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ÎN ETAPA A XIV-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

PESTE 2 000 DE PARTICIPANT!

La Cluj-Napoca întrecerile 
pentru „Cupa tineretului" au 
continuat cu același entuziasm, 
înregistrînd a largă participare. 
Astfel, la demonstrațiile și în- 
tîlnirile care au avut loc pe 
Stadionul municipal au fost 
prezenți, numai într-o singură 
zi, peste 2 000 de tineri și ti
nere. Pionierii, școlarii, tinerii 
din întreprinderi și instituții 
s-au întrecut la handbal, fotbal 
și cros. Concursul de alergări 
— de la desfășurarea căruia 
am surprins și instantaneul de 
sus — a avut loc în parcul 
municipal.

Petre NAGY — coresp.

„TROFEUL ILFOV" LA CROS

O -amplă și interesantă com
petiție dc cros, organizată in 
cadrul „Cupei tineretului" și 
rezervată elevilor din școlile 
generale și liceele județului Il
fov și avînd menirea să atragă 
în întreceri sportive un număr 
mare de tineri și să selecteze 
elemente dotate pentru perfor
manță, a programat duminică 
cea de a doua fază a sa, pe 
centre. La această fază au luat 
parte concurenții care s-au re
marcat în întrecerile fazei de 
masă, pe școli, desfășurată an
terior. Duminică concursurile au 
fost găzduite de localitățile Hră
nești. Oltenița, Urzieeni, Buf
tea. Ciorogîrla, Giurgiu și Bucu
rești (Stadionul Tineretului).

Numai la centrul Brănești — 
ne spunea prof. Constantin 
Bogdan — au luat parte 180 de 
elevi ' și eleve. Iată cîștigătorii 
întrecerilor de la acest centru 
la cele 4 categorii de virstă : 
categoria 11—12 ani : Parasehi- 
va Lațu (Șc. generală Brănești) 
și Ilie Grigore (Șc. generală 
Fundulea), categoria 13—14 ani: 
Nicoleta Moise (Șc. gen. Pe- 
trăchioaia) și Nieolae Bonciu 
(Șc. gen. Brănești), categoria 
15—16 ani : Ioana lonițâ și Ma
rin Burcea (ambii de la Liceul

TENISUL CA
SCURTE NOTAȚII

LA MECIUL
N ĂST ASE - CONNORS

Cronicarului sportiv nu-i va 
fi lesne să discearnă reperele 
unui spectacol de tenis cu to
tul aparte. Fiindcă spectacol a 
fost în primul rînd, iar numai 
după aceasta întrecere sporti
vă. Rezultatul, în cifre de scor, 
rămîne pe planul al doilea. A- 
ceasta, oricît de satisfăcuți am 
fi fosț de faptul că Ilie Năsta- 
se și-a luat revanșa asupra lui 
Jimmy Connors. Victorie pre
țioasă, fie ea și într-un meci 
demonstrativ, dar care marți 
seara se înscria doar ca un ele
ment de detaliu.

In schimb, spectacolul de 
„premieră" — cu care s-a inau
gurat activitatea de tenis la 
Palatul sporturilor — a fost de 
calitate. Și aci, meritele învin
gătorului și ale învinsului se 
contopesc. Greu să afirmi că 
primul a fost realmente supe
rior celui de-al doilea, alal
tăieri. Dar, repetăm, poate că 
aceasta nici nu contează prea 
mult.

Celor 6 000 de spectatori care 
au fost prezenți în marea sală, 
ca și celor aflați In fața mici
lor ecrane ale televizoarelor, le 
vom reaminti doar citeva din 
momentele principale. Mai în- 
tîi, „deschiderea". Să nu spu
nem că Segura jr. ne-ar putea 
aminti de celebrul său părinte. 

agricol Brănești), categoria 
17—18 ani : Paula Ștefan și 
Aurel Dobre (ambii de la Li
ceul agro-industrial Fundulea).

Competiția, dotată cu „Tro
feul Ilfov", programează dumi
nică pe Stadionul Tineretului 
din Capitală, faza finală.

INSTANTANEE

DIN JUDEȚUL SĂLAJ

Cum au fost continuate între
cerile din cadrul „Cupei tinere
tului", după startul festiv dc la 
2 noiembrie ? — iată întreba
rea la care am căutat să aflăm 
răspuns cu prilejul unei recente 
vizite in județul Sălaj. Ne per
mitem, înainte de a trece în re
vistă constatările noastre, să 
începem cu... concluzia : a fost 
evident faptul că, eu puține 
excepții, acțiunile cuprinse in 
„Cupa tineretului" nu au rămas 
doar la stadiul de început, ci 
au fost continuate in școli, in 
întreprinderi și instituții, in 
mediul rural, fiind angrenați 
sute și sute de tineri și tinere.

îmbucurător a fost faptul să 
constatăm că. spre deosebire de 
anii trecuți, în cele mai multe 
sate și comune există un inte
res crescînd, numărul celor dor
nici să ia parte la competițiile 
de fotbal, șah, tenis de masă, 
tenis de cîmp, atletism, volei 
fiind in continuă creștere. Ci- 
teva exemple : la Sutduc se în
trec cu regularitate nu numai 
tinerii din comună, ci și cei de 
la Exploatarea minieră și elevii 
de la școlile aflate în zonă ; în 
comuna Sărmășag peste 300 de 
tineri au luat parte la diverse 
Întreceri ; la Ileanda, pe tere
nurile de sport au fost prezenți 
aproape 370 de concurenți ; la 
Ilida, Agrij, Gilgău pe Someș, 
Almașu, există aceeași atmos
feră propice unei activități 
sportive cu bune rezultate.

Citeva cuvinte și despre în-
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

SPECTACOL Șl ÎNTRECERE
Ar fi o exagerare. Doar cîte 
unul din serviciile sale „rota
te", de modă veche, sau drive- 
urile în forță, provin probabil 
direct de la „papa Pancho". 
Atît. Marian Mirza, campionul 
nostru de juniori, nu s-a aco
modat bine cu noul teren de 
„Mateflex" și s-a mișcat ane
voios. A cîștigat Segura cu 
6—3, 3—3 (meci întrerupt de 
comun acord).

Apoi, au apărut protagoniștii. 
Jocul începe în forță, fără vreo 
perioadă introductivă de „stu
diu". Adversarii se cunosc bine. (Continuare in pag. 2-3)

Im sfirșitul partidei, Ilie Năstase primește felicitarea învinsului său, 
Jimmy Connors Foto ; D. NEAGU

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI
ÎNVINSE LA LIMITĂ, ÎN DEPLASARE
® Universitatea Craiova a realizat scorul etapei 9 Victorii clare ale studenților din 
lași și Timișoara • O etapă net favorabilă gazdelor ® Jiul - singurul punct în de

plasare S în periferia clasamentului, 9 echipe pe spațiul a 3 puncte
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL ’

Sportul stud. — F. C. Constanța 1-0 (0-0) 1. STEAUA 14 8 4 2 34—14 20
Politehnica Timiș. — F. C. Olimpia 3-0 (0-0) 2. Dinamo 14 9 1 4 33—16 19
Rapid — F.C.M. Reșița 2-0 (1-0) 3. „Poli" lași 14 7 2 5 24—20 16
„U" Cluj-Napoca — Jiul Petroșani 0-0 4. S. C. Bacău 13 7 1 5 14—13 15
F. C. Bihor — Steaua 3-2 (2-1) 5. F. C. Bihor 14 6 3 5 17—17 15
S. C. Bacău — C. F. R. 1-0 (0-0) 6. F. C. Argeș 14 5 5 4 14—16 15
U.T. A. — Dinamo 1-0 (0-0) 7. Rapid 14 6 2 6 15—15 14
Politehnica iași — A.S.A. Tg. M. 3-0 (2-0) 8. A.S.A. Tg. Mureș 14 6 2 6 19—20 14
Univ. Craiova — F. C. Argeș 4-0 (2-0) 9. F.C.M. Reșița 14 6 2 6 14—20 14

10. Univ. Craiova 14 5 3 6 19—13 13
ETAPA VIITOARE (23 noiembrie) 11. Sportul stud. 13 6 1 6 14—15 13

12. F. C. Constanța 14 6 1 7 15—16 13
C. F. R. — POLI. IAȘI 13. „Poli" Timisoara 14 5 3 6 20—26 13
DINAMO — S. C. BACĂU 14. U. T. A. 14 5 2 7 16—22 12
POLI. TIMIȘ. — U. T. A. 15. F. C. Olimpia 14 4 4 6 14—21 12
F. C. CONSTANTA — RAPID 16. „U“ Cluj-Napoca 14 4 3 7 17—17 11
F.C.M. REȘIȚA — „U" CLUJ-NAPOCA 17. Jiul Petroșani 14 4 3 7 14—23 11
STEAUA — UNIV. CRAIOVA 18. CFR Cluj-Napoca 14 3 4 7 9—18 10
F. C. OLIMPIA S. M. — F. C. BIHOR
JIUL — F. C. ARGEȘ Citiți, in pag. 2—3, cronicile partidelor
A.S.A. TG. MUREȘ — SPORTUL STUD. etapei a XIV-a

Plonjonul lui Ștefănescu s-a dovedit zadarnic, mingea șutată de
M. Sandu a poposit in plasă. Așa s-a înscris singurul gol in partida 

Sportul studențesc — F. C. Constanța
Foto : N. DRAGOȘ

Mai întii Connors se distanțea
ză la 3—1, apoi Năstase ia 
conducerea (4—3, 5—4). Se 
ajunge la 6—6 și tie-break cîș
tigat de român cu 5—4. în con
tinuare, setul doi revine rela- 

_țiv comod americanului. Cel 
aecisiv, în schimb, are o des
fășurare curioasă : 4—0 pentru 
Connors, care pierde apoi cinci 
ghemuri la rînd ! în final, se

Radu VOIA

GOLGETERII
15 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 3 din 11 m
9 GOLURI : Iordănescu (Stea

ua) — 3 din 11 m
8 GOLURI : M. Sandu (Spor

tul studențesc), Costea („Poli" 
Iași).

De miine, in sala Dinamo:

întrecerile dinamoviadei de gimnastică
Sala Dinamo cunoaște din 

nou febra marilor întreceri 
sportive. De citeva zile, gazdele 
— în calitate de organizatori 
ai celei de-a XIII-a ediții a 
Dinamoviadei de gimnastică —- 
au intensificat preparativele in 
vederea bunei desfășurări a 
competiției internaționale care 
ia startul miine la orele 17. 
Prezența la concurs a numeroși 
gimnaști și gimnaste de valoa
re din șapte țări europene re
prezintă nu numai o garanție a 
unui spectacol de certă valoare, 
dar reclamă, în același timp, 
pregătiri minuțioase pe plan 
organizatoric.

în cursul zilelor de marți și 
miercuri toate delegațiile par
ticipante au sosit în Capitală, 
continuindu-și antrenamentele

7 GOLURI : Roznai (Jiul), 
Cotec („Poli" Timișoara), Flo- 
rescu (F. C. Bihor), Nemțeanu 
(„Poli" Iași).

6 GOLURI : M. Răducanu, 
Zamfir (Steaua), Neagu (Ra
pid).

în sala care va găzdui competi
ția. După cum am mai anun
țat, îi vom putea urmări — vi
neri, simbătă și duminică — 
pe reprezentanții cluburilor Di-: 
namo România, Dinamo URSS, 
Dynamo R. D. Germană, Dozsa 
Ungaria. Levski-Spartak Bul
garia, Gwardia Polonia și Ruda 
Hvezda Cehoslovacia.

Iată și loturile din care vor 
fi alcătuite echipele Dinamo 
România : Dan Grecu, Nieolae 
Opreseu, Ștefan Gali, Gheorghe 
Păunescu, Radu Branca, Kurt 
Szilier, Constantin Petrescu, 
respectiv Gabriela Trușcă, Aure
lia Dobre, Georgeta Gabor, 
Luminița Milea, Mioara Stan- 
eiu, Magda Logofătu și Aura 
Todor,



TESTE COMPLEXE REZULTATE BUNE IA I
Situație interesantă în hand

balul românesc : în luna no- 
lembrie au fost programate 
numeroase confruntări interna
ționale pentru toate eșaloanele
— juniori, tineret, seniori (A și 
B), fete și băieți. Este, fără 
îndoială, în intenția federației 
de specialitate să testeze pe 
verticală tot ce are mai bun a- 
cest sport, prezentul — viito
rul apropiat și viitorul mai 
îndepărtat, să pregătească si
multan competițiile anului 1975 
(C.M feminin), cele ale anului 
1976 (J.O.) și cele ale anilor vi
itori (campionatele mondiale 
masculine și feminine, Jocurile 
Olimpice de la Moscova 
ș.a.m.d.). Ne vom opri astăzi la 
două dintre confruntările ulti
melor zile.

în cel de al doilea meci al 
său la Poznan, selecționata 
masculină secundă a României 
a obținut o prestigioasă „re
miză" (17—17) în compania pri
mei reprezentative a Poloniei. 
Despre această partidă, reputa
tul tehnician D. Popescu-Coli- 
bași (conducătorul delegației 
noastre în Polonia) ne-a spus : 
„Echipa a jucat, în general, bine, 
avind momente cînd prestația 
sa s-a ridicat la nivelul cali
ficativului foarte bine. Remar
cabil a evoluat Ștefan Orban, 
portar cu reflexe uimitoare, dar
— uneori — și cu greșeli de 
plasament care-1 costă, firește, 
goluri. Fblker a început timid, 
apoi a jucat la nivelul speran
țelor pe care ni le punem in el. 
De subliniat faptul că și în apă
rare și-a făcut 
Cel mai bun 
fost Werner 
convingători 
lase".

După cum 
tativa feminină a României și-a 
înscris in palmares cel de al

treilea turneu cîștigat în 1975. 
După Praga și București, hand
balistele noastre au cucerit 
locul I și la „Cupa Sileziei", 
competiție care s-a desfășurat 
săptămîna trecută la Katowice. 
Reîntoarse acasă, fetele și-au 
stabilit „cartierul general" la 
Ploiești pentru a pregăti me- 
ciurile-test cu Tunisia și S.U.A. 
și, firește, în primul rînd par
ticiparea la campionatul mon
dial. Antrenorul secund Dan 
Bălășescu ne-a făcut cunoscute 
cîteva din impresiile din turj 
neu : „în evidentă ascendență 
de formă, echipa noastră a cîș
tigat partida cu redutabila for
mație a țării gazdă datorită e- 
voluției general bune a tutu
ror jucătoarelor si, mai ales, 
preciziei și forței șuturilor 
Magdei Mikloș. în meciul cu 
Cehoslovacia am întrebuințat 
întregul lot — inclusiv pe cei

trei portari Ionică, Stan și Io- 
nescu — încercînd să jucăm 
întrucîtva altfel decît o vom 
face in întîlnirea de Ia mon
diale. Echipa Cehoslovaciei a 
fost lipsită de Foltynova (ope
rație de menise), dar a avut în 
Matisova o jucătoare de inaltă 
clasă. Nutrim speranța că la 
Vilnius vom reuși să obținem 
victoria în partida cu Cehoslo
vacia".

Insistînd asupra performanței 
echipei feminine a României 
vom menționa faptul că de la 
meci la meci ea și-a dovedit 
creșterea formei și avem con
vingerea că la Vilnius și, mai 
ales, la Kiev elevele antreno
rilor Constantin Popescu și Dan 
Bălășescu se vor afla la apo
geul potențialului lor tehnic, 
tactic și fizic.

CONCURSUL REPUBLICAN I
I

Hristache NAUM

în „Cupa F. R. Volei"

DINAMO-RAPID (f), UN DERDY SUB AȘTEPTĂRI

bine datoria, 
om al nostru a 

Stockl. Mai puțin 
Grabovschi și

se știe, reprezen-

Obosite după turneul din Ita
lia (în zece zile au jucat șase 
meciuri la Bologna, Reggio E- 
milia și Roma), rapidistele au 
dat o palidă replică echipei 
campioane a țării, Dinamo, 
care și-a adjudecat victoria în 
65 de minute.

în primul set, mai echilibrat, 
Rapid a luptat de la egal la 
egal cu Dinamo, care însă s-a 
desprins în cîștigătoare, de la 
11—11. în setul al doilea, ele
vele lui Davila Plocon au fost 
de nerecunoscut, realizînd doar 
trei puncte ! în cel de-al trei
lea, dinamovistele au condus

autoritar, dar la 11—4 rapi
distele au avut o puternică re
venire, egalînd situația : 12—12. 
Risipa de energie le-a epuizat 
însă și dinamovistele au cîști
gat. Scor final : 3—0 (12, 3, 14). 
Au arbitrat foarte bine I. Ni- 
culescu — R. Farmuș. S-au evi
dențiat : Marilena Grigoraș, I- 
rina Petculeț, Helga Bogdan de 
la Dinamo și Constanța Bălă- 
șoiu de la Rapid.

Virtuală cîștigătoare a seriei, 
Dinamo va întîlni în 
„Cupei F. R. Volei" echipa Pe
nicilina Iași.

finala

S. NORAN

Pe marginea finalelor la popice

COMPONENȚII LOTURILOR NAȚIONALE AU FOST LA ÎNĂLȚIME
Recentele finale ale campionatelor 

naționale, individual și perechi, des
fășurate pe trei arene din București, 
au demonstrat forma bună deținută de 
unii dintre popicarii noștri fruntași. 
Titlurile, cîștigate în urma unor dis
pute deosebit de interesante au reve
nit celor mai merituoși sportivi — Ana 
Petrescu (Gloria București) și Gheor- 
Î|he Silvestru (Petrolul Teleajen Plo- 
ești) la individual, Elena Trandafir — 

Stela Andrei (Laromet București) și 
losif Tismănar — llie Băieș (Construc
torul Galați) la perechi.

Componenții loturilor de seniori, care 
le află la începutul pregătirilor pen
tru „mondialele" de anul viitor, au 
dat, aproape toți, randamentul aștep
tat obținînd 
bații peste 
meile peste __
bele concursuri. Majoritatea jucători
lor din lot au fost constanți în rezul
tate, pe ambele arene pe care au ju
cat. Popicari ca Silvestru, Purge, Băiaș 
!;i Tismănar au demonstrat, în jocurile 
or, că sînt adevărați maeștri ai spor

tului pe pistele de asfalt și că se com
portă la nivelul cerut componenților 
echipei campioane mondiale. Dacă 
Tismănar în prima manșă, la indivi
duale, a avut un rezultat mai slab, în 
cea de a doua și, mai ales, la proba

rezultate bune, băr- 
900 p d și fe- 
420 p d, în am-

de perechi (pe arena Laromet, pe care 
a jucat pentru prima oara) a obținut 
o cifra record pentru sala respectiva — 
976.

La femei, pe lîngâ componentele lo
tului reprezentativ, dintre care pe pri
mul plan s-a situat Ana Petrescu (re
zultatele ei : 451, 463 și 441), s-au mai 
evidențiat o serie de jucătoare cum 
sînt Maria Stanca (C.S.M. Reșița), 
Stela Andrei (Laromet București), Ma
ria Todea (Voința Tg. Mureș), sportive 
care ar putea intra în vederile selec
ționerilor.

En prima manșă a competiției indi
viduale, ca și la proba de perechi, 
s-a observat un mare decalaj valoric 
între jucătorii din lot, componenții for
mațiilor divizionare și jucători din e- 
chipele de județ. Unii dintre acești 
concurenți n-au reușit să totalizeze din 
200 de lovituri nici măcar 750 de po
pice doborîte, iar la fete au fost re
zultate și de 270 și 288 p d la 100 
bile, ceea ce este foarte puțin pentru 
o finală de campionat. In acest sport, 
unde surprizele de proporții sînt, 
general, excluse, un începător 
poate să obțină rezultate nici 
car apropiate de cele pe care 
realizează un sportiv consacrat, 
aceea, propunem ca pentru 
viitoare a competiției, federația de

specialitate să revizuiască formula 
de disputare a campionatelor astfel 
ca ea să se desfășoare după crite
rii valorice.

T. RABȘAN

în 
nu 

ma
le 

De 
ediția

„CUPA TINERETULUI*
(Urmare din pag. I)

trecerile ce au Ioc în întreprin
deri și instituții. Caracteristic 
pentru cei ce lucrează în di
verse sectoare ale industriei 
județului Sălaj: tinerețea. La în
treprinderea de conductori e- 
mailați Zalău și la Fabrica de 
materiale izolatoare din Sim- 
leul Silvaniei media de vîrstă 
nu depășește 21 de ani, fapt 
care explică, în mare măsură, 
de ce aici există o activitate 
rodnică. Printre fruntașe se 
situează, de asemenea, „Steaua 
roșie", I.J.G.C.L., „Armătura", 
din Zalău, Fabrica mixtă „Mă
gura", cooperativa „Unirea", 
Liceul „S. Bărnuțiu", Liceu] 
mecanic din Șimleu, întreprin
derea pentru prelucrarea lem
nului din Cehul Silvaniei.

în același timp, însă, există 
61 unități care promit mult și- 
nu fac nimic. Este cazul celor 
de Ia Filatura de bumbac — 
unde există o foarte slabă ac
tivitate sportivă de masă —, 
întreprinderea de legume și 
fructe, Autobaza, toate din Za
lău, ca să dăm doar cîteva 
exemple.

După cum ne spunea I. Du- 
muța, secretar al C.J.E.F.S., 
actuala ediție a „Cupei tinere
tului" a polarizat mult mai 
mult atenția tuturor factorilor, 
a stîrnit într-o mai mare mă
sură atenția tinerilor, ceea ce 
a făcut să se înregistreze o se
rie de succese notabile, succe
se care obligă la o activitate 
mai susținută, mai dinamică, 
pretutindeni.

„CROSUL SINDICATELOR*
Peste 800 de tineri și tinere, 

majoritatea din întreprinderi și 
instituții, precum și elevi ai 
școlilor profesionale, au fost 
prezenți la o reușită întrecere 
de alergări. Este vorba de e- 
diția 1975 a „Crosului sindica
telor", competiție organizată de 
Consiliul județean Iași al sin
dicatelor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S.

Dintre asociațiile prezente cu 
sportivi la această manifestare, 
s-au remarcat „Montajul" și 
„Nicolina", ele mobilizînd nu
mărul cel mai mare de concu
renți.

Al. NOUR — coresp.

perioada de 
favorabilă, con

cursul republican de zbor în 
undă s-a încheiat, recent, la 
Brașov, cu rezultate bune care 
atestă gradul de pregătire al pla- 
noriștilor noștri.

Ca și în anii trecuți Aero
clubul Brașov-Slnpetru, speciali
zat în acest gen de zbor, a fost 
gazda competiției, zona alpină fi
ind prin definiție locul unde se 
formează curențil ondulatorii, 
care, bine folosiți, permit cîști- 
guri substanțiale de altitudine. 
Raportată la ediția trecută, cea 
actuală s-a remarcat în primul 
rînd printr-o bună organizare, 
atît pe plan tehnic, cît șl al 
activității de zbor propriu-zise. 
Concentrarea de către Aeroclu
bul Central Român a unui nu
măr sporit de avioane-remorcher, 
asigurarea dirijării întregii acti
vități — în aer și la sol — prin 
legături radio, și-au dovedit din 
plin eficiența.

In ceea ce privește performan
tele sportive, nivelul lor este bun 
și ar fl putut fi mai ridicat dacă 
maximumul de presiune atmo
sferică existent în acest timp n-ar 
fi creat o prea lungă perioadă 
de stabilitate, Improprie formării 
curenților de undă. Ultimele zi
le, în care timpul a început să 
fie favorabil, au oferit sportivi
lor șansa de a-și pune în va
loare calitățile șl rezultatele nu 
s-au lăsat așteptate. Primele re
marcate, brașovencele Elena Co- 
țovanu șl Luminița Cristofor în 
cadrul tentativei lor de record au 
urcat pînă la înălțimea de 3625 
m. Cu aceasta, elementul feminin 
în planorismul de performanță 
reapare după o îndelungată ab
sență. Și la bărbați rezultatele 
au fost bune. Cei 4 330 m cu cîș- 
tlg de 3 200 m în altitudine re
alizați de bucureșteanul Gheor- 
ghe Savastre, respectiv 4 230 m 
cu 3100 m cîștig ai brașoveanu
lui Constantin Pascovicl, repre
zintă două Insigne F.A.I., „C"-ul 
de aur cu cîte un diamant șl 
totodată îndeplinirea normei de 
maestru al sportului.

Cu aceasta anul de zbor s-a 
încheiat. Inscriindu-se pe linia 
salturilor valorice realizate în ul
timii ani de zburătorii noștri, 
concursul de zbor în undă con
firmă calitățile lor, gradul de 
pregătire existent la ora actuală 
în planorism și, în același timp, 
ne oferă speranța unor rezultate 
de valoare în viitorul sezon de 
zbor. (D. C.).

Programat în 
timp, cea mai I
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DIN TOATE SPORTURILE
BASCHET
POCA — UNIVERSITATEA 
RA, restanță din etapa a 
secund) a campionatului 
feminin, s-a desfășurat 
miercuri, încheindu-se cu următoarele 
rezultate : 77—97 și 73—58.

I
MECIUL UNIVER
SITATEA CLUJ-NA- 

TIMIȘOA- 
ll-a (turul 
republican 
marți și

BOX MĂNUȘĂ DELTEI*. Aflată la
Cea de a IV-a ediție, „Mănușa 

Deltei", competiție organizată de Con
siliul județean al sindicatelor Tulcea 
cu sprijinul C.J.E.F.S. Tulcea, a în
trunit la startul întrecerii 130 de pugi- 
liști din 13 cluburi și asociații spor
tive din țară. Cele mai multe puncte 
au fost acumulate de boxerii de la 
Voința Tulcea. Ei au fost urmați, în 
clasament, de sportivii de la Otelul 
Galați. (GH. VOROVENCl-coresp.) 
• INTRE 26 Șl 30 NOIEMBRIE, la Bel
grad, se va disputa un turneu inter
național la care vor participa și cinci 
pugiliști români : Dinu Condurat, Ion 
Mantu, Ion Căprărescu, Aurel Stana și 
Vasile Croitoru. ” 
țiți de antrenorul

PATINAJ
namo Brașov a , 
unde va participa la o suită 
concursuri internaționale alături 
patinatori din Cehoslovacia, R.
Germană, Polonia, Uniunea Sovietică 
și Ungaria. Din lotul care s-a de- 
p>—«ț fac parte, printre alții, L. La
zar, A. Erdeli și L. Fokt, antrenor — 
E. Ulrich.

POIO „CUPA ȘCOLARUL"wlv/ |N CAP|TALA Din ini.
țiativa Clubului sportiv Școlarul, între 
22 noiembrie și I4 decembrie se 
desfășura în bazinul Floreasca 
Capitală, în cinstea celei de a 
aniversări a Republicii, un turneu 
polo pentru copii și juniori. La această 
competiție, dotată cu trofeul clubului

Boxerii vor fi înso- 
Șerbu Neacșu.

UN GRUP DE VI- 
TEZIȘTI de la Di- 

plecat la Budapesta 
de 
de 
D.

va
din

28-a 
de

TENISUL CA SPECTACOL SI ÎNTRECERE
,1a generală nr. 201, care 
clasă specială de tenis.

Ca de multe ori, a fost 
și pentru regrete. Puține, 
au fost. Poate că am fi aplau
dat cu tot atîta căldură și 
„dublul" llie Năstase-Jimmy 
Connors, al campionilor de la 
Wimbledon, Indianapolis și 
Forest Hills. Măcar un set, 
disputat contra unei perechi 
gazde, indiferent de forța aces
teia, ar fi fost interesant și ar 
fi oferit tinerilor jucători din 
tribune o bună școală. Am fi 
preferat, totodată, ca lui Spen
cer Segura să-i fi fost opus un 
jucător mai apropiat ca vîrstă 
și forță de joc. Aceasta tot 
pentru susținerea calitativă a 
spectacolului. .

(Urmare din pag. I) are

F. C. BIHOR 3(2)

STEAUA 2(1)

ORADEA, 19 (prin telefon)
Cu toate că se prezenta fără 

patru jucători de bază (Dumi
tru, Anghelini, Stoica și Zam
fir), Steaua a constituit tot 
timpul un real pericol pentru 
poarta lui Vidac. F.C. Bihor a 
reușit, însă, printr-o adevărată 
risipă de energie să suplineas
că lipsurile de ordin tehnic și 
să ob(ină pînă la urmă o vic
torie meritată, cu toate că ea a 
stat multă vreme în cumpănă.

Apărarea orădenilor a făcut, 
în debutul partidei, cîteva gafe 
de care oaspeții au știut să 
profite. Astfel, în min. 13, IOR- 
DANESCU este lăsat liber în 
careu si deschide scorul. Ega
lează FLORESCU (min. 20), 
care a fructificat o pasă inte
ligentă a Iui F. Nicolae. In min. 
22, FLORESCU aduce 
formației gazdă, reluînd 
tăcu las, cu capul, balonul 
mis dintr-o lovitură de colț 
Suciu. Egalarea se produce 
min. 57 : Troi și Popovicl 
află in luptă pentru balon

avantaj 
spec- 

tri- 
de 
în 
se 
pe

Victo:
Stadion I 

ximotiv 20 I 
76 — din 
cornere : I 
8—6).

F.C. BIH 
NAOM, A] 
Marian), H

STEAUA I 
79 Danciul 
(min. 23 Bl

A arbitri 
(ambii dini

Cartonași 
speranțe : I

partea drij 
lingă linia I 
orădcan trinl 
dar arbitru] 
centrul terel 
tură liberă I 
reștenilor !
SAMEȘ, urd 
aproape, ciț 
Jocul devinJ 
disputat, Sta 
un nou gol 
Troi scăpat 
supravegheri

EFICACITATEA ȘUTULUI DE EA

cîștigă numai la 0. Cu break pe 
ultimul serviciu al lui Connors. 
Scor : 7—6, 3—6, 7—5 pentru 
llie Năstase (timp de joc — 
lh50).

Spectatorii bucureșteni 
aplaudat cu generozitate pe cei 
doi ași ai rachetei, în timpul 
partidei, ca și la ieșirea lor 
de pe teren. Un micuț pionier, 
înalt de o șchioapă, într-o te
merară incursiune pentru cu
les autografe pe spațiul roșu- 
cărămiziu al terenului, a primit 
din partea lui Jimmy, ca su
pliment neașteptat, o splendi
dă rachetă „Wilson" de metal. 
Am aflat că este elev la Școa-

loc 
dar

au

organizator, au fost invitate toate echi
pele de copii și juniori din București. 
1AO! FI REZULTATE DIN DIVI- WWL.LI Z!A B Feminin . nacâra 
roșie Buc. — Spartac Buc. 0—3, Voin
ța Buc. — Universitatea Buc. 3—1, 
I.T.B. — Ceahlăul P. Neamț 0—3, 
C.S.U. Tg. Mureș — Voința Craiova 
0—3 ; Maratex Baia Mare — Drape
lul roșu Sibiu 3—0, Mondiala Satu 
Mare — Voința M. Ciuc 2—3, G.I.G.C.L. 
Brașov — Medicina Buc. 0—3, C. S. 
Zalău — Dacia Pitești 2—0 (echipa din 
Pitești s-a retras din joc) ; masculin : 
C.S.M. Suceava — Dinamo Brăila 3—0, 
Oțelul Oraș Dr. P. Groza — Voința 
Alba lulia 3—1, Constructorul Brăila — 
Politehnica lași 3—1, Aurora Bacău — 
Relonul Săvinești 0—3, C.S.U. Baia 
Mare — Crișana Oradea 3—1, Petro
lul Ploiești — Corvinul Hunedoara 3—1, 
Ind. sîrmei C. Turzii — S.A.R.O. Tîrgo- 
viște 0—3, Marina Constanța — Grivița 
Roșie Buc. 0—3, C.S.U. Brașov — Fo- 
resta Arad 3—0, C.F.R. Buc. — Pro
gresul Buc. 3—2, Electra — Farul 0—3.

Corespondenți : C. Toader, Gh. La- 
zăr, A. Szabo, I. Mîndrescu, M. Do- 
mițian, N. Costin, I. lancu, T. Tohă- 
tan, T. Toader, I. To th, C. Gruia, I. 
Cornea, P. Țonea, N. Enache • IN 
SALA SPORTURILOR din Pitești s-a 
desfășurat dubla întîlnire ami
cală dintre echipele feminine Dacia și 
M.T.K. Budapesta. în ambele partide 
victoria a revenit voleibalistelor oaspe
te cu 3—0 (13, 14, 12) și, respectiv, 
3—2 (—5, —14, 14, 15, 16). S-au re
marcat Elena Alionescu și Klara Geczo 
de la Dacia, Kalelin Sthedler și Jose- 
fine Mathe de la M.T.K. (AL. MO- 
METE-coresp. județean).
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Stadion Giulești ; teren 
bun ; timp excelent ; specta
tori, aproximativ 10 000. Au 
marcat : NEAGU (min. 39) și 
RONTEA (min. 75). Raport 
de cornere : 6—2 : Raportul 
șuturilor la poartă 17—17 (pe 
spațiul porții : 5—7).

RAPID : IONIȚA — Pop, 
GRIGORAȘ, FL. MARIN, Ior
dan — Angelescu (min. 60 
Rontea), Rișniță (min. 46 M. 
Stelian) — Leșeanu, NEAGU, 
MANEA, Bartales.

F.C.M. REȘIȚA : 
STANTIN — Boțonea 
46 Pigulea), Kiss, I 
FILIPESCU — ------------
46 Munteanu), _____
78 Bojin), Căprioru — , 
diresei, Tănase, FLOREA.

A arbitrat : M. Moraru ; la 
linie N. Moroianu (ambii din 
Ploiești) și I. Cîmpeanu (Cluj- 
Napoca).

Cartonașe galbene : HER
GANE ; Trofeul Petschovschi : 
6 ; La tineret-speranțe : 1—2
(0-2).

CON- 
i (min. 
Hergone, 

PIGULEA (min. 
Gabel (min. 

Ato-

Meci foarte disputat în Giu- 
lești, echilibrat, cu tempo vioi 
și deplasări dese de la o poartă 
la alta. Joc de un excelent an
gajament fizic, bărbătesc, în 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
Dorința de victorie a fost re
marcabilă la ambele formații, 
de unde și atîta risipă de e- 
nergie. Din păcate, o parte din 
public n-a înțeles acest lucru 
și a aruncat tot timpul vorbe 
urîte la adresa oaspeților, care, 
cuprinși de starea de nervozi
tate, au protestat în finalul jo
cului destul de mult la deci-

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin tele
fon)

Risipa de energie făcută de 
studenti s-a dovedit zadarnică,

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 18 NOIEMBRIE 1975 :
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA PRONOEXPRES 
19 NOIEMBRIE 1975

DIN

ziile conduq 
el supus pr 
celorași sJ 
care nu adn 
potriva Rap

Echipa fel 
2—0, urmar 
Neagu și R 
care au îns 
n-au fost d 
partenerilor 
Constantin | 
NEAGU, cal 
spirat, a șu 
colț Și s, inscrl 
jase tirziu. 
șeală a ace 
rest 
printre altei 
cute la șutul 
5 și 26). Dej 
niță n-a ra 
a evitat goli 
re, din mini 
min. 88, cînd 
balonul șutai 
la numai 6 I

După paul 
62), Manea 
tea (min. 82) 
situații. Ran 
incă un gol] 
RONTEA, dl 
binație cu 1 
pe lingă po 
in intimpina

a aj

RISff

DE C1ȘTI-

81 32 43

i: 7 29

n-a:

40 li

9 3 37
53
11

24

51
60
85

87
34
58

FOND DE ClȘTIGURI : 1.022.712
lei.

Extragerea I î 74 80 65 22 12 20 
41 16 44 53 28 3

Extragerea II :
71 57 75 36 9 79 

Extragerea III : 
Extragerea IV : 
Extragerea V ;
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 16 NOIEM
BRIE 1975 :

Categoria I : (12 rezultate) = 2 
variante 10% a 50.000 lei

Categoria II : (11 rezultate) = 
5,50 variante a 23.268 lei

Categoria III : (10 rezultate) = 
80,25 variante a 2.392 lei.

REPORT CATEGORIA I î 6.646 
lei.

Cîștigurile de categoria I au 
fost obținute de RADU UNGU- 
REANU, din Iași și IOAN HO- 
GYE, din Baia Mare.

FOND GENERAL 
GURI: 2.013.544 lei

EXTRAGEREA
15 30

EXTRAGEREA a
14 28

Plata 
tragere 
nicipiul 
lembrie 
1976, inclusiv, 
cembrie 1975 
1976. inclusiv, 
tale începînd 
1975
CÎȘTIGURILE

DIN 9 NOIEMBRIE 1975
Categoria 2: 5,50 variante a 

14.501 lei: categ. 3: 16.25 a 4.908 
lei ; categ. 4 : 72 a 1.108 lei ; categ. 
5: 237,50 a 200 lei; categ 6: 
1.874-25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 79.755 
lei

această 
: în mu-

27 no- 
ianuarie 

tn tară de la 1 de- 
nînă la 19 ianuarie 
Prin mandate pos- 
de la 1 decembrie

de la 
astfel: 
de la

cîstigurilor 
se va face 
București__

1975 pînă la 19
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care au ros® 
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în prima 
lent, fără oi 
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creat puține 
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TRAGERII LOTO 2

Stadion I 
2 000. Rapo 
spațiul port

„U* CLU
ANCA, Bicli 
(min. 76 S.

JIUL : H<
ȚESCU, Toi

A arbitra 
Andrei (Sit

Cartonașe
BATACLIU ;



DIVIZIA

ETAPA A XlV-a

ELANUL A ÎNVINS TRADIȚIAa

U. T. A. 1(0)
DINAMO 0(0)

muchie de cuțit
I moale ; timp înnorat ; spectatori, opro- 
lORESCU (min. 20 și 22), POPOVICI (min. 
IU (min. 13), SAMEȘ (min. 57). Raport de 
rilor la poartă : 14—9 (pe spațiul porții

I Nicolae, E. Naghi, Lucaci, Popovici — 
Bi (min. 65 Agud) — Suciu (min. 80 M.

I Agiu, SAMEȘ, VIGU — Dumitriu IV (min. 
NESCU — TROI, M. Răducanu,

riad) ; la linie : Al. Ene și R.

BHI ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La

Năstase

Șerban

tineret-

MERITAT, DAR CU CITE EMOȚII!.

Ilui, 
Lsul 
Lut, 
Ipre 
pvi- 
cu-

Și 
de 

ptă. 
mai 
Ligă 
pînd 
sub 
iră-

deni, înaintează nestingherit, 
pasează lui Răducanu, poarta 
este_ goală, dar mingea trece pe 
lingă stîlpul din dreapta ! In 
min. 76, la un atac al orăde- 
nilor, Kun este faultat clar în 
careu de Dumitriu IV, arbitrul 
indică penalty, pe care PO
POVICI, îl transformă: 3—2. A- 
cesta avea să fie golul victoriei. 
O victorie muncită. Mai notăm 
și faptul că în min. 89, Sameș 
l-a faultat în careu pe Naom, 
dar N. Rainea indică lovitură 
de colț, care nu va mai fi exe
cutată, întrucît se aude fluierul 
final al arbitrului care, în re
petate rînduri, a dat decizii 
care au stîrnit nedumeriri.

Mircea TUDORAN

ARAD, 19 (prin telefon)
Victorie meritată a arădeni

lor, la capătul unui frumos joc 
colectiv, intr-un meci decisiv 
pentru speranțele textiliștilor. 
U.T.A. a adunat în acest joc 
cam tot ceea ce posedă la ora 
actuală. Mai mult decît a- 
tît, echipa arădeană și-a con
centrat valorile în linia de mij
loc, reușind să facă din acest 
compartiment barometrul obiec
tiv al jocului. Intre o apărare 
nesigură, deși inimoasă, și un 
atac subțire, deși plin de curaj, 
U.T.A. a reamintit jocurile sa
le de altă dată prin frumoasele 
și eficacele combinații ale li
niei de mijloc, determinante în 
economia jocului. Avînd în 
față un adversar cu calita
tea de favorit, U.T.A. a cîști- 
gat bătălia elanului, obținînd o 
victorie extrem de prețioasă. 
Dinamo a părut o echipă obo
sită. Ea a reușit să se impună 
doar în primele 20 de minute 
ale meciului, cînd rezervele de 
energie au fost la un pas de 
concretizare (bară Dobrău, min. 
17, urmată 
lui Custov 
toare). O 
20, U.T.A. 
ze jocul, 
scorului în 
a avut două intervenții de ma
re efect, opunîndu-se golului 
la șutul lui Broșovschi și la 
spectaculoasa reluare cu capul 
a lui Domide.

După pauză, U.T.A. își accen
tuează dominarea, are cel pu-

de o mare ocazie a 
în secundele urmă- 

dată epuizat minutul 
începe să controle- 
ratind deschiderea 

min. 23, cînd Ștefan

DIN NOU IN REPRIZA SECUNDĂ!
?i 

t a- 
îași, 
îm-

„POLI" TIMIȘOARA 13 (O)
F.C. OLIMPIA

Stadion U.T.A. ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori ; a- 
proximativ : 16 000. A marcat: 
COLNIC (min. 67). Raport 
cornere : 11—7. Raportul 
tarilor la poartă : 13—9 
spațiul porții : 5—2).

: Gheorghiu —
~ Giurgiu

BRO- 
Colnic,

de 
șu- 
(pe

U.T.A. 
rău, KUKLA, Pojoni, 
— DOMIDE, SCHEPP, 
ȘOVSCHl - Cura, 
Sima.

DINAMO : ȘTEFAN — Ma- 
teescu, G. Sandu, Sătmărea- 
nu II, LUCUȚA — Dobrău 
(min. 77 Vrînceanu), Dinu, D. 
Georgescu — Lucescu, Custov 
(min. 75 Dumitrache), Nun
weiller VI.

A arbitrat : N Cursaru ;
la linie : V. Gligoreseu (am
bii din Ploiești) și I. Ciolan 
(lași).

Trofeul Petschovschi : 8 ;
La tineret-speranțe : 2—3 
(1-1).

Bi-

țin 4 ocazii mari. Golul „cade** 
în min. 67, la capătul unei com
binații Schcpp — Domide, ca
re îl găsește bine plasat pe 
COLNIC în colțul sting al ca
reului. Jocul se desfășoară în 
continuare în nota de dominare 
a arădenilor, dar, cu toate a- 
cestea, Dinamo este la un pas 
de egalare (min. 77), cînd Lu- 
cescu nu reușește să „transfor
me" de la 4 m centrarea lui 
Nunweiller. A fost un joc plă
cut, în tradiția disputelor 
U.T.A. — Dinamo.

loan CH1RILA

SP. STUDENȚESC 1(0)
F.C4 CONSTANȚA 0(0)’

Studenții au dominat autori
tar în prima repriză și au a- 
vut multe ocazii de gol (cele 
mai mari : min. 27 — Sandu a 
reluat afară centrarea lui _Chi- 
haia ; min. 32 — a ratat Chiha- 
ia, din pasa lui Petreanu și 
min. 42, cînd Gătej a salvat cu 
capul de pe linia porții), dar 
toate aceste ocazii s-au ivit în 
condiții de mare aglomerare în 
careul constănțenilor, „fortifi
cat" în special de forma bună 
a lui Bălosu și Antonescu. Oas
peții n-au avut în această pri
mă parte a jocului decît o sin
gură ocazie (min. 23), dar mare 
„cît roata carului" cînd Măr
culescu, scăpat singur spre gol, 
a tras în Răducanu !

Dominarea teritorială a Spor
tului studențesc avea să con
tinue și după reluare, cu dife
rența că acum fazele clare la 
poarta lui Ștefănescu

5—
mai rare. în schimb, angajîn- 
du-i cu mingi lungi pe Mărcu- 
lescu și Peniu, constănțenii au 
fost de trei ori (min. 64 și 82, 
Peniu ; min. 75, Mărculescu) pe 
punctul de a deschide scorul, 
dar portarul bucureștean a a- 
vut intervenții sigure, de ul
tima instanță. Soarta meciului 
s-a decis tîrziu, în min. 84 : 
Mustafa a jucat periculos, fiind 
sancționat cu ° lovitură liberă 
indirectă, lateral, în afara ca
reului ; Petreanu a executat 
înalt și M. SANDU a reluat <u 
capul, balonul a atins transver
sala și a căzut dincolo de linia 
porții.

O victorie meritată — jude
cind după aspectul general al 
jocului — dar obținută cu mul
tă greutate și după destule e- 
moții, produse „alb-ncgrilor“ 
de... erorile individuale (mai a- 
Ies de plasament) ale propriilor 
apărători, care au facilitat oas
peților viguroase incursiuni pe 
contraatac. Ca nivel tehnic și 
spectacol — meci satisfăcător.

au fost Radu URZICEANU

teren 
(min.

bun ; timp noros ; spectatori : 5 000. A
84). Raport de cornere : 8—6. Raportul

Stadion Republicii ; 
marcat : M. SANDU , ,. . .
șuturilor la poartă : 19—9 (pe spațiul porții : 8—5).

SPORTUL STUDENȚESC : RADUCANU — Tănăsescu, CAZAN, M. 
Olteanu, Grigore — Chihaia, RADULESCU, Cassai (min. 46 O. lonescu) 
— Grosu, (min. 74 Roșu), M. Sandu, Petreanu.

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu — Mustafa, ANTONESCU, BALOSU, 
Gătej — I. Constantinescu, Moldovan, HOFMEISTER — Peniu, MARCU- 
LESCU, Turcu.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) ; la linie : N. Dinescu și N. 
Stoiculescu (ambii din Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene ; CAZAN ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La tineret- 
speranțe : 1—1 (0—1).

SCORUL NU ESTE EXAGERAT! UNIV. CRAIOVA 4(2)

F.C. ARGEȘ 0(0)
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TIMIȘOARA, 19
Așa cum era 

oaspeții au venit 
cu speranța 
punct. Acționînd grupat 
foarte agresiv (uneori 
duri) în apărare, 
i-au incomodat evident pe ata- 
canții formației locale care, de
și au dominat autoritar în pri

(prin telefon) 
de așteptat, 
la Timișoara 

obținerii unui 
Și 

chiar 
sătmărenii

la vinciul barelor, dar Bathori 
I a salvat în corner.

La reluare „Poli“ s-a a- 
rătat cu totul schimbată in 
bine, mai ales după introduce
rea în formație a lui Istrătes- 
cu. Două mari ratări ale lui 
Șerbănoiu (min. 56 și 58) au 
precedat primul gol al timișo
renilor, înscris în min. 60 de 
ISTRATESCU. El a reluat in 
plasă balonul respins de Bat
hori I la o lovitură liberă exe
cutată de Mioc. în min. 74 
gazdele au majorat scorul în 
urma unei faze simple dar 
eficace : Istrătescu i-a pasat la

Stadion „1 Mai" ; teren moale ; 
tiv 15 000. Au marcat: ISTRATESCU 
Raport de cornere : 15—2. Raportul șuturilor ia poartă : 16—5 (pe 
spațiul porții : 12—1).

POLITEHNICA : Catona — Mioc, PALTINIȘAN, Mehedințu, Maîer 
— Covalcic, DEMBROVSCHI, COTEC — Anghel (min. 78 Floareș), Șer
bănoiu, Petrescu (min. 55 ISTRATESCU).

F.C. OLIMPIA : BATHORI I — Filip, Bereș, KNOBLAU, Bocșa — 
„nocer., — --------..... . .. .. MUREȘAN, Hate-

timp noros ; spectatori ; aproxima- 
(min. 60), COTEC (min. 74 și 84).

Inin. 
|on- 
une 
cris 
tind 
pm- 
mis 
șise

E

POPESCU (min. 78 Berețchi), 
ganu, Helvei (min. 64 Popa).

A arbitrat : M. Buzea ; la 
rești) și M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : BOCȘA, HAȚEGANU ; Trofeul 
La tineret-speranțe : 3—0 (2—0).

Borota, Marcu — V.

linîe : Gh. Nicolae (ambii din Buct>-

Petschovschi : 9 ;

mele 45 de minute, n-au reușit 
să-și creeze decît 2—3 ocazii la 
poarta lui Bathori I, cea mai 
mare fiind aceea din min. 33 
cînd Cotec a reluat, cu capul,

CĂ) DE ENERGIE...
Iter- 
I s-a 
P că,
L la 

au 
ițiul 

a 
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nti- 
ca- 
fel, 
cer, 
este 
Jiul 

cu 
a 

-un 
Și

icat 
mis 
-au

1 ?i 
jele

porți (raport i 6—2 în favoarea 
gazdelor).

După pauză, jocul s-a învio
rat. Nu a trecut decît un minut 
de la reluare și Sălăjan a fă
cut o cursă pînă în careul ad
vers, unde, însă, a fost depo
sedat de Pexa, ratînd astfel 
deschiderea scorului. In conti
nuare, studenții au avut iniția
tiva, în unele perioade au do
minat categoric, dar Vaczi (min. 
56 și 82), Batacliu (min. 68), S. 
Bretan (min. 77 — bară) au 
greșit de puțin ținta 1 In ulti
mele două minute, panică Ia 
poarta Jiului t Homan, încer- 
cînd să respingă balonul expe
diat de Porațchi, l-a trimis în 
bară de unde mingea a ieșit în 
corner. Apoi, cu 60 de secunde 
înainte de fluierul final, Ba
tacliu l-a lovit intenționat pe 
Sălăjan și arbitrul l-a eliminat.

Pompiliu VINTILA

întîlnire Iui COTEC, acesta a 
pătruns decis printre „centra
lii" oaspeților și a înscris jos, 
la colț, imparabil. După un 
șut-bombă al lui Șerbănoiu 
(min. 82), respins cu dificulta
te de Bathori I, același COTEC, 
în vervă, a marcat al treilea 
gol, în min. 84 : Mioc i-a tri
mis o minge în colțul careului 
de 16 m, mijlocașul ofensiv al 
formației gazdă a țișnit și a 
reluat spectaculos in colțul o- 
pus, marcind un gol de toată 
frumusețea.

Gheorghe NERTEA

îun ; timp noros ; spectatori ; aproximativ 
3. Raportul șuturilor la poartă : 14—2 (pe

— PORAȚCHI, PEXA, MUȘAT, Ciocan — 
:hescu), DUMITRESCU — Vaczi, Cîmpeanu II

TONCA, STOCKER. Nițu - Stoica, 
Soznai, Moldovan (min. 65 Rusu).
0; la linie : Fr. Coloși (București) și T.

AN. PORAȚCHI, RUSU ; Cartonașe 
: 9 ; La tineret-speranțe :

MUL-

schi :
roșii :

0—0.

Stadion Central ; teren bun ; timp închis ; spectatori, aproximativ 
20 000. Au marcat: BĂLĂCI (min. 19), MARCU (min. 24), OBLEMENCO 
(min. 57 — din 11 m.), CRIȘAN (min. 71). Raport de cornere : 11—4. Ra
portul șuturilor la poartă : 18—3 (pe spațiul porții : 10—0).

UNIV. CRAIOVA : Purcaru — NEGRILA, BOC, Deselnicu, Berneanu 
(min. 64 Ciupitu) — Strîmbeanu, BĂLĂCI, Ștefănescu — CRIȘAN, 
OBLEMENCO (min. 79 Pițurcă), MARCU.

F-C. ARGEȘ : Cristian — Zamfir, DUMITRESCU, Stan, Bărbulescu 
(min. 79 Ivan II) — Toma, Mustățea, lovănescu (min. 46 Roșu) —- D. 
Popescu, Radu II, Dobrin.

A arbitrat : R. Stîncan ; la lînie : C. Dinulescu și I. Urdea — ulti
mul cu greșeli în aprecierea ofsaidurilor — (toți din București).

Cartonașe galbene : TOMA, MUSTÂȚEA, ȘTEFANESCU. Trofeul 
Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe

ȘTEFANESCU.
2—0 (0—0).

CRAIOVA, 19 (prin telefon)
O singură echipă practic pe 

gazonul Centralului : formația
gazdă, care a controlat tot tim
pul jocul. Studenții craioveni au 
făcut risipă de energie, cei din 
linia I au efectuat presingul, 
fundașii și mijlocașii și-au su
pravegheat cu strictețe adversarii 
direcți. Astfel ,,tratați", piteștenii 
au acuzat maniera de joc a par
tenerului de întrecere, n-au putut 
lega mai nimic în nici o zonă

a terenului (îndeosebi în prima 
repriză), “ " 
păți mal 
ofsaid — 
propierea 
Cristian, 
min. 19 : 
beanu, a 
opusă, de unde BĂLĂCI a reluat 
cu capul în plasă. Cinci minute 
mal tîrziu, la o pasă în adîncime 
a lui Oblemenco. MARCU a tîs- 
nit irezistibil, a ajuns la minge

apărătprii — preocu- 
mult să se alinieze la 
au gafat deseori în a- 
buturilor apărate de 

Primul gol a căzut în 
Crișan, servit de Strîm- 
centrat înalt pe partea

înaintea lui Cristian, l-a ocolit și 
apoi a trimis In plasă. Gol va
labil întrucît în momentul pa- 
sei, Marcu țîșnea din fața fun
dașilor adverși. Tușierul I. Ur- 
dea (admonestat de antrenorul 
Halagian cu puține secunde îna
inte pe motiv că nu semnalizase 
un __
tă, în mod greșit, steagul, dar 
R. ---------- -- - —
el, 
IUI.

în linii mari, repriza a Il-a a 
avut același aspect. !S
combinînd în viteză și 
rapiditatea aripilor.

Dintre numeroasele 
gol, gazdele au mai 
două: în min.

ofsaid clar) agită de astă da-

Stîncan, pe fază și sigur pe 
indică hotărît centrul terenu-

craio venii 
exploatînd

ocazii de 
fructificat 

................ ..... 57 OBLEMENCO 
a transformat un penalty (fault 
în careu comis de Stan) ; în min. 
71, la capătul unei acțiuni ofen
sive de efect, Ștefănescu — O- 
blemenco — CRIȘAN. ultimul a 
reluat cu capul în plasă.

Gheorghe NICOLAESCU

[POLITEHNICA IAȘI 3(2)
|;A’.3.,A. 0(0)

IAȘI, 19 (prin telefon)
Se părea că 1___  ________

care a bătut pe stadionul ieșean 
va avea un rol decisiv în fixa
rea învingătoarei. De aceea, ie
șenii au avut grijă, cîștigînd tra
gerea la sorti, să își asigure acest 
aliat. Ei au dominat cu mare 
autoritate întîia repriză, creîn- 
du-și numeroase situații de gol, 
din care au transformat două. 
După ce D. lonescu (min. 2), 
Costea (min. 11), Nemteanu (min. 
16), Romilă II (min. 18 și 20) și 
din nou Costea (min. 26) nu au 
putut să transforme, gazdele reu
șesc. în sfîrșit, să finalizeze, în 
min. 30: D. lonescu execută un 
corner la semiînălțime și NEM
TEANU reia direct în plasă: 1—0. 
Patru minute mai tîrziu înregis
trăm singura mare ocazie a mu
reșenilor: Bdloni trimite puternic

vintul puternic

JOC DE NIVEL NESATISFĂCĂTOR
BACĂU, 19 (prin telefon)
Mulțumit, desigur, de victo

ria — chiar și la limită — a 
echipei sale favorite, publicul 
băcăuan nu a putut fi, în 
schimb, deloc satisfăcut de ca
litatea mediocră — și pe alocuri 
submediocră — a partidei
care a asistat. Mai ales în pri
mele 45 de minute, jocul ofe
rit de cele două echipe a fost

ia

lipsit de nerv, anost, cu rare 
faze de poartă.

Cum era de așteptat, localni
cii au preluat încă de la în
ceput inițiativa, au dominat teri
torial, dar nu au reușit decît 
de puține ori să străpungă apă
rarea aglomerată și bine orga
nizată a feroviarilor. Cele cîte- 
va situații mai favorabile ale 
gazdelor, care ar fi putut duce 
la deschiderea scorului, dar

Stadion 23 August ; teren bun
motiv 10 000. A marcat :
Raportul șuturilor la poartă :
r-xSonC>BAC*U ! <-oman — Pruteanu, Volmer, CATARGIU, Margasoiu — 
CARPUCI. Dutan (min. 72 Soșu) — Chitaru (min. 55 Berceanu), Pană, 
Aelenei, BALUȚĂ.

C-™, CLUJ-NAPOCA : MOLDOVAN — Lupu, CIOCAN, VIȘAN, Roman 
— M. Bretan, L. Mihai, Boca — Șoo (min. 66 Szoke), Adam (min. 57 
Baco?), Gostilean.

A arbitrat : C. Ghițâ ; la
Gh. Popovici (București).

Catonașe galbene : ȘOO ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La tineret-spe
ranțe : 0—0.

„c. muiI ; timp frumos ; spectatori ; aproxi- 
CARPUCI (min. 51). Raport de cernere : 7—4. 
---- : 10—5 (pe spațiul porții : 3—î).

linie : Tr. Moarcâș (ambii din Brașov), și

Șl CU VÎNT Șl FĂRĂ...
Stadion .23 August* ; teren acceptabil : timp frumos, dar cu vînt 

puternic ; spectatori, aproximativ 10 000. Au marcat : NEMȚEANU (min. 
30), COSTEA (min. 40 ți 57). Raport de cornere : 15—5. Raportul șutu
rilor la poartă : 23—7 (pe spațiul porții : 9—3).

POLITEHNICA: Costaș — Sofian (min. 57 Manea), Anton, UNCHIAȘ, 
Ciobanu — ROMILA II, Simionov, SIMIONAȘ — D. IONESCU, Nemțeanu, 
COSTEA.

A.S.A. : Solyom — Glîgore, Kiss, Ispir, Onuțan — Varodi (min. 46 
Naghi), BOLONI, PiSLARU — Popa, Mureșan, Hajnal (min. 65 Both II).

A arbitrat : S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin) ; la linie M. Popescu 
(București) și C. Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : HAJNAL, D.
Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : r

IONESCU, COSTEA ; Trofeul 
4—2 (4—0).

cu capul spre poarta Iui Costas 
care este depășit de minge si 
Anton salvează, tot cu capul, de 
pe linia porții. Cu cinci minute 
înaintea pauzei. Politehnica ma
jorează diferența: Nemteanu
(pornit dlntr-o poziție dubioasă 
de ofsaid), face o cursă impetu-

care au rămas totuși fără re
zultat practic pe tabela de 
marcaj, au apărut în minutele 
4 (la o lovitură liberă executată 
de Chitaru), 25 (Chitaru pătrun
de în careul advers, însă întîr- 
zie șutul) și 33 (șut frumos 
executat de Cărpuci, respins în 
corner de Moldovan). Singurul 
gol al meciului a căzut la puțin 
timp după pauză, cînd în urma 
unui duel în careul oaspeților, 
între Chitaru și Roman, min
gea a ajuns la CÂRPUCI și aces
ta a înscris, din apropierea 
punctului de la 11 m. După 
această rupere a echilibrului, 
partida s-a mai animat, dar 
nivelul său tehnic și spectacu
lar a rămas în continuare des
tul de modest. Clujenii au ju
cat ceva mai bine în cîmp în 
această perioadă decît partene
rii lor, însă randamentul în 
atac s-a menținut aproape nul.

Constantin F1RĂNESCU

oasă pînă Ia linia de corner, pa
sează înapoi si COSTEA marchea
ză fără dificultate.

In actul doi, așteptam replica 
oaspeților, beneficiind acum de 
ajutorul vîntului. Dar, dimpotri
vă, presiunea elevilor lui 
Oană s-a accentuat si dacă 
n-au înscris decît un singur gol 
(min. 57: corner executat de că
tre D. lonescu, Solyom ezită si 
COSTEA trimite cu capul în pla
să), faptul se fatoreste mai mult 
nenumăratelor lor ratări si. une- 

lul Solyom, 
mai inspirate decît în cea care 
a dus la primirea golului trei. 
Mureșenii, lipsiți de combativitate 
si omogenitate au cedat net te
renul.

ori, intervențiilor

Ilie 
ei

Eftimie IONESCU

ACTUALITĂȚI
• MARȚI, REUNIREA „TRICOLO

RILOR", cu care prilej lotul re
prezentativ de fotbal va începe pre
gătirile pentru întîlnirea internațio
nală amicală cu echipa U.R.S.S. și, 
respectiv, pentru confruntarea cu re
prezentativa Franței din cadrul pre
liminariilor olimpice, care se va dis
puta în localitatea Blois. Lista selec- 
țjonabiIilor convocați urmează să fie 
definitivata astăzi, la orînz.

• MECIUL ROMANIA — U.R S.S.
SE VA JUCA IN NOCTURNA. Diri 
cum se știe, această întîinire am’* 
cală internațională urmează să 
dispute pe stadionul „23 A..... $
sîmbâtă 29 noiembrie. S-o h' ’ ra 
jocul să înceaoă la oro 17. im - 
nică, la Galați, cu înceoere de 'a 
ora 12, se va disputa meciul repre
zentativelor de tineret (23 de ani) 
ale celor două țări.



Turneu! selecționatelor de baschet „1 August" din R. P. Chineiă

PRILEJ DE ÎNTRECERI atractive
Un public 

meros a umplut 
marți scară sala 
Floreasca unde au 
avut loc partidele 
inaugurale ale tur
neului întreprins 
în țara noastră de 
selecționatele ar
matei populare chi
neze de eliberare 
„1 August". în pri
ma întilnire, s-au 
întrecut echipa fe
minină Rapid și 
Selecționata 
gust", 
viarelc au 
două indisponibili
tăți (Gabriela Bos
co, care va absen
ta vreme mai în
delungată și Stela 
Cernat), ele au 
izbutit (datorită in 
special eforturilor 
și eficientei Ilenei 
Gugiu) să țină pa
sul cu partenerele 
de joc, ale căror 
acțiuni au fost, in 
general, mai spec
taculoase și mai 
eficace. Scor fi
nal, 75—67 (37—29) 
în favoarea oaspe- 
telor. Au înscris : 
Can Siă 
Cian-Tin
Siu-Hung 14, Thian 
Li-Li 10,
In 10,

nu-

„1 Au-
Deși fero- 

avut

17, Lo
15, Than

Gu 
Fan Hue- 

Fang 5, Fan Cui-Lan 
.,1 August", respectiv 
Andrecseu 12, Fl. F 
Vasilescu 7, Băia 4, 
cu 2.

în meciul masculin, Steaua
— cu un lot mai omogen și a- 
flat în vervă deosebită de joc
— a întrecut cu 98—76 (50—35) 
Selecționata „1 August", după 
o dispută sportivă atractivă. Au 
înscris : Cernat 23, Oczelak 22, 
Pîrșu 13, Savu 11, Zdrenghea 3, 
Cimpeanu 7, Tarău 6, Grădiș- 
teanu 6, Dumitru 2 pentru 
Steaua, respectiv Then Kai 25, 
Mu Thie Thv 13, Su Cen 9, U 
Sin-Suei 9, Tian Tî-Min 8, 
Than Thung-Ui 4, Ciu Tî-Uei 4, 
Gu Nai-U 2, Ien Gi-Thai 2.

în primul meci al cuplajului

Dun-

ALE IUGOSLAVIEI

LA „INTERNAȚIONALELE
DE TENIS DE MASA

Bucureștencele finalizează o acțiune 
Stefania Giurea.

4 pentru
Gugiu 35,

Popescu 7,
, Teodores-

de miercuri, selecționatele fe
minine ale Bucurcștiului și ar
matei populare de eliberare „1 
August" au furnizat o întrecere 
sportivă atractivă, echilibrată. 
Scorul final al jocului : 80—61 
(29—30) pentru selecționata 
Bucureștiului. Mult aplaudată de 
spectatori a fost partida mascu
lină dintre campioana României, 
Dinamo București și selecțio
nata „1 August". Au plăcut în
deosebi șarjele în mare viteză 
ale oaspeților, din rîndul că
rora s-au remarcat Then-Kai și 
Cen-Su, ambii jucători de certă 
valoare internațională, și mo
dul judicios în care sportivii 
români și-au construit acțiunile. 
Gazdele au cîștigat cu 76—53 
(44—35).

II

DOI BOXERI ROMANI4 SPORTIVI ROMANI

LA SKOPLJEÎNVINGĂTORI

Astăzi încep la Ljubljana 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei, 
la care participă sportivi din 
17 țări printre care și Româ
nia. Țara noastră va fi repre
zentată, la aceste întreceri, de 
Șerban Doboși, Teodor Gheor
ghe, Liana Mihuț și Lidia Za- 
haria. Fiind accidentată, maes- 
tra emerită a sportului Maria 
Alexandru nu va putea juca.

IN ITALIA SI AUSTRIA
Sportivii Dan Cristca, loan 

Cavași și Alexandru Manta, în
soțiți de antrenorul Kurt Gohn, 
vor lua parte la primele între
ceri ale așilor schiului alpin, ce 
se vor desfășura pe piftiile din 
Italia și Austria.

Șase boxeri români au parti
cipat, zilele trecute, la cea de a 
7-a ediție a turneului interna
țional „Gongul de aur“ de la 
Skoplje (Iugoslavia), la al că
rui start au mai fost prezenți 
pugiliști din Bulgaria, Tunisia 
și Iugoslavia. Conducătorul de
legației române, antrenorul 
Constantin Dumitrescu ne-a o- 
ferit detalii de la acest turneu 
desfășurat cu 4 concurenți la 
fiecare categorie. După cum 
s-a mai anunțat, 5 boxeri ro
mâni au obținut victorii în se
mifinale : Lazăr b.p. Bahtiare- 
vici (Iugoslavia — campion bal
canic in 1971), Dobrescu b.p. 
Selassi (Tunisia ’ — campionul 
Jocurilor Mediteraneene 
Iloduț b.p. 
via), Didea 
(Iugoslavia), 
(Iugoslavia), 
fost învins 
(Iugoslavia).
giliști români au obținut victo
ria (și nu doar unul, cum din- 
tr-o eroare de transmisie s-a 
anunțat) : Dobrescu b.ab. 3 Is- 
lamovici (Iugoslavia) și Simon 
b. dese. 2 Păți (Iugoslavia). Au

fost învinși la puncte Lazăr (de 
către Rusevski, Iugoslavia, 
campion balcanic 1975), Hoduț 
(de către Iovanovici, Iugosla
via) și Didea (de către Gași).

★
• Ieri a plecat în Iran echipa 

reprezentativă de box care, în
tre 21 șl 30 noiembrie, va în- 
tilni, în trei partide, echipa tării 
gazdă. Au făcut deplasarea : Te- 
ofil Ghinca, Constantin Gruescu, 
Faredin Ibrahim, Ion Lungii, Ga
briel Pometcu, Gheorghe Ciochi
nă, Simion și Calistrat Cuțov, A- 
lexandru Tîrboi, Alee Năstac și 
Costică Dafinoiu.

★
1975), 

Manevski (Iugosla- 
b.p. Dervișnurovici 
Simon b.p. Țvetici 
Numai Florea a 

la puncte de Gași 
în finale, doi pu-

4 și 14 decembrie se- 
de juniori a orașului 

va întreprinde un tur-

0 NOUA VICTORIE A HANDBALISTELOR ROMANCE
Marți seară a avut loc în sa

la Victoria din Ploiești partida 
revanșă dintre reprezentativele 
feminine de handbal tineret ale 
României și Cehoslovaciei. Du
pă „egalul" realizat in prima 
întilnire (11—11), antrenorii se
lecționatei noastre, Fr. Spier și 
E. Bartha au modificat formula 
de echipă, găsind de această 
dată o soluție inspirată. Cu o 
conducătoare de joc activă — 
Liliana Chelba, cu un cuplu de 
interi incisivi (Victoria Ania- 
randei și Rodie» Grigoraș) și 
un pivot care a făcut risipă de 
energie (Sultana Iagăru), echi
pa română și-a dominat adver
sara la începutul primei reprize 
și toată repriza secundă, ob-

ținînd o victorie frumoasă : 
18—14 (5—6) Au marcat : Ama- 
randei 6, Grigoraș 5, Cazacu 3, 
Chelba 2, lacob și Marcov pen
tru România, respectiv Koryta- 
rova 6, Dtinonyova, Motlicikova, 
Pichlerova și Foglsingerova 
toate cite 2.

VOM INTILNI LA MONTREAL

LA 1500 m FETE LINIȘTEA DINAINTEA FURTUNII!
■J

decîtParcă și mai evident 
la 800 m este regresul valoric 
la nivelul marilor performan
țe înregistrate în cursa femini
nă de 1 500 metri. Lidera din 
acest an, sovietica Nina Mor
gunova cu performanța sa de 
4:06,0 ar fi fost abia a cincea 
în clasamentul mondial 
1974! Și totuși, gruparea 
forțe din partea a doua a bi
lanțului din 1975 (șapte aler
gătoare sînt eșalonate de-a lun
gul unei singure secunde, de 
ia 4:08,0 la 4:09,0 și alte șapte 
de-a lungul unei secunde și ju
mătate, de la 4:10,0 la 
demonstrează că există .
Htăți ca în anul olimpic aceste 
alergătoare, ca și încă 
să fie capabile să înregistreze 
un însemnat salt de calitate. 
De fapt, la fel s-au petrecut 
faptele și în 1972 (anul cel 
mai productiv al cursei de 1500 
m), după ce în anul 
pic 1971 performanțele 
foarte modeste.

Nina Morgunova 
1951) deține șefia la 
mai autoritar decît la 
dar în acest an atleta sovietică 
n-a participat la prea multe
concursuri internaționale pe 
această distanță și ca atare nu-i 
putem aprecia cu exactitate va
loarea. în orice caz, rezultatul 
de 4:06,0 apare ca ceva izolat, 
fiind realizat la un concurs la 
Moscova, la 6 septembrie, a- 
lergătoarea avînd, pînă atunci, 
cel*mai bun rezultat de 4:13,4, 
laJHelsinki! Norvegiana Grefe 
Anderse 1-Waitz (născută 1953) 
a £ obținut timpul său cel mai 
bun, în ambianța familiară a 
stadionului „Bisslet" din Oslo, 
nbaWnd nici ea proba unui 
mare concurs peste hotare. De 
f^pt, anul acesta s-au detașat 
doar cîteva curse de mare am
ploare : cea preolimpică de Ia 
Montreal 
1:H§69, 2. 
4:11106, 3. 
4:14,00, 4.
4:15,13), finala „Cupei Europei' 
de la Nisa (1. Waltraud Strot
zer — R.D.G, 4:08,0, 2. Andrei 
4:08,4, 3. Kazankina — U.R.S.S. 
4:08,9, 4. Pehlivanova — Bul
garia 4:09,0) și campionatele 
mondiale universitare de la

(1. Ellen Wellmann 
4:08,72, 2. Andrei

din 
de

4:11,5) 
posibi

altele,

preolim- 
fuseseră

(născută
1 500 m 

800 m,

(L Natalia Andrei 
Ștereva — Bulgaria 
Lazar — Ungaria 
Hoffman — Canada

• Intre 
lecționata 
București 
neu în Italia. Antrenorul Ion Mo- 
nca are în pregătire mai multi 
sportivi, printre care : T. Cercel, 
T. Stanciu, Gh. Simion, P. Chi- 
tacu, L. Bacicâ, V. Viorel ș.a.

★
a• Echipa de box a clubului 

Metalul București, pregătită de 
antrenorul emerit Ion Stoianovici, 
va efectua un turneu în Austria 

• și Danemarca. In formație vor 
- evolua și 

brescu și
dinamoviștii Paul Do- 
Mircea Simon.

decembrie 
reuniunea

E.A.B.A.

• Intre 5 șl 8 
avea loc, la Viena, 
miletului executiv 
ordinea de zi vor 
altele, 
desemnarea locului și datei de 
desfășurare a C.E. 
1976, pentru care 
Turcia : numirea 
tri europeni care 
J.O. de la Montreal.

următoarele

va
Co
pe 

ligura, printre
probleme :

(tineret) din 
candidează 

celor 8 aebi- 
vor oficia la

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL

Roma
R.F.G.
3. Pehlivanova 4:10,17; 4. 
— Canada 4:11,45).

Campioana noastră 
Andrei (născută 1952) 
început sezonul de concursuri. 
din 1975 cu o splendidă victorie 

de 
2.

4:08,84, 
Wright

Nalalia
și-a

la campionatele europene 
sală de la Katowice (4:14,7,

BILANȚ 1975

teri s-au desfășurat mai muîte me
ciuri importante in cadrul campio
natului european de fotbal.

La Stuttgart (gr. a 8-c) : 
GERMANIA - ----------------- - *
Au marcat : ._______

In urma acestui rezultat, 
tul se prezintă astfel :
1. Grecia
2. R. F. Germania
3. Bulgaria
4. Malta

Ultimele meciuri : 
garia (21 decembrie) 
aia — Malta (20 februarie 1976).

La Belgrad (gr. a 3-a) : IUGO
SLAVIA — IRLANDA DE NORD. 
1—0 (1—0). A marcat : Oblak (min. 
23). Iugoslavia s-a calificat în sfertu
rile de finală.

Rezultatele meciurilor : Țara Gali
lor — Austria și Portugalia — 
glia, nu ne-au parvenit pînă la 
chiderea ediției. Amănunte și clasa
mentele le vom publica in ziarul de 
miine.

IN PRELIMINARIILE OLIMPICE, 
Praga : Cehoslovacia — R.D. 
mană 1—1 (0—0) . Au marcat : 
(min. 84) 
Bikovski

R. F. 
BULGARIA 1—0 (0—0), 
Helnckes (min. 65).

' , clasamen-

2 3
2 3
1 2

1 
o
2

1 O 3

6
5
5
4
Malta 
; R.F.

12— 9 7
6—4 7

10— 7 4
2—10 2

— Bul- 
Germa-

landa) și Afpaslan (Turcia) au fost 
suspendați pentru cite 3 meciuri in- 
ternaționale.

IN ULTIMUL meci al campionatu
lui U.R.S.S. : Dinamo Kiev — Tor
pedo Moscova 3—0 (1—0).

MECIURI AMICALE : Stahl Riesa — 
Union Teplice 4—1 (2—1) ; în meci
de juniori : Cehoslovacia — R. D. 
Germană 0—3 (0—1).

IN JOCUL retur pentru C. E. (ti
neret), la Londra : Anglia — i~ 
galia 2—0 (1—0). Anglia s-a
ficat în sferturile de finală,

★
• IN TURNEUL DE JUNIORI 

LA MONTE CARLO, în grupele 
liminare, s-au desfășurat marți 
două partide, încheiate cu i 
toarele rezultate : ITALIA — __
MANIA 2—1 (1—0), pentru învingă
tori a înscris Fiorini (2), iar pentru 
formația română Lupău ; BELGIA — 
SPANIA 1—1 (1-0).

Porta- 
cali-

DE 
j pre- 

încă 
urmă-

RO-
te spera în obținerea unui suc
ces și la J.O. de la Montreal, 
cu condiția să folosească tacti
ca cea mai potrivită. Despre 
Natalia Andrei se poate spune 
că, în 1975, cursele pe care le-a 
pierdut s-au datorat aproape 
exclusiv tacticii greșite pe care 
a adoptat-o, fie în fața Niko- 
linei Ștereva la Balcaniadă 
(4:15,10 — 4:15,55), fie în fața 
vest-germanei Ellen Wellmann 
la campionatele universitare, 
fie, de două ori, în fața Wal- 
traudei Strotzer-Pohland (năs
cută 1952), la meciul R.D.G. — 
România (4:09,4 — 4:09,5) și la 
finala Cupei Europei. Și pen
tru că veni vorba de Strotzer, 
este de subliniat saltul de ca
litate marcat de ea (4:17,3 în 
1973, 4:13,2 In 1974 și 4:08,0 în 
1975). Asemenea salturi au mai 
înregistrat, față de anul pre
cedent : Francie Larrieu (n. 
1952) — S.U.A. 4:09,9 — 4:08,5, 
Marie-Frantoise Dubois (n. 
1948) — Franța, 4:12,0 — 4:08,6, 
Ulrike Klapezynski (n. 1953) — 
R.D.G. 4:09,9 — 4:08,8, Nina 
Holmen (n. 1951) — Finlanda 
4:11,6 — 4:08,9, Gabriela Dorio 
(n. 1957) — Italia 4:12,1 —
4:09,1 etc.

An-
în-

la
Ger- 

Veise 
pentru oaspeți, respectiv 

(min. 90).
★

VIZITA din Argentina, 
Neuberger, conducătorul Co-

DUPĂ 
Hermann 
misiei speciale a F.I.F.A., o declarat 
că va face un raport favorabil pri
vind stadiul lucrărilor de organizare 
de către Argentina a C.M.. Apoi, la 
Ciudad de Guatemala sa va trece la 
alcătuirea grupelor preliminare ale 
C.M. din 1978 (tragerea la sorți — 
azi). Rapoartele diferitelor comisii 
ol. F.I.F.A. vor fi examinate într-o 
țedință prezidată de Joao Hovelange.

COMISIA de disciplină a U.E.F.A. 
a suspendat pe trei etape pe George 
Fleming (Dundee United), pentru 
acte nesportive grave în meciul cu 
F.C. Porto. Au mai fost suspendați 
pentru una sau două etape Zambo 
(Ujposti Dozsa), Martin (Benfica), 
Chinaglia (Lazio), Nicolici (Steaua 
rație Belgrad). Apelul federației Tur
ciei, care a cerut reiucarea, pe un 
teren neutru, a meciului Irlanda — 
Turcia (4—0), întrerupt din cauza 
unor incidente provocate de specta
tori, a fost respins, deoarece 
U.E.F.A. a considerat că desfășura
rea partidei nu a fost influențată de
cisiv. In schimb, jucătorii Martin (Ir-

DE PENTATLON MOOEIIN
Morgunova (U.R.S.S.) 
Waitz (Norvegia) 
Kazankina (U.R.S.S.) 
Strotzer (R.D.G.) 
Andrei (România) 
Larrieu (S.U.A.) 
Dubois (Franța) 
Wellmann (R.F.G.)

Klapezynski (R.D.G.);
■Holmen (Finlanda); 4:09.0

4:09,1
Merrill

4:10,3 Cacchi (Italia) ; 
(Bulgaria) ; - ---

4:06,0 
4:07,5 
4 “ ‘
4
4
4 
4 
4:08,7 
4:08.8 
4:08,9 
Pehlivanova (Bulgaria) ; 
Dorio (Italia) ; 4:10,6
(s.u.a.) ; _____  .
4:11,1 Ștereva (Bulgaria) ; 4:11,2
Allison (M. Britanie); 4:11,4 Pur
cell (Irlanda) si Knutsson (Sue
dia) ; 4:11.5 Wright (Canada).
• Record mondial și european: 

4:01,4 Ludmila Braghina (URSS) 
Milnchen 9.9.1972 O Rezultate 
J.O. : 1968 — nu s-a desfășurat; 
1972 — 4:01.4 Braghina (URSS), 
4:02,8 Hoffmeister (R.D.G). 4:02.9 
Cacchi (Italia), 4:04,1 Burneleit 
(R.D.G.). 4:04.8 Carey (M. Brit.), 
4:05,1 Kaizer

:07,9 
:08,0 
:08,4
:08,5
:08,6

(Olanda).
1971 ’72 ’73 ’74 ’75

- 5
- 5
- 2
- 1
1 3
4 2

1
1

1
1
2

2
.3

1

3
7

4
2
5
1
7

5 18 6 16 19
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Kazankina — U.R.S.S. 4:14,8, 3. 
Wellmann — R.F.G. 4:16,2, 4. 
Panghelova — U.R.S.S. 4:16,5, 
5. Klapezynski — R.D.G. 4:18,4) 
după care, in aer liber, a ob
ținut o serie de succese remar
cabile. Ea și-a îmbunătățit re
cordul cu mai bine de 2 se
cunde (4:10,5 — 1974 și 4:08,4 
— electric — 1975). Ameliorin- 
du-și încă viteza, Natalia poa-

Romeo VILARA
Vladirnir MORARU

PE SCURT • PE
BASCHET A Selectionala Iu

goslaviei si-a început turneul In 
S.U.A. jucînd la Greenville (Ca
rolina de Sud) cu echipa Univer
sității Furman. Baschetbalistii 
oaspeți au obtlnut victoria 
scorul de 109—73 <61—50)

BOX a Echipele S.U.A. 
U.R.S.S,. alcătuite din pugilisti 
categoria grea, s-au întilnit 
Cincinnati. Boxerii sovietici 
repurtat victoria cu scorul 
7—2 (s-au disputat 9 întilnirl). In 
primul meci echipa americană 
ciștigase cu 6—4. Al treilea meci 
se va disputa la 22 noiembrie 
în orașul Las Vegas.

CICLISM • La Ciudad de Me
xico. italianul Silvano Pellicier 
a stabilit un nou record mondial 
al orei pentru amatori, cu 40 
km.

HANDBAL • La Bonshaim. în 
meci amical feminin de handbal:

cu

CIUDAD DE MEXICO, 1» (A-
gerpres). — Campionatul mon
dial de pentatlon modern a con
tinuat cu desfășurarea probei de 
înot, care a revenit canadianului 
John Hawes, cu timpul de 3:26,4 
(1 224 p). După desfășurarea a- 
cestei probe (cea de-a patra), în 
clasamentul general individual 
conduce Pavel Lednev (U.R.S.S.), 
cu 4104 p, urmat de maghiarul 
Tamas Kancsal — 4 008 p și Jim 
Fox (Anglia) — 4 082 p. Pe e- 
chlpe, lideră este formația Un
gariei — 12 006 p, iar pe locul 
secund se află S.U.A. — 11 720 p, 
urmată de R. F. Germania — 
11.696 p.

Proba de tir — disputată în ziua 
anterioară — a fost cîștigată de 
sportivul vest-german Exel sta- 
mann, cu 1 083 p, secundat de 
Anghel Pepelinakov (Bulgaria) — 
1 055 p.

SCURT @ PE SCURT • PE SCURT
R.F. Germania 12—10U.R.S S.

(10—7).
HOCHEI © La Herisau; 

tia — Italia: 2—2 (0—1. 2—1. 0—0).
MOTO • Federația Internațio

nală de specialitate a dat publi
cității clasamentele finale ale 
C.M. de motocros. în care titlu
rile au revenit sportivilor belgi
eni: 550 cmc — R. Coster: 250 
cmc — H. Everts; 125 cmc 
Rahier.

TENIS • La Buenos Aires. în 
ultima finală (dublu bărbați): 
P-anatta. Bertolucci — Fassben
der, Pohmann 7—6. 6—7, 6—4. • 
A Început turneul de la Calcutta: 
Amritrai — Ruffels 4—6, 7—6, 
6—4; Kronk — Mukerjea 6—1, 
6—0; Barazzutti — Menon 6—3, 
6—4. Cahill — Simpson 6—2. 6—2.

TENIS DE MASA • Selecțio
natele R.P. Chineze au susținut 
la Belgrad o dublă întilnire în 
compania echipelor iugoslaviei.

Elve-

G.

In ambele întilniri victoria a re
venit oaspeților: 5—1 
lin si 5—0 Ia feminin, 
spectaculos meci. Li 
întrecut cu 2—1 pe
Unicul punct al gazdelor a fost 
realizat de Surbck. care l-a În
vins cu 2—1 pe Li Peng.

la mascu- 
în cel mal 
Peng I-a 
StipancicL

ȘAH 4» Turneul feminin de la 
Halle (R.D. Germană) s-a înche
iat cu victoria maestrelor Annett 
Michel. Brigitte Hofmann (ambe
le R.D. Germană) si Irina Levi
tina (U.R.S.S.) — li n (din 11». 
Șahista româncă Emilia Chis s-a 
clasat pe locul 9. cu p. •
Meciul U.R.S.S. — iugoslavia a 
continuat la Odessa. In turul pa
tru: Vaganian — Kovacevici 1—0; 
GufeLd — Rajkovici 1—9: Holmov 
— Gligorici 1—0: Vukici — Ro- 
manișin și Ivkov — Alburg re
mize. După patru runde, scorul 
este de 15—9 pentru sovietici.
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