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Miine, meciul amical cu reprezentativa Uniunii SovieticeI- - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I PREGĂTIRILE LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL

Președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecat, joi dimi
neață, într-o vizită oficială de 
prietenie în Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale șahin- 
șahul Aryamehr și Maiestății 
Sale Imperiale Farah Pahlavi 
șah'janu a Iranului.

în această vizită, șeful stalu
lui român este însoțit de Ion 
Palan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, George Macoves- 
cu, ministrul afacerilor externe, 
Nicolae Doicaru și* Constau tin 
Mitca, consilieri ai președintelui 
Republicii Socialiste România.

Ceremonia plecării a avut loc 
pe aeroportul Otopcni, împodo
bit festiv.

La ora 10,45 aeronava prezi
dențială a decolat.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu și-au început, la 27 
noiembrie, vizita oficială de 
prietenie în Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale Șa- 
hinșahul Aryamehr și Maiestă
ții Sale Imperiale Farah Pahla
vi, șahbanu a Iranului.

La ora 15,30, ora locală, ae
ronava prezidențială, escortată 
de o escadrilă de avioane de 
vinătoare a Forțelor Aeriene 
ale Iranului, aterizează pe ae
roportul Mchrabad.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu cordialitate de Ma
iestatea Sa Imperială Șahin
șahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr și de împărăteasa 
Farah.

Cei doi șefi de stat își string 
îndelung miinile, cu satisfacția 
revederii, de această dată pe 
pămintul iranian. Șahinșahul 
urează șefului statului român 
bun sosit pe pămintul Iranului.

La rindul lor, tovarășa Elena I 
Ceaușescu și împărăteasa Farah | 
își string miinile cu cordiali
tate. ... I

1‘reședintele României și Șa- I
hinșahul Iranului, tovarășa ’ 
Elena Ceaușescu și împărăteasa 
Farah, însoțiți de cortegiul ofi- I 
cial, părăsesc aeroportul, în- I 
dreptîndu-se spre Palatul Go- 
lestan unde se află reședința I 
rezervată solilor poporului ro- g 
mân. •

Pe întregul traseu, de la ae
roport și pînă la intrarea în I 
Teheran — marcată de impresi- | 
onantul monument „Shahyad", 
simbol al renașterii Iranului —. | 
zeci de mii de locuitori ai ca- I 
pitalei iraniene aplaudă și ova- • 
ționcază îndelung pe înalții . 
soli ai poporului român. |

Ora 16.30. Cortegiul oficial I 
sosește la Palatul Golestan. 
Aici, în marea Sală a oglinzi- I 
lor, președintele Nicolae | 
Ceaușescu și Șahinșahul Arya
mehr, tovarășa Elena Ceaușescu | 
și împărăteasa Farah se între- I 
țin intr-o ambianță de caldă 1
cordialitate și prietenie. .

*
La scurtă vreme de la so

sirea președintelui Nicolae ■ 
Ceaușescu și a tovarășei Elena I 
Ceaușescu la reședința ce le-a ■ 
fost rezervată, a avut loc o 
nouă și grăitoare manifestare I 
a cordialității și prieteniei, a | 
satisfacției cu care cetățenii ca
pitalei Iranului primesc vizita I 
inalților soli ai poporului ro- I 
mân. In numele locuitorilor 1 
Teheranului, o delegație a mu- • 
nicipalității, în frunte cu pri- I 
mărul Gholam Reza Nikpey, a I 
venit la Palatul Golestan pen
tru a saluta pe președintele I 
Nicolae Ceaușescu și pe to- | 
varășa Elena Ceaușescu, subli
niind că este o mare onoare g 
și plăcere pentru ei de a adresa I 
un călduros bun venit în orașul • 
lor distinșilor oaspeți ai Șa- . 
hinșahului Aryamehr și Impă- I 
rătesei Farah. *

AU INTRAT ÎN FAZA FINALĂ
• Antrenorul Valentin stâncscu despre meciul de verificare de miercuri • Hun 
și trișau indisponibili pentru intilnirea de miine ® Lotul reprezentativ al uniunii 
sovietice și a «minut sosirea pentru astă/i © Și iotul de tineret efectuează 

antrename se intense pentru jocul de duminică, de la Galați

Bogatul sezon imemMponal al reprezentativelor noastre de fot
bal continuă. Echipa A intilnește mîine, la București, valoroasa re
prezentativă a Uniunîi Sovietice, meci care precede jocul de 
miercurea viitoare, de Ța Blois, al „tricolorilor", cu selecționata olim
pică a Franței. La 17 decembrie, pe stadionul Hampden Park din 
Glasgow, selecționata noastră încheie sezonul 1975, jucind cu echi
pa Scoției în cadrul Campionatului european. Echipa de tineret va 
întîlni duminică, la Galați, reprezentativa similară (23 ani) a Uniu
nii Sovietice. La 16 decembrie, tot la Glasgow și tot în compania 
echipei de tineret a Scoției, iși va încheia și ea activitatea pe 
anul 1975.

latâ, în rîndurile care urmeazâ, amănunte despre pregătirile celor 
două selecționate românești înaintea partidelor de mîine și de du
minică.

LUCUȚA

Pregătirile lotului reprezen
tativ de fotbal în vederea par
tidei de miine. de pe stadionul 
„23 August" din Capitală (ora 
17), cu echipa Uniunii Sovieti
ce, intră în faza lor finală. Așa 
cum am anunțat, miercuri a 
avut loc un antrenament la 
două porti în compania echipe
lor Șoimii TAROM și Unirea 
Tricolor, lotul jucind cite o re
priză cu cele două formații de 
Divizia C. Cum este apreciat 
acest meci de antrenament ? 
Ne-o spune antrenorul principal 
al reprezentativei. Valentin Stă- 
nescu : „Deși desfășurat pe un

în municipiul Galafi

PATRIMONIUL BAZELOR SPORTIVE

BĂLĂCI

teren foarte greu, antrenamen
tul a corespuns pe deplin. Am 
întrebuințat pe toți jucătorii 
sănătoși. Pentru că, după un 
nou examen medical, doi din- 

(Continuare in pag. 2-3)

VERIFICĂRI ALE ECHIPELOR NAȚIONALE DE HANDBAL
Aproape 1 000 de spectatori 

au asistat aseară, in sala Flo- 
reasca, la o reușită reuniune 
internațională de handbal. Cei 
prezenți în tribune au aplau
dat evoluțiile reprezentativelor 
României.

întîlnind în partida vedetă 
a reuniunii o echipă — Tuni
sia, campioana Africii — care 
nu i-a pus nici un moment pro
bleme, selecționata feminină a 
țării noastre a făcut un antre
nament util, obținînd o vic
torie la un scor ce nu nece
sită comentarii : 38—2 (14—2). 
Antrenorii C. Popescu și D.

ÎNTRECERI IN „CUPA TINERETULUI
CONCURSURI 

ÎN 30 DE ATELIERE
Asociația sportivă Ancora 

din Galați a inițiat întreceri in 
cadrul . popularei competiții in 
30 de ateliere ale Șantierului 
naval, la șah, tenis de masă și 
fotbal. Participare numeroasă, 
întreceri disputate, pretutindeni. 
Evidențieri : atelierele reparații 
mecanice și reparații electrice.

REAMENAJAREA PÎRTI1LOR 
DE SCHI Șl SANIUȘ

Un număr mare de tineri au 
participat la acțiunile sportive 
din județul Dîmbovița. La în
trecerile de tenis de masă, șah, 
handbal, judo s-au evidențiat 
asociațiile sportive Voința, Oțe
lul, Construcții, Clubul sportiv 
•și Grupul școlar metalurgic — 
toate din Tîrgoviște, precum și 
unele asociații sportive din Mo- 

Bătășescu au folosit întregul 
lot, aproape toate jucătoarele 
de cîmp reușind să înscrie. 
Neexperimentata formație a 
Tunisiei n-a putut face față 
nici o clipă unei partenere de 
joc, de care o despart cîteva 
clase valorice. Au înscris: Sos 
8, Petrovici 7, Luțaș 6, Arghir
4, Mikloș 4, Cojocaru 3, Boși 
3, Furcoi 2, Mihoc pentru Ro
mânia, Manmarci și Smabhi 
pentru Tunisia. Au arbitrat
5. Moczyegeba și B. Zyczyn- 
ski (Polonia).

Meciuri mult mai echilibrate 
au oferit juniorii. în întîlnirea 

reni, Pucioasa, Găești, Titu, Bă- 
leni, Răcari, Pietroșița, Voinești, 
Finta și Odobești. Măsuri im
portante au fost luate pentru 
reamenajarea pirtiilor de sanie 
și schi — „Cuibul dorului" și 
„Păduchiosul" ■— din Munții 
Bucegi.

Mișu AVANU, coresp.

UN TETRATLON LA ARAD
în cadrul „Cupei tineretului", 

la Arad s-a desfășurat un te- 
tratlon la care au participat 
peste 250 de elevi din 21 școli 
generale și licee ale municipiu
lui. După disputarea probelor, 
pe primele locuri în clasamen
tele generale individuale s-au 
aflat : Maria Dronca (Liceul nr. 
4) și Mircea Țăndrău (Liceul 
Ion Slavici). Pe echipe, locul I a 
fost cucerit de Liceul Ion Sla
vici (fete) și Școala generală 
nr. 4 (băieți).

V. IlARDUȚ, coresp.

feminină dintre România și 
Cehoslovacia, handbalistele
noastre au cîștigat cu 20—10 
(9—5). Cele mai multe goluri 
— Weber 8, T“ri'k 4 și Rădu- 
cu 3 pentru România. Mac- 
jasova 3, Dkahokovpila 2 și 
Pichlerova 2 pentru Cehoslova
cia. în partida masculină vic
toria a revenit de asemenea e- 
chipei române, care a întrecut 
Cehoslovacia cu 22—7 (10—7).
Cele mai multe goluri : Croi- 
toru 6, Damian 5, Bedivan 4, 
pentru România, Bernard 5, 
Underko 5 și Ilomolka 3 pen
tru Cehoslovacia.

în ultima întilnire a reuniu
nii, Confecția București a în
trecut reprezentativa feminină 
a S.U.A. cu 18—16 (6—9).

Hristache NAUMr
1 I
’ Almanahul,
j Sportul 7b j
1 208 pagini bogat ilustrate, cu fotografii color, in excluși- I

vitate pentru cititorii Almanahului — prezentarea sportivei I 
nr. 1 a lumii, Nadia Comaneci, Montreal și Innsbruck —

I gazdele J.O. 1976, poezii, schițe umoristice, caricaturi, pro- I 
bleme de șah, bilanțul statistic complet al marilor competiții I 
ale anului 1975 etc.

L- — — _ — _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ —J

VA CREȘTE SIMȚITOR
— declară iov. IOAN DEJAN, primarul municipiului-
Una din preocupările majore 

ale organelor locale și ale orga
nizațiilor de masă cu atribuții 
în mișcarea sportivă trebuie să 
fie și aceea de a depune efor
turi sporite pentru ca, folosind 
condițiile existente, cu sprijinul 
larg al cetățenilor, să asigure 
o bază materială corespunză
toare atit pentru sportul de 
masă cît și pentru cel de per
formanță. Pentru a afla in ce 
măsură este îndeplinită, la Ga
lați, această sarcină din docu
mentele de partid, ne-am adre
sat tovarășului loan Bejan — 
primarul municipiului.

— Mai întii, tovarășe primar, 
am dori să ne spuneți cum se 
prezintă, la ora actuală, inven
tarul bazelor sportive gălățene 
și dacă el satisface nevoile ?

— Convinși de rolul pe care 
sportul îl are în dezvoltarea 

societății noastre ne-a preocu
pat și ne preocupă in conti
nuare asigurarea celor mai bune 
condiții pentru practicarea Iui, 
la toate nivelurile. Dacă înainte 
vreme orașul de la Dunăre nu
măra doar cîteva terenuri de 
sport, astăzi gălâțenii se pot 
mîndri că au la dispoziție 15 
mari baze sportive, dintre care 
aș aminti doar cîteva : moder
nul complex sportiv Dunărea 
(cuprinzînd un stadion, o sală 
a sporturilor, o popicărie acope
rită, bazin olimpic, 5 terenuri 
de antrenament), arenele de 
box, lupte, haltere, gimnastică, 
complexul studențesc, patinoa
rul artificial, două bazine aco
perite, complexele de tenis de 
cîmp etc. Trebuie să spun că 
au fost bituminate majoritatea 
terenurilor de handbal, volei, 
baschet din școlile generale și 
licee ; s-au amenajat numeroa
se terenuri simple și spații de 
joacă pentru copii in cartierele 
Țiglina, Dunărea, Mazepa, mi
cro 17, .locuri de agrement la 
Braniștea, Pădurea Gîrboavele, 
Vînători ; avem montate în școli 
și în cartierele amintite peste 
500 de mese betonate pentru 
practicarea tenisului.

Desigur, dacă am in vedere 
dezvoltarea sportului gălățean, 
numărul de baze existent este 
departe de a ne satisface. Mă 
refer, în special, la cele desti
nate sportului de masă. De ase
menea, nici complexul sportiv 
pentru studenți nu mai cores
punde cerințelor mereu cres- 
cînde ale sportului universitar.

— Am dori să vă referiți, in

Interviu realizat de 
T. SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH 4 VICTORII ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMANI
• A început finala feminină • Trei lideri

in turneul masculin
Joi, în sala Casei de cultură 

din Alexandria, a început fina
la celui de al 28-lea campionat 
național feminin de șah. Dimi
neața, la ședința tehnică, sorții 
au stabilit următoarea ordine a 
concurentelor pe tabela de con
curs :

1. Ioana Miroslav, 2. Marga
reta Mureșan. 3. Suzana Makai. 
4. EmiHa Chis. 5. Maria Pogo- 
revici. 6. Lia Bogdan. 7. Mar
gareta Teodorescu. 8. Ligia Jic- 
man. 9. Elisaheta Polihroniade, 
l(f. Viorica life. II. Eleonora 
Gogâlea. 12 Judith Kantor. 13 
Gertrude Baumstark. 14. Elena 
Răducanu. 15. Eugenia Ghindă.

în prima rundă s-au disputat 
lntilnirile : Mureșan — Ghindă 
1—0. Makai — Răducanu ’/?—'I2, 
Chiș 
re vi ci
— Gogâlea
— Ilie 1—0, 
niade 0—1.

— Botez Vz—V2, Vaisman —
Radovici 0—1 (r. 2).

In runda a 3-a a fost decisă 
o singură partidă : 
învins pe 
tul maestru internațional înce
pe slab finala.

In trei intîlniri a fost con
semnată egalitatea : 
Reicher, Cheșcă — 
Botez — Ghițcscu. 
s-au întrerupt.

In clasament conduc Rado
vici, Ghițescu și Mititelu cu 2 
puncte. Astăzi se joacă runda 
a 4-a.

Ilijin l-a
Vaisman ! Proaspă-

Radovici—
Mititelu si

Celelalte

La concursul internațional de 
înot rezervat sportivilor care vor 
avea dreptul să participe anul 
viitor la campionatele europene 
de juniori (născuți în 1961 și 
mai tineri), desfășurat în ba
zinul dc 50 m de la Rostock, 
au luat parte înotători din 
U.R.S.S., Ungaria, Suedia, Polo
nia, Danemarca, România și cei 
mai buni copii din R.D. Germa
nă. In această companie selec- 

4 reprezentanți ai țării 
• au avut comportări fru- 

Alcx. Szabo a 
probe do bras : 
m și 2:45,05 pe 

două victorii a

tă, cei 
noastre 
moașe, 
ambele 
pe 100 
Alte i 
Horațiu Neagrău cu 66,9,5 la 100

cîștigat
1:14.02 

200 m. 
realizat

GERMANA
m delfin și 2:22,70 la 200 m 
delfin. Orădeanul s-a mai clasat 
pe locurile trei în cursele de 
400 m liber (cu 4:29,72) și 1500 
m liber (cu 17:48,37). Un alt 
sportiv din Oradea, Ladislau 
Szakadali, a sosit al doilea în 
ambele probe de spate, cu 67,81 
pe 100 m și 2:23,62 pe 200 m 
(nou record de copii). Cu cite- 
va zile în urmă, la Tarnow 
(Polonia), orădeanul a realizat 
un nou record de copii pe ace
eași distanță în bazin de 25 m 
(2:22,4). în sfîrșit, ploieșteanca 
Valeria Vlăsceanu 
pe locul IV la 200 
2:31.48 și locul V la 
cu 1:11,78.

s-a clasat 
m spate cu 
100 m spate

PRIVIND ÎN FAȚĂ

Baumstark într.. Pogo-
Kantor într.. Bogdan 

într., Teodorescu 
Jicman — Polihro-

DOAR 5 DIN 120! Pe marginea finalelor republicane 
de gimnastică ritmică-modernă

★
turneul masculin 
ieri dimineață, cu

La Sinaia, 
r continuat, 
reluarea partidelor întrerupte; 
după-amiază a avut loc runda 
a 3-a. Iată rezultatele :

Kertcsz — Ungureanu 0—1 
(conducătorul albelor nu s-a 
prezentat la întreruptă, deși a- 
vea o poziție egală !). Butnaru 
—Partoș 0—1 (r. 1), Ungureanu

//CUPA OLIMPIA"
LA TIR

Sezonul de sală la tir se inau
gurează 
putarea 
diție — 
a V-a). 
timp de ...______
cui Dinamo vor participa cei mai 
buni trăgători cu arme cu aer 
comprimat (seniori și juniori) de 
la Dinamo. Steaua, I.E.F.S., Me
talul, C.S.M.B., Școala sportivă 1, 
Olimpia, precum și din orașele 
Arad, Brașov, Cluj -Napoca, Foc
șani, Ploiești ș.a

Actuala ediție constituie un 
prim test în vederea selecției pen
tru campionatele europene de sală 
(19—21 februarie — Paris). Tot
odată. la „Cupa Olimpia* se pot 
îndeplini haremurile de participa
re la campionatele naționale (20— 
21 decembrie). Tn program figu- 

Și

mîine în Capitală cu dis- 
unei competiții de tra- 
„Cupa Olimpia" (ediția 
La întrecerile programate 
două zile în sala din par-

în urmă cu cîtva timp, 
Ploieștiul a găzduit ediția din 
acest an a finalelor campio
natelor republicane de gimnas
tică ritmică-modernă, rezervate 
categoriilor a Il-a, I și maestre, 
în cronica întrecerilor apreciam 
nivelul valoric al concursului 
cu calificativul bun, citeva ar
gumente serioase împiedieîn- 
du-ne să acordăm „foarte bun".

Tocmai asupra acestor argu
mente vrem să ne oprim astăzi, 
în primul rînd, se cere subli
niat faptul că progresul cifric, 
cantitativ, de participante nu 
este proporțional eu cel calita
tiv. Au apărut multe sportive, 
au fost promovate la categorii 
superioare la fel de multe, dar 
valoarea lor, nivelul tehnic și 
bagajul de cunoștințe lasă de 
dorit. O suită interminabilă de 
ratări a acompaniat evoluțiile 
finalistelor, lucrul acesta de- 
monstrînd pregătirea superfi
cială a unei bune părți a gim
nastelor. E drept, au existat și 
sportive foarte bine pregătite, 
cu un bagaj bogat de cunoștințe, 
dar numărul lor a fost mult 
prea mic în comparație cu acela 
al finalistelor mai slab pregă
tite.

Ne face plăcere să 
mai întii cele citeva 
tentice, cu care ne putem avînta 
în întrecerile internaționale de 
anvergură. Este vorbii de cam
pioana absolută Criștina Sima, 
de talentatele maestre Mihacla 
Tîrnoveanu și Ileana Măndescu, 
de Mariana Rusu și Anda Ma
rinescu. Sînt cinci nume mai 
mult sau mai puțin cunoscute, 
dar care ne oferă garanția unei 
bune perspective pe plan inter
național în viitorul imediat. în 
același timp, însă, nu putem să 
trecem cu vederea „amănuntul" 
că aceste cinci nume sînt sin
gurele certitudini din cele 120 
de prezențe de pe foile de con
curs ale finalelor.
^Un al doilea aspect asupra 

căruia trebuie să ne oprim este 
cel al... surplusului de greutate 
corporală. în gimnastica ritmică- 
modernă, deși nu există cate
gorii de... greutate, kilogramele 
joacă totuși un rol foarte se
rios pe plan estetic. Și cum în 
această disciplină aspectul fizic 
contează extrem de mult în 
ochii arbitrelor (ca și ai spec
tatorilor), devine îngrijorător 
surplusul de kilograme înregis
trat la o mare parte dintre fi-

remarcăm, 
valori au-

> .■■a

rează două probe 
pistol.

pușcă

IN PRIMUL MECI AL FINALEI 
„CUPEI F.R. VOLEI-

VIITORUL BACĂU
EX7L0RÂRI BAIA MARE 1-3

BACAU. 27 (prin telefon). Asea
ră s-a disputat în localitate pri
mul meci al finalei „Cupei F.R. 
Volei*, între formațiile Viitorul 
Bacău și Explorări Baia Mare. 
După un joc destui de interesant, 
victoria a revenit băimărenilor cu 
3—1 (11, 11. —6, 2). în primele
două seturi lupta a fost mai 
strînsă, în cel de al treilea au cîș- 
tigat gazdele destul de ușor, ca 
apoi în cel de al patrulea să cedeze 
la scor. Au arbitrat R. Farmoș 
(București) și I. Stoica (Bacău). 
Returul va avea loc duminică, la 
Baia Mare.

S. NENITA — coresp.

• Peste 15000 de tineri
reprezintă,

Sălaj
Munții Mezesului.    y

pentru locuitorii județului Sălaj 
și pentru cei din zonele înveci
nate. un constant punct de a- 
tracție. Natura bogată în frumu
seți, vestigii ale unei vechi cul
turi. locuri de însemnătate isto
rică, iată doar cîteva dintre „mo
tivele* pentru care, cu regulari
tate. tineri si vîrstnici își pe
trec o parte din timpul liber 
drumețînd prin Munții Mezeșului. 
La „Gorunul lui Mihai* de la 
Chiejd, la Măgura Priei, la „Cas
trul roman* de la Bucium, la 
Mescșeni, la „Popasul romani
lor*, la Strîmtorile Țicăului pe 
Someș, pentru a numi doar o 
parte din cele mai căutate locuri, 
pot fi întîlniți sute si sute de 
iubitori ai drumeției, de odihnă și 
recreare activă

„Pentru noi, ne spunea Leoni
da Ranta, președintele asociației 
de la întreprinderea de conduc
tori emailați din Zalău, acțiunile 
cu caracter turistic reprezintă nu 
numai o posibilitate de a ne des
tinde Intr-un cadru plăcut, 
și un mijloc de îmbogățire a cu
noștințelor. Acest din urmă lu
cru ne preocupă tn mod deose-

dar

PATRIMONIUL BAZELOR SPORTIVE
(Urmare din pag. I)

continuare, Ia perspectivele 
creșterii numărului acestor baze.

— în contextul dezvoltării 
impetuoase a industriei și a 
creșterii numărului populației 
municipiului nostru, fără în
doială că în atenția organelor 
de partid și de stat se află și 
problema bazelor sportive. Vă 
pot spune că în anul 1976 pa
trimoniul sportiv se va com
pleta cu noi construcții : se va 
termina noul stadion, se vor 
amenaja noi spații de sport în 
zona turnului de televiziune, 
în zona parcului de cultură și 
odihnă, Ia plaja Brateș, în co
muna Vînători ; vor fi con
struite baze sportive simple în 
valea Grădinei (pentru lucră
torii Șantierului naval), vor 
începe lucrările de acoperire a 
patinoarului artificial ; noul 
cartier Aeroport va fi dotat, 
de asemenea, cu noi terenuri 
sportive. Pe lîngă aceste noi a- 
menajări ne vom preocupa ca 
bazele și terenurile existente să 
fie cît mai bine întreținute și 
mai ales, folosite cu eficiență ma
ximă, iar sălile de sport să fie 
afectate numai pentru sport, și 
nu altor scopuri.

— Tovarășe primar, aș vrea 
să vă relatez o situație oarecum 
paradoxală : secțiile de perfor
manță de navomodelism și aero- 
modelism au cucerit in acest an 
16 titluri de camnioni naționali 
și totuși ele nu dispun de nici o 
bază pentru probe sau con
cursuri.

— Este adevărat, dar eu cred 
că problema putea fi rezolvată 
dacă exista mai multă preocu
pare din partea Clubului sportiv 
universitar și a Casei pionieri
lor. Așa cum spuneam, numărul 
existent de baze sportive nu ne 
satisface. De aceea, ținînd sea
ma și de dorințele mereu cres- 
cînde ale cetățenilor de a-și 
petrece o parte din timpul liber 
pe terenurile de sport, ne vom 
strădui să îmbogățim patrimo
niul bazei materiale a sportu
lui, astfel ca locuitorii orașului 
nostru să beneficieze de condi
ții optime de practicare a spor
turilor preferate.

Așadar, municipalitatea gălă- 
țeană manifestă interes și re
ceptivitate față de cerințele ce
tățenilor, față de dorința aces
tora de a beneficia de locurile 
destinate sportului și exercițiu
lui fizic.

iubitori ai turismului
bit. deoarece majoritatea 
care lucrează la noi sînt 
media de vîrstă fiind de 
ani*. De altfel, în rîndul

care cu regularitate

celor 
tineri, 
21 de 
între-

prinderilor, __  __ ___________
organizează asemenea acțiuni tu
ristice, am . .
prinderea
„Steaua . . _.. __ __
lău. Direcția județeană a poștei, 
Fabrica mixtă „Măgura* din Șim- 
Ieu, „Silvania* si Sănătatea din 
Cehul Silvaniei. Liceul Jibou.

Dar, după cum remarca Teo
dor Filip, secretar al Comitetu
lui județean U.T.C.. pasiunea 
pentru drumeții nu este caracte
ristică numai., orășenilor, ci și 
tinerilor din mediul rural. în 
comunele Sînmihaiu Almașului, 
Ciser, Hida. Românași. Bucium, 
Agrij, Meseseni. Horoatu Crasnei, 
Chiejd, Bocșa. Samșud — la rîn
dul lor sjtuate în zone deosebit 
de frumoase si pentru aceasta des 
vizitate — un loc de frunte prin
tre activități îl ocupă si cele de 
cunoaștere a împrejurimilor, de 
întreceri sportive cu tineri din 
alte comune.

Semnificativ pentru interesul 
cu care sînt privite manifestări
le cu caracter turistic ni se pa
re numărul celor care au luat 
parte, în acest an, la asemenea 
acțiuni : peste 15 000.

Vorbind. însă, despre pasiunea 
locuitorilor Sălajului pentru dru
meții si turism, am încercat să 
lansăm, totodată, o invitație pen
tru toti cei ce îndrăgesc natura, 
să cunoască si Munții Mezeșului.

putea aminti 
de industrie 

roșie*. I.G.O, din

între- 
iocală

Za-

BA^CHFT CAMPIONATULDMOL-ntl NAȚIONAL FE
MININ. La Tg. Mureș, formația loca
lă C.S.U. a susținut două partide cu 
C.S.U. Galati în cadrul turului III al 
Diviziei A. Oaspetele au lăsat o fru
moasă 
cîștigînd 
(27—33) în primul meci și 
(31—29) în cel de al doilea. Din for
mația învingătoare s-au remarcat 
Cornelia Spătărescu, Tatiana Radules
cu și Gabriela Nuț, iar la gazde, Ana 
Asztaloș. Au condus foarte bine S. 
Filoti și A. Fodor 
Albu — coresp.).

impresie prin evoluțiile lor, 
ambele partide: 67—52

60—42

HANDBAL

din București.

„CUPA 30 
CEMBRIE", 

, va fi

(c.

DE-
a- 

flatâ la prima ediție, va fi organi
zată de Asociația sportivă Construc
torul Baia Mare. La întreceri, pro
gramate să se desfășoare între 4 și 
7 decembrie în Sala sporturilor din 
localitate, vor participa următoarele 
formații feminine : K. S. Azoty Chor- 
zov (Polonia), Universitatea Timișoa
ra, Constructorul Timișoara, Rapid 
București, Textila Buhuși și Construc
torul Baia Mare. Este vorba deci de 
un turneu puternic, rezervat echipelor 
de Divizia A care se pregătesc pen
tru reluarea campionatului național.

naliste. Conștientă de această 
situație, federația a introdus... 
cîntarul și depunctarea sporti
velor cu surplus de greutate. 
Paradoxal, nu s-a fixat, însă, 
o limită maximă, care — o 
dată depășită — să interzică 
apariția pe covorul de concurs. 
Așa se face că am fost obligați 
să urmărim o serie întreagă 
de sportive cu prezențe deloc 
estetice care, fiind depunctate 
serios, au făcut pur și simplu 
figurație, neavînd nici o șansă 
de atacare a locurilor fruntașe, 
chiar dacă execuțiile lor erau 
bune.

în sfîrșit, ne vom opri în în
cheiere la arbitraj. Capitol care 
a suscitat și continuă să sus
cite discuții, arbitrajul se află, 
din păcate, sub nivelul progre
sului înregistrat de gimnastica 
noastră ritmică-modernă. Există, 
la această oră, trei generații de 
arbitre în activitate, a căror 
omogenitate de apreciere este 
foarte relativă. Pe de altă parte, 
arbitrajele se vor foarte se
vere și duc la note prea scă
zute. care ajung pur și simplu 
să demobilizeze. în fine, gradul 
de obiectivitate al oficialelor 
lasă și el de dorit, exemplul 
cel mai elocvent fiindu-ne o- 
ferit de întrecerile categoriei a 
Il-a, unde, fără intervenția 
promptă și întemeiată a repre
zentanților F.R.G., prezenți la 
întreceri, titlurile la individual 
compus și pe echipe ar fi fost 
acordate eronat !

Horia ALEXANDRESCU

Eu zic să profităm de fap
tul că rugbyul — prin forța 
lucrurilor, după expresia 
consacrată — poate fi dis
cutat deocamdată mai calm 
decît fotbalul și să ne uităm 
deci, cu oarecare liniște și 
demnitate la țeapăna înfrîn- 
gere de la Bordeaux, unde 
francezii ne-au dat șase în
cercări 
știu eu 
nergem 
36, de 
eseuri, 
te, la un nivel de competen
ță mai scăzută decît în fot
bal, căci rugbyul mai are 
și avantajul de a număra un 
grup ceva mai restrîns 
atotștiutori decît al
te sporturi — să 
discutăm cu pi
cioarele pe pămînt, 
nu cu crampoane
le prin aer, dînd 
de-a azvîrlita.

Ne așteptam nu 
la mult mai mult — 
ne așteptam la alt
ceva. Acel altceva 
mea „un joc deschis". N-are 
rost să facem pe deștepții 
după înfrîngere — toți am 
cerut echipei noastre să joa
ce „deschis", să renunțe la 
vechiul ei „stil", cu care a 
cunoscut nu o dată izbînda 
în meciurile cu Franța, toți 
eram încredințați că 
poate juca altfel cu 
zii, convinși că-i vom 
sau, măcar, le vom 
sufletul, ca altădată ;
a jucat deschis sau cam așa 
ceva, oricum nu s-au mai 
căutat stereotip „tușa" și în
chiderea, placajul fără sens 
(cel cu sens nu s-a prea vă
zut...) și lacătul. Erau 
trei feluri de a juca 
chis : bine, binișor și slab. 
S-a jucat deschis și slab. Era 
cea mai proastă dintre so
luții. Intr-atît de nefericită, 
îneît, în cele din urmă, nu 
s-a mai jucat nimic și băieții 
n-au mai putut da nimic. 
Francezii, după un început 
foarte nesigur, cu greșeli și 
chiar tremurici de mînă, mai 
ales că 3—3 a venit foarte
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După penultima etapă a DivizieiNUMEROASE
Divizia A de judo se apropie 

de final. Sîmbătă și duminică 
s-au disputat partidele penulti
mei etape. La capătul acesteia 
au intervenit însă numeroase 
schimbări de locuri în clasament, 
numai 5 echipe păstrîndu-și po
zițiile. După victoriile din această 
etapă, C.S.M. Borzești a făcut 
cel mai spectaculos salt, de pe 
locul 10 pe 6. Formația arădea
nă Rapid a urcat și ea două 
locuri, dar continuă să fie ame
nințată cu retrogradarea. Unele 
dintre echipe au reușit chiar să 
evite zona critică : C.S.M. Bor
zești, Universitatea și Politehnica 
București. Altele s-au văzut ne
voite să aștepte cu emoții ultima 
etapă : 
care a 
11 și 
(de pe 6 pe 10). Cît privește re
trogradatele, una este cunoscută — 
A.S.A. Tg. Mureș, iar a doua va 
fi decisă la ultima etapă. Lupta 
pentru titlul de campioană a ră
mas și ea deschisă, cele două e- 
chipe dinamoviste, din București 
și Brașov, continuînd cu succes 
seria victoriilor începută încă în 
etapa inaugurală. Duelul lor, pro-

Agronomia Timișoara, 
..căzut* de pe locul 8 pe 

Universitatea Cluj-Napoca

INOT SIMBATA Șl DUMINICA, 
în capitala R. D. Germa

ne va avea loc întîlnirea tradițională 
amicală dintre selecționatele de copii 
ale orașelor Berlin și București. Echipa 
noastră este alcătuită în majoritate 
din reorezentanți ai Școlii nr. 54. • 
IN ZILELE DE 6 Șl 7 DECEMBRIE, la 
Oradea va avea loc întîlnirea ami
cală de înot dintre echipele Crișul

din localitate și Unia Tarnow (Polo
nia). • PATRU TINERI ÎNOTĂTORI 
ROMANI (nâscuti în 1963) au luat 
startul zilele trecute la un concurs 
international desfășurat în bazinul de 
50 m din Magdeburg, lata rezultatele 
lor și locurile ocupate în probele res
pective: Flavius Vișan 1:10,8 — 100 
m delfin (locul II) și 4:47,9 — 400 m 
liber (locul V); Dan Ținea 1:11,8 — 
100 m spate (locul VI), 2:31,9 — 200 
m spate — nou record pentru copii 
categoria B (locul V) și 2:36,1 — 200 
m mixt — nou record pentru copii 
categoria B (locul V); Fforin Mus-

DIN TOATE
kl; ’ȚȚ

SCHIMBĂRI ÎN
gramat în ultima etapă, va de
semna cîștigătoarea.

Revenind la întrecerile care au 
avut loc sîmbătă și duminică, 
trebuie să subliniem îndeosebi ex
celenta evoluție a dinamoviștilor 
bucureșteni, învingători 
ippon

_ prin
(înainte de limită) în 8 

din cele 10 partide, celelalte două 
cîștigîndu-le prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică). Acest suc
ces ar fi trecut poate neobservat 
— mai ales că dinamoviștii bucu
reșteni mai obținuseră asemenea 
victorii și în altp etape — dacă 
ei luptau cu toții în categoriile 
lor obișnuite. Dar, după indispo
nibilitatea semigreului Gh. Na- 
che, un alt judoka din această 
formație, C. Roman, nu a mai 
putut fi utilizat în confruntările 
de duminică. Astfel, 3 dintre cei 
5 sportivi au concurat la cate
gorii de greutate superioare! Ast
fel, tînărul Loghin Lazăr a lup
tat la mijlocie în loc de semi- 
mijlocie, diferența fiind de 10 kg, 
iar fratele său 
la semigrea, în 
(diferență de 13

In sfîrșit. mai 
tul că arbitrii

Ionel a evoluat 
loc de mijlocie 

kg !)•
consemnăm tap
au reușit să se

222 ;.i bras (locul VI) 
100 m bras (locul III) ;

față 2:56,3 — 200 m 
și 1:19,3 — ...
Anca Cîmpianu 2:44,8 — 200 m mixt 
(locul V) și 
cui V).

66,9 — 100 m liber (Io-

duminica dimi
neața la ora 8.30 

a fost programat pe patinoarul arti
ficial Floreasca, un concurs de pa
tinaj artistic dotat cu „Cupa școla
rul". Competiția este organizata de 
Clubul sportiv școlar și este des
chisa copiilor începători — pînă la 
8 ani și copiilor avansați — pînă la 10 
și, respectiv, 12 ani.

PATINAJ

T1JQBY T FOST STABILIT LOTUL
' ' jrgit de tineret în vede

rea partidei cu reprezentativa similară 
a Franței, programată la 7 decem
brie la Bourg-en-Bresse. Antrenorii 
I. Țuțuianu și E. Denischi au reținut 
pe: M. Cioarec, FI. lonițâ, St. lonescu, 
I. Bucan, Al. Caraiman, T. Mezaroș
— linia I; R. Malancu, L. Boroi 
linia a ll-a; P. Borș, FI. Murariu, 
Vlad, I. Zafiescu — linia a lll-a; 
Bidirel — mijlocaș la grămadă; 
Marghescu, Al. Pereș — mijlocași 
deschidere; E. Suciu, D. Enache 
centri; M. Aldeo, M. Burghelea,
Fuicu — aripi; I. Simion, M. Hofban
— fundași.
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are apă 
în acest 
o puter- 
partida-

din
C)

con- 
ătoa- 
apele 
,t M. 
osun,
ucu-

Moraru. Mateescu, G. 
Sameș, Sătmăreanu II, 
Hajnal, Dobrin, Dinu, 
Iordănescu, Troi, M. 

D. Georgescu, Lucescu.

lotului reprezentativ
intrat în faza finală

lui
ca,

LA STADIONUL „23 AUGUST" SE ACȚIONEAZĂ 
INTENS PENTRU ÎNLĂTURAREA ZĂPEZII

tre componenții iotului, Kun și 
Crișan, au plecat acasă, ci ne- 
fiind disponibili pentru întâlni
rea de sîmbătă. Kun 
Ia genunchiul operat 
an, iar Crișan suferă de 
nică gastrită. Deci, la 
antrenament de miercuri au a- 
părut in teren, în cursul celor 
90 de minute, toți cei 16 com- 
ponenți ai lotului, adică : Ră- 
ducanu, 
Sandu, 
Lucuță, 
Bălăci, 
Sandu, 
Cum spuneam, am remarcat o 
bună dispoziție de joc la toți 
selecționații. Așa cum s-a vă
zut și din formulele de echipă 
folosite în cele două reprize, 
am încercat pe postul de fun
daș lateral dreapta — după 
Mateescu — pe G. Sandu, iar 
ca fundași centrali au jucat 
toți cei trei specialiști ai postu
rilor, G. Sandu, Sameș și Săt
măreanu II, în două formule : 
G. Sandu — Sameș în repri
za primă, Sătmăreanu II — 
Sameș in a doua repriză. După 
cum, ca fundași laterali stânga 
i-am utilizat și pe Lucuță, și pe 
Hajnal. In celelalte linii, ju
cătorii schimbați în repriza a 
doua au fost Dobrin, in locul 
lui Iordănescu, și M. Sandu, in

locul 
mine 
namente, 
stabilim __
cepere a jocului. în orice caz, 
fiind vorba de o partidă, ami
cală, vom 
mare de 
lucru pe 
babil, și 
lotului Uniunii Sovietice".

Programul lotului cuprinde, 
pentru astăzi, alte antrenamen-

Dudu 
după 
de joi și 

lUnsprezecele'

Georgescu. Ră- 
ultimele antre- 

vineri, să 
de în-

uliliza un număr mai 
jucători de rezervă, 

care il va face, pro- 
conducerea tehnică a

(23 ani) avea 
ieri la amia-

Lotul de tineret 
programat pentru 
ză un meci de verificare cu e- 
chipa bucureșteană Progresul, 
pe stadionul din str. Dr. Stai- 
covici. Cînd s-au prezentat la 
teren, componenții lotului au 
avut neplăcuta surpriză oferită 
de gazde de a găsi terenul de 
joc mai mult de jumătate aco
perit cu zăpadă. în aceste con
diții, antrenorii Cornel Drăgu- 
șin și Ion Nunweiller au efec
tuat un antrenament complex 
fizico-tehnic-tactic. S-a insistat 
în mod deosebit pe acțiunile 
rapide, în care perechile de ju
cători aveau de realizat ambele 
sarcini de joc. defensive și o- 
fensive. Apoi, apărătorii au al
cătuit o echipă, iar atacanții 
alta, și au exersat separat exer
ciții cu accent special pe mar
cajul strict, în ideea jocului de 
duminică.

NOTĂ

SPECTATORI ÎNTÎMPLĂTORI ?• • • •

te, care vor încheia ciclul pre
gătirilor.

Federația de fotbal a U.R.S.S. 
a comunicat, ieri, printr-o tele
gramă, forului nostru de spe
cialitate, că Iotul reprezentativ 
și-a aminat sosirea pentru as
tăzi. Fotbaliștii sovietici vor 
sosi la amiază, cu avionul, ui
mind să facă un antrenament 
în cursul 
pentru 
venirea

după-amiezii. Tot 
astăzi este anunțată și 
arbitrilor jocului.

TINERILOR NOȘTRI INTERNAȚIONALI

Ca și jucătorii, arbitrii 
loturile divizionare (A, B și 
pun un deosebit accent pe pre
gătirea lor fizică, efectuînd an
trenamente săptămînale. Numai 
așa „cavalerii fluierului" pot 
face față cu succes situațiilor 
din teren, pot fi mereu „pe 
fază", pe întreg parcursul jocu
lui. După o veche tradiție, în 
rîndurile arbitrilor s-a stator
nicit obișnuința ca antrenamen
tul de virf să se efectueze la 
mijlocul fiecărei săptămîni. Ast
fel, în fiecare joi după-amiază, 
„cavalerii fluierului" din Capi
tală pot fi văzuți pe stadionul 
Republicii, alergînd pe pistă 
sau disputând un meci la două 
porți pe dreptunghiul verde. 
Aici, arbitri cunoscuți, cum sînt 
N. I’etriceanu, C. Dinulescu, R. 
Stincan, C. Petrea, C. Bărbu- 
lesc.u, F. Coloși, A. Miinich, C. 
Niculescu, Gh. Popovici, M. Bu- 
zea, M. Popescu și mulți alții 
se antrenează cu seriozitate.

Dar nu de acest aspect vrem 
să ne ocupăm in rîndurile care 
urmează, ci de cu totul altceva.

Iată despre ce este vorba. 
Joia, în timpul programului de 
instruire al arbitrilor, în tribu
nele stadionului Republicii iși 
fac apariția, discret, cițiva indi
vizi care, la prima vedere, ai 
zice că se găsesc acolo din in-

tîmplare. In realitate, însă, a- 
ceștia sînt emisarii unor echi
pe, in general din Diviziile B 
și C, veniți, pasămite, cu... tre
buri pe la București. Aflînd, pe 
diverse căi, cine va conduce du
minică partidele echipelor lor 
în campionat, ei așteaptă sfîrși- 
tul 
lua 
trii, 
tC", uiigajiiiu „nevinovate uis- 
cuții". Și, pentru a putea intra 
în vorbă cu cei 
sează, „misiții" 
zîmbet, urmat de-o reverență și 
incep cu... „Știți, noi vrem să 
aflăm cu ce sosiți duminică și 
la ce oră... Vrem să fim gazde 
bune".

Asemenea atitudini, deși izo
late, trebuie curmate cu desă- 
vîrșire. Astfel de procedee nu 
fac dccît să arunce 6 lumină 
nefavorabilă asupra cluburilor 
și asociațiilor sportive respecti
ve, care dau o cu totul altă față 
— denaturată — calității de 
gazdă.

în finalul antrenamentului de 
o oră și jumătate, „echipa apă
rării" (Ioniță — I’orațchi, FI. 
Marin, Agiu, Ciocan, Purima și 
Romilă II) a jucat cu „forma
ția atacanților" (Ștefan — Ato- 
diresei, Boloni, M. Răducanu. 
Floreseu, Manea și D. Ioneseu). 
Mai ambițioși și mai activi, a- 
părătorii au cîștigat cu 5—2. 
prin golurile marcate de Pur- 
ma (2). Agiu (2) 
pentru atacânți 
Ioni și D. Ionc'cu. 
atacanții au fost 
au promis o... revanșă pentru 
jocul de duminică, atunci cînd 
practic se așteaptă ca ei să dea 
randamentul deplin. La antre
namentul de ieri n-a putut 
participa Negrii» (accidentat), 
iar V. Mureșan a efectuat exer
ciții speciale, el fiind în con
valescență după o ruptură fi- 
brilafă. Doctorul lotului, 
Brălilă, ne-a asigurat, însă, 
mijlocașul sătmărean va fi pre
zent duminică în formația lo
tului de tineret.

Astăzi, pe stadionul Progre
sul, lotul de tineret va întâlni 
formația 
caracter 
situația 
repeta !

și Romilă II. 
înscriind Bd- 
La acest scor 

primii care

FI. 
că

lată-i pe jucătorii echipei Danubiana București, în plină acțiune 
de deblocare a culoarului de acces la vestiare, de la stadionul 
„23 August11 Foto : V. BAGEAC

gazdă, 
tactic, 

de ieri

într-un joc cu 
Să sperăm că 
nu se va mai

ARBITRII ETAPEI A
antrenamentului, pentru a 
— apoi — legătură cu arbi- 
încercînd „mici aranjamen- 
angajînd „nevinovate dis-

care-i intere- 
afișează un

Gheorghe NERTEA

SERIA I : • Gloria Buzău — Ci
mentul Medgidia : R. Șerban (Cra
iova) • Ceahlăul P. Neamț — C.S.U. 
Galați: Tr. Moarcăș (Brașov) • S.C. 
Tulcea — Viitorul Vaslui: V. Dumi
tru (Oltenița) • Unirea Focșani — 
Metalul Plopeni: N. Pâvălugă (Bucu
rești) • C.S.M. Borzești — C.F.R. 
Pașcani: N. Suciu (București) • 
F.C.M. Galați — F. C. Petrolul Plo
iești: Gh. Donciu (Caracal) • F.C. 
Brăila — C.S, Botoșani: M. Buzea 
(București) • Prahova Ploiești — 
C.S.M. Suceava: Șt. Marian (Sighi
șoara) • Celuloza Călărași — Victo
ria Tecuci: V. Ciocîlteu (Craiova).

SERIA 
rele — 
(Pitești) 
Metalul 
câu) • 
mia Rm. Vilcea: O. 
Mare) • Electroputere 
F.C.M, Giurgiu: “
• Dinamo Slatina — Autobuzul Bucu-

A ll-A: • Chimia Tr. Mâgu- 
Metrom Brașov: I. Chilibor 
• Automatica Alexandria — 
București: A. Ghigea (Ba- 
Steagul roșu Brașov — Chi- 

Vîlcea: O. Anderco (Satu 
Craiova — 

I. Boroș (Timișoara)

ECHIPELE TULCENE
pUL ECRAN
r, ora 16,55 : FOTBAL : România — 
Irectă de la stadionul „23 August"), 
ceanu.
ric, ora 15 : BASCHET masculin : se
ri dubla întîlnire Steaua — Dinamo 
național). Comentator : Cristian Țo-

\SPORT INFORMEAZĂ
p Nu uitați ! Numai azi și mîine
Ik mai puteți procura bilete pentru
CALA această inedită tragere.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 21 NOIEMBRIE 1975 

bează EXTRAGEREA I : Categoria 1 :
E din 1 variantă 10% autoturism Dacia
loferă 1300 ; cat. 2 : 5 variante 10% a
ha și 9.516 lei ; cat. 3:3a 15.861 lei ;

cat. 4:9a 5.287 lei ; cat. 5 : 63,85 
figu- a 745 lei : cat. 6 : 99.85 a 477 lei. 
bacia REPORT CATEGORIA 1 : 21.426
p va- lei.
p lei. EXTRAGEREA a II-a : Catego-
p va- ria A : 4 variante 10% a 17.967 lei ;

in cat. B : 2,70 a 15.970 lei ; cat. C :
Ber- 11,90 a 3.624 lei ; cat. D : 23,50 a 

1.835 lei ; cat. E : 72.90 a 591 lei ; 
mere cat. F : 90,85 a 475 lei ; cat. X : 

1.400.05 a 100 lei.
bo lei. Autoturismul Dacia 1300 de la 
bilete categoria 1 a revenit participantu- 
Lntele lui GAVAZOGLU ARIF din Con- 
toate stanța care mai cîștigă șl o suită 

de 9 cîștiguri de alte categorii.

Cînd toate echipele de fot
bal dintr-un județ ocupă locuri 
periferice în clasament, se în
țelege de la sine că lucrurile 
merg destul de rău. în județul 
Tulcea există o astfel de si
tuație, toate cele patru forma
ții divizionare fiind codașe în 
competițiile în care activează. 
Iată situația... la zi a acesto
ra : S. C. Tulcea — locul 18 cu 
7 p — Divizia B. seria I ; Du
nărea Tulcea — locul 9 cu 13 p. 
Minerul Măcin — locul 13 cu 
10 p și Granitul Babadag — 
locul 15 cu 5 p — toate din 
Divizia C, seria a IV-a. Aceas
ta denotă o „criză" a fotbalu
lui tulcean și. firește, a alarmat 
pe plan local toți factorii de 
răspundere, care fac eforturi 
pentru redresarea echipelor 
respective. în prim plan se si
tuează formația de Divizia B, 
care, în 14 etape, n-a reușit 
decît o victorie și 5 jocuri e- 
gale, toate acasă.

Iată cîteva dintre motivele 
(obiective și subiective) ale a- 
cestei comportări necorespunză
toare a divizionarei B. La ora 
actuală, lotul este foarte slab 
valoric. Lipsesc jucătorii cu un 
nivel corespunzător Diviziei B, 
Ia sfîrșitul campionatului tre
cut plecind 5 dintre cei mai 
buni — Răut, Leca, Girip, Co- 
rendea și Iosif. Deci, in actua

lul campionat, a intrat, de fapt, 
o echipă in marc măsură nouă 
și cu un alt antrenor — 
Nicolae Petrescu, fost jucător, 
în urmă cu peste zece ani, la 
Progresul București. Timp de 
6—7 etape s-au încercat diferi
te formule de eehipă, o adap
tare a jucătorilor pc posturi și, 
in această situație, nu putea li 
vorba de crearea și însușirea 
unei tactici de joc proprie for
mației. Juniorii, proveniți din 
pepinieră tulceană, nu cores
pund încă pentru solicitări la 
nivelul eșalonului secund, iar 
jucătorii transferați n-au o pre
gătire tehnică corespunzătoare. 
După cum și antrenamentele 
s-au dovedit insuficiente, atit 
ca volum, cit și ca intensitate : 
in plus, la începutul campiona
tului s-au înregistrat absente 
numeroase Ia pregătirile de 
marți și de miercuri. Ca să nu 
mai vorbim de faptul că 4—5 
dintre fotbaliști sînt „navetiști".

Antrenorul N. Petrescu se 
frămîhtă, caută să alcătuiască 
o formație cit mai bună pentru 
fiecare joc. supune pe elevii 
săi la un antrenament mai com
plex. dar, așa cum ne declara, 
„cu actualul Iot trebuie lucrat 
încă mult timp ca să dea ran
damentul dorit".

Formațiile de „C“, cu excep
ția Dunării, au condiții mate-

Ieri, la ora prînzului, am fă
cut o scurtă vizită la Stadionul 
„,23 August" pentru a vedea, la 
fața locului, modul în care se 
desfășoară acțiunea de pregăti
re a terenului de joc astfel ca 
meciul de mîine România — 
Uniunea Sovietică să se poată 
disputa in condiții cît mai bune

„Incepînd de luni și pînă a- 
cum — ne spunea tov. Petre 
Capră, director adjunct al 
I.E.A.B.S. — Ia această acțiune 
de curățire a zăpezii a partici
pat, electiv, un număr de 1200 
de oameni. Printre aceștia, 
mulți lucrători ai instituției 
noastre, ai activului C.N.E.F.S. 
și C.M.B.E.F.S., elevi ai grupu
rilor școlare Eleclroaparataj și 
„23 August", ca și jucătorii și 
antrenorii unor echipe bucu- 
reștenc, cum sînt ICSIM, Danu
biana, Sirena și Metaloglobus. 
Ultimii au adus, din proprie 
inițiativă, și un tractor, cu care 
am reușit să degajăm toate căi
le de acces de la intrările în 
stadion spre tribune".

Intr-adevăr, eforturile acestor 
harnici iubitori ai fotbalului au 
făcut ca suprafața de joc să fie

în întregime curățată, verdele 
terenului contrastând plăcut cu 
albul zăpezii troienite de pe 
pista stadionului. O dată elibe
rat cîmpul de joc, care se pre
zintă în condiții neașteptat de 
bune față de cantitatea de pre
cipitații căzute în ultimele zile, 
acum toată atenția se îndreaptă 
spre curățarea tribunelor. De 
exemplu, ieri, fotbaliștii de la 
Danubiana, în frunte cu antre
norul lor, Bebe Gheorghiu, îm
preună cu zeci de angajați ai 
I.E.A.B.S., reușiseră să înde
părteze toată zăpada de pe gra- 
denele de la tribuna a doua. 
Sint date asigurări că, pînă 
sîmbătă la prinz, stadionul „23 
August" va fi în întregime pus 
la punct, urmind să i se facă 
unele mici retușuri, cum ar fi 
presărarea de rumeguș în fața 
porților și trasarea tușelor. 
Deci, întîlnirea internațională 
amicală România — Uniunea 
Sovietică se va desfășura în 
condiții bune. (Gh. N.)

XV-a A DIVIZIEI B
rești: I. Cîmpeanu (Cluj-Napoca) • 
C.S. Tîrgoviște — Nitromonia Făgă
raș: C. Szilaghi (Baia Mare) • Vo
ința București — Ș. N. Oltenița : C. 
Pirvu (Brăila) • Metalul Mija — Mi
nerul Motru: AL Pirvu (București) • 
Progresul București — Tractorul Bra
șov: T. Andrei (Sibiu).

SERIA A III-A : • Victoria Călan — 
U.M. Timișoara: V. lacob (Oradea) 
• Ind. sîrmei C. Turzii — Dacia 
Orăștie: V. Gligorescu (Ploiești) • 
Gloria Bistrița — C.I.L. Sighet: Gh. 
Popovici (București) • Victoria Cărei
— F.C. Corvinul Hunedoara: N. Rai-
nea (Bîrlad) • Gaz metan Mediaș — 
Metalurgistul Cugir: I. Pop (Bucu
rești) • Unirea Tomnatic — Sticla 
Turda : Max. Popescu (București) • 
Rapid Arad — Mureșul Deva: T.
Vass (Oradea) O C.F.R. Timișoara
— F.C. Baia Mare: C. Manușaride 
(București) • F. C. Șoimii Sibiu — 
Minerul Moldova Nouă: C. Nicules
cu (București).

ÎN IMPAS
riale necorespunzătoare. Grani
tul Babadag, de pildă, nu are 
nici acum antrenor, iar Mine
rul Măein a jucat și ea șapte 
etape fără un conducător teh
nic. Organele locale din aceste 
orașe nu sprijină suficient cele 
două echipe divizionare.

Dorința de a se ieși din a- 
cest nedorit impas a declanșat, 
în ultima vreme, o serie de 
măsuri, unele cu efecte ime
diate. altele de perspectivă (in
tensificarea antrenamentelor ; 
reorganizarea conducerii clubu
lui — la S.C. Tulcea : lărgi
rea bazei de masă a activității 
fotbalistice în județ — un cam
pionat cu 24 de echipe ; depis
tarea de noi jucători talentați ; 
înființarea unei secții de fotbal 
pe lingă Școala sportivă ; ame
najarea a trei terenuri pentru 
activitatea de masă în orașul 
Tulcea etc.). Eficienta lor se 
află însă într-o relație directă 
cu atitudinea jucătorilor (în 
sensul că- ei trebuie să depună 
eforturi suplimentare la orele 
de pregătire și în jocuri), an
trenorilor și conducătorilor, a 
căror exigență nu a fost, pînă 
acum, corespunzătoare solicită
rilor competițiilor din al doilea 
și al treilea nivel ale fotbalului 
nostru.

T. RÂBSAN

ACTUALITĂȚI
• RESTANȚA S. C. BACAU- 

SPORTUL STUDENȚESC. Dumi
nică 30 noiembrie se va disputa, 
la Bacău, partida restanță din 
etapa a X-a a Diviziei A dintre 
echipele Sport club si Sportul 
studențesc București. Meciul va 
începe la ora 14 și va fi condus 
de o brigadă de arbitri formată 
din N. Cursaru — la centru, M. 
Marinciu (ambii din Ploiești) și 
I. IIQnig (Arad).

• MÎINE, la Reșița, este pro
gramată o atractivă partidă de 
fotbal. Pe stadionul din Valea 
Domanului, F.C.M. Reșița va în- 
tîlni o selecționată a județului 
Caraș-Severin. Iubitorii de fotbal 
reșițeni așteaptă cu mult interes 
această întîlnire, convinși că vor 
urmări un joc viu disputat, atrac
tiv.

• ÎN ACTUALA perioadă de 
întrerupere a campionatului, 
U.T.A. și „U“ Cluj-Napoca vor 
susține un dublu meci de pre
gătire. Prima partidă va avea loc 
pe stadionul U.T.A., mîine sîm
bătă 29 noiembrie, iar returul, 
patru zile mai tîrziu, miercuri 3 
decembrie, la Cluj-Napoca, pe 
stadionul Municipal.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA
a evoluat miercuri la Lugoj, in 
compania divizionarei C Vulturii 
Textila. Meciul s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1.
Golul divizionarei A a fost mar
cat de Covalcic. în continuarea 
pregătirilor. Politehnica va juca, 
mîine, la Timișoara cu Progresul 
(o repriză) și cu Mănușarul (o 
repriză), ambele echipe din cam
pionatul județean.

• REPROGRAMAREA UNOR 
PARTIDE DE DIVIZIA B. Co
misia de competiții a F.R.F. a 
reprogramat cele două meciuri 
de Divizia B care nu s-au dis
putat duminică astfel : Ș. N. Ol
tenița — Automatica Alexandria, 
în ziua de 3 decembrie, la ora 
14, și Metalul București — C. S. 
Tîrgoviște la data de 11 decem
brie, ora 14. în ceea ce privește 
acest al doilea meci. Clubul spor- 
tv Tîrgoviște a introdus un me
moriu la Biroul federal, apelînd 
Ia prevederile articolului 158 din 
Regulamentul de organizare a 
activității fotbalistice, care stipu
lează obligațiile echipelor gazdă 
pentru asigurarea condițiilor de 
practicabilitate .a terenurilor, o- 
bligații care nu au fost respec
tate de clubul Metalul București.

• MIERCURI 3 DECEMBRIE SE 
VOR DISCUTA CAZURILE DE INDIS
CIPLINA DIN ETAPA A XV-A. Cum se 
știe, jocurile etapei precedente a Di
viziei A s-au soldat cu numeroase 
cartonașe galbene și roșii. Comisia de 
competiții și disciplină a F.R.F. a ho- 
tărît ca toate aceste cazuri de indis
ciplină să fie discutate în ședința sa 
din ziua de miercuri 3 decembrie.



1 k na A 31-a aniversare a eliberării Albaniei

BOGATA ACTIVITATE SPORTIVA
Petru hulii și riihai Tiu in dispută directă pentru locul I hi ilorciâ

BELGRAD, 27 (prin telefon), 
în sala de sport a Casei pio
nierilor, excelent pregătită pen
tru un eveniment sportiv inter
național, de proporții, au înce
put joi dimineața intrecerile e- 
diției 1975 din cadrul Campio
natelor balcanice de scrimă. 
Participă trăgători din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România și 
Turcia.

Prima probă (individuală) din 
cadrul competiției, cea de spa
dă, a dat cîștig de cauză unui 
reprezentant al țării noastre — 
Paul Szabo. După asalturi pre
liminare in care a evoluat cu 
mult aplomb, tînărul spadasin 
român a reușit să înregistreze 
maximum de victorii în finala 
turneului : 5—1 cu Vgenopulos, 
5—3 cu Kaya și Ghenowski și 
5—4 cu Bărăgan și Hiisnii. (De 
subliniat faptul că în ciuda sco
rurilor strînse din asalturile cu 
Bărăgan și Hiisnii, victoria n-a 
fost în nici un moment sub sem
nul îndoielii, reprezentantul nos
tru conducted cu regularitate).

Iată și cum se prezintă cla
samentul turneului final :

21. Szabo (România) 5 v., 
Hiisnii (Turcia) 3 v , 3. G/ie- 
nowski (Bulgaria) 2 v„ 4. Bără
gan (România) 2 v., 5. Kaya 
(Turcia) 2 v., 6. Vgenopulos
(Grecia) 1 v.

Ceilalți doi spadasini români 
au rămas în semifinalele pro
bei. Cel mai lipsit de șanse a 
fost Zidaru, care deși a înregis
trat 3 victorii, a fost eliminat 
la tușe (cu două mai puțin de- 
cit finaliștii români). în ce-1 
privește pe Angelescu, el a în
registrat doar 2 victorii, insufi
ciente pentru a intra în ultimul 
act al întrecerii.

In schimb, proba masculină 
de floretă a fost mult mai echi
librată. Pină la închiderea edi
ției, ciștigătorul încă nu era de
semnat, pentru locul I și titlul 
de campion balcanic luptînd doi 
dintre sportivii țării noastre. 
Petru Kuki și Mihai Țiu. Kuki 
ar fi putut trece fără emoții de 
finală, dacă în ultimul său 
asalt, cu bulgarul Gaidov, n-ar 
fi pierdut, surprinzător, după 
ce a condus cu 3—0. De notat 
că în finala probei se află toți

cei patru floretiști români, ală
turi de Kuki și Țiu, Puricea și 
Dinu. Ceilalți finaliști sint bul
garii Gaidov și Pegov.

Vineri se dispută celelalte 
două probe individuale, floreta 
feminină și sabia, iar sîmbătă 
incep intrecerile pe echipe.
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AL DOILEA MECI AL SELECȚIONATEI

UNIVERSITAR DE RUG8Î
IN FRANȚA

re-
de

POLO-ULUI
II VOM 
INTÎLNI
LA
MONTREAL

Bogatul sezon internațional al 
anului 1975 (35 de echipe au 
jucat 232 de partide inter-țări) 
a fost marcat de o serie de 
mari surprize, care au determi
nat și unele modificări în ierar
hia celor mai bune reprezenta
tive de polo din lume. Neîn
vinsă timp de două sezoane, 
echipa Ungariei, cîștigătoare a 
primului titlu mondial (in 1973) 
și deținătoare a celui continen
tal, a fost nevoită să guste de 
4 ori din cupa înfringerii, pri- 

Românieima oară în fața 
(2—4) la Torino.

Locul de lider al 
fruntașelor poloului 
a fost preluat acum 
zentativa Uniunii 
care a adăugat succesului olim
pic din 1972 și pe cel de la al 
doilea campionat mondial, des
fășurat _i iulie la Caii (Colum
bia). în partidele directe dintre 
primele două echipe clasate în 
fruntea tradiționalului nostru 
clasament anual, bazat pe adi
ționarea tuturor jocurilor inter
naționale, U.R.S.S. și Ungaria 
și-au împărțit victoriile : la
Budapesta, în februarie, au cîș
tigat sportivii maghiari cu 5—3, 
iar in meciul decisiv al C.M., 
poloiștii sovietici s-au revanșat 
cu 5—4. “ 
vietice a 
acest an

plutonului 
mondial 

de repre- 
Sovietice,

Formația 
mai fost 

de cea a

Uniunii So- 
întrecută în 

Iugoslaviei

ÎN IERARHIA
MONDIAL

în orașul francez Colmar, 
prezentați va studențească-; 
rugby a României a susținut 
cea de a doua partidă, întîlnind 
selecționata universitară a Fran
ței. Meciul s-a încheiat cu vic
toria formației gazdă, după ce, 
la capătul unei prime reprize 
de bună calitate, sportivii ro
mâni au avut avantaj. Scor fi
nal : 15—10 (3—7) pentru uni
versitarii francezi. Punctele au 
fost înscrise del Suciu (min. 
15) — încerc:, Fugigi (min. 23) 
—■ l.p. și Nicolescu (min. 47) — 
l.p. pentru oaspeți ; Jonquieres 
min. 3 — l.p. și min. 75 — în
cerc., transformată de Gaber- 
net ; Martinez (min. 59) — l.p. 
Gabernet (min. 78) — l.p. pen
tru gazde. Meciul a fost condus 
de arbitrul francez J. Tardy.

iarcu 5—4 (la Christchurch), 
cea a Ungariei de către S.U.A. 
cu 6—4 (la Diablo Valley)_și 
de Iugoslavia cu 8—7 (la 
rino). Aceasta din urmă a 
un sezon meritoriu, care o 
sează pe poziția a treia.

Îmbucurător este faptul 
după 11 ani. echipa României 
reușește 
intr-un 
cial (la 
află pe 
ierarhia 
mâni, înviugctiun mi „• 
rașului București", s-au clasat 
pe primul loc și in marele tur
neu internațional de la Torino, 
înaintea Italiei, Ungariei, Iugo
slaviei și Spaniei, 
poate cel mai frumos 
din cariera lor. Celelalte 
competiții internaționale 
încheiat cu victoriile 
țiilor U.R.S.S. (la Christchurch, 
..Trofeul Jadran" și campiona
tul mondial), Iugoslaviei 
Barcelona), R.F. Germania 
Bergamo), Italiei (Jocurile Me
diteraneene) și Mexicului (Jocu
rile Panamericane).

Iată și cite va din marile sur
prize ale anului : S.U.A. — Aus
tralia 2—2 la Christchurch, An
glia — Olanda 3—2 și Olanda 
— Italia 8—3 la Bergamo, Spa
nia — Iugoslavia 7—5 la 
rino, Bulgaria — România 
la Salonic, Mexic — S.U.A. 
și Mexic — Cuba 7—5 la 
dad de Mexico. Și încă un a- 
mănunt : dintre cele 12 echipe 
care apar în clasamentul nos
tru, doar U.R.S.S., Ungaria, Ita
lia, România, Cuba, R.F. Ger
mania și Mexic au obținut pînâ 
în prezent calificarea pentru 
J.O. de ’ “

J. o DE IARNA

Poporul albanez sărbăto
rește miine împlinirea a 31 
de ani de la eliberarea pa
triei de sub jugul fascist și 
victoria revoluției populare, 
care au deschis în istoria a- 
cestei țări un capitol nou. 
al unor profunde prefaceri 
în toate domeniile vieții so
ciale. economice și politice. 
Printre realizările obținute 
pe drumul făuririi societă
ții socialiste, sub conducerea 
Partidului Muncii din Alba
nia, se înscriu și cele din 
domeniul educației fizice si 
sportului.

în Republica Populară Al
bania, întregul tineret par
ticipă la activitatea sportivă. 
Tînăra generație 
fect conștientă 
sale îndatoriri față de pa
trie, 
a !
care nu pot fi realizate de- 
cît prin oameni bine pregă
tiți nu numai pe plan teo
retic și științific, dar și că
liți fizicește, cu o sănătate 
robustă. Iată motivul pen
tru care educația fizică și 
sportul sint incluse in pro
grama școlară, în învăță- 
mîntul de toate gradele.

Pregătirea sportivă a ele
vilor și studenților se des
fășoară în cadrul unui în
treg complex de norme, e- 
șalonate pe durata unui an 
școlar. Tinerii sint îndrumați 
în această activitate de că
tre cadre calificate de pro
fesori și antrenori, cea mai

, în opera 
socialismului,

este per- 
de marile

de edificare 
îndatoriri

To- 
avut 
pLa-

că

să se plaseze din nou, 
clasament mondial ofi- 
Cali), pe locui 5. Ea se 

aceeași treaptă și în 
de mai jos. Poloiștii ro- 

învingători în „Cupa o-

obținînd 
succes 

7 mari 
s-au 

forma-

(la 
(la

To-
6—5
6—3 
Ciu-

la Montreal.
A. VASILIU

1. U.R.S.S. 28 24 2 2 218—129 50 89%
2. UNGARIA 26 22 0 4 209—137 44 84%
3. IUGOSLAVIA 35 25 2 8 252—151 52 74%,
4. ITALIA 30 14 6 10 204—155 34 56,6%
5. ROMANIA 21 11 1 9 119— 95 23 54,7%
6. CUBA 23 12 1 10 148—150 25 54,3%
7. SPANIA 26 12 4 10 170—126 28 53" o
8. R.F. GERMANIA 22 10 3 9 123—102 23 52,2%
9. MEXIC 20 8 2 10 108—122 18 45" n

10. OLANDA 18 7 1 10 71— 66 15 41%
11. S.U.A. 26 8 4 14 151—150 20 38" o
12. BULGARIA 16 4 4 8 76— 85 12 37" o

PE SCURT © PE
AT. . 31 e Crosul de la State 

Co c ț. . insylvania), pe 6 mile 
(9350 ni), a revenit americanului 
Craig Virgin in 28:23,3 urmat de 
Nici; Rose (Anglia) 28:38,3 și John 
Ngeno (Kenya) 28:52,4.

BASCHET • în optimile de fi
nală ale ,,Cupei Liliana Ronchetti" 
(feminin) : Pagnossin Trevisio — 
Ceha Vigo 69—42. Cref Madrid — 
F. C. Lyon 55—51, Slavia Sofia — 
Industromontaj (Iug.) 60—59 • în 
Cupa cupelor (masculin) : Slavia 
Praga — SSV Hagen '
Viena — Olymniakos

CĂLĂRIE o Proba 
a concursului de la 
încheiat cu victoria 
lui Kevin Bacon 
ter“)

HANDBAL ® în
Germană, echipa 
poniei — TSC Berlin 19—13 (10—8) 
• In optimile de finală ale Cupei

76—73, ABC 
Pireu 76—65

de obstacole 
Toronto s-a 
australian u- 

(pe ..Chiches-

turneu în R. D. 
feminină a Ja-

VOR FI
LA 4

INAUGURATE
FEBRUARIE

Comitetul 
celei de a 
rilor Olimpice 
la Innsbruck, ce vor avea loc 
intre 4 și 15 februarie 1976, au 
făcut cunoscut că bugetul com
petiției se ridică Ia circa 14 mi
lioane de șilingi, deși majori
tatea întrecerilor se vor dispu
ta pe aceleași baze sportive 
care au găzduit „Olimpiada al
bă" și în anul 19G4.

O parte din cheltuieli se va 
amortiza din drepturile de te
leviziune. Transmiterea pe mi
cile ecrane a „Olimpiadei albe" 
va permite ca aproximativ 500 
de milioane telespectatori să 
vizioneze întrecerile de la Inns
bruck. Jocurile vor fi inaugu
rate în cadrul pitoresc al tram
bulinei de la Bergisel, în ziua 
de 4 februarie, la ora 14,30 (ora 
locală).

de organizare a
12-a ediții a Jocu- 

de iarnă de
ii

parte dintre 
absolvenți ai 
superior de 
„Vojo Kushi"

aceștio 
Institu- 
cultură 

din Ti-

mare 
fiind 
tului 
fizică 
rana.

O 
pregătire fizică se desfășja- 
ră și în cadrul cluburilor și 
asociațiilor sportive, de pe 
întreg cuprinsul țării. Ea sc 
face adesea chiar la locurile 
de muncă, in unități indus
triale, ferme și cooperative 
agricole, instituții, care dis
pun de numeroase posibili
tăți de organizare a acțiuni
lor sportive de masă.

Un calendar competiționai 
minuțios alcătuit, pe scară 
națională, este 
fiecare an, cu 
specialiștilor în 
ducației fizice 
împreună cu Uniunea Tine
retului muncii. Competițiile 
de masă reunesc, la 
fiecărei ediții, sute 
de tineri și tinere, de 
rașe și sate.

Puterea populară

bogată activitate de

redactat în 
consultare? 

domeniul e- 
și sportukr

startul 
de 

la
mii

o-

pus 
al- 

pen- 
sportului. 
și în cele 
localități 
au fost 
sportive, 

de

a 
Ia dispoziția tineretului 
banez largi mijloace | 
tru practicarea 
Pretutindeni, chiar 
mai îndepărtate 
din mediul rural, 
construite baze 
stadioane și terenuri 
sport. în pitoreștile stațiuni 
de odihnă, la munte și pe 
litoralul mării, tinerii iau 
parte la excursii, practică 
natația, alpinismul și turis
mul.

î *
./£ r
AU

J M

$

Studente ale Universității din Tirana, intr-o intilnire de vo
lei, disputată intr-una din sălile de sport ale capitalei 

R. P. Albania.

PRB MANȘA A OPTIMILOR DE FINALA»
ALE CUPEI U. E. F. A.“
optimilor

U.E.F.A.%
seara, nu 
nici sco-

u-

în prima manșă a 
de finală ale „Cupei 
desfășurată miercuri 
au lipsit surprizele și 
rurile categorice. Calificarea
nor echipe este încă incertă 
dacă ne referim la partidele 
care victoria a fost obținută 
diferență minimă. Rămine 
jocurile din retur (10 decem
brie) să stabilească lista echi
pelor calificate în sferturile de 
finală, programate la primăvară.

Dintre surprizele înregistrate, 
vom consemna în primul rind 
succesul repurtat de F.C. Liver-

in 
la 
ca

SCURT ® PE SCURT ® PE SCURT
cupelor (masculin): Sparta Hel
sinki — sasja Anvers 21—6. HC 
Amsterdam — Boys Differdange 
Luxemburg 28—14.

HOCHEI • In campionatul so
vietic: Spartak Moscova — Tor
pedo Gorki 5—5, Aripile Sovietelor 
Moscova — SKA Leningrad 8—5, 
ȚSKA Moscova — Traktor Celia- 
binsk 14—G, Dinamo Moscova — 
Sibir Novosibirsk 5—4. Lider în 
clasament: Spartak Moscova 34 p. 
• După 17 etape, în campionatul 
Cehoslovaciei conduce Sonp Klad- 
no, cu 25 p. urmată de echipele 
Tesla Pardubice — 22 p și Dukla 
Jihlava — 20 p. Rezultate (eta
pa a 17-a) : Sparta Praga — Tesla 
Pardubice 6—1; Sonp Kladno — 
VZKG Ostrava 2—1; ZKL Brno — 
Dukla Jihlava 3—6; Slovan Bra
tislava — Skoda Plsen 2—2.

NATAȚIE © La Kosice. Andras 
Hargitay (Ungaria) a cîștigat două 
probe: 20o m-bras în 2:31,8 și 400

liber în 4:06.4. La feminin. 200 
fluture — Faytl (Ungaria)

m 
m 
2:32.2.

TENIS DE MASA © Joi. au în
ceput campionatele internaționale 
ale Scandinaviei. iată primele re
zultate înregistrate în competi
țiile pe echipe : masculin : R.P. 
Chineză — Polonia 3—0 : S.U.A. — 
Danemarca 3—1 ; Cehoslovacia — 
Norvegia 3—0 ; Anglia — Finlanda 
3—0 : Suedia I — Nigeria 3—0 ; 
Suedia II — Ungaria 3—0 ; femi
nin : R.F. Germania — Finlanda 
3—0 ; Ungaria — Nigeria 
Cehoslovacia — Norvegia 
Suedia — Canada 3—0.

VOLEI • In ziua a treia 
neului feminin de la 
Penicilina Iași — 
(3—15. 15—11. 15—5, 
Polonia — șei. 
ȚSKA Moscova — 
3—0

-5,

a tur-
Varșovia: 

Spojnia 3—2
8—15. 16—14),

Tașkent 3—0, 
AZS Varșovia

pool în deplasare, ca și victo-
• riile la scor realizate de Milan 

și Dynamo Dresda. Se pare — 
prin prisma rezultatelor obținu
te — că aceste trei echipe și-au 
asigurat promovarea în etapa 
următoare a competiției. Rămi- 
ne deschisă problema calificării 
echipelor învinse sau învingă
toare la limită. Printre acestea 
se află și Spartak Levski Sofia, 
care a fost întrecută la Amster
dam de Ajax cu 2—1, într-un 
joc în care foștii campioni ai 
continentului s-au arătat de
parte de forma de acum cițiva 
ani. Fotbaliștii bulgari, deși 
conduși cu 2—0. au avut resurse 
să reducă scorul și nu mult a 
lipsit să obțină chiar egalarea. 
Pentru a se califica în sferturi, 
Spartak Levski va avea nevoie, 
la Sofia, de o victorie cu 1—0, 
scor care nu ni se pare impro
babil. Și Vasas Budapesta a ju
cat destul de bine in deplasare 
cu C.F. Barcelona : scorul de 
3—1 în favoarea gazdelor, con
semnat la pauză, a rămas ne
schimbat pînă la sfîrșitul celor 
90 de minute. în meciul retur, 
o potențială victorie cu 2—0 a 
echipei maghiare ar produce, 
firește, o mare surpriză prin 
eliminarea echipei lui Cruyff și 
Neeskens. Foarte greu a obți
nut victoria Hamburger S.V. în 
meciul susținut pe teren pro
priu cu F.C. Porto, deși scorul 
(2—0) nu ilustrează destul de 
convingător acest lucru. Portu
ghezii și-au marcat un gol in

propria poartă, pentru ca vest- 
germanii să majoreze scorul 
doar grație unui penalty ! Difi
cil a fost și succesul lui F.C. 
Bruges (1—0) în meciul cu A.S. 
Roma, deși gazdele au dominat 
copios. La fel, și întilnirea din
tre Inter Bratislava și Stal 
Mielec s-a încheiat cu victoria 
la limită a gazdelor, cu un gol 
marcat in ultimele secunde ale 
meciului...

Iată stenograma meciurilor :
C. F. Barcelona — Vasas Buda

pesta 3—1 (3—1). Au marcat Mi- 
guOUi (min. 16), Rexach (min. 37), 
Neeskens (min. 39), respectiv Meil
ler (min. 26).

A.C. Milan — Spartak Moscova 
4—0 (1—0). Au înscris : Calloni 
(min. 2o și 69), Bigon (min. 48) și 
Maldera (min. 51).

Dynamo Dresda — Torpedo Mos
cova 3—o (1—0). Au marcat: Rie
del (2) și Kreische.

Hamburger SV — F.C. Porto 
2—0 (1—o). Au înscris: Mucha (au
togol) și Volker (din penalty).

Ajax Amsterdam — Levski Spar
tak Sofia 2—1 (1—0). Au marcat: 
Geels 
(min. '

'85).
F.C.

(1—0).
Inter Bratislava — Stal

1—o (0—0). A marcat: 
(min. 90).

Slask Wroclaw — F. C. Liver
pool 1—2 (0—0). Au marcat: Ke
nnedy (min. 68) si Toshak (min. 
74) pentru oasnețî. respectiv Pa- 
wlowsky (min. 80).

0 Meci amical la Brisbane : 
Australia — Selec. olimpică a 
U.R.S.S. 0—0.

(min. 33). Steffenhagen
76), respectiv Voinov (min.

Bruges — A.S. Roma 1—0
A înscris: Cools (min. 42). 

Bratislava — Stal Mielec
Sajanik
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