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Echipa de rugby a României a debutat bine în noua ediție a C. E.

EXĂNINUL URMĂTOR (CU TRÂNTĂ, TA BUCUREȘTI)
TREBUIE PREGĂTIT CU 0 ATENȚIE DEOSEBITĂ

Mircea Munteanu, vigurosul nos
tru taloner, s-a evidențiat în 

partida de la Nowy Dwor

Am înregistrat duminică un 
debut spectaculos al echipei na
ționale a României în noua 
ediție a campionatului euro
pean. competiție care tinde a 
deveni tot mai reprezentativă. 
(Recenta intrare în întrecere și 
a XV-lui Uniunii Sovietice nu 
face decît să ne confirme apre
cierea). De fapt, rugbyștii noș
tri ne datorau o reabilitare du
pă comportarea modestă de a- 
cum un an. cînd. după cum se 
știe, s-au situat doar pe pozi
ția a treia în grupa A (de eli
tă). după echipele naționale ale 
Franței, cîștigătoare neînvinsă 
a competiției, si Italiei, o re
velație sub bagheta antrenoru
lui galez Roy Bish.

„Tricolorii" au pășit așadar 
cu dreptul în marea întrecere, 
reușind un categoric 38—8 în 
fata reprezentativei poloneze. 
Putem să ne bazăm pe acest 
rezultat și să tragem unele con
cluzii pentru viitoarele întil- 
niri. desigur cu mult mai gre
le ? Socotim că da. deși ad
versarii noștri de duminică au 
o valoare relativ modestă, do
vadă faptul că pînă acum nu 
au izbutit de-a lungul anilor nici 
măcar o victorie in fata sportivi-

s-a Încheiat faza de zonă
A CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
Calificații pentru finalele de la București

La Iași, Reșița, Oradea și 
Brașov s-au încheiat întrece
rile fazei de zonă a campiona- 

■ ielor individuale de box. Iubi
torii sportului cu mănuși din 
cele patru orașe ar fi mani
festat poate interes față de 
competiție, dar, din păcate, par
ticiparea a fost slabă și doar 
puțini sportivi au evoluat la 
înălțimea așteptărilor. Absen
țele înregistrate (mai ales în 
zona de la Iași) au scăzut mult 
din valoarea întrecerilor. Iată 
scurte relatări ale corespon
denților noștri de la finalele 
celor patru „zone”.

IAȘI. Ultima reuniune a „zo
nei" din localitate a început cu 
disputa boxerilor de categorie 
cocoș, deoarece semimusca Șt. 
Urinic (Bacău) și musca Gh. 
Gheza (Dîmbovița) s-au califi
cat direct 
București, 
„zonă” 
sari.
fost normal : greul C. Gheor- 
ghiță (Bacău) obținînd califica
rea tot fără luptă și tot din 
lipsă de adversari ! Iată-i, în 
ordinea categoriilor, pe ceilalți 
calificați din „zona" ieșeană : 
C. Honciuc (Iași), Z. Pricotie 
(Bacău), C. Gîrleanu (Vrancea), 
I. Cojocaru (Dîmbovița), D. Ti-

ron (Vaslui), N. 
cău), V. Dorcu 
Leanca (Iași), 
la programul sărac al galei s-a 
adăugat și o nedorită eroare 
de 
G. 
de 
cui 
coresp.).

Ioveanu (Ba- 
(Bacău), I. 

Din nefericire,

arbitraj. Semigreul gălătean 
Donici a fost neindreptățit 
juriu în partida cu localni- 

Leanca. (D. Diaconescu,

în 
fără

finalele de la 
a lupta la 

din lipsă de... adver- 
Nici finalul galei nu a

REȘIȚA. Ringul „zonei” din 
localitate a fost înconjurat de 
aproape 1 000 de spectatori care 
au apreciat îndeosebi dîrzenia 
cu care unii competitori și-au 
apărat șansele. Rezultate teh
nice, în ordinea categoriilor : 
N. Șchiopu (Brăila) b.p. C. Ca
lotă (Mehedinți), C. Anghel 
(Reșița) b.ab. 3 L. Rădulescu 
(Arad), N-Neagu (Arad) b. ab 1 
L. Ionescu (Olt). Fl. Barna 
(Arad) b.p. G. Bulancea (Hu
nedoara), I. Tudor (Caraș Se
verin) b. neprezentare Gh. Bă- 
dălan (Olt), T. Crișcă (Caraș 
Severin) b.p. I. Buzatu (Brăila), 
I- Sala (Caraș Severin) b.k.o. 1 
D. Rădulescu (Dolj), V. Bisoiu 
(Arad) b.ab. 1 V. Sircă (Caraș 
Severin), C. Luca (Hunedoara) 
b.p. Gh. Silvestru (Dolj), Al.
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AGENDA COMPETIȚIILOR
SPORTIVE DE MASĂ

SPORTIVII SIB’ENI AJUTĂ 
LA STRÎNGEREA RECOLTEI

Printre tinerii din Sibiu care 
participă în aceste zile _ la 
strîngerea recoltei se numără 
șl multi sportivi, cel mai re
cent exemplu, peste 40 de bo
xeri, îndrumați de antrenorii 
Nicolae Negrea și Aurel Bîrsan, 
precum și de Aurel Urdea, pre
ședintele comisiei județene, au 
luat parte la acțiunile de re
coltare a fructelor in cadrul 
I.A.S. Slimnic, aducindu-și un 
substanțial aport. (I. Ionescu, 
coresp.).

se în competiție nu au făcut 
economie la efort. Cei mai buni 
s-au dovedit handbaliș'ii de la 
I.M. Timișoara, caro au ciștigat 
toate partidele susținute, situîn- 
du-se pe primul loc. Clasa
ment : 1. I.M. Timiso-ra. 2.
I.M.F. București. 3. I.M.F. Tg. 
Mureș.

Baschetbalistele celor șas« in
stitute din țară au beneficiat 
de ospitalitatea sălii de sport 
de la Institutul de Arhitectură. 
Ele și-au disputat cu ardoare 
șansele, iar cîștig de cauză au 
avut sportivele de la I.M.F. 
București, care s-au dovedit binb 
pregătite. Clasament : 1. I.M.F.

lor români. Și. totuși... Pentru 
cei care i-au văzut anul trecut 
la București pe aceiași polonezi 
făcînd multe clipe grele națio
nalei în Parcul Copilului, ai 
noștri realizînd desprinderea 
abia în ultimele cîteva minute 
ale partidei (20—9). rezultatul 
de la Nowy Dwor poate părea 
semnificativ și dătător de spe
ranțe pentru următoarea parti
dă, cu Franța, de la București 
(14 noiembrie). Fără îndoială 
că ne așteaptă o încercare 
incomparabil mai grea. dar. în 
Polonia — este clar — XV-le 
tricolor a avut o prestație ex
celentă în ansamblul ei. S-a 
remarcat, cu deosebire. înain
tarea, care, de altfel, a hotărît 
soarta meciului, dominînd co
pios cimpul de ioc. mai ales 
după pauză adică atunci cînd 
arbitrul francez Anatoli Lap- 
ciuk a lăsat jocul să curgă, 
nemaișicanîndu-i pe ai noștri 
cu permanente opriri ale acțiu
nilor de atac. Avem. deci, o 
grămadă grea, dar și mobilă, 
pe care se poate conta. Lucrul 
acesta este foarte important, 
știut fiind faptul că tocmai pe 
acest compartiment ne-au do
minat atît de autoritar anul 
trecut francezii la Bordeaux. 
Este ceea ce remarcă, de altfel, 
Si ziarul de specialitate polo
nez „PRZEGLAD SPORTOWY", 
din Varșovia, cînd sub titlul 
„O GREA ÎNFRÎNGERE PEN
TRU RUGBYUL POLONEZ",

C-eo RAEȚCHI
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Aspect din intilnirea mediciniștilor din București șiCraiova,m 
care victoria a revenit primilor cu 29—10 Foto : D. NEAGU

ÎNTRECERILE 
STUDENȚILOR 
MEDICINIȘTI

De vineri dimineața, o ploaie 
de t.oamnă, însoțită în majori
tatea timpului de un vînt rece, 
a făcut ca vremea să devină 
neprielnică și pentru desfășura
rea activităților sportive în aer 
liber. Printre acestea, cea de a 
IlI-a ediție a întrecerii studen
ților mediciniști, dotată cu „Cu
pa dr. Iuliu Hațieganu" și or
ganizată de catedra de specia
litate de la I.M.F. București. 
Cel mai mult au avut de su
portat rigorile vremii handba- 
liștii, care și-au disputat întîie- 
tatea pe terenurile de la sta
dionul Tineretului. Cu toate 
acestea, cele șase echipe înscri-

București, 2. I.M.F. Iași, 3. 
I.M.F. Cluj-Napoca.

Șahiștii și șahistele s-au în
trecut în sala Construcții, din 
str. Matei Basarab. Partidele 
lor au fost interesante, urmă
rite de un mare număr de iu
bitori ai șahului din rîndul stu- 
dențimii bucureștene. Clasa
ment : 1. I.M.F. București, 2.
I.M.F. Iași, 3. I. M. Timișoara.

Tenisul de masă s-a disputat 
la Școala sportivă nr. 1. Cei mai 
buni au fost mediciniștii din 
Cluj-Napoca, care au frumoase 
tradiții in acest sport. Clasa
ment : 1. I.M.F. Cluj-Napoca, 2. 
I.M. Timișoara, 3. I.M.F. Bucu
rești. La sfîrșitul întrecerilor a 
fost stabilit următorul clasa
ment final : 1. I.M.F. București
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Miine, pe Stadionul Republicii, la ora 15

lui Dudu

i

„Trio“-ul Răducanu—Grigore—Tănăsescu oprește asaltul 
Georgescu, in derbyul din etapa trecută.

DIVIZIEI A DE HANDBAL
CONDIȚII NORMALE DE DESFĂȘURARE

Campionatul de handbal, ne 
referim la Divizia A. se apropie 
de sfîrșitul primului tur. Mai 
sînt de disputat două etape 
pînă cînd vom cunoaște cam
pioanele de toamnă. Important 
pentru ceea ce, dorim să dez
voltăm în acest comentariu es
te faptul că aceste ultime sec
vențe programează, ca de obi
cei. derbyurile campionatelor.

Și pînă acum, cînd vremea a 
fost favorabilă. întrecerile s-au 
soldat. în unele cazuri, cu sur
prize. Ele sînt... firești, dacă 
ținem seama de faptul că în 
competiția feminină nivelul es-

o serie dete în scădere, că 
echipe nu reușesc să întruneas
că în loturi nici măcar mini
mum de jucătoare, că pregăti
rea fizică (ca să nu mai vorbim 
de cea tehnico-tactică) a unor 
formații se află departe de exi
gențe. Etapa de duminică s-a 
încheiat însă cu surprize da
torate vremii complet r «favo
rabile. Terenurile desfundate de 
ploaie, frigul pătrunzător și vîn- 
tul puternic au impietat 
calității partidelor, au 
în bună parte atu-urile 
tiilor fruntașe. Desigur 
te spune ; cine a

asupra 
anulat 

forma
se poa- 

prevăzut

schimbarea bruscă a vremii ? 
Argumentul ar fi valabil dacă 
acest campionat ar constitui o 
excepție. Dar. de ani și ani 
asistăm la sfîrșitul turului întîi 
și la începutul celui de-al trei
lea (ambele programate în aer 
liber) la meciuri în care echi
pele se chinuie fără rost, iar 
rezultatele sînt influențate de
cisiv de capriciile vremii. în 
aceste condiții totul devine o 
formalitate, calitatea — element

Hristache NAUM
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narea — în mod practic — 
insuccesului sau semiinsuccesu- 
lui pe terenul propriu (A.S.A. 
Tg. Mureș și C.S.U. Galati — 
înfrîngeri ; Steaua și Dinamo 
— rezultate egale) trebuie să 
fie folosită de Sportul studen
țesc. al cărui obiectiv, pentru 
mîine. nu poate fi decît un 
scor favorabil, cît mai clar.

Studenții pregătesc cu grijă 
meciul. Ei au făcut ieri un an
trenament complex, pe stadio
nul Politehnica din Capitală, 
iar azi dimineață se antrenea
ză la Snagov după-amiază ur- 
mînd să participe la o ședință 
tehnică. Din păcate înaintea 
acestui meci atît de important. 
Sportul studențesc are destul de 
grele probleme de formație. în 
afara lui Ciugarin (cu piciorul 
în ghips, dar oricum el n-ar fi 
jucat. fiind susnendat de 
U.E.F.A.). Angelo Niculescu nu 
contează pe Rădulescu (acci
dentat) și pe Mircea Sandu 
(accidentare recidivată în me
ciul de sîmbătă cu Dinamo), 
în schimb, medicul echipei a- 
preciază că Octavian Ionescu 
va fi ant pentru partida cu 
Schalke 04. Se anunță si utili
zarea lui Răducanu. clubul fă
cînd eforturi și pentru legiti
marea portarului 
ca primă rezervă 
echipei.

Echipa oaspete a 
tă un meci de cupă cu Hetlin
gen Bonefeld din liga a Il-a, 
cîștigînd cu 6—1. Sosirea sa la 
București este anunțată pentru 
azi după-amiază Reamintim că 
în campionat (pe care 
lungul activității sale, l-a 
gat de 7 ori). Schalke 04 
nă actualmente locul 5. 
9 etape, cîștigînd 5 jocuri 
nierzînd 4. cu un golaveraj de 
23—18. Din formația antrenată

Radu URZICEANU

echipă ră- 
competiție 

i această

ingura noastră 
masă într-o i 
europeană în 
toamnă. Sportul studen

țesc. susține mîine primul joc 
din turul ■ secund al Cupei 
U.E.F.A.. cu formația vest-ger- 
mană Schalke 04. din Gelsen
kirchen.

După frumoasa comportare pe 
care a avut-o în fața lui Olym- 
piakos. echipa antrenată de An
gelo Niculescu are ocazia unei 
noi afirmări internaționale, pen
tru care sperăm că va face tot 
ce-i stă în puteri. Progresele 
reale înregistrate in jocul echi
pei studențești în acest sezon 
ne dau dreptul să așteptăm, în 
meciul de mîine. o victorie a 
sa. pentru ca returul de la 3 
noiembrie să fie abordat de pe 
o poziție care să mențină șansa 
calificării. Experiența primului 
tur. în care toate cele 4 echipe 
românești își datorează elimi-

Ion Vasile, 
a titularului

jucat sîmbă-

de-a 
cîști- 
ocu- 
duoă 

și
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„Cupa României1' Ia hochei
r ... - ---------

ÎNAINTEA DERBYULUI

CAMPIONATUL DE VITEZĂ ÎN COASTĂ,
LA AUTOMOBILISM

fn Divizia Ă de

SURPRIZE Șl ÎN ETA
Surpriza înregistrata în prima 

etapă a „Cupei României" la .ho
chei (victoria echipei S.C. Miercu
rea Ciuc în fa{.a lui Dinamo Bucu
rești) a avut darul să ridice consi
derabil cota interesului față de a- 
ceastă competiție. Ieri, în cea de-a 
doua zi a întrecerii, un număr 
mult mai mare de spectatori a fost 
prezent în tribunele patinoarului 
artificial „23 August", asistînd la 
partide interesante și destul de 
echilibrate

Dinamo București — Dunărea 
Galați 7—1 (1—0, 2—1, 4—0). Jocul 
a avut o configurație foarte apro
piată cu acela pe care gălățenii 

. l-au susținut cu o seară înainte în 
fața formației Steaua. Ca și

UNIREA SF. GHEORGHE — 
NEÎNVINSĂ

La Miercurea Ciuc s-a încheiat 
primul tur al seriei secunde a Di
viziei de hochei. Turneul a fost 
dominat de formația Unirea Sf. 
Gheorglie, care s-a dovedit cel 
mai bine pregătită încheind neîn
vinsă întrecerea. Spectatorii au 
asistat, în general, la partide echi
librate, încheiate la scoruri strîn- 
se, ceea ce promite în continua
re o luptă interesantă în acest 
eșalon secund al hocheiului nos
tru. O decepție — Tîrnava Odor
hei care a evoluat cu mult sub

atunci, ei au început meciul bine, 
luptînd de- la egal la egal și reziș- 
tînd aproape 50 de minute în fața 
lui Dinamo care nu s-a regăsit, 
chiar dacă a prezentat în forma
ție pe Tureanu și Dumitru. La 3—1 
pentru bucureșteni, Dunărea a ra
tat două contraatacuri, după care 
tinerii săi hocheiști, terminînd re
sursele fizice, au primit patru go
luri, dintre care două în ultimul 
minut. AU marcat : Tone, Ban
das, Solyom, Z. Nagy, Bartales, 
Dumitru, Pană — Dinamo, Mo- 
roșan — Dunărea. Au arbitrat a- 
tent și corect Gh. Mureșan și A. 
Balint.

Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 
5—0 (1—0, 0—0, 4—0). Meci disputat 
sub semnul echilibrului aproape 
50 de minute, după care experien
ța și condiția fizică a campionilor 
s-au impus. Au marcat : Nistor, 
Ioniță, Cazacu, Herghelegiu și O- 
lenici. Au arbitrat foarte bine O. 
Barou și Șt. Enciu.

Astăzi este zi de odihnă, ur- 
mînd ca mîine să se încheie pri
mul tur al competiției cu jocu
rile S.C. Miercurea Ciuc — Du
nărea Galați (ora 16), Steaua — 
Dinamo (ora 18.30).

Ultima etapă a campionatu
lui republican de viteză în 
coastă la automobilism — a 
cincea — desfășurată la Pîrîul 
Rece (4 km de urcare, pe ser
pentine, spre stațiune) a fost, 
bineînțeles, influențată de vre
mea aspră, motiv pentru care 
s-a alergat doar o singură 
manșă in loc de două. Este 
drept, la aceasta a mai con
tribuit un fapt care a îngreu
nat munca organizatorilor. Du
minică, înainte de concurs, la 
verificarea traseului, s-a con
statat că la unele viraje, pe 
șosea, erau mari pete de ulei 
care periclitau buna desfășurare 
a întrecerii. A fost necesară 
intervenția pompierilor care, 
cu detergenți, au spălat petele 
dc ulei redînd traseul circula
ției normale și astfel începerea 
concursului a fost amînată cu 
aproape patru ore.

Disputele au fost interesante 
in principal la primele două

valoarea arătată în prelimina
riile „Cupei României".

Iată rezultatele din ultima zi :
Unirea Sf. Gheorglie — Tîrnava 
Odorhei 9—4 (7—0, 2—1, 0—3), Li
ceul nr. 1 M. Ciuc — Agronomia 
Cluj-Napoca 5—5 (2—3, 1—1,
2—1), Sportul studențesc A.S.E. 
— Avîntul Gheorghieni 6—2 (3—0, 
0—2. 3—0). (V. PAȘCANU, coresp.) 
UNIREA 5 5 0 0 48—20 10
Sp. stud. A.S.E. 
Agronomia 
Avîntul
Liceul nr. 1 
Tîrnava

5 4 0 1 40—27 8
5 2 1 2 30—29 5
5 2 0 3 25—25 4
5 1 1 3 21—42 3
5 0 0 5 26—47 0

VÎNĂTORII ȘI-AU DESEMNAT

A Turul secund
Capitală, de la 26

va avea loc 
octombrie.

în

CAMPIONII
Poligonul Tunari din Capitală 

a găzduit sîmbătă și duminică 
finala campionatului republican 
de talere al vînătorilor, confrun
tare la care au fost prezenți 37 
de țintași, primii clasați în fa
zele interjudețene ale competiției. 
Vremea total nefavorabilă (frig, 
ploaie, lapoviță și vînt puternic 
în rafale) a influențat rezultate
le cu care s-a încheiat această 
tradițională întrecere a vînători
lor. Trofeul, atît la talere arun
cate din turn (skeet) cit și la tale-

LA TALERE
re lansate din șanț (trap) a re
venit trăgătorilor din Baia Mare. 
Dar iată primii clasați : trap (100 
talere) : 1. Ștefan Dezsi (Mara
mureș) 65 t, 2. Cătălin Olaru 
(Vaslui) 59 t. 3. Vasile Condrea 
(București. AVPS, sectorul 5) 50 
t : skeet (100 tăiere) : 1. Victor 
Krijevschi (Maramureș) 79 t, 2. 
Liviu Sava (Timiș) 76 t, 3. Va
sile Luncan (Bihor) 75 t. 
A.G.V.P.S., organizatoarea com
petiției, a oferit primilor clasați 
frumoase premii.

clase care i-au avut ca prota
goniști pe Nicolae Mihăilcscu, 
Cornel Căpriță, Darie Gologan 
și Vasile Szabo. Excelentă com
portarea lui Eugen Ionescu 
Cristea, cîștigător la două cla
se ’și în clasamentul general.

Rezultate tehnice : clasa pî- 
nă la 1000 cmc — 1. N. Mihăi- 
lescu (Fiat 127) 2. C. Căpriță
(FiatlOOOAb.), 3. C. Bucur (Fiat
127) , toți de la ACR București; 
clasa pină la 1150 cmc — 1. D. 
Gologan, CSU Brasov (Fiat
128) , 2. V. Szabo. IOB Balș
(Dacia 1100), 3. I. Mianof, ACR 
București (Dacia 1100) ; clasa 
pină 1300 cmc — 1. E. Iones- 
cu Cristea. IOB Balș (Renault 
8 Gordini). 2. M. Popescu. CSU 
Brașov (R. 8 Gordini), 3. Șt. Va
sile. IOB Balș (R. 8 Gordini) ; 
Dacia 1300, grupa I — 1. Gh. 
Urdea, 2. L. Balint. 3. D. Stan- 
cu — toți de la CSU Brașov ; 
grupa a H-a. — 1. E. Ionescu 
Cristea, 2. Șt. Vasile. 3. C. Mo
toc (Tractorul Brașov). Clasa
ment general : 1. E. Ionescu
Cristea. 2. Șt. Iancovici (Dacia 
Pitești), 3. M. Popescu. Echipe: 
1. CSU Brașov, 2. IOB Balș, 3. 
Motor IR A Cluj-Napoca.

în această etapă a fost o în
trecere rezervată începătorilor. 
Primii trei clasați au fost : 1. 
Teodor Pop, Dacia Oradea (Da
cia 1300). 2. Silviu Olariu. Stea
gul Roșu Brașov (Dacia 1100). 
3. Constantin Văideanu. ACR 
București (Fiat 850).

După multe surprize în etapa 
inaugurală a Diviziei A de judo, 
duminică. în cea de a doua e- 
tapă, au fost consemnate alte re
zultate nescontate. Printre acestea 
notăm înfrîngerca echipei Con
structorul M. Ciuc în fața Uni
versității București, victoriile 
Universității Cluj-Napoca în tri
unghiularul de la Iași, „egalul" 
realizat de Ranid Arad în meciul 
cu Constructorul ș.a. Iată cîteva 
amănunte.

BUCUREȘTI : Triunghiularul
din Capitală, programat în sala 
Dinamo, dar desfășurat, în cele 
din urmă. într-o sală a I.E.F.S. 
în condiții improprii, a fost do
minat categoric de Dinamo Bucu
rești. Formația dinamovistă a dis
pus de Nitramonia Făgăraș cu 
6—0. In următoarea întîlnire Di
namo a surclasat și pe I.E.F.S. 
cu 6—1. Cu mult interes a fost 
așteptată confruntarea dintre 
I.E.F.S. și Nitramonia. După par
tidele de la primele patru cate
gorii. echipa făgărășeană condu
cea cu 2—1 (la cat. 78 kg s-a 
dictat decizie de egalitate) și se 
părea că vom asista la o sur
priză. Dar, la ultimele trei ca
tegorii, bucureștenii au întors 
nesperat rezultatul în favoarea 
lor : C. Marinescu (cat. 86 kg) 
b.y.g. I. Codrea, C. Georgescu 
(cat. 95 kg) b. dese. I. Filip și 
F. Gelal b. accidentare I. Arse- 
noiu. (C. Ch.)

ARAD : Spectatorii prezenți la 
triunghiularul Rapid Arad — Uni
versitatea București — Construc
torul M. Ciuc au asistat la în
treceri viu disputate și echili
brate. Rapid a învins la limită 
(3—2) pe Universitatea și a ter
minat la egalitate 3—3 cu Con

structorul, 
ția din Mie 
jul tehnic : 
s-a înregis 
Universitate 
în fața ec 
învinsă^ în 
NA — >eor

IAȘI : I 
Politehnica 
ghiularul < 
Napoca și 
performeră 
jeană care 
victorii în 
nute. Univi
4— 3 de Pol 
de Politehr 
au reușit : 
categoric ( 
rii bucureș 
coresp.)

BRAȘOV 
Dinamo dii 
cu autorite 
Bucujafcști 
zesti/Vrot 
C.S.M. de 
remarcat 
M. Notopo 
Știrbu (cal 
namo, D. , 
de la C.S.: 
95 kg) de ] 
— coresp.)

CL
1. DINA1V 

%. T5inam<
3. Constr.
4. „U" CI

5— 6. Rapid
Poli. Iî

7. C.S.M.
8—9. Olimpi; 

I.E.F.S.
10. Nitram
11. Univ. :
12. Poli. B

DIVIZIEI A DE HANDBAL - CONDIȚII NORMALE DE
(Urmare din pag. 1)

FAZA DE ZONA A CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Vasile (Dolj) b.p. V. Morodan 
(Arad), N. Cioacă (Dolj) b.ab. 2 

' G. Dunei (Caraș Severin). (D.
Plăvițiu, coresp.).

ORADEA. Excelenta par
tidă oferită spectatorilor de că
tre pugiliștii M. Donciu (Cluj) 
și Gh- Fărcaș (Sălaj), în limi
tele categoriei cocoș, a trecut 

' pe planul doi interesul pentru 
Celelalte meciuri. Frumusețea 
întrecerii „cocoșilor" s-a dato
rat îndeosebi excelentei pregă-

tiri, mai ales tehnice, a clujea
nului. El a cîștigat detașat con
fruntarea cu Gh. Fărcaș, primind 
și cupa oferită dc organizatori 
cehii mai tehnic boxer al com
petiției, în celelalte . partidă 
ș-au înregistrat, în ordinea ca
tegoriilor, următoarele rezul
tate : I. Moldovan (Cluj) b.p- 
I. Traian (Bihor), Șt. Bă- 
iatu (București) b-p. Z. Melan 
(Bihor), FI. Zamfir (București) 
b.p. D. Tocuț (Bihor), I. Șan- 
dor (Satu Mare) b.p. V. Morea 
(Cluj), Gh, Simion (București)

JOCURILE OLIMPICE S-AU ÎNCHEIAT, ,
DAR CAMPIONATUL NAȚIONAL DE FOTBAL

ESTE IN PLINA DESFĂȘURARE
1

de cam- 
vă adu

In fiecare etapă 
pionat, micul ecran 
ce fotbalul la domiciliu.

Un televizor în căminul dv. 
vă oferă posibilitatea de a 
urmări 
diverse 
piese 
cursuri 
siuni științifice, emisiuni pe

emisiuni din cele mai 
— filme, concerte, 
de teatru, operă- 

de limbi străine, emi-

teme de circulație* emisiuni 
pentru școlari ș.a.

Televizoarele se vînd și cu 
plata în 24 de rate lunare.

Procurați-vă de la magazi
nele și raioanele speciali
zate ale comerțului de stat 
un televizor care să vă satis
facă exigențele. Vă propu
nem, spre alegere, cîteva 
tipuri :

Denumirea Diagonala 
ecranului

Preț lei Aconto
15%

Rata lunară
(24 rate) |

— SPORT 31 cm 2 870 431 lei 105 lei I
— VENUS 47 cm 2 870 431 105
— VENUS-

COMPLIMENT 50 cm 3 050 458 n 110 „ |
— OPERA 59 cm 3500 525 125 .. '
— CLASIC 59 cm 3 530 530 125 „
— DIAMANT 61 cm 3 550 533 ,, 126 „ |
— LUX 65 cm 3 960 594 140 „ ;

Prezentate în casete cu o au o mare stabilitate în 1
linie modernă, televizoarele funcționare, imagine si su- «
sînt receptoare multicanol. net de calitate.

b.p. V. Pleșcan (Timiș), N. 
Duca (Bihor) bp. V. Simion 
(București), T. Roșu (Cluj) b.p. 
I. Pop (Timiș). Al. Crișan (Cluj) 
b.p. I. Lupu (București), Z. Lă
cătuș (Cluj) b.ab. 2 I. loja 
(Harghita), I- Boancă (Cluj) 
b.ab, 3 M. Galiș (Bihor). Cu 
prilejul reuniunii finale am re
ținut o frumoasă inițiativă ă 
organizatorilor : premiile oferite 
ciștigătorilor au fost 
de către foști boxeri 
(I. GIIIȘA, coresp.)

BRASOV. Gala din 
(cu 400 de spectatori) 
reușit să se ridice, așa cum ne 
așteptam, la nivelul unor au
tentice finale de „zonă" și cre
dem că nu greșim considerînd-o 
ca o întrecere a mediocrități
lor, bineînțeles, cu unele mici 
excepții. Lipsa de valoare, atît 
a învinșilor cit și a invingăto- 
rilor a caracterizat mai toate 
partidele. In aceste condiții, evi
dențierile ar fi nefondate, ră- 
mînînd să-i urmărim pe cîști- 
gători și în turneul final de la 
București. Rezultate tehnice. în 
ordinea categoriilor : Gh. jipa 
(Constanța) b.n. A.
(Brașov). Șt. Buliga (Brașov) 
b.p. N. Nicolaie (Argeș), D. Za- 
haria (Argeș) 
(Constanța). C. 
stanța) b.p. 1 
I. Zamfirescu
I. Szombati (Sibiu), D. Moraru 
(Prahova) b.p. I. Căileanu (Si
biu), D. Oancea (Argeș) b.p. M. 
Cernea (Constanța), 
raru (Brașov) b.p.

înmînate 
orădeni.

localitate 
nu a

Sufragiu

b.p. D. Barbu 
Cerchia *(Con- 

I. Bidu (Tulcca), 
i (Brașov) b.p.

Gh. Mu- 
V. Gher

ghina (Argeș). M. L’ță (Con
stanța) b.p. FI. Mânu (Prahova), 
I. Chifu (Brașov) 
leanu (Argeș). C. 
stanța) se califică 
sar. Organizatorii 
nimerit prilej de 
spectatorilor pe proaspătul vice- 
campion european de tineret la 
cat. semiușoară Traian Georgea, 
tinichigiu-auto la întreprinde
rea de autocamioane din Bra
șov și elev în anul IV la Li
ceul mecanic nr. 5, care a pri
mit cu această ocazie numeroase 
premii.

b p. D. Vă- 
Baciu (Con- 
fără adver- 

au găsit un 
a prezenta

decisiv în progresul unui sport 
după cortina de— dispărînd 

nori.
Implicațiile 

her in atari 
mai numeroase Și. prin aceasta, 
mult 
buie 
diții 
frig, 
îmbolnăviri, 
mâții 
tru 
intră 
astfel 
aer liber. Să mai 
coteală și faptul 
trecerile oficiale

jocului în aer li- 
condiții sînt mult

mai grave. Echipele tre
să se pregătească în con- 
de ioc. deci ne ploaie. în 
Prilei de accidentări și de 

Unele dintre for7 
însă, pen- 

riscurile. și 
pregătindu-se 

jocurile...
punem la șo
ca toate în- 

ale handbalu-

n-o fac 
a evita 

în sală 
pentru în

R3TUXUL
ÎN CUPELE EUROPENE
Cele două echipe masculine ro

mânești înscrise în cupele euro
pene de handbal vor susține în 
zilele următoare jocurile retur.

Dinamo ■ București, învingătoa
re cu 2v—*, în prima manșă a 
dublei întîlnlri cu formația In
stitutului Aeronautic, va susține 
sîmbătă. la Moscova, jocul retur 
din cadrul Cunei Cupelor.

Campioana României, Steaua, 
urmează să joace al doilea meci 
din C.C.E. cu formația italiană 
Pallamano Triest la 27 octom
brie. In prima manșă, handbaliș- 
tii români au obținut victoria 
cu 33—21,

a

lui se desfășoară în săli, că 
unele dintre ele au loc chiar 
în aceste zile (C.C.E. și Cupa 
cupelor) și că în felul acesta 
antrenorii nu mai știu cum să 
efectueze antrenamentele.
Numărul sălilor a crescut con- 

. siderabil în țara noastră. Aproa
pe toate orașele dispun astăzi 
de săli de snort regulamenta
re. caro not găzdui meciuri ofi
ciale de handbal. în divizia fe
minină dear Textila Buhuși (ca
re poate iuca la Bacău) .și Voin
ța Odorhei sînt în situație difi
cilă. La băieți. C.S.M. Borzești, 
Relonul Săvincști și Gloria Arad 
pot și ele să-și aranjeze. în ve
cinătate. săli în care să evo
lueze.

Iată, așadar, că pretinsele di-

ficultăți po 
năvoință. i 
handbal Di 
gura condi 
fășurare.

Actuala 
ții și în cei 
zcntarca h; 
plan int^tî 
trenament 
ce întreceri 
tatea accid 
din cauza 
dc evoluție 
date — ntf 
bării călită 
vilor frunt

Solicităm 
specialitate 
să pună Cc 
situații.

REZULTATE DIN DI
Duminică, 

etapă a 
trat noi 
numără 
obținute 
(la ASA . .
Constanța (la Locomotiva Bucu
rești). Iată acum rezultatele : 
FEMININ, Seria I: Hidrotehnica 
Constanța — Relonul Săvinești 

Știința Bacău — Spartac 
Rulmentul Brașov — Vul-

în cea de a VII-a 
Diviziei B. s-au înregis- 
surprize. printre care se 
victoriile în deplasare 
de Independența Sibiu 
Tg. Mureș) și Comerțul

18—9,
13—7. ____ _____
turul Ploiești 19—6. Viitorul Vas
lui — PTT București 13—7; Seria 
a Il-a : CSM Sibiu — Unirea 
Craiova 12—12 !. Constructorul 
Baia Mare — Argeșeana Pitești 
18—2, Constructorul Hunedoara —

AGEfDA COMPETIȚIILOR DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

23 p — cîștigălorul trofeului, 
2. I.M. Timișoara 18 p, 3. I.M.F. 
Cluj-Napoca 17 p. 4. I.M.F. Iași
13 p, 5. I.M.F. Tg. Mureș 9 p, 
6. Facultatea de medicină Cra
iova

O

7 p. (Paul IOV AN)

NOUĂ ASOCIAȚIE 
SPORTIVĂ

întreprinderea de cerce- 
și proiectări de mașini-

La 
lari 
unelte și agregate din Bucu-

rești a luat ființă de curînd o 
asociație sportivă, cu secții de 
baschet, fotbal, șah și handbal. 
Printre inimoșii inițiatori șe 
numără dr. ing. Tiberiu Vasi- 
lescu, director tehnic al între
prinderii, ing. Râul Doicescu, 
președintele secției de baschet, 
și Victor Cheluș, președintele 
asociației. Din inițiativa aso
ciației în întreprindere au fost 
organizate, deja, primele între
ceri.

Nitramonia 
Mediaș — \ 
13 Decembr 
Sf. GheorgI 
Seria I : O 
Metalul Va: 
Tîrgoviste - 
16—12, Petro 
torul Braso’ 
— CSU Suc 
tiva Bucure 
stanța 12—13 
Tg. Mureș 
biu 18—20 I. 
ful Jî'"','oli; 
Făgăraș — 
23—11, Timi 
Persani II 
Cttpro.m Bai 
ponderați : T 
cu, Z.
Săsăranu, I, 
M. Florea, 
cea, C. Gru 
laru, D. Plă 
nea, M, Av

ST€AU
IN M

Astăzi dui 
16, terenul 
va găzdui n 
divizionarele 
și Relonul S 
tează pentru 
pionaWțui.

ODIHNĂ, CURĂ BALNEARĂ șl EXCURSII
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 :

— Penirli 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, Vîlcele, 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
pitorești din țară. Oficiile Județene de Turism și I.T.H.R. 
București organizează excursii pe diferite perioade. (PUBLI- 
TURISM).

la cazare,

sau zone.

„PREMIUL APRANTIILOR", DISPUTĂ
Așteptat cu deosebit interes „Pre

miul Aprontiilor" — un Tel de mini- 
derby ol celor ce alcătuiesc schimbul 
de mîine în meseria de driver — a 
constituit, ca-ntotdeauna, o probă di'S- 
putată cu înverșunare, veritabilă dis
pută a ambițiilor. A înv’m-s C. Mihai, 
care, în lupta finală, și-a susținut cu 
mai multă îndemînare calul, decît ou 
făcut-o principalii lui adversari, 
Pătrașcu și N. Nicolae, cu 
tiv — Artizan și Santiago. Un 
apranti victorios a fost și Petre Ioniță, 
con duci nd cu tact pe Reactor.

Vremea a fost complet defavorabilă, 
iar trei învingători, din cele nouă 
cu-rse a!e zilei, n-au găsit, din cei 
5—603 de spectatori, nici măcar unul 
singur care 
la pariul mutual simplu, 
cord în materie !

REZULTATE TEHNICE : 
Ibin (Gh. Ciobanu) 47,4, 
6,80, ordine 22 ; cursa l| _
(G. Solcan) 38,3, S îmi n-tea, simplu în
chis, event 149, ordine 15, cursa UI —

V.
respec- 

alt

învingători, 
zilei, n-au 

octa tori, 
sâ mizeze pe șansa 

Un nou
la r 
re-

cursa | —
Incas, simplu 
— Valeriana

I
Rimifon (Gh. 
Cumpânița, sil 
dine 16, ord ir 
— Ort tea (Tr. 
nia, sîc#plu îi 
52 ; cursa V 
ghe) 32,6, Ol 
event 972, orc 
233 ; cursa V 
30,4 Artizan, 
ordine 45, 
cursa VII — F 
nica, lezurajjjfi 
dine 39, ord ir 
Vili — Tub (( 
piu 3,70, evei 
cîștigător 336 
(P. Ioniță) 31 
chls, event 
austriac s-a îr 
lei.

N
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Pe marginea jocurilor etapei a 9-a a Diviziei A

ASPRIMEA VREMII A FOST ÎNVINSĂ • ••

ROMÂNIA POLONIA (tineret)
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BRESCU

Sabena, 
nt 61, or- 
cursa IV 
’,5, Mela- 

orfiine 
Gheor- 

mplu 6,90, 
ne triplă 
. Mihai) 
event 291, 
or 2313 ; 
așcu), Ra- 

t 59, or- 
cursa

Js, sim- 
triplu 

Reactor 
simplu în- 
2. Pariul 
de 19 965

Mîine. stadionul Petrolul din 
Ploiești va găzdui întîlnirea 
amicală 
tre 
ret 
niei 
tră 
interval de timp destul de mic, 
al treilea meci internațional 
(după dubla confruntare cu 
Cehoslovacia) în care va primi 
replica unui adversar redutabil, 
știut fiind că. la ora actuală, 
fotbalul polonez este foarte 
bine cotat pe plan mondial.

Lotul tinerilor noștri „trico
lori" s-a reunit ieri la stadio
nul Petrolul, pe care a și efec
tuat un prim antrenament. „Par
tida nu-i deloc ușoară — afir
ma antrenorul Oct. Popescu ~ — 
dar eu m-aș declara satisfăcut 
dacă echipa ar evolua cel puțin 
Ia nivelul partidei-tur cu Ceho
slovacia. bineînțeles mai puțin 
marile ratări de care a dat do
vadă". Iată și „ll"-le preconi-

găzdui 
internațională 

selecționatele de 
(21 do ani) ale 

și Poloniei. Echipa noas- 
susține. în acest fel. la un

din- 
tine- 

Româ-

zat să înceapă meciul de mîi- 
ne : Lung (Windt) — Tilihoi, 
Zahiu. Stancu, Bărbulescu — 
Augustin. Agiu. Irimescu — M. 
Răducanu, Radu II, Pisau. Din 
lot mai fac parte Dumitrescu 
(Petrolul). Dragnea, Petcu . 
Constanța). Șurenghin și An- 
ghel (Gloria Buzău).

Echipa Poloniei a sosit . 
ră tîrziu la București. Oaspeții 
se vor pregăti în Capitală, la 
Ploiești deplasîndu-se. mîine, cu 
autocarul.

Partida va începe la ora 15 
și va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Ploiești. N. 
Cursaru (la centru). N. Moro- 
ianu și A. Avramescu (la li
nie).

(F.C.

asea-

ACTUALITĂȚI

SPORTUL STUDENȚESC -
SCHALKE 04

(Urmare din pag. 1)

de Friedel Rausch (care, sîm- 
bătă. a urmărit meciul Spor
tul studențesc — Dinamo) fac 
parte internaționali ca Fichtel, 
Fischer, H. Kremers și E. Kre
mers, precum și internaționalii 
iugoslavi Măriei și Oblak. Să 
reținem amănuntul că atacan
tul Fischer este golgeterul edi
ției trecute a campionatului (23 
goluri). în actuala ediție el si- 
tuîndu-se pe locul 4 în acest 
clasament, cu 8 goluri la activ.

Formația-tip a lui Schalke, 
folosită recent la Munchcn. un
de a învins cu 7—0 pc Bayern, 
într-un meci în care „toate 
contraatacurile sale au fost gol" 
(cum spunea Dettmar Cramer, 
antrenorul munchenezilor) este 
următoarea : Măriei — Sobie- 
ray, Fichtel, Rfissman, Thiele — 
Oblak. Lutkehohmert — H. 
Kremers. Abramzik, Fischer. E. 
Kremers. Pînă la această oră, 
nu se anunță indisponibilități 
în tabăra oaspeților.

în cursul zilei de ieri s-a 
lu-at hotărîrea ca meciul să se 
dispute pe Stadionul Republi
cii. de Ia ora 15, deoarece te
renul de joc de la „23 August" 
a avut de suferit de pe urma 
celor trei meciuri de campio
nat de la sfîrșitul săptămînii 
trecute disputate pe ploaie.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Turcia, 
avîndu-1 la centru pe T. Ba- 
bacan.

Etapa de mijloc a turului 
campionatului primei divizii s-a 
disputat în condiții climaterice 
deosebit de vitrege : burniță, 
vînt puternic, frig pătrunzător. 
Asprimea vremii a constituit, 
prin urmare, un adversar foar
te dificil nu numai pentru ju
cători și arbitri, dar și pentru 
spectatori, care nu prea s-au 
încumetat să ia calea stadioa
nelor, preferind atît simbătă, cit 
și duminică să urmărească, la 
domiciliu, partidele transmise la 
televizor. Așa se explică de ce 
— în marele detriment financiar

fim de această 
jucători și de
trecut. 90 de minute, prin grele 
încercări. Ei s-au străduit și au 
reușit, în cele mai multe cazuri, 

. să-și facă datoria. în ceea ce-i 
privește pe „cavalerii fluieru
lui", cu excepția craioveanului 
R. Șerban, care în meciul de la 
Oradea a obținut doar trei stele 
pentru întîrzierea cu care s-a 
decis să avertizeze jocul dur al 
lui Tonca și pentru unele ezi
tări din final, ceilalți au fost 
notați cu patru stele, ceea ce 
înseamnă că au condus bine

dată și față de 
arbitri, care au

AZI ULTIMA ZI PENTRU COM
PLETAREA SI DEPUNEREA BU
LETINELOR LA CONCURSUL 
PRONOSPORT DE M1INE

Așa după cum se știe, progra
mul acestui concurs este axat pe 
turul meciurilor din cea de a 
doua manșă a marilor competiții 
euroDene de fotbal „Cupa cam
pionilor44, „Cupa cupelor44, și 
„Cupa UEFA*-. Reamintim că în 
program este cuprins și meciul 
reprezentantei noastre Sportul 
studențesc cu echipa schalke M.

ClȘTlGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 13 OCTOMBRIE 
1976. Extragerea I : 
riante 50% a 45.551 lei ; cat.
1.70 a 26.784 lei : 
a 4.316 lei ; cat. 
lei ; cat. 5 : 99,20 
6 : 4.005,80 a 40 1€ 
II-a : cat. B : 9, 
cat. C : 55,50 a 8(
1.949.70 a 60 lei ; 
a 200 lei ; cat. 
lei. REPORT 
297.627 lei. 
valoare 
revenit 
LESCU 
MITRU

cat. 1 : 2 va- 
. 2 : 

cat. 3 : 10,55 
1 : 51,75 a 880 
a 459 lei ; cat. 
. Extragerea a 
) a 4.893 lei ; 
! lei ; cat. D : 
cat. E : 101,25

F : 2.533,55 a 40 
CATEGORIA A : 

Cîștigurile cat. 1 în 
de 45.551 lei fiecare au 

participanților : NICO- 
VIRGIL și ENACHE DU- 
din BUCUREȘTI.

LA 24 OCTOMBRIE 1976 O NOUĂ
TRAGERE LOTO 2

• ARBITRI ROMANI,
PELE EUROPENE. Două 
de arbitri români vor ________
mîine jocuri din cupele europene 
inter-cluburi. Astfel, N. Rainea — 
Max. Popescu și R. Șerban vor 
oficia la jocul Trabzonspor — Li
verpool (din C.C.E.), iar C. Ghiță
— C. Bărbulescu și T. Andrei vor 
conduce partida Dinamo Tbilisi — 
M.T.K. Budapesta (din Cupa cu
pelor).
• PROGRAMUL JOCURILOR 

DE DIVIZIA A DIN CAPITALA. 
După cum sîntem informați, jocu
rile de Divizia A ale etapei a X-a, 
programate duminică în Capitală, 
se vor desfășura astfel : stadionul 
„Republicii44 : Sportul studențesc
— Jiul, ora 11; stadionul „Steaua44: 
Steaua — F.C. Bihor, ora 15.
• ECHIPA ETAPEI. întocmită

pe baza notelor acordate jucători
lor, echipa etapei a 9-a a Diviziei 
A se prezintă astfel : ION
GABRIEL — GRUBER, ZALUPCA, 
SATMAREANU II. MICULESCU,
— CASSAI, MULȚESCU, ENE — 
SAlAJAN, D. GEORGESCU. 
MARCU.

M CLASAMENTUL 
BUCUREȘTEAN. După 
etapei a 9-a. _1
bucureștean este 
L-------------
2.
3.
4.
5.

DINAMO 
Sportul stud-. 
Rapid 
Progresul 
Steaua

LA CU- 
brigăzi 

conduce

INTER- 
partidele 

clasamentul inter- 
următorul :

1
1
0
1
1

3
2
2
2
3

Aflat intre mai mulți jucători rapidiști, Vigu încearcă — totuși — 
să cîștige acest duel aerian pentru minge. (Fază din meciul 
Rapid-Steaua) Foto : I. MIHÂICĂ

al echipelor organizatoare — 
numărul total (aproximativ) al 
spectatorilor la cele nouă me
ciuri ale acestei etape a fost 
foarte scăzut, de numai 35 000, 
la derbyul de simbătă înregis- 
trindu-se doar 3 000 (!). Expri- 
mîndu-ne întreaga 
pentru acești fideli 
iubitori ai fotbalului 
asistat la cuplajul 
de duminică au avut de supor
tat timp de patru ore vicisitu
dinile vremii), nu mai puțin ge
neroși în aprecieri trebuie să

admirație 
și adevărați 
(cei care au 
bucureștean

meciurile respective, unele din 
ele nu lipsite de probleme.

înfruntînd condițiile grele de 
joc, echipele ne-au oferit și 
ele, în marea lor majoritate, 
dispute atractive. Dinamismul, 
ritmul alert al acțiunilor, com
bativitatea și angajamentul spo
rit al jucătorilor — chiar al 
celor care evoluau în deplasare, 
exceptîndu-i pe cei de la A.S.A. 
Tg. Mureș — au constituit ca
racteristicile dominante ale par
tidelor etapei, care au suplinit 
nivelul tehnic — inerent mai

scăzut — al disputelor. O re
marcă în plus, din acest punct 
de vedere, se cuvine derbyului 
care a opus pe fruntașele cla
samentului. După cum s-a su
bliniat și în cronica apărută in 
numărul de ieri al ziarului, 
acest derby a onorat așteptări
le, demonstrînd că nu intim- 
plător cele două echipe bucu- 
reștene, Dinamo și Sportul stu
dențesc, se află actualmente pe 
primele poziții 
vizionarelor A.

O subliniere 
partida de la 
s-a înregistrat 
în deplasare a 
în teren cu multă însuflețire de 
către căpitanul oi, Antonescu 
(care ar fi dorit să sărbătorească 
printr-o victorie jubileul celei 
de a 300-a partide jucate de el 
în prima divizie), echipa con- 
stănțeană nu a reușit, totuși — 
din cauza 
deșt al unora 
ții ei (nu și 
schimbat cam 
nutul 60 de 
înfrîngcrca în 
care — confirmind ascensiunea 
lor — au demonstrat încă o 
dată că stăpîne.sc bine arma con
traatacului și că știu să efec
tueze, așa cum se cerc, marca
jul om la om.

Pe lingă aceste aspecte me
ritorii puse în evidență de me
ciurile etapei a 9-a, este de 
semnalat, nu pentru întîia oară, 
și un fapt negativ : acela al 
oscilațiilor în comportarea unor 
echipe, care determină rezulta
te contradictorii de la o etapă 
la alta. Exemplul cel mai su
gestiv în această privință ni l-a 
oferit duminică A.S.A. Tg. Mu
reș, care, după o victorie plină 
de merite asupra echipei cam
pioane cu numai patru zile îna
inte, a capotat apoi — destul 
de lamentabil — în fața echipei 
din Petroșani, învinsă, la rîndul 
ci, în etapa precedentă pe pro
priul teren. în oarecare . măsură 

cazul echipei 
care,

ale ierarhiei di-

aparte merită și 
Constanța, unde 
singura victorie 
etapei. Condusă

aportului mai mo- 
dintre componen- 
al lui Dragnea, 

neinspirat în mi- 
joc) — să evite 
fața craiovenilor,

asemănător este 
bucureștene Progresul, 
după nesperatul succes obținut 
duminica trecută la Petroșani, 
s-a aflat acum foarte aproape 
de înfrîngere în fața formației 
arădene, sau cel în sens invers 
al Rapidului, care, după jocul 
șters și insuccesul din etapa 
precedentă (0—1 cu Politehnica 
Iași) a întrecut duminică destul 
de clar pe Steaua.

Dar, chiar dacă rezultatele- 
surpriză sînt. în general, gusta
te de iubitorii fotbalului, o mai 
mare constanță in evoluția echi
pelor noastre fruntașe pare, to
tuși, că se impune.

I
I f

PE MICUL ECRAN5
3
2
1
1

0 I 
0 ; 
1 ;
1 :
2 ;

• PLENARA COLEGIULUI 
ARBITRI AL . ...........
BUCUREȘTI. Joi, 21 octombrie, 
ora 18.30, în sala I.S.B., va avea 
loc plenara „cavalerilor fluierului44 
din Capitală. Cu acest prilej vor fi 
înmînate premiile și carnetele de 
arbitri, absolvenților ultimei pro
moții de „cavaleri ai fluierului44 
din București*

9—4
5—1
3—3
1—5
3—8 

[ DE 
MUNICIPIULUI 

21

2 
1
1
0
0

studențesc — 
la Stadionul

MIERCURI 20 OCTOMBRIE : ora 15 — Fotbal : Sportul 
Schalke 04 în „Cupa U.E.F.A.44. (Transmisiune directă de 
Republicii).

SÎMBATĂ 23 OCTOMBRIE : ora 17.50 — Finala „Cupei 
hochei pe gheață (reprizele a |l-a și a lll-a). (Transmisiune directă de 
la patinoarul 23 August).

DUM|NICA 24 OCTOMBRIE : ora 13 — Fotbal : A.S.A. Tg. Mureș — 
Dinamo București (Divizia A). Transmisiune directă de la Tg. Mureș. 
(In pauză : rezumate înregistrate din meciurile disputate în turul II al 
Cupelor europene interclvburi la fotbal).

României" fa

Constantin FIRĂNESCU

REZULTATELE ETAPEI A Vill a DIN DIVIZIA C
SERIA I SERIA A IV-A SERIA A Vli-A X SERIA A X-A

Cri-stalul Dorohoi — I.T.A. Piatra 
Neamț 3—1 (3—0). Dornc Vatra Dor- 
nei — Metalul Rădăuți 4—2 (2—0), 
Foresta Mddovița — Cetatea Tg. 
Neamț 1—2 (1—1), Metalul Botoșani 
— C.S. Botoșani 0—2 (0—1), Lamino
rul Roman — Danubiana Roman 3—0 
(3_ 0), Avintul Frasin — Bradul Roz-
nov 5—1 (3—0), Foresta Fălticeni — 
Progresul Fălticeni 1—0 (0—0), Cimen
tul Breaz — A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc 2—1 (0—1).

Pe primele locuri in clasament, dt>pâ 
etopa a Vlll-o : 1. C.S. BOTOȘANI 
12 p (19—7), 2. Laminorul Roman 1l1 p 
(13—6), 3. Metalul Rădăuți 10 p 
(22—13)... pe ultimele : 15. Brodul 
Rozn-ov 4 p (2—13), 16. Foresta Mol
dav ița 3 p (6—25).

SERIA A ll-A

Viitorul Vaslui — Letea Bacău 2—2 
(2—2), Chimia Mărășești — Obtuz Tg. 
Ocna 3—1 (0—1), TEPRO lași — Con
structorul lași 2—4 (1-—1), Rulmentul 
Bîrfad — Constructorul Vaslui 1—0 
(0—0), Partizanul Bacău — Petrolul 
Moinești 0—0, Nicol ina lași — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 1—1 (0—0),
Text Ha Buhuși — Petrolistul Dărmă- 
nești 1—2 (0—1), Hușana Huși — Mi
nerul Comănești 2—3 (1—3).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL
VASLUI 13 p (18—9), 2. Constructorul 
lași 12 p (17—5), 3. Energia Gh.
Gheorghiu-Dej 12 p (10—3)... pe ul
timele : 15. Hușana Huși 3 p (8—24), 
16. Textila Buhuși 0 p (4—18).

SERIA A lll-A

Petrolul Teleajen Ploiești — Carpațî 
Sinaia 1—2 (1—0), Avintul Mîneciu — 
Recolta Săhăteni 3—0 (1—0), Foresta 
•Gugești — Chimia Brazi 5—1 (4—0), 
Caraimanul Bușteni — Petrolistul Bol
dești 2—0 (0—O), Metalosport Galați 
— Ancora Galați 0—4 (0—2), I.R.A. 
Cîmpina — Poiana Cîmpina 2—1 
(2—0), Victoria Florești — Chimia Bu
zău 2—2 (0—2), Luceafărul Focșani — 
Dinamo Focșani 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚl SI
NAIA 13 p (20—8), 2. Poiana Cîmpina 
10 p (15—7), 3. Petrolistul Boldești 
10 p (10—6)... pe ultimele : 15. Meta- 
losport Galați 4 p (2—16), 16. Recolta 
Șăhăten-i 3 p, (4—16).

Brăila — Dacia-Urvirea Bră- 
(0—0), Autobuzul Făurei —
Brăila 2—0 (1—0), Cimentul 
— Dunărea Cernavodă 5—1

I.M.U.

Chimia 
ila 1—1 
Progresul 
Medgidia 
(3—0), Gloria Poarta Albă 
Medgidia 1—1 (1—0), S. C. Tulcea — 
Unirea Eforie 2—0 (0—0), Marina
Mangalia — Dunărea Tulcea 0—0,
Ș.N. Constanța — Minerul Măcln 3—2 
(2—0), Victoria Țăndărei — Elec
trica Constanța 2—0 (1—0).

P<e primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
13 p (15—3), 2. Chimia Brăila 12 p, 
(16—7), 3. Progresul Brăila
(15—7)... pe ultimele : 15.
Macin 4 p (6—15), 16. Gloria 
Albă 1 p (6—23).

Minerul Motru — C.S.M. Drob etc 
Tr. Severin 0—0, Lotrul Brezoi — Uni
rea Drâgășani 2—1 (1—0), Dunărea
Calafat — Constructorul Craiova 3—1 
(2—0), Unirea Drobeta Tr. Severin —- 
Metalurgistul Sodu 2—1 (0—0), Progre
sul Băilești — Diema Orșova 2—1 
(0—0), Minerul Rovinori — Laminorul 
Slatina 4—2 (1—2), F.O.B. Bolț — 
Chimistul Rm. Vîlcea 1‘—0 (0—0), 
C.F.R. Craiova — Pandurii Tg. Jiu 
1-0 (1—O).

Rodna 
Tehno-

C.I.L. 
(2—O)r

SERIA A V-A

H p 
Minerul 
Poarta

Autome-

Pe primele locuri : 1. C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin 12 p (17—5), 2. Minerul 
Motru 12 p (11—3), 3. Pandurii Tg. 
Jhi " . '*
Constructorul 
16. Unirea

11 p (12—6)... pe ultimele : 15. 
Craiova 4 p (12—16),

Drăgășani 3 p (4—14).

Foresta Bistrița — Minerul 
1—0 (1—0), Metalul Ai ud — 
frig Clvj-Nopaca 2—0 (1—0), 
Gherla — Cimentul Turda 2—2 . 
Minerul Băiuț _  Minerul Baia Borșa
4—0 (2—0), Metalul Sighișoara — 
Bradul Vișeu 1—0 (0—0), Avintul Re
ghin — Soda Ocna Mureș 1—0 (0—0), 
Căpușul Tg. Lăpuș — Unirea Dej 0—1 
(0—-0), Derma ta Cluj-Nopoca — Mu
reșul Luduș 0—0.

Pe primele locuri : 1. MWMERUL
RODNA 12 p (17—6), 2. Minerul Bă
iuț 12 p (10—2), 3. Mureșul Luduș
10 p (12—5)... pe ultimele : 15. “ 
mata Ciuj-Napoca 3 p (4—10), 
Lâ-puștH Tg. Lăpuș 1 p (2—15).

SERIA A Xl-A

Der-
16.

Șoimii TAROM București — 
conica București 0—0, T.M. București 
— Azotul Slobozia 1—0 (0—0), I.O.R. 
București — Flacăra roșie București 
3—1 (1—1), Avintul Urziceni — 
rec Tricolor București 3—3 
Autobuzul București — Sirena 
rești 4—0 (3—0) , Automatica 
rești — I.C.S.I.M. București
(0—1). 
torul București 2—1 (
Chirnogi — Olimpia 
(0—1).

Pe primele locuri : 
NICA BUCUREȘTI 13 
I.C.S.I.M. București 12 
T.M.B. 11 p (14—5)... 
15. Sirena București 4 
Olimpia Giurgiu 0 p

- I.C.S.I.M.
Electronica București — 

(2-0), ’
Giurciu

Uni- 
(1-1), 

Bucu- 
Bucu-

0—1
- Aba- 
Vii torul 

i 3—1

1. AUTOMECA- 
p (10—2), 2.
p (17—10), 3. 
pe ultimele : 
p (6_12), 16.

(3-21).

SERIA A VI A

Oțelul Tîrgoviște — Petrolul Tîr- 
goviște 1—2 (1—2), Metalul Mija — 
Recolta Stoicănești 1—1 (0—1), Pro
gresul Corabia — Cetatea Tr. Măgu
rele 3—0 (2—0), Răsăritul Caracal — 
Muscelul Cîmpulung 2—1 (1—1), 
ROVA Roșiori de Vede — Petrolul Vi
dele 2—0 (0—0), Progresul Pucioasa — 
Chimia Găești 2—0 (1—0), Viitorul 
Scornicești — Cimentul Fieni 2—0 
(0—0). Dacia Pitești — Constructorul 
Pitești 6—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL
CÎMF4JLUNG 13 p (21—7), 2. Petrolul 
Tirgoviște 12 p (13—7), 
ja 11 p (11—5)... pe 
Oțelul T'rgoviște 4 p 
Progresul Pucioasa 3 p

3. Metalul Mi.
ultimele : 15.
(9-19), 16.

(6—20).

SERIA A Vlil-A Tq.

Anina — Metalul Oțelu 
(1—0), Nera Bozovkci —

Minerul 
Roșu 3—0 , 
Metalul Bocșa 5—0 (2—0), Construc
torul Arad — Gloria Reșița 3—1
(2—0), Banatul Timișoara — Electro
motor Timișoara 1—0 (0—0), Unirea 
Sînnicolou Mare — Unirea Tomnatic 
2—1 (0—0), Gloria Arad — Strungul 
Arod 1—0 (0—0), Laminorul Nădrag 
— Vulturii Textila Lugoj 3—0 (1—0), 
Ceramica Jimbolia — Minerul Moldo
va Nouă 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 13 p (13—2), 2. Metalul Oțelu 
Roșu 11 p (16—11), 3. Minerul Moldo
va Nouă 10 p (19—9)... pe ultimele : 
15. Unirea Tomnatic 6 p (S—11), 16. 
Banatul Timișoara 5 p (5—17).

Măgura Codi ea — Forestierul 
Secuiesc 6—0 (3—0), Torpedo Zărnești 
— Minerul Bălan 2—1 (1—1), Metrom 
Brașov — C.S.U. Brașov 0—1 (0—0), 
Unirea Sf. Gheorghe — Minerul Baro- 
olt 0—0, Carpați Brașov — I.C.I.M. 
Brașov 1—0 (0—0) Chimia Victoria — 
Utilajul Făgăraș 1—0 (0—0), Progre
sul Odorhei — Mureșul Top ti ța 4—2 
(2—1), Viitorul Gheorghieni — Preci
zia Săcele 2—0 (1—0).

Pe 
ȘOV 
11 P 
10 p 
tierul 
Uti'lajul Făgăraș 4

primele locuri : 1. C.S.U. BRA- 
<2 p (13—6), 2. I.C.I.M. Brașov 
(12—4) 3. Viitorul Gheorghieni

(13—8)... pe ultimele : 1'5. Far.es- 
Tg. Secuiesc 6 p (3—13), 16. 
• - “ • p (5-10).

SERIA A Xll-A

SERIA A |X-A

Gaz metan Mediaș 
Orăștie — Textila 

----- Blaj —

Someșul Satu Mare — înfrățirea 
Oradea 1—1 (0—1).. Minerul Băița — 
Bihoreana Marghita 2—1 (1—1), Glo
ria Șimleu Silvaniei — Victoria Zalâu
2— 0 (0—0), Minerul Suncuiuș — Vic
toria Cărei 1—0 (0—0), Voința Ora
dea — Recolta Salonta 2—2 (1—1), 
Minerul Bihor
3— 0 (2—0), CUPROM 
Oașul Negrești 2—0 
Cărei — Oțelul Bihor

Recolta Salonta 2—2
Minerul Baia Sprie 

Baia Mare — 
(2—0), Voința
1—0 (0—0).

1. ÎNFRĂȚIREAPe primele locuri :
ORADEA 13 p (21—6), 2. Victoria Ca
reu 11 p (12—4), 3. Minerul Baia 
Sprie 10 p (13—8)... pe ultimele : 15. 
Oașul Negrești 5 p (9—15), 16. Victo
ria Zalău 5 p (9—18).

Textila Sebeș — 
0—2 (0—1), F.I.L. 
Cisnădie 2—1 (0—0), C.I.L. 
Știința Petroșani 1—3 (1—0), Minerul 
Ghe-lar — Constructorul Alba lulia 
3—1 (1—0), Unirea Alba lul-ia — La
minorul Teli-uc 2—0 (0—0), I.M.I.X,
Agnita — Inter Sibiu 3—1 (2—0),
U.P.A. Sibiu — Metalul Copșa Mică 
0—1 (0—1) Automecanica Mediaș —
C.F.R. Simeria 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL
GHELAR 13 p (16—8), 2. Gaz metan 
Mediaș 12 p (10—4), 3. Știința Petro
șani 11 p (17—9)... pe ultimele : 15. 
Textila Sebeș 4 p (7—15), 16. C.I.L. 
Blaj 2 p (4—17).

Reiultateîe ne-au fost transmise de 
către coresoondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.



VIRGINIA RUZICI Șl FLORENȚA MIHAI 
TROFEUL MELIA"

• Golaveraj record în preliminarii pentru reprezentanții noștri • Se 
cunosc cele 8 semifinaliste • Dozsa Ujpesti Budapesta eliminata 

din „Cupa cupelor"
DINAMO
prima lor 

cupelor**

AU CUCERIT //

laPoloiștii de
BUCUREȘTI, aflați la 
participare în „Cupa 
au debutat cu succes în această 
prestigioasă competiție conti
nentală, cîștigînd de o manieră 
netă întrecerile grupei prelimi
nare de la Atena. In decurs de 
numai 48 de ore. reprezentanții 
țării noastre au întrecut la sco
ruri categorice pe Novacky (Ce
hoslovacia), Leamington (An
glia), Primorje Rijeka (Iugosla
via), Olympiakos Pireu (Grecia) 
și O.S.L.F. Odense (Danemarca), 
au marcat 49 de goluri, au primit 
numai 13. Dinamoviștii au ob
ținut primul loc în clasamentul 
grupei și totodată calificarea 
pentru grupele semifinale. Per
formanță meritorie și așteptată, 
la valoarea reală a lotului di-

■ namovist.
In ultima reuniune a întrece

rilor de la Atena, Primorje Ri
jeka a învins pe Olympiakos 
Pireu cu 10—8. iar Novacky pe 
Leamington cu 4—3. Clasamen
tul final al grupei : 1. DINAMO 
BUCUREȘTI 10 p, 2. PRIMOR
JE RIJEKA 7 p ; 3. OLYMPIA
KOS PIREU 6 p : 4. Novacky

■ 3 p ; 5. O.S.L.F. Odense 3 p ;
6. Leamington 1 p (formațiile

■ înscrise cu majuscule au obți
nut calificarea).

Cu o marc surpriză s-au în
cheiat partidele din grupa pre
liminară de la Budapesta. După 
înfringerea (3—4) în fața olan
dezilor de la Den Robben, po
loiștii echipei Dozsa Ujpesti au 
pierdut și în fața formației 
M.G.U. Moscova, fiind eliminați

din competiție. Ultimele rezulta
te : M.G.U. — Dozsa 5—3 (2—0, 
2__1, 1—2. 0—0) și Den Robben
— A.T.S.E. Viena 9—0 (1—0,
3—o, 2—0, 3—0). Clasamentul 
grupei : 1. M.G.U. MOSCOVA 6 
p ; 2. DEN ROBBEN 4 p ; 3. 
Dozsa Ujpesti 2 p ; 4. A.T.S.E. 
Viena 0 p.

întrecerile ultimei grupe pre
liminare, cea de la Varna, au 
fost dominate de echipa italiană 
Canottieri Napoli, învingătoare 
în toate partidele. Ultimele re
zultate : Canottieri — Cerno 
More Varna 9—4 ; Barcelonetta
— Nascoran (Belgia) 3—1 ; Văs-
teras (Suedia) — Tourcoing 
(Franța) 4—2. Clasamentul gru
pei : 1. CANOTTIERI NAPOLI 
10 p ; 2. CERNO MORE VARNA 
7 p ; 3. BARCELONETTA 7 p ; 
4. Văstcras 4 p ; 5. Nascoran
2 p ; 6. Tourcoing 0 p.

în urma acestor rezultate opt 
formații vor continua cursa pen
tru cucerirea trofeului. Acestea 
sînt : DINAMO BUCUREȘTI, 
M.G.U. Moscova. Canottieri Na
poli, Primorje Rijeka, Den Ro
bben, Cerno More Varna, Olym
piakos Pireu și Barcelonetta. 
Ele vor fi repartizate în două 
grupe semifinale, ale căror în
treceri vor avea loc între 5 și 
7 noiembrie, primele două cla
sate din fiecare grupă urmînd 
să se întîlnească în turneul fi
nal. Repartizarea (prin tragere 
la sorți) în semifinale, precum 
și desemnarea orașelor ce vor 
găzdui următoarele întreceri vor 
fi stabilite în zilele ce urmează 
de către E.W.P.C., biroul comi
siei de polo din cadrul Ligii 
europene de natatie.

MADRID.
Jucătoarele
Ruzici și Florența Mihai, par
ticipante la turneul internațio
nal de tenis desfășurat la Ma
drid și dotat cu „Trofeul Me
lia". au cîștigat proba de du
blu femei. în finală, perechea 
Virginia Ruzici — Florența Mi
hai au obținut o victorie de 
prestigiu. învingînd cu 6—4, 
5—7. 6—2 valorosul cuplu ceho-

18 (Agerpres). — 
românce Virginia

slovac Regina Marsikova —Re
nata Tomanova.

Celelalte finale s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : sim
plu femei : Regina Marsikova 
— Monica Simmen 6—0. 6—2 ; 
dublu bărbați : R. Ramirez — 
W. Fibak — B. Hewitt. F. Mc
Millan 4—6. 7—5, 6—3.

După cum am anunțat ante
rior. finala de simplu mascu
lin a revenit spaniolului Ma
nuel Orantes.

Competiții europene de baschet intercluburi

STEAUA DEBUTEAZĂ MÎINE ÎN CUPA CUPELOR
După Dinamo, care a jucat 

săptămina trecută (cu Sinudy
ne. în cadrul C.C.E.), Steaua 
este a doua echipă româneas
că ce debutează în ediția 
1976—1977 a uneia din compe
tițiile de baschet europene in
tercluburi. Evenimentul s° va 
petrece miercuri seara la Gvat- 
Japur (lingă Tel Aviv). unde 
Steaua va întîlni. în primul tur 
al Cupei cupelor, formația lo
cală Hapoel. în vederea aces
tei partide echipa bucureșteană 
a plecat marți spre Tel Aviv, 
în următoarea componență : Sa-

PETROSIAN

REMIZA

TAL

ECHIPA DE RUGBY
A DEBUTAT IN C.E

(Urmare din pag. 1)

subliniază tocmai comportarea 
excelentă a pachetului de îna
intași români.

Iată.
cîteva 
asupra randamentului celor 16 
..tricolori** 
deschis -----
rugbyului. Eucoș (fundaș), ș-a 
comportat.
mitor. A contraatacat bine, dar 
a greșit în apărare la a doua 
încercare a polonezilor. Ca 
transformer a corespuns. Con
stantin (aripă) a greșit și, el la 
prima încercare adversă. Nu 
mai este aripa decisă de acum 
un sezon sau două. El ar tre
bui sâ înțeleagă că în naționala 
nu te poți menține doar cu 
numele. Moirescu (care l-a în
locuit) a iucat bine, fiind foar
te ambițios. A marcat o încer
care spectaculoasă, pe care a 
creat-o el însuși. Nica (centru), 
un jucător cu mare experiență, 
care nu a avut de făcut față 
unor probleme deosebite. Var
ga (centru), excelent apărător, 
mai trebuie să-și perfecționeze 
tehnica postului. Ianusevici (a- 
ripă) nu a avut faze 
partea sa, dar atunci 
ivit le-a rezolvat cu 
Alexandru (mijlocaș), 
loviturile de picior, a 
să insuficient linia de atac. în 
general, deci, sub posibilități. 
Suciu (mijlocaș) a debutat ono
rabil, dar el trebuie să confir
me 
le.
bun, 
Pe 
Murariu 
complet 
ton în 
(aceeași 
mareînd ____
însă uneori individualist în joc. 
M. Ionescu (linia a doua), de
but excelent, pare a deveni un 
titular fără contracandidat ; 
creat faze decisive. Pintea 
din același compartiment — 
împins bine în grămadă ; 
tușă, însă, s-a „văzut** mai pu
țin. Băcioiu și Dinu (pilieri), 
amîndoi puternici, au cores
puns. Munteanu (taloner). foar
te bătăios, cu multă personali
tate. Și el. însă, trebuie să se 
străduiască spre a fi mai puțin 
individualist in ioc. Am trecut 
în revistă un valoros buchet de 
rugbyști care este gata să con
firme în marea zi a meciului 
cu Franța. Acest meci însă 
trebuie pregătit cu maximă se
riozitate. știindu-se cit contea
ză rezultatul său în clasamen
tul competiției.

acum. în încheiere, și 
aprecieri individuale

care duminică au 
stagiunea oficială a

in general, mulțu-

multe pe 
cînd s-au 
bine. D.

bun la 
lansat în-

mai gre- 
a treia), 
permanent 

de balon.

în întîlniri 
Achim (linia 

a urmărit 
purtătorul

(linia a treia) cel- mai 
înaintaș, adevărat Dis- 

Dărăban 
jucat bine 

Este

atac-apărare. 
linie) a 
două încercări.

a

a 
în

1980J. o.
BARCELONA,

Comisia executivă a Comitetului 
internațional olimpic, întrunită la 
Barcelona, a aprobat rapoartele 
prezentate de delegații orașelor 
Moscova și Lake Placid, organi
zatoare ale Jocurilor olimpice de 
vară și respectiv de iarnă din 
anul 1980. Potrivit declarației 
unui purtător de cuvînt al CIO, 
în programul atletic al JO de la 
Moscova vor fi incluse două noi 
probe : 3 000 m plat femei și 50 
km marș. Pentru JO de vară 
din anul 1984 au fost primite 
două candidaturi oficiale, cele ale 
orașelor Teheran și Los Angeles.

18 (Agerpres).

ROMA, 18 (Agerpres). — Cel 
de-al treilea tur al turneului 
de baraj pentru desemnarea a 
doi participanți la turneul can- 
didaților la titlul mondial de 
șah a programat, în orașul ita
lian Varese, partida dintre ma
rii maeștri sovietici Tigran Pe
trosian și Mihail Tal, încheiată 
remiză la mutarea a 20-a.

Lider 
menține 
(U.R.S.S.) 
de Mihail Tal 
puncte (ambii 
tide), urmați 
tisch (Ungaria) 
4 partide).

al clasamentului se 
Tigran Petrosian 

— 3 puncte, urmat 
(U.R.S.S.) — 2 

din cite 5 par- 
de Lajos Por- 
— 2 puncte (din

vu, Cernat. Oczelak. Tarău, 
Zdrenghea. Dumitru, Pirșu. Cîm- 
peanu, Molnar. 
S. Anaslasovski 
A. Apostolidis 
rul va avea loc 
tombrie la București. Precizăm 
că în Cupa cupelor calificarea 
într-o fază superioară se face 
pe baza cumulării scorurilor 
obținute în cele două meciuri.

Baschetbaliștii de la Dinamo, 
înapoiați de la Bologna (68 - 77 
cu Sinudyne). se pregătesc cu 
asiduitate în vederea partidei 
ce o vor susține joi in sala Flo- 
reasca (ora 19) în compania 
campioanei Israelului. Maccabi 
Tel Aviv. Baschetbaliștii de la 
Maccabi au jucat în primul tur 
Ia Pireu, unde au dispus de 
Olympiakos cu 90—74. Meciul 
de la București va fi arbitrat 
de J. Jarzebinski (Polonia) și 
H. Erden

Echipele 
în „focul" 
noiembrie, 
în cadrul 
covia (18 
via și 25 
rești) iar 
Cupa „Liliana 
compania formației Hapoel Tel 
Aviv (17 noiembrie la Tel Aviv 
și la 24 noiembrie la Bucu
rești).

Neagu. Arbitri: 
(Iugoslavia) și 

(Grecia). Rctu- 
miercuri 27 oc-

(Turcia).
feminine vor 
întrecerilor în 
cînd I.E.F.S. va 

C.C.E. cu Wisla 
noiembrie la Craco- 
noiembrie la Bucu- 
Rapid va evolua. în 

Ronchetti“. în

intra 
luna 
juca 
Cra-

AUTO • Cursa de la Riverside 
(California), a treia probă pentru 
,.Trofeul campionilor**, a 
pilotului american Cale 
rough (Chevrolet), care a 
o medie orară de 157 km.

BASCHET • La Istanbul, 
drul grupelor preliminare ale 
C.C.E. (masculin), echipa Ecza- 
cibsi a întrecut cu scorul de 92—76 
(44—41) formația vest-germană Ba
yern Leverkusen

BOX • Mexicanul Alfonso Za
mora și-a păstrat titlul de cam
pion mondial profesionist la cate
goria cocoș (WBA), învingînd prin 
k.o. (12) pe sud-coreeanul Soo 
Hwan.

CICLISM • După 72 ore, în Cursa 
de șase zile de la Dortmund, con
tinuă să conducă perechea vest- 
germană Dietrich Thurau-Giinther 
Haritz cu 146 p.

GIMNASTICA • Concurs inter
național în orașul polonez Byd
goszcz: masculin—Andrzej Szaina 
(Polonia) 56,70 p ; feminin — We- 
slawa Krulikowska (Polonia) 34,34).

HANDBAL • în C.C.E. (mascu
lin) echipa franceză Stella Maur 
a învins pe teren propriu formația 
elvețiană Grasshoppers Ziirich cu 
18—12 (8—7).

HOCHEI • La sofia, în C.C.E., 
echipa iugoslavă Olimpia Ljublja
na a învins pe Levski Spartak cu 
4—2 (0—1, 1—1. 3—0).

MOTO • ,,Cupa prietenia**. la 
dirt-track, s-a încheiat cu victo
ria cehoslovacului Jan Klakocka
— 42 p, urmat de coechipierul său 
Minarek 39 p și de Tetzlaff (R.D. 
Germană) 27 p.

RUGBY o La Ricany, în grupa 
B a campionatului european, se
lecționata Cehoslovaciei a învins 
pe cea a U.R.S.S. cu scorul de 9—6 
(9—6).

ȘAH • După zece runde, în 
campionatul unional feminin, con
duc maestrele Ana Așharumova și 
Ludmila Zăițeva cu cîte 7‘/2 P, ur
mate de Lidia Semenova și Esfir 
Epstein — cîte 6‘/3 P. Nona Ga- 
prindașvili, Nana Aleksandria și 
Irina Levitina — cîte 6 p. Rezul
tatele înregistrate în runda a 10-a: 
Semenova — Kahabrișvili 1—0 ; 
Așharumova — Iuseliani 1—0 ; A- 
leksandria — Suanina 1—0 ; 
țeva — Belaveneț 1—0 
vili — Levitina V-»—V2. _ 
de la Novi s^d s-a încheiat 
victoria marelui maestru 
slovac Jan Smejkal, care a totali
zat 11‘A P din 15 posibile.

TENIS • După turneul 
Madrid și înaintea celor din săp- 
tămîna aceasta — Barcelona și 
Sydney — în clasamentul Mare
lui Premiu FILT primii 
Ramirez 673 p. Connors 600 p, 
Orantes 581 p, Dibbs 577 p. Vilas 
532 p, Solomon 491 p. Borg 480 
p, Fibak 447 p, Ilie Năstase se 
află pe locul 11, cu 360 p.

VOLEI • în meci internațional 
amical (masculin) : S.C. Leipzig
— U.S.C. Giessen (R.F.G.) 3—0
(3, 3, 5).

revenit 
Yarbo- 
realizat

, în ca

, ZA-
Zai-

Gaprindaș- 
fț Turneul 

cu 
ceho-
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NADIA COMANECI LA TELEVIZIUNEA JAPONEZA

4-

»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

FIȘIER

TOKIO, 18 (Agerpres). — So
cietatea japoneză de televiziune 
„Tokyo Broadcasting System*1 a 
transmis duminică seara, o emi
siune de aproape o oră, consa
crată triplei campioane olimpice 
Nadia Comăneci și echipei de 
gimnastică a României partici
pantă la Olimpiada de la Mont
real. Filmările au fost realizate 
în orașul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prezentînd-o pe Nadia Co-

cu colegele sa- 
antrenamente șl

măneci împreună 
le, la școală, la 
în familie. Comentatorii emisiunii 
au subliniat condițiile excelente 
de care se bucură tinerele gim
naste. Aprecierile elogioase pen
tru măiestria gimnastelor noastre 
au fost 
prezentînd 
înăneci și 
la Jocurile
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TENIS DE
MASA 
HANDBAL

sidera capabil să le realizeze 
Moses este singurul alergător 
din lume care acoperă distan
ța dintre toate gardurile în 
13 pași 1

EVELIN SCHLAAK-JAHL (RD. Germană)

Evelin Schlaak-Jahl a fost 
g una din cele mai neașteptate 

campioane olimpice ale între- 
. cerilor atletice de la Montreal 

(surpriza își găsește cores- 
pondent 
printre

găsește cores- 
doar în neclasarea 
medaliate a Fainei

Melnik). înaintea J. O. 
considerată doar a treia 
runcătoare de disc din țara 
sa, după Gabriela Hinzmann 
și Sabine Engel, iar cel mai 
bun rezultat din acest sezon 
— 66,04 m, obținut pe Stadio
nul Republicii, la campiona
tele internaționale ale Româ
niei, unde fusese întrecută de 
Argentina Menis — abia dacă 
îi asigura un loc printre fi
naliste. La Montreal. Evelin 
a aruncat 69,00 m și a răstur
nat o ierarhie ce părea greu 
de atacat. în 1972, cînd Mel
nik și Menis depășeau 65 m, 
Schlaak atingea pentru pri
ma dată linia de 50 m. Avea 
16 ani — s-a născut la 28 mar
tie 1956 — și trei sezoane de 
activitate în spate. în 1973 
cîștigă titlul de campioană 
europeană de junioare ; în 
1974 devine recordmană mon
dială de junioare (63,26 
Are un braț extrem de 
ternic (1,79 m și 84 kg), 
compensează o piruetă 
puțin viguroasă decît a lui 
Melnik sau Menis.

EDWIN MOSES (S.U.A.)
Moscs este al treilea 

mg al

ilustrate de secvsr/e 
exercițiile Nad'ei Co- 
Teodorei Ungurcanu 

Olimpice de la Mont-

IN PRELIMINARIILE C.M.

La Lome (zona Africii) : Togo — 
Senegal 1—0 (0—0).

La Alger, în meci retur, în pre
liminariile C.M. de juniori : Alge
ria — R.A. Egipt 0—0. In tur : 1—3.

CAMPIONATE

Edwin
mare alergător de 400 
ultimului deceniu, după Dave 
Hemery și John Akii-Bua. A 
apărut ca un meteor în frun- 
tea ierarhiei probei. în pri- 
măvara acestui an. după ce 
în 1975 nu figura printre pri- 

g mii 50 de specialiști ameri- 
câni ai distanței. în cîteva 
săptămîni a progresat de la 
51,1 la 48.30 (cu care a cîști- 
gat selecția olimpică de la 
Eugene). S-a născut la 30 au- 
gust 1955, are 1,85 m înălțime, 
cîntărește 72 kg. Este student 
la colegiul Moorehouse din 
Atlanta (Georgia). La Mont- 
real, Moses a obținut una din 
cele mai detașate victorii ale 
concursului atletic. încheind 
cursa în 47,64. cu 18 sutimi 
mai repede decît o făcuse 
Akii-Bua la Miinchen. Pre- 
zența ugandezului în finală 
n-ar fi schimbat, credem, re- 
zultatul, dar l-ar fi apropiat 
pe Moses și mai mult de cele 
47 secunde pe care el se con-

^a\\\\\\\\\\\\\\\\\^

IUGOSLAVIA (etapa 8) : Napre- 
dak — Olimpia Liubliana 2—2, Bu- 
ducnost — O.F.K. Belgrad 1—1, 
Radnicki Niș — Partizan Belgrad 
2—0, steaua roșie Belgrad — Sara
jevo 2—1, Vojvodina — Spldt 2—1, 
Dinamo Zagreb — Borac Banja 
Luka 6—1. Clasament : 1. Steaua 
roșie Belgrad 13 p, 2. Radnicki Niș 
11 p, 3. Dinamo 10 p.

CEHOSLOVACIA (etapa 8) : Bo
hemians Praga — Skoda Plsen 
1—0 ; Spartak Tmava — Lokomo
tiv Kosice 1—0 ; Inter Bratislava — 
— Dukla Praga 2—2 ; Jednota 
Trencin — Union Teplice 3—1 ; 
Banik Ostrava — Slavia Praga
1— 1. Clasament : 1. Dukla 12 p, 2. 
Inter 11 p, 3. Jednota 11 p.

OLANDA (etapa 10) : Twente 
Enschede — Ajax Amsterdam 1—2, 
Go Ahead — P.S.V. Eindhoven
2— 5, Feyenoord Rotterdam — Ha
arlem 7—0, Roda Kerkrade — Gra- 
afschap 3—0. Clasament : 1. Fcye-

noord 17 p, 2. Roda 17 p, 3. Ajax 
16 p.

ANGLIA (etapa 10) : Liver
pool — Everton 3—1, Derby — 
Tottenham 8—2, Arsenal — Stoke 
2—0, Manchester City — Queens 
Park Rangers 0—0, Sunderland — 
Aston. Villa 0—1, Conventry — 
Newcastle 1—1. Clasament : 1. Li
verpool 13 p (din 9 meciuri), 2—2. 
Manchester City și Middlesbrough
— cite 13 p (din 10 partide).

BELGIA (etapa 8) : F.C. Malines
— Anderlecht 1—1, Molenbeek — 
Waregem 3—0, cercle Bruges — 
F.C. Bruges 2—2. Clasament : 
F.C. Bruges 14 p 2. * 
3. Anderlecht 12 p.

SPANIA (etapa 6)
— Burgos 1—0, Las 
lencia 2—1, Atletico 
Barcelona 1—3, Espanol Barcelona
— Atletico Madrid 1—4.
men>t : 1. C.F. Barcelona 
Valencia 8 p, 3. Atletico 
8 p.

FRANȚA (etapa 10) : 
ciennes — Angers 0—2. Metz — 
Rennes 1—0, Marsilia — Lille 3—2, 
Troyes — sochaux 1—0, Bastia — 
Nancy 3—2, Bordeaux — Nisa 3—1, 
Lens — Reims 2—2. Laval — Ni- 
mes 0—1, Nantes — St. Germain 
Paris 3—3, St. Etienne — Lyon
1— 1. în clasament : 1. Nantes 15 p,
2— 3. Bastia și Lyon — cite 14 p.

1.
Anvers 12 p.

: Real Madrid 
Palmas — Va- 
Bilbao — C.F.

Clasa-
8 P. 2.
Madrid

Valen-

AGENDA SĂPTĂMÎNII
Turneu internațional, în Suedia.

Turnee Internaționale, la BaiCv.wOa și Sydney.
Etapa a 2-a în cupele europene (meciuri tur). 
Hapoel Kvat-Yagur (Israel) — Steaua București în 
Cupa cupelor (m).
Turneu internațional. Ia Rotterdam.
Meciuri în grupa preliminară a C.C.E., la Haga. 
Campionatele internaționale ale Poloniei, la Craco
via.
I. A. Moscova — Dinamo București, în Cupa cupe
lor (m), meci retur.
Marele Premiu al Japoniei (ultima cursă a C.M., 
formula 1).
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