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ÎMPLINIRILOR NOASTRE!
s e împlinește în aceste zile un an de la Congresul al 

XI-lea al Partidului Comunist Român, eveniment 
care va rămine de referință istorică in viața poporu
lui nostru și pe care îl evocăm cu mindrie și insu
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flețirc.
Prin 

practică pe care le-a adoptat — Raportul Comitetului Cen
tral, prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Progra- ' 
mul partidului de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Directi
vele cu privire la planul cincinal 1976—1980 și liniile direc
toare ale dezvoltării economico-sociale a României pentru 
perioada 1981—1990, Normele vieții și muncii comuniștilor, 
ale eticii și echității socialiste —, documente la a căror 
elaborare secretarul general al partidului a avut un rol 
determinant, Congresul al XI-lea a deschis poporului nostru 
perspective dintre cele mai însuflețitoare de muncă și 
creație, de valorificare a capacităților și energiilor în slujba 
ridicării țării pe trepte superioare ale civilizației socialiste.

Marcind trecerea intr-o etapă nouă, superioară, de inten
sificare a operei de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și inaintare spre comunism, Congresul al XI-lea 
a stabilit ca obiectiv fundamental al perioadei ce urmează 
continuarea dezvoltării rapide și modernizării bazei tehnico- 
materiale a societății» Potrivit Directivelor Congresului, cin
cinalul 1976—1980. ia realizarea căruia vom trece peste puțin 
timp, va fi cincinalul afirmării plenare a revoluției tchnico- 
științifice, al îmbunătățirii radicale a aplicării cuceririlor 
științei in producție, in întreaga viață socială.

Iteflectind concludent capacitatea partidului nostru comunist 
de a conduce poporul pe calea civilizației socialiste și co
muniste, holăririle de importanță istorică adoptate de Con
gresul al XI-lea au întrunit adeziunea întregii noastre na
țiuni, dinamizînd — totodată — activitatea 
nilor muncii de pe tot cuprinsul țării și a 
tuturor împlinirilor noastre.

Anul care a trecut de la marele forum 
devenit, astfel, bogat în realizări de seamă 
vieții economico-sociale a țării, realizări 
strălucit voința neabătută a poporului nostru de a înfăptui 
obiectivele stabilite de Congresul al XI-lea. După cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta cuvîntare 
rostită la ședința inaugurală a forumului tineretului, la

documentele de inestimabilă valoare teoretică și

creatoare a oame- 
devenit stindardul

al comuniștilor a 
in toate domeniile 

care confirmă

Marginalii la runda de duminică a Diviziei A, la fotbal

MECIURI INTERESANTE, DAR PREA MULTE
ABATERI DE LA

r DISCIPLINA!
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9» CUPA TINERETULUI» IN
TINERII LUPTĂTORI DIN 

IAȘI
programul

La Liceul nr. 8 
„Cupa tineretului" se 
de o atenție cu totul 
fapt care explică i 
frumoase înregistrate de elevii 
acestei unități școlare, 
tuala ediție, de 
petiției, catedra 
fizică, în frunte 
profesor Marcel 
dus, alături de

: din Iași, 
i bucură 
deosebită, 

rezultatele

La ac- 
a com- 
educație 
inimosul 
a intro- 

celelalte disci-

iarnă, 
de 
cu

Fică.

pline prevăzute în 
„Cupei" și sportul luptelor.

Primind sprijinul directorului 
liceului, profesorul de matema
tică Grigore Popovici (fost ju
cător divizionar de volei), Mar
cel Pică și, alături de el, cei
lalți profesori din cadrul cate
drei, D. Diaconu, I. Pinzaru și 
M. Cosoi, au început prin a 
iniția elevii tuturor claselor a- 
supra regulilor de desfășurare 
a luptelor, iar în prezent au 
loc zilnic, în sala de gimnasti-

■

■

START IN FINALA ȘAHIȘTILOR
In sala Casei de cultură din 

Sinaia începe astăzi finala celui 
de al 39-lea campionat masculin 
de șah al României. Actuala 
ediție reunește 19 jucători, după 
cum urmează :

A. Urzică (Politehnica Buc.) 
•— deținătorul titlului, V. Cio- 
câltea, T. Ghițescu, M. Pavlov, 
C. Botez (toți, I.T. București), 
M. Ghindă, V. Stoica (ambii, 
Universitatea Buc.), Em. Reicher 
(Electronica Buc.), P. Voicules- 
cu (Locomotiva Buc.), W. Ott 
(Spartac Buc.), Al. Cheșcă 
(C.S.U.-Construcții Buc.), C. Ra
dovici (C.S.U. Brașov), C. Par- 
tos, C. Butnaru (ambii, Petrolul 
Ploiești), V. Vaisman (Medicina 
Iași), Gh. Mititelu (Portul Con
stanța), Em. Ungureanu (Mureșul 
Tg. Mureș), N. Ilijin (Medicina 
Timișoara) și Al. Kerlesz (Ra
pid Arad).

Nu vor putea participa la

întrecere 
Gheorghiu 
țional M. 
surmenaj 
medicii recomandîndu-i un re
paus de patru săptămini, iar cel 
de al doilea își efectuează sta
giul militar. Dar, și cu aceste 
absențe, turneul se anunță deo
sebit de puternic și de echili
brat, un mare număr de concu- 
renți (mai mult de jumătate !) 
aspirînd cu justificate pretenții 
la primul loc. Miza 
crește și prin faptul 
tul lui va 
în vederea 
prezentativ 
petiții ale 
pionatul european pe echipe și 
Olimpiada.

Astăzi dimineață are loc tra
gerea la sorți ; după-amiază, de 
la ora 16, se dispută prima 
rundă.

marele maestru
și maestrul interna- 
Șubă. Primul acuză 
după turneul zonal,

concursului 
că rezulta- 
un criteriu 
lotului re-

constitui 
alcătuirii 
pentru marile rom
anului viitor : cam-

Ocolind doar Timișoara, Satu 
Mare și Constanța, o iarnă prea 
timpurie pentru sporturile în aer 
liber a venit cu ninsoare și 
vint, așternind strat de zăpadă 
peste gazon. Aceasta a fost, în 
genere, ambianța hărăzită eta
pei nr. 15 a Diviziei A. dar, în 
pofida decorului, a condițiilor 
neprielnice, majoritatea divizio
narelor A și-au disputat cu ar
doare (uneori chiar prea mul
tă...) punctele puse in joc pri
lejuind astfel întilniri pasio
nante, cu rezultate „pe muchie 
de cuțit" pînă la ultimul fluier 
de arbitru. Cazul d rbyului de 
etapă, Steaua — Universitatea 
Craiova, dar și al altor nume
roase partide : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Politehnică Iași, 
F. C. Constanța — Rapid, F.C.M. 
Reșița — „U" Cluj-Napoca,
F. C. Olimpia Satu Marc — 
F. C. Bihor. Chirr și la Tg. 
Mureș, unde la finele jocului 
tabela de marcaj indica o vic
torie a gazdelor la două goluri 
diferență, formația învingătoa
re a realizat desprinderea abia

tn final de partidă, 
pare, unei erori de

Lupta pentru primul loc, ca 
și teama de a retrograda, de
clanșează ambiții nebănuite 
(mai ales acum cind sfirșitul de 
stagiune este atît de aproape) 
și iată-le pe Steaua și Dinamo 
menținînd statu quo-ul în frun
te (un punct diferență), iată-le 
și pe cele două surate din ora-

datorită, se 
arbitraj.

sul de pe malul Someșului lup— 
tind din greu, în zona lanter
nei, pentru un punct, indiferent 
de locul de desfășurare a me
ciurilor, acasă („ll“-le lui A- 
dam, M. Bretan, Vișan, Moldo-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ACTUALITATE
atac a ceferiștilor clujeni la poarta lui Stan, rămasă

că a liceului, concursuri 
lupte, concomitent cu jocuri 
tenis de masă, programate 
cadrul „Cupei tineretului" 
ediția de iarnă.

In fotografia alăturată a fost 
surprins un aspect din 
disputării unui 
între elevii
(G. Ștef).

meci de 
clasei a

de 
de 
în

timpul 
lupte 
V-a.

ÎNTRECERI
TER PERMANENT 

ÎN JUDEȚUL TIMIȘ

CU CASA

Profitînd din plin de condi
țiile climaterice favorabile, or
ganele cu atribuții în domeniul 
sportului din județul Timiș au 
luat toate măsurile pentru ca 
întrecerile celei de a IlI-a edi
ții a „Cupei tineretului" să se 
bucure de participarea unui 
număr cit mai mare de tineri 
și tinere.

(Continuare in pag. 2-3)

Acțiune de
fără rezultat. Fază din partida C.F.R. — Politehnica Iași.

Foto : Ioan LESPUC (Cluj- Napoca)

Azi,

Șl

la sediul F.R.F. REUNIREA LOTURILOR A
DE TINERET (23 ANI) LA FOTBAL

în
prezentativa 
și selecționata olimpică a Fran
ței lotul reprezentativ al țării 
noastre și cel de tineret (23 de 
ani), care va întilni selecționata 
similară a Uniunii Sovietice, se 
reunesc în cursul dimineții de 
azi la sediul F.R.F.

Așa după 
în vederea 
trenorii au 
jucători :

LOTUL A : Răducanu și Mo
runi — portari ; Anghelini, Ma- 
teescu, G. Sandu. Sătmăreanu 
II, Sameș și Lucuță — fundași;

vederea partidelor cu re
uniunii Sovietice

cum am comunicat, 
acestor acțiuni an- 
convocat următorii

Bălăci, Dinu, Iordănescu și 
Dudu Georgescu — mijlocași ; 
Crișan, Troi, Kun, Dobrin, M. 
Sandu și Lucescu — atacanți;

ANTRENORI : Valentin Stă- 
nescu, D. Nicolae-Nicușor și 
Emerich Jenei.

LOTUL DE TINERET : Ioniță 
și Ștefan — portari ; Porațchi, 
Purima, Ciocan, Agiu, El. Ma
rin și Hajnal — fundași ; Ronii- 
lă, Dobrău, Boloni și V. Mu- 
reșan — mijlocași ; Atodiresei, 
Doru Ionescu, M. Răducanu. 
Florescu, Manea și Zamfir — 
atacanți. ANTRENORI : Cornel 
Drăgușin Și Ion Nunweiller.

Dupâ partida de rugby Franța —România

APARAREA DEFECTUOASA, PRINCIPALA CAUZA A EȘECULUI
BORDEAUX, 24 (prin tele

fon). Așadar, muit așteptata 
partidă a rugbyștilor noștri îm
potriva reprezentativei Franței 
s-a încheiat pentru noi, cu un 
rezultat cu totul nesatisfăcă
tor, înfringere la un scor sever.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, cînd prima noastră gar
nitură lupta de la egal la egal 
cu „XV“-le francez, nu o dată 
reușind și apreciate victorii, 
duminică evoluția rugbyștilor 
noștri a fost departe de aștep
tări și mai ales de promisiunile 
conturate după turneul in Noua 
Zeclandă. Jocul slab al echipei 
noastre, aproape în toate com
partimentele, a vădit clar că 
atit antrenorii P. Cosmănescu 
și V. Irimescu, cit și jucătorii 
selecționați nu au știut să pre
gătească și să abordeze cum se 
cuvenea această partidă decisi
vă din Campionatul european.

Nu credeam r— de exemplu 
— că înaintarea echipei noastre, 
atît de recomandată de parti
dele anterioare, să cedeze chiar 
într-atit. Decepție, deci, totală, 
sub acest aspect. Acolo, în față, 
s-a pierdut de fapt jocul. Iar

cînd, în disperare de Cauză, 
s-a atacat, aceasta s-a făcut 
nesistematic, imprudent, neasi- 
gurîndu-se deloc apărarea. Și 
aici au greșit toți cei 15 rug- 
byști români — fie ei din linia 
de treisferturi, fie din înaintare 
— nerepliindu-se destul de re
pede ca să blocheze atacurile 
dezlănțuite ale jucătorilor fran
cezi, în zi bună.

De altfel, antrenorul Valeriu 
Irimescu, foarte decepționat, 
ne spunea : „Credeam sincer 
că posedăm o echipă capabilă 
să-i îngrijoreze pe francezi și 
chiar să-i învingă. Nu mă aș
teptam la o asemenea infrin- 
gere. Desigur, ea a fost deter
minată de jocul aproape per
fect al înaintașilor francezi, 
foarte stăpini pe acțiunile co
lective in eiștigarea baloanelor, 
dar și de slăbiciunile și gafe
le băieților noștri, neobișnuite 
pentru ei. Și asta s-a întimplat 
deoarece echipa franceză a e- 
xercitat o presiune necruțătoa
re". La rîndul său. Jcan Onccs- 
cu, prim-vicepreședinte al fe
derației de specialitate, ne-a 
declarat ; „S-a jucat frumos.

deschis. Din păcate rugbyștii
noștri au ratat multe atacuri,
au fost surprinși și

Cum au evoluat
români ? Fundașul 
avut multe momente 
adesea nu a fost ultimul apă
rător dorit ; aripa dreaptă Con
stantin — sub ceea ce ne aș
teptam de la el. Cînd a avut 
balonul nu a reușit să treacă 
de adversarul direct, în schimb 
Dubertrand l-a depășit de trei 
ori ; aripa stingă, Motrescu, s-a 
văzut puțin în joc ; centrii, 
Niea și Nicolescu, au încercat 
cite ceva, dar au avut o misiu
ne grea, care i-a depășit ; mij
locașul la deschidere, Bucoș, 
a debutat cu succes în fața 
XV-lui Franței, fiind cel mai 
bun din linia de treisferturi ; 
mijlocașul la grămadă, Paras- 
chiv, merită o notă bună pen
tru curajul arătat ; în linia a 
treia, Pop — 
avut de condus 
vinsă, Dumitru

depășiți", 
jucătorii 

Durbac a 
bune, dar

curajos, dar a 
o grămadă în- 

ni s-a părut
Dimitrie CALUMACHI

(Continuare in pag. 4)



5?CUPA F.R. BOX“ în prim-planul î

„Luna handbalului" — pentru 
că noiembrie, prin marele nu
măr de întreceri programate, 
poate fi denumită astfel — ne 
oferă și în această săptămînă 
confruntări internaționale im
portante și atractive.

• Să amintim, mai întîi, de 
meciurile pe care prima selec
ționată masculină a țării noas
tre le va susține la 29 și 30 no
iembrie in R.D. Germană. Ele
vii antrenorilor Nicolae Nedef 
și Oprea Vlase vor evolua la 
Cottbus (29 noiembrie) și Ber
lin (30 noiembrie) în compania 
reprezentativei R.D. Germane, 
întrecerile vor însemna reedita
rea finalei campionatului mon
dial din 1974, cind — se știe — 
victoria a revenit echipei Româ
niei.

• Aflată în faza finală a pre
gătirilor pentru turneul final 
al celei de a Vl-a ediții a cam
pionatului mondial feminin^ re
prezentativa României — care 
Ia 30 noiembrie va pleca la 
Vilnius — susține joi (cu Tu
nisia) și sîmbătă (cu S.U.A.) 
ultimele două partide de veri
ficare. Antrenorii Constantin 
Popescu și Dan Bălășescu vor 
putea, cu ajutorul acestor tes
te, să definitiveze lotul de 16 
jucătoare care se va deplasa la 
C.M.

• Iată, de altfel, programul 
Complot al întîlnirilor interna
ționale programate în țară în 
această săptămînă :

Marți : România (junioare) — 
S.U.A., sala Floreasca ora 19,10.

Joi : Confecția București — 
S.U.A. (ora 16.15) ; România — 
Cehoslovacia (junioare, ora 
17,20); România — Cehoslovacia 
(juniori, ora 18,25) ; România — 
Tunisia (senioare, ora 19,40), in 
sala Floreasca.

Sîmbătă : Vulturul Ploiești — 
Tunisia (ora 15.45) ; România — 
Cehoslovacia (junioare, 16,50) ; 
România — Cehoslovacia (ju
niori. ora 17.55) ; România — 
S.U.A. (șenioare, ora 19,10).

• Din lotul masculin fac par
te, printre alții. Cornel Penu, 
Cristian Gațu. Ghiță Licu, Ște
fan Birtalan. Adrian Cosma, 
Radu Voina. Constantin Tudo- 
sie, Werner Stiicki și Gabriel 
Kiesid.

• între jucătoarele selecțio
nate în lotul feminin se află : 
Elisabeta Ionescu, Viorica Ioni
că, Lidia Stan, Doina Cojocaru, 
Rozalia Șoș, Doina Furcoi, Na- 
dire Ibadula-Lutaș, Cristina Pe- 
trovici, Maria Boși, Simona Ar

șighir, Constantina Pițigoi 
Magda Mikloș,

• La întîlnirile internaționa
le programate in această săptă- 
mînă în Capitală și la Ploiești 
vor oficia și două cupluri de 
arbitri de peste hotare : Max 
Wehner — Rudolf Buchda (R.D. 
Germană) și Szczepan Moczy- 
geba — Bogdan Zyczynski (Po
lonia).

R. 
o 

echi-

Etapa aceasta a .Cupei F. 
Box" a avut, in general, 
desfășurare interesantă, 
pele făcind multă risipă de e- 
nergie. De exemplu, sportivii 
de la Box Club Brăila au tre
buit să depună eforturi deose
bite pentru a termina câștigă
tori în fața redutabilei echipe 
C.S.M. Reșița. Victorii clare au 
realizat Firul Constanța și Box 
Club Galați, formațiile care își 
vor disputa — probabil 
finala acestei competiții.

BOX CLUB GALAȚI — 
C.F.R. + U. M. TIMIȘOARA 
29—15. Puțini spectatori (apro
ximativ 500) au urmărit aceas
tă întîlnire in Sala sporturilor 
din Galați. Sportivii gazdă au 
obținut victorii clare, multe în
cheiate la limită. Iată rezul
tatele (primii sînt trecuți bo
xerii gălățeni) : P. Ganea b. ab. 
2 I. Vuia, Tr. Boșcu p. p. D. 
Bujancă, M. Tone b. ab. 1 P. 
Topolovici, Șt. Duminică m. n. 
cu FI. Jurcuță, N. Buteseacă 
b. p. M. Ciubotariu, D. Bute 
b. p. V. Pleșcan, Șt. Voicu m. n. 
cu L. Măciucă, I. Tîrîlă b. ab. 
1 C. Breje, C. Chiracu b. ab. 2 
A. Pleșa, D. Micu b. k. o. 1 V. 
Ciurccu, V. Lehăduș b. ab. 1 B. 
Sasu.

Telemac SIRIOI’OL-coresp. 
județean.

C.S.M. BAIA MARE 4- VO
INȚA SATU MARE — RAPID 
22—20. O întîlnire echilibrată, 
după care oaspeții, pierzînd la

În turul secund al ca unionalului de basc'iet

JUCĂTOARELE ÎNALTE NU AU CONVINS
Cu meciurile disputate sîm- 

bătă și duminică s-a încheiat 
turul secund al campionatului 
republican feminin de baschet. 
Față de ierarhia consemnată 
în prima etapă a acestui tur, 
modificările survenite după cele 
cinci etape cu partide duble 
nu sînt prea importante, sin
gura remarcabilă fiind ascen
siunea formației Politehnica de 
pe locul 5 pe locul 3. în rest, 
I.E.F.S. își menține cu autori
tate șefia și, după toate proba
bilitățile, își va păstra titlul 
cucerit în campionatul trecut ; 
Rapid continuă să dețină pozi
ția a doua, dar comportarea 
din ultima vreme a jucătoarelor 
sale ridică semne de întrebare 
asupra șanselor de cucerire a 
medaliei de argint, la care can
didează acum și Politehnica, 
în accentuată revenire de for
mă. Cît privește grupa 7—12, 
Sănătatea Ploiești și C.S.U. Tg. 
Mureș sînt cele mai amenin
țate cu retrogradarea și, pentru 
a scăpa de locurile 11—12, vor 
trebui să joace excepțional în 
turul al treilea (și ultim) al 
competiției.

încheind turul al doilea, cele 
12 divizionare A își întrerup 
activitatea oficială (perioadă pe 
care dorim să o folosească la 
maximum în scopul eliminării 
defecțiunilor constatate pînă a- 
cum) pentru a se permite lo
tului reprezentativ o pregătire 
cît mai judicioasă în vederea 
Balcaniadei de la Timișoara 
(19—21 decembrie).

Este îmbucurător să mențio
năm că unele dintre compo
nentele lotului au manifestat o 
formă bună (Ileana Gugiu, Ga
briela Ciocan, Maria Simiones-

cu, Liliana Radulescu, Angeli
ca Tila ș.a.), deși inconstanța 
ș-a făcut resimțită cîteodată, 
și să subliniem excelenta re
intrare (după o absentă destul 
de îndelungată) a Suzanci Pîrșu. 
Din păcate, capitolul dovedit 
deficitar de-a lungul anilor 
continuă să se reflecte în se
lecționata țării : este vorba de 
jucătoarele înalte, a căror evo
luție, în campionatul ^național, 
o considerăm insuficient de 
convingătoare. Cu totul regre
tabil este regresul Marianei 
Andreescu care, după o evolu
ție remarcabilă (și care dădea 
speranțe că tinăra jucătoare — 
18 ani — va atinge în scurtă 
vreme o valoare internațională 
certă), urmează un drum des
cendent. Să sperăm, însă, că 
este vorba de ceva trecător și 
că Mariana 
firma, chiar 
crederea ce 
promovarea 
oare.

Cît privește întrecerea 
culină, singurele clarificări 
după cele șase etape duble des
fășurate se referă la primele 
două locuri ocupate, conform 
așteptărilor,
Steaua, echipe care își vor dis
puta (sîmbătă și duminică) pri
ma „manșă" (dublă) a întrece
rii lor din acest an.

în încheiere, vom nota din

nou, cu îngrijorare, numărul 
mic al aruncărilor la coș de la 
distanță și semidistanță, pre
cum și precizia nesatisfăcătoare 
a puținelor încercări efectuate. 
Este o problemă permanent ac
tuală (din păcate) a baschetu
lui nostru, asupra căreia vom 
reveni.

D. STANCULESCU

mari 
tur- 
pre-

un scor strlns, păstrează 
șanse de calificare pentru 
neul final. Feroviarii au . 
zentat la Baia Mare o garni
tură puternică, din care a fă
cut parte și campionul țării, 
Victor Zilberman. Iată rezulta
tele : I. Marchiș b. p. R. Ne- 
delcu, I. Mircea p. ab. 1 V. 
Bobe. Z. Vamsc c. fără adver
sar, T. Săsăran m. n. cu I. Va- 
sile. I. Sandor b. p. Gh. Iancu, 
N. Endrei m. n. cu Gh. Enache, 
Gh. Kovăcs p. p. N. Paraschiv, 
I. Mihoc p. ab. 2 V. Zilberman, 
Gh. Man p. ab. 1 Șt. Florea. 
L. Moldovan m. n. cu P. Cercel, 
Al. Coroianu c. fără adversar.

Ion MARINESCU-coresp.

BOX CLUB BRĂILA — 
C.S.M. REȘIȚA, 24—20. Local
nicii au realizat o victorie care, 
după modul cum s-au prezen
tat, nu le poate asigura califi
carea pentru turneul final. A- 
vem în vedere că partida re
vanșă va avea loc la Reșița, 
unde se presupune că boxerii 
de la C.S.M. nu vor rata oca
zia de a realiza o victorie mai 
clară, care să le deschidă dru
mul spre cele mai bune patru 
formații ce-și vor disputa in
tiietatea pentru cucerirea tro
feului. Iată rezultatele : N. 
Marchidan p. p. C. Oaru, N. 
Robu b. ab. 1 V. Toth, Gh. Ma
rinei b. p. I. Sotropa, C. Voi- 
nescu m. n. cu I. 
Răduț, b. p. P. 
Buzatu b. p. C. 
Stoica b. ab. 3 I.
cu p. ab. 1 G. Blaj, L Răducu 
b. ab. 1 V. Trandafir, Gh. Bu- 

N. Morărescu, M. A- 
p. ab. 1 C. Văran.

Angelescu, I. 
Nedelcea, I. 
Muscă, Gh. 

Sala, D. Stai-

nea p. p. 
lexandru

FARUL 
33—11.

— DINAMO BRAȘOV

GEORGETA GABOR
Xn palmaresul, și așa impresionant, 

al tinerei gimnaste Gcorgeta Gabor, a * 
fost înscris, zilele acestea, un nou suc- ) 
ces prestigios. Făcînd parte din echl- ! 
pa Dinamo (România) ea a ciștigat 
locul I la individual compus, precum 
șl medaliile de aur la sol și sărituri 
La Dinamoviada de gimnastică. Elevă 
a antrenorilor Marta și Bela Karoly, 
Georgeta Gabor (născută la 10 ianua
rie 1962. in municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej) începe să facă gimnastică în 
anul 1968, la asociația Flacăra. Talent 
evident, măiestrie înaltă, expresl- ‘ 
vitate și plasticitate în mișcare, ținută 
— iată cîteva atuuri ale Georgetei ; 
Gabor. Cu precădere, anul 1975 a fost ( 
Impresionant pentru biografia sportivă 
a tinerel gimnaste : locul III la sol j 
în concursul internațional de la Riga ; 
ciștigătoare a trei aparate la Campio 
României; locul I la paralele și locul II 
derației Japoniei-; locul II la individ 
paralele șl birnă .și locul II la sol 
de la Pleven ; medalie de bronz la 
trelor de la Bacău.

la 
so

Andreescu va con
ta Balcaniadă, în- 
i s-a acordat 
în lotul de

prin 
seni-

mas-

de Dinamo și

CLASAMENTELE LA ZI
FEMININ, GRUPA 1—6

1. I.E.F.S. 21 20 1 1735—1305 41
2. Rapid 21 17 4 1480—1294 38
3. Politehnica 21 13 8 1501—1364 34
4. Olimpia 21 11 10 1438—1413 32
5. Univ. Timiș. 21 10 11 1383—1395 31
6. „U“ Cj-Nap. 21 8 13 1421—1482 29

GRUPA 7 12
7. CRIȘUL 21 13 8 1421—1313 34
8. Voința Buc. 21 9 12 1273—1279 30
9. C.S.U. Gl. 21 9 12 1230—1300 30

10. Progresul 21 7 14 1131—1323 28
11. Sănătatea 21 5 IC 1280—1525 26
12. C.S.U. Tg.M 21 4 17 1095—1395 25

MASCULIN
1. DINAMO 12 12 0 1165— 756 24
2. Steaua 12 12 0 1069— 691 24
3. ,,U“ Cj-Nap.
4. Univ. Timiș.

12 7 5 854— 809 19
. 12 7 5 739— 747 19

5. I.C.E.D. 12 7 5 903— 938 19
6. Poli. Iași 12 8 6 931— 971 18
7. Farul 12 6 6 988—1034 18
8. Rapid 12 6 6 785— 838 18
9. I.E.F.S. 12 5 7 875—1002 17

10. C.S.U. Bv. 12 3 9 811— 951 15
11. Polit. Buc. 12 1 11 852—1023 13
12. A.S.A. Buc. 12 0 12 701— 913 12

JOACĂ AZI Șl MllNE LA CLUJ-NAPOCA
După ce au evoluat în Capi

tală și la Brașov, selecționatele 
de baschet ale Asociației spor-

STINDARDUL
ÎMPLINIRILOR NOASTRE!

(Urmare din pag. I)

capătul actualului cincinal producția industrială a României 
echivalează cu producția industrială a 30 de Românii din 
perioada de vîrf a regimului burghezo-moșierese.

Cu satisfacție putem sublinia că, in perioada care a trecut 
de la Congresul al XI-lea, și mișcarea noastră sportivă a 
înregistrat progrese notabile atit pe plan organizatoric, cît 
și în aceia al activității de masă și de performanță. întreaga 
activitate de educație fizică și sport, care este chemată să 
contribuie cu eficiență sporită la înfăptuirea politicii parti
dului nostru de edificare a noii orinduiri, la întărirea sănă
tății națiunii, la creșterea și educarea tinerei generații, la 
reprezentarea demnă a țării în marile competiții internațio
nale și îndeosebi la Jocurile Olimpice, se desfășoară în con
formitate cu prețioasele indicații și orientări cuprinse în 
Mesajul pe care tovarășul Nicoiac Ceaușescu l-a adresat 
parlicipauților Ia Conferința pe țară a mișcării sportive.

Mîndru de marile realizări obținute pină acum și însuflețit 
de perspectivele care îi sînt deschise, poporul român își 
concentrează toate forțele, întreaga sa putere de creație 
pentru a îndeplini cu succes obiectivele stabilite de Con
gresul al XI-lea, pentru noi și remarcabile progrese pe calea 
industrializării țării, dezvoltării accelerate a economiei na
ționale, creșlerii bunăstării celor ce muncesc, înaintării 
neabătute spre comunism.

CHINEZĂ

tive a
R. P. .
și mîine, în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, ultimele me
ciuri ale turneului întreprins în 
țara noastră.

Azi oaspeții vor juca în com
pania formațiilor de băieți și 
fete ale Universității, iar mîine 
vor întîlni Selecționata divizio
nară feminină și echipa mascu
lină Universitatea.

armatei „1 August" 
Chineză vor susține

din 
azi

RQY LA ZALĂU, în organizarea clu- 
bului sportiv din localitate, se 

Va desfășura în zilele de 11—14 de
cembrie ediția a ll-a a „Cupei Me- 
xeșul” la juniori mari și mici. Au fost 
Invitați peste 150 de boxeri din 16 
centre pugilistice, printre care Bucu
rești, Galați, Brăila, Reșița, Oradea, 
Cîmpulung Muscel, Baia Mare ș.a.

GIMNASTICĂ £- 
ția a Vlll-a a „Cupei Carașului", la 
care au participat concurenți, fete și 
băiet», din Timișoara, Lugoj, Arad și 
Reșița. Trofeul a revenit gimnaștilor 
reșițeni: la fete a ciștigat formația 
Școlii sportive, iar la băieți echipa 
C.S.M. La individual s-au remarcat 
Gabriela Groza și Mirela Lungu (Șc. 
sp. Reșița), Jean Antofi și Lucian Fa- 
risa (C.S.M. - • — -
coresp. jud.).

ÎNOT
ou luat parte 
curs internațional în localitatea po
loneză Tarnow. Orădenii au avut o 
evoluție frumoasă, obținînd 16 victorii 
prin Cornel și Horațiu Neagrău, Adal
bert Birini, Edit Kugliș, loan Adam,

Reșița). (D. Glăvan —

TINERII SPORTIVI DE 
LA CRIȘUL ORADEA 

zilele trecute la un con-

Mg

Nu scriem aceste 
rînduri pentru a-1 
evidenția pe maes-

HANES (>
trul sportului 
Haneș, pentru 
de puncte înscrise 
meciul dublu cu I 
rul (deși cele 55 
puncte au contrib 
în mare măsură 
succesul echipei*^ 
I.C.E.D.). Nu fac< 
această prezent;; 
nici pentru că Di 
Haneș a reali: 
20—30 de pase cî 
au hotărît înscriei 
tot atîtor coșuri 
partida respectivă, 
nici pentru că exe< 
țiile tehnice ale 
Dinu Haneș sînt a< 
vărate kinograme.

Motivele pentru < 
re încercăm să-i j 
cern un portret 
în primul rînd

Di 
cele

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. I)

într-o discuție avută, recent, 
cu Nicolae Bușe, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului județean 
pentru 
Timiș, 
șurile 
pentru 
zare a 
neretului". S-a făcut instruirea 
tuturor președinților și secre
tarilor asociațiilor sportive, cu 
participarea întregului activ, 
iar în toate asociațiile sportive 
s-au luat măsuri pentru o mai 
eficientă popularizare a între
cerilor prin difuzarea regula
mentului. afișelor, prin organi
zarea unor colțuri sportive ș.a.

Am vizitat cîteva unități și, 
la fața locului, am constatat că 
startul care s-a dat la 2 noiem
brie în cea de a III-a ediție a 
„Cupei tineretului" va înregis
tra. cu siguranță, un frumos 
succes, așa cum și-l doresc toți 
cei care muncesc la buna orga
nizare și desfășurare a între
cerilor.

Declanșarea disputelor Ia 
majoritatea ramurilor prevă
zute în regulamentul popularei 
competiții de masă a atras, 
încă de pe acum, un mare nu
măr de participants cei mai 
multi înregistrîndu-se la fotbal, 
atletism, handbal, volei și cros. 
Unitățile școlare, precum și in
stitutele de învățămînt superior 
din Timișoara se numără și de 
data aceasta printre cele mai 
active în organizarea competi
țiilor, iar concursurile de atle
tism, în număr de 12, organi
zate pe stadionul Tineretului 
au atras peste 9 000 de școlari 
care s-au întrecut la tetratlon, 
în cadrul grupei de 12—16 ani. 
Rezultatele cele mai bune le-au 
obținut reprezentanții școlilor 
generale 22, 9, 19, 18, 12, Liceul

educație fizică și sport 
am aflat cîteva din mă- 
adoptate de C.J.E.F.S.
o cît mai bună organi- 
disputelor din „Cupa ti-

Lenau, Liceul de Muzi că etc. iar 
profesorii Elena Moldovan, 
Dragoș Oprea, Maria Jecu, Ma
riana Balița, Eleonora Negru, 
G. Schmidt și I. Nadajdi s-au 
evidențiat prin pasiunea și 
munca depusă cu micuții spor
tivi in înregistrarea unor cit 
mai bune rezultate.

Realizări notabile s-au înre
gistrat și la Lugoj, Făget, Jim- 
bolia și Deta. întrecerile pe 
clase, ani de studii, secții și 
ateliere au în aceste zile o 
frecvență bună.

Toamna bănățeană, darnică 
ca întotdeauna cu sportivii și 
nu numai cu ei, îndeamnă la 
alte și alte întreceri prevăzute 
în regulamentul „Cupei tine
retului".

Paul IOVAN

CROSUL „BOBOCILOR"
Aproximativ 600 de tineri — 

fete și băieți, elevi în anul I la 
liceele și școlile 
din județul Brăila — și-au dis
putat intiietatea în cadrul celei 
de a 6-a ediții a Crosului „bo
bocilor".

întrecerile, desfășurate în ca
drul „Cupei tineretului", au 
fost dominate de Aurelia 
Gheorghe (Liceul sanitar Brăi
la) Geta Morea (Liceul de con
strucții Brăila)' și Stela Lu- 
pașcu (Liceul „Panait Cerna" 
Brăila), clasate în această ordi
ne în proba de 1 000 m ; Gh. 
Neacșu (Liceul din însurăței). 
N. Nazîru (Liceul din Făurei) 
și V. Mustață (Liceul „Nicolae 
Iorga"), ocupanții primelor 
locuri în proba de 1500 m.

Competiția, organizată 
Comitetul județean U.T.C. 
colaborare cu C.J.E.F.S. Brăila, 
s-a desfășurat, pe faleza Dună
rii din orașul reședință de ju
deț. (M. G.)

profesionale

trei

»

de 
în

7

DE
Cite’

Cristian Drâcjan și Ladislau Szakadati. 
Cele mai bune rezultate au fost înre
gistrate de H. Neagrău, care a par
curs 200 m liber în 2:06,4 șî 400 
m liber în 4:24,6, ambele recorduri 
naționale de copii, în bazin de 25 m.

DIIV TOATE

POLO TURNEU ÎN CEHO
SLOVACIA. Echipa de polo 

a C.N.U. București, din prima Di
vizie a țării, întreprinde în aceste zile 
un turneu de cîteva meciuri amicale 
în Cehoslovacia.

RUHRV DUMINICA S-A DES-
FAȘURAT o nouă eta

pă în „Cupa Federației", lată rezul
tatele înregistrate: Politehnica lași — 
Steaua 3—7, Minerul Gura Humoru
lui — Palas T. C. Ind. Constanța 3—0, 
Farul Constanța — Gloria București 
12—15, C.S.M. Sibiu — Universitatea

Timișoara 7—6, Dinamo — Rulmentul 
Birlod 10—0. Meciul Grîvîța Roșie — 
Olimpia, programat pe stadionul 
„Parcul Copilului" a fost amînat din 
cauza condițiilor atmosferice nefavo
rabile. (D. Botohan, D. Diaconescu, C. 
Popa, I. Boțocan — coresp.).

VOI FI REZULTATE DIN «ULLI Z!A B Feminin.
cilina II lași — Spartac Buc. 
Dacia Pitești — Mondiala Satu

DIVI- 
Peni- 
3—1, 

_____ _  _______ Mare 
3—0, Voința Craiova — Constructorul 
Arad 3—2, Flacăra roșie — Voința 
Buc. 0—3, C.P.B. — I.T.B. 1—3, Me
dicina Buc. — Unirea Buc. 3—2, Dra
pelul roșu Sibiu —« C.S.U. Tg. Mureș 
3—0. Masculin: Politehnica lași — 
Electra Buc. 3—2, Dinamo Brăila — 
C.F.R. Buc. 3—1, Farul — C.S.M. Su
ceava 3—0, Foresta Arad — Oțelul O- 
rașul Dr. Petru Groza 3—2, Voință 
Alba lulia — Ind. sîrmei C. Turzii 
3—0, Crișana Oradea — Univ. Bra
șov 2—3, Metalul Hunedoara — C.S.U. 
Baia Mare 1—3, Medicina Timișoara — 
Retrolul Ploiești 1—3, SARO Tîrgoviște 
— C.S.U. Pitești 3—0. (T. Tinea, I. Po
pescu, V. Popovici, C. Toader, I. lo- 
rtescu, Cr Popa, R. Hărduț, I. Filipes- 
cu, P. Lorincz, I. Vlad, P. Arcan, I. 
Baltag — coresp.)-
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CUM SÂU COMPORTAT SELECȚIONABILII
ÎN ETAPA A XV-a A DIVIZIEI A

ale ale 
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Alcătuirea lotului de 13 ju
cători pentru meciul amical de 
sîmbătă, cu U.R.S.S., ca și a 
celui mai larg (22), transmis 
la F.I.F.A., în vederea parti
dei din grupa preolimpică, cu 
Franța, n-a adus — practic — 
nici o noutate. E vorba de a- 
cciași jucători convocați pentru 
meciul cu Spania sau de alte 
eîleva nume, destui de des ve
hiculate, pentru că nici Mate- 
escu, nici Bălăci, nici Troi sau 
Dobrău nu constituie acea în
noire de componență a lotului, 
despre care s-a vorbit — după 
jocul de la 16 noiembrie — ca 
despre o necesitate. După cum 
s-a anunțat, lotul național n-a 
fost format numai de Valentin 
Stănescu și de cei doi secunzi 
ai săi (Nicușor și Jenei) ci de 
Colegiul central al antrenori
lor, într-o ședință care a avut 
loc joia trecută. Vineri seara, 
Biroul federal n-a adus decît 
modificări minime listei pro
puse. (Mai exact, s-a apreciat 
că fundașul Tănăsescu n-a a- 
vut o comportare care să-i jus
tifice chemarea în lotul A).

în această situație, două din 
problemele principale ale lotu
lui (fundașul dreapta și ata
cantul central) rămîn în conti
nuare deschise, noua listă de 
selecționabili nevenind nici mă
car cu promisiuni sau pers
pective, ca să nu mai vorbim 
de... soluții ! Pentru fundaș 
dreapta, nu se poate conta, 
pînă la primăvară, pe Cheran, 
nerefăcut după accidentare, iar 
Anghelini — încă indisponibil 
— n-a jucat duminică. Mate- 
escu în meciul echipei sale cu

rezonantă L 
teritorii in- I 
hours des- I 
p atrag a- ■ 
Iții citorva _ 
notători ai I 
rioadă de I 
prță și re- 
barticipării I 
I ridicat in I 
klui viitor.

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

I frumoasă 
este săptă- 
Ite zilnice, 
pauză pen- 
Lblinia re- 
fclavic (54.1 
lian Horvat 
I). Daniela 
10 m liber), 
1100 m del- 
bscu (1:18,6

II Tibcriu 
I urmărit și 
Ință pregă- 
Iștri, expli- 
Iprin spori- 
plumului de 
I seriozitate 
fiul trecut, 
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rmult 50 000 
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• REZULTATE NESATISFÂCĂTOARE 
LA MONTE CARLO. Intre 12 și 18 no
iembrie, prima noastră selecționata de 
juniori a participat — cum se știe — 
la tradiționalul turneu internațional de 
la Monte Carlo. A susținut acolo trei 
meciuni : 0—2 cu Franța, 2—2 cu Fin
landa, I—2 cu italia, indiscutabil, re
zultatele înregistrate pe Coasta de 
Azur sînt nesatisfăcătoare. Cu atît mai 
mult, cu cit echipa utilizata (Speriatu 
— Aron, Toader, Șunda, I. Popa — 
Urziceanu, Șt. Popa, Balaban — Lu- 
pău, Turbatu, Vesa) a fost alcătuita 
din jucători de real talent, de la care 
se aștepta o comportare mult mai 
bună. Dar, iată care, este — in aceas
tă privință — opinia antreno
rului Constantin Ardeleanu : „Apă
rarea a evoluat inconstant, comițind 
unele erori care au fost sancționate 
prompt de atacanții adverși. La trei 
din golurile primite a greșit și por
tarul Speriatu. In atac echipa s-a des
fășurat destul de bine, și-a creat
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EXTRAGEREA I: Categoria 1: 2 variante 10% cîte un autoturism Dacia 
1300; cat. 2: 1 variantă 50% a 21.935 lei, 1 variantă 25% a 10.968 lei și 
2 variante 10% a 4.387 lei; cat. 3: 13.40 a 3.110 lei; cat. 4: 42,G5 a 977 lei; 
cat. 5: 151,60 a 275 lei; cat. 6: 3.476,30 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I : 407.545 lei.
EXTRAGEREA a II-a : Categoria B: 4,3o variante a 23.577 lei; cat. C: 

32.70 a 1.550 lei; cat. D: 1.464 a 60 lei; cat. E: 87.10 a 200 lei; cat. F: 
2.063,65 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 820.910 lei.
Cele două autoturisme Dacia 1300 au fost cîștigate de Gheorghe Păiș 

din Văleni de Munte și Dan V. Tomei din Tulc^-

S. C. Bacău, s-a prezentat bine 
ca formă fizică, a făcut risipă 
de efort, dar a jucat cam de
zordonat, carență mai veche. 
Celălalt fundaș dinamovist din 
lot, Lucuță, a jucat precis, cu 
echilibru între activitatea în a- 
părare și atac, s-a mișcat bine 
în ciuda terenului greu. La Tg. 
Mureș, fundașul Ilajnai a ju
cat și el bine, dar... pe postul 
pe care e folosit de obicei la 
club, extrem stînga retras. Tre- 
cînd la fundașii centrali, reți
nem jocul bun al lui Gabriel 
Sandu (activ, mobil, chiar în 
condițiile terenului de dumini
că), scăderea de formă a lui 
Sătmăreanu II, cam greoi, han
dicapat în condițiile de joc de 
duminică, precum și comporta
rea bună a lui Sameș, chiar 
dacă n-a fost prea mult soli
citat, mai ales după pauză, cînd 
„U“ Craiova s-a mulțumit doar 
cu contraatacuri și acestea mai 
mult pe aripi.

Dintre selecționabilii pentru 
linia de mijloc (care, prin ab
sența lui Dumitru continuă să 
ridice probleme, mai ales sub 
raportul capacității defensive a 
acestui compartiment) s-au re
marcat duminică : Dinu (pe li
nia progresului arătat în me
ciul cu Spania, activ și lucid), 
Bălăci (care însă n-a jucat de
cît 59 de minute, fiind apoi e- 
liminat) și Dobrău — pentru 
buna lui condiție fizică. Iordă- 
nescu a jucat aproape tot 
timpul pe atac, a fost activ 
dar a arătat deficiențe de con
centrare la faza de finalizare, 
în progres, Dudu Georgescu, 
laborios, cu dispoziție de joc.

citeva mari ocazii de gol, dar Lupâu, 
Vesa și Balaban au ratat fiecare cu o 
mare ușurință. In general, juniorii 
noștri au pierdut prea multe din 
duelurile directe cu adversarii lor, mai 
bine dotați la capitolul forță".

• REPROGRAMAREA UNOR ME
CIURI DE DIVIZIA B Șl C. După cum 
am mai anunțat, meciurile de Divizia 
B Metalul București — C. S. Tîrgo
viște și Ș. N. Oltenița — Automatica 
Alexandria nu s-au putut disputa du
minica din cauza timpului nefavorabil. 
Conform regulamentului, aceste jocuri 
ar fi trebuit să aibă loc după 24 de 
ore dar, cum condițiile atmosferice au 
devenit și mai deficile (mai ales în 
Capitală), aceste partide n-au putut 
avea loc nici ieri. în funcție de starea 
vremii, Comisia de competiții a F.R.F. 
va face o nouă programare, la o dată 
care va fi anunțată ulterior.

Acest lucru este valabil și in cazul 
unor partide de Divizia C.

Dintre cele două extreme 
dreapta din lot. Troi a fost mai 
activ și mai inspirat decît Cri- 
șan, care a avut lungi perioa
de de cvasiabsență, apărînd 
mai mult în joc doar după 
pauză. Foarte palidă, evoluția 
lui Hun la Satu Mare. în timp 
ce alt atacant central. Mircea 
Sandu, a jucat satisfăcător la 
Tg. Mureș, dar nici comporta
rea sa de ansamblu n-a fost 
convingătoare ca soluție, în 
continuare, pentru echipa na
țională. La Petroșani, Dobrin 
— sub așteptări ; nu i-a con
venit terenul, a fost nervos, 
ceea ce i-a atras eliminarea. 
Lucescu a jucat bine, a fost 
activ dar prudent, evitînd con
tactele riscante. Zamfir a jucat 
și el bine dar fără a-și etala 
personalitatea care i-a atras 
selecționarea. In finalul jocu
lui, a părăsit terenul, acciden
tat.

întoreîndu-ne acum (în acest 
scurt „tur de orizont" asupra 
comportării în etapă a compo- 
nenților lotului) la postul de 
portar, vom reține felul cum a 
apărat Răducanu în meciul cu 
A.S.A. (a scos mingi grele, go
lurile nu i se pot imputa) 
Purcaru a avut mult de lucru, 
a apărat bine, golul primit nu 
i se poate reproșa. Despre Mo- 
raru nu putem spune prea 
mult, deoarece a primit doar 
două șuturi pe poartă în iot 
meciul.

DIVIZIA C: Rezultatele etapei a XIII-a
SERIA I SERIA A V A

Foresta Fălticeni — Dorna Vatra 
Dornei 3—0 (2—0), Avîntul Frasin —• 
Constructorul lași 2—3 (0—1), Fores
ta Moldovița — Lominorul Roman
1— 0 (0—0), Constructorul Botoșani — 
Minerul Gura Humorului 1—0 (0—0), 
Victoria Roman — Progresul Fălticeni 
4—0 (2—0), Cristalul Dorohoi — Spi
cul Țigănuși 1—0 (0—0), Metalurgis
tul lași — Danubiana Roman 0—0, 
Metalul Rădăuți — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 3—2 (1—0).

Pe primele locuri in clasament după 
etapa a XIII-a : 1. MINERUL GURA 
HUMORULUI 18 p (23—8), 2—3. La
minorul Roman 16 p (22—12), A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 16 p (24—14)... 
pe ultimele : 14. Spicul Țigănași 9 p 
(13—21), 15. Foresta Moldovița 9 p 
(9—20), 16. Metalurgistul lași 6 p
(12—22).

SERIA A ll-A

Petrolul Moinești — Constructorul 
Vaslui 2—1 (1—0), Locomotiva Adjud
— Petrolistul Dârmănești nu s-a 

disputat, Minerul Comânești — Trac
torul Văleni nu s-a disputat, Letea 
Bacău — Bradul Roznov 6—0 (2—0), 
Oituz Tg. Ocna — Cimentul Bicaz
2— 0 (1—0), Rulmentul Bîrlad — Ener
gia Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 
(1—0), Ozana Tg. Neamț — Textila 
Buhuși 1 — I (0—0), Hușana Huși — 
Relonul Săvinești 0—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. RELONUL
SĂVINEȘTI 23 p (37—6), 2. Petrolul 
Moinești 22 p (33—8), 3. Energia Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej 22 p (31—12)... 
pe ultimele: 15. Petrolistul Dârmănești 
4 p (12—28), 16. Tractorul Văleni
4 p (11—36).

SERIA A III-A

Carpați Sinaia — Chimia Brazi 
2—0 (0—0), Victoria Florești — Poiana 
Cîmpina nu s-a disputat, Chimia Buzău
— Olimpia Rm. Sărat 0—2 (0—0), 
Carpați Nehoiu — Petrolistul Boldești 
nu s-a disputat, I.R.A. Cîmpina — Pe
trolul Teleajen Ploiești 1—0 (0—0), Fo
resta Gugești — Chimia Mărășești nu 
s-a disputat, Luceafărul Focșani — Pe
trolul Berea nu s-a disputat, Avîntul 
Mîneciu — Caraimanul Bușteni 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. POIANA CIM- 
PINA 17 p (26—3), 2. I.R.A. Cîmpina 
17 p (21—10), 3. Olimpia Rm. Sărat 
17 p (21—17)... pe ultimele: 15. Car
pați Nehoiu 6 p (7—26), 16. Chimia 
Buzău 4 p (9—27).

SERIA A IV-A

Autobuzul Făurei — Chimia Brăila 
nu s-a disputat, Portul Constanța — 
Ancora Galați 5—0 (3—0), Unirea 
Eforie Nord — Viitorul Brăila 0—1 
(0—0), Dunărea Cernavoda — Elec
trica Constanța 2—0 (1—0), Progresul 
Brăila — Gloria Murfatlar 2—0 (1—0), 
Dunărea Tulcea — Marina Mangalia
3—1 (0—1), Voința Constanța — Mi
nerul Macin 0—1 (0—1), Granitul Ba- 
badag — I.M.U. Medgidia 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 21 p (32—7), 2. Progresul 
Brăila I8 p (16—6), 3. I.M.U. Med
gidia 17 p (19—8)... pe ultimele: 15. 
Granitul Babadag 5 p (8—35), 16. 
Marina Mangalia 4 p (16—24).
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van) sau in deplasare (echipa 
lui Anca, Porațchi, Pexa ș.a.). 
în sfîrșit, să mai consemnăm 
faptul că în timp ce Politehnica 
Iași a cîștigat din nou afară 
un punct (în dauna lui C.F.R. 
Cluj-Napoca), F. C. Constanța 
a cedat încă unul acasă, de astă 
dată echipei Rapid, aflată în 
ascensiune. E vorba de punctul 
care — adăugîndu-se la activ 
sau la pasiv — te ridică sau te 
coboară.

Desigur, în condițiile cîmpu- 
rilor de joc acoperite de zăpa
dă, a vintului adesea puternic, 
calitățile morale și de voință, 
angajamentul fizic, au fost fac
tori eu pondere in randamentul 
echipelor ; dar valoarea — de 
ansamblu sau pe compartimen
te — a unora dintre diviziona
rele A a cîntărit greu, tehnica 
superioară, orientarea mai cla
ră in spațiul de joc înclinind, 
în unele meciuri, balanța. E- 
xemplcle cele mai concludente, 
în acest sens, ni le oferă par
tidele desfășurate la Bucu
rești. Cu un plus valoric în 
toate liniile, Dinamo a dejucat, 
finalmente, planurile ambițioa
sei Sport Club Bacău, price- 
pîndu-se să-i desfacă sistemul 
defensiv, întărit cu jucători din 
toate compartimentele. Pe 
„Ghencea" a fost vorba de alt
ceva. Cu Dumitru, Stoica și 
Anghelini pe tușă, antrenorii 
Jenei și Crciniceanu au fost pe 
deplin conștient! de faptul că, 
îndeosebi, linia de atac a echi
pei lor poate să decidă victoria. 
Și, într-adevăr, cu mingi la pi
cior, pe un teren devenit alu
necos, favorizînd dezechilibrul, 
Troi, Răducanu, Iordănescu și 
Zamfir au fost, în bună mă
sură, avantajați în întrecerile 
lor de a-și croi drum liber spre 
poarta lui Purcaru, experiența 
lui Boc nefiind suficientă în 
cadrul cvartetului care-i mai 
cuprindea pe tinerii Negrilă, 
Constantineseu și Berncanu, 
Steaua a atacat și la reluare,

Olimpia Giurgiu — Unirea Tricolor 
București nu s-a disputat. Rapid Fe
tești — Tehnometal București nu s-a 
disputat, I.C.S.I.M. București — Șoimii 
TAROM București 2—1 (0—0), Azotul 
Slobozia — Electronica București nu 
s-a disputat, I.O.R. București — Fla
căra roșie București 1—1 (1—1), Tri
umf București — Sirena București 4—0 
(2—0), T. M. București — Automatica 
București 1—1 (1-0), IPRECA Călă
rași — Avîntul Urziceni nu s-a dis
putat.

Pe primele locuri: 1. UNIREA TRI
COLOR BUCUREȘTI 16 p (18—9), 2. 
Azotul Slobozia. 16 p (15—13), 3. Teh
nometal București 15 p (19—14), 4. 
Automatica București 15 p (16—14)... 
pe ultimele: 14. Olimpia Giurgiu 9 p 
(10—14), 15. IPRECA Călărași 9 p
(9—18), 16. Rapid Fetești 9 p (12—24).

SERIA A VI-A

Flacăra Automatica Moreni — F.O.B. 
Balș 3—1 (1—0), Vagonul Caracal — 
Viitorul Scornicești 1—1 (1—1), Oțelul 
Tîrgoviște — Chimia Găești nu s-a dis
putat, Recolta Stoicănești — Vulturii 
Cîmpulung Muscel 1—1 (1—0), ROVA 
Roșiorii de Vede — Electrica Titu 
5—1 (0—1), Cimentul Fieni — Petro
lul Tîrgoviște 2—2 (1—0), Cetatea Tr. 
Măgurele — Progresul Corabia 4—0 
(2—0), Constructorul Pitești — Voința 
Caracal 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA RO
ȘIORII DE VEDE 21 p (23—9), 2. Fla
căra Automatica Moreni 21 p (21—8), 
3. Petrolul Tîrgoviște 17 p (18—8)... 
pe ultimele: 15. Electrica Titu 9 p 
(11—25), 16. Voința Caracal 4 p 
(6-30).

SERIA A VII-A

Minerul Lupeni — Metalul Drobeta 
Tr. Severin 1—0 (0—0), Progresul Băi- 
lești — Dunărea Calafat 3—0 (1—0), 
Cimentul Tg. Jiu — MEVA Drobeta Tr. 
Severin 1—0 (0—0), Lotrul Brezoi — 
A. S. Victoria Craiova 3—2 (1—0),
Unirea Drobeta Tr. Severin — Unirea 
Drăgășani 3—0 (2—0), Constructorul 
Craiova — Metalurgistul Sadu 1—1 
(I—0), Dierna Orșova — Minerul Ro- 
vinari 3—1 (1—1), C.F.R. Craiova —
Chimistul Rm. Vîlcea 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL LU
PENI 17 p (22—4), 2. Metalurgistul 
Sadu 17 p (11—11), 3. Metalul Drobeta 
Tr. Severin 16 p (24—11), 4. Progre
sul Bâilești 16 p (21—11), 5. Dierna 
Orșova 16 p (25—16)... pe ultimele : 
14. MEVA Drobeta Tr. Severin 9 p 
(14—19), 15. Minerul Rovinari 9 p 
(13—19), 16. Victoria Craiova 9 p 
(13—29).

SERIA A VIII-A

C.F.R. Slmeria — Minerul Teliuc
2— 1 (1—1), Minerul Ghelar — Con
structorul Timișoara 4—0 (2—0), Mine
rul Anina — Unirea Sînnicolau Mare
3— 1 (2—0), Electromotor Timișoara — 
Știința Petroșani 1—0 (1—0), Metalul 
Bocșa — Metalul Oțelu Roșu 2—2 
(1—2), C.F.R. Caransebeș — Vulturii 
textila Lugoj 0—0, Aurul Brad — Glo
ria Reșița 5—0 (3—0), Ceramica Jim- 
bolia n-a jucat deoarece adversara sa. 
Minerul Oravița, a fost exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
17 p (26—7), 2. Vulturii textila Lugoj 

— cu vintul în față — ceva 
mai mult decît adversara ei 
chiar și în perioada celor 14 
minute cînd Bălăci se afla 
încă în teren. A ratat, însă, 
trei situații de gol, din cauza 
pripelii, prin Iordănescu și Ră
ducanu. Și. puțin a lipsit ca 
ocaziile să se răzbune pe aceia 
care Ie risipesc. Crișan ratînd 
egalarea într-un moment în 
care echipa lui se afla in in
ferioritate numerică.

Dar apropo de aceasta : prea 
multe cartonașe galbene (21 !), 
și roșii (4) în clapa de care ne 
ocupăm, vitregiile vremii nemo- 
tivind, desigur, declanșarea 
nervilor în proporții de-a drep
tul alarmante. Cu o singură 
excepție (meciul F. C. Constan
ța — Rapid), în toate celelalte 
s-au înregistrat proteste și in
jurii la adresa arbitrilor, lovi
rea intenționată a adversarului.

Culpa jucătorilor este în a- 
fară de orice discuție, ea adu
ce, de fiecare dală, prejudicii 
echipelor lor, lăsîndu-le cu c- 
fective descompletate, dar, se 
pare, că și antrenorii lor gre
șesc deseori. Mai întîi, înaintea 
meciurilor, pe parcursul desfă
șurării procesului de instruire 
și educație — cînd n-ar tre
bui să admită elevilor lor nici 
un fel de abateri de la disci
plină — și apoi chiar în timpul 
partidelor cînd se întîmplă 
chiar să dea tonul nervozități
lor, iregularităților. Nu mai de
parte de etapa trecută, antre
norul lui F. C. Argeș, Florin 
Ilalagian, a fost... primul care 
a considerat necesar să protes
teze — în văzul tribunelor — 
la hotărîrile arbitrilor. Fapt re
gretabil la un asemenea antre
nor, altfel apreciat, competent.

Numărul mare al iregularită
ților, sancționate cu cartonașe 
roșii sau galbene, iși găsește o 
explicație și în indulgența de 
care dă dovadă, în continuare, 
Comisia de competiții și disci
plină a F. R. Fotbal în acor
darea sancțiunilor. Hotărîrile 
ei, cum se vede, nu sînt întot
deauna EXEMPLARE!

16 p (15—3), 3. Minerul Anina 16 p 
(21—10)... pe ultimele: 14. C.F.R.
Caransebeș 9 p (11—19), 15. Ceramica 
Jimbolia 8 p (I0—27).

SERIA A IX-A

Gloria Simleul Silvaniei — Armătu
ra Zalău 0—0, Voința Oradea — Con
structorul Arad 2—2 (2—1), Bihoreana 
Marghita — Minerul Bihor 3—0 (2—0), 
Strungul Arad — Constructorul Satu 
Mare 5—2 (3—1), Someșul Satu Mare
— Oașul Negrești 2—3 (0—1), Rapid 
Jibou — Dinamo M.I.U. Oradea 3—1 
(1—0), Minerul Suncuiuș — Voința 
Cărei 0—0, Gloria Arad — Recolta 
Salonta 1—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. ARMATURA 
ZALĂU 21 p (25—3), 2. Strungul Arad 
18 p (26—13), 3. Voința Oradea 18 p 
(24—12)... pe ultimele: 15. Minerul 
Suncuiuș 6 p (11—24), 16. Constructo
rul Satu Mare 6 p (15—34).

SERIA A X-A

CUPROM Baia Mare — Progresul 
Năsâud 3—0 (0—0), Dermata Cluj- 
Napoca — Minerul Baia Sprie 3—2 
(2—0), Minerul Borșa — Cimentul 
Turda 3—2 (2—1), Foresta Bistrița — 
Construcții montaj Cluj-Napoca 4—2 
(2—2), Minerul Băiuț — C.I.L. Gherla 
5—0 (3—0), Tehnofrig Cluj-Napoca — 
Unirea Dej 3—2 (1—1), Bradul Vișeu
— Minerul Băița 0—0, Minerul Rodna
— Minerul Cavnic 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
CAVNIC 19 p (27—16), 2. Foresta Bis
trița 17 p (26—15), 3. Minerul Băița 
16 p (25—17), 4. Minerul Rodna 16 p 
(26—19)... pe ultimele: 15. Construcții 
montaj Cluj-Napoca 7 p (16—25), 16. 
Progresul Năsăud 7 p (13—31).

SERIA A Xl-A

Textila Sebeș — Avîntul Reghin 3—1 
(1—0), Inter Sibiu — C.I.L. Blaj 4—1 
(3—0), Metalul Sighișoara — Textila 
Cisnădie 0—0, Unirea Alba lulia — 
Metalul Aiud 2—2 (1—1), Chimica 

^Tirnăveni — I.M.I.X. Agnita 5—0 (1—0), 
Soda Ocna Mureș — U.P.A. Sibiu nu 
s-a disputat, Metalul Copșa Mică — 
Vitrometan Mediaș 4—3 (3—0), Lacul 
Ursu Sovata — Constructorul Alba 
lulia 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA TfR- 
NAVENI 20 p (31—4), 2. Metalul Aiud 
18 p (33—9), 3. Inter Sibiu 18 p 
(24—9), 4. Unirea Alba lulia 18 p 
(24—14)... pe ultimele: 15. Vitrometan 
Mediaș 7 p (7—19), 16. Lacul Ursu
Sovata 5 p (8—34).

SERIA A Xll-A
Carpați Brașov — Viitorul Gheor- 

ghieni 2—0 (0—0), Torpedo Zârnești — 
Utilajul Făgăraș 0—0, Oltul Sf. Gheor- 
qhe — C.S.U. Brașov 4—1 (2—1),
Precizia Săcele — Metalul Tg. Secu
iesc 3—0 (0—0), Progresul Odorheiu 
Secuiesc — I.C.I.M. Brașov 2—1 (0—0), 
Forestierul Tg. Secuiesc — A. S. 
Miercurea Ciuc 0—1 (0—0), Minerul 
Bălan — Unirea Sf. Gheorghe 3—3 
(1—3), Minerul Baraolt — Chimia 
Orașul Victoria 1 — 1 (0—1)

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF.
GHEORGHE 18 p (18—9), 2. Proqresul 
Odorheiu Secuiesc 17 p (32—12), 3. 
C.S.U. Brașov 16 p (18—14)... pe ulti
mele: 15. Chimia Orașul Victoria 9 p 
(9—19), 16. Metalul Tg. Secuiesc 6 p 
(8—32).

Rezultatele ne-au fost transmise de corespondenții noștri voluntari.



DRAGOMIR CIOROSLAN A CORECTAT
DOUĂ RECORDURI NAȚIONALE

In localitatea iugoslavă Som- 
bor s-au încheiat întrecerile din 
cadrul Balcaniadei de haltere. 
Echipa României a avut o com
portare bună, clasindu-se pe țar
cul 2, după reprezentativa Bul
gariei, una dintre cele mai va
loroase din lume. în întrecerile 
pe categorii, dintre halterofilii 
români cel mai bun rezultat 1-» 
obținut Dragomir Cioroslan care, 
la categoria semimijlocie (locul 
2), a totalizat 307,5 kg și a „a- 
runcat" 172,5 kg. Ambele per
formanțe constituie noi recor
duri ale țării. în plus, la 
„smuls", cu 135 kg, el s-a clasat 
pe primul loc, învingîndu-1 pe 
bulgarul Mitkov, medalie de ar
gint la ultima ediție a campio
natelor mondiale. Tot pe locul 
secund s-au clasat Alexandru 
Kiss (cat. ușoară) și Stefan 
Kreicik (cat. supergrea), în timp 
ce Vasile Daniel (cat. ușoară) 
și Iosif Szalma (cat. grea) au 
ocupat locurile 3.

Iată .rezultatele înregistrate

în ultimele două zile de con
curs : cat. ușoară : 1. Mladen 
Kucev (Bulgaria) 287,5 kg ; 2. 
Al. Kiss (România) 267,5 kg ; 
3. Vasile Daniel (România) 267,5 
kg ; cat. semimijlocie : 1. Ior
dan Mitkov (Bulgaria) 310 kg ; 
2. Dragomir Cioroslan (Româ
nia) 307,5 kg ; cat. mijlocie : 1. 
Todor Stoicev (Bulgaria) 345 
kg ; cat. semigrea : 1. Nikolai 
Șopov (Bulgaria) ; cat. grea : 
1. Valentin Hristov (Bulgaria) 
350 kg... 3. Iosif Szalma (Ro
mânia) 315 kg ; cat. supergrea : 
1. Hristo Placikov (Bulgaria) 
400 kg ; 2. Ștefan Krcicik
(România) 305 kg.

Clasamentul pe echipe : 1.
Bulgaria 58 p ; 2. ROMANIA 
41 p ; 3. Iugoslavia 31 p ; 4. 
Grecia 21 p ; 5. Turcia 12 p.

★
Simbătă, de la ora 17, se va 

desfășura in sala Rapid întîl- 
nirea dintre echipele României 
(tinerel) și R.S.S. Bieloruse.

Una dintre probele atletice 
în care in sezonul preolimpic 
a fost înregistrat un progres 
deosebit de spectaculos este 
cursa de 3 000 m obstacole. Pro
gresul se referă în primul rînd 
la valoarea recordului mondial, 
dar și la cea a rezultatelor pri
milor 50 de performeri ai lu
mii în sezonul 1975.

De la 8:14,0 cit era recordul 
deținut, din 1973, de kenyanul 
Ben Jipcho, acesta a ajuns la 
8:09,8 grație strădaniilor suede
zului Anders Gărderud, cifră 
a cărei valoare se apropie de 
cea a performanțelor în cursele 
de plat. (Nu cu multă vreme în 
urmă performanța maximă în 
proba de obstacole era slab co
tată în comparație cu celelalte 
recorduri la alergări).

Fără nici o îndoială, Gărde
rud (născut în 1946) este omul 
numărul 1 al probei. Cîștigător 
al majorității curselor impor
tante din ultimii doi ani, pe 
care i-a încheiat în fruntea lis
tei mondiale, Gărderud este un 
alergător din vechea gardă, cu 
cei 29 de ani ai săi, fiind cel 
mai vîrstnic dintre favoriții o- 
limpici. Bun tehnician, deopo
trivă bun tactician, alergătorul 
suedez deține un timp remar-

OPTIMISM ÎNAINTEA CAMPIONATELOR BALCANICE DE SCRIMĂ
Lotul republican de scrimă, 

alcătuit din 16 sportivi, urmea
ză să plece astă-seară la Bel
grad, locul de desfășurare a 
ediției din acest an a Campio
natelor balcanico. Cu ce aspi
rații vor aborda scrimerii noș
tri .acest ultim concurs interna
țional oficial al anului ?

— Plecăm la Belgrad deciși 
să reafirmăm întiielatea scrimei 
românești in această tradiționa
lă competiție, ne mărturisea la 
ultimul antrenament al lotului 
antrenorul de spadă Constantin 
Stelian.

Pornind de la un asemenea 
obiectiv* am solicitat și opiniile 
sportivilor. Cel mai hotărît să 
se înapoieze cu un titlu balca
nic ni s-a părut a fi campionul 
țării la spadă. Octavian Zidaru.

— Am neapărată nevoie de

acest titlu și pen
tru a îndeplini 
norma de maestru 
al sportului.

— Ce adversari 
mai tari vei avea ?

— In primul 
rind... propriii mei 
coechipieri 1

Campioana mon- 
florctă, 

Stahl, 
să îrițe- 
un succes

DUPĂ PARTIDA DE RUGBY 
FRANȚA - ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

dială la 
Ecaterina 
ne-a dat 
legem că 
al ei la Belgrad se 
impune, „pentru a 
rămine în zona ma
rilor performanțe 
din acest an“. Pri
ma floretă a lumii 
este ferm convinsă 
că, împreună cu 
Suzana Ardeleanu 
și cu mai tînăra sa 
coechipieră, Aurora 
Crișu, locul 
poate scăpa 
zentativei 
nici.

I nu 
repre- 
Româ-

pentru 
candi- 
flore- 

- intervine 
Kuki,

cel mai lucid dintre înaintași, 
iar Stoica sub nivelul ultime
lor partide ; în linia a doua, 
Dărăban și Postolachi aproape 
anonimi ; pilierii, Mușat și Țur- 
lea, au cedat in fața adversari
lor ; talonerul Munteanu — 
bun, dar nu ca altădată.

Din echipa Franței s-au re
marcat Bastiat, Cholley, Rives, 
Fouroux și Dubertrand, ultimul 
autor a trei încercări, elogiat de 
presa franceză pentru evoluția 
sa.

Referindu-se la meciul de 
duminică, cronicarul J. Leal de 
la „Le Figaro" sub titlul „Exa
minatorii români au dat verdic
tul : XV-le Franței a primit 
mențiunea bine" afirma : „Ro
mânii s-au străduit să practice 
un rugby mai aerisit. Dar, nu 
vor fi ei tentați să revină ia 
o metodă mai prudentă, după 
acest greu eșec, înregistrat în 
ciuda calității unor jucători ca 
Munteanu, Bucos sau Constan
tin Șeful rubricii de rugby al 
ziarului „l’Equipe", II. Garcia, 
menționa în cronica sa : „RortFâ- 
nii au jucat deschis, mai mult ca 
de obicei, dar este păcat că 
au făcut lucrul acesta doar în 
disperare de cauză, ceea ce s-a 
întors împotriva lor. După ci- 
teva atacuri neabile, mișcarea 
lor în teren a devenit mai ac
tivă, dar au fost contrați, pe 
fondul unei înaintări depășite. 
Se va reține activitatea în ge
neral bună a lui Munteanu, 
Bucos și Constantin".

în ce ne privește, vrem să 
credem că această înfrîngere 
severă nu va duce, din nou, 
la acel joc nespectaculos, de 
fapt anti-joc cu care ne obiș
nuiseră în trecut rugbyștii noș
tri. Trebuie, credem, dimpotri
vă să se persevereze pe calea 
jocului deschis, modern, să se 
învețe înzecit în această di
recție, aceasta fiind singura 
alternativă valabilă și unica so
luție serioasă, pentru realiza
rea in rugbyul românesc a u- 
nui progres mai evident.

— Tot 
primul loc 
dăm și noi, 
tiștii
Petru Kuki, gata 
pentru ultimul asalt 
re, în compania lui 
ricea. Dinu încuviințează printr-o 
ușoară ridicare de braț. Numai 
„bătrinul" Țiu tace... Felul lui 
de a fi. „Ceea ce nu il va îm
piedica să domine întrecerea 
floretișlilor din Balcani", obser
vă cu toată convingerea antre
norul Vasile Chelaru, care l-a 
avut în pregătire ani de zile. 
Evident, floretiștii au mare ne
voie să-și completeze „cartea de 
vizită" acum, în plină reconsi
derare a potențialului lor 
plan internațional.

In tabăra sabrerilor este 
multă liniște ca de obicei, 
niște, dar și siguranță. Cornel 
Marin nu concepe un alt adver
sar principal în finala indivi
duală decît... Ion Pop, în timp 
ce Mihai Frunză și-a pregătit, 
cum ține să sublinieze, în glu
mă, „o sabie invincibilă..."

Suzana Ardeleanu, campioană balcanică in 
anul 1974 la floretă feminin.

de
Petrică Bu-

verif i ca

pe

mai 
Li-

Fiindcă sabrerii ar putea a- 
vea, ca de obicei, datorită arbi-

trajului, misiunea cea mai di
ficilă, considerăm necesar să o 
consultăm și pe. metodista Ma
ria Șerban, profesoară de psi
hologie (care răspunde de lotul 
republican de scrimă) asupra 
perspectivelor acestei probe la" 
Campionatele balcanice. Iată ce 
ne-a răspuns :

— Lotul de sabie dispune 
Ia această oră de o pregătire 
psihologică adecvată, îneît este 
capabil 
me. Am convingerea, mai mult 
dccit la 
noștri și-au anulat 
stress 
astfel 
toată 
lor.

Așadar, optimism 
Campionatelor balcanice, 
optimism robust, bazat pe 
pregătire atentă, serioasă 
responsabilă.

de performanțe maxi-

„mondiale", că sabrerii 
starea de 

care i-a dominat cîndva, 
că vor intra pe planșe cu 
încrederea in posibilitățile

înaintea
Un 

o
Și

Tiberiu STAMA

CAMPIONATE DE FOTBAL
UNGARIA (etapa a 14-a) : Ferenc- 

varos — Raba Eto 2—2; Vasas — 
Haladas 3—0; Csepel — Honved 0—0; 
Videoton — Diosgyor 2—0; Zalaegers- 
zeg — Bekescsaba 3—0; Ujpesti Do- 
zsa — Szeged 2—I; Salgotarjân — 
Kaposvăr 2—2; Tatabanya — M.T.K. 
4—3. Clasament: 1. Ferencvâros — 24 
p; 2. Videoton — 20 p; 3. Ujpesti 
Dozsa — 20 p.

motiv Sofia 1—1; Dunav Ruse — 
Spartak Pleven 4—1. Clasament: 1.
Akademik — 17 p; 2. Levski Spartak 
16 p; 3. Ț.S.K.A. — 15 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 15-a): Parti
zan Belgrad — Velez Mostar 2—0; 
Rijeka — Vardar Skoplje 0—0; Rad- 
niciki Niș — Dynamo Zagreb 0—0; 
Zelezniciar — Olimpia Ljubljana 0—0; 
Radniciki Kraguevat — O.F.K. Bel
grad 0—1; Celik Zenița — Sarajevo 
1—0; Hajduk Split — Sloboda Tuzla 
4—0; Boraț Banja Luka — Vojvodina 
Novi Sad 2—2; Steaua Roșie Belgrad 
— Buducnost 4—0. Clasament: 1. Par
tizan Belgrad — 22 p; 2. Steaua Ro
șie Belgrad — 21 p; 3, Hajduk Split 
20 p.

BULGARIA (etapa a 11-a) : Akade- 
mik Sofia — Pirin Blagoevgrad 1—0; 
Levski Spartak Sofia — Botev Vrata 
3—0; Slavia Sofia — Spartak Vorna 
1 — I; ȚSKA Sofia — Lokomo’.Iv Plov
div 2—2; Minior Pernik — Trakia Plov
div 0—0; Sliven — Cerno More Var
na 3—1 ; Beroe Stara Zagora — Loko

In clasamentul golgeteri- 
lor europeni, duna meciu
rile desfășurate la sfîrșitul 
săptămînii trecute, patru ju
cători se află în frunte cu 
cite 16 goluri marcate: 
Geels (Ajax) — din 12 me
ciuri. Gallis (V.S.S. Kosice) 
— din 13 meciuri, Dudu 
Georgescu (Dinamo Bucu
rești) și Beer (Hertha 
B.S.C.) — ambii din 15 me
ciuri. Sînt urmați de Nene 
(Benfica) — 14 goluri. Mc. 
DougnU (Norwich) și Ricci 
(Ziirich) — cite 13 goluri.

FRANȚA (etapa a 15-a) : Troyes —
Nisa 2—2 ; Lyon — St. Germain Pa

ris 2—0; Nantcs — Marsilia 0—I; 
Strasbourg — Avignon 4—0; Monaco 
— Metz 2—0; Bastia — Lens 0—0; 
Nimes — Bordeaux 1—2; Nancy — St.

cabil și în cursa de 3 000 m 
plat : 7:49,6, ca și la 5 000 m — 
13:25,0, fiind al șaselea perfor
mer mondial pe această dis
tanță !

Bronislaw Malinowski (n. 
1951) ne pare cel mai îndreptă
țit să aspire la șefia probei de
ținută de suedez. Este, de alt
fel, singurul care l-a întrecut 
în ultimii doi ani pe Gărderud. 
Alergătorul polonez este redu
tabil în alergările pe plat, pe 
un „registru" întins, de la 1 500 
m (3:38,6 în 75) la 10 000 m 
(medalie de argint la C.E. do 
la Roma !). Numeroasele pres
tații în jur de 8:15,0 la obsta
cole il arată capabil să coboare 
și el anul viitor, sub 8:10,0.

Vest-germanul Michael Karst 
(n. 1952) este cel mai tînăr din
tre „virfurile" actuale ale pro
bei. Fără a avea panașul lui 
Gărderud sau Malinowski, este 
un alergător de temut datorită 
— mai ales — finișului său vi
guros (așa l-a învins, de altfel, 
pe Cefan la semifinala „Cupei 
Europei" de la Torino). Acești 
alergători s-au aflat pe primele 
trei locuri (în aceeași ordine) 
și în bilanțul anului trecut : 
8:14,2, 8:15,0 și, respectiv 8:18,0.

Alergători cu frumoase po
sibilități sînt : Frank Baum- 
gartl (n. 1955) și Jiirgen Straub 
(n. 1953), din R. D. Germană, 
care au progresat simțitor față 
de anul trecut, finlandezul Ta- 
pio Kantanen (n. 1949) și italia
nul Franco Fava (n. 1952) din
tre europeni. Africa, se pare, 
nu mai deține alergători de 
clasa trioului kenyan Keino — 
Jipcho — Biwot, deși etiopianul 
Yohannes Mohamed și algeria- 
nul Boualem Rahoui au o bună 
valoare.

Recordmanul nostru, brașo
veanul Gheorghe Cefan (n. 
1947) a ajuns la apogeul ca
rierei sale. Anul acesta s-a im
pus la „preolimpicul" de la 
Montreal, cîștigînd cursa în 
8:17,64, al cincilea rezultat mon
dial din istoria probei. Este un 
alergător de forță, care și-a îm
bunătățit simțitor rezultatele pe 
plat (13:55,0 pe 5 000 m), po
sesor al unui finiș puternic, 
lung, progresiv. Elevul antre
norului Mihai Marinescu are,

îl VOM ÎNTÎLNI
LA MONTREAL

credem, posibilități și mai mari 
decît cele demonstrate în acest 
an, pe care se va strădui să le 
valorifice la J.O., la cel mai 
mare examen al vieții sale.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

BILANȚ MONDIAL 1975

8:09,8 Gărderud (Suedia) 
8:12.6 Malinowski (Polonia) 
8:16.1 Karst (R. F Germania) 
8:17.6 Cefan (România)
3:17,6 Baumgartl (R. D. Germa

nă)
8:17,9 Kantaren (Finlanda)
8:19,6 Mohamed (Etiopia) 
8:19,8 Straub (R. D Germană) 
8:20,2 Rahoui (Algeria), 8:20,4 
Fava (Italia). 8:21,6 Campos (Spa
nia) 8:22,1 Kojama (Japonia). 
8:23,2 Frăhmeke (R. F. Germa
nia), 8:23.4 Maranda (Polonia), 
8:24,0 Ndege (Kenya), 8:24,6 Zie
linski (Polonia) si Tomasiewicz 
(Polonia).

t-RECORD MONDIAL SI EU
ROPEAN : 8:09,8 Anders Gărde
rud (Suedia) Stockholm 1.7.1975 • 
REZULTATE J.O : 1968 — 8:51.0 
Biwot (Kenya), 8:51,6 Kogo (Ke
nya). 8:51,8 Young (S.U.A.) ; 1972 
— 8:23,6 Keino (Kenya), 8:24,6
Jipcho (Kenya). 8:24,8 Kantanen 
(Finlanda). 8:28.0 Malinowski (Po

lonia). 8:29.2 Moravcik (Cehoslo
vacia), 8:33,6 Biwot (Kenya)

sub 8:10.0
8:10.1-8:15,0
8:15,1-8:20.0
8:20,1-8:25.0

1971 72 73 74 75

1 8 7 11 18

MECIURILE AMICALE DE HOCHEI

IUGOSLAVIA-ROMÂNIA
LJUBLJANA, 24 (prin telefon). — 

După o călătorie de 14 ore cu auto
carul și cu trenul, lotul de hochei pe 
gheată al României a ajuns duminică 
seara la Ljubljana. Luni, jucătorii noș
tri au făcut două antrenamente pe 
patinoarul acoperit ,,Tivoli“ din loca
litate, urmînd să mai susțină o șe
dință de pregătire în cursul dimineții 
de marți.

Meciurile cu Iugoslavia, care inau
gurează sezonul internațional al echi
pei României, se anunță deosebit de

interesante, ambele echipe pregătin- 
du-se pentru J.O. de iarnă și între
cerile grupei B a campionatului mon
dial. intîlnirile dintre cele două for
mații au furnizat totdeauna întreceri 
pe cît de tari, pe atît de echilibrate. 
Prima partidă va avea loc marți, de 
la ora 17,30, la Ljubljana, iar revanșa 
se va desfășura miercuri (ora 13,30) 
la Jesenice — la 60 km de Ljubljana 
— leagănul hocheiului iugoslav, in
tîlnirile vor fi conduse de un cuplu da 
arbitri polonezi.

• PE SCURT • PE SCURT •
AUTO • După două etape, în 

Raliul Marii Britanii, conduce fin
landezul Timo Makinen (Ford Es
cort) .

BOX • La Skoplje, neînvins ca 
profesionist, Mate Parlov b.p. în 
10 reprize pe americanul de culoa
re Billy Freeman (cat. semigrea).

GIMNASTICA • La Uherske 
Hradiste, meci de junioare: Ceho
slovacia — România 185,70—183,0. 
Individual compus: 1. Ondrasova 
(Cehosl.) 37.50... 5. Călina Hosu 
(România) 36.70. • La Yamaguchi 
a avut Ioc întîlnirea internațională 
masculină dintre echipele Japoniei 
și U.R.S.S. Gazdele au obținut vie-

ÎN EUROPA
Etienne 0—0; Valenciennes — Lille 
0—1; Sochaux — Reims 1—0. Clasa
ment: 1. Nisa — 25 p; 2. St. Etienne
— 20 p;3. Metz — 20 p.

PORTUGALIA (etapa a 10-a): Spor
ting — Belenenses 1—0; Braga — Ben
fica 0—0; C.U.F. — Farense 1—0; 
Leixoes — Unio Tomar 3—1; Beira Mar
— F. C. Porto 2—2; Estoril — Guima
raes 2—1; Atletico — Setubal 2—1; 
Boavista — Academico 4—I. Clasa
ment: 1. Boavista — 17 p; 2. Ben
fica Lisabona — 16 p; 3. Sporting
— 16 p.

POLONIA (etapa a 14-a) : Ruch — 
Pogon 1—1; L.K.S. — Stal 1—0; Slask
— Gornik 3—1; G.K.S. — Legia 3—2; 
Widzew — Zaglebie 3—0; Lech — 
V/isla 3—0; Polonia — Stal Mielec 
1—0; Szombierki — Row 2—0. Clasa
ment: 1. G.K.S. — 21 ,p; 2. Ruch — 
18 p; 3. Stal Mielec — 17 p.

GRECIA (etapa a 6-a) : Olympiakos 
Pireu — Atromitos 2—1; A.E.K. — He- 
raklis 1—0; Pan’onios — Panathinaikos 
0—2; Aris — Kastoria 5—1; Panahaiki
— Ethnikos 2--0; P.A O K. — Pier kos 
1—1; Pansera’kos — Apollon 1—1. Cla
sament: 1. A.E.K. '— 11 p; 2. Olym- 
piqkos Pireu — 9 p; 3. Panathinaikos
— 9 p.

toria cu 566,60—566,40 puncte. în 
clasamentul individual compus, 
primul loc a fost ocupat de Mitsuo 
Tsukahara (Japonia) cu 114,00. Pe 
locul doi, la egalitate, Kajiyama (J> 
și Iakunin (U.R.S.S.), cu cîte 
113,70 p.

HOCHEI • La Cottbus. în turul 
2 al C.C.E.: Dynamo Weisswasser 
(R.D.G.) — Asker Oslo 6—3 (0—2,
2— 0, 4—1).

NATAȚIE • La Erfurt, în pro
bă de 100 m liber (f) Cornelia En
der 57,74 și (m) Pyttel 53,73.

POLO • In turneul final al 
C.C.E., la Amersfort: 1. Partizan 
Belgrad 6 p, 2. Vasas Budapesta 
4 p, 3. Canottieri (Italia) 2 p. 4. 
Den Robben (Olanda). Ultimele re
zultate: Partizan — Canottieri 4—3, 
Vasas — Den Robben 10—6. Parti
zan — Den Robben 6—5, Vasas — 
Canottieri 12—11.

RUGBY • La Appeldoorn (Olan
da), în campionatul european ,,Cu
pa FIItA": Italia — Olanda 24—0 
(11-0).

TENIS • în finalele turneului de 
la Calcutta: V. Amritraj — Orantes 
7—5, 6—3; Orantes, Gisbert — V. 
și A. Amritraj 1—6, 6—4, 6—3 • în 
sferturi la Johannesburg: Ashe, 
Gottfried — Carmichael, Panatta
6— 2, 6—4; Solomon, Dibbs — Sty
les. Joubert 6—2, 2—6, 6—4; Hewitt, 
McMillan — Taylor, Mottram 6—4,
7— 6 • La Curitiba (Brazilia) în 
primul tur: Pecci — Mandarino 
6—1, 6—2; Koch — Cano 4—6. 6—3, 
6—1; Prajoux — Santana 7—6,
3— 6, 6—3.

VOLEI • Echipa masculină Po
litehnica Timișoara, aflată în tur
neu în Cehoslovacia, a susținut 
două partide amicale cu formai ia 
V.S.Z. Nitra. în primul joc, volei
baliștii români au terminat învin
gători cu 3—0 (15—5. 15—8. 15—11), 
iar meciul revanșă s-a încheiat cu 
scorul de 3—2 (15—9. 17—15. 12—15. 
12—15, 15—13) în favoarea gazdc'or 
• In prima zi. la turneul de 'a 
Bratislava: masculin: Gwar’ia
Wroclaw — T-S C. Berlin 3—0: fe
minin: Slavia Bratislava — Ruda 
Hvezda Bratislava 3—1; Burevest- 
nik Kiev — Spojnia Varșovia 3—0.
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