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BAUDOUIN AL BELGIEI
i
[ ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Baudouin, regele belgie
nilor, 
Elena 
biola, 
la un 
nizat 
oaspeți belgieni.

Apariția in loja oficială a 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a regelui Baudouin, a to
varășei Elena Ceaușescu și a 
reginei Fabiola a fost întîm- 
pinată cu călduroase aplauze.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Interpreților 
le-au fost oferite flori din 
partea președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a regelui Baudouin 
și a reginei Fabiola.

★
După concertul de gală, Ma

iestățile lor Baudouin, regele 
belgienilor, și regina Fabiola 
au oferit, în salonul oficial al 
Operei Române, o recepție în 
onoarea președintelui Republi
cii Socialiste 
varășul Nicolae 
tovarășei Elena

Recepția s-a 
tr-o atmosferă 
cHalitate.

împreună cu tovarășa 
Ceaușescu și regina Fa- 
au asistat, marți seara, 
concert de gală, orga- 
în onoarea înalților

România, to- 
Ceaușescu, și a 
Ceaușescu. 
desfășurat în
de caldă cor-

In cea de-a treia zi a vi
zitei oficiale pe care o între
prinde in țara noastră, la in
vitația președintelui Republicii 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
varășei Elena Ceaușescu, Ma
iestățile lor Baudouin, regele 
belgienilor, și regina Fabiola 
au fost, miercuri, oaspeți ai 
județului Suceava.

în această călătorie, suvera
nii belgieni au fost însoțiți de 
Emil Bobu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat.

La aeroportul Salcia, oaspeții 
au fost întîmpinați de Miu Do- 
brescu, președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava, de alți re
prezentanți ai organelor locale 
de stat.

în cursul dimineții, a fost 
vizitată întreprinderea de pre
lucrarea lemnului din Rădăuți, 
în continuare, au fost vizitate 
mînăstirile din această parte a 
țării.

întorși 
belgieni 
însoțesc, 
tacol folcloric, după care pre
ședintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Suceava a oferit un dineu în 
onoarea Maiestăților lor.

tovarășul 
și a to-
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în sala Horească II

din Capitală

la Suceava, suveranii 
și persoanele care ii 
au asistat la un spec-
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PREOCUPĂRI PRIORITARE 
PENTRU SPORTUL DE MASĂ
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vreme, nu
de a con- 

evident

Avem. în ultima 
meroase prilejuri 
semna preocupările 
sporite ale factorilor cu atri
buții pentru îndeplinirea im
portantelor sarcini ce le revin 
în direcția îmbunătățirii conti
nue a activității sportive de 
masă. în Capitală. dar și, în 
multe alte centre ale tării, 
s-au desfășurat, recent. între
cerile ocazionate de deschide
rea noului an sportiv
si universitar, competițiile 
atletism, volei, handbal, 
sambluri de gimnastică 6.a. an- 
grenînd sute de mii de tineri. 
De o largă audientă 
bucurat, de asemenea,
festările sportive de masă ini
tiate în diferite județe (Șta
feta cultural-sportivă 
Vrancea. „De treci 
aramă...", organizată 
Jiului. „Chemarea 
din jud. Satu Mare, 
telor, din jud. Covasna etc).

Este îmbucurător faptul că 
marea majoritate a acestor ac
țiuni s-au impus 
prin amploarea 
loarea finalelor,

școlar 
de 

an-

s-au 
mani-

din ,iud. 
codrii de 
în Valea 
toamnei", 

Crosul fe

RÎND, 
DEOSEBITE ! 
ÎN ETAPELE 
în întrecerile pe clase si ani de 
studii, între echipe, secții și 
ateliere de producție. între 
unitățile din mediul rural.

Toate acestea sînt lăudabile, 
dar experiența anilor trecuți ne 
determină să atragem aten
ția asupra faptului că ele păs
trează. totuși, un caracter oca
zional și că pentru îndeplinirea 
obiectivelor fundamentale sta
bilite prin documentele de par
tid este necesar ca organele 
sportive, toți factorii cu atri
buții să acorde o mai mare a- 
tentie muncii de perspectivă, 
chiar dacă pentru început 
zultatele nu vor fi la fel 
spectaculoase.'

Importanța acestui mod 
domeiiiile 

fost, recent, 
amplă ex- 
general lt. 
președintele

PRIN REZULTATELE 
ÎNREGISTRATE 

I DE MASA,

lucru pentru toate 
mișcării sportive a 
subliniată într-o 
punere a tov.
Marin Dragnea.

re- 
de

de
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întoarcerea delegației noas
tre de la Jocurile Balcanice de 
tenis de masă ne-a dat posi
bilitatea să aflăm și rezultatele 
care ne-au lipsit în ultimele 
zile și, mai ales, configurația 
finală a clasamentelor, în care 
sportivii români se află pe 
primele locur. în 4 din cele 7 
prpbe. Antrenoarea federală 
Ella Constantinescu ne-a furni
zat, odată cu foile oficiale de 
concurs, și unele amănunte. A- 
șadar, locurile I și titlurile bal
canice la : echipe fete (Maria 
Alexandru, Liana Mihuț, Eva 
Ferenczi), dublu fete (Alexan
dru, Mihuț), dublu băieți (Șer- 
ban Doboși, Teodor Gheorghe) 
și dublu mixt (Gheorghe — 
Alexandru) ; locurile II la sim
plu fete, cu Maria Alexandru 
(locul I — Branca Batinici, 
Iugoslavia), echipe băieți (Iugo
slavia) și 5 locuri III—IV. Fe
tele au aliniat formația cea 
mai omogenă și mai puternică.

o 
a

Maria Alexandru, deși cu 
pregătire de scurtă durată, 
evoluat bine și la individual și 
în celelalte probe, ratînd finala 
la simplu în fața iugoslavei 
Batinici, o excelentă atacantă, 
cu un joc modern, incisiv, 
care a impus... activizarea din 
primul set, de la 19—19. Maria 
a lăsat impresia că va fi, în 
continuare, o mare jucătoare. 
Liana Mihuț a evoluat în pro-

greș evident. Eva Ferenczi 
continuă să se impună (a avut 
victorii la Neikova (Bulgaria) 
și Fabri (Iugoslavia), fiind în
vinsă în semifinală de Maria 
Alexandru. Dintre băieți s-a 
detașat Teodor Gheorghe, evo- 
luînd deopotrivă bine la indi
vidual și dubluri. El a pierdut 
semifinala de simplu la bul
garul Hasanov și a fost 
mai bun (și deci, cel mai 
tens folosit) la echipă și 
bluri. Doboși l-a urmat în 
dinea valorică, în timp ce Ma
rin Firănescu a acționat slă
buț, timid, iar Cristinel Ro- 
manescu a fost mai puțin folo
sit, datorită randamentului 
scăzut, anunțat — de altfel — 
de returul campionatului 
juniori, de la Ploiești.

Firește, cîștigarea celor pa
tru titluri balcanice ne bucu
ră, dar trebuie să fim de a- 
cord că turneul balcanic, lipsit 
de valori de primă mărime, 
trebuie apreciat, ca și rezulta
tele, în limitele date. (M. C.)

cel 
in- 
du- 
or-

de

MOMENT SĂRBĂTORESC

A

FLORETISTII 
DESCHID 

EDIȚIA 1976 
CAMPIONATELOR 

DE TINERET
începînd de astăzi și pînă du

minică, tradiționala gazdă a 
întrecerilor de scrimă, Sala Flo- 
reasca II din Capitală, va găz
dui campionatul național de ti
neret în probele individuale. în 
cele patru zile de întreceri, care 
vor debuta azi cu proba mascu
lină de floretă, vor evolua ti
nerele speranțe ale 
românești, dintre care se 
recruta, cu siguranță, toți re
prezentanții ,României la ediția 
1977 a Campidnatelor mondiale 
de tineret ce se va desfășura 
la Viena, precum și o mare par
te dintre componenții lotului, 
olimpic pentru Moscova 1980.

Dintre cîștigătorii de anul tre
cut ai campionatelor vor mai 
participă la actuala ediție doar 
floretista

scrimei
vor

(Continuare in vag. 2-3)

nu numaj 
și. uneori, va
ci, ÎN PRIMUL

Dan GÂRLEȘTEANU

Moment sărbătoresc la Liceul 
industrial de poligrafie și teh
nică cinematografică (nr. 16) din 
Capitală, prilejuit de vizita 
maeștrilor emeriți ai sportului 
Lia Manoliu, Gheorghe Gruia și 
Gheorghe Berceanu. Oaspeții au 
înmînat elevilor fruntași în 
sport diplome și insigne care 
consemnează frumoasele lor re
zultate in activitatea sportivă de 
masă desfășurată în cadrul Sec
torului 1 și al Municipiului 
București.

Cu același prilej, tovarășa Lia 
Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a decernat — în nu
mele conducerii Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport — diplome și insigne co
lectivului de conducere al liceu
lui pentru merite deosebite în 
impulsionarea activității sporti
ve de masă.

Marcela Moldovan 
(Farul) și sabrerul 
Mihai Frunză (Di
namo). Vor fi, însă, 
prezenți pe planșe, 
pentru a încerca ob
ținerea titlurilor de 
campioni naționali 
de tineret, scrimeri 
de perspectivă ca a 
sabrerul Ion Pan- 
telimonescu (Dina
mo) și colega sa de 
club, floretista A- 
driana Băcioi: pre
cum Și campionii 
j uniortîor11 rtiari1' din 
acest an, floretistul 
Sorin Roca (Șc. Sp. 
Satu Mare) și spa
dasinul Florin Pău- 
nescu (Progresul), 

întrecerile vor 
începe în fiecare zi 
la ora 8, finalele 
probelor urmînd să 
se desfășoare de la 
ora 18.

Floretista Marcela 
Moldovan, compo
nentă a lotului re
prezentativ, iși va 
apăra titlul de cam
pioană națională 

de tineret

MÎINE, LA ATENA DINAMO BUCUREȘTI
____ A

DEBUTEAZĂ IN „CUPA CUPELOR" LA POLO
lii icii 
exercițiului în aer liber

purtători ai cravatelor roșii cu tricolor, mari iubitori ai 
■ -- Foto: Vasile BAGEAC

17 echipe europene încep de 
mîine întrecerile preliminare ale 
„Cupei cupelor" la polo. Printre 
acestea se află și DINAMO

în meci restanță din Divizia A la fotbal

STEAUA MUREȘENII AU JUCAT EXCELENT
TG. MUREȘ, 13 (prin tele

fon). Acest meci, rămas nedis
putat din etapa a V-a, a înce
put — și a continuat bune’ mi
nute — într-o notă de ten
siune, alimentată și de o parte 
din public, care s-a manifes
tat nesportiv față de echipa 
oaspete și apoi și față de ar
bitrul Moraru, deși el a con
dus destul de bine și, mai ales, 
corect. în aceste condiții, jocul 
nu a fost, în prima jumătate 
de oră, spectaculos, acțiunile 
ofensive ale ambelor formații

fiind oprite de apărători — de
seori prin faulturi — înainte 
ca ele să devină realmente pe
riculoase- După aceste prime 
30 de minute, partida a luat 
însă o altă turnură, a cîștigat 
mult în 
lozitate.
l-a dat 
scorului 
min. 34, ____
sat foarte bine pe

dinamism și spectacu- 
Semnalul schimbării 

îndeosebi deschiderea 
de către gazde, în 

cînd Fazekas l-a lan- 
bOlOni, 

pătruns pe partea stingă, iar 
internaționalul mureșan a șu
tat puternic și plasat în colțul

lung al porții oaspeților. Golul 
a dat aripi echipei locale, care 
s-a dezlănțuit în atac, mărin- 
du-și repede avantajul. Acest 
lucru s-a produs în min. 38 : 
Onuțan s-a descurcat foarte 
frumos într-o acțiune persona
lă, a pasat apoi lui Hajnal, a- 
cesta a centrat spre același 
BOLONI, care a stopat cu mă-

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

BUCUREȘTI, repartizată în gru
pa de la Atena, împreună cu 
Olimpiakos Pireu, Primorje Ri
jeka, Leamington Spa S.C. Nu
neaton (Anglia), O.S.L.F. Odense 
(Danemarca) și Novaky (Cehos
lovacia). Cei 11 jucători, însoțiți 
de antrenorul A. Grințescu și 
arbitrul internațional R. Schilka, 
au părăsit Capitala marți seara 
cu trenul. în lotul deplasat se 
află, printre alții, Gh. Zamfi- 
rescu, A. Nastasiu, D. Popescu, 
V. Rus, L. Răducanu și D. Spi- 
nu, componenți ai echipei , re
prezentative.

Programul meciurilor (se al
cătuiește astă-seară, la ședința 
tehnică) este destul de încărcat, 
fiecare echipă urmînd să sus
țină un joc vineri după-amiază 
și cîte două meciuri în zilele de 
sîmbătă și duminică. La capătul 
acestui mic maraton de 5 par
tide în decurs de 48 de ore 
primele trei clasate vor avea 
dreptul de a continua întrece
rea în grupele semifinale.

Ce șanse au bucureștenii la 
acest debut în „Cupa cupelor" 1 
După părerea noastră ei nu pot 
rata calificarea, valoarea foștilor

campioni permițîndu-ne chiar să 
întrezărim un succes al echipei 
lor la Atena. Cele mai puternice 
adversare ale dinamoviștilor ră- 
mîn Primorje Rijeka, care a 
încheiat zilele trecute campio
natul iugoslav pe a 5-a poziție 
și Olimpiakos Pireu, echipă care 
asigură naționalei elene 6 ju
cători. Dinamo București a mar
cat un evident crescendo în ul
timele partide de campionat și 
se anunță favorita grupei.

Tot trei echipe se vor califica 
și din a doua grupă prelimi
nară, ce se va desfășura la 
VARNA și care reunește pe 
Cerno More din localitate, Cano- 
ttieri Napoli, Barcelonetta (Spa
nia), Văsteras (Suedia), Tour- 
coing (Franța) și Nascoran (Bel
gia). Acestea vor fi probabil 
Cerno More, Canottieri și Bar
celonetta. în schimb, la BUDA
PESTA disputa pentru numai 
două locuri în semifinale va fi 
aprigă între Dozsa Ujpest, 
M.G.U. Moscova și Den Robben 
(Olanda), celelalte două formații 
angajate, Fenerbahce Istanbul și 
A.T.S.E. Graz fiind, teoretic, 
fără șanse.
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PREGĂTIRILOR PENTRU C.E. BE POPICE 77 că motociclismul, acest 
curajului și îndemî-

noastre de 
______ reorganiza
te prin selecționarea unor fete 
și băieți talentați și cu o nouă 
conducere tehnică — 
put pregătirile pentru 
natele europene de 
programate în luna 
Zagreb. Primul test

Reprezentativele 
juniori — cu loturi

Mureșan, Ildico
Nagy (antrenori :

au înce- 
Campio- 

popice, 
mai, la 

__n___  _ va avea 
loc sîmbătă și duminică, odată 
cu disputarea dublei întîlniri 
internaționale cu selecționatele 
similare ale Ungariei, care se 
pregătesc și ele pentru con
fruntarea continentală de anul 
viitor. Din loturile noastre 
care vor evolua sîmbătă și du
minică pe arena Hidromecani
ca din Brașov fac parte urmă
torii juniori (vîrsta limită de 
juniorat este, la popice, 23 
de ani) : Elena Tăbăcaru, Eli- 
sabeta Dragomir, Olimpia Dra- 
gu, Elisabeta Badea. Cornelia 
Nicolae, Maria Nichifor, Elena 
Vasile, Adriana Rîbu, Ioana

Dogaru, Eva 
. Szasz și Eva
Tudor Buzea și Margareta Sze- 
manyi). respectiv, Horia Ardac, 
Victor Miclea, Vasile Ivan, Ilie 
Hosu, Alexandru Tudor, Con
stantin Marin, Gheorghe Li(ă, 
Aurel Marcu, Gheorghe Marin, 
Florian Ghiță, Mihai Vartic și 
Ion Barta (antrenori — Ion 
Petru și Alexandru Gomoiu). 
Ca arbitru principal va funcțio
na Jiri Stich (Cehoslovacia).

• în campionatul Diviziei A 
săptămîna aceasta este pauză, 
jucătorii, inclusiv cei din lo
turi, mai puțin juniorii care 
joacă în meciurile cu Ungaria 
și maeștrii emeriți ai sportului 
care participă direct în finală, 
iau parte la etapa județeană a 
campionatului republican indi
vidual și perechi, la seniori și 
juniori.

Se știe 
sport al 
nării, are o mare priză în rîn- 
durile oamenilor de toate vîr- 
ștele. Ziarul nostru organizea
ză, în colaborare cu F.R.M. și 
C.M.B.E.F.S., o interesantă 
competiție de îndemînare des
chisă începătorilor. Concursul 
are o etapă preliminară, pro
gramată duminică 17 octombrie 
pe cartodromul de lîngă spi
talul Fundeni, iar peste o săp- 
tămînă 
întrece, 
pentru desemnarea laureaților.

în ce 
tul se va da cu motorul pornit, 
dintr-o casetă, motociclistul 
avînd de parcurs un slalom și 
de executat două opriri în ca-

cei mai buni se vor 
tot pe aceeași bază,

constă întrecerea ? Star-

setele indicate. Portul căștii 
protectoare este obligatoriu. 
Traseul este asemănător probe
lor de îndemînare cerute la e- 
xamenul de conducere auto. 
Prin urmare, concursul este ac
cesibil tuturor posesorilor de 
motociclete, cele două etape 
constituind și un criteriu de 
selecție a elementelor talentate 
pentru promovarea în secțiile 
moto din Capitală. în program 
figurează clasa națională „Mo- 
bra“, clasa pînă la 175 cmc și 
clasa peste 175 cmc. Se alcă
tuiesc clasamente individuale 
și pe echipe de sector, formate 
din 3 alergători. înscrierile se 
fac la sediul C.M.B.E.F.S. din 
Piața Amzei, nr. 6, pînă sîm
bătă 16 octombrie, ora 14.

Competiția pugilistică dotată 
cu „Cupa Federației române de 
box" se află în preajma de
semnării celor patru formații 
ce-și vor disputa trofeul la 
turneul final de la București 
(14—19 decembrie).

La această oră sînt cunoscute 
două finaliste — cluburile de 
box din Galați și Brăila, ur- 
mînd ca alte două să fie sta
bilite după disputarea partide
lor retur: A.S.A. Cluj-Napoca 
— Farul (în tur au cîștigat 
constănțenii cu 26—18) și Lito
ral Mangalia — Metalul Bocșa 
(in tur au învins metalurgiștii 
cu 24—20). In prima partidă 
boxerii de la Farul au o misi
une dificilă la Cluj-Napoca, în 
fața sportivilor pregătiți de Io
sif Mihalik. De partea cealaltă,

Șl ARBITRII DE HANDBAL TREBUIE SĂ SUSȚINĂ 
CONCEPȚIA JOCULUI ATLETIC

elevii ari 
dorescu I 
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pe ringul 
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Box“ și, 
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outsider, 
formația 
pătul car 
ner^_Nit

HOCHEIUL
IN ACTUALITATE

• Sportivii Elena Goncear 
(Voința București) și Grigore 
Marin (Olimpia București) vor 
fi prezenți în zilele de 23—24 
octombrie la tradiționalul tur
neu internațional din R. D. 
Germană, „Cupa Werner Sele- 
enbinder”.

înaintea debutului acestei a 
18-a ediții a campionatelor de 
handbal, Divizia A, scriam că 
așteptăm din partea „cavaleri
lor fluierului" o linie de arbi
traj modernă, la nivelul exi
gențelor arenei internaționale.

Primele etape au evidențiat 
arbitraje în general bune dar

MIERCUREA CIUC, 13 (prin 
telefon). Pe patinoarul artificial 
acoperit din localitate au în
ceput luni întrecerile primului 
tur din cadrul seriei a Il-a a 
Diviziei naționale de hochei. 
Participă șase echipe (clasate pe 
locurile 3—8 în preliminariile 
Cupei României) și anume : 
Sportul studențesc A.S.E. Bucu
rești, Unirea Sf. Gheorghe, Avin
tul Gheorghieni, Agronomia 
Cluj-Napoca, Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc și Tirnava Odorhei.

Spectatorii au asistat la par
tide interesante, echilibrate, dis
putate cu multă ardoare (uneori, 
din păcate, chiar . . . prea mul
tă). Iată rezultatele :

Unirea — Avintul 4—3 (1—0, 
2—3, 1—0). Meci foarte strîns, 
hocheiștii din Sf. Gheorghe ob- 
ținînd victoria cu două minute 
înainte de sfîrșit. Sportul stu
dențesc — Agronomia 1—2 (0—2, 
2—0, 5—0). Clujenii n-au rezis
tat în ultima repriză, care a 
fast total la discreția studenților 
bucureșteni. Liceul nr. 1 — Tir- 
nava 7—5 (1—0, 3—3, 3—2). Un 
joc- bun al elevilor, încheiat cu 
o.„victorie meritată. Agronomia
— Tirnava 10—4 (2—2, 4—0,
4—2), Unirea — Sportul studen
țesc 12—4 (2—1, 5—0, 5—3). O 
surpriză, mai ales prin propor
țiile scorului. Bucureștenii au 
fost complet depășiți în repri
zele a doua și a treia. Avintul
— Liceul 8—3 (3—1. 4—1. 1 
Ieri a fost 
PASCANU,

Divizia A la lupte greco-romane

-I). 
(V.zi de odihnă, 

coresp.).
★

pe patinoarul „23Duminică,
August" din Capitală începe tur
neul final al „Cupei României". 
In primele meciuri se întîlnesc : 
Steaua — Dunărea (ora 16) și 
Dinamo — Sport Club M. Ciuc 
tora 18.30).

în campionatul republican de 
lupte greco-romane pe echipe, 
duminică s-a disputat etapa a 
IV-a, ultima confruntare pe 
grupe, urmînd ca în zilele de 
22, 23 și 24 octombrie, forma
țiile să participe la „Turneul 
de toamnă", întreceri pe cate
gorii. Echipele din seria I se 
vor întîlni la Reșița, cele din 
a Il-a la Craiova și cele din a 
IlI-a, la Rădăuți. După aceste 
întîlniri primele două clasate în 
serii își vor disputa întîietatea 
în turneul final pentru desem
narea echipei campioane.

în general, etapa de dumi
nică a fost calmă, iar favoritele 
au cîștigat peste tot. Actualele 
fruntașe ale clasamentelor au 
un avantaj suficient de puncte 
pentru a fi scutite de emoții 
în ultimele întîlniri din serii. 
Steaua și A.S.A. Cluj-Napoca 
(seria I). Aluminiu Slatina și 
Metalul București (seria a II-a) 
și Dinamo București (seria a 
IlI-a) au situația clarificată, 
prin numărul mare de puncte 
pe care le-au obținut. Situația 
celei de a doua clasată în se
ria a IlI-a se va decide 
„Turneul de toamnă", 
IPROFIL Rădăuți și 
București.

în triunghiularul de la 
rești, dim etapa a IV-a, seria 
a IlI-a Dinamo București (oare 
va lupta acum pentru obținerea 
celui de-al 26-lea titlu de cam
pioană a țării) a dominat net și

la 
între 

Rapid

Bucu-

a surclasat, atît pe GloriaJîuzău 
cit, mai ales, pe S.C.
Toți cbmponenții lui 
sînt în formă bună, în 
cu internaționalii I. Păun (cat. 
68 kg), A. Popa (74 kg), N. 
Marlinescu (100) și V. Dolipschi 
(+100 kg). Bine s-au compor
tat și tinerii N. Horinceanu (57 
kg) și Z. Felea (90 kg). Gloria 
Buzău s-a prezentat destul de 
bine la această confruntare, 
obținînd două locuri I (G. Mu
rea — cat. 48 kg și N. Lupu — 
cat. 62 kg) și șase locuri doi. A 

’ fost o reuniune... fulger, din
cele 30 de meciuri 28 termi- 
nîndu-se înainte de limită, prin 
victorii la tuș sau prin descali
ficare. (T.R.).

Iată clasamentele înaintea 
„Turneului de toamnă" :

SERIA I — 1. Steaua 160 
2. A.S.A. Cluj-Napoca 156 p, 
Vulturii Textila Lugoj 135,5 
4. C.F.R. Timișoara 127 p, 
C.S.M. Reșița 124 p, 6. ~ ’
Oradea 119,5 p, 7. 
Marghita 118 p, 8.
113 p, 9. C.S. Satu Mare 102 p.

SERIA A II-A — 1. Alumi
niu Slatina 153 p, 2. Metalul 
București 151 p. 3. C.S.M. Pi
tești 138,5 p, 4. Farul Constanța 
130,5 p, 5. Dacia Pitești 130 p, 
6. Progresul București 118 p, 7. 
Carpați Sinaia 114 p, 8. Delta 
Tulcea 111 p, 9. 
Craiova 105 p.

SERIA A III-A
București 173 p,
Rădăuți 159 p, 3.
rești 151 p, 4. A.S.A. Bacău 127 
p, 5. C.S. Botoșani 122 p, 6. 
Dunărea Galați 121 p, 7. Gloria 
Buzău 113 p, 8.
Brașov 112 p,
90 p.

Bacău. 
Dinamo 

frunte

P.
3.
P,
5. 

Crișul 
Bihoreana 
C.S. Arad

Electroputerc

— 1. Dinamo
2. IPROFIL 
Rapid Bucu-

Steagul
9. S.C.

roșu 
Bacău

• PE TERENURILE DE TENIS de 
Io stadionul Cetatea din Deva 
s-au desfășurat, timp de două rile, 
întrecerile „Cupei Sarmis*. La 
simplu, trofeul a revenit kii Mi
hai Rusu (Steaua), ca>re în finală 
a dispus de D. Hătădău (Steaua) 
cu 2—1. « LA A. S. ȘTIINȚA LI
CEUL MOTRU (jud. Gorj), sub în
drumarea profesorului de educație 
fizică D. Căpâstraru, numeroși e- 
levi și membri' ai corpului didac
tic au participat la amenajarea 
unei frumoase baze sportive. în 
cui tea liceului există acum un te
ren pentru handbail, tenis, baschet 
și volei, sectoare pentru sărituri 
și aruncări, precum și o pistă, cu 
trei culoare, de aproximativ 200 
m. • CONDUCEREA Școlii spor
tive Brașovia a luat inițiativa de 
a recruta sportivi pentru secțiile 
de performanță din toate școlile 
brașovene. După un test în 21 de 
școli generale (care a constat din 
patru probe atletice), la care au 
participat 4 500 de elevi, au fost 
selecționați pentru un nou con
curs aproape 500 de tineri. > 
ȘAHIȘTII COOPERATORI din Ora
dea au la dispoziție la sediul aso
ciației sportive Voința o sală cu 
12 mese. « |N STAȚiUNEA GEOA- 
GIU-BÂI a luat ființă recent cer
cul de turism „România pitoreas
că", care își desfășoară activita
tea pe lîngă caso de cultură, a 
IN NOUL AN ȘCOLAR la Șc. sp. 
Șoimii Sibiu va funcționa o secție 
de tenis cu două clase. ÎN 
CINSTEA ZILEI FORȚELOR AR
MATE, la Cluj-Napoca a avut loc 
o importantă competiție la tir cu 
orcul, ediția a 16-a a „Cupei Ar
matei" organizată de A.S.A. Au

fost prezenți arcași din Tg. Mureș, 
Satu Mare și An incasa. La băr
bați, locul | a revenit echipei 
A.S.A. Cluj-Napoca cu 2846 p, iar 
fa femei formației Voința Tg. Mu
reș cu 2556 p. La individual au 
cîștigat Edith Matei (Vo-ința Tg. 
Mureș) — 980 p și V. Târnaș (Mi
nerul Aninoasa) cu 1061 p -- la 
simplu FITA — ce reprezintă nor 
ma pentru obținerea categoriei de 
clasificare de maestru al sportului. 
• 12 ECHIPE de fete și băieți din 
Reșița au participat la competiția 
dotată cu „Cupa viitorii handba- 
liști*. Atît la fete cit și la băieți, 
pe pni>mul loc s-au clasat reprezen
tantele Școlii generale nr. 6. « 
LUPTĂTORII DE LA SIMARED Baia 
Mare, care au cîștigat prima etapă 
a compionatului de calificare pen
tru Divizia A la greco-romane, 
speră să readucă orașul lor pe pri
ma scenă a campionatului repu
blican de lupte, pe care au pă
răsit-o în urmă cu mai bine de 
10 ani. A LA LICEUL „ION MAIO- 
RESCU" din Giurgiu s-a terminat 
construcția unei săli de sport po
livalentă. a DUPĂ APROAPE pa
tru luni de zMe, s-a încheiat ma
ratonul șohist de la Tulcea, „Cupa 
proiectantului*, la care au parti
cipat peste 40 de jucători. Compe
tiția organizată de A. S. Proiec
tantul Tulcea a fost cîștiqată de 
Ștefan Berbeci, care a 
norma de clasificare 
a ll-a.

obținut ?i 
categoria

Jura M.CORESPONDENȚI : |.
Băloi, C. Gruia, I. Ghișa, |. Vlad, 
I. lonescu, Gh. Lozinca, D. Glă- 
van, V. Săsăranu, D. Moraru- 
Slivna și M. Topoischi.

nu au lăsat impresia unei linii 
uniforme, modul de interpreta
re a regulamentului fiind di
ferit de la meci la meci și de 
la arbitru la arbitru.

Este clar faptul că arbitra
jul are un rol deosebit de im
portant In jocul de handbal, 
mai ales acum, cînd manierele 
diferite de joc ale unor echi
pe — în sensul combativității 
pe care înțeleg să o imprime 
sistemelor defensive — pot 
crea arbitrilor veritabile dile
me. Aceasta, bineînțeles, cînd 
federația de specialitate și co
legiul central al arbitrilor nu 
au fixat o linie general vala
bilă, uniformă. Problema cea 
mai frecvent apărută este a- 
ceea a limitei pînă la care 
poate fi lăsată asprimea apă
rărilor.

In unele jocuri 
sancționează prompt 
fiecare stînjenire a atacantului 
(ca la baschet), în timp ce în 
altele jocul este lăsat mult 
mai bărbătesc. Din cauza aces
tei situații echipele și antre
norii sînt puși, la rîndul lor 
în încurcătură, neștiind cum 
să se apere și pînă unde să 
ridice gradul de combativitate.

Părerea noastră este că linia 
de arbitraj care trebuie adop
tată se află undeva la mijlo
cul celor două idei puse în 
practică, dar cu o ușoară fa
vorizare a jocului mai atletic. 
Nu ne gîndim la permiterea 
unor brutalități, care ar fi 
complet neregulamentare și ne
sportive, dar credem că pen
tru handbalul românesc și în

arbitrul 
aproape

special pentru cel feminin 
este necesară o încurajare a 
jocului bărbătesc in apărare. 
Spunem acest lucru întrucît 
se știe foarte bine că la ni
velul echipei reprezentative de 
fete apărarea este — de cîțiva 
ani — punctul cel mai vulne
rabil, lucru datorat în primul 
rînd tocmai obișnuinței dobîn- 
dite în campionat de jucătoa
re, de a nu fi prea agresive. 
Elocvent în sprijinul afirma
ției noastre ni se pare faptul 
că la Jocurile Olimpice de la 
Montreal echipa României a 
cucerit... „Cupa fair-play“, ra- 
tînd, însă, rrțedalia propusă, 
în timp ce 'campioana olim
pică se afla undeva la coada 
clasamentului întocmit pe baza 
minutelor de eliminare ! Pen
tru a nu fi înțeleși greșit, 
subliniem că sportivitatea tre
buie să preocupe în continua
re pe arbitri și mai ales pe 
jucători. în același timp, însă, 
toată lumea trebuie să înțe
leagă că la nivelul înaltei 
performanțe se practică un 
handbal atletic și că evitarea 
contactului mai aspru cu ad
versarul a rămas valabilă doar 
pentru jocurile... demonstrative 
fără miză.

Am nota în încheiere că mai 
toți arbitrii abordează jocurile 
atenționînd uneori chiar din 
start jucătorii sau jucătoarele 
pe care-i știu cu mai mult 
temperament. Am milita pen
tru renunțarea la această idee 
și chiar pentru favorizarea jo 
cului mai viu, mai bărbătesc 
Firește, nu în detrimentul dî« 
ciplinej și al sportivității de
pline...

Horia ALEXANDRESCU

Cll

IMP
Cu beai 

ropene dj 
Izmir, d 
A.E.B.A. 
important! 
competiția 
tinentul rJ 
bilit ca v 
pionatelorl 
să aibă 
Dublin.

• Ediția 
continents 
fi găzduit 
(R.D.G.), 
28 mai — i

© 1n o 
continental 
loc in Zoq 
Koln.

PREOCUPĂRI PRIORITARE PENTRU SPORTUL DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

C.N.E.F.S. Cu acest prilej s-au 
conturat și o serie de sarcini 
prioritare pentru activitatea 
sportivă de masă, tocmai pen
tru a se evita „golurile" si a se 
elimina decalajul dintre ceea 
ce numim, cu plăcere, „sărbă
tori ale sportului de masă" și 
perioadele de relaxare care le 
urmează în prea dese dintre 
cazuri. Nu trebuie, desigur, în
țeles că acțiunile ocazionale nu 
sînt prețuite — ele constituie 
de cele mai multe ori auten
tice acte de propagandă con-

BALNEARA SI EXCURSIICURA
DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE . - ------------------ 2 _ BUCUREȘT| vâ

ODIHNA,
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE 

TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE — BUCUREȘTI vă 
oferă locuri în lunile octombrie și noiembrie la următoarele 
stațiuni balneo-climaterice :

— Pentru odihnă : Balvanyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, 
Lacu Roșu, Păltiniș, Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Stîna de 
Vale, Tușnad.

— Pentru cură balneară : Borsec, Căciulata, Geoagiu, 
Homorod, Malnaș, Rotbav, Săcelu, Slănic Prahova, Slănic 
Moldova, Sîngeorz, Vilcele, Tușnad, precum și la Eforie Nord.

Posesorii biletelor beneficiază de tarife reduse 
masă și transport pe C.F.R. și I.T.A.

în aceste stațiuni, precum și în alte localități sau zone 
pitorești din țară, Oficiile Județene de Turism și I.T.H.R. 
București organizează excursii
TURISM).

pe diferite perioade. (PUBLI-

ia cazare,

MARI $1 NUMEROASE CÎȘTIGURI 
IN AUTOTURISME Șl BAN; LA LOTO

NUMAI CINE JOACA POATE 
CIȘTIGA I

• Bnlcfll 
anul viitol 
A»Lv;ray>-|
• Fcdcil 

a propus I 
organizare! 
campionat! 
Pentru gă| 
a acestei I 
candidatura 
punerea și 
ției român 
ținute de i 
tărîre în a 
cu ocazia 
executiv A 
la Sydney.
• Printn

vingătoare pentru practicarea 
organizată și sistematică a 
exercitiilor fizice si sportului 
— dar preocuparea pentru ini
țierea și buna lor desfășurare 
trebuie permanent dublată de 
o activitate în perspectivă. Do 
aceea, pentru etapa actuală 
este necesar ca. în primul rînd, 
preocupările factorilor de re
sort să se îndrepte spre acele 
direcții de activitate prin care 
trebuie îndeplinită sarcina 
principală a mișcării sportive : 
atragerea întregului tineret 
viața sportivă a țării, 
aceasta 
sporite 
ZĂRII
NICE _______________ „
toate școlile, EXTINDERII AC
TIVITĂȚILOR SPORTIVE ȘI 
TURISTICE din școli și facul
tăți, din asociațiile sportive 
sindicale și de la sate. A 
PRACTICĂRII GIMNASTICII 
LA LOCUL DE MUNCA.

în
Pentru 

trebuie depuse eforturi 
în vederea ORGANI- 

GIMNASTICII ZIL- 
(pînă la 10 minute) în

Sînt. 
nu pot 
rioadă 
tocmai

care 
pe-

desigur, obiective 
fi realizate într-o 
foarte scurtă, dar — 

de aceea — ele trebuie 
să stea permanent în atenția 
organelor sportive. De aici, re
zultă firesc, necesitatea unei 
colaborări active a tuturor fac
torilor cu atribuții, ale căror 
proiecte, publicate în cîteva 
din numerele anterioare ale 
ziarului nostru, se cer integral 
realizate.

BASCHET 
HOSLOVACA 
Cluj-Napoca I 
rele rezultatd 
63—64 cu Jisl| 
lecționata da 
Aceasta din 
fiind urmată] 
Kyjov și Una 

competiția 
pele Aritma 
Mavaq Bu^aj 
BOX S 
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școlii sportivi 
reștenii au c 
reuniune a c 
care oaspeții 
binețe a șco 
rești și școa 
Înt îlnirea a 
n>l de 14—10 
CICLISM
duminică, 17 
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PRONOSPORT
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRO

NOSPORT DIN 10 OCTOMBRIE 1976.
NUMERELE EXTRASE

13

INFORM
LA TRAGEREA 
OCTOMBRIE 1976

Categoria 1 : (12 rezultate) 1 variantă 
50% a 28.214 lei și 12 variante 10% 
a 5.643 lei ; Categoria 2 : (11 rezul
tate) 47,40 variante a 2.429 lei ; Ca
tegoria 3 : (10 rezultate) 737,35 va
riante a 234 lei. Cîștigul de 28.214 lei 
jucat 50% de la categoria 1, a fost 
obținut de ȘTEFAN FERENCZl din 
SF. GHEORGHE.

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

FOND GENERAL

I :
a

DE

de

35 13
II-a : 32

38
44

CÎȘTIGURI : 1.065.:

la această tragerePlata cîștigurilor 
municipiul București de la 21 octombrie pînă 
în țară de la 25 octombrie pînă la 13 decemb 
date poștale începînd de la 25 octombrie 1976.



E CELE PATRU ECHIPE
TURNEUL FINAL

kn Teo- 
Lu me- 
five, fi- 
I șansele 
pența in 
l-au cîș- 
rezulta, 
tare in- 
fa spec- 
Imeșului 
b'jflț- ni-

li de pe 
roriți în 
Ie recu- 
I disputa 
pșa. Da
les, care 
lea, bo- 
lalia vor 
edita 
i F. 
ferea, 
Itura 
re că 
bi proas- 
k de ti-

în 
R. 
nu 
de 
în

că), precum și alți boxeri valo
roși.

Dar sâ vedem ce s-a întîm- 
plat pînă acum în această popu
lară competiție. In întrecere au 
fost înscrise 14 formații — cu 
excepția lui Dinamo și Steaua 
— cele mai puternice din țară. 
Printre cele ce au fost elimi
nate se află Dinamo Brașov 
(întrecută de A.S.A. Cluj-Napo- 
ca), C.S.M. Reșița (învinsă de 
Electroputere Craiova), Metalul 
Drobeta Tr. Severin (depășită 
de Litoral Mangalia) etc. CaH- 
ficat direct în ' - — —
Brăila a ajuns 
fără să susțină 
oarece A.S.A. 
toare a dublei

Sibiu, nu s-a mai pre
ia meciul cu brăilenii, 
mulți dintre boxerii bă- 
participă la etapa de 
campionatului național

C.S.M. 
zentat 
fiindcă 
căuani 
zonă a 
individual al seniorilor.

turul II, B.C. 
în turneul final 
vreun meci, de- 
Bacău, cîștigă- 
confruntări cu

Paul IOVAN

pentru tineret de la Izmir
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fior CCf- 
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a cam- 
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1978. la

repetiției 
care va 

ba Halle 
ka intre

bmpetiția 
va avea 

igermană

C.E. de la Izmir care s-au bu
curat de frumoase aprecieri se 
numără și Gabriel Danciu, pur
tător de curînd al ecusonului 
A.E.B.A.
• Cu prilejul ultimei ediții a 

campionatelor europene de ti
neret a avut loc prima consfă
tuire comună a antrenorilor și 
arbitrilor de pe continentul nos
tru. Una dintre lucrări, prezen
tată de antrenorul federal Ale
xandru Vladar. membru al Co
misiei de antrenori 
internațional, se 
„Analiza participării 
europeni la J.O. de 
real".

a forului 
intitulează 

boxerilor 
la Mont-

iorf de 
nizată la

I de box 
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lei ediții 
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La lași, Reșița, 
Oradea și Brașov

AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 
ZONALE

în patru orașe din țară — 
Iași, Reșița, Oradea și Brașov — 
au început miercuri întrecerile 
de zonă din cadrul caftipiona- 
telor naționale individuale de 
box ale României. Cîștigătorii 
obțin dreptul de a participa la 
turneul final, ce se va disputa 
între 7 și 13 noiembrie la Bucu
rești, la care sînt calificați di
rect pugiliștii de categoria I, 
cei de clasă internațională, ma
eștrii și maeștrii emeriți 
sportului.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ezenți Ia • F.C.M. REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA : N. Cursaru : 
A. Avramescu și N. Moroianu 
(toti din Ploiești).

L FEMININ 
Itatea ce- 
piversitatea 
k următoa-

Havirov, 
1—75 cu Se
rii gazdă, 
lat turneul, 
l de Jiskra 
luj-Napoca. 
parte echi^^reșul și Politehnica — Școlarul. Turul 
r Praga ol doilea se va desfășura după ace

lași program între 29 si 31 octombrie 
la București. « MECIUL Rapid —•
Progresul (seria I) se dispută azi de 
la ora 17, Io bazinul Tineretului.
RUGBY SANCT,UNI DRASTICE.

Luînd în discuție inciden
tele petrecute la meciul Politehnica 
lași — Universitatea Timișoara, pe 
baza raportului arbitrului Theodor 
Witting, Birou-I federal a hotărît urmă
toarele : rugbyștii Precul („Poli") — 
suspendat 6 luni, Ciobanu, Negruț, 
Spiratos (toți de Io „Poli") și Rășcanu 
(,,U") — suspendați pe cîte o lună, 
V. Suc iu („U") — suspendat pe două 
etape. Totodată, PoHtehnica nu va 
mai avea dreptul de a juca, pînă la 
data de 13 decembrie, pe teren pro
priu. • IN FINALA „CUPEI VULCAN" 
pentru juniori, Șc. sp. 2 București — 
Clubul sportiv școlar 31—12 (12—9).

POLO SE CUNOSC CELE 4 ECH|- I pE ce vor evolua în turneul 
pentru loc. 9—12 în Divizia A. lată 
și programul primului tur al turneului 
final (la Cluj-Napoca) : 22 octom
brie : Școlarul — |nd. linei Timișoara 
și Mureșul — Politehnica Cluj- 
Napoca ; 23 octombrie :___ Școla
rul — Mureșul, Politehnica _  Ind. li
nei ; 24 octombrie : Ind. linei — Mu
reșul și Politehnica — Școlarul. Turul

I
I
I

Au început jocurile din grupa a VIII a a C.I*I

MECIUL SPANIA - IUGOSLAVIA,
văzut de antrenorul Cornel Drăgușin

Meciul Spania — Iugoslavia, care 
a însemnat debutul întrecerilor în 
grupa a VUI-a preliminară C.M., 
a fost urmărit, sîmbătă, la Sevilla, 
de antrenorul Cornel Drăgușin, 
parte interesată, întrucît, cum se 
știe, și echipa noastră națională 
face parte din aceeași serie.

— Din cîte s-a spus și s-a scris 
pînă azi, rezultatul final, acest 
minim 1—0 în favoarea gazdelor, 
nedreptățește pe iugoslavi. Este a- 
devărat ?

— Formația oaspete a dominat 
în majoritatea timpului, și-a creat 
mai multe ocazii de gol. M-a sur
prins și pe mine, întrucît o văzu
sem, recent, Ia acel 0—3 de 
Roma în compania Italiei.

— Ce anume, credeți că a deter
minat schimbarea sa în bine ?

— In primul rînd, modificările 
operate de antrenor care, intuind 
diferența între un amical și un o- 
ficial. a făcut, acum, apel la 
trio-ul de clasă, Katalinski, Oblak

la

ARBITRII
ETAPEI A IX a
A DIVIZIEI A

a SPORTUL STUDENȚESC — 
DINAMO : C, Dinulescu ; Gh. Re- 
tezan șl M. Popescu (toți din 
București) — brigadă stabilită de 
comun acord cu cluburile respec
tive.
• F.C. CONSTANȚA — UNIV. 

CRAIOVA : N. Petriceanu ; C. 
Bizinichi și v. Ivanovici (toți din 
București).
• F.C. ARGEȘ — S C. BACAU : 

F. Coloși ; N. Gheorghe și 
Dumitru (toți din București).

Gh.

• JIUL — A.S.A. TG. MUREȘ : 
C. Bărbulescu ; Gh. Dragomir 
(ambii dn București) și FI. Cenea 
(Caracal).

• PROGRESUL — U.T.A. : I.
Chilibar ; FI. Anuțescu și Gh. 
Popa (toți din Pitești).

• F.C.M. GALAȚI — POLITEH
NICA IAȘI : N. Ilainea (Bîrlad) ; 
V. Roșu și D. Ghețu (ambii din 
București).

• F.C. BIHOR — F.C. CORVI- 
NUL : R. Șerban ; V. Grigorescu 
și V. Gheorghe (toți din Craiova).

• RAPID — STEAUA : R. Stîn- 
can ; D. Isăcescu și G. Fodor (toți 
din București).

și Popivoda. Toate trei, piese gre
le : Katalinski l-a neutralizat pe 
Santillana, Oblak a făcut un deru
tant joc de mijlocaș-aripă, iar Po
pivoda, împreună cu Surjak, aTi 
creat deseori panică la poarta lui 
Miguel Angel. Și a mai fost ceva 
demn de luat în seamă în evoluția 
oaspeților : spre deosebire de 
Roma, la Sevilla au jucat fără re
proș faza de apărare, efectuînd 
permanent presingul și marcajul.

Avind astfel mai mult timp min
gea în posesia lor, au putut deține 
superioritatea teritorială, transfor- 
mînd-o, în repriza secundă, într-o 
dominare autoritară.

— Și, totuși, învinși...
—- Pentru că au ratat incredibil 

și — de ce să n-o spunem ? — în
trucît la 0—0 arbitrul Palotay le-a 
refuzat un penalty.

— Oricum, Spania a învins. Ne 
interesează atu-urile și deficiențele 
ei, știut fiind că în prelminariile 
C.M. ea ne este primă adversară 
în grupă ?

— Păstrînd nouă jucători din e- 
chipa aliniată de Kubala in pri
măvară, principalul ei „atu“ ii 
asigură omogenitatea. Fiind obiș
nuită, însă, cu terenurile uscate, 
de astă dată pe gazonul înmuiat 
de ploaie, echipa nu s-a mai sim
țit în largul ei. A mai descumpă
nit-o, cum remarcam, și marcajul 
strict practicat de elevii lui Ivo 
Toplak. Așa incit, fără acel pe
nalty, transformat în finalul par
tidei, startul formației spaniole ar 
fi fost nesatisfăcător. Mărturii e- 
locvente în acest sens sînt și tit
lurile cronicilor : „Un penalty și... 
mulțumesc* (ziarul „Marca*) ; 
„Naufragiu aproape total la Se
villa* ; „Miguel Angel evită o jn- 
frîngere care n-ar fi fost injustă* 
(ambele din ,,Ariba Deportivo“).

— Comparați cele două repre
zentative de la Sevilla cu recentul 
nostru adversar, Cehoslovacia...

— Iugoslavia mi s-a părut mai 
bună ca Cehoslovacia, iar aceasta, 
superioară spaniei*

— înaintea meciurilor cu Spania 
și Iugoslavia, „tricolorii* așteaptă 
manșa a doua a finalei Cupei Bal
canice, jocul cu Bulgaria, la 28 
noiembrie. Ce vă propuneți pen
tru cîștigarea trofeului ?

— Ne preocupă, în principal, 
îmbunătățirea jocului în faza de 
apărare. Echipa noastră a primit 
în ultimul timp două-trei goluri 
de meci și asta este, firește, supă
rător. Ne străduim, deci, să ame
liorăm jocul întregii echipe în 
momentul de apărare, în care scop 
intenționăm și modificări pe plan 
individual, în sensul că vom apela 
din nou la Hajnal, complet refă
cut, îl vom.încerca iarăși pe Kol
ler. Dar să vedem ce ne va spune 
și testul de la 10 noiembrie, cînd 
„tricolorii* vor fi opuși unei for
mații de club de peste hotare, din 
R. F. Germania sau din Austria.

Gheorghe NICOLAESCU

0 ETAPĂ A DERBY-URILOR

Un aspect din activitatea arbitrilor

DEBUTURI CARE TREBUIE ÎNCURAJATE
Desigur, o concluzie cu a- 

devărat reală asupra calității 
arbitrajelor din acest campio
nat nu va Dutea fi trasă decît 
la finele lui, totuși, disputarea 
a opt etape aduce destule ele
mente pentru o primă apre
ciere a arbitrajelor prestate in 
această aproape o jumătate de 
tur. Privind retrospectiv se 
poate^ spune că, în general, a 
satisfăcut modul în care s-au 
comportat arbitrii 
chemați să ducă la bun sfîrșit 
jocurile primei noastre divizii. 
Au existat, e drept, și nedori
tele excepții, dar factorii prin
cipali caro au dus 
nedorite aspecte au 
de linie ale căror 
au fost, parcă, în

de centru

UAȚIONALE. 
Iselecționată 
pnia) a in
ia noastră 
e box. în 
bnezi au în- 
lie, echipa 

care bucu- 
1-8. A doua 
lălărași, in 
i unei com- 
lergia B-ucu- 
in Călărași. 
Hor cu sco-

I
I

Tn majoritatea celor 12 serii ale 
Diviziei C au loc duminică jocuri 
deosebit de importante, adevărate 
derby-uri. Dintre confruntările 
„cheie* se detașează întilnirea de 
la Motru (seria a Vil-a) dintre ve
chile rivale, formația locală Mine
rul (locul 2 cu 11 p) și C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin (fruntașa seriei, 
cu 11 p). Un alt joc important va 
avea loc între Minerul Anina și 
Metalul Oțelu Roșu — echipa cla
sate pe locurile 2 și, respectiv. 1 
în seria a VUI-a la egalitate de 
puncte (11) și golaveraj (4-8). La 
fel de interesantă se anunță și par
tida formațiilor bucureștene Auto
matica (locul 2 cu

I.C.S.I.M.
(ie destul 
clasată in seria a IlI-a, 
Sinaia, care va juca la Ploiești 
cu Petrolul Teleajen, de care este1 
departajată în clasament doar de 
un singur punct. Două derby-uri 
locale au loc Ia Brașov. Primele 
clasate în seria a Xl-a, I.C.I.M. și 
C.S.U., care au obținut pînă acum 
11 și, respectiv, 10 p, joacă. ‘ " 
cu Carpați și Metrom. „ 
întregului campionat, 
Cimpulung (seria a vi-a), singura 
dintre fruntașele seriilor cu 13 p, 
are de susținut un meci greu, la 
Caracal, cu formația Răsăritul.»

(3 cu 10 p). într-o situa- 
de dificilă se află prima 

Carpați

afară
Lidera" 

Muscelul

INȚA“ ki cî- 
La desfășura 
le un traseu 
le Metalul 
p). îflîjrece- 
I următoarele 
se, juniori 
i. Closamen- 
|l pentru fie- 
iar trofeul 
echipei 
număr 
ocupate 

are club.

re MICUL ECRAN
de 
de 
de

'RE.SY DIN

18
30

39
19

înaltfel : 
mbrie a.c. ;
prin man-

14 octombrie, ora 17 : 
Cehoslovacia — Sco-Fotbal : 

ția (preliminariile C.M.) — în- 
regi st na re de la Praga.
• S'mbătâ 16 octombrie ora 

17 : Fotbal : Sportul studen
țesc — Dinamo (transmisiune 
directa). în pauza : rezumat 
înregistrat al meciului de box 
pentru titlul mo-ndial la cate
goria grea disputat recent la 
New York între Cassius Clay 
și Ken Norton.

a Duminica 17 octombrie, 
ora 17 : Fotbal : Rapid — 
Steaua (transmisiune directă 
de la Stadionul 23 August). 
In pauză : „Premiul Arcul de 
Triumf" — alergare internațio
nală de galop pe hipodromul 
Longchamp din Paris.

• Club 
aveți o 

Viratele 
Magazin

INSTRUCTIV, EDUCATIV,

Tel «enciclopedia.
• Teatru TV • Enci
clopedie pentru tineret
• Revista economică 
TV • Teleglob • Con
cert simfonic 
„T* • Moi 
întrebare • 
peliculei • 
sportiv • Ecran *76.

prima divizie (Igna), ceea ce a 
contribuit, desigur, la calitatea 
arbitrajelor lor. De altfel, toți 
au fost notați de cronicarii noș
tri cu patru stele, ceea ce co
respunde unei prestații bune, 
și recomandă o mai frecventă 
delegare din partea Colegiului 
central 
pentru 
valoare 
dar și .
perienței lor. ceea ce contează 
foarte mult în ducerea la bun 
sfîrșit a partidelor pe care le 
conduc. îmbucurătoare este 
ideea care — încă din campio
natul trecut — stă la baza a- 
cestor promovări : aducerea în 
prim-plan a conducătorilor de 
joc talentați din provincie. Ast
fel, dacă în campionatul 1975— 
1976 toți cei sase debutanți au 
fost din provincie, din enume
rarea de mai sus se vede că 
dintre cei șapte aruncați in a- 
renă anul acesta, sase sînt tot 
din afara Capitalei, care, la un 
moment dat, aproape că mono
polizase corpul arbitrilor din 
Divizia A.

Să notăm, în încheierea a- 
cestor rinduri, încă un aspect 
pozitiv al acestor promovări : 
în afara lui 
toți ceilalți 
36 și 40 de 
posibilitatea 
ce și de a 
cursul celor 
tivitate pe care 
poziție. (M.T.).

de arbitri. Aceasta si 
a ne da seama de reala 

a acestor debutanți, 
pentru îmbogățirea ex-

la ac'este 
fost arbitrii 
semnalizări 
mai vădită 

contradicție cu realitatea de 
teren decît în anii trecuți.

Dar nu despre prestația 
șierilor dorim să scriem, 
despre un alt fapt care a ... 
fluențat în mod favorabil cali
tatea arbitrajelor din aceste 
opt etape, și anume frumoasa 
comportare a celor șapte arbi
tri care în această toamnă au 
condus pentru prima 
Divizia A. Este vorba 
dor Balanovici (Iași). 
Georgescu (București), 
Raab (Cîmpia Turzii), 
ghe Jucan (Mediaș), Alexandru 
Ghigea (Bacău), Vasile Tătar 
(Hunedoara) și Ion Igna (A- 
rad), unii dintre ei cunoscuți 
foști fotbaliști în echipele re
prezentative (Raab și Tătar în 
„naționala" de juniori) alții în

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\VCA)X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'l

ACTUALITĂȚI •

pe
tu

ci 
in-

dată in 
de Teo- 
Nicolae 
Nicolac 
Gheor-

Alexandru Ghigea, 
debutanți au între 
ani, ceea ce Ie dă 
de a putea eondu- 
progresa pe par- 
10—14 ani de ac- 

ii au la dis-

CINE AIIBIIIIIAZĂ MECIURILE JUNIORILOR ?
Procesul dc formare a unui jucător tînăr, care să întrunească 

suficiente calități pentru a putea face față rigorilor fotbalului ac
tual este, indiscutabil, deosebit de complex și cere mari efor
turi din partea tuturor factorilor direct sau indirect implicați. 
Printre aceștia se află și ARBITRUL. Toată lumea este de acord 
cu faptul că arbitrul trebuie să fie ascultat exemplar de jucă
tori, tot așa cum orice conducător de joc este absolut necesar să 
dea dovadă de corectitudine, autoritate, promptitudine în luarea 
deciziilor, sobrietate, fermitate. întotdeauna, dar mai ales atunci 
cînd este delegat să conducă meciuri dintre jucători foarte ti
neri și, așa cum am subliniat de la început, în plină formare. 
Numai că, începînd cu actuala ediție, s-a hotărît ca la meciurile 
campionatului republican de juniori să nu mai fie delegați ar
bitri neutri. „Și foarte greu se mai poate juca și cîștiga acum in 
deplasare — ne spuneau, cu puțin timp în urmă, antrenorii 
C. Frății ă (Dinamo) și 1. Stoișor (Sportul studențesc) — cei mai 
mulți dintre arbitri favorizind in mod evident echipele gazdă“. 
„La meciul nostru cu F.C.M., la Galați — afirma, la rîndul lui. 
antrenorul de la Steaua. Petre Mihai — o fată (Elena Tudose), 
delegată să arbitreze a acordat și... anulat de trei ori un gol. 
după cum protesta unul sau altul dintre jucători*.

Așa stînd lucrurile, se impune ca toate colegiile județene să 
fie mult mai atente atunci cînd repartizează arbitrii, la meciurile 
juniorilor. Prin prestațiile lor, aceștia trebuie să contribuie efec
tiv la educarea tinerilor jucători în spiritul fair-play-ului.

în această ordine de idei, salutăm inițiativa colegiului central 
care, începînd din noiembrie, va delega, prin rotație, la meciuri 
din Divizia națională de juniori, cavaleri ai fluierului din lotul A, 
începînd cu cei mai buni dintre cei buni. (L. D.)

a MECIUL SPORTUL STUDEN
ȚESC — DINAMO, din cadrul eta
pei a 9-a a Diviziei A, se va dis
puta sîmbătă 16 octombrie, pe sta
dionul „23 August*, cu începere 
de la ora 17 și nu pe stadionul Re
publicii cum fusese anunțat inițial.

a ACȚIUNI ALE LOTULUI DE 
TINERET. Selecționata de tineret 
(21 de ani) mai are în program 
două meciuri amicale în acest se
zon. Prima întîlnire, cu Polonia, 
va avea loc la 20 octombrie, la 
Ploiești. Următoarea, în deplasare, 
cu Ungaria, la 10 noiembrie, 
localitatea Nyregyhaza.
• RESTANȚE DIN DIVIZIA B, 

SERIA I. C.S.U. GALAȚI — MI
NERUL GURA HUMORULUI 
3—0 (1—0). Joc bun al gălățeni- 
lor care și-au dominat net par
tenerii de întrecere. Au marcat : 
Marinescu (min. 18). Olteanu 
(min. 55) și Cramer (min. 74). A 
arbitrat foarte bine M. “ 
(București). (T. SIRIOPOL — co

resp.). F. C. BRAILA --------C.

în

Buzea

C.S.M.

g

ACTUALITĂȚI
SUCEAVA 2—2 (1—0). Partidă de 
nivel tehnic scăzut. Golurile au 
fost marcate de Bezman (min. 
44 și 88), pentru localnici, Pre
peliță (min. 49) și Grosaru (min. 
76). 
bine
(N.

pentru suceveni. A arbitrat 
M. Popescu (București) 

COSTIN — coresp.)

ARBITRI ROMANI PESTE
HOTARE. Două brigăzi de ar
bitri din tara noastră vor con
duce ____ ....
Astfel. ]a meciul Dinamo Tbi
lisi — 
cadrul 
delegați C. Ghiță, 
ajutat la linie de C. Bărbulescu 
și T. Andrei. Partida dintre se
lecționatele dc tineret ale Tur
ciei si R.D. Germane, din ziua 
de 16 noiembrie, care se va 
disputa la Istanbul, va fi con
dusă de Fr. Coloși (centru). 
C. Dinulescu și M. Fediuc.

partide internaționale.

M.T.K. Budapesta. din 
Cupei Cupelor, au fost 

la centru.

DISTRACTIV PENTRU TOATE VÎRSTELE
In ambianța plăcută și familiară a căminului dv. puteți fi 

martorul celor mai diverse evenimente ce se petrec în țară și 
în lume ; puteți fi spectator al celor mai diverse manifestări 
culturale, artistice și sportive ; puteți primi informații „de ul
timă oră“ legate de problemele economiei, tehnicii și științei 
contemporane ; puteți participa la dezbaterea 
viață ce sînt supuse analizei opiniei publice.

unor aspecte de

Cum se poate 
piu : cu ajutorul 
află la indemina

realiza această performanță ? 
celui mai modern mijloc de 

oricui — TELEVIZORUL !

comerțului de stat există un

Nimic mai sim- 
informare ce se

bogat sortiment 
scheme tehnice, 
clară, fidelă și

în magazinele 
de televizoare realizate după cele mai moderne 
Receptoare multicanal ce pot reda o imagine 
un sunet de calitate, televizoarele se vînd și cu plata în 24 de 
rate lunare.

SPORT VENUS VENUS $1
COMPLIMENT

OPERA CLASIC DIAMANT
Șl OPERA

LUX

Prețul 2.870 2.870 3.650 3.500 3.530 3.550 3.960
Avansul 
minim 431 431 458 525 530 533 594
Rata 
lunară 105 105 110 125 125 126 140
Diagonala 31 cm. 47 cm. 50 cm. 59 cm. 59 cm. 61 cm. 65 cm.



DUMINICĂ, LA NOWY DWOR, SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
POLONIA—ROMÂNIA IN C.E. DE RUGBY
REPREZENTATIVA ROMÂNIEI — ÎNIR-O NOMĂ FORMULĂ

După meciul de referință de 
la Valence (1973), pierdut la 
limită (6—7) în fața puternicei 
reprezentative a Franței, echi
pa de rugby a României a cu
noscut o perioadă de realizări : 
cucerirea titlului de campioană 
europeană, 12 victorii în tot a- 
tîtea partide interțări, un fruc
tuos turneu în Noua Zeelandă. 
Ultimul sezon însă a fost în
cheiat de „tricolori" cu un bi
lanț modest, datorat unor evo
luții sub posibilități, dar și 
schimbului de generații. Aces
tea trebuie coroborate cu evi
denta creștere valorică a echi
pelor care, pînă mai ieri, nu 
ne puneau prea mari proble
me. Printre formațiile al căror 
joc a înregistrat un apreciabil 
progres tehnic se numără și 
cea a Poloniei, partenera noas
tră de duminică. Desigur, ea 
nu a atins încă potențialul 
XV-lui României dar, așa după 
cum spunea și căpitanul echi
pei noastre, Gheorghe Nica, 
„Trebuie să abordăm meciul 
cu toată seriozitatea. Mai ales 
că o victorie și o bună evolu
ție pot însemna pentru noi to
nicul necesar pentru 14 noiem
brie, ziua partidei cu Franța". 
Acesta este — după cum ne-am 
putut convinge — cuvîntul de 
ordine care domnește printre 
„tricolori”, dornici — și capa
bili — să treacă în palmaresul 
reprezentativei, în dreptul în- 
tîlnirii cu numărul 111, un suc
ces.

Ultima verificare a lotului 
pe care îl au la dispoziție an
trenorii Valeriu Irimescu și 
Petre Cosmănescu s-a desfășu
rat ieri la amiază, în Parcul 
copilului, în compania divizio
narei A Grivița Roșie. A fost 
un util meci de antrenament, la 
finele căruia ne-a fost prezen
tată echipa care pleacă vineri 
spre Varșovia. Din ea vor lip
si Stoica și Paraschiv, acciden
tați, doi probabili titulari care 
s-au adăugat lui Dumitru. De 
asemenea, nu pot face depla
sarea Bucan și Roman, care 
completează nedorita listă a 
indisponibilităților. Ca atare, în 

XV-le României au intervenit 
o serie de modificări. Astfel, 
linia a Il-a va fi alcătuită din 
jucătorii Stelei, Pintea și Ma
rin lonescu, mijlocaș la gră
madă a fost titularizat Suciu, 
de la același club, iar una din
tre aripile de linia a III-a va 
fi tot un stelist, Achim. în 
rest, înaintarea va prezenta ca 
pilieri pe Dinu (Grivița Roșie) 
și Băcioiu (Farul), taloner va 
fi Munteanu (Steaua). închiză-

Expenmentatul ' jucător Gheor
ghe Nica, căpitanul echipei 

noastre naționale

tor — constănțeanul Dărăban 
(totodată conducător de joc al 
înaintării), iar cealaltă aripă 
de grămadă — Murariu (Stea
ua). Tricoul cu nr. 10, de mij
locaș la deschidere, îl va purta 
D. Alexandru (Steaua). Linia 
de treisferturi va avea în com
ponență ca aripi pe Constantin 
(Dinamo) și Ianusevici (Fa
rul), iar la centru pe Nica 
(Dinamo) și Varga (Farul). In 
fine, pe postul de fundaș va 
evolua Bucos (Farul). Rezerve 
sînt Borș, Motrescu și Orte- 
lecan.

Geo RAEȚCH) 

AZI, SINUDYNE BOLOG
NA - DINAMO BUCU

REȘTI ÎN C.C.E. 
LA BASCHET

BOLOGNA, 13 (prin telex). 
După 16 ani, Sinudyne Bologna 
a reintrat în posesia titlului de 
campioană de baschet a Italiei, 
cucerind astfel dreptul de a 
participa la C.C.E. Formația 
bologneză face parte din gru
pa E, alături de echipele Dina
mo București, Maccabi Tel 
Aviv și Olympiakos Pireu și 
susține primul meci joi, pe 
teren propriu, în compania 
campioanei României. înaintea 
debutului în ediția 1976—1977 
a C.C.E., Sinudyne a susținut 
17 partide, amicale, cîștigîndu- 
le pe toate. Printre succesele 
dinaintea întîlnirii cu Dinamo 
notăm victoriile în turneele 
desfășurate la Castelfiorentino, 
Split, Faenza, Bologna și Ro
ma. Cei mai buni jucători ai 
formației sînt Villalta (2,04 m), 
Serafini (2,10 m), Driscoll,
(2,02 m) și Antonelli (1,93 m). 
Menționez că în afara lui Vil
lalta, Serafini și Driscoll, Si
nudyne mai folosește încă 
trei baschetbaliști de peste 
2m: Martini (2,04 m), Pedrotti 
(2,07 m) și Bertolotti (2 m).

Evoluția echipei Dinamo 
București, despre care se știe 
că a încheiat victorioasă toate 
cele 11 meciuri disputate în 
cadrul campionatului României, 
este așteptată aici cu viu in
teres, mai cu seamă că local
nicii își amintesc că o altă for
mație română, Steaua, a eli
minat pe Virtus Bologna în e- 
diția 1960—1961 a C.C.E. Este 
drept, însă, pe vremea aceea 
campioana Italiei nu folosea

COMITETUL EXECUTIV
BARCELONA (Agerpres). — 

S-a deschis, la Barcelona, re
uniunea Comisiei executive a 
Comitetului Internațional Olim
pic, pe agenda de lucru figu- 
rînd rapoartele privind Jocurile 
Olimpice de la Montreal. întîl
niri cu reprezentanți ai federa- 

jucători profesioniști din S.U.A., 
cum face acum, cînd îl are le
gitimat pe Terry Driscoll.

LUIGI VESPIGNANI 
redactor la „STADIO"—Bologna

C.C.E. la handbal masculin
STEAUA DEBUTEAZĂ 

LA TRIEST
Campioana de handbal a 

României, Steaua, se află la 
Triest pentru a susține prima 
manșă a dublei întîlniri cu 
campioana Italiei, Duina Palla- 
mano, din cadrul primului tur 
al actualei ediții a Cupei cam
pionilor europeni. Antrenorul 
Cornel Oțelea va prezenta gar
nitura de bază în această în- 
tîlnire, chiar dacă „cartea de 
vizită" a italienilor nu pare 
impresionantă.

Arbitrii meciului sînt . elve
țienii Blum și Grossenbachcr. 
Returul întîlnirii este progra-

mîine al ziarului nostru.

mat pentru 27 octombrie, la
București.

Rezultatul partidei de la
Triest (care se va încheia a-
proape de miezul nopții) îl
vom publica în numărul de

TINERII LUPTĂTORI 
LA BALCANIADĂ

începînd de mîine, localita
tea iugoslavă Skopje găzduieș
te întrecerile balcanice de lup
te greco-romane și libere re
zervate sportivilor sub 22 de 
ani. Federația de specialitate a 
deplasat marți următoarele 
formații, în ordinea categoriilor: 
LIBERE : Gh. Rașovan, A. 
Șuteu, P. Brîndușan, L. Șandor, 
O. Dușa, C. Fodore, T. Sere- 
gely, V. Mihăilă, V. Pușcașu, 
Al. Szell. Antrenor — Fr.

C.I.O. LA BARCELONA
țiilor internaționale etc. Intr-un 
interviu acordat presei spaniole, 
președintele C.I.O., lordul Killa- 
nin, a declarat că eforturile
C.I.O. vor fi îndreptate, în 
continuare, spre consolidarea 
mișcării olimpice și dezvoltării 
spartului internațional.

Gyarmaty ; GRECO-ROMANE : 
C. Drăghici, A. Tănase, N. Ho- 
rinccanu, G. Dimitriu, D. O- 
brocea, I. Draica, V. Andrei, 
I. Savin, Gh. Valentin. Antre
nor — N. Pavel. Arbitri : V. 
Toth, C. Bușoiu și I. lonescu.

BALCANIADA DE ȘAH
ATENA, 13 (Agerpres). Echi

pa masculină de șah a Româ
niei, participantă în aceste zile 
la cea de-a 8-a ediție a cam
pionatelor balcanice de la Ate
na, a obținut un succes remar
cabil, reușind să întreacă cu 
scorul de 3,5—2,5 puncte repre
zentativa Iugoslaviei. Partida de 
la masa a 6-a dintre Pavlov și 
Bukici s-a terminat remiză, re
zultat ce fusese înregistrat și 
în partidele Gheorghiu — Ma- 
tanovici și Ciocâltea — Parma. 
După cum s-a anunțat, punctele 
decisive pentru selecționata ro
mână le-au realizat tinerii 
maeștri Aurel Urzică și Mihai 
Șubă, învingători în partidele 
țu Minid și Kurajița.

Alte rezultate din competiția 
echipelor masculine de seniori: 
Bulgaria — Turcia 5—1 ; Grecia 
— Turcia 3—3 ; Iugoslavia —• 
Bulgaria 4—2.

în turneul formațiilor de ju
niori, echipa României a învins 
cu 2—1 selecționata Iugoslaviei.

La senioare (turneu indivi
dual), Elisabeta Polihroniade a 
pierdut la Lemaciko (Bulgaria) 
și a cîștlgat la Yilmaz (Turcia). 
La junioare, de asemenea tur
neu individual, Viorica Uie 
(România) a remizat cu Goceva 
(Bulgaria) și a cîștigat la Yil
maz (Turcia).

NĂSTASE ÎN TURNEUL’
DE LA HEAD ISLAND

NEW YORK (Agerpres). — 
în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Hilton Head Island suedezul 
Bjorn Borg l-a învins cu 6—3, 
7—5 pe australianul Rod Laver. 
Borg îl va întîlni în semifinale 
pe învingătorul partidei Ilie 
Năstase — Arthur Ashe. în 
proba feminină, Goolagong (Au
stralia) a dispus cu 6—7, 6—0, 
6—3 de Sue Barker (Anglia).

Corespondenfă

ECHIPA POLONIEI PROMITE
Pentru prima oară echipa Po

loniei va găzdui în C.E. forma
ția României. în ultimii ani 
„alb-albaștrii“ au jucat numai 
la București. Rugbyștii noștri 
nu au reușit în cele opt întîl
niri de pînă acum nici măcar 
o egalitate. S-ar putea spune, 
deci, că elevii nu-i egalează încă 
pe profesori (după cum se știe, 
primii antrenori de după răz
boi chemați în Polonia pentru 
extinderea jocului cu mingea 
ovală au fost români), deși anul 
trecut polonezii au pierdut pe 
stadionul Parcul copilului un 
meci echilibrat : 9—20. Să rea
mintim că, în min. 79, rezulta
tul era 14—9 în favoarea româ
nilor, iar ai noștri avuseseră 
pînă atunci cîteva ocazii bune 
(inclusiv o bară !) de a întoarce 
rezultatul ! In min. 80 s-a co
mis însă o greșeală care i-a 
costat pe polonezi 6 puncte.

Ce va fi de această dată ? 
Cu siguranță, favoriți sînt rug
byștii români, dar XV-le nos
tru promite o întîlnire echili
brată. în ultima vreme rugbyul 
polonez a făcut un progres no
tabil, a cărui dovadă este chiar 
menținerea reprezentativei sale 
în prima grupă a campionatului

ÎN MECI RESTANȚĂ DIN DIVIZIA A LA FOTBAL
(Urmare din pag. 1>

iestrie mingea și, în duel cu 
Sameș, a reușit, totuși, din in
teriorul careului, să șuteze fă
ră speranțe pentru Moraru. în 
ultimul minut al reprizei por
tarul bucureștenilor a respins 
cu mare dificultate în corner 
un șut al lui Fazekas.

r 9
Stadion „23 August" ; teren bun ; timp foarte frumos ; spectatori, aproxi

mativ 14 000. A marcat : BOLONl (min. 34 și 38). Raport de cornere : 5—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 17—4 (pe spațiul porții : 8—2).

A.S.A. : Solyom 7 — Gligore 8, Unchiaș 8, Ispiir 9, Onuțan 8 — Nagh'i 6, Pîs- 
laru 7, Boloni 10 — Marton 7, Fazekas 8, Hajnal 7.

SÎEAUA : Moraru 8 — Nițu 6, Agiu 7, Sameș 7, Vigiu 8 — Stoica 6 (rnlin. 73 
Năstase 5), Dumitru 6, lordănescu 6 — Troi 5, Răducanu 6, Ion Ion 5 (min. 46 
Aelenei 5).

A arbitrat : M. Moraru : la linie : N. Moroianu și Al. Avramesctl
(toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : TROI, HAJNAL.
Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 1—0 (1_ 0).

«<= -.............. . ............ ...

din Varșovia
0 ÎNTÎLNIRE ECHILIBRATĂ
european. Se pune problema ca 
în acest sezon echipa Poloniei 
să rămînă pe mai departe în 
grupa de elită. La ora actuală 
jucătorii noștri se află în can
tonament în localitatea Walek 
de unde vineri se vor deplasa 
la Nowy Dwor (lîngă Varșovia), 
unde are loc meciul cu România. 
Antrenorului naționalei, Ryszard 
Wiejski, nu-i place să vorbească 
despre șansele formației sale. El 
știe că poate conta îndeosebi pe 
ambiția și rezistența elevilor 
săi, în vreme ce din punct de 
vedere tehnic și tactic românii 
sînt categoric mai buni. Ryszard 
Wiejski a avut la dispoziție 28 
de sportivi, dar componența 
exactă a echipei o va decide 
numai cu 24 de ore înainte de 
începerea partidei (ora 14, ora 
Varșoviei). Dar după toate pro
babilitățile vor fi trimiși în 
teren următorii jucători : J. Ja- 
gieniak — Ciesielski, Kruszyns- 
ki, Malarczyk, Kuc — Stasio- 
lek, Dobrzynski — Kopyt (că
pitanul echipei), C. Jagieniak, 
Gasiorowski — Olejniczak, Na
der — Krawczuk, Celinski, 
Stachorko.

SYLWESTER GRZESZCZAK 
„Przeglad Sportowy" — Varșovia

După pauză, cei doi jucători 
introduși la Steaua (Năstase și 
Aelenei) n-au reușit să aducă 
vreo schimbare în bine, apăra
rea mureșenilor nelăsîndu-se 
depășită. în schimb, localnicii 
au trecut pe lîngă majorarea 
scorului, mai ales în min. 64, 
72 și 78, cînd Moraru a avut 
intervenții de ultim moment

PE SCURT • PE
AUTO • La Bad Nauheim 

(R.F.G.) a început Turul Europei 
(peste 11.000 km) ; participă 60 de 
echipaje din 6 țări : Italia, Austria, 
Danemarca, Olanda, Iugoslavia și
R. F. Germania ; sosirea, la 22 oc
tombrie, la Hanovra.

BOX • La 27 noiembrie la Las 
Vegas și la 3 decembrie la New 
York (Madison Square Garden), 
un nou dublu ,,meci al greilor"
S. U.A. — U.R.S.S. în echipe : John 
Tate, Jimmy Clarke și Martin 
Stinson, Viktor Ivanov, Igor Vi- 
soțki și alții • La Londra (Wem
bley), Joe Bugner a redevenit 
campion profesionist al Europei 
la cat. grea, învingînd prin k.o.l. 
pe Richard Dunn • Vineri, la Hol
lywood, meci în 12 reprize: George 
Foreman — John Dino Dennis (un 
greu originar din Triest) a La 
Kofu (Japonia), pentru titlul mon
dial profesionist la cat. semimuscă, 
Yoko Gushiken (Japonia) b.k.o.7 
Juan Guzman (Rep. Dominicană).

CICLISM • în Turul Turciei 
etapa 4 (Bursa — Bulekesir, 125 
km) : 1. Osokin (U.R.S.S.) ; etapa 
5 (Bulekesir — Edremit, 90 km) : 
1. popov (Bulgaria). Lider în cla
samentul general : Osokin, urmat 
de Kuciukbaikirci (Turcia) și Pe
rov (U.R.S.S.). Pe echipe conduce 
Bulgaria.

HANDBAL » în C.C.E. feminin, 
la Wroclaw : A.Z.S. — Spartak 
Kiev 15—18 (7—9) ; cele mai
eficace : poloneza Eva Pater (5), 
sovieticele Zinaida Turcina și La
risa Karlova (4) • în C.C.E. mas
culin, la Bratislava : Ruda Hvezda

la șuturile lui Naghi, Boloni și 
Fazekas, sau în min. 79, cînd 
mingea șutată de Marton a 
lovit bara ! Deși Steaua (cu 
Dumitru in formație, dar fără 
FI. Marin — accidentat) s-a 
prezentat aici sub așteptări, 
meritele echipei mureșene nu 
scad cu nimic. Localnicii au 
evoluat cu o mare ambiție și 
dîrzenie realizînd cea mai 
bună partidă a lor din acest 
sezon. S-a remarcat mai ales 
Boloni, aflat într-o excelentă 
dispoziție de joc. El a fost ■ 
omniprezent atît în atac cit și 
în apărare, înscriind golurile 
victoriei, dar și intervenind în 
cîteva situații mai critice pen
tru echipa sa.

a In urma acestui rezultat, 
A.S.A. a totalizat 10 puncte și a 
trecut pe locul 3. în timp ce 
Steaua ocupă poziția a 5-a.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
— H. C. Oberglas Barnbach (Aus
tria) 30—9 (16—4) a La Oslo, în 
dublu meci amical (masculin) : 
Norvegia — Danemarca 19—23 
(10—13) și 24—19 (13—11).

ȘAH A s-a încheiat, la Varese, 
primul tur al turneului de baraj 
(pentru calificarea a 2 participanți 
la turneul candidaților la titlul 
mondial) : Petrosian — Portisch 
1—0 (la mutarea 49). Clasament : 
Petrosian 1V2 P, Tal 1 p, Portisch 
i/, P- • După 8 runde în campio
natul sovietic feminin : Lidia Se
menova 5V2 P (1)» Ana Ahșaru- 
mova 5Va p, Ludmila Zaițeva 4’A P 
(2) • în runda 11 a turneului de 
la Novi Sad : Smejkal — Bujovici 
V2—Vq» Marjan — Gligorici 0—1, 
Olafsson — Ivkov 0—1, Deze — Ve- 
limirovici 0—1 ; în clasament : 
Smejkal și Veliimirovici 8‘/2 p.

TENIS • în clasamentul Mare
lui premiu F.I.L.T. : 1. Ramirez 
633 p, 2. Connors 600 p, 3. Villas 
522 p, 4. Dibbs 517 p, 5. Orantes 
501 p, 6. Solomon 491 p, 7. Borg 
480 p, 8. Tanner 410 p, 9. Fibak 
407 p, 10. Panatta 370 p a In pri
mul tur al turneului de la Madrid: 
Vilas — James 6—0, 6—3 ; Orantes
— Kary 6—0, 6—1 ; Kodes — Palm 
6—3, 3—6, 6—3 ; Alexander — Di-

MECI AMICAL LA PARIS : St. 
Germain — Sporting Lisabona 1—0.

MARȚI au fost decernate, la Pa
ris, trofeele anuale ale revistei 
„France Footbal" ediția 1975—76. 
„Gheata de aur" care distinge pe 
golgeterul campionatelor naționale 
europene a revenit jucătorului ci
priot Sotiris Kaiafas (Omonia Ni
cosia) cu 39 de goluri, urmat de 
Carlos Bianchi (Reims) — 36 g și 
elvețianul Peter RLsi (F.C. Zurich) 
— 33 g. Cupa challenge a revenit 
echipei F.C. Liverpool, considerată 
cea mai valoroasă în sezonul 1975— 
1976, cîștigătoare a campionatului 
englez și a Cupei U.E.F.A.

ÎN PRELIMINARIILE C.M. (gru
pa africană), la Accra : Ghana — 
Guineea 2—1. Returul, la 31 oc
tombrie, la Conakry.

LA PLSEN, în C.E. DE TINERET 
(sub 21) : Cehoslovacia — Scotia 
0—0.

LA BARCELONA, în joc amical : 
Dinamo Kiev — Espanol 3—1 
(1-1).

MECI RETUR ÎN PRELIMINA
RIILE C.M. (juniori), la Banjul : 
Senegal — Gambia 0—0 (în tur 
1—0).

ÎN FINALA campionatului de 
juniori al Americii Centrale și zo
nei Caraibilor, de la San Juan 
(Porto Rico) : Mexic — Honduras 
4—3 (după prelungiri).

bley 6—4, 3—6, 14—12 ; Fibak — 
Cano 6—2, 6—1 ; Dibbs — Taylor 
6—0, 6—0 ; Pilici — Muntanoia
6—3, 6—4 ; Okker — Cabezas 6—3, 
6—3, Taroczi — Mandarino 6—4, 
6—2 ; Higueras — Turner 4—6, 6—4, 
6—0 ; Meiler — Alvarez 6—3, 6—0 ; 
Motram — Hrebec 6—2, 6—2 ; Bat- 
trick — Pinto Bravo 6—4, 4—0, 
6—4 ; Bertolucci — Feaver 7—6, 
6—3 ; Benavides — Gisbert 6—1, 
6—3 ; Gerulaitis — Castanon 6—4, 
4—6, 6—1 ; Fillol — Amaya 6—2. 
6—3. • La Kuala Lumpur, pentru 
Cupa Davis : Tailanda — Malae- 
zia 4—1 • în finalele turneului 
pentru tineret (sub 21) de la Bour
nemouth : Linda Mottram — Be* 
linda Thompson 6—3, 5—7, 6—4 și 
Eriksson — Gorter 6—3. 3—6. 
13—11.

VOLEI • în turneul feminin de 
la Varșovia : Ruda Hvezda Brati
slava — Slavia Sofia 3—0 (8, 10,
7) • S-a încheiat turneul mascu
lin de la Olsztyn (Polonia) : 1. 
A.Z.S. 4 p, 2. Selecționata univer
sitară a Cehoslovaciei 3 p, 3. Aka- 
demik Sofia 2 p. în ultimul meci: 
A.Z.S. Olsztyn — Sell. univ. Ceho
slovacia 3—1 (17—15, 11—15, 15—11, 
15—5).

ÎN CAMPIONATUL U.R.S.S. î 
Spartak Moscova — Dinamo Mos
cova 1—0. După 9 etape conduce 
Torpedo Moscova cu 15 p, urmată 
de Karpatî Lvov 12 p, Ț.S.K.A. 
Moscova și Dinamo Moscova cu 
cîte 11 p.

LA JOCURILE SPORTIVE PAN- 
ARABE, care se desfășoară Ia Da
masc, selecționata Marocului a în
trecut cu scorul de 3—0 formația 
Iordaniei, iar echipa R.D.P. Ye
men a cîștigat cu scorul de 2—0 
partida cu reprezentativa Maurita- 
niei. în clasamentul turneului con
duc echipele Marocului și Arabiei 
Saudite cu cîte 8 puncte, urmate 
de Yemen — 6 puncte, Siria — 5 
puncte.

ASEARA s-au desfășurat cîteva 
meciuri oficiale și amicale de 
fotbal. Iată rezultatele care ne-au 
parvenit pînă la închderea edi
ției. în preliminariile C.M. : la 
Praga (gr. 7) : Cehoslovacia — 
Scoția 2—0 (0—0). Meciuri ami
cale : la Viena : Austria — Un
garia 1—2, la pauză ; la Ankara : 
Turcia — Irlanda 3—3 (0—2).
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