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TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
SA ÎNAPOIAT ÎN CAPITALĂ

Vizita oficială de prietenie in Iran a constituit o remar
cabilă contribuție la dezvoltarea bunelor relații și a con
lucrării multilaterale dintre cele două țări, in interesul 

popoarelor român și iranian

Luni, 1 decembrie, s-a în
cheiat vizita oficială de priete
nie pe care au făcut-o în Iran 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ccaușescu, la invitația Maies
tății Sale Imperiale Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr și a Maiestății Sale Farah 
Pahlavi, Șahbanu a Iranului.

La Palatul Golestan — re
ședința rezervată pe timpul șe- 

preșcdintelui 
Nicolae 

tovarășei Elena 
sosesc Șahiușa- 
și împărăteasa

derii în 
României, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
hui Aryamehr 
Farah-

Cei doi șefi 
și tovarășa Elena Ceaușescu și 
Împărăteasa Farah, își string 
cu căldură mîinile și se între
țin cordial.

La ora 10,00, cortegiul oficial 
se îndreaptă spre aeroportul 
internațional Mehrabad.

De-a lungul întregului traseu, 
pe largile artere ale frumoasei 
capitale iraniene, împodobită 
cu drapelele de stat ale celor 
două țări, cu portrete ale to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, ale 
Șahinșahului Aryamehr și îm
părătesei Farah, zeci de mii de 
oameni s-au adunat, din pri
mele ore ale dimineții, pentru 
a ura drum bun distinșilor oas
peți din România.

Ceremonia plecării, 
avut Ioc pe aeroport, 
fășurat într-un cadru 
de solemn.

La scara avionului, 
file Lor Imperiale, Șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr, și împărăteasa Farah 
Pahlavi urează drum bun oas
peților.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Șahinșahul Aryamehr, tova
rășa Elena Ceaușescu și îm
părăteasa Farah iși string cu 
căldură mîinile.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
urcă Ia bordul avionului prezi
dențial.

La ora 10.45, ora Iranului, 
avionul prezidențial decolează, 
indreptindu-se spre patrie.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul

Iran, 
tovarășul

Și

de stat, precum

care a 
s-a des- 
deosebit

Maiestă-
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Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întors, 
luni la amiază, în patrie, din 
vizita oficială de prietenie e- 
fectuată in Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale Șa- 
hinșahul Aryamehr și a Ma
iestății Sale Imperiale Farah 
Pahlavi, Șahbanu a Iranului.

Din cauza condițiilor atmo
sferice nefavorabile de la Bucu
rești, aeronava prezidențială a 
aterizat pe aeroportul „Mihail 
Kogăiniceanu" din Constanța.

Numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituți
ile constănțene au făcut, la 
aeroport, o caldă și însuflețită 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Aceeași atmosferă entuziastă 
s-a regăsit 
parcurs de 
mașini de 
București.
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MECIUL DE FOTBAL FRANȚA - ROMANIA, 
ÎN CADRUL PRELIMINARIILOR OLIMPICE

seara In Franța • In „11“-le român o singură problemă, virful de atac: B. Georgescu sau M. Sandu’
• Intilnirea va incepe la ora 21,30 (ora Bucureștiului)

Nicules- 
Glieor- 
Popes-

iunie 1975, Romania — Danemarca 4—0 in preliminariile J.O. Sub 
privirile lui Dinu și L. Larsen, Dumitru încearcă să treacă de Tune 

și Bastrup, căzut la pământ

pe întregul traseu 
coloana oficială de 
la Constanta

în Capitală, în fața sediului 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați de tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Petre Lupu, Paul 
cu, Gheorghe Oprea, 
ghe Pană, Dumitru 
cu, Gheorghe Radulescu, Leonte 
Răutu, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Ursu.

Cetățenii României socialis
te au urmărit cu viu interes 
și legitimă mindrie patriotică 
noua solie de pace, prietenie 
și colaborare, exprimîndu-și de
plinul acord, marea satisfacție 
față de rezultatele deosebit 
rodnice ale vizitei efectuate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășa Elena Ceaușescu 
Iran, apreciind-o ca o remar
cabilă contribuție la dezvolta
rea bunelor relații și a conlu
crării multilaterale dintre cele 
două țări, in interesul ambelor 
popoare, al înțelegerii și co
operării fructuoase între na
țiuni.

de 
de
Și 
in
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BLOIS, 1 (prin
Miercuri, în nocturnă, noul sta
dion din orașul Blois — 170 km 
de Paris — va găzdui întîl- 
nirea de fotbal — din cadrul 
preliminariilor olimpice — din
tre selecționatele Franței și 
României. Cum se știe, echipa 
României a eliminat, în prima 
fază a preliminariilor, selecțio
nata Danemarcei șl dispută a- 
cum calificarea în turneul final 
de la Montreal într-o grupă cu 
echipele Franței și Olandei, în 
cadrul căreia se joacă tur-retur, 
fiecare cu fiecare. Prima clasată 
obține intrarea în turneul final.

telefon). Pînă acum s-a disputat o sin
gură întîlnire in această grupă : 
Olanda — Franța 2—3. Prin ur
mare, selecționata franceză dis
pută a doua partidă din grupă, 
în timp ce formația României 
debutează în noua fază a califi
cărilor.

Astăzi, la Vilnius, Rostov pe Don și Kiev

A CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL FEMININ
Astăzi, în trei localități din 

Uniunea Sovietică — Vilnius, 
Rostov pe Don și Kiev — în
cep întrecerile celei de a Vl-a 
ediții a Campionatului mondial 
de handbal feminin. S-au cali
ficat, și vor fi prezente, repre
zentativele naționale ale Româ
niei, Norvegiei, Cehoslovaciei, 
Japoniei, Iugoslaviei, Danemar
cei, Ungariei, Tunisiei, Uniunii 
Sovietice, R. _ 
Ionici și S.U.A, 
noastre a eliminat în 
narii reprezentativa R. 
mania (Pitești : 16—11 
den : 15—15).
între formațiile aflate 

pentru medalii și pentru 
ficarea la Jocurile Olimpice 
(primele 4 clasate la ace3t 

vor juca la Montreal ală- 
de Canada și campioana

D. Germane, Po-
Echipa țării 

prelimi- 
F. Ger- 
Și Min-

în lupta 
cali-

C.M. 
turi

Asiei, Africii și Americii) se 
găsesc toate cele 5 cîștigătoare 
ale edițiilor precedente ale 
„mondialelor" : Cehoslovacia,
România, Ungaria, R. D. Ger
mană și Iugoslavia. Sînt sufi
ciente argumente care să con
firme previziunea că , ediția din 
acest an va fi cea mai aprig 
disputată din istoria campiona
telor lumii.

„Calculul hîrtiei", bazat pe re
zultatele anterioare și pe va
loarea afirmată în acest sezon, 
ne indică drept favorite — în 
serii — echipele României și 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei 
Ungariei, Uniunii Sovietice și 
R. D. Germane. Surprize sînt, 
desigur, posibile și ele pot fi 
furnizate de reprezentativele 
Poloniei (care la ediția trecută 
a eliminat din serii pe cam-

și
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Lotul fotbaliștilor români a 
plecat luni dimineața de pe ae
roportul Otopeni, călătorind 
pînă la Frankfurt. De acolo, cu 
o nouă cursă aeriană, s-a ajuns 
pînă la Paris, iar din capitala 
Franței, cu un autocar, a călă
torit pină la Blois, unde a ajuna

ROMANIA : Moraru — Mateescu, G. 
Sandu, Sameț, 
gescu (Bălăci), 
Troi, M. Sandu 
cescu. REZERVE 
reanu II, Boloni,

Lucuțâ — D. Geor* 
Dinu, lordânescu —- 
(D. Georgescu), Lu. 

: Râ duca nu, ââtmâ- 
Hajnal.

FRANȚA : Larrieu (Cannes) —* 
Chazottes (Paris F.C.), Pottier (Can>- 
brial), Stassiewicz (Lens), Meynief 
(Bordeaux) — Fernandez (Marseille), 
Rubio (Nancy), Platini (Nancy) —♦ 
Amisse (Nantes), Schaer (St. Etienne), 
Rouyer (Nancy). REZERVE : Duval 
(Toulon), Marchioni (Bastia), Perru- 
chini (Monaco), Couge (Rennes), Sab- 
noun (Nantes).

Arbitru : W. Homwood (Anglia)

scara tîrziu. întârzierea s-a da
torat vremii nefavorabile care 
domnește în întreaga Europă 
și care a făcut ca orarul avioa
nelor să sufere perturbări, iar 
durata călătoriilor să fie mai 
mare. Și la Blois vreme e rece,

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

In

circa 
mult

Foto: Aurel DULA
— Petroșani

(Continuare in pag. 2-3)

pioana mondială, formația R. D. 
Germane), Danemarcei (echipă 
ce se regăsește în întrecerile cu 
miză grație dîrzeniei tuturor 
jucătoarelor, abilității, expe
rienței și intuiției Annemariei 
Nielsen) și Norvegiei (pivoți 
extrem de insistenți și o jucă
toare — Fladset — care și-a

Hristache NAUM

A fost redat in 
func(iune telescau- 
nul din Paring. In
stalația care facili
tează transportul 
schiorilor și turiș
tilor intre punctul 
cunoscut sub 
mele Podul 
Rusu și baza 
dactică a I.E.F.S. 
(Cota 1700) — pe o 
distantă de 
2 km, este 
apreciată de către 
toți cei care au în
drăgit și frecven
tează acest frumos 
colt de tară

5

I 

g g
g

* • WW”' ’«WWWWWWWWW V

„Cupa tineretului

IN CAPITALA, PRIMUL START PE... ZAPADA
Sfîrșitul săptămînii trecute a 

marcat, în Capitală, startul 
pe... zăpadă al noii ediții a 
„Cupei tineretului". întrecerile 
de săniuțe s-au situat pe pri
mul plan al preocupărilor acti
viștilor consiliilor pentru educa
ție fizică ale sectoarelor. Deși 
a fost zăpadă din abundență, 
amenajarea pîrtiilor a cerut u- 
nele eforturi. Dar ele au fost 
făcute, și nimeni nu s-a plîns 
că este greu ! La complexul 
Sălaj — Vicina (Sector 6) ca
drele didactice si elevii Școlii

sportive nr. 3 au pregătit o 
pîrtie excelentă pentru cei 
peste 100 de elevi care s-au în
trecut duminică în cadrul ca
tegoriei de vîrstă 10—14 arii. 
Aproape toate școlile generale 
din sector au avut reprezen
tanți, dar mobilizarea cea mai 
numeroasă au făcut-o profeso
rii de educație fizică de la șco
lile 126, 128, 133, 147 și 148. 
Printre cei care au primit pri
mele diplome ale ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului" se 
numără: Ștefania Lazăr (Șc.

gen. 147); Boni Ioneto (133); 
Fiorin Manoie (143); Tudor 
Gheorghiu (146) și alții.

La rîndul lor, activiștii de la 
C.E.F.S. sector V au luat par
te, alături de concurenți, timp 
de cîteva zile, la amenajarea 
pîrtiei din Parcul tineretului. 
Primul vicepreședinte, tovară
șul Constantin Dumitru, ne 
spunea: „Am constituit grupe 
de cite 3—4 școli, urmînd ca 
toți elevii să vină po pîrtie 
pentru a se întrece în prima

(Continuare in pag. 2-3)



Constatări după derby-ul Dinamo—Steaua la baschet „CUPA F. R. BOX“
PROCENTAJE SLABE, FLUCTUAȚII ÎN COMPORTARE7

Trei echipe calificate în finală Farul,

Avem convingerea că jucăto
rii și antrenorii echipelor Di
namo și Steaua au făcut efor
turi pentru a pregăti temeinic 
confruntarea lor din cadrul 
campionatului republican 
baschet masculin, cu atit 
mult cu cit disputa era pro
gramată în formula meciurilor 
duble, ceea ce presupunea^ si
tuații ieșite din comun față de 
Intîlnirile precedente. Roadele 
preocupării pentru o cit mai 
bună evoluție în derby-ul Divi
ziei A s-au manifestat prin dîr- 
zenia cu care au fost abordate 
partidele, prin angajamentul în 
lupta sub panouri, îndrăzneala 
(și uneori precizia) aruncărilor 
de Ia semidistanță, prin eficien
ța aruncărilor libere (dar numai 
la echipa Steaua, înregistrată cu 
procentajul de 80%) și prin res
pectarea disciplinei de joc în 
majoritatea timpului de desfășu
rare a întrecerilor.

Dar, nu este mai 
puțin adevărat că 
la acest derby (ca
re a reunit pe cei 
mai multi dintre 
eomponenții lotu
lui participant la 
campionatul euro
pean din acest an 
și pe cei care vor 
alcătui selecționa
ta României pen
tru viitoarele în- 
tîlniri internațio
nale) am consem
nat numeroase la
cune, nescuzabile 
nici măcar prin 
miza meciului res
pectiv. Să amin
tim, în acest sens, 
că ambele forma
ții au realizat mai 
puțin de 50% din 
aruncările din ac
țiune, că Dinamo 
a obținut sub 60% 
Ia aruncările libe
re. că greșelile de 
tehnică au abun
dat, că ritmul de 
joc a fost lent în 
majoritatea timpu
lui și că fluctuați
ile de comportare 
a unor jucători au 
fost inadmisibil de

de 
mai

mari de la o partidă la alta și 
chiar între reprizele aceluiași 
meci. Cernat, de pildă, a înscris 
doar 6 puncte in repriza I a dis
putei de sîmbătă, iar duminică a 
marcat (tot în prima repriză) 22 
de puncte ; Popa a obținut 19 
puncte și, respectiv, numai 2 
puncte în reprizele I și a Il-a 
ale întîlnirii de sîmbătă. Am 
mai notat și insuficienta agre
sivitate în sistemele defensive 
utilizate, chiar și atunci cînd si
tuațiile impuneau cu stringență 
aplicarea presingului (de către 
Steaua, în finalul întrecerii de 
sîmbătă). Și, în sfîrșit, nu pu
tem omite permanentele pro
teste și lamentări adresate ar
bitrilor, chiar și după ratări de 
sub coș (Oczelak) sau după ne- 
înscrierea în serie a aruncărilor 
libere (Georgescu). De fapt, a- 
titudinea majorității jucătorilor 
nu era decît o scuză pentru 
insuficienta pregătire fizică și

psihică efectuată de-a lungul a- 
nului, pentru lipsurile mai vechi 
în pregătirea individuală a bas- 
chetbaliștilor noștri fruntași.

Din păcate, în acest „lanț al 
slăbiciunilor" au fost angrenați 
și jucătorii tineri, selecționați 
sau cu perspective de a fi se
lecționați în lotul reprezentativ 
de seniori, ceea ce constituie un 
pericol care trebuie privit și 
tratat ca atare de către condu
cerile cluburilor și antrenori, de 
către federația de specialitate. 
A evita „contaminarea" tinerilor 
jucători de tarele „veteranilor" 
înseamnă, în mare măsură, a 
elimina cauzele de bază care au 
determinat ocuparea locului 11 
de către formația română la ul
tima ediție a campionatului eu
ropean și a crea, astfel, premi
se pentru o comportare bună la 
C.E. din 1977.

D. STANCULESCU

CLASAMENTUL 
CAMPIONATULUI 

MASCULIN

B. C. Galați
Tn urma partidelor de sîm

bătă si duminică din 
„Cupei F.R. Box", se 
trei echipe care au 
dreptul de a participa la tur
neul final al competiției : Farul 
Constanța, Box Club Galați și 
Box Club Brăila. Cea de a pa
tra finalistă va fi stabilită, 
după meciul retur, de la Bucu
rești, dintre formațiile Rapid și 
Metalul Bocșa, 'în prima parti
dă, de la Bocșa, metalurgiștii 
au cîștigat cu 24—20, un scor 
care poate fi remontat de că
tre formația rapidistă.

cadrul 
cunosc 
obținut

KA-
Sala 
fost

Ș' B C. Brăila
Florea, L. Sima p. dese. 2 M. 
Culineac.

Tiberiu ȚĂRANU coresp.

AZI ÎNCEP finalele

1. STEAUA 14 13 1 1226— 845 27
2. Dinamo 14 13 1 1319— 913 27
3. Univ. Timiș. 14 9 5 924— 893 23
4. „U* Cj.-Nap. 14 8 6 1008— 951 22
5. I.C.E.D. 14 8 6 1073—1096 22
6. Farul 14 8 6 1138—1162 22
7. Rapid 14 6 8 913— 988 20
8. Polit. lași 14 6 8 1077—1156 20
9. I.E.F.S. 14 6 8 1033—1172 20

10. C.S.U. Bv. 14 5 9 992—1104 19
11. Polit. Buc. 14 2 12 994—1177 16
12. A.S.A. Buc. 14 0 14 854—1094 14

★
METALUL BOCȘA — 

PID BUCUREȘTI 24—20. 
de sport din localitate a 
plină pînă la refuz cu un pu
blic entuziast și mare iubitor 
al boxului. Sportivii au răsplă
tit pe spectatori, printr-o mare 
risipă de energie și prin me
ciuri de bună valoare tehnico- 
tactică. Iată rezultatele înre
gistrate (primii sînt boxerii 
gazdă) : A. Ursulescu b. ab. 1 
R. Nedelcu, C. Anghel b.p. V. 
Bobe, Al. Dobăeș b. ab. 2 Șt. 
Hîrșu, E. Chișcă p. ab. 2 M. 
Lazăr, C. Nap b. ab. 3 I. Gri
gore, V. Sîrbu m.n. cu C. Ho- 
duț, I. Plenert m.n. cu N. Pa- 
raschiv, I. Mocanu b. ab. 2 C. 
Nicolae, E. Tamaș p. ab. 3 Șt. 
Florea, S. Stoica m.n. cu C.

DINAMO BRAȘOV — FA
RUL 22—16. Reuniunea din sala 
Tractorul a fost interesantă și 
a dat cîștig de cauză sportivi
lor de la Dinamo, dar pentru 
turneul 
calificat 
Adrian 
dispută 
semiușorii Adrian Turcitu (Di
namo) și Ion Adam (Farul). 
După o partidă echilibrată, ju
riul a acordat victoria la puncte 
brașoveanului. Rezultate tehni
ce (primii sînt sportivii gazdă): 
A. Sufragiu b.p. R. Turan, Gh. 
Ileana b.p. I. Mustafa, D. Cim- 
poeșu cîștigă fără adversar, N. 
Stoenescu p.ab. 2 I. Alinemet, 
Ad. Turcitu b.p. I. Adam, D. 
Stan p. k.o. 3 C. Lică, A. Taras 
p.p. Gh. Agapșa, D. Cimpoeșu 
b. ab. 2 V. Filip, D. Văcariu 
cîștigă fără adversar, I. Chifu 
și M. Banu au fost descalificați, 
Gh. Cuciureanu p.p. I. Dascălu.

Carol GRUIA — coresp.

final al întrecerii s-au 
elevii antrenorului 

Teodorescu (Farul). O 
atractivă au oferit

Intensă activitate la popice

U.M. + C.F.R. TIMIȘOARA — 
BOX CLUB GALATI 23—21. 
Peste 1500 de spectatori au ur
mărit în sala Olimpia o gală 
frumoasă în care au aplaudat 
victoria gazdelor. Rezultate teh
nice (primii sînt timișorenii): I. 
Vuia p. ab. 3 P. Ganea, D, Bu- 
jancă b. ab. 1 Tr. Boșcu, P. To- 
polovici p. ab. 1 M. Tone, FI. 
Jurcuță b.p. N. Buteseacă, M. 
Ciubotariu b.p. N. Boșcu, V. 
Pleșcan p.p. -D. Bute, L. Măciu
că b.p. Ad. Guțu, A. Piesa b. ab. 
2 I. Tîrîlă, I. Pop p. ab. 3 P. 
Istrate, R. Lazea b.p. D. Micu, 
B. Sasu p. ab. 1 V. Lehăduș.

Constantin CREȚU — coresp.

CAMPIONATELOR NAȚIONALE LA JUNIORI

Aruncare la coș demodată (Niculescu), apă
rare mimată (Oczelak), iată acțiuni pe care, 
din păcate, le-am văzut destul de des in 

cursul meciurilor Dinamo — Steaua 
Foto : D. NEAGU

Incepînd de azi și pînâ duminică, 
Capitala găzduiește o serie de com
petiții, interne și internaționale, deo
sebit de importante și interesante : 
campionatele naționale ale juniorilor 
(individual . și perechi), tradiționalul 
turneu internațional dotat cu „Cupa 
Carpați“ șî finalele „Cupei F.R.P." 
seniori.

Primii care intră in concurs sînt 
niorii. Ei își vor disputa, incepînd

la

ju- 
de

„CUPA TINERETULUI»
(Urmare din pag. I)

etapă a concursului de săniuțe. 
Am început cu școlile generale 
nr. 97, 100 și 120". într-adevăr, 
duminică, 120 de elevi de la 
•ceste școli (clasele I—VIII) 
au participat la un atractiv 
concurs, la sfîrșitul căruia Ion 
Dumitru, Rodica Bințu, Rodica 
Bălănoiu, reprezentanți ai Șco
lii generale nr. 100 și alții au 
primit diplome și cupe... (I. GV.)

remarcat asociațiile „Olimpia" 
V. Dornei, „Viitorul" Șc. gen. 
4 și A.S.A. C.-lung, Șc. gen. 2 
Fălticeni, „Voința" Rădăuți, 
școlile generale, liceele și aso
ciația „Metalul" din 
rului. (M. ANDRICI

IN CONCURS, 
LICEELOR DIN

G. Humo-
— coresp.)

ELEVII 
SIBIU

Jubi- 
natio- 

arenele 
100 de

Li- 
,Au- 

au

DUMINICĂ SPORTIVĂ 
LA LICEUL 

.AUREL VLAICU"
Peste 200 de elevi de la 

•cui de mecanică nr. 15 
rel Vlaicu" din Capitală
participat, duminică dimineață, 
Ia atractive întreceri în cadrul 
ediției de iarnă a „Cupei tine
retului". Au fost organizate, cu 
acest prilej, concursuri de șah 
(la 20 de mese), tenis de masă, 
volei și baschet. De remarcat 
că o parte din competiții au 
fost conduse chiar de către 
elevi.

O contribuție deosebită Ia 
reușita acțiunii au avut-o pro
fesoarele Iustina Marala și Re- 
li Niculescu.

Pe pîrtia de pe dealul Guș- 
terița din marginea Sibiului, 
circa 400 de elevi din liceele 
orașului s-au întrecut la schi 
și săniuțe în cadrul „Cupei ti
neretului". Un timp excelent și 
zăpada foarte bună au asigu
rat întrecerilor o frumoasă re
ușită. Printre cîștigătorii con
cursului s-au numărat: Daniela 
Radu (Lie. „O. Goga"), Elena 
Marina (Lie. mecanic 2), Val- 
traud Filker (Lie. 2), N. Oprea 
(Lie. energetic), II. Clemens 
(Lie. 2), V. Stanciu (Lie. meca
nic 1). (Ilie IONESCU-coresp. 
județean).

VEȘTI DIN VOLEI
• Primul meci din finala 

„Cupei F. R. Volei" dintre echi
pele feminine Dinamo și Peni
cilina Iași se va desfășura la 
Iași, joi 4 decembrie, ora 17.30, 
iar returul la București, dumi
nică 7 decembrie, ora 10.

• în vederea participării la 
tradiționalul turneu „Sofia", care 
se va desfășura între 7 și 12 
ianuarie 1976 în capitala Bul
gariei, loturile de tineret ale 
țării noastre își încep pregă
tirile la 4 decembrie (fetele) și 
10 decembrie (băieții). La acest 
turneu vor participa reprezen
tativele R. D. Germane, Polo
niei, Ungariei, Cehoslovaciei, 
României și Bulgariei.

azi șî pînâ joi, titlurile ediției 
liare, a 10-a, a campionatelor 
nale. Vor fi prezenți, pe 
Olimpia și Laromet, peste 
fete și băieți, campionii județelor. 
Printre cei 40 de finaliști la băieți se 
află și cîțiva componenți ai lotului na
țional de seniori, ca de pildă, H. Ar- 
dac (Voința București), V. Miclea 
(Jiul Petrila) — campioni europeni și 
C. Lebădă (Constructorul Galați), 
care se vor număra, evident, printre 
principalii favoriți. La fete jucătoarele 
Elena Lupoae, Elisa beta Badea (Voin
ța București) și Eiisabeta Szilagyi (Vo
ința Tg. Mureș) — selecționate în lo
tul reprezentativ de senioare — sînt 
cotate cu cele mai mari șanse la pri
mele locuri.

Titlurile individuale pe 1974 aparțin 
sportivilor : Marin Grigore (Olimpia 
București) și Eugenia Hoflesch (C.S.M. 
Reșița).

întrecerile încep azi la ora 8, fetele 
vor juca pe arena Olimpia, iar băie
ții pe Laromet.

Start in
(Urmare din pag l)

creat faimă în lumea handba
lului). Dacă pronosticurile nu 
vor fi infirmate, cele 5 echipe

COMPONENTA 
GRUPELOR

: ROMA- 
Norvegia,

pe Don) : 
Dancmar-

K-

UN NOU BAZIN ACOPERIT

LA HUNEDOARA

Grupa A (Vilnius) 
NIA, Cehoslovacia, 
Japonia ;

Grupa B (Rostov 
Iugoslavia, Ungaria, 
ca. Tunisia ;

Grupa C (Kiev) : R. D. Ger
mană, U.R.S.S., Polonia, 
S.U.A.
• Jocurile din grupe se dis

pută în zilele de 2, 3 și 5 de
cembrie. Primele două clasa
te din fiecare grupă se cali
fică pentru turneul final (re
zultatul dintre ele contează în 
noua fază a întrecerilor), ale 
cărui partide sînt programate, 
la Kiev. în zilele de 7, 9, 11 
și 13 decembrie.

NUMEROASE ÎNTRECERI 
IN JUDEȚUL SUCEAVA
Zăpada abundentă a permis 

desfășurarea, în județul Sucea
va, a numeroase întreceri în 
cadrul „Cupei tineretului", la 
care au luat parte aproape 
10 000 de tineri și tinere din 
Scoli, întreprinderi și instituții, 
cooperația meșteșugărească și 
din mediul rural. Au fost or
ganizate concursuri la săniuțe, 
schi, patinaj, șah și tenis de 
masă. Spre exemplu, la Sucea
va, pe dealul Tătărași a avut 
Ioc o întrecere de schi și să
niuțe cu participarea a peste 
2000 de sportivi de la Gr. șc. 
ind. lemnului și Institutul pe
dagogic, asemenea concursuri 
mai avînd loc și la Vatra Dor- 
nei, Cîmpulung Moldovenesc, 
Gura Humorului, Fălticeni, Ră
dăuți, Șiret, Solea, precum și 
in comunele Vama, Dorna Can- 
drenilor, Iacobeni, Fundul Mol
dovei. Cu această ocazie s-au

• Au început pregătirile lo
tului masculin (seniori) în ve
derea partidelor pe care echipa 
țării noastre le va susține în 
cadrul turneului 
pentru J.O. de 
Turneul se

de calificare 
la Montreal, 

va desfășura la 
Roma, între 15 și 17 ianuarie. 
Echipa noastră este cap de 
rie (seria a IV-a), avînd 
disputat primul său meci 
reprezentativa Bulgariei.

AVRAM IN SERIE...

După întreruperea de duminică 
trecută determinată de vremea 
nefavorabilă, reuniunea de alal
tăieri, prima desfășurată într-un 
cadru autentic de iarnă, a cre
at o ambianță puțin plăcută ce
lor cîteva sute de spectatori care 
au populat incinta rudimentar 
amenajată a hipodromului plo
ieștean. în schimb, trăpașii s-au 
simțit mult mai bine, deoarece 
n-a fost prea frig, iar starea 
pistei le-a ridicat probleme ne
însemnate de acomodare. Afir
mația este atestată de valorile 
înregistrate, cîțiva dintre învin
gători ameliorîndu-și chiar re
cordul carierei. Succesul zilei 
trebuie atribuit iepei Domnița, 
care, după o suită de bune evo
luții. a demonstrat că a atins 
acum valoarea maximă. Revela
toriu este însă buchetul de pa
tru victorii cules de antrenorul 
Gherasim Avram, toți elevii cu 
care a cîștigat înscriind perfor
manțe în concordanță cu timpii 
realizați în alergările lor prece
dente. Nu același lucru se poa
te afirma despre Fidelina, iar 
prezența lui Hilton — pentru a 
cincea oară consecutiv — la lo-

se- 
de 
cu

cui al treilea în cursa pe care 
o dispută, a devenit suspectă. 
Biruitor cu Sacou, Tănase a tre
cut din nou în fruntea clasamen
telor. REZULTATE TEHNICE : 
cursa I : Ramera (Tr. Dinu) 38,6, 
Melisa, simplu 6, ordinea 19 ; 
cursa II : Kera (G. Avram) 37,2, 
Rîvnatec. simplu 2. event 42. or
dinea 206 ; cursa III : Bavarl (G. 
Avram) 33,1, 
simplu 3, event 10, 
ordinea triplă 113 ; 
Tîrzior (G. Avram) 31,6.

Ricoșeu, Rondo, 
ordinea 13, 
cursa IV : 

Meda
lion. simplu 8, event 18, ordi
nea' 31 ; cursa V : Sacou (Gh. 
Tănase) 30,7, Palmier, Hilton, 
simplu 2, event 42, ordinea 12, 
ordinea triplă 48 ; cursa VI ; Fi
delina (D. Toduță) 32,8. Tutela, 
simplu 3, event 23. ordinea 38, 
triplu cîștigător 291 ; cursa VII : 
Domnița (A. Brailovschi) 29,3, Si
liștea, Manșeta, simplu 23, event 
163, ordinea 91, ordinea triplă 329; 
cursa VIII : Hertz (G. Avram) 
32,5, Heliodor, simplu 2.
21, ordinea 12, triplu cîștigător 
256 ; cursa IX ; Hcreda (G. Gri
gore) 39,7, Gram, simplu 2, event 
15, ordinea 24. Pariul austriac, 
ridicat la suma de lei 53 479, a 
fost cîștigat de 13 combinații la 
6 cai a lei 2 056 fiecare. Report : 
26 751 lei.

Niddy DUMITRESCU

event

24.

Sîmbătă 6 decembrie, la Hu
nedoara, se va inaugura un nou 
bazin acoperit. Cu acest prilej, 
lotul olimpic de polo al țării 
noastre va face o demonstrație, 
urmată de un concurs de înot.

caro au cunoscut satisfacția de 
a cîștiga cite o dată titlul su
prem și reprezentativa U.R.S.S. 
(care poate deveni a 6-a cîști-

SPO
■■■ -•

GIMNASTICA școala spor- 
MODERNĂ TIVA 1 din 

București (an- 
trenoare Ioana Năstăsoiu și Elisa 
Ruse) a organizat, în urmă cu cîte- 
va zile, o reușită demonstrație de 
gimnastică modernă, în Sala Tinere
tului. Spectatorii au avut posibilitatea 
să urmărească cîteva evoluții bune, 
prezentate de gimnaste de categoriile 
I și maestie. S-au detașat exercițiile 
Olimpiei Stănescu, Doinei 
Floricăi Chirigiu și, mai ales, 
maestrei Ileana Măndescu.

Bunoiu, 
cele ale

JUDO etapa de zonaJDDO ETAPA DE ZONA a cam
pionatului de calificare 

pentru Divizia A a programat între
ceri, sîmbătă și duminică, la Bucu
rești și Oradea. în competiția din Ca
pitală au luptat 11 echipe. Pentru fi
nale (13—14 decembrie, la Constan
ța) s-au calificat Progresul Făgăraș, 
Dacia Pitești, Olimpia și Șc. sp. 1 
București. Cea mai bună comportare a 
avut-o Progresul (antrenor Gh. Guj- 
bă) care a învins toate adversarele 
întîlnite (Dinamo, A.S.E., Dacia și 
Olimpia) cu categoricul scor de 4—1. 
lată lotul folosit de echipa din Făgă
raș : M. Vlad și I. Liteanu (cat. 
ușoară), Gh. Sekely și I. Here'ra (se- 
mimijlocie), I. Dragoș (mijlocie), I. 
Filip și Gh. Roman (semigrea) și I. 
Arsenoiu (grea). La Oradea — după 
cum ne-a relatat corespondentul nos
tru P. Lorincz — au concurat doar 
trei echipe : C.S.M. Sibiu, C.S. Ora
dea și Sănătatea Tg. Mureș. Nu s-au 
prezentat C.S.M. Reșița, C.I.L. Sighet 
și Minerul Baia Borșa. S-a calificat 
pentru finale C.S.M. Sibiu (antrenor 
O. Bucur), care a dispus de C.S.U. 
cu 4—1 și de Sănătatea cu 5—0.

PATINAJ Tl°Ț “SPORTIVI a părăsit 
sîmbătă țara, pe calea aerului, cu 
destinația R.P. Chineză. Din lot fac 
parte : V. Coroș, A. Ciobanu, C. Mun- 
teanu, L. Fokt, L. Lazăr, A. Erdely, 
Gh. Pîrvu, Eva Szigeti, Agnes Rusz și 
Liana Kardaș. © In aăeastă săptămî- 
nâ, trei loturi de patinatori artistici 
vor fi prezenți în concursurile care 
vor avea loc la Innsbruck (Irina Ni- 
chiforov, Mariana Chițu, Dana Radu
lescu), Zagreb (Doina Mitricică, I. 
Mircea, A. Bulete) și Varșovia (A. 
Georgescu, L. Azzola, Cornelia Picu, 
Silvana Suciu).
POlO CAMPIONATUL ECHIPE

LOR de copii al Munici
piului București s-a încheiat cu succe
sul categoric al formației Dinamo (an
trenor luliu Capșa) care a cîștigat 
toate cele 25 de partide, realizînd go
laverajul de 189—23. Cei mai buni 
jucători ai învingătorilor : D. Voiciuc,
B. Ștefănescu, M. ionescu, Gh. Lu- 
paș și M. Preda.

TENIS 
DE MASĂ 
noi partide, 
greșul a întrecut 
nica București la un scor categoric : 
17—0. Punctele au fost realizate de : 
Moraru 4, Ovanez 4, Luchian 4, 
Cauri 4 și Moraru — Ovanez la du
blu. La Cluj-Napoca, echipa locală
C. S.M. a fost întrecută de Universita
tea Craiova cu 10—7. La Buzău, 
C.S.M. Gloria a învins pe C.S.M. lași 
cu 11—6. Au punctat : Romanescu 4, 
Ancei 4, Bodea, Teodorescu și cuplul 
Ancei — Romanescu pentru buzoieni, 
respectiv, Macovei 2, Apostu 2, Dinu 
și Șumulea pentru ieșeni.

DIVIZIA A. In cam- 
pionatul republican 
s-au desfășurat 

La București, Pro- 
pe Politeh-
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MECIUL FRANȚA ROMANIA

(handbal)

caii-

LANUL ÎNTRECERILOR

■ÂNU

ediție, 
Suzana 

și în 
itlul de 

Și ca 
>ăstreze,

DUCU
■handbal 
pi-a în- 
locurilor 
lest *se- 
I victorie 
I atîtea 
Isebit în 
hț foar- 
lanul e- 
I Maria 
[7. ' iunie 
k Maria 
[me, 70 
I hând- 
I fost a- 
I Flores- 
I selecție 
Inarcabil 
[te. an- 
fredescu 
intuind 
de va- 

1 hand
fold, ac- 
I 24 fi- 

tabăra 
ft și. a- 
mtativă.
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Hde im-
M- Și el

■ Olim- 
d iepu

re pro-
. •

re por- 
; a do-

noastre
ic, teh-

(scrimă)
ea a terminat învingătoare 
după ce a susținut asalturi 
de baraj în compania unor 
coechipiere : în 1974 cu Viori
ca Draga și Magdalena Bar- 
toș, iar în 1975 cu campioana 
mondială, Ecaterina Stahl.

Născută la 8 martie 1946, la 
Satu Mare, maestra emerită 
a sportului Suzana Ardelea- 
nu (înălțime 1,65 m, greutate 
55 kg, reprezentantă a clubu
lui Steaua, unde este pregăti
tă de antrenorul emerit An
drei Vîlcea) se dovedește o 
scrimeră cu excelente 
tăți fizice, deosebit de con
știincioasă în pregătiri, mo
destă. Element de bază al e- 
chipei reprezentative meda
liată cu bronz la C.M.. ea și-a 
încununat actualul sezon cu 
o nouă victorie internaționa
lă, suport pentru asiduele 
pregătiri în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal.

Inter percutant, Maria
Răducu a devenit, prin seriozi
tate și valoare, căpitanul echi
pei reprezentative de junioare 
și se anunță o jucătoare 
reală perspectivă.

feminin I

(Urmare din pag. I)

în meciul de la Galafi

REPREZENTATIVA DE TINERET
A DAT SATISFACȚIE

spațiul porții)* 
foarte organizat, 
va română a găsit, însă, cal
mul necesar (calitate care a 
lipsit partenerului de întrece
re) pentru a declanșa contra
atacuri bune și raportul său de 
șuturi din repriza secundă (11; 
8 pe spațiul porții), față de cel 
din primele 45 de minute (6;3) 
este edificator.

Duminică, la Galati, echipa 
noastră nu și-a luat doar o re
vanșă pentru acel 0—2 de la 
Odesa, de la 18 aprilie 1973. 
Ea s-a reabilitat în primul 
rînd, pentru unele evoluții ne
convingătoare din acest an. Iar 
excelenta evoluție a lui Viorel 
Mureșan (care trei zile s-a 
aflat sub îngrijirile doctorului 
FI. Brătilă), a lui Purima, Ro- 
milă II și Porațchi ne face să 
credem că nu peste mult timp 
vom înregistra și alte promo
vări în 
Nu ne-a 
celorlalți 
puțin D.

ajunul plecării : „Echipa Româ
niei este mai puternică ca ori- 
cînd. Ea este dominată de do
rința confirmării valorii sale, 
care înseamnă... un loc pe po
dium".

Așteptăm cu nerăbdare me
ciurile de astăzi. In mod firesc, 
România ar trebui să învingă 
echipa Norvegiei, Cehoslovacia 
pe cea a Japoniei, Ungaria pe 
Tunisia și Polonia pe S.U.A. 
Deschise oricărui rezultat sint

I
I
I
I
I

UL DE AZI Șl DE MÎINE I

Ultimul rezultat al reprezen
tativei noastre de tineret sub 
23 de ani, acest 2—0 de dumi
nică de la Galați, poate fi dis
cutat din mai multe puncte de 
vedere. Iar adevărata semnifi
cație a succesului formației an
trenate de Cornel Drăgușin și 
Ion Nunweiller va fi relevată 
deplin analizînd în paralel par
tenerul de întrecere și evoluția 
de ansamblu a echipei române. 
Valoarea adversarului de dumi
nică (reprezentativa U.R.S.S.) 
este susținută de performanțe
le sale (formația sovietică s-a 
calificat în sferturile de finală 
ale campionatului european de 
tineret), ca și de replica oferi
tă la Galați. Pentru că ,.ll“-le 
antrenat de Valentin Nikolaev 
a demonstrat o excelentă pre
gătire fizică și o foarte mare 
putere de luptă, calități de an
samblu întărite de prezența u- 
nor jucători de rafinament teh- 
nico-tactic (An, Bubnov, Kova
liov și frații Petrosian). Subli
niind forța de joc a formației 
sovietice, relevăm și prestația 
echipei noastre, mai ambițioa
să, mai hotărită și mai matură 
ca oricind în acest an. Jocului 
de mare angajament al oaspe
ților i s-a răspuns printr-un 
travaliu susținut al fiecărui ju
cător, presingul, marcajul, du
blajul și blocarea culoarelor 
de șut ale adversarului fiind 
coordonatele de bază ale între
gii noastre formații în faza de 
apărare. Reprezentativa de ti
neret sub 23 de ani a Româ
niei a cîștigat în primul rînd 
pentru că și-a dublat capaci
tatea de efort cu maturitate 
și calm. Ca argument, aducem 
perioada de o jumătate de 
oră de după pauză, cînd fotba
liștii sovietici au dominat, cău- 
tînd egalarea. Atunci, însă, e- 
chipa noastră a reușit să-i 
stopeze pe oaspeți în fața ca
reului lui Ioniță, împiedieîn- 
du-i să tragă la poartă (de alt
fel, „ll“-Ie sovietic a tras nu
mai 10 șuturi, dintre care doar 
4 pe spațiul porții, fată de cele 
17 expediate de selecționata ro
mână, care a nimerit de 11 ori

Apărîndu-se 
reprezcntati-

prima reprezentativă, 
displăcut nici evoluția 
jucători folosiți (mai 

Ionescu).
Mircea M. IONESCU

B : Ungaria Da-Grupa

NIA —
nemarca și Iugoslavia — Tu
nisia ;

Svens-
Dane- Grupa C : Polonia — R. D.
— Ja- Germană și U.R.S.S. — S.U.A.

— Da- • Partidele susținute de re
Tuni- prezentativa României la cea 

de a Vl-a ediție a C.M. vor

R. D. fl transmise în direct pe mi
S.U.A. cul ecran. Iată programul : 

marți 2 decembrie, ora

I
I
I
I

DIVIZIA
SERIA I

acia — 
— JA- 

sson si 
mare A

18, România - 
miercuri 3, ora 
nia — Japonia ;
16. România — 
(de la Vilnius) î

- Norvegia ; 
18,45, Româ- 
vineri 5, ora 
Cehoslovacia

I
I

>a cum 
1 eme- 
- pen- 

1 asalt, 
podium 
rcursul 
dreptul 
echipei, 
mea în

partidele U.R.S.S. — R. D. Ger- 
mană și Iugoslavia — Dane
marca.

★
de 

a României urmează
Reprezentativa feminină 

handbal 
să plece astăzi, pe calea ae
rului, la Vilnius.

\

I0SP0RT INFORMEAZĂ
75 tragere specia'ă PRONOEXPRES
GURI IN:
J.R.S.S. și 
OLIMPIADA ALBA 
I

PREMII ÎN BANI.

R.D. GERMANĂ
DE LA IN-

SERII PRONOEXPRES DIN 26.XI.1975

oria 1 :
Dacia 

a 27.892 
ei ; cat. 
5 : 69,60 
i 40 lei. 
: 383.566

D : 
a 200

I
I 
I
I
I
I
I
I
I

Catego- 
oturism 
10% a 

840 lei ;

A :

la

cat. C : 63.90 a 419 Iei ; cat. 
2.330,30 a 60 lei ; cat. E : 94,60 
lei ; cat. F : 2.163,70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
763.682 lei.

Autoturismul Dacia 1300 de
categoria 1 a fost obținut de par
ticipantul TANI ALEXANDRU din 
Oradea, iar autoturismul Dacia 
1300 de la categoria A a fost cîș- 
tigat de participantul KAPOSI 
ȘTEFAN din Satu Mare.

I
I

Constructorul Botoșani — Victoria 
Roman 3—2 (1—0), Danubiana Roman 
— Dorna Vatra Dornei 4—0 (1—0),
Cristalul Dorohoi — Foresta Fălticeni 
1—1 (0—1), Constructorul lași — Spi
cul Țigănași nu s-a disputat, Lami
norul Roman — Avîntul Frasin 6—0 
(3—0), Progresul Fălticeni — Metalul 
Rădăuți 3—1 (1—0), Minerul Gura 
Humorului — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 4—3 (2—1), Foresta Moldo- 
vița — Metalurgistul lași 3—2 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, după 
etapa a XlV-a, penultima a 
campionatului : 1. MINERUL 
HUMORULUI 20 p (27—11), î 
norul Roman 18 p (28—12), 
Cîmpulung 16 p (27—18), 4. 
torul Botoșani 16 p (21—18), 
ta Fălticeni 16 p (15—13)... . 
mele : 15. Spicul Țigănași
(13—21), 16. Metalurgistul lași 
(14-25).

turului 
GURA

2. Lami-
3. A.S.A. 
Construc- 
5. Fores- 
pe ulti-

9
6

P 
P

SERIA A ll-A
Relonul Săvinești — Rulmentul Bîr- 

lad 5—0 (1—0), Petrolistul Dărmănești 
— Hușana Huși nu s-a disputat, O- 
zana Tg. Neamț — Bradul Roznov
1— 1 (0—1), Constructorul Vaslui — 
Oituz Tg. Ocna 5—2 (3—1), Petrolul 
Moinești — Minerul Comănești 3—0 
(2—0), Letea Bacău — Locomotiva Ad- 
jud 10—1 (6—0), Cimentul Bicaz — 
Tractorul Văleni 4—2 (2—1), Textila 
Buhuși — Energia Gh. Gheorghiu-Dej
2— 1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. RELONUL
SĂVINEȘTI 25 p (42—6), 2. Petrolul 
Moinești 24 p (36—8), 3. Letea Bacău 
22 p (56—15), 4. Energia Gh. Gheor- * 
ghiu-Dej 22 p (32—14)... pe ultimele: 
15. Petrolistul Dărmănești 4 p 
(12—28), 16. Tractorul Văleni 4 p 
(13-40).

SERIA A III-A
Rm. Sărat — Foresta Gu- 
(1—2), Petrolul Teleajen

Olimpia 
gești 3—2 ... 
Ploiești — Carpați Sinaia 3—0 (0—-0), 
Poiana Cîmpina — Chimia Brazi 4—2 
(2—0), Caraimanul- Bușteni — Chimia 
Buzău 3—2 (1—1), Victoria Horești — 
Carpați Nehoiu 0—1 (0—0), Avîntul 
Mîneciu — Luceafărul Focșani 3—1
(1—0), Chimia Mărășești — Petrolis
tul Boldești 1—0 (0—0), Petrolul Ber
ea — I.R.A. Cîmpina 0—0.

Pe primele locuri : 1. POIANA CIM- 
PINA 19 p (30—10), 2. Olimpia “ 
Sărat 19 p (24—19), 3. I.R.A. Cîmpina 
18 p (21—10), 4. Caraimanul Bușteni 
18 p (22—13), 5. Petrolul Teleajen
Ploiești 18 p (18—9)... pe ultimele: 
14. Foresta Gugești 8 p (I7—22), 15.
Carpați Nehoiu 8 p (8—26), 16. Chi
mia Buzău 4 p (11—30).

Rm.

închisă. Pînă duminică a plouat 
puternic, dar de luni dimineața 
ploaia a încetat.

Citeva cuvinte despre adver
sarii fotbaliștilor noștri. întrea
ga presă franceză are cuvinte 
elogioase pentru actuala sa echi
pă olimpică. Modul cum aceasta 
a evoluat în partida cu selecțio
nata Olandei, în care a reușit 
să „întoarcă" rezultatul, termi- 
nind foarte puternic, e conside
rat un atu pentru întîlnirea 
cu echipa României. Dealtfel, 
alcătuirea reprezentativei olim
pice franceze anunță o replică 
puternică. Opt dintre titulari 
(Stassicwicz, Meynieu, Fernan
dez, Rubio, Platini, Amisse, 
Schaer, Rouyer) sint jucători de 
bază ai echipelor' lor din prima 
divizie, fiind utilizați în ultima 
etapă a campionatului, unii din
tre ei (Fernandez, Rubio, Pla
tini, Rouyer) dovedind o formă 
remarcabilă. Antrenorul selec
ționatei olimpice franceze, 
GABY ROBERT, a declarat ur
mătoarele despre întîlnirea de

miercuri : „Speranțele noastre 
au crescut după debutul reușit 
în fața echipei Olandei. Forma
ția României deține o experien
ță superioară, dar tinerii 
jucători doresc foarte 
se afirme și vor lupta 
energia".

Lotul nostru, în care 
rat schimbarea anunțată, 
brin înlocuit cu Boloni, e 
mat de încredere, ține să 
firme startul bun din preli
minarii — două victorii în par
tidele cu echipa Danemarcei — 
și va face totul spre a avansa 
spre calificarea la J.O. din Ca
nada. Jucătorii conduși de an
trenorii Valentin Stănescu, Eme- 
rich Jenei și Dumitru Nicolae- 
Nicușor vor face în cursul di
mineții de marți o ședință de- 
pregătire pe stadionul din 
Blois. Formația definitivă va 1’i 
comunicată miercuri dimineața, 
dar, după toate probabilitățile, 
semne de întrebare ridică doar 
vîrful de atac, urmînd să se a- 
leagă între Dudu Georgescu și 
M. Sandu. Dacă va fi folosit 
ultimul, Dudu Georgescu își va 
relua locul în linia de mijloc.

mei 
mult să 
cu toata

s-a ope- 
Do- 
ani- 
con-

ÎN GRUPA A IV-a A
PRELIMINARIILOR OLIMPICE

Cinci dintre cele 21 de repre
zentative europene 
preliminariile celui 
turneu olimpic de ______, ___
ale României, Danemarcei, Olan
dei, Luxemburgului și Franței au

înscrise în 
de-al 16-lea 
fotbal, cele

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• CAMPIONATUL DIVIZIEI A 

se reia duminică 7 decembrie, cu 
jocurile etapei a XVI-a. Iată pro
gramul : F.C. OLIMPIA — F.C. 
CONSTANȚA ; F.C. BIHOR — „U“ 
CLUJ-NAPOCA ; F.C. ARGEȘ — 
DINAMO ; UNIVERSITATEA CRA
IOVA — S.C. BACĂU ; SPORTUL 
STUDENȚESC — U.T.A. ; C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA — F.C.M. REȘI
ȚA ; RAPID — JIUL ; A.S.A. TG. 
MUREȘ — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA ; POLITEHNICA IAȘI — 
STEAUA.
• ÎNTlLNIRE INTERNAȚIONA

LA AMICALA. Mîine, la Tîrgoviș
te, va avea loc întîlnirea interna
țională amicală dintre echipa 
C. S. Tîrgoviște și formația 
Svekvița din Bulgaria. Partida 
este programată pe stadionul Mu
nicipal, cu începere de la ora 
14.30.
• MIERCURI, ÎN DIVIZIA B. 

Mîine se vor disputa două partide 
amînate din Divizia B: S.C. Tul
cea — Viitorul Vaslui (seria I,

C Rezultatele
SERIA A IV-A

Electrica Constanța — Granitul Ba- 
badag 5—0 (1—0), I.M.U. Medgidia— 
Progresul Brâila 1—1 (1—1), Chimia 
Brâila — Portul Constanța 2—2 (0—0), 
Marina Mangalia — Ancora Galați 
3—1 (2—0), Unirea Eforie Nord — 
Dunărea Cernavodă 7—I (4—1), Auto
buzul Fourei — Voința Constanța nu 
s-a disputat, Viitorul Brăila — Dună
rea Tulcea 1—2 (1—1), Minerul Măcin 
— Gloria Murfatlar nu s-a disputat.

Pe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANȚA 22 p (34-9), “ “
Brăila 19 p (17—7), 3. 
gidia 18 p (20—9)... pe 
Marina Mangalia 6 p 
Granitul Babadag 5 p (8—40).

2.
I.M.U. I 

ultimele : 
(19—25),

SERIA A V-A
Tehnometal București — 

rești 4—0 (3—0) , Olimpia 
I.C.S.I.M. București I—2

Progresul 
Med-

15.
16.

I.O.R. Bucu- 
Giurgiu — 
(1-0), Uni

rea Tricolor București — Sirena Bucu
rești 1—1 (0—1), Automatica București 

Avîntul Urziceni 4—2 (3—1), Rapid 
Fetești — Flacăra roșie București 2—1 
(2—0), Triumf București — Azotul Slo
bozia 2—1 (0—1), Șoimii TAROM
București — T.M. București 0—0, Elec
tronica București — IPRECA Călărași, 
întrerupt în min. 40, la 1—0 (la acor
darea unei lovituri de la 11 m în fa
voarea formației Electronica, echipa 
din Călărași s-a retras de pe teren).

Pe primele focuri : 1—2. UNIREA
TRICOLOR BUCUREȘTI 17 p (19-10),
2. Tehnometal București 17 p (23—14),
3. Automatica București 17 p (20—16)... 
pe ultimele : 15. Olimpia Giurqîu 9 p 
(11 — 16), 16. IPRECA Călărași 9 p 
(9-18).

SERIA A VI-A
Recolta Stoicănești — Vagonul Ca

racal 5—1 (3—0), Chimia Găești — 
Vulturii Cîmpulung Muscel 0—1 (0—1), 
Cimentul Fieni — Flacăra-Automeca- 
nica Moreni 0—4 (0—2), Cetatea Tr. 
Măgurele — F.O.B. Balș 2—0 (1—0) , 
Constructorul Pitești — Electrica 
Titu 1—1 (0—0), Voința Caracal — 
Progresul Corabia, nu s-a disputat, 
ROVA Roșiori de Vede — Oțelul Tîr- 
goviște 6—0 (2—0), Petrolul Tîrqoviște 
— Viitorul Scornicești 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA RO
ȘIORI 23 p (29—9), 2. Flacăra Mo
reni 23 p (25—8), 3. Petrolul Tîrgo- 
viște 18 p (19—9).., pe ultimele : 13.
Oțelul Tîrgoviște 9 (17—26), 14. Chi
mia Găești 9 p (9—18), 15. Vagonul 
Caracal 9 p (13—23), 16. Voința Ca
racal 4 p (6—30).

etapa a XV-a) și Ș.N. Oltenița — 
Automatica Alexandria (seria a 
Il-a, etapa a XlV-a).

• TOATE PARTIDELE DIN 
CAMPIONATUL DE JUNIORI care 
nu s-au disputat duminica trecută, 
din cauza condițiilor atmosferice, 
au fost reprogramate pentru du
minică 7 decembrie ora 13. Echi
pele organizatoare vor lua toate 
măsurile pentru ca terenurile de 
joc să se prezinte în bune condi- 
țiuni.

Q IERI, ÎN DIVIZIA B : CHI
MIA TR. MĂGURELE — METROM 
BRAȘOV 2—1 (1—0). Amînată din 
cauza timpului nefavorabil, parti
da Chimia Tr. Măgurele — Me- 
trom Brașov, din cadrul etapei a 
XV-a a Diviziei B (seria a Il-a), 
a avut loc ieri și s-a încheiat cu 
victoria echipei Chimia, cu scorul 
de 2—1 (1—0). Au marcat : 
(min. 15 și 60) pentru gazde, 
pectiv Pavelucă (min. 90). 
GRUIA, coresp).

fost repartizate în grupa a IV-a. 
Jocurile se dispută de-a lungul 
a două tururi, învingătoarea pri
mind dreptul de a participa la 
turneul final olimpic care se va 
dișputa anul viitor (18—31 iulie) 
în Canada (după cum au anun
țat organizatorii, partidele vor 
avea loc în localitățile Montreal. 
Ottawa. Sherbrooke ‘ ~

Dar, să revenim 
IV-a (europeană) a 
ilor. Iată

Turul I 
ca 4—0 
România 
Luxemburg 2—1 
burg “• _r. ...
prezentativele României și Olan
dei. învingătoare în jocurile cu 
Danemarca și Luxemburg. îm- x. cea a Franțeij’ s_au

în turul al Il-lea. Jocu-

și Toronto), 
la grupa a 
preliminari- 

înregistrate : 
— Danemar- 

Danemarca —

rezultatele
: România
(1-0),
1—2 (1—0) ; Olanda —

(1—0), Luxem- 
Olanda 0—1 (0—0). Re-

Nica 
res- 
(D.

preună cu 
calificat * 
rile au loc în cadrul unui tur
neu, sistem tur-retur.

Turul II : s-a jucat un singur 
meci, cel dintre echipele Olan
dei și Franței, disputat în loca
litatea olandeză Veendam, la 12 
noiembrie, și încheiat cu victoria 
reprezentativei Franței : 3—2
(0—1). Meciul de mîine, de la 
Blois, Franța — România, este 
ultimul care se va disputa anul 
acesta. Meciurile viitoare : Fran
ța — Olanda (25.11.1976), Româ
nia — Franța (24.III.1976), Olan
da — România (6.IV.1976), Româ
nia — Olanda (14.IV.1976).

penultimei etape a turului

Rezultatele ne-au fost transmise

SERIA A VII-A SERIA A X-A

Chimistul Rm. Vîlcea — Dierna Or
șova 0—0, Metalul Drobeta Tr. Seve
rin — C.F.R. Craiova 3—0 (0—0), Mi
nerul Lupeni — Progresul Boilești 
3—0 (1—-0), Cimentul Tg. Jiu — Con
structorul Craiova 3—-2 (0—0), MEVA 
Drobeta Tr. Severin — Minerul Rovi- 
nari 2—-1 (1—^1), A.S. Victoria Craiova
— Dunărea Calafat 0—0. Lotrul Brezoi
— Unirea Drobeta Tr. Severin 10—0 
(6—0), Unirea Drâgâșani — Metalur
gistul Sadu 2—I (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL LU- 
PENi 19 p (25—4), 2. Metalul Drobeta 
Tr. Severin 18 p (27—12), 3. Lotrul Bre
zoi 17 p (27—16), 4. Dierna Orșova 
17 p (25—16), 5. Metalurgistul Sadu 
17 p (12—13)... pe ultimele : 15. Vic
toria Craiova 10 p (13—29). 16. Mine
rul Rovinari 9 p (14—21).

Cimentul Turda — Tehnofrig Clu' 
Napoca 4—2 (3—1), Unirea Dej — M 
nerul Borșa 3—0 (0—0), Minerul Ca\ 
nic — Dermata Cluj-Napoca 5— 
(1-0), CUPROM Baia Mare — Mine 
rul Rodna 3—0 (0—0), Minerul Baie 
Sprie — Bradul Vișeu 4—1 (1—0), Mi 
nerul Băița — Foresta Bistrița 1—C 
(0—0), Construcții montaj Cluj-Napoca 
— Minerul Băiut 4—2 "
sul Năsăud — C.I.L. 
(0-2).

Pe primele locuri : 
CAVNIC 21 p (32—17), 2. Minerul Băița 
18 p (26—17), 3. “ ’
(25—12), ' "
(26—16)...
Napoca 9 
Năsăud 7

(2—1), Progre- 
Gherla 0—3

1. MINERUL

Unirea Dej 17 p 
4. Foresta Bistrița 17 p 
pe ultimele 15. C.M. Cluj- 
p (20—27), 16. Progresul

p (13—34).

SERIA A VIII-A
Gloria Reșița — C.F.R. Simeria 2—0 

(0—0), Minerul Ghelar — Aurul Brad 
0—1 (0—0), Electromotor Timișoara — 
Metalul Bocșa 2—1 (1—0), Unirea
Sînnicolau Mare — Minerul Teliuc 
3—0 (I—0), C.F.R. Caransebeș — Mi
nerul Anina 2—1 (1—1), Metalul Oțelu 
Roșu — Constructorul Timișoara 
(1—0), Vulturii Textila Lugoj — Cera
mica Jimbolia 2—0 (1—0), Știința Pe
troșani nu a jucat deoarece adversara 
ei, Minerul Orăvița, a fost exclusă 
din campionat.

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD
19 p (27—7), 2. Vulturii Lugoj 18 p
(17—3), 3. Minerul Anina 16 p
(22—12)... pe ultimele : 13. C.F.R. Si
meria 10 p (15—18), 14. Minerul Teliuc 
10 p (11—21), 15. Ceramica Jimbolia 
8 p (10—29).

SERIA A IX-A
Dinamo M.I.U. Oradea — Construc

torul Satu Mare 2—0 (0—0), Armătura 
Zalău — Oaștil Negrești 3—2 (2—0),
Someșul Satu Mare — Gloria Arad 
0—0, Minerul Suncuiuș — Voința Ora
dea 2—1 (1—1), Rapid Jibou —
Strungul Arad 0—1 (0—0), Bihoreana 
Marghita — Gloria Șimleul Silvaniei 
5—0 (3—0), Constructorul Arad — Vo
ința Cărei 2—0 (0—0), Recolta Salon- 
ta — Minerul Bihor 0—0.

Pe primele locuri : 1. ARMATURA
ZALĂU 23 p (28—10), 2. Strungul Arad
20 p (27—13), 3. Constructorul Arad
18 p (24—9), 4. Voința Ora
dea 18 p (25—14), 5. Recolta Salonta 
18 p (18—15)... pe ultimele : 15. Mi-

(13—25), 16.
6 p (15-36).

neru! Suncuiuș 8 p 
Constructorul Satu Mare

de către corespondenții

2—1

SERIA A Xl-A

Tîrnăveni — Unirea Atba 
(1—0), U.P.A. Sibiu — 

Metalul

Chimica 
lulia 2—0 
I.M.I.X. Agnita 6—2 (3—1). ______
Sighișoara — Vitrometan Mediaș 3—1 
(2—1), Textila Sebeș — Inter Sibiu 
1—0 (1—0), Metalul Aiud — C.I.L. 
Blaj 4—2 (2—0), Lacul Ursu Sovata — 
Metalul Copșa Mică 2—0 (2—0), Con
structorul Alba lulia — Soda Ocna 
Mureș 3—0 (2—0), Avîntul Reghin — 
Textila4 Cisnădie 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA TIR- 
NAVENI 22 p (33—4), 2..........................
20 p (37—11), 3. Inter 
(24—10), 4. Unirea Alba 
(24—16)... pe ultimele : 
tan Mediaș 7 p (8—22), 
su Sovata 7 p (10—34).

Metalul Aiud 
Sibiu 18 p 
lulia 18 p 
15. Vitrome- 

16. Lacul Ur-

SERIA A Xll-A

C.S.U. Brașov — Chimia Or. Victo
ria 3—0 (1—0), Metalul Tg. Secuiesc
— Minerul Baraolt 3—0 (2—0), Unirea 
Sf. Gheorghe — Progresul Odorheiul 
Secuiesc 2—0 (1—0), I.C.I.M. Brașov
— Oltul Sf. Gheorghe 1—3 (0—2),
Utilajul Făgăraș — Forestierul Tg. Se
cuiesc 2—0 (1—0), Viitorul C'
ghieni — Torpedo Zărnești 
(2—0), A.S. Miercurea Ciuc — 
păți Brașov 0—0, Minerul Bălan 
Precizia Săcele 2—3 (2—3).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
GHEORGHE 20 p (21—10), 2. C.S.U. 
Brașov 18 (21—14), 3. Progresul Odor- 
hei 17 p (32—14)... pe ultimele : 15.
Chimia Victoria 9 p (9—22), 16. Meta
lul Tg. Secuiesc 8 p (11—32).

Gheor-
5—0
Car-

1. SF.

noștri voluntari din localitățile respective.



StltCȚIUhiATA MASCOEINĂ DE HANOBAl A ROMÂNIEI 
IA IOIINIUI INIEIINAIIONAl DE IA HillISI

După cele două partide, sus
ținute la Cottbus și la Berlin, 
in compania reprezentativei R. 
D. Germane, selecționata mas
culină de handbal a României 
a plecat direct la Tbilisi, unde 
astăzi începe un mare turneu 
internațional, dotat cu trofeul 
„Zaria Vostok". La această în
trecere internațională și-au a- 
nunțat participarea — în afara 
echipei noastre — selecționate-

pre
tară 

B și

le Poloniei și Iugoslaviei, 
cum și trei formații din 
gazdă: U.R.S.S., U.R.S.S. 
R.S.S. Gruzină.

în prima rundă a turneului, 
care va avea loc azi, în Pala
tul sporturilor din Tbilisi (ca
pacitate 12 000 de locuri), echi
pa română va întîlni selecțio
nata secundă a Uniunii Sovie
tice.

LUPTĂTORUL Ptittt DICU ÎNVINGĂTOR in iugoslavia

Valori de prim rang în proba masculină
2 f.C

BELGRAD, 1 (Agerpres). — 
La Koprivnița, în apropiere de 
Zagreb, s-a desfășurat un tur
neu internațional de lupte gre- 
co-romane, la care au partici
pat sportivi din Bulgaria, Ro
mânia, U.R.S.S. și Iugoslavia.

Dintre luptătorii români s-a 
evidențiat Petre Dicu, învingă
tor la categoria 90 kg. Arcadie 
Pantelimon (62 kg) și Zaharia 
Felea (82 kg) s-au clasat pe 
locul 2 la categoriile respective. 
Iată ceilalți cîștigătorl: cat.

Vladimir Satunov 
cat. 57 kg.: Ivița 

(Iugoslavia); cat. 62 kg.: 
Jakob (Iugoslavia); cat. 

: Vladimir Traikov (Bul- 
; cat. 74 kg. : Voja Ta- 
(Iugoslavia); cat. 78 kg.

introdusă experi-

VESTI DIN
R. D. GERMANA

Scoala marilor»

campioni
Cei care urmăresc activitatea 

internațională a sportivilor din 
R.D. Germană cunosc fără în
doială semnificația acestor pa
tru litere : D.H f.K. Este vorba 
de „Institutul german pentru 
cultură fizică" din Leipzig.

Practic, nu există .antrenor 
R. D. Germană care să nu 
studiat la -acest institut, 
există profesor de educație
zică care să nu-și fi desăvîrșit 
aici pregătirea în domeniul e- 
ducației fizice și sportului, la 
cursurile de 3 sau de 4 ani.

O serie de sportivi fruntași, 
cu renume internațional, și-au 
valorificat cunoștințele teore
tice acumulate aici nu numai in 
folosul performanțelor lor, ci 
împletindu-le cu experiența

52 kg.: 
(U.R.S.S.);
Frgici 
Dușan 
68 kg. 
garia) 
backi 
(categorie 
mental) : Josip Major (Iugosla
via) ; cat. 82 kg.: Momir Pet- 
kovici (Iugoslavia); cat. 100 kg.: 
Vasili Merkurov (U.R.S.S.); cat. 
peste 100 kg.: Nikola Dinev 
(Bulgaria).

în canotajul masculin mon
dial au existat și continuă să 
existe multe perechi de... frați; 
care alcătuiesc echipaje de va
loare. Printre aceștia se numă
ră frații Bernd și J°rg Land- 
voigt, deținătorii titlului mon
dial în proba de 2 f.c. Cei doi 
reprezentanți ai R. D. Germa
ne sînt gemeni, în vîrstă de 24 
de ani, de profesie metalur- 
giști, aparținînd clubului 
namo Potsdam. Bernd are
m înălțime și 79 kg greutate, 
Jorg compensind kilogramul 
mai puțin (78) cu un... centi
metru în înălțime — 1.99 m! 
Bernd continuă să păstreze, 
însă, avantajv.l experienței in
ternaționale, debutul său fiind 
legat de titlul european cu
cerit în 1973, la Moscova, de 
ambarcația de 8+1 a R. D. Ger
mane. în 1974, la C.M. de la 
Lucerna. îi găsim pe cei doi 
frați cuplați pentru întîia oară 
într-o barcă prezentă la startul 
unei competiții internaționale 
de mare anvergură. Pe apele 
de la Rotsee, metalurgiștii 
din Postdam aveau să cucereas
că cel dintîi titlu mondial al 
familiei, depășind în finalul u- 
nei curse palpitante schiful 
României, în care se aflau

campionii europeni Ilie Oanță 
și Dumitru Grumezescu. 
capătul următorului sezon 
ternațional, Bernd și 
Landvoigt, după o serie de suc
cese în marile regate ale anu
lui 1975, suiau din nou, 
Nottingham, pe 
podiumului de 
rind — și mai 
titlu suprem. 
Landvoigt, Ilie 
ambarcației noastre de 2 f.c., 
spunea că sînt greu de învins 
dacă la 1500 m au reușit să 
devanseze „plutonul".

Mergînd în continuare pe li
nia aprecierilor lui Ilie Oanță 
în privința favoriților olimpici 
la 2 f.c., vom trece peste sur
prinzătorii vicecampioni ai lu
mii, bulgarii G. Georgiev 
V. ~ 
de 
al 
la 
la 
în .. 
rarhia mondială. Ne < 
alți doi frați, polonezii

Slusarski,

il VOM 
INTILNI
LA 
MONTREAL

ia 
prima treaptă a 
premiere, cuce- 
clar! — un nou 
Despre 

Oanță,
frații 

strocul
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din diferite țări ale lumii.La D.H.f.K. din Leipzig învață tineri
Iată-i la o lecție predată de Manfred Preussger, fost recordman al 

Europei la săritura cu prăjina

SEMIFINALELE TURNEULUI

proprie, le-au transmis geayriu-. - stitutului german pentru cultură 
țiilor mai tinere. Printre marii 
campioni ieșiți pe porțile Insti
tutului se numără gimnastul 
Klaus Koeste, aruncătoarea de 
greutate Margitta Gummel, ci
clistul Tăve Schur, înotătorul 
Roland Matthes.

Fără îndoială, întreaga miș
care sportivă din R. D. Germa
nă se bucură d° "ontribuția In-

R. P. UNGARĂ:

fizică. Dar faima școlii a trecut 
mult peste hotare, 
cient să amintim că, 
pînă astăzi, aici, la 
din Leipzig, și-au 
pregătirea nu mai
1 207 antrenori, profesori de e- 
ducație fizică, cercetători 
ințifici din 40 de țări, din 
Africa și America Latină.

Este sufi- 
din 1958 și 
'institutul 
desăvîrșit 

puțin de

ști- 
Asia,

PREOLIMPIC DE BOX
doua gală se-în cea de-a a 

mifinală a turneului preolimpic 
de la Montreal: cat. muscă: 
Nagai (Japonia) b.p. Ezipke 
(Nigeria); cocoș: Cosentino
(Franța) b.p. Ishigaki (Japo
nia), Holmes (S.U.A.) b.p. An- 
deh (Nigeria); pană: Badari
(Ungaria) b.p. Thomas (Fran
ța), Huard (Canada) b.p. Wil
son (S.U.A.); mijlocie: Wasaja 
(Japonia) b.p. Schmid (Olan
da) ; semigrea: Tafer (Franța) 
b.p. Rojas (Cuba); grea: Ataga 
(Nigeria) b.p. Berbick (Jamai
ca)

Tinerii fotbaliști din Parcs a

★
La Lausanne, în meci pro

fesionist, cat. muscă. Fr. 
Chervet (Elveția) b. k.o. 4 J.L. 
Ricco (S.U.A.).

De cîțiva ani, în prima divi
zie de fotbal a Ungariei acti
vează echipa T. E. Zalaeger- 
szeg. O dată intrată în categoria 
superioară a campionatului ma
ghiar, formația a avut și are 
încă unele dificultăți în privin
ța recrutării cadrelor. Jucătorii 
din campionatul județului Zala, 
fie că nu sînt atît de talentați, 
fie că nu au experiența nece
sară, nu pot fi promovați cu 
ușurință în formația care acti
vează în divizia întîi. Iată de 
ce propunerea de a se înființa 
o școală de fotbal a fost 
ceptată cu multă plăcere 
organele sportive județene 
centrale. De cîtva timp, în
muna Parcsa din județul Zala

ac- 
de
Si

co

școa-a luat ființă o asemenea . 
profilată pe fotbal, 
an de învățămint 

1 septembrie) 
30 de copii, 

primele 4
Prin urmare, acești

lă sportivă, 
în primul 
(început la 
fost admiși 
au terminat 
elementare, 
copii, în vîrstă de 10—îl ani, 
își vor termina aici studiile 
medii. Anul viitor și în cei 
următori vor veni alte genera
ții care-și vor continua cursu
rile în această școală.

Lecțiile teoretice și 
de fotbal sînt predate 
antrenori calificați : 
Csordăs și Antal Csilits. 
2—3 ore sînt afectate 
și antrenamentelor de

au 
care 

clase

practice 
de doi 

Jozsef 
Zilnic 

teoriei 
fotbal.

și 
beneficiat 
neglijabil 
pista 
după 
locul 
9 în 

oprim
Alfons 

și Zbigniew Slusarski, din 
Bydgoszcz. De fapt, antrenorii 
reprezentativei Poloniei au re
nunțat anul acesta la Zbigniew, 
preferîndu-1 în locul său 
vechiul coechipier al lui 
fons, pe Jerzy Broniec. 
optat pentru revenirea la 
chea formulă, poate pentru 
avea la activ mai multă expe
riență (loc 4 la CM din 1966, 
loc 2 la CM din 1970, loc 5 la 
J.O. din 1972). Cert este, însă,

Stoev, care au 
avantajul deloc 

culoarului 6 de pe 
Holme Pierrepont, 
Lucerna ocupaseră 
„finala mică", deci

de 
ce

3 
ie- 
la

pe 
AI- 
S-a 
ve-
că

că Alfons Slusarski, acum în 
vîrstă de 33 de ani, n-a reușit 
la Nottingham decît locul 
ceea ce înseamnă mult 
puțin decît bronzul 
Lucerna împreună 
său. Or, ținînd cont de aceas
tă situație, precum și de fap
tul că Broniec (31 de ani) . sta 
mult mai vîrstnic decît Zbig
niew Slusarski (26), totul 

o revenire la cuplul de 
frați în vederea J.O. de 
Montreal.

în sfîrșit, printre adversa
rii puternici trebuie trecuți și 
olandezii Jan Van der Horst 
și Willem Boeschoten, clasați 
pe locul 3 la C.M. de la Nottin
gham.

Despre echipajul nostru — a 
cărui formulă se pare că va 
fi modificată prin înlocuirea 
lui Dumitru Grumezescu cu 
Petre Ceapura — nu avem 
prea multe noutăți de spus. E- 
sențialul ni se pare, însă, 
faptul că maestrul emerit al 
sportului Ilie Oanță, încă sub 
influența usturătorului loc 6 
de la Nottingham, crede într-o 
victorie românească la Mont
real. Iar lucrul acesta este po
sibil !

5, 
mai 

cucerit a 
cu fratele

dică
in

ia

Horio ALEXANDRESCU

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
BULGARIA

Ț.S.K.A. Sofia
Varna 1—1 ; Sliven — 
fia 2—1 ; Botev Vrața

Z Z ; Pirln 
Dunav Ruse 

Plovdiv — Beroe

Iia 4---A , DUICV Vid'
motiv Plovdiv_ 3—0 ; 
goevgrad 
Trakia 
Zagora 1—1 ;
Minior 
Sofia 
Spartak Pleven 
tak Sofia “ n 
Akademik . ,
16 p. ; 3. Levski Spartak — 16 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 14-a) : 
Liaz Jablonec —Slavia Praga 2—0; 
Union Teplice — Bohemians 
Praga 0—0: Dukla Praga — V.S.S. 
Kosice 3—2 ; Trjinec — Spartak 
Trnava 1—0 ; Z.V.L. Jilina — 
Banik Ostrava 2—0 ; Lokomotiv 
Kosice — Jednota Trencin 2—1 ; 
Skoda Plsen — Inter Bratislava 
2—0 ; Slovan Bratislava — Zbro- 
jovka Brno 1—0. Clasament : 1.

(etapa a 13-a) :
— Cerno More 

Slavia So- 
— Loko-

Bla- 
2—0 ; 
Stara

Spartak Varna — 
Pernik 4—1 ; Lokomotiv 
- Akademik Sofia 2—0 ;

- Levski Spar- 
3—0. Clasament : 1.
-17 p ; 2. T.S.K.A.—

, .TURNEUL CAMPIONILOR 
LA TENIS

STOCKHOLM, 1 — Favoriții 
au debutat în general cu victo
rii în „Turneul campionilor", 
concurs de anvergură care în
cheie sezonul de tenis din acest 
an. După cum se știe cîștigăto- 
rul Marelui Premiu FILT, ar
gentinianul Guillermo Vilas, 
l-a întîlnit pe americanul Ha
rold Solomon, pe care l-a în
vins în două seturi: 6—3, 6—4. 
în celelalte două partide, 
campionul suedez Bjiirn Borg 
a dispus cu 6—3, 6—3 de me
xicanul Raul Ramirez, iar spa
niolul Manuel Orantes a cîști
gat cu 6—4, 7—6 în fața italia
nului Adriano Panatta.

Partida dintre Ilie Năstase 
și americanul Arthur Ashe, în
treruptă în setul trei, nu s-a 
mai reluat.

ATLETISM • Crosul de la 
Gateshead (Anglia)_ a _fost cîș- 
tigat de englezul 
7 km în 22:41,0. 
in același timp, 
Hermans.

HANDBAL • 
riile olimpice; ia 
ția — Bulgaria 17—14 (9—6); la 
Perth, Scoția — Norvegia 5—55 
(1-30).

HOCHEI • în al doilea 
meci, la Oslo, selecționatele 
Norvegiei și R.D. Germane au 
terminat la egalitate : 5—5 (3-2, 
1—2, 1—1).

PATINAJ • în ultima zi a 
concursului de viteză din Ber
linul Occidental, sovieticul E. 
Kulikov a stabilit cea mai bu
nă performanță mondială a se
zonului pe 500 m — 38,90. în 
alte probe: 1000 m (m) — Mul
ler (S.U.A.) 1:19,62; 500 m (f) 
— Liubov Sadcikova (U.R.S.S.) 
42,71; 1000 m (f) — Ute Dix

B. Foster — 
Pe locul doi, 
olandezul J.

In prelimina- 
Aarau, Elve-

(R.D.G.) 1:28,40 • în clasamen
tul general, victoriile au reve
nit patinatorilor americani Pe
ter Muller 158,895 p și Sheila 
Young 175,225 p.

SCHI • Slalomul special de

• PE SCURT•

la Livigno (Italia) a revenit su
edezului Ingmar Stenmark, ur
mat de H. Hinterseer (Austria), 
Gros și G. Thoeni (ambii Ita
lia).

TENIS © Rezultate din „Cu
pa Davis": la Ciudad de Mexi
co, Mexic — Canada 3—2; la 
Karaci. Pakistan — Indonezia 
3—2. © Finala turneului de la

Tokio a fost cîștigată de John 
Newcombe, învingător cu 7—5, 
4—6, 6—1 în fața lui Ken Ro
sewall. La feminin: Chris
Evert — Franțoise Durr 6—2, 
6—4.

TENIS DE MASĂ • Au luat 
sfîrșit întrecerile Campionate
lor internaționale ale Scandina- 
viei. Proba de simplu mascu
lin a fost cîștigată de suedezul 
Stellan Bengtsson, care l-a 
vins în finală cu 3—0 (13, 
19) pe Kjell Johansson. în 
nala probei feminine s-au 
tîlnit sportivele chineze 
Sin-yen și Cian Te-ying, victo
ria revenind primei cu 3—0 (20, 
12, 12). în finalele de dublu: 
Surbek, Stipancici (Iugoslavia) 
— Johansson, Bengtsson (Sue
dia) 3—2 (16, 17, —19 —12, 15); 
Cian Te-ying, Cen Ying (R.P. 
Chineză) — Liu Hsin-yen, Li 
Ming (R.P. Chineză) 3—0 (14, 
16, 18).

in- 
10, 
fi- 
în- 
Liu

Slovan — 18 p ; 2. V.S.S. — 16 p; 
3. Slavia — 16 p.

OLANDA (etapa a 13-a) î 
Twente Enschede — N.A.C. Bre
da 3—0 ; Eindhoven — Telstar 
0—0 ; M.V.V. Maastricht — Ajax 
Amsterdam 1—1_; Fcyenoord Rot
terdam — F. 
F. C. Utrecht 
ven 1—3 ; 
sior 0—2.
21 p ; 2. 
yenoord -

FRANȚA 
on — Nisa 1—0 ; Nantes — 
4—0 ; Bastia — Reims 2—0 ; 
yes — Nîmes 1—1 ; Nancy 
Lens 3—0 ; Strasbourg — 
Germain Paris 1—0 ; Sochaux 
Marsilia 3—0 ; Monaco — St. E- 
tienne 0—3 ; Avignon — Metz 0—1; 
Valenciennes — Bordeaux 1—1.
Clasament : 1. Nisa — 27 p ; 2. St. 
Etienne — 27 p.

BELGIA (etapa a 15-a) 
Malines 
White 
1—0 ; 
o—o ; 
2—4 ; 
F. C.

C. den Haag 4—1;
— P.S.V. Elndho-

Go Ahead — Excel- 
Clasament : 1. Ajax — 
P.S.V. — 19 p ; 3. Fe- 

• 19 p.
(etapa a 17-a) : Ly- 

Lille 
Tro-

st.

3. Metz — 25 p. 
: f. c.

Berchem 2—6 ; Racing 
Molenbeek — Waregem 

F. C. Liăge — Beveren 
Anvers — Standard Liege 
Lokeren — Ostende 

_. _. Bruges — Anderlecht 
Beringen — Racing Malines 
Beerschot — Cercle Bruges 
Louviere — S. K. 
Clasament : 1. F.
21 p (un joc mai 
keren — 20 p ;
19 p.

3—1;
3—2;
1- o;
2— 2;
2—0.Lierse

.C. Bruges — 
puțin) ; 2. Lo* 
3. Bevereu —

★
a La Sydney : Australia — ScL 

Olimpică a U.R.S.S. 2—3 (2—1).

GHEATA DE AUR'*zz
Iată clasamentul golgeterilor eu

ropeni, așa cum ne-a fost comu
nicat luni seara de redacția re
vistei „France-Football“ : 1. Gallis 
(VSS Kosice — Cehoslovacia) 18 
goluri în 17 etape ; 2. Gells (A- 
jax Amsterdam — Olanda) 17—13; 
3. DUDU GEORGESCU (Dinamo 
București — România) 16—15 ; 4. 
Beer (Hertha BSC) 16—16 : 5.
Posthumus (FC Lierse — Belgia) 
15—15.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
ALEXANDRIA. Cu _ victoria 

obținută în fața Emiliei Chiș, 
Margareta Mureșan domină 
startul turneului final al cam
pionatului național feminin de 
șah. După cinci runde ea con
duce în clasament. O surpriză 
a rundei a IV-a, victoria Eleo- 
norei Gogâlea obținută în fața 
maestrei internaționale Elisa- 
beta Polihroniade care, insă, în 
ziua următoare a reușit s-o în
vingă pe campioana națională 
de junioare Judith Kantor. 
După un start puternic, Ger
trude Baumstark a înregistrat 
trei egalități consecutive. Iată 
rezultatele de duminică și luni: 
Makai — Miroslav V?—Va Chiș
— Ghindă 'I2—'ll, Kantor — 
Teodorescu 0—1, Pogorevici — 
Răducanu V2—V2, Jicman — Go
gâlea 0—1 (întrerupte) ; Gogâ
lea — Polihroniade 1—0. Kan
tor — Jicman 1—0, Miroslav — 
Chiș 0—1, Ghindă — Pogorevici 
0—1, Baumstark — Teodorescu, 
Răducanu — Bogdan, Mureșan
— Makai remize (runda a 
IV-a); Polihroniade — Kantor

1—0, Chiș — Murcșan 0—1, Po- 
gorevici — Miroslav, Jicman — 
Baumstark, Ilie — Gogâlea re
mize, partidele Bogdan—Ghin
dă și Teodorescu — Răducanu 
s-au întrerupt (runda a V-a). 
în clasament, după cinci run
de, conduce Mureșan cu 3V2 p 
(din 4), urmată de Baumstark 
și Gogâlea cu 3'lt p (din 5).

SINAIA. După o zi de odih
nă, finala campionatului na
țional masculin a fost reluată 
cu întîlnirile rundei a Vl-a. 
Simbătă, Ciocâltea l-a întîlnit 
în partida amînată din prima 
rundă pe Vaisman. Disputa ce
lor doi maeștri internaționali 
s-a întrerupt, Ciocâltea avînd 
un pion în plus, într-un final 
de patru turnuri. Aseară, Vais
man a cîștigat la Kertesz, iar 
Reicher 
Ghițescu 
— Botez 
viei s-au 
lelalte s-au întrerupt. In clasa
ment, după șase runde, conduc 
Ghițescu și Pavlov cu cîte 4 p.

la Cheșcă. Partidele 
— Voiculcscu, Partos 
și Ciocâltea — Rado- 
terminat remiză. Ce-


