
LUCRĂRILE SESIUNII
MARII AUUNARI NAȚIONALE

Joi dimineața au inceput lu
crările celei de-a 2-a sesiuni 
din cadrul celei de-a 7-a le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România.

în aplauzele puternice ale 
deputaților și invitaților, în lo
jile oficiale iau loc tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, to
varășul Manea Mănescu, to
varășa Elena Ceaușeseu, to
varășii Ștefan Voitec, Emil 
Robii, Cornel Burtică, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Glieorglie Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Vasile Vilcu.

In sală se află membri su
pleanta ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii sînt pre
zent i numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții 
științifice, culturale și artistice, 
ziariști români și corespondenți 
ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolac 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Pentru actuala sesiune. Ma
rea Adunare Națională a adop
tat următoarea ordine de zi :

1. — Proiectul Legii privind 
sistematizarea, proiectarea și 
realizarea arterelor de circula
ție in localitățile urbane și ru
rale.

2. — Proiectul Legii retribui
rii muncii în unitățile agricole 
cooperatiste.

3. — Proiectul Legii cu pri
vire la producția bunurilor ali
mentare.

4. — Proiectul Legii creșterii 
și ameliorării animalelor.

5. — Proiectul Legii privind 
regimul tăierii animalelor.

6. — Proiectul de Lege pen
tru adoptarea Planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială pe anul 1976.

7. — Proiectul de Lege pen
tru adoptarea Bugetului de stat 
pe anul 1976.

8. — Proiectele de legi pen
tru aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat.

Din însărcinarea Consiliului 
de Miniștri, tovarășul Iosif 
Uglar, președintele Comitetului 
pentru problemele consiliilor 
populare, a prezentat proiectul 
Legii privind sistematizarea, 
proiectarea și realizarea artere
lor de circulație în localitățile 
urbane și rurale.

In ședința de după-amiază. 
deputatul Dumitru Coliu, pre
ședintele Comisiei pentru con
siliile populare și administrația 
de stat, a prezentat raportul 
comisiilor permanente ale 
M.A.N. care au examinat și 
avizat proiectul de lege.

După ce a discutat, pe arti
cole, proiectul,- Marea Adunare 
Națională a adoptat in unani
mitate, prin vot deschis, Legea 
privind sistematizarea, proiec
tarea și realizarea arterelor de 
circulație în localitățile urbane 
și rurale.

în încheierea primei părți a 
sesiunii, tovarășul Nicolae 
Giosan a anunțat că proiectele 
de legi înscrise la celelalte 
puncte de pe ordinea de zi, din
tre care unele se află în dez
batere publică, ca și alte pro
iecte de legi ce se vor primi 
la Biroul M.A.N., urmează să 
fie examinate de către comi
siile permanente de resort și 
apoi vor fi supuse Marii Adu
nări Naționale.

Data reluării în plen a lu
crărilor sesiunii va fi anunțată 
ulterior.
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I Azi, la sala Dinamo

î DINAMOVIADA DE GIMNASTICĂ, 

10 COMPETIȚIE DE REAL INTERES
In organizarea clubului Dina- 

’ mo București (care beneficiază 
Ide sprijinul substanțial al fe

derației române de specialita
te), azi începe în Capitală cea 

Ide a XIII-a ediție a Dinamovia- 
dei de gimnastică, întrecere cu 
caracter internațional, care reu
nește sportivi de valoare din I șapte țări socialiste europene, 
incontestabil, competiția reține 
atenția specialiștilor și a publi- 

Icului larg bucureștean, dată fi
ind prezența în concurs a unor 
sportivi cu prestigioase cărți 
de vizită, cu rezultate remarca- I bile repurtate în arena euro
peană.

I Campionul mondial și euro
pean Dan Grecu, lider in
contestabil al echipei Dinamo

I România și unul din favoriții 
întrecerii masculine, recent cîș- 
tigător în meciul cu echipa I Cehoslovaciei, Imre Molnar, 
component de bază al reprezen
tativei Ungariei, unul din spe
cialiștii de elită al calului cu I minere, clasat pe locuri frunta
șe Ia acest aparat in multe 
competiții internaționale, Jiri 

INetusil și Ladislau Morava, pe 
care i-am urmărit' și în recenta 
confruntare dintre echipele
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Component al e- 
chipei reprezenta
tive a tării și al 
formației Dinamo 
București, Ștefan 
Gall a avut in a- 
cest an evoluții re
marcabile, atestind 
forma bună pe 
care a atins-o in 

acest sezon

României și Cehoslovaciei — 
iată doar citeva nume care re
țin cu precădere interesul celor 
care vor veni la sala Dinamo să 
urmărească disputa pentru în- 
tiietate a gimnaștilor.

Dinamoviada va desemna în
vingători atit pe echipe cit și 
la individual, la feminin și la 
masculin concurenții urmînd 
a evolua numai cu exerciții li
ber alese, fapt ce asigură în
trecerii o notă în plus de spec
taculozitate.

După cum am mai anunțat,

Vineri 21 noiembrie 1975

uncie echipe vor participa atit 
la feminin cit și la masculin : 
Dinamo România, Dinamo 
U.R.S.S., Dynamo R. D. Ger
mană, Gwardia Polonia și Lev- 
ski-Spartak Bulgaria, în timp 
ce Dozsa Ungaria și Ruda 
Hvczda Cehoslovacia vor parti
cipa numai in concursul mas
culin.

Azi vor evolua gimnaștii, de 
la ora 17, mîine gimnastele 
(ora 17), iar duminică diminea
ță (ora 10,30) vor avea loc fina
lele pe aparate.

Marginalii la a XlV-a etapă a Diviziei A la fotbal

FRĂMÎNTĂRI MARI ÎN CLASAMENT,
REPORTAJUL NOSTRU

SUB APARENȚA
Etapa a XlV-a s-a arătat fa

vorabilă gazdelor care au cîști- 
gat 17 din cele 18 puncte puse 
in joc. Aparent, deci, o zi de 
campionat calmă, cu rezultate 
în general scontate, la care da
că e să adăugăm și poziția ne
schimbată în clasament a celor 
două principale pretendente la 
titlu, Steaua și Dinamo, am ti 
tentați să credem că, în ur
mă cu două zile, nu s-a întîm- 
plat mai nimic deosebit. Și to
tuși, la o privire analitică mai 
atentă, o serie de elemente de 
conținut care caracterizează, de 
regulă, o etapă importantă nu 
pot trece neobservate și nici 
neevidențiate.

De aceea, ne propunem în 
rindurile care urmează o scurtă 
trecere in revistă a ceea ce a 
adus interesant, pe alocuri, și 
inedit, etapa a XIV-p ; un fel 
de inventar al observațiilor ca
re se desprind în urma celor 
9 meciuri disputate miercuri. Și 
vom începe făcînd o primă re
marcă privind clasamentul, în 
cadrul căruia s-au produs mari 
frămîntări, care au avut drept 
consecință modificări însemna
te — unele chiar spectaculoase 
— pe toate treptele, de la po
ziția a treia la a 18-a inclusiv.

UNEI ZILE COMPETITIONALE CALME

Aglomerație in careul Jiului și apărătorii echipei oaspete rezolvă 
situația. (Fază din meciul „U“ Cluj-Napoca — Jiul)

Foto : Ioan LESPUC
Principalele beneficiare ale a- 
cestui proces de reierarhizare a 
echipelor sînt_—_pînă duminică 
cel puțin — 
săltat de pe
Club Bacău 
toare a cite

F. C. Bihor care a 
locul 9 pe 5, Sport 
și Rapid, cîștigă- 

trei locuri. Remar-
Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CAII CEI FRUMOȘI DIN JOSENI
• Pe Valea Bîrgăului nu există bice 9 Cind primarei* 
oficiază ca starter * Amintirile baciului lulius < Remus 

Erșec, sau de ce e bine să înveți sudura...
Autoturismul nostru a tre

buit să dea prioritate cailor. 
Erau vreo cinci-șase. în plină 
zi, piatra șoselei seînteia în 
trapul lor. Cai de efort, zdra
veni, mindri. Mai toți, albi ori 
tărcați, cu crupe late — doi, 
unul lingă altul atingeau mări
mea unui camion. Aveau, însă, 
picioarele subțiri, nervoase. 
I-am așteptat pînă au cotit, în 
centrul satului, la dreapta. Aici, 
la Josenii Bîrgăului, unde ne 
aflam, avea să se desfășoare 
un concurs de călărie...

Noi, oameni ai orașului, ve
dem cai, dacă-i mai vedem, 
doar minați de la urmă. Adesea 
cu furie și strigăte. Aici, însă, 
pe valea Bîrgăului, nu există 
bice. Caii sînt, încă. încălecați. 

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI, IUGOSLAVIEI Șl SPANIEI

Ei mai au rolul secular de to
varăș de drum. Ii îndeamnă la 
mers doar vorba și călcîiuL 
Aici, pe valea Bistriței ardelene, 
unde duminica, la sărbătoare, 
bărbații mai poartă cușme bru- 
mării și chimire late, aici, Ia 
Joseni, oamenii se mai iau la 
întrecere călare. Ei păstrează 
intr-o formă nouă datina stră
veche de a stabili pe fruntașul 
satului prin voiniceasca înfrun
tare a conducerii calului.

...Primăria din Joseni se află 
la dreapta șoselei Bistrița — 
Vatra Dornei. Cei 2 280 metri al

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

AMd/i. in sala florcasca, la handbal masculin

ROMÂNIA B - FRANȚA
ÎN GRUPA A 8-a PRELIMINARĂ A C. M. DL IOTDAL 1978

Ieri a avut loc la Ciudad de Guatemala 
minare ale C.M. de fotbal 197». Iată

GRUPA I GRUPA A IV-a

După frumosul succes reali
zat in fața echipei Poloniei, se
lecționata secundă dc handbal 
masculin a țării noastre va a- 
pare — astăzi și miine — in 
fața publicului din țară, urmînd 
să întîlnească, în două partide 
amicale, • prima reprezentativă 
a Franței. Cel dinții joc este 
programat astăzi, de la ora 
19. în Sala Floreasca. și va fi 
arbitrat de cuplul maghiar 
Josef Papp — Ladislau Kiss. E- 
chipa română, condusă de an
trenorii Eugen Trofin și Mihai 
Pintea. cuprinde, printre alții, 
următorii jucători ; Muntcanu

și Vasilache (portari) — Ilor- 
nea, Deacu, Durau, Boroș. Bota, 
Cheli, Mironiuc, Folker, Tase, 
Matei, Cornea, Drăgăniță, Bai- 
ean și Dan Petru. Partida re
vanșă are loc mîine, în Sala 
Victoria din Ploiești, de la ora 
18,15.

★
Ieri a avut loc în localitatea 

bulgară Lovcci prima manșă a 
dublei întilniri dintre reprezen
tativele masculine ale Bulgariei 
și României. Partida s-a în
cheiat cu victoria handbaliștilor 
noștri : 30—22 (15—13).

Polonia Olanda
Portugalia Belgia
Danemarca 
Cipru Irlanda de Nord 

Islanda
GRUPA A ll-a

Italia GRUPA A V-a
Anglia 
Finlanda

Bulgaria 
Franța

Luxemburg Irlanda
GRUPA A 111-a

R. D. Germană
GRUPA A Vl-a

Austria Suedia
Turcia Elveția
Malta Norvegia

tragerea la sorți a grupelor preli- 
componența grupelor europene :

GRUPA A Vll-a

Scoția 
Cehoslovacia 
Țara Galilor

GRUPA A Vlll-a
Iugoslavia
Spania 
ROMÂNIA

GRUPA A IX-a
U.R.S.S.
Ungaria 
Grecia

Câștigătoarele primelor 
opt grupe din zona euro
peană se califică pentru 
turneul final.

Prima clasată în grupa 
a 9-a va susține un meci 
de baraj cu a treia clasa
tă în turneul final al zo
nei sud-americane. lată și 
alcătuirea grupelor zonei 
America de Sud : grupa 
I : Brazilia, Paraguay*
Columbia ; grupa a 2-a : 
Uruguay, Bolivia, Venezue
la : grupa a 3-a : Chile* 
Peru, Ecuador. Ciștigătoa- 
rele celor trei grupe par
ticipă la un turneu, iar pri
mele două clasate se cali
fică pentru turneul final.

Grupele din celelalte 
zone geografice, în zia~ 

rul nostru de miine.
Toate partidele preliminariilor se disputâ între l fa» 

«uarie 1976 și 31 decembrie 1977.



in campionatul de ciclocros

ALERGĂTORII DIN
O primă și îmbucurătoare 

observație privind campionatul 
republican de ciclocros, desfă
șurat recent în Poiana Brașov 
este aceea că, de data aceasta, 
alergătorii din provincie au a- 
vut în întreceri un rol deose
bit de activ, reușind să pună 
în dificultate marea majorita
te a cicliștilor bucureșteni. De 
altfel, victoria lui Andrei An
tal, de la CIBO Brașov, la ju
niori mari, a lui Ion Vintilă. 
de la Petrolul Ploiești, la ju
niori mici, cit și buna compor
tare a lui Nicolae Andronache 
de la Metalul Plopeni care, în 
proba seniorilor, a cedat con
ducerea cursei dinamovistului 
Vasile Sclejan abia pe ultimii 
metri ai întrecerii, vorbesc de 
la sine despre contribuția re
marcabilă a reprezentanților 
provinciei la dinamizarea pro
belor și reușita pe ansamblu a 
ultimei ediții a campionatului 
de ciclocros.

Cicliștii din provincie s-au 
pregătit pentru recent încheia
tul campionat cu o atenție și 
o perseverență care-i onorea
ză. Aproape nu a existat cursă 
de ciclocros, desfășurată în a- 
ceastă toamnă în Capitală, la 
startul căreia să nu fi întîlnît 
și reprezentanții cîtorva centre 
din provincie. Aceștia au venit 
în București, convinși fiind că 
aici vor avea de învățat de la 
mai experimentații lor colegi și 
au învățat atît, încît, la multe 
dintre concursuri, oaspeții au

• UN NUMĂR MARE de elevi 
ploieșteni, de la Liceul „I. L. Ca- 
ragiale", Grupul școlar chimie și 
Școala profesională auto, au 
participat la o acțiune de mun
că patriotică la bazinul acoperit. 
Ei au dizlocat aproape 100 mc de 
pămînt și au ef.ectu.at alte munci 
pentru construirea unui bazin de 
12,5X12,5 m. o LA LICEUL AGRO
INDUSTRIAL din Brănești (jud. 
Ilfov), unde s-a construit nu de 
mult o frumoasă sală de sport, 
funcționează un centru de ini
țiere la lupte greco-romane. Cu 
sprijinul Federației române de 
lupte și a conducerii liceului (di
rector — Marcu Ștefănescu, di
rector adjunct ,— Valeria Bejan) 
centrul are la dispoziție toate 
instalațiile necesare, inclusiv o 
sală de forță. Antrenorul Vasile 
Constantinescu și instructorul 
Petre Banciu pregătesc aici 60 de 
tineri și au deja formată o gru
pă de avansați. © RECENT LA 
MIERCUREA CIUC s-a disoutat 
ediția ’75 a „Cupei Ciucaș'* la 
șah, competiție organizată de 
CJ.E.F.S. Harghita. In urma re
zultatelor înregistrate (Brașov — 
Harghita 5—3, Brașov — Covasna 
6,5 — 1,5 și Harghita — Covasna 
5—3) pe primul loc s-au clasat 
șahiștii brașoveni cu 4 p. 0 ETA
PA JUDEȚEANĂ din „Crosul fe
telor”, desfășurată în centrul ora
șului Suceava, a reunit la start 
peste 1 000 de sportive. Printre 
cîștigătoare s-au numărat Ga
briela Mihalcea (Lie. V. Dornei), 
Penelopia Porumb (Inst. pedag. 
Suceava), Oltea Peiu (Filatura 
Cîmpulung Moldovenesc) și Du- 
mitrita Truscan (Voința Suceava).
• ODATA CU DISPUTAREA ce
lui de al 10-lea concurs, s-a în
cheiat „Decatlonul de orientare 
Cibinium ’75”, la care au partici
pat 16150 de elevi și tineri din 
Sibiu. La licee a cîștigat forma
ția Liceului pedagogic — care o 
primit cupa oferită de gazeta 
„Tribuna Sibiului”, iar la pionieri 
echipa Școlii generale nr. 12 — 
răsplătită cu o cupă de către 
săptămînalul în limba germană 
„Die Woche”. • LICEUL INDUS
TRIAL DE CONSTRUCȚII din Vas
lui a organizat prima .ediție a 
„Cupei prieteniei" la handbal 
băieți. Pe primele locuri s-au cla
sat echipele de la Liceul indus
trial de construcții, Liceul Mihail 
Kogălniceanu și Școala profesio
nală de ventilatoare — toate din 
Vaslui. O COMITETUL JUDE
ȚEAN COVASNA AL U.T.C. a or
ganizat pe arena Constructorul 
competiția dotată cu „Cupa tî- 
norului popicar". Dintre cei 60 
de concurenți, pe primele locuri 
s-au situat : Etelka Biro (Mereni) 
și Agoston Dezso (Arcuș). • Edi
ția inaugurală a „Cupei cefe
ristului” la fotbal de la Adjud a 
revenit echipei Vagonul, de la 
complexul feroviar din localitate. 
La start s-au aliniat 20 de for
mații. • IN ORAȘUL ALEXAN
DRIA a început construcția unei 
săli de sport cu 1 000 de locuri.

CORESPONDENȚI : M. Ion, D. 
Moraru-Slivna, V. Pașcanu, M. 
Andrici, I. lonescu, M. Florea, 
Gh. Briotâ, Al. Sîrbu și M. Do- 
garu.

telex). —

deschis, ofensiv al junio-

victoria a

ale
Plo-

*jfc

Antal (CIBO Brașov)Andrei

A HOCHEIULUIDE PRACTICARE
circuital competiționalTimișoara și Ploiești în

specializate

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

FARA PUBLIC?DE CE BASCHET

Calin ANTONESCU

Juniorii 
Brașov.

înscrie 
Bacu- 

fapt

se par cu totul

același circuit : 
Miercurea Cine, 
poate contribui la dez- 
acestei atît de fru- 

discipline

mari pe traseul campionatului de ciclocros dm Poiana 
întrecerea o va ciștiga.............................”

asociației organizatoa- 
frunte cu inimosul an- 
Martie Ștefănescu) ar

depășească gazdele... 
la „Cupa

care încurajau fre- 
gazdă erau cîteva 
de la Școala ge-

face 
dis- 

dato- 
cum 

„labirin-

să' se dispute 
în
va
în

orașe :

acest fel, 
însemna 

hochei pentru două
Pioieștiul, unde, 

va fi

de a- 
în cen- 
sezonul 
sezonul

reușit să 
Așa s-a. întîmplat 
Olimpia",’ unde Ion Vintilă (Pe
trolul Ploiești) a cucerit primul 
loc în proba juniorilor mici, ca 
o săptămînă mai tirziu, la „Cu
pa Steaua", Aurel Bobeica (Pe
trolul Ploiești) și Marian Pe
trescu (Hidrotehnica Constanta) 
să facă aceeași ispravă, primul 
în compania juniorilor mari, iar 
al doilea în aceea a celor mici. 
Și șirul exemplelor poate con
tinua.

în cronica campionatului de 
ciclocros am amintit în cîteva 
cuvinte, ca pe un fapt lăuda
bil, buna organizare asigurată 
întrecerilor de către asociația 
sportivă CIBO Brașov. Reve
nim astăzi. în această privin
ță, cu cîteva amănunte. Arbi
trul international Octavian 
Amza, care a oficiat în cadrul 
mai multor campionate mon
diale de ciclism, printre care și 
un campionat de ciclocros, a a- 
preciat că traseul recentelor a- 
lergări, ales și marcat de teh-

Campionatele naționale de bas
chet sînt în plină desfășurare și 
prin noua formulă de disputa
re, cu meciuri duble, întrecerile 
au devenit mai interesante. Am 
asistat la sfîrșitul săptămînii tre
cute la două partide între Poli
tehnica și I.E.F.S., în care tinerii 
jucători ai ambelor echipe s-au 
străduit mult, și au reușit într-o 
bună măsură, să ridice nivelul 
calitativ al celor două dispute. 
Din păcate însă, eforturile aces
tor sportivi nu au putut fi apre
ciate pe cît ar fi meritat, în- 
tîlnirile respective desfășurîn- 
du-se în fața unor tribune de
zolant de pustii, numărul celor 
aflați în sala Floreasca, atît sîm- 
bătă după-amiază, cît și dumi
nică dimineața, fiind de ordinul 
zecilor. într-un alt meci care o- 
punea pe Olimpia fostei campi
oane feminine, Politehnica, în 
sala primei echipe, singurele

CAII CEI FRUMOȘI DIN JOSENI
(Urmare din pag. I)

S-au adunat

vîrfului Inău se arată înzăpeziți 
prin capul străzii — pietruiala 
îți dă dreptul să n-o mai nu
mești uliță. Prin capul străzii 
și printre dealuri domoale, în
cărcate de meri.
aici vreo 200 de oameni, spec
tatori, și ' '
mă, își 
în port 
tesc în 
pe jos

ei, mai la ur- 
sfios. neveste

mîini o- 
degrabă 

rodească 
nr. 1 al 

loan

printre 
fac loc,
specific. Călăreții ro- 
jur strunindu-și caii, 
e trasă o linie cu 

var și stă scris START, stîn- 
gaci, tremurat. încercare artis
tică nereușită a unei 
bișnuită să țină mai 
unealta care face să 
pămîntul. Personajul 
concursului este primarul 
Pop, care oficiază mai întîi ca 
starter. Ioan Suciu. tehnician 
veterinar și președinte al aso
ciației sportive, organizează ple
cările. Dumitru Vrinceanu, das
căl de sport, face ordine în foile 
de concurs în care s-au înscris 
aproape 60 de flăcăi. Flăcăi p 
însă, un fel de a spune. Pentru 
că printre ei se află și Ion Hol
bară, de- 16 ani, dar și Nicolae 
Păvălean de 54, sau Ilie Jolcă, 
în floarea vîrstei și cu copii 
înalți cit el. Aici, la Joseni, 
iscusința de a te face una cu 
calul nu are limită de vîrstă.

— Așa e acum și așa a fost 
de cind ne știm, la noi, ne con
tinuă prin cuvinte gîndurile vi- 

nicienii 
re (in 
trenor 
putea găzdui orice cursă pe te
ren variat, de talie mondială. 
Și, intr-adevăr, traseul s-a pre
zentat fără reproș. I-au adus 
elogii absolut toți antrenorii 
noștri și în aceeași măsură l-au 
elogiat și sportivii, deși cu to
ții au fost de acord că nici
odată pînă acum nu s-a concu
rat pe o „pistă" atît de difici
lă. în ce a constat buna ale
gere a traseului ? în aceea că 
pe orice porțiune a lui (și mă
sura 3 000 m) se puteau 
depășiri și că oricît de 
trat ar fi fost un ciclist, 
rită marcajului, nu avea 
să se rătăcească prin 
turile" sale. Iată motivul care 
ne-a determinat să acordăm ci
cliștilor din provincie și orga
nizatorilor acestui campionat, 
nota maximă : 10.

spectatoare 
netic formația 
zeci de fetițe 
nerală nr. 69.

Lucrurile ni 
nefirești. Trei echipe universitare 
reprezentînd Institute din Capitală 
cu mii de studenți (și printre a- 
ceștia numeroși iubitori ai spor
tului, chiar și ai baschetului) 
joacă într-un inexplicabil anoni
mat. Sportivii și sportivele res
pective fac eforturi evidente, își 
sacrifică cea mai mare parte a 
timpului lor liber în această fru
moasă activitate, căutînd să re
prezinte cu demnitate cluburile 
de care aparțin. Și atunci, de cc 
atîta indiferență ? Oare asociați
ile studențești din aceste Institu
te nu pot găsi cîteva mijloace 
simple pentru a reînvia faimoa
sele „galerii", care contribuiau 
efectiv la succesul unor pasio
nante meciuri de baschet ? (a. v.)

cepreședintele Consiliului popu
lar comunal, Vasile Hagiu. Nu
mai că lucrurile au și evoluat, 

întrecerea se

se 
de 

văd

înainte vreme, 
disputa in bloc, pe islazul co
munal. Acum ne-am pus in pas 
cu vremea : se pleacă in serii 
de cite cinci călăreți, ciștigătorii 
își dispută semifinalele, iar apoi 
finala. Ca la Olimpiadă, cu po
dium, cu steaguri...

Tras Ia o parte de forfotă, un 
bătrîn își poartă cu fală dece
niile : e născut în 1894. I 
spune baciul Iulius. „Nu-s 
aici, vreau insă să-i mai 
din cind in cind pe cei tineri. 
Pe vremuri, veneam, mă intre- 
cearrT și eu și plecam inapoi. 
Fără să cobor din șa". Octoge
narul trăiește sus, la crucea 
munților, în Piatra Fîntînele, 
sat înalt de munte, unde există 
— ne spune — o pîrtie de schi. 
Baciul nu scapă nici un con
curs în care „feții" din satul 
său se întrec cu alții, din alte 
sate. Casa lui spațioasă găzdu
iește de fiecare dată cu masă 
și odihnă cîte 15—20 de copii : 
dragoste de bunic pentru nepo
ții lui de sînge. Vorbele așezate 
ale acestui om născut în alt 
secol trezesc un nou portret în 
mintea reporterului. La Lechin- 
ta. comună mare cu 7 000 de 
locuitori, un profesor de sport, 
Remus Erșec, a învățat să su
deze, pentru a construi din țea
va o tribună la terenurile din 
curtea școlii. Sînt. toate, așezate

La handbal juniori și junioare ÎXWWWWWWWWI

Dublă victorie a selecționatelor României 
in întilnirile cu reprezentativele R.D.G

BERLIN, 20 (prin
în orașul Schwedt s-au dispu
tat, miercuri seara, cele două 
confruntări dintre selecționatele 
de juniori și junioare ale R. D. 
Germane și României. Jucînd ' 
foarte bine, mai ales din punct 
de vedere tactic, sportivii ro
mâni au obținut victoria în am
bele confruntări. Numeroșii 
spectatori au fost pe deplin sa- 
tișfăcuți de ambiția cu care ce
le patru echipe și-au apărat 
șansele și au aplaudat deseori 
jocul ' ' ' . ' ’ ' '
rilor și junioarelor din Româ
nia.

în primul meci, 
revenit formației române

Semnalam într-un material, 
apărut nu de mult în coloanele 
ziarului, că, deși baza materia
lă a hocheiului românesc s-a 
lărgit considerabil, totuși aria 
lui geografică a rămas restrîn- 
să. Se preciza atunci că marile 
acțiuni și competiții din acest 
sport continuă să se 
doar pe 
rești — 
care nu 
voltarea 
moașe și dinamice 
sportive.

Semnalul critic lansat de zia
rul nostru nu a rămas, insă, 
fără ecou. Biroul federal, luînd 
în discuție calendarul jocurilor 
internaționale care vor avea loc 
în acest sezon în țara noastră, 
a decis — printre altele — ca 
unele din manifestările 
cest gen 
tre noi. 
1975/1976 
de debut 
noi 
nu peste multă vreme, 
dat în folosință un patinoar ar- ■ 
tificial excelent dotat pentru a 
putea găzdui chiar și competi- . 
ții de amploare și Timișoara, 
unde există de mai multă vre
me un patinoar artificial, care 
trebuie însă amenajat și pregă
tit pentru hochei.

După cum se vede, forul nos
tru de specialitate și-a propus , 
pentru acest sezon să activeze 
doar două centre. Nu este prea 
mult. Este. în schimb, un an
gajament foarte realist, care 
poate fi îndeplinit, determi- 
nîndu-se astfel un progres sim
țitor în dezvoltarea hocheiu
lui. Pentru aceasta, trebuie să 
se acționeze însă perseverent, 
sprijinind prompt din punct de 
vedere tehnic și al 
sumare primele secții, 
vor întîrzia — desigur 
apară, atît la Ploiești, 
la Timișoara.

dotării 
ce nu 

să 
șicit

plane : nimic nu mai 
dealul pe care, de 
era, se dădeau copiii 
sania. Nici de tonele

pe spații 
amintește 
abrupt ce 
iarna cu 
de pămînt cărate cu roabele. De 
el și de elevii săi... Și tot de 
pe aici, din Prundu. s-au ridicat 
anul acesta șase copii cu rachete 
de tenis care au cutezat să re
prezinte județul Bistrița-Năsăud 
— nu fără succes — la compe
tițiile naționale ale copiilor.

...Poate că la prima vedere nu 
există nici o legătură, în afară 
de aceea strict geografică. între 
toate aceste fapte și caii, fru
moșii cai din Joseni. Nu este 
așa. Pentru că baciul Iulius și 
armăsarii greu de strunit în
seamnă o istorie veche de se
cole și milenii, iar sudura și 
rachetele de tenis consemnează 
realități ce nu au împlinit încă 
un deceniu. Dar sportul, spiri
tul de întrecere, sub atîtea di
ferite forme. Ie-a unit pe toate.

...Concursul din Joseni s-a 
terminat. Soarele de toamnă se 
află deasupra dealului pe care 
călăreții l-au trecut, mai înainte 
vreme, năluci. Dar oamenii ză
bovesc încă în jurul cailor. Sînt 
atît de mîndri caii lor, incit, 
fără voie, trebuie să consideri 
orice căruță drept o înjosire. 
Probabil că așa simt și oamenii 
locului. Și poate pentru asta, 
sătenii din Joseni spun, la sfîr- 
șitul întrecerii : „Calul ăsta a 
fost cel mai bun și cel mai 
tare !“

a condus tot 
dată echipa

13—11 (7—5), care 
timpul. O singură 
gazdă a avut avantajul 5—4 (min. 
18). Din echipa română s-au 
remarcat în special Răducu 
(5 goluri), Tdriik (3) și Mălai 
(3). Celelalte puncte au fost 
realizate de Cevdaridis și We
ber. în confruntarea dintre e- 
chipele de juniori, ceva mai as
pră și mai echilibrată, succesul 
a fost tot de partea oaspeților : 
15—14 (7—6), prin golurile în
scrise de Dumitrache (4), Stin
gă (3), Bedivan, lonescu și Cio- 
banu cite 2, Croitoru și Oprea. 

Revanșa acestor două jocuri 
este programată vineri (n.r. azi) 
seara tot la Schwedt.

aflat 
drum spre Ljubljana, unde 
zilele de 25 și 26 noiembrie 
susține o dublă confrunta- 

eu selecționata țării gazdă, 
va opri și va oferi amatori- 
de sport un joc demonstra-

începutul va fi făcut 
peste mult timp Ia Timișoara, 
unde Iotul reprezentativ, 
în 
în 
va 
re 
se 
lor 
tiv. Partida va avea loc în ziua 
de 22 noiembrie și, în vederea 
acestui veritabil eveniment pen
tru viața sportivă timișoreană, 
este necesar ca forurile sporti
ve locale să ia din timp toate 
măsurile, solicitînd ajutorul fe
derației de specialitate sau al 
organelor ___ " " ....
CNEFS. în ce privește 
ieștiul, el va intra în circuitul 
hocheiului în luna decembrie, 
cînd publicul local va avea o- 
cazia să urmărească unele din 
jocurile „Turneului celor 6 na
țiuni", atractivă competiție re
zervată ^formațiilor reprezenta
tive de juniori. într-o recentă 
vizită făcută la patinoarul din 
Ploiești, amplasat în imediata 
apropiere a sălii Victoria, am 
constatat că organele locale 
sînt foarte receptive față de 
debutul hocheiului, pregătin- 
du-se să întîmpine acest 
niment așa cum se cuvine.
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SELECȚIONATELE 
dmj'-ii-i AUGUST” din R.P. 
Chineză își continuă turneul în 
țara noastră, evoluînd astăzi, în 
sala Tractorul din Brașov, în 
compania echipei feminine Vo
ința (ora 18,30) și a celei mas
culine C.S.U. (ora 20). © REZUL
TATE DIN DIVIZIA B : mascu
lin : Voința Timișoara — Știința 
Petroșani 85—51 (49—2G), UREM
— Mine-Energie 80—79 (34—39).
Lie. 35 — Universitatea București 
93—62 (56—20). Electrica Fieni — 
Știința Ploiești 94—68 (47—35), Ar
hitectura — P.T.T. 73—62 (34—36), 
Letea Bacău — A.S.A. Bacău 
71—74 (30—43), Știința Mediaș —
C.S.U. Pitești 77—53 (42—25). Co
merțul Tg. Mureș — Sănătatea 
Satu Mare 81—55 (39—22), Uni
versitatea II ’Cluj-Napoca — Di
namo Oradea 60—67 (27—34). CSU 
Galați — Politehnica II Iași 99— 
67 (49—35). Universitatea Craio
va — Olimpia Sibiu 94—76 (53— 
31) ; feminin : Universitatea Cra
iova — Știința Tr. Măgurele 48— 
58 (24—23). Știința Sf. Gheorghe— 
Știința Mediaș 48—63 (25—35) și
61—62 (29—28) — al doilea meci
a fost restanță din etapa a 5-a. 
Constructorul Galați — Lumina 
Botoșani 89—40 (53—24). Univer
sitatea Iași — Știința Constanța 
57—59 (30—29). Voința Tg. Mu
reș — Medicina Timișoara 52—44 
(17—25), Metalul Salonta — Vo
ința Oradea 64—55 (23—17, 53—53). 
Medicina București — Arhitectu
ra 37—77 (13—30), Politehnica II
București — Olimpia II Bucu
rești 72—48 (44—20). Cu aceste
jocuri s-a încheiat primul tur al

competiției, 
cepe chiar 1 
tămîni.
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Sirabătă, 22 noiembrie, 

ora 14.35 : HANDBAL-MA- 
GAZIN : avancronică la a- 
propiatuJ campionat mondial 
feminin ; R.F.G. — Selec
ționata lumii și R.F.G. — 
România (selecțiuni înregis
trate din întilnirile masculi
ne de la Dortmund și Saar-

brucken) - 
zată de Cri

Duminici 
ora 16,00 : 
ța — Rom 
european) 
rectă de I 
mentator :
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cu care se mișcă și execută 
tot ce e de executat în 
sportul acesta infernal e ad
mirabilă, amîndoi duc spec
tacolul la artă, că nici nu 
merită să discuți ore întregi 
care-i mai bun I In urmă cu 
doi ani, după F.I.L.T.-ul de 
la Barcelona, unde Năstase 
se juca „rău" și nemilos cu 
Connors,
va veni vremea cînd Jimmy 
acesta îi va lua meciuri celui 
aflat atunci în culmea glo
riei, periclitat pe vremea 
aceea doar de unul, Stan 
Smith... (Unde e azi Smith, 
față de Năstase ?). In doi- 
trei ani, cine-l va „avea" 
pe Connors, care oricum ne 
va lăsa

rău
scriam liniștit că

!
I
I
I
I
I
I
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ÎNAINTEA MECIULUI DE IA BUCUREȘTI

12 JUCĂTORI DE LA DINAMO KIEV
IN LOTUL ECHIPEI U.R.S.S.!

CLASAMENT Corespondență din Moscova
Așa cum se știe, la sfîrșitul săptămînii viitoare, simbătă 29 

noiembrie, va avea loc la București meciul amical dintre primele 
selecționate ale României și Uniunii Sovietice. A doua zi, dumi
nică 30 noiembrie, la Galați, se vor întîlni echipele de tineret ale 
celor două țări.

Pentru a vă 
al U.R.S.S., al 
mai jos :

Iași confirmă forța sa oicasivă 
pe teren propriu, Universitatea 
Craiova — cu "Oblemenco goi- 
geter absolut al fotbalului ro
mânesc avînd la activ în mo
mentul de față 158 de goluri 
marcate — pare să-și fi recă
pătat echilibrul tactic și mo
ral. în timp ce „Poli" Timișoa
ra, cu un alt fost brașovean 
în formație (Șerbănoiu) încear
că să ne convingă tot mai mult 
că este pe punctul de a depăși 
definitiv perioada de criză în 
care s-a aflat pină nu de mult.

La capitolul insatisfacțiilor 
notabile, de ordin general, ale 
etapei de miercuri am putea 
înscrie : 1) nivelul mediocru al 
jocurilor ; 2) eficacitatea scă
zută ca urmare, în special, a 
slabului randament ofensiv a! 
echipelor în deplasare care, în 
8 din 
marcat 
menea.

cabile sînt și ascensiunile în
registrate de Politehnica Iași, 
Universitatea 
studențesc și U.T.A., ca și per
formanța Jiului care, grație re
mizei obținute în deplasare în 
fața Universității Cluj-Napoca, 
a predat „lanterna roșie" unei 
alte reprezentante a orașului de 
la poalele Feleacului, C.F.R.

Au fost însă, pe de altă par
te, și formații cărora înfrînge- 
rile suferite le-au provocat că
deri accentuate pe verticala 
clasamentului : A.S.A., F. C.
Constanța și F. C. Olimpia cu 
cite patru trepte fiecare : F. C. 
Argeș și F.C.M. Reșița, cu cite 
trei. ~ 
sate, 
mas 
ciuda 
dimensiuni 
terioare. Steaua, la cea de-a 
doua înfrîngere a sa din ac
tualul sezon, își încheie, cu a- 
cest prilej, și ciclul de 12 me
ciuri în care nu a cunoscut e- 
șecul. Militarii bucureșteni re
simt, evident, lipsa din echipă 
a cîtorva dintre „piesele lor 
grele" (Dumitru, Stoica, Anghe- 
lini, Zamfir), lucru care expli
că în bună măsură randamen
tul colectiv sub cota posibili
tăților. La Dinamo, în schimb, 
apare un fenomen, sperăm tre
cător, de oboseală, efect al so
licitărilor psiho-fizice la care 
au fost supuși în ultima vre
me jucătorii clubului din Șo
seaua Ștefan cel Mare, majo-. 
ritatea lor componenți ai lotu
rilor republicane.

Surprize plăcute ne-au ofe
rit, în cea de-a XlV-a etapă, 
U.T.A., precum și cele trei for
mații studențești din Iași, Cra
iova și Timișoara. Textiliștii a- 
rădeni se găsesc intr-un real 
progres care se înscrie pe tra
seul parcurs de la acel 0—8 
în fața Stelei la 1—0 obținut în 
dauna lui Dinamo. Politehnica

Craiova, Sportul
informa asupra pregătirilor lotului reprezentativ 
componenței sale, publicăm corespondența dc

plasa la București, venind di
rect de la Istanbul (unde joacă 
duminică).

PORTARI : Rudakov (Dina
mo Kiev), Prohorov (Spartak 
Moscova), Ostapovski (ȚSKA) ;

FUNDAȘI : Troșkin, Fomen
ko, Matveev. Reșko (Dinamo 
Kiev), Zviaghincev (Șahtior Do- 
nețk), Lovcev 
cova) :

MIJLOCAȘI : 
tanul echipei), 
meev. Muntean, 
mo Kiev). Andreasian 
Erevan) ;

ÎNAINTAȘI : Blohin. 
eenko (Dinamo Kiev), Fedorov 
(Pahtaktor Tașkent).

Cum spuneam, echipa U.R.S.S. 
este neînvinsă in acest sezon. 
Cu excepția unui meci egal 
(0—0) cu R.D.G., în deplasare, 
ea a ciștigat toate celelalte în- 
tîlniri susținute, cu : Turcia 
3—0, Irlanda 2—1. Italia 1—0, 
Elveția 1—0 și 4—1. Tocmai de 
aceea, fotbaliștii sovietici vor 
să onoreze această carte de vi
zită, practicînd un ioc care să 
satisfacă pe deplin exigentul 
public bucureștean.

cu echipa Tur- 
Campio- 

și acela a-

Meciul oficial 
ciei, din preliminariile 
natului european, 
mical. cu formația României — 
ambele in deplasare — încheie 
greul sezon competitions! 1975 
al reprezentativei Uniunii So-, 
vietice.

Privind cu toată seriozitatea 
aceste intilniri dificile, dornici 
să-și 
faima
an, selectionabilii s-au reunit de 
cîteva zile la o bază sportivă 
din apropierea Kievului intr-un 
scurt stagiu de definitivare și 
finisare a pregătirilor. Antreno
rii Zviag. Bazilevski și Loba- 
novski au chemat in lot 18 ju
cători. dintre care 12 — cifră 
record ! — sînt de la Dinamo 
Kiev, cîștigătoarea ediției trecu
te a Cupei cupelor și invingă- 
toarea în dublul meci cu Ba
yern Miinchen. succese care 
i-au adus aureola (neoficială, 
bineînțeles) de super-campioană 
a cluburilor continentale. In 
fruntea „duzinei ucraineene" fi
gurează, desigur, atacantul Blo
hin, pe care mulți tehnicieni ai 
lumii sînt tentati să-l socoteas
că drept cel mai bun jucător al 
anului, asemănîndu-l. prin stil 
și anvergură, cu Cruyff. Perso
nal sînt gata să subscriu la a- 
cest punct de vedere.

Dar iată lotul care se va de

Ipe veci aceste lo
vituri geniale de 
rever și for' 
executate cu 
bele mîini ? ' 
întrebări frumoase...

Dar ca să se a- 
jungă la aseme
nea „amicale", la 
asemenea 
tăți, între 

mari talente — nu 
decît o singură cale : com
petiția crudă, lupta sportivă 
fără menajamente, 
dar necruțătoare.
acolo, în acea realitate unde 
nu-ți este permis să faci 
nici „pe copilul", nici pe 
„visătorul", se călesc talen
tele, se vede geniul și cu
cerește dreptul la un 4'irî.c 
superior și triumfal, 
clasamente, fără 
fără 
fără ghinion și fără „zi 
mare", fără selecția natu
rală a luptei unde orice gre
șeală de plasament se plă
tește mai al naibii decît cu 
un simplu pansament și cu 
cîteva dezabuzate panseuri 
— fără luptă în durere 
și efort, nimic „amical 
se poate naște, în 
Trebuie sîngeraț, în 
Chiar și puțin sînge 
strică, e bun. Restul 
terminabilă 
„dacă" I 
adevă rat 
„dacă" I 
cuvînt prea
clean.

am- 
Sînt I

*
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s se- 
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Ori 
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rința

gratui- 
douâ 
exista

dreaptâ 
Numai

Fâ râ 
„grupe", 

,viața pentru un ounct",

nu 
arena, 
sport, 

râu 
e o

discuție 
în cap...

nu 
El

nu 
in- 
cu 

Un sportiv
discută cu 

suprimă acest 
alintător și vi-
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U.T.C. a oferit primilor trei 
saji diplome și premii. (M.
BRICI — coresp.).
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Doar primele două cla- 
Steaua și Dinamo, au ră- 
în aceeași ordine — în 
unor insuccese, egale ca 

pe pozițiile an- 
Steaua, la cea

cele 9 meciuri, nu au 
nici un gol ! De ase- 

este de remarcat și fap
tul că. în afara cîtorva except., 
ții, divizionarele noastre A au" 
apărut, după perioada de în
trerupere a campionatului, lip
site de prospețime, ceea ce ne 
îndeamnă, deocamdată, să cre
dem că pauza competițională 
dinaintea meciului cu Spania nu 
a fost suficient dc bine folo
sită. Rămîne. totuși să ne con
vingem de acest lucru dumi
nică, în etapa următoare, a 
XV-a. cînd în afară de Poli
tehnica Timișoara, toate echi
pele care au fost gazde 
miercuri, vor evolua în depla
sare. Vom avea, totodată, pri
lejul să urmărim, în cadrul 
meciurilor programate în Ca
pitală (Steaua — Universitatea 
Craiova și Dinamo — Sport 
Club Bacău, veritabile capete 
de afiș) pe marea majoritate a 
selecțibnabililor înaintea celor 
două importante confruntări in
ternaționale de Ia 29 noiem
brie cu reprezentativa U.R.S.S. 
— meci amical — și de la 3 
decembrie, cu Franța. în cadrul 
preliminariilor olimpice.

mențină. In continuare, 
invincibilității din acest

REUNIREA LOTULUI DE

(Spartak

Kolotov 
Buriak, 
Konkov

Mos-

(căpi- 
Verc- 

(Dina- 
(Ararat

Onis-

VIKTOR PONEDELNIK 
maestru emerit al sportului, 

redactor la ziarul 
„SOVIETSKI SPORT"

TINERET (23 DE ANI)

PENTATLON CONCURS 
c, em f. i PUBLICANhlODERN TIMIȘOARA,

terenurile și în sălile de sport din 
orașul - — -
un 
au luat parte numeroși sportivi 
valoroși de la cluburi și asociații 
sportive din întreaga tară. Între
cerea a fost cîștigată de Iuliu Ga- 
lovici — ’ 
urmat 
Tim..) 
(Univ. 
tigătorii __
beriu Novac (călărie și tir). Va- 
sile Nemcțeanu (scrimă). Albert 
" ’ (natație), Iuliu Galovici

de pe Bega s-a desfășurat 
concurs republican, la care

(Univ. Tim.) cu 4 951 p. 
de Tamas Halasz (Univ

4 765 p si Tiberiu Novac 
Tim.) 4 604 p. Iată cîș- 

celor cinci probe : Ti-

Covaci 
(cros).

I
I
I
I

ora 
fe- 
de

25 noiembrie, la 
sediul 
lotului 
în vede-

cu repre-

Marți
10,30, va avea loc, la 
derației, reunirea 
tineret (23 de ani) 
rea partidei amicale

a U.R.S.S. 
această în-

zentativa similară 
După cum se știe 
tîlnire se va disputa la Ga
lați, în ziua de 30 noiembrie cu 
începere de la ora 12.B TINEBETUL SE RF1MH GREU

Ne aflăm cu patru etape îna
intea încheierii turului Diviziei 
B. întrecerea rămîne la fel de 
echilibrată, mai ales că în frun
tea clasamentelor nici unul din
tre lideri nu a reușit să se 
„desprindă" de celelajte_ preten
dente la șefie. Doar 
lăți are un punct 
de F. C. Brăila, în 
seriile a Il-a și a 
greșul București și 
goviște, F. C. Corvinul Hune
doara și F. C. Baia Mare sînt 
la egalitate de puncte, ultimele 
două fiind urmate la un punct 
de F. C. Șoimii Sibiu. Cît pri
vește situația de la periferia 
celor trei clasamente, se poate 
aprecia că Unirea Focșani și 
S. C. Tulcca (seria I), Autobu
zul București, Metrom Brașov, 
Minerul Motru și Voința Bucu
rești (seria a Il-a). Gaz metan 
Mediaș, Victoria Cărei și Uni
rea Tomnatic (seria a IÎI-a) au 
fost depășite pină acum 
mul întrecerii, ceea ce 
pune că returul va fi

F.C.M. Ga- 
avans față 
timp ce în 
IlI-a. Pro-
C. S. Tîr-

de rit— 
presu- 
foarte

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Așa arată un buletin cu 13 re
zultate exacte Ia Concursul Pro
nosport din 19 noiembrie 1975

I. Sp. Stud.-F.C. Constanța
II. „Poli'' ---- -----

III. S.C.
IV. 

V.
VI.

VII. 
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.

ARBITRII ETAPEI A XlV-a
SERIA I : o Viitorul Vaslui - 

Ceahlăul P. Neamț : Al. Ene 
(Craiova) @ Metalul. Plopeni — 
F.C.M. Galați : C. Ghiță (Brașov) 
ei C. S. Botoșani — Unirea Foc
șani : D. Ghețu (București) 
C.S.M. Borzești — Prahova Plo
iești : F. Coloși (București) ©
Victoria Tecuci — Gloria Buzău: 
GIi. Dragomir (București) •
C.S.U. Galați — F. C. Brăila : 
I. Chilibar (Pitești) • C.F.R. 
Pașcani — Celuloza Călărași : I. 
Cimpeanu (Cluj-Napoca) & F. C. 
Petrolul Ploiești — Cimentul 
Medgidia : Mihai Cruțescu (Bucu
rești) © C.S.M. Suceava — S. C. 
Tulcea : C. Dinulescu (București).

SERIA A II-A : • Chimia Rm, 
Vîlcea — Tractorul Brașov : Gh. 
Manole (Constanța) © Nitramonia 
Făgăraș — Voința București : M. 
Vasiliu (Ploiești) © Autobuzul 
București — Minerul Motru : I. 
Storoj (Bacău) S. N. Oltenița— 
Automatica Alexandria : C. Pe
trov (Focșani) o Steagul roșu 
Brașov — Progresul București : •
N. Rainea (Bîrlad) © Chimia Tr. 
Măgurele — F.C.M. Giurgiu : C. 
Munteanu (Galați) ® Metrom 
Brașov — Electroputere Craiova: 
I. Ilonig (Arad) ® Metalul Bucu
rești — C. S. Tirgoviște : N. Mo- 
roianu (Ploiești) e Dinamo Sla
tina — Metalul Mija : M. Fcdiuc. 
(Suceava).

SERIA A III-A : • Mureșul
Deva — F. C. Șoimii Sibiu : C. 
Petrea (București) © Gaz me
tan Mediaș — C.F.R. Timișoara :
O. Strong (Oradea) © Sticla 
Turda — Victoria Călan : M. Bu- 
zea (București) © Metalurgistul 
Cugir — Unirea Tomnatic : N. 
Cursaru (Ploiești) * Minerul Mol
dova Nouă — Ind. sîrmei C. 
Turzii : T. Moisescu (Drobeta Tr. 
Severin) © F. C. Corvinul Hu
nedoara — F. C. Baia Mare : A. 
Miinich (București) © U. M. Ti
mișoara — Gloria Bistrița : I. 
Urdea (București) • Dacia Orăș- 
tie — Victoria Cărei : N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea) • C.I.L. Si- 
ghet — Rapid Arad : M. Han- 
ganu (București).

greu pentru ele. Dar, din a- 
cest punct de vedere,, lucrurile 
se pot schimba.

Dar. care va fi clasamentul 
final vom vedea în vară. Pină 
atunci, se cuvine să spunem, 
că echipele de Divizia B tre
buie să aibă. în permanență, ca 
obiective importante de realizat, 
CALITATEA FOTBALULUI 
PRACTICAT ȘI LANSAREA 
PE PLAN COMPETITIONAL 
A UNOR ELEMENTE TINERE, 
TALENTATE, ------- —
ITOR SA 
RÎNDURILE 
LOR A. să-și 
important Ia ridicarea nivelului 
general al socccrului nostru.

Din acest punct dc vedere, 
situația de pină acun> nu poale 
mulțumi cîtuși de puțin. Etapă 
de etapă, printre jucătorii re
marcați întîlnim aceleași nume 
cunoscute, de fotbaliști care au 
activat cu ani în urmă in Di
vizia A. 
Ghirca, 
Bczman 
goviște 
rează Decebal Neagu, 
Kallo I ; Ia F. C. Corvinul Hu
nedoara îi găsim pe 
Vlad, Bologan ; la C.F.R. 
șoara —Panicii și Kun I, 
și ei în jurul vîrstei 
de ani ; la F. C. Șoimii
— de asemenea nume de mult 
cunoscute, trecute pe la Divizia 
A, ca Liebhardt, Oprea, Mihăi- 
lă, Lazăr Fanea ; la F. C. Baia 
Mare — Gadja, Șleam, Moldo
van, Codrea, Lucaci. Ne oprim

CARE ÎN VI- 
IMPROSPATEZE 

DIVIZIONARE- 
aducă un aport

La F.C.M. Galați joacă 
Morohai, Nedelcu I. 

și Țolea ; la C. S. Tîr- 
în linia de atac figu- 

Tătaru II,

aici cu exemplele pentru că am 
mai putea aminti multe, multe 
alte nume. Dar, nu putem ocoli 
un alt exemplu, care demon
strează cit de greu apar jucă
tori în Divizia B. Este vorba 
de Ciocan (pentru care avem 
toată stima), de la Gloria Bis
trița, jucător care, la 33 de ani, 
continuă să se remarce și să 
fie unul dintre cei mai pro
ductivi atacanti din seria a 
IlI-a.

Am răsfoit foile de arbitraj 
și rapoartele unor observatori 
federali prezenți la meciurile 
etapei a XIII-a. Am găsit o 
singură evidențiere — Piosca- 
ru, de la Progresul București, 
dar și el are 26 de ani. Sînt de
sigur în „B“ și cîteva elemente 
talentate (Enc — C.S. Tîrgo- 
viște, Florea și Răut — Pra
hova Ploiești, Burcea — F.C.M. 
Galați, Frunză — Voința Bucu
rești), însă numărul lor este 
foarte mic.. Am solicitat pe ar
bitrii M. Moraru și N. Mo- 
roianu (Ploiești). I. Cimpeanu 
(Cluj-Napoca), pe observatorul 
federal Tr. Șerbănescu, care au 
condus sau care au urmărit 
multe divizionare B, să ne dea 
și alte exemple de tineri. Le-a 
fost foarte greu, toți concluzio- 
nînd că eșalonul secund încă 
duce lipsa lucrului în perspec
tivă. că se urmărește rezultatul 
imediat, care să fie obținut cu 
jucători... cu nume.

Ologu, 
Timi- 
avînd 

de 30
Sibiu

Tragerea Loto 2 din 23 noiem
brie va beneficia și de un 
de 79.856 lei la

Nu lăsați în 
rarea biletelor.

report
I.
procu-

categoria 
ultima zi

1
1
1

x
1
1
1
1
1
1
1

X
1

‘ Tim.-F.C. Olimpia 
Bacău-CFR Cj-Nap.

..U“ Cj.-Napoca-Jiul
U. Craiova-F. C. Argeș
F.C. Bihor-Steaua (pauză) 
F.C. Bihor-Steaua (final) 
Polit. Iași-ASA (pauză) 
Polit. Iași-ASA (final) 
Rapid-FCM Reșița (pauză) 
Rapid-FCM Reșița (final) 
U.T.A.-Dinamo 
U.T.A.-Dinamo 

Fond de cîștiguri :
★

ULTIMELE ZILE PENTRU 
CUR AR EA BILETELOR LA 
GEREA LOTO 2 DE DUMINICA

23 NOIEMBRIE 1975
Omologările primelor trei tra

geri Loto 2 au consemnat peste 
25.000 de cîștiguri fixe printre 
care și cîștiguri de 49.215 lei, 
36.315 lei. 24.608 lei etc. Au fost 
înregistrate mii de premii' de 100 
și 200 lei. menționînd că prin 
formula tehnică a acestor trageii 
se asigură cel mai mic cîștig de 
100 lei.

★
TRAGERII LOTO

(pauză) 
(final) 
125.493 lei

PRO- 
TRA-

CIȘTIGURILE
DIN 14 NOIEMBRIE 1975

Extragerea i : categoria 1 : 
1 variantă 10% autoturism Dacia 
1300 ; cat. 2 : 2.90 a 16.665 lei : 
cat. 3 : 4,40 a 10.984 lei ; 
13,15 a 3.675 lei : cat. 5 : 
812 lei ; cat. 6 : 164.30 a 
REPORT CATEGORIA I 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a : 
ria A : 2 variante 25% 
lei ; cat. B : 2,65 a 16.290 
cat. C : 7.40 a 5.834 lei 
15,35 a 2.812 lei ; cat. 1 
839 lei ; cat. “ ------
cat. X : 1.489.55 a 100

Autoturismul Dacia 
categoria 1 jucat pe _ _______
10% a revenit participantei DU
MITRESCU ECATERINA din 
București, Iar cîștigurile de 44.972 
lei de la categoria A Jucate pe 
variante 25% au revenit partici- 
panților CORNEA T. TEODOR 
ION din București și CIMPEANU 
GHEORGHE din Iași.

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

F : 120.60

cat. 4 :
59,50 a
294 lei. 

: 12.123

Catego- 
a 44.972 

lei : 
i ; cat. D : 
E : 51,45 a 
a 358 lei ; 
lei.

1300 de Ia 
o variantă

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI 9 ACTUALITĂȚI 9 ACTUALITĂȚI
• DUMITRU, OPERAT 

MENISC. Marți dimineață, 
cătorul Dumitru a fost supus 
unei intervenții chirurgicale, e- 
fectuată de medicul lotului re
prezentativ. Dumitru Tomescu. 
Este vorba de o operație de 
menise la genunchiul sting, ceea . 
ce înseamnă că Dumitru va 
absenta de pe gazon pină la 
sfîrșitul sezonului.

© ÎNCĂ UN ARBITRU RO
MÂN A PRIMIT ECUSONUL 
F.I.F.A. Este vorba de apre-

DE 
ju-

Petricea- 
baremul 

al 5-lea 
activitate

datul arbitru Nicolae 
nu care. îndeplinind 
internațional, devine 
arbitru român în __
(ceilalți patru sînt Nicolae Hai
nea, Constantin Bărbulescu, 
Constantin Petrea și Alexan
dru Pîrvu) purtător al acestui 
ecuson. Festivitatea s-a desfă
șurat ieri și a fost organizaiă 
de Colegiul municipal al arbi.- 
trilor.

• PROGRESUL A JUCAT 
LA RUSE. Miercuri s-a dispu-

tat la Ruse partida amicală 
dintre formația locală Dunav, 
una din fruntașele campiona
tului bulgar, și Progresul Bucu
rești, liderul seriei a Il-a a Di
viziei B. „Partida a fost de un 
bun nivel tehnic — ne-a spus 
tov. Cornel Cazan, vicepre
ședintele secției de fotbal a 
clubului din str. dr. Staicovici 
— și s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate, 1—1. Golul e- 
chipei bucureștene a fost mar
cat de Dumitriu II“.



Duminică, la Bordeaux SCHIFISTELE ROMÂNCE AU ADVERSARE
ECHIPELE DE RUGBY ALE ROMÂNIEI

SI FRANȚEI SE VOR ÎNFRUNTA IN C. E.4 J

Înaintarea noastră (Daraban, cu bandă albă pe cap, Țurlea și Dumi
tru) in luptă cu înaintașii neo-zeelandezi de la Waitemata (23—13)

Rugbyștii români iși continuă 
drumul în noua ediție a cam
pionatului Europei, ferm hotă- 
rîți să-și apere poziția fruntașă 
dobîndită anul trecut.

Anul acesta, echipele Româ
niei și Franței vor sta față-n 
față pentru a 23-a oară. Din 
ziua cind s-au lansat întilnirile 
româno-franceze (Paris, 1919) 
sportivii noștri au parcurs un 
drum lung, uneori anevoios, dar 
care le face cinste. Astfel, de 
la acel 5—48, în ziua meciului 
de debut, s-a ajuns- la frumoasa 
victorie de anul trecut (15—10), 
care a coincis cu situarea lor pe 
prima treaptă a podiumului eu
ropean. Succesele au fost de 
cele mai multe ori de partea 
francezilor (16), mult mai expe
rimentați dccît băieții noștri și 
selecționați dintr-o masă extrem 
de mare de practicanți ai rug- 
byului. Totuși, de-a lungul ani
lor, și românii au izbutit patru 
frumoase victorii, alte două 
partide terminîndu-se la egali
tate, ambele pe teren francez, 
ceea ce reprezintă, de aseme
nea, performanțe de prestigiu 
pentru culorile noastre. Ce va 
fi în acest an la Bordeaux ?

Rugbyștii români se înfăți
șează în cel de-al 105-lea lor 
meci oficial (inter-țări) cu o 
formație remaniată față de anul 
trecut. Și, ceea ce este mai im
portant, călită in grele „bătălii" 
pe terenuri neo-zeelandeze unde, 
se știe, se practică cel mai cu
rat și mai bun rugby din lume, 
înaintarea, mai ales, ni se pare 
redutabilă, mai puternică decît 
oricînd,. ea jucînd grupat și al
cătuind, prin unitatea ei, un a- 
devărat tăvălug, care și-a pro
bat forța și în fața XV-lui Po
loniei (20—9) și în partida cu 
Waitemata (23—13).

Cu ce lormație vom intra în 
teren și care sînt noutățile față 
de anul trecut ? Fundaș va fi 
Durbac (Steaua). Aripi, Con
stantin (Dinamo) și Motrescu 
(Farul), care i-a 1'ost preferat 
lui Burghelea (Știința Petro
șani), reținut doar ca rezervă. 
La centru, fapt nou, alături de 
Nica (Dinamo) apare Nicolescu 
(Sportul studențesc), fostul 
mijlocaș la deschidere, pe al că
rui post va opera excelentul 
Bucos (Farul). La grămadă, în 
locul lui Florcscu („U“ Timi
șoara), inclus in reprezentativa 
studențească, va juca Paraschiv 
(Dinamo). Grămada este alcă
tuită din Pop (Grivița Roșie), 
căpitan al echipei, Dumitru 
(„U“ Timișoara) și Stoica (Ști
ința Petroșani), care va fi în
cercat în locul lui Fugiși (Spor
tul studențesc), acum căpitan al 
formației universitare. Linia a 
doua — în principiu—neschim
bată : Daraban (Farul)-Postola- 
chi (Steaua), redutabilă și inci
sivă. în prima linie, ambii pi- 
lieri sînt noi : în locul vetera-
nilor Dinu (Grivița Roșie) 
Ciornei ( 
sau Baciu 
ferați doi 
și forță 
(Farul) și 
talonaj, un jucător de excepție, 
Munteanu (Steaua), care 
in plus indeminarea 
jucător din linia 
sferturi. Rezerva

. . Și 
(retras din activitate) 

(Dinamo) au fost pre- 
tincri cu o energie 
neobișnuite, ' Mușat 

Țurlea (Dinamo). La

de
sa

are 
unui 
trei- 
este

Ortelecan (Știința Petroșani). 
Mai fac parte din lot : Cioarec 
și Murariu (ambii Steaua) — 
pentru înaintare. Iată un fru
mos buchet de talente chemat
să confirme progresul și valoa
rea crescîndă a rugbyului 
românesc.

D. CALLiMACHI

EXTREM DE PUTERNICE LA 21. c. SI 8 ♦ 1
Pentru canotajul nostru femi

nin, cele mai importante probe 
din programul Jacurilor Olim
pice de la Montreal vor fi cele 
de 2 f.c. și 8 + 1, în care can
didăm — cu șanse apreciabile 
— la medalii. Iată de ce ni s-a 
părut interesantă o trecere in 
revistă a principalelor adver
sare ale schifistelor românce, 
pe temeiul unui an competițio- 
nal bogat.

La 2 fără cîrmaci, titlul mon
dial se află în posesia sporti
velor din R. D. Germană : An
gelika Noack și Sabine Dăhne. 
în finala de la Nottingham, 
ambarcația R. D. Germane a 
profitat prompt de neșansa e- 
chipajului român Marlena Pre- 
descu — Angelica Chertic, 
„sprintînd" pe ultimii metri 
spre o victorie pe care întreaga 
asistență o crezuse destinată 
româncelor. Aceasta nu în
seamnă, însă, că Angelika Noack 
și Sabina Dăhne nu reprezintă 
valori ale canotajului mondial. 
Dimpotrivă. Ambele au palma- 
rese încărcate cu succese de 
prim rang. în 1974, la campio
natele mondiale de la Lucerna, 
studenta din Leipzig, Noack (23 
ani, 1,77 m și 83 kg) și coechi
piera sa, Dăhne, de profesie 
constructor, făceau parte din e- 
chipajul de 4 + 1 rame al R. D. 
Germane, care cucerea titlul su-

DE LA C.N.E.F.S.
La invitația Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică 
și Sport, o delegație a Minis
terului Afacerilor Sociale și 
Asigurărilor Sociale din Libia, 
condusă de Sunni Muhamed 
Abdula, ministru subsecretar 
de stat, a făcut o vizită în țara 
noastră în perioada 15—20 no
iembrie a.c.

Delegația a vizitat Centrele 
de cercetări și de medicină 
sportivă din București. între
prinderi producătoare de echi
pament sportiv, precum și uni
tăți și baze sportive din Bucu
rești, Ploiești și Brașov și a 
avut convorbiri cu conducerea 
C.N.E.F.S. în probleme de or
ganizare și de interes reciproc 
in domeniul sportiv.

Vizita delegației libiene s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere comună.

prem. în palmaresul Sabinei 
Dăhne, care este în virstă de 
25 de ani (1,77 m și 72 kg), mai 
figurează două medalii de ar
gint la campionatele europene 
din 1969 și 1973, în proba de 
4 + 1 rame, precum și o me
dalie de bronz la C.E. din 1970 
la... 4 + 1 visle. în sezonul in
ternational ’75, Noack și Dăhne 
au cîștigat absolut toate cursele 
la care au luat startul, printre 
acestea figurinei regatele Mos
cova, Griinau și Amsterdam.

Al doilea echipaj de marcă 
pe care-1 vor avea-de înfruntat 
la Montreal schifistele noastre 
în proba de 2 f.c. este cel al 
U.R.S.S. — Ianina Gjebovska și 
Ruta Vainberga —, medaliat cu 
bronz la Lucerna și cu argint 
la Nottingham. Echipajul so
vietic are un stil de vîslit în 
forță, posedind o rezistență re
marcabilă. Ambele canotoare 
sînt din Riga, prima fiind a- 
sistentă medicală (25 de ani, 
1,70 m și 69 kg), iar cea de a 
doua — profesoară (24 de ani, 
1,66 m și 70 kg).

Proba de 8 + 1, a doua la 
care ne vom referi, a fost do
minată categoric în ultimii doi 
ani de schifistele R. D. Ger
mane. Cu un stroc de mare 
valoare — Doris Mosig —, care 
impune echipajului o cadență 
de-a dreptul infernală, „optul" 
R. D. Germane a cucerit titlu
rile mondiale, atît la Lucerna, 
cit și la Nottingham. Pregăti
rea tehnică și fizică a echipa
jului este atit de bună, iar se
lecția atît de riguroasă (medie 
de înălțime — 1,77, medie de 
greutate — 72,5 kg) incit, cel

ULTIMELE
DIN PRELIMINARIILE

il VOM ÎNTILNI

LA MONTREAL

puțin pentru moment, campioa
nele mondiale par foarte greu 
de învins.

Echipajul care s-a aflat pe 
punctul de a realiza... imposi
bilul la Nottingham a fost cel 
al S.U.A. E vorba, de fapt, des
pre revelația ultimelor campio
nate mondiale feminine. După 
ce, la ediția precedentă, ame
ricancele avuseseră o prezență 
cvasi-formală, nereușind să se 
califice printre primele șase, 
pe pista de la Holme Pierre- 
pont au uimit prin stilul ele
gant (și eficace 1) de vîslit, prin 
omogenitatea tehnică și de forță 
a echipajului lor. Ele au cu
cerit medalia de argint, depă
șind ambarcațiunea României 
(locul III) și anunțindu-se, tot
odată, drept adversare de prim 
rang la Jocurile Olimpice.

în sfîrșit, cu toate că la 
Nottingham au ocupat abia lo
cul 5,' schifistele din „optul" 
sovietic rămîn printre cele mai 
serioase candidate la podiumul 
de premiere. Argumentul prin
cipal — în 20 de ediții ale cam
pionatelor europene, ele au cîș
tigat de 15 ori proba dc 8 + 1 !

Horia ALEXANDRESCU

MECIURI
C.E. DE FOTBAL

NOI MECIURI ALE
Noi vești în legătură cu or

ganizarea noului super-turneu 
de tenis din anul viitor. Așa 
cum a anunțat promotorul a- 
merican Lamar Hunt, în cursul 
unei conferințe de presă care 
a avut loc la Dallas (Texas), 
întregul circuit al turneelor 
„indoor" W.C.T. va fi restruc
turat la ediția sa viitoare. A- 
tenția principală a organizato
rilor este concentrată asupra u- 
nui sistem de meciuri, progra
mate din ianuarie și pînă în 
mai, al cărui învingător primeș
te „Cupa Avis". Jocurile vor 
avea loc în insulele Hawai, în 
localitatea Keahou-ICona.

8 ași ai rachetei au fost in
vitați să ia parte la prima edi
ție a acestui nou turneu și a- 
nume : Arthur Ashe (S.U.A.). 
John Alexander, Rod Laver, 
John Newcombe, Ken Rose
wall (toți — Australia). Bjorn 
Borg (Suedia), Ilie Năstase 
(România) și Raul Ramirez 
(Mexic). Aceștia sint impărțiți 
în două grupe preliminare, care 
vor da fiecare cite doi califi
cați pentru semifinale. Ciștigă- 
torii fazei penultime intră în 
finala competiției.

Iată acum programul detaliat 
al meciurilor : 21. I Ashe —
Ramirez ; 8. II Năstase — A- 
lexander : 15. II Laver — Ro
sewall ; 20. II Newcombe — 
Borg : 29. II Năstase — Rose
wall ; 7. Ill Ramirez — Borg ; 
14. Ill Laver — Alexander ; 
21. Ill Ashe — Borg ; 4. IV Ro-

ASILOR RACHETEI»

sewall — Alexander ; 11. IV
Newcombe — Ramirez : 18. IV 
Laver — Năstase ; 25.IV : New
combe — Ashe ; 16 și 19. V 
semifinale ; 23. V finala.

După cum se vede, Năstase 
ia startul în grupă cu Laver, 
Rosewall și Alexander,

PAVEL LEDNEV (U.R.S.S.),

CAMPION MONDIAL
LA PENTATLON MODERN
CIUDAD DE MEXICO, 20 

(Agerpres). — Pentru a treia 
oară consecutiv, sportivul so
vietic Pavel Lednev a cucerit 
titlul de campion mondial la 
pentatlon modern. El a totali
zat 5 056 puncte, fiind urmat în 
clasamentul final de Tamas 
Kancsal (Ungaria) — 5 025 p., 
Jim Fox (Anglia) — 5 016 p.,

In clasamentul general pe 
echipe, primul loc a fost ocupat 
de Ungaria — 14 703 p., urmată 
de S.U.A. — 14 444 p., U.R.S.S. 
— 14 299 p., Anglia — 14 180 p.

Proba de cros, ultima a cam
pionatelor, a fost ciștigată de 
englezul Adrian Parker.

Pină 
cele 8 
că în 
campionatului european de fot- 
bal.Accstea sînt : Țara Gali
lor, Iugoslavia, Spania, U.R.S.S. 
și Belgia. Două din cele 3 
locuri râmase vacante vor fi 
completate duminică (după me
ciurile Cipru — Cehoslovacia 
și Italia — Olanda), iar ulti
mul, abia anul viitor (20 fe
bruarie, după jocul R. F. Ger
mania — Malta).

Miercuri seara au avut Ioc 
cîteva m ciuri foarte impor
tante, care au clarificat situa
ția formațiilor promovate în 
sferturile de finală. Țara Gali
lor a dispus, pe teren propriu 
de Austria cu 1—0 (0—0), prin 
golul marcat de ~ 
69). Clasamentul 
a 2-a :
1. Țara Galilor
2. Ungaria
3. Austria
4. Luxemburg

acum se cunosc 5 din 
formații, care se califi- 
sferturile de finală ale

slovacia programat duminică, 
la Nicosia), situația în clasa
ment este următoarea :
1. Anglia
2. Cehoslovacia
3. Portugalia
4. Cipru

6 3 2 1 11- 3 S
5311 12- 5 7
5131 4-7 5
4 0 0 4 0-12 <1

Dacă Cehoslovacia va ciști- 
ga partida dc la Nicosia, va o- 
cupa primul loc. Ultimul meci, 
Portugalia — Cipru (3 decem
brie) nu mai poate influența 
configurația clasamentului.

PE SCURT • PE
BASCHET • Selecționata Iugo

slaviei a susținut la Baton Rouge 
(Louisiana) a doua întilnire în 
S.U.A, cu echipa universității din 
localitate. Baschetbaliștii iugo
slavi au pierdut cu 90—100 (34— 
41). • în optimile de finală ale 
..Cupei Cupelor" : Soina Stock
holm — Innocenti Milano 71—65; 
Partizan Tirana — Aspo Tours 
83—80 : Galatasaray Istanbul — 
Crystal Palace Londra 91—77 ; 
B. C. Helsinki — Estudiantes Ma
drid 90—80 : Olympiakos Pireu — 
Soma Viena 77—49.

HANDBAL • în meci tur din 
sferturile de finală ale ..Cupei 
Cupelor" echipa masculină BSV 
Berna a întrecut cu 21—19 (13—8)
pe Steaua Roșie Belgrad.

HOCHEI • Localitatea ceho
slovacă Milevsko a găzduit în- 
tilnirea dintre selecționatele de 
tineret (pină la 20 de ani) ale 
Cehoslovaciei și Finlandei. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 4-4 
(0—0, 3—2, 1—2).

JUDO • La Turku (Finlanda) 
s-au desfășurat campionatele eu
ropene rezervate juniorilor. Spor-

Griffith (min. 
final

★

5
3
3
0

al grupei

7
7
0

La Lisabona, meciul dintre 
Portugalia și Anglia s-a înche
iat la egalitate: 1—1 (1—l).Au 
înscris Rodriguez (min. 15), 
respectiv Francis (min. 41). Au 
asistat 30 000 de spectatori, in 
fața cărora s-au aliniat for
mațiile. PORTUGALIA : Da
mas — Rcbelo, Arthur, Freitas, 
Rodriguez — Alves, Octavio — 
Toni, Nene, Batista, Moirhos. 
ANGLIA : Clemence — Whitr 
worth, Watson, Todd. Madde- 
Iey — Meattie, Francis, Broo
king — Chanon. McDonald. Ke
egan.

Acum, înaintea penultimului 
meci al grupei 1 (Cipru—Ccho-

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
tivii sovietici au cucerit două ti
tluri prin Tenghiz Khubuluri 
(cat. 93 kg) și Mihail Grief (cat. 
,,open“). Cu mult succes au e- 
voluat și tinerii judoka din R.D 
Germană. învingători prin Andre 
Gerdes (cat. 70 kg) și Harald 
Heinke (cat. 80 kg). La cat. 63 
kg, pe primul loc s-a situat po
lonezul Marian Standowicz.

SCRIMA • Campionatele inter
naționale ale Austriei s-au în
cheiat cu proba de sabie, cîști- 
gată de sportivul sovietic Viktor 
Sidiak.

Bilek — Masici s-au încheiat re
miză.

TENIS • La Calcutta. Gorman 
l-a învins cu 6—2, 6—0 pe Krish
nan, iar Orantes a dispus cu 6—2, 
6—3 de Spear. Alte rezultate . 
Mayer — Feaver 6—0. 6—2 ; Ra
him — Higueras 2—6, 6—4, 6—4 ; 
Crealy — Krulewitz 6—4, 7—6. • 
în primul tur la Johannesburg : 
Ashe — Zictsman G—2, 6—2 : 
Panatta — Rudman 3—6. 6—3. 7—5;

ȘAII a Maeștrii sovietici B. 
Gulko (Moscova). V. Teskovski 
(Omsk) și I. Balașov (Moscova) 
s-au calificat pentru turneul in
terzonal al campionatului mon
dial de șah, ca urmare a cla
sării lor pe primele trei locuri 
în turneul de baraj disputat la 
Soci. • După două runde. în tur
neul de la Subotița continuă să 
conducă maestrul american Jim 
Tarjan cu 7 p, urmat de Masic' 
(Iugoslavia) și Honfi (Ungaria) 
— cîte 51/2 P- In runda a 9-a, Rai- 
cevici a cîștigat la Honfi. iar 
partidele Tarjan — Pianinei și

bliana au început campionatele 
internaționale de tdnis de masă 
ale Iugoslaviei la care participă 
sportivi și sportive din 14 țări, 
în competiția pe echipe selecțio
nata masculină a României a de
butat cu o victorie întrecînd cu 
3—0 echipa Angliei. Rezultate 
tehnice : Dobosi — Jarvis 21—15; 
21—13 ; Gheorghe — Day 21—17, 
20—22. 21—19; Dobosi, Gheorghe— 
Day, Jarvis 13—21, 21—10, 21—10.

Dlbbs — Garner 6—4. 6—3 ;
Parun — Matthews 7—5, 3—6,
6—1 ; Gottfried — Pohmann 6—2,
6—3 ; Fillol — Maud 6—3, 6—7.
6—2 ; P. H. Moore — Mitton 5—7,
7—5, 6—4 ; Moore — Taylor 4—6.
7—6, 8—6.

TENIS DE MASA • La Liu-

★
La Belgrad, echipa Iugoslavi

ei a întrecut cu 1—0 Irlanda 
de Nord și a ocupat primul 
loc în grupa a 3-a. Clasament 
final.
1. Iugoslavia 6 5 o 1 12- 4 1»
2. Irlanda de Nord 6 3 0 3 8- 5 6
3. Suedia 6 3 0 3 3-0 (î
4. Norvegia 6 1 0 5 5-15 2

Iată componența echipei în
vingătoare : Petroviei — Bul- 
jan, Hadgiabtliei, Oblak, Kaia- 
linski, Muzimici, Jerkoviei, Vu- 
kevici, Surjak, Vlădici, Geaici.

★
In grupa a 8-a, după victo

ria dificilă obținută de R. F. 
Germania la Stuttgart in fața 
Bulgariei (1—0), echipa vesl- 
germană se poate considera ca 
și calificată, deoarece susține 
pe teren propriu ultimul joc 
cu Malta, și un singur punct 
în acest joc îi este suficient 
pentru promovarea în sfertu
rile de finală.

Ar
In preliminariile olimpice 

(grupa a 2-a europeană), la 
Brno, s-a desfășurat un meci 
foarte echilibrat între repre
zentativele Cehoslovaciei și 
R. D. Germane, care au folosit 
primele garnituri : CEHO
SLOVACIA: Viktor — Gogh, 
Ondrus, Jurkemik, Pivarnik — 
Bîeovsky, Pollak, Moder — 
Massni, Gallis, Nehoda. R. D. 
GERMANA : Croy — Diirner, 
Weise, Bransch, Kische — We
ber, Haffner, Kurbjuweit — 
Hoffmann. Sparwasser (Peter 
Ducke), Heidler. Oaspeții au 
deschis scorul prin Weise (min. 
84). Arbitrul bulgar Stanev a 
prelungit jocul cu 3 minute 
pentru întreruperi repetate, 
gazdele înscriind golul egali
zator în ultimele secunde, prin 
Bîeovsky. Clasamentul grupei :
1. R. D. Germană 2 110 2-13
2. Cehoslovacia 10 10 1-11
3. Austria 1 o o 1 o-i a

Meciurile următoare : Aus
tria — Cehoslovacia (3 decem
brie și 14 aprilie 1976) : Aus
tria — R D. Germană (24 mar
tie 1976) : R. D. Germană — 
Cehoslovacia (7 aprilie 1976).

★
• La Haskovo. in C.E. de 

tineret : Bulgaria — Polonia
1—0 (0—0). Formația bulgară
s-a calificat pentru sferturile 
de finală.
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