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La invitația președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. și a tovară
șei Elena Ceaușescu. Maiesta
tea Sa Baudouin, regele belgie
nilor, și Maiestatea Sa Regina 
Fabiola au sosit, luni după- 
amiază. într-o vizită oficială in 
țara noastră.

După vizita oficială în 
Belgia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu, care a avut Ioc în 
anul 1972. reînlîlnirea la Bucu
rești dintre șeful statului 
mân și suveranul belgian 
înscrie ca un nou moment 
o deosebită însemnătate
cronica relațiilor de prietenie 
dintre România și Belgia.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, împodo
bit sărbătorește.

La ora 15,30 aeronava 
care au călătorit suveranul 
persoanele care îl însoțesc 
aterizat.

La coborîrea din avion, 
Maiestatea Sa Regele Baudouin 
și Maiestatea Sa Regina Fa
biola au fost salutați cu deose
bită cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și de tova
rășa Elena Ceaușescu.

_n întâmpinarea înalților oas
peți au venit, de asemenea, 
tovarășii Manea Mănescu. Emil 
Bobu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgănescu, Paul Niculescu, 
Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, cu soțiile, 
Ion Coman, Teodor Coman si 
Ion Dincă, George Macovescu, 
ministrul afaeerilor externe, 
alți membri ai guvernului, ge
nerali.

Suveranul și suverana Bel
giei sînt însoțiți în această vi
zită de Renaat
ministrul afaeerilor 
al cooperării și 
Hermafti Liebaers. 
șal al Curții, de alte 
oficiale.

O gardă militară a 
onorul. S-au intonat 
de stat ale Belgiei și 
în semn de salut au
21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Baudouin au trecut, 
apoi, in revistă garda 
onoare.

Solemnitatea sosirii s-a 
cheiat cu defilarea gărzii 
onoare.

în aplauzele mulțimii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
regele Baudouin părăsesc ae
roportul. indreptindu-se într-o 
mașină deschisă, escortată de 
motocicliști. spre reședința re
zervată suveranilor belgieni.

van Elslande, 
externe si 
dezvoltării, 

mare mare- 
persoano

prezentat 
imnurile 

României, 
fost trase

de
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Pe traseul străbătut, un mare 
număr de locuitori ai Capita
lei au salutat cu căldură 
președintele României și 
suveranul Belgiei, dînd 
sentimentelor de prietenie 
stimă pe care poporul român 
le nutrește fată de Belgia 
poporul său.

★
La scurt timp de la sosirea 

în Capitală, Maiestatea Sa Bau- 
douin, regele belgienilor, a depus 
o coroană de flori la 
meniul eroilor luptei 
libertatea poporului si 
triei. pentru socialism.

★
In cursul după-amiezii. Ma

iestatea Sa Regina Fabiola a vi
zitat Muzeul de artă populară 
al Republicii Socialiste Româ
nia. deținător al unor inestima
bile valori culturale.

★
Maiestatea Sa Baudouin, re

gele belgienilor, și Maiestatea 
Sa Regina Fabiola au făcut luni 
scara o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Baudouin și-au ex
primat satisfacția pentru această 
nouă intîlnire, pentru dialogul 
constructiv existent pe multi
ple planuri 
state, 
bunele 
bilit și 
nia și __ ___

In acest cadru a fost evocată 
importanța vizitei in Belgia a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, 
in întărirea continuă a rela
țiilor tradiționale româno-bel- 
giene.

In timpul convorbirii a fost 
reliefată dorința comună ca ra
porturile de colaborare și co
operare dintre cele două țări 
să cunoască o permanentă 
extindere în interesul popoare
lor român și belgian, al păcii 
și înțelegerii în Europa și in 
lume.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit, 
luni, un dineu oficial în onoarea 
Maiestății Sale Baudouin, re
gele belgienilor, și a Maiestății 
Sale Regina Fabiola.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Baudouin 
au rostit toasturi.

pe 
pe 
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AGENDA
ACTIVITĂȚII 

SPORTIVE
DE MASA

VI-A EDIȚIE 
FEMINA"

„Cupa

Marin Stelian, scăpat singur spre poarta lUi Costaș, nu va reuși 
totuși să înscrie. (Fază din meciul Rapid — Politehnica Iași, dis
putat duminică). Foto : S. BAKCSY

Dupft clapa <i vili a și la jumătatea turului campionatului
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Diviziei A de fotbal

DIN NOU 0 NIVELARE
SPRE LIMITA
S-a consumat, odată cu cea 

de-a opta etapă, disputată du
minică, aproximativ jumătate 
din prima parte a campionatu
lui. Și fără pretenția de a în
cerca acum o analiză propriu- 
zisă a ceea ce a fost pînă în 
prezent, momentul acesta din 
viața competiției nr. 1 a fotba
lului nostru ne oferă prilejul, 
totuși, să scoatem în evidență 
citeva elemente deosebit de 
semnificative, pe care ne pro
punem a le prezenta succint în 
continuare :

1. întrecerea formațiilor 
primul eșalon divizionar 
menține — exceptind pe
plasate la cele două extremi
tăți ale clasamentului — destul 
de echilibrată, lucru pe care îl

din 
se 

cele

SCRIMA NOASTRA Șl „CONTRAPERFORMANȚA"
• O DISCIPLINĂ OLIMPICĂ NU ÎNDEAJUNS POPULARIZATĂ • „NU SE LU

CREAZĂ BINE CU COPIII Șl JUNIORII" • VOLUM SPORIT DE MUNCĂ, DAR SI CALI
TATIV SUPERIOR - O CERINȚĂ ACTUALA

într-un an, de la C.M. ’75 la J.O. ’76, scrima 
noastră a parcurs drumul de la euforia marilor 

succese la nemulțumirea marilor deziluzii. Mont- 
realul constituie, însă, o filă depășită, pînă la 
„mondialele" de la Buenos Aires a rămas mai 
puțin de un an. iar noul ciclu olimpic, care se 
va încheia la Moscova, în 1980, a și început.

S-a scurs multă vreme 
de cînd se vorbește în 
scrima noastră de numă
rul mic de sportivi legi

timați, de necesitatea măririi 
detașamentului de tehnicieni. 
Ceea ce ne-a spus secretarul fe
deral Dionisie Tepșan nu con
stituie o noutate pentru lumea 
scrimei : „In prezent avem cir
ca 2 000 de sportivi legitimați 
și un număr insuficient de teh
nicieni, astfel incit un antrenor 
trebuie să lucreze eu 20—30 de 
elevi, neavînd, deci, indeajuns 
timp să se ocuoe eficient de 
cei cu mari perspective". 
Rezolvarea depinde, după pă
rerea noastră, nu de discuțiile 
din biroul federal sau de pre
conizarea unor soluții teoretice, 
ci de extinderea bazei mate
riale și de „priza" acestei disci
pline olimpice în rîndul școla
rilor. Care sînt opiniile inter
locutorilor noștri în acest sens ?

„Singura soluție pentru con
centrarea valorică și creșterea 
viitorilor performeri ar fi liceul 
oh profil de scrimă. Nu pentru 
a imita neapărat experiența 
gimnasticii, ci pentru a avea un 
proces „rotund” de învățare 
(cultură generală sport) în
tr-o unitate de timp, acțiune 
și loc. O asemenea unitate de

Să prospectăm, deci, viitorul. Interlocutori : maes- 
trele emerite ANA PASCU și OLGA SZABO 
(multiple laureate mondiale și olimpice, ambele 
profesoare, ocupîndu-se în prezent de creșterea 
tinerelor talente) și secretarul Federației române 
de scrimă, DIONISIE TEPȘAN.

invățămint ar constitui și nu
cleul propagandistic, intrucît 
scrima nu este popularizată (nici 
măcar prin demonstrații) printre 
elevi. De aceea recrutăm ce ră- 
minc de la alte discipline spor
tive ; dar pierdem și pe par
curs, intrucît materialele ce le 
avem Ia dispoziție la Șc. sp. 1 
București (arme, costume, măști 
etc.) nu sînt suficiente" (Ana 
Pascu).

„Nu se lucrează bine cu co
piii și juniorii la cluburi ! Deși 
virsta optimă, după mine, pen
tru „lansare” este 12—13 ani,

cînd copilul poate lupta pe 
planșă in cunoștință de cauză, 
se fac campionate pentru cei de 
10 ani. Și de ce randamentul 
antrenorilor pentru copii trebuie 
să fie apreciat prin prisma titlu
rilor de campioni obținute de 
elevii lor și nu prin cea a pro
movării reale, intr-un ciclu de 
devenire ? O soluție pentru lip
sa sălilor de scrimă în cartiere

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2-3)

IN ACEASTA SAPTAMINA, CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE SCRIMĂ PENTRU TINERET
începind de joi și pînă la 

sfirșitul acestei săptămini. sala 
Floreasca II din Capitală va 
găzdui ediția 1976 a Campiona
telor naționale individuale de 
scrimă dedicate tineretului. 
Participă sportivi și sportive 
între 14 și 20 de ani. din Ca
pitală. Satu Mare. Constanta, 
Cluj, Iași și alte centre din

tară. Se scontează ca pe planșe 
să evolueze peste 150 de tineri 
scrimeri.

Programul concursurilor este 
următorul : joi — floretă băieți, 
vineri — floretă fete, sîmbătă 
— spadă si duminică — sabie, 
întrecerile vor începe zilnic la 
ora 8. finalele probelor urmînd 
a se disputa la ora 18.

INFERIOARA ?
atestă in primul rind diferența 
de doar trei puncte care des
parte echipele de pe locurile 
3 și 16. Echilibrul acesta — teo
retic. un punct de atracție și 
de interes în ansamblul dispu
tei competiționale —, raportat 
insă la calitatea fotbalului pres
tat de marea majoritate a di
vizionarelor A ne duce la con
cluzia, deloc îmbucurătoare, a 
unui proces cronic de nivelare 
valorică către limita inferioară 
a performanței. Și această si
tuație trebuie să dea de gîn- 
dit, privind lucrurile mai ales 
în perspectiva obligațiilor fot
balului nostru în arena 
națională.

2. în grupul fruntaș al 
meniului întîlnim, cu 
mici excepții, aceleași 
care au luptat pentru locurile 
pe podium și în precedenta 
ediție de campionat. Din rîndul 
acestora se detașează net ac
tualul lider, Dinamo, în con
tinuă ascendență de formă, cu 
evoluții care o apropie tot mai 
mult de posibilitățile reale ale 
experimentaților săi compo
nent, și Sportul studențesc —

Mihai IONESCU

inter-

clasa- 
foarte 
echipe

(Continuare in pag. 2-3)

După ___
altă competiție 
masă, ajunsă la a Vl-a ediție, 
a reunit la Iași — pe Stadio
nul tineretului și la arena de 
popice „Voința" — citeva sute 
de tinere care s-au întrecut in 
cadrul etapei județene a „Cu
pei Femina". Manifestarea a

lextilisielor", o 
sportivă de

La întreceri au 
zente ținere de 
tura.
binatul 
Tehnoton, 
prinderea
— din Iași, precum și de la 
întreprinderea de tricotaje și 
perdele din Pașcani. CÎȘTI- 
GAtoare. 800 m : Doina
Condrea (Țesătura) ; 100 m : 
Lili Antonache (Pașcani) ; 
ștafetă aplicativă : echipa de 
8 fete de la Tehnoton ; hand
bal : Moldova-tricotaje ; vo
lei : Țesătura : lungime : Flo
rentina Aștefănoaie (Com
binatul de fibre sintetice) ; 
greutate : 
(Țesătura) ; 
sătura ;
Clasament 
TURA. 2. 
Tehnoton.

fost 
la 

Moldova-tricotaje, 
' de fibre

, Confecția, 
de mase

pre- 
Țesă- 
Com- 

sintetice, 
între- 

plasticc

Aștefănoaie 
de fibre i

Doina Mărăndescu 
orientare : Țe-

popice : Țesătura, 
general : 1. ȚESĂ- 
I.T.P. Pașcani. 3.

ales, datorită fap-plăcut, mai 
tutui că atit la jocuri, cit și la 
atletism, popice și orientare 
sportivă confruntările au avut 
acea notă de spectaculozitate 
conferită de prezenta la start a 
sportivelor ce și-au ciștigat 
dreptul de a concura intr-o fi
nală. Important ni se pare, 
insă, un alt aspect, și anume 
acela al efervescenței pe care 
„Cupa Femina" a produs-o, la 
nivelul întrecerilor pe secții, 
ateliere și unități economice. 
Intr-adevăr, stind de vorbă cu 
unii președinți de comitete sin
dicale, cu președinți și secre
tari de asociații, cu iubitori ai 
sportului, ni s-a dezvăluit fap
tul că s-a reușit angrenarea 
unui număr mare de tinere la 
startul întrecerilor din prima 
etapă. Lăcătușul mecanic Ion 
Damaschin, de 12 ani președin
te al asociației 
întreprinderea 
taje, ne vorbea

sportive de la
Moldova-trico- 
despre foarte

Ion GAVRILESCU

(Continuare în nag. 2-3)

începind de miine, la Reșița, lași, Oradea și Brașov

FAZA DE ZONĂ
A CAMPIONATELOR DE BOX

Apropierea finalelor campio
natelor individuale de box (7— 
13 noiembrie) a stimulat pre
gătirile pugiliștilor din întreaga 
țară. Faptul că la „zonele" ce 
se vor desfășura săptămîna 
aceasta în orașele Reșița, Ora
dea, Iași și Brașov nu vor par
ticipa boxeri de categoria I, de 
clasă internațională. maeștri 
emeriți și maeștri ai sportului 
face ca șansele de a evolua în 
finalele de la București să fie 
deschise unui mare număr de 
pugiliști tineri, mai puțin cu- 
noscuți, dornici de afirmare. 
Ciștigătorii zonelor din centrele 
menționate mai sus vor avea 
ocazia să încrucișeze mănușile 
cu cei mai buni boxeri ai țării, 
sportivi care au în palmares 
multe meciuri internaționale și 
chiar medalii la marile compe
tiții, la Jocurile Olimpice, cam
pionatele mondiale și europene. 
Perspectiva aceasta, frumoasă 
dar și dificilă, i-a determinat, 
desigur, pe toți cei care aspiră 
la un loc printre fruntașii bo
xului nostru să se pregătească 
cu deosebită atenție și ambiție.

Aceste considerente ne deter
mină să anticipăm meciuri de 
bună calitate in cadrul celor 
patru zone și, în final, desem
narea unor campioni de zonă 
capabili să dea o replică vigu
roasă și poate chiar să învingă 
în meciurile cu pugiliști consa- 
crați.

Federația de specialitate a- 
cordă o importantă deosebita 
întrecerilor din cadrul actuale
lor campionate. Selecționerii îi 
vor observa pe concurenți cu o 
mai mare atenție, notînd nu
mele celor mai merituoși, ale 
celor mai talentați și mai bine 
pregătiți dintre sportivi, pentru 
a alege, apoi, dintre ei, lotul 
pentru viitoarea ediție a cam
pionatelor europene și pentru 
întilnirile internaționale. Va 
reuși, oare, asaltul noului val, 
cel al tinereții, să zdruncine 
pozițiile consacraților ? Iată o 
intrebare la care răspunsul va 
începe să se contureze încă de 
săptămîna aceasta, pe ringurile 
„zonelor" de la Reșița, Iași, 
Oradea și Brașov.



CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CROS
ÎNAINTEA etapei finale

București. Iată cîstigătorij 
probelor desfășurate duminică 
la stadionul Tineretului : se
nioare (2 000 m) : Maricica 
Puică (Olimpia), pe echipe O- 
limpia ; seniori (10 000 m) Flo- 
rea Șandru (Steaua), pe echipe 
Metalul ; tineret (6 000 m) : 
Constantin Bebereche (Steaua), 
pe echipe Dinamo ; juniori I 
(5 000 m) : Toma Bănișor (Di
namo), pe echipe Dinamo ; 
junioare I (1 700 m) : Antoa- 
neta Iacob (Olimpia), pe echipe 
Olimpia ; juniori II (3 000 m) : 
Marcel Roșea (Dinamo), pe e- 
chipe Dinamo : junioare II 
(1 200 m) : Nicoleta Hodeanu 
(Rapid), pe echipe Metalul. (Ni
colae NICOLAE). \

Sibiu. Seniori : Ilie Cioca 
(C.S.U. Oradea) și C.S.U. Ora
dea, senioare : Ariana 
teanu (C.S. Brașov) și 
Cluj-Napoca, tineret : 
Mathe (C.S.M. Cluj-Napoca) 
și C.S.U. Oradea, juniori I : 
Viorel Cojan (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) și C.S.M. Cluj-Napoca, 
junioare I : Maria Laza (Șc. 
sp. Oradea) și Liceul 2 Deva, 
juniori II : Vasile Costea (Tîr- 
navele Blaj) și Liceul 1 Baia 
Mare, junioare II : Mariana
Vătărică (Șc. sp. Brașov) 
Tractorul Tg. Secuiesc. 
Ionescu, coresp. județean).

Finalele campionatelor națio
nale de cros vor avea Ioc 
Craiova, la 24 octombrie.

BARAJUL PENTRU

Smeu a stabilit un nou record 
de juniori al tării în proba de 
2 000 m cu timpul de 5:17,6. 
Cîteva
100 m :
12,2 ; 200 
lungime : 
kidou (S)
100 m : E. Frigis (S) 10,6 ;
200 m: E. Frigis 21,8; 5 000 m: 
Ilie Florbiu 14:11,0 ; triplusalt : 
V. Valsamidis (S) 15,86 m._ în 
afara meciului, Tudor
a

feminin :rezultate :
Niculina Cucu (C) 

m : N. Cucu 25,2 ;
Kiriakoula Ianny- 

i 6,13 m ; masculin : 
E. Frigis (S)

Stian 
aruncat ciocanul la 68,24 m. 

Cornel POPA-ooresp. județean

„CUPA DINAMO"

Mun- 
Voința 
Ferenc

și 
(Die

la

„CUPA ROMÂNIEI"

Sîmbătă si duminică pe sta
dionul Republicii din București 
se va disputa meciul de barai 
pentru grupa A a „Cupei 
României", între echipele ju
dețelor Argeș. Dolj și Iași. Se 
califică prima clasată.
CONSTANȚA - SALONIC

151-140

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat 
amicală 
orașelor 
Victoria 
scorul de 151—140 (60—40 
feminin, 91—100 la masculin), 
în cadrul concursului, Lilian

la Constanta întîlnirea 
dintre selecționatele 
Constanta și Salonic, 
a revenit gazdelor cu 

la

consu- 
de 

ultima

Cu etapa a VIII-a. 
mată duminică. Divizia A 
handbal a intrat în 
„turnantă" a turului I. Respec- 
tînd „tradiția" actualului cam
pionat și această rundă a ofe
rit o surpriză de proporții — 
înfrîngerea formației I.E.F.S., 
una dintre pretendentele la 
titlu, de către Rapid București ! 
Ce s-a întîmplat, 
acest meci ?

de fapt. în

să evolueze 
(Maria Boși 

Ho- 
studen-

în cadrul „Cupei Dinamo" 
desfășurată pe stadionul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare au 
fost înregistrate mai multe re
corduri republicane de seniori 
si juniori pe distante neclasice : 
60 ni : Stelian Văduva 6,5 
niori și juniori) ; 80 m : 
Stelian Văduva (seniori și 
niori) și Toma Petrescu 
niori) ; 500 m : 1:02,1 '
Toboe (seniori) ; 100 mg (8,50 
m între garduri înalte de 0,76 
m) : 13,7 Elena Mîrza ; 4X800 
m (juniori) : 7:39,6 Dinamo
(Radu Brăgută. Dan Grecescu, 
Petre Puranu, Emil Grecescu).

(se-
8,6 
ju- 

(see 
Hori»

Fiind nevoite 
fără două titulare 
— suspendată și Iuliana 
bincu — accidentată), 
tele au adoptat în defensivă un 
joc foarte aspru. Această „tac
tică" avea să le coste. însă, 
foarte scump, cei doi arbitri ai 
jocului — Ion Păunescu și Geo 
Dumitrescu — dictînd nu mai 
puțin de... 10 aruncări de la 
7 m în favoarea feroviarelor. 
Elevele lui Fr. Spier, cu toate 
că alcătuiesc o echipă mai pu
țin valoroasă, sînt 
pregătite fizic și 
citeva jucătoare < 
experiență. Ele au 
apere decis și, mai 
atace cu calm, bazîndu-si 
cui pe angajări la semicerc, 
dică acolo 
versă era 
deseori în 
cisiv. Așa 
penalty-uri și așa s-a realizat 
diferența clară din final (14—

foarte bine 
dispun de 
cu o vastă 
știut să se 

i ales, să 
jo- 
a- 

unde defensiva ad- 
mai aspră si cădea 
păcatul faultului dc- 
s-au obtinut cele 10

10). diferență care ar fi tre
buit să fie de... 7 goluri dacă 
rapidlstele nu ratau 3 arun
cări de la 7 m I E drept, eșe
cul studentelor a fost posibil 
și din cauza lipsei de vervă a 
atacului. în care o singură 
handbalistă — Liliana Chelba 
— a depus eforturi mai se
rioase.

Un alt meci încheiat cu un 
rezultat oarecum surprinzător 
este cel dintre Progresul Bucu
rești și Constructorul Timișoa
ra (12—12). Progresul s-a do
vedit din nou departe de po
tențialul campionatului trecut, 
trebuind să lupte din răsputeri 
cu o echipă modestă dar care 
știe ce vrea. Iar vina „egalu
lui" nu a aparținut arbitrilor 
(craiovenil I. 
Andreea conducînd bine, 
părerea noastră) 
telor ratări ale 
(Biro. Mihoc și 
special).

Universitatea 
obtinut o victorie (grea

Mihăilescu și N. 
după 

ci nenumăra- 
„bancarelor" 

Constantin. în

Timișoara a
dar

prețioasă) la Buhuși, iar Uni
versitatea București a depășit 
clar pe Voința Odorhei. forma
ție care resimte serios absența 
Măriei Laczkovics.

La masculin, revelația pri
melor etape. Dinamo Brașov, 
a pierdut un punct „mare" la 
Arad, fiind învinsă cu cîteva 
zile înainte. Ia fel de surprin
zător. de „U“ CIuj-Napoca. în 
schimb. H. C. Minaur mar
chează un reviriment serios, 
astfel că lucrurile au reintrat 
în normal în fruntea clasamen
tului. unde regăsim acum ace
leași 
ani : 
Și H.

în 
slabă _ ---------- _ .
De reținut că C.S.U. Galați 
fost sancționată cu 
(0—6) jocurilor cu Știința Ba
cău și Minaur pentru folosirea 
unui jucător care nu a promo
vat normele de control !

Horia ALEXANDRESCU

trei echipe din ultimii
Dinamo București, Steaua 
C. Minaur.
sfîrșit, surprinde evoluția 
a formațiilor studențești, 

a 
pierderea

UN GEST NESPORTIV 1
Duminică dimineața, pe terenul 

de handbal al complexului 
„Steaua", am fost martorii unui 
regretabil gest nesportiv, in fina
lul meciului dintre echipele mas
culine Steaua și Universitatea 
București, Nicolae Lincă — unul 
din componența formației studen-

SCRIMA NOASTRĂ Șl „CONTRAPERFORMANȚA//

// a

(Urmare din pag. I)

(copiii pierd multe ore cu dru
murile) : cluburile să patroneze 
niște ore de educație fizică, 
profilate pe scrimă, în școli. 
Chiar niște ore „deschise", căci 
trezirea pasiunii părinților este 
la fel de importantă. O școală 
de scrimă (cu internat și semi- 
internat) se impune, pînă la 15 
ani fiind obligatoriu minimum 

’ scrimă zilnic"două ore de 
(Olga Szabo).

„Deși trebuia 
funcțiune încă 
de scrimă din Salu Mare e de
parte de a fi gata. Cum mai 
putem răspunde atunci, concret, 
unei asemenea cerințe firești 
cum este concentrarea valorilor 
și urmărirea creșterii lor pe fi-> 
liera vîrstei ?” (Dionise Tepșan).

La care noi adăugăm că ală-

să fie dată în 
din vară, sala

turi de Satu Mare ar trebui să 
se afle, într-o perspectivă a- 
propiată, alte nuclee bine or
ganizate pentru pregătirea tim
purie a viitorilor performeri la 
București, Cluj-Napoca, " 
stanța, Brașov, Craiova, 
pentru că din emulație se 
te marea performantă.

Con
tași, 
naș-

ților bucureștenl — l-a lovit brutal 
pe Werner Stockl, după ce acesta 
marcase un gol pentru formația 
Steaua. Este drept că meciul a fost 
destul de aspru, nu de puține ori 
cu excese de nervozitate și, de 
asemenea, că Stockl l-a persiflat, 
probabil, după marcarea golului 
pe Linca. Dar nimic nu poate 

r scuza sau explica acest condam
nabil gest al lui Nicolae Unei, 
pe care — sintem convinși — forul 
de specialitate îl va sancționa 
prompt.

SE P 
FIN

CAMP 
NAȚIO 

învingînd 
campiontatu 
Oradea cu 
(Dan Frînc 
rit șansele 
pelor Răpi 
Cluj-Na 
Orădenil 
moașele 
precedente

• La CI
a putut obț 
cît în final 
în schimb, 
pid a învi 
șui: 10—2
4—0).

• Pentru 
(8—4 cu P 
duminică a 
verificare î 
„Cupa cup 
coechijțilîrii 
tida în în 
forma asce 
permite să 
dere întrec 
nare ce v 
Atena.

C
1. RAPID
2. Dinamo
3. Voința
4. C.N.U.
5. Progresul
6. Crișul

(Urmare din pag. 1)

Un volum sporit de muncă 
a caracterizat pregătirile 
olimpicilor români în ve
derea J.O. de la Mont

real. Rezultatele au fost, totuși, 
mult sub așteptări. De ce ?

„Foarte mult depinde de an
trenori. Nu o spun pentru a ne 
scuza, noi, sportivii, dar pofta 
de lucru depinde nu numai de 
ponderea programului, ci și de 
mijloacele prin care acesta se 
realizează. Nu fizic am fost 
„blocate” la Montreal (am lu
crat deosebit de intens chiar și 
acolo, înaintea startului), ci 
psihic. Programul de pregătire 
n-a fost greu, ci tracasant. Ni
meni n-a găsit vreun antidot" 
(Ana Pascu).

„Cred că pregătirea pentru 
J.O. n-a fost adecvată : prea 
puțină scrimă, prea multă pre
gătire nespecifică. Fetele au fost 
obosite nervos. în timp ce sa- 
brerii, de pildă, au găsit cum
păna pe parcurs, ajungind sus 
tocmai cind trebuia. Ca antre
nor de lot trebuie să ai curajul 
să te opui monotoniei antrena
mentului, chiar dacă planul e 

. elaborat de forul federal. Scri- 
merii noștri — după cum s-a 
văzut — au nevoie de rezisten

ță specifică. Or, asta se obține 
prin mai multă scrimă pe plan
șe, nu prin sporturi adiacente. 
Paradoxal, dar floretistele noas
tre n-au făcut înainte de Mont
real, cită scrimă voiau !“ (Olga 
Szabo).

Așadar, aportul esențial al 
antrenorilor este pus în 
discuție, așa cum. pe bu
nă dreptate, a reieșit și 

din analiza biroului federal 
după J.O. Pentru că eficiența 
pregătirii nu se măsoară cu 
numărul sporit de ore, ci cu 
calitatea acestora, care se ma
terializează (sau nu !) în per
formanță. Dintre multele com
parații care se pot face, una 
se impune cu precădere : deși 
francezul Pietruszka și italianul 
Dai Zotto n-au cucerit titlurile 
supreme ca tineri floretiști 
(așa cum a făcut-o, de două 
ori, reprezentantul nostru Petru 
Kuki) ajunși la vîrsta seniori
lor raportul s-a inversat, pri
mii doi intrînd în elita probei 
pe baza rezultatelor la C.M. și 
J.O. Cine a contribuit la a- 
ceastă „contraperformantă”? Iată 
de ce se impune reciclarea an
trenorilor, împrospătarea celor 
care răspund de pregătirea lo
turilor reprezentative cu ele
mente tinere, mai ales dintre 
foștii mari sportivi, iar cate
dra de scrimă de la I.E.F.S., 
ca și cele din școlile sportive, 
să aibă sarcini concrete pentru 
înalta performanță (nu pseudo- 
teoretice sau îngust practicis- 
te !). Federația română de scri
mă are cuvîntul.

DIN TOATE
HANDBAL DIVIZIA B a p™- riMIXU “"gramat duminică 
jocurile etapei a Vl-a. iată re
zultatele înregistrate : FEMININ, 
Seria I : Spartac București — Hi
drotehnica Constanța 14—23, Re- 
lonul Săvinești — Viitorul Vaslui 
10—15, P.T.T. București 
mentul Brașov 6—17, 
Ploiești — Confecția
19— 10 ; Seria a II-a :
Craiova — 13 Decembrie Timi
șoara 16—11, Oltul Sf. Gheorghe
— Sparta Mediaș 10—11, Voința 
Sighișoara — Constructorul Hu
nedoara .7—10. Nitramonia Făgă
raș — Constructorul Baia 
6—9, Argeșeana Pitești — 
Sibiu 
ria I : 
motiva 
stanța 
C.S.U. 
leajen 
rești — Oltul Sf. Gheorghe 22—17; 
Seria a II-a : Independența Si
biu — Timișul Lugoj 18—14, Ști
ința Petroșani — Voința Sebeș
20— 12, Cuprom Baia Mare — Ni
tramonia Făgăraș 22—16. Metalul 
Hunedoara — C.S.M. Reșița 
17—13 !. Sideful Jimbolia — 
A.S.A. Tg. Mureș 23—14 ! Co
respondenți : M. Ușurelu, U. Ma
rin, M. Moga, P. Dumitrescu, I. 
Mîndrescu, N. Monenciu, V. Să- 
săranu, S. Băloi, I. Ionescu, Al. 
Momcte, I. Turjan, T.w Lancea, 
C. Gruia, V. Popovici. I. Cornea. 
• ÎN MECI RESTANȚA, din Divi
zia A, masculin : ,,U“ Cluj-Napoca
— Dinamo Brașov 16—13 (7—6) I

8—8 ; :
Metalul 

33—23,
— „U“ 
Suceava 
13—12 !,

CULME, TOAMNA

plimbări cu
Piața Unirii-

Urziceni — 
Odobești —

— Mamaia — Mur- 
Plecarea sîmbăta la

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

6,30 din

...S-A IVIT, PE
întreprinderea de Turism- Hoteluri și Restaurante Bucu

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 și jumătate. Plecarea sîmbăta la orele 
12,00 din " ........................ ...................
Buzău —
Mărășești — Panciu.

PRIN ȚINUTURI DOBROGENE
Excursii de o zi la Ostrov. Dejun pescăresc, 

vaporașul. Plecări — duminica la orele 
Hale.

Excursii de o zi și jumătate : Hîrșova 
fatlar Băneasa — Ostrov — Călărași, 
orele 12,00 din Piața Unirii Hale.

In podgoria de la Niculițel, se ajunge prin . . . Delta 
Dunării într-o excursie de neuitat, cu durata de 3 zile și ju
mătate.

Pentru grupuri organizate- plecări in fiecare zi.
înscrieri — relații — amănunte — rezervări de locuri, vă 

asigură filialele de turism din B-dul N. Bălcescu nr. 35 și 
B-dul Republicii nr. 68.

— Rul- 
Vulturul 
Călărași 

Unirea

MASCULIN, 
Vaslui — 
Comerțul 
Craiova 

i — Petrolul 
Spartac

Mare 
C.S.M.

Se- 
Loco- 
Con- 

19—24, 
Te- 

Bucu-

Suedia (3
Theoaor V

RUGBY®
acest sezon 
Campionatul
vorba de Co

P 
corn 
U

+100 kg - 
namo Buc.
1. A.S.A.
2. C.S.M. Su 
Rădăuți 17

va arbitra 
această 
echipei

cieze la 
(5 deceiTTb 
DIN DIVIZI 
Ș. N. Olteni 
— Petrochim 
Arhitectura 
Buc. 12—4?
șoara — Da 
Unirea Săcel 
13—7, I.O.B. 
Lupeni 17—3, 
Iulia — C.F. 
Ind. Constan 
stanta 98—0, 
Chimia Năvo 
stanța — Dac 
10—10. (Rezu 
transmise de 
Tălăban, I. 
V. «Secăreanu, 
lipescu, S. Na

AGENDA ACTIVITATII SPORTIVE DE MASA
reușitele competiții de volei, 
handbal și popice din etapa pe 
asociație ; la rindul său, mai
strul filator Ion Cobzaru care 
ieșind din schimbul de noapte, 
s-a odihnit cîteva ceasuri și a- 
poi a însoțit echipa de volei la 
finală — ne spunea că la „Țe
sătura”, numai in secția unde 
lucrează el, s-au întrecut la vo
lei și atletism, aproape 150 
tinere.

clasele IV—VIII ale școlilor ge
nerale din Sibiu care s-au în
trecut în probe atletice. la 
cros, ciclism, tir, minifotbal 
ș.a. (Ilie IONESCU. coresp. ju
dețean).

ÎN ÎNTRECERE, STUDENȚII 
DE LA „CONSTRUCȚII"

de

OLIMPIADA FETELOR 
LA SIGHETUL MARMAȚIEI

în organizarea C.J.E.F.S. Ma
ramureș și a Consiliului jude
țean al sindicatelor, la Sighe
tul Marmatiei a avut loc Olim
piada fetelor. La sfîrșitul în
trecerilor — au luat parte peste 
1000 de participante — cîștigă- 
toare au fost : Liceul Pedago
gic din Sighetul Marmatiei — 
la volei ; Tricotextil. din ace
lași oraș — la handbal. Ana 
Sașalovici (Vișeul de Sus) — 
la cros. Eva Kostinsky (CIL 
Sighetul Marmatiei) — la tenis 
de masă. (F. PRALEA. coresp.)

„CHEMAREA TOAMNEI"

In pădurea Dumbrava din 
Sibiu s-a desfășurat cea de a 
8-a ediție a tradiționalei sărbă
tori cîmpenești școlare „Chema
rea toamnei". Au participat 
peste 6000 de elevi și eleve din

în ambianța deosebit de atrăgă
toare a Complexului sportiv studențesc 
de la lacul Tei, universitarii de la 
Institutul de Construcții din București 
au participat la deschiderea 
an sportiv. Mai bine de 1 500 
denți și studente au semnat 
zență activă în întreceri de 
frumusețe, motiv de îneîntare 
spectatori, în rindul cărora am întîi- 
nit numeroase cadre didactice ale in
stitutului. printre care prof. N. Pătrî- 
niche, prorector pentru probleme e- 
ducative, secretar al comitetului de 
partid.

In clasamentul general, locul I a 
fost ocupat de studenții de la Insta
lații (443 p.), urmați de cei de la 
Civile (435). Utilaj (33ă), Hidroteh
nică (270) și Căi ferate drumuri și 
poduri (251).

Cîteva rezultate : atletism, b — 100 
m și 1 000 m, G. Năstase (Utilaj) ; 
lungime, C. Somodi (Instalații), 
4 X 100, Utilaj ; f — cros, Simona 
Constantinescu (Utilaj) ; 4 X 100, Ci
vile. Campioane pe discipline spor
tive : handbal și șah — Instalații, 
fotbal, volei, tenis de masă și gim
nastică b — Civile, gimnastică f — 
Utilaj.

„Cupa Anghel Saligny" (ediția o 
14-a) a revenit Facultății de Instala
ții (asist. Al. ilie).

De subliniat organizarea bună, la 
fel ca și modul cum s-au prezentat 
terenurile de sport, prin grija admi
nistrației Complexului (resp. Cornel 
Craiu). T. ST.

noului 
de stu- 
o pre- 
o rară
pentru

ilJPTE LA RĂDĂUȚI s-a des- 
u fășurat, de curînd,
Concursul republican de toamnă 
al juniorilor la greco-romane. 
Iată cîștigătorii : JUNIORI MICI : 
categ. 48 kg — N. Păvăloiu 
(C.S.M. Pitești). 52 kg — I. Si
ma (Șc. sp. Energia Buc.), 56 kg
— T. Neichi (Crișul Oradea), 
60 kg — V. Preda (I.M.U. Med
gidia), 65 kg — T. Băbăleanu 
(Șc. sp. Rădăuți), 70 kg — Gh. 
Minea (Rapid (Buc.), 75 kg — 
G. Potoreț (C.S. Arad). 81 kg — - 
N. Amariei (Șc. sp. Rădăuți), 
87 kg — I. Cosma (Șc. sp. Bra- 
șovia), 4-87 kg — ~ ” 
reșul Tg. Mureș).
neral pe asociații
C. S. SATU MARE 
nărea Galați 14 p, 
dăuți 12 p.
48 kg — N. 
Drobeta Tr.
Arapu (I.M.U. Medgidia).

—M. Dumitru (Bacău). 62
D. Aiacobaie (Rapid Buc.),
— Șt. Ghercă (Progresul 
74 kg — N. Vlad (A.S.A. 
Napoca), 82 kg — T.
(Șc. sp. Viitorul Tim.), 90 kg — 
Z. Hegedus (A.S.A. Cluj-Napoca), 
100 kg — M. Petrescu (Rădăuți),

C. Hota (Mu- 
Clasament ge- 
și cluburi : 1.
17,5 p, 2. Du-
3. Se. sp. Ră- 

JUNIORI 
Burchici
S.), 52 kg

mari : 
(C.S.M.
- c.

57 kg 
kg —
68 kg 
Buc.), 
Cluj- 

Poenaru

CAM
Vremea fru 

zi de vară 
aliat prețios 
trăpașilor no 
admirabila V
tut să suplln 
dul sever cu 
căpătă. Deși 
rășl — parc 
1 :SSrf. n-a 
la numai 30 
vlngător, H 
l-a mal 
de 100 de me 
de. Remarca 
tatorilor. fi 
de a-i atrib 
zele, ca resp 
tarea și de 
pentru prima 
tut constata 
primit un în1 
torul !... Atitu 
tivă.

In rest, un 
obținut Gh. 
Dinu, ca și Ci 
doveanu. Iar 
amatorilor, a< 
nea a recolta 
de data aceas 
Anicuțat sanc 
tudine ninele 
de principalii 
Manea, care

LOTO - PRONOSPORT INF(
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES

EXTRAGEREA I :
ria 2 : 3,60 variante a 9.326 lei; 
cat. 3 : 10.60 a 3.167 lei ; cat.
4 : 61,35 a 54? lei : cat. 5 : 106,85 
a 314 lei ; cat. 6 : 3.628.40 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA
1 : 45.569 lei. EXTRAGEREA a
Il-a : Categoria B : 11,70 va-

Catego-
DI5

riante a
27,45 a
1.409,95 a 
a 200 I<a ;
40 lei. '

2.96
1.26
60

MARI ȘI NUMEROASE CiSTIGURI IN AUTOTU
- --------- IN PLIC I

Printre cel 
cenți cîștigăto 
Dacia 1300 se 
tru din comun

LA LOZ

Numărul celor care cîștigă au
toturisme și variate cîștiguri în 
bani la loz în plic crește pe zi ce 
trece.
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ACTUALITĂȚI MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI B

pă a 
brișul 
I.N.U.

mă- 
lechi- 
foința 
finii.
fru- 

apele

I
I

^\\\\\\\\\\\\\\\^^

DIN NOU O NIVELARE ?
(Urmare din pag. I)

|d nu 
l) de- 
bința. 
, Ra-

Cri-
3—2,

I
1

hirești 
Iul de 
liltimă 
ui în 
bu și 
It par^». 
Irmîhd

I
I
I

singura divizionară A care nu 
a cunoscut pină acum înfrin- 
gerea —, formație robustă, cu 
un stil de joc sobru, exact și 
foarte eficace, îndeosebi in a- 
părare (în opt meciuri, stu
denții bucureșteni au primit 
doar două goiuri !). Confrunta
rea dintre aceste două echipe, 
programată în etapa viitoare, 
va constitui, fără îndoială, un 
veritabil derby al sezonului de 
toamnă și în același timp un 
bun prilej de a le testa poten
țialul competițional în raport 
cu pozițiile fruntașe pe care le 
dețin și cu aspirațiile lor vi
itoare în lupta pentru

3. La jumătatea 
Dudu Georgescu a 
din pluton și cu cele 
înscrise în opt jocuri 
nua, se pare, de unul 
pe plan intern cursa spre cea 
de-a doua „gheată de aur”. 
Menținînd acest ritm, de-a 
dreptul impresionant, atacantul 
dinamovist are toate șansele să 
doboare și recordul golgeterilor 
din țara noastră, deținut

titlu ; 
turului, 

„evadat” 
16 goluri 
va conti- 

singur

Bonyhadi, cu 49 de goluri, din 
ediția de campionat 1947—48.

Și acum cîteva lucruri mai 
importante rezultînd din des
fășurarea propriu-zisă a etapei 
de duminică : cu victoria obți
nută la Petroșani, Progresul a 
realizat 7 puncte în ultimele 
cinci partide și a pășit în pri
ma jumătate a clasamentului ; 
Universitatea Craiova continuă 
încet și sigur ascensiunea spre 
vîrful piramidei, în timp ce 
Rapid coboară surprinzător de... 
rapid cățre zona amenințată de 
retrogradare, acolo unde întîl- 
nim, la această oră, și formații 
cu oarecare pretenții, ca F.C.M. 
Reșița și F.C. Constanța; ar
bitrajele au fost în general 
bune, excepție făcînd-o, într-o 
serie de partide, tușierii, parte 
dintre ei coautori la înscrierea 
unor goluri. Așa cum au fost 
cazurile lui V. Catană (Cărei), 
Ia meciul de la Bacău, I. Braun 
(Buzău) și nu V. Pîrvescu în 
meciul Dinamo — F.C. Argeș 
și I. Dancu (București) în par- 

să 
cele

se 
este

tida de la Galați. Asta ca 
ne referim doar la cazurile 
mai flagrante. De unde 
poate trage concluzia că 
necesară o mai mare atenție în 
delegarea tușierilor. Pentru că 
nu o dată marile erori și chiar 
vicierile de rezultate au pornit 
de la tușă... spre centru.
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țf/\| El REZULTATE DIN DI- 
VkJLtl viZIA B. Masculin : 
I.E.F.S. — Electra 2—3. C.S.M. 
Suceava — Medicina Timișoara 
3—0, Dinamo Brăila — C.S.U. 
Brașov 3—1, Foresta Arad — „U“ 
Cluj-Napoca 0—3, Voința Alba 
Iulia — I.T.B. 3—0, C.F.R. Bucu
rești — Grivița Roșie București 
3—1, C.S.U. Pitești — Politehnica 
Iași 2—3, Progresul București — 
C.S. Rm. Vîlcea 3—0 : feminin : 
Chimpex Constanța — C.P.B. 3—1, 
Dacia Pitești — Medicina Bucu
rești 1—3, Drapelul roșu Sibiu — 
Constructorul Arad 1—3, C.S. Rm. 
Vîlcea — Penicilina II Iași 3—0, 
Olimpia Oradea — „U“ Cluj-Na
poca 3—0, C.S.U. Tg. Mureș — 
Universitatea București 3—0, 
Voința București — Voința Cra
iova 0—3, Voința M. Ciuc — Fla
căra roșie București 3—2, Olim
pia București — Corvinul Deva 
3—0, (Corespondenți : N. Ma- 
teescu, C. Popa, I. Ghișa, I. 
Munteanu, C. Albu. V. Pașcanu, 
I. Fețeanu. I. Mîndrescu, N. 
Costin, I. Filipescu, R. Hărtluț) • 
1NTÎLNIRE INTERNAȚIONALA. 
La Bacău, divizionara A femi
nină, Știința, a susținut două 
jocuri amicale cu M.K.S. Len 
Girardow (Polonia). în ambele 
partide victoria a revenit volei
balistelor localnice cu 3—0 și 
3—1 (I. Iancu, coresp.)

DUMINICA,
UN NOU CUPLAJ
PE STADIONUL

^23 AUGUST**
Iubitorii de fotbal din Capi

tală vor avea prilejul să vizio
neze, la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, un nou cuplaj organizat 
pe stadionul „23 August". Este 
vorba de întîlnirile PROGRE
SUL — U.T. A. (ora 15) și RAPID 
— STEAUA (ora 17), contînd 
pentru etapa a IX-a a Divi
ziei A.

Cealaltă partidă programată 
în Capitală, SPORTUL STU
DENȚESC — DINAMO, se va 
desfășura sîmbătă, pe stadionul 
Republicii, cu începere de la 
ora 15.

• IERI DIMINEAȚA a avut 
loc la sediul F.R.F. o ședință 
de lucru, la care au fost invi
tați să participe conducătorii 
secțiilor de fotbal și antrenorii 
principali ai cluburilor divizio
nare A. Cu acest prilej au fost 
prezentate o analiză a prime
lor opt etape de campionat 
(prof. C. Cernăianu) și o infor
mare privind activitatea com- 
petițională a juniorilor (prof. 
C. Ardeleanu). In încheierea 
ședinței, secretarul general al 
F.R.F., FI. Tănăsescu, a făcut 
unele precizări în legătură cu 
o serie de probleme cu carac
ter administrativ și a făcut re
comandări pentru cea de a 
doua jumătate a turului cam
pionatului.

• CONVOCARE A ANTRE
NORILOR BUCUREȘTENI.
Miercuri 13 octombrie, la ora 
18, în sala Dinamo, va avea loc 
o ședință a antrenorilor bucu- 
resteni de toate categoriile. Cu 
acest prilej. Ștefan Covaci, vi
cepreședinte al F.R.F., va face 
o expunere cu tema : „Noutăti 
în fotbalul mondial".

• PRIMIND DOUA CARTO
NAȘE GALBENE (cîte unul la 
fiecare din jocurile cu Olympia- 
kos). jucătorul Ciugarin a fost 
suspendat de U.E.F.A. pentru 
o etapă. Astfel, el nu va putea 
evolua la 20 octombrie. în me
ciul tur cu Schalke 04. din 
Cupa U.E.F.A.. de la București.

• O ECHIPA REPREZEN
TATIVA DE TINERET (pînă 
la 20 de ani) va participa. în
tre 24 februarie si 3 martie 
1977. la un turneu internațio
nal organizat de federația de 
fotbal din Iran.

• RESTANȚE ÎN DIVIZIA
B. Mîine urmează să se des
fășoare cele două partide res
tante din seria I a divi
ziei secunde : F.C. Brăila —
C. S.M. Suceava (arbitru. Max. 
Popescu) și C.S.U. Galați — 
Minerul Gura Humorului (ar
bitru. Marcel Buzea). Ambele 
jocuri vor începe la ora 15.

TREI STADIOANE
• MATURITATEA LIDERU

LUI. Din punctul de vedere al 
cronicarului dornic să testeze 
cît de cît potențialul de joc. la 
ora actuală, al celui mai auto
ritar lider din eșalonul secund, 
Petrolul Ploiești, parcă ne-ar 
fi convenit să vedem transfor
mat penalty-ul de care a be
neficiat echipa Portul, în me
ciul de duminică, de la Con
stanta, la scorul de 0—0. Pe 
cînd așa, ratînd (prin Stoica, 
min. 25). localnicii, marcați, au 
acționat din ce în ce mai ne
siguri în posibilități, permițînd 
petroliștilor să iasă mai de
ciși la ofensivă, să-și etaleze 
jocul lor mai matur, atît ca o- 
cupare a diferitelor zone, cît 
Si ca rezolvări tehnico-tactice.

Desigur, alcătuindu-și — din 
această toamnă — „ll“-le din 
mai multi jucători proveniti de 
la Prahova Ploiești și Metalul 
Plopeni. echipa Petrolul suferă 
încă la capitolul coeziune. Ne 
apare, însă, de pe acum omo
genă linia de mijloc (punctul 
forte al ploieștenilor în par
tida cu Portul), din rîndul că
reia se desprind, nu întîmplă- 
tor. si autorii golurilor : 
macea și N. Florian.

în sfîrșit. concomitent. 
Constanta. Petrolul a mai 
tinut o. 
iesteană. deși în 
numerică, depășind 
ceea a Portului. 
LAESCU).

dreapta al gazdelor. PucheaJ 
El a jucat foarte bine pe tot 
parcursul partidei, înscriind si 
cele două goluri care au' asi- 
gurat victoria echipei sale. La 
primul. înscris în min. 22, el 
a profitat prompt de o neînțe
legere între fundașii centrali 
ai oaspeților și portar. în 
schimb, cel de-al doilea gol a 
avut la bază o acțiune pe cont 
propriu, bine gîndită. a ace
luiași jucător. O notă bună pen
tru echipa din Cugir, care a 
menținut juniorul în teren pe 
tot parcursul jocului. Nu ace
lași lucru se poate spune des-- 
pre gazde, care, schimbînd 
niorul cu un alt junior, nu 
tinut pe acesta din urmă 
teren nici 5 minute. Dar. 
aceste puține minute, el a pri
mit trei pase, trimitîndu-le a- 
poi precis coechipierilor, a- 
vînd apoi si două frumoase 
incursiuni pe partea stîngă. La 
scoaterea din teren s-a putut 

a 
să

(VA-

citi ne fata sa tristețea de 
nu fi lăsat în continuare 
joace, deși ar fi meritat. 
SILE IORDACHE).

Si-

Ia 
ob- 

plo-victorie, galeria 
inferioritate 
net pe a- 
(G. NICO-

MODEST.• SPECTACOL
Deși a fost o vreme admira
bilă pentru fotbal, cu aproxi
mativ 10 minute înaintea în
ceperii partidei în tribune se 
aflau doar vreo 600 de adepți 
ai echipei favorite. Atît Ș.N. 
Oltenița, cît și metalurgiștii din 
Cugir s-au comportat sub ni
velul posibilităților lor. Un 
singur jucător a făcut excep
ție. Acesta a fost extremul

Miine, un meci restant din Divizia A

A.S.A. Tg. MUREȘ
Miine, la Tg. Mureș, cu în

cepere de la ora 15, se va dis
puta unul din meciurile res
tanțe ale campionatului primei 
divizii, în care echipa locală 
A.S.A. va primi replica forma
ției campioane, Steaua. Acea
stă confruntare, amînată din 
etapa a V-a, este așteptată cu 
deosebit interes, la sfîrșitul ei 
ori una ori cealaltă dintre 
echipe urmînd a promova pe

STEAUA
locul trei în clasament.

în vederea acestei partide, 
formația bucureșteană s-a de
plasat direct de la Bacău, unde 
a jucat duminică, la Tg. Mu
reș. Este posibilă și reintrarea 
lui Dumitru.

Meciul de mîine va fi con
dus de o brigadă de arbitri din 
Ploiești, avîndu-1 la centru pe 
M. Moraru, iar la linie pe M. 
Moroianu și A. Avramcscu.

ju-
1-a 
în 
în

MAI 
Iubi- 

au 
jocul 

Victoria,

• C.I.L. SIGHET N-A 
PRODUS SURPRIZA ! 
torii de fotbal din Călan 
venit în număr mare la 
dintre formata locală, 
și C.I.L. Sighet. echipă care în 
etapa precedentă a produs o 
surpriză, învingînd. Ia Cluj- 
Napoca. pe C.F.R.. fosta divi
zionară A. cu 3—0. Victoria 
Călan a jucat în acest meci 
bine, cu multă ardoare și a 
cîstigat. pe merit, cu 1—0. prin 
golul înscris în min. 24 de 
Goea. Localnicii au dominat cu 
autoritate aproape tot timpul, 
dar n-au mai reușit să înscrie 
din cauza apărării bine puse 
la punct a oaspeților. Au ratat 
ocazii clare de gol Rizescu 
(min. 47) și Muia (min. 8 și 72).

Sighet au fost 
au 
de

Iuga

Jucătorii din 
periculoși în contraatacuri, 
avut o situație foarte bună 
a marca, dar șutul lui 
(min. 58) a fost respins de pe 
linia porții de către fundașul 
Minculescu. Ne-a surprins fap
tul că C.I.L. Sighet. o echipă 
cu reale posibilități a jucat 
prea dur, în frunte cu Stan. 
Grinceanu. Szekely si Musac, 
ultimul fiind, de altfel, și sanc
ționat cu un cartonaș galben 
de către arbitrul D. Dop (Si
biu). Cursivitatea jocului a lă
sat de dorit din cauza deselor 
întreruperi, arbitrul, care a 
condus bine, sanctionînd. pe 
bună dreptate, orice infrac
țiune (GUNTHER AJ — co- 
resp.)

DIVIZIA C-ETAPA A VIÎ’-A
A FOST ÎNVINSĂ
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comi^e 
tari : B. 
pe Ola

pe traiectorii bizare, și Horia 
Căciulescu, care a *Luat — cu Rîs
— un start defectuos.

Rezultate tehnice : cursa I — ______ _________ ) 48,5. Jora, 
___ r---, ___________ 14 ; cursa II
— Rivan (Gh. Tănase) 41,7, Ni- 
sipu, Simplu 2,70. event 6, ordi
ne 16 ; cursa III — Hurdusa 
(Tr. Dinu) 31,9, Maia. Orgolioa
sa, simplu 5, event 18. ordine 13, 
ordine triplă 193 ; cursa IV —Si
rena (Gh. Tănase) 29,4, Hanca, 
simplu 4,40. event 17, triplu cîș- 
tigător 110 ; cursa V — Otoman 
(Gh. Ciobanu) 29,3, Ornament, 
Oaza, simplu 4,80, event 25, or
dine 20, ordine triplă 254 ; cursa 
VI — Anicuța (Gh. Buznea) 30,8, 
Ola, simplu 2,20. event 22, ordi
ne 35, triplu cîștigător 107 ; 
cursa VII — Hermafon (Tr. Di
nu) 28,8, Vîltava. Orieta 
4,30, event 14. ordine 
triplă 179 ; cursa VIII 
(Nicolae I. Gh.) 32,1. 
simplu 3,80. event 13. 
triplu cîștigător 135.

simplu 
11, ordine 
—- Tugaru 

Plenița, 
ordine 39,

Niddy DUMITRESCU

LzĂ
Imbrie 
lat. C : 
lat. D :

: 131,20
38,40jy a

Iași, Sandu Spirache din Ploiești, 
Burtan Marin din comuna Buzo- 
iești, județul Argeș, Farkaș Antal 
din Oradea, Pascal Dumitru, co
muna Prejmer, județul Brașov, 
Daneș Floarea, comuna Băbeni, 
județul Vîlcea, Pop Suciu Petru 
din comuna Căpuș, județul Mu
reș, Chelaru Alexandru din Pe
troșani.

Lista marilor cîștigător! rămîne
— A : deschisă.

BANI

But re- 
foturisme 
bupu Pe- 
i, județul

ÎN ATENȚIA PARTICIPANTELOR!

Se aduce la cunoștință particî- 
panților la concursul Pronosport 
din 17 octombrie 1976 că meciul I : 
Sportul studențesc — Dinamo se 
înlocuiește cu meciul : Aurul Brad 
— C.F.R. Timișoara.

SERIA I

Cimentul Bicaz — Laminorul Roman
1—4 (0—3), C. S. Botoșani — Crista
lul Dorohoi 0—0, I.T.A. Piatra Neamț 
— Dorna Vatra Dorneî 1—0 (0—0), 
Bradul Roznov — Progresul Fălticeni 
1—0 (0—0), Metalul Râdâuți — Avîn
tul Frasin 2—0 (1—0), Danubiana Ro
man — A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
3—0 (2—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Metalul Botoșani 1—2 (0—1), Foresta 
Fălticeni — Forestă Moldovița 7—0 
(3-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Vll-a : 1. METALUL RĂ
DĂUȚI 10 p (20—9), 2. Danubiana
Roman 10 p (16—6), 3. C. S. Botoșani 
10 p (17—7)... pe ultimele : 15. Bra
dul Roznov 4 p (1—8), 16. Foresta 
Moldovița 3 p (5—23).

SERIA A ll-a

Petrolul Moinești — Constructorul 
Vaslui 1—1 (1—1), TEPRO lași — Pe
trolistul Dârmânești 0—0, Letea Ba
cău — Hușana Huși 6—1 (2—0), Mi
nerul Comănești — Chimia Mă roșești 
1—0 (0—0), Viitorul Vaslui — Construc
torul lași 1—1 (1—1), Textila Buhuși
— Partizanul Bacău 0—1 (0—0), Rul
mentul Bîrlad — Nicolina lași 2—0 
(1—0), Oituz Tg. Ocna — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 0—1 (0—0).

Pe primele locuri: 1. VIITORUL VAS
LUI 12 p (16—7), 2. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 11 p (9—2), 3. Petrolul 
Moinești 10 p (20—7)... pe ultimele :
15. Hușana Huși 3 p (6—21), 16. Tex
tila Buhuși 0 p (3—16).

SERIA A lll-a

Poiana Cîmpina — Caraimanul Buș
teni 3—0 (2—0), Petrolistul Boldești
— Ancora Galați 2—1 (1—1), Carpați 
Sinaia — Avîntul Mîneciu 3—1 (2—1), 
Chimia Brazi — Victoria Florești 1—0 
(0—0), Metalosport Galați — I.R.A. 
Cîmpina 0—0, Luceafărul Focșani — 
Foresta Gugesti 1—0 (0—0), Recolta
Săhâteni — Petrolul Teleajen Ploiești 
0—0, Chimia Buzău — Dinamo Focșani 
9-0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI SI
NAIA 11 p (18—7), 2. Poiana Cîmpina 
10 p (14—5), 3. Petrolistul Boldești 
10 p (10—4)... pe ultimele : 15. Dina
mo Focșani 4 p (8—20), 16. Recolta 
Săhâteni 3 p (4—13).

SERIA A IV-a

Progresul Brăila — Victoria Țondâ- 
rei 2—0 (1—0), Chimia Brăila — Ma
rina Mangalia 4—1 (2—1), Minerul
Macin — Dacia-Unirea Brăila 0—1 
(0—1), I.M.U. Medgidia — Cimentul 
Medgidia 0—0, Dunărea Tulcea — 
S. C. Tulcea 1—2 (1—1), Electrica 
Constanța — Ș.N. Constanța 0—0, Uni
rea Eforie — Dunărea Cernavodă 3—1 
(2—0), Autobuzul Făurei — Gloria 
Poarta Albă 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. S. C. TULCEA 
11 p (13—3) — 5 victorii, 2. Progre
sul Brăila 11 p (15—5) — 4 victorii, 3. 
Chimia Brăila 11 p (15—6)... pe ulti
mele : 15. Victoria Țăndărei 3 p 
(6—16), 16. Gloria Poarta Albă 0 p 
(7—22).

SERIA A V-a

Automatica București — T. M. Bucu
rești 1—1 (0—0), Olimpia Giurgiu —• 
Șoimii TAROM București 1—2 (1—0), 
Unirea Tricolor București — Electro
nica București 1—1 (0—0), Sirena 
București — I.C.S.I.M. București 1—2 
(1—1), Abatorul București — I.O.R. 
București 1—0 (1—0), Azotul Slo
bozia — Avîntul Urziceni 2—0 
(0—0), Automecanica București — Vii
torul Chirnogi 3—0 (1—0), Flacăra ro
șie București — Autobuzul București 
1-1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. AUTOMECA
NICA BUCUREȘTI 12 p (10—2), 2. 
Automatica București 11 p (12—5), 3. 
I.C.S.I.M. București 10 p (16—10)... 
pe ultimele : 15. I.O.R. București 3 p 
(3—11), 16. Olimpia Giurgiu 0 p 
(2-18).

SERIA A Vl-a

Cimentul Fieni — Răsăritul Caracal 
0—0, Cetatea Tr. Măgurele — Con
structorul Pitești 4—0 (1—0), Musce
lul Cîmpulung — Metalul Mija 2—0 
(1—0). Petrolul Tîrgoviște — Progresul 
Corabia 3—0 (3—0). Recolta Stoică- 
nești — Progresul Pucioasa 2—1 
(1—0), ROVA Roșiori de Vede — Vii
torul Scornicești 1—2 (1—0), Dacia Pi
tești — Petrolul Videle 1__1 (1—0),
Chimia Găești — Otelul Tîrgoviște
2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL
CÎMPULUNG 13 p (20—5), 2. Meta
lul Mija 10 p (10—4), 3. Petrolul Tîr
goviște 10 p (11—6)... pe ultimele : 
15. Oțelul Tîrgoviște 4 p (8—17), 16. 
Progresul Pucioasa 1 p (4—20).

SERIA A Vll-a

Minerul Rovinari — Minerul Motru 
0—1 (0—1), Lotrul Brezoi — Unirea
Drobeta Tr. Severin 1—0 (0—0), Con
structorul Craiova — Chimistul Rm. 
Vîlcea 1—3 (0—2), Laminorul Slatina 
— Unirea Drăgășoni 2—1 (1—1), 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Pandu
rii Tg. Jiu 1—1 (1—0), Metalurgistul
Sadu — Progresul Băilești 1—1 (1—0), 
Dierna Orșova — C.F.R. Craiova 1—0 
(0—0), Dunărea Calafat — F.O.B. 
Balș 2—0 (0—0).

Meci restanță din etapa a Vl-a : 
F.O.B. Balș — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. DRO
BETA TR. SEVERIN 11 p (17—5), 2. 
Minerul Motru 11 p (11—3), 3. Pan
durii Tg. Jiu 11 p (12—5)... pe ulti
mele : 15. Minerul Rovinari 4 p (4—8),
16. Unirea Drăgășani 3 p (3—12).

SERIA A Vlll-a

Metalul Oțelul Roșu — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 3—0 (0—0), Minerul 
Anina — Ceramica Jimbolia 3—0 
(1—0), Unirea Tomnatic — Construc
torul Arad 2—0 (1—0), Strungul Arad
— Nera Bozovici 6—1 (3—0), Gloria
Reșița — Banatul Timișoara 6—0 
(2__0), Minerul Moldova Nouă —
Gloria Arad 4—1 (0—1), Electromotor 
Timișoara — Laminorul Nădrag 1—1 
(1—0), Metalul Bocșa — Vulturii Tex
tila Lugoj 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL
OȚELU ROȘU 11 p (16—8) — 5 vic
torii, 2. Minerul Anina 11 p (10—2)
— 4 victorii, 3. Minerul Moldova Nouă 
10 p (19—6)... pe ultimele : 15. Uni
rea Sînnicolau Mare 5 p (4—14), 16. 
Banatul Timișoara 3 p (4—17).

SERIA A IX-a

Victoria Cărei — Voința Oradea 
2—0 (1—0), Recolta Salonta — Oașul 
Negrești 4—0 (2—0), Minerul Bihor
— CUPROM Baia Mare 1—2 (0—1), 
Minerul Suncuiuș — Someșul Sa tu 
Mare 1—0 (0—0), înfrățirea Oradea 
_  Oțelul Bihor 6—0 (4—0), Minerul 
Baia Sprie — Bihoreana Marghita 
1—0 (1—0), Victoria Zalău — Voința 
Cărei 2—2 (1—1), Minerul Băița — 
Gloria Șimleu Silvaniei 9—2 (5—1).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 12 p (20—5), 2. Victoria Că
rei 11 p (12—3), 3. Minerul Baia Sprie 
10 p (13—5)... pe ultimele : 15. Voința 
Corei 4 p (4—14), 16. Minerul Bihor 
3 p (11—16).

SERIA A X-a

Minerul Băiuț — Foresta Bistrița
1— 0 (0—0), Tehnofrig Cluj-Napoca —
Cimentul Turda 2—1 (0—0), Minerul
Baia Borșa — Metalul Aiud 3—1 
(2—0). Unirea Dej — Metalul Sighi
șoara 2—1 (1—0), Avîntul Reghin — 
C.I.L. Gherla 3—1 (0—0), Lăpușul Tg. 
Lăpuș — Mureșul Luduș 0—1 (0—1),
Bradul Vișeu — Dermata Cluj-Napoca
3—1 (1—0), Minerul Rodna — Soda 
Ocna Mureș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
RODNA 12 p (17—5), 2. Minerul Băiuț 
10 p (6—2), 3. Tehnofrig Cluj-Napoca 
10 p (10—7).,. pe ultimele : 15. Der
mata Cluj-Napoca 2 p (4—10), 16. 
Lăpușul Tg. Lăpuș 1 p (2—14).

SERIA A Xl-a

Minerul Baraolt — Chimia Or. Vic
toria 2—0 (1—0), Metrom Brașov — 
Măgura Codlea 1—0 (1—0), Minerul 
Bălan — I.C.I.M. Brașov 0—0, Car
pați Brașov — Viitorul Gheorghieni
2— 1 (1—0), Utilajul Făgăraș — Tor
pedo Zărnești 2—1 (0—1), Precizia Să- 
cele — Progresul Odorhei 1—0 (1—0), 
Forestierul Tg. Secuiesc — Unirea Sf. 
Gheorghe 1-^0 (0—0), Mureșul Toplița 
— C.S.U. Brașov 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. BRA
ȘOV 11 p (12—3), 2. C.S.U. Brașov 
10 p (12—6), 3. Viitorul Gheorghieni 
8 p (11—8)... pe ultimele : 15. Car
pați Brașov 5 p (5—7), 16. Utilajul 
Făgăraș 4 p (5—9).

SERIA A Xll-a

Laminorul Teliuc — Știința Petro
șani 3—1 (1—0), Constructorul Alba
Iulia — Metalul Copșa Mică 1—1 
(0—1), C.F.R. Simeria — F.I.L. Orăștie 
2—0 (2—0), Textila Cisnădie — C.I.L. 
Blaj 3—0 (1—0), Inter Sibiu — Gaz 
metan Mediaș 2—2 (0—1), Minerul
Ghelar — U.P.A. Sibiu 4—1 (1—0),
Automecanica Mediaș — Textila Se
beș 1—0 (1—0), I.M.I.X. Agnita —
Unirea Alba Iulia 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
GHELAR 11 p (13—7), 2. Gaz metan 
Mediaș 10 p (8—4), 3. Știința Petro
șani 9 p (14—8).,. pe ultimele : 15. 
Automecanica Mediaș 4 p (3—12), 16. 
C.I.L. Blaj 2 p (3—14).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții noștri -voluntari 
din localitățile respective.



La debutul competif iilor europene irtercluburi BALCANIADA DE ȘAH
DINAMO SI STEAUA AU

■J
OBLIGAȚIA MAJORA In runda a 2a: România —Iugoslavia

SA REPREZINTE CU CINSTE BASCHETUL ROMANESC
încheierea primului tur al 

Campionatului național de bas
chet masculin a oferit o ierar
hizare oarecum așteptată a echi
pelor, dar nu ne-a lipsit nici de 
surprize, ca de pildă clasarea 
echipei Universitatea Timișoara 
de-abia pe locul 9. Se poate spu
ne că desfășurarea celor 11 eta
pe (sub forme de turnee) în 
numai trei săptămîni a supus 
pe baschetbaliștii divizionari A 
la un efort neobișnuit pentru un 
început de campionat, dar nu a 
influențat exprimarea valorii 
reale a formațiilor care, cu ex
cepția Universității Timișoara, 
au obținut rezultate pe măsura 
posibilităților. în privința nive
lului tehnic al întrecerilor, a 
fost clar, însă, că el a fost în 
declin în decursul ultimului 
turneu (bucureștean), față de 
cel inaugural (constănțean), obo
seala fizică și psihică punîndu-și 
amprenta în mod vizibil, ceea 
ce ne determină să apreciem că 
la acest capitol jucătorii noștri 
fruntași mai au de lucru.

Excepție au făcut (și consta
tarea este îmbucurătoare, mai 
ales dacă ținem seama că este 
vorba de majoritatea componen- 
ților lotului național) sportivii 
de la Dinamo București și 
Steaua, evoluția lor fiind con
cludentă în acest sens. Tempoul 
acțiunilor și vioiciunea cu care 
și-au apărat șansele au dovedit 
că la Dinamo și Steaua sînt bine 
folosite condițiile de pregătire, 
superioare celorlalte echipe, că 
partidele din campionatul repu
blican sînt folosite 
un scop în sine, ci 
tinuă verificare în 
ticipării la C.C.E. 
cupelor, competiții 
prezentantele României debutea
ză chiar în această lună (Dina
mo susține primul meci joi sea
ra. la 
echipei 
scop a 
Steaua 
tombrie, în deplasare, cu Ha- 
poel Kvat-Yagur).

Precizăm. însă, 
este valabilă numai 
zistenței pentru că, 
vom vedea, o serie 
țiuni grevează și

nu numai ca 
și ca o con- 
vcderca par- 

și la Cupa 
la care re-

Bologna, în compania 
Sinudyne, și în acest 

plecat aseară, cu trenul ; 
va juca miercuri 20 oc-

constatarea 
asupra re- 
după cum 
de defec- 
potențialul 

acestor formații, a căror misiu
ne în cupele europene este deo
sebit de dificilă. Să începem cu 
Dinamo. învingătoare în derby- 
ul de duminică dimineață. Am 
apreciat la campioana țârii noas-

tre coeziunea în ac
țiunile ofensive, 
îmbunătățirea sub
stanțială a aruncă
rilor de la semidis- 
tanță și chiar de la 
distanță, mărirea 
numărului de mingi 
recuperate, aten
ția și tenacitatea 
jucătorilor în apă
rare. în schimb, am 
notat cu minus re
laxarea prematură 
din repriza secun
dă (soldată cu scă
derea avantajului, 
la un moment dat, 
pînă la o limită pe
riculoasă), compor
tarea ncsatisfăcă- 
toare în atac a ju
cătorilor cu talie 
înaltă (Novac,
Ivascenco, Geor
gescu), utilizarea 
în prea mică mă
sură sau de loc a 
elementelor tinere 
(Uglai, Brabovea- 
nu, Caraion), deși 
(paradoxal) sînt 
„piese" de bază ale 
lotului reprezenta
tiv.

Mult mai grav stau lucrurile 
la Steaua, care prezintă un lot 
„subțirel", din care chiar 
unii jucători de bază nu 
dat satisfacție în disputa 
Dinamo.
cu talie înaltă, Grădișteanu, 
Neagu și Opșitaru nu au încă 
valoare și experiență competi- 
tională, iar Cimpeanu a evoluat 
la un nivel foarte slab ; cei 
trei conducători de joc (Pirșu, 
Dumitru și Molnar) au fost a- 
proape total ineficienți (toți trei 
au înscris doar.. . 8 puncte), iar 
extremele Savu și Zdrenghea au 
dovedit o ineficacitate care ne 
pune pe gînduri : nu au înscris 
nici un coș din cele șapte și, 
respectiv, patru încercări ! Iată 
motive care ne determină să 
tragem un semnal de alarmă, 
să ne manifestăm îngrijorarea 
în legătură cu viitoarea evoluție 
a echipei Steaua în Cupa cu
pelor și să opinăm că puținul 
timp rămas pînă la 20 octom
brie trebuie folosit cu maximum 
de atenție pentru remedierea 
deficiențelor, astfel ca baschetul 
nostru să fie reprezentat cu 
cinste în prestigioasa competiție 
internațională.

D. STĂNCULESCU

ATENA, 11 (Agerprcs). — La 
Atena a început Balcaniada de 
șah, la care participă echipele 
Bulgariei, Iugoslaviei, României, 
Turciei și Greciei.

în prima rundă a competiției 
masculine, Iugoslavia a învins- 
cu scorul de 4—2 Bulgaria. Se
lecționata Greciei conduce cu

3—2 în meciul cu formația Tur
ciei, o partidă fiind întreruptă.

Echipa României a avut zi li
beră, urmînd ca în runda a doua 
să întîlnească redutabila for
mație a Iugoslaviei.

FINAL PALPITANT

S-A TERMINAT

TURNEUL DE ȘAH

DE LA SUBOTIȚA
11. — Turneul deBELGRAD,

la Subotița s-a încheiat cu vic
toria Amaliei Pihailici — 10
puncte din 13 posibile. Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Suzana Veroczy și Maria Ivanka
— 9 p, Gertrude Baumstark și 
Tereza Stadler — 8*/2, Kriszan
— 7'/s. Margareta Perevoznic 
s-a situat pe locurile 8—9, la 
egalitate cu Eretova, 
cu cite 6*/s p.

în ultima
Baumstark a cîștigat la Koszegi, 
iar Margareta Perevoznic a re
mizat cu Prokopovici.

ambele

rundă, Gertrude

NEW YORK, 11 (Agerpres).— 
Pe circuitul de la Watkins Glen 
s-a disputat „Marele premiu al 
S.U.A.“ la automobilism, penul
tima probă a campionatului 
mondial rezervat piloților de 
formula I,

Confirmînd forma din ultime
le curse, englezul James Hunt 
(„McLaren") a terminat învin
gător, cu o medie orară de 
187,370 km. Campionul mondial 
Niki Lauda (,,Ferrari") a ocu
pat locul trei, iar concurentul 
belgian Jacky Ickx a suferit un 
accident din fericire fără ur
mări grave.

în urma acestui succes, James 
Hunt s-a apropiat la numai trei 
puncte de Niki Lauda în cla
samentul general, titlul de cam
pion mondial urmînd a fi decis 
în ultima probă — „Marele 
premiu al Japoniei", programat 
la 24 octombrie.

și
■:

1

Și 
au 
cu 

Dintre baschetbaliștii 
înaltă,

constant 
Steaua) 

de Popa

Cernat (cel mai 
jucător al echipei 
încearcă să treacă
(om de bază al dinamovișli- 
lor). Fază din derby-ul de 

duminică.
Foto : Dragoș NEAGU

JOCURILE PANARABE

AGENDA SĂPTĂMÎNII
11-16 ȘAH

11-17 TENIS

13 FOTBAL

HANDBAL

14

T5-19
BASCHET

PENTATLON MODERN

15-17 POLO

16
17

HALTERE

RUGBY

FOTBAL

CICLISM

La Damasc se desfășoară în 
aceste zile Jocurile sportive Pan- 
arabe. După patru zile de în
treceri, în clasamentul general

pe medalii conduce Marocul cu 
22 de medalii, urmat de Siria 
— 8 medalii și Kuweit 
medalii.

DUDU OEOROESCUVICTORIE DIFICILA LA SEVILLA

Continua

Turnee, la

Anglia —
Londra ;
gr. 7), la _ .

(C.M. gr. 4), la Amsterdam.

1

Nord

1

Balcaniada, la Atena.

Madrid și Brisbane

Finlanda (C.M. gr. 2), la 
Cehoslovacia — Scoția (C.M. 

Praga ; Olanda — Irlanda de

(tur) în C.C.E. (masculin)

(tur) în C.C.E. (masculin) 

internațional, la Warendorf

în Cupa cupelor, la Atena și

internațional, la Belgrad.

— România (C.E. gr. A), la Var-

Luxem- 
9r* 1).

Etapa

Etapa

ConcOrs
(R.F.G.)

Etapa 1
Varna

Concurs

Polonia 
șovîa

Luxemburg —Italia (C.M.gr.2), kt 
burg ; Portugalia — Polonia (C.M. 
la Lisabona.

„Marele Premiu" de ta Lugano (Elveția).

PE SCURT • PE
AUTO • Azi. la Bad Neuheim 

(R.F.G.), s-a dat startul în cel 
de-al 28-lea Tur al Europei, la 
care iau parte 60 de echipaje din 
6 țări (Austria, Danemarca, Italia, 
Olanda, Iugoslavia și R.F. Ger
mania).

BOX • Englezul John Conteh 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial profesionist la categoria 
semigrea. învingîndu-1 la puncte 
pe șalangerul său, americanul Al
varo Lopez, în meciul susținut la 
Copenhaga.

CICLISM • După 72 de ore în 
cursa de 6 zile din Berlinul Oc
cidental conduce cuplul Dietrich 
Thurau — Gîinter Haritz, cu 53 p. 
• ..Traversarea orașului Lausanne" 
a fost cîștigată, pentru a doua 
oară consecutiv, de olandezul Joop 
Zoetemelk, urmat 
Bernard Thevenet 
Willy Lienhard.

HANDBAL a La 
în primul meci dintre S. C. Mag
deburg și I. F. Helsinki din ..Cupa 
Cupelor" (masculin), victoria a 
revenit gazdelor cu 33—15 (20—10).

de francezul 
și elvețianul

Magdeburg,

După evoluția și scorul din ul
timul joc de verificare (0—3 la 
Roma) reprezentativa Iugoslaviei 
părea fără șansă în meciul de du
minică seara, de la Sevilla, partidă 
care deschidea lupta pentru cali
ficare în grupa a 8-a, din care 
face parte și echipa țării noastre. 
Dar antrenorul iugoslav Ivo To- 
plak și-a întărit „ll“-le cu trei ju
cători care activează peste hotare 
(Katalinski, Oblak și Popivoda), 
ceea ce a cîntărit mult în presta
ția ,,plavilor“. Și astfel, duminică, 
Iugoslavia a jucat foarte bine, do- 
minînd cu autoritate, de parcă ar 
fi evoluat pe teren propriu. Dar 
marile ratări (Surjak — min. 20, 
Zungul — min. 44. Surjak — min. 
49, Popivoda — min. 65. Katalinski 
— min. 76), o bară (Popivoda — 
min. 69) și intervențiile de excep
ție ale portarului Miguel Angel 
(min. 44, 53, 65) s-au opus deschi
derii scorului de către formația 
oaspete. In finalul fierbinte al a- 
cestui joc de mare angajament, e- 
chipa Iul Kubala forțează victoria 
și o obține în urma penalty-ului 
(transformat de Pirri) acordat 
pentru faultul clar, în careu, co
mis asupra lui Rojo în min. 33.

CAMPIONATE
BELGIA (în etapa a 7-a) : Stan

dard Liege — winterslag 1—0 ; 
F. C. Bruges — Beveren 3—0 ;
S. K. Lierse — Racing White Mo
lenbeek 2—1 ; Anderlecht 
vers 4—1. In clasament : 
Bruges 13 p ;
Anderlecht 11 p.

TURCIA (in etapa a 5-a) : Trab- 
zonspor — Beșlktas 2—1 ; Galata- 
saray — Giresunspor 3—2 ; sam- 
sunspor — Fenerbahce 0—0. In 
clasament : 1. Trabzonspor 9 p ; 
2. Eskisehirspor 9 p ; 3. Boluspor 
7 p.

— An-
1. F. C.

2. Anvers 11 p ; 3.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
HOCHEI • în campionatul so

vietic Torpedo Gorki a terminat 
la egalitate : 3—3 (0—1, 1—2, 2—0), 
pe teren propriu, cu Spartak Mos- ’ 
cova. Alte rezultate : Dinamo 
Moscova — Kristal Saratov 4—3 ; 
Traktor Celiabinsk — Aripile So
vietelor Moscova 4—2 ; Dinamo 
Riga — Himik Voskresensk 3—4.

ȘAH • Turneul de baraj Tal — 
Petrosian — Portisch, pentru ca
lificarea a doi participant! în tur
neul candidaților la titlul mondial, 
a continuat la Varese cu partida 
dintre marii maeștri Mihai Tal și 
Lajos Portisch. Partida s-a înche
iat remiză, după 34 de mutări. • 
Maestra Ludmila Zaițeva, campi
oana orașului Moscova, conduce 
în campionatul feminin al U.R.S.S. 
de la Tbilisi. După 6 runde, Lud
mila Zaițeva totalizează 41/2 p (1), 
fiind urmată de Lidia Semenova 
41/2 p, Nona Gaprindașvili 
Aleksandria — cîte 4 p. 
10 runde, în turneul de 
Sad conduce Smejkal cu 
îl urmează Velimirovici 6’/2 p (1),

și Nana 
« După 
la Novi
7 P (1).

Vukici 61/2 P, Hort, Sax și Olafs- 
son — cîte 6 p (1).

TENIS • Chris Evert învingă
toare la Phoenix (Arizona). în fi
nală ea a învins cu 6—1, 7—5 pe 
Dianne Fromholtz. • Turneul de 
la Kaanapali (Hawaii) a fost cîș
tigat de Harold Solomon (6—3, 
5—7, 7—5 cu Bob Lutz în finală), 
a în finală, la Teheran : Orantes 
— Ramirez 7—6, 6—0, 2—6, 6—4 ; 
iar la dublu : Ramirez, Fibak — 
Orantes, Gisbert 7—5, 6—3. • La 
Caracas, în meci pentru „Cupa 
Davis“ — ediția 1976/1977 : Vene
zuela — Columbia 5—0. în echipa 
Columbiei nu au evoluat Molina și 
Velasco. în turul următor. Vene
zuela va întîlni (între 12 și 14 no
iembrie) S.U.A. A) La Kuala 
Lumpur, în noua ediție a „Cupei 
Davis“, echipa Tailandei a învins 
Malaezia cu 4—1.

VOLEI a La Varșovia, în tur
neul feminin : Bratislava — A.Z.S. 
Varșovia 3—2 (—7. 13. 16, —12. 10), 
Spojnia Varșovia — Berlin 3—0 (8, 
5, 14).

Palotai (Ungaria) a 
echipele : SPANIA :

Arbitrul K. 
condus bine
Miguel Angel — Capon, Cortabar- 
ria, Pirri, Camacho — Migueli, Vil
lar, Del Bosque (min. 26 Juanito) 
— Quini, Santiliana, Churruca 
(min. 60 Rojo). IUGOSLAVIA : 
Svilar — Muzinici, Katalinski, Pe- 
ruzovici, Hadziabdici 
viei, Oblak, Jerkovlci 
(min. 71 Georgevici), 
Surjak.

— Boghice- 
— Zungul 

Popivoda,

★
• în preliminariile 

Americii de Nord și Centrale), la 
Vancouver : Canada — Mexic 1—0 
(1—0) ; a marcat Persons.
• în meci amical, la Tirana : 

Albania — Algeria 3—0 (1—0).
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ÎN
CONDUCE DETAȘAT 

CLASAMENTUL EUROPEAN
AL 60L0ETERIL0R

De la redacția cotidianului pari
zian „L’Equipe" am aflat ieri cla
samentul european la zi al golge- 
terilor. Iată cum se prezintă situa
ția primilor clasați :

1. DUDU GEORGESCU (Dinamo 
București) 16 (după 8 etape), 2. 
Fazekaș (Ujpesti Dozsa Budapes
ta) 10 (9), 3. Wendt (F.C. -----
Berlin) 10 (9), 4. Platini 
9 (9), 5. Gerd Miiller

Tenis 
(Nancy) 
(Bayern 

Miînchen) 8 (9), 6. Zungul (Hajduk 
Split) 7 (7).

ATLETISM

parte

IVANKA HRISTOVA (Bulgaria)
Zilele trecute, la Sofia, cu

noscuta atletă bulgară Ivanka 
Hristova a primit titlul de 
„Erou al Muncii Socialiste", dis
tincție care încununează o ca
rieră sportivă cu totul deose
bită. Intr-adevăr, la 35 de ani, 
ivanka Hristova (1.72 m și 87 
kg) a cucerit, la Montreal, tit
lul de campioană olimpică la 
aruncarea greutății, după o a- 
cerbă dispută cu cele mai re
putate performere mondiale 
ale probei (primele 5 clasate 
au fost separate de ceva mai 
mult de 50 cm !). In această a- 
prigă întrecere, Ivanka Hris
tova, manifestind o formă deo
sebită și o constanță remarca
bilă (cinci aruncări peste 20 m 
și una de 19,96 m), a cîștigat 
cu 21,16 m. Ivanka Hristova. a 
mai cucerit anul acesta și tit
lul de campioană europeană de 
sală și este deținătoarea meda
liei de bronz la J.O. de la 
Munchen. Ea este profesoară

de educație fizică, face 
din clubul Leus/ci Spartak din 
Sofia, este căsătorită și mamă 
a unui băiețaș. In ceea ce pri
vește viitorul, Hristova a de
clarat că va deveni antrenoa- 
re, ajutindu-l pe actualul ei 
profesor Vasil Krumov in 
munca sa.

HASELY CRAWFORD (Trinidad-Tobago)

O veste surprinzătoare transmisă 
de agențiile internaționale de 
presă anunță că ,,atletul Hasely 
Crawford, din Trinidad-Tobago, 
campion olimpic la 100 m, va fi 
nevoit, probabil, să abandoneze 
atletismul din cauza unei poliar- 
trite cronice". Pentru cei care l-au

văzut pe Crawford cîștigînd finala 
de 100 m la Montreal, știrea e 
într-adevăr uimitoare, intr-atît de 
puternică fiind imaginea de forță, 
de sănătate (1,90 m înălțime, 87 
kc), degajată de acest atlet com
parat, nu fără temei, cu ” 
Hayes. La mai puțin de 
de la încoronarea sa ca 
rapid om de pe glob", 
lasă vacant locul rîvnit 
sprinterii lumii, loc pe 
cîștigase la a doua 
olimpică (la Munchen, 
în finală, 
sele).
crește în greutate, gîndindu-ne că 
a fost obținut la o vîrstă la care 
viteza e o calitate greu perfecti
bilă. Totuși, faptul că la 26 de 
ani Hasely realiza cel mai bun 
timp al carierei : 10,06, demon
strează resursele superioare ale 
acestui performer.

Bob 
trei luni 

,,cel mai 
Crawford 
de toți 
care și-l 

participare 
accidentat 

. nu-și putuse apăra șan- 
Succesul de la Montreal
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