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T.a invitația președintelui Re* 
giublicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, șl a tova
rășei Elena Ceaușescu, luni au 
sosit in Capitală, într-o vizită 
oficială în țara noastră, Alteța 
Sa Regală Marele Duce Jean 
al Luxemburgului, împreună ou 
Marca Ducesă Josephine Char
lotte.

Dialogul româno-luxembur- 
ghez la nivel înalt — inaugu
rat atit de rodnic, acum patru 
ani, prin vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu în Luxem
burg — înregistrează astăzi un 
nou moment important, semni
ficativ pentru relațiile de prie
tenie și colaborare care s-au 
statornicit și se dezvoltă între 
țările și popoarele noastre, în 
folosul și spre binele Iot1, în 
interesul cauzei păcii, securită
ții și cooperării pe continentul 
european și în lume.

Pe frontispiciul aerogării 
Otopeni, unde a avut loc ce
remonia sosirii, se aflau portre
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și Marelui Duce Jean 
al Luxemburgului, încadrate de 
drapelele de stat ale celor două 
țări.

Aeronava cu care au călăto
rit Altețele lor Regale* a ate
rizat la ora 15.

La coborîrea din avion, Ma
rele Duce Jean al Luxembur
gului și Marea Ducesă Jose
phine Charlotte au fost salu
tați cu deosebită cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușescu . 
și de tovarășa Elena Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale Luxemburgului 
și României. In semn de salut 
au fost trase 21 de salve de 
artilerie.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și Marele Duce Jean al Lu
xemburgului au trecut, apoi, in 
revistă garda de onoare.

A urmat prezentarea perso
nalităților române venite în 
întimpinare și a șefilor misiu
nilor diplomatice acreditați Ia 
București.

aflațiNumeroși bucureștenî 
pe aeroport au aplaudat cu căl
dură, exprimînd sentimentele 
de prietenie și stimă pe care 
poporul român le nutrește față 
de poporul luxemburghez.

Aceeași atmosferă semnifica
tivă pentru bunele relații ro- 
mâno-luxemburgheze am rcgă- 
sit-o pe traseul străbătui, unde 
mii de locuitori ai Capitalei au 
salutat cu satisfacție reîntâlni
rea dintre președintele Româ
niei și suveranul Luxemburgu
lui.

*
Alteța Sa Regală Marele Duce 

Jean al Luxemburgului a de
pus, la scurt timp de la sosi
rea in Capitală, o coroană de 
flori 
luptei 
Iui și 
lism.

Ia Monumentul eroilor 
pentru libertatea poporu- 
a patriei, pentru socia-
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★
Altețele Lor Regale Marele 

Duce Jean al Luxemburgului și 
Marea Ducesă Josephine Char
lotte au făcut, în cursul serii de 
luni, o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

întrevederea, desfășurată în- 
tr-o ambianță de caldă cordia
litate, a pus pregnant în lumi
nă raporturile de prietenie și 
colaborare care s-au statornicit 
și se dezvoltă între cele două 
țări, în interesul ambeloi- po
poare, al promovării spiritului 
nou în relațiile intereuropene, 
al consolidării cursului spre 
destindere și cooperare, al edi
ficării păcii și securității pe 
continentul nostru și in lume.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au oferit luni 
un dineu oficial in onoarea 
Altețelor Lor Regale Marele 
Duce Jean *1 Luxemburgului
și Marea Ducesă Josephine | 
Charlotte. *

I

Deși Steaua a dominat lungi perioade de timp. înaintașii săi nu s-au 
putut descurca in fața Uriel apărări supra-aglomerate. Iată o fază tipică 
în acest sens, in care Răducanu este încadrat de „trlo-ul" Lucaci — 
Popovici — Ghergheli (Fază din meciul Steaua — F.C. Bihor).

Foto ; S. BAKCSY

De două duminici, prima 
noastră divizie, scoate în evi
dentă pe Universitatea Craiova, 
care — pe parcursul ultimelor 
două săptămîni — a încheiat 
învingătoare meciurile disputa
te în deplasare.

La Constanța, ca și la Bacău, 
formația mai sus-amintită și-a 
impus jocul ei îndeosebi la 
două capitole :

a) marcajul atent și metodic 
practicat în tot timpul meciu
lui de absolut toate liniile ;

b) contraatacul, folosit ca

tactică specială, de valorificare 
a unei aripi-săgeată (Marcu), 
complet refăcută și cu poftă de

joc. Cu alte cuvinte, formația 
craioveană a atins o primă 
treaptă a maturității, care îi 
asigură eficiența în joc. Con- 
știenți (deci înarmați psihic) 
de importanța marcajului — 
element prezent în . evoluția tu
turor echipelor mari — fotba
liștii craioveni, aplicîndu-1, 1« 
contestă partenerilor dreptul la. 
inițiativă, pentru ca, odată in- 
trați în posesia mingii, să se 
îngrijească de ofensivă, cu pre- 
Oădere de contraatac.

Cele șapte puncte acumulata 
de elevii lui Constantin Teașcă. 
in deplasare îi recomandă 
din plin și pentru disputa 
cu liderul clasamentului, Di
namo, programată, la Bucu
rești, peste puțină vreme, în 
etapa a XIII-a. Este un meci 
așteptat de pe acum ou viu in
teres de iubitorii fotbalului, cu 
implicații în stabilirea ierarhiei 
de toamnă în Divizia A.

Runda de duminică (ca, de
altfel, și altele din acest tur de 
campionat) evidențiază și echi
pa bucureșteană Progresul. Re-

Gh. NICOLAESCU

■ (Continuare in pag- 2-3)

CALENDARUL REPREZENTATIVELOR
DE FOTBAL IN ANUL 1977

DESPRE TINEREȚE, AVANTAJUL TERENULUI
SI CREDIT FĂRĂ ACOPERIRE
9

fy i săptitmina încheiată du- 
minică ne-a oferit un 

F-' bogat program competi- 
țional internațional. Evo

luțiile sportivilor români într-o 
serie de întreceri oficiale sau 
amicale, desfășurate in țară sau 
peste hotare, ne-au adus satis
facții, dar nu au lipsit nici de
cepțiile și nici semnele de în
trebare. In cele ca urmează m 
ne propunem să facem inven
tarul acestor competiții, despre 
care ziarul nostru a scris la 
timpul cuvenit. Vom încerca să- 
oferim celor interesați 
motive de reflecție.

citeva

că, în- 
o săp- 
Ruzici

• AU FOST PERFECTATE 10 JOCURI 
A ® PRIMELE PARTIDE DIN NOUA
BALCANICE INTERȚĂRI • PENTRU TINERET (21 ANI), 

8 PARTIDE ® PREOCUPARE PENTRU ECHIPA B

PENTRU ECHIPA 
EDIȚIE A CUPEI

Â șadar, să notăm 
/I tr-un interval de 

•^A-tămină, Virginia 
și Florența Mihal cuce

resc proba de dublu în con
cursurile de la Madrid și Bar
celona. Tinerețea șl talentul a- 
cestor sportive ne dau speranța 
unei afirmări viguroase și în 
tenisul feminin, care tinde, în 
ce ne privește, să egaleze înde
lungata... supremație a bărba
ților. îndemn pentru secțiile 
din întreaga țară să depisteze 
și să pregătească alte și alta 
jucătoare valoroase și, deopo
trivă, jucători valoroși, intrucit 
actuala generație, menită să 
urmeze lui Țiriac și Năstase, se 
dovedește departe de așteptări. 
Vești bune și de la cei mai 
tineri șahiști: juniorii au ciști
gat Balcaniada de la Atena. 
Victorie cu atit mai semnifica
tivă, cu cit a fost obținută în 
zilele în care, la Balcaniada 
seniorilor, tot la Atena, Florin 
Gheorghiu și Victor Ciocâltea 
pierdeau, înscriind echipa 
României doar pe locul III. 
„Schimbul de mîine" al maeș
trilor și-a făcut datoria. Dar ce 
au făcut maeștrii ? Nu cumva 
programul lor de turnee este 
prea încărcat 2 Fiindcă n-am 
vrea si credem că Balcaniada 
reprezintă o' competiție minoră 
pe agenda federației noastre.

Cu dubla lor victorie în turneele de la Madrid șl Barcelona, Virginia 
' și Florența Mlhai pot fi considerate ..performerele săp- 

Foto : V. BAGEAC

După oum se știe, urmă
torul meci al echipei noastre 
reprezentative A (ultimul din 
1976) va avea loc la București, 
la 28 noiembrie, cu Bulgaria 
(manșa a doua a finalei Cupei 
Balcanice).

în aceste zile, sectorul inter
național al F.R. Fotbal a per
fectat calendarul echipelor na
ționale pe anul 1977.

ECHIPA A are prevăzute 
pentru anul viitor un număr 
de 10 întîlniri și anume :

23 martie, în deplasare.

Turcia (în cadrul noii ediții a 
Cupei Balcanice) ; 6 aprilie, la 
București, cu Polonia (amical) ; 
16 aprilie, la București, cu Spa
nia (C.M.) ; 27 aprilie, la Bucu
rești, cu R.D. Germană (ami
cal) ; 8 mai, în deplasare, cu 
Iugoslavia (C.M.) ; 21 septem
brie, la București, cu Greci* 
(amical) ; 9 octombrie. în de
plasare, cu Polonia (amical) ; 
26 octombrie, în deplasare, eu

(Continuare in pag. 2-3)

Miercuri, la Palatul sporturilor

STEAUA - PALLAMANO TRIEST, 
ÎN C.C.E. LA HANDBAL MASCULIN

Ruziei (stingă) 
tâminii".

F~Y e pare că „avantajul te- 
renului propriu" nu este 

A—' o figură de stil a comen
tatorilor de sport. O do

vedesc rezultatele, miile de re
zultate înregistrate pretutindeni 
in lume, in orice sport. Am-

e pare 
renului 
o figuri

«A\WR\\\\\\\\\\\\^

COMENTARIUL SĂPTĂMiNII

bianța familiară creată de sala 
sau terenul propriu, de galeria 
care scandează „Hai România!" 
și la partidele de club, absența 
oboselii deplasării și altele dau 
un plus de putere sportivilor 
noștri. Iată însă că se poate și 
altfel. Ne-a demonstrat-o Di
namo, la baschet. In prima 
parte a meciului cu Macaby 
Tel Aviv, baschetbaliștii dina- 
moviști au jucat eu trac, au 
greșit mult și au permis oas-

pețitor să ia un avantaj greu 
de remontat. In repriza a doua 
sportivii noștri și-au... revenit 
și restul tl cunoașteți, desigur. 
Să înțelegem odată pentru tot
deauna că, indiferent de valoa
rea adversarului, trebuie for
țată victoria. Valoarea ridicată 
a echipei adverse nu trebuie să 
taie răsuflarea, ci. dimpotrivă, 
să ducă la mobilizarea tuturor 
resurselor. Avem suficiente e- 
xemple care demonstrează că 
nici un adversar nu e de neîn
vins, că sportivi și echipe cu 
posibilități teoretic mai mici 
au ciștigat tocmai pentru că au 
avut „o inimă mare”. Iar. dacă 
e vorba de o 
casă, e cu atit 
să se asigure o 
pună' la adăpost 
tur, cind „i

partidă-tur a- 
mai important 
zestre care să 

.. de partida-re- 
,avantajul terenului’’

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

Miercuri (ora 13,15), în Pala
tul sporturilor din Capitală se 
va disputa meciul retur din 
cadrul primului tur al Cupei 
campionilor europeni la hand
bal masculin, dintre formațiile 
Steaua și Duina Pallamano 
Triest. Campioana României 
n-are, desigur, emoții. Ea a 
reușit în partida-tur, disputată 
la 13 octombrie, la Triest. să 
învingă cu 38—21 (18—10), asi- 
gurindu-și astfel, din : 
lificarea în turul al ‘ 
C.C.E.

Tocmai pentru că i 
în acest meci n-are o 
tanță deosebită, întîlnirea se a- 
nunță a fi un spectacol atrac
tiv. Echipa pregătită de antre
norii Cornel Oțelea și Otto Tel
man cuprinde nume de presti
giu ale handbalului (Ștefan Bir- 
talan, Radu Voina, Cristian 
Gațu, Werner Stockl ș.a.) spor
tivi capabili — mai ales cînd 
sînt eliberați de grija rezulta
tului — să ne demonstreze a- 
devărata frumusețe a acestui 
sport,

întîlnirea va fi arbitrată de 
cuplul Nenov—Todorov (Bulga
ria).

start, ca- 
doilea al

rezultatul
> impor-

Werner Stockl in acțiune

Tragerea la sorți pentru turul 
al doilea al C.C.E. va avea lou 
simbătă 30 octombrie, la Ba
sel. Meciurile din , această a 
două rundă sînt programate în
tre 12 și 18 noiembrie (turului 
11 și 17 decembrie (returuljr



TINERETUL IN ASCENSIUNE... 
DAR NU LA TOATE CLUBURILE I

După campionatul de tir pe echipe

In vederea partidei de rugby cu Franța

A FOST ALCĂTUIT LOTUL ROMÂNIEI
Ultima ediție a Campionatu

lui republican de tir pe echipe, 
eare a avut loc, recent, la po
ligonul Tunari, a scos la iveală 
tin aspect asupra căruia am 
Vrea să zăbovim. O seamă de 
trăgători tineri au avut o bună 
comportare, acum, 
vreme după J.O. 
real (trebuie să 
tuși că numărul 
mic decît l-am fi 
desigur, un fapt 
Etiind că 
cluburilor trebuie să se 
mai cu seamă Ia 
fiecărui ciclu olimpic. Această 
orientare generală vizează, în 
primul rind, probele olimpice 
ale tirului dar, pentru a asi
gura o unitate de concepție în 
pregătire, 
nifeste și 
Olimpice, 
feminine, 
confirmat 
tiție se află tineri țintași ca : 
F. Minișan (C.F.R. 
Oncică (Dinamo). Elena 
(C.S.M.B. — club care 
marcă în creșterea și 
tarea pe orbita marii 
paanțe a unor tineri talcntați) 
la pușcă, Silvia Kapsztai și Ma- 
rieta Sălăjan 
la pistol sport, L Ionică (Uni
rea Joița), A. ..........
rul Timișoara), 
daugă I. Toman (Vînătorul) și 
N. Marin (Olimpia), care s-au 
bfirmat acum pentru prima 
dată, toți la talere-turn. Că de 
multe ori acești tineri și alții 
ea ei au avut contribuții sub
stanțiale la buna clasare a e- 
chipelor lor nu se. poate ni
meni îndoi. Este primul argu- 

' meni al unui adevăr cu care 
cluburile noastre trebuie să fie 
de acord : trecerea din ce în 
ce mai accentuată a reprezen
tării culorilor proprii în res
ponsabilitatea tinerei generații. 
Faptul are cel puțin două ur
mări favorabile : certitudinea 
oferită de o muncă în perspec
tivă și contribuția substanțială 
la progresul
«ului.

Așa 
foarte 
verse :

la puțină 
de la Monl- 
amintim to- 
lor este mai 
dorit...). Este 
îmbucurător, 

întinerirea loturilor 
facă 

începutul

ea trebuie să se ma
in direcția celor ne- 

în special a probelor 
Printre cei care au 
la recepta compe-

rași vechi... noutăți, in mate
rie de performanță din partea 
unor cluburi ca Petrolul Plo
iești, Universitatea și Nicolina 
Iași, Medicina Cluj-Napoca; in
capacitatea altora (Șc. sp- 1 
București, Metroni Brașov, Me
talul ~ 
Crișul 
sente 
plini 
F. R. 
la un .
a prezenta echipe formate din 
elemente tinere ; absența din 
echipa de pușcă liberă a 
I.E.F.S. a tinerilor, făcîndu-sc,' 
în consecință, necesară, alcă
tuirea. în paralel cu activita
tea țintașilor din vechea ge- 

a unor echipe de 
O situație inadmi- 
petrecut la talere- 

n-a fost
campion republican

București, Lelea Bacău, 
și C.S.U. Oradea — ab

ia Tunari) de a-și înde- 
baremurile fixate de 
Tir pentru a fi admise 
campionat național și de

După un prim test absolvit 
cu succes de XV-le nostru 
(38—8 cu Polonia), iată-i pe tri
colori în fața importantei întâl
niri cu reprezentativa Franței, 
confruntare întotdeauna decisi
vă pentru configurația finală a 
clasamentului grupei A din 
campionatul european. în vede
rea meciului cu Franța (14 no
iembrie, la București), care de 
pe acum stârnește un deosebit 
interes, antrenorii Petre Cosmă- 
nescu și Valcriu Irimescu, care 
se ocupă de pregătirile XV-lui 
național, s-au oprit, deocamda
tă, la următorii jucători : fun
dași : Bucos (Farul), Gligor

Arad), N. 
Florca 
se re- 
proiec- 
perfor-

(ambele U.T.A.)

Boțilă (Vînăto- 
la care se a-

național al ti-

lucrurile, mirăstînd
mult unele situații in- 
prczența cam a acelo-

nerație, și 
„speranțe", 
sibilă 
șanț, 
titlul 
din cauza performantelor sub
mediocre și unde întrecerea pe 
echipe a fost anulată, mai îna
inte de a începe, din lipsă de 
combatante ! Federația are da
toria să nu mai tolereze astfel 
de situații, stîndu-i în putință 
să ia măsurile adecvate.

Opinăm că această stare de 
fapt trebuie pusă, în primul 
rind, pe seama procesului de
ficitar de selecție a copiilor și 
tinerilor. Din comoditate, 
re-se, specialiștii cluburilor 
„filtrează” o mare masă 
copii pentru a-i detecta pe 
mai cu înclinații spre tir, 
din lipsă dc tineri, 
ținuți 
gătire 
tivi cu

încă 
bele de pistol, tineretul marilor 
cluburi. Dinamo și Steaua n-a 
contat I Iar unii tineri perfor
meri (M. Ilea, Eva Olah, L. 
llovici, Georgiana Oprîșan, D. 
Calalb), țintași cu verificate 
calități, prezintă mari oscilații. 
Nu avem pretenția ca la orice 
întrecere ei să doboare un re
cord ; dar evoluția constantă la 
nivel ridicat 
sine qua non 
unui sportiv.

s-a 
unde
de

acordat

pa- 
nu 
do 

cei 
șispre

sînt men- 
într-un proces de pre- 
fără perspectivă, spor- 
care se lucrează în van. 
două aspecte : la pro-

este o condiție 
a valorii înalte a

Radu TIMOFTE

Consiliul popular al municipiului București 
Grupul întreprinderilor de industrie locală

București — Sector 8 — str. Teodosie Rudeanu nr. 12—14
Telefon : Desfacere — 17 59 30

I Oferă spre vînzare

p, 8. Vul
p. 9. Bi 
P-

de 
în

tenisul 
vechiul

de masă rămîne 
dicton popular 

ți-e plapuma !

juniori mici (6,5 
Briceag (Șc. sp. 
Gh. Lăutaru (Șc 
3. T. Borcea (V

De remarcat
strinsă susținută 
cicliștilor 
Negoescu, 
Paraschiv.

reprezinte cu

avan
E.

capabili 
cinste 7

Și in 
valabil 
„intinde-te cit

rămine cu cerința, 
foarte recent 
C.N.E.F.S., ca

CAMPIONATE

FEMININ

Textila Bhș.

MASCULIN

(D.E.
*Paraschiv

10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10

8 1
7 2
7 1
6 1
5 1
4 1
4 0
3 2
3 2
2 3
3 0
0 2

190-137 
146- 91 
166-146 
169-150 
152-167 
150-168 
136-151 
110-123 
115-114 
100-139 
107-130 
136-161

1 
1 
0 
o
2
2
1 
1 
4
1

0 
o
3
4
6
6
5
5
4
6
5
7

într-o 
pofta de 
competito-

rezultatele : 
Imbuzan

realizaseră un meci

1.
2. G. Negoescu
3. ’ ~

9 9 0
9 8 1

10 6 
10 5 
10 4
10 4
10 3 
10 3
8 3

10 3 
10 1 

„U“ Cj-Napoca 10 2

Steaua
Dinamo Buc. 
H.C. Minaur 
Dinamo Bv. 
Kelonul
CSM Borzești 
Gloria Arad 
Știința Bacău 
Poli Timiș. 
CSU Galați 
„U“ Buc.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. „U“ Tim.
2. I.E.F.S.

„U“ Buc.
Confecția
„U“ Iași
Progresul
„U“ Cj-Napoca 10 
Rapid

9. Constr. Tim.
10. V-ța Odorhei
11. Mureșul
12. ~ ‘

(Grivița Roșie) ; aripi : Con
stantin (Dinamo). Ianusevici. 
Motrescu (ambii Farul) ; centri: 
Nica (Dinamo), I. Zafiescu 
(Steaua). Varga (Farul) ; mij
locași : Alexandru. Suciu (ambii 
Steaua), Paraschiv (Dinamo). 
Codoi (Grivița Roșie) ; înain
tași : Murariu, Achim, M. Io- 
nescu, Pintea, Munteanu, Cor- 

' neliu (toți Steaua), Borș' (Dina
mo), Dărăban, Băcioiu, Mușat 
(toți Farul), Stoica, Ortelecan 
(ambii Știința Petroșani), Dinu 
(Grivița Roșie), Bucan („Poli" 
Iași). Timișorenii Dumitru (ac
cidentat) și Malancu (în exa
mene) nu fac parte din lot.

DESPRE TINEREȚE, AVANTAJUL TERENULUI 
SI CREDIT FĂRĂ ACOPERIRE

(Urmare din pag. 1)

— ca să respectăm regula jocu
lui — e de partea cealaltă,, cum 
a fost cazul și cu echipa de 
handbal a aceluiași club, in du
bla intilnire cu I.A. Moscova, 
in Cupa cupelor. Firește, există 
și un revers al medaliei : a 
evolua cu trac in deplasare nu 
reprezintă, desigur, o regulă. E- 
xistă unele dificultăți, dar ele 
pot fi depășite de sportivi bine 
pregătiți, ferm hotăriți să-și 
apere șansele pină la ultima 
picătură de energie. Așa cum 
nu a făcut-o nici Steaua, tot la 
baschet, in prima repriză din 
primul meci cu Hapoel Gvat- 
Yagur și care are datoria ca 
mîine să-și răscumpere evolu
ția nesatisfăcătoare din meciul 
jucat in deplasare.

u echipa de polo a Rapi
dului in preliminariile 
C.C.E. de la Haga s-a 
repetat cumva istoria na

ționalei de polo la Jocurile
Olimpice. Jucind in cea mai 
tare grupă (alcătuirea grupelor 
a fost deja abordată în ziarul 
nostru) Rapid a pierdut un sin
gur meci, la un singur punct 
diferență, in compania echipei 
Ț.S.K.A. Moscova — cea mai 
puternică din Europa. Bucu-

reșlenii
egal (7—7) cu campionii Olan
dei (care jucau... acasă), iăr ca
lificarea lor urma să se decidă, 
ca și la Montreal, „pe mina al
tora". Și s-au calificat olande
zii... Morala ? Sportivii noștri 
să facă totul pentru a-și asi
gura rezerva de siguranță ne
cesară, care depinde adesea de 
o singură zvîcnire. Altfel, intră 
in joc — să zicem. — ' hazar
dul. Și...

balcanlce) că... nu avem dispo
nibili alții mai buni. Dacă nu 
avem, de ce e musai să trimi
tem ? Cum 
reamintită 
conducerea 
competițiile internaționale, mai 
ales in deplasare, să participe 
numai sportivii bine pregătiți, 
capabili să ne reprezinte cu

/n reprezentativa trimisă 
la internaționalele de te
nis de masă ale Poloniei 
a fost inclus 

Decizia 
in pofida

și Ștefan 
federației 

criticilor 
nostru de 
de la Pra
ia un . tur-

Moraru. 
s-a luat 
formulate in ziarul 
însuși antrenorul lui 
greșul, care arăta că 
neu recent „Moraru n-a dat sa
tisfacție, fiind de multe ori de
pășit, la toate capitolele pregă
tirii". Nu era prima critică de 
acest fel, jucătorul respectiv, 
in pofida condițiilor bune de 
pregătire și a foarte deselor 
trimiteri peste hotare, neridi- 
cindu-se la nivelul exigențelor 
internaționale. S-a motivat (ca 
și in cazul Romanescu, trimis 
la Cracovia în ciuda evoluției 
sale nesatisfăcătoare in finala 
juniorilor și la Campionatele

CLASAMENTELE 
DIVIZIEI A 

DE HANDBAL

REZULTATE DIN DIVIZIILE B

TURUL I 
SECUNDE 

NAȚIONALE 
Astăzi începe 

„23 August" din 
II din cadrul se 
Diviziei național
mătoarele întîlnir 
M. Ciuc — Ti 
(ora 11,30), Avînt 
— Unirea Sf. 
16), Agronomia C
Sportul studențes 
rești (ora 18,30). 
vor desfășura ( 
ore) jocurile : Li 
Avîntul, Agronom 
Unirea — Spor 
A.S.E. Joi este z

20—12, Cuprom Buia Mare — Timițul 
Lugoj 32—20, Metalul Hunedoara — 
Voința Sebeș 25—19, Sideful Jimbolia 
— Nitramonia Făgăraș 12—10, A.S.A. 
Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 18—12. 
(Corespondenți : M. Ușurelu, U. Ma
rin, S. Neniță, Gh. Briotă, M. Moga, 
N. Monenciu, A. Szabo, V. Sâsăra- 
nu, I. lonescu, I. Ilie, Tr. Lancea. I. 
Turjan, |. Tănăsescu, D. Diaconescu).

BASCHET masculin : Electrica Fieni
— Marina Constanța 88—83 (38—39),
Victoria M.T.Tc. Botoșani — A.S.A. 
Bacău 81—90 (40—41), Letea Bacău
— Știința Ploiești 108—80 (57—42), 
Arhitectura — URBIS 67—86 (18—38), 
Academia Militară — TIMB 90—73
‘(41—43), Lie. 35.— Universitatea Bu
curești 124—59 ‘ ~
rul Arad
(45—20), Rapid Oradea — 
Tg. Mureș 47—61 (26—25), 
Sibiu — ,,U" Craiova 93—78 
Știința Mediaș — Știința 
113—81 (56—33) ; feminin :
București — Arhitectura 
(28—26), Voința Oradea — _ _
torul Arad 53—84 (28—30), Știința Sf. 
Gheorghe — Comerțul Tg. Mureș 
55—80 (26—36), Lumina Botoșani _
„U" lași 54—77 (22—34), Știința Con
stanța — Confecția Călărași 73—25 
(37—13). (Corespondenți : C. Popa, 
I. lonescu, E. Suranyi, M. Horduț, G. 
Rosner, I. lancu, |. Ciorăscu, S. Lam- 
fit, Gh. Btiotă, I. Ghișa, D. Diacones
cu, Z. Rișnoveanu).

USCAT AUTOTURISMEINSTALAȚIE SPALAT

(69—25), Constructo- 
,,U* 8 Cluj-Napoca 67—59 

Comerțul 
AS. ,.U" 

(46—33), 
Petroșani 
Progresul 

60—41 
Construc-

A

■ ■: : :•:X.

spațiul de lucru (LXlXh) 8000X2000X2200 mm 6000X2240X1450 mm

spălare

viteză de deplasare 5 m/min. 5 m/min.

— productivitate medie 12 mașini/oră 12 mașini/oră

— putere instalație 2,99 kw 18,88 kw

— consum apă 16—80 mc/min. —

— debit de aer - 11700 mc/oră

— gabarit (LXlXh) 3200X1400X2800 2640X1270X2850

HANDBAL, rezultatele penultimei e- 
tape a turului : feminin, seria I :
Spartoc București — Raionul 16—9, 
P.T.T. București — Hidrotehnica Con
stanța 8—23, Vulturul Ploiești — Viito
rul Vaslui 14—9, Știința Bacău _
Confecția Călărași 22—12 ; seria a 
l|-a : Voința Sighișoara — 13 Decem
brie Timișoara 14—9, Nitramonia Fă
găraș — Sparta Mediaș 13—11, Arge- 
șearra Pitești — Constructorul Hune
doara 11—17, C.S.M. Sibiu Con
structorul Baia Mare 7—11 ; masculin, 
seria I : Metalul Vaslui — Comerțul 
Constanța 15—16 I, C.S.U. Suceava — 
Locomotiva București 34_ 20, Sportoc
București — Petrolul Teleojen 19—15, 
Oltul Sf. Gheorghe — Metalul Tirgo- 
viște 14—13, Tractorul Brașov — ,,U" 
Craiova 14—12 ; seria a 11-a : Inde
pendența Sibiu — Știința Petroșani

VOLEI, etapa a V-a. Rezultate : 
masculin : I.E.F.S. — SARO Tirgoviște 
3—1, Silvania Ș. Silvaniei — Medici
na Timișoara 3-—1, Dinamo Brăila — 
Farul Constanța 2—3, I.C.I.M. Brașov
— Oțelul Or. Dr. Petru Groza 3—2, 
Steaua Roșie Zalău — ,.U" Cluj-Na- 
poca 0—3, Progresul — Foresta Arad 
3—1, Voința Alba lulia — Metalul 
Hunedoara 1—3, C.F.R. București — 
C.S. Ren. Vilcea 3—1, C,S.U. Pitești
— I.T.B. 3—1, Politehnica lași — Gri-
vița Roșie 3—1 ; feminin : Dacia Pi
tești — C.P.B. 3—2, Drapelu-I Roșu 
Sibiu — Petrolul Constanța 0—.3,
Mondiala S. Mare — Medicina Bu
curești 1—3, C.S. Zalău — Construc
torul Arad 3—2, Olimpia Oradea — 
Electronica București 3—0, ,,U" Cluj- 
Napoca — I.T.B. 2—3, C.S. Rm. Vilcea.
— Universitatea București 1—3, Olirm 
pia București — Penicilina II lași 3—0, 
Voința M. Ciuc — Voința Craiova 
1—3, Spartoc București — Continui 
Deva 2—3, G.I.G.C.L. Brașov .— Fla
căra Roșie București 3—1. (Corespon
denți : N. Mateescu, C. Toader, V. 
Poșcanu, C. Gruia, I. Toth, P. Lor’mtz, 
I. lonescu, I. Fețeanu, P. Giornoiu, I. 
PoCol, M. Bonțoiu, I. Stanca, I. Fili- 
pescu, C. Cristea, S. lonescu, N. Cos- 
tin, D. Diaconescu).

SPECTATORII AU

„CUPA OLIMPIA", 
LA CfCLOCROS

Duminică a avut loc în Ca
pitală, la baza sportivă Meta
lul, cel de-al doilea concurs 
de ciclocros al sezonului. Orga
nizate de clubul sportiv Olim
pia, întrecerile au aliniat la , 
start un număr incomparabil 
mai mare de concurenți, ra
portat la cifra înregistrată la 
competiția inaugurală, iar tâm
pul prielnic a stimulat 
mai mare măsură 
concurs a tuturor 
rilor.

Iată 
km) : 
36:07, 
36:92, 
38:41, 
40:16, 
41:00, 
41:34 ; 
1. I. Radu 
30:39, 2. A. Lungu (Șc. sp. lj 
31:40, 3. N. Stan (Steaua) 32:06 ;

„TURNEUL DE 
LA LU 

GRECO-R 
în „Turneul de

campionatului rep 
chipe, la greco-ro 
și a III-a. s-au î 
mătoarele K zultat 

La REȘIȚÂ (se 
gat Steaua cu 64 
formațiile : 2.
57 p, 3. C.S. A
A.S.A. Cluj-Napo 
C.S.M. Reșița 49 
Timișoara 46 p, 7 
Mare 44 
Lugoj 40 
ghita 39 
resp.).

Seniori (13
(Voința) 
(Steaua) 
(Voința) 
(Steaua) 
(Voința) 
(Steaua)

I.
4. I. Totora

5. S. Brezeanu
6. M. Toma
juniori mari (10 km) : 

(Metalul Plopeni)

La RĂDĂUȚI (s 
primul loc a reveni 
chipei Dinamo Bu 
p, urmată de IPRC 
65 p și Steagul roj 
51 p. Pe locurile 4 
sat : C.S. Botoșan 
nărea Galați 49 p,

AVUT CE VEDEA
Desfășurată pe o vreme acceptabi

la, cuprinzînd uin program — în pre
mieră la Ploiești — cu 10 probe în 
loc de 9, reuniunea de duminică a 
oferii spectatorilor o gamă variată de 
aspecte : doi învingători — Fiesta și 
Jug — schimbînd linia în final-ul 
curselor, fără sâ-și atragă sancționa
rea prevăzută de regulament; u-n deat- 
heot declarat fără verdictul apara- 

cît setulul fotografic, care, după 
pare, nici n-a funcționat ; un acroșeu 
între Jeli na și Ha pca, soldat cu ac
cidentarea lui Traian Dinu ; alergări 
spectaculoase în care au predominat 
victoriile autsiderîlor și, în sfîrșit, cote 
suculente la pariul mutual.

Din ansamblul rezultatelor se Im
pun cele cinci victorii dobîndite de 
caii antrenați de campionul nostru,

"T HI Pil
Gheorghe 
an, lider 
mente. Prin succesele de duminică, el 
a cules — ea driver — cea de a 
1082-a victorie din carieră, cifră ca>re-l 
elogiază de la sine.

REZULTATE TEHNICE î cursa I — 
Oran (M. Ștefănescu) 46,8, Ruja, sim
plu 1,70, ordine 7 ; cursa H — Fiesta 
(D. Arsene) 35,7, Ripan, simplu 20,60, 
event 76, ordine 64 ; cursa II|   Orar 
(V. Moise) 29,9, Hederic, simplu 10,10, 
event 139, ordine 18 ; Cursa IV —- 
Rivan (Gh, Tănase) 36,9, Hed^îa, La- 
zăr, -simplu 9,20, event 142, ordine 54, 
ordine triplă 1166 ; cursa V — Hoda 
(N. Ion) 31,4, Cambel, simplu 10,70, 
event închis, ordine 42 ; cursa V| — 
Lavanda (Gh. Tănose) 29,6, Ră-slin, 
Metisa, simplu 3,50, event 28, ordine

Tănase, devenit, și-n acest 
autoritar în ambele clasa- 19, ordine triplă 288 ; 

Odiseu (I. Oană) 29 
(Gh. Tănase) 26, de<
3—5, event 26—-21, 
cîștigător 317—185 ; CU

Or
cișiigator ji/—; ci» 
(N. Sandu) 26,5, Rîs,1 
16, event 96—24, ordine 
plă 2532 ;
Gheorghe) 30i2, ,*Reacto 
event 267, 
1747—292 ;
vram) 28,9, Stamina, s 
vent 163, ordine 31. Pai 
dicat fa suma de 38 3 
două combinații cîștigăt 
revenind fiecăruia cite' 
port 19 189 lei. Retrag

cursa IX

ordine 44, t 
cursa X —

Niddy DU
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ACTUALITĂȚI
OMPETITII

Echipele de spadă și floretă 
feminin ale clubului Steaua au 
devenit campioane naționale pe 
anul 1976. In fotografii, loturile 
învingătoare: floretistele (de la 
dreapta spre stingă) Suzana 
Ardeleanu, Ileana Jenei, Mag
dalena Chezan, Ecaterina Stahl, 
Ștefania Nițu, Adriana Drago- 
mir, avind la mijloc pe antre
norul Andrei Vilcea ; spadasinii 
(de. la dreapta spre stingă) Ni- 
colae Iorgu, Octavian Zidaru, 
Ion Popa. Constantin Bărăgan, 
Alexandru Istrate și antrenorul 
Constantin Stelian.

. Gh.
2. 

21:30, 
5.
toarte 
igoria

rești 46 p, A.S.A. Bacău 46 p, 
Gloria Buzău 45 p și S.C. Ba
cău 19 p. (M. Ghicioc-coresp.).

★
în meci amical (libere) la 

Brăila : Progresul — Reprezen
tativa Cîrjali (Bulgaria) 7—3. 
Brăilenii au obținut victorii 
prin : V. Iorga, A. Neagu, I. 
Lungu, I. Paiu, D. Bocăneală, 
V. Moraru și V. Cioiacă. (Tr. 
Enaehe-coresp.) •

I
I
I

PARTIDELOR
ETAPEI A X-a A DIVIZIEI A

(Urmare din pag. 1)

CALENDARUL RfPRIZfNIAIlVflOR

Spania (C.M.) ; 13 noiembrie,
la București, cu Iugoslavia 
(C.M.) ; 14 decembrie, în depla
sare, cu Grecia (amical).

în afara acestor meciuri, este 
posibil să se mai perfecteze 
încă un joc, în noua ediție a 
Cupei Balcanice, cu Bulgaria- 
(Precizăm că cele două 
ale următoarei ediții a 
competiții sînt alcătuite 
cum urmează : Seria I : 
nia, Bulgaria, Turcia. Seria 
Ii-a : " - - - -
bania)

Pentru ECHIPA DE TINE
RET (21 de ani) sînt perfec
tate meciurile : 23 martie, cu 
Turcia (deplasare) ; 6 aprilie cu 
Polonia (deolasare) ; 17 aprilie, 
cu Spania (deplasare) — meci în 
C.E. ; 27 aprilie, cu R.D.G. 
casă) ; 8 mai. cu Iugoslavia 
casă) — meci un C.E. ; 31 
gust, cu Ungaria (acasă) ; 8 
tombrie, cu Polonia (deplasare); 
26 octombrie, cu Spania (acasă) 
— meci în C.E. ; 13 noiembrie, 
cu Iugoslavia (deplasare) 
meci în C.E.

serii 
acestei 

dupâ 
Roma- 

a 
Iugoslavia, Grecia. Al-

(a- 
(a- 
au- 
oc-

în anul viitor se va asigura 
un calendar mai bogat ECHI
PEI NAȚIONALE B. Au fost 
perfectate pentru această gar
nitură două jocuri (la 27 apri
lie, în deplasare, cu R.D.G. și 
la 5 octombrie, acasă, cu Polo
nia) și se acționează pentru 
perfectarea altor 2—3 întîlniri.

Pentru ECHIPA NAȚIONALA 
DE JUNIORI a fost fixată o du
blă întîlnire cu Iugoslavia, la 
20 martie, pe teren propriu șl 
la 8 aprilie în deplasare. Se va 
mai juca cu : Cehoslovacia, 
Bulgaria, Ungaria și Polonia, 
la date care urmează a fi sta
bilite ulterior. între 1 și 10 au
gust, echipa de juniori va par
ticipa la „Turneul Prietenia", 
competiție tradițională care în 
1977 este programată în Un
garia.

Vor mai fi perfectate 2—3 
meciuri pentru Selecționata Di
viziei B.

prezentanta clubului din str. 
dr. Staicoviei demonslrează de 
la un meci la altul o mai bună 
organizare a jocului, atu care-i 
permite o mai rapidă aclimati
zare cu rigorile Diviziei A. în 
pofida unui efectiv fără sufi
cientă acoperire valorică pen
tru toate compartimentele.

Alaltăieri, la Pitești, echipa 
bucureșteană și-a condus ad
versara, cu 2—0, timp de 74 de 
minute, fiind la un pas de o 
nouă prețioasă victorie. A in
tervenit, însă. în mod nedorit, 
arbitrul partidei (sibianul Tu
dor Andrei) care, dictînd un 
penalty, transformat de Dobrin 
— un penalty din acela al... 
gazdelor — a repus-o pe F C. 
Argeș în condiție psihică. De 
pe urma acestei injusteți Pro
gresul și-a revenit, cu greu. în 
final, salvîndu-se, prin golul 
lui Iorgulescu, de la o nedreap
tă înfringere.

In caz de victorie. Progresul 
ar fi totalizat și ea. ca Uni
versitatea Craiova. 7 puncte cu
lese în deplasare, dar și așa 
echipa deține o cifră frumoasă 
(6 puncte), menținîndu-se in
vincibilă dincolo de hotarele 
Bucureștiului, unde obține

MhNE, 0 NOUĂ ETAPĂ
ÎN „CUPA

fotbalistică
este progra-

ROMÂNIEI"

■hei
Boarul 
I turul 
Lde a 
L ur-
I nr. 1
Borhei 
Ehieni 
| (ora
Ica — 
Bucu- 
jri se 
eleași

1 — 
rnava, 
ențesc

VOLEI LA ZI .
în campionatele de volei s-au 

disputat patru etape. In urma 
rezultatelor înregistrate 
mentele au următoarea 
gurație :

FEMININ

NĂ-

” al 
pe e- 
riile I 
kt ur-

cîști- 
tă de 
kradea 
Or 4-

5.
C.F.R.

Satu 
lextila
Mar- 

m-co-

clasa- 
confi-

I
I
I

s LOTUL REPREZENTATIV DE 
JUNIORI IN ISRAEL. F.R.F. a 
dat curs invitației forului de 
specialitate din Israel, prin care 
echipa de juniori a țării noastre 
urmează să fie prezentă la tra
diționalul turneu de la Tel 
Aviv, din luna decembrie. La 
această competiție mai participă, 
pe lingă reprezentativa țării 
gazdă, alte șase selecționate.

a O SELECȚIONATA DE TI
NERET LA TURNEUL DE LA 
TEHERAN. In luna februarie a 
anului viitor, o selecționată de 
tineret, alcătuită din jucători 
pînă la vîrsta de 20 de ani, de 
pregătirea căreia se va ocupa 
antrenorul E. ' Banciu, va parti
cipa la un turneu internațional 
organizat la Teheran. Au mai 
fost invitate selecționatele simi
lare ale Iugoslaviei, U.R.S.S. și 
R.F.G.

competiția
Cupa României” _

mată mîine o. nouă 'etapă, pen
ultima înaintea intrării în 
echipelor din Divizia A. 
programate 28 de meciuri 
formații din campionatele 
ziilor B și C, precum și 
țene. Dintre echipele din ___
pionatele județene au mai ră
mas în „Cupă" șapte, care.

joc a 
Sînt 

între 
divi- 
jude- 
cam-

pentru frumoasa lor perfor
mantă de a promova într-o e- 
tapă superioară a competiției, 
merită să fie amintite : Bradul 
Vama, Unirea Bolintin din Vale, 
Bihorul Beiuș, Rapid Jibou, 
Minerul Uba, Conslructii-mon- 
taj Cluj-Napoca și Carpați 
Mîrșa. Toate meciurile de mii- 
ne vor începe la ora 14.

puncte, înscriind destul de 
multe goluri.

Rezervînd spațiul comenta
riului nostru echipelor care au 
cîștigat, duminică, puncte în 
deplasare va trebui să vorbim 
$i despre meciurile Sportul stu
dențesc — Jiul si A.S.A. Tg. 
Mureș — Dinamo. Dar dacă pe 
Jiul acest 0—0 o satisface, pe 
Dinamo scorul alb nu trebuie 
s-o mulțumească prea mult, 
deși a jucat în condiții de de
plasare. Din partida televizată 
s-a putut vedea că liderul cla
samentului nu se află chiar în 
plenitudinea forțelor, că. din 
această cauză, se menține în 
expectativă ceva mai mult de- 
cît i-ar fi îngăduit propria car
te de vizită- Abia de a scăpat 
cu un rezultat egal după ba
rele (la poarta lui Stefan) din 
finalul partidei. Si atunci să ne 
întoarcem la recentul program 
de instruire-anlrcnament. pe 
un ciclu săpțămînal. elaborat 
de F.R. Fotbal, și să observăm 
că el reprezintă o NECESITA
TE. Necesitatea ca formațiile 
primului eșalon. îndeosebi ace
lea fruntașe, să se pregătească 
mai bine decît au fâcut-o pînă 
acum, la toate capitolele. Căci 
nu poți susține o ofensivă lu
cidă. metodică, nu poți încheia 
dezinvolt diferitele scheme tac
tice fără solidul suport, al unei 
TEMEINICE PREGĂTIRI 
ZICE. La sfirșitul actualei edi
ții de campionat, cele mai bune 
echipe ne vor reprezenta .1... 
nou în cupele europene. Vom 
raporta, din nou. totul, tot ceea 
ce se petrece în campionatul 
intern, la exigențele eșalonului 
internațional. Viața fotbalului, 
cum se vede, este un circuit, 
din care nu se poate ieși.

FI-

din

ECHIPA ETAPEI. Alcătuită 
baza notelor acordate .jucă- 

echipa etapei a 10-a a 
se prezintă astfel : 
- CHERAN. SATMA- 
ștefAnescu. VIGU 

MULTESCU, RO- 
I. SANDU, ȚEVI,

pe 
torilor. 
Diviziei A 
PURCARU 
REANU II, 
— ROȘCA, 
LON! — 
MARCU.

. DIVIZIA
SERIA I

C —ETAPA A IX-a

III-a) 
por e-
cu 77 
ădăuți 
BOV cu 
u cla- 
. Du-
Bucu-

1. Penicilina Iași 4 4 0 12 : 08
2. Dinamo 4 4 0 12 : 48 |
3. Rapid 4 3 1 10 : 5 7
4. I.E.F.S. 4 3 1 9 : 6 7 I
5. Universitatea Cv. 4 2 2 9 : 6 6
6. Farul Constanța 4 2 2 9 : 7 6 1
7. C.S.U. Galați 4 2 2 7 : 8 6
8. Știința Bc. 4 1 3 6 : 9 5 |
9. Mara-tex B.M. 4 13 5 : 10 5

10. Univ. Tim. 4 1 3 4 : 10 5 1
11. Ceahlăul P.N. 4 13 3 : 9 5
12. C.S.M. Sibiu 4 0 4 0 : 12 4 I

MASCULIN
1. Dinamo 4 4 0 12 : 0 8 |
2. Politehnica Tm. 4 4 0 ia: 7 8
3. Explorări B. M. 3 3 0 9 : 1 6
4. Rapid 4 2 2 9 : 7 6 1
5. Tractorul Bv. 4 2 2 7 : 6 6 I
6. Viitorul Bc. 4 2 2 8 : 9 6
7. steaua 3 2 1 6 : 4 5

r^S. Delta TI. 4 1 3 5 : 9 5 1
9. C.S.U. Galați 4 1 3 5 : 9 5 I

10. Universitatea Cv. 4 13 4 : 9 5
11. Constructorul Br. 4 13 5 : 11 5
12. Petrolul Pi. 4 0 4 2 : 12 4

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
LA JUDO I

1. Dinamo Buc. 6 6 0 0 36— 5 « 1
2. Dinamo Brașov 6 6 0 0 32— 8 6
3. C.S.M. B orz ești 6 4 0 2 25—16 4 1
4. „U“ Cj-Napoca 6 4 0 2 19—21 4
5. Constr. M. Ciuc 6 3 0 3 20—18 3 1
6. Niitramonia Fg. 6 3 0 3 17—20 3
7. I.E.F.S. 6 3 0 3 16—21 3 1
8. Rapid Arad 6 2 0 4 19—20 2 ,
9. Poli. Iași 6 2 0 4 15—24 2

10. Univ. Buc. 6 2 0 4 14—25 2
11. Olimpia Buc. 6 1 0 5 14—26 1
12. Poli. Buc. 6 0 0 6 6—29 0 1

LA 31 OCTOMBRIE 1976, O NOUA 
TRAGERE SPECIALA

LOTO

friafnent 
si'mț)lu 

, triplu
— Jug 
simplu 

□ ine trl- 
jna (N.
Iu 4O.6&» 
iștigător 
(Gh. A- 
4,30, e- 
itriac ri- 
io avut 
1 6 cai, 
Bi. Fe

seu

• ȘTEFAN COVACI. VICE
PREȘEDINTE AL F.R.F. și an
trenor al echipelor naționale, a 
plecat ieri în Italia pentru a 
expune cîteva lecții teoretice 
la cursul de antrenori de la 
Coverciano. De menționat că 
printre viitorii antrenori parti
cipant la acest curs se află mai 
mulți jucători celebri ca Maz
zola, Corso și Fachetti.

• AZI, IN CAPITALA, TRIAL 
cu jucătorii din divizia b. 
In cursul acestei dimineți, pe 
stadionul Progresul din Capitală 
au loc două jocuri cu caracter 
de selecție, la care au fost 
convocat! jucător! din Divizia B. 
Trialul are ca scop alcătuirea 
unei selecționate a diviziei se
cunde care, în această toamnă, 
va susține 
selecționate similare. din 
ria, i— ....—. — „ ~ - —
cia.

partide amicale cu
,,______  z’ii Unga-
Bulgaria, Iugoslavia și Tur-

ETAPA A 11-A A DIVIZIEI 
ÎNCEPE SÎMBATA. Două 

dintre partidele etapei a 11-a 
se vor disputa sîmbătă. Este 
vorba de meciul de la Arad, 
U.T.A. — Sportul studențesc, și 
de cel de la București, Progresul 
— Politehnica Timișoara (sta
dionul Republicii). Celelalte 
două partide din Capitală se vor 
desfășura duminică, după ur
mătorul program : Dinamo —
S.C. Bacău, pe stadionul Dinamo 
și Rapid — A.S.A. Tg. Mureș, pe 
stadionul Republicii, ambele de 
la ora 15.

A...

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
sau Sinaia, bilete pentru tratament 
la Herculane sau Felix, premii în 
bani.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 20 OCTOM

BRIE 1976

Dorna Vatra Dornei — Cnmentul 
Bicaz 1—1 (0—1), I.T.A. Piatra 
Neamț — Foresta Fălticeni 2_ 1 (1—0),
Progresul Fălticeni — Metalul Ră
dăuți 3—1 (2—1), Bradul Roznov —
Foresta Moldovița 1—0 (1—0), A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc — C.S. Bo
toșani 1—3 (1—2) — s-a jucat la
Fălticeni, Laminorul Roman — Crista
lul Dorohoi 1—0 (1—0), Cetatea Tg. 
Neamț — Danubiana Roman 1—0 
(1—0), Metalul Botoșani — Avîntul 
Frasin 1—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
dupâ etapa a IX-a : 1. C.S. BOTO
ȘANI 14 p (22—8), 2. Laminorul Ro
man 13 p (14—6), 3. Metalul Boto
șani 11 p (9—7)... pe ultimele : 15. 
Bradul Roznov 6 p (3—13), 16. Fo
resta Moldovița 3 p (6—26).

SERIA A 11-a

Petrolul Moinești — Nicolinc lași 
1—0 (1—0), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Viitorul Vaslui 1—0 (1—0), Pe
trolistul Dărmănești — Hușana Huși 
3—0 (0—0), Chimia Mă roșești —
TEPRO lași 3—0 (2—0), Letea Bacău
— Textila Buhuși 2—1 (1—1), Con
structorul lași — Rulmentul Bîrlad 
5—1 (3—0), Minerul Comănești — 
Partizanul Bacău 3—0 (2—0), Con
structorul Vaslui — Oituz Tg. Ocna 
1-0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI 14 p (22—6), 2. Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 14 p (11—3), 3. 
Chimia Mărășești 13 p (20—6) — 6
victorii, ... pe ultimele : 15. Hușana 
Huși 3 p (8—27), 16. Textila Buhusi 
0 p (5—20).

SERIA A lll-a

Carpați Sinaia — Luceafăru-I Focșani 
7—0 (5—0), Ancora Galați — Recol
ta Săhăteni 3—0 (2—0), Chimia Buzău
— Metalosport Galați 4—0 (2—0), 
I.R.A. Cîmpina — Foresta Gugești 4—0 
(3—0), Dinamo Focșani — Ca rai mâ
nui Bușteni 3—0 (1—0), Petrolistul 
Boldești — Chimia Brazi 2—1 (1—1), 
Petrolul Teleajen Ploiești — Poiana 
Cîmpina 3—0 (1—0), Avîntul Mînecia
— Victoria Florești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI SI
NAIA 15 p (27—8), 2. I.R.A. Cîmpina 
12 p (15—9), 3—4. Petrolul Teleajen 
Ploiești 12 p (14—9), Petrolistul Bol
dești 12 p (12—7)... pe ultimele : 15. 
Metalosport Galați 4 p (2—20),' 16. 
Recolta Săhăteni 3 p (4—19).

SERIA A Va
T.M. București — Automecanica 

București 2—0 (1—0), Sirena Bucu
rești — Viitorul Chirnogi 3—0 (2—0),
Olimpia Giurgiu — Avîntul Urziceni 
1—2 (1—1), I.C.S.I.M. București — 
Șoimii TAROM București 6—0 (2—0), 
Azotul Slobozia — I.O.R. Bucu
rești 2—1 (0—1), Abatorul București — 
Autobuzul București 2—2 (0—1). Uni
rea Tricolor București — Flacăra roșie 
București 4—0 (1—0), Electronica 
București — Automatica București 3_ 0
(2-0).

Pe primele locuri : 1. I.C.S.I.M.
BUCUREȘTI 14 p (23—10), 2. T.M.B. 
13 p (16—5), 3. Automecanica Bucu
rești 13 p (10—4)... pe ultimele : 15.
I.O.R. București 5 p (7—14), 16. O- 
limpia Giurgiu 0 p (4—23).

SERIA A Vl-a
Constructorul Pitești — Viitorul 

Scornicești 0—0, Progresul Pucioasa
— ROVA Roșiorii de Vede 4—-0 (2—0), 
Cimentul Fieni — Petrolul Tîrgoviște 
0—1 (0—1), Cetatea Tr. Măgurele — 
Metalul Mija 2—2 (1—1), Oțelul Tîr
goviște — Răsăritul Caracal 0—1 
(0—1), Recolta Stoîcănești — Progre
sul Corabia 0—0, Chimia Gâești — 
Dacia Pitești 1—0 (0—0), Petrolul Vi
dele — Muscelul Cîmpulung 0—0.

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL
cîmpulung 14 p (21—7), 2. Petmiui 
Tîrgoviște 14 p (14—7), 3. Metalul 
Mija 12 p (13—7)... pe ultimele : 15. 
Progresul Pucioasa 5 p (10—20), 16.
Oțelul Tîrgoviște 4 p (9—20).

SERIA A VII-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Lotrul 

Brezoi 3—0 (0—0), Laminorul Slatina
— Minerul Motru 2—1 (0—1), Pandu
rii Tg. Jiu — Progresul Băilești 2—0 
(1—0), Constructorul Craiova — Uni
rea Drobeta Tr. Severin 3—1 (1—1), 
D ierna Orșova — Minerul Rovinari 
3—0 (1—0), Unirea Drăgășani — 
F.O.B. Balș 1—1 (0—1), Chimistul Rm. 
Vîlcea — C.F.R. Craiova 3—0 (0—0), 
Metalurgistul Sadu — Dunărea Cala
fat 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. DRO
BETA TR. SEVERIN 14 p (20—5), 2.
Pandurii Tc. Jiu 13 p (14—6), 3. Mi
nerul Motru 12 p (12—5)... pe ultime
le : 15. Minerul Rovinari 6 n (8—13), 
16. Unirea Drăgășani 4 p (5—15)..

1:1 va- 
cat. 2 : 
lei și 4 

3 :

PR0N0EXPRES
La această tragere se acordă 

cîștiguri suplimentare din fond 
special.

Pe lista de cîștiguri se află au
toturisme Dacia 1300 și Skoda s 
100, excursii în U.R.S.S., Cehoslo
vacia, bilete de odihnă la Predeal

EXTRAGEREA I : Cat. 
riantă 50% a 40.353 lei; 
1 variantă 50% a 13.451 — . 
variante 25% a 6.726 lei ; cat. 
5,95 a 6,782 lei ; cat. 4 : 42,40 a 
952 lei ; cat. 5 : 139.25 a 290 lei ) 
cat. 6 :

EXTRAGEREA
10,40
25,55 
a 60 
Cat.

REPORT
352.811 lei.

Cîștigul de 40.353 lei jucat 
de la Categoria 1. a fost obținut 
de MIRCEA CHEREBEȚIU, din 
Tg. Mureș.

4.036.35 a 40 lei.
Cat. B : 
; Cat. C:

ll :
variante a 5.306 lei .
a 2.160 lei ; Cat. D : 1.295.15 
lei ; Cat. E : 116.55 a 200 '
F ; 2.294,15 a 40 lei.

CATEGORIA

lei;

A :

SERIA A IV-a

Progresul Brăila — S.C. Tulcea 3—2 
(3—1), Dacia-Unirea Brăila — 
Gloria Poarta Albă 0—1 (0—0), Vic
toria Țăndărei _  Chimia Brăila 0—0,
Minerul Măcin — Cimentul Medgidia 
1—0 (1—0), I.M.U. Medgidia — Ma
rina Mangalia 3—2 (1—2), Dunărea 
Tulcea — Ș.N. Constanța 3—0 (1—0), 
Electrica Constanța — Unirea Eforie 
1—0 (0—0), Dunărea Cernavodă — 
Autobuzul Făurei 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TULCEA 
13 p (17—6), 2—3. Progresul Brăila
13 p (18—9), Chimia Brăila 13 p 
(16—7)... pe ultimele : 15. Vic
toria Țăndărei 6 p (8—16), 16. Glo
ria Poarta Albă 3 p (7—-23).

SERIA A VIU a
Gloria Arad — Laminorul Nădrag 

2—1 (1—1), Metalul Bocșa — Electro
motor Timișoara 1—0 (0—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Ceramica Jimbolia 2—1 
(2—1), Vulturii textila Lugoj — Con
structorul Arad 1—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Nera Bozovici 3—0 (1—0), 
Banatul Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă 0—2 (0—1), Unirea Sînnicolau 
Mare — Minerul Anina 4—0 (2—0), 
Gloria Reșița — Strungul Arad 2—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL A- 
NINA 13 p (13—6), 2. Metalul Oțelu 
Roșu 13 p (18—12), 3. Minerul Moldo
va Nouă 12 p (21—9)... pe ultimele : 
15. Nera Bozovici 7 p (18—25), 16.
Banatul Timișoara 5 p (5—19).

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Victoria Zalău 

4—2 (3—0), Gloria Șimleu — Minerul 
Suncuiuș 2—0 (0—0), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Băița 1—1 (0—1),
Oțelul Bihor — Someșul Satu Mare
2— 0 (1—0), Oașul Negrești — Voința 
Cărei 2—2 (0—1), Recolta Salonta — 
Minerul Bihor 0—1 (0—1), Victoria 
Cărei — Minerul Baia Sprie 2—0 
(1—0), Bihoreana Marghita — Voința 
Oradea 1—1 (0—0).

Meciul Voința Cărei — Recolta Sa
lonta, din etapa a Vl-a, întrerupt în 
min. 82 la scorul de 5—1, deoarece 
Recolta a rămas în 6 jucători, s-a o- 
mologat cu rezultatul de pe teren din 
momentul întreruperii jocului.

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 15 p (25—8), 2. Victoria Că
rei 13 p (14—4), 3. Voința Oradea
10 p (13—9)... pe ultimele : 15. Oașul 
Negrești 6 p (11—17), 16. Victoria Za
lău 5 o (11—22).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Minerul Băiut 6—1 

(4—0), Mureșul Luduș — Unirea De)
3— 0 (0—0), Soda Ocna Mureș — Der- 
mata Cîuj-Napoca 4—1 (3—1), Fores
ta Bistrița — Metalul Aiud a minat, 
Minerul Baia Borșa — C.I.L. Gherla 
3—2 (1—0), Bradul Vișeu — Lăptișul 
Tg. Lăpuș 2—1 (1—1), Tehnofrîg Cluj- 
Napoca — Avîntul Reghin 0—0, Ci
mentul Turda — Metalul Sighișoara 
2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
RODNA 14 p (23-7), 2. Mureșul Lu
duș 12 p (15—5). 3. Minerul Băiuț 
*I2 p (11—8)... pe ultimele : 15. Der- 
mata Cluj-Napoca 3 p (5—14), 16. Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 1 p (3—17).

SERIA A Xl-a
C.S.U. Brașov — Torpedo Zămeștî 

2—0 (1—0), I.C.I.M. Brașov — Chimia 
Victoria 2—0 (0—0), Progresul Odo-r- 
hei — Carpați Brașov 2—1 (0—0), Mi
nerul Bălan — Unirea Sf. Gheorghe 
2—1 (1—0), Utilajul Făgăraș — Me-
trom Brașov 1—O (0—0), Mureșul To- 
plița — Viitorul Gheorghieni 0—0, 
Precizia Săcele — Măgura Codlea 
2—1 (0—0), Minerul Baraolt — Fores
tierul Tc. Secuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. BRA
ȘOV 14 p (15—6), 2. I.C.I.M. Brașov 
13 p (14—4), 3. Progresul Odorhei
11 o (14—8)... pe ultimele : 15. Utila
jul Făgăraș 6 p (6—10), 16. Forestie
rul Tg. Secuiesc 6 p (3—14).

SERIA A Xll-a
Gaz metan Mediaș — Constructorul 

Alba lulia 0—0, C.I.L. Blaj — Minerul 
Ghelar 1—0 (0—0), Textila Gisnădie
— Laminorul Teliuc 3—1 (2—0), C.F.R. 
Simeria — I.M.I.X. Agnita 2—1 (0—0), 
Inter Sibiu — Textila Sebeș 6—1 
(2—1), Metalul Copșa Mică — Auto
mecanica Mediaș 1—0 (0—0) , Unirea 
Alba lulia — F.I.L. Orăștie 2—0 (1—0), 
Știința Petroșani — U.P.A. Sibiu 3—2 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. ȘTIINȚA PE
TROȘANI 13 p (20—11), 2. Minerul 
Ghelar 13 p (16—9), 3. Gaz metan 
Mediaș 13 p (10—4)... pe ultimele : 
15. C.I.L. Blaj 4 p (5—17), 16. Textila 
Sebeș 4 p (8—21).

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



FARUL CONSTANȚA ȘI LITORAL MANGALIA Hiii't, baschet international în sala riorcasca JUNIOR

IN TURNEUL FINAL AL CUPEI F.R. BOX
Odată cu partidele restanță 

disputate la siîr.șitul săptă- 
mînii trecute, la Mangalia și 
Cluj-Napoca, cea mai mare 
competiție pugilistică pe echi
pe a țării. „Cupa F.R. B6x“, a 
ajuns in fața actului final. în
tre 14 și 19 decembrie se vor 
întîlm in Capitală, potrivit 
programului, echipșle califica
te : B.C. Galați cu Farul Con
stanța și B.C. Brăila cu Lito
ral Mangalia.

MANGALIA. Tînăra formație 
I.H.R. Litoral 
primit replica echipei 
Bocșa, dc care fusese 
în primul meci, la Reșița, 
24—20. ..................
disputată 
în sala Casei de 
giliștii localnici, 
tură mai omogenă 
gătită, au obținut 
un scor categoric 
gurîndu-și dreptul 
cipa la turneul final al com
petiției. Cu efectivul incomplet 
(la cat. ,, .
avut reprezentant.) și cu cîțiVa
boxeri introduși în formație
numai pentru a obține punctul 
care se acordă... învinsului 
(cat. semimuscă .și grea), oas
peții nu-și puteau păstra fra
gilul avantaj pe care îl obți
nuseră în prima întîlnire. Din

din localitate a 
Metalul 
învinsă 

cu 
în întîlnirea revanșă, 

duminică dimineața 
cultură, pu- 
cu o garr.i- 
și bine pre- 
victoria la 

(28—15), asi
de a parti

cocoș, oaspeții n-au

DE EA C.N.E.f.S
invitația Consiliului Na- 
pentru Educație Fizică

La 
țional . 
și Sport, in perioada 21—25 oc
tombrie ne-a vizitat țara o de
legație a Uniunii Germane a 
Sportului din R. F. Germania, 
condusă de Willi Weyer, pre
ședinte.

Oaspeții au vizitat baze spor
tive și instituții social-culturale 
din București și Constanța și 
au purtat discuții cu o delega
ție a C.N.E.F.S.. condusă de 
general-locotenent Marin Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S.

în timpul șederii delegației, 
președintele C.N.E.F.S. și pre
ședintele Uniunii - Germane a 
Sportului au semnat planul de 
schimburi de delegații sportive 
între Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport din 
Republica Socialistă România 
și Uniunea Germană a Sportu
lui din R.F. Germania, pentru 
anul 1977 și un protocol cuprin- 
zînd schimburile de experiență 
ce vor avea loc în anii viitori.

echipa Metalul Bocșa s-au re
marcat numai Al. Dobăeș, I. 
Mocanu și M. Vișan, primii 
doi obținînd victorii, iar ulti
mul 
Dintre 
lia se 
pe Gh. Jipa, M. Hozo, I. loan- 
cea, S. ~ "
ale căror evoluții au fost su
perioare. Iată rezultatele, în 
ordinea categoriilor (primii 
sint gazdele) : Gh. Jipa b.ab_. 1 
A. Stoica, 
Vișan, AI. 
versar, I. 
băeș, M. 
I. Ioancea 
Poslolachc
Imre p p. I. Mocanu, I. Dima- 
che b.p. A. Szcntanay, G. Sasu 
b.p. I. Potoceanu, Al. Hiera 
b.ab. 2 Gh. Duney. (m. tr.)

CLUJ-NAPOCA. în sala Ar
matei din localitate, 
de la A.S.A. nu și-au 
realiza speranțele de 
mina din competiție redutabila 
formație Farul (câștigătoare de 
trei ori a trofeului). Oaspeții, 
cu o garnitură puternică, au 
cîștigat cu 21—19, reușind în
acest fel să se califice pentru 
turneul final al întrecerii. Gaz
dele, fără Al. Turei (semi
muscă) în echipă, au opus o 
dîrză rezistență, oferind în a- 
cest mod un spectacol agreabil 
numerosului public care a 
asistat la reuniune. Iată rezul
tatele, în ordinea categoriilor 
(primii fiind sportivii de la 
Farul) : F. Ibrahim b.p. FI. 
Constantincscu, I. Mustafa p.p.
M. Donciu, ”
N. Georgescu,
Tr. Ruja, Gh. Găvan m.n. cu 
C. Pirneci, Gh. Agapșa p.p. Al. 
Popa, Al. Tîrboi b.p. I. Miron, 
V. Filip b.p. R. Cîrîc, N. Gri- 
gore ~
călu 
buni 
boi, 
Filip (Farul), 
Ruja 
Cluj-Napoca). (p. i.)

termlnînd la egalitate, 
pugiliștii do la Manga- 
cuvine să-i evidențiem

Poslolache și Gr. Sasu,

M. Toma m.n. M. 
Barbu — fără ad- 
Săli p,ab.2 A. Do- 
Hozo b.p. C. Nap, 

b.ab. 1 I. Plenert, S. 
b.p. I. Fuicu, M.

boxerii 
putut 

a eli-

I. Mcmet b.k.o. 3
I. Pria p.ab.l

p.p. Z. Lăcătuș, I, Das- 
b.ab. 1 T. Szilagy. Cei mai 
boxeri ai galei : Al. Tir- 
I. Memet, I. Faredin, V.

M. Donciu, Tr. 
și Z. Lăcătuș (A.S.A.

PE SCURT
ATLETISM • Maratonul des

fășurat pe străzile orașului New 
' de concurenți) a

americanul Bill 
10:09,6. Frank 
la J. O.) s-a 
2 cu 2h 13:12,0. 

__ La Leningrad a 
turneu internațional 

zece echipe 
în

York (1938 
fost cîștigat de 
Rodgers. în 2h 
Shorter (argint 
clasat pe locul

BASCHET * 
început un 
cu participarea a 
masculine și cinei feminine, 
primul ioc la masculin, selecțio
nata R.S.S. Ucrainene a învins 
cu 96—78 (44—31) formația ame
ricană „Dakota Stars'1. In com
petiția feminină, echipa orașului 
Moscova a întrecut cu 
(39—27) formația R.S.F.S.

CICLISM * In Cursa de șase 
zile de la Frankfurt pe Main 
conduce perechea vest-germapă 
Udo Hempel — Jurgen Tschân.

handbal • La Minden 
(R.F.G.). În C.C.E. (meci retur), 
formația feminină Start Bratisla
va a învins pe Eintracht Minden 
cu 14—13 (8—4) și s-a calificat
pentru turul următor.

RUGBY • La Bordeaux s-a 
disputat meciul dintre Franța și 
Australia. Gazdele au învins cu 
18—15 (12—9).

SCRIMA a 
din cadrul 
Berlin a fost 
muth Behrens . 
de Klaus Hartter (R.D.G.), Petre 
Kukl (România). Jens Geisler 
(R.D.G.), Petre Buricea (Româ
nia) și Holger Lossius (R.D.G.).

ȘAH a Cu două runde înain
tea încheierii campionatului fe
minin al U.R.S.S.. pe primul 
loc în clasament se află Ana 
Așharumova — 10 p (1). urmată 

Ludmila Zaițeva — O'/î p 
Nana Aleksandrla — 9 p 

și Nona Gaprindașvlli —

86—56 
Ruse.

Proba de floretă 
concursului de la 
cîștigată de Hart-
(R.D.G.). urmat

de
(1).
(1) --------- .....---------.....
S’/2 P (2). • Marii maeștri Petro
sian și Portisch .... .
pentru turneul candidaților la 
titlul mondial. In ultima partidă 
a turneului de la Varese. Pe
trosian și Portisch au remizat.

TENIS • - ' ' ----- ’ "
conduce cu 
care-l susține 
pa Davls“, 
Lanka.

TENIS DE MASA » Proba de 
simplu femei din turneul țărilor 
din Asia. Africa șl America La
tină a fost cîștigată de Cian Li 
(R.P. Chineză), care a învins 
pe compatrioata sa Huan Wsi- 
pin cu 3—1. La masculin, victo
ria a revenit lui Yuen Hua 
(R.P. Chineză).

s-au calificat

Echipa Filipinelor 
3—0 în meciul pe 
la Manila. în „Cu- 
cu formația Sri

STEAUA - HAPOEL GVAT YAGUR
IN CUPA CUPELOR

In deschidere, derby-ul Campionatului national feminin:
meciul

bas- 
mîi- 
Flo-

VASILEVIOREL
Învingător la praga

In continuarea sezonului 
chetbalistic internațional, 
ne se desfășoară in sala 
rcasca (ora 20) meciul Steaua 
— Hapoel Gvat Yagur, retur 
al întîlnirii programată în pri
mul tur al Cupei cupelor. 'La 
Haifa, Hapoel a cîștigat 
83—71, după o întrecere pe care 
steliștii au inceput-o cu 
și au fost conduși detașat, dar 
pe care o puteau încheia la 
o diferență mai mică, deoarece 
cu 2,30 min. înaintea fluieru
lui final aveau un handicap 
de numai 3 puncte. în partida 
de miine, Steaua arc șanse să 
recupereze cele 12 puncte și 
să se califice în turul următor 
al competiției, cu condiția 
abordeze întîlnirea cu deplină 
responsabilitate, cu ambiție și 
luciditate. Oaspeții au sosit 
în Capitală duminică, zi în 
care au și efectuat un antre
nament. Din lotul lor se re
marcă Marzel, pivotul lotului 
național al Israelului (locul 7 
la ultimul C.E.).

Formații : STEAUA : 
(1,90), Cernat (1,93), 
(2,01), Tarău (1,98). 
(1,86), Cîmpeanu (2,01), Zdren- 
ghea (1,91), Pîrșu (1,85), Mol
nar (1,83), Grădișteanu 
Neagu 
Orari
mann 
(1,80), 
(1,84), 
(1,96), 
bitri : 
slavia) 
cia).

• In deschidere, la ora 18, 
are loc derby-ul Campionatului 
național feminin între ocupan-

cu

trac

să

Savu 
Oczelak 

Dumitru

(2,00),
(2,02) ; HAPOEL : 

(1.89), Ianai (1.99), Șif- 
(1,78), Grin (1,93), Goren

Sela (1,94). Benenda 
Marzel (2,03), Taihner 
Rosenberg (1,88). Ar- 

S. Anastasovski (Iugo- 
și A. Apostolodis (Gre-

RAPID BUCUREȘTI A PIERDUT CALIFICAREA

La Haga au luat sfîrșit în
trecerile grupei preliminare B 
din cadrul C.C.E. la polo. In- 
vingind cu 9—3 pe 
Stockholm în ultimul 
pid București totaliza 
și mai deținea șanse 
care. Pentru aceasta 
cientă o victorie la 
echipei Ț.S.K.A. Moscova în fa
ța formației olandeze Zian Vi
tesse. Campioana U.R.S.S. a și 
condus în această partidă cu 
4—0 după două reprize, cu 6—4 
după cea de a treia, dar în fi
nal scorul a devenit egal : 7—7. 
Intr-un alt meci : Ethnikos Pi
reu — S.K.K. Stockholm 4—2. 
In urma acestor rezultate, cla
samentul final arată astfel : 1. 
Ț.S.K.A. Moscova 7 p (34—18) ;
2, Zian Vitesse 6 p (32—23) ; 3. 
Rapid București 5 p (31—22) ;
4. Ethnikos Pireu 2 p ; 5. S.K.K. 
Stockholm 0 p. Primele două 
echipe s-au calificat pentru gru
pele semifinale.

Iată ultimele rezultate din ce
lelalte grupe și echipele califi
cate. La Londra : R.H. Kosice 
— Polytechnik Londra 3—1 ; 
Partizan Belgrad — Polytech
nik 6—3 ; R.H. Kosice — Istan
bul 11—7. Clasament : 1. PAR
TIZAN BELGRAD 8 p ; 2. R.H. 
KOSICE 6 p ; 3. Polytechnik 
Londra 4 p ; 4. Marseille 2 p
5. Istanbul 0 p.

La Sofia : ȚSKA Cerveno 
Zname Sofia — Helsingfors 
(Finlanda) 10—1 ; Vasas Buda
pesta — Helsingfors 9—2 ; Va
sas — TSKA Cerveno Zname 
7—5. Clasament : 1. VASAS 
BUDAPESTA 4 p ; 2. TSKA 
CERVENO ZNAME SOFIA 2 p;
3. Helsingfors 0 p.

S.K.K. 
joc, Ra- 
5 puncte 

de califi- 
era sufi- 
limită a

locuri 
Diviziei

ale 
A, 
în 
și

tele primelor două 
ediției trecute a 
singurele echipe neînvinse 
întrecerea actuală : I.E.F.S. 
Rapid. In perspectivă, un meci 
atractiv, așa cum ne-au obiș
nuit în ultimii ani fruntașele 
baschetului nostru feminin.

• Formația masculină Dina
mo București pleacă astăzi pen
tru a susține — joi — partida 
tur cu Olympiakos Pireu în 
cadrul C.C.E. Rezultatele pre
cedente : Dinamo : 68—77 cu 
Sinudyne Bologna, 83—86 cu 
Maccabl Tel Aviv ; Olympia
kos : 74—90 cu Maccabi, 64—87 
cu Sinudyne.

PR AGA, 25 (Agerpres). — La 
Praga s-a desfășurat Un turneu 
internațional dc box pentru ju
niori, la care a participat și o 
selecționată a orașului Bucu
rești.

Printre laureații competiției 
s-a numărat și linărul pugilist 
român Viorel Vasilc, învingător 
la categoria mijlocie. In finalii, 
Viorel Vasilc l-a întrecut pe 
sportivul bulgar V. Marinkov.

Dintre ceilalți boxeri bucu- 
reșteni s-au mai evidențiat 
Dumitru Dorobanții (cocoș), Tit» 
Cercel (pană) și Mihai Ifrim 
(mijlocie mică), care au cucerit 
medaliile de bronz la cate
goriile respective.

★
Finalele „Turneului lalelelor" 

de la Rotterdam, in care s-au 
oalifioat și 4 boxeri români, 
s-au disputat luni noaptea târ
ziu. Pină la închiderea ediției 
nu ne-au parvenit rezultatele.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE TENIS DE MASĂ ALE POLONIEI

care au avut loc la 
cea mai bună com- 
dintre sportivii ro- 

avut-o Eva Ferenczi.

Dintre băieți, 
Romanescu a- 
avansat pe ta-

C.C.E. IA P010
La Wurzburg : Hermes Co

penhaga — ATSE Graz 4—1 ; 
Wiirzburg — Rari Nantes Flo
rența 8—6 ; Wiirzburg — ATSE 
6—1 ; R.N. Florența — Bar
celona 5—3 ; Barcelona — 
ATSE 9—7 ; Wiirzburg — Her
mes 17—1. Clasament : 1. R.N. 
FLORENȚA 6 p (41—17) ; 2. 
WURZBURG 6 p (35—13) ; 3. 
Barcelona 6 p (31—19) ; 4. Her
mes 2 ’p ; ,5. ATSE 0 p.

Ieri am primit și rezultatele 
tragerii la sorți pentru grupele 
semifinale. La Moscova vor ju
ca : Ț.S.K.A. Moscova, Partizan 
Belgrad, Vasas Budapesta și 
Rari Nantes Florența, iar 
Wiirzburg : Zian Vitesse, R.H. 
Kosice, Wiirzburg și ȚSKA Cer- 
veno Zname Sofia.

Ia

la dublu fete, 
doar Cristinel 
pare ceva mai 
belul de concurs : în sferturile 
de simplu, învins de francezul 
Bir ocheau. Alte finale, simplu 
bărbați : Secretin (Franța) — 
Birochcau (Franța) 3—1 ; du
blu femei : Hirschmilller,'
Schultz (R.F. Germania) — 
Lindbald, Hernval (Suedia) 
3—1 : dublu bărbați : Secretin, 
Birochcau (Franța) — Molnar 
(Ungaria), Mesaroș (Iugosla
via) 3—1 ; dublu mixt : Szatko, 
Kucharski (Polonia) — Ivasko, 
Molnar (Ungaria) 3—2.

La Campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Po
loniei, 
Cracovia, 
portare 
mâni a
Ea a ajuns în semifinalele de 
simplu, după ce a învins 
Lindbald ' " ~ ’
(Polonia) 
slavia) și 
luptă, cu 
21—13, 10—21, 12—21) la Sil- 
hanova (Cehoslovacia), cîștigă- 
toarea probei. împreună 
craioveanca Maria Păun, 
renezi a ocupat locurile 3—4

i

pe 
(Suedia), Calinska 
și Percucin (Iugo- 

a pierdut la mare 
2—3 (11—21, 21—19,

CU 
Fe-

La 100 km vest de Tokio, la 
poalele celebrului Fujiyama, 
pe circuitul Fuji, lung de 4,3 
km, cu doar două curbe largi, 
James Hunt este alt mare 
sportiv englez, (după Graham 
Hill, in 19€8), care cucerește ti-

AUTO
JAMES HUNT (Anglia)

tlul de campion mondial au
tomobilistic. După abandonul 
lui Niki Lauda, i-ar fi fost su
ficient in Marele Premiu al Ja
poniei și locul 4, dar el s-a 
clasat al treilea, obținînd nu
mărul total de puncte care-l 
mențineau in fruntea ierarhiei 
piloților de formula I pe 1976. 
La 29 de ani (este născut la 29 
august 1947, la Belmont, lingă 
Londra), James Hunt profită 
de neșansa austriacului Lauda 
care, după accidentul de la 
Niirburgring, a făcut tot ce i-a 
stat in putință pentru a-și a- 
păra titlul. Dar, oricum, unui 
campion mondial nu-i poți di
minua meritele. Hunt s-a făcut 
cunoscut în cursele de formula 
I in 1973, pe o mașină March. 
Dar primele succese vin abia 
în 1975 tind firma McLaren H 
angajează pe locul lăsat liber 
de fosturi campion mondial Fit
tipaldi. încununarea carierei 
sale se petrece anul acesta, du
pă ce obține, de-a lungul sezo
nului, 6 Mari Premii,

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
UNGARIA (etapa 11) : Hon- 

ved — Videoton 1—0; Vasas — 
Gyor 5—0 ; Tatabănya — Fe- 
rencvâros 1—1 ; Zalaegerszeg
— Ujpesti Dozsa 1—5 ; Szeged
— Salgotarjân 4—2. Clasament: 
1. Ujpesti Dozsa 
rencvăros 17 p ; 
thely 17 p.

IUGOSLAVIA
Partizan Belgrad — Zelezniciar 
4—0 ; Liubliana — Buducnost 
1—1 ; Rijeka — Vojvodina 
Novi Sad 2—0 ; Banja Luka — 
Steaua roșie Belgrad 1—4 ; 
Velez Mostar — Dinamo Za
greb 0—1 ; Hajduk Split — 
Napredak 3—0. Clasament : 1. 
Steaua Roșie Belgrad 15 p ; 2.

18 p ; 2. Fe-
3. Szomba-

(etapa 9) :

AGENDA SAPTAMINII
25—31

27

27—28
27—5.XI.

30
30— 1.XI.

31

31— 1.XI.

TENIS Turnee internaționale, la Paris, Perth și V.jna
FOTBAL Danemarca — Cipru (C.M. gr. 1), la Copenhaga ; 

Bulgaria — R.D. Germană (amical), la Sofia.
BASCHET Etapa 3 în C.C.E. (m)
PATINAJ Concurs internațional, la Rostov

ARTISTIC
RUGBY U.R.S.S. — Suedia (C E. gr. B). la Tbilisi
TENIS Campionatele internaționale ale Belgiei 
DE MASA
FOTBAL Turcia — Malta (C.M. gr. 3) la Istanbul ; Polonia 

— Cipru (C. M. gr. 1), la Varșovia
PATINAJ Trofeul Richmond, la Londra
ARTIȘTI?

Radnicki 13 p ; 3. Dinamo Za
greb 12 p.

BULGARIA (etapa 9) : Tra- 
kia Plovdiv — Levski Spartak 
Sofia 3—0 ; Pirin — Ț.S.K.A. 
Sofia 0—0 ; Lokomotiv Sofia 
— Slavia 2—0 ; Dunav Ruse — 
Botev Vrața 1—2 ; Akademik 
Sofia — Marek 0—1. Clasa
ment : 1. Ț.S.K.A.
Levski Spartak 12 
rek 12 p.

PORTUGALIA
Benfica — Boavista 2—1 ; 
lenenses — Varzim 0—0 ; 
xoes — Estoril 1—1 ; F.C. 
to — Atletico 8—2 ; 
raes — Setubal 3—2.
meat: 1. Sporting 11 p ; 2.
Varzim 8 p ; 3. F.C. Porto 8 p.

BELGIA 
Lierse — 
Anderlecht 
Standard 
0—1 ; 
0—0 ; 
White 
ment: 
2. Anderlecht 14 p ; 
vers 13 p.

SPANIA (etapa 7) : Espagnol 
Barcelona 
ragossa — 
Sevilla
Atletico Madrid 
celona 3—1. Clasament : 1. Va-

13 p ; 
p ; 3.

(etapa

2. 
Ma-

6) :
Be-
Lei-
Por-

Guima- 
Clasa-

(etapa 9) : S.K.
Cercle Bruges 0—0 ;

— Charleroi 3—2 ; 
Liege — <

F.C. Bruges — 
Beeringen — 

Molenbeek 2—3.
1. F.C. Bruges

Courtrai 
Anvers 
Racing 

. Clasa^ 
15 p ; 

3. An-

- Elche 2—0 ; Sa- 
Rcal Madrid 2—4 ;

Salamanca 2—0;
C.F. Bar

Icncia 10 p ; 2. Atletico Madrid 
10 p ; 3. Real Madrid 9 p.

GRECIA (etapa 3): A.E.K.— 
Aris 1—0 ; P.A.O.K. — 
mitos 6—1 ; Olympiakos 
— Panseraikos 2—0 ; 
haiki — Panathinaikos 
Clasament : 1. A.E.K. 6 
Olympiakos 6 p; 3.

OLANDA (etapa 11) : Ajax 
Amsterdam — F.C, Utrecht 

7—0 ; P.S.V. Eindhoven — Fe- 
yenoord 2—3 ; A.Z. ’67 Alka- 
maar 
Clasament :
2. Ajax 18

ITALIA : 
mai Torino 
acumulat punctajul maxim 
Duminică, Torino, campioana 
„en titre", a ciștigat cu 2—0 
meciul cu Roma, iar Juve a 
cucerit două puncte extrem de 
prețioase Ia Foggia, unde a 
cîștigat cu 1—0, prin golul lui 
Bettega. La această victorie în 
deplasare s-au mai adăugat 
alte două, repurtate de Pe
rugia la Cesena (3—0 !) și dc 
Napoli la Genova (3—2). în 
fine, surprinzătoare pare victo
ria lui Lazio asupra Bolognei J 
3—0 ! în etapa a 3-a s-au 
marcat 16 goluri (în medie, 2 
goluri de meci), ceea ce nu e 
puțin în campionatul Italiei !

Atro- 
Pireu 
Pana- 

0—0. 
p ; 2.

P.A.O.K. 5 p.

Roda Kerkrade 2 —1."
1. Feyenoord 19 p; 

p ; 3. Roda 17
după 3 etape, 

și Juventus

P-
nu- 
au 

(6).
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