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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
participat, miercuri, la lucrări
le Consfătuirii pe țară a cadre
lor din domeniul științelor so
ciale și invățămintului de partid 
și U.T.C.

Consfătuirea, convocată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a relevat, o dată 
mai mult, rolul de seamă pe 
care partidul, secretarul său ge
neral, il conferă științelor so
ciale și invățămintului de partid 
și U.T.C. în înfăptuirea progra
mului de perfecționare a acti
vității polilico-idcologice, in no
bila operă de formare a omului 
nou, in edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întimpinat, Ia sosirea in 
sală, cu îndelungi aplauze, cu 
însuflețite urale și ovații de cei 
peste 3 000 de participanți. Mi
nute in șir s-a aclamat cu en
tuziasm „Ceaușescu-P.C.R.“, cei 
prezenți reafirmindu-și senti
mentele de caldă dragoste și 
stimă, de profundă încredere in 
partid și secretarul său general.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in prezidiu au luat 
Ioc tovarășul Manca Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, JTanos 
Fazekas, Ion Ioniță, Paul Nicu- 
lescu, Gheorglie Pană. Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Iile Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Cu
man, Mihai Dalea, Ion Dincă, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Con
stantin Dăscălescu, Aurel Duma, 
precum și membrii Biroului 
Comisiei ideologice a C.C. al 
P.C.R.

In cuvîntul lor, participanții 
au dat o înaltă apreciere con
tribuției remarcabile a secreta
rului general al partidului la 
inițierea și înfăptuirea progra
mului de perfecționare a acti
vității politico-ideologice, subli
niind rolul său decisiv în afir
marea concepției revoluționare 
privind formarea omului nou, in 
promovarea spiritului revolu
ționar, a principiilor moralei și 
umanismului socialist, in stabi
lirea căilor menite să asigure 
înaintarea accelerată a societății 
noastre pe calea socialismului 
și comunismului.

Totodată, ei și-au manifestat 
deplina adeziune față de politi
ca partidului și statului, satis
facția și aprobarea plenară față 
de Programul de măsuri pentru 
aplicarea hotăririlor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. și ale

Congresului educației politice și I 
al culturii socialiste, in dome- I 
niul muncii ideologice, politice 1 
și cultural-educative, program ■ 
elaborat sub conducerea directă | 
a tovarășului Nicolae' Ceaușescu. 1 

Desfășurată timp de trei zile, 
în ședințe plenare și pe sec- | 
țiuni, consfătuirea a analizat, | 
in spirit de înaltă responsabili
tate comunistă, modul cum sint t 
transpuse in viață hotărîrile I 
Congresului al XI-lea al P.C.R. • 
in domeniul științelor sociale și , 
invățămintului de partid, sarci- I 
nile ce revin cadrelor didactice, | 
lectorilor și propagandiștilor în 
aplicarea indicațiilor date de | 
secretarul general al partidului. I 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la • 
Congresul educației politice și . 
al culturii socialiste, privind I 
îmbunătățirea studierii și insu- | 
șirii politicii și ideologiei parti
dului, educația comunistă, mili- I 
tant revoluționară a tineretului. | 
a tuturor oamenilor muncii, in- 1 
tegrarea deplină a științelor so- a 
ciale cu cercetarea și practica I 
social-politică. |

In acest cadru, s-au dezbătut 
numeroase propuneri privind I 
îmbunătățirea structurii și con- I 
ținutului predării științelor so- * 
ciale și a invățămintului de ■ 
partid și U.T.C., reorganizarea I 
activității cabinetelor județene ■ 
pentru activitatea ideologică și 
politico-educativă.

în numele tuturor celor ce I 
activează în frontul larg al ști
ințelor sociale, al învățămintu- | 
lui de partid și U.T.C., pârtiei- I 
panții s-au angajat să acțione- • 
ze ferm, neabătut, pentru inlă- . 
turarea lipsurilor și neajunsuri- I 
lor existente încă în aceste do- | 
menii, pentru continua îmbună
tățire a muncii politice, ideolo- I 
gice și cultural-educative, pen- I 
tru legarea ci tot mai strinsă ’ 
cu viața, cu activitatea practi- . 
că, cu realitățile construcției so- I 
cialiste, să contribuie într-o J 
măsură tot mai însemnată la 
dezvoltarea conștiinței socialiste I 
a maselor, la îmbogățirea ori- I 
zontului lor de cunoaștere și 1 
înțelegere, Ia unirea eforturilor | 
tuturor oamenilor muncii înve- I 
derea ridicării pe o treaptă su- • 
perioară a edificiului socialis- . 
mului în România, a creșterii I 
gradului de civilizație materia- | 
lă și spirituală a întregului 
popor.

In încheierea lucrărilor, intim- | 
pinat cu puternice urale și 
ovații, a luat cuvintul tovarășul | 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului, urmărită cu 1 
deosebit interes și subliniată in | 
repetate rînduri cu vii și înde
lungi aplauze, va fi dată publi- I 
citații. I

TURISMUL, IMPORTANT MIJLOC 
DE EDUCARE A TINERETULUI
Urmînd prevederile Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. cu pri

vire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, precum 
și indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU in Mesajul adresat participauților la Con
ferința pe țară a mișcării sportive, indicații referitoare Ia antre
narea întregului tineret, începînd cu copiii, cu pionierii și elevii 
din școli, cu studenții, cu tineretul din întreprinderi și de Ia sate 
în practicarea sportului și turismului, în ultimii ani activitatea 
turistică a cunoscut o amploare deosebită. Congresul al X-lea al 
U.T.C. a stabilit ca principală sarcină a Biroului de turism pen
tru tineret (B.T.T.), a agențiilor județene și a cercurilor de turism 
creșterea rolului educativ și instructiv al acțiunilor pe care acestea 
le organizează, diversificarea și specializarea formelor și genurilor 
de practicare a turismului de către tineri.

In acest an, au fost si sint 
organizate, la solicitarea tineri
lor, acțiuni turistice în cadrul 
ciclului tematic „Tineri, să ne 
cunoaștem patria socialistă". 
Acestea se adresează tuturor ca
tegoriilor de tineri și capătă 
diverse forme : excursii, dru
meții, vizite și pelerinaje la 
locuri și monumente istorice, 
la muzee sau case memoriale, 
la obiective legate de lupta

poporului nostru de-a lungul 
veacurilor, de luptele purtate de 
armatele române în războiul 
antifascist, de principalele eve
nimente ale istoriei mișcării re
voluționare și democratice din 
România, ale istoriei partidului. 
De asemenea, s-a acordat și se 
acordă o atenție sporită orga
nizării unor acțiuni menite să 
contribuie la lărgirea orizontu
lui spiritual, la îmbogățirea cu

noștințelor profesionale ale ti
nerilor muncitori, țărani, inte
lectuali, elevi și studenți.

Pe de altă parte, turismul 
în forme specializate a căpătat 
în acest an noi valențe educa- 
tiv-instructive, ca urmare a ini
țierii de către C.C. al U.T.C. 
— prin Biroul de turism pentru 
tineret — a unor acțiuni cu ca
racter republican cum sint : 
„Drumeție și orientare turisti
că", „Circuitul cicloturistic pen
tru tineret" și expediția nauti
că in ambarcațiuni cu visle 
„Cursa de marc fond pe Dună
re”. Se cuvine subliniat carac
terul de masă al acestora : toa
te au pornit de la faza pe 
cercurile turistice, parcurgînd 
apoi fazele pe localități, pe ju-

Aurelian BREBEANU
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niinc. Iu Palatul Sporturilor și Culturii

DINAMO București - MAI Moscova 
o adevărată finală, deși se dispută in turul I 

al Cupei cupelor la handbal masculin
Miine, la Palatul Sporturilor 

și Culturii, începind de la ora 
18, se dispută unul dintre me
ciurile mari ale handbalului in
ternațional. Deși programată în 
primul tur al Cupei cupelor, 
dubla întîlnire (returul se va 
desfășura la 23 octombrie, la 
Moscova) dintre DINAMO 
BUCUREȘTI și MAI MOSCO
VA (echipa Institutului de Ae
ronautică) poate fi socotită 
drept finală a acestei întreceri 
aflată la a doua ediție.

Echipa Uniunii Sovietice a 
cîștigat, după cum se știe, titlul 
olimpic la Montreal. Din for
mație au făcut parte nu mai 
puțin de 6 jucători de la MAI 
Moscova, printre care Iuri Kli
mov, Vladimir Kravțov, Vasili 
Iljin și Vladimir Maximov. Ac-
tuala adversară a dinamoviști- 
lor bucureșteni a susținut — 
în „Cupa campionilor europeni”

26 de meciuri, ocupînd — 
in ediția a XH-a (1972/1973) — 
locul I în această prestigioasă 
competiție, iar în ediția urmă
toare locul II. Printre învinsele 
sale în C.C.E. se află și Steaua, 
pe care a întrecut-o — la Plo
iești — cu 22—14, în ediția a

Aseară, în meciul amical de fotbal de la Praga

Mircea Grabovschi, 
unul dintre „tuna
rii" formației noas
tre, șutind la 

poartă.

XlI-a. Deosebit de puternică, 
formația sovietică reprezintă un 
adversar redutabil pentru ori
care echipă de club din lume.

Dinamo București n-a mai 
participat de 10 ani la compe
tiții continentale de club. Ea 
are în formație, după cum se 
știe, sportivi de mare valoare. 
Cornel Penu, Ghiță Licu, Adrian 
Cosma, Mircea Grabovschi, Mir
cea Ștef au făcut parte din re-

misiune dificilă, dar prin mobi
lizare, printr-o prestație de cel 
mai înalt nivel, ei pot să se

Biletele pentru meciul Di
namo București — MAI Mos
cova s-au pus în vinzare 
la casele de la stadionul 
Dinamo, pasajul Universită
ții, Palatul Sporturilor și 

| Culturii și la agenția C.C.A.

prezentativa României, cam
pioană mondială, iar colegii lor 
aspiră la această onorantă per
formanță. Antrenorul emerit 
Oprea Vlase și elevii săi au o

califice la capătul acestei pa
sionante dispute.

Meciul de miine va fi con
dus de cuplul iugoslav Milan 
Valcici si Miodrag Stanoevici.

CEHOSLOVACIA A ÎNTRECUT LA LIMITĂ ROMÂNIA: 3-2 (1-1)
• Jucătorii noștri au condus cu 10 și 2 1 • ihidu Georgescu a ratat un penally 

in min î(î! Lipsa rezistenței iiiicc, o carența care iese mereu ia iveală

De azi, baschet în sala Floreasca

TURNEU HOTĂRÎTOR
PRAGA, 6 (prin telefon). E- 

chipa României, deși a înregis
trat un real progres față de jo
cul de acum două săptămîni de 
la București, a pierdut meciul 
în compania campioanei Euro
pei, după un joc palpitant și 
plin de neprevăzut. Dacă am 
revedea filmul meciului, am pu
tea extrage cu ușurință esenția
lul acestei partide în care „tri
colorii" au înscris în minutele 8 
ale celor două reprize, sugerînd 
— parcă — calitățile lor tehnice 
atunci cînd au un suport fizic 
adecvat. Echipa noastră a făcut 
un meci curajos, și-a dominat 
adversarii în prima parte a re
prizelor, dar a scăzut ritmul în 
partea a doua, permițînd gaz
delor o dominare teritorială 
care s-a încheiat eu golurile 
Victoriei. Mai mult decît ori- 
cînd „tricolorii" s-au dovedit 
risipitori, așa cum a fost ca

zul primului gol egalizator al 
echipei cehoslovace. în urma 
sancționării lui Răducanu cu o 
lovitură liberă pentru tragere 
inutilă de timp. Mai mult de
cît atît, la situația de 2—1 pen
tru România, D. Georgescu a 
ratat o ocazie foarte bună, cînd, 
după ce a găsit un culoar larg 
între cei doi stoperi, a ratat cu 
portarul în față. în sfîrșit, la 
situația de 3—2 s-a născut acel 
penalty, în urma unei acțiuni 
deosebit de rapide, dar același 
D. Georgescu n-a avut stăpî- 
nirea de sine necesară unui 
3—3, rezultat care ar fi onorat 
echipa noastră națională într-un 
joc cu campioana Europei, la 
ea acasă.

Echipa României a avut o fru
moasă limpezime în joc, atît 
timp cît resursele ei fizice i-au 
permis să forțeze formația lui 
Pollak, reușind pe alocuri mo

mente dc frumusețe tehnică în 
care au excelat Bălăci (admi
rabil in prima repriză) și Ior- 
dănescu, care pe post de ex
tremă stingă i-a făcut „zile 
grele" lui Biros.

Sigur că echipa Cehoslovaciei 
a dominat mai mu.lt, a asaltat 
deseori poarta lui Răducanu, 
dar forma celor doi stoperi a 
anihilat majoritatea acțiunilor. 
Acest meci de la Praga repune 
pe rol vechea discuție : necesi
tatea unei pregătiri fizice mai 
bune, pentru a pune în valoare 
destulele calități tehnico-tactice 
și dc fantezie, așa cum. a fost 
cazul în meciul de pe stadionul 
Sparta, cînd multe dueluri teh
nice au fost cîștigate de fotba
liștii români, exemplul cel mai

loan CHIRILA
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PENTRU „1-6" Șl „7-12"
Primul tur al Campionatului 

republican de baschet masculin 
se încheie prin meciurile tur
neului care se desfășoară de 
azi pină duminică în sala Flo
reasca. La sfîrșit. vor fi cu
noscute grupele valorice 1—6 
și 7—12, în cadrul cărora divi
zionarele A își vor continua 
disputa pînă la 17 februarie, 
cînd va fi decernat titlul. 
Și în acest an. principalele 
candidate la titlu sint Dinamo 
șl Steaua, iar pentru ocuparea 
locului 3 cele mai mari șanse 
le are Universitatea Cluj-Na- 
poca. Pentru celelalte trei po
ziții care aduc calificarea în 
grupa de elită candidează 
cinci echipe : Rapid, I.C.E.D., 
Universitatea Timișoara, Dina

mo Oradea și Farul. în acea» 
te condiții, este lesne de în
țeles că atenția publicului va 
fi îndreptată asupra partide
lor dintre formațiile respective, 
deși interesante sint și alte în- 
tilniri in care evoluează. să 
zicem, echipele amenințate să 
retrogradeze. în plus, să nu 
uităm derby-ul Dinamo — 
Steaua, programat duminică la 
ora 11.

Programul de azi : de la ora 
9 : C.S.U. Brașov — Farul,
Rapid — Steaua, Dinamo Ora
dea — Dinamo București ; de 
Ia ora 16 : I.C.E.D. — C.S.U. 
Galați. Universitatea Cluj-Na- 
poca — I.E.F.S.. Universitatea 
Timișoara — Politehnica Iași.



*
DINAMO BUCUREȘTI (feminin) Șl STEAUA (masculin)

1

Dc curând s-au consumat ul
timele întreceri zonale ale cam
pionatului național de oină. Iată 
citeva amănunte.

BUCUREȘTI. Protagonistele 
zonei rezervată echipelor din 
Capitală au furnizat o serie de 
partide viu disputate : Univer
sitatea — C.P.B. (campioana tă
rii) 21—17, Gloria — Universi
tatea 12—12, C.P.B. — Dinamo 
17—17, Universitatea — Dina
mo 8—12, C.P.B.— Gloria 13—3. 
Clasamentul : 1. Dinamo Buc. 
11 p, 2. C.P.B. 9 p, 3. Univer
sitatea 9 p, 4. 
Dinamo Cotroceni 
trei se mențin în 
titlu.

BRAȘOV. Fiind 
gale, C.F.R. Sibiu, 
Brașov și Confecția Rm. Sărat 
au candidat la primul loc, care 
dă drept de participare la 
nală, performanță obținută 
brașoveni. Clasamentul : 1. 
namo 12 p, 2. C.F.R. 10 p. 
Confecția Rm. Sărat 5 p. 
zînd că nu mai au șanse, 
tiliștii nici nu s-au mai ]

Gloria 7 p, 5.
4 p. Primele 
cursa pentru

de forțe e- 
Dinamo

. fi- 

. de
Di-
... 5.
Vă- 
tex- 
pre-

zentat în ultima zi de concurs.
DR'AlLA. Deși a cîștigat cu 

5—4 meciul decisiv cu Dinamo 
Tulcea, Metalul Tîrgoviște a 
pierdut calificarea (cu 6—0), 
deoarece a folosit jucători le
gitimați neregulamcntar. Clasa
mentul : 1. Dinamo Tulcea 15 p, 
2. Metalul Tirgoviște 13 p, 3. 
A.S.A. Constanța 11 p. De la 
întreceri a absentat tocmai re
prezentanta județului gazdă, e- 
chipa Surdila Greci.

In finala pe țară (Focșani 8— 
10 octombrie) se vor întîlni 
C. P. București, Tricolorul B. 
Mare, Dinamo București, Avîn- 
tul Frasin, Universitatea Bucu
rești, Dinamo Brașov, Avîntul 
Curcani (jud. Ilfov). Betonul 
Roman, Viață Nouă Olteni (jud 
Teleorman) și Dinamo Tulcea, 
oiniștii din Brașov și Tulcea 
aflîndu-se acum la prima 
competiție de anvergură.

ECHIPELE CAMPIOANE DE TENIS ALE ȚARII
Recent s-a încheiat ediția din 

acest an a campionatului Divi
ziei A de tenis pe echipe. Evo- 
luind foarte bine, Dinamo Bucu
rești (feminin) si Steaua (mas
culin) și-au adjudecat titlurile 
de campioane ale țării. In foto
grafia de sus (de la stingă) : 
Gabriela Dinu, Florența Mihai. 
Virginia Ruzici și prof. Aurel 
Scgărceanu, antrenor — de la 
Dinamo București. In fotogra
fia de jos : Gheorghe Viziru. 
antrenor, Laurențiu Țiței, Mihai 
Rusu. Marian Mîrza, Constan
tin Popovici, Dumitru Hărădău. 
Mihai Tăbăraș și Constantin 
Chivaru, antrenor — de la 
Steaua.

„CUPA ZIARULUI
SPORIUL“

Concurs dc înde minare
iu inotociclism

în această lună în Capitală va 
fi organizat concursul moto.clclist 
de îndemînare dotat cu „Cupa 
ziarului Spirtul", întrecere organi
zată de către Consiliul Municipal 
București pentru educație fizică 
și sport. în colaborare cu Federa
ția română de motociclism și re
dacția ziarului ..Sportul”. Scopul 
principal al acestui concurs de masă 
este de a depista pe cei mai ta- 
lentați conducători pentru acest 
gen de concursuri sportive. L-a în
trecerea de calificare — care se va 
desfășura in ziua de . 17 octombrie 
— pot participa, in număr nelimi
tat, concurenți individuali și echi
pe (reprezentative de sector, de 
întreprinderi sau de asociații spor
tive), urmând ca finala să se 
dispute în ziua de 24 octombrie.

Clasele de concurs sînt : Mobra; 
pînă la 175 cmc ; peste 175 cmc. 
Sînt admiși alergători — bărbați 
șl femei — de maximum 35 de ani. 
înscrierile se fac Ia Consiliile de 
sector pentru educație fizică și 
sport.

CAMPION

VEȘ

Fotografii de Vasile BAGEAC 
și Romeo ONODI

TURISMUL, MIJLOC DE EDUCAȚIE----------------------- ,
(Urmare din pag. 1)

dețe și finale. De o evidentă 
valoare instructivă și educativă 
au fost activitățile organizate 
în cadrul celor trei acțiuni : vi
zite la obiectivele industriale 
ți soclal-culturale, întilniri cu 
tineretul și cu activiști de 
partid și de stat în localitățile 
de pe traseu etc.

B.T.T., agențiile județene și 
cercurile de turism au desfășu
rat 
tru 
lor 
atit 
(Costinești. Delta Dunării. Izvo
rul Mureșului, Pîrîul Rece și 
Bușteni), cit .și la cele jude- 
I ine, pretutindeni asigurindu-se 
tinerilor condiții de participare 
efectivă la programe cu bogat 
conținut educativ, cultural și 
sportiv (la realizarea cărora își 
aduc contribuția și cadre și 
studenți de la I.E.F.S., activiști 
ai M.E.I.). Pentru realizarea 
sarcinilor importante ce le revin 
cercurile de turism din cadrul 
organizațiilor U.T.C. conlucrea
ză deseori cu organizațiile sin
dicale și cu asociațiile sportive, 
mai ales la organizarea excursi
ilor de sfirșit de săptămînă si 
la amenajarea unor zone de a- 
grement in apropierea localită
ților ; agențiile județene ale 
B.T.T. colaborează cu oficiile

o activitate susținută pen- 
organizarea odihnei tineri- 
ia vacanțe și în concedii, 
la bazele turistice centrale

I
►

Restaurante Bucu-

» 
județene ale Ministerului Tu
rismului, cu Inspectoratele șco
lare și cu C.J.E.F.S. (în speță 
cu comisiile de turism-alpinism 
ale acestora). Pentru ca activi
tatea turistică să cunoască o 
extindere și mai mare, iar ac- 
țî„nf’„ a bă un cadru orga
nizatoric op im este, insă, ne
voie de o mai strînsă colabora
re la realizarea activităților tu
ristice cu caracter sportiv : dru
meția mont: nă și orientarea 
turistică, cicloturismul și turis
mul naui ic. întrucît ponderea 
acțiunilor viitoare o dețin 
excursiile și drumețiile monta
ne ce se vor organiza în ma
sivele Bucegi, Făgăraș, Piatra 
Craiului. Apuseni. Căliman și 
Rodna și in cadrul cărora tine
rii vor practica schiul, sania și 
patinajul se impune o mai bu
nă colaborară între B.T.T., pe 
de o parte, și federațiile de 
specialitate și Salvamontul, pe 
de altă parte.

Pentru a veni în întâmpinarea 
dorințelor tinerilor de a face 
sport, la bazele turistice ale 
B.T.T. și la cele județene au 
fost amenajate terenuri de vo
lei, tenis, baschet, handbal 
(pirtii pentru schi, în unele 
locuri), au fost instalate pretu
tindeni mese pentru 
s-a pus la dispoziția 
nici să închirieze un 
timent de materiale 
ment pentru turism 
carca sportului.

Iată și citeva intenții 
viitor ale Biroului de 
pentru tineret, prin care 
îmbunătăți activitatea sa 
lizarea în colaborare cu 
rația de turism-alpinism a unui 
club de drumeție montană și 
alpinism la nivel central, pre
cum și a unor cercuri cu ace
lași profil la nivel județean, 
avînd ca scop educarea și pre
gătirea tineretului pentru prac
ticarea acestui gen de turism, 
instruirea ghizilor etc. ; organi
zarea unor școli de schi pentru 
tineret la Izvorul Mureșului și 
Pîrîul Rece, după modelul celei 
de tenis care funcționează vara 
la Costinești și care s-a bucu
rat în acest an de o largă ade
ziune din partea tinerilor aflați 
in tabără (peste 2 000 au urmat 
această școală condusă de an
trenorul emerit Gh. Cobzuc) ; 
organizarea, anul viitor, a încă 
două expediții nautice, pe rîu- 
rile Șiret și Olt (anul acesta 
a fost organizată una pe Mureș) 
în scopul dezvoltării turismului 
nautic, ca formă cu deosebite 
valențe instructiv-educative, ca 
mijloc eficient de formare a 
unor deprinderi utile pentru 
muncă și viață.

ping-pong, 
celor dor- 
bogat sor- 
și echipa
și practi-

de 
turism 
se va 

: rca- 
Fede-
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La „Ral 
în munții
cia. au p 
din 11 țări 
ria, Cchosl 
mană. Polo
garia. Unit 
formate di 

c

vegia și S 
traseului

Astăzi în 
nari din 
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niori ne 
glonț (femi 
Ia talere ( 
ultimul m 
lui. putem 
teresantă. 
pentru obti

AGENDĂ ATLETI
Azi, pe stadionul Republicii

JACEK WSZOLA CONCUREAZĂ LA BUCUREȘTI !
Astăzi după-amiază. pe sta

dionul Republicii din București 
se va desfășura concursul do
tat cu „Cupa Clubului Atletic 
Universitar". întrecerea este 
deschisă tuturor secțiilor din 
Capitală si din provincie. Ea 
se va bucura de prezenta unui 
grup de atleti polonezi dc la 
A.Z.S. Varșovia. în rîndul ce
lor anunțați figurînd si Jacek 
Wszola. 
recordmanul 
riturii la înălțime ! 
polonez ......
atlet de valoare mondială

sulițașul Piotr Bielczyk. clasat 
pe locul patru la Montreal 
(90,78 m în acest sezon).

Concursul începe la ora 13 
cu cursa de 20 km marș, ur
mând ca celelalte probe să se 
desfășoare de Ia ora 15.

campionul olimpic si 
european al să- 

In lotul 
altfigurează si un

BARAJUL PENTRU
„CUPA ROMÂNIEI"

La sfîrsitul săptămînii tre
cute s-au desfășurat întrecerile 
ultimei etape din cadrul gru
pei B a „Cupei României". 
Clasîndu-se pe primele locuri 

două serii, reprezenta- 
județelor Iași 

Dolj (seria a 
cîștigat dreptul 
meciul de baraj, 
echipa județului 

clasată în grupa A) 
in vederea desemnării 
tiei care va activa în 
viitoare a competiției în pri
ma grupă valorică. Concursul 
se va desfășura la București, 
pe stadionul Republicii. la 
16—17 octombrie.

în cele 
tivcle
I) Și 
sl-au 
susține 
turi de 
(ultima

(seria
II-a) 

de a 
ală- 

Argeș

forma- 
editia

BEDROSIAN PE URMELE 
LUI CORBU...

. Simbătă, in cadrul ultimei 
etape a „Cupei României”, 
Bedros Bedrosian a obținut o 
excelentă performanță la triplu- 
salt — 16,69 m, al doilea rezul
tat românesc din țoale timpu
rile (1. Carol Corbu 17,12 m în 
1971... 3. Șerban Ciochină 16,59 
m — in sală — in 1967). Acest 
16,69 m ii asigură lui Bedrosian al 
8-lea loc in ierarhia celor mai 
buni săritori europeni ai sezo
nului, care arată astfel : 17,29 
m V. Saneev (U.R.S.S.), 16,87 m 
J., Vycichlo (Cehoslovacia), 
16,86 m M. Joachimowski (Po
lonia), 16,81 m A. Sonntag (Po
lonia), 16,80 m B. Lamitie (Fran
ța), 16,73 m E. Biskupski (Po
lonia), 16,71 m Carol Corbu' 
(România), 16,69 m Bedros Be
drosian (România), 16,68 m W. 
Kolmsee (R.F. Germania), 16,65 
m V. Sevcenko (U.R.S.S.).

Citeva date biografice des
pre acest tinăr atlet care calcă 
— la propriu și la figurat ! — 
pe urmele lui Carol Corbu. S-a 
născut la 21 mai 1955 la Bucu-

rești. Are 
kg. A inc 
Viitorul, s 
lui record 
bei Sori 
trenor și 
fost cel m 
ropean de 
In 1375 s- 
mo. Anul 
cursului 
bună perf 
16,35 m. I 
sian la ulti 
16,24 — 1 
renunțat, 
perseverent 
promisiune 
ment cin 
proba cun 
performant 
detelor.

întreprinderea de Turism' Hoteluri și 
rești vă invită în podgorii :

PE MELEAGURI VRINCENE
Excursii de o zi, cu plecarea in fiecare duminică la orele 

6,30 din Piața Unirii — Hale. Se vizitează Casa memorială 
Al. Vlahuță (Dragosloveni) și podgoriile Cotești, Focșani, 
Odobești.

Excursii de o zi si jumătate. Plecarea sîmbăta la orele 
12,00 din “ “ '................. ...................
Buzău —
Mărășești — Panciu.

PRIN ȚINUTURI DOBROGENE
de o zi la Ostrov. Dejun pescăresc, 
Plecări — duminica la orele 6,30 din

Piața Unirii — Hale ; pe traseul : 
Rm. Sărat — Cotești — Focșani —

Urziceni —
Odobești —

Excursii
vaporașul. 
Hale.

Excursii
fatlar Băneasa 
orele 12,00 din Piața Unirii Hale.

in podgoria de la Niculițel, se ajunge prin 
Dunării într-o excursie de neuitat, cu durata de 3 
mătate.

Pentru grupuri organizate' plecări în fiecare zi.
înscrieri — relații — amănunte — rezervări de 

asigură filialele de turism din B-dul N. Bălcescu 
B-dul Republicii nr. 68.

plimbări cu
Piața Unirii-

de o zi și jumătate : Hîrșova — Mamaia — Mur- 
Ostrov — Călărași. Plecarea sîmbăta la

. . Delta 
zile și ju-

locuri, vă 
nr. 35 și I

a LA TULCEA, într-o zonă 
centrală (lîngă gară), se con
struiește o frumoasă și moder
nă sală de sport, care va avea 
o capacitate de peste 200(1 de 
locuri și va putea găzdui jocuri 
ca handbal, volei, baschet etc. 
• PRIN MUNCA PATRIOTICA 
a iubitorilor de sport de la în
treprinderea de piese auto din 
Sibiu s-a amenajat un teren 
de fotbal acoperit cu zgură. 
Totodată au început lucrările 
la un alt teren gazonat. * 
PESTE 400 DE ELEVI și TI
NERI MUNCITORI, din Tîrgo
viște și localitățile învecinate 
au participat la o reușită cursă 
de cros dotată cu „Cupa Cen
tenarului". Printre cîștigători, 
pe categorii de vîrstă, s-au 
numărat Daniela Trifan (Șc. 
gen. Șotînga), Mihaela Pop (Șc. 
gen. 8), C. Untea (Șc. gen. 8), 
Al. Chiran (Lie. mecanic 3) si 
Gh. Nae (I.U.P.). a AEROMO- 
DELIȘTI din B61<Ascsaba și Ny- 
iregyhâza (Ungaria), precum și 
de la asociațiile sportive Uni
rea Dej și Plastica Oradea au 
participat zilele trecute la un 
concurs ce a avut loc la Ora
dea. La categoria viteză 2.5 cmc 
a cîștigat S. Szegedi (Bekes- 
csaba), la acrobație Gh. Ciorna

(Plastica) iar la curse I. Balogh 
— V. Dorant (Nyiregyhăza). » 
LA ASOCIAȚIA SPORTIVA 
Victoria T.C. Galați se desfă
șoară o frumoasă activitate 
sportivă de masă la care se în
trec in orele libere numeroși 
constructori. în ultima vreme.

la căminul de nefamiliști au 
loc reușite întreceri de tenis de 
masă șl șah. * ANUL ACES
TA, un număr record de hand- 
baliști — aproape 600 de fete 
și băieți — din secțiile între
prinderii de autocamioane Bra
șov s-au întrecut in campio
natul asociației sportive. La 
fete, trofeul pus în joc a reve
nit echipei sectorului mecanic 
șef, iar la băieți formației de 
la compartimentul tehnic. * 
IN SATUL CIRLIGU MARE

(comuna Glodeanu-Siliștea — 
jud. Buzău) a fost dată în fo
losință o frumoasă bază spor
tivă cu un teren bituminizat 
polivalent. Aici, elevii care au 
efectuat mii de ore de muncă 
patriotică, vor putea juca 
handbal, volei șl tenis. De 
menționat ajutorul dat la ame
najarea bazei sportive de către 
organele locale comunale. * 
C.J.E.F.S. HUNEDOARA a or
ganizat, anul acesta tradiționa
la competiție fotbalistică dota
tă cu „Cupa de toamnă" în 
comuna Peștișul Mic. Cupa 
a revenit echipei Avîntul din 
localitate, care a dispus, în fi
nală, cu 3—2 de A.C. Teliuc. 
A ATLETUL GIURGIUVEAN 
Alexandru Peța a avut o com
portare bună la competiția in
terjudețeană de la Drobeta Tr. 
Severin, realizînd 58 m la a- 
runcarea suliței, performanță 
cu care îmbunătățește cu a- 
proape 3 metri recordul jude
țului Ilfov la această probă.

CORESPONDENȚI : Gh. Vo- 
rovenci, I. Ionescu. M. Avanu, 
P. Lorincz, T. Siriopol, c. Gru
ia, C. Teodorescu, I. Vlad și 
D. Moraru-SIivna.

BASCHET
REȘTI a cîști 
desfășurat în 
ra. Bucurește 
Sprotavia (6 
(58—53) și 
(71—62). Ecc 
primit cupa 
tiției. S-au r 
Ivănescu, Ale 

Sandu A
VA — SIMIC 
într-o dublă 
Craiova.

HANDBA 
registrat o m 
cău, lidera 
șit, pe teren 
tat de egali 
echipei Vulti 
lelalte rezult 
Confecția Că 
7—7, Rulmen 
vinești 19—6, 
tehnica Cons 
Argeșeana — 
C.S.M. Sibiu 
structorul Ba 
șoa ra 19—7,
— Oltul Sf. 
Mediaș — ‘ 
24—6 ; MAS<
— MAtolul ' 
Gheorghe — 
Metalul Tîrg
17— 15, Petre 
Constanța 11 
comotiva 22- 
ful Jimbolia 
A.S.A. Tg. M 
ra 23—16, (
18— 14, Nitre 
șani 16—11, 
Lugoj 21—27, 
niel, M. Av< 
povici, A. Si 
ciu, Gh. Bri<

Cehoslovacia 
au întrecut 
iar în cel c 
la egalitate! 
campioana <J

RUGB^M
A.S.E. Buc. J 
Vulcan Buc. 
tești — Rul 
Dunărea Gi
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I ca 
jnpionatului
Li. Au în- 
k Amărică, 
I 1 150 cmc,

P. Cojoc- 
|Dacia 1300, 
UH - p. 
Dacia 1300, 
clasamentul 
I echipajul 
yezeanu, pe

— s-a 
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„Raliul 
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INȚII TATRA
K disputat 
L Cehoslova- 

alergători 
din Bulga- 

k. D. “ 
[ânia. 
rietică 
[im 3 

individuali 
urg. Nor- 
Dificultatea 
rn, 21 con-

Ger- 
Un-

cehi-

troale orare, circuit de viteză, 
26 de probe speciale) 
ca din 68 de mașini 
mine cursa doar 38. 
comportare 
mașini Dacia 1300. 
echipajul format 
Iancovici — Petre 
cupînd locul II la 
cmc.

CAMPIONI REPUBLICANI 
LA VITEZĂ

După omologarea rezultate
lor obținute în cele 5 etape ale 
campionatului republican. tit
lurile de campioni naționali 
au revenit următorilor : Cornel 
Căpriță (A.C.R. București)^ la 
clasa pînă la 
Gîndu (I.O.B. 
pînă la 1 150 
ncscu-Cristea 
clasa pînă la 
Vezeanu (Dacia Pitești) 
clasa peste 1 300 cmc. Ludovic 
Balint (C.S.U. Brașov) și E. 
Ionescu-Cristea la clasa Dacia 
1 300, grupele I și. respectiv, 
II. Campion absolut : Eugen 
Ionescu-Cristea. Pe echipe : 
I.O.B. Balș.

a făcut 
să ter- 

O bună 
cele 5au avut

de serie, 
din Ștefan 
Vezeanu o- 
clasa 1 300

1 000 cmc. Doru 
Balș) la clasa 

cmc. Eugen Io- 
(I.O.B. Balș) la 
1 300 cmc. Petre 

la

la poligonul Tunari,

JIOiAl DE TIR PE ECHIPE (SENIORI)
kligonul Tu- 

întrecerile 
nai de se- 
a arme cu 
nasculin) și 
șanț). Fiind 
irs al anu- 
o luptă in- 
ntă poate, 
timelor vic-

torii din sezonul actual. Mai 
mult, cluburile din tară vor 
da. desigur, o replică dîrză re
prezentanților cluburilor 
ua si Dinamo, care au 
valoroase. omogene, si 
considerate, tocmai de 
favorite la majoritatea 
lor. La întrecerile care se vor 
desfășura timp de 4 zile s-au 
înscris 19 unități sportive:

Stea- 
echipe 

sînt 
aceea, 

probe-
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CUPA ROMANICI"

(2\A oTS ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 1-1
® După o primă repriză slaDă, echipa noastră a atacat

(l-O)
susținut, dar a ratat mult
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lălțime și G7 
fetismul la 
fiarea fostu- 
bnal al vra- 
F Ji este an- 
fNn 1974 a 
Irfdrmer cu- 
Icu 16,26 m, 
rat la Dina- 
naintea con- 
Ită, cea mai 
E- sa măsura 
I lui Bedro- 
t a „Cupei" ; 
6 — 16,29 — 

serios
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intr-un t 
|an european 

stagnare a 
criză a va- Bedros Bedrosian in 

lungă săritură a sa
mai

|A FEMININA 
■sul BUCU-
■ l internațional 
Ba Zielona Go- 
Bivins formațiile
■ eza Wroclaw
■ ielona Gora 
lidu (58 p) a 
■geterei compe- 
Bat : Constanța 
Bliga și Maria- 
Btatea CRALD- 
■_69 și 69A55,
■ desfășurată la 
■(«ciresp.).
ETAPA A V-A 
i/IZIA B s-a în- 
■ă : Știința Ba. 
■mini'nă, a reu- 
Idoar un rezul- 
I) în compania 
■ti ! lată și ce- 
■ININ. Seria I : 
IP.T.T. București 
I— Relonul Să- 
vaslui — Hidro* 
I; Seria a ll-a: 
■Craiova 12—9, 
Ionia 9—3, Con- 
I- Voința Sighi- 
pruil Hunedoara 
L 24—8, Sparta 
Ibrie Timișoara 
Iria | : Spartac 
1-17 I, -jBftul Sf. 
I Brașov 18—11, 
IC.S.U. Suceava 
Iti — Comerțul 
I Craiova — Lo
ll a ll-a : Side- 
pdența 14—13 I, 
letalul Hunedoa- 
Lița — Cuprom 
| Știința Petro- 
bbeș — Timișul 
Indenți : D. Da- 
Momete, V. Po- 
plâvan, B. Stoi- 
Isăranu, |. Vlad, 
p. Rîsnoveanu). 
grlTOl ora- 
ins un turneu în 
I meci, orădenii 
Kosice cu 5—3, 
ea au terminat 

b V.S.S. Kosice, 
iei.
rf DIN DIVIZIA 
GW-jra Buc. — 
inautica Buc. — 
etrochimistul Pi- 
lexandria 42—0, 
Ș.N. Oltenița

13—6, Brașov Electrotimiș
Timișoara 28—15, Dacii I.P.A. Sibiu — 
Motorul Arad 0—7, T.C. Ind. C-ța. — 
Chimia Năvodari 18—0, Portul C-ța — 
Cimentul Medgidia 4—12, Voința C-ța
— Dacia-Olimpia C-ța 6—4, Construc
torul C-ța — I.T.C. C-ța 14—0 (Co
respondenți : A. Briceag, Gh. Bucur, 
S. Ion, Tr. Barbălată, - — •
Beu, C. Popa).
VOLEI BR(eto^AToE 
lin : I.T.B. — Progresul
— Calculatorul 3—1, C.S. Rm. Vîlcea
— Steaua roșie Zalău 3—1, Medicina 
Timiș. — I.E.F.S. 0—3, Metalul Hune
doara — Foresta Arad 3—1, Politeh
nica lași — C.F.R. București 1—3, „U" 
Cluj-Napoca — C.S.U. Pitești 3—0, 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza — Relo
nul Săvinești 3—1, SARO Tirgoviște — 
Dinamo Brăila 3—2, I.C.I.M. Brașov — 
Sîlvania Șimleul S. 3—0, Farul — 
C.S.M. Suceava 3—2 ; feminin : Me
dicina Buc. — Chimpex Constanța 
1—3, I.T.B. — Mondiala S- Mace 3—0, 
Univ. Buc, — Spartac Buc. 3—2, Fla
căra roșie Buc. — Olimpia . Buc. 0—3. 
C.P.B. — Olimpia Oradea 3—1, Elec
tronica Buc. — Drapelul r. Sibiu 3—2, 
VoJnța Craiova — C.S. Rm. Vîlcea 
3—1, G.I.G.C.L. Brașov — Voința M. 
Ciuc 3—1, Penicilina II lași — C.S.U. 
Tg. Mureș 3—0, ,,U" Cluj-Nopoca 
C.S. Zalău 3—0 (Corespondenți : 
Matecscu, C. Toader, T. Costin, 
Tamoș, P. Dumitrescu, M. Avanu, 
Domițian, V. Morea, C. Dragon, 
Crețu, I. Vlad, P. Giomoiu).

C. Gruia, S.

DIN DIVIZIA 
ll-a). Mascu- 
1—3, Electra

LOTO

I
I
I
I
I

Pe noul stadion municipal 
din Drobeta Tr. Severin, s-a 
disputat, marți, meciul dintre 
selecționatele de tineret (21 de 
ani) ale României și Cehoslo
vaciei încheiat cu un rezultat 
egal 1—1 (1—0). Echipa noastră 
a terminat în avantaj prima 
repriză în care a evoluat slab, 
fără să-și creeze vreo mare o- 
cazie de gol. Ea a deschis, 
totuși, scorul (min. 22) ca 
urmare a unei gafe a porta
rului Macak. Apărătorul butu
rilor oaspeților, surprins de o 
centrare oarecare a lui Vrîn- 
ceanh, a respins balonul la 
cîțiva metri în față, permițîn- 
du-i mijlocașului IRIMESCU să 
șuteze de la aproximativ 10 m. 
Mom'entul favorabil n-a fost 
valorificat de formația noastră 
și. pînă în min. 45, tabela a 
rămas nemodificată.

După pauză însă, cînd toată lu
mea aștepta o replică viguroasă

a echipei în dezavantaj, așa cum 
se întîmplă de obicei, cei care 
„apasă pe accelerator" sînt tot 
jucătorii noștri și, timp de 20 
minute, ei evoluează la nivelul 
capacității lor maxime, reali- 
zînd o întreagă suită de faze 
spectaculoase, aplaudate de cei 
aproximativ 12 000 de specta
tori. Dar, pe rînd. Radu LI 
(min 52), Șoșu (min. 54), din 
nou Radu II (min. 55) și Iri- 
mescu (min. 58) au ratat ocazii 
imense. în min. 62, Zahiu (ccl 
mai bătăios dintre jucătorii 
noștri), trecut pe post de fundaș 
dreapta, l-a scăpat o singură 
dată pe PELC și acesta, liber 
în careu, a șutat puternic, e- 
galînd. A fost singurul șut al 
oaspeților expediat spre poartă 
în întreaga repriză secundă ! 
Un minut mai tîrziu, Radu II, 
aflat din nou față în față cu 
Macak, l-a driblat și pe a- 
cesta, dar mingea a’ „zburat"

departe de poartă. A fost rata
rea care a descumpănit și mai 
mult echipa. Au urmat 25 de 
minute de joc confuz, oaspeții 
mulțumindu-se să stea grupați 

pentru a 
jucătorilor

în propriul careu 
respinge atacurile 
noștri.

• Ă arbitrat bine C. 
următoarele formații :

ROMANIA : Cristian — Tili- 
hoi (min. 46 Agiu), STANCU, 
ZAHIU. BARBULESCU — 
Augustin (min. 75 Petcu), Fio-1 
rea (min. 39 Soșu), IRIMESCU 
— Aelenei, Radu II (min. 72 
Lupău), Vrînceanu.

CEHOSLOVACIA : Macak — 
Fiala, Prokes, Nowak, Duda — 
Elefant, Hudec, Gasparik (min. 
53 Herda) — PELC (min. 85 
Horny), Farkas, Pokluda (min. 
75 Lovacky).

Dinulescu.

Laurențiu DUMITRESCU

CEHOSLOVACIA A ROMÂNIA A 3-2 (7-7)
(Urmare din pag. I)

sugestiv fiind ușurința cu care 
Bălăci a cîștigat nenumărate 
„manșe** cu cel mai valoros ju- 

I câtor al formației cehoslovace, 
Pollak.

Aici la Praga, România a ra
tat un 3—3, în fața unei echipe 
puternice. Acest rezultat sub
liniază, din păcate, că fotbalul 
nostru se poate exprima numai 
în cazul unor mobilizări spe
ciale, așa cum s-a întîmplat în 
scurta perioadă de pregătire a 
meciului. Ori de cite ori se re
vine la tonusul scăzut al ram- 
pionatului nostru, cum s-a vă
zut limpede în nota de super
ficialitate a lui Răducanu, în 
momentul acordării loviturii li
bere indirecte, „tricolorii** intră 
într-un complex psiho-fizic 
care duce la înfrîngere, așa cum 
s-a întîmplat în numai cele 3 
minute (67—70), cînd în loc să 
fie 3—1 (marca ocazie a lui 
D. Georgescu din min. 65), s-a 
ajuns la 2—3.

Spectatorii praghezi au pără
sit stadionul cu un gust amar. 
Ei susțin că au văzut echipa lor 
incomodată de presingul oaspe
ților, mai ales la startul repri
zelor, cînd Troi și Iordănescu, 
după foarte multă vreme, și-au 
asumat sarcini defensive în ju
mătatea adversă, anihilînd nu
meroase acțiuni.

încercînd să facem o primă 
analiză a comportării (asupra 
acestui joc vom reveni) trebuie 
să aplaudăm ..momentul de re- 
voltă“ al „tricolorilor** după 
„miercurea neagră** a cupelor 
europene. Ei au jucat la Praga 
cu foarte mult curaj, uneori 
chiar cu dezinvoltură, dar, așa 
cum s-a întîmplat de multe ori, 
pe fondul unui angrenaj tactic 
destul de corect, au cedat de 
două ori (golurile 2 și 3) negli- 
jînd copilărește flancul drept al 
atacului cehoslovac, pe unde 
s-au creat spațiile libere de 
concretizare. Meciul de la Praga

demonstrează că echipa națio
nală trebuie să redevină un 
colectiv unit, așa cum a fost 
cînd va. Examenul
mită pe stadionul Sparta lasă 
destule speranțe.

ratat la li-

FILMUL JOCULUI
Formația noastră are un în

ceput bun și în min. 7, deschide 
scorul : Cheran îl lansează pe 
Troi, cursă inteligentă, centrare 
la „firul ierbii** și BĂLĂCI, ve
nit lansat, înscrie spectaculos : 
1—0 pentru echipa “ 
Campioana Europei 
pedală, dar „tricolorii1 
tenți în apărare, în frunte cu 
Răducanu, și contraatacă peri
culos. Bălăci este „omniprezent", 
joacă fără greșeală. Nehoda, 
Panenka, Masny, Pollak, Kroupa 
forțează egalarea. în min. 38 
Răducanu este sancționat în ca
reu, în mod exagerat, pentru 
„tragere de timp". Arbitrul in
dică lovitură indirectă de la a- 
proximativ 12 m ; Masny mișcă 
balonul pe care PANENKA îl 
trimite la „pă-ianjen** : 1—1; Re
priza se încheie cu o acțiune 
frumoasă _a lui Iordănescu, dar. 
centrarea' lui nu este eficace.

Următoarele 45 de minute 
chipa României le începe tot

României. 
apasă 

‘ 1“ sînt
pe 
a-

c-

DECLARAȚII
ȘTEFAN COVACII, antrenorul 

echipelor reprezentative 
mâne : ,,Sint 
Iul cum au 
rii noștri. Ei nu au lăsat nici 
o clipă impresia că sînt comple
tați de renumele adversarului. 
Cred că echipa a jucat bine din 
punct de vedere tactic, deoarece, 
dacă revăd ocaziile mari pe care 
le-am avut, in ciuda superiorității 
teritoriale a gazdelor, constat că 
drumul spre gol a fost găsit de
seori. Echipa României trebuie să 
muncească mai mult și nu numai 
în perioadele de pregătire spe- 
cială“.

V. JE-'ZEK, selecționerul echipei 
Cehoslovaciei: ,,Sînt mulțumit de 
rezultat. Acest joc a fost deose
bit^ de important în perspectiva 
întîlniril cu Scoția. Consider că 
clasa partidei a fost mult supe
rioară ■ celei de la București. As
tăzi, la Praga, cei doi adversari

ro- 
mulțumit ele fe- 

evoluat jucăto-

I
I
IN.

“dl

Aseară, la Lodz

POLONIA ROMANIA B 2-1 (2-0)
Lodz, 6 (prin 

cadrul pregătirilor 
face pentru apropiatul său de
but în preliminariile C.M., e- 
chipa Poloniei (din care au fă
cut parte, printre alții, cunos- 
cuții Deyna, Szarmach, Lato) 
a susținut în localitate un

telefon). în 
pe care le

meci amical cu echipa B a 
României.

Gazdele au cîștigat cu sco
rul de 2—1 (2—0). Au marcat 
Ogaza (min. 15) 
(min. 32) pentru 
Zamfir (min. 87) 
nia B.

și Terlecki 
Polonia, Toma 
pentru Româ-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES 

6 OCTOMBRIE 1976

TRA- 
DIN

Fond general de cîștiguri 848.399 
lei. EXTRAGEREA I : 27 12 42 
35 18 31 ; EXTRAGEREA a II-a : 
24 39 14 8 23.
CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 

26 SEPTEMBRIE 1976
FAZA I : Categoria 1 : 1.75 va

riante autoturism „Dacia 1300" sau 
la alegere Skoda S 100 și diferența 
în obiecte ; cat. 2:3 variante a - 
15.000 lei sau la alegere o excursie 
de 2 locuri în : R. D. Germană 
sau R. P. Ungară sau Turcia sau

R. P.
rența
2.284 lei ; cat.

5.265,60 a 40 lei.
FAZA a II-a : Categoria 

variante a 5.350 lei ; cat. ___
a 1.317 lei ; cat. D : 3.206,80 a 60 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
obținut de VASILE PĂUN din 
BUCUREȘTI.

Bulgaria — Grecia 
în numerar ; cat. 3 

4 : 60,85 a 
179,40 a 161 lei ;

și dife- 
: 12,65 a 
475 lei ; 
cat. 6 :

B : 16,20
C : 65,80

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA LOTO DIN 5 

OCTOMBRIE 1976

Fond
1.111.997

general de cîstiguri : 
lei. EXTRAGEREA I : 33

59 28 88 62 34 38 52 10, EXTRAGE
REA a II-a : 7 73 24 58 11 57 67 14 
76, EXTRAGEREA a IlI-a : 77 86 
22 61 54, EXTRAGEREA a IV-a : 
64 87 44 36 18 28, EXTRAGEREA a 
v-a : 18 3 88 10 44 29 39, EXTRA
GEREA a vi-a : 38 48 63 57 18 90 
53 73 33 66, EXTRAGEREA a VII-a:
49 86 45 74 68 55 65 8 79 69 37 60

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 OCTOMBRIE 

1976
CATEGORIA 1 (13 rezultate) 58,35 

variante a 1.880 lei, CATEGORIA 
2 (12 rezultate) 1.002,90 variante a 
241 lei.

Cîștigul de categoria 3 fiind sub 
plafonul minim de 40 lei, fondul 
acestei categorii a fost atribuit, 
conform regulamentului, celorlal
te două categorii.

bine. Urmarea, în min. 53 Do- 
bias îl faultează pe Iordănescu
— lateral, Manea execută lovi
tura liberă ; DUDU GEORGESCU 
țîșnește și trimite cu latul spre 
poartă ; balonul ricoșează, din 
stîlpul porții, în gol : 2—1 pen
tru echipa noastră. Două minute 
mai tîrziu Iordănescu ratează, 
din careu ; Răducanu scoate de 
două ori la șuturile lui Panenka 
și Nehoda (min. 57). Dudu Geor
gescu este și el aproape de gol 
(min. 64), după o cursă specta
culoasă. Atacurile dezlănțuite ale 
cehoslovacilor se soldează cu 
două goluri — DOBIAS min. 66 
(2—2) și ONDRUS min. 69 (3—2). 
In min. 7G, Dobias îl ține de tri
cou și-i pune piedică, în careu, 
lui Iordănescu. Arbitrul dictează 
11 m pe care D. Georgescu nu-1 
concretizează. Cu două minute 
înainte de final, Dobias este eli
minat de pe teren.

Arbitrul A. Nagy (R. P. Un
gară) a condus bine formațiile : 
CEHOSLOVACIA : Vencel (min. 
46 Starek) — Biros (min. 46 Ko
zak), Ondruș, J. Capkovic, 
GOGH _ DOBIAS, Pollak, Pa
nenka — MASNY, Kroupa (min. 
63 Fr. Vesely). NEHODA ; 
ROMANIA : RADUCANU —
Cheran, SAMEȘ, sAtmAreanu, 
Manea — Dinu, BĂLĂCI,
— Trbi, D. Georgescu, 
nesetf.

Ieri după-amiază s-a dispu- 
t o nouă etapă în „CUPA 

ROMÂNIEI**, ediția 1976—1977, 
la care au participat echip; din 
Diviziile B și C, precum și 
unele formații din campionatele 
județene. Iată o parte 
rezultate : I.C.S.I.M.
— Metalul București 
Banatul Timișoara — 
mișoara 1—0 (1—0), 
montaj Cluj-Napoca 
ta Cluj-Napoca 1—0 
minorul Roman
Neamț 1—0 (1—0), Metalul Oțe- 
lu Roșu — Minerul Anina 2—0 
(2—0), C.F.R. Simeria — Gloria 
Bistrița 2—7 (0—2), Cristalul 
Dorohoi — C.S. Botoșani 0—1 
(0—0), Pandurii Tg. Jiu — Ști
ința Petroșani 1—0 (0—0), A.S. 
Miercurea Ciuc — Progresul 
Odorhei 2—0 (1—0), Construc
torul Pitești — Muscelul Cîm- 
pulung -3—1 (1—1), C.I.L. Si- 
ghet — Sticla Turda 3—1 (2—1)
— s-a jucat la Satu Mare, Auto- 
mecanica București — Chimia 
Tr. Măgurele 1—0 (0—0), Victo
ria Cărei — Olimpia Satu Mare 
0—1 (0—0. 0—0) — după pre
lungiri, Chimia Găești — Me
talul Mija 1—0 (0—0), Lamino
rul Teliuc
Cimpia Turzii 8—7 (0—1,
2— 2) — după 
turilor de la 11 metri, Bradul 
Vama — Dorna Vatra Bornei
3— 2 (1—2), Chimia Brăila —
Progresul Brăila 2—0 (1—0), 
Minerul Ghelar — C.F.R. Cluj- 
Napoca 5—6 (0—0, 1—1. 2—2), 
Drum nou Boureni — Minerul 
Motru 1—2 (1—1), Gloria Poar
ta Albă — S. C. Tul- 
cea 1—2 (1—1, 
biu — Șoimii 
0—0), Ancora 
Galati 1—3 
Tg. Nc.amț - 
vinești 3—2 
norul ~ 
Borzești 
Brașov 
șov 0—1 (0—1), I.C.I.M. Bra
șov — Oltul Sf.
2— 1 (2—1), C.S.U.
Nitramonia Făgăraș 
Viitorul Scornicești 
Slatina 0—2 (0—0, 
mentul Bîrlad 
șani 3—4 (scor stabilit după hr 
vituri de la 11 m, după 
minute fiind 
București — 
rești 
rești 
rești 
pid
3— 0

di i.re
București 

0—1 (0—1), 
C.F.R. Ti- 

Construcții 
— Derma- 
(1—0), La- 

Ceahlăul P.

Industria sîrmei
2-2, 

executarea lovi-

s c.
1-1),* U.P.A. Si- 
Sibiu 0—2 (0—0, 
Galați — C.S.U. 
(1—2), Cetatea 

- Relonul Să- 
(0—0, 1—1). Mi- 

Comănești — C.S.M.
2—4 (1—1), Carpați
- Steagul roșu Bra- 
(0-1),-------------

Oltul
(2-1),

Ghcorghe 
Brașov — 

2—0 (2—0), 
— Dinamo 
0-0), Rul- 

Unirca Foc-

120 dr
Vulcan 
Bucii- 
Bucu- 
Bucu- 

4—5 (1—0, 1—1, 1—1), Ra- 
Jibou — Minerul Cavnic 
(1-0).

0—0), 
Autobuzul 

1—2 (1—0), Electra 
— Unirea Tricolor

Bdloni 
lordă-

AZI, SPORTUL STUDENȚESC

DUPĂ MECI
au ju-și-au Alai replici puternice, 

cat deschis și au redat fotbalului 
ceva din frumusețea lui dintot- 
deaun\a“.

IORDĂNESCU : „Cred că am fi 
meritat un rezultat de egalitate, 
pe care, de altfel l-am avut în 
mină. E adevărat că jucătorii ce
hoslovaci au venit mai des spre 
poarta noastră, dar nu pot uita 
ocazia pe care am ratat-o eu, nu 
pot uita golul ca și făcut al Iul 
Dudu, cînd am fost la un pas de 
3—1. Am impresia că echipa noas
tră începe să se așeze și să ca
pete curaj“.

DINU : „Eram deciși, înainte de 
joc, să dăm totul în aceasta, par
tidă, deoarece fotbalul nostru avea 
nevoie de o comportare bună, care 
să-l ridice în propriii săi ochi. 
Cred că am făcut un meci care 
justifică șansele noastre în preli
minariile C.M. Dar, cu condiția 
de a ne bate pînă la ultima pică
tură de energie".

DUNAV RUSE
Stadionul bucureștean 
ca va găzdui, astăzi, 
pere de la ora 15,30, 
micală 
chipele 
Dunav 
ganizat
cepreședinte al .clubului studen
țesc, Liviu Colceriu.

Politehni- 
cu înce- 

partida 
dintreinternațională

Sportul studențesc
Ruse. Acest joc este 
în memoria fostului

a- 
e- 
Și 

or- 
vi-

MECI
DIN SERIA

VICTORIA

RESTANTA
I A DIVIZIEI B

TECUCI — F. C.
BRĂILA 0—0. Acest meci restan
tă — contînd pentru etapa a 
Vl-a — a fost echilibrat, ambele 
formații dominînd cite o repriză, 
oaspeții în cea secundă. Portarul 
brăilean Verșanschi a apărat 
foarte bine. (C. FILIȚA—coresp.)

ACTUALITĂȚI
a AMÎNAREA PRIMEI MANȘE 

A FINALEI „CUPEI BALCANICE**. 
De comun acord, conducerile echi
pelor Sportul studențesc și Dyna
mo Zagreb au hotărît să amîne 
prima manșă a finalei „Cupei bal
canice" (intercluburi) care trebuia 
să aibă loc miercuri 13 octombrie 
la Zagreb. Partida va fi reprogra- 
mată la o dată care urmează să 
fie stabilită

Dinamo — F.C. Argeș — stadionul 
Dinamo, ora 15 (în deschidere, 
meciurile echipelor de juniori).

a RAPID — DUNAV RUSSE 
1—0 (1—0). Marți după amiază, în 
meciul amical, disputat pe stadio
nul Republicii, Rapid a învins for
mația bulgară de prima divizie, 
Dunav Russe cu 1—0 (1—0) prin 
punctul marcat de Manea (min. 
14) din lovitură liberă de la 25 m. 
Evoluția feroviarilor a fost sub 
așteptări (pase imprecise. lipsa 
dublajului în apărare, complicarea 
inutilă a jocului de atac etc.). Ra
pid a prezentat formația : Ioniță 
— Pop, Pîrvu, Zalupca, A. Dumi
tru — Rîșniță, M. Stelian, Șutru — 
Teleșpan, Neagu, Manea. Au mai 
jucat : Niță, Cruce, Rontea și 
Albu. (D. Moraru-Slivna-coresp.).

a PARTIDA DIN PRIMI MAN
ȘA A TURULUI DOI din cadrul 
Cupei campionilor europeni dintre 
Trabzonspor și Liverpool, progra
mată la 20 octombrie pe terenul 
primei formații, va fi condusă de 
o brigadă de arbitri români, avînd 
la centru pe N. Rainea, iar la li
nie pe Max. Popescu și Gh. Vasi- 
lescu I.

a MECIUL RETUR DINAMO 
TBILISI — M.T.K. BUDAPESTA, 
din cadrul Cupei cupelor, care se 
va disputa la 3 noiembrie, la Tbi
lisi, va fi condus la centru de ar
bitrul Constantin Ghiță, delegat 
nominal de U.E.F.A.

F.R. Fotbal urmează să-i stabi
lească pe cei doi arbitri de linie.

a PARTIDA A.S.A. TG. MUREȘ 
— STEAUA, restanța din eta
pa a 5-a, se va disputa miercuri 
13 octombrie.

a CUM SE JOACA ÎN CAPITA
LA. Partidele etapei de Divizia A 
de duminică din Capitală se dis
pută astfel : Rapid — Politehnica 
Iași — stadionul Republicii ora 11 ;

a F.C.M. REȘIȚA A EVOLUAT 
LA SOFIA. Aflată într-un tur
neu în Bulgaria, echipa reșlțea- 
•nă a întîlnit, la Sofia, formația, 
locală Slavia, dî care a fost în
trecută cu scorul de 3—0.



Șl DUNĂREA GALAȚI

MIERCUREA CIUC, 6 (prin 
telefon). — Ultima etapă (a
7- a) a preliminariilor ..Cupei 
României" la hochei a progra
mat marți jocuri între 
de forte apropiate, care 
form așteptărilor — au 
zat întreceri atractive, 
gustate de public. Iată 
țațele și o scurtă trecere în 
revistă a partidelor din reu
niunea finală :

Avîntul Gheorghieni — Agro
nomia Cluj-Napoca 9—0 (3—0. 
3—0, 3—0).

Unirea Sf. Gheorghe — Li
ceul nr. 1 Miercurea Ciuc 6—4 
(1—1. 2—1, 3—2). A fost o par
tidă foarte viu disputată, 
cele din urmă, experiența ju
cătorilor din Sf. Gheorghe a 
fost decisivă în obținerea 
toriei.

Tirnava Odorhei — Sp. 
dențesc A.S.E. București 
(3—2. 1—2, 4—2). Meci de 
gaj ament. în care ambele 
matii au făcut uz de întregul 
lor arsenal tehnic 
După ce au egalat 
sfîrsitul î 
bucurestenii 
respiro. 
ambițioșii lor adversari, 
vingători intr-un meci in 
studenții erau favoriti.

S.C. Miercurea Ciuc — 
narea Galați 14—3 (1—0,
8— 2).

Clasamentul final al între
cerii este următorul : 1. S.C. 
Miercurea Ciuc 14 p ; 2. Du
nărea Galați 12 p ; 3. Sp. stu
dențesc A.S.E. 8 p ; 4. Avîntul 
Gheorghieni 6 p ; 5. Unirea
Sf. Gheorghe 6 p ; 6. Tirnava 
Odorhei 6 p ; 7. Agronomia
Cluj-Napoea 2 p ; 8. Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc 2 p. 
Primele două clasate s-au ca
lificat pentru turneul final al 
competiției, 
octombrie 
participarea 
tașe Steaua 
rești.

reprizei
i și-au 
de care

VIITOARELE ADVERSARE
’ale echipelor românești

ÎN CUPELE EUROPENE LA POLOI
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SPARTACHIADELE,

echipe 
— con- 
furni- 

mult 
rezul-

în

vir-

stu- 
8—6 
an- 
for-

și tactic. 
(4—4, la 
secunde), 

permis un 
au profitat 

în
carc

Du-
5—1,

5.

care începe în 17 
la București. cu 
formațiilor frun- 
și Dinamo Bucu-

Troian IOANIȚESCU
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Săptămîna viitoare se va da 
startul în competițiile europene 
de polo. Primele echipe care 
vor intra în întrecere sînt cele 
17 formații ce-și vor disputa 
„Cupa cupelor11, aflată la a 3-a 
ediție. Acestea au fost reparti
zate în 3 grupe preliminare 
(cu jocuri programate între 15 
și 17 octombrie) după cum 
urmează : la Varna — Cerno 
More Varna, Canottieri Napoli, 
Văsteras (Suedia), Tourcoing 
(Franța), Nascoran (Belgia) și 
C. N. Barcelona ; la Atena, 
unde va evolua și DINAMO

DE LA C.N.E.F.S
în zilele de 5—6 octombrie 

1976, a avut loc la București 
cea de a 4-a ședință a Comi
siei mixte permanente de co
laborare dintre Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
•Sport din R. S. România și 
Oficiul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport din R, P. 
Ungară.

Cu acest prilej a fost sem
nat Planul de schimburi de de
legații sportive și s-au stabilit 
principalele acțiuni de colabo
rare dintre cele două organi
zații pe anul 1977.

Ambele părți au apreciat cu 
satisfacție că relațiile 
nești 
rare 
zații

In 
maghiară condusă de tovarășul 
Istvan Szatmari, vicepreședin
te al O.N.E.F.S., a fost primită 
de către președintele C.N.E.F.S 
general lt. Marin Dragnea. A 
fost de față Ion Șiclovan, vice
președinte al C.N.E.F.S.

priete- 
de colaborare și coope- 
dintre cele două organi
se dezvoltă cu succes, 
cursul vizitei, delegația

BUCUREȘTI — pentru prima 
oară în această competiție — 
vor mai juca Oiimpiaaos Pireu, 
l’rimorje Rijeka, Lcmington 
Coventry, Novacky (Cehoslova
cia) și Odense (Danemarca). 
Cea de a 3-a grupă — și cea 
mai puternică, — este alcătu
ită din Dozsa Ujpest, Fener
bahce Istanbul, A.S.F. Graz, 
M.G.U. Moscova și Den Robben 
Hilver’sum (locul de desfășu
rare nu a fost precizat încă).

Apreciind valoarea viitoare
lor sale adversare, putem a- 
firma că Dinamo are șanse 
însemnate pentru obținerea ca- 

s_-----a caror
pînă în 
și Mos-

lificării în semifinale, 
organizare au cerut-o 
prezent orașele Rijeka 
cova.

Mai dificilă apare 
formației RAPID BUCUREȘTI 
în primul tur al C.C.E. (22—24 
octombrie). Feroviarii vor în- 
tîlni la Haga pe Zian Vitesse 
den Haag, T.S.K.A. Moscova, 
S.K.K. Stockholm și Ethnikos 
Pireu, unde campioanele Olan
dei. U.R.S.S. și României vi
zează calificarea. Aceasta în 
timp ce în celelalte grupe, fa
voritele (cu majuscule) nu pot 
rata intrarea în semifinale : 
La Londra — PARTIZAN BEL
GRAD, R H. Kosice, POLY- 
TECHNIK LONDRA și Galata- 
saray Istanbul ; la Sofia — 
VASAS BUDAPESTA, SEP- 
TEMVRISKO ZNAME SOFIA, 
S. C. Antwerpen și Horgen 
(Elveția) ; la Wiirzburg — 
A. S. FLORENȚA. S. C. WUR
ZBURG, Montjuich (Spania), 
Hermes Copenhaga si ATSE 
Graz.

încă două precizări asupra 
meciurilor preliminare : la
Atena va oficia ca arbitru neu
tru Pietrasovic (Austria), iar 
la Sofia Gh Cociuban (Româ
nia),

sarcina

TURNEUL INTERNAȚIONAL FEMININ
LA SUBOTICADE SAH DE

BELGRAD, 6 (Agerpres). — 
Măestrele românce Gertrude 
Baumstark și Margareta Pe
revoznic au obținut victorii în 
runda a 9-a a turneului inter-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BOX • In cea de-a doua gală 

a turneului organizat de T.S.C. 
Berlin, pugilistul român Dumitru 
Burdihoi (cat. cocoș) a cîștigat 
prin k.o. tehnic, în rundul 2, 
meciul cu Dimov (Bulgaria). La 
aceeași categorie, Nicu Popa 
a pierdut în fața lui Vesninski 
(U.R.S.S.). La cat. semiușoară, 
Mihai Hozo (România) l-a în
trecut la puncte pe Werner (R.D. 
Germană), în timp ce la cat. 
pană, Mihai, Ploieșteanu a fost 
învins prin k.o., în repriza a 
2-a, de către nigerianul Andeh. 
în primele meciuri ale semi
finalelor, pugiliștii români au 
obținut 3 victorii. în cadrul ca
tegoriei „ușoară". Ion Budușan 
l-a învins la puncte pe polone
zul B. Gajda și Ion Oancea a 
dispus la puncte de Schneider 
(R.D. Germană). In cadrul cate
goriei muscă. Faredin Ibrahim 
(România) l-a întrecut la punc
te pe Gertenbach, campionul 
R.D. Germane, și îl va întîlni în 
finală pe ugandezul Butambeki, 
care a dispus la puncte 
Medvedevi (U.R.S.S.). în ’ 
le categoriei „mijlocii", 
mann (R.D. Germană) a 
prin abandon în prima 
în fața lui Ion Dimache. 
mericanul de categorie 
Duane Bobick, învins ca amator 
înainte de limită de cubanezul 
Teofilo Stevenson, a obținut cea 
de-a 36-a victorie consecutivă 
ca profesionist. Bobick l-a întîl- 
nit la Utica (statul New York) 
pe Chuck Wepner, fost șalanger 

• la titlul mondial, pe care l-a 
învins prin k.o. tehnic în repriza 
a 6-a • Campionul mondial pro
fesionist la categoria j’ 
argentineanul Carlos Monzon, 
declarat la Buenos *’ 
se va retrage încă 
tea competițională.

HOCHEI. In
U.R.S.S. 
telor 
terminat la egalitate : 3—3 
l—o, 0—1).

LUPTE • Echipa de 
greco-romane Hidrotehnica 
Constanța, aflată în turneu 
Maroc, a susținut la Casablanca 
o nouă întîlnire amicală cu se
lecționata țării gazdă. Disputată 
la 7 categorii de greutate, în
tâlnirea s-a încheiat cu scorul 
de 4—3 în favoarea sportivilor 
marocani.

MOTO • Triplul campion mon
dial Ole Olsen a cîștigat. la 
Praga, concursul de viteză „Me
morialul Lubos Tomicek".

de 
limite- 
Schu- 

ciștigat 
repriză 
• A- 
grea,

mijlocie, 
a 

Aires, că nu 
din activita-

campionatul 
echipele Aripile Sovie- 

și Dinamo din Riga au 
- - (2-2,

RUGBY • Campionatul U.R.S.S. 
a revenit formației V.V.A. (A- 
cademia de aviație militară „I. 
Gagarin“) cu 32 p (353—124), ur
mata de „Slava“ Moscova — 29 p, 
Riga Kiev — 22 p. Rugbyul so
vietic va fi reprezentat anul 
acesta în grupa B a campiona
tului european F.I.R.A., urmînd 
ca echipa reprezentativă să 
joace cu Cehoslovacia. Suedia, 
R.F. Germania și Olanda.

ȘAH • Turneul de baraj pen
tru desemnarea altor 2 jucători 
în turneul candidaților pentru 
titlul mondial va începe la 9 oc
tombrie, la Milano. La acest 
turneu participă Tigran Petro
sian, Mihail Tal și Lajos Por- 
tisch. • Turneul de la Pecs a 
fost cîștigat de Karoly Honfi 
(Ungaria) cu 7’/.p. din 11 posi
bile. Pe locurile următoare, trei 
șahiști sovietici : Mihalcișin, Je- 
liandinov și Dorfman, toți cu 
cîte 7 p • După 6 runde, în 
turneul internațional de la Novi 
Sad conduce Smejkal. cu 4,5 
puncte, urmat de Vukici. cu 4 
(1) puncte, Gligorici și Olafsson, 
cu cîte 4 puncte etc. In runda 
a 6-a Smejkal l-a învins pe 
Ivkov.

TENIS • „Circuitul Caraibi
lor" (o suită de 6 turnee), a 
fost cîștigat de Humphrey Hose 
(Venezuela), urmat de Zeliko 
Franulovici (Iugoslavia), Victor 
Pecci (Paraguay), Ivan Molina 
(Columbia) și Edison Mandarino 
(Brazilia). Ultimul turneu al cir
cuitului, desfășurat la Medellin 
(Columbia), a revenit lui Hum
phrey Hose, învingător cu 5—7, 
7—6, 6r-2 în finala cu Zeliko 
Franulovici. • La Teheran a 

turneul „Cupa Arya- 
contînd pentru Marele 

•.T. In primul tur : 
Madani 6—4, 6—4 ;

național feminin de sah de la 
Subotica. Gertrude Baumstark 
a învins-o pe Brigita Stadler, 
iar . Margareta Perevoznic a 
cîștigat la Miolski. Alte re
zultate : Ivanka — Tereza
Stadler 1—0 ; Kriszan — Pro- 
kopovici 1—0 ; Pihailici — Ve- 
roezy remiză.

In clasament continuă să 
conducă Amalia Pihailici (Iu
goslavia). cu 8 puncte (o par
tidă mai mult disputată), ur
mată de Suzana Veroczy și 
Maria Ivanka (ambele Unga
ria) — cite 6,5 puncte, Gertru
de Baumstark 
reza Stadler, 
Iugoslavia) — 
etc. Margareta 
pă locul zece, 
o partidă întreruptă.

(România), Te- 
Kriszan (ambele 
cite 5,5 puncte 
Perevoznic ocu- 
cu 3,5 puncte si

ACTUALITĂȚI
• Echipa masculină de volei 
României a evoluat la Da-a

mase în compania Selecționatei 
siriene, cîștigînd toate parti
dele (3—1, 3—1, 3—1, 3—2).

• Campionatele europene de 
seniori și senioare se vor des
fășura între 25 septembrie și 
2 octombrie 1977 în Finlanda. 
Echipa masculină a României 
este calificată direct pentru 
turneul final, alături de 
U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, 
Bulgaria și Finlanda. Echipa 
feminină va trebui să participe 
la turneul de calificare, care 
va avea loc între 6 și 10 mai 
în Belgia, în compania forma
țiilor R. F. Germania, Israelu
lui și Belgiei.

lupte 
din 

in

început 
rnehr". 
Premiu F.I.L.
Spear — Madani 6—4, 6—4 ; J. 
Gisbert — Rheipberger 7—5, 6—4; 
Bertolucci — Khodai 6—3, 6—2 ; 
Fibak — Rodriguez 7—6, 6—2 ;
Zugarelli — Turner 6—2, 6—4 ; 
Pohmann — El Shafei 7—5, 7—6 
și... o surpriză : iranianul Da- 
rafșani-Djavan l-a eliminat cu 
7—5, 2—6, 6—1 pe vest-germanul 
Karl Meiler. In turul doi : Vi
las — Ken McMillan 6—2, 6—3-; 
Ramirez — Benavides 6—2, 6—1; 
Fibak — Drysdale 6—1, 6—4 ; 
Gisbert — Feaver 7—5, 6—4 ; Zu
garelli — Gebert 6—3. 6—4 ; O- 
rantes — James 6—2, 6—0 ; Poh
mann — Muntanolla 6—3. 7—5.
• în finala turneului de la San 
Francisco : Tanner — Gottfried 
4—6, 7—5, 6—0.

LUCRĂRILE COMITETULUI
PRAGA (Agerpres). — La 

Praga s-au desfășurat lucrările 
Comitetului executiv al F.I.F.A. 
Reuniunea a fost organizată 
aici cu prilejul aniversării a 
75 de ani de la înființarea Fe
derației de fotbal din Ceho
slovacia. Președintele F.I.F.A., 
Joao Havelange, -a adresat un 
salut federației țării gazdă, a- 
rătînd că fotbalul cehoslovac, 
deși vechi ca activitate, este 
tînăr în ceea ce privește va-

SURSA CAMPIONILOR
Astăzi se împlinesc 27 de ani de la proclamarea Repu

blicii Democrate Germane. Această sărbătoare stă sub sem
nul unor mari succese și importante realizări obținute în 
toate domeniile de către poporul din R. D. Germană, sub 
conducerea Partidului Socialist

în domeniul sportului, 
R.D. Germană s-a afirmat 
puternic, îndeosebi la Jocu
rile Olimpice de vară de la 
Montreal, unde sportivii a- 
cestei țări au ocupat locul 
secund în clasamentul neofi
cial pe națiuni. Izvoarele a- 
cestor mari succese trebuie 
căutate in organizarea miș
cării sportive de masă, în
deosebi în rîndul copiilor și 
tineretului. Una din princi
palele sarcini ale noii miș
cări sportive a fost și este 
aceea de a stimula partici
parea regulată a copiilor și 
tinerilor la activitatea spor
tivă de masă. Deviza „spor
tul și tineretul — de nedes
părțit" a determinat liniile 
directoare, necesare creșterii 
unei generații sănătoase, fi
zic și spiritual.

Cele mai mari competiții 
de masă, care angrenează 
milioane de 
Spartachiadele 
și tineret.

Anul viitor, 
iulie, orașul Leipzig va găz
dui cel de-al 6-lea Festival 
de gimnastică și sport și cea 
de a 6-a “ 
tru copii 
Germană, 
așteptate 
sebit, deoarece ele sînt 
nite întotdeauna să eviden
țieze sportivi, care nu peste 
mult timp vor deveni cu 
siguranță mari performeri. 
Ele constituie deci pentru 
antrenori și activiștii spor
tivi. un minunat prilej de a

: angrenează 
cetățeni, sint 
pentru copii

între 25 și 31

Spartachiadă 
și tineret din
Evenimentele 

cu un interes

pen- 
R.D.
sînt 

deo- 
me-

Unit din Germania.
selecționa pe cei mai buni 
dintre cei buni. Competițiile 
finale vor avea loc pe 35—40 
de baze sportive, reunind a- 
proape 10 000 de tineri la 
startul celor 20 de discipline 
sportive prevăzute în pro
gramul Spartachiadei.

într-un decor feeric, pe 
stadionul central din Leipzig, 
cei 100 000 de spectatori vor 
putea urmări reprize de 
gimnastică executate de a- 
proape 10 000 de tineri. Apoi, 
punctul culminant al marii 
sărbători sportive din renu
mitul oraș al tîrgurilor îl va 
constitui tradiționala alerga
re denumită „mila festivă" 
și care va măsura 1977 de 
metri (distanță determinată 
arbitrar și simbolic, după 
anul organizării Festivalu
lui). La această cursă se 
scontează pe o participare 
deosebit de mare, concuren- 
ții fiind împărțiți pe cate
gorii de vîrstă și

Fără îndoială, 
de gimnastică și 
și Spartachiada 
i977 — vor marca un eve
niment de mare interes în 
sportul de mase din R.D. 
Germană. Putem fi aproape 
siguri că muiți dintre par
ticipant! vor tinde spre po
diumul olimpic, în 1980, la 
Moscova.

sex.
Festivalul 
sport, ca 
— ediția

WERNER SCHREIER
redactor șef al ziarului 

„Deutsches Sportecho" - 
Berlin

g Meciurile de volei, in cadrul competițiilor sportive de masă, 
cunosc o deosebită amploare. Foto : Panorama D.D.R. (Berlin)

DIN VOLEI
• Țara noastră va găzdui 

între 31 iulie și 7 august cam
pionatul european de volei 
pentru juniori. întrecerile juni
oarelor vor avea loc între 5 și 
12 august tn Iugoslavia. Selec
ționata de junioare a țării 
noastre va juca, In prealabil, 
în turneul de calificare (13—15 
mai în Olanda) cu echipele 
Suediei și Olandei.

• Selecționatele de volei 
(masculin și feminin) ale R. P. 
Chineze și-au început turneul 
în S.U.A. evoluînd în orașul 
Dayton în compania reprezen
tativelor țării gazdă. în ambele 
jocuri victoria a revenit^ echi
pelor din R. P. Chineză, cu 
scorul de 3—0.

EXECUTIV AL F.I.F.A.
loarea, performanțele și spiri
tul organizatoric.

în ședința sa de lucru, Comi
tetul executiv a aprobat orga
nizarea primului campionat 
mondial de fotbal pentru ju
niori (jucători care vor împlini 
vîrsta de 19 ani după 1 ianua
rie 1977) în Tunisia, între 27 
iunie și 10 iulie. De asemenea, 
s-a hotărît organizarea unui 
simpozion al antrenorilor de 
fotbal din 105 țări, la Maglin- 
gen (Elveția).

Balcaniada de tenis de masă

ECHIPELE ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI

ANKARA, 6 (Agerpres). — 
în orașul Samsun din Turcia 
au început ieri campionatele 
balcanice de tenis de masă. 
Iată primele rezultate din com
petițiile pe echipe : feminin : 
România — Turcia 3—0 ; Iu
goslavia — Bulgaria 3—1 ; 
masculin : Iugoslavia — Bul
garia 5—0 ; România — Turcia 
5—3.

CASSIUS CLAY 
ÎNCĂ ÎN FRUNTE
CIUDAD DE PANAMA (Ager

pres). Organizația mondială a 
boxului profesionist (W.B.A.), 
cu sediul la Ciudad de Panama, 
continuâdB^ă-1 recunoască cam
pion al lumii la categoria grea 
pe Cassius Clay. Această hotă- 
rîre a fost luată de forul mon
dial deoarece, pînă în prezent, 
Cassius Clay n-a anunțat ofi
cial intenția sa de a abandona 
centura. Clasamentul celor mai 
buni 10 „grei" din lume, întoc
mit zilele acestea de W.B.A., 
se prezintă astfel : 1. Cassius
Clay ; 2. George Foreman — șa
langer ; 3. Ken Norton ; 4. Er
nie Shavers ; 5. Ron Lyle ; 6.
Larry Holmes; 7. Duane Bobick; 
8. Jimmy Young ; 9. Richard
Dunn ; 10. Howard Smith.


