac
țiuni care au reușit să ducă la 
egalare, salvind intr-o măsură 
o situație dificilă. Diferența de 
comportare a echipei noastre 
în cele două părți ale meciului 
a fost clară pentru toată lu
mea. Revenirea din a doua parte 
a meciului nu poate alunga însă 
amărăciunea neobținerii victo
riei și șansei de calificare.

De obicei schimbări spectacu
loase in activitatea unei echipe 
produse de o mișcare în for
mație lasă pe planul doi alte 
probleme 
pei. De 
României 
acasă cu 
părarea 
comportat foarte slab. Cu ex-

importante ale echi- 
peste 10 ani echipa 
nu a mai fost condusă 
2—0 ! într-adevăr, a- 

echipei noastre s-a

cepția lui Lucuță, la meciul-tur 
de la Madrid (1—1) a jucat
aceeași apărare: Răducanu (9) — 
Cheran (7), Sătmăreanu II (8), 
G. Sandu (9), Anghelini (7). 
Ziarul „Sportul" a renunțat să 
mai publice note pentru jucă
tori, cu începere de Ia acest 
nou campionat, din cauza unor 
susceptibilități, mai mult din 
partea cluburilor declt a jucă
torilor, jl, în mod special, la 
echipa națională, pentru moti
vul că... ar dăuna omogenității 
selecționabililor ! ! Dacă ar fi 
să notăm acum apărarea ime
diată (aproape aceeași ca la 
Madrid) notele ar putea fi pînă 
în jurul cifrei 5. De oe această 
scădere a potențialului apără
rii și de ce pe teren propriu, la 
București, unde de fapt a-a 
pierdut calificarea de pe urma 
celor două puncte cedate Sco
ției și Spaniei ? Iată o între
bare la care, pe lingă antreno
rul federal, ar trebui să răs
pundă și biroul Colegiului cen
tral de antrenori al F. R. Fot
bal. Din păcate, acest colegiu 
central de antrenori, care ar tre
bui să fie forul tehnic cel mai 
înalt, care să impună prin auto
ritate și prestigiu, 
decit foarte puțină 
tate, doar primind 
care se debutează 
internaționale. De 
birou este alcătuit în majori
tate de antrenori din activul 
federației sau strîns 
federație.

în fapt, acest for 
trebui să îndrume și 
leze și activitatea antrenorilor 
federali, să-i ajute în întocmi
rea planurilor de pregătire ale 
echipelor reprezentative, la a- 
doptarea concepției de joc celei 
mai potrivite, pentru întîlnirile 
internaționale, la urmărirea ele
mentelor de perspectivă valo
roase la cluburi pentru postu
rile deficitare în echipele na
ționale. De ce oare nu avem 
fundași laterali valoroși în fot
balul nostru, in aceste posturi 
care au devenit atit de impor
tante în evoluția marilor clu
buri europene ? Iată, de pildă, 
o problemă cu adevărat de 
competentă înaltă în fotbal, ca 
de altfel și altele nu mai pu
țin importante, care ar trebui 
rezolvate de colectivul cel mai 
valoros din fotbalul nostru, de 
la întărirea și împrospătarea 
loturilor reprezentative cu ju
cători talentați capabili să re
prezinte în cele mai bune con- 
dițiuni fotbalul nostru pînă la 
orientările tactice.

De ce mereu aceleași semne 
de întrebare ?

Comentariul tehnic al me
ciului România — Spania iși 
propune de astă dată, ca mo
dalitate de analiză a jocului, 
mai întîl formularea unor ele
mente de concluzie care au 
caracterizat întîlnirea șl după 
aceea folosirea înregistrărilor 
statistice în sprijinul acestor 
considerații. Și vom arăta, în 
primul rind, că echipa noas
tră a avut mai mult inițiati
va In ansamblu, că a domi
nat teritorial, dc o manieră 
netă, începuturile de repriză, 
dovedind o bună capacitate 
de efort dar și o insuficientă 
organizare a acțiunilor ofen
sive și 
claritate 
lor din 
Ce spun 
vință 7
48 'in favoarea reprezentativei 
rom&nc, iar cel din primele 
sferturi de oră .ale celor două 
reprize : 17—10 și respectiv,
1S—8. Dimensiunile unor a- 
semenea disproporții trebuie 
explicate și prin faptul că In 
vreme ce formația noastră a 
preferat atacul repetat pozi
țional, spaniolii au ținut mai 
mult mingea prin broderie 
de pase in jumătatea de te
ren proprie, optînd pentru 
contraatacul atent pregătit și 
bine susținut de Întreaga e- 
chlpă.

La același capitol, al mo
dului de exprimare in ofen
sivă a reprezentativei noastre, 
mal trebuie adăugat că in 35 
din cele 45 din acțiunile sale 
de atac din prima repriză s-a 
căutat străpungerea apărării 
adverse pe sus, in condiții de 
superioritate netă a spanioli
lor. In cea de a doua repri
ză, formula de atac folosită 
a pus mai multe 
defensivei adverse 
joc eombinativ, pe 
periculos.

Frecvența șuturilor 
tă este de asemenea 
lă echipei române,

Îndeosebi o lipsă de 
in construcția faze- 
zona porții adverse, 
cifrele in această pri- 

___ ,__ Raportul general al 
acțiunilor de atac este de 87—

nu exercită 
responsabili- 
rapoartele cu 
în acțiunile 
altfel, acest

legați de

tehnic ar 
să contro-

probleme 
prlntr-un 
jos, mai

la poal- 
favorabi- 

__ _ _________ precizia 
poate fl apreciată ca satis
făcătoare, dar ceea ce a de
terminat o eficacitate scăzu
tă a fost lipsa de periculozi
tate a loviturilor expediate de 
jucătorii noștri. Iată și cifre
le ; 22—11, raportul general
al șuturilor la poartă ; 11—6. 
cel al șuturilor pe spațiul 
porții șl 3—4 (!) de lovituri 
cu adevărat periculoase.

Jocul a avut, în general, 
eursivitate și dinamism, în 
ciuda unor ușoare tendințe, 
din partea oaspeților, de a 
trage uneori de timp. Ci
frele confirmă acest lucru : 
au fost In total 112 întreru
peri de joc, însumînd apro
ximativ 15 minute. Deci, s-a 
jucat efectiv 75 de minute, 
ceea ce reprezintă un pro
cent bun, de peste 80 la sută 
din ------- -------- ‘ ---------

O ______  __________
feră la sportivitate. Impre
sia unei întreceri disputate, 
dar ___L. ,
mari, este scoasă în
tă de raportul relativ redus 
al faulturilor comise : 15
România șl 16 Spania.

Mihai IONESCU

durata totală a lntîlnirll. 
ultimă observație se re-

corecte, în pofida mizei 
" ’ eviden-

în următoarele săptămîni e- 
chipa națională are confruntări 
importante. întîlnirea cu presti
gioasa reprezentativă a Uniunii 
Sovietice, la 29 noiembrie la 
București, joc amical, și meciul 
din grupa preliminară olimpică, 
de la Paris, cu echipa Franței, 
de la 3 decembrie a.c.

Socotim că este necesară o 
analiză urgentă în cadrul Cole
giului de antrenori asupra acti
vității de pină acum a echipei 
naționale, fixarea unui lot de 
selccționabili pentru ambele 
jocuri, cu un program de pre
gătire judicios, fără idei fixe, 
cu promovări curajoase, pentru 
două partide importante, In 
ideea că în ultimul joc inter
national oficial al anului, de la 
17 decembrie, la Glasgow, cu 
Scoția, ar fi nimerit ca federa
ția noastră să convină cu fede
rația scoțiană pentru un joc al 
echipelor de tineret.

Aurel NEAGU

MIM, ALTE MECIURI HOTARITOARE

(0-0). 
Someșul Sote

Glorio 
(1—1), Con- 

Rapid jibou

it tronsmise

6— 7 19 1. ARMATURA 12 9 2 1 25— 8 20 1. C.S.U. BRAȘOV 12 7 2 3 17—10 14
8 - 8 19 2. Voința Oradeo • 12 8 1 3 22—10 17 2. Oltul 12 6 4 2 14— 8 16
6— 6 16 3. Someșul 12 7 2 3 24—12 H 3. Progresul 12 7 1 4 30—11 15
4— 7 16 4. Strungul 12 7 2 3 21—11 16 4. Torpedo 12 5 4 3 15— 6 14
1- 8 14 5. Recolta 12 7 2 3 17—14 16 5. Viitorul 12 7 0 5 20-14 14
0— 8 14 6. Const. Arad 12 5 5 2 20— 7 15 6. I.C.I.M. Brașov 12 5 3 4 21—14 13
0—19 14 7. Bihoreana 12 6 1 5 22—19 13 7. Unirea 12 5 3 4 15—13 13
0—12 10 8. Minerul Bihor 12 5 2 5 15—17 12 8. Carpați 12 5 2 5 15—12 12
9 22 10 9. Dinamo M.I.U. 12 4 3 5 16—18 11 9. A.S. M. Ciuc 12 5 2 5 19—17 12
8—ie 10 10. Gloria Arad 12 5 1 6 14—18 11 10. Minerul Baraolt 12 6 0 6 15—20 12
7 • 9 11. Voința Cărei 12 4 1 7 15—27 9 11. Forestierul 12 5 2 5 10—15 12
1—16 9 12. Gloria Simleu 12 4 1 7 13—29 9 12. Precizia 12 3 4 5 8—12 10
9—17 9 13. Rapid 12 3 2 7 23—25 8 13. Minerul Bâlar 12 4 2 6 10-20 10
0-20 9 14. Oașul 12 3 2 7 21—24 8 14. Utilajul 12 3 3 11—17 9
1-17 8 15. Const. S.M. 12 2 2 8 13—29 6 15. Chimio 12 2 4 6 8—18 8
6—24 4 16. Minerul Șuncuîuș 12 1 3 8 11—24 5 16. MetaluF 12 2 2 8 8—29 6

respectiva.de cuti« corespondenții noțui voluntari din localitățile

Programul fotbalistic internațional de 
mîine, cuprinde patru partide hotărîtoare în 
preliminariile campionatului european.

în grupa 1, în meciul Portugalia — An
glia de la Lisabona, numai o victorie a en
glezilor va menține pe britanici în cursa 
pentru primul loc, împreună cu echipa Ceho
slovaciei, care mai are de jucat, în deplasa
re, cu Cipru.

în grupa a 2-a, în jocul Țara Galilor — 
Austria (la Cardiff), gazdelor le este sufi
cient un scor egal, în timp ce 
avea nevoie de 
ferență pentru 
grupă.

în întîlnirea
3-a, Iugoslavia 
Nord. Dar chiar și o înfrîngere la un gol di
ferență a gazdelor va aduce calificarea fot
baliștilor iugoslavi !

în fine, la Stuttgart, în partida R. F. Ger
mania — Bulgaria (grupa a 8-a) o victorie a 
gazdelor le asigură promovarea în sferturi.

Austria ar 
o victorie la două goluri di- 
a se clasa pe primul loc în

de la Belgrad, din grupa a 
este favorită cu Irlanda de

CAMPIONATE, CUPE
Eindhoven 3—1; Telstar— 
M.V.V. Maastricht 4—0 : 
Ajax Amsterdam — NEC 
Breda 6—3 ; Feyenoord 
Rotterdam — Excelsior 
4—1 ; F. C. den Haag — 
F. C. Amsterdam 5—1 ; 
P.S.V. — A.Z. ’67 Alk- 
maar 6—1. Clasament : 1. 
Ajax — 20 p ; 2. P.S.V. — 
17 p ; 3. Feyenoord — 
17 p.

• TURCIA (etapa a 
9-a) : Besiktas — Anka- 
ragiicu 2—0 ; Goztepe — 
Eskisehirspor 3—0 ; Bur- 
saspor — Fenerbahce 
0—0 ; Balikesirspor — 
Galatasaray 1—0 ; Zon- 
giilcakspor — Trabzons- 
por 1—0 : Boluspor — 
Altay 3—0. Tn clasament 
conduce Fenerbahce — 
14 p urmată de Trabzon- 
spor — 12 p și Goztepe- 
11 p.

• POLONIA (etapa a 
13-a) : Gornik Zabrze — 
Szombierki Bytom 4—1 ; 
Legia Varșovia — Ruch 
Chorzow 1—1 ; Pogon 
Szczecin — Stal Mielec 
3—0 ; Polonia Bytom — 
Row Rybnik 0—0 ; Za- 
glembie Sosnowiec — 
G.K.S. 1—2; L.K.S. Lodz- 
Slensk Wroclaw 1—1. 
Clasament : 1. G.K.S. — 
19 p ; 2. Stal Mielec — 
17 p ; 3. Ruch — 17 p.

• ELVEȚIA (sferturi
le de finală ale „Cupei"): 
Bienne — Lausanne 3-2; 
Friebourg — Servette 
Geneva 0—2 ; F. C. Zu
rich — Young Boys Ber
na 3—1 ; Sion — Gras
shoppers Zurich 2—2. 
Meciurile retur se vor 
disputa la 7 decembrie.

• OLANDA (etapa a 
12-a): Twente Enschede—



IN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR S-A ÎNCHEIAT prima etapa A „CUPEI F.R. BOX“
CRISTINA SIMA (gimnastică modernă) B. C. Brăila, B. C. Galați și Dinamo Brașov, performerele competiției

Simbătă seara, tn sala Vic
toria din Ploiești eleva bucu- 
reșteancă Cristina Sima, re
prezentantă a Școlii sportive 
2, cucerea pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioa
nă absolută a României la 
gimnastică rltmică-modernă.

Născută în București, Ia 12 
august 1958. eleva antrenoarel 
Ileana Iosif a Început să 
practice gimnastica din 1966, 
adică de la vîrsta de 8 ani. 
Talentul și strguința ei au fost 
răsplătite printr-o suită de 
succese In campionatele repu
blicane, în vitrina cu trofee 
avînd medaliile de campioa
nă a țării la categoriile a 
rv-a, a in-a, a n-a șl maes
tre. Absența titlului republi
can la cat. i este motivată de 
faptul că eleva Liceului 24 
(clasa a Xl-a) a trecut de la 
cat. a H-a direct la cat. 
maestre. Anul trecut, tn fi
nalele de la Pitești, Cristina 
Sima cucerea, la 16 ani, pri
mul său titlu de campioană 
absolută a României, după 
ce performanțe remarcabile 
pe plan internațional — locul 
I In Concursul Interviztunil 
de la Olomouc și In Turneul

VASILE SELEJAN

capitalelor țărilor socialiste 
(junioare) — îl anunțaseră 
valoarea autentică. Săptămîna 
trecută, la Ploiești, marstra 
sportului Cristina Sima, și-a 
probat din nou calitățile ex
celente, dominînd net întrece
rile șl smulgînd publicului a- 
plauze la scenă deschisă.

(ciclocros)

Duminică, la Poiana Brașov, 
după o cursă entuziasmantă, 
dinamovistul Vasile Selejan a 
cucerit titlul de campion al 
țării la ciclocros. înregistrat 
pe poziția a Vl-a la finele pri
mului tur, Selejan, cu o te
nacitate care i-a adus multe

3

succese tn anii trecuți, a În
ceput să-și prindă adversarii 
din urmă șl, astfel, 11 găsim al 
HI-lea la Încheierea turului ur
mător, apoi pe poziția a doua. 
Iar către sflrșltul turului 
(ultimul) 11 depășește șl 
Nlcolae Andronache, 
de pînă atunci al cursei, 
clștlgă Întrecerea în stil 
mare campion.

Clujeanul Vasile Selejan 
născut la 12 martie 1946. El 
tine In „colecția* sa peste 20 
de titluri de campion național. 
A fost selecționat șl a parti
cipat la peste 40 de concursuri 
internaționale (Cursa Păcii, 
Turul Algeriei etc). A început 
ciclismul la C.S.M. Cluj-Na
poca In 1958. Primul antrenor 
— Vasile Chișu. In prezent re
prezintă culorile clubului Di
namo șl este pregătit de an
trenorul emerit Nlcolae Voieu.

In ultimul timp Vasile Se
lejan a trecut printr-o pe
rioadă de eclipsă de formă. 
După cite ne-a mărturisit, el 
intenționează să se pregăteas
că cu mal multă insistență 
pentru a redeveni un om de 
bază In echipa națională.
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pe 
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91 
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Prima etapă a Cupei F. R. 
Box s-a încheiat 
minicâ, odată 
meciurilor-retur. 
de așteptat, nu 
prizele și răsturnările specta
culoase de scor. Formațiile B.C. 
Brăila. B.C. Galați și Dinamo 
Brașov au fost singurele care 
au reușit să cîștige și în de
plasare. Spicuim din relatările 
corespondenților noștri :

Selecționata sindicală Con
stanta — B. C. Galați 17—21. 
Tinăra echipă locală nu a pu
tut rezista nici pe teren pro
priu redutabilei formații gă- 
lătene. Tot ce au putut obține 
boxerii constănteni a fost un 
scor mai strîns decît în pri
mul meci, cind au cedat eu 
12—30. (C. POPA).

Metalul Bocșa Română — 
A.S.A. Cluj-Napoca 26—18. Cel

sîmbâtă și du- 
cu disputarea 
Așa cum era 
au lipsit sur-

mai frumos meci al galei l-au 
oferit „mijlociii* E. Tamaș 
(Bocșa) și N. Chipirog. înche
iat cu o decizie de egalitate. 
Pugiliștii metalurgiști au reu
șit să obțină un avantaj mi
nim (un singur punct) la tota
lul întîlnirilor tur+retur. După 
cum se știe, în prima „manșă" 
au cîștigat clujenii cu 25—18. 
(T. ȚARANU).

(I. M. Timișoara + C.F.R. 
Tim. — Electroputere Craiova 
25—18. Selecționata timișorea
nă a reușit să se revanșeze, 
obținind victoria la un scor 
identic cu cel realizat în tur 
de adversara sa. Echilibrul de 
forte a fost reflectat și de cele 
trei decizii de egalitate înre
gistrate de-a lungul galei. (C. 
CREȚU).

C. 8. Muscelul Cimpulung — 
Farul Constanța 24—11. Scorul

Azi și miine, In sala Floreasca,

ATRACTIV PROGRAM INTERNATIONAL DE BASCHET
Răspunzînd invitației clu

bului Steaua, selecționatele 
masculină și feminină ale Aso
ciației sportive a armatei ,4 
August" din R. P. Chineză e- 
fectuează un turneu în țara 
noastră, urmind să evolueze în 
Capitală (azi și mîine), la Bra
șov (vineri) și la Cluj-Napoca 
(săptămîna viitoare).

Selecționata feminină a oas
peților întîlnește astăzi în sala 
Floreasca (ora 17) echipa Rapid, 
iar cea masculină joacă cu 
Steaua (ora 18,30). între cele

două partide va avea loc o de
monstrație de minibaschet a 
micuțelor sportive de la O- 
limpia.

Programul de mîine prevede 
ca la ora 17 să se dispute me
ciul dintre Selecționata de se
nioare a Capitalei și „1 Au
gust", iar la ora 18,30 să aibă 
loc întilnirea dintre Dinamo, 
campioana țării, și „1 August", 
între cele două jocuri, din nou 
demonstrație de minibaschet, 
făcută de astă-dată de băieți.

mare (31—13) cu care au ciș- 
tigat în tur i-a determinat pe 
constănteni să nu mai priveas
că meciul-revanșă cu aceeași 
seriozitate, fapt care explică 
infrîngerea lor. La aceasta s-a 
adăugat, desigur, și o mai bu
nă comportare a muscelenilor. 
(D. RADULESCU).

A.S.A. Bacău — B. C. Brăila 
20—24. Cu o echipă bine pregă
tită, din rîndurile căreia nu a 
lipsit vicecampionul Nită Robu, 
brăilenii s-au impus și în de
plasare, dar cu un rezultat mai 
strîns decît în tur (28—16). De 
retinut că cinci dintre meciu
rile disputate acum la Bacău 
s-au terminat la egalitate. (L 
IANCU).

Combinata Salonta+Oradea — 
Dinamo Brașov 17—25. Dinamo 
Brașov nu a avut probleme nici 
în deplasare. Deși cîștigaseră 
detașat (32—12) în prima con
fruntare. brașovenii au luptat 
cu aceeași ambiție. în cel mai 
disputat meci al galei, orădea- 
nul I. Vass l-a învins prin a- 
bandon în rundul 3 pe D. Co- 
dreanu, în limitele categoriei 
cocoș. (Fr. DARVASI).

Partida dintre formațiile Ra
pid — Baia Mare + Satu Mare 
a fost aminată. Cea de a doua 
etapă a Cupei F. R. Box va
începe cu întilnirile tur la 22 

sănoiembrie, returul urmind 
aibă loc la 29 noiembrie.

DIVIZIA A
DE JUDO

ACTIVITATEA LA ZI
CLASAMENTELE CAMPIONA

TELOR REPUBLICANE.
FEMININ, GRUPA 1—6

1
2
8
9
8

11

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

I.E.F.S. 
Rapid 
Politehnica 
Olimpia 
U. Timiș. 
„U“ Cj-Nap

18 
19
19
19
17
17

18
17
11
10

9
6

1588—1173 
1348—1147 
1371—1250 
1303—1270
1114—1115 
1128—1192

S7 
30
30
29
28
U

7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

GRUPA 7—12
8

10
11
14
15
15

19
19
19
19

Crișul 
CSU GL 
Voința 
Progresul
CSU Tg. M. 10
Sănătatea 19

1286—1204 
1121—1165 
1129—1144 
998—1201 
973—1262 

1145—1381

>0
28
27
24
23
23

Concursul republican de toamnă al luptătorilor juniori

DINAMO Șl STEAUA —PE PRIMUL LOC
La Constanta și Tg. Mureș 

s-au disputat vineri, simbătă și 
duminică finalele Concursului 
republican de toamnă al lup
tătorilor juniori (mari și mici). 
Competiția de greco-romane, 
desfășurată la Constanța, a fost 
dominată, la juniori mari, de 
concurenții de la Dinamo Bucu
rești, iar cea de libere (Tg. 
Mureș), de sportivii de 
ua. Iată învingătorii :

GRECO ROMANE 
mari) : cat. 48 kg — 
ghici (Viitorul Buc), 52 kg — 
Gh. Toader (A.S.A. Cluj-Napo
ca), 57 kg — V. Ciocănea (Da
cia Pitești), 62 kg — I. Tecucea- 
nu (Dunărea Galați), 68 kg — 
Șt. Rusu (Steaua), 74 kg — M. 
Sobariu (Steaua), 82 kg — Z. 
Felea (Dunărea Galați), 90 kg 
— V. Andrei (Dinamo Buc), 100 
kg—Gh. Panait (Dinamo Buc.), 
+ 100 kg — L. Gheorghiță (Di
namo Buc.). Pe primele locuri 
în clasamentul pe cluburi și a- 
sociații sportive : 1. Dinamo
București 25 p, 2. Steaua 24 p, 
3. Dunărea Galați 16 p. Ju
niori mici (în ordinea catego
riilor) : N. Zamfir (C.S.M. Pi-

LA JUNIORI MARI

la Stea-

(juniori 
C. Dră-

tești), N. Balaur (Nicolina Iași), 
St. Negrișan (Șc. sp. Constanta), 
Gh. Tipa (Șc. sp. Suceava), 
N. Luță (Șc. sp. Rădăuți), L. 
Tipa (Șc. sp. Suceava), I. Cos- 
tan (C. S. Bacău), L Draica 
(Șc. sp. 2. Constanta), M. Pe
trescu (Șc. sp. Suceava), Gh. 
Moldoveanu (C.S.M. Pitești). 
Pe primele locuri în clasamen
tul pe cluburi și asociații spor
tive ; 1. Șc. sp. Suceava 34,5 
p, 2—3, C.S.M. Pitești și Șc. 
sp. Constanta cu cite 19 p.

C. POPA — coresp. jud.
LIBERE (juniori mari) în or

dinea categoriilor: Gh. Rașovan 
(C.S.M. Reșița), V. Negru (Șc. 
sp. Unirea Iași), Z. Fodoreanu 
(Șc. sp. Viitorul Cluj-Napoca), 
N. Parepa (Steagul roșu Bra
șov), N. Petcu (Șc. sp. Constan
ta), D. Buta (Steaua), I. 
Ivanov (Șc. sp. Galati), Gh. 
Șușa (C.S.M. Cluj-Napoca), V. 
Pușcaș (C. S. Onești), T. Papuc 
(Steaua). Pe primele locuri în 
clasamentul pe cluburi și aso
ciații sportive : 1. Steaua 19 p, 
2. Șc. sp. 2. Constanța 16 p, X 
Șc. sp. Viitorul Cluj-Napoca 
15,5 p. Juniori mici : A. Vlăs-

ceanu (Petrolul Pi.), 
(Progresul Buc.), 
(Șc. sp. Brăila), 
(Gloria Buzău), 
(Gioria Buzău), 
(Șc. sp. Brăila), 
(Șc. sp. Tg. Mureș). C. Mardare 
(Șc. sp. Brașovia Brașov), Gh. 
Broșteanu (Șc. sp. Unirea Iași), 
A. Iancov (Șc. sp. Viitorul 
Cluj-Napoca). Pe primele locuri 
în clasamentul pe cluburi și a- 
sociatii sportive : 1.
Brăila 24,75 p, 2. Șc. 
șovia Brașov 20,05 p. 
Buzău 17 p.

I. PAUȘ — coresp.

V. Gălan 
M. Morun 
Em. Radu

V. Stănescu 
N. Gheorghe 

C. Barkazy

Șc. sp. 
sp. Bra- 
3. Gloria

judetean.

DIN NOU MANȘETA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Dinamo 
Steaua 
Rapid 
Earul 
Univ. Tim. 
„U* Cj.-Nap. 
I.E.F.S.
I.C.E.D. 
Poli. Iași 
CSU Brașov 
Poli. Buc. 
A.S.A. Buc.

11
9
8
5
4
4

MASCULIN
10
10

6
8
5
5
5
5
4
3
1
0

990—638 
886—592 
665—663 
841—853 
622—638 
671—690 
756—819 
722—791 
748—829

20
20
18
18
15
ÎS
15
15
14
13
11

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
★

RESTANTA uni- 
CLUJ-NAPOCA —

o
o
4
4
5
5
5
5
6
7 712—768
9 710—840

10 592—796 10

• MECIUL 
VERSITATEA 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA, din 
cadrul etapei a Il-a (turul secund) 
a campionatului feminin, se des
fășoară azi șl mîine. In Sala spor
turilor din Cluj-Napoca. • „CUPA 
UNIVERSITĂȚII AL. I. CUZA*, 
competiție disputată In Sala spor
turilor din iași, a fost cîștigată de 
formația feminină C.S.U. Galați, 
care a învins în meciul decisiv e- 
chipa Universitatea Iași, cu 76—69. 
Clasament final : 1. C.S.U. Galați, 
2. Universitatea Iași, 3. A.S.Z. Lu
blin, 4. Universitatea Chlșlnău. 
(Alex. NOUK-coresp.)

„Cupa F. R. Volei"

VIITORUL BACAU PRODUCE SURPRIZA ETAPEI

Dominata de vechea plagă a hi- 
pismului nostru, intitulată ofi
cial „pariul austriac* care, în 
genere și nu numai cînd se ri
dică la o sumă importantă, cum 
a fost cazul duminică, exercită 
o influență nefastă asupra re
gularității probelor, reuniunea de 
•alaltăieri a oferit puținilor spec
tatori întreceri viu disputate, în
cheiate cu destule surprize. To
nul l-a dat Santiago, readus su
bit la cea mai bună valoare* 
după două evoluții mal mult de- 
cît modeste, l-a continuat Sta
mina, cu totul alt cal în mîinile 
Iul Onache și l-a încheiat Helio
dor, acesta comportîndu-se des
tul de straniu în comparație cu 
stima pe care l-o purtăm ve
chiului șl talentatului profesio
nist care este Andrei Brailovschl. 
Din punct de vedere sportiv, 
performanța zilei a stabillt-o 
Manșeta. Menținută la valoare 
maximă, eleva lui Oană a cîștlgat 
astfel a treia oară consecutiv. Ia 
rest. Palmier a Izbutit, în sfîrșit, 
să ajungă șl el o dată primul la 
potou anul acesta, răpindu-1 va
loroasei Rețeta posibilitatea de a 
realiza șl ea o atare performan
ță, Iar Glcă Tănase, biruitor cu

ortul

Hoya, a restabilit egalitatea cu 
Mircea Ștefănescu în ambele cla
samente.

REZULTATE TEHNICE : cursa 
I : Santiago (D. Toduță) 37,6, E- 
mli, simplu 38, ordinea închisă ; 
cursa H : Epilog (Tr. Marinescu)
32.7, Didlnel, simplu 6, event În
chis, ordinea 22 ; cursa DU : sta
mina (S. Onache) 30,1, Cornișa, 
Rulaj, simplu 25, event 127, ordi
nea 114, ordinea triplă 703 ; cursa 
IV : Heliodor (A. Brallovschi) 
30,1, Orestla, simplu 7, event În
chis, ordinea 143, triplu clșttgă- 
tor 1837 ; cursa V ~ ~
Toduță) — - 
simplu 
ordinea 
Balerin 
simplu 
triplu clștigător 6M ; 
Manșeta (L Oană) 
Hilton, simplu 3, event 47, or
dinea 158. ordinea triplă 588 ; 
cursa Vin : Hoya (G. Tănase)
42.8, CaMdon, simplu 3, event 11, 
ordinea 10. Parisul austriac ri
dicat la suma de lei 59 798 a fost 
cîștigat de o combinație la șase 
cal căreia l-a revenit 29 899 lei. 
Report 29 899 lei.

Niddy DUMITRESCU

29,5, Rețeta, 
5, event 90, 
triplă 1 055 ;
(G. Solcan) 

4, event 81,

Palmier (D. 
, Odolina, 
ordinea 61, 
cursa VI :

30.1, Sacou, 
ordinea 39, 
cursa VII :

28.1, Orlon,

Ultima etapă (a X-a) a „Cu
pei F. R. Volei", desfășurată du
minică, a înregistrat o surpriză : 
C.S.U. Galați a pierdut, acasă, 
cu 1—3 (—8, —8, 3, —7) în fața 
Viitorului Bacău, deschizînd 
băcăuanilor drumul spre cali
ficarea în finala competiției. La 
București, Universitatea Craio
va a cedat cu 0—3 (—9, —12, 
—5) meciul restanță cu I.E.F.S. 
(partidă disputată sîmbătă). în 
partida, programată în cadrul 
etapei, I.E.F.S. a dispus din 
nou de Universitatea Craiova 
cu 3—0 (12, 5, 8), după un joc 
de slab nivel tehnic, în care 
studenții bucureșteni au com
binat mai bine, în timp ce 
adversarii lor au evoluat fără 
ambiție. Arbitraj bun: V. Ran- 
ghel — R. Farmuș.

O replică deosebit de puter
nică a dat C.S.M. Delta Tulcea 
elevilor lui N. Meadu. Rapid a 
obținut o dificilă victorie cu 
3—1 (7, 9, —10, 12), intr-un 
meci viu disputat, spectaculos.

Experiența rapidiștilor a fost 
hotărîtoare. Arbitraj corect : 
L Covaci — L Niculescu.

S. NO RAN
Alte rezultate. Masculin: Po

litehnica Timișoara — „U“ Cluj- 
Napoca 3—1 (5, —13, 11, 12); 
Explorări Baia Mare — Trac
torul Brașov 3—0 (5, 6, 10)
Feminin: I.E.F.S. — Știința Ba
cău 3—0 (6, “ '
echipa 
obținut 
depune 
teescu) • 
limpia 3—0 (11, 9, 6), Penicili
na — C.S.U. Galați 3—1 (7, 7, 
—12, 11), C.S.M. Sibiu 
Cluj-Napoca 3—1 (13, 8, —IX 
11), Univ. Timișoara — Dinamo 
Buc. 0—3 (—6, —4, —4).

(Corespondenți: T. Tohătan, 
I. Ionescu, C. Crețu, G. Tamaș. 
T. Tinea, V. Ștefănescu).

Azi, la ora 19. în sala Olim
pia, derbyul seriei I : Dinamo 
București — Rapid (f).

13, 7). Deși cu 
incompletă, I.E.F.S. a 
o victorie clară fără a 
mari eforturi. (N. Ma- 
Farul Constanta — O-

,u-

întrecerile celei de a IV-a 
etape a campionatului Diviziei 
A de judo, desfășurate simbă
tă (Timișoara) și duminică 
(Iași, Miercurea Ciuc și Arad) 
s-au incheiat cu citeva rezul
tate surprinzătoare. Printre a- 
cestea notăm infringerile echi
pelor I.E.F.S., Universitatea 
București și C.S.M. Borzești. 
Iată citeva amănunte. •

TIMIȘOARA. Cum era de aș
teptat, Dinamo Brașov s-a im
pus în ambele partide ale tri
unghiularului, învingind pe A- 
gronomia din localitate cu 5—0 
și, cu același scor, pe Universi
tatea București. Cu deosebit 
interes a fost urmărit meciul 
dintre Agronomia și Universi
tatea. Favorită era formația 
bucureșteană, care avusese o 
comportare remarcabilă în e- 
tapa anterioară, ieșind victori
oasă pe linie. Timișorenii au 
luptat cu ardoare pentru fie
care punct obtinînd în final 
victoria cu 3—1. (C. CREȚU — 
coresp.).

IAȘL Formația locală Poli
tehnica a repurtat frumoasa 
succese în această etapă, aplau
date de numeroși spectatori. 
După ce a depășit pe I.E.F.S. 
cu 3—2, la capătul unor partida 
viu disputate, a dispus și de 
Universitatea Cluj-Napoca cu 
3—1. Apoi am asistat la o maro 
surpriză : echipa din Cluj-Na
poca a învins I.E.F.S. cu 2—L 
Astfel, cunoscuta garnitură 
bucureșteană n-a obtinut nici 
o victorie ! S-au remarcat C. 
Sauciuc (cat. mijlocie) și T. 
Mihalache (cat. semigrea) de la 
Politehnica. (T. TINCA — co
resp.).

ARAD. Triunghiularul Rapid 
Arad — C.S.M. Borzești — Po
litehnica București a fost ex
trem de echilibrat. De altfel, 
nici una dintre competitoare 
n-a reușit să termine întreceri
le neînvinsă. C.S.M., după ce a 
dispus de Rapid cu 3—2, a pier
dut cu 2—3 în fața Politehnicii. 
Apoi Rapid a întrecut pe Po
litehnica la scor : 4—1. (R. 
HĂRDUT — coresp.).

MIERCUREA CIUC. In noua 
sală a Liceului nr. 2, un mare 
număr de spectatori au urmărit 
partidele susținute de Dinamo 
București, A.S.A. Tg. Mureș și 
Constructorul din localitate. 
Fruntașa clasamentului, Dina
mo, a obtinut victorii aplauda
te la scenă deschisă. Bunăoară, 
în meciul cu A.S.A., dinamo- 
viștii bucureșteni au cîștigat 
numai înainte de limită (prin 
ippon) cu categoricul scor de 
5—0. în cealaltă partidă, cu 
Constructorul, ei au învins cu 
3—1. O frumoasă victorie a ob
tinut și echipa locală, care a 
întrecut pe A.S.A. cu 4—1. (P. 
PAȘCANU — coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE VICTORIOASA LA OSTRAVA
volei ExplorăriEchipa de

Baia Mare a repurtat un fru
mos succes în cea de a IV-a e- 
diție a „Cupei Vitkowice", des
fășurată la Ostrava (Cehoslo
vacia). Băimărenii au cîștigat 
trofeul pus în joc ca urmare a 
victoriilor obținute în compania 
unor echipe de valoare : 3—2 
cu Gornik Milawice (locul II

în campionatul Poloniei), 3—0 
cu Traktor Schwerin (a doua 
clasată în campionatul R. D. 
Germane) și 3—0 cu 
Ostrava (locul VI în 
tul R.S.C.).

Ioan Ghic a fost
cel mai bun jucător al turneu
lui. (T. Tohătan corespondent).

Vitkowice 
campiona-

desemnat

1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
8.
9. 

10. 
ÎL 
12.

CLASAMENTUL

DINAMO 
Dinamo Brașov 
Politehnica Iași 
Constr. M. Ciuc 
„U“ Cluj-Napoca 
I.E.F.S.
Univers. Buc. 
Agronomia Tim. 
Politehnica Buc. 
C.S.M. Borzeștl 
Rapid Arad 
ASA Tg. Mureș

O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
o
3
3
4
4
5
5
5
6
6
7

35— 1 
34— 4 
19—16 
17—17 
15—20 
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SPRINT FINAL ÎN ANUL COMPETIțiONAL 1975

Doar șase săp'â- 
mîni au mai ră
mas pînă la sfîr- 

șitul acestui an. In 
timp ce unii sportivi se 
afla în perioada de pre
gătire a concursurilor vi
itorului sezon, alții — și 
nu puțini — se găsesc în 
plină activitate compe- 
tițională, internă și inter
națională. Pină la sfirși- 
tul anului, mai sînt 
disputat întreceri in 
drul balcaniadelor, 
campionatelor republica
ne, al campionatelor eu
ropene și mondiale, nu
meroase dispute interna
ționale.

In rindurile următoare 
vă prezentăm citeva din
tre cele mai importante 
acțiuni ale acestui sfir- 
șit de an, comentate de 
sportivi, antrenori ți ac
tiviști sportivi.

de
ca- 

al

RUGBYUL ROMANESC ÎNAINTEA 
TRIPLEI CONFRUNTĂRI CU CEL FRANCEZ
Noiembrie este o lună a 

rugbyului. După meciurile cu 
Polonia (joc oficial in cadrul 
Campionatului european) și cu 
Waitemata (Auckland, Noua 
Zeelandă — amical), sezonul 
international va continua prin 
marea confruntare cu tradițio
nalul său rival, rugbyul fran
cez. Și nu' va fi doar o sin
gură întîlnire, ci TREI.

Partidele cu echipele 
tei (reprezentativa A : 23 
iembrie, la Bordeaux 
nata 

Fran- 
no- 

selecțio- 
universitară : 26 noiem- 
la. Strasbourg ; tineret, 
la 23 de ani : 7 decem- 
la Bourg en Bresse) gă- 
cele trei loturi ale noas-sesc 

tre In diferite faze de pregă
tire.

Astfel, referindu-ne la XV- 
le prim, constatăm că prepara
tivele sale se află la ora fini
sărilor, a închegării formației. 
Frurtuosul turneu din acest 
an In Noua Zeelandă, urmat

UN CAMPIONAT MONDIAL - DOUA OBIECTIVE

CALIFICAREA LA J.O. Șl 0 MEDALIE

de recentele partide cu Polonia 
și Waitemata au făcut ca, în 
momentul de față, să dispunem 
de o echipă bună, cu o înain
tare mult întinerită și puterni
că, cu mijlocași talentafi, de 
perspectivă, cu treisferturi pli
ne de fantezie. Ea a căpătat 
mai multă personalitate, are un 
orizont tactic modern, joacă o- 
fensiv, caută să marcheze cît 
mai multe încercări. Se pare
că formula a și fost găsită și, 
dacă nu vor interveni acci
dentări, antrenorii Valeriu Irl- 
mescu și Petre Cosmănescu vor 
alinia un XV redutabil din rîn- 
durile căruia nu vor lipsi ex- 
perimentații Durbac, Nica, Ni- 
colescu, Dărăban, Pop, Posto- 
lachi, cărora li se vor alătura 
tineri cu reale perspective, cum 
ar fi Mușat, Muntcanu, %'urlca, 
Stoica, 
deaux, băieții noștri au 
ria să 
voluții 
țări cu Franța (Valence 
București), ca și 
tot mai vizibil înregistrat.

Cel de-al doilea lot care ne 
va reprezenta în această lună 
este cel studențesc. De fapt, 
el va susține două meciuri, In 
22 și 26 noiembrie, al doilea 
fiind mai important, întrucît 
va Intîlni XV-le similar fran

Constantin. La Bor- 
dăto- 

confirme bunele lor e- 
din ultimele confrun- 

și 
progresul

cez. Selecția și pregătirea a- 
cestui lot au fost încredin
țate unui tehnician experi
mentat, Theodor Rădulescu, 
care contează, printre alții, pe 
portul lui Fugigi, FI. Con
stantin, Florescu, Ghețu, Peter, 
al fraților Atanasiu etc. Cu 
aceștia, s-au efectuat cîteva șe
dințe de pregătire comună. De- 
clarîndu-se mulțumit de for
ma lor, antrenorul speră In- 
tr-e comportare onorabilă.

In fine, lotul de tineret va 
juca cu omologul său francez 
în primele zile ale lunii de
cembrie. Antrenorii Eduard De- 
nischi și Ion Țuțuianu ii au 
în vedere pe Ion Zafiescu, Cor- 
neliu, Fuicu, Drumea, Suciu, 
Simion, Bucan, Mezaroș, Vește- 
meanu, FI. Ioniță și alții. „Ti
neretul" are și el obligația să 
confirme frumoasa victorie ob
ținută anul trecut (13—3).

în concluzie (fără a ne ha
zarda in vreun pronostic, dat 
fiind faptul că rugbyștii fran
cezi sînt Întotdeauna adver
sari foarte puternici, experi
mentați), sperăm intr-o com
portare pe măsura posibilități
lor jucătorilor noștri și a con
dițiilor oferite.

OVIDIU MARCU 
secretar general 
al F.R. Rugby

ULTIMELE 
BALCANIADE 
ALE ANULUI

Obiectivul baschetbalistelor: 
pentru prima oară, locul I 

».M i muit, poate, ca niciodată, a- 
bordăm ediția a 13-a a Balcaniadei 
(n.r. : 19—21 decembrie, la Timișoara) 
cu dorința de a cuceri, pentru prima 
dată, locul I in această competiție. 
Știu câ va fi foarte greu, deoarece 
partenerele de întrecere sînt reduta
bile, mai ales echipa Bulgariei, ciș- 
tigătoare a 11 titluri balcanice. Dar, 
dacă vom folosi răgazul rămas pînă 
la campionatul balcanic pentru a ne 
antrena cu deplină conștiinciozitate fi 
dacă, In teren, vom lupta cu toată 
ambiția de care sintem capabile, ne 
putem realiza țelul. Referitor la pre
gătirile din cadrul lotului, ele vor 
trebui axate pe îmbunătățirea jocului 
In apărare, dovedit defectuos la ulti
ma competiție la care am luat parte 
(n.r. : „Marele premiu al orașului 
Praga"), precum și pe sporirea efici
enței aruncărilor de la distanță fl de 
ia semidistanță, de asemenea defici
tară".

ILEANA GUGIU 
căpitanul echipei naționale 

de baschet

Cit mai multe
și mai valoroase recorduri

Despre campionatul mondial 
de handbal feminin, progra
mat în Uniunea Sovietică (2— 
13 decembrie), ne vorbește 
DOINA COJOCARU, căpita
nul echipei României, de 151 
de ori selecționată în repre
zentativa țării, 27 de ani, com
ponentă a formației campioa
ne, Universitatea Timișoara :

„Ne pregătim intens pen
tru cea mai grea ediție a 
„mondialelor". Avem de rea
lizat două obiective de maxi
mă importanță : calificarea la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real și obținerea unei medalii 
eare să ateste apartenența 
noastră definitivă la grupul de 
elită al handbalului mondial. 
Lupta va fi grea. Vor reuși 
ză urce pe podium acele e- 
chipe care au — pe lingă o 
bună pregătire tehnico-tactică
— o rezistență fizică și psihi
că la cel mai înalt nivel. Noua 
formulă, in care primele două 
clasate în grupe se întîlnesc 
într-un turneu final de șase 
formații, te obligă să susții 7 
partide într-un interval de 12 
zile și o deplasare de la Vil
nius la Kiev (via Moscova). în 
seria noastră, principalele can
didate la turneul final sînt 
România și Cehoslovacia. Pal
maresul nostru cu cele trei 
competitoare este pozitiv. Cu 
Japonia am susținut — pînă a- 
cum — trei întîlniri și am cîș- 
tigat de fiecare dată ; cu Nor
vegia am jucat tot de trei ori: 
două victorii și o lnfrîngere ; 
cu Cehoslovacia ne-am întîlnit 
de 26 de ori : 17 victorii, 3 
„remize*, 6 lnfrîngeri. Desi
gur, calculul hirtiei rămîne al... 
hlrtiei. Sintem, însă, hotărîte 
să pășim In turneul final cu o 
victorie (rezultatul meciului din 
•erie cu cealaltă calificată 
contează in turneul final). în 
seria de la Rostov pe Don, 
din cele 4 formații — trei au 
panse egale de calificare — Iu
goslavia, Ungaria și Danemarca
— doar Tunisia făcînd parte 
din a doua categorie valorică. 
La Kiev, situație identică : po
sibilități de calificare au 
U.R.S.S., R. D. Germană și 
Polonia, S.U.A. fiind outsider.

C AMPION ATE
BASCHET Con“"ua camplonotete 

republicane. La băieți, 
fn fiecare sîmbâtă și duminică au loc, 
pînă la sfîrșitul anului, meciuri duble 
în cadrul turului 1 ; la fete, la 22 șl 
23 noiembrie se încheie turul al ll-lea, 
după care urmează o pauză pină la 
4 ianuarie, cind va incepe turul al 
lll-lea (ultimul).
GIMNASTICA^f^’X1 ’Xî 

pînă duminică, în sala Floreasca va 
avea loc Dinamoviada internațională, 
cu participarea cîtorva vedete ale 
gimnasticii. In zilele de 13—14 decem
brie selecționata de tineret a Româ
niei evoluează în R.D. Germană în 
compania echipei similare a țârii 
gazdă.
I IA A I Numeroase acțiuni in-
liHtiiUDAL ternaționale figurează 
pe programul de activitate a acestui 
sport : 18 noiembrie : România — 
Cehoslovacia (feminin, tineret), sala 
Victoria (Ploiești) ora 18,30; 19 și 21 
noiembrie: Bulgaria — România
(masculin, seniori), la Loveci ; 
21 și 22 noiembrie : România 
B — Franța (masculin, se
niori), sala Floreasca, ora 19 și, res- 

Așadar, un turneu final cu 
România, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Ungaria (Danemarca), 
U.R.S.S., R. D. Germană (Po
lonia) — înseamnă o confrun
tare a celor mai mari valori, 
in care șansele aparțin tutu
ror, în măsură egală, de a se 
clasa pe locul I sau VI... Ho- 
tărîtoare vor fi, așa cum am 
mai spus, rezistența fizică și 
cea nervoasă, știința de a da 
de fiecare dată totul și de a 
aămîne, totuși, de fiecare dată 
cu potențialul integral. Noi, 
sportivele din lot, sintem ho
tărîte să ne afirmăm valoarea, 
să facem totul pentru a rea
liza o performantă remarcabilă. 
Antrenorii Constantin Popes
cu și Dan Bălășescu ne-au pre
gătit din toate punctele de ve
dere pentru a face față acestei 
confruntări. Așadar..."

în vederea J. 0. de la Innsbruck

TOATE COMPETIȚIILE, PRILEJ DE VERIFICARE
„Selecționata de hochei a ță

rii noastre, care la Începutul lu
nii februarie va fi prezentă la 
turneul organizat In cadrul J.O. 
de la Innsbruck, se află. In a- 
ceste zile. In plină activitate de 
pregătire, scopul principal al an
trenamentelor fiind omogenizarea 
liniilor de atac si a perechilor 
de fundași, mărirea capacității 
de rezistentă la efort. moder
nizarea tactică a locului.

Verificarea practică a pre
gătirilor pe care le efectuăm În
cepe In zilele de 25 si 2® noiem
brie, cu ocazia dublei Întîlniri 
de la Ljubljana. unde vom In- 
tDnl prima garnitură a Iugosla
viei. Apoi, selecționata de ho- 
ehei va mal participa la alte 
două confruntări importante, cu 
reprezentativa R. D. Germane. 
Aceste meciuri, care vor avea 
loc in e sl 7 decembrie la 
București, vor fi si ele la fel de 
utile, uimind ca pe baza date
lor obținute să ne continuăm cu 
intensitate sporită munca de 
pregătire pentru J.O.".

ȘTEFAN IONESCU 
antrenor principal 

al lotului de hochei

• CONCURSURI•
pectîv, xala Victoria (Ploiești), ora 
18.15 ; 27 și 29 noiembrie : R.D. Ger
mană — România (masculin, seniori), 
în R.D. Germană ; 24—30 noiembrie : 
turneul echipei feminine a S.U.A. (joa
că cu reprezentativele noastre de se
nioare și junioare, cu Confecția Buc.) ; 
26—30 noiembrie : turneul echipei fe
minine a Tunisiei (joacă cu senioa
rele și cu Vulturul Ploiești) ; 27 și 29 
noiembrie : România — Cehoslovacia 
(juniori și junioare), sala Floreasca 
șl, respectiv, sala Victoria (Ploiești) ; 
2—7 decembrie ; „Turneul Varia Vos- 
toka", la Tbilisi, reprezentativa Româ
niei (masculin, seniori) urmînd a în- 
tîlni U.R.S.S. (B), Polonia, R.S.S. Gru
zină, Iugoslavia și U.R.S.S. (A) ; 
10—12 decembrie : Bulgaria A — 
România B (masculin, seniori), la So
fia.

ÎNOT In zilele de 22 și 23 no
iembrie, doua grupuri de 

înotători Iau porte la concursurile din 
R. D. Germană (Rostock și Magde
burg) : 29 și 30 noiembrie, la Bucu
rești, întîlnirea București — Berlin ; 
20—23 decembrie, la Ploiești, ..Cupa 
speranțelor" ; 27—29 decembrie, la

IA STOCKHOLM, „TURAItUl CAMPIONILOR" LA TENIS
Fără a fi — a<I litteram — 

un campionat mondial al te
nisului, care continuă să lip
sească de pe calendarul ofi
cial, acest ultim start al ași
lor rachetei, desemnînd la fie
care sfîrșit de an pe „campio
nul campionilor", are un pres
tigiu deosebit în întreaga lume 
a sportului. După cum se știe, 
el trebuie să reunească pe pri
mii clasați în Marele Premiu 
FILT, circuitul mondial al tur
neelor disputate din primăva
ră și pînă în ultimele zile de 
toamnă. Au fost 6 candidați la 
prima ediție, cea din 1970, la 
Tokio. A cîștigat Stan Smith

„Doresc să precizez, de la 
Început, că întreaga activitate 
din noul sezon stă sub sem
nul pregătirilor și al testelor 
care vor fi efectuate în vede
rea Jocurilor Olimpice de la 
Innsbruck. în acest sens, a- 
mintesc că biatloniștii vor lua 
parte, în ordine, la concursuri
le de la Ustersund — Suedia 
(29—30 noiembrie, participă 
sportivi din Anglia, R. D. Ger
mană, Norvegia, Suedia), Passo 
Rolle — Italia (16—17 decem
brie) și la „Cupa Federației" 
(26—27 decembrie, la Poiana 
Brașov). Cît privește pe bo- 
beri, ei nu vor lua startul in 
competiții oficiale, dar coborî- 
rile cronometrate pe care le 
vor efectua, pînă la 23 noiem
brie, pe pista olimpică de la 
Innsbruck, alături de reprezen
tanții Angliei, Austriei, R. D. 
Germane, R. F. Germania, Ita
liei etc. sînt nu numai antre
namente utile, ci și verificări, 
In urma cărora vor fi defini-

COMPETIȚII
Cluj-Napoca, campionatul republican 
de juniori și Junioare.

POP!CETraditîona,a comPelHle ln-v ternațională, „Cupa Car- 
pați", ediția a IX-a, se va disputa a- 
nul acesta în zilele de 6 și 7 decem
brie, la București. La întreceri, care au 
în program probe individuale, fete și 
băieți și perechi mixte, vor participa 
popicari din R.D. Germană, Iugosla
via, Cehoslovacia, Ungaria, Polonia, 
Bulgaria, Franța, Suedia și, evident, 
România.

SĂRITURI în perioada 1-10 de- 
ÎKJ APĂ cembrie, la București 
■ Ai A ya avea loc întîlnirea 
amicală dintre selecționata capitalei 
țării noastre și echipa Berlinului ; în
tre 19 și 21 decembrie, la Cluj-Na
poca, „Cupa cluburilor", ultima com
petiție a anului.
TEK8IC în zilele următoare
r\r MACA Juc°torii noștri frun- 
DE MASA tași participă la cam

pionatele internațio
nale ale Iugoslaviei (Ljubljana — 
20—22 noiembrie) și ale Scandinavici 
(Kalmar — Suedia, 27—30 noiembrie). 

(n-a participat Die Năstase). 
Apoi, numărul lor s-a mărit, 
ajungind la 8 In edițiile ur
mătoare. Și a venit acea splen
didă „seric" a lui Hie Năstase, 
care de trei ori la rind a pri
mit laurii sprintului final. Cîș- 
tigător la Paris ”71 (2—1 în fi
nală cu Smith), Barcelona ”72 
(3—2 cu Smith), Boston ”73 
(3—1 cu Okker), a fost fina
list și la ultima ediție, anul 
trecut la Melbourne, dnd pier
de la limită (2—3) In fața lui 
Guillermo Vilas. Urmează Stock- 
holm-ul (30.XI—7.XII) eu toa
te semnele sale de Întrebare.

tivate echipajele care vor fl 
prezente la J.O. în sfîrșit, nu-i 
pot omite pe „alpini". Aceștia 
vor concura, intre 28 noiem
brie și 26 decembrie, la o se
rie de competiții (în Italia, 
Austria și Iugoslavia) în sco
pul acumulării punctajului ne
cesar unei eventuale partici
pări la Olimpiada albă*.

PETRE FOCȘENEANU 
secretar general 

al F. R. Schi-Bob

PE AGENDA ACTUALITĂȚII INTERNE
Trei competiții domină activitatea internă, in această perioadă. Este 

vorba de „Cupa F. R. Box*, de divizia de Judo și de campionatele 
pe echipe la lupte greco-romane și libere. Iată citeva opinii in legă
tură cu aceste importante dispute—

„CUPA F.R. BOX"

GHEORGHE MOSCOPOL. vi
cepreședinte al B- C, Galati I 
„Cea mal mare competiție pe 
echipe a tării angrenează sl de 
data aceasta In Întreceri un nu
măr foarte mare de puglHetl. 
component! al celor 1« forma
ții participante. Chiar dacă bo
xerii gălăteni n-au obtinut la 
campionatele individuale nici un 
titlu, cele dnd medalii dstlga- 
te de componențll secției noastre 
dovedesc totuși că avem o e- 
chipă destul de puternică pen
tru a Încerca să cucerim ..Cupa 
F. R. Box". Un cuvint greu de 
spus mai au sl puglllstil de la 
Farul Constanta, cu care cred 
că ne vom măsura din nou for
țele In turneul final Intre 11 si 
14 decembrie".

DINAMO BUCUREȘTI 
SAU DINAMO BRAȘOV?

GHEORGHE DONCIU. antrenor 
de judo, la clubul Dinamo 
București : „Divizia de judo se 
află exact la jumătate. Dumi
nică s-au disputat Întrecerile e- 
tapei a IV-a. Pînă acum, echi
pa pe care o antrenez se situea
ză pe primul loc în clasament, 
la egalitate de puncte cu Dina
mo Brașov, campioana de anul 
trecut, dar cu un pundaveraj 
superior. Meciul decisiv dintre 
noi si brașoveni se va disputa la 
7 decembrie, la București. în ul-

Ultima mare confruntare interi 
nafionald de haltere este Balcania
da, programată între 21 și 23 no
iembrie, la Zombor, în Iugoslavia. 
La această competiție țara noastră 
va fi prezentă cu cea mai bună 
formație.

Iată ce ne-a declarat antrenorul 
federal LAZÂR BAROGA, despre 
obiectivele urmărite la acest con
curs : „Sper ca reprezentanții 
noștri să ocupe locuri cît mal bune 
șl să realizeze numeroase recor
duri ale țării, la seniori șl juniori. 
Sper, de asemenea, să ne menți
nem pe un loc fruntaș în ierarhia 
halterofililor din Balcani*4.

Un test decisiv 
pentru scrimeri

„între 27 și 30 noiembrie, Belgradul 
va fl gazda ediției 1975 a Balcania
dei de scrimă. Participăm cu toate ar
mele șl evident cu dorința de a fl 
prezențl pe prima treaptă a podiu
mului la întrecerile Individuale și la 
cele pe echipe.

Misiunea cea mai dificilă o avem 
noi, sabreril, care alcătuim un lot 
foarte tlnăr (Pantelimonescu, C. Ma
rin, Frunză și eu) pus în postura de a 
înfrunta pe „olimpicii* Bulgariei. $1, 
totuși, așteptăm cu nerăbdare această 
confruntare oficială, ferm angajați în 
disputa pentru întîletate. Va fl un 
examen de maturitate sportivă pentru 
sabreril din generația tînără, un test, 
poate, decisiv In stabilirea lotului 
nostru olimpic.

Cu alte cuvinte, miza deosebit de 
Importantă a Balcaniadei, care încheie 
sezonul competițional International ofi
cial al anului 1975, ne obliga să ară
tăm tot ceea ce sintem capabili, răs- 
punzînd în acest fel încrederii care ni 
se acordă".

ION POP 
component al lotului național 

de sabie

tuna etapă 1* tel a fost sl »- 
nul trecut, dar atunci am ra
tat de puțin victoria. De data a- 
ceasta. cred că vom reuși «â 
dțtlgăm*.

SE DETAȘEAZĂ 
STEAUA, LA LIBERE 

Șl DINAMO, 
LA GRECO-ROMANE

TON CORNEANU. antrenor «0- 
de ral la lupte : „In cadrul 
campionatelor republicane pe e- 
chtoe la cele două stiluri mal 
sînt de disputat două etape foar
te importante. Prima o constituie 
turneele individuale din cadrul 
diviziei, Întreceri care vor defi
nitiva clasamentele in cele trei 
serii. Cu acest prilej vor fi cu
noscute echipele care se vor ca
lifica In turneul final sl cele 
care vor retrograda. Cea de-a 
doua se va disputa în zilele de 
20 si 21 decembrie, dnd se vor 
Întrece primele sase formații la 
flecare stil sl se vor desemna 
câștigătoarele campionatelor. Desi
gur, turneele individuale mal pot 
aduce surprize. Oricum, Dinamo, la 
greco-romane si Steaua, la li
bere, se detașează de celelalte 
partenere de Întrecere".



Marele Premiu F.I.L.T. 

TREI LOCURI IN JOC 
PENTRU „MASTERS"I L.I1 i iiv piiinuiuiiv

O singură săptămină a mal 
rămas în calendarul Marelui Pre
miu FILT. înaintea ultimelor două 
turnee (Calcutta și Johannesburg), 
în fruntea clasamentului se află 
următorii : 1. G. Vilas (Argentina) 
850 p ; 2. M. Orantes (Spania) 719 
p ; 3. B. Borg (Suedia) 560 p ; 4. 
A. Ashe (S.U.A.) 540 p ; 5. I. Năs
tase (România) 485 p; 6. J. Connor» 
(S.U.A.) 470 p ; 7. R. Ramirez (Me
xic) 402 p; 8. A. Panatta (Italia) 
383 p; 9. E. Dibbs (S.U.A.) 360 p;
10. J. Kodes (Cehoslovacia) 358 p;
11. J. Fillol (Chile) 334 p; 12. H. 
Solomon (S.U.A.) 295 p.

După cum se știe' primii 8 cla
sați urmează să participe la „Tur
neul campionilor'* (Masters), care 
încheie sezonul. Ultima săptămînă 
de întreceri — precum și neparticl- 
parea anunțată a lui Connors — 
lasă încă deschisă lupta pentru ul
timele 3 locuri ale eșalonului.

BOXERUL MIRCEA SIMON ÎNVINGĂTOR

il VOM iNTÎLNI LA MONTREAL

CE VALOARE AU BOXERII
IN TURNEUL DE LA SKOPUE

BELGRAD, 17 (Agerpres). — 
Peste 4 000 de spectatori au ur
mărit reuniunea finală a tur
neului internațional de box de 
la Skoplje. Un frumos succes 
a repurtat pugilistul român de 
categorie grea Mircea Simon, 
care a cîștigat înainte de limi
tă meciul cu iugoslavul Peci. 
La cat. ușoară. Islaimovici (Iu-

terminat învingător 
Paul Dobrescu. Se- 

Jovanovici (Iu- 
dispus Ia puncte de

goslavia) a 
în fața lui 
mimijlociul 
goslavia) a .
Cornel Hoduț, iar Gași (Iugo
slavia) l-a învins la puncte pe 
Vasile Didea (mijlocie mică). 
La cat. cocoș, Rusevski (Iu
goslavia) a cîștigat la puncte 
meciul cu Marian Lazăr.

TRAGEREA LA SORTI A GRUPELOR PRELIMINARE 
FOTBAL 1978ALE C. M. DE

Joi seara, la Ciudad de Gua
temala se va proceda — prin 
tragere la sorți — la alcătuirea

GALA AȘILOR TENISULUI
(Urmare din pag. I)

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri de prezentare, fără a 
menționa că meciul de la 
București se înscrie într-o suită 
de întîlniri între așii rachetei, 
care au început să fie prezente 
tot mai des în calendarul in
ternațional al tenisului. Sînt 
forme noi competiționale cetind 
să se alăture celor tradiționale, 
turneele eliminatorii. începute 
anul trecut, cu participarea u-

1

nor campioni de talia lui Rod 
Laver, John Newcombe și Ken 
Rosewall, ele au stîrnit interes. 
Anul acesta, Jimmy Connors a 
susținut la rîndul său mai mul
te meciuri, în S.U.A., printre 
care și acelea cîștigate în 
lui Laver și Newcombe.

Deci întîlnirea dintre 
Năstase și Jimmy Connors, 
poartă un caracter amical, 
rămîne înscrisă ca o dată
portantă în palmaresul celor 
doi jucători.

grupelor preliminare ale Cam
pionatului mondial de fotbal din 
1978, al cărui turneu final este 
programat în Argentina. După 
cum se știe, pentru această e- 
diție a C.M. s-au înscris 99 de 
echipe — printre care și Româ
nia..

Două echipe — Argentina (ca 
țară organizatoare) și R. F. 
Germania (deținătoarea titlului) 
se califică direct în turneul fi
nal.

fa(a

Ilie 
deși 

va 
im-

LOTUL HANDBALISTELOR
IUGOSLAVE PENTRU

CAMPIONATUL MONDIAL

ILIE NASTASE JAMES scon CONNORS

DIN CELE DOUA AMERICI?

I

Născut la 19.VII.1946, la Bucu
rești. Membru al clubului Steaua. 
Campion național de seniori 
1967—68. Debut în echipa Ro
mâniei pentru .Cupa Davls" în 
1966 (a susținut 100 meciuri ; 
scor general : 75—25).

Mari performanțe : 1970 — cam
pion .indoor" al S.U.A.. la Salis
bury ; campion de dublu bărbați 
(cu Ion Țiriac) la Roland Garros; 
campion de dublu mixt (cu Rose
mary Casals) la Wimbledon ; 1971
— cîștigă „Turneul campionilor" la 
Paris ; 1972 — campion do dublu 
mixt (cu Rosemary Casals) la 
Wimbledon ; campion de simplu 
la Forest Hills ; locul I in Marele 
Premiu FILT ; cîștigă „Turneul 
campionilor" la Barcelona ; 1973
— campion de simplu la Roland 
Garros ; campion de dublu (cu 
Jimmy Connors) la Wimbledon ; 
locul I în Marele Premiu FILT ; 
cîștigă „Turneul campionilor" la 
Boston ; 1975 — campion de du
blu (cu Jimmy Connors) la Forest 
Hills.

Născut la East St. Louis (Illi
nois) — 2.IX. 1952. A început to
nicul sub conducerea mamei sale. 
Gloria Thompson Connors, antre- 
noare. Apoi, cu Pancho Segura. 
De 7 ori campion național de 
juniori, de 5 ori campion uni
versitar. Clasat nr. 1 seniori ol 
S.U.A. in 1973 (la egalitate cu 
Stan Smith) și în 1974. Redutabil 
„stîngaci", folosește- ambele miini 
la back-hand.

Mari performanțe : 1973 
campion american .indoor", 
Salisbury ; campion de dublu . 
Ilie Năstase) la Wimbledon ; 1974 
— campion de simplu la Mel
bourne, Wimbledon și Forest Hi
lls ; campion de dublu (cu Ilie 
Năstase) la Indianapolis ; 1975 — 
campion de dublu (cu Ilie 
Năstase)) la Forest Hills ; cîști
gă meciurile cu R. Laver și J. 
Newcombe, la Las Vegas.

Pentru prima oară în echipa 
S.U.A. pentru .Cupa Davis" în 
1975, sub conducerea lui Tony 
Trabert.

BELGRAD (Agerpres). — In 
vederea campionatului mondial 
feminin de handbal, ce va avea 
loc în U.R-S.S. în prima ju
mătate a lunii decembrie, an
trenorul ‘ echipei Iugoslaviei, 
Bogdan Margan, a selecționat 
16 jucătoare, printre care Mi
lena Lukici, Ivanka Suprino- 
vici, Liubița Bukurov, Zorica 
Dragovici, Mirjana Ognenovid, 
Milka Vejonovic, Mara Torti și 
Ana Titlici.

Turneul de box din cadrul 
Jocurilor panamericane, desfă
șurate de curînd la Ciudad de 
Mexico, ne prilejuiește o utilă 
trecere în revistă a forțelor pu- 
gilistice dintr-o zonă a lumii 
care a dat și este de presupus 
că va mai da valori importante 
în lupta pentru un loc în ie
rarhia olimpică. Este suficient 
să menționăm că la această 
competiție continentală s-au 
distins boxerii din Cuba. S.U.A. 
și Venezuela.

Elevii antrenorului Alcide Sa- 
garra din Havana au acumulat 
nu mai puțin de 7 medalii de 
aur, 2 de argint și 2 de bronz 
— deci nici unul n-a rămas ne
onorat I — dovedind din nou 
înalta clasă a pugilismului 
cubanez. Din cei 4 campioni 
mondiali prezentați la start de 
echipa cubaneză, 3 au obținut 
victoria și aici : Hernandez 
(semimuscă), veteranul Garbey 
(mijlocie mică) și Stevenson 
(grea). Numai Correa (semimij- 
locie) nu-și regăsește ritmul și 
a trebuit să se mulțumească cu 
un loc în semifinale.

Bine s-a comportat și echipa 
S.U.A. (3 medalii de aur, 4 
de argint și una de bronz). Re
velația turneului a fost chiar 
Davey Armstrong, cîștigătorul 
categoriei pană, un tînăr de 20 
de ani care, cu prilejul con
cursului de selecție, în Statele 
Unite, l-a eliminat pe campio
nul mondial al categoriei, Ho
ward Davis I

Cele 7 medalii — chiar dacă 
doar de bronz — dobîndite de 
reprezentanții Venezuelei îi a- 
rată capabili de o prezență de 
masă în fazele superioare ale 
oricărei competiții internațio
nale. Ar trebui să atragă a- 
tenția și faptul că, pentru pri
ma oară, boxeri din C„nada se 
disting la nivelul cel mai înalt: 
Clarke — campion la categoria 
semiușoară și Prevost — vice- 
campion la mijlocie mică 1 Ne* 
putem imagina cum vor dori 
să-și valorifice acești pugiliști

Rezultate finale : 
MUSCA î Hernandez 
b.p. Mercedes (Rep. 
cană) ; MUSCĂ : 
(Cuba) b.ab. 3. 
(Ecuador) ; COCOȘ : 
(Cuba) b.p. Taylor ___ , .
PANĂ ; Armstrong (SUA) b.p. 
Grinan (Cuba) ; SEMIUȘOA
RĂ : Clarke (Canada) b. dese. 
2. Pryor (SUA) ; UȘOARA : 
Leonard (SUA) b.p. Corona 
(Cuba) ; SEMIMIJLOCIE : Jac
kson (SUA) b.p. Bristol (Guya
na) ; MIJLOCIE MICA : Gar
bey (Cuba) b.p. Prevost (Ca
nada) ; 
(Cuba) 
zilia) ; ocmiuivcM ; 
(Cuba) b.p. Spinks 
GREA î *' 
Dokes (SUA).

SEMI- 
(Cuba) 
Domini- 
Duvalon 
Vinueza 

Martinez 
(SUA) ;

MIJLOCIE : Montoya 
b.ab. 2 Martin (Bra- 
SEMIGREA : Pedroso 

. I (SUA) ;
Stevenson (Cuba) b.p.

avantajul de a fi gazde la Jocu
rile Olimpice î

Majoritatea medaliatilor Jocu
rilor panamericane ne sînt 
cunoscut! din competiții majo
re anterioare sau chiar din tur
nee efectuate în tara noastră, 
cum e cazul boxerilor cubanezi. 
Cinci dintre medaliatii venezue- 
lani au fost anul acesta oaspe
ții noștri la „Centura de aur“.’ 
Iată motivul pentru care lec
tura finalelor turneului de la 
Mexico poate fi instructivă 
pentru tehnicienii noștri. Din
tre venezuelani (care nu apar 
în finale), ne amintim că la 
București singurul care și-a 
confirmat faima a fost Lemus 
(mijlocie mică).

Putem presupune, de pe a- 
cum, că în turneul olimpic de 
la Montreal vom întîlni, în fa
zele superioare ale competiției; 
pe mai multi dintre finaliștiî 
de la Mexico și cu siguranță 
pe Hernandez, Armstrong și 
Stevenson.

Victor BĂNCIULESCU

TINERI PATINATORI ROMÂNI
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VESTI DIN
R. S. CEHOSLOVACĂ

V»1PANTOFUL CU CUIE 
AL ELEVILOR

In sportul cehoslovac exista o veche 
fi frumoasă tradiție.

Este vorba de depistarea tinerelor ta
lente pentru atletism, prin organiza
rea unor mari întreceri de mase. 
Anual au loc binecunoscutele cro
suri ale ziarului .Mlada fronta" ți 
revistei .Smena", .Cupa Radiodifu
ziunii cehoslovace**, precum ți con
cursul școlilor elementare. Toate a- 
ceste întreceri au furnizat, ediție de 
ediție, sportului de performanță ceho
slovac tineri și tinere cu reale cali
tăți, dintre care foarte mulți au a- 
juns fruntași în secțiile atletice 
marilor cluburi.

Recent, s-a organizat un 
concurs popular de atletism, rezer
vat elevilor între 11 și 16 ani : .Pan
toful cu cule”. Interesant este faptul 
că această competiție s-a desfășu
rat după principii organizatorice si
milare cu cele ale marilor confrun
tări atletice, de pildă .Cupa Euro
pei". Astfel, în prima etapa (
cursul pe școala) fiecare clasă 
prezentat un atlet de proba, c
care cîștigătorii au alcătuit echipa 
școlii (un concurent a avut voie să 
îa parte la maximum treiprobe). Lu
crurile s-au desfășurat; la fel și în 
continuare, la întrecerile raionale șl 
regionale.

O inițiativă legată de această în
trecere, și care merită a fl subli
niată, este că participanțîl au pri
mit dreptul sâ-și imprime pe .tricouri 
sau pulovere însemnele ^Păritbfdl eu 
cuie al Spartachiadei", un sugestiv 
simbol al dragostei purtătorului față 
de atletism în general. De remarcat 
este și faptul că, în ariîl yijîoli^ c- 
ceastă competiție se va desfășărd sub 
semnul unor mari întreceri, urnind 
ca în 1977 și 1978 .Pantoful cu Ctrîe" 
să vizeze „Cupa Europei**, Iar în 1979 
și 1980 — Jocurile Olimpice.

la 
(eu
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Campionatele mondiale de pentatlon modern
PAVEL LEDNEV A CÎȘTIGAT PROBA DE SCRIMA

CIUDAD DE MEXICO, 17 
(Agerpres). — Campionatele 
mondiale de pentatlon modern 
au continuat la Ciudad de Me
xico cu disputarea probei de 
scrimă, în care victoria a re
venit sportivului sovietic Pa
vel Lednev. De două ori cam
pion al lumii (1973 și 1974), Pa
vel Lednev a realizat 36 de 
victorii din 46 posibile, tota-

TARILE SOCIALISTE

U. R. S. S

ȘCOLARII IUBESC ÎNOTUL
ierniiPe întreaga durată a 

care începe școlarii și preșco
larii din Sverdlovsk 
frecvent oaspeții modernului 
bazin acoperit din orașul așe
zat in inima munților Ural. 
Noua bază sportivă poartă chiar 
acest nume „Ural“. Copii
lor le stau la dispoziție ex
celente mijloace de practicare 
a înotului, iar celor care do-

vor fi

resc să urce pe treptele măies
triei in frumosul sport al no
tației li se oferă ajutorul unor 
experimentați antrenori și in
structori. A ?i fost formată, la 
începutul sezonului, o grupă de 
200 de juniori și junioare, care 
vor fi instruiți cu grijă in ve
derea selecționării lor in sec
țiile de performanță.

ÎN CONCURSUL Df LA PRAGA

lizind 1048 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat Tamas 
Kancsal 
puncte
(U.R.S.S.) — 976 puncte.

în clasamentul general indi
vidual, după două probe, pe 
primul loc a trecut Tamas 
Kancsal — 2100 puncte, urmat 
de englezul Jim Fox — 2 076 
puncte și Pavel Lednev — 2 020 
puncte.

în clasamentul pe echipe con
duce Ungaria — 5 794 puncte, 
urmată de Franța — 5 640 
puncte, R. F. Germania —5 542 
puncte. Japonia — 5 504 punc
te etc.

(Ungaria) — 1000
și Leonid Ivanov

• PE SCURT
BASCHET • în turneu în 

S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. — Universitatea Rich
mond (statul Virginia) 84—65 (32— 
34) ; evidențiați : Serghei Belov 
(18 puncte) și Aleksandr Salnikov 
(16).

BOX • Columbianul Antonio 
Cervantes șl-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist la 
cat. super-ușoară, învlngînd prin 
k.o. tehnic, în repriza a 7-a pe 
australianul Hector Thompson. 
Meciul s-a disputat la Ciudad de 
Panama, în fața a 15 000 de spec
tatori.

CALARIE • Cea de-a doua pro
bă de obstacole din cadrul con
cursului internațional de la Viena 
a fost cîștigată de sportivul aus
triac Hugo Simon („Lavendel"), 
ou timpul de 71,3. L-au urmat el
vețianul Bruno Candrian („Gol
den Shuttle*') — 72,1 și vest-ger- 
manul Soenke Siesken („Abraxas") 
— 72,4.

HOCHEI • La Gap, Franța — 
Austria 2—6 (1—1, 1—4, 0—1) • La 
Helsinki, Finlanda — Ceho
slovacia 1—3 (0—2, 0—0, 1—1).

ÎNOT • La Berlin, 100 m liber 
(f) : 1. Cornelia Ender (RDG) 
57,22 ; 2. Enith Brigitha (Ol.) 57,67.

ȘAH • La Odesa, după 3 ture, 
în meciul masculin U.R.S.S. — 
Iugoslavia 9f/2—G'/2 (2) • Cu două 
runde înainte de încheierea tur
neului feminin de la Halle : Bri
gitte Hoffmann (R.D.G.) 6‘/2 P» 
Irina Levitina (URSS) 6 p, Doms- 
gen (RDG) 5’/3 p. Emilia Chiș pe 
locul 10 cu 3‘/2 P- In runda 9 : 
Hoffmann — Chiș 1—0. © După 6 
runde, în turneul masculin de la

PRAGA, 17. — S-a încheiat 
concursul de patinaj artistic de 
la Praga, la care au participat 
concurenți din Australia. Fran
ța, R.D. Germană, Italia. Româ
nia, Polonia, U.R.S.S., S.U.A^Î 
Cehoslovacia și alte țări.

Proba individuală masculină 
a fost cîștigată de sportivul a- 
merican Charles Tickner — 
141,30 p, secundat de Konstan
tin Kokora (U.R.S.S.) — 137,86 
p. Concurentul român Adrian 
Georgescu s-a situat pe locul 
12 cu 103,20 p. Concursul fe
minin s-a încheiat cu succesul 
patinatoarei americane Priscilla 
Hill — 141,2 p, urmată de Su
sanna Driano (Italia) — 140.68 
p și Grazyna Dudek (Polonia) 
— 131,76 p. Sportiva româncă 
Gabriela Voi cu a ocupat locul 
12 cu 112,28 p.

• PE SCURT •
Subotlța : Tarjan (SUA) 4*/2 p, 
Masici, Hulak (ambii Iugoslavia) 
și Honfl (Ungaria) 4 p, 
(SUA) 3 p (1).

Benktt

inter-
Viena,

1. Cor-

SCRIMA • Campionatele 
naționale ale Austriei, la 
proba de floretă femei : ' 
nella Hanisch (RFG) 5 v, 2. Elena 
Belova (URSS) 3 v, 3. Natalia 
Dirnerova (URSS) 3 v, 4. Kata
rina Raczova (Cehoslovacia) 2 v.

TENIS • Finalele turneului de 
la Buenos Aires : Vilas — Pana- 
tta 6—1, 6—4, 6—1 și Raquel Gis- 
cafre — Chris Kemmer 6—2, 6—I 
• Finalele turneului de la Hong 
Kong : Gorman — Mayer 6—3, 
6—1, 6—1 șl Rosewall, Okker — 
Mayer, Carmichael 6—3, 6—i • In 
finala turneului de la Oslo : 
Bengtsson — Farrel 6—1, 6—4. In 
semifinale, Bengtsson — Borowiak 
6—4, 6—7, 6—3.

TENIS DE MASA • La Szeged 
a luat sfîrșit cea de-a 10-a ediție 
a Campionatelor internaționale 
ale Ungariei. In finalele probelor: 
simplu masculin : Secretin (Fran
ța) — Bengtsson (Suedia) s—2 
(21—14, 21—19, 19—21, 7—21. 21—12) ; 
simplu femei : Jil Hammersley 
(Anglia) — Christine Hellman 
(Suedia) 3—1 (21—8, 12—21, 21—13, 
21—13) ; dublu masculin : Or- 
lovski, Kunz (Cehoslovacia) — 
Leiss, Engel (R.F. Germania) 3—2 
(21—13, 23—21, 21—23, 16—21, 21—1G) ; 
dublu feminin : Claude Bergeret. 
Brigitte Thiriet (Franța) — Jill 
Hammersley, Carole Knight (An
glia) 3—1 (21—18, 21—14, 15—21. 
18) ; dublu mixt : Secretin, 
geret (Franța) — Stellweg, 
schmuller (R.F. Germania) 
(21—16, 21—16, 21—5).

21— 
Ber- 
Hir-
3—0
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