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ÎNCHEIEREA vizitei
MARELUI DUCE

JEAN AL LUXEMBURGULUI i

«ACLCTAW OIN TOATE ȚĂRILE; UMIȚI VXI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Republiciî Socia- 
tovarășul Nicolae 
tovarășa Elena 

oferit, joi, un

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu și 
Ceaușescu au 
dejun in onoarea Altețelor Lor 
Regale, Marele Duce Jean al 
Luxemburgului, și Marea Duce
să Josephine Charlotte.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
Duce Jean au rostit 
toasturi.

Marele 
scurte

★
Joi după-amiază s-a 

vizita oficială pe care 
Lor Regale, Marele Duce Jean 
al Luxemburgului și Marca Du
cesă Josephine Charlotte au e- 
fectuat-o în tara noastră la in
vitația președintelui 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu și 
șei Elena Ceaușescu.

După vizita oficială in Lu
xemburg a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu din anul 1972, rein- 
tilnirea de la București dintre 
șeful statului român și 
ranul luxemburghez se 
ca un nou moment de 
sebită importanță in 
relațiilor de prietenie 
România și Luxemburg, 
vorbirile purtate de președinte
le României cu suveranul lu
xemburghez, cu președintele gu
vernului și ministru al afaceri
lor externe din Luxemburg, au 
scos în relief voința celor două 
țări și popoare de a intensifica 
cooperarea reciproc avantajoasă 
dintre ele, de a acționa împreu
nă pe plan internațional în ve
derea infăptuirii aspirațiilor de 
pace și progres ale popoarelor 
din îni-oaga lume.

Ceremonia plecării a avut 
loc pe aeroportul internațional

încheiat 
Altețele

Republicii 
tovarășul 
a tovară-

suve- 
înscrie 

o deo- 
cronica 
dintre 
Con-

Otopeni, împodobit sărbătoreș- I 
te. Pe frontispiciul pavilionului * 
oficial se aflau portretele pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
Marelui Duce Jean, încadrate 
de drapelele de stat al Româ
niei 
mari 
urări pentru 
țiilor de prietenie și colabora
re dintre România și Luxem
burg, pentru întărirea păcii și 
prieteniei dintre toate popoare
le lumii.

Inalții oaspeți au fost însoțiți 
pină la aeroport de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

La sosire, o gardă militară a 
prezentat onorul. Au fost into
nate imnurile de stat ale Lu
xemburgului și României. în 
semn de salut au fost trase 21 
salve de artilerie.

în continuarea 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și Marele Duce Jean al Lu
xemburgului au trecut în re
vistă garda de onoare.

Marele Duce Jean și Marea 
Ducesă Josephine Charlotte 
și-au luat apoi rămas bun de 
la personalitățile române venite 
la aeroport.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei veniți la aeroport au salu
tat pe președintele ' Nicolae 
Ceaușescu și pe Marele Duce 
Jean, care au răspuns cu prie
tenie caldei manifestări făcute 
de bucureșteni.

La seara i 
tele Nicolae Ceaușescu și-----
rășa Elena Ceaușescu și-au luat 
un călduros rămas bun de la 
Altețele Lor Regale, Marele 
Duce și Marea Ducesă.

Un grup de pionieri au 
rit buchete de flori.

La ora 16,25 aeronava 
inalții oaspeți a decolat.

și Luxemburgului. Pe 
pancarte erau înscrise 

dezvoltarea reia-

ceremoniei,

I
I
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mi. I
avionului, președin- I 
Ceaușescu și tova- I

8
ofe- |

cu
I
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ATLETISMUL ROMANESC
ÎȘI CAUTĂ CAMPIONII DE MÎINE
Vasta acțiune de depistare a talentelor trebuie să continue!
Atletismul românesc își cau

tă campionii de mîine ! Mîine 
și duminică, în șase orașe din 
țară — București, 
Muscel, Roman, 
Cluj-Napoca și Focșani 
desfășoară etapa finală a unei 
vaste acțiuni de depistare și 
selecție a elementelor talentate 
pentru atletism. începută la 
nivelul asociațiilor, cluburilor, 
continuată la nivelul județelor, 
campania de descoperire a unor 
tineri apți să pornească pe 
drumul performanței se înscrie 
ca una din primele măsuri 
menite să asigure revitalizarea, 
dezvoltarea și progresul atletis
mului nostru pentru recucerirea 
pozițiilor fruntașe ocupate la 
edițiile trecute ale Jocurilor 
Olimpice, dar pierdute la Mont
real.

Inițiată și controlată de Fe
derația română de atletism și 
de Sectorul tehnic al C.N.E.’F.S., 
cu sprijinul Centrului de me
dicină sportivă, al Centrului de 
cercetări științifice și docu
mentare și al catedrei de atle
tism â I.E.F.S., această verita
bilă prospecție in rezervorul de

Cîmpulung
Timișoara, 

se

talente al țării va permite unui 
colectiv larg de specialiști în 
atletism, cadre medicale, cer
cetători. trecerea în revistă, în 
cele șase centre zonale, a unui 
număr de aproape 2 000 de ti
neri, selecționați în trierile suc
cesive anterioare. Cei mai 
buni dintre ei, care vor obține 
cele mai bune rezultate în pro
bele atletice stabilite (alergări 
de viteză pe plat și garduri, 
alergare de rezistență, arunca
rea mingii de oină),, cei cu in
dici morfologici și funcționali 
deosebiți, vor fi cuprinși în 
secțiile de performantă ale clu
burilor, urmînd să înceapă o 
intensă pregătire.

trebuie 
rezolvă

doar dacă este conti- 
gîndul la instaurarea 
mentalități, cu spe- 

fiecare activist în do-

Subliniind seriozitatea cu 
care a fost privită această ac
țiune, proporțiile ei, 
să spunem că ea nu
totuși problema selecției, o ac
tivitate care trebuie considerată 
eficientă 
nuă. Cu 
unei noi 
ranța că
meniul atletismului va avea în 
permanență pe primul plan al 
preocupărilor problema selec
ției, să salutăm cu satisfacție 
acest prim pas, care nu va în- 
tirzia, desigur, să-și arate roa
dele !

Calificarea In turul 2 a! „Cupei cupelor" la baschet

UN SUCCES ȘI 0 OBLIGAȚIE
PENTRU ECHIPA STEAUA

Sîmbătă și duminică, in sala Floreasca II

ULTIMELE EVOLUȚII LA FLORETA (m) Șl SABIE,
ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

Sîmbătă și duminică, în sala 
Floreasca II din Capitală, Di
vizia națională A de scrimă va 
derula ultimele secvențe ale 
actualei ediții, prin desfășura
rea etapei finale la sabie

floretă masculin. Deci, dumini
că după-amiază vor fi cunos
cute echipele campioane națio
nale pe anul 1976 la cele două 
arme, după ce, cu o săptămînă 

urmă, formațiile clubului

Căpitanul echipei campioane, Steaua, floretistul Mihai 
(dreapta) intr-un asalt cu un reprezentant al noului val, Ernestin 

Mătușan (Politehnica Iași)

Steaua au dobîndit titlurile la 
spadă și floretă feminin.

O dispută deosebit de intere
santă anunță etapa la sabie 
unde, în urma multiplei cam
pioane naționale, Steaua (în 
care evoluează I. Pop, M. Mus
tață, Al. Nilca și C. Marin, 
componenți ai reprezentativei 
României, medaliată cu bronz la 
J. O. de la Montreal), într-o 
confruntare echilibrată își vor 
disputa locurile pe podium for
mațiile Politehnica Iași (con
dusă de căpitanul echipei na
ționale, Dan Irimiciuc) și Di
namo București (un cvartet de 
tineri în frunte cu M. Frunză 
și I. Pantelimonescu (din lotul 
olimpic, de perspectivă, al ță
rii). în întrecerea echipelor 
masculine de floretă, „capul de 
afiș” îl vor deține din nou â- 
salturile dintre trăgătorii clu
bului militar (conduși de „ve
teranul" M. Țiu) și studenții de 
la I.E.F.S. (printre care se află 
P. Kaki și P. Burieca, mem
bri ai lotului reprezentativ). 
Tot sîmbătă și duminică vor fi 
cunoscute și echipele care vor 
promova din Divizia B. între
cerile încep de la ora 8.

Invingînd pe Ha
poel Gvat Yagur la 
un scor categoric 
(92—62) și promo- 
vînd în turul al 
Zoilea al Cupei 
cupelor, baschet- 
baliștii de la Stea
ua au demonstrat, 
că atunci cind își 
mobilizează între
gul potențial, cind 
luptă cu energie și 
luciditate, pot rea
liza performanțe 
bune. In întîlnirea 
de miercuri seară, 
echipa 
jucat un 
modern, 
ofensive 
frecvență, 
și precizie 
vidențiat 
Cernat și 
Vorbind de eficien
ță, apreciem că 
procentajul de 54% 
la aruncările din 
acțiune este bun, 
mai ales dacă ți
nem seama de nu
mărul mare al în
cercărilor de la 
mari distanțe. Mul
țumitor este și pro
centajul aruncări
lor libere (71%) la 
un număr de 28 
de execuții. în sfîrșit, 
întări ce spuneam mai 
referitor la agresivitatea în a- 
părare, care a avut o impor
tanță determinantă asupra în-

Steaua a 
baschet 

acțiunile 
a v î n d 
variație 
(s-au e- 

Savu, 
Tarău).

Pătrunde impetuos Alin Savu, unul din 
cei mai buni jucători ai echipei Steaua in 

meciul cu Hapoel Gvat Yagur 
Foto : Dragoș NEAGU

vom
sus

Reportajul nostru
99 Cl ND JOCI DUMNEATA RUGBY ?“

intrat în vorbă ușor. Bă marginea terenului, la fiecare 
ședință de pregătire.

— Mi-a intrat mie în suflet 
— a zis — să joc rugby și 
mi-ar place s-o fac totdeauna...

Antrenorii lui îl ciștigaseră, 
deci, definitiv, ca viitor jucător 
de rugby.

— Dar, dacă vă interesează 
problema noastră, de ce între
bați de noi, ăștia mari ? Veniți 
după amiază, pe la 4, să-i 
vedeți pe cei mici...

„Cei mici" ? ! Da, intr-adevăr, 
după „cei mici” — cum fuse
seră numiți de un băiat de 11 
ani — venisem la Olimpia. 
Aveau intre 6 și 9 ani, ei, copiii 
lui Horia Făgărășanu, fost 
rugbyst timp de 22 de ani. Am 
aflat intîmplător de existența

lor : în urmă cu vreo două luni 
cind, pentru cu totul alte tre
buri, ajunsesem la stadionul de 
pe linia lui 35. Pe unul dintre 
pereții unui vestiar, reporterul 
a văzut o fotografie colorată, 
pe o pagină întreagă de revis- 

rugby". Imagi- 
o minge nor- 
dar care părea 
afla alături de

tregii evoluții a întrecerii, ea 
înviorînd jocul baschetbaliștilor 
de la Steaua și influențînd ne
gativ moralul oaspeților.

Prețuind victoria și califica
rea formației Steaua, ne facem 
totodată datoria de a semnala 
că succesul de miercuri nu tre
buie să șteargă cu buretele de
fecțiunile manifestate în tota
litatea disputei cu Hapoel Gvat 
Yagur, echipă bună, dar evi
dent mai puțin valoroasă decît 
Maccabi, pe care am văzut-o 
jucînd cu Dinamo în cadrul 
C.C.E. Ne referim în primul 
rînd la înfringerea la 12 puncte 
suferită de Steaua la Haifa, ca 
urmare a nerespectării indica
țiilor conducerii tehnice. Atunci, 
cu 2,30 min. înaintea fluierului 
final, Steaua avea un handicap 
de numai 3 p și antrenorii M. 
Nedef și Al. Fodor indicaseră 
atacuri „lungi", dar jucătorii au 
preferat acțiuni în viteză. Ne- 
respectarea disciplinei tactice a 
dus la înfringerea la cele 12 
puncte... O altă reflecție nega
tivă ne-a fost produsă de în- 
tîlnirea din Capitală, mai pre
cis de comportarea sub nivelul

D. STANCULESCU

sfătuit toți antrenorii, eu 
ducerea clubului. Le-am 
atunci o poveste pe care 
trăit-o prin ’50 și ceva. M-am 
dus la aeroport ca să-i întîm- 
pin pe galezii de la Swansea. 
Echipă de renume, cu un fundaș 
celebru, Terry Davies. Pe el 
am vrut să-1 văd mai întîl. Am 
rămas uluit : marele Davies nu 
era decît un tinerel de vreo 
18 ani ! L-am întrebat : „Bine, 
dar de cind joci dumneata rug
by ?”. „De cind mă știu, de la 
vreo 5 ani. Adică, joc dintot- 
deauna". Le-am spus colegilor :

Am
iatul cu ochi albaștri, îmbrăcat 
in uniformă de elev, este in- 
tr-a Vl-a, la „87“. Are 11 ani 
și ceva. Face rugby de doi ani. 

Jî Mai bine zis făcea, pentru că 
Jș atunci cind l-am cunoscut, se 

uita de pe margine la colegii 
săi de echipă care încercau, pe 

§ gazon, în fața lui, „toate mi- 
js nunile’ — sau așa i se părea

— cu balonul oval. Își scosese 
de curind mina din ghips și nu 
putea — încă — face eforturi.

£ Pentru că radiografiile ieșiseră
bine, ii rugase pe medici să-i 

g dea învoire pentru antrenament. 
șî N-o primise. Cristian Costaș 
sȚ venise, așa cum făcuse timp de 
Ș o lună, cu brațul imobilizat, la

antrenament. O lună a stat la ....... . . ....... ___ _________ . - .

tă, „Miroir du 
nea reprezenta 
mala de rugby, 
imensă, căci se 
un copil îmbrăcat în echipa
ment complet de rugby : la 
3—4 ani ai „flăcăului” de 
antipozi, mingea ii ajungea 
proape pină la briu...

— Acum doi ani, ii place 
Alexandru Carnabel (cel care 
pregătește juniorii clubului, să 
povestească începuturile secției 
celor mici de la Olimpia, ne-am

cei 
la 
a-

tui

con- 
spus 

am

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)
(Continuare in pag. a 4-a)



în două asociații bucureștene BOGAT PROGRAM HANDBALISTIC
CONDIȚII ASEMĂNĂTOARE

DAR REZULTATE CU TOTUL DIEERITE
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

Două mari unități industria
le bucureștene — „Tricodava" 
și întreprinderea de nasturi — 
care, pe linia producției reali
zează, permanent, un bun 
schimb de experiență, nu au 
reușit același lucru și în pri
vința activității sportive de ma
să. Amplasate în același pe
rimetru al Capitalei (distanța 
dintre ele nu depășește 500 de 
metri) era de așteptat, dacă 
nu au organizat acțiuni pro
prii, ca membrii consiliului 
asociației dă la întreprinderea 
de nasturi să se documenteze, 
cel puțin, la colegii lor de la 
„Tricodava" în privința unor 
forme pe cît de simple, pe atît 
de eficiente, de atragere a 
muncitoarelor în practicarea 
exdrcițiilor fizice. Conform re
glementărilor cunoscute, comi
tetul sindicatului, CARE RĂS
PUNDE DIRECT ȘI COORDO
NEAZĂ ACTIVITATEA ASO
CIAȚIEI SPORTIVE este ca și 
străin la întreprinderea de 
nasturi, de ceea ce NU A FĂ
CUT și ce... ARE DE FĂCUT 
asociația sportivă. Tovarășa E- 
lena Decu, vicepreședinta co
mitetului sindicatului, nu-și a- 
mintește ca în acest an să se 
fi analizat în acest organism 
activitatea consiliului asocia
ției. „Poate cît am fost cu 
în concediu să se fi făcut ce
va" — ne mărturisește. Dar, 
deși ne-am documentat minu
țios, nu am constatat așa ceva. 
La nivelul celor 23 de grupe 
sindicale, în afara cîtorva în- 
tîlniri de fotbal și a unor 
excursii, prin B.T.T., în dife
rite puncte turistice din țară, 
altceva nu s-a realizat. Eugen 
Dumitrache, secretarul asocia
ției sportive, un tînăr tehni
cian, este și capabil, și dornic 
să facă mai mult. A și promis, 
de fapt, acest lucru cu prilejul 
unei analize efectuate de o 
brigadă a Consiliului municipal 
al sindicatelor. Sîntem absolut 
convinși că va reuși acest lu
cru, mai ales că secretara co
mitetului P.C.R., tovarășa Flo
rie» Voican, fostă sportivă de 
performanță în atletism, și-a 
propus să controleze și să în
drume sistematic asociația 
sportivă.

Prin contrast, alături, la 
„Tricodava" activitatea sporti
vă de masă se prezintă cu un 
bilanț bun. în primul rînd 
este de notat faptul că, zilnic, 
peste 2 500 de angajați din do

uă secții de producție practică 
gimnastica la locul de muncă, 
în alte două secții — cotton 
și confecții circulare — des
pre care se spunea că nu dis
pun de condiții pentru intro
ducerea gimnasticii, aceasta se 
practică, experimental, de două 
luni, în fiecare zi la ora 12. 
„Nu există nici o piedică, o 
vom permanentiza" — ne spu
nea tovarășul Alexandru Mun- 
teanu, secretarul comitetului 
sindicatului. Calendarul spor
tiv pe acest an a fost întoc
mit ținîndu-se seama de faptul 
că baza activităților trebuie 
s-o constituie manifestările la 
nivelul secțiilor, atelierelor, 
grupelor sindicale. Ceea ce s-a 
și reușit. La „Tricodava" însă, 
spre deosebire de întreprinde
rea de nasturi, atît comitetul 
U.T.C., cît și comitetul sindi
catului, consideră activitatea 
sportivă de masă ca o contri
buție la întărirea sănătății 
oamenilor, a petrecerii cît mai 
plăcute a timpului lor liber. 
Să sperăm că acest exemplu 
va fi urmat !

Ion GAVRILESCU

Campionatele naționale de 
box se apropie

ȚINTESC
Puține zile ne mai despart 

de gongul inaugural al turne
ului final al campionatelor na
ționale individuale de box ale 
seniorilor. Peste tot pregătiri
le se desfășoară cu asiduitate, 
fiecare participant la acest im
portant eveniment sportiv pu
gilistic fiind dornic de a se 
prezenta într-o formă cît mai 
bună.

La Constanța, în aceste zile 
antrenorul Adrian Teodorescu 
pune la punct ultimele amă
nunte legate de prezența bo
xerilor de la Farul la turneul 
de la București. Sportivii săi 
participă la cite două antre
namente pe zi și fiecare este 
conștient că numai printr-un 
efort susținut se pot realiza 
performanțele pe care și le-au 
propus. Campionul ultimelor 
trei ediții la categoria muscă, 
Ibrahim Faredin, nu precupe
țește nici un efort pentru a in-

Duminică se încheie prima parte a Diviziilor A și B 
Numeroase competiții internaționale în noiembrie
Sîmbătă și duminică se 
consuma ultimele partide 

cadrul turului I al Diviziei
vor 

der-
Dinamo București — 

Steaua la masculin și „U“ Ti
mișoara — I.E.F.S. la feminin. 
Iată și celelalte jocuri : Pro
gresul — Textila Buhuși (teren 
Progresul, de la ora 9,30), „U“ 
București — „U“ Iași (teren 
Universitatea, de la ora _11,15), 
Mureșul Tg. Mureș — 
Constructorul Timișoara 
Cluj-Napoca și Voința 
hei — Confecția, la

vor
din_____ _______ __ _  _
A. în centrul atenției se 
afla, firește, cele două 
by-uri :

Rapid, 
— „U” 

Odor- 
feminin 

(toate jocurile duminică), CSM 
Borzești — „V” București, Ști
ința Bacău — Dinamo Brașov, 
H.C. Minaur — Gloria Arad, 
CSU Galati — Poli Timișoara 
și „U“ Cluj-Napoca — Relonul 
Săvinești, la masculin (toate 
jocurile duminică, cu excepția 
derby-ului Dinamo — Steaua, 
programat sîmbătă de la- ora 
15,30 pe terenul Dinamo).

• Duminică se_ va încheia și 
turul Diviziei 
rundă, cîteva veritabile 
by-uri : CSM Reșița — Inde
pendenta Sibiu, Comerțul Con
stanța — CSU Suceava (m), 
Rulmentul Brașov — Știința 
Bacău și Constructorul Hune
doara — CSM Sibiu <f).

• Jocul restantă din Divizia 
A masculin Politehnica Timi
șoara — Dinamo București se 
va disputa joi, 4 noiembrie, _pe 
terenul Constructorul 
mișoara.

• Următorii arbitri 
sancționați recent de

de disciplină : N. Diaconcscu 
(Galați) — suspendat pe o lună 
pentru 
care a 
arbitru 
pendat 
permis 
sportiv 
în raportul de arbitraj ; I. 
Samoilă și D. Stoian (Buzău), 
arbitri ajutători, au fost sanc
ționați cu avertisment.

e în luna noiembrie, hand- 
baliștii români vor susține nu
meroase partide Internationale, 
în fruntea acestora figurează 
dublele intîlniri dintre echipa 
noastră de seniori și formațiile

neprezentare la jocul la 
fost delegat ; I. Iliescu, 
ajutător din Galați, sus- 
pe o lună pentru că a 
intrarea în teren a unui 
netrecut regulamentar 

arbitraj ;

Elveției (12 și 14 noiembrie, la 
Craiova și la București) și R.F. 
Germania (18 și 20 noiembrie, 
la București și la Brașov). Re
prezentativa feminină va evo
lua, la Bacău și Iași, în compa
nia formației similare a 
Germania, în zilele de 26 
Selecționata masculină de 
ret va participa. între 17 
noiembrie, la tradiționala 
petiție internațională , 
Beschizilor", din Cehoslovacia, 
la Trinea Echipa feminină de 
tineret va evolua tot în Ceho
slovacia, la Brezovo, în cadrul 
unui turneu international, pro
gramat între 19 și 21. In fine, 
junioarele vor juca la Pecs 
(6 și 8 noiembrie) cu echipa 
similară a Ungariei.

PLOUĂ... CU AVERTISMENTE !
Se _pare că mai toate comi- 

de disciplină ale federa- 
si-au înțeles rolul, tre

ia măsuri drastice împo- 
actelor nesportive comise

B. în ultima 
der-

din Ti-

au
Comisia

fost

siile 
tiilor 
cînd 
triva 
în timpul desfășurării întrece
rilor. Comisia de disciplină a 
federației de handbal marchea
ză însă în ultima vreme o 
scădere a severității, împăr
țind cu îngăduință o veritabilă 
ploaie de... avertismente. Numai 
în ultimele două buletine in
formative pe care F.R.H. ni 
le-a trimis Ia redacție, lista 
sancțiunilor cuprinde nu mai 
puțin de 16 cazuri în care co
misia a dictat ..necrutătoarea 
pedeapsă" — AVERTISMENT !

Partea Si mai frumoasă abia 
începe. însă ! în urma jocului 
Mureșul Tg. Mureș — Con
structorul Timișoara, din etapa

PUGILIȘTII DE LA FARUL
LOCURILE FRUNTAȘE

R.F. 
și 28. 

■ tine- 
și 21 
com- 

„Cupa

a IV-a a diviziei feminine A, 
secția clubului gazdă a fost 
sancționată cu „avertisment pen
tru insuficiente măsuri organi
zatorice". Peste alte trei etape, 
adică în runda a Vil-a. la jo
cul Mureșul Tg. Mureș — „U“ 
București, au fost din nou ne
reguli. Si. ca să se vadă că nu 
trece nimic cu vederea, comi
sia de disciplină a luat măsuri 
prompte, sancționînd secția a- 
celuiași club cu... „avertisment 
pentru lipsuri in organizarea și 
educarea publicului spectator"!

Este evident că lucrurile nu 
sînt tocmai în regulă. Si nu nu
mai Ia Mureșul, ci si la... co
misia de disciplină.

Am mai nota și un alt fapt : 
predilecția comisiei pentru sanc
țiuni drastice la nivelul junio
rilor si foarte blînde la nivelul 
Diviziei A. înțelegem că se ur
mărește. astfel, obișnuirea ti
nerilor jucători cu regulile de
plinei sportivități, dar nu înțe
legem de ce se 
vizionarilor A 
să fie exemple 
de disciplină.

O ultimă problemă se referă 
la sancționarea cavalerilor flu
ierului. Aceștia beneficiază, se 
pare, de cea mai mare clemen
tă. fiind obișnuiții ...avertis
mentelor. Poate tocmai datorită 
acestei clemențe nu reușim să 
trecem pe lista arbitrilor frun
tași decît cîteva nume...

Cunoscînd seriozitatea si in
transigenta dovedite de F.R.H., 
așteptăm ca si comisia de disci
plină să revină exigență, 
(al. h.)

fac concesii di- 
care ar trebui 
de sportivitate.
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• CONSILIUL JUDEȚEAN AR
GEȘ AL SINDICATELOR a organi- 
zat o reușita competiție de masă, 
dotată cu „Cupa energeticianu- 
lui", la fotbal, volei, tenis de ma
să, șah și tenis. Cupa a revenit 
sportivi Iar de la Electrica Pitești. 
Pe locurile 2—3 s-au clasat : E- 
lectrica Curtea de Argeș și Hidro
energetica Pitești. • „CAMPIO
NATUL MESELOR DE BETON” la 
ping-pong, concurs cu numeroși 
participant, organizat de Grupul 
Școlar C.Ș. Hunedoara a fost cîș- 
tigat de Adriana Lucaci și N. 
U ria nu. La această unitate de în- 
vățămînt profesional, aproape 
1 600 de elevi sînt angrenați în 
campionatul inter-clase, la volei, 
handbal, atletism și fotbal. > LA 
C.S. VOINȚA BRAȘOV, in cinstea 
aniversări’ a 25 de ani de la în
ființare, se desfășoară o competi
ție inter-cooperative la fotbal și 
popice, sporturi deosebit de popu
lare în rîndurile cooperatorilor. La 
întreceri participă unități a-le co
operației meșteșugărești din Bra
șov, Săcele și Rîșnov. La fotbal, 
după 5 etape, conduce echipa
Coop. Munca manuală, iar la po
pice, după 6 jocuri, în fruntea
clasamentului se află Coop. Pres
tarea și construcții-mobile, ambele 
din Brașov. • EDIȚIA DIN ACEST 
AN a crosului stațiunii Balvanyos 
(jud. Covasno) a fost cîștigată de 
Simona Walkowski (Sf. Gheorghe) 
și BaTint Tibor (Tg. Secuiesc) •— 
la copii, Erzsebet Pali și Csaba 
Fabian (ambii din Tg. Secuiesc) — 
la juniori, Anamaria Biro și Jeno 
Denes (Tg. Secuiesc) — la seniori. 
© DIN INIȚIATIVA profesorului de 
limba engleză, Radu Rotto (Liceul 
Vasile Alecsandri) și sub auspiciile 
C.S. Dunărea, la Palatul sporturi-

^*n Ga lăți a avut loc o reu- 
?ită demonstrație de tenis, susți
nută de jucătorii D. Hărădău și 
M. Rusu de la Steaua. • FOȘTII 
FOTBALIȘTI DIN SINAIA au sus

ținut duminică cel de-al cincilea 
joc dim anul acesta. De data a- 
ceasta, echipa s indiană de old- 
boys a jucat cu formația similară 
a clubului Farul Constanța, pe 
care a întrecut-o cu 5—0. Au mar
cat antrenorul de bob D. Focșe- 
neanu (2), profesorul de educație 
fizică V. Feldman și strungarul T. 
Bălan (2). Veteranii din Sinaia 
au și o ofertă internațională. Ei 
sînt invitați pentru 13 noiembrie, 
în Bulga-ria, la Razgrad. • NU
MEROASE SPORTIVE din județul 
Cluj au participat zilele trecute la 
finala „Cupei Femina", o mani
festare sportivă organizată de forul 
sindical județean. Au cîștigat : 
Elena Ințe (Record Cluj-Napoca) 
— la popice, A.S. Record — la 
handbal, Arieșul Turda — la fotbal 
(în finală cu Record, 1—1, apoi 
4—3, după executarea loviturilor 
de la TI m). La atletism a>u ieșit 
învingătoare : lolanda Rus (Re
cord) — la cros, Ana Szalma (Fla
căra Cluj-Napoca) —- la arunca
rea greutății, Ileana Suc iu (Fla
căra) — la 100 m și Marilena Mu- 
reșan (Record) — la săritura în 
lungime. o CJ.E.F.S. MARAMU
REȘ a făcut demersuri pentru în
ființarea primei echipe de rugby 
în județ, care va activa pe lîngă 
asociația sportivă Avîntul Baia 
Mare. « CE| MAI MIC| Șl MAI 
BUN| ATLEȚl din județul Ilfov 
(născuți între anii 1959—1963), în 
număr de 150, s-au întrecut la 
Giurgiu într-un concurs de selecție. 
Rezultate bune au obținut elevii 
de la Liceele nr. 1 și 2 Giurgiu, 
Liceul agro-in dust rial B rănești pre
cum și cei de la școlile generale 
din Dnacomirești Vale, Periș, Cor- 
netu și Gîrbovi.

tra în posesia celui de al pa
trulea titlu național. El răspun
de tuturor solicitărilor antre
norului și, după cum ne-a de
clarat, speră să realizeze un 
rezultat care să-i asigure cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere.

Al doilea sportiv de care 
sînt legate îndreptățite speran
țe la obținerea titlului de cam
pion este Alexandru Tîrboi 
(mijlocie mică). După cum a 
demonstrat în ultimele evoluții, 
care au arătat o îmbunătățire 
evidentă a stilului său de lup
tă, Tîrboi va fi foarte greu de 
întrecut.

Cocoșul Memet Iuseim s-a 
numărat de fiecare dată prin
tre protagoniștii categoriei. De 
data aceasta el pare hotărît 
să nu mai rateze realizarea u- 
nei performanțe la care rîv- 
nește fiecare sportiv : titlul de 
campion național. El muncește 
cu multă conștiinciozitate la 
antrenamente și este convins 
că la turneul final o să se nu
mere printre laureati.

La sfîrșitul unui antrenament 
l-am rugat pe antrenorul Fa
rului să ne spună cu ce gînduri 
vine la București : „Desigur, 
ne-am propus obiective majore 
pentru turneul final al campiona
telor naționale. Pentru noi, cei 
de la Farul, dacă reușim să 
ciștigăm un titlu republican ne 
putem declara satisfăcuți. Dar 
trebuie să recunosc că țintim 
și alte realizări. După cum ați 
văzut, băieții sint pătrunși de 
importanta evenimentului. în 
afară de cei pe care i-ați po
menit, nu neglijez șansele Iui 
Gheorghe Agapșa și Ilie Das
călu. Iată, insă, numele sporti
vilor cu care mă voi prezenta 
Ia București : Rușit Turan (se-

mimuscă), Faredin Ibrahim 
(muscă), Memet Iuseim (cocoș), 
Constantin Lică (ușoară),
Gheorghe Agapșa (semimijlo- 
cie), Alexandru Tîrboi și Va- 
leriu Filip (mijlocie mică), Ni- 
colae Grigore și Mișu Banu 
(semigrea), Ilie Dascălu (grea)".
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CORESPQNDENȚI : I. Feteanu, 
Gh. Briotă, I. Vlad, C. Gruia, T. 
Siriopol, F. Vasile, E. Fehervari, 
L. Chira și D. Moraru-Slivna.

LUPTE SALA SPORTURILOR 
DIN BAIA MARE găz

duiește vineri, sîmbătă și dumini
că ultimele meciuri din cadrul 
Concursului de calificare pentru 
Divizia A la lupte greco-romane și 
libere. Dintre formațiile prezente 
la startul acestor întreceri care 
participă cu cele mai mari șanse 
pentru a promova în prima divi
zie amintim : Nicolina iași, SINA- 
RED Baia Mare, I.M.U. Medgidia 
(la greco-romane) șl A.S.A. Ora
dea, Gloria Buzău, Rapid Arad 
(la libere).

Paul IOVAN

PATINA I MIERCURI A PArA- rHUHKj SIT CAPITALA cu 
destinația Rostov pe Don (URSS) 
un grup de patru patinatori artis
tici români care vor lua parte, 
sîmbătă și duminică, la un impor
tant concurs internațional. Au fă
cut deplasarea Doina Mitricică, 
Gabriela Voica, Atanasie Bulete și 
Leonard Azzola. Cei patru spor
tivi sînt însoțiți de antrenorul Ni
cola e Gliga. • PATINOARUL AR
TIFICIAL din Cluj-Napoca și-a 
deschis porțile la începutul aces
tei săptămîni. Patinatorii artistici

începînd de la 1 noiembrie, 
bazinul acoperit ,,23 August" 
va fi pus La dispoziția publicu
lui între orele 21 și 22,30. in
formații suplimentare pot fl 
obținute la telefonul 21.61.15.

REPORTAJUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

de ce să nu facem aici, la noi, 
în Vitan, la fel ?

...Șase dintre actualii compo- 
nenți ai lotului național lărgit 
de juniori au fost pregătiți de 
clubul Olimpia. Performanța 
este, meritorie. Ei n-au avut, 
însă, virsta de 6 ani cînd au 
început rugbyul, așa cum l-au 
început băieții lui Făgărășanu : 
„îi mai înveți un placaj, cu o 
snoavă, le mai explici un talo- 
naj în glumă, le interpretezi cu 
voce tare un meci la care ne 
ducem cu toții..."

Cu atît mai mult, antrenorii 
Olimpiei cred în bunele rezul
tate ale muncii lor de astăzi 
cu cei 25 de copii între care 
se disting C. Tulică (8 ani). C. 
Georgescu (6 ani), B. Stelian 
(7 ani), V. Ilonca (8 ani), M.

Florin (9 ani), I. Paraschiv (8 
ani). Multora dintre ei, părinții 
le-au cumpărat treninguri. Dea
supra treningurilor 
friguroasă in care 
cut pe peluza de 
Olimpia, puștii iși 
seniorii pe vreme 
de sport. A fost o 
gine — ca o fotografie. O foto
grafie căreia i s-ar fi putut da 
o astfel de explicație : S-ar
putea ca vreunul dintre acești 
copii să ajungă, peste vreo 10— 
15 ani, un mare rugbyst al țării 
și, întrebat, să poată răspunde 
că primele amintiri ale copilă
riei sînt legate de rugby. Sau, 
ca Terry Davies, „că joacă 
rugby dintotdeauna". Asta, mul
țumită unor antrenori inimoși, 
care fac acum o muncă ano- 

pionierat, la stadio- 
undeva, pe linia a- 

35 din București :

— in ziua 
i-am cunos- 
iarbă de la 
puseseră, ca 
rea, chiloții 
ultimă ima-

și de viteză de la C.S.M., Agrono
mia și Școala sportivă au și înce
put antrenamentele specifice pe 
gheată.

POLO
derby al
Partida Dinamo — Rapid, ce urma 
să se desfășoare duminică 31 oc
tombrie, va avea loc sîmbătă 13 
noiembrie, de la ora 18.

A FOST STABILITA 
data celui de al 3-lea 

campionatului național.

VII-POPICE saptamina
TOARE, capitala Un

gariei va găzdui un mare turneu 
internațional pentru juniori, la 
care vor fi prezenți cite doi spor
tivi din Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, România și, evident, Un
garia, componenți ai loturilor re
prezentative care se pregătesc 
pentru campionatele europene de 
anul viitor F.R.P. a selecționat 
pentru turneul de la Budapesta pe 
Elisabeta Badea (Voința București) 
și Iile Hosu (Electromureș Tg. Mu
reș), juniori oare au obținut re-

zultate bune îl 
la jocurile de | 
lor, cît și în ed 
campionatului.
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ASIGURAREA DE AG'

care fac 
nimă, de 
nul aflat 
utobuzului 
Olimpia.

Printre formele de asigurare pe care ADAS 
le pune la îndemîna cetățenilor se află și 
„Asigurarea de accidente", practicabilă în 
mai multe variante.

Asigurarea de accidente poate fi contrac
tată de orice persoană în vîrstă de la 16 ani 
împliniți, indiferent de profesie și de locul 
de muncă. Persoanele care realizează ve
nituri din muncă proprie pot încheia asigu
rări de la vîrsta de 14 ani. Dintre evenimen
tele neprevăzute pentru urmările cărora, în 
caz de vătămări corporale, ADAs plăteștjfe 
sumele asigurate, amintim : lovirea, căderea, 
alunecarea, prăbușirea de teren, explozia, 
trăsnetul, electrocutarea, arsura, accidentele 
produse de funcționarea sau folosirea mași
nilor, instrumentelor, sculelor sau armelor, 
cele întîmpTate ca urmare a circulației mij
loacelor de transport sau din cauza acciden
telor întîmplate acestora etc.

Asigurarea de accidente se poate contracta 
în următoarele variante :
• Asigurarea de accidente pentru sume 

asigurate fixe, totale, de 15 000 lei, se con
tractează pe durate de 3 sau 6 luni, sau pe 
durate constituind multiplul acestora, ' “ 
la 2 ani.

Pe aceeași perioadă se pot încheia 
sau trei asigurări pentru sume fixe.

® Asigurarea de accidente pentrt 
asigurate convenite se contractează 
rate de la 1 an la 5 ani, la alegerea 
nilor.

Primele se pot achita și în rate.
Primele de plată, la ambele forme
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perspectiva primului nostru 
meci din grupa A. 
car a primului meci, 
să nu gindesc 
pitat. Greu . ...
ceva decit că pină t 
cu ochii de suedezi 
să jucăm mult, mult 
cu tot ce găsim mai 
străinătate, fără frică 
zultate, dar obsedați 
singur rezultat: să 
mai bine I Mă tem — avind 
in minte- cele văzute in ul
timii ani la televizor — că 
sintem incă intr-un mare de
calaj față de giganții genu
lui. N-ar fi deloc — ca să 
zicem așa — plăcut să plă
tim entuziasmul îndreptățit 

pentru performanță 
de a intra printre 
primele 8 puteri ho- 
cheistice printr-o 
decepție la fel de 
îndreptățită. Nimic 
mai dureros 
sport — chiar 
logica vine 
aline durerea, 
tindu-ți „că nu 
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babă ce la dezamăgire de după un
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]liminară Poate că gindesc prea ro-
mbal. E mantie. in noțiuni prea pa-
‘ — din tetice, dar tocmai hocheiul

B
H <71
Ha

■ și mai 
H nte* dar
■ pi’Cb’lori.
■ > O i < lll- 
Ktbal.

■ urni l-are
: Ura

ți. U.R.S.S. 
■ia, Italia 
lt’-ar da 
■w Romă- 
R.S.S.. Ce- 
I,coloși" ai 
I nu ne-ar 
l/i tempe- 
fnai bine 
Ibarea, co- 
| ar trebui 
fald și cu 
m uitat la 
venit Stea- 

ji fără 
t — Dinamo 
^jd(ă, in

Simbătă, 
pe 

fără

m-a educat astfel, 
cind Varga l-a sărutat 
Florescu. am lăcrimat 
rușine. Cu Varga am început 
copilăria mea (la 25 de ani) 
pe patinoar. Uriașul mai 
joacă și le spune ..drum 
bun" celor care se retrag... 
Un critic de artă contempo
ran cu noi se mai duce (la 
42 de ani) la patinoar, să 
vadă jocurile din turul II al 
diviziei secunde, „sintem 
vreo 50—60 de oameni, dir- 
diim. dar știi ce joacă puș
tii ăia. zău vino să-i vezi...” 
și imediat omul se avîntă in
tr-o odă adusă copiilor care 
încep să joace, zilnic, hor 
chei. ' . ~ 
petiționale, băieți 
șchioapă care trag după ei 
crosele, patinele și echipa
mentul mai grele decit o zi 
ie post... In puține sporturi, 
competența pretinde atita 
romantism ca in hochei.

după meciurile com-
de-o
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loturile diviziona- 
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APROAPE PESTE TOT:

CÎND JOACĂ?

lin sondaj efectuat de F.n.F. în centrele de copii

și juniori din București
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Suedia, ce va avea loc la Tbilisi, 
in cadrul grupei B a C.E. I

Se 
relor 
20 de jucători. Dintre aceștia, 
unsprezece intră pe teren, ca 
primi titulari în jocurile ofi
ciale, și încă maximum doi mai 
pot evolua în întîlnirile de 
campionat. Rămîn deci, în ori
ce situație, minimum șapte 
componenți ai loturilor (în ca
zul în care nu s-a efectuat 
nici o schimbare în partida o- 
ficială, numărul fotbaliștilor 
neutilizați se ridică la nouă) 
care nu participă la întrecerea 
din etapă, care nu își • verifi
că stadiul 
nici măcar

care 
lor 

cunoscuți exact 
într-o 

minute, 
situație 

să

de pregătire, 
de antrenorii 

nu sînt astfel 
ca randament 
timp de 90 de 
prin urmare, o 
gă care nu trebuie 
aceea a rezervelor din 
le divizionare A (și la 
B datele problemei sint ace
leași), dintre care unele nu au 
jucat, pînă acum, după 10 eta
pe, NICI UN MINUT în cam
pionat și, cu siguranță nici 
vreun alt meci întreg dintre 
cele angajate amical de clubu
rile lor. Se poate vorbi, într-o 
asemenea situație, de o posi
bilitate a controlării stadiului 
de pregătire a acestor jucători? 
Chiar mai mult, ce poate arăta, 
la prima situație în care, e- 
ventual, e încercat unul dintre 
fotbaliștii de rezervă cind el 
nu are, efectiv, nici un joc în 
picioare? Constatarea e valabi
lă și pentru loturile de ju
niori unde, de asemenea, exis
tă mulți fotbaliști foarte ti
neri care nu apucă să intre 
intr-un meci oficial. Ca să nu 
facem aprecieri fără exempli
ficări, iată o listă a jucători
lor din Divizia A care nu au 
intrat încă în teren in acest 
campionat într-un meci oficial: 
Eftimescu, Ene, S. 
(Dinamo), Nagel, 
Kortesy (A.S.A. 
Cățoi (Sp. studențesc), 
(Politehnica Timișoara), 
dici (Univ. Craiova), 
Timofi (S.
(F.C.M. Reșița), Speriatu, An- 
cuța (F. C. Argeș). Doboș, 
Moga (Jiul), Bucu (Politehnica

partidă
Există, 

pe Tîn- 
trecem, 
loturi- 
Divizia

Georgescu 
Vunvulea, 

Tg. Mureș), 
Barna 

Bol- 
Ursache, 

C. Bacău), Filip

Iași), Cruce, Constantinescu 
(Rapid), Fl. Mihai (Progresul). 
Și iată, și un alt grup de ju
cători care nu au evoluat, a- 
dunînd minutele în care au fost 
utilizați, nici cit durata a două 
partide oficiale: Zahiu (Steaua), 
Chitaru 
(A.S.A.
Predeanu, Petreanu 
dențesc), Petrescu (Polit. Timi
șoara), Călin (Univ. ~
Florea,
(S. C. Bacău), Varodin (Jiul), 
Șcrbănică (Poliț. Iași), Jacotă, 
Uțiu, Grigore (F.C.M. Reșița), 
Kun I (F. C. Bihor), Ștefănes- 
cu (F. C. Constanța), Eibra 
(Progresul), Șumulanschi (Cor- 
vinul). Nu vrem, ca prin pre
zentarea acestor liste să cerem 
antrenorilor utilizarea celor 
trecuți pe ele. într-o echipă 
sînt 11 posturi și pe ele tre
buie să evolueze cei mai buni, 
cei mai în formă jucători ai 
momentului. Dar atragem aten
ția că, fiind limitați mai de
parte numai la programul de 
antrenamente, acești ' 
nu vor înregistra un progres, 
nu se vor apropia de starea 
convenabilă intrării în prima 
echipă, ei vor rămîne mai de
parte la o distanță ce se mă
rește față de grupul de jucă
tori utilizați de regulă.

In această situație, propunem 
ca fotbaliștii care nu au fost 
utilizați în partida de campio
nat — atît cei din lotul A, cit 
și cei din lotul de juniori — 
plus jucătorii care au evoluat 
mai puțin de 30 de minute, să 
joace in fiecare luni — prin 
rotație — cu o echipă din cam
pionatul orășenesc. Nu-i o so
luție nouă, ea este utilizată de 
toate cluburile de prima divizie 
din mai toate .
jocuri, fie și cu parteneri mai 
slabi, mențin în condiția unei 
competiții de regularitate pe 
fotbaliștii mai puțin utilizați 
și, în plus, oferă și antrenori
lor posibilitatea să-și 
idee mai reală asupra 
și stadiului de pregătire 
baliștilor care reprezintă 
rezervelor.

(Dinamo), Szolosy 
Tg. Mureș), Bunea, 

(Sp. stu-

Margasoiu,
Craiova),
Panaite

jucători

țările. Aceste

facă o 
vilorii 
a fot- 
grupul

Eftimie IONESCU

Miercuri, 27 octombrie, di
mineața, între orele 9 și 11, 
Ion Alexandrescu, secretar ge
neral al F.R.F., Cornel Drăgu- 
șin și Nicolae Petrescu, antre
nori federali, au efectuat ’ un 
sondaj la 
centre de 
Capitală : 
dențesc, 
T.M.B. și 
scurt, ce constatări

ESTE NECESAR 
REN IN EXCLUSIVITATE AL 
CENTRULUI DIN CIULEȘTI. 
Sub îndrumarea antrenorilor 
I. Mihăilescu și T. Codrcanu, 

latul terenului central 
se desfășurau două

șase din cele șapte 
copii și juniori din 
Rapid, Sportul stu- 
Steaua, 
Dinamo.

Progresul,
Iată, pe 

au făcut :
UN TE-

de-a 
Giulești, 
dispute îndîrjite între echipe 
alcătuite
Componenții uneia din grupe
le lui Ilie Greavu dădeau nor
mele de control, iar i>e cealal
tă jumătate de pistă alergau 
cîțiva din copiii pregătiți 
antrenorul C. Socec. Era 
de vîrf. Șeful centrului, I. 
hăilescu, afirma că „din 
mentul cind vom avea la 
poziție un teren numai pentru 
copii și juniori, probabil din 
primăvară, procesul dc 
ire se va efectua în 
mult mai bune".

O GRUPA FARA 
TRENOR.
tehnica, 
V. Anton 
o altă grupă de copii pregătită 
de I. Cotruț juca la două 
porți. La fel și o a treia grupă, 
dar fără antrenor ! ? La o 
bară, 7 copii își încercau pu
terea brațelor.

— De ce numai 7 ? a fost 
întrebat antrenorul A. Măn- 
doiu.

— Ceilalți 5 absentează azi... 
De ce însă numai 12, cind 

norma prevede ca o grupă să 
fie alcătuită din 20 de copii ?

TOȚI PE TERENUL 
ZGURA ! La intrarea 
plexul sportiv Steaua, 
triunghi de... frunze 
Fr. Fabian dădăcea

din 8—9 jucători.

de 
oră 
Mi- 
mo- 
dis-

instru- 
condiții

AN- 
La stadionul Poli- 

una din grupele lui 
juca la două porți,

DE 
în com- 

pe un 
uscate, 

vreo 15 
puști dintr-una din cele mai 
mici grupe ale centrului. Pe 
terenurile anexă 1, 2 și 3 nu 
se afla nimeni. în schimb, pe 
cel de zgură își desfășurau 
activitatea 4 antrenori (B. Hăl- 
măgeanu, N. Drăgan, V. Za- 
voda și Petre ' Mihai), cu un

ui timp, atît 
ne ale loturi, 
lor jn cadrul

E DIN DIVI- 
ria I : Dună- 
iteetura Buc. 
i-tești — Vul- 

. Oltenița —
lmentul Ale- 

uc. 7—21 ; se- 
iș Timișoara 

a lulia 13—6, 
nirea Săcele 
— I.O.B. Balș 
iu — Minerul

a IlI-a : Con- 
U.R.A. Tecuci 
iești — Rapid 
C.S.M. Sucea- 
Iași 7—4 se- 

. constanța — 
—11. Cimentul 
ctoruj. Con-

. Constanta — 
-4. s ARBI- 
drea va con- 

iul U.R.S.S. —

TENJS PATRULATERUL 
.TERNATIONAL

TEU JUNIORI organizat de
„Tot înainte" a reunit la start e- 
chipele reprezentative ale orașelor 
Kosice (Cehoslovacia), Nyiregyha- 
za (Ungaria). Sofia și București, 
întrecerea — desfășurată pe echi
pe — a fost cîștigată de reprezen
tativa clubului „Tot înainte", com
pusă din următorii jucători : Lu
cia și Maria Romanov, Cosmina 
Popescu, Delia Răileanu, Nadia 
Becherescu, S. Zancu, A. Popovici, 
M. Mîrza și alții. • S-A ÎNCHE
IAT competiția pe echipe „Memo
rialul Mina Ilina", organizată de 
Dinamo București. Au participat 12 
echipe feminine, pe primul loc 
clasîndu-se Dinamo I care. în fi
nală, a dispus cu 2—1 de Progre
sul. (S. IONESCU — coresp.).

IN- 
PEN- 

clubul I

I
I
I
I

IN ARBITRAJ

CAMPIONATUL MUNICI
PIULUI BUCUREȘTI la 

cu aer comprimat (etapa a 
și la arme cu glonț (etapa

TIR
arme
IlI-a) . ____  . ____  .
a IV-a) se vor desfășura simbătă 
și duminică, îneepînd de la ora 9, 
pe poligonul Dinamo.

I
I

O etapă (a X-a, din Divi
zia A), în care s-au făcut mai 
multe discuții ca de obicei în 
jurul arbitrajelor, deși cea 
mai mare parte dintre „cava
lerii fluierului” care au con
dus duminica trecută au avut 
prestații bune și foarte bune, 
notate ca atare de observatorii 
federali. Astfel, de o bună apre
ciere s-a bucurat arbitrajul lui 
loan Rus, la meciul Sportul 
studențesc — Jiul, acesta fă- 
cînd față unei partide extrem 
de dificile, în care Sportul stu
dențesc a cedat un punct pe 
teren propriu. Observatorul fe
derației apreciază, totuși, că, 
în final, arbitrul ar fi trebuit

IDENTE SI VARIANTELE ACESTEIA»
în funcție de mărimea 
solicitantul dorește să 
...............................“ " In

re, se stabilesc 
i pentru care 

sigure, de profesia și felul unității 
acesta lucrează, precum șl de durata 

ractului (de exemplu : la asigurarea 
ru sume fixe, primele de plată repre- 
,i de regulă, 12 sau 15 lei pe 3 sau 6 
; la asigurarea pentru sume convenite, 
ele de plată reprezintă, de regulă. în- 

1,60 și 4 lei pe an, pentru fiecare 1 000 de 
in suma asigurată).
Asigurarea familială de accidente cu- 
de, pe lingă asiguratul principal și pe 
1 (soția) acestuia, precum și pe toți 
ii, indiferent de numărul lor, în vîrstă 

pînă la 16 ani, la sume asigurate totale 
5 000 de lei pentru fiecare persoană.

ima de plată, pentru o durată a asigu- 
i de 3 luni, este de 25 lei, pentru toate 
oanele cuprinse în asigurare.
Asigurarea de accidente „Turist" 

imandată pe timpul unor deplasări ce 
tac în diverse ocazii, cu durata de pînă 
1 lună. Această asigurare cuprinde atît 
jrile de accidente ale asiguratului, cit 
ele de deteriorare sau distrugere a bunu- 
r casnice și gospodărești ale acestuia lă- 
i la domiciliu sau luate în deplasare, 
imele asigurate sînt între 15 000 lei și 
DO de lei pentru cazurile de vătămări 
corale (în funcție de /latura accidentului) 
le 20 000 de lei pentru pagubele la bunu- 
gospodărești.

t această asigurare, care se contractează

este

pe o perioadă de 1 lună, prima de plată este 
de 15 lei.

★
La toate felurile de asigurări de accidente, 

în cazurile de invaliditate permanentă par
țială, ca urmare a accidentelor cuprinse în 
asigurare, suma cuvenită în raport cu gradul 
de invaliditate permanentă stabilită se ma
jorează cu 25%, în limita sumei asigurate 
pentru Invaliditate permanentă totală.

Asigurările de accidente pentru sume fixe, 
pentru sume convenite și cele familiale oferă 
și avantajul cuprinderii în asigurare a bu
nurilor casnice și gospodărești, pentru o 
sumă asigurată de 5 000 de lei de fiecare po
liță, fără vreo plată de primă suplimentară.

★
Ținînd seama de numeroasele împrejurări 

în care se pot produce accidentele, de gama 
largă a riscurilor acoperite și de costul avan
tajos al asigurărilor, recomandăm t 
cetățenilor contractarea uneia sau a 
multor asigurări din cele prezentate, 
garantează acoperirea consecințelor 
ciare ș.le accidentelor, ori a celor rezultate 
ca urmare ă pagubelor produse la bunurile 
din gospodărie.

Pentru încheierea asigurărilor vă puteți 
adresa responsabililor cu asigurările din 
organizațiile socialiste, agenților și inspec
torilor de asigurare, cooperativelor de cre
dit, cooperativelor de consum sau, direct, 
oricărei unități ADAS.

ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR DE 
STAT — 1976.

tuturor 
i mal 
, care 

finan-

să manifeste mai multă fer
mitate față de jocul dur al lui 
Niculescu (Jiul).

• Din păcate, au existat și 
arbitraje necorespunzătoare, cu 
greșeli flagrante chiar în fa
zele decisive, de gol. 
întreagă de critici 
zate într-o notă, 4, 
aduce în discuția 
central al arbitrilor 
adresate sibianului 
care a condus meciul F.C. Ar
geș — Progresul. El „a acordat 
un penalty gratuit echipei F.C. 
Argeș, la scorul de 2—0 pentru 
Progresul. Acest fapt a schim
bat complet aspectul jocului". 
Și nu este singura 
care i se impută lui T. Andrei. 
I se reproșează și faptul că 
golul al treilea al argeșenilor 
a fost înscris în urma unui 
fault (nepenalizat) asupra por
tarului advers, după cum și 
golul al treilea al Progresului 
este consecința unei poziții de 
ofsaid nesemnalizate. Repre
zentantul federației își mani
festă, totodată, surprinderea 
față de pasivitatea lui T. An
drei 
lor“. 
tru 
tru

O serie 
sinteti- 

care îl va 
Colegiului 
— îi sînt 

T. Andrei,

greșeală

„la jocul brutal al gazde-
Cam. multe greșeli 

un singur meci și 
un singur arbitru 1
Și Gheorghe Jucan, 
meciului Steaua —

pen- 
pen-

arbi-
F.C.
con-

trul
Bihor, a dovedit lipsă de 
centrare, de atenție în minu
tul de prelungire, la faza din 
care bucureștenii au înscris 
golul victoriei. La această fază 
s-a produs nu una, ci mai 
multe infracțiuni, pe care ar
bitrul le-a ignorat una după 
alta, trezindu-se cu un gol care1 
a . stîrnit justificate discuții. 
După părerea observatorului 
federal, în careul orădean s-au 
produs următoarele infracțiuni: 
„1. Obstrucție făcută de 
rescu la Sameș ; 2. Fault 
asupra lui Florescu ; 3. 
nalty la Ion Ion și, după 
henț comis de acest jucător ; 
4. Poziție de ofsaid la Troi, la 
marcarea golului". Nu putem

Flo- 
comis 

Pc- 
aceea,

să înregistrăm decit cu păre
re de rău această suită de gre
șeli, într-un moment hotărîtor, 
la un arbitru tînăr, abia pro
movat, care se remarcase la 
debutul lui în Divizia A. Tre- 
cînd de la particular la gene
ral, se impune 
ție din partea 
zele în care 
aglomerări în 
în dorința de 
dimpotrivă, de 
se comit multe infracțiuni atît 
de către echipa în apărare, cît 
și de cea în atac.

• C. Dinulescu scrie în ra
portul său că arbitrii de linie 
au colaborat bine cu el la 
meciul S.C. Bacău — Universi
tatea Craiova. Nimic de obiec
tat. Dar, în cazul acesta, se 
ridică, logic, întrebarea : de ce 
nu a acordat golul al treilea 
marcat de Universitatea Cra
iova, Ia care tușierul I. Puia 
nu semnalizase nici o poziție 
de ofsaid ?

• Cind ai 
proape de un 
litate în fața 
ne, înfrîngerea este mai amară 
ca orieînd. Dar supărarea — 
împotriva... soartei sau a arbi
trului — nu poate merge pînă 
acolo incit să nu te prezinți 
la salutul final, așa cum au 
făcut unii jucători de la F. C. 
Bihor. Este un gest nesportiv, 
pe care trebuie să-1 condamne, 
în primul rînd, conducerea 
clubului din Oradea.

• In schimb, putem încheia 
aceste însemnări amintind cele 
scrise de arbitrul loan Rus des
pre sportivitatea căpitanului 
echipei Sportul studențesc, Oc
tavian Ionescu, care i-a strîns 
mina, 
cazul 
de la 
teni, 
focul 
echipierii lui Octavian Iones
cu. Măcar după meci, marile 
adevăruri să fie recunoscute !

mai multă aten- 
arbitrilor la fa- 
se produc mari 
careu și
a înscrie 
a nu primi gol,

unde, 
sau,

fost atît de a- 
rezultat de ega- 
echipei campioa-

recunoscînd că nu era 
să se acorde o lovitură 

11 metri pentru bucureș- 
cum susținuseră, în 

unii dintre co-
așa 
bătăliei,

Jack BERARlU

total de peste 50 de copii și 
juniori ! „Au la dispoziție și 
platformele de beton — afir
ma col. Al. Florescu. președin
tele secției 
lui. De ce 
pe terenul

„COPIII 
AICI". Ca 
dimineață, 
Progresul 
gazon — 
efectuat antrenamente sub 
drumarea lui Ioan Kluge, 
colae Gorgorin 
Cristoloveanu.
juniori pregătită de Eugen 
Iordache nu a făcut antrena
ment, avind programat. Ia ora 
15, un joc-șeoală cu echipa de 
seniori — declara Coordonato
rul centrului, I. Kluge. După- 
amiază vin Ia pregătire copiii 
care invață dimineața. Ne gă
sesc pe toți antrenorii aici, la 
centru".

PROMISIUNE PENTRU UN 
ALT... DUMITRACHE. T.M.B.- 
ul este o bază sportivă mi
cuță, înconjurată de blocuri. 
Pe teren se afla echipa de se
niori, dar, între orele 8 și 10, 
se pregătiseră acolo, pc cazon, 
juniorii. „Printre ei. 
Constantin, de 16 ani, 
Dumitrache, care, cum 
știe, de la noi și-a luat 
-— sublinia cu oarecare 
facție antrenorul Gh. 
lescu. întrebat despre 
mentația după care a efectuat 
antrenamentul din ciclul săptâ- 
mînal, celălalt antrenor al cen
trului, Al. Lazăr, a spus, după 
un moment de 
uitat-o acasă ! ?

67 COPII 
PREZENȚI LA 
terenurile II (cu iarbă), III (cu 
zgură) și cdl de handbal, 
Gheorghe Timar a lucrat cu 
juniorii divizionari și o grupă 
de copii, C. Frățilă cu juniorii 
din campionatul republican și 
grupa 1964, iar D. Ivan cu gru
pele de copii născuți in anii 
1961, 1963 și 1965. După pleca
rea — la începutul acestui se
zon — a antrenorilor Gh. Ene 
și Tr. Ivănescu, grupele aces
tora au fost preluate provizo
riu de Timar, Frățilă și Ivan.

IN LOC DE CONCLUZII. 
Ion Alexandrescu (secretar ge
neral al F.R.F.j : „îmbucurător 
numărul destul de mare de 
copii prezenți la antrenamen
te. Este, de altfel, singura 
constatare pozitivă pe care am 
făcut-o. Supărătoare, in schimb, 
alte constatări : 1. faptul că
majoritatea antrenamentelor se 
fac pe terenuri necorespunză
toare, de zgură și bitum ; 2. 
prea mult din 
instruirii este 
țelor" și prea 
fizice generale 
balișli. Vom continua să efec
tuăm astfel de sondaje, atit in 
București, cit și la centrele din 
țară, pină cind ne 
vinge că ANTRENAMENTELE 
VOR --------------------
ȚELO.R 
TU AL..."

Laurențiu DUMITRESCU

de fotbal a clubu- 
s-au dus. insă, toți 
de zgură ?“

POT VENI. SÎNTEM 
în aproape fiecare 

pe terenurile de la 
cu 
au 
în- 
Ni- 

și Gheorghe 
„Dar echipa de 

pregătită de 
făcut

— inclusiv ccl 
grupele centrului

Nicolae 
un alt... 
bine se 
zborul" 

satis-
Bărbu- 

docu-

ezitare, că a

ȘI JUNIORI 
DINAMO. Pe

timpul rezervat 
rezervat „miu- 
puțin pregătirii 
a viitorilor fot-

vom con-

CORESPUNDE CER1N- 
FOTBALULUI AC-

Loto-Pronosport informează
TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES — 31 OCTOMBRIE 197C 
AZI ȘI MÎINE ULTIMELE ZILE 
PENTRU PROCURAREA BILETE^ 

LOR !

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 22 
OCTOMBRIE

Extragerea I : cat. 1 : 2 variante 25%' 
a 35.826 lei și 4 variante 10% a 14.330 
lei ; cat. 2 : 3,30 a 12.785 lei ; cat. 3 : 
8,20 a 5.145 lei ; cat. 4 : 13,20 a 3.196 
lei ; cat. 5 : 56,35 a 749 lei ; cat. 6 : 
164 a 257 lei. Extragerea a ll-a : cat. 
A : 1 varianta 100% a 50.000 lei ; cat.
B : 1 variantă 25% a 36.888 lei ; cat.
C : 7,30- a 5.053 lei ; cat. D : 16,20 a
2.277 lei ; cat. E : 42,30 a 872 lei ;
cat. F : 135,05 a 273 lei. Report la ca
tegoria A : 11.481 lei. Ambele extra
geri : Categoria X : 1.439,30 a 100 lei.

Cîștigul în valoare de 50.000 lei a 
revenit participantei ECATERINA FLO- 
REA din Buzău, iar cel de 36.888 lui 
NICOLAE TEODORESCU din București. 
Cele două cîștiguri de cite 35.826 lei 
Fiecare au fost obținute de NICOLAE 
DINCA din Mizil, jud. Prahova și, res
pectiv, IANCU GRAȚiAN din Bucu
rești.



7n Raliul Balcanic
ILIE NĂSTASE

COMPOIIIARE BUNĂ
A ÂUTOMOBILISTILOR

încheiat Raliul 
km, 21 controale 

speciale, un

SI ION TIRIAC■f *

LA BUENOS AIRES
DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

S-a 
(1115 
14 probe 
de indemînare), desfășurat în 
Bulgaria, in care automobiliștii 
românL au avut o comportare 
bună. O primă dovadă în spri
jinul acestei afirmații este aceea 
că între cele 35 de echipaje care 
au terminat raliul (luaseră star
tul 75) s-au aflat toate cele 8 
echipaje românești. Pe națiuni, 
România a ocupat locul II, 
după Bulgaria, iar în întrece
rea pe cluburi A. S. Dacia s-a 
clasat pe locul I din opt par
ticipante. în clasamentul gene
ral individual cuplul Ștefan, 
Iancovici — Petre Vezcanu a 
ocupat locul V (pe primul loc 
frații I. și N. Ciubrikov) și lo
cul II la clasa 1300 — 1600 cmc.

Echipajele românești care au 
participat ‘ - - - - -
sînt : St. 
zeanu. E.
Amărică,

Balcanic 
orare, 

concurs

BUENOS AIRES, 28 (Ager
pres). — La arena „Luna Park“ 
din Buenos Aires a început un 
turneu internațional de tenis, 
la care participă jucătorii ro
mâni Ilie Năstase, Ion Tiriac, 
argentinianul Guillermo Vilas 
și italianul Adriano Panatta.

Prima partidă s-a disputat 
între Ion Tiriac și Guillermo 
Vilas, victoria revenindu-i, du
pă două ore și jumătate de 
joc, cu 5—7, 6—3, 9—7, cam-

pionului argentinian. în cel 
de-al doilea meci, Ilie Năstase 
l-a învins în trei seturi, cu 
6—4, 5—7, 6—3, pe Adriano 
Panatta. Partida, care a durat 
două ore, a fost de un bun 
nivel tehnic, cu numeroase 
schimburi spectaculoase 
mingi.

întrecerile din prima zi au 
fost urmărite de peste 10 000 

de spectatori.

FEMININ DE ȘAH AE U.R.S.S

Ia Raliul Balcanic 
Iancovici — P. Ve- 
Ionescu Cristca — D. 
V. Olariu — I. Nico- 

lau. I. Oltcanu — O. Scobai, 
F. Morasi — N. Grigoraș, A. 
Vintă — A. Szalai, M. Chicin — 
C. Tiț, D. Telescu — I. Comșa. 
Antrenor : Marin Dumitrescu. 
S-a concurat pe mașini Dacia 
1300 și Renault 12 Gordini.

Campionatul feminin de șah 
al U.R.S.S., desfășurat la Tbi
lisi, a fost cîștigat la actuala 
ediție de tînăra maestră Ana 
Ahșarumova, care a totalizat 
12'/2 puncte din 17 posibile. în 
vîrstă de 19 ani, noua cam
pioană a U.R.S.S. este studen
tă în anul 3 la Institutul de 
cultură fizică și sport.

în ultima rundă, Ahșaru
mova a remizat cu Lidia Mu- 
lenko. Alte rezultate : Zaițeva 
— Kislova 1—0; Fomina —

Aleksandria 1—0 ; Jivaeva 
Gurieli 1—0. Celelalte partide 
s-au întrerupt.

In prezent, pe locurile ur
mătoare ale clasamentului se 
află Nana Aleksandria, Lud
mila Zaițeva — cu cîte 11 p, 
Esfir Epstein — 10*/2 p (1). 
Configurația finală a clasa
mentului va fi cunoscută du
pă disputarea partidelor între
rupte.

POLITIKA"
R.S.F. Iugoslavia

CROSUL

Duminică, la Belgrad, mii de participanți, de la pionieri pînă 
la veterani, vor lua startul în tradiționalul cros de masă sărbă
toresc organizat de ziarul „Politika" 
petiții sportive din R. S.

. una din cele mai mari com- 
F. Iugoslavia.

R. P. Polonă
ZESTREA VOEVODATULUI

„CUPA CUPELOR44 LA BASCHET
(Urmare din pag. 1)

unui meci internațional a lui 
Molnar și Zdrengliea. în felul 
acesta Steaua a contat doar pe 
6 jucători (Savu, Cernat, Cîm- 
peanu, Pirșu, Tarău, Oczelak), 
ceea ce este foarte puțin pen
tru o partidă desfășurată într-o 
cupă europeană. Desigur, am 
făcut aceste aprecieri cu inten
ția de a atrage atenția asupra 
unor deficiențe care pot avea 
urmări grave cînd Steaua va 
întîlni o adversară mai preten
țioasă, așa cum este formația' 
Beșiktas din Istanbul. Nădăj
duim că se va ține seama de

aceste observații și că în vii; 
toarea confruntare baschetbaliș- 
tii de la Steaua vor avea capa
citatea de a repeta buna lor 
evoluție din al doilea meci cu 
Hapoel, onorîndu-și astfel obli
gația dobîndită prin promova
rea ’ . - . ~
lor.

în turul 2 al Cupei cupe-

în turul 2, 
Steaua — Beșiktas

„CUPA PRIETENIA«

LA HANDBAL FLMIMN
MOSCOVA 28 (Agerpres). — 

Competiția feminină de handbal 
pentru junioare „Cupa priete
nia", desfășurată la Baku, s-a 
încheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S. care a întrecut în fi
nală cu scorul de 21—14 forma
ția României. Pe locul trei s-a 
clasat reprezentativa R.D. Ger
mane, urmată la rîndul său de 
Polonia, Cehoslovacia, Bulgaria 
și Ungaria.

polonez

j „ACȚIUNEA

GIGANȚI"
ln intenția lăudabilă de a 

pune o bază solidă activită
ții generale de rezolvare a 
uneia din problemele 
jore ale baschetului 
tara noastră, federația de 
specialitate a inițiat „Acțiu
nea giganți". Aceasta con
stă. in prima fază,- in se
lectionarea unui lot de 20 
de juniori cu talie de 2 m 
și mai înaltă, care vor sus
ține (intre 3 și 5 noiembrie, 
in sala A. S. Construcția din 
Capitală) Un test al calită
ților fizice și al cunoștințe- 

. lor tehnico—tactice. Exami
natori : D. Evuleț-Colibaba, 
dr T. Minescu (antrenorul 
și medicul lotului de seniori), 
V. Popescu și D. Lecca (an
trenorii reprezentativei 
tineret a Bucure știului).

Celor mai dotați dintre 
20 de candidați li se vor 
cătui planuri individuale 
pregătire, a căror realizare 
va fi controlată periodic, tn 
funcție de evoluția lor „spe
ranțele" baschetului româ
nesc vor fi promovate in e- 
chipele naționale care vor 
lua parte la întrecerile in
ternaționale viitoare.

F R Baschet așteaptă pro
puneri nominale din partea 
antrenorilor de juniori pen
tru ca peste cit mai puțină 
vreme să fie in măsură să 
programeze runda a doua a 
„Acțiunii giganți”. (D. St.)

ma-
din

de

cei 
al
de

RAPID

învingînd echipa elvețiană 
Olympique Fribourg cu 76—59 
(in tur 71—82), formația Beșik
tas Istanbul s-a calificat în 
turul al doilea al Cupei cupe
lor, în cadrul căruia va întîlni 
pe reprezentanta României, 
Steaua. Alte rezultate (echipele 
subliniate s-au calificat): A.B.C. 
Viena — Ettebruek (Luxem
burg) 112—60. Wolfenbiittel 
(R.F-G.) — Hoegsbo Goteborg 
95—81, G.K.S. Gdansk — Za- 
malek Cairo 110—58, Slavia 
Praga — A.E.K. Atena 106—59. 
Courtrai (Belgia) — Cerno More 
Burgas 102—81, 
Embassy 
109—86.

Rezultate din 
ale cupei 
rezervată echipelor 
C.I.F. “ 
73—96, 
L.K.S.

UNIVERSIADA 19H IA SOFIA
Intre iî $i 28 august

AII
Villeurbanne —
Stars (Anglia)

partidele retur 
„Liliana Ronchetti" 

feminine : 
Lisabona — C.S. Toulon 

Agon Diisseldorf — 
Lodz 46—82.

LA FETE,

Scorul de 62—62 în min. 28 
era departe de a lăsa să se în
trevadă victoria cu 91—67 
(45—42) obținută ieri de I-E.F.S. 
în meciul cu Rapid, disputat 
în cadrul Campionatului națio
nal de baschet feminin. Și. to
tuși. studentele au .obținut vic
toria la această diferență. în 
mod meritat, deoarece au avut 
un final impresionant, vioiciu
ne^ lor fiind concretizată prin 
dese contraatacuri, aruncări la 
coș de la distanță și superiori
tate sub panouri. Au înscris : 
Giurea 21, Mihalik 16. Duțu 13. 
Basarabia 9. Portik 8. Capotă 2. 
Balai 8. Simionescu 14 pentru 
I.E.F.S., respectiv Gugiu 25. Ni- 
colau 18, Cernat 15, Bosco 2, 
Andreescu 6. Csikos 1.

leri, in Divizia A la volei

EXPLORĂRI BAIA MARE 1-3
In sala Giulești s-a disputat, 

ieri, partida dintre echipele 
masculine de volei Rapid și 
Explorări Baia Mare, contînd 
pentru etapa a Vl-a a campio
natului Diviziei A. Meciul a 
fost dominat. în general, de 
formația oaspete — mai omo
genă, mai calmă în realizarea 
acțiunilor și cu o forță de atac 
superioară. Explorări s-a impus.

—10, 9). 
(Craio-

cîștigînd cu 3—1 (7, 11, 
Arbitrii I. Amărășteanu 
va) și V. Dumitru (București) 
au condus următoarele forma
ții: RAPID — Penciulescu,
Scheffler (Paraschiv), Dumitres
cu, Cătălin, Bocean (Cristiani), 
Popescu ; EXPLORĂRI — M. 
Viorel, Ghic, Paraschivescu 
(Neghină), Enescu, Băgăian, Ar
buzov (Maiusaris). Em. F.

SOFIA (Agerpres) — In capitala 
Bulgariei s-au încheiat lucrările 
reuniunii Comitetului executiv al 
Federației Internaționale a spor
tului universitar (F.I.S.U.). Cu a- 
cest prilej s-a stabilit ca „Univer
siada" din anul 1977 să se desfă
șoare la Sofia în perioada 17—28 
august. Programul acestei impor
tante competiții va cuprinde în
treceri la următoarele ramuri 
sportive : atletism, scrimă, bas
chet, volei, gimnastică, lupte, înot, 
polo pe apă, sărituri de la tram
bulină și tenis.

Din lotul olimpic 
au făcut parte mai mult de 
49 de sportivi provenind din 
voevodatul Katowice și apar- 
ținînd la nu mai puțin de 18 
cluburi. Ei au participat la 
probe din nouă discipline spor
tive, cucerind 48,85 puncte, adi
că peste un sfert din totalul 
obținut de olimpicii Poloniei.

Printre cei distinși cu me
dalia de aur se află și dețină
torul titlului la săritura cu 
prăjina, Tadeusz Slusarski. O 
medalie de argint a adus echi
pei sale halterofilul Grzegorz 
Cziura (cat. pană). Cu cîte o 
medalie de bronz s-au înapoiat 
în patrie boxerul Leszek Bla- 
zynski și luptătorul Czeslaw 
Kwiecinski.

Reprezentanții voevodatului 
Katowice au contribuit hotărî- 
tor și la succesele obținute în 
sporturile pe echipă, mai ales 
la medalia de aur obținută de 
voleibaliștii polonezi. Șapte 
fotbaliști din Katowice au fă
cut parte din echipa olimpică 
de fotbal a Poloniei, distinsă 
cu medalia de argint. De ase
menea, în ștafeta de 4x100 m, 
cuceritoare a medaliei de ar
gint, se aflau doi atleți din 
același voevodat : Pietrzyk și 
Jaremski, de la Gornik Zabrze.

în comparație cu rezultatele

obținute cu 4 ani în urmă, la 
Munchen, se poate spune că 
sportivii din voevodatul Kato
wice au realizat, la Montreal, 

ceea ce 
nivelul 

de rea- 
unitate 
o adu-

însemnate progrese, 
atestă limpede atît 
sportului, cit și zestrea 
lizări pe care această 
administrativă poloneză _ . 
ce la dezvoltarea sportului,

R.P. Bulgaria
SATISFACȚIILE

LJNUI CUPLU

IN PRELIMINARIILE C. M.
La Copenhaga (gr. 1, zona 

europeană) : Danemarca — Ci
pru 5—0 (0—0). Clasamentul 
grupei : Danemarca 4 p (din 2 
jocuri), Polonia 2 p, Portugalia 
0 (ambele cîte un meci) și 
Cipru 0 p (din două jocuri).

★
La Toluca, în zona Americii 

de Nord, Centrale și Caraibi
lor : Mexic — Canada 0—0. 
Clasamentul final al acestei 
grupe : 1. Mexic 4 p (golaveraj 
3—1) ; 2. S.U.A. 4 p (3—4) ; 3. 
Canada 4 p (2—3). Echipa Me
xicului s-a calificat pentru fa
za finală a acestei zone preli
minare. Cea de-a doua echipă 
calificată va fi decisă după un 
joc de baraj, pe teren neutru, 
între selecționatele S.U.A. 
Canadei.

și-a menținut superioritatea, 
marcînd din nou prin Heidler 
(șut de la 40 m peste portar) 
și Schade.

ALTE REZULTATE

în C.E. (tineret), la Hel- 
: Norvegia — Finlanda
(1-0).
Echipa Australiei a jucat 

lo- 
cu

sinki
4— 1

•
la Pekin cu o selecționată 
cală, pe care a întrecut-o
5— 4 (4—4).

• La Eisenach, 
mical al echipelor 
(pînă la 21 de ani) 
mană — Bulgaria 
Au 
schein, respectiv Manolov.

în meci 
de

a- 
tineret 

: R.D. Gcr- 
2—1 (1—0). 

marcat Hause și Born-

La Jocurile Olimpice de la 
Montreal, Bulgaria a obținut 
prima medalie olimpică de 
aur la canotaj. Este vorba de 
proba feminină de 2 vîsle, în 
care Svetla Oțetova și Zdravka 
Iordanova s-au clasat pe pri
mul Ioc. Să facem cunoștință 
cu cele două sportive. Din ca
pul locului, trebuie să spunem 
că succesul lor se datorează 
și unor trăsături comune : 
munca intensă, o colaborare 
perfectă în ambarcație, o prie
tenie sinceră, ca să nu mai a- 
mintim și de faptul că ambe
le au aceeași vîrstă : 26 de 
ani și că fac parte din ace
lași club : Ț.S.K.A. Sofia.

Svetla Oțetova a devenit 
giner constructor în acest 
Lucrarea sa de diplomă 
pentru care a primit un 
lificativ foarte bun — a c. 
stat din proiectul unui maga
zin universal. „Pentru mine — 
spunea recent Oțetova — acest 
an a fost foarte greu, dar tot 
atît de plin de satisfacții".

Colega și prietena ei, Zdravka 
Iordanova, a avut și ea ace
leași bucurii, dacă nu și mai 
mari. Să o lăsăm să le expri
me : „In afară de titlul olim
pic, m-a bucurat și succesul 
repurtat cu prilejul examenu
lui de stat Ia Institutul de cul
tură fizică și sport. In plus, 
însă, mă bucură ajutorul pri
mit din partea soțului meu, ca
re m-a stimulat în aceste ac
tivități, cit și cel din partea 
părinților, grație cărora fiul 
nostru s-a bucurat de cea mai 
bună îngrijire".

in- 
an.'

ca- 
con-

Ș>
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

STREICH, ÎN MARE VERVĂ, 
LA SLIVEN

au 
din-

Peste 20 000 de spectatori 
urmărit la Sliven meciul 
tre echipele Bulgariei și R.D. 
Germane, încheiat cu o 
prinzătoare dar perfect 
ritată victorie a oaspeților la 
scorul de 4—0 (2—0). în pri
ma parte a întîlnirii, fotbaliștii 
bulgari au dominat, dar Bonev, 
Jeliaskov și Aleksandrov au 
ratat sau sigurul portar Croy a 
apărat fără dificultate. în ul- 

sfert de oră al primei 
preluat 
Streich

sur- 
me-

timul 
reprize, oaspeții au 
inițiativa, ei avînd în 
un jucător în mare vervă. Ata
cantul din Magdeburg a și 
înscris de altfel două frumoa
se goluri (min. 38 și 40). După 
pauză, formația R.D. Germane

BOX • Campionul mondial 
profesionist la categoria 
mijlocie, ' ’
Cuevas, șl-a apărat cu 
centura, la Kanazawa, unde l-a 
învins prin k.o. în repriza a 6-a 
pe șalangerul său, japonezul 
Shojl Tsujlmoto.

CĂLĂRIE • Concursul de ob
stacole de la Palermo a fost cîș
tigat de cunoscutul campion bra
zilian Nelson — - ■
llah“).

_  __  _____ seml- 
mexicanul Jose Pinino 

succes

ficat pentru turul 2 al compe
tiției.

pessoa

• In 
cupelor

(pe „Abdu-

HANDBAL 
pentru Cupa 
Tatran Presov — Partizan Bielo- 
var 19—27 (10—13). Handballștii
iugoslavi s-au calificat pentru 
turul 2. ~ ~ ------ ‘
tur în 
locală 
25—11
AZS Wroclaw. Golge'tera echlpel- 
gazdă a fost Tatiana Makareț, 
care a înscris 9 puncte. învingă
toare în primul joc (scor 18—15), 
handbalistele sovietice s-au cali-

meci retur 
(masculin) :

(10—13).
s-au calificat

• La Kiev, în meci re- 
C.C.E. (feminin), echipa 
Spartak a întrecut cu 
(9—5) formația poloneză

TENIS • în optimile de finală 
ale turneului „indoor" de la Pa
ris : Van Dillen — Solomon 6—3, 
7—6; Smith — Mitton 6—4, 1—6, 
6—3 ; Okker — Franulovici 6—1, 
6—1 ; Cox — McNair 6—4, 7—5 ; 
Fillol — J. Lloyd 6—1, 6—8, 6—2; 
Dibbs — Saviano 4—6, 6—2, 6—3; 
Stewart — Proisy 6—3, 6—3 ;
Bertolucci — Palm 3—6, 6—4, 6—4. 
• In ziua a 3-a a turneului de 
la Viena : Gottfried — Zednik
5— 7, 7—6, 6—1 ; Flbak — Zuga- 
relll 6—1, 6—1 ; Taroczl — Richey
6— 1, 1—6, 6—3 ; Bengtsson —
Bunis 7—6. 6—4. • In turneul de 
la Perth (Australia) : Stockton — 
Waltke 6—4, 6—3 ; Gulikson — 
Scanlon 6—3, 2—6, 6—3.

VOLEi • în turneul masculin' 
de la Brno : Resovia Rzeszow — 
S.C Leipzig 3—0 (5, 10. 7).
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