
In Craiova, urmărind, din nou, o tcmfi de actualitate

DACĂ STRĂDANIILE EDILILOR 
AR FI SPRIJINITE DE CETĂȚENI... 
dl Promisiuni onorate ® in „Lunca Jiului" un frumos 
complex sportiv pentru tineret • Cînd „spiritul gospo
dăresc" este în... suferință ® Curțile școlilor, puncie 
care polarizează activitatea copiilor din noile cartiere

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

1Cu prilejul unei anchete ini
țiate cu cîtva timp în urmă de 
ziarul nostru pe o temă de 
actualitate referitoare la spații
le de joacă, sport și agrement 
din cartierele orașelor, la Cra
iova. în urma publicării con
cluziilor vizitei noastre, sub 
semnătura primului vicepre
ședinte al Consiliului popular 
municipal — răspuns apărut, de 
asemenea. în coloanele ziarului 
— se făceau atunci cunoscute 
intențiile organelor locale pri
vind problema în discuție.

Recent, am revenit la Craio
va pentru a vedea în ce măsu
ră promisiunile au fost onora
te. Subliniem. încă de la în
ceput. că spațiul acordat pen
tru joaca copiilor, pentru sport 
și agrement este evident îmbu
nătățit, dezvoltarea orașului, 
creșterea continuă a populației 
necesitînd o grijă deosebită și 
în această direcție.

în „Lunca Jiului", de exem
plu. acolo unde se afirma că va 
fi realizat „Complexul sportiv 
al tineretului", am constatat că 
el a devenit o realitate, aici 
într-o zonă deosebit de fru
moasă. aflindu-se terenuri de 
tenis, volei, baschet, handbal, 
minifotbal, un kartodrom, toate 
bine îngrijite. Tot in acest loc, 
spre care în timpul liber se 
îndreaptă multi craioveni. se 
află și un loc de joacă pentru 
copii, dotat cu aparatele nece-

sare. Tot cu prilejul raidului 
amintit s-a promis că în apro
pierea „Spitalului". în cartierul 
„1 Mai" se va realiza un loc 
corespunzător pentru practica
rea diferitelor discipline spor
tive. Intenția s-a materializat 
si. în prezent, acolo se află te
renuri bituminate, pentru tenis, 
handbal și volei. Și pentru că 
ne aflăm în acest perimetru al 
cartierului, am sugera amena
jarea. în preajma blocurilor a- 
flate peste drum de Spital, un
de există un spațiu excelent, a 
unui loc de joacă pentru copii, 
pentru ca aceștia să nu mai fie 
nevoiti să-și petreacă timpul li
ber în parcajul pentru mașini, 
așa cum făceau în momentul 
cînd am trecut pe acolo.

în cartierul Valea Roșie exis
tă un teren de fotbal, aflat sub 
îngrijirea întreprinderii „Elec- 
troputere". Din păcate, acest 
teren este total neglijat, pote
cile de acces străbătîndu-1 în 
lung și în lat. cu gardul în 
multe locuri degradat, permi- 
tînd accesul animalelor de tot 
felul. Cu mai mult spirit gos
podăresc. acest teren de fotbal 
ar putea deveni un loc mult 
căutat... Nu departe se află o 
bază bitumlnată. împrejmuită, 
îngrijită, permitînd desfășura-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2-3)
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Pentru gimnastica noastră

CONCURSUL DEMONSTRATIV DE LA ANTIBES 
INAUGUREAZĂ SEZONUL COMPETITIONAL DE TOAMNĂ

Ieri dimineață, un grup de 
gimnaste românce a plecat în 
Franța. Nadia Comăneci, Teo
dora Ungureanu, Mariana Con
stantin, Marilena Neacșu și 
Gabi Gheorghiu, însoțite de an
trenorul Bela Karoly, au ca 
punct de destinație orașul 
Antibes, unde în ziua de 24 
octombrie sportivele noastre vor 
participa la un concurs de
monstrativ.

Evenimentul este important 
prin aceea că marchează star
tul în sezonul competițional de 
toamnă, care se dovedește a fi 
bogat pentru fruntașii gimnas
ticii noastre. Astfel, în zilele 
de 5—7 noiembrie, la Salonic, 
sînt programate Campionatele 
balcanice, competiție dominată 
autoritar, în ultimii ani de re
prezentativele țării noastre. A- 
cesta este și motivul pentru 
care forul de specialitate a ho-

tărît ca în Grecia să facă de
plasarea primele noastre echipe 
de gimnastică, atît la feminin 
cit și la masculin, din care nu

Ieri, In Cupa U. E. F. A., In meciul Sportul studențesc - Schalke 04

DIN NOU, „CĂDERE" DUPĂ PAUZĂ 0-1 (0-0)
Nereușind să-și valorifice nu

meroasele șanse de a marca 
(printre care și un penalty 1), 
pe care le-a avut în primele 
45 de minute ale meciului, și să 
se desprindă astfel de tena
cele său adversar (un avantaj 
pe tabela de marcaj ar fi contat 
mult în balanța psihică a

contează, desigur, enorm în 
„economia" dublului meci cu 
formația din Gelsenkirchen, din 
cadrul turului secund al Cupei 
U.E.F.A., și care situează, acum, 
pe oaspeții de ieri ai stadionu
lui Republicii în postura de fa- 
voriți pentru calificarea în tu
rul trei al competiției.

Răiducanu care a șutat fără fen
tă. pe centrul porții, permi- 
țîndu-i lui Măriei să pareze.

în tot timpul primei reprize, 
replica dată de Schalke 04 for
mației noastre a fost neașteptat 
de palidă, oaspeții lăsînd impre
sia că se tem să atace. De alt
fel, ei au avut, în acest inter
val, doar două acțiuni de atac 
veritabile : în min. 19, cînd 
Fischer a șutat slab și Răduca- 
nu a reținut și, în min. 39, la 
o pătrundere pe aripa stingă, a 
lui Abraimczik.

Cu totul diferit a fost aspectul 
partidei, după pauză. Oaspeții 
au ieșit din expectativă, ex
celentul Oblak „și-a dat dru
mul" în atac, tot mai multe ba
loane l-au găsit pe pătrunzăto
rul si excelentul suteur la 
poartă Fischer, golgeterul de 
anul trecut al campionatului

Radu URZICEANU

’“or lipsi, fără îndoială, Nadia 
Comăneci și Dan Grecu. La 
scurt timp după aceasta (13—14 
noiembrie), Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu și Mariana

Constantin vor fi prezente Ia 
„Cupa Kumiki" în Japonia. Din 
Țara Soarelui Răsare gimnastele 
noastre vor ateriza direct la 
Hamburg (R. F. Germania)» 
unde în zilele de 16—18 noiem
brie echipa feminină a Româ
niei va susține o demonstrație 
în cadrul Festivalului presei 
sportive. Teodora Ungureanu a 
fost invitată și va participa, în 
perioada 2—5 noiembrie, la un 
concurs programat la Toronto 
(Canada).

La începutul lunii noiembrie 
vor pleca în R. P. Chineză e- 
chipa masculină de tineret și 
cea feminină de junioare, care 
au programate cîteva con
cursuri și antrenamente co
mune cu echipele similare ale 
R. P. Chineze, în perioada 1—11 
noiembrie. Selecționata mascu
lină a tării noastre are în 
program două confruntări in
ternaționale : cu Cehoslovacia 
(20—21 noiembrie la Brno), și 
R. D. Germană (4—5 decem
brie, la Cottbus). Amintim, de 
asemenea, competițiile la care 
vor lua startul echipele de ti
neret ale României : 20—21 no
iembrie România — U.R.S.S. 
(la Bacău), iar echipa mascu
lină de juniori mai are progra
mat un concurs cu R. D. Ger
mană (20—21 noiembrie, la 
Potsdam). La sfirșitul acestei 
luni (25—31) va avea loc în 
U.R.SS. prima ediție a Dina- 
moviadei de gimnastică pentru 
juniori.

SPORTIVI ROMÂNI LA INTERNAȚIONALELE 
DE TENIS DE MASĂ ALE POLONIEI

(Continuare In pag. 2-3)

Aseară au plecat spre Craco
via sportivii români care vor 
participa. între 22 și 24 octom
brie. la Campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
Poloniei. Echipa de băieți este 
alcătuită din Cristinel Roma- 
nescu (Gloria Buzău). Ștefan 
Moraru (Progresul Buc.) și Io
sif Bohm (C.S.M. Cluj-Napoca), 
iar cea de fete din Eva Fe- 
renezi și Maria Păun (ambele 
de la C.S. Arad). Antrenor —

Emil Prokopetz. Deplasarea lui 
Moraru, mai ales, și a lui Ro
maneses la un asemenea con
curs. după evoluții nesatisfă
cătoare în ultimele competiții 
internaționale sau interne, este 
justificată de federație prin do
rința de a se putea convinge 
asupra stadiului lor actual de 
pregătire si posibilității menți
nerii lor în evidenta lotului re
publicam.

în prima manșă a derbyului „Cupei României11 la hochei

Apărarea lui Schalke 04 respinge, prin Fichtel, un atac al Spor
tului studențesc Foto : D. NEAGU

partidei), Sportul studen
țesc a trebuit, pînă la urmă, 
să se recunoască învins în pri
ma manșă a întîlnirii sale cu 
Schalke 04. O înfrîngere care
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Meciul a avut aspecte dia
metral opuse în cele două re
prize.

Prima a aparținut bucurește- 
nilor, de o manieră categorică, 
atit ca dominare teritorială cit 
și ca ocazii de gol. Pentru a 
ilustra această afirmație, să no
tăm că Sportul studențesc a șu
tat la poartă de 12 ori, față de 
numai 2 șuturi, ale lui Schalke 
04 (1). și că în minutele 4, 
13, 18 și 36, Vlad, Cassai — 
de două ori. și O. Iones- 
cu s-au găsit în bune situa
ții de a înscrie. Ocazia de 
gol maximă, veritabil „moment 
psihologic" al jocului — îndrăz
nim să spunem — a fost însă 
penaltyul din min. 26, acordat 
în urma unui henț în careu co
mis de Riissmann. și ratat de

STEAUA A ÎNTRECUT CU 5-1 PE DINAMO

De azi, la Timișoara

Numeroși bucureșteni au luat 
ieri după amiază drumul patinoa
rului „23 August" pentru a asis
ta la prima manșă a derbyului 
de hochei Steaua—Dinamo, din 
cadrul turneului final al „Cu
pei României". Așteptările lor 
au fost în bună măsură satis
făcute, hocheiștii din cele două 
echipe fruntașe realizînd în cea 
mai mare parte a timpului un 
joc dinamic, aprig disputat, în- 
tr-un ritm foarte rapid. în fi
nal, Steaua a obținut o netă și 
meritată victorie : 5—1 (2—0,
2—0, 1—1). Au marcat : Caza- 
cu 2, Olenîci 2, Mikloș 1 pen
tru Steaua și Costea pentru Di- 
naimo. Au arbitrat: O. Barbu și 
A. Balint.

CAMPIONATELE DE CANOTAJ-FOND
Ultimul act din activitatea 

competițională internă la cano
taj se va consuma, începînd de 
astăzi, pe Bega, cu desfășurarea 
campionatelor republicane de 
fond. Tradiționala întrecere, 
care va reuni vîslași și rameri 
din întreaga țară, programează 
— timp de trei zile — urmă

toarele curse finale : juniori : 
schif simplu, 2 vîsle, 2 rame 
și 4-1-1 rame ; junioare : sim
plu, 2 rame și 4 vîsle ; tine
ret : simplu și 2 rame ; se
nioare și seniori : toate pro
bele incluse la Jocurile Olim
pice (bineînțeles, pe distanțele 
fondului).

în deschidere, am urmărit 
un meci agreabil, în care S.C.M. 
Ciuc a învins, conform așteptă
rilor, pe Dunărea Galați cu 
9—2 (3—1, 2—0, 4—1). Practi- 
cînd un joc mult îmbunătățit 
față de anul trecut, mai rapid, 
mai agresiv și mai bine în
chegat din punct de vedere teh
nic, hocheiștii din M. Ciuc au 
dominat majoritatea timpului. 
El nu au putut fructifica însă 
numeroasele ocazii de care au

Dumitraș. respinge una din numeroasele acțiuni de atac la poarta 
dinamoviștilor Foto : N. DRAGOȘ

beneficiat, din cauza unei inex
plicabile pripeli în fața porții 
adverse. Mai tînăra și mai pu
țin experimentata formație din 
Galați și-a făcut datoria, apă- 
rîndu-se cu mult curaj și con- 
traatacînd uneori destul de vi
guros. Au marcat : Prakab (2), 
Texe (2), Antal (2), Orvath, 
Peter, Bașa pentru S.C.M. Ciuc,

Iordan și Kerciu pentru Du
nărea.

Astăzi începe returul turneu
lui final al „Cupei României”, 
care programează în prima e- 
tapă partidele : Steaua — Du
nărea. ora 16 și Dinamo Bucu
rești — S.C.M. Ciuc ora 18,30.

Călin ANTONESCU



ta Școala sportivă nr 2 Constanța
t=

0 SECȚIE FRUNTAȘĂ LA LUPTE LIBERE
Cu doi ani în urmă, remar

cam progresele deosebite ale 
tinerilor luptători constănțeni 
la stilul greco-romane, cițiva 
dintre elevii antrenorului C. 
Ofițereseu reușind să se im
pună într-o serie de compe
tiții interne și internaționale. 
Am cunoscut atunci și un alt 
antrenor de lupte al Șc. sp. nr. 
2 din Constanța, Ion Ludu. Se 
ocupa, de puțină 
inițierea elevilor în tainele lup
telor libere și, la 
nu se putea lăuda cu succese. 
Dar, ne-a mărturisit ambiția sa 
ca. după puțină vreme, să se 
vorbească la fel de frumos și 
despre grupa de lupte libere a 
școlii constănțene.

Zilele trecute, am 
nou secția de lupte 
2 din Constanța. In 
prezenți mai mult 
tineri luptători, dar, 
două grupe de libere (antre
nori Ion Ludu și Gelar Fenzi) 
activează aproape 140 de copii 
și juniori.

De data aceasta, antrenorul 
I. Ludu ne-a inlîmpinat zîm- 
bind, amintindu-ne de promi
siunea pe care ne-o făcuse. 
Dintr-un caiet, în care erau 
înregistrate rezultatele elevilor 
săi în competițiile interne și 
internaționale, a început să în
șire „isprăvile” luptătorilor 
constănțeni. Le-am reținut pe 
cele care ni s-au părut mai 
semnificative : la finala campio
natelor individuale de juniori 
mici luptătorii constănțeni au 
obținut un titlu republican, 
două locuri doi, un loc trei și 
alte trei locuri IV—VI ; echipa 
Șc. sp. nr. 2 din 
situat pe primul 
mentul pe țară 
mari, în aceeași 
levii antrenorului Ludu au ob
ținut două locuri doi, un loc 
trei, alți patru sportivi clasîn- 
du-se pe poziții fruntașe, luptă
torii constănțeni ocupînd locul

vreme, de

ora aceea.

vizitat din 
a Șc. sp. 
sală erau 

de 40 de 
în cele

III în clasamentul pe cluburi 
și asociații ; trei sportivi antre
nați de Ion Ludu au fost se
lecționați în lotul național de 
juniori, iar alți șase activează 
în prima Divizie, la I.C.H. Hi
drotehnica Constanța ; în rîn- 
dul învingătorilor la Concursul 
internațional al României, dis
putat în acest an Ia Constanța, 
s-a numărat și unul dintre e- 
levii lui I. Ludu — Constan
tin Mândilă, selecționat apoi 
in echipa olimpică pentru J.O. 
de la Montreal !

Este frumos acest buchet de 
performanțe ale luptătorilor de 
la Șc. sp- 2 Constanța. Munca 
plină de pasiune și pricepere 
a acestui tînăr antrenor, spri
jinul acordat luptelor de con
ducerea școlii (director G. Pa- 
trichi), au făcut ca numai în 
cițiva ani, secția respectivă să

ETAPA DE ZONA A CAMPIONATULUI NAȚIONAL
SAU „TURNEUL MEDIOCRITĂȚILOR" LA BOX?

orice boxer român 
importantă competiție 
este campionatul na-

Pentru 
cea mai 
a anului 
țional. Acest eveniment pugi
listic permite trecerea în re
vistă anuală a celor mai buni 
boxeri ai țării. A primi titlul, 
tricoul și centura de campion 
este motiv de mîndrie pentru 
toți sportivii.

Ca de obicei, campionatul pe 
1976 a fost prevăzut a se des
fășura în mai multe etape, cea 
finală (7—14 noiembrie) fiind 
precedată de ultima fază de 
selecție : etapa zonelor. Cam
pionii celor 39 de județe și ai 
municipiului București au fost 
repartizați în 4 centre (Reșița, 
Oradea, Brașov și Iași), cîști
gătorii fazei de zonă urmînd 
să se califice pentru finalele 
de la București. Buna intenție 
a Federației române de box a 
vizat crearea unui număr mare 
de finaliști, pentru ca la ul
tima fază, de la București, 
candidații la titlurile de cam
pioni să 
marilor 
nale — 
deasă a 
ajunge la victoria finală»

Acestea au fost premisele.- 
Relatările redactorilor și co
respondenților noștri de la fața 
locului arată, din păcate, că 
bunele intenții nu sînt sufi
ciente pentru a duce la rezul-

fie nevoiți — aidoma 
competiții internațio- 
să treacă prin sita 

multor meciuri pînă a

in 
înConstanța s-a 

loc în clasa- 
; la juniori 
competiție e-

va 
în

LOCROSURILE
se 

oct. 
sportiv 
31 oct. 

startul 
competiție

Următorul ciclocros 
desfășura duminică 24 
organizarea clubului 
Olimpia, după care, la 
sportivii vor lua 
Cupa Steaua,
cadrul căreia vor fi desemnați 
campionii municipiului la ci
clocros. La capătul acestor dis
pute. la 7 noiembrie, cicliștii 
din întreaga tară se vor reuni 
la Poiana Brașov. unde ur
mează să se desfășoare Cam
pionatele naționale.

BOG

co

DACA STRĂDANIILE
(Urmare din pag. 1)

rea unor jocuri de volei, tenis, 
handbal. Dar. în notă discor
dantă. terenul de joacă de ală
turi. Spiritul gospodăresc, lasă, 
din nou. de dorit.

Pentru că am amintit de a- 
ceasta. să notăm si faptul că 
în cartierul Calea București, se 
află, de asemenea, o bază bi- 
tuminată. dar. la fel. lăsată la 
voia întîmplării. în fata blocu
lui B2 din același cartier, cetă
țenii se mulțumesc să priveas
că cu nepăsare la faptul că 
aparatele instalate pefitru joa-

ca copiilor sînt într-un pronun
țat stadiu de degradare.

Zi de zi se alocă importante 
fonduri pentru ca zonele de 
locuit să arate cît mai frumos, 
ca cetățenii să se simtă cît mai 
bine. Tocmai de aceea lor le 
revine. în primul rînd. sarcina 
de a sprijini municipalitatea în 
acțiunile gospodărești-edilitare. 
Dar. după cum am văzut in 
multe locuri din cartierele Cra- 
iovei. acest sprijin este aproa
pe inexistent. „Este regretabil 
— ne spunea C. Bogdan, secre
tar al C.J.E.F.S., care ne-a în
soțit în această vizită — că ne
păsarea cetățenilor duce Ia iro-

care

țațele scontate. Etapa de zonă 
— în toate cele 4 centre — a 
dezvăluit trăsături comune : 
participare redusă, uneori sim
bolică (doar 40 de boxeri la 
Iași) ; județe care au absentat 
(Alba, Neamț, Bistrița, Suceava, 
Ilfov) ; număr foarte mic de 
spectatori (abia 400 la finalele 
de la Brașov) ; valoare scăzută 
a participanților ; numeroase 
calificări în lipsă de adversari 
(deci, practic, sportivi care fără 
să fi disputat vreun meci — 
nici măcar pentru a deveni 
campionul județului — se tre
zesc propulsați direct în tur
neul final de la București !).

în aceste condiții sîntem da
tori să punem sub semnul în
trebării întreg sistemul de or
ganizare a campionatului na
țional. Dacă sub raportul veri
ficării pregătirii boxerilor se
niori, după cum s-a văzut, reu
șita 
toate 
eșec 
Cum 
spre 
tide 
slab

Una din cauzele acestei situa
ții trebuie căutată în prevede
rea restrictivă din regulament 
care exceptează de la etapa de 
zonă nu numai pe maeștrii e- 
meriți șl maeștrii sportului sau 
pe boxerii de clasă internațio
nală, ci și pe pugiliștii de ca
tegoria I. Atunci ce mai re
prezintă faza de zonă, dacă nu 
un „turneu al mediocrităților", 
un prilej, lipsit de orice efica
citate, de a lăsa pe cei slabi

este minimă, atunci la 
acestea se adaugă și un 
pe plan propagandistic, 
îi îndemnăm pe oameni 

box, dacă le oferim par- 
sau gale întregi de foarte 
nivel ?

să se bată între ei ? Se pare 
că acest sistem este agreat de 
unii antrenori de la secțiile 
prea puțin dotate, care — în 
condiții absolut artificiale — 
pot, prin forța hazardului și 
nu a valorii elevilor lor, să-și 
asigure o călătorie la finalele 
din Capitală.

Considerăm că tehnicienii fe
derației sînt datori să revizu
iască modalitățile de desfășu
rare a campionatului național 
de seniori, pentru a transforma 
această mare competiție internă 
într-o adevărată sărbătoare — 
cu virtuți propagandistice — 
pentru sportul pugilatului. în 
acest scop — dar mai ales pen- 

pentru 
provin- 
la faza 
ori toți

tru a spori interesul 
box în diverse centre 
ciale — este necesar ca 
de - zonă să fie incluși 
boxerii candidați la finale, fără 
excepție — ceea ce ar răspunde 
unei cerințe de echitate spor
tivă tradițională — ori cel pu
țin și boxerii de categoria I. 
Ar putea fi luată în discuție 
— pentru lărgirea activității 
pugilistice — o fază prealabilă 
inter-județeană (in 8 centre), 
cîștigătorii urmînd să se ală
ture celorlalți calificați, de 
drept, la etapa de zonă. La ur
ma urmei, scopul final este 
îmbogățirea calendarului pen
tru marea masă a boxerilor 
noștri, ameliorarea simțitoare a 
pregătirii lor prin competiții și 
selectarea celor mai buni prin 
teste succesive (fără „senatori 
de drept", pe cît posibil 1).

Victor BĂNCIULESCU
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In Divizia A la handbal

IZ ECHIPE, DAR JUCĂTOARE PENTRU V

fotbaliștii, opt echipe, 
revenind formației 

care a învins în fina- 
9—2 echipa Automobi- 
curînd urmează să in- 

concurs handbaliștil

sirea unor instalații în 
s-au investit muncă, pricepere, 
pasiune și, nu in ultimul rind, 
însemnate fonduri".
sugerăm organelor 
multă intransigentă : 
menea abateri de 
de conduită civică.

în final o ultimă însemnare 
din carnetul de reporter : bi- 
tuminarea curților școlilor, ac
țiune care se apropie de final, 
a permis transformarea acestora 
în locuri care polarizează acti
vitatea sportivă a unor cvarta
le de blocuri, aici avind Ioc nu 
numai orele de educație fizică, 
dar și alte întreceri Ia care par
ticipă numeroși copii.

Recentul nostru raid-anchetă 
a scos în evidență faptul că 
municipalitatea și-a onorat a- 
proape toate promisiunile — 
unele sînt în curs de materia
lizare —, dar că. fapt subliniat 
si în articolul precedent, cetă
țenii ar trebui să vină mai mult 
în întimninarea eforturilor edi
lilor craioveni.

. De aceea 
locale mai 

fată de ase- 
la normele

C1MPULUNG MUS- 
au început întrecerile 

competiției omagiale „Cupa 
Independenței”, inițiată de or
ganul orășenesc de educație 
fizică și sport. Primii au luat 
startul ”
trofeul 
Știința, 
lâ, cu 
Iul. în 
tre în __ ___  T._
• ÎN INCINTA Grupului șco
lar agricol din Roșiorii de 
Vede s-a amenajat o cochetă 
bază sportivă care are tere
nuri de handbal, baschet și 
volei. în desfășurarea activi
tății, sportivii de aici âu tot 
sprijinul corpului didactic, în 
frunte cu directorul adjunct, 
Ion Constantinescu a ECHIPA 
DE HALTERE Șoimii Sibiu a 
cîștigat primul loc la concursul 
dotat cu „Cupa Cibinium”, la 
care au evoluat și halterofili 
de la Rapid Arad, Electro
motor Timișoara și C.S.M. Si
biu. Cu acest prilej a reintrat 
în activitatea competițională, 
după o absență de un an, 
maestrul sportului V. Deac de 
la C.S.M. Sibiu • ÎN MAJO
RITATEA liceelor și școlilor 
generale din județul Ilfov s-au 
organizat recent întreceri de 
selecție pentru atletism. « 
PESTE 100 DE CONCURENȚI 
din București, ț Iași, Suceava,

Fără îndoială. „barometrul" 
valorii unui sport îl reprezintă 
— în cazul jocurilor — Divizia 
A. Nivelul disputelor, calitatea 
jocului, pregătirea tehnico-tac- 
tică și fizică a sportivilor, nu
mărul jucătorilor și jucătoare
lor care participă efectiv la 
desfășurarea întrecerilor — iată 
numai cîteva din elementele pe 
care seismograful valorii le 
înregistrează si care determină 
progresul (sau regresul) unei 
discipline. Implicațiile în re
prezentarea pe plan internatio
nal sint directe.

Așa stînd lucrurile, să ve
dem. acum după consumarea 
a mai bine de jumătate din 
primul tur al Diviziei A. cum 
stau lucrurile în campionatul 
feminin. Despre valoarea jocu
rilor am mai scris si dacă ni
velul exigentelor n-a fost a- 
tins nici pe departe, cauzele 
trebuie căutate si în loturile 
extrem de restrinse de care 
dispun formațiile divizionare.

In prima divizie activează 12 
echipe feminine. Fiecare din
tre ele are obligația să dis
pună de un lot de 16 jucătoare, 
din care 12 pot fi incluse pe 
foaia de arbitrai a unei par
tide oficiale. Avem la redacție 
o parte din copiile foilor de 
arbitraj din acest tur de cam
pionat. Reiese din ele că Uni
versitatea București înscrie de 
obicei 10 jucătoare (folosind în 
mod curent doar 7). Textila 
Buhuși la fel. Mureșul Tg. Mu
reș și Universitatea Timișoara 
doar cite 9. iar altele cite 11. 
Așadar, divizionarele A nu 
numai că nu au lotul din care 
să-și selecționeze cele 
toare pentru meci, dar 
mai multe cazuri) nu 
truni nici numărul de 
solicitat de o întîlnire
Motiv pentru care unii antre
nori încep si încheie jocul cu 
aceleași 7 jucătoare, extenuîn- 
du-le și prin oboseală supunîn- 
du-le accidentărilor. Lipsa de

12 jucă- 
(în cele 
not în- 
snortive 
oficială.

preocui 
promov 
se rep 
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STEAUA - RELONUL SĂVINEȘTI 25-17
Meciul restanță din etapa 

a IlI-a, dintre Steaua și Relo
nul Săvinești, s-a disputat 
marți după-amiază pe terenul 
din complexul sportiv Steaua. 
Vremea nefavorabilă (vînt și 
frig) a anulat multe din vir
tuțile unui meci de handbal în 
care evoluau numeroși inter
naționali. Victoria a revenit 
detașat campioanei tării: Steaua

Focșani și Galați au onorat 
cu prezența lor prima ediție a 
„Memorialului Ștefan Balin” 
la lupte greco-romane, ce a 
avut loc zilele trecute la Ga
lați e IN ORGANIZAREA 
Consiliului județean Dîmbovița 
al sindicatelor, la Tîrgoviște 
s-a desfășurat competiția do
tată cu „Cupa Femina” la

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

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

atletism, popice, tenis de 
masă și volei. Au fost pre
zente numeroase fete din di
ferite localități ale județului. 
• „CUPA CAMPIONILOR A- 
SOCIATIILOR SPORTIVE DIN 
JUDEȚUL BRAȘOV" la fotbal 
a revenit anul acesta echipei 
Precizia Săcele de la între
prinderea Electroprecizia, care 
a depășit în finală cu 1—0 pe 
Carpați Brașov, echipa între
prinderii nr. 2. • IN PARCUL

BASCF
lin : Să 
Construe 
Letea B; 
112—58 (
Olimpia

— Relonul Săvinești 25—17
(11—9). Au marcat : Birtalan
6. Neagu 6, Dan Petru 4, Kic- 
sid 2, Stocki 2 Voina 2. Iones-P
.... 4 4 _• 4 ... 70' (48—3cu 1, Gațu 1 și Roșu 1 — pen
tru Steaua. D. Samson 6. Dan- 
du 3. Zaharia 3. M. Samson 2, 
Dănilă 1. Zamfir 1 și Drăghici 
1 — pentru Relonul Săvinești. 
Au arbitrat : I. Radulescu și I. 
Nicolae (Ploiești).

MONUMENT DIN BRAlLA 
peste 300 de atleți s-au între
cut la „Crosul tinerilor coope
ratori” organizat de’ A.S. Voin
ța din localitate. Au terminat 
cursa pe primul loc irina Bu- 
șurca (Coop. Viitorul) și 
Gheorghe Gutman (Coop. 
Tehno-casnica). a PRIMA E- • 
TAPA a ediției inaugurale a 
campionatului județean Bihor 
la lupte greco-romane pentru 
copii s-a desfășurat duminică 
în orașul Marghita. Pe primul 
loc s-a clasat echipa Bihorea
na Marghita, antrenată de 
prof. D. Silaghi și I. Moca. 
Sportivii de la Bihoreana au 
cîștigat 9 locuri i la cele 12 
categorii de greutate a DU
MINICA, pe stadionul Delta 
din Tulcea, cu tot timpul ne
favorabil, peste 500 de viitori 
atleți, din cele 13 centre de 
selecție ale județului, au par
ticipat la un reușit trial. S-au 
evidențiat centrele de selecție 
din Isaccea, izvoarele, Horia, 
Sarighiol de Deal precum și 
unitățile școlare tulcene, Li
ceul nr. 2, Liceul „Spiru Ha- 
ret“, școala sportivă și Școala 
generală nr. 3.

CORESPONDENȚI : P. 
teoiu, T. Negulcscu, I. 
cu, D. Moraru-Slivna, 
riopol, M. Avanu, C.
G. Rizu, A. Pașcalău și 
Topolschi.
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MARGINALII LA
UN DERBY CARE A CO

RESPUNS așteptărilor. 
Confruntarea dintre F.C. Brăi
la și C.S.U. Galați — conside
rată pe bună dreptate ca der- 
by-ul etapei în seria I — a 
corespuns așteptărilor. în ciuda 
faptului că 
multe grade 
tea un vînt 
de brăileni

atmo- 
asista 

ce re- 
Si gă-

termometrul arăta 
sub zero si că bă- 
puternic. cîteva mii 
au înfruntat cu 

stoicism aceste condiții
sferice vitrege pentru a 
la meci și ei nu au avut 
greta. Atît brăilenii. cit 
lătenii s-au străduit și — spre 
lauda lor — au reușit să ofere 
un joc plăcut, de bună calita
te. cu faze dramatice la ambele 
porti si un final... fierbinte. 
F.C. Brăila (antrenor : N. Tă- 
taru) a practicat un fotbal di
namic. cu acțiuni în viteză, cu 
pătrunderi rapide pe aripi. De 
partea cealaltă. C.S.U. Galați 
a jucat tipic echipelor în de
plasare : ermetic în apărare, 
cu contraatacuri foarte pericu
loase. în special prin „spiridu- 
șul" Cramer și impetuosul Ma
rinescu ; cei doi atacanți au și 
înscris, de 
petilor : în 
în min. 88 
partidei a 
dramatic : văzindu-se în situa
ția de a pierde meciul, deși au 
condus cu 1—0 (gol splendid 
înscris de Prepurgel în min. 
23). brăilenii s-au aruncat lite
ralmente în atac și au reușit 
să obțină o nesperată, dar me
ritată. egalitate prin Ologu 
(min. 90). Partida s-a bucurat 
de un bun arbitrai prestat de 
hunedoreanul V. Tătar. (Aurel 
PĂPĂDIE).

experiența și-a spus 
CUVÎNTUL. Desigur că în pro
gramul etapei a IX-a „capul de 
afiș” l-a deținut în seria a Il-a, 
meciul Voința București —C.S. 
Tîrgoviște. întîlnirea. desfășu
rată pe o vreme neprielnică, a 
oferit multe momente specta
culoase. în care oaspeții s-au 
arătat mai bine pregătiți fizic 
și tehnic. Dar atu-ul elevilor 
antrenorului N. Proca a con
stat în experiența competitio- 
nală a unor jucători ca Neagu, 
Furnică. Sava și Gheorghe. Tîr- 
goviștenii au fost tot timpul 
preocupați de construirea cit 
mai multor acțiuni ofensive, 
punind astfel deseori în peri
col poarta lui Crăciun. Deși 
unicul gol a fost realizat din
tr-o fază fixă (în min. 34 Nea
gu a transformat o lovitură li
beră de la aproximativ 25 de

altfel, golurile oas- 
min. 32 (Cramer) și 
(Marinescu). Finalul 
fost de-a dreptul

SPORTURILE
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X3-3, 
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ău 49—3, Po- 
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Balș 
Con- 

Moto- 
Timl-

ETAPA DIVIZIEI B
în spe- 
a avut

metri). C.S. Tîrgoviște. 
cial în finului partidei, 
posibilitatea să-și mărească a- 
vantajul. însă portarul Crăciun 
a intervenit foarte sigur. Bucu- 
reștenii au încercat să străpun
gă apărarea adversă prin ac
țiuni individuale. însă de aceas
tă dată Costache. Danciu. Mol
dovan și Decu au acționat mai 
lent si au șutat rareori la poar
tă. Victoria realizată de C. S. 
Tîrgoviște a dus la schimbarea 
liderului : Voința, care se afla 
în fruntea clasamentului încă 
din etapa a IV-a a cedat locul 
echipei Steagul roșu Brașov, 
C.S. Tîrgoviște fiind acum pe 
poziția a doua, cu același nu
măr de puncte (13) ca și for
mația brașoveană. Foarte bun 
arbitrajul lui T. Balanovici 
(Iași). (V. POMPILIU).

VICTORIE MERITATĂ. La 
Brad, peste 1 500 de spectatori 
au fost 
unei ploi __ _ _____
derby a seriei a IlI-a ' dintre 
formația gazdă. Aurul, și pu
ternica formație a feroviarilor 
timișoreni. Terenul alunecos și 
vremea rea nu au împiedicat 
cele două combatante să desfă
șoare un joc atractiv, cu faze 
spectaculoase. demonstrînd o 
bună pregătire fizică și tehni
că. Echipa tînărului antrenor 
Dumitru Borcău s-a acomodat 
mai ușor 
terenului, 
tuatii de 
echipei l-a constituit linia me
diană (Stingă — Ghiță — 
Ceaușu) care a susținut în per
manentă atacul cu mingi utile. 
Golul înscris de Ghiță (min. 
15). cu capul, și autogolul lui 
Volaru (min. 58) au venit să 
încununeze efortul colectiv al 
formației gazdă care, asa cum 
spuneau cîtiva spectatori la 
sfîrșitul partidei, a făcut unul 
din cele mai bune meciuri ale 
sale. Oaspeții au dat o bună 
replică, dar startul mai greoi 
i-a obligat la o apărare aglo
merată. Contraatacul, arma lor 
de bază, nu a funcționat ca 
altădată. La aceasta s-a adău
gat și forma deosebit de slabă 
a portarului Suciu. care a gre
șit la ambele goluri. Partida s-a 
bucurat de un 
stat de Gh. 
Ia linie de N. 
nită (toti din 
rin SANDU).

prezenți 
dese -

— în ciuda 
la partida

cu condițiile grele ale 
creîndu-și bune si- 

gol. Punctul forte al

bun arbitraj pre- 
Vasilescu, ajutat 
Suciu si Al. Io- 
Bucuresti). (Flo-

Ieri,
In meciul
• Radu

la Ploiești,
echipelor de tineret ROMÂNIA - POLONIA 2-1 (1-0)

II și Vrînceanu, autorii Ralurilor iormațici noastre • In minutul
84 Radu îl a ratat un penally

Min. 36 : Radu II trimite mingea pe lingă poarta oaspeților, ratind - - — BAGEACuna dintre cele mai mari ocazii ale

Doar 300 de iubitori ai fotba
lului din Ploiești au asistat 
ieri, pe o vreme friguroasă, la 
meciul echipelor de tineret (21 
de ani) ale României și Polo
niei. A fost o partidă fără prea 
multe virtuți, cu puține faze 
clare de poartă, îndeosebi în 
prima sa parte. Echipa noastră 
a dominat, a atacat și cu fun
dașii laterali, dar de pe „ram
pa" trio-ului de mijlocași au 
plecat extrem de multe pase 
greșite sau transmise cu întîr- 
ziere. Abia în min. 30 am no
tat prima acțiune mai viguroasă 
a tinerilor noștri „tricolori", 
încheiată însă cu un șut slab al 
lui Augustin. După această oca
zie, echipa s-a mai... dezmor
țit și, în min. 36, Pisău și Ra
du II, singuri doar cu portarul 
advers în față, au ratat deschi
derea scorului. Presiunea la 
poarta lui Kostrzena a crescut, 
dar abia în ultimele secunde 
ale reprizei echipa noastră a 
reușit să înscrie : Irimescu a 
executat puternic o lovitură li
beră de la circa 35 m, Kos
trzena nu a putut reține, Pisău 
a țișnit, a centrat și RADU II 
a trimis balonul in poarta goală.

După pauză, fortificată moral 
de golul marcat în min. 45. 
echipa noastră a avut — ca și 
în partida cu Cehoslovacia, de 
la Drobeta Tr. Severin — 20 
de minute de joc bun. în min. 
53, VRÎNCEANU a majorat 
scorul dintr-o excelentă centra
re a lui Tilihoi, după care a 
urmat, din păcate, aceeași... 
obișnuită suită de mari ratări, 
datorate unei insuficiente con
centrări în momentul finaliză-

NOTE

ANTONESCU LA UN FRUMOS JUBILEU

meciului Foto : V.

rii. Radu
(min. 57
(min. 65) 
ideale dar, de fiecare dată, 
au apreciat greșit traiectoria șu-

II (min.
și 62) si
s-au aflat în poziții , 

ei

54), Pisău 
Vrînceanu

tului. Și a venit replica oaspe
ților, prin cel mai bun jucător 
al lor, mijlocașul KUPCEWICZ. 
în min. 68, el a șutat in bara 
transversală. La atacul urmă
tor, însă, n-a mai greșit ținta 
și scorul a devenit 2—1.

Spre finalul meciului, pe con
traatac. echipa noastră a avut 
marea șansă a lui 3—1, dar în 
min. 84 Radu II a ratat o lo
vitură de la 11 m. acordată la 
un fault clar, în careu, al lui 
Dziuba asupra Iui Vrînceanu.

Arbitrul N. Cursaru (Ploiești) 
a condus bine următoarele for
mații :

ROMANIA: Lung— TILIHOI, 
Zahiu, Stancu, BĂRBULESCU 
—Agiu (min. 55 Surenghin), Au
gustin (min. 40 Șt. Petcu), Iri- 
mescu—PISAU, Radu II, VRÎN
CEANU.

POLONIA : Kostrzena—Katie- 
tek, Dziuba, WOJTOWICZ, Gje- 
skawiak—Kubelski (min- 62 Dzc- 
binski), KUPCEWICZ, Milcwskl 
(min. 76 Janduda)—Baran, Ken- 
sy, Lonka (min. 46 NOWAK).

Laurențiu DUMITRESCU

SPORTUL STUDENȚESC - SCHALKE 04y

(Urmare din pag. 1)

P. Burcin, S. Beu, I. Ioana, S. 
Ionescu, C. Gruia, I. Mindrescu, 
D. Diaconescu).
TENIS RETURUL DIVIZIEI 
DF MA^A A a Programat du-i minică întrecerile
primei etape. S-au înregistrat
următoarele rezultate : C. ~
Arad II — C. S. Arad
6—3, Progresul București 
Gloria Buzău 7—2 Si C.S.M. Cluj- 
Napoca — Spartac București 6—3 
la feminin, Comerțul Tg. Mureș — 
Universitatea Craiova 5—12, Pro
gresul București — Gloria Buzău 
14—3 și C.S.M. Cluj-Napoca — 
Locomotiva București 13—4 la
masculin. în seria a Il-a : Con
structorul Hunedoara — 
Craiova 8—9, Politehnica 
rești — Sc. sp. Odorhei. 
(Corespondenți : I. Vlad, I. 
I. Lespuc, I. Ioana).
VOI FI ÎN divizia b.

1 ÎNREGISTRAT

S. 
I

Șc. sp. 
Bucu- 

13—4. 
Păuș,

S-AU 
urmă

toarele rezultate : masculin: Elec
tra — C.S.M. Suceava 0—3, Cal
culatorul — I.E.F.S. 3—1, I.T.B. — 
C.F.R. 2—3, Grivița Roșie — C.S.U. 
Pitești 3—0, „U“ Cluj-Napoca — 
Politehnica Iași 3—1, Metalul Hu
nedoara — Progresul București 
1—3, SARO Tîrgoviște — C.S.U. 
Brașov 3—0 (neprezentare), Fo- 
resta Arad — Steaua Roșie Zalău 
3—0, C.S. Vîlcea — Voința Alba 
Iulia 2—3, Medicina Timișoara — 
Relonul Săvinești 3—2, Oțelul Or. 
Dr. Petru Groza — Dinamo Brăila 
3—0 ; feminin : Medicina — Dra
pelul Roșu Sibiu 3—0, Universita
tea — G.I.G.C.L. Brașov 3—1, 
I.T.B. — Olimpia Oradea 3—1, Fla
căra Roșie — Spartac 2—3, 
C.P.B. — „U“ Cluj-Napoca 3—2, 
Electronica — C.S. Zalău 0—3, Fa
rul — Silvania Ș. Silvaniei 3—0, 
Chimpex Constanța — Dacia Pi
tești 3—0, C.S.U. Tg. Mureș — 
C.S. Rm. Vîlcea 3—2, Voința 
Craiova — Olimpia București 3—2, 
Constructorul Arad — Mondiala 
Satu Mare 3—1, Penicilina II 
Iași — Voința București 3—1. 
(CORESPONDENȚI : V. Săndules- 
cu, C. Toader, I. Pocol, I. Vlad, 
M. Avanu, P. Giornoiu, C. Crețu, 
M. Domitian, S. Nace, C. Albu, 
M. Vlădoianu, I. Hărduț, T. 
Tincă).

Duminică, înaintea partidei 
de la Constanța, căpitanul for
mației gazde. Dumitru 
nescu, a fost felicitat de 
ducerea clubului șl 
echipieri, de adversari și ar
bitri. Ajungea la al 300-lea 
joc în Divizia A. Pentru 
ternaționalul constănțean 
partide sub tricoul primei re
prezentative) jubileul are o 
semnificație suplimentară : 
Antonescu a disputat toate a- 
ceste îsHîlnlrl numai pentru 
un singur club, F.C. Constanța. 
Aici a debutat, la 15 februarie 
1967, în, prima divizie, aici îl 
găsim și acum. Iată și un fru
mos, dar, din păcate, destul 
de rar exemplu de fidelitate 
față de clubul consacrării.

La terminarea meciului, 
drumurile de plecare de la 
stadion ni s-au încrucișat. An
tonescu avea ochii în lacrimi : 
,,Sigur că doream o 
in această zi, ne-a 
Dar nu 
doare.

Anto- 
con- 

co-

in- 
(13

victorie 
zi, ne-a spus el. 

Wrîngerea în sine mă 
Adversarul nostru a

știut să joace așa cum trebuia 
in deplasare. Ceea ce mă 
doare e lipsa de ambiție, de 
entuziasm, a unor jucători 
care străbat tocmai apogeul 
carierei sportive. La 25—26 ani, 
mulți dintre fotbaliștii noștri 
socotesc că și-au făcut datoria. 
Au ajuns in Divizia A ? Asta 
este totul. Nu-i mai interesea
ză să progreseze, să se perfec
ționeze. La vîrsta asta eu mu
ream de necaz că n-am ajuns 
internațional. Și am muncit 
cit am putut ca să fiu selec
ționat in echipa națională..." 
Ne-a părăsit, apoi, internațio
nalul constănțean ; poate, din 
cuvintele lui, vor învăța ceva 
cei care au atîta de învățat I 
Să mai reamintim că el și-a 
onorat din plin. jubileul, mar- 
cind duminică ambele goluri 
ale gazdelor 2 N-am face decît 
să adăugăm un argument la 
seriozitatea și AMBIȚIA 
caracterizează toată 
sportivă a lui Dumitru 
nescu. (Ef. I.).

care 
cariera 

Anto-

EXEMPLUL LUI MULȚESCU

8

Duminică, la Petroșani, era 
o vreme rea. Ploua, era frig, 
bătea vîntul tare. Cu cîteva 
minute înaintea meciului 
Jiul — A.S.A. Tg. Mureș, me
dicul echipei locale a venit să 
ceară arbitrului C. Bărbulescu 
permisiunea ca Mulțescu să 
joace purtînd pe cap o căciu
lită de lînă. ,,E un caz aparte, 
a spus doctorul. Mulțescu a 
fost bolnav". Arbitrul a fost 
de acord, căci nu era ceva 
care să pericliteze integritatea 
corporală a adversarilor sau 
să lezeze bunacuviință. De ce 
a fost, totuși, nevoie de aceas
tă căciuliță ? Jn ultimele două 
săptămîni, Mulțescu a suferit 
de sinuzită acută și cu o zi 
înainte de meci i s-a făcut o 
nouă puncție, urmată de trata-

mentul adecvat. El se 
duminică mai bine, dar 
mea aspră îi putea 
din nou sănătatea. Așa s-a a- 
juns la soluția cu căciulită de 
lînă. Mulțescu o intrat pe te
ren, în cele din urmă, căci e- 
chipa, mai ales după infringe- 
rea cu Progresul, se afla în 
impas șl avea nevoie de el. Tar 
internaționalul din Petroșani a 
fost cel mai bun jucător de pe 
teren în acest meci. Mulțescu 
a lăsat o impresie excelentă 
tuturor, dar cel mai mult ne-a 
impresionat atașamentul său 
față de culorile clubului, 
xemplul lui de dăruire. care 
ar trebui urmat șt de alți jucă
tori, nu întotdeauna sensibili 
și aproape de nevoile echipe
lor lor. (Al. C.)

simțea
• vre- 

periclita

e-

vest-german. In fata jocului 
mai insistent al oaspeților, au 
ieșit acum la iveală carențele 
de formație ale Sportului stu
dențesc în această partidă. în 
care echipa noastră a apărut 
fără cite un titular în toate ce
le 3 compartimente : Ciugarin 
în linia de fund. Rădulescu la 
mijlocul terenului. M. Sandu 
în atac. Dacă adăugăm si vali
ditatea precară a lui O. Iones- 
cu. găsim unele explicații com
portării slabe de după pauză a 
echipei Sportul studențesc, mai 
confuză și mai fără nerv decît 
în ultimele meciuri de campio
nat. Cu toate acestea, nume
roasele greșeli individuale în 
apărare, ezitările și erorile de 
la mijloc, lipsa de vigoare și 
de decizie în sut din atac sînt 
constatări negative care au mai 
putină legătură cu indisponibi
litățile amintite. Scăderile în 
jocul echipei noastre au apă
rut în special după golul primit 
(în min. 58, Abramczik a șutat, 
Răducanu — surprins în afara 
porții — a respins și Fischer a 
reluat puternic, înscriind) si 
n-au mai putut fi eliminate pî- 
nă la fluierul final. Sportul 
studențesc a continuat să domi
ne teritorial dar. pe acest fond, 
n-a mai șutat la poartă decît 
de 4—5 ori (o singură ocazie 
reală de gol. Oct. Ionescu. min. 
62). în timp ce — prin contra
atacuri rapide. derutante — 
Schalke 04 a ajuns la 9 suturi 
la poartă, dintre caire cel puțin 
două (min. 53. cînd Răducanu 
a salvat „in extremis" cu pi
ciorul. la șutul lui Fischer, și 
min. 75. cînd același Răducanu 
a oprit șutul lui Bonghardtz) 
puteau fi goluri.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
DEBUTEAZĂ

IN „CUPA BALCANICĂ'*
La ediția din acest an a „Cu

pei Balcanice" inter-cluburi. ta
ra noastră este reprezentată de 
echipa Politehnica Timișoara, 
care a fost inclusă în prima 
grupă (competiția are două gru
pe). Prima întîlnire din grupă 
va avea loc la 10 noiembrie, la 
Sofia, cînd Politehnica va în- 
tîlni pe Slavia. în afara aces
tor două formații, din grupă 
mai face parte si echipa Altay 
Izmir, din Turcia.

Dincolo de greșelile reale ale 
echipei noastre în acest meci, 
de evoluția sa sub așteptări, 
trebuie să mai reținem — ca o 
constatare obiectivă — insufi
ciența valorică a lotului său, 
pentru că. iată. într-un meci 
international de valoarea și 
importanta celui de ieri, oame
nii de rezervă pe care i-a arun
cat în luptă, in final. Sportul 
studențesc, pentru a forța ega- 
larea. au fost doi... debutanti : 
Mihai Marian și Cătoi 1

In fata a 8 000 de spectatori, 
pe un teren bun si o vreme 
rece, arbitrul turc D. Babacan 
(la linie : O, Uner și E. Tun- 
cali) a condus foarte bine for
mațiile :

SPORTUL STUDENȚESC: 
Răducanu — Tănăsescu. Cazan, 
Grigore Manea — Munteanu 
(min. 87 Cătoi). Cassai — Gro- 
su (min. 70 Mihai Marian), 
Marica. O. Ionescu. Vlad.

SCHALKE 04 : Măriei —• 
— Thiele (min. 67 H. Kremer), 
Fichtel. Sobieray. Riissmann — 
Lutkebohmert. Abramczik. O- 
black — Bonghardtz (min. 88 
Gede). Fischer. Dubski.

ARBITRII MECIURILOR
DIN ETAPA A X-a A DIVIZIEI A11

A.S.A. TG. MUREȘ — DINÂ-jj 
MO : N. Cursaru, V. Gligores- 
cu (ambii din Ploiești) și E- 
Poka (Deva).

S.C. BACAU — UNIV. CRA
IOVA : C. Dinulescu, I. Puia 
și V. Murgășan (toti din Bucu
rești).

STEAUA — F. C. BIHOR 5 
Gh. Jucan (Mediaș). V. Tătar 
(Hunedoara) și N. Raab (Cim- 
pia Turzii).

POLITEHNICA TIMIȘOARA) 
— RAPID : C. Ghită, Gh. Racz 
și H. Nicolau (toți din Brașov)!

POLITEHNICA IAȘI — F.CJ 
CONSTANȚA : M. Popescu, IJ 
Pop și I. Dancu (toți din Bucu-j 
rești).

SPORTUL STUDENȚESC —l 
JIUL : I. Rus, I. Soos (ambii 
din Tg. Mureș) și T. Gaboș 
(Cluj-Napoca).

U.T.A. — F.C.M. REȘIȚA Si 
C. Manușaride, A. Ianuș și C. 
Ionită II (toti din București).

F.C. ARGEȘ — PROGRE
SUL : T. Andrei, P. Baban și 
I. Vintan (toți din Sibiu).

CORVINUL HUNEDOARA —t 
F.C.M. GALAȚI : C. Petrea. C.’ 
Ionită I și V. Măndescu (toți 
din București).

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 20 OCTOMBRIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.019.170 lei din care
297.627 lei report. Extragerea I : 
6 25 42 22 33 19. Extragerea a Il-a: 
44 39 15 12 2.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN

17 OCTOMBRIE 1976 :

Categoria 1 : (13 rezultate) — 1 
variantă — autoturism „Dacia 1300“. 
Categoria 2 : (12 rezultate) = 3,80

variante a 30.136 lei. Categoria 3 S 
(11 rezultate) = 64,25 variante a 
2.674 lei. REPORT CATEGORIA I: 
25.430 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ a fost obținut de DUMI
TRU PATRAȘ din Sighet, jud. 
Maramureș, (cat. 1), iar cîștigul 
de 30.136 lei jucat 100% a revenit 
participantului ALBU ARDE- 
LEANU, din Roșiorii de Vede 
(Cat. 2).

O NOUA TRAGERE LOTO 2, 
LA 24 OCTOMBRIE 1976

Cîștiguri minime de 100 și 200 lei 
Se cîștigă cu 2 numere din 4 și 

cu 3 din 12 extrase



Azi, in sala Floreasca, între 5 și 7 noiembrie

DINAMO - MACCABI TEL AVIV
ÎN C.C.E. LA BASCHET

în al doilea meci 
pe care-1 susține 
în ediția a 19-a a 
C.C.E., echipa mas
culină de baschet 
Dinamo întîlnește 
azi (sala Floreasca, 
ora . 19, în deschi
dere la ora 17,15 
are loc partida din
tre I-E.F.S. — se
nioare și Dinamo 
— juniori) pe cam
pioana Israelului, 
Maccabi Tel Aviv, 
în rîndul căreia e- 
voluează si jucăto
rul Alsic Perry 
(2,10 m) din S.U.A. 
(folosit numai în 
cadrul întîlnirilor 
din C.C.E.).

în întrecerea de 
azi vor fi utilizate 
următoarele lotur;' 
DINAMO : Diaeo- 
nescu (1,86 m),
Novac (1,97 m),
Popa (1,96 m),
Georgescu (2 m), 
Niculescu (1,91 m), 
Chivulescu (1,86 m), 
Uglai (1,94 m),Ca- 
raion (1,93 m),
Ivascenco (2 m), 
Fluturaș (1.86 m), 
David (1,97 m), Bra- 
boveanu (1,89 m); 
MACCABI : Silver

0 SEMIFINALĂ A „CUPEI CUPELOR" LA POLO 
PROGRAMATĂ LA CLUJ-NAPOCA

Așa cum am mai anunțat, 
între 5 și 7 noiembrie sînt 
programate întrecerile grupelor 
semifinale ale Cupei cupelor. 
Intr-o convorbire telefonică cu 
Joseph Dirnweber, secretarul 
E.W.P.C. (comisia de polo din 
cadrul Ligii europene de na- 
tație) am aflat orașele care vor 
găzdui partidele din această 
fază a prestigioasei competiții 
continentale, precum și repar
tizarea celor 8 semifinaliste în 
cele două grupe.

Una din aceste semifinale a 
fost atribuită țării noastre și 
de comun acord cu clubul Di
namo București s-a hotărît or
ganizarea ei la Cluj-Napoca, 
cu participarea echipelor M-G.U. 
Moscova, Canottieri Napoli, 
Cerno More Varna și Dinamo 
București. A doua semifinală 
va avea loc la Sibenik cu par
ticiparea formațiilor Primorje 
Rijeka, Den Robben (Olanda), 
Barcelonetta (Spania) și Olim- 
piakos Pireu.

O Dinamo București într-o grupă cu celelalte cîștigătoa- 
re ale întrecerilor preliminare, M.G.U. Moscova și Ca- 
nottieri Napoli • A 4-a participantă — Cerno Mor© 
Varna • Tsantas (Grecia) și Klisovici (Iugoslavia) — ar
bitri neutri pentru acest turneu • A doua semifinală va 

avea loc la Sibenik (Iugoslavia)
La turneul de la Cluj-Napoca 

au fost delegați arbitri neutri 
Tsantas (Grecia) și Klisovici 
(Iugoslavia), iar delegatul 
E.W.P.C. va fi Ante Lambașa 
(Iugoslavia), președintele aces
tui comitet.

★
Mîine sînt programate la 

Londra, Haga, Sofia și Worz- 
burg întrecerile preliminare ale 
C.C.E. la polo, în care sînt an
gajate 18 echipe. Campioana 
României, Rapid București, va 
evolua în grupa de la Haga 
alături de Zian Vitesse (O- 
landa). T-S.K.A. Moscova, S.K.E,

Stockholm și Ethnikos Pireu. 
Primele două clasate din a- 
ceastă grupă vor avea dreptul 
să participe în semifinale pro
gramate între 12 și 14 noiem
brie. Formația bucureșteană a 
deplasat la Haga un lot de 11 
jucători alcătuit din FI. Slăvei 
și P. Mureșan (portari). C. 
Rusu, A. Schervan, I. Slăvei, 
V. Țăranii, B. Bartolomeu, B. 
Băjenaru, I. Olac, I. Mustață 
și FI. Teodor, însoțiți de an
trenorul emerit C. Vasiliu și de 
arbitrul internațional N. Nico- 
laescu.

(2,02 m), Griffin
(1,85 m), Menkin 
(2 m), Brody (1,87 
m), Berkovitsch 
(1,92 m), Boatright 
(2,02 m), Arvesti
Schwartz (1,94 m), 
m), Perry (2,10 m). 
rile de săptămîna trecută : Si- 
nudyne Bologna — Dinamo 
77—68, Olympiakos Pireu — 
Maccabi 74—90.

Novac (recuperind) și Popa (nr. 15), doi 
din jucătorii care pot aduce echipei Dina
mo un aport hotăritor. Foto : Dragoș NEAGU

(1,87 m),
Arad (1,92 

. In meciu- Campionatul
național feminin

START IN SUITA MARILOR 
TURNEE FEMININE DE TENIS

PREGĂTIRI PENTRU

UNIVERSIADA

DE LA SOFIA
SOFIA (Agerpres). — La So

fia se desfășoară în aceste zile 
lucrările Comisiei executive a 
Federației internaționale a spor
tului universitar (F.I.S.U.). Pre
ședintele acestui for sportiv, 
Primo Nebiolo (Italia), îm
preună cu ceilalți delegați, au 
vizitat baze sportive din capi-, 
tala bulgară, care va găzdui în 
vara anului viitor întrecerile 
„Universiadei”, competiție poli
sportivă ce va reuni peste 4 000 
de participanți.

în Campionatul național fe
minin, în meci restanță desfă
șurat în Capitală între Politeh
nica și Universitatea Cluj-Na- 
poca, victoriile au fost împăr
țite. în prima zi, bucureștencele 
și-au depășit net adversarele și
au realizat scorul de 65—49
(35—31) ; în partida revanșă, 
clujencele au avut în repriza se
cundă o revenire puternică și, 
după ce au fost conduse cu
nouă puncte, au obținut succe
sul cu 74—72 (40—42).

Turneul internațional feminin 
de tenis de la Palm Springs 
(California), care începe astăzi, 
inaugurează o serie de, mari 
competiții rezervate celor mai 
bune jucătoare din lume. In 
cadrul acestei competiții, orga
nizată după sistemul „Marelui 
Premiu FILT“ pentru bărbați, 
sînt cuprinse o suită de turnee, 
printre care și cele de la Wim

bledon și Forest Hills. Cele mai 
bune 8 jucătoare ale clasamen
tului final, precum și primele 
patru perechi din proba de du
blu vor participa la un turneu 
final programat în toamna a- 
nului 1977. Principalele favorite 
ale turneului de la Palm Springs 
au fost desemnate Chris 
Evert, Billie Jean King și Vir
ginia Wade.

ȘAHIȘTI ROMÂNI LA TURNEUL 
DE SAH DIN R. D. G.

BERLIN, 20 (Agerpres). — 
Orașul Halle din R.D. Germa
nă găzduiește în aceste zile un 
festival șahist la care partici
pă jucători și jucătoare din 
U.R.S.S., Ungaria, România,

Cuba, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Polonia și R.D. Germană.

în runda a doua a turneului 
masculin, maestrul român Vo- 
lodea Vaisman l-a învins pe 
marele maestru maghiar Barc- 
zay, iar în turneul feminin, 
Lidia Jicman (România) a re
mizat cu Porubski (Ungaria).

EFECTELE

STEROIZILOR 

ANABOLIZANȚI
BARCELONA (Agerpres). — 

Referindu-se la măsurile adop
tate de Comitetul Internațional 
Olimpic care a retras medaliile 
olimpice de aur halterofililor 
Valentin Hristov și Zbigniew 
Kaczmarek pentru folosirea u- 
nor medicamente interzise (ste- 
roizi anabolizanți), dr. Eduardo 
Hay (Mexic), membru al Co
misiei medicale a C.I.O., a ară
tat că federațiile internaționale 
și C-I.O. nu trebuie să se li
miteze la sancțiuni, ci mai ales 
să desfășoare o activitate edu
cativă în rîndul practicanților. 
Sportivii trebuie să fie con
vinși că efectele steroizilor a- 
stipra performanței sînt pînă la 
urmă neînsemnate, căci masa 
musculară crescută prin acest 
tratament nu este contractilă, 
elastică, în schimb riscurile pe 
planul general al sănătății (ma
ladii - de. ficat etc.) sînt foarte 
mari — a declarat specialistul 
mexican.

JOCURILE SPORTIVE PANARABE
Proba de maraton care a înche

iat concursul de atletism din cadrul 
Jocurilor sportive panarabe de la 
Damasc a revenit atletului sirian 
Khalifa Oteich, urmat de sudanezii 
Yafi și Mahmoud. Atleții sirieni au 
mai cîștigat probele de decatlon și 
aruncarea suliței în timp ce spor
tivii sudanezi au obținut victoria la

1 500 m plai, 400 m plat și în 
ambele probe de ștafeta.

Competiția de fotbal a fost cîștigatâ 
de echipa reprezentativă a Marocului.

în ultimele meciuri disputate în 
turneul final s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Maroc — Siria 0—0 ; 
Iordania — Arabia Saudi-tă 1—0.

PE SCURT • PE
BASCHET • Rezultate din 

„Cupa Koraci" : Snaidero Udi
ne — Maximart (Austria) 92—85 ; 
Canon Veneția — Karsiyaka Iz
mir 89—58 ; Panathinaikos — Boul 
D’Or (Belgia) 90—75.

CĂLĂRIE a Marele premiu al 
Parisului", desfășurat pe hipo
dromul „Longchamps", a fost 
cîștigat de calul „On my way“ 
(jocheu A. Gilbert).

CICLISM • Cursa de 6 zile, de 
la Dortmund a fost cîștigată de 
cuplul Maertens — Sercu cu 272 p.

FOTBAL a Turneul de tineret 
de la Frankfurt' pe Oder a fost 
cîștigat de formația Legia Varșo
via, care în ultimul meci, a în
vins cu 6—1 formația Dynamo 
Dresda. * Rezultate din cam
pionatul U.R.S.S. : Dinamo Kiev — 
Torpedo Moscova 3—2 ; Zaria Vo- 
roșilovgrad — Dnepr Dneprope
trovsk 2—1 ; Dinamo Moscova — 
Zenit Leningrad 2—1 ; Ararat Ere
van — Cernomoreț Odesa 2—0 ; 
Sahtior Donețk — Karpatî Lvov. 
0—0 ; Aripile Sovietelor Kuibî- 
șev — Spartak Moscova 1—0 ; 
Lokomotiv Moscova — Ț.S.K.A. 
Moscova 1—0. în clasament con
duce echipa Torpedo Moscova, cu 
16 puncte din 11 meciuri dispu
tate. • în preliminariile C.M. : 
Camerun — R.P. Congo 2—2 
(2—0), la Brazzaville.

HANDBAL * Echipa Gruenweiss 
Dankersen, aflată în turneu în 
Islanda, a învins la Reykjavik, 
formația locală ,,Fram“ cu 14—11 
(5—5) • în C.C.E., la Madrid
(meciul tur), Atletico — Happoel 
Ramat Gan israel 26—16 (14—9).

HOCHEI • După desfășurarea 
a 5 etape în campionatul U.R.S.S. 
pe primul loc se află T.S.K.A. 
Moscova cu 11 p, urmată de Di
namo Moscova — 11 p și Traktor 
Celiabinsk — 10 p. în etapa a 5-a, 
T.S.K.A., jucînd în deplasare, a 
învins cu scorul de 7—0 <3—0,
0—0, 4—0) pe Kristall Saratov, 
Himik Voskresensk a terminat la 
egalitate 4—4 (2—1. 0—1, 2—2) cu 
Dinamo Moscova, iar Traktor Ce-

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
liabinsk a dispus cu 5—3 (2—1,
1—2, 2—0) de Dinamo Riga.

ȘAH • Partida Tal — Portisch, 
de la Varese, s-a terminat remi
ză, iar Lajos Portisch și Tigran 
Petrosian au încheiat tot remi
ză, la mutarea a 11-a întîlnirea 
lor. în clasament conduce Petro
sian cu 3'/2 P, urmat de Portisch 
— 3 p, și Tal 2V2 P. Conform re
gulamentului, primii doi clasați 
se vor califica pentru turneul 
candidaților la titlul mondial de
ținut de Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
o în campionatul feminin al 
U.R.S.S., după 11 runde conduce 
Zaițeva cu 8’/2 P-

vins cu 21—18, 21—17 pe Mitsuro 
Koni, iar pe Katsuiiki Abe cu 
21—6, 21—14. Celelalte victorii 
ale echipei chineze au /ost, obți
nute de Lu Yuan-sen și Kuo

Yeh-hua (2). Proba feminină pe 
echipe a revenit selecționatei 
R. P. Chineze, învingătoare cu 
scorul de 3—1 în finala susținută 
în compania formației Japoniei.

Rezultate tehnice : Huan Si- 
Ping — Yukie Ozeki 19—21, 21—15, 
21—12 ; Cian Li — Tomie Edano 
21—13, 21—10 ; Yukie Ozeki, Sa
chiko Yokota — Cian Li, Yan 
Kuei-li 21—19, 21—12 ; Cian Li — 
Yukie Ozeki 21—15, 21—17

Celebrul boxer iugoslav Mate Parlov (dreapta) și-a păstrat titlul 
de campion european profesionist la categoria semigrea, învingind 

la puncte, la Milano, pe italianul Aldo Traversaro
• Telefoto : A. P. AGERPRES

TENIS • In turneul de la Bar
celona, americanul Eddie Dibbs 
l-a învins cu 6—1, 2—6, 6—4 pe 
italianul Paolo Bertolucci. Alte 
rezultate : Fibak — Hrebec 1—6,
6— 0, 6—2 ; Gottfried — Hewitt
7— 5, 6—4 ; Steward — McMillan 
6—4, 6—1 ; Kodes — Tarralbo 
6—0, 6—1 ; Barazzutti — Haillet 
6—1, 7—5. în prima zi : Kodes — 
Zednik 6—7, 6—4, 6—4, Franulo- 
vici — Betancour 6—0, 6—2 : Hi
gueras — Taylor 6—1. 6—4 : Du
pre — Gisbert 6—7, 6—4, 6—4 ;
Gerulaitis — Proisy 6—3, 6—2,
Taroczy — Paia 6—2, 6—2. • Au 
continuat întîlnirile turneului care 
are loc la Sydney, pe teren aco
perit. O surpriză a furnizat aus
tralianul Paul Kronk, care l-a 
eliminat cu 6—4, 6—4 pe com
patriotul său Ken Rosewall. Alte 
rezultate : Fairlie — Stone 7—6,
6— 4 ; Gorman — Mayer 3—6, 6—2,
7— 6 ; Masters — Whitlinger 7—6, 
7—5 ; Walts — Dent 7—6, 2—6,
6— 3 ; Edmondson — Case 6—4,
7— 6 ; Ball — Stockton 6—0, 6—4, 
Ruffels — Newcombe 3—6, 7—5, 
6—4, Delanby — Gebert 6—0, 6—3, 
Mayer — Thung 6—3, 6—4.

TENIS DE MASA • Proba mas
culină pe echipe din turneul ță
rilor din Asia, Africa și America 
Latină a fost cîștigată de R. p. 
Chineză, care a învins în finală 
cu scorul de 5—1 reprezentativa 
Japoniei. Lian Kuo-Lian l-a în-

CUPELE EUROPENE
Etapa a doua a cupelor europene la fotbal a programat 

ieri meciurile din prima manșă, urmînd ca la 3 noiembrie 
(unele la 4 noiembrie) să aibă loc partidele revanșă.

Pînă la închiderea ediției ne-au sosit următoarele rezul
tate. în numărul nostru de mîine vom publica celelalte re
zultate, cît și unele amăn-unte privi'nd partidele mai im
portante.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Trobzonspor 
Ferencvâros 
Banik Ostrava

— F.C. Liverpool
— Dynamo Dresda
— Bayern Munchen

CUPA CUPELOR

1—0 (0—0)
1—0 (1—0)
2—1 (2—0)

Carrik Rangers — Southampton 2—5 (0—1)
Dinamo Tbilisi — M.T.K. Budapesta 1_4 (0—1)
Boavista Porto — Levski Spartak Sofia 3-1 (2-1)
Slask Wroclaw — Bohemians Dublin 3—0 (1—0)
Apoel Nicosia — Napoli 1-1 (1—0)

CUPA U.E.F.A.
Akademik Sofia — A.C. Milan 4—3 (3—1)
Slovan Bratislava — Queens Park 3-3 (1-2)
F.C. Magdeburg — Dinamo Zagreb 2—0 (1—0)
Sportul studențesc — Schalke 04 0—1 (0—0)

Pregătirile gazdelor campionatului 
mondial din 1978

în prima săptămîna a lunii decembrie vor în
cepe lucrările de renovare a trei mari stadioane din 
Argentina, care vor găzdui, în anul 1978, meciuri 
ale turneului final al campionatului mondial de fot
bal. Două dintre acestea — River Plata și Velez 
Sarsfield — sînt situate la Buenos Aires, iar al 
treilea în orașul Rosario. în cursul lunii decembrie, 
o comisie a Federației internaționale de fotbal, în 
frunte cu Joao Havelange, președintele F.I.F.A., va 
vizita din nou bazele sportive pe care se vor des
fășura peste doi ani întrecerile „Cupei mondiale".

în această toamnă vor mai avea loc numeroase 
meciuri din preliminariile campionatului mondial 
(zona europeană). Din acest program bogat spicuim 
cîteva partide. La 17 noiembrie : Portugalia — Da
nemarca (gr. 1) ; Italia — Anglia (gr. 2) ; R.D. Ger
mană—Turcia (gr. 3) ; Franța — Irlanda (gr. 5) ; Sco
ția — Țara Galilor (gr. 6); la 5 decembrie ; Malta — 
Austria’.

Majoritatea jocurilor, inclusiv cele decisive, se 
vor desfășura anul viitor. După cum se știe, preli
minariile din toate zonele se vor încheia pînă la 
1 ianuarie 1978.
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