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Jocurile de sîmbătă și duminică, cu echipele de fotbal ale U.R.S.S

LOTUL A Șl CEL DE TINERET (23 ANI)
ISI CONTINUA PREGĂTIRILE J
Marți la ora 10, pe culoarul 

Federației de fotbal, s-au întîl- 
nit, în convocarea lor comună, 
lotul reprezentativ A și cel de 
tineret. Valentin Stănescu și 
Cornel Drăgușin și-au chemat 
băieții pentru preparativele du
blei întîlniri (echipele naționale 
și cele de tineret „sub 23 ani") 
cu fotbaliștii Uniunii Sovietice. 
Primii au sosit Moraru, Ciocan, 
V. Mureșan ; au făcut un tri
unghi tăcut, răsfoind presa de

dimineață. Au urmat Lucuță, 
Purima, Mateescu și Dudu 
Georgescu, ultimul cu ochii în 
„Sportul", citind febril situația 
la zi din clasamentul golgete- 
rilor europeni unde ocupă, de
ocamdată, poziția a treia. După 
30 de minute, sosește... auto
carul care trebuie să transporte 
prima reprezentativă la Snagov. 
tabăra tradițională pentru pre
gătirea centralizată a „tricolori
lor". Valentin Stănescu și

• Hajnal trecut la lo
tul A in locul lui Anghe- 
lini (accidentat) • Intens 
program de pregătire al 

„tricolorilor": ieri joc la două
porți • Lotul de tineret întil- 
nește azi, in meci de pregătire, 
divizionara B Progresul

D. Nicolae-Nicușor 
impun sepa- 
și îmbarcare, 

așadar, spre 
jucători: Ră-

DUPĂ CĂDEREA ZĂPEZII
Cea de a treia 

nă, a principalei 
masă cu caracter 
„Cupa tineretului" 
nă desfășurare. La nici o lună 
de la lansarea ei, în întreaga 
țară a nins, astfel că, pretutin
deni, există cadrul propice pen
tru desfășurarea în 
dițiuni a întreceri
lor de patinaj, să- 
niuș și schi — 
probe cuprinse în 
regulamentul com
petiției. în cele ce 
urmează, cîteva vești generate 
de... noua situație meteorologică, 
care favorizează organizarea 
unor competiții specifice iernii.

ediție, de iar- 
competiții de 

republican 
este în pli-

.bune con-

Dina Manta (Bolintinul din 
le), Gh. Anton (Cornetu), 
colae Drăgan (Fundulea). 
Stoiea (Buftea), Aurel 
(Fundulea).

RAIDANCHETA

Va-
Ni- 
Ion 

Dobro

ȘI co-
Zăpada

IN TOATE ORAȘELE 
MUNELE SUCEVENE.__ ____
abundentă care a căzut în a- 

ceastă săptămînă a 
declanșat în jude
țul Suceava mă
suri imediate pen
tru ca în zilele ur
mătoare să se des- 

bune condițiuni 
de patinaj, să- 

în toate orașele 
sucevene.

.Tricolorii", in antrenament, pe zăpadă...

cunzii" săi, 
și Emerich Jenei, 
rarea pentru apel

S-au îndreptat, 
Snagov, următorii . 
ducanu, Moraru, Mateescu, Săt- 
măreanu II, G. Sandu, Sameș, 
Lucuță, Hajnal, Dinu, Bălăci,

(Continuare in pag. 2-3)

CROS INTR-UN IMPREVI
ZIBIL DECOR HIVERNAL. în 
județul Ilfov a fost organizat 
un cros — dotat cu „Trofeul 
Ilfov" — la care au fost angre
nați mii de elevi ai școlilor ge
nerale și liceelor din județ. Fi- 
naliștii celor 7 zone s-au întîl- 
nit duminică, pe stadionul Ti
neretului din Capitală, pentru 
ultimele întreceri. Nimeni — 
organizatori sau concurenți — 
n-a lipsit de la start, în ciuda 
ninsorii și viscolului. Competi
ția a avut loc. Iată cîștigătorii 
probelor : Ioana Dadiciu (Cor- 
netu), Jana Dumitru (Buftea), 
Elena Costea (Lie. ped. Buc.),

fășoare în 
întrecerile 
niuș și schi 
și comunele sucevene. După 
cum ne spunea C. Alexa, prim- 
vicepreșcdinte al C.J.E.F.S., la 
Rădăuți, Suceava și Cîmpulung 
Moldovenesc, primele patinoare 
naturale au fost puse la dispo
ziția amatorilor, altele fiind in 
curs de amenajare. De aseme
nea, în 
Iacobeni, 
Cîrlibaba, 
Boluș vor 
duminică ample concursuri în 
cadrul „Cupei tineretului".

NUMEROASE ACȚIUNI IN 
JUDEȚUL HUNEDOARA. Tine-

comunele Ciocănești, 
Dorna Candrenilor, 
Fundul Moldovei, 

avea loc sîmbătă și

(Continuare in pag. 2-3)

ASTĂ SEARA, IN SALA FLOREASCA

ROMANIA-TUNISIA, LA HANDBAL FEMININ
Bogată in întllnirl internaționale de handbal, această săptămînă ne 

prilejuiește vizionarea ultimelor două partide ale reprezentativei femi
nine a României, din cadrul pregătirilor pentru cea de a Vl-a ediție a 
campionatului mondial. Handbalistele noastre vor evolua astă-seară în 
Capitală în compania reprezentativei Tunisiei, iar sîmbătă, la Ploiești, 
va susține o partidă amicală cu selecționata S.U.A. Ambele echipe care 
ne vizitează participă — incepind de la 2 decembrie — la C.M. din 
U.R.S.S. Așadar, un prilej nimerit de a vedea la lucru trei dintre 
cele 12 participante la „mondiale".

0 In programul întrecerilor 
internaționale care se desfășoa
ră în această săptămînă în țara 
noastră s-au făcut unele modi
ficări. Iată forma definitivă, co
municată de federația de spe
cialitate :

reprezentativa noastră va evo
lua în compania selecționatei 
R.D. Germane.

ECHIPA REPREZENTATIVĂ A
Astăzi urmează să sosească 

la București, pe calea aerului, 
lotul reprezentativ al 
Sovietice. Fotbaliștii 
care ău evoluat, după cum 
știe, duminică, la Izmir, 
compania echipei Turciei, 
cadrul preliminariilor Campio
natului european, s-au reîntors 
de luni la Kiev.

Așa cum s-a anunțat, din lot 
fac parte cei mai valoroși fot
baliști ai momentului, în frun
te cu grupul internaționalilor

Uniunii 
sovietici, 

se 
in 
in

U.R.S.S. SOSEȘTE ASTĂZI
de la Dinamo Kiev : Rudakov, 
Kolotov, Blohin, Oniscenko, 
Muntean etc.

„Trioul" de arbitri din R.D. 
Germană, avîndu-1 la centru pe 
cunoscutul Rudy Gldckner, care 
va conduce meciul de sîmbătă 
ai primelor selecționate, va sosi 
la București in cursul zilei de 
vineri. |

Lotul de tineret al U.R.S.S. 
urmează să sosească la Bucu
rești în cursul zilei de sîmbătă.

JOI (sala Floreasca din Ca
pitală) : România — Cehoslova
cia (junioare, ora 17), România 
— Cehoslovacia (juniori, 18,05), 
România — Tunisia (senioare, 
19,25), Confecția — S.U.A. (se
nioare, 20,30).

SÎMBĂTĂ (sala Victoria din 
Ploiești) : Vulturul Ploiești — 
Tunisia (senioare, ora 15,45), 
România — Cehoslovacia (ju
nioare, 16,50), România — S.U.A. 
(senioare, 17,55). România — 
Cehoslovacia (juniori, 19,05).

0 Echipa masculină de hand
bal a României pleacă vineri în 
R. D. Germană. Sîmbătă, la 
Cottbus și duminică la Berlin,

DEBUT PROMIȚĂTOR AL HOCHEIȘTILOR
România Iugoslavia 7-3 și 6-5!

(prin telex).LJUBLJANA 26
Hocheiștii români și-au inaugu
rat sezonul internațional sus- 
ținînd — in deplasare — o du
blă intîlnire cu selecționata 
Iugoslaviei, aflată și ea în plină 
perioadă de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice și grupa B a 
campionatului mondial. Cele 
două confruntări ău stîrnit in
teres, fiind cunoscut faptul că 
ambele formații 
hochei modern 
iar disputele lor 
deauna partide 
brațe.

Primul meci a avut loc marți 
seara in moderna -sală „Tivoli" 
din localitate, în fața unui marc 
număr de spectatori, victoria 
revenind la o diferență de scor 
surprinzătoare, dar pe deplin 
meritată, echipei române cu 
7—3 (1—1, 3—0, 3—2).

Hocheiștii români au abordat 
partida cu mult aplomb, în ciu
da faptului că echipa cuprindea 
nu mai puțin 
tanți, precum 
jucători tineri, 
tră a început 
pressing prelungit, 
surprins pe gazde. De notat 
selecționata română a tras

practică un 
și spectaculos 

au furnizat tot- 
loarte echili-

de cinci 
și foarte 
Formația 

în forță, 
ceea

debu- 
mulți 
noas- 

cu 
ce

un 
a 

câ 
in

total 58 de șuturi 
porții, față de 23 ale 
slave. Ar fi de subliniat, de a- 
semcnca, modul cum hocheiștii 
români au știut să profite de 
superioritate numerică, mareînd 
de două ori în asemenea situa
ții, in timp ce gazdele nu au 
reușit niciodată.
doua, _
slavici a fost literalmente ma
sată in propria treime, pierzînd 
total controlul jocului în favoa
rea formației române. Specta
torii au aplaudat la scenă, des
chisă excelentele combinații 
ale cvintetului compus din 
Antal-Gall, Costea-Tureanu-A- 
xinte. Este adevărat însă că și 
celelalte linii au realizat lucruri 
frumoase, Pană fiind autorul 
cîtorva atacuri terminate cu pa
se decisive. Un start promițător 
a luat și linia de tineri Olcnici- 
V. Huțanu-Vișan, care a între
prins frecvent incursiuni rapide 
și subtile. Din păcate, Olenici 
s-a accidentat și nu a mai putut 
juca în al doilea meci. Excelent 
a evoluat (atît cit a fost soli
citat) portarul Morar.

Au marcat : Herghelegiu
(min. 7), Pisaru (min. 21 și 32), 
Moroșan (min. 31), Tureanu

pe spațiul 
celei iugo-

în repriza a
mai ales, echipa Iugo-

(min. 48 și 49), Costea (min. 56) 
respectiv Lepșa (min. .2,4), Pirih 
(min. 45), Bervas (min. 52). 
Foarte bun arbitrajul cuplului 
polonez T. Zagoszy și W. Szcze- 
peck.

Miercuri, la Jcsenice, a avut 
loc partida revanșă.

Victoria a revenit din nou 
echipei României, dar la capă
tul unui meci mult mai echili
brat, cu scorul de 6—5 (2—3, 
2—0, 2—2). Au marcat : Axin- 
te (2), Ioniță, Pisaru, Tureanu 
și Costea, pentru formația 
noastră, respectiv Poljansec 
(2), Pctac, Vnuk și Scap.

Călin ANTONESCU

I

• Reprezentativa feminină 
părăsește duminică Capitala în- 
dreptîndu-se spre Vilnius. După 
cum se știe, această localitate 
din Uniunea Sovietică găzdu-

născute în 1957 și mai tinere), 
întrecerea a plăcut datorită 

ritmului viu în care au acționat 
ambele formații. Mai active în 
fazele ofensive și mult mai bine 
organizate în apărare, tinerele 
handbaliste românce au obținut 
o frumoasă victorie la scorul de 
16—9 (9—2).

Au marcat : G. Mălai 3, 
A. M. Râd ucu 3, C. Weber 5, L. 
Predescu 2, H. Janesch, E. Laza, 
S. Prodănescu, de Ia învingă
toare, respectiv L. Lillis 4, B. 
Miller 2, C. Undsey, R. Clanton, 
L. Holmes, de la învinse. Au 
arbitrat T. Curelea și P. Țîrcu 
(București). (A. V.)

tn echipa feminină a României, care astă-seară susține partida cu 
Tunisia, o eficientă deosebită dovedesc jucătoarele de la 9 m — 

Simona Arghir, Magda

iește întrecerile seriei A a cam
pionatului mondial.

• în primul meci al turneului 
pe care-1 Întreprinde in țara 
noastră, ca o ultimă verificare 
înaintea apropiatului campionat 
mondial din U.R.S.S., reprezen
tativa feminină de' handbal a 
S.U.A. a întilnit marți seara, în 
sala Floreasca, selecționata de 
junioare a României (sportive

Mikloș si Doina Cojocaru.

Astăzi, la Bacău,

VIITORUL-EXPLORĂRI
IN FINALA

„CUPEI F.R. VOLEI"
întîmpinarea cc- 

finaliste de a 
din

Venind în 
rerii echipelor 
evolua în fața publicului 
orașele lor, federația a fost de 
acord ca meciurile din finalele 
celei de a Ii-a ediții a „Cupei 
F.R. Volei" să se joace la Ba
cău și Baia Mare (masculin). 
Iași și București (feminin).

Astgzi publicul băcăuan are 
ocazia să urmărească evoluția 
formației locale Viitorul, care 
va susține primul meci, din fi
nală, cu Explorări Baia Mare 
(returul este programat pe 30 
noiembrie, la B. Mare).



La sfîrșitul sâptămlnii

TRADIȚIONALUL DERBY 
DINAMO-STEAUA, LA BASCHET

LA VIRSTA PENSIEI, NIC 
PUNE ÎNCĂ UMĂRUL SĂ

LA PROGRESUL ATLETISMULUI
Participantele la cel de al 

6-lea campionat mondial de 
handbal feminin, ce se va des
fășura între 2 și 13 decembrie 
în U.R.S.S. au intrat în faza 
ultimelor pregătiri. De-a lun
gul întregului an, principalele 
candidate la medalii au sus
ținut numeroase partide de ve
rificare. rulînd în permanență 
loturile aflate în pregătire pen
tru C.M. De altfel, timp de 11 
luni, un număr de 26 de echi
pe reprezentative au susținut 
140 de partide inter-țări. Re
cordul îl deține formația Unga
riei, care a jucat nu mai puțin 
de 30 de meciuri.

Făcînd un scmt tur de ori
zont al activității internaționale 
din acest an vom încerca să al
cătuim — pe baza tuturor me
ciurilor din 1975 — un clasa
ment al celor mai bune echipe 
de handbal din lume. în această 
Ierarhie vom observa că trei 
formații se detașează evident. 
Acestea sînt selecționatele R.D. 
Germane (cîștigătoare a tur
neului de la Neubrandenburg), 
României (învingătoare la Pra- 
ga, la București în „Trofeul 
Canrpați" și la Katowice în „Cu
pa Sileziei") și Iugoslaviei (cla
sată pe primul loc în turneele 
de la Zaporoje, Koprivica și 
Copenhaga). Celelalte trei tur
nee internaționale ale anului 
(de la Cheb, Veszprem și Bu
dapesta) s-au încheiat cu suc
cesul reprezentativei Ungariei, 
aflată pe locul IV în clasamen
tul nostru.

Handbalistele din R. D. Ger
mană nu au pierdut decît două 
jocuri în acest an (14—15 cu
România la „Trofeul Carpați" 
șl 11—13 cu Iugoslavia la Zapo
roje) și au realizat alte două 
„remize", 12—12 cu România 
la Neubrandenburg și 15—15 cu 
U.R.S.S., ’ “ ' '
rele din 
au trei 
frîngeri 
Ungaria 
Ungaria 
R. F. Germania, 
respectiv 14—18 cu 
11—14 cu Ungaria, 
(Cehoslovacia), 18—19 cu Româ
nia, la Neubrandenburg, 8—9 
cu Norvegia la Moos.

Mai bune ca în alți ani jînt 
pozițiile 
mania 
legătură 
dictorii 
se pare 
multor
Turcin _ ____
număr de jucătoare pentru gă
sirea celei mai bune 
de echipă, rezultatele 
fectate într-o oarecare 
de aceste căutări.

Care vor fi cele trei 
medaliate la apropiatul 
pionat mondial și ce echipe își 
vor cuceri dreptul de a evolua 
la J.O. ? Răspunsul îl vom 
afla în seara zilei de 13 de
cembrie, la sfîrșitul ultimelor 
jocuri

la Zaporoje. Jucătoa- 
Romănia și Iugoslavia 

și, respectiv, patru in- 
în palmares : 12—15 cu 

la Cheb, " 
la Veszprem 

la

14—17 CU 
și 8—10 cu
Eislingen, 

Polonia și 
la Cheb

ocupate de R. F. Ger- 
și Cehoslovacia. In 
cu evoluțiile contra- 
ale echipei U.R.S.S., 
că de-a lungul mai 

turnee antrenorul I. 
a rulat un mare

Campionatul masculin de bas
chet programează, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, în cadrul e- 
tapei a Vil-a, prima manșă a 
tradiționalului derby dintre e- 
chipele Dinamo și Steaua, prin
cipalele favorite în lupta pentru 
titlu. Cele două partide vor a- 
vea loc sîmbătă, de la ora 19 
și duminică, de la ora 10,30, în 
sala Floreasca.

Iată părerile celor doi căpi
tani de echipă despre această 
importantă întîlnire :

Radu Diaconescu — Dinamo 
București : „Anticipez că aceste 
meciuri vor oferi dispute spec
taculoase și de bun nivel teh
nic, astfel încît să satisfacă ce
rințele publicului, ale specialiș
tilor. Cînd afirm acest lucru 
mă bazez pe faptul că cele 
două combatante au în compo
nența lor mulți jucători de va-

loare, care pot furniza partide 
de calitate. Un pronostic ? 
orice jucător care intră pe te
ren cu un țel unic, acela

Ca

re n cu un țel unic, acela al 
victoriei și eu mă gîndesc, de
sigur, la succesul echipei mele".

Alin Savu — Steaua: „Ne-am 
pregătit în acest campionat mai 
mult ca oricînd și dorim să va
lorificăm această muncă, să ne 
clasăm pe primul loc. Cu toții 
sîntem conștienți de importanța 
întîlnirii care, după părerea 
mea, va avea un caracter deci
siv, mai ales din punct de ve
dere moral, în disputa pentru 
titlu. Pentru a obține victoria, 
echipa Steaua, care beneficiază 
la ora actuală de un lot valoros 
și omogen, trebuie să-și dove
dească superioritatea și la ca
pitolul mobilizare, în special în 
momentele decisive".

formule 
fiind a- 
măsură

formații 
l cam-

din turneul final.

A. VAS1LIU
1. R. D. GERMANA 19 15 2 2 306—211 32 84 %
2. ROMANIA 23 1« 4 3 370—303 36 78 ’/o
3. IUGOSLAVIA 22 15 3 4 340—265 33 75 %
4. UNGARIA 30 16 3 11 393—376 35 58 %
5. U.R.S.S. 22 10 2 10 295—321 22 50 %
6. CEHOSLOVACIA 23 9 4 10 353—293 22 47.7%
7. POLONIA 19 8 2 9 270—285 18 47,3%
8. R. F. GERMANIA 17 6 2 9 182—180 14 41 %
9. DANEMARCA 18 5 2 11 205—224 12 33 %

10. NORVEGIA 16 3 1 12 155—228 7 21 %

Campionatul balcanic dc la Timișoara

UN EVENIMENT IMPORTANT PENTRU 
JUCĂTOARELE NOASTRE

Pe parcursul desfășurării în
delungatei acțiuni de pregătire 
a lotului republican de baschet 
feminin în vederea campionatu
lui european de anul viitor 
(20—29 mai, în Franța), Balca
niada programată între 19 și 21 
decembrie, în sala Olimpia din 
Timișoara, constituie o „semi- 
etapă" menită să oglindească 
(în momentul respectiv) capa
citatea și perspectivele echipei 
naționale, în condițiile unor 
meciuri oficiale. Adăugind că 
baschetbalistele noastre frunta
șe sînt animate de dorința de 
a obține, în sfîrșit, performanța 
la care rîvnesc de la inaugura

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
Astăzi, la Alexandria, se dă 

startul în cel de al 28-lea Cam
pionat național feminin de șah. 
La actuala ediție participă 15 
jucătoare, iar prezența a 6 ma
estre internaționale, 3 maestre 
și 5 candidate de maestre 
total sînt 8 concurente cu 
coeficient Elo de peste 2 000 
puncte) face ca turneul să 
deosebit de puternic. Alături 
jucătoarele noastre consacrate 
iau parte la întrecere numeroa
se tinere, nu numai dornice dar 
și capabile de afirmare, cum ar 
fi campioana de junioare Judith 
Kantor sau revelația actualului 
sezon, Ligia Jicman. Iată lista 
concurentelor :

Margareta Teodorescu — de
ținătoarea titlului și Margareta 
Mureșan (I.T. București), Elisa- 
beta Polihroniade, Lia Bogdan

(în 
un 
de 
fie 
de

și Eugenia Ghindă (Universita
tea București), Gertrude Baum- 
stark, Suzana Makai și Ligia 
Jicman (Medicina Timișoara). 
Maria Pogorevici (Vulcan Bucu
rești), Eleonora Gogâlea (Elec
tronica București), Elena Ră- 
ducanu și Emilia Chiș (Loco
motiva București), Viorica Ilie 
(Petrolul Ploiești), Ioana Mi
roslav (A.S.E. București), Judith 
Kantor (C.S.M. Cluj-Napoca).

Astăzi dimineață are loc tra
gerea la sorți ; după-amiază, 
prima rundă.

în sala Casei de cultură din 
Sinaia a început marți cea de a 
39-a ediție a campionatului na
țional masculin.

Tragerea la sorți a dat urmă
toarea ordine pe tabela de tur
neu :

• ÎN ASOCIAȚIILE SPOR
TIVE din Cisnădie au înce
put întrecerile dotate 
„Cupa 30 Decembrie**. 
Textila, Mătasea roșie, 
cum si la liceele industrial si 
teoretic, numeroși tineri par
ticipă la concursurile de tenis 
de masă, sah. handbal, volei, 
orientare turistică. Se preco
nizează ca pînă la 
lunii viitoare numărul 
rentilor să ajungă la 
• REȘIȚA - -
județeană 
pionatului 
trîntă. O 
bună au 
Achimescu, _ ______ _
Cosei de la Topleț, care s-au 
calificat pentru etapa urmă
toare a competiției. Pe pri
mele locuri s-au mai clasat : 
M. Oprea CPrisaca). V. Rusu 
(Păltiniș) $i I. Iepure (Gre- 
oni). • LA LICEUL 
MAN VODĂ** din 
avut loc un reușit 
atletic. Ia 
cunoscuta 
Suman, 
Olimpiu 
hoi si președintele Clubului 
atletic Roman prof. Alexan
dru Udrea. în fata unui nu
meros auditoriu au fost pre
zentate aspecte ale atletismu
lui din tara noastră si din 
orașul Roman. precum si 
alte aspecte din sportul ro
mânesc. • A.S. UTILAJUL 
BISTRIȚA a avut frumoasa 
inițiativă de a organiza o 
competiție de handbal la ca
re a invitat cinci echipe din 
oraș si din județ. Trofeul 
„Cupa Utilajul** a revenit 
echipei Dacia Bistrița, care 
în finală a întrecut cu 32—15 
Școala sportivă din localita
te • LA întreprinde
rea ELECTRONICA din Bu
curești. aproape 6000 de 
muncitori si muncitoare din

cu 
Ba 

nre-

sfirsitul 
concu- 

3000. 
etapa 
can>-

a găzduit 
din cadrul 
national sătesc la 
comportare foarte 

avut tinerii M. 
, 1^ Grund si I.

„RO- 
Roman a 
simpozion 
participat 

Mariana 
l emerit

care au 
atletă 

antrenorul 
Constan tinescu—Ne- 

președintele 
prof.

cele trei schimburi participă 
la „pauzele de gimnastică la 
locul de muncă". Un aport 
deosebit la această frumoa
să acțiune l-au adus studen
ții de la I.E.F.S.. care au 
alcătuit programul de exer
ciții după ce au studiat la 
fata locului mișcările care 
se efectuează la locurile de 
muncă. • ÎN ORAȘUL BE- 
REȘTI (jud. Galati) în ulti
mul timp activitatea sportivă 
de masă s-a 
tă unor noi ;
tre care un 
si sectoare

• LA 
desfășurat 

în sală.

înviorat datori- 
amenaiări prin- 
teren de fotbal 
pentru probe 

atletice • LA HUNEDOARA 
s-a desfășurat concursul de 
tenis In sală, dotat cu 
,.Cupa dr. Petru Groza", la 
care au participat iucători 
si jucătoare din Petroșani. 
Deva. Ilia. Orăstie si Hune
doara. Printre cîstisători s-au 
numărat tenismanii hunedo- 
reni Ileana Ilea, Ileana Deac, 
Radu Androne si Tibcriu Pă- 
truică. A RECENT, la Insti
tutul pedagogic din Pitești 
a fost inaugurat un teren 
de tenis care are suprafața 
de ioc acoperită cu material 
sintetic colorat. întreaga ma
noperă a fost executată prin 
muncă patriotică de către stu
denții celor trei facultăți, mal 
cu seamă a celor de la edu
cație fizică • 300 DE FETE 
au participat recent la un 
reușit concurs de cros, desfă
șurat pe aleile parcului de 
cultură si odihnă din Bîrlad. 
Cele mai multe 
ale acestei ediții
„Crosului fetelor", 
gorii de vtrstă. sînt 
Școala generală nr. 9 
la Liceul industrial.

CORESPONDENȚI Z 
drei, D, Glăvan. G. 
I. Toma, N. Ștefan, 
raru-Slivna, ”

cîstigătoare 
ra - 

pe 
de 
si

rt-a) a 
cate- 

la 
de

An-1.
Groapă, 

______  D. Mo- 
ruru-isiivna, I. Vlad, Al« 
Momete $1 E. Solomon

1. Stoica, 2. Ghindă, 3. Cio- 
câltea, 4. Radovici, 5. Ilijin, 6. 
Ott, 7. Cheșcă, 8. Kcrtesz, 9. 
Botez, 10. Butnaru, 11. Partos, 
12. Voiculescu, 13. Ungureanu, 
14. Ghițcscu, 15. Urzică, 16. Mi- 
titelu, 17. Pavlov, 18. Vaisman, 
19. Reicher.

Victorii prețioase au obținut 
în runda inaugurală Ghindă și 
Mititelu, care i-au învins în 
partide frumoase pe Reicher și, 
respectiv, Ilijin. Trei întîlniri 
s-au încheiat remiză : Radovici 
— Pavlov, Cheșcă — Ghițescu 
și Botez — Voiculescu, partide
le Ott — Urzică, Kertesz — Un
gureanu și Butnaru — Partos 
s-au întrerupt, iar cea dintre 
Ciocâltea și Vaisman s-a amî- 
nat. Stoica a fost liber.

Aseară, în runda a 2-a, au 
fost decise tot două partide : 
Ghițescu a cîștigat la Kertesz, 
iar Urzică la Cheșcă. Remiză 
în întîlnirile : Stoica — Ghin
dă, Pavlov — Ilijin, Mititelu — 
Ott și Voiculescu — Butnaru. 
Partidele Ungureanu — Botez 
și Vaisman 
întrerupt, iar cea 
cher și Ciocâltea 
nată.

Astăzi se joacă

Radovici s-au 
dintre Rci- 

a fost amî-

runda a 3-a.

rea campionatului balcanic (cu
cerirea locului I), avem și mai 
clară însemnătatea competiției.

în vederea acestei întreceri 
(la care mai iau parte repre
zentativele Bulgariei și Iugosla
viei), la propunerea antrenori
lor Grigore Costescu și Nicolae 
Martin, Colegiul central al an
trenorilor a aprobat următorul 
lot (între paranteze, clubul din 
care fac parte și talia) : Ileana 
Gugiu (Rapid — 1,71), Mariana 
Andreescu (Rapid — 1,90), Ga
briela Ciocan (Politehnica — 
1,80), Angelica Tita (Politehnica
— 1,80), Suzana Pîrșu (Politeh
nica — 1,70), Diana Mihalic 
(I.E.F.S. — 1,73), Liliana Rădu- 
lescu (I.E.F.S. — 1,79), Ștefania 
Giurea (I.E.F.S. — 1,90), Ileana 
Portik (I.E.F.S. — 1,82), Maria 
Simionescu (I.E.F.S. — 1,70),
Rodica Goian („U“ Timișoara — 
1,84), Eugenia Saîcu („U“ Timi
șoara — 1,73), Corina Colțescu 
(„U“ Timișoara — 1,84), Gheor- 
ghița Bolovan (C.S.U. Galați — 
1,86), Doina Prăzaru („U“ Cluj- 
Napoca — 1,83), Ana Aszalos 
(C.S.U. Tg. Mureș — 1,75). Vio
rica Baîai și Ștefania Basara
bia (ambele de la I.E.F.S.), se
lecționate inițial, sînt 
nibile din cauza unor 
țări.

Fapt îmbucurător, la 
natul balcanic va lua parte (în 
afară de concurs, bineînțeles) și 
o selecționată de tineret, în 
care sînt incluse o serie de ele
mente de perspectivă. Este vor
ba de : Mariana Sandu (Pro
gresul București — 1,84), Ale
xandra Hcgednș (Progresul — 
1,80), Camelia Filip (Politehnica
— 1,83), Ilona Chvatal (Politeh
nica — 1,80), Viorica Morarii 
(„U“ Cluj-Napoca — 1,80), Irina 
Szekely („U“ Cluj-Napoca — 
1,69), Mariana Merca („U“ Cluj- 
Napoca — 1,71), Elena Opriciu 
(Voința București — 1,85), A- 
lțxandrina Tomescu (Olimpia 
București — 1,72), Florentina 
Căprița (Olimpia — 1,65), Ana 
Iatan (Olimpia — 1,80), Stela 
Petrea-Cernat (Rapid — 1,79). 
Antrenori: Traian Constantines- 
cu și Ladislau Bachner.

PRIMELE ÎNTRECERI
(Urmare din pag. I)

rii și tinerele din Valea Jiului 
vor lua parte sîmbătă și dumi
nică, în Paring, la cele dintîi 
întreceri ale „Cupei tineretului". 
Se vor afla pe pîrtii, printre 
alții, elevii din Petroșani, cei 
de la Grupul școlar profesional 
din Lupeni și Asociația sporti
vă „Parîngul". Totodată, în ce
lelalte zone ale județului, unde 
încă nu sînt condiții pentru 
practicarea sporturilor de iarnă, 
vor continua concursurile de 
șah, tenis de masă, cros. Ase
menea dispute vor avea loc, 
spre exemnlu, la Liceul 
goglc și Școala generală 
din Deva, la Liceul nr. 
Hunedoara etc.

peda- 
nr. 1 
2 din

Căde-MESAJELE ZĂPEZII, 
rea zăpezii a constituit — după 
cum ne spunea Nicolae Dragu, 
secretar al C.J.E.F.S. Buzău — 
un semnal pentru asociațiile 
sportive din județ care au con
diții prielnice de organizare a 
unor întreceri pe zăpadă, la să
niuțe — chiar în zonele de șes 
— și schi, în zonele de deal și 
munte. Primele întreceri se și 
desfășoară în acest sfîrșit de 
săptămînă la Șiriu, Gura Te- 
ghii, Beceni, Pătîrlagele — de 
fapt centre care au fost dotate 
din timp cu schiuri.

indispo- 
acciden-

campio-

După amiază închisă de 
noiembrie. Ploaia rece se trans
formă treptat în ninsoare. în 
stația lui 92, la Hașdeu, un băr
bat în vîrstă domină cu statu- 
ra-i falnică mulțimea adăpostită 
sub streșini. E Nicolae Gurău, 
personaj binecunoscut al atle
tismului nostru.

— Încotro, nea Nicule 7
— La Progresul, la antrena

ment. Mă așteaptă cîțiva copii.
— Și vin, pe vremea asta 7

— Vin pe orice vreme, dacă 
știi să ți-i apropii, dacă reu
șești să-i faci să le placă. Tre
buie să cheltuim mai multă 
pasiune pentru a-i apropia de 
stadion, să avem răbdare, să 
fim abili dacă vrem să reușim 
să compensăm influențele și 
tentațiile care îi îndepărtează.

— Ce influențe ?
— Paradoxal, în primul rînd 

familia. Mulți părinți preferă 
— firesc — pianul sau cercul 
de fizică. Școala e mai grea 
azi. Televizorul și cinematogra
ful sînt o concurență puternică. 
Și sportul e mai greu, mai ales 
cînd începi să vorbești de per
formanță. Pe vremea mea...

— Cum era pe vremea du- 
milale 7

— Acum vreo patruzeci de 
ani, la Brăila făceam de toate, 
aveam timp și pentru atletism, 
pentru înot, fotbal sau volei. 
La fotbal ' .....................
mingea se 
mătate de 
în spatele
3—4 ori cu greutatea. După doi 
sau trei ani cîștigam balcaniada. 
Acum nu se mai poate așa, 
chiar dacă uneori se mai în- 
tîmplă cîte o „minune", vezi 
brazilianul acela cu 17,89 m, 
care, — aud —, în urmă cu 
doi ani nu știa ce e triplusaltul. 
Sportul s-a apropiat de știință 
dar, cred eu, în primii ani vi
itorul performer trebuie, totuși 
să se joace, să-i placă. Munca 
adevărată, crîncenă, începe mai 
tîrziu.

— N-aș vrea să te supăr, 
dar de o bucată de vreme 
Progresul înseamnă destul 
de puțin in atletismul bucu- 
reștean.

— Ai dreptate. A fost o vre
me cînd eram fruntași, acum 
10—15 ani. Apoi, atletismul n-a 
mai fost iubit în Cotroceni, 
conducerile care s-au succedat 
la Progresul așezaseră sportul 
olimpic numărul unu în coadă. 
Cam de un an lucrurile s-au 
schimbat în bine, avem acum 
un președinte care ne sprijină.

— Doar conducerile să 
poarte vina 7

— Nu, am greșit probabil 
și noi.

A venit. în sfîrșit, și 92.

jucam „bec“, cînd 
afla în cealaltă ju- 
teren dădeam fuga 

porții și aruncam de

IN CAMPIONATUL 
DE TENIS DE MASĂ

în campionatul Diviziei A la te
nis de masă masculin s-au desfă
șurat noi partide : C.S.M. Iași — 
Loc. București 12—5. Punctele au 
fost realizate de: Dinu 3, Șumulea 
3, Macovei 3, Apostu 2, Macovel și 
Șumulea la dublu, respectiv, Pău
na 3, Tudor și Gherase. Comerțul 
Tg. Mureș — Politehnica Buc. 9—8. 
De la gazde, I. Sîngeorzan și D. 
Pali au realizat cîte patru și, res
pectiv, trei victorii, iar de la oas
peți, I. Buga a cîștigat 3 meciuri. 
(T. Tudose și I. Păuș — coresp.).

DUPĂ CĂDEREA ZĂPEZII
PRIMELE INIȚIATIVE LA 

BUCUREȘTI. Un program al 
manifestărilor sportive din a- 
ceastă săptămînă în Capitală, 
ne pune în fața unor inițiative 
izvorîte din dorința de a folosi 
condițiile favorabile practicării 
sporturilor specifice de iarnă. 
Astfel, în sectorul 3 se vor or
ganiza concursuri de săniuș la 
baza U.T.C. din cartierul Pante- 
limon, la stadionul Metalul și 
în comunele Pantelimon, Do- 
broești și Fundeni. In sectorul 
4, pe str. Caporal Ruieă, un 
concurs de sanie — tracțiune, 
iar în sectorul 5 — mai precis 
în parcul Tineretului — o în
trecere de săniuțe, intitulată 
„Primii fulgi de nea" pentru 
elevii mai multor școli generale 
(nr. 97, 100, 114. 120). Un alt 
concurs, tot de săniuțe, este a- 
nunțat la baza Electra din sec
torul 6. Sîntem informați că a- 
sociația sportivă Grivița Roșie 
organizează o excursie la Pre
deal, unde participanții vor lua 
un prim contact cu pîrtiile de 
schi.

CONCURSURI ÎN STAȚIU
NILE PRAHOVENE. în județul 
în care există 
țiuni de Iarnă 
teni, Azuga și 
nizează multe 
sanie și schi. Asociațiile spor-

cunoscute sta- 
ca Sinaia, Buș- 
altele se orga- 
concursuri de

tive din zona Văii Prahovei au 
și inițiat pînă acum numeroase 
acțiuni.

De asemenea, în luna decem
brie, în municipiul Ploiești vor 
începe întreceri de patinaj. A- 
ceasta cu ocazia dării în folo
sință a noului patinoar artifi
cial — descoperit — al orașului.

ÎN JUDEȚUL BACĂU, PRI
MELE MASURI. După cum ne 
informa Mihai Grigoraș, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Ba
cău, în județ se desfășoară in
tense întreceri în cadrul primei 
etape la șah, tenis de masă și 
chiar alte competiții în afara 
regulamentului. Odată cu înce
tarea viscolului au și fost lan
sate primele note telefonice 
spre zonele unde urmează să se 
desfășoare întreceri de săniuș 
și schi, iar la mijlocul săptă- 
mînii sosiseră primele confir
mări privind organizarea de 
acțiuni sportive în orașele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Tg. 
Ocna, în centrele dotate spe
cial, din vreme. cu schiuri : 
Dofteana, Cașin, Slănicul Mol
dovei și Agăs.

TIMPUL FAVORABIL PEN
TRU ORGANIZAREA ÎNTRE
CERILOR DE PATINAJ, SĂ- 
NIUȘ ȘI SCHI DIN CADRUL 
„CUPEI TINERETULULT" SA 
FIE FOLOSIT DIN PLIN 1

Urcăm, și 
cutorul no 
Tace, știu 
de care v 
o clipă să 
cut, a dat 
numeroase 
i-au 
sînt 
buni 
țară.

trecut 
consid 
antrei 
II pn 
— Ce 

Doi t 
Petrescu și 
mîndoi ar 
decît o fai 
trescu avea 
cinci-șase 4 
niori. Au c 
trebuit să 
neglijase „ 
iei totul de 
trebuie sa
la noi nu ’ 
trece la i 
intr-a patr;

Coborîm 
Multi dintre 
nilor îl ci 
douăzeci și 
lae Gurău 
greșul.

— Cui 
românesț 

— Am pi 
că s-a mun 
bine. Avei 
mare valoa 
parăm cu 
cum se spi 
e frumos ?

— Ce 
cule 7

— Pe 3 
plinit 60.

...Nicolae 
cu mers fa 
platani, așa 
din zilele u 
ani. La vii 
Gurău pun 
mărul său 
atletismului 
promis un 
ziua în ca 
elev al său 
campion al 
tate, va aji 
tor al țării.

D/N
ATLETISM 
pînâ duminic 
fâșoarâ tradiți 
lă a cadrelo

AUTO »"
zonului, care 
sîmbâtâ și d 
rești—Baia M< 
sâptâmînâ, dc 
ferice.

BOX -CENT
Sibiu 

zile cea de 
tiției dotate < 
tiniș". Aproaf 
10 localități o 
instalat în s 
Sibiu, lata n 
niori mici: N 
lancu (Șoimii 
îtorul Timișoa 
mii), I. Careu 
(Șoimii), I. 
Burdea 
(Șoimii); juni 
(C.S.M. Sibiu) 
Harșani (Voin 
cea (Construe 
(Crișul), Gh. 
T. Ghișca (N- 
A. Arcan (D< 
(C.S.M. Sibiu 
biu); seniori: 
biu), Gh. VIc 
M. Jagâru (C 
(C.S.M. Piteșl 
Mediaș). Rem 
zare asigurat 
prin comisia ji 
(Ilie IONESCU

LOTO
LA 30 NOII 
INEDITA TI 

NALA

în agentlll 
se găsesc d< 
completate s 
pleta cu nui 
participant!, 
avea șansa < 
turism Daci: 
Jocurile Olin 
— Canada sa 
de la Innsb 
o excursie d 
Germană pe 
rar Berlin — 
precum si < 
fixe in bani

Cel mal m 
de valoare f

Ba această 
în total. 68 
toare. in 2 :

Participarea 
de 6 si 15 le! 
tele de 15 i< 
extragerile.



CAMPIONATUL

DE CALIFICARE

■firul.
I anii
■ rrl.u
■ ■r>
■ an,
■
I care 
■i mai 
■ din 
l'fie ? 
liilru 
I' A"Imult 
I Pc- 
I dat, 
I ju
ft. A 
I cap, 
L să 
Icopii 
fient,
In ar 
Itrcia

■ster, 
l-oce- 
I De 
lîico- 
IPro-

[smul 

pntru
I mai 
I de 
Lom- 
I țări, 
| Nu

Ni-
I Im-

aptă. 
Li cu 
pcare 
ti de 
colae 
e u- 
carea 
Ne-a 
pntru
Icntat 
ntin, 
zreu- 
incă-

RU

LA JUDO
Etapa de zonă a campionatu

lui de calificare pentru Divi
zia A programează sîmbătă și 
duminică întreceri la București 
și Oradea. în Capitală se vor 
întîlni sîmbătă (orele 9—16), în 
sala Floreasca, 12 formații : 
Voința Oltenifa. Progresul Fă
găraș, Metalul Tirgoviște, Dacia 
Pitești, Flacăra Ploiești, Uni
versitatea Craiova, Dinamo 
Băneasa, A.S.E., Șc. sp. 1, Se. 
sp. 2, Olimpia și IPROCHIM 
București. La Oradea, vor lupta 
8 formații : C.S.M. Sibiu, Voin
ța și Minerul Baia Mare, C.I.L. 
Sighetul Marmatiei. Dinamo Lu
goj, Sănătatea Tg. Mureș, Șc. 
sp. Timișoara și C.S.U. Oradea. 
Zona de la Suceava, la care 
urmau să se întîlnească 5 echi
pe (Șc. sp. Unirea Iași, Metalul 
Roman, Voința Focșani, C.F.R. 
Bacău și C.S.U. Suceava) a fost 
amînată pentru 12 decembrie. 
Ea se va desfășura înaintea fi
nalelor, la Constanta.

DIN SPORTURILE 

AERONAUTICE
• în cadrul aerocluburilor 

teritoriale au început înscrierile 
pentru cursurile de parașutism, 
planorism și zbor cu motor. 
Doritorii se pot adresa comi
siilor județene de specialitate 
pînă la 25 decembrie a.c.

• Marți a avut loc ședința 
plenară a Comitetului Federa
ției aeronautice române. Pe or
dinea de zi au figurat analiza 
activității desfășurate de la 
precedenta ședință pînă în pre
zent, și completarea biroului 
federal. Președinte de onoare 
a fost ales tov. general-colonel 
Vasile Alexe, iar ca președinte 
al federației a fost ales tov. 
general-maior Aurel Răican.

astăzi 
»> 

d.s- 
onua- 
etism. 

L ulti- 
|a se- 
pșoare
Bucu- 
cu o 

ptmos-

INOT SPORTIVII REȘITENI se 
pregătesc intens pentru 

cele două mari competiții interne ale 
lunii decembrie, „Cupa speranțelor" 
(la Ploiești) și campionatele națio
nale de juniori (la Cluj-Napoca). lată 
cîteva rezultate înregistrate la ulti
mul lor concurs de verificare (bazin 
de 25 m): Edith Puel 1:11,9 — 100 
m spate; Mariana Marin 2:40,9 — 200 
m mixt; R'^nate Lulay 1:25,0 — 100 
m bras; Lucian Orei 60,6 — 100 m 
liber.

[Orașul 
le trei 
lompe- 
L Păl
iți din 
Ingului 
le din 
k: ju- 
). M.

lampu

II), N. 
Bulan- 
ITakar 
ftești), 
Nouă), 
Olaru 

k. sî- 
M. Si- 
itești), 
|Cîrjan 
Ifoința 
brgani- 
! Sibiu, 
ilitate.

LUPTE turneele individuale
din cadrul Diviziei de gre- 

co-romane și libere, care erau pro
gramate pentru sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, au fost amînate pentru zilele 
de 12—14 decembrie.

POPirFECH,PA MASCULINA vo- i VI iv.u|NȚA BUCUREȘT| a susți_ 
nut marți meciul de campionat con- 
tînd pentru etapa a IX-a, ultima, a 
turului Diviziei A, cu Olimpia Bucu
rești, pe care l-a cîștigat cu 5231 — 
5223 p d. Cei mai buni jucători, în 
această partidă disputată pe arena 
Olimpia, au fost P. Purge — 925, 
C. Voicu — 92I de la învingători, 
respectiv, M. Grigore — 902. Voința 
se va deplasa în Ungaria, urmînd ca 
în zilele de 5—9 decembrie, să joace 
la Șopron cu o selecționată a clu
bului Szpartakusz.

RUGBY ETAPELE d'n 30 noiembrie,
1, 7 și 14 decembrie ale 

campionatului republican de juniori 
și școlari se amînă, din cauza con
dițiilor meteorologice nefavorabile, 
pentru sezonul de primăvară.
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Nu lăsati în ultima zi procu
rarea biletelor.

Mai multe bilete vă măresc 
Șansele de cîstig.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPO RT DIN 23 
NOIEMBRIE 1975 : Categoria 1 
(13 rezultate) : 119,45 variante a 
892 lei, categoria 2 (12 rezultate): 
1876,20 variante a 124 lei. întru- 
cît valoarea unitară a cîstiguri- 
lor de la categoria 3 (11 rezul
tate) a fost sub plafonul minim 
de 20 lei, fondul acestei cate
gorii a fost atribuit, conform 
regulamentului, celorlalte - două 
categorii,

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 26 
NOIEMBRIE 1975: EXTRAGEREA 
I : 45 20 14 28 40 38; EXTRAGE
REA a II-a: 13 36 19 7 43.

FOND PROVIZORIU DE ClȘTI- 
GURI: 661.433 lei. Plata cîștiguri- 
lor: în Capitală de la 4.XII.1975 
pînă la 26.1.1976, în provincie de 
la 8.XII.1975 pînă la 26.1.1976. prin 
mandate poștale de la 8.XIL1975.
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LOTUL ÎȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
(Urmare din pag. I)

Iordănescu, Dudu Georgescu, 
Troi, Km, Dobrin, M. Sandu, 
Lucescu și Crișan. îl întrebăm 
pe doctorul D. Tomescu care 
este situația medicală a lotului. 
„Anghelini, cu piciorul in ghips, 
indisponibil 14 zile, va rămâne 
acasă, fiind promovat pe locul 
său Hajnal, de la lotul de ti
neret, ni se spune. Și Kun acu
ză o lovitură la piciorul sting, 
dar _ sperăm in recuperarea lui 
pină la ora meciului". îi cerem 
antrenorului Valentin Stănescu 
să prezinte, pentru cititorii noș
tri, programul pregătirilor.

Iată-1 : marți, odată ajunși 
la Snagov, un prim antrena
ment ; miercuri la ora 14, joc- 
școală, două reprize a 45 de 
minute In compania a două di
vizionare C ; joi. antrenament 
dublu, dimineață și după-amîa- 
ză ; vineri dimineață, ultima șe
dință de pregătire, iar simbătă, 
revenirea la București".

Rămîne pe loc „tineretul". îl 
„inventariem" ușor : Ioniță,
Ștefan. Porațchi, Purima, Cio-

ACTUALITĂȚI
• ÎN ATENȚIA ECHIPELOR 

ORGANIZATOARE DIN DIVIZII
LE B ȘI C. F.R.F. pune în ve
dere tuturor echipelor care sînt 
organizatoare in etapa de dumi
nică a Diviziilor B si C, să ia 
din vreme măsuri pentru dega
jarea terenurilor de Joc, pentru 
marcarea lor corespunzătoare, 
astfel ca meciurile să se poată 
desfășura in condiții regulamen
tare. In caz contrar, se vor a- 
plica sancțiunile prevăzute de 
regulament.
• LOTUL OLIMPIC AL FRAN

ȚEI PENTRU 1NTÎLNIREA DE 
LA 3 DECEMBRIE. In vederea 
meciului din cadrul prelimina
riilor olimpice, cu echipa Româ
niei. programat In ziua de 3 
decembrie la Blois, Federația 
franceză de fotbal a alcătuit 
următorul lot de 22 de Jucători, 
pe care l-a comunicat la F.I.F.A.: 
Amisse (Nantes). Cliazottes 
(Paris). Couge (Stade Rennais), 
Denis (Sochaux), Duval (Toulonj, 
Fernandez (Marseille), Larrieu 
(Cannes), Lavocat (Paris). Mar- 
chioni (Bastia), Marx (Stras
bourg). Meynieu (Bordeaux), 
Orlandini (Nimes), Pecout (Nan
tes). Perruchini (Monaco). Plati
ni (Nancy). Pottier (Cambrai). 
Rouyer (Nancy), Rubio (Nancy). 
Schaer (Saint Etienne), Smer- 
ecki (Stade Laval), Sahnoun 
(Nantes), Stassiewiecz (Lens).
• BILETELE PENTRU MECIUL 

ROMANIA — u.R.S.S. Biletele 
pentru meciul dintre reprezenta
tivele României și Uniunii So
vietice, care va avea loc sîmbătă 
pe stadionul „23 August", se pun 
in vînzare, incepînd de astăzi, la 
următoarele case : stadioanele 
Republicii, Giuleștl, Dinamo, „23 
August", la agențiile C.C.A. și 
Loto-Pronosport din pasajul U- 
ni verși tații.

DIN PROBLEMELE JUNIORILOR
UN „RECORDMAN" AL 

SUSPENDĂRILOR
Aproape că nu este ședință 

în care Comisia de competiții 
si disciplină a F.R.F. să nu dea 
sancțiuni unor jucători care se 
abat de la regulament. Injurii
le la adresa arbitrilor sau jocul 
dur. lovirea adversarului fără 
balon duc la suspendări pe 
mai multe etape. Divizia C. de 
pildă, deține un nedorit record 
în această privință.

Dar cel mai grav e faptul că 
la comisie vin și juniori, • adică 
jucători de 16, 17 sau 18 ani, 
care se află abia la începutul 
activității fotbalistice. Și cum 
toți aceștia sînt elevi, pe bună 
dreptate se pune sub semnul 
întrebării munca de educație 
care se desfășoară în școlile 
respective, activitatea diriginți- 
Ior și, mai cu seamă a antre
norilor respectivi.

Un caz aparte, aproape de 
necrezut îl constituie acela al 
lui Petre Bălan, de la echipa de 
juniori a școlii sportive din 
Municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Petre Bălan a împlinit la 
24 august 18 ani. Dar, carnetul 
său de legitimare, deși relativ 
nou, a început să se umple cu 
sancțiuni La 11.XII.1974 a fost 
suspendat o etapă. La 24.IV1975 
a fost suspendat dc alte patru 
etape, iar la 2.X.1975 Comisia de 
disciplină l-a suspendat pentru 
a treia oară, de data asta pe 
cinci etape pentru o nouă aba
tere.

Carnetul lui Bălan a poposit 
acum iarăși la federație ! Doar 
după două etape de la ispășirea 
ultimei pedepse. Bălan a... gre
șit din nou, de data aceasta și 
mai grav, lovindu-si adversarul 
cu pumnul. Și. repetăm, e vor
ba de un jucător junior de la 
o scoală sportivă. Ce face, 
oare, antrenorul lui Bălan ? 
Pînă cînd are de gînd să-1 lase 
să meargă pe această pantă ? 

can, Agiu, FI. Marin, Romilă, 
Bolbni, V. Mureșan, Doru Io- 
nescu, M. Răducanu, Florescu, 
Manea. N-a sosit încă Atodire- 
sei. Se renunță la Dobrău și 
Zamfir (accidentați), în locul 
primului este chemat la lot 
craioveanul Negrilă.

„Tineretul" avea să se retra
gă în liniștea unui hotel din 
marginea Capitalei. Imediat, In 
după-amiaza zilei de marți, au 
fost declanșate pregătirile, star
tul lor însemnînd analiza re
centului meci cu Ungaria, și 
un antrenament fizic pe terenul 
ICSIM. Ieri au avut loc două 
ședințe, dimineața cu caracter 
complex, după-amiază numai 
pentru individualizare. Astăzi, 
la ora 12, pe terenul din strada 
dr. Staicovici, lotul dispută un 
meci avînd ca parteneră pe 
divizionara B, Progresul. Vineri 
se repetă programul de 
miercuri

Deplasarea spre Galați, locul 
de disputare a partidei, sîm
bătă dimineață, cînd este pro
gramat și un antrenament de 
acomodare la fața locului, iar 
după amiază vizionarea la te
levizor a întîlnirii primelor re
prezentative. (I. C.).

★
Ieri, pe terenul V de la 

Complexul „23 August", lotul 
reprezentativ a efectuat un joc 
de antrenament, evoluînd cîte 
o repriză în compania forma
țiilor Șoimii TAROM (scor 
4—0) și Unirea Tricolor (scor 
3—0).

Iată jucătorii utilizați : Ră
ducanu (Moraru), Mateescu (G. 
Sandu), G. Sandu (Sătmăreanu 
II), Sameș, Lucuță (Hajnal) — 
Bălăci, Dinu, Iordănescu (Do
brin) — Troi, D. Georgescu (M. 
Sandu), Lucescu (înlocuirile au 
fost operate la pauză). Au în
scris : D. Georgescu (2), Lu
cescu, Iordănescu, Dobrin, M. 
Sandu și Bălăci.

NU NUMAI TERENUL
■ A FOST DE VINĂ...

• Etapă cu multe probleme, 
create „din plecare" de condi
țiile de joc dificile, pe terenuri 
purtînd amprentele acestei ierni 
timpurii : gheață, zăpadă, noroi. 
De aici, instabilitatea jucători
lor, greutatea de a controla ba
lonul etc. Dar nervozitatea ju
cătorilor a depășit cu mult cota 
admisibilului, etapa soldîndu-se 
cu un mare număr de jucători 
avertizați și chiar cu eliminări 
din teren. Condiții grele de joc 
au fost și la Constanța, și la 
Cluj-Napoca, ceea ce n-a îm
piedicat echipele respective să

Credem că, de data aceasta, e 
cazul șă intervină si conducerea 
școlii sportive, care nu poate 
rămîne indiferentă față de aba
terile elevului si nici față de 
antrenorul respectiv care, nu e 
nici un dubiu, ignoră în mod 
nepermis munca de educație. 
Bălan trebuie ajutat în mod 
serios si cît mai curînd posibil. 
El, ca si cei care se ocupă de 
instruirea sa, vor avea timp 
suficient pentru că de această 
dată comisia va aplica o pe
deapsă foarte aspră. în raport 
cu fapta comisă si cu suita de 
abateri anterioare.

Constantin ALEXE
P.S. Aseară, Comisia de dis

ciplină a hotărît suspendarea lui 
P. Bălan pev un an.

CĂPITANI DE ECHIPA 
IN... CULPĂ !

Subliniam, recent, într-un arti
col apărut în coloanele ziarului, 
care sînt implicațiile unor sco
ruri mari înregistrate în campio
natul republican de juniori. Con- 
tinuînd investigația în realitățile 
aceleiași competiții — mult discu
tată, și pe bună dreptate, deoa
rece principala ei menire rămîne 
aceea de a roda în bune con
diții jucători tineri, dotați, în ve
derea promovării lor în eșaloa
nele superioare — ne vom opri, 
de astă dată, asupra unui alt as
pect, cu implicații la fel de mari 
în procesul complex de formare 
a viitorilor divizionari A sau B : 
abdicări nepermise de la discipli
na întrecerii unele de-a dreptul 
surprinzătoare. La fiecare sfîrșit 
de tur sau retur de campionat, 
am semnalat că principala com
petiție rezervată juniorilor conti
nuă să fie presărată cu excesiv 
de multe abateri de ordin disci
plinar. Zeci de jucători sancțio
nați, sute de etape suspendare ! 
Slaba muncă educativă desfășu
rată cu tinerii jucători și anoni

PE TEMELE JOCULUI

CENTRAREA, O PASĂ 
LA ÎNTÎLNIRE ÎN FAJA PORȚII

Derivat tactic al unuia din
tre elementele de bază ale teh
nicii fotbalistice — lovirea 
mingii cu piciorul — CENTRA
REA reprezintă o modalitate de 
a crea în careul advers situații 
de gol prin transmiterea de pe 
extremă a balonului unui ju
cător în z atac, angajat pe di
recția finalizării. Dintr-o ase
menea definiție se poate tra
ge, în mod normal, concluzia 
că a centra în fața porții în
seamnă un pericol real pentru 
echipa în apărare, iar pentru 
cea în ofensivă o premisă a 
eficacității. Ideal așa ar tre
bui să fie. în practică însă...

Să luăm, de pildă, ultimul 
meci al reprezentativei noastre, 
cel cu Spania. în prima repriză, 
au fost nu mai puțin de 35 de 
centrări, din acțiune sau Ia 
momente fixe, din care min
gea a ajuns fie direct în bra
țele portarului Miguel Angel, 
fie a plutit deasupra unui pa
chet de jucători, în majoritatea 
lor apărători spanioli, care au 
respins de fiecare dată și fără 
dificultate, acțiunile de atac 
ale fotbaliștilor noștri. Lucru
rile s-au mai schimbat întru- 
cîtva în cea de a doua repri
ză, cînd expedierea balonului 
de pe extremă în suprafața de 
pedeapsă adversă a avut un 
caracter mai puțin întîmplător 
pentru că s-a folosit o gamă 
mai bogată de execuții tehni
ce, mingea a circulat pe traiec
torii mai variate, nu numai Ia 
nivelul loviturii cu capul, ci 
și la semiînălțime și chiar „la 
firul ierbii". în acest fel, se 
poate afirma că centrările au 
avut adeseori eficiență, iar 
consecințele directe care au 
decurs de aici s-au înscris ca 
un aport considerabil pe linia 
sporirii gradului de periculo
zitate a atacurilor în cea de a 
doua parte a meciului și, în 
ultimă instanță, a eficacității 
reprezentativei noastre.

Dar ce înseamnă, de fapt, a 
centra cu eficiență ? De re

joace cu nerv (dar nu cu 
nervi !), să realizeze bune spec
tacole fotbalistice, cu o bună 
notă de sportivitate.

• Despre partida de Ia 
Cluj-Napoca, dintre C.F.R. și 
Politehnica Iași, au cuvinte fru
moase atît conducătorul jocu
lui, N. Petriceanu, cît și ob
servatorul federal D. Ionescu. 
Aprecierile celor doi se referă, 
deopotrivă, la jucători și la 
spectatori. Pe conducătorul jo
cului l-a impresionat plăcut ga
leria ieșeană, dar și atitudinea 
publicului din Cluj-Napoca,

matul cvasitotal în care se dispu
tă meciurile au favorizat, favori
zează și in prezent, acte incom
patibile cu întrecerea sportivă.

Iată, pînă la jumătatea turului 
campionatului actual de juniori, 
peste 30 de jucători au fost sanc
ționați pentru diverse abateri, în- 
cepînd cu așa zisele proteste... 
nevinovate și terminînd cu grave 
insulte aduse arbitrilor sau acte 
pur și simplu huliganice. S-au 
dictat multe etape de suspen
dare, dar e greu de spus în ce 
măsură aceste sancțiuni și-au 
atins scopul, din moment ce cam
pionatul oferă mereu noi exem
ple asemănătoare.

Mult mai grav ni se pare, însă, 
faptul că în grupul celor certați 
cu legile fair-play-ului găsim și 
CĂPITANI DE ECHIPA, jucători 
care, ei în primul rînd. trebuie 
să fie model de comportare, atît 
în teren, în focul disputelor, cît 
și în procesul de pregătire, la 
școală sau întreprinderea unde 
învață sau lucrează. Dar... 
E. MoCănescu (Gloria Bistrița), 
C. Poncea (Chimia Tr. Mă
gurele), S. Kantor (C.I.L. Si- 
ghet), cu toții purtători ai ban
derolei de căpitan de echipă, au 
fost sancționați cu 2 sau 3 etape 
suspendare, pentru proteste repe
tate, lovirea intenționată a adver
sarului fără balon, insulte aduse 
partenerului de întrecere etc. Des
pre ce fel de jucător model poa
te fi vorba în asemenea cazuri ? 
De altfel, exemplele acestea — și 
nu sînt singurele — pun în dis
cuție o problemă căreia, la acest 
nivel al fotbalului nostru, i se a- 
cordă o prea mică atenție. Pe ce 
criterii antrenorul sau profesorul 
echipei de juniori acordă ban
derola unuia sau altuia dintre 
jucătorii săi ? Probabil că pe nici 
unul, din moment ce campiona
tul ne oferă situații, într-adevăr 
surprinzătoare, cînd tocmai ju
cătorul din fruntea monomului 
pătruns pe teren se ia apoi la 
harță cu arbitrii, lovește fără ba
lon adversarul, insultă, ame
nință ! ?

Lourențiu DUMITRESCU 

gulă, prin această exprimare 
se înțelege o pasă la punct fix 
sau mai bine zis în locul un
de este plasat. Ia un moment, 
atacantul și așteaptă mingea 
de pe extremă. Greșit acest 
lucru, pentru că în practica 
jocului așa ceva echivalează cu 
renunțarea la caracterul de u- 
tilitate a centrării, avînd în ve
dere marcajul strict efectuat 
în suprafața de pedeapsă, su
perioritatea numerică a apără
torilor în această zonă și po
sibilitățile lor mai mari de a 
cîștiga duelurile — în special 
la cap — cu înaintașii. De a- 
ceea, spunem că a centra cu 
eficiență, cu utilitate maximă, 
înseamnă a trimite mingea 
spre o poziție VIITOARE a 
jucătorului in atac, pentru ca 
acesta să poată beneficia de 
condițiile optime încheierii cu 
succes a acțiunii. Fiind în e- 
sență o pasă la intilnire, cen
trarea trebuie să țină, așadar, 
seama și de deplasarea către 
poarta adversă a aceluia căruia 
îi este adresată, în așa fel în- 
cît atacantul venit în plin elan, 
în întîmpinarea mingii, să ia 
contact cu aceasta într-o po
ziție avantajoasă din punct dc 
vedere al finalizării.

Avem suficiente exemple din 
care se poate deduce că jucă
torii noștri sînt capabili să pu
nă în valoare momentul tac
tic al centrării printr-un mod 
de acțiune conștient și bine 
organizat. în ultimul derby Di
namo — Steaua patru din cele 
șase goluri (cele ale lui Zam
fir, D. Georgescu, Sătmăreanu 
II și din nou D. Georgescu) 
s-au înscris din centrări la în- 
tîlnire în fața porții. Ceea ce 
denotă că așa ceva este posi
bil, cînd există o preocupare 
permanentă pentru realizarea 
unei execuții tactice de reală 
utilitate jocului, ca efect ne
mijlocit al unei instruiri de 
calitate.

Mihai IONESCU

„de o deosebită sportivitate față 
de oaspeți și față de cei 40—50 
de suporteri cu steaguri, care 
n-au contenit să-i susțină". Nu 
este mai puțin adevărat că ex
celentul arbitraj al lui N. Pe
triceanu — notat cu 10 de că
tre observatorul federal — a 
contribuit la crearea acestui cli
mat propice în teren și în tri
bune.

• în schimb, la Tg. Mureș, 
nervozitate printre jucători, din 
cauza unei grave greșeli de ar
bitraj. Este vorba de golul în
scris în min. 80 de către Mircea 
Sandu (la scorul de 1—0 pen
tru A.S.A. Tg. Mureș) și neacor
dat de arbitrul Cristian Teodo- 
rescu. Observatorul federal, Ma
rin Cristea, după ce descrie faza 
și arată că Mircea Sandu a lo
vit corect mingea (fără a se 
sprijini de un adversar, decît 
atunci cînd din zborul spre min
ge a revenit pe pămînt), își ex
primă „surprinderea față de de
cizia arbitrului de neacordare a 
golului".

• Cinci cartonașe galbene în 
meciul F. C. Olimpia — F. C. 
Bihor. Bilanț firesc față de 
faulturile și actele nesportive 
comise, criticate, de altfel, de 
observatorul federal Coloman 
Braun-Bogdan. La Petroșani, 
F. C. Argeș a rămas în 9 jucă
tori. Arbitrul. C. Bărbulescu.nu 
este însă atît de supărat pe ju
cători, cît pe antrenorul lor, 
Florian Halagian, care „prin 
modul cum se manifestă in tim
pul jocului (vociferări, proteste) 
nu constituie un bun exemplu 
pentru propriii lui jucători. 
Oare nu se pot găsi soluții pen
tru disciplinarea acestui antre
nor 7“ Dar Halagian, altfel un 
antrenor merituos, ar trebui să 
găsească singur aceste soluții.

• Și lâ Universitatea Craiova 
— scrie Cornel Drăgușin — cei 
care trebuie să lupte pentru dis
ciplină — în primul rînd con
ducătorii echipei — agită spiri
tele, făcînd discuții în- jurul ar
bitrajului încă înainte de înce
perea partidei. Asemenea dis
cuții ar putea fi evitate și prin- 
tr-o mai atentă delegare a ar
bitrilor. Observatorul federal a- 
trage atenția Colegiului central 
al arbitrilor că M. Moraru a 
fost delegat îh~ acest campio
nat pentru a treia oară la un 
joc în deplasare al Universită
ții Craiova.

Jock BERARIU



De azi pină duminică la Belgrad

CAMPIONATELE
BALCANICE

DE SCRIMĂ
începînd de azi. pină dumi

nică, Belgradul va găzdui cca 
de, a VlII-a ediție a Campiona
telor balcanice de scrimă.

Din lotul României — care la 
ediția precedentă, de la Sofia, 
s-a situat pe primul loc în cla
samentul general pe echipe, în 
urma dobindirii a 7 titluri din 
cele 8 puse in joc — fac parte, 
printre alții, campioana mon
dială la floretă Ecalerina Stahl, 
recentul cîșiigător al „Cupei 
României" la floretă masculin 
Mihai Țiu, campionul național 
la spadă Octavian Zidaru, pre
cum și trei dintre campionii 
balcanici în probele individuale 
pe anul 1974 : Suzana Ardelea
na și Petru Kuki (floretă). Ion 
Pop (sabie).

Ediția 1975 a Balcaniadei de 
scrimă este ultima confruntare 
internațională a anului la care 
participă echipele noastre re
prezentative.

FIȘIER
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PUNCT FINAL ÎN MARELE PREMIU F.I.L.T
• Vilas repetă succesul de anul trecut • Urmează „Turneul campionilor", la căderea cortinei

Cursele-maraton nu sînt sor
tite, de obicei, spectacolului u- 
nui finiș strins. Cea a așilor 
tenisului, care se încheie acum, 
confirmă inch o dată regula. 
Intr-adevăr, acest al șaselea 
Mare Premiu trece linia de so
sire aproape in anonimat, cîș- 
tigătorul. Vilas, fiind cunoscut 
cu săptămini înainte

O remarcă generală este a- 
ceea că actualul clasament nu 
diferă prea mult de cel al edi
ției precedente. Doar un singur 
nume nou in rîndul fruntașilor, 
italianul Panatta. al cărui finiș 
remarcabil îi dă posibilitatea 
să debuteze in viitorul „Mas
ters". la căderea cortinei. Unde 
lipsește Connors, așa cum am 
anunțat. Mai sînt de notat și 
cîteva „schimburi de locuri" în 
clasamentul final, printre care 
șt avansarea lui Orantes — în-

GITTA ESCHER (RD Germană)
Știrea cu privire la înfrîn- 

gerea Lud milei Turisceva în 
concursul 
gimnastică 
apărut cu 
re pentru 
invingătoarea. Gitta 
(RD. Germană), părea cu to
tul necunoscută. Si totuși, 
Escher e departe de a fi o 
gimnastă începătoare In vîrs- 
tă de 18 ani. membră a clu
bului S.C. Chemie Halle, ea 
este o gimnastă în plină ma
turitate sportivă, cu multiple 
selecționări în echipa repre
zentativă a tării sale, cu un 
palmares bogat în rezultate 
prestigioase. în anul 1974. de 
pildă, ea a fost rezerva echi
pei R.D.G. pentru campiona
tele mondiale de la Varna, 
și tot anul trecut a evoluat 
cu succes în multe confrun
tări Internationale. SI. în sfîr- 
5it, lat-o anul acesta pe po
diumul de premiere al cam
pionatelor R.D. Germane: a 
terminat pe locul secund la 
individual compus (74,825), 
după Richarda Schmeisser, și

de 
Nagoya a 

totul surprinzătoa
re ultl. mai ales că 

Escher

international 
de la

o

vingător la Forest Hills —• în 
cel mai bun an al său.

Ilie Năstase se clasează mai 
bine ca anul trecut, fără a fi 
strălucit, totuși, in mod deose
bit. Are un singur turneu cîști
gat, la South Orange. Mari ra
tări. în finale la Louisville 
{pierde la Vilas) și Toronto (la 
Orantes). învins de Ramirez. în 
semifinala de la Roma. Dar și 
el, posesor ai unei constanțe re
marcabile. care-1 recomandă în 
continuare ca fiind capabil de 
rezultate mari. Să nu uităm că 
a fost în „sferturi" la Forest 
Hills, din nou în eșalonul de 
elită.

Acum, în „Turneul campioni
lor" (Masters) care începe du
minică la Stockholm, Năstase 
are ocazia să-și ia revanșa față 
de cei care l-au lăsat în urmă 
în maratonul abia încheiat. Ne 
gîndim, în primul rînd, Ia Vi
las, învingătorul său din finala 
de anul trecut, de la Melbourne.

Radu VOIA

CLASAMENTUL 
LA ZI

1. G. Viias (Argentina) 850 p 
\2. M. Orantes (Spania) 764 p
3. B. Borg (Suedia) 560 p
4. A. Ashe (S.U.A.) 550 p
5. I. Năstase (România) 485 p
6. J. Connors (S.U.A.)
7. R. Ramirez (Mexic)
8. A. Panatta (Italia)

470 p
402 p
393 p

9. H. Solomon (S.U.A.) 375 p
10. E. Dibbs (S.U.A.) 370 p
11. J. Kodes (Cehoslovacia) 
358 p ; 12. J. Fillol (Chile) 
339 p ; 13. O. Parun (Noua 
Zeelandâ) 303 p ; 14. R. Tan
ner 289 p ; 15. B. bottfried 
(ambii S.U.A.) 287 p ; 16. T. 
Roche 209 p ; 17. J. Alexan
der 197 p ; 18. K. Rosewall
(toți Australia) 195 p ; 19. K. 
Meiler (R.F.G.) 187 p ; 20. R. 
Case (Australia) 176 p.

ÎN PRECEDENTELE EDIȚII
1970 : 1. Richey, 2. Ashe, 3. Rosewall, 4. Laver, 5. Smith, 6. Franu- 

lovici, 7. -Newcombe, 8. Kodes, 9. Roche, 10. Carmichael.
1971 : 1. Smith, 2. Năstase, 3. Franulovicl, 4. Kodes, 5. Richey, 6. 

Barthes, 7. Graebner, 8. Gorman, 9. Frohling, 10. Taylor.
1972 : 1. Năstase, 2. Smith, 3. Orantes, 4. Kodes, 5. Gimeno. 6. Hewitt, 

7. Connors, 8. Gorman, 9. Pattison, 10. Proisy.
1973 1. Năstase, 2. Newcombe, 3. Okker, 4. Connors, 5. Orantes, 6. 

Kodes, 7. Smith, 8. Gorman. 9. Borg, 10. Ashe.
1974 s 1. Vilas, 2. Connors, 3. Orantes, 4. Borg. 5. Ramirez, 6. 

Năstase, 7. Parun, 8. Solomon, 9. Ashe, 10. Smith.

în prima rundă a Masters-ului

NĂSTASE ÎNTÎLNEȘTE PE ASHE
de campioa- 
soL. cu me- 

19,30, respec-
a cîștigat titlul 
nă la sărituri si 
dii remarcabile :

Dacă va evolua 
Montreal. Gitta 

fără îndoială, 
pentru

tiv 18.975 p 
la J.O. de la 
Escher va fi.
un adversar puternic 
oricare dintre concurente.

TIM SHAW (S.U.A.) ÎNOT

• PE SCURT•

STOCKHOLM, 26 (Agerpres). 
— Pentru „Turneul campioni
lor", care va începe duminică 
30 noiembrie, la „Kungliga-hal- 
len“ din Stockholm, cei opt par
ticipant! au fost repartizați în 
două grupe preliminare, după 
cum urmează : GRUPA I („al
bă") : , Năstase. Ashe, Orantes 
și Panatta ; GRUPA a II-A 
(„albastră") : Vilas', Borg, Ra

mirez și Solomon. După cum 
se știe, primii doi clasați în 
fiecare grupă se vor califica 
pentru semifinale, programate 
la 6 decembrie. Finala se va 
desfășura în ziua de 7 decem
brie.

în prima sa partidă, Ilie 
Năstase îl va întîlni pe ame
ricanul Artur Ashe.

Declarat drept cel mai bun 
înotător ai 
americanul 
1,86 m si 
Șansele să 
titlu si în 
pion mondial la

anului 1974 noid-
Tim Sliaw <17 ani, 

75 kg) are
primească
1975. Triplu

200 m.

toate 
acest 
cam-

400

m si 1500 m liber, dublu re
cordman al lumii (3:53,95 la 
400 m și 15:20,91 la 1500 m), 
elevul lui Dick Jochums. an
trenor al clubului Phillips 66 
Long Beach, este unul dintre 
reprezentanții de frunte ai 
tinerei generații, impresionînd 
pe specialiști printr-o tehnică 
excelentă si o deosebită 
citate de recuperare 
efort.

Practică acest sport i 
vîrsta de 8 ani si îsi 
rează performantele 
antrenamentelor foarte i 
pe care le face zilnic, 
înoată aproximativ 4000 
yarzi (peste 3600 m) pe oră 
și zilnic parcurge această dis
tantă de 4 sau 5 ori, în func
ție de perioada de pregătire. 
Ca- o curiozitate: anul acesta, 
după ce a cîștigat trei meda
lii de aur la C.M. de la Caii, 
nu a putut obține măcar un 
singur titlu de campion al 

în probele favorite 1

PRECIZĂRI ASUPRA STADIULUI

S.U.A

capa- 
după

de la 
dato- 
înalte 
severe 

Tim 
i de
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CONSTRUCȚIILOR OLIMPICE LA MONTREAL
MONTREAL, 26 (Agerpres). 

— în legătură cu recenta hotă- 
rire a guvernului provinciei 
Quebec de a lua sub controlul 
său construcția bazelor sportive 
olimpice din Montreal și finan
țarea J.O., președintele Comite
tului de organizare a Olimpia
dei de vară, Roger Rousseau, a 
declarat că această decizie nu 
pune probleme deosebite comi
tetului. „Noi vom continua să 
prezentăm rapoarte asupra sta
diului construcțiilor Comitetului 
internațional olimpic, precum și 
oficialităților din Ottawa și

Montreal" — a precizat R. 
Rousseau.

După cum se știe. Fernand 
Lalonde, ministrul însărcinat 
cu probleme olimpice, a decla
rat că orașul Montreal va avea 
în continuare responsabilitatea 
instalațiilor olimpice, cu excep
ția stadionului central, aliat în 
întirziere față de planul initial. 
Organismul guvernamental creat 
în acest scop va putea, de a- 
semenea, să intervină in finan
țarea Jocurilor Olimpice.

BASCHET • Meciuri retur în 
.Cupa Koraci" (m), în 16-imi : 
Bacialona — Wollenbiittel (R.F.G.) 
86—84 ; Berck (Franța) — Don
caster (Anglia) 123—68 ; A.E.K. 
Atena — Hapoel Tel Aviv 83 — 
62 ; B. C. Liege — Gammelstad 
(Suedia) 104—82 ; Bologna — 
Maxemarkt (Austria) 93—90 ; To
rino — Caen 90—60 ; PAOK Sa
lonic — Le Mans 69—67 ; Cerno- 
moreț Burgas —- Eveil Monceau 
(Belgia) 80—69 ; Leverkusen — 
Scheers (Belgia) 87—68 ; Mo- 
bilquattro Milano — Hapoel 
Ramat Gan 99—89 ; - Karsiyaka 
Izmir — Akademik Varna 103 — 
80. • în turneu în S.U.A. iugo
slavia — Sei. Albuquerque 63 — 
62 (36—29).

BOX. • Astăzi încep la Mon
treal întrecerile preolimpice, cu 
pugiliști din 20 de țări. Boxerul 
cubanez Teofilo Stevenson nu fi
gurează pe lista de înscrieri • 
Fostul campion mondial profesio
nist Joe Frazier a anunțat că-1 va 
întîlni, la New York, în cursul 
lunii februarie, pe Richard Dunn 
(Anglia).

CICLISM • Cursa de 6 zile de 
la Gând (Belgia) s-a încheiat 
cu victoria echipajului Merckx — 
Sercu.

FOTBAL • După meciuri des
fășurate în cursul săptămînii, în 
clasamentul golgeterilor campio
natului englez conduce McDou
gall (Norwich), cu 16 goluri, ur
mat de Noble (Burnley) — 15.
• La Magdeburg, pentru preli
minariile turneului U.E.F.A. — 
ediția 1976 (selecționate de ju
niori) : R. D. Germană — 
U.R.S.S. 1—1 (0—1). • Amical,
la Gelsenkirchen : Schalke 04 — 
Hajduk Split 2—3 (0—3).

GIMNASTICA • La Yamagu
chi, U.R.S.S. — Japonia (selec
ționate feminine) 381,25 — 372,50 
p. La individual compus : 1.
Nelli Kim — 76,65 p, 2. Maria 
Filatova — 76,35 p, 3. Elena Pri- 
mak — 76,15 p.

HANDBAL • La Berlin, R. D. 
Germană — Japonia (selecționa
tele feminine) 32—8. • Amical,
la Gdansk : Polonia — Ungaria 
19—19 (12—10) — masculin • La 
Reykjavik, în C.C.E. masculin 
(primul meci), Vikingur — V.f.L. 
Gummersbach 12—19 (8—12) •
în „Cupa cupelor" masculin, 
U.C.H. Salzburg — Griinweiss 
Dankersen (R.F.G.) 13—28 (8—11)
• La Tunis, echipa masculină 
a Tunisiei a întrecut o selecțio
nată vest-germană cu 20—15 
(9-9).

NATAȚIE • La Erfurt, Corne
lia Ender la 100 m spate — 1:05.13 
și 100 m fluture — 1:03,39. La 100 
m delfin — Roger Pyttel 59,15, 
iar Lutz Wanja — la 100 m spa
te 59,69. • „Cupa cupelor" la 
polo : 1. Mladoșt Zagreb — 6 p, 
2. O.S.C. Budapesta — 4 p, 3. 
Civittavecchia (Italia) — 2 p, 4. 
Neptunus Arnheim (Olanda) — 
0 p.

PATINAJ • La Inzell, în con
cursul sprinterilor (m) : Johan 
Granath (Suedia) — 163,190 p și 
(f) Heike Lange (R.D.G.) —
179,838 p, iar la multiatlon (m) t 
Harald Oehme (R.D.G.) —
171,340 p.

RUGBY • La Cardiff meciul • 
dintre selecționatele militare ale 
Angliei și Franței a revenit rug- 
byștilor francezi cu 19—10.

ȘAH • In meciul pentru ti
tlul mondial feminin Nona Ga- 
prindașvili conduce în fața Na
nei Aleksandria : 71/?—3’/2.

TENIS • în turneul de la Hel
sinki : Borowiak — Saila 6—1, 
6—1 ; Johansson — McNair 6—2, 
6—3. • Finalele turneului de la 
Johannesburg : Solomon — Got
tfried 6—2, 6—4, 5—7, 6—1 ; Mc 
Millan, Hewit — Pasarell. Mei
ler 7—5, 6—4. • In finala de la 
Montevideo : Gerulaitis — Franu- 
lovici 6—3, 4—G, 7—5. • în sfer
turi de finală la Hirakata (Japo
nia) : Smith — Lutz 2—6, 7—5,
6— 2, ; Newcombe — Drysdale
7— 0, 7—5.

VOLEI • La Varșovia, în tur
neul feminin : Polonia —
Ț.S.K.A. Moscova 3—2, A.Z.S. 
Varșovia — Penicilina Iași 3—1 
(13, 10, —11, 5).

DE LA ZURHANA LA MARI COMPLEXE

| VALENȚE ALE SPORTULUI IRANIAN |
I 
I 
I
I 
I
I 
I
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Zilele acestea, e- 
chipa de box a Româ
niei, aflată în turneu 
în Iran, a evoluat în 
frumoasa sală „Mo
hammad Reza Shah" 
din capitala țării. 
Membrii delegației au 
putut aprecia. din 
nou, calitățile deose
bite ale acestui im
portant obiectiv spor
tiv din Teheran, unde 
— în ultimii ani — 
s-au făcut eforturi 
pentru înzestrarea o- 
rașului cu o mare va
rietate de construcții 
pe care, de altfel, au 
evoluat cu diverse 
prilejuri, și al ți repre
zentanți ai sportului 
românesc.

Demonstrația - cea 
mai elocvehtă a reu
șitei acestei strădanii 
a fost făcută cu prile
jul celei de a 7-a edi

ții a Jocurilor asiati
ce, care s-au desfășu
rat, anul trecut. la 
Teheran, cu adevărat 
în condițiile unei O- 
limpiade. Participan
ta la această mare 
competiție și observa
torii prezenți au fost 
impresionați in spe
cial de imensul Cen
tru sportiv „Arya- 
mehr". în cadrul că
ruia, timp de 16 zile, 
s-au disputat întrece
rile la 13 din cele 16 
discipline sportive ale 
Jocurilor asiatice.

în jurul unui lac 
artificial lung de doi 
kilometri, pe care se 
leagănă bărci dc a- 
grement, s-a creat un 
adevărat parc de o- 
dihnă, presărat cu nu
meroase instalații 
sportive, dar și cu 
întinse pajiști verzi.

care conferă comple
xului atmosfera unui 
mare centru sportiv 
în aer liber. Dintre 
toate, se distinge mo
numentalul stadion 
central, care poate 
cuprinde 100.000 de 
spectatori și care este 
dotat cu instalații e- 
lectronice de cel mai 
modern tip. în jurul 
acestei arene se află, 
la capătul unor alei 
înflorite, un velodrom 
olimpic (333,3 m) cu 
tribune pentru 2700 de 
spectatori ; o piscină 
acoperită, cu 4 bazine 
de înot, polo și sări
turi. împrejurul căro
ra se pot aduna 4000 
de spectatori ; o mare 
hală polisportivă 
(12.000 de locuri), în 
care se pot disputa 
întreceri de gimnasti
că, volei, lupte, dar

și... meciuri de hochei 
pe gheață. Și încă 
n-am enumerat decît 
principalele obiective. 
Iată de ce. martorilor 
oculari nu ii se pare 
deloc exagerată inten
ția autorităților spor
tive iraniene de a 
prezenta candidatura 
orașului Teheran la 
organizarea uneia din 
viitoarele ediții ale 
J.O. de vară.

De asemenea, tre
buie să apreciem per
formanțele tot mai 
bune ale sportivilor 
iranieni în arena in
ternațională. Cei ce 
în vechea tradiție e- 
rau cunoscuți doar ca 
luptători în zurhanale 
sau ca inițiatori ai 
jocului de polo călare, 
se afirmă acum în 
numeroase ramuri

I 
I 
I
I
I
I
I
I

sportive moderne.
-J

• ULTIMELE ȘTIRI • ULTIMELE REZULTATE-

BASCHETBALIȘTII CHINEZI 
AU EVOLUAT LA 
CLUJ-NAPOCA

CLUJ—NAPOCA. 26 (prin te- 
lefon). în fata unui public nu
meros. echipele feminine și 
masculine ale clubului Univer
sitatea au întîlnit marți, în Sala 
sporturilor din localitate, selec
ționatele armatei populare chi
neze de eliberare „1 August", 
în întrecerea feminină, oaspetele 
au practicat un ioc rapid si au 
cîștigat la limită : 89—88 (57—37). 
Partida masculină a fost domi
nată de echipa gazdă care, be
neficiind de un lot mai omo
gen. a cîștigat cu scorul de 
83—75 (44—34).

Miercuri seara au avut loc noi 
partide amicale : Sel României 
— Sel. „1 August" (f) 84—79 
(42—39) și Universitatea — Sel. 
„1 August" (m) 73—71 (44—36).
(Mircea RADU-coresp.).

PARTIDE DE FOTBAL
. IND. SÎRMEI C. TURZII — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 4—0 (2—0).
Golurile au fost marcate în ordine 
de Pripici (min. 24 și 29), Vesa 
(mln. 47) și N. Radu (min. 55). 
BIHOREANA MARGHITA — F. C. 
BIHOR 1—0 (1—0). Joc frumos,
deși s-a disputat pe un teren aco
perit de zăpadă. Demian (min. 32) 
a marcat singurul gol al meciului.

IN CUPA U.E.F.A.
Aseară s-au desfășurat meciu

rile primei manșe a optimilor de 
finală din cadrul Cupei U.E..F.A. 
Iată rezultatele sosite pină la în
chiderea ediției :

Meciurile-retur sînt programate 
la 10 decembrie. In numărul de 
mîine, celelalte rezultate și alte 
amănunte.

Slask Wroclaw 
Inter Bratislava
F. C. Bruges 
Ajax Amsterdam 
Dynamo Dresda 
C. F. Barcelona

— F. C. Liverpool
— Stal Mielec
— A. S. Roma
— Levski Spartak Sofia
— Torpedo Moscova
— Vasas Budapesta

1—2 (0—0)
1—0 (0—0)

1—0 (min. G0)
2—1 (1—0)
3—0 (1—0) 

3—1 (min. 45)
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