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Miercuri după-amiază to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat la ședința comună a 
Consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și ger
meni.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost in- 
timpinat cu îndelungi aplauze.

Lucrările au fost deschi
se de tovarășul Ilie Verdeț, 
care, în numele celor pre- 
zenți, a exprimat secretarului 
general al partidului profunde 
mulțumiri și via satisfacție 
pentru participarea sa Ia ședin
ța comună a Consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană.

Tovarășii Peterfi Istvan, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră, și Eduard Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă. au expus, apoi, sintezele 
lucrărilor plenarelor celor două 
consilii, care s-au întrunit, in 
ședințe separate, în cursul di
mineții, avind la ordinea de zi 
prezentarea și dezbaterea in
formărilor asupra activității 
desfășurate pină acum, precum 
și sarcinile de viitor și măsu
rile ce se impun pentru înfăp
tuirea lor.

în cadrul plenarelor de di
mineață și al ședinței comune 
de după-amiază au luat cuvin- 
tu> numeroși participant!.

Primit cu puternice și însufle
țite aplauze, a luat cuvintul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

In cuvintarea sa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
munca plină de abnegație a 
clasei muncitoare, a țărănimii, a 
intelectualității, a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire 
de naționalitate, a întregului 
nostru popor, care, intr-o depli
nă unitate, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, a 
înfăptuit cu succes prevederile 
planului cincinal, acționează cu 
hotărîre pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor Congresului 
al XI-lea, a Programului de 
făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism.

In acest cadru, secretarul ge- | 
neral al partidului a subliniat I 
că problema națională reprezin- * 
tă o parte a revoluției prolcta- . 
re, a construcției socialiste și I 
comuniste, a edificării unei vieți I 
noi in care fiecare cetățean, in
diferent de naționalitate, să se I 
bucure din plin de toate cu- | 
ceririle civilizației, să poată 
participa activ Ia făurirea pro- ■ 
priuiui său viitor, a societății I 
socialiste multilateral dezvolta- * 
ie. Subliniind că problema na
țională a fost pe deplin rezolva- I 
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu | 
a relevat totodată necesitatea 
de a se pune in centrul activi- I 
lății educația revoluționară a I 
tuturor cetățenilor, indiferent ’ 
de naționalitate, lupta impotri- ■ 
va influenței vechii societăți, a I 
vechilor concepții și mentali- ■ 
tăți, a oricăror forme de națio
nalism, astfel incit pretutindeni I 
să se acționeze in spirit revo- | 
luționar.

Realitatea — a arătat secre- I 
tarul general al partidului — I 
demonstrează pregnant justețea 
politicii marxist-Ieniniste a par- . 
tidului nostru in opera de fău- I 
rire a societății socialiste, care I 
a pornit de la legitățile și a- 
devărurire universal valabile, I 
dar și de Ia realitățile sociale, | 
naționale, istorice diu țara noas
tră, aplicînd acestea la condiți- ■ 
ile concrete din România. Tot- I 
odată, a subliniat tovarășul 1 
Nicolae Ceaușescu, viața de- . 
monstrează cu putere justețea I 
politicii marxist-Ieniniste a I 
partidului nostru și in proble
ma națională, care constituie o I 
parte a politicii generale, a re- | 
voluției și construcției socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
și-a exprimat convingerea că I 
ambele consilii — atît cel al oa- • 
menilor muncii de naționalitate 
maghiară, cît și cel al oameni- I 
lor muncii de naționalitate ger- | 
mană — vor acționa ca și pină 
acum pentru a-și aduce contri- | 
buția la unirea eforturilor j 
generale, sub conducerea orga- ’ 
nizațiilor de partid în înfăptui . 
rea politicii generale a partidu - I 
lui și statului nostru. 1

Urmărită cu viu interes, cu 
vintarea secretarului general al I 
partidului a fost subliniată cu | 
îndelungi aplauze.

Cuvintarea se va da publici- • 
lății. I

CUM APRECIAT! REZULTATELE
SEZONULUI PREOLIMPIC?

Am adresat întrebarea din titlu, Ia sfîrșitul sezonului atletic 
preolimpic și la începutul ultimei etape a pregătirilor în vederea 
J.O. de la Montreal, cîtorva dintre antrenorii care s-au angajat, 
alături de sportivi, în reprezentarea atletismului românesc la 
marea confruntare din vara viitoare. Iată răspunsurile primite :

IO AN BENGA : Apreciez că, 
in general, rezultatele Argenti
nei Menis au fost bune în 
1975 ; bune și nu foarte bune, 
chiar dacă cea mai lungă arun
care a sa, 67,88 m (obținută la 
începutul lui august, la Jocu
rile Balcanice, deci în perioada 
dorită) îi asigură în continuare 
locul secund în ierarhia mon
dială. Mai slabă decît în sezo
nul precedent a fost media 
concursurilor Argentinei dar 
este adevărat că nici nu ne-am 
propus o evoluție la nivelul

maxim în întreg sezonul com- 
petițional.

Cred că aruncarea discului 
este proba feminină care â pro
gresat cel mai mult în 1975. 
Există, la această oră, 6 atlete 
cu performanțe peste 66 m. La 
Montreal va fi mult mai greu 
decît la Miinchen. Totuși, se
riozitatea și ambiția Argentinei, 
experiența sa mai mare în 
concursuri grele vor fi hotărî- 
toare, cred, în atingerea obiec
tivului ales : o medalie.

MIHAI MARINESCU : Rezul
tatul lui Gheorghe Cefan,

...răspund antrenorii 
atleților „olimpici14

8:17,64 este, recunosc, peste ce 
am sperat noi la începutul a- 
nului și l-a adus pe elevul meu 
între fruntașii probei de obsta
cole. Cefan își datorează pro
gresul volumului foarte mare 
de muncă. Din ianuarie pînă în 
octombrie a parcurs în pregă
tire 5 655 km (in 1974, în tot 
anul a alergat 4 352 km) în 570 
de antrenamente. Cred, tot
odată, că eliberarea resurselor 
nevalorificate pină acum a fost 
stimulată și de creșterea spec
taculoasă a rezultatelor unui 
Gărderud sau Malinowski.

Cefan este conștient că la 
Montreal joacă marea carte a 
carierei sale sportive. Și-a fi-

(Continuare în pag. 2-3)

Preliminariile turneului olimpic de fotbal

FRANȚA-ROMÂNIA 4-0(!!), CONSECINȚA UNOR ERORI 
CONTINUE DE SELECȚIONARE, PREGĂTIRE Șl JOC

Primul joc al fotbaliștilor 
noștri in grupa preliminară 
pentru J.O. de Ia Montreal, dis
putat aseară cu formația olim
pică a Franței, la Blois, s-a sol
dat cu un eșec de proporții, 
l)—4, cu atît mai supărător, cu 
cît echipa parteneră, prin alcă
tuirea ei, era inferioară, necu- 
prinzînd unele valori certe ale 
fotbalului francez.

Relatările de la fața locului, 
primite după miezul nopții, a- 
‘ "'buie această lamentabilă com- 
por'sre incapacității jucătorilor 
introduși în echipă de a face 
față jocului avintat al adversa
rilor care le-a măcinat forțele, 
și i-au adus astfel în situația să 
primească trei goluri in ultima

A ÎNCEPUT CEA DE A Vl-a EDIȚIE A C.M. DE HANDBAL FEMININ

ROMÂNIA - JAPONIA 24-18 (12-8)

parte a intilnirii. Echipa a evo
luat lent, bătrinește, fără logică, 
fără nici o capacitate de a reac
ționa, mai ales după pauză, la 
acțiunile adversarilor. Golurile 
au fost primite cu ușurință 
mare, fundașii de margine, Ma- 
teescu, Lucuță și fundașul cen
tral Sameș greșind asemenea 
debutanților. Dar și alți jucători 
din echipă, mijlocași și înain
tași, n-au corespuns de fel, ca 
Bălăci și, în special, Mircea 
Sandu, care a fost sub orice 
critică, iar Dudu Georgescu, în 
nota ștearsă din ultimele parti
de.

GREȘELI DE SELECȚIONA
RE. PREGĂTIRE ȘI EVOLU
ȚIE INDIVIDUALA LAMEN
TABILA, lată cauzele acestei în- 
fringeri care vor dăuna enorm 
fotbalului nostru.

Este de neconceput cum an
trenorii echipei noastre repre
zentative, și, in primul rînd. 
Valentin Slănescu, au persistat 
cu încăpățînate in titularizări 
falimentare, cum de pe urma

jocurilor anterioare nu au tras 
nici o concluzie pentru rcvitali- 
zarea echipei cu jucători tineri, 
viguroși, de perspectivă din 
campionat, deși li s-a atras a- 
tenția atit in ședințele de lucru 
cît și în presă ! Ceea ce a fost 
clar pentru orice spectator de 
fotbal, de la portar, post pen
tru care nu s-a mai încercat 
nimic, deși există Ioniță și Ște
fan, adevărate revelații, sau pen
tru mijlocaș, post pentru care 
Boloni face anticameră de luni 
de zile etc, n-a fost înțeles de 
responsabilul echipei. Cum a fost 
posibil oare ca Mircca Sandu să 
fie menținut în echipă, făcin- 
du-i-se și Iui, dar mai ales fot
balului nostru, un mare deser- 
viciu, sau, cum Sătmăreanu II, 
cel mai constant jucător al anu
lui, a putut fi exclus din echi
pă, iar Bălăci, Înlocuit in meciul 
cu U.R.S.S., să mai fie titulari
zat ?

Acest rezultat supărător care

{Continuare In pao. a 4-a>

REZULTATE
• 0 PRIMĂ SURPRIZĂ : U. R. S. S. - R. 0. GERMANĂ 10-10 • REPRE- REPORTAJUL NOSTRU

Mărfi

R. D. Germana — U.R.S.S. 
10—10 (6—6) ; Cehoslovacia — 
Japonia 21—13 (10—3) : Iugo
slavia — Danemarca 16—9 (7—5).

Miercuri

Cehoslovacia — Norvegia 21 —12 
(11—6) ; România — Japonia 
24—18 (12—8) ; Ungaria — Da
nemarca 17—9 (7—6) ; Iugo
slavia — Tunisia 41—3 (20—2) ;
Polonia — R. D. Germană 6—24 
(4—9) ; U.R.S.S. - S U.A. 33-4 
(11-2).

PROGRAMUL DE AZi

GRUPA A (Vilnius) : Româ
nia — Norvegia ; GRUPA B 
(Rostov pe Don) : Ungaria — 
Tunisia ; GRUPA C (Kiev) : Polo
nia — S.U.A. întrecerile din serii 
se fnerfeie vineri cu etapa a 
Ul-a. Turneul final începe dumi
nică la Kiev.

Marți după-amiază au început 
la Vilnius, Rostov pe Don și 
Kiev întrecerile din grupele 
celei de a Vl-a ediții a Cam
pionatului mondial de handbal 
feminin. Din cauza condițiilor 
atmosferice nefavorabile, repre
zentativele României, S.U.A. și 
Tunisiei au ajuns cu întîrziere, 
astfel că Federația internațio
nală de handbal și organizatorii 
întrecerilor au decis reprogra- 
marea jocurilor acestor forma
ții din prima zi (marți) pentru 
joi 4 decembrie.

întrecerile din serii au debu
tai cu o surpriză : formația 
Uniunii Sovietice n-a reușit de-

ZENTATIVA ȚĂRII NOASTRE JOACĂ ASTĂZI CU NORVEGIA Șl MlINI 
CU CEHOSLOVACIA CU PASIUNEA, 4 KILOMETRI MAI DEPARTE

cit un meci egal (10—10) in 
partida cu selecționata R.D.

SIMONA ARGHIR

Il-a din cadrul celor trei serii. 
Reprezentativa României a ju
cat la Vilnius in compania echi
pei Japoniei. Victorie scontată 
a handbalistelor noastre — 
24—18 (12—8), la o diferență
mult mai mică, însă, decît ne 
așteptam. Marcată de oboseala 
ultimelor zile (lungi așteptări 
prin aeroporturi), selecționata 
țării noastre a acționat crispat, 
fără aplombul cunoscut. Porta
rul Elisabeta Ionescu a făcut un 
meci slab, comportarea ei fiind 
influențată și de lipsa de hotă
rîre și mobilitate a defensivei, 
în atac, echipa României s-a 
descurcat greu în fața unei apă
rări avansate, agresive, extrem 
de mobile. Japonezele, în evi
dent progres, au făcut poate cea 
mai bună partidă a lor din ulti-

Germane. în celelalte partide, 
rezultate scontate.

Miercuri după-amiază au fost 
programate întilnirile etapei a

(Continuare in pag. 4)I---------------------------
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Bata este o comună pitită 
între Mureș și Dealurile Lipo- 
vei. Poți ajunge la ea părăsind 
în dreptul Sâvîrșinului șoseaua 
națională, despicînd apoi, în- 
tr-o mașină, sat după sat, pe 
drumul de țară, cale de vreo 
15 km. Mai poți să-i calci ho
tarul și prin capătul celălalt, 
traversînd rîul cu podul pluti
tor, cu „brodul“ -*• cum îi spun 
localnicii. Nu de mult, minați 
de treburi la Bata, fără inten
ția unui reportaj anume, am 
lăsat în urmă podul de fier, 
îndreptîndu-ne spre ținta noas
tră, pe lingă gospodării boga
te, slalomînd printre cîrduri 
mari de gîște voinice, pe mu
chie de ogoare negre brăzdate 
de tractoare duduind. Deoda
tă, pe o tăblie indicatoare ci
tim „Țela“ și avem revelația 
bruscă a revelatorului teren de 
tenis rural plămădit aici (scri
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«ua as m «MM J r— — 1
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sesem despre el acum trei ani 
și mai bine) din pasiunea a 
doi profesori, transmisă rapid 
elevilor lor. Le-o născuseră is
prăvile lui „Țiri“ și Năstase, 
privite pe dreptunghiul de sti
clă al televizorului.

Peste 4 km ajungem în Ba
ta. Surpriză. Dincolo de gar
dul școlii zărim silueta pe care 
o cunoaștem, a profesorului de 
matematică Traiari Stoenescu, 
unul dintre dascălii care au 
pus rachete de tenis în mîi- 
nile feciorilor de țărani din sa
tul vecin. „Tovarășe director!" 
îl strigă doi prichindei și di
rectorul Stoenescu (am înțeles 
că între timp a promovat pe 
scară ierarhică, prin transferul 
la această școală) își apleacă 
statura masivă pentru a as
culta păsul celor doi elevi. 
După care, afabil, se îndreap
tă spre noi.

Apucasem să aruncăm o pri
vire scurtă în curte, căutînd, 
fără să vrem, copia terenului 
amenajat în bătătura școlii 
din Țela." Nu vedem decît pie
triș și răsaduri de grădină. 
Ne-am făcut atunci socoteala că 
omul se poate muta 4 km mai 
sus sau mai jos, fără să fie 
obligat să-și ia în valiză și o 
veche pasiune. Am mai cum
pănit rapid că, poate, noile

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
G VICTOR CIOCÂLTEA Șl MARGARETA MUREȘAN CONDUC 

ÎN CELE DOUĂ FINALE

înaintea turneului final al „Cupei F.R. Box“

DEȘI NECALIFICATĂ (ÎNCĂ), 
RAPID ARE PRIMA ȘANSĂ

ECHIPA NOASTRĂ I
UNU! EXAMEN (

Partida de rugby România — Frai
SINAIA. Faptul că a intîrziat 

două zile la concurs (venind 
din Iugoslavia) nu 1-ă împiedi
cat pe maestrul internațional 
Victor Ciocâltea să ia un start 
puternic în cea de a 39-a finală 
a campionatului național de 
șah. El a cîștigat întrerupta din 
runda întîi cu Vaisman, iar în 
runda a 7-a l-a învins pe Ilijin, 
reușind astfel un excelent punc
taj în primele 5 runde : 4*/2 
puncte. Dar, lupta este foarte 
strinsă în partea superioară a 
clasamentului, locurile fruntașe 
disputîndu-și-le mai mult de 
jumătate din concurenți !

Iată rezultatele : Ciocâltca-
Vaisman 1—0 (r. 1), Partoș-Voi- 
culcscu 1—0 (r. 3), L'ngureanu- 
I’artoș 0—1 (r. 4), Voiculescu- 
Ungurcanu 0—1, Butnaru-Urzi- 
că ’/2—V2, Cheșcă-Vaisman */2— 
</2 (r. 5), Ghindă-Ilijin 1—0, 
Stoica-Ott V2—*/2 (r. 6) — par
tide întrerupte.

Ilijin — Ciocâltea 0—1, Par- 
ioș — Mititelu 0—1, Cheșcă — 
Stoica 0—1, Ungureanu — Ghi- 
țescu, Ott — Ghindă, Kertesz— 
Keicher, Botez — Vaisman și 
Voiculescu — Urzică remize, 
partida Butnaru — Pavlov s-a 
întrerupt ; Radovici a fost li
ber (runda a 7-a).

Aseară, în runda a 8-a, cele 
6 partide încheiate au fost re

NUMEROASE CONCURSURI LA SCHI Șl SANIE
MULTE COMPETIȚII 

IN JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

Actuala ediție a „Cupei ti
neretului" a atras pe terenu
rile de sport și sălile din ju
dețul Caraș-Severin peste 10 000 
de participanți, care s-au în
trecut la 12 ramuri sportive în 
etapa de masă a competiției. 
Ninsoarea căzută în ultimele 
zile a prilejuit organizarea de 
concursuri la schi, săniuțe și 
patinaj. Astfel, la Caransebeș, 
elevii școlii generale nr. 2 și ai 
Liceului pedagogic s-au pre
zentat la o întrecere de să
niuțe în „Parcul Teiuș". Numă
rul total al participanților : 720. 
în orașul Bocșa, un alt con
curs, de astă dată de schi. Des
fășurat pe dealurile din jurul 
orașului, la start s-au aflat e- 
levii școlilor generale nr. 1 și 2. 
Un mare număr de participanți

CU PASIUNEA, 
4 KILOMETRI 

MAI DEPARTE...
(Urmare din pag 1)

îndatoriri au tocit entuzias
mul, au impus o incompatibili
tate la un nou asalt pe panta 
severă a muncii de pionierat. 
"Profesorul Stoeneșcu ne ghi
cește parcă gîndurile. Flutură 
din cap, chemîndu-ne după 
el. Trecem de bufet, dăm col
țul căminului cultural și ne o- 
prim în fața unui teren de... 
tenis.

— „Spre deosebire de cel din 
Tela, ne spune, acesta are Ioc 
pentru fugă, pe laturile lui, de 
7 m. Cu un metru mai puțin 
decît Ia „Centralul" de pe Pro
gresul. Credeți că m-am pre
dat? A fost, ce-i drept, ceva 
mai ușor de data aceasta, căci 
oamenii ne cunoșteau, n-au mai 
trebuit atîtea jalbe și audiențe. 
Ne-a sprijinit și CJEFS-ul și 
U.T.C.-uI și Consiliul județean 
al pionierilor și primarul Iosif 
Buculie. Mai mult, am obținut 
și o încăpere, „sala" noastră de 
sport unde iarna batem mingea 
la „zid". Pe aceste meleaguri, 
tenisul s-a înfiripat într-o mică 
tradiție. Au plecat deja de aici 
trei băieți care servesc „spor
tul alb" în divizia națională : 
Ionel Crișan și Mircea Paar, la 
U.T.A., Gheorghe Lăzăreseu Ia 
„Electrica" Timișoara. Și nu mă 
mulțumesc cu atît. Visez să an
trenez, chiar făcind naveta, și 
la Casa pionierilor din Lipova. 
Tenisul este pretențios, se or
ganizează anevoie, se deprinde 
greu, dar după aceea nu te 
mai saturi de el".

Am plecat din Bata, pe 
„scurtătură", căutînd șoseaua 
națională, cu „brodul" peste 
Mureș. La manivela lui se află 
moș Traian Petca. Ne descoase 
cu stăruință, ce facem pe aici, 
cu cine am vorbit, cu cîne 
ne-am socotit. Rostindu-i noi 
numele Iui Traian Stoeneșcu, 
moș Traian exclamă serios : 
„Aha, am și eu un nepot care 
joacă tenisu’ Ia Bata. Asta-i 
fain lucru!". 

mize : Ciocâltea — Ott, Ghin
dă — Cheșcă, Keicher — Bo
tez. Pavlov — Partoș, Mititelu
— Voiculescu și Urzică — Un
gureanu. S-au întrerupt întîl- 
nirile Stoica — Kertesz, Rado
vici — Ilijin și Vaisman — 
Butnaru.

In clasament conduce Cioeâl- 
tea cu 5 puncte din 6 partide 
(o amînată, cu Reicher, din 
runda a 2-a). urmat de Urzică, 
Mititelu, Pavlov 4’/i (1) din 8, 
Ghițescu și Ungureanu 4V2 din 
7, Partoș 4 (1) din 7, Ghindă 
4 din 7 etc.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte ; după-a- 
miază, runda a 9-a.

ALEXANDRIA. în finala fe
minină s-a disputat runda a 
6-a : Makai — Chiș 1—0, Ră- 
ducanu — Jicman 1—0, Ghindă
— Teodorescu 'I2—*/i, partidele 
Mureșan — Pogorevici, Baum- 
stark — Polihroniade, Kantor
— Ilie și Miroslav — Bogdan 
s-au întrerupt. Gogâlea a fost 
liberă. Ghindă a cedat între
rupta din runda a 5-a la 
Bogdan.

în clasament : Mureșan 3'/2 
(1) din 5, Teodorescu, Baum- 
stark, Răducanu 3V2 (1) din 6. 
Makai, Gogâlea 3'/a din 5 etc.

s-a înregistrat și la Oravița 
într-un concurs de săniuțe.

De asemenea, Consiliul ju
dețean al sindicatelor a orga
nizat, la Caransebeș și la 
Bocșa, două competiții pentru 
mineri și pentru lucrătorii din

„CUPA TINERETULUI"
transporturi, la tenis de masă, 
popice și șah. Pe echipe, IPEC 
Caransebeș și A.T.A. Bocșa au 
acumulat cele mai multe puncte.

La Reșița, într-un splendid de
cor de iarnă, elevii din școlile 
generale, licee și școli profe
sionale au fost mobilizați în- 
tr-o întrecere de cros. Din cei 
aproape 2 000 de concurenți cele 
mai bune rezultate le-au obți
nut reprezentanții școlilor ge
nerale nr. 7 și 8, ai Liceului 
nr. 3. (Doru GLĂVAN — 
coresp.).

LA GIURGIU, AMENAJAREA 
UNOR PATINOARE NATURALE
Pentru a da posibilitate u- 

nui număr cit mai mare de ti
neri să participe la concursu
rile de patinaj, în orașul Giur

Z7//V 704 TESPORTUR/LE
REZULTATE DIN DI
VIZIA B : MASCULIN :BASCHET

P.T.T. București — Mine-Energie 52—60 
(24—33), Politehnica II lași — Șc. sp. 
Ploiești 94-96 (45-51), Știința Petro
șani — Știința Mediaș 81—90 (32—43), 
K. S. Universitara Sibiu — C.S.U. Pi
tești 75-79 (42-36), Universitatea Cra
iova — Voința Timișoara 61—57 (32—31), 
Comerțul Tg. Mureș — Voința Zalău 
97—49 (37—18), Constructorul Arad - 
Universitatea II Cluj-Napoca 81—86 
(51—38), Sănătatea Satu Mare — Di
namo Oradea 56—76 (33—38), A.S.A. 
Bacău — Electrica Fieni 94—74 (50—35), 
C.S.U. Galați — Letea Bacău 90—56 
(40-31), U.R.E.M. București — Auto
matica 71-63 (33-33), Arhitectura -
Universitatea București 73—93 (28—47) ; 
FEMININ : A.S.E. București - Medici
na București 26—49 (15—30), Politeh
nica II București — Arhitectura 61—55 
(26—29, 49—49), Sănătatea Satu Mare 
- Voința Tg. Mureș 92-40 (40-21), 
Știința Mediaș - Carpați Sf. Gheor
ghe 80-4ț (32-17), Metalul Salonta - 
Constructorul Arad 85—71 (42—41), Vo
ința Oradea - Medicina Timișoara 
63-31 (38-15), Olimpia II București-
Universitatea București 60—58 (27—24). 
(Corespondenți : M. Doqaru, C. Dra
gan, Em. Suranyi, Gh. Cotrău, S. Bă- 
ioi, I. lonescu, T. Costin, C. Albu, D. 
Marincescu, I. Toth, I. lancu, V. Ște- 
fănescu, N. Tokacek, Z. Rîșnoveanu)

GIMNASTICĂ
Budapesta s-a desfășurat meciul de 
gimnastică modernă dintre echipele 
Borsodi Banyasz și Politehnica Bucu
rești, încheiat cu succesul gimnastelor 
românce, învingătoare cu 103,95—106,80 
p. La individual compus prima s-a 
clasat Ileana Drâgulin cu 28,10 p. 
Gimnasta româncă a terminat pe pri
mul loc și la toate cele 3 aparate.
klAKIHRAI ECHIPA MASCULINA nAIMUDAL DYNAMO BERLIN și-a 
început turneul în țara noastră ju- 
cînd marți cu Dinamo București (fără 
lucătorii din lot), victoria revenind 
oaspeților cu 22—19 (12—10). în conti
nuare, handbaliștii din R.D.G. vor 
juca azi cu selecționata secundă a 
țării, iar mîine tot cu Dinamo Bucu
rești.

HOCHEI ^a'™,XE 
nata de Juniori a țării noastre a sus
ținut trei partide de verificare cu divi
zionara A din localitate. Sport Club.

Mai este de disputat un sin
gur meci restanță, decisiv pen
tru desemnarea celei de-a pa
tra formații participante la tur
neul final al „Cupei F. R. Box" 
—, cea mai mare competiție pe 
echipe a țării. Simbătă. .de la 
ora 17,30, echipele Rapid Bucu
rești și Metalul Bocșa se vor 
întîlni în sala Grivița Roșie 
pentru a-și disputa meciul re
tur, cel ce va stabili pe cea 
de-a patra semifinalistă. După 
cum se știe, în prima partidă, 
disputată la Bocșa, rezultatul a 
fost favorabil gazdelor cu sco
rul de 24—20. Firește, ținînd 
seama de posibilitățile bucureș- 
tenilor de a alcătui o formație 
puternică, din care — după 
toate probabilitățile — nu vor 
lipsi Marian Lazăr, Gabriel 
Pometcu, Cornel Hoduț, Victor 
Zilberman, Ștefan Florea, Ma
rian Culineac, rapidiștii păs
trează suficiente șanse pentru 
a reface acest handicap.

Așa stind lucrurile, este de 
așteptat ca în turneul final, 
care se va disputa în sala Di
namo din Capitală, în zilele de 
11 decembrie (cele două semi
finale) și 13 decembrie (finala) 
să se întilnească Farul Con
stanța, B.C. Galați. B.C. Brăila 
și, probabil, Rapid București.

în ultimii ani, în finala com- 

giu s-au pregătit mai multe pa
tinoare naturale. Astfel că 
odată cu venirea timpului rece, 
au avut loc întreceri la Li
ceul „Ion Maiorescu", Liceul in
dustrial de construcții, Liceul 
industrial textil, Liceul 2, Li
ceul pedagogic și asociația 
sportivă „Cetatea".

în multe comune — Daia, 
Stoenești, Onccști, Izvorul, Go- 
goșari. Vedea, Băneasa — pe 
dealurile din apropiere au fost 
amenajate pirtii, unde s-au or
ganizat întreceri de sanie, la 
startul cărora s-au prezentat 
numeroși concurenți. (Traian 
BARBĂLATA — coresp.).

IN „PARCUL TRIVALE" 
DIN PITEȘTI...

în „Parcul Trivale" din Pi
tești s-au întrecut la săniuș și 
schi peste 3 000 sportivi. La start 
s-a prezentat un număr mare 
de concurenți, cele mai bune 
rezultate în mobilizarea tine
rilor le-au obținut asociațiile 
sportive „Argeșeana", „Voința", 
„Dacia" și „Tablierul", școlile 
generale nr. 10, 11 și 2, pre
cum si grupurile școlare profe- 
sion; I ’ de construcții si chimie. 
(P. RADULESCU — coresp.).

Toate trei jocurile s-au încheiat cu 
victoria echipei S. C. Miercurea Ciuc: 
11-4, 8-6 și 5-3.
fhirrr un nou concurs la 
irakul REȘIȚA, in bazinul de 25 
m din localitate, înotătorii de la 
Școala sportivă s-au întîlnit într-un 
concurs amical cu reprezentanții Șco
lii sportive din Timișoara. Cel mai 
bun rezultat l-a înregistrat tînăra 
Edith Puell, care a parcurs 100 m 
spate în 1:10,6 — rec. personal. Alte 
rezultate : L. Orei 60,6 — 100 m li
ber ; M. Ștefănescu 1:09,1 — 100 m 
spate ; Brigitte Prass 1 :24,6 — 100 m 
bras ; Renaie Lulay 1:23,8 — 100 m 
bras.

POi O ,N ULTIMA ETAPA a cam- 
pionatului Municipiului 

București pentru Juniori s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Școla
rul - Șc. sp. 2 3-2 ; Șc. sp. 1 -
Progresul 5—4; Dinamo — Rapid 3—1. 
In ,,Cupa 30 Decembrie", competiție 
organizată pentru formațiile de juniori 
mici : Rapid — Șc. sp. 2 3—0 ; Șc. 
sp. 1 — Școlarul 7-2 ; Dinamo - 
Progresul 8—4.

TENIS 
DE MASA

DIVIZIA A. Noi 
rezultate în cam

pionatul național : 
C.S.M. Cluj-Napoca — C. S. Arad 
II (f) 1—8 ; C.S.M. Cluj-Napoca —
C. S. Arad I (f) 2—7 ; Metalurgis
tul Cugir — Gloria Buzău 2—7.
Tip CLUBUL SPORTIV PETROLUL 
II iv PLOIEȘTI organizează, înce- 

pînd de mîine și pînă duminică, cea 
de a V-a ediție a „Cupei Petrolul" 
la arme cu aer comprimat, competi
ție cu caracter republican rezervată 
seniorilor și juniorilor. După cum ne 
spunea antrenorul ploieștean Laurian 
Cristescu, concursul constituie un pri
lej de verificare a stadiului de pre
gătire a trăgătorilor înaintea campio
natelor naționale de sală. Pe poligo
nul din Ploiești vor fi prezenți tră
gători din București (Steaua, Dina
mo, Olimpia, Metalul, Școala spor
tivă nr. 1), Brașov, Focșani, Arad și, 
evident, din Ploiești.

VOI FI F,NALA ..CUPEI F. R. V.“ V\-/LU5 (feminin). La lași are loc 
astăzi, de la ora 17.30, meciul tur 
dintre finalistele competiției. Penici
lina lași și Dinamo București (retu
rul este programat duminică în Ca
pitală). 

petiției au fost mereu prezente 
echipele Farul Constanța (deți
nătoarea trofeului) și B.C. Ga- 
lăți. Cele două cluburi au secții 
puternice, în care activează 
foști sau actuali campioni ai 
țării, boxeri cu o mare expe
riență competițională, ca Fare- 
din Ibrahim, Meniet Iuseim, 
Ion Adam, Augustin Iacob, 
George Agapșa, Alexandru 
Tîrboi, Ilie Dascălu (Farul). 
Petre Ganea, Mircea Tone, Ște
fan Duminică, Nicoiae Bute- 
seacă, Adrian Guțu, Sandu Tî- 
rîlă, Vasile Lehăduș (B.C. Ga
lați). Aceste două formații au 
și de data aceasta șanse apre
ciabile să se califice în finală.

Firește, nu trebuie minimali
zate posibilitățile pugiliștilor 
brăileni, care au dovedit în re
petate rînduri că știu să-și 
apere cu strășnicie șansele. 
Deși ■ în echipa brăileană nu 
figurează prea multe nume de 
rezonanță (fac excepție Niță 
Robu și Costică Dafinoiu), bo
xerii de la B.C. Brăila sînt 
excelenți combatanți, capabili să 
producă surprize.

Dar. elementul nou față de 
precedentele ediții ale „Cupei 
F.R. Box" ar îl prezența for
mației Rapid în turneul final 
(în cazul că va obține califica
rea). Dacă antrenorii rapidiști 
vor arunca in luptă întregul 
potențial al secției, echipa bu- 
cureșteană concurează cu șanse 
apreciabile la cîștigarea trofeu
lui. Căci, cele șase nume pre
zentate mai sus echivalează cu 
4—5 victorii în întrecerea cu 
oricare dintre celelalte partici
pante la turneul final. Cîți bo
xeri în țara noastră pot să-i 
învingă pe Zilberman, Pometcu, 
Lazăr, Hoduț, Florea sau Culi
neac ? Să așteptăm confrun
tările din sala Dinamo.

Mihai TRANCA

CUM APRECIAU 
REZULTATELE 

SEZONULUI 
PREOLIMPIC?

(Urmare 
din pag. I)

xat singur obiec
tivul : titlul olim
pic 1 Atletul bra
șovean este un 
model de tărie 
psihică. Atletul se 
detașează de se
menii săi datorită 
muncii. Iar cam
pionul este, în pri
mul rînd, tot re
zultatul muncii. 
Cefan este hotărit 
să muncească mai 
mult decît oricine!

ȘTEFAN POPESCU : Perfor- 
mahțele Nataliei Andrei sînt 
expresia bunei pregătiri efec
tuate. Natalia a cîștigat un ti
tlu european de sală ți unul 
mondial universitar. Și-a înde
plinit obiectivele de perfor
manță atit la 1 500, cit și la 
3 000 m. Unele greșeli de tac
tică în cîteva curse și lipsa de 
încredere în forțele proprii au 
privat-o de cifre și mai valo
roase. Experiența cîștigată in 
1975, creșterea volumului și 
intensității antrenamentelor, lu
crul pentru dezvoltarea vitezei 
— iată cîteva elemente care mă 
determină să afirm că Natalia 
se va bate la J.O. pentru o me
dalie. O consider capabilă de 
un rezultat în preajma recordu
lui mondial (4:01,4) la 1500 m !

ION SOTER : M-am ocupat 
de pregătirea a patru atleți 
componenți ai lotului olimpic : 
Virginia Ioan, Alina Gheorghiu, 
Carol Corbu și Erwin Sebes- 
tyen. Cu excepția Alinei Gheor
ghiu, revenită după o îndelun
gată absență, ceilalți nu și-au 
depășit performanțele anterioa
re. Am considerat că în anul 
preolimpic este bine să fii 
mai... discret, refuzînd hazar
dul, riscul.

De obicei sînt rezervat în 
pronosticuri. în privința Mon- 
trealului sînt însă optimist. Mă 
bazez pe marea dorință a spor
tivilor mei de a face tot ce 
este posibil pentru a se afirma.

ION VELICIU : La 10 000 m, 
Ilie Floroiu și-a îndeplinit, „la 
zecime de secundă" rezultatul 
planificat. îi cunosc cel mai 
bine posibilitățile și afirm că 
putea mai mult. Nu a avut însă

Pentru a patra oară în acest 
an, reprezentanți ai rugbyului 
nostru vor întîlni pe cei ai „co
coșului galic". După juniori, 
seniori (in cadrul campionatu
lui european) și „universitari", 
este rîndul reprezentativei de 
tineret a României să întîlneas- 
că, duminică, la Bourg-en- 
Bresse, formația similară a 
Franței.

Partida, a doua dintre aceste 
echipe (prima s-a disputat anul 
trecut la București, tinerii noș
tri rugbyști terminînd învingă
tori cu 13—3), a fost privită cu 
multă responsabilitate de antre
nori — I. Tuțuianu și E. De- 
nischi — cit și de jucători, cu
noscut fiind faptul că orice în- 
tilnire cu rugbyștii francezi este 
dificilă- Echipa noastră are în 
componența sa elemente care 
s-au afirmat în ultima vreme, 
punctul forte constituindu-1 îna
intarea — grea (750 kg.), cu 
cîțiva sportivi înalți (Malancu, 
Borș, Boroi), pe ale căror ca
lități de buni prinzători se mi
zează în tușe. în celelalte com
partimente, antrenorii se ba
zează pe forma bună a aripi
lor Burghclea și Aldea, a cen
trului Enache și fundașului Si- 
mion. Deocamdată, singurul 
semn de întrebare este legat 
de postul aripă linia a IH-a : 
Zafiescu sau Vlad ?

Așadar, care va fi XV-le 
care va evolua la Bourg-en- 
Bresse ?

SIMION (Grivita Roșie) — 
BURGHELEA (Știința Petro
șani). BIDIREL (Dinamo), E- 
NACHE (Steaua), ALDEA (Di
namo) — MARGHESCU (Di
namo). SUCIU (Steaua) — 
ZAFIESCU (Steaua) sau VLAD 
(Grivița Rosie), BORȘ (Dinamo), 
MURARIU (Steaua) — MALAN
CU („U“ Timișoara). BOROI 
(Dinamo) — CIOAREC (Stea- 

IOANA PECEC

ua). CAR Al 
IONIȚĂ (îl

Deci, o I 
jucători de I 
a determini 
nică să prii 
riozitatea j 
zării. „Prin 
— ne spunl 
țuianu — I 
măsură rea 
pregătire el 
Roșie conți 
ceasta. De I 
blu, jucătol 
plină tactici 
sferturi est 
era pînă 
holăriți să 
cit mai bill 
rugby de <1

în ceea 
franceză, el 
ță cîțiva ju 
nii cunoscul 
tru. EsteM 
Pesteil nlj 
chenique (1 
la grămada 
se), mijloca 
Barrau (Bl 
(Agen), ari 
se), linia al 
siers), ultli 
în XV-le d 
meciul sus 
R- F. Gern

Se antici 
bun nivel, 
rugbyști ad 
me compor 
printr-o ev] 
toate planu

Emori

ELISAB
cam

junioar

nici o cursă fără răspunderea 
locului 1

La Montreal, Floroiu va a- 
lerga 5 000, 10 000 m și... mara
ton. Va fi extrem de greu, va 
trebui să se prezinte foarte 
bine pregătit. Cunoscîndu-i par
ticularitățile fizice și psihice, 
socotesc că are nevoie de un 
program special de antrena
ment.

ALEXANDRU BIZIM : Cei 
mai buni elevi ai mei, Gheorghe 
Megelea (83,64 m) și Ioana 
Peccc (60,98 m) au progresat 
simțitor, apropiindu-se de gru
pul de elită. Megelea a cîștigat 
două concursuri de rezonanță, 
campionatele mondiale univer
sitare și semifinala „Cupei Eu
ropei", întrecînd adversari co
tați cu performanțe superioare. 
Amîndoi sînt capabili de rezul
tate și mai bune — ca și Eva 
Zorgo, alăturată recent. grupei 
noastre — și au posibilități de 
a intra în lupta pentru locurile 
fruntașe.

SILVIU DUMITRESCU: Ilea
na Șilai, Gheorghe Ghipu și 
Paul Copu au progresat în se
zonul preolimpic, deși nu am 
forțat cu ei programul de an
trenament. Această relaxare ne 
permite să abordăm ultima eta
pă, decisivă, a pregătirii de la 
un nivel ridicat al tuturor in
dicilor morfofuncționali. Toți 
trei lucrează cu speranța ...po
diumului olimpic. Visul poate 
părea unora irealizabil dar nu
mai un obiectiv greu accesibil 
te poate determina să faci to
tul pentru a-1 atinge !

VI. M.

întreceri» 
natelor nan 
care se del 
Capitală, d 
tereșante, I 
Ieri după-a 
pe arena I 
disputat cel 
de 100 lovii 
tat la o dl 
locurile pr 
talele din 
șase jucăto 
dalii și po 
cundă cu 
415 p. d. Dl 
na Vasile 
cu 447 p. d. 
taj al zile 
două manși 
Badea (Voi 
limpia Dr< 
rești) au c 
celor două 
prima zi p 
Lupta pent: 
între Badea 
finiș mai 1 
zat 423 p d, 
ținuse Bad 
vînd un re 
manșa I. a 
în ejasame 
arată astf 
badea (V 
pd (446 + 42 
(Larorngt I 
(437 +«3), 3 
pid Bucure; 
4. Eugenia 
șița) 840 p 
(Cetatea Gi 
Eva Mureș; 
poca) 831 p

La băieți, 
în frunte 
(Jiul Petrii 
(Olimpia B 
(Constructoi 
Siklodi (Ele 
res) 896 și 
Buc.) 879.' î
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special.

Tragerea 
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TÎRGOVIȘTE — 
SVECK VITA 1—0 (1—0). Parti
da amicală internațională dis
putată la Tîrgoviște, între divi
zionara B cu același nume și 
echipa bulgară Sveck Vita s-a 
încheiat cu victoria formației 
locale cu scorul de 1—0 (1—0), 
prin golul marcat de C. Sava 
(min. 10). (M. Avanu, coresp. 
județean).

• MECIURI RESTANTE DIN 
DIVIZIA B. Ieri după-amiază, 
la Tulcea și Oltenița, s-au des
fășurat meciurile restante ale 
etapei a XV-a și respectiv, a 
XlV-a din Divizia B, seria I 
și a Il-a. Iată rezultatele înre
gistrate: S.C. TULCEA — VI
ITORUL VASLUI 1—0 (1—0),
unicul gol fiind înscris în min. 
3 de către Stoicescu. Aproxi
mativ 2000 de spectatori au a-

mare uzu-sistat la un meci de 
ră, extrem de disputat (N. An- 
ghelidis-coresp.); Ș.N. OLTENI
ȚA — AUTOMATICA ALE
XANDRIA 1—1 (0—1). Cele do
uă goluri au fost marcate de 
jucătorii Potiugă, pentru oas
peți (min. 14), respectiv Rateu 
(min. 52). Echipa gazdă a do
minat mare parte din timp, ra- 
tînd foarte multe ocazii de a 
înscrie. (V. Țuguî-coresp.)

® POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — U.M.T. 1—4 (0—3)! în 
acest joc amical, desfășurat pe 
stadionul Progresul, antrenorii 
echipei Politehnica, Petrică Ra
dulescu și Constantin Radules
cu, au rulat întregul efectiv de 
jucători. Golul studenților a 
fost înscris de Bungău. (C. 
Crcțu-coresp.)

i de 
noștri 
bnfir- 
Irecut 
ă pe

I
I

IU I
I
I

ce !

SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI
Aseară, Comisia centrală de 

competiții și disciplină, luind în 
discuție abaterile comise de unii 
jucători din Divizia A, a hotărît 
următoarele sancțiuni :

0 Bălăci (Universitatea Cra
iova) și Iovănescu (F.C. Argeș) 
au fost suspendați pe o etapă.

0 Dobrin (F.C. Argeș), Cri- 
șan (Universitatea Craiova), OI- 
teanu (Sportul studențesc) și 
Batacliu (Universitatea Cluj- 
Napoca) au fost sancționați cu 
mustrare. La aplicarea pedepse
lor, ca de obicei, s-a ținut sea
ma și de antecedentele jucăto
rilor respectivi.

0 Alți trei jucători, Pexa 
(Universitatea Cluj - Napoca), 
Mateescu (Dinamo) și Ciugarin 
(Sportul studențesc), care au a- 
cumulat cite trei cartonașe gal
bene, au fost suspendați pe o 
etapă, conform regulamentului.

0 Al treilea cartonaș galben 
l-au primit și jucătorii Strîm- 
beanu (Universitatea Craiova), 
Cazan și Grigore (Sportul stu
dențesc) și Porațchi (Universi
tatea Cluj-Napoca), dar acestea 
n-au fost validate, fotbaliștii 
respectivi fiind trecuți, în con
tinuare, în evidență- cu cîte 
două cartonașe galbene.

Reprezentanta județului Dîm
bovița în Divizia B, echipa C.S. 
Tîrgoviște, anunța încă din edi
ția trecută a campionatului — 
prin comportarea ei meritorie 
— că in noul campionat își va 
pune serios candidatura la pro
movarea 
iată că 
înaintea 
toamnă, 
pe locul 
puncte), 
(Progresul București), dar 
un joc mai puțin disputat. Că
rui fapt se datorește 
frumoasă ascensiune a 
țieî dimbovițene 1

„In primul rind — ne . 
tov. Gheorghe Radulescu, pre
ședintele clubului, pe toată fi
liera. de la seniori pină la co
pii, atenfia și sprijinul organe
lor locale s-au făcut vizibil 
simțite. A fost substanțial îm
bunătățită baza materială. Ca
pacitatea stadionului Municipal, 
pe care ne susținem activitatea, 
a fost suplimentată, încă din 
vară, cu 3 500 locuri, astfel că. 
la ora actuală. în tribune pot 
lua loc 9 000 de spectatori. De 
asemenea, s-au construit ves
tiare moderne, dotate, printre 
altele, cu cameră de oxigenare 
și saună, necesare refacerii ju
cătorilor după efort. Paralel cu 
aceste noutăți, care în mod fi
resc au creat un climat bun de 
lucru, s-a modificat structural 
și conținutul procesului de in
struire, la toate eșaloanele. La 
seniori, încă din perioada pre
gătitoare de vară, antrenorul 
Nicolae Tătaru a dublat durata 
lecțiilor de pregătire. Ele au 
un conținut bogat și variat, 
fapt care a contribuit la ridica
rea gradului de instruire a ju
cătorilor. reflectat prin joc de 
calitate și rezultate mulțumi-

în prima divizie. Și 
acum, cu două etape 
încheierii sezonului de 
C.S Tîrgoviște se află 
III în clasament (21 
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VASILE SUCIU E MEREU
Zilele trecute, revedere cu 

Vasile Suciu, portarul echipei 
Sportul studențesc. Locul de 
întîlnire, salonul 8 din pavilio
nul de ortopedie al Spitalului 
Brîncovenesc. Internat aici, 
după accidentul de autocar, de 
la începutul lui octombrie, a- 
cest fecior de moț, cu ochi 
căprui, catifelați, ne-a întâm
pinat cu același zîmbet cald .și 
cu aceeași robustețe cu care 
ne-a obișnuit pe teren. De n-ar 
fi blocat în acest pat ai zice 
că nimic nu i s-a întîmplat. 
Dialogul s-a înfiripat firesc, 
pe nesimțite. Suciu are strălu
ciri în priviri, vorbește domol, 
sincer. Nu scapă prilejul să ne 
facă o demonstrație a articula
ției piciorului stîug.

IVJiercuri (n.r. — ieri) mi sc 
va da ghipsul jos, spune Suciu. «»•_.----- j---- * a maj sța ,nc5

mult. Dcge-

peste 100 de candidați care au 
spus prezent într-un moment 
de grea cumpănă), oameni din 
conducerea clubului universitar, 
jucători, simpatizanți cunoscuți 
— printre ei și Tache Macrj — 
și necunoscuți, mulți, foarte 
mulți, cărora Suciu ie aduce 
mulțumiri pentru tot ceea ce 
au făcut. Printre ei mai numă- 
rîndu-se și handbalistul inter
național Cristian Gațu care i-a 
adus aici un minitelevizor

ACELAȘI5 • ••

zis că voi spune adio gazonu
lui. Opt luni am luptat atunci, 
antrenîndu-mă singur, poate 
ignorînd orice regulă medicală 
și... restu] il cunoașteți. Numai 
eu știu ce luptă am dus cu 
mine însumi. Și pină la urmă, 
sportul... a învins.

...Urîndu-i lui Vasile Suciu 
însănătoșire grabnică și o reîn
toarcere apropiată în lumea 
fotbalului, am plecat din sa
lonul 8 purtînd imaginea acelui

anșă, 
idea
'udor 
hâdă

Al.
Mu- 
jința 
nuă.
ÎN

I
î
i

Piciorul drept va 
suspendat, dar nu 
tele le mișc, simt totul. Mi s-a 
spus că în a treia 
acestei luni voi 
Așadar, vedeți că mă simt bine.

Discutăm despre campionat^ 
despre echipa reprezentativă de 
fotbal, despre multe altele. Su
ciu e la curent cu totul, pen
tru că se simte în permanență 
pe’ terenul de sport.

Pe o filă din cartea vieții lui 
Suciu au apărut oameni în ha
late albe, profesor doctor do
cent Aurel Denischi și doctor 
Dinu Antonescu — renumiți 
chirurgi ortopezi, adevărați es
teticieni în materie —■ surori, 
anesteziști, 15 studenți donatori 
voluntari de sînge (aleși din

decadă a 
fi acasă,

Suciu așteaptă cu încredere

toare. Nu a fost omisă nici la
tura moral-educativă. Edificator 
in acest sens, este faptul că în 
toate etapele disputate pînă a- 
cum nu am avut decît un caz 
izolat de indisciplină. Este vor
ba de jucătorul Gli. Dumitru, 
suspendat o etapă pentru acu
mularea a trei cartonașe gal
bene".

Concomitent cu prima forma
ție, în cadrul clubului își des
fășoară activitatea și centrul de 
copii și juniori, care ființează 
din anul 1969 și de unde, pe 
parcursul anilor, și-au luat dru
mul spre echipe divizionare o 
serie de elemente talentate. Sub 
îndrumarea pricepuților antre
nori Eugen Popescu și Constan
tin Iacob, aici au deprins tai
nele fotbalului și s-au format 
ca jucători de performanță — 
chiar și înaintea înființării cen
trului amintit, dar mai ales 
după — internaționalul Cornel 
Dinu (Dinamo). Turcu (F. C. 
Constanța), Grigore (Sportul 
studențesc). Stănescu (Electro- 
putere Craiova), Harapu (Gloria 
Bistrița) și alții, ca să nu mai 
vorbim de pleiada de tineri de 
perspectivă promovați în lotul 
primei echipe locale, cum sînt 
Ene, Popescu, Sava sau Eco- 
nomu.

împlinirile tîrgoviștenilor sînt 
legate și de existența unui cli
mat sănătos de lucru, reflectat 
printr-o unitate sufletească în
tre conducători, antrenori și ju
cători. Pornind de la această si
tuație, nu trebuie să surprindă 
afirmația tov. Florin Rădulescu 
— vicepreședintele clubului —, 
care ne-a destăinuit dorința co
mună a tuturor factorilor care 
concură la bunul mers al acti
vității ca C.S. Tîrgoviște să 
poată promova în sezonul viitor 
în Divizia A, eșalon în 
mai participat, de altfel, 
ția 1964/65.

Printre intențiile de 
ale tîrgoviștenilor, la loc 
frunte se mai află : 
capacității tribunelor cu 
5 000 de locuri, înființarea 
club al suporterilor cu cît 
mulți membri susținători 
ceea ce ni se pare foarte 
portant, întinerirea substanțială 
a lotului 
movarea 
pectivă, 
județului 
copii și 
tește de 
prim nucleu compus din Pitaru, 
Martin, Kallo III, Dinu și Pe- 
nescu, jucători formați în pe
piniera proprie, sînt gata să în
tregească, rîndurile lotnJui pri
mei formații pentru returul 
campionatului.

, Iată cîte intenții frumoase, 
cîte preocupări de prim ordin 
sînt prezente în activitatea clu
bului din Tîrgoviște, a cărui 
dorință este promovarea în Di
vizia A.

care a 
în edi-

viitor 
de 

extinderea 
încă 
unui 
mai 

Și. 
im-

de jucători, prin pro- 
unor elemente de pers- 
provenite din raza 
si de la centrul de 

juniori, atașate sufle- 
culorile clubului. Un

Gheorghe NERTEA
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Milea Dumitru din Roman-Neamț 
cîștigă fiecare cîte un premiu 
de 30.569 lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 3 

DECEMBRIE 1975 :
FOND GENERAL DE CÂȘTI

GURI : 1.874.960 lei din care : 
1.147.248 iei REPORT. Extragerea 1: 
-1 13 19 35 6 21. Extragerea

43 14 5 27 12.
CÂȘTIGURILE TRAGERII 

2“ DIN 23. XI. 1975 :
Categoria 1 : 2 variante 

cîștigă cîte 1 autoturism 
1 300“ ; Categoria 2 : 9.00 variante 
a 7.278 lei, Categoria 3 : 21,00 va
riante a 3.119 lei. Categoria 4 : 
130,75 variante a 501 lei, Categoria 
5 : 345,25 variante a 200 lei, Cate
goria 6 : 2383.50 variante a 10n lei. 
REPORT CATEGORIA I : 5.256 lei.

Participants RACILA MIHAI, 
din Buhuși — Bacău și OPROIU 
GHEORGHE din București au cîș- 
tigat fiecare cîte 1 autoturism 
„Dacia 1 300".

a H-a

.LOTO

a 25%
„Dacia

apropiata restabilire
Foto : Dragoș NEAGU

SIs • •• CLASAMENTUL
Orice clasament are secretele 

lui. Și prima explicație o repre
zintă, dincolo de toate, forma de 
moment sau de durată a echi
pelor din respectiva competiție. 
Dar această formă sportivă e de
terminată și ea de multe alte 
elemente și, în special, de pre
gătire și de fondul valoric, de 
măiestria tactică a antrenorilor 
și de... stabilitatea formațiilor de 
bază aflate în competiție. Cla
samentul își găsește explicații și 
interpretări și din acest punct 
de vedere, al formulei de echi
pă, utilizată de cele 18 echipe 
de Divizia A în etapele de pină 
acum.

Ar fi 
mințim 
Steaua, 
echipe 
puțini 
„runde4 
resant este faptul că Steaua a 
prezentat o formulă de echipă 
în care, numărul titularilor per- 
manenți a gravitat în jurul ci
frei 9. Ar fi, credem, și aceasta, 
o explicație a frumoasei compor
tări. Pentru foarte mulți, Poli
tehnica Iași reprezintă marea re
velație a sezonului. Să nu existe 
oare nici o legătură între deți
nerea locului III și faptul că 
această tînără echipă, pe care 
antrenorul Ilie Oană încearcă să 
o sedimenteze, a folosit doar 18 
jucători, iar Romilă II și Simio- 
naș, adică „axa centrală*4 • 
„ll“-lui ieșean, n-au lipsit o se
cundă din cele 1.350 de minute 
disputate ?...

La polul opus întîlnim pe 
Sportul studențesc, F. C. Con
stanța și Politehnica Timișoara, 
ale căror realizări se află sub 
cota speranțelor suporterilor lor, 
dar și a posibilităților reale. Să 
ne gîndim că aceste trei echipe 
dețin recordul folosirii celui mai 
mare număr de jucători în eta
pele de pînă acum (cîte 23 și 
22). Sigur, asemenea cazuri pot 
fi explicate și prin numărul ac
cidentărilor... neplanificate sau 
al etapelor de suspendare. Une
ori. numărul mare de jucători 
utilizați e explicat și de țelul 
urmărit de unii antrenori (afir
marea talentelor autentice), ceea 
ce poate reprezenta, firește, 
argument. Important este însă 
încercările de titularizare și 
alcătuire a unor cupluri noi 
se bazeze atît pe necesitățile 
chipei cît și 
preciate în 
Ceea ce nu 
lă de lucru 
vizionare A.

Formula de echipă 
privită ca un paradox, dacă ne 
vom referi la U.T.A. Acceptă 
formație a folosit 
cătorl (împărțind 
Steaua), și ea se 
„zona minată44 ! 
loarea reprezintă 
rlu, iar formula

semnificativ, poate, să a- 
în acest sens, ca liderul, 
este una dintre cele două 
care a folosit cei mai 

jucători (17) In cele 15 
‘ disputate. Și mai inte-

un 
ca 
de 
să 
e- 
a-pe valențele just 

privința achizițiilor, 
prea a fost o regu- . 
în cazul multor di-

poate fi

____ . Această 
numai 17 ju- 

recordul cu 
află, totuși, în 
Semn că va- 
primul crite- 

__ _ __ ________ de echipă nu 
poate substitui fondul principal 
de calități, ci dimpotrivă, ea 11 
poate dezvolta prin stabilitate f?i 
omogenizare. Și. în această di
recție, a înlocuirilor din mers 
sau din start, U.T.A. vine și 
spune că șl aceste schimbări își 
au timpul lor !...

Am vrea să credem că cele 
15 „runde" dc pină acum pot 
reprezenta o Interesantă expe
riență, utilă fiecărui antrenor, 
tentat să schimbe mereu /?eva 
sau să rămînă fidel unei idei 
de joc. (M.M.I.).

NOTĂGAZDE SI... GAZDE
Reîntorcîndu-se la 

Suciu ne face, in finalul 
tei, o mărturisire i

— Medicii afirmă că nu 
deloc exclusă posibilitatea 
mă reîntoarce pe terenul 
sport, bineînțeles într-un viitor 
nu prea îndepărtat.

— Și tu ce crezi ?
— Eu ? Cred în mine. Amin- 

tiți-vă că în anul 1964, în întîl- 
nirea de campionat cu Univer
sitatea Craiova, în preajma ple
cării reprezentativei la turneul 
fina] al J.O. de la Tokio, am 
suferit o dublă fractură des
chisă, la același picior drept, 
azi imobilizat. Mulți mi-au pre-

fotbal, 
vizi-

este 
de a 

de

băiețandru care, cu aproape 15 
ani în urmă, prin acea memo
rabilă finală de cupă cîștigată 
— cu Arieșul Turda — în fața 
Rapidului, anunța o mare ca
rieră sportivă. Realizată prin 
muncă, prin autodepâșire și o 
voință extraordinară de-a lun
gul anilor, începînd cu cîștiga- 
rea primului titlu de campioni 
U.E.F.A. la juniori și continuînd 
cu un alt titlu de campion 
național, cu cinci cupe, obți
nute sub culorile echipei Stea
ua, cu alte nouă finale de cupă 
și atîtea altele...

Stelion TRANDAFIRESCU

DUM3NICA, IN CAPITALA
Partidele de Divizia A pro

gramate duminică în 
se vor desfășura pe stadioane 
diferite, după cum
Sportul studențesc — U.T.A. pe 
stadionul Republicii, de la ora 
14 (întîlnirea formațiilor de ti- 
neret-speranțe este programată

Capitală

urmează t

pe stadionul Politehnica, de la 
ora 10); Rapid — Jiul, pe sta
dionul Giulești, tot de la ora 
14. în deschidere, de la ora 12, 
se vor întîlni formațiile de ti- 
neret-speranțe ale celor două 
cluburi.

Meciul restanță din etapa a 
10-a a Diviziei A, Sport Club 
Bacău — Sportul studențesc, s-a 
disputat, duminică, în condiții 
deosebite. In această zonă a ță
rii a nins foarte mult. Decorul 
de iarnă grea l-am întîlnit șl la 
stadionul ,,23 August" din Ba
cău. Pe marginea terenului erau 
nămeți de zăpadă. Datorită u- 
nor eforturi organizatorice con
siderabile, spațiul de joc a fost 
curățat de stratul de zăpadă de 
peste o jumătate de metru. Or
ganele sportive, cu sprijinul larg 
al școlilor, au reușit să asigure 
condiții optime pentru disputa
rea partidei. Astfel, terenul fără 
pic de zăpadă pe el, ambiția 
echipelor și arbitrajul bun al 
lui N. Cursaru (care, împreună 
cu M. Marinciu și I. Honig, au 
depus eforturi serioase pentru a 
ajunge la Bacău, în condițiile în 
care circulația era afectată de 
starea vremii), au făcut ca jocul 
să satisfacă. De fapt, duminică, 
gospodarii băcăuani au dat un 
adevărat examen, căci, în ace
eași zi, au fost programate me
ciuri pe trei terenuri. Toate trei, 
Insă, s-au prezentat în condiții 
foarte bune, și cel de la Letea, 
unde s-a jucat meciul de Divizia 
C Letea — Locomotiva Adj ud. și 
cel din Parc, unde s-a disputat 
întîlnirea echipelor de tineret- 
speranțe. Aici, în cabine, am gă
sit căldură, ambianță plăcută.

Am dat acest exemplu pen
tru că în alte locuri s-a întîm-

plat cu totul altfel. La Tg. Se
cuiesc, de pildă, după cum ne-a 
transmis M. Fazeltaș, corespon
dentul nostru din Baraolt, la 
jocul de Divizia C Metalul Tg. 
Secuiesc — Minerul Baraolt gaz
dele au omis îndatoriri elemen
tare. „în timp ce in vestiarul 
echipei locale era cald, ne-a 
transmis corespondentul nostru, 
cel rezervat oaspeților era neîn
călzit. Nu se făcuse nici un pic 
de foc și jucătorii de ia Minerul 
au rămas, in pauză, pe teren". 
Iată un caz aproape fără pre
cedent, deși și oaspeților (nor
mele elementare de ospitalitate 
o cer) li s-ar fi cuvenit. în a- 
ceste condiții, și un ceai cald.

Duminică se va disputa o nouă 
etapă la toate eșaloanele. Este 
necesar ca organizatorii să ia 
măsuri pentru ca terenurile să 
se prezinte în cele mai bune 
condiții de joc. De asemenea, 
ținîndu-se seama de condițiile 
încă dificile de transport în a- 
numite zone, se impune ca dele
gările arbitrilor să se facă cu 
mal multă chibzuință. Duminica 
trecută, I. Honig a venit la Ba
cău tocmai de la Arad, cu pre
țul unor eforturi 
timp ce alți arbitri 
țe mal scurte nu 
gramați, deși nu
nici etapă de Divizia A.

Constantin ALEXE

deosebite, în 
de la dlstan- 
au lost pro- 
s-a disputat



Năstase i-a învins pe Orantes și Panatta

FINALELE TURNEULUI
PREOLIMPIC DE BOX

STOCKIIOLM, 3 
tinuat întrecerile 
Vl-a ediții a „Turneului cam- 
pionilor** (Masters), care înche
ie sezonul internațional de te
nis pe acest an.

In turul doi, Ilie Năstase l-a 
întilnit pe campionul spaniol 
Manuel Orantes, in fata căruia 
a obținut victoria, la scorul de 
3—6, 6—4. 6—4. In cadrul a- 
celeiași grupe („albă"), Arthur 
Ashe a dispus de Adriano Pa
natta cu 7—5, 6—3. Partida As
he — Năstase din primul tur, 
întreruptă în setul decisiv la 
scorul de 4—1 pentru tenisma- 
nul american, a fost adjudecata 
acestuia, în urma unei ședințe 
care a analizat condițiile sus- 
oendării jocului după un servi
ciu al lui Năstase care a produs 
proteste și retragerea ambilor 
jucători.

— Au con- 
celei de a

In a doua grupă 
favoriții continuă 
ze puncte. Guillermo Vilas l-a 
întrecut cu 6—4. 6—0 pe Ra
ul Ramirez, iar Bjorn Barg a 
dispus cu 6—2. 6—2 de Harold 
Solomon. Iiie Năstase a între
cut aseară pe italianul Panatta 
cu 2—1 (7—6, 3—6, 6—0), iar 
Solomon a dispus de Ramirez 
cu 5—7. 6—3, 6—3.

Iată clasamentele celor două 
grupe, înaintea ultimului tur

GRUPA I: 1—2 A. Ashe și I- 
Năstase 2 v., 3. M. Orantes 1 v. 
4. A. Panatta — 0 v

GRUPAII: 1—2. B- Borg și 
G. Vilas — 
1 v. ; 4. R.

A început 
cu două 
Fassbender, 
fried. Ramirez 6—4, 6—4 ; Ste
wart, McNair — Orantes, Gis
bert 6—0, 6—3.

(,,albastră"), 
sa acumule-

2 v., 3. H. Solomon 
Ramirez 0 v.
și proba de dublu, 
rezultate-surpriză ; 
Pohmann — Gott-

Franta - România 4-0
(Vrmare din pag. I)

scufundă o corabie ce s-a clătinat 
primejdios toată această toam
nă a anului 1975, dar s-a sal
vat mereu, ca prin miracol, 
pune problema reînnoirii totale 
a echipei reprezentative de fot
bal, la toate eșaloanele ei. O 
selecționată tinără, viguroasă, 
combativă, care să fie folosită 
ia Scoția și apoi pregătită, în 
continuare, pentru a încerca, 
eventual, să mai 
de ultimă oră in 
pică !

obțină șanse 
grupa olim-

In urma acestui 
samentul grupei 
astfel :

meci, 
se pr

1. Franța
2. Olanda
3. România

2 2 0
1 0 0
1 0 0

0
1
1

7—2 4
2—3 0
0—4 0

Fran-următoare
(25 februarie
— Franța (24 

Olanda —

Mociurile 
ța — Olanda 
1974) ; România 
martie 1976) ; 
România (6 aprilie 1976) ți 
România — Olanda (14 opri- 

a lie 1976).
Reamintim câ echipa clasata 

pe locul 
lifica in 
de vară

I în grupa se va ca- 
turneul final al J. O. 
de la Montreal.

3 (prin telefon). Pe 
Municipal
desfășurat

cis. Finalul reprizei a aparținut 
cu autoritate gazdelor, care au 
beneficiat de citeva situații fa
vorabile, reușind în min. 43 să 
deschidă scorul prin FERNAN
DEZ. Acesta a șutat puternic și 
mingea a deviat din piciorul lui 
Sameș in plasă, surprinzindu-1 
pe Moraru. In minutul următor, 
Troi și apoi Dudu Georgescu 
au ratat cu poarta goală,

La reluare, jucătorii francezi 
domină și mai autoritar, apă
rătorii noștri comit dese erori 
in apărare și primesc — sur
prinzător — încă trei goluri, toa
te marcate de RAUYER în min. 
64, 72 și 89. In ultima parte a 
jocului echipa noastră olimpi
că nu a făcut altceva decît să 
se apere, oferind astfel gazde
lor în permanență inițiativa și 
posibilitatea de a realiza un 
scor aproape incredibil.

Arbitrul John Homwood (An
glia) a condus foarte slab for
mațiile :

FRANȚA : Larrieu — Cha- 
zottes, Pottier, Stassiewicz, 
Meynieu — Fernandez, Platini. 
Rubio — Rauyer, Schaer, A- 
misse.

ROMANIA : Moraru — Ma- 
teescu, G. Sandu, Sameș, Lu- 
cuță — Dinu, Iordănescu, D. 
Georgescu — Troi, M. Sandu 
(min. 62 Bălăci), Lucescu (min. 
73 Hajnal).

ARUNCAREA
discului este una 
în care a fost în- 
ultimii ani și cu 
1975, un impresio- 

Perfor-

DISCULUI

BLOIS, 
stadionul 
tate s-a 
seara, meciul dintre 
tele olimpice ale 
României, din cadrul 
riilor J.O.

Intîlnîrea s-a încheiat, în mod 
surprinzător, cu o înfrîngere 
usturătoare a reprezentativei 
noastre de fotbal, 4—0 (1—0) în 
favoarea gazdelor. La Blois, fot
baliștii noștri au greșit accep- 
tind un joc de clan și au cedat 
fizic in ultima jumătate de oră, 
primind trei goluri.

în fața celor 10 000 de spec
tatori, pe o vreme rece și un 
teren alunecos, reprezentativele 
olimpice ale celor două țări au 
început meciul, practicînd mai 
mult un joc de tatonare, desfă
șurat la mijlocul terenului, cu 
puține faze de poartă. Prima 
acțiune ceva mai clară s-a de
rulat în min. 14, cînd Dinu l-a 
găsit bine pe Troi cu o pasă 
lungă, dar ultimul, după o cursă 
solitară, și-a prelungit balonul 
și portarul gazdelor a interve
nit. O altă ocazie bună s-a 
consumat și în min. 18. cînd 
Dinu a șutat de la 12 m impre

din locali- 
miercuri 

selecționa- 
Franței și 
prelimina-

Mihai IONESCU

Aruncarea 
din probele 
registrat, in 
precădere în 
nani salt de calitate, 
manta de 60 metri, care, nu cu 
multă vreme în urmă, repre
zenta o graniță de referință, 
greu de depășit, a 
tâzi ceva aproape 
moment ce nu mai 
de atlete au izbutit 
peste 60 m în acest sezon. De 
notat, de asemenea, că a cres
cut valoarea generală a perfor
manțelor, după cum se poate 
lesne constata din tabelul ală
turat și că, în acest an, recor
dul lumii a trecut de 70 metri !

Marea favorită a aruncării 
discului la Montreal rămîne 
campioana de la Miinchen, re
cordmana mondială Faina Mel
nik. Neînvinsă din 1972 — cu 
puțin timp înaintea J.O. ea a 
fost întrecută, la Miinchen, de 
Argentina Menis — Faina Mel
nik (născută în 1945) a 
tățit de mai multe ori recordul 
mondial. Din 1971, de 
sinki cînd a devenit 
prima oară recordmană a lumii 
(64,22 m), atleta sovietică a a- 
dăugat recordului mondial 
mai puțin de 6 m, ceea ce 
prezintă foarte mult.

Dacă în privința primului 
a medaliei de aur, treburile 
a fi rezolvate de pe acum,' în 
schimb pentru celelalte două 
poziții ale podiumului olimpic 
candidează un grup destul de 
mare de aruncătoare. Intre a- 
cestea : Sabine Engel (n. 1954), 
Maria Vergova (n. 1950), Ga
briele Ilinzmann (n. 1947), Car
men Rotnero (n. 1951) și cam
pioana noastră Argentina Me
nis (n. 1948). Anul acesta, cu 
prilejul diferitelor concursuri 
în cadrul cărora și-au măsurat 
forțele, n-a apărut clar supe
rioritatea vreuneia dintre ele. 
Este drept, Argentina Menis 
deține cel mai bun rezultat in
tra aruncătoarele acestui grup, 
și citeva victorii directe asupra 
unora dintre ele, dar tot așa 
Vergova sau Hinzmann au în
trecut-o pe 
Montreal (66,20 m
Ziirich (65,50 m — 64,40 m), a 
doua la Nisa (64,72 m — 63,60

devenit as- 
comun din 
puțin de 25 
aruncări de

îmbună-

la Hel- 
pentru

nu 
re-

loc, 
par

dar tot așa

Menis, prima la
62,60 m) și

a

FIȘIER

c. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag l)

mii ani, încurajate — firește — 
și de lipsa de decizie a român
celor. îndeosebi extremele 
acționat bine, în viteză și 
marcat goluri spectaculoase.

Din echipa României un 
bun, aproape de nivelul exigen
țelor, au realizat Simona Ar- 
ghir, Doina Cojocaru și Rozalia 
Șoș. Firește, avem convingerea 
că handbalistele noastre vor re
veni treptat la potențialul lor 
cunoscut în următoarele partide 
— din ce în ce mai grele — cu 
Norvegia și Cehoslovacia. Pen
tru reprezentativa României au 
înscris Arghir 8, Șoș 7, Cojoca
ru 4, Mikloș 3, Boși 1 și Luțaș
I. Au condus arbitrii danezi
II. Svensson și J. Christensen.

In celălalt meci al grupei A, 
care se desfășoară la Vilnius,

au 
au

joc

PENTATLON MODERN

II VOM 
ÎNTiLNI
LA
MONTREAL

Dresda (64,14 m —m) și la 
62,30 m).

în această situație este greu 
de anticipat de partea căreia 
dintre aceste atlete (lista rămî
ne, în continuare, deschisă și 
pentru alte aruncătoare I) va a- 
tîrna balanța succesului. în ori
ce caz, un lucru apare aproape 
cert : pentru a urca pe podium 
la Montreal, o atletă trebuie să 
arunce — la fața locului — cel 
puțin 67 de metri, trebuie să 
fie o luptătoare perfectă, stu
pină pe nervii săi. Așa cum o 
cunoaștem pe Argentina Menis, 
nutrim speranța că ea va ști să 
se pregătească astfel îneît să 
fie nu numai superioară gru
pului candidatelor la argint și 
bronz, ci să se străduiască să o 
înfrunte chiar și pe puternica 
Faina Melnik.

MONTREAL, 3 (Agerpres). 
— A luat sfirșit turneul preo- 
limpic de box „Montreal — 75“. 
O mare surpriză a fost înre
gistrată la categoria semiușoa- 
ră : cubanezul Lazo Bienvenido, 
necunoscut pe plan internațio
nal, l-a învins prin abandon in 
repriza a doua pe campionul 
lumii Vasili Solomin (U.R.S.S.). 
In excelentă formă, campionul 
olimpic la categoria semimuscâ 
maghiarul Gedo a dispus la 
puncte de cubanezul Ramirez. 
Iată rezultatele înregistrate in 
celelalte finale : muscă : Nagay 
(Japonia) b.p. Clyde (Canada) ; 
cocoș : Holmes (S.U.A.) b.p. 
Cosentino (Franța) ; pană : Ba- 
dan (Ungaria) b.p. Huard (Ca
nada) ; ușoară : Limasov
(U.R.S.S.) b.p. Kameda (Japo
nia) ; semimijlocie : Seki (Ja
ponia) b.ab. 1 pe Bege (Ugan
da) ; mijlocie mică : Savcenko 
(U.R.S.S.) b.ab. 2 pe Martinez 
(Cuba) ; mijlocie : Wasaja (U- 
ganda) b p. Gibson (Canada) ; 
semigrea : Tafer (Franța) b.ab. 
3 pe Odonga (Uganda) ; grea : 
Stinson (S.U.A.) b. neprezenta- 
re pe Ataga (Nigeria).

CONCURS
ARTISTIC

DE PATINAJ
LA MOSCOVA
3 (Agerpres)

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

BILANȚ 75
70.20 Faina Melnik (U.R.S.S.)
67,88 Argentina Menis (România)
67,34 Sabine Engel (R.D.G.)
66,98 Maria Vergova (Bulgaria) 
66,52 Gabriele Hinzmann (R.D.G.)
66.20 Carmen Romero (Cuba)
63,70 Olga Andrianova (U.R.S.S.) 
63,26 Helena Vyhnalova (Cehosl.)
63,44 m Evelyn Schlaak (R.D.G.). 
62,90 m Helgi Parts (U.R.S.S.), 
62,66 m Nadejda Ierocha (URSS), 
62,36 - - —
(U.R.S.S.), 62,26 m Annelie Braun 
(R.D.G.), 62,00 m Nelli Sivplia-
sova (U.R.S.S.), 61,90 m Valentina 
Kuzmenko (U.R.S.S.), 61,80 m
Margitta Droese (R.D.G.), 61,70 m 
Jane Haist (Canada), 61,32 m 
Maria Betancourt (Cuba)

m Ludmila Hmelevskala

61.32 
etc.

★

EURO- 
Melnik 

RE-

MOSCOVA,
Concursul international de pati
naj artistic pentru premiul revis
tei ..Nouvelle de Moscou“ s-a 
încheiat cu proba individuală 
masculină, în care victoria a re
venit sportivului sovietic Vladi
mir Kovalev, cu 183,62 p. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
compatrioții săi Iuri Ovcinikov 
183,16 p, Konstantin Kokora 176,22 
p, si japonezul Mitsuru Matsu- 
mara 173,12 p. Patinatorul român 
Mircea Ion a totalizat 150,18 p.

Proba feminină a fost cîștiga
tă de tînăra patinatoare mosco
vită Elena Vodorezova, în virstă 
de numai 12 ani! Deși participa 
pentru prima oară la un concurs 
de anvergură, eleva antrenoru
lui Stanislav Juk a lăsat o im
presie deosebită prin stilul său 
acrobatic. Invingătoarea a totali
zat 177,68 p și a fost urmată de 
sportiva americană Wendy Bur
ge 175,44 p și Karin Enke (R.D. 
Germană) 171,52 p. Doina Mitri- 
cicâ (România) a obținut 148,52 p.

Cuplul campionilor mondiali 
Ludmila Pahomova — Aleksandr 
Gorșkov (U.R.S.S.) și-a adjude
cat victoria în proba de dansuri, 
iar la perechi pe primul loc s-au 
clasat Nadejda Gorșkova și Ev- 
gheni Sebalovski.RECORD MONDIAL Șl 

PEAN : 70,20 m Faima
(U.R.S.S.) Ziirich 20.8.1975 ; 
ZULTATE LA J.O. : 1968 — 58,28 
m Lia Manoliu (România), 57,76 
m Liesel Westermann (R.F.G.), 
54,90 ni Jolan Klelbernâ (Unga
ria) ; 1972 — 66,62 m Faina Mel
nik (U.R.S.S.), 65,06 m Argentina 
Menis (România), 64,34 m Vas- 
silka Stoeva (Bulgaria), 62,86 m 
Tamara Danilova (U.R.S.S.), 62,IB 
m Liesel Westermann (R.F.G.), 
61,72 m Gabriele Hinzmann 
(R.D.G.),

TURNEUL INTERNAȚIONAL
DE HANDBAL DE LA TBILISI
MOSCOVA, 3 (Agerpres;. _ 

In prima zi a turneului interna
țional masculin de handbal, 
care se desfășoară în aceste zile 
la Tbilisi, echipa Iugoslaviei a 
întrecut cu scorul de 23—20 for
mația U.R.S.S. Intr-un alt joc, 
echipa Poloniei a dispus cu 
28—18 de selecționata R. S. S. 
Gruzine.

In prima sa evoluție, repre
zentativa României a ciștigat cu 
24—22 (12—11) meciul susținut 
cu selecționata de tineret a 
U.R.S.S.

echipa Cehoslovaciei — cu Fol- 
tynova și Matisova în mare 
formă — a surclasat Norvegia : 
21—12 (11—6). O surpriză, prin 
proporția 
rezultatul 
Germană 
la Kiev 
(9—4). în 
galul cu 
scor în fața Poloniei, echipa lui 
Peter Kretzschmar se dovedește 
a fi în formă deosebit de bună, 
într-o altă partidă, disputată la 
Rostov pe Don, Ungaria a în
trecut Danemarca cu 17-9 (7-6). 
Ca și in primul meci, cu Iugo
slavia, handbalistele 
ne-au dovedit câ au 
doar pentru o repriză, 
tea a doua a meciurilor 
pînă acum, Danemarca 
la scor atît in fața Iugoslaviei, 
cit și a Ungariei. Situația din 
grupa B este ca șl lămurită : se 
vor califica pentru turneul final 
reprezentativele Iugoslaviei și 
Ungariei. Meciuri deosebit de 
ușoare au avut în această a 
doua etapă echipele Uniunii
Sovietice și Iugoslaviei. Scoru
rile realizate sînt o mărturie e- 
locventă.

scorului, o constituie 
partidei dintre R.D. 

și Polonia, desfășurat 
în grupa C : 24—6 

mod evident, după e- 
U.R.S.S. și victoria la

peste 70 m
67 00 m—69,99 
65,00 m—66,99 
63,00 m—64,99 m 
61,00 m—62,99 rn
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daneze 
resurse 

în par- 
sale de 
a cedat

PREȘEDINTELE F.I.F.A. RECONFIRMA>

ORGANIZAREA CM. IN ARGENTINA
MONTE CARLO (Agerpres). 

Președintele federației inter
naționale de fotbal, Joao Have
lange, a participat la Monte Car
lo la constituirea Comisiei per
manente a „Mesei rotunde** a 
fotbalului Internațional, organi
zată din Inițiativa prințului Rai
nier al Ill-lea de Monaco. Acest 
organism se va întruni de două 
ori în fiecare an șl va fi însăr
cinat să studieze posibilitățile de 
perfecționare a regulamentului de

joc, ținînd seama de evoluția 
fotbalului contemporan.

Cu prilejul vizitei sale la Mon
te Carlo, președintele Havelange 
a ținut să reafirme hotărîrea to
rului fotbalistic suprem de a 
menține viitorul campionat mon
dial în Argentina. „Noi — a de
clarat Havelange — slntem în
crezători în posibilitățile federa
ției argentiniene, care dispune 
de mijloace materiale și organi
zatorice necesare unei astfel de 
competiții**.

5.050 p. Pavel Lednev a evo
luat cu 
Jocurile 
(medalie 
dual și 
echipa U.R.S.S.). Calitatea de 
bază a multiplului campion 
mondial este omogenitatea în 
cele cinci probe și forța sa 
deosebită la scrimă. în care 
se detașează net de princi
palii săi adversari.

mult succes și la 
Olimpice din 1972 
de bronz la indivi- 
medalie de aur cu

PAVEL LEDNEV (U.R.S.S.)
Campionatele mondiale de 

pentatlon modern din acest 
an, desfășurate la Ciudad de 
Mexico, 
vului sovietic 
(născut la 25 martie 
1,85 m, 30 kg) să-și 
din nou numele pe 
laureatilor acestei 
Performanța 
sovietic este cu atît mai re
marcabilă cu cit el reușește 
pentru a treia oară conse
cutiv să cîștige titlul de cam
pion al lumii. In 1973, la 
Londra, el a terminat Învin
gător cu 5 413 p, iar in 1974. 
la Moscova, a realizat un 
punctaj de 5 302. In sfirșit, la 
Ciudad de Mexico, după un 
început modest (locul 33 la 
călărie), Pavel Lednev — cîș- 
tigător la scrimă — a urcat 
pe locul 3 după două probe, 
iar poziția de lider pe care 
o deținea după desfășurarea 
probei de înot nu a mal ce
dat-o pînă la sfîrșitul între
cerii, pe care a încheiat-o cu

i-au permis
Pavel

sporti- 
Lednev 

1943, 
înscrie 
tabelul 

întreceri, 
pentatlonistului

PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • După 72 de ore. in 

cursa de 6 zile de la Ziirich 
conduc Hempel (R.F.G.) — Sa-
vary (Elveția), urmați de Schui- 
ten — Pijnen (Olanda) si Sercu 
(Belgia) — Haritz (R.F.G.).

FOTBAL • La Paris s-a des
fășurat întitnirea amicală dintre 
echipa Dinamo Kiev si formația 
locală St. Germain, din prima 
divizie a campionatului francez. 
Partida s-a încheiat egal: 1—1 
(1—0). Oaspeții au deschis scorul 
în min. 43 prin Konkov, iar gaz
dele au egalat prin Dahleb (min. 
84). 4> tn preliminariile turneului 
olimpic.: la Dakar, Senegal-Zair 
3—1 (1—1); la Tunis, Tunisia —
Maroc 1—0 (l—0).

GLMNASTICA • tntîlnirea ami
cală desfășurată la. Modena între 
selecționatele masculine ale Ita
liei si Poloniei, s-a încheiat cu 
scorul de 548,55—548,30 în favoa-

rea sportivilor polonezi. La indi
vidual compus, pe primul loc s-a 
situat gimnastul polonez Andrzej 
Szajna — 112.70 d.

HANDBAL • In preliminariile 
olimpice (m): Suedia - 
28—14 (13—7); Islanda — 
burg 29—10 (13—7). •
internațional feminin de 
sovla a fost ciștigat de 
Rostock (R.D.G.), care în 
meci a întrecut 
echipa poloneză 
Pe locul

HOCHEI 
Ljubljana. 
(R.D.G.) a 
3—1, 3—0) 
Budapesta.

ȘAH e După 9 runde, în tur
neul de la Leipzig, conduce Teș- 
kovski (U.R.S.S.) cu 6V, p. urmat 
de Uhlmann (R.D.G.) — 6 p și 
Farago (Ungaria) — 5'/, P (1).

cu 12—9 
A.K.S.
Admira 
turneul

- Italia 
Luxem- 
Turneul 
la Var- 

Empor 
ultimul 

(6-5) 
Hozuw. 
Viena.

de Ia
3 —
• In
Dynamo Welsswasser 
întrecut cu 6—1 (0—0. 
formația Ferencvăros

• In campionatul masculin al 
U.R.S.S., care se desfășoară la 
Erevan, după 3 runde, conduce 
Lev Polugaevski, cu 2 p.

SCHI e La Val d’Isere au înce
put întrecerile concursului de 
schi „Criteriul primei zăpezi**, 
âonttnd pentru campionatul, mon- 

ial. Proba feminină de coborîre a 
fost cîștigată de Bernadette Zur
briggen (Elveția), care, pe o pistă 
tn lungime de 2 150 m, a realizat 
timpul de 1,26:07. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Irene Epple 
(R.F. Germania) — 1.26:67 și Marie 
Therese Nadig (Elveția) — 1.26:86.

TENIS - * ' - - - -
brie se 
Mexico 
contînd 
cană a 
rea acestei întîlnlri, 
mericană de specialitate a selec
ționat pe Connors, Van Dillen. 
Stockton, Solomon și Gottfried. I

• Intre 19 si 21 decem- 
va disputa la Ciudad da 
meciul Mexic — S.U.A., 
pentru zona nord-ameri- 
..Cupel Davis**, tn vede- 

federația a-
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