
BOXERII DE LA METALUL Șl RAPID 
AU PREGĂTIT OFENSIVA 

PENTRU CUCERIREA TITLURILOR
Cel mai important eveniment 

pugilistic intern al anului : fi
nalele campionatelor naționale 
individuale vor avea loc între 
8 șl 14 noiembrie pe ringul 
montat în incinta Palatului 
sporturilor și culturii din Ca
pitală.

La această ediție, pentru cu
cerirea celor 11 centuri trico
lore vor lupta, de-a lungul ce
lor 9 reuniuni, peste 200 de pu- 
giliști în frunte cu unii cam
pioni de la ediția trecută.

Campionatele din acest an 
constituie un prim criteriu de 
selecție în vederea tradiționa
lei competiții „Centura de aur11
— București 1977 și o preselec- 
ție înaintea campionatelor eu
ropene (Halle — 1977).

Pentru boxerii care vor par
ticipa la turneul final al cam
pionatelor naționale, zilele trec 
acum mult mai repede. Sălile 
de antrenament cunosc anima
ția caracteristică ajunului ma
rilor întreceri. Pregătirile au a- 
juns în faza cea mai avansată, 
pînă luni (ora 15. la Palatul 
sporturilor), cînd va răsuna 
primul sunet de gong, urmînd 
să se facă ultimele „retușuri1.

★
I-am vizitat recent pe bo

xerii de la Metalul și Kapid, 
două dintre cluburile bucu- 
reștene ai căror sportivi se vor 
prezenta la turneul final nu 
numai cu ambiții, dar și cu 
șanse apreciabile de a urca pe 
podiumul medaliaților. Sîmbă- 
tă dimineață, metalurgiștii, 
pregătiți de o adevărată echi
pă de antrenori (Ion Stoiano- 
vici, Nicolae Tudor, Constantin 
Anton, Dinu Eugen și Marian 
Constantinescu), au efectuat un 
„sparring” alături de boxerii 
de la Dinamo București și 
Box-Club Galați. A fost o ini
țiativă fructuoasă, rezultatul ei
— un bun antrenament — fiind 
apreciat atit de sportivi cit și 
de antrenori. Maestrul Ion Sto- 
ianovici și asistenții săi vor 
urca pe ringul instalat la Pa
latul sporturilor zece pugiliști- 
Este vorba de Dumitru Burdi- 
hoi (muscă). Nicu Popa (cocoș). 
Dumitru Loloț (pană), Ilie 
Gheorghe și Mihai Stamatescu 
(semiușoară). Ion Budușan (u- 
șoară), Grigore Iliescu (semi- 
mijlocie), Nedelea Mocanu și 
Ștefan Stroe (mijlocie mică) și 
Nicolae Vîșlx (mijlocie). Din 
formație lipsește „puîia11 Mihai
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Petre HENȚ

MĂSURI PENTRU REDRESAREA CANOTAJULUI NOSTRU
Z Federația română de cano- 

; taj-yachting a ratificat zilele 
trecute o serie de măsuri me
nite să îmbunătățească radical, 
la toate nivelele, activitatea vi
itoare.

Prima și cea mai importan
tă măsură este, după părerea 
noastră, cea referitoare la 

I, modificarea articolului 5 din 
regulamentul de transferări. 
Concret, s-a stabilit ca pină 
în anul 1980, după Jocurile O- 
limpice de la Moscova, să nu 
se mai facă nici o transfera
re, fie că este cu „carantină11 
sau nu !

Datorită noului amendament, 
aportul diferitelor secții la bi
lanțul olimpic al canotajului 
românesc va fi nu numai ușor 
de evaluat, ci și — credem — 
considerabil mărit. dispărînd 
posibilitatea racolării elemen
telor de perspectivă de către 
un club sau altul.

Pentru a dovedi că nu mai 
acceptă nici un fel de abatere 
de la disciplina sportivă, de 
la programul de pregătire, fe
derația de specialitate a hotă
rî t și o serie de sancțiuni îm
potriva canotorilor care s-au 
făcut vinovați în ultimul se
zon de indisciplină, lipsă de 
angajament, superficialitate. 
Astfel, Ilie Oanță a fost sus
pendat pe timp de 2 ani, Pavel 
Zagoni și Andrei Kapornyai nu 
vor mai participa la nici o com
petiție internațională pînă Ia 
finele anului 1977, iar Angelica 
Chertic nu va participa la nici 
o regată internațională pînă la 
1 august 1977.

Pentru rezultate slabe la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real au fost sancționați cu a- 
vertisment următorii sportivi : 
Marlena Predescu, Marinela 
Maxim (2 f.c.), Nicolae Simion, 
Dumitru Grumezescu, Ștefan 
Tudor și Ernest Gall (4 rame 
f.c.). Elena Oprea, Florica Pet- 
cu, Filigonia Toll, Aurelia Ma
rinescu, Georgeta Militaru, Iu- 

Ploieșteanu, accidentat la tur
neul Ț.S.K. Berlin. După cum 
ne-a declarat antrenorul Stoia- 
novici, sportivii săi de catego
rie muscă și cocoș au mari 
șanse să cucerească titlurile de 
campioni, ceilalți metalurgiști 
fiind, cu toții, „capabili de 
mari surprize11.

La Rapid, antrenorii Tedi 
Niculescu și Luca Romano, a- 
vindu-1 consilier pe Marcu Spa- 
cov, au pregătit pentru turneul 
final opt sportivi : Marian La
zar (pană), Anton Petre (semi
ușoară), Cornel Iloduț (ușoară), 
Dorin Bubă și Dumitru Pelro- 
pavlovschi (semimijlocie), Ște-

Marian Lazăr este hotărlt să-l 
înlocuiască cu succes pe Gabriel 

Pometcu

fan Florea și Florea Constantin 
(mijlocie). Marian Culineac 
(semigrea). Remarcăm absența 
dintre rapidiști a fostului cam
pion Gabriel Pometcu, retras 
din activitatea competițională. 
Locul său la' „pană11 a fost luat 
de Marian Lazăr. T. Niculescu 
îl vede pe Lazăr marele favorit 
la titlul din acest an al „pe
nelor11. Cu multe speranțe este 
așteptată și evoluția lui Ma
rian Culineac, despre care T. 
Niculescu susține că a deve
nit... o forță. Incertă este, de
ocamdată, participarea campio
nului „en titre” Cornel Hoduț, 
accidentat la mina stingă.

Ofensiva pe care o pregă
tesc Metalul și Rapidul nu e 
de neglijat...

liana Munteanu, Elena Avram. 
Marioara Constantin și Aneta 
Matei (8+1).

Antrenorii Alexandru Apos- 
teanu și Dumitru Popa au fost 
destituiți de la lotul olimpic 
masculin, urmînd ca în ciclul 
olimpic 1977—1980 să activeze 
la cluburile Steaua și. respec
tiv, Dinamo cu grupe de înce
pători.

O serie de antrenori au fost 
sancționați cu avertisment scris 
pentru rezultate slabe in mun
ca de descoperire și creștere a 
schifiștilor de valoare : Radu 
Nicolae și Emil Mezaroș (Stea
ua), Ilie Măgură (Dinamo), Feo
dor Larion (CNU), Gheorghe 
Spiță (Voința București). Erica 
Covaci (Olimpia), Ștefan Si
mon (Voința Timișoara), La- 
dislau Willemsz (Poli. Timi
șoara) și Maria Moțica (UTA) 
— la seniori. Cristian Georges
cu și Cresa Florea (Șc. sp. 1), 
Marin Boia (C.S. Școlarul), Iu- 
lia Crișan (Șc. sp. Viitorul Ti
mișoara), Iosif Pokoy (Electri

ECHIPELE DE GIMNASTICA ALE ROMÂNIEI 
PLEACĂ ASTĂZI ÎN GRECIA

Astăzi dimineață urmează să 
plece în Grecia echipele țării 
noastre care vor participa la 
cea de-a 8-a ediție a Campio
natelor balcanice de gimnastică 
(5—7 noiembrie, Salonic). Au 
fost stabilite următoarele lo
turi : Nadia Comăneci, Mariana 
Constantin, Marilena Neacșu, 
Anca Grigoraș, Gabriela Trușcă, 
Iuliana Marcu. Cristina Itu și 
Gabi Gheorghiu (feminin), res
pectiv Nicolae Oprescu, Sorin 
Cepoi, Ion Checicheș, Radu 
Branea, Mihai Borș, Aurelian 
Georgescu și Liviu Mazilu. în 
întrecerea de gimnastică mo-
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Startul festiv al ediției de iarnă a „CUPEI TINERETULUI"

MARE AFLUENȚĂ PE BAZELE SPORTIVE
La sfirșitul săpiămînii trecu

te s-a consemnat o adevărată 
efervescență pe bazele sportive 
din întreaga țară. Mii și mii 
de iubitori ai mișcării, ai spor
tului au fost prezenți la startul 
celei de-a 4-a ediții, de iarnă, 
a popularei competiții de masă 
„Cupa tineretului”. Prin numă
rul mare de participant, debu
tul festiv al întrecerii a de
monstrat încă o dată popu
laritatea de care se bucură 
sportul in rindul cetățenilor de 
toate vîrstele și preocupările. 
Competițiile organizate sîmbătă 
și duminică nu s-au limitat, fi
rește, doar la disciplinele cu
prinse în programul ediției de 
iarnă. Dat fiind faptul că pen
tru sporturile pe zăpadă nu sînt 
încă condiții propice, organiza
torii și-au îndreptat atenția că
tre unele discipline larg acce
sibile și agreate de majoritatea 
participanților: șah, tenis de 
masă, alergări de cros, fotbal, 
volei, handbal, baschet, popice 
etc.

La startul importantei com
petiții, am fost și noi prezenți 
pe mai multe baze sportive din 
Capitală pentru a consemna e- 
venimentul. La baza Voința, 
duminică dimineață, numeroși 
iubitori ai sportului din școli și 
unități productive ale coopera
ției au participat la o competi
ție de cros dotată cu „Cupa u- 
cenicului11, în cadrul căreia 
s-au remarcat tinerii Elena Ne- 
goiță (Tehnometalica), Maria 
Teodoroiu (Igiena), Georgeta 
Sieja (Tehnometalica), Grigore 
Aparaschivei (Arta încălțămin
tei), Aurel Tănase (încălțămin
tea manuală) și Vasile Boroș 
(Tehnometalica). precum și la 
întreceri de tenis de masă. La 
mobilizarea tinerilor coopera
tori și-au adus contribuția in

ca Timișoara), Petre Lascu (Vo
ința Arad), Mircea Irimia (Șc. 
sp. Arad) și Mircea Popa (Șc. 
sp. Constanța) — la juniori.

în fine, federația de specia
litate a făcut tuturor secțiilor 
citeva recomandări, privind în
tărirea muncii de educație a 
sportivilor, întărirea disciplinei, 
scoaterea elementelor plafona
te, precum și a celor care nu 
se încadrează în actualele ce
rințe ale sportului de înaltă 
performanță, sporirea preocu
părilor pentru întreținerea în 
condiții corespunzătoare a ma
terialelor din dotare și aplica
rea întocmai a orientării meto
dice in privința selecției și 
pregătirii.

Se creează astfel premisele ca 
schiful românesc să revină pe 
linia de plutire și este de aș
teptat ca. începînd de acum, 
de la primele zile ale pregă
tirii de iarnă. în toate secțiile 
să se facă simțită o conside
rabilă înviorare a activității.

Horia ALEXANDRESCU

dernă-ritmică țara noastră va 
fi reprezentată de : Rodica Ma
zilu, Doina Păltincanu și Mi- 
haela Tîrnoveanu. După Cam
pionatele balcanice de gimnas
tică, în capitala Greciei, la 
Atena, este programat luni 8 
noiembrie un concurs demons
trativ în cadrul căruia vor e- 
volua echipele de gimnastică 
ale României.

0 Ieri au plecat spre Pekin 
echipa feminină de junioare a 
României și echipa masculină 
de tineret, care urmează ca — 
timp de mai multe zile — să 
efectueze antrenamente co

structorii clubului Voința : Adri
an Gani, Profira Vîlcov, Anca 
Gheorghe și Elena Ciobanu.

Sub îndrumarea profesorului 
Romeo Ionescu, pe baza spor
tivă a Liceului „Mihai Vitea
zul” au avut loc întreceri de 
volei și baschet între selecțio- 
\\\\\\\\\\\\^^

RAID ANCHETĂ
nate ale liceului gazdă și ale 
Liceului „Al. Sahia11. De aseme
nea, au fost programate com
petiții de șah și tenis de masă. 
La Liceul industrial „Republi
ca”, iubitorii șahului, tenisului 
de masă, fotbalului și voleiului 
au susținut în compania cole
gilor de la Liceul industrial 
„23 August11, întreceri care s-au 
bucurat de un larg interes... 
Elevii a patru școli generale 
ale sectorului 3 (Șc. gen. 56, 64, 
71 și 85) au marcat deschiderea 
festivă a ediției de iarnă a 
„Cupei tineretului” prin ample 
competiții de handbal, volei,

Așa s-a deschis scorul pe stadionul Dinamo : Dudu Georgescu 
a reluat spectaculos, cu capul, mingea centrată de Lucescu. 

Foto : D. NEAGU

MARGINALII LA ETAPA A 11-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL

DIN 214 JUCĂTORI NOTAȚI,
116 AU PRIMIT NOTE DE 5 Șl 6!

Ce calificativ să acorzi unei 
etape, ca aceea desfășurată 
sîmbătă și duminică, în care 
echipe favorite ca Progresul 
București, Politehnica Iași, 

'Universitatea Craiova și F.C. 
Corvinul termină întrecerea, 
mai mult sau mai puțin, șifo
nate ? Rezultatele în sine sînt, 
ce-i drept, gustate de marele 
public și —■ de ce să n-o re
cunoaștem — interesante pen
tru un campionat care se do

mune cu loturile similare ale 
R.P. Chineze. Vor avea loc, 
probabil, și cîteva concursuri. 
Au făcut deplasarea : Rodica 
Răulea, Gertrude Eberle, Da
niela Brîndescu, Angela Bratu, 
Adriana Vlad, Luminița Milea 
(feminin), Gheorghe Neagu, 
Gabriel Popescu, Pavel Szabo, 
Romulus Bucuroiu, Cristian 
Enoiu, Dorel Mihai Marin și 
Vaier Florea.
• Reamintim că azi. la To

ronto, Teodora Ungureanu e- 
voluează în cadrul unui con
curs internațional. 

tenis de masă și șah, la care 
au participat numeroși băieți și 
fete din aceste școli. Programul 
s-a desfășurat sub supraveghe
rea profesorilor Emilia Rigard 
și C. Alcxandrescu. Ample ac
țiuni au avut loc și la comple
xul sportiv al elevilor din Sec
torul 8, „Cireșarii11. Au fost 
prezenți reprezentanți ai tutu
ror școlilor generale. La ora la 
care ne-am oprit, în raidul 
nostru, la „Cireșari”, pe tere
nurile acestui complex se aflau 
în concursuri de volei, hand
bal, fotbal, baschet, tenis de 
masă și șah elevii școlilor 184, 
171, 181, 3, 13 și 175. O manifes
tație de aceeași amploare, re
zervată elevilor din liceele sec
torului, s-a desfășurat pe bazele 
sportive ale complexului de la 
Străulești.

O frumoasă acțiune a fost 
organizată și la Liceul 14 Mă
gurele, la care au luat parte 
250 de elevi din liceu și din 
școlile generale învecinate. în 
competițiile de handbal s-au 

(Continuare in pan. 2-3)

rește antrenant și, prin urmare, 
îi stă bine cu spectaculoase 
răsturnări de calcule, aceea de 
la Iași fiind de-a dreptul im
previzibilă Chiar și un „sus- 
pens“ ca acela de pe stadionul 
Dinamo, rezolvat de Sătmă- 
reanu II în min. 88 — care a 
spălat... rușinea propriilor ata- 
canți — place.

Totul a fost antrenant ; mai 
puțin unele arbitraje' notate 
slab și foarte slab. Etapa, în 
ansamblu, ne oferă prilejul 
unor comentarii diverse pentru 
întreaga săptămînă. Formații
lor vizitatoare, pentru „șocuri
le11 furnizate, un cuvînt de 
laudă. îl merită cu prisosință.

Dar, în același timp, trebuie 
să fim de acord că, în spatele 
acestui paravan al micilor sau 
marilor surprize, găsim din 
păcate și lucruri mai puțin 
plăcute. Una din ele se referă 
la ceea ce și trecutele comen
tarii subliniau — Ia acea lipsă 
de constanță a multora dintre 
divizionare. Iată că etapa a 
11-a aduce noi exemple reve
latoare în sprijinul acestei ob
servații. Exemple : echipa Pro
gresul, după ce în etapa pre
cedentă, Ia Pitești, a fost Ia 
un pas de o victorie, nu poate

Stelion TRANDAFIRESCU

(Continuare în naa. 2-31



LllIRUllll STEAUA - CAMPIOANE 
IA ElORETĂ MASCULIN Șl SABIE

POLOIȘTII DE LA DINAMO 
SE ANTRENEAZĂ LA CLUJ-NAPOCA

Echipele de flo
retă masculin și 
sabie ale clubului 
Steaua, 
campioane 
nale, compuse din 
trăgători de va
loare internațio
nală, au reușit să 
adauge impresio
nantei zestre 
care o au 
două titluri, 
minînd 
toate < 
tape 
1976.

Vă 
numărul 
al ziarului 
loturile i 
campioane. în fo
tografia de sus (de 
la stingă la dreap
ta), 
Ștefan 
Mihai Bănică, an
trenorul Iosif Zi- 
lahi, Mihai Țiu, 
Teodor Petruș și 
Constantin Nicu- 
lescu.

In fotografia de 
jos (de la stingă 
la dreapta), sabrerii : Emil
Oancea, Marin Mustață, Doru 
Mancaș, Alexandru Nilca, loan 
Pop ți antrenorul Dumitru

multiple 
națio-

pe 
încă 
ter- 

l neînvinse 
cele trei e- 
ale ediției

prezentăm in 
de azi 
i nostru 
echipelor

floretiștii : 
Ardeleanu,

Mustață (lipsește din fotogra- 
fie Corneliu Marin, care a fost 
indisponibil în ultima etapă).

PE MICUL
ECRAN

MARȚI 2 NOIEMBRIE. 
17,05 : „Cum înoată 
campioni", N-im realizat 
cererea ” ' 
oale de notație.

JOI 4 NOIEMBRIE, ora II : 
baschet masculin, Dinamo 
București — Stnuăyne Bologna, 
în „Cupa campionilor euro
peni" (transmisiune directă de 
ta sala Flo-resaca).

VINERI 5 NOIEMBRIE, ora 
18,50 : polo, Dinamo București
— Cerno More Varna (-repri
zele a |ll-a și a lV-a), in 
turneul semifinal al „Cupei 
cupelor" (transmisiune directă 
de la Clui-Napoca).

SIMBATA 6 NOIEMBRIE, ora 
17,45 : polo, Dinamo București
— Canottieri Napoli, în turneul 
semi-final al ,,Cupe-i cupelor" 
(transmisiune directă).

DUMINICA 7 NOIEMBRIE, 
ora 16 : fotbal. Steaua — 
Sportul studențesc, transmisiu
ne directă de la stadionul „23 
August" ; in pauză : ,,Marele 
premiu" de la Pardubice (stee
ple cha-sel), iar la o-ra 22,40 — 
polo, Dinamo București — 
M.G.U. Moscova, în turneul 
semifinal al „Cupei cupelor" 
(rezumat înregistrat).

•no 
marii 

la 
Federației inte-rnațio-

PENTRU SEMIFINALA CUPEI CUPELOR»
® A fost stabilit programul turneului • Arbitrii jocurilor: TSANTAS (Grecia) și KLISOVICI (Iugoslavia)

La sfîrșitul acestei săptămi ii 
sînt programate întrecerile 
grupelor semifinale ale presti
gioasei competiții internaționa
le, „Cupa cupelor" la polo. 
După cum se știe, una din a- 
ceste grupe va fi organizată de 
clubul Dinamo București in co
laborare cu C.J E.F.S. 
în zilele de vineri, 
bâtă și duminică, în 
acoperit din Cluj-Napoca. Tur
neul se anunță extrem de inte
resant nvînrt în vedere că el 
reunește pe toate cete trei oiș
ti gătoare ale grupelor prelim i- 
iteu'e, zzzrsrsNivî BUCUREȘTI,

M.GU. MOSCOVA, CANOT
TIERI NAPOLI și alături de 
ele, pe CERNO MORE VARNA.

Cluj 
sim- 

bazinul

• Poloiștii de La Dinamo se 
află deja la Cluj-Napoca. An
trenorul A. Grințescu a progra
mat ședințe zilnice de pregă
tire. dublate' și de partide "de 
verificare în compania echipe
lor Voința și Politehnica din 
localitate. Lotul bucurește- 
nilor este complet (Lazăr. care 
nu a evoluat la Atena, se află, 
de asemenea, în pregătire) dar 
echipa definitivă va fi cunoscu
tă abia joi la amiază.

• Ieri a fost stabilit pro
gramul turneului : vineri, ora 
18,30 : Dinamo București — 
Cerno More Varna ; ora 19,30: 
M.G.U. Moscova — Canottieri 
Napoli ; sîmbătă, ora 17,45 : Di
namo — Canottieri ; ora 18,45: 
Cerno More — M.G.U. ; dumi
nică. ora 17 : Canottieri — Cer
no More ; ora 18 : M.G.U. — 
Dinamo.

AUREL IONESCU, VICTORIOS IN ULTIMUL
CONCURS AL SEZONULUI DE M0T0CR0S

Ajunsă la a patra ediție, 
„Cupa orașului Mizil” (compe
tiția a coincis cu închiderea ac
tualului sezon de motoeros) a 
reunit duminică alergători 
Moreni, Cimpina, Buzău și 
iești.

Avînd o conformație în 
mă de albie, traseul, extrem de 
accidentat, a supus pe con- 
curenti la serioase eforturi, ei 
avînd de străbătut multe 
„trambuline", „cocoașe” și ur
cușuri abrupte. Sufragiile nu
meroșilor spectatori au fost cu
cerite de maestrul sportului 
Aurel Ionescu care a făcut du
minică o adevărată demonstra
ție de curaj și îndemînare, ter- 
minînd 
manșe.

Seniorii 
startul în 
însă clasamente separate. Con- 
firmînd aprecierile favorabile, 
campionul țării la juniori, Ro
meo Diaconu, s-a numărat prin
tre animatorii cursei. El a dat 
o puternică replică mai experi- 
mentaților săi parteneri, reu-

din 
Plo-

for-

victorios în ambele

și juniorii au luat 
comun, alcătui ndu-sc

OLIMPICII DINAMOVIȘTI
ÎN MIJLOCUL SUSȚINĂTORILOR CLOBOIOI

Medaliații olimpici de la clu
bul Dinamo au fost zilele tre
cute oaspeții cadrelor Inspec
toratului Municipiului Bucu
rești al Ministerului de Interne. 
Simpozionul organizat cu acest 
prilej s-a transformat într-o 
caldă și entuziastă manifestare 
în care au fost cinstite succe
sele realizate 
Montreal de 
viști, de toți 
români. După

de la 
dinamo- 
sportivi 
de bun 

venit adresat de col. Ion Nicu- 
lescu, președintele asociației 
sportive Dinamo Victoria, col. 
Cosma Liță. președintele clubu
lui Dinamo, a vorbit despre 
desfășurarea Olimpiadei de va
ră. subliniind eforturile în pre
gătire, dăruirea și patriotismul 
fierbinte care au înflăcărat pe 
sportivii dinamoviști, întreaga 
reprezentativă română care a 
evoluat la Montreal. Apoi a 
prezentat pe medaliații olimpici 
Vasile Diba, 
Anca Grigoraș. 
Mircoa Simon,

la J.O.
sportivii 

ceilalți 
cuvîntul

Nicu Gingă,
Simion Cutqy, 

Cornel Penu,

l)0!HM, CURA BALNEARA Șl EXCURSII
? Și in luna noiembrie puteți petrece un concediu recon- 
Ț fortant in stațiunile balneoclimaterice din țară I
K Hoteluri și vile încălzite, restaurante și pensiuni moderne, 
x tratamente eficiente, personal medical de specialitate, nu- 
ț meroase și variate mijloace de agrement, iată numai citeva 
£ din argumentele care pot face cit mai agreabil concediul dv. 
x in această perioadă a anului.
£ OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM Șl ÎNTREPRINDEREA DE 
Șt TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI vă reco- 
x mandă următoarele stațiuni balneoclimaterice :
T Pentru odihnă : Sinaia. Predeal, Poiana Brașov, Balvanyos, 
£ Borșa, Bușteni, Izvoarele, ■ • -
X. Vale, Tușnad.
£ Pentru cură balneară :
J» morod, Malnaș, Rotbav,
x. Prahova, Slănic Moldova,

Nord și Mangalia.
T Posesorii biletelor beneficiază de importante reduceri de 

tarife ia cazare, masă și transport pe CFR și ITA.
in aceste stațiuni, precum și în alte localități sau zone 

pitorești din țară, OJT-urile și 1THR București organizează 
excursii pe diferite perioade, după preferințele solicitantilor.

PUBLITURISM

Lacul Roșu, Păltiniș, Stîna de

Ho-Borsec, Câciulata, Geoagiu, 
Pucioasa, Sovata, Sâcelu, Slănic 
Sîngiorz, Vilcele, Tușnad, Eforie

IN
ALE

• Biroul E.W.P.C. (comisia 
de polo din cadrul Ligii eu
ropene de natație) a desemnat, 
la Cluj-Napoca. doi arbitri 
neutri: Tsantas (Grecia) .și Kli- 
sovici (Iugoslavia). Delegatul 
L-E.N. la acest turneu va fi iu
goslavul Ante Lambașa, pre
ședintele E.W.P.C.

HALTEROFILUL VIRGIL DOCIU-IENCIU

șind — la un moment dat — 
să se afle pe poziția a Il-a. Pă
cat că unui alt talentat moto- 
crosist, ploieșteanul Nicolae 
Arabadgi. i s-a defectat mașina 
la încălzire, fiind nevoit să ia 
startul pe o altă motocicletă, 
pentru că am fi asistat, cu si
guranță, la reeditarea pasionan
tului duel din recenta finală a 
campionatului național, dintre 
el și Romeo Diaconu.

REZULTATE TEHNICE : se
niori — A. Ionescu (Energia 
Cimpina), 2. Gh. Barbu (Loco
motiva Ploiești). 3. T. 
(Flacăra-Automecanica 
reni); juniori — 1. R. 
(Flacăra-Automecanica 
reni), 2. I. Matei (Flacăra-Auto
mecanica Moreni), 3. I. Pin- 
ghel (Automobilul Buzău). Se 
cuvine să subliniem faptul că 
întrecerile au fost conduse (co
respunzător) de oficiali din Plo
iești, care au absolvit de cu- 
rînd cursurile de arbitri. De 
asemenea, asociația Locomotiva 
Ploiești a ajutat pe C.O.E.F.S. 
Mizil in buna organizare a 
concursului, care ar fi meritat 
o participare numeroasă din 
partea tuturor secțiilor de 
motoeros.

Bălănoiu 
Mo- 

Diaconu 
Mo-

Troian IOANIȚESCU

Învingător In polonia
în concursul internațional de 

haltere desfășurat în orașul po
lonez Opole, sportivul român 
Virgil Dociu-Ienciu a terminat 
învingător la categoria ușoară, 
cu un rezultat bun: 282,5 kg 
(122,5+160). Virgil Dociu-Ienciu 
este membru al clubului Olim
pia București și component al 
lotului național.

Ghiță Lieu, Adrian Cos- 
ma, Mircea Grabovschi,
Dan Grecu și Ioana Tudoran, 
Campionul olimpic V. Diba a 
evocat momentele de neuitat 
cînd tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
republicii, a inminat înalte dis
tincții laureaților olimpici, tu
turor celor care au contribuit 
la succesul românesc la .1.0. de 
la Montreal. El și-a reinnoit 
angajamentul personal și al co
legilor de club de a dezvolta 
și amplifica aceste succese în 
marile competiții viitoare 
mai ales Ia Olimpiada de 
Moscova.
Dinamo

Și 
la 

Președintele clubului 
a înmînat apoi pre

ședintelui asociației Dinamo 
Victoria fanionul de asociație 
sportivă fruntașă, iar tovarăși
lor gl. mr. Emanoil Rusu și gl. 
mr. Marin Zavera o cupă sim
bolică și cite un fanion al clu
bului, pentru sprijinul deosebit 
acordat activității de perfor
manță din clubul Dinamo. An
samblul I.T.B. a prezentat în 
încheiere un frumos program 
artistic, (m.c.)

MARE AFLUENȚA PE
(Urmare din pag. I)

remarcat echipa de fete a Șeo- 
lii generale nr. 147 și cea de 
băieți a Școlii generale 138. în
trecerea de șah pentru liceeni 
a fost cîștigată de Mircea Teo- 
dosie, iar la concursurile de cros 
organizate pe platforma Insti
tutului de fizică atomică s-au 
remarcat Solica Lazăr (Șc. gen. 
138), Ion Sandu (Șc. gen. 
137), Georgela Ruse și Marian 
lordache (Lie. 14).

Cu prilejul raidului pe care 
redactorii noștri l-au întreprins 
in Capitală au mai ieșit în evi
dență competițiile 
pe frumoasa bază 
la „Timpuri Noi", 
loc un adevărat 
sportului 
4. Citeva 
sportului 
„Timpuri , . .
roșie", Fabrica de medicamente, 
„Crinul”, Fabrica de ace, „Bio-

sindical 
sute 

din
Noi”,

organizate 
sportivă de 

unde a avut 
festival al 
din Sectorul 
amatori ai 

întreprinderile 
I.O.R., „Flacăra

de

joben Învingător remarcabil

,,Premiul de toamnă" a prilejuit o 
cuisâ deosebit de spectaculoasă,, răs
plătind total interesul cu care era aș
teptată de numeroasa asistență. Pe 
prima parte a parcursului s-a impus 
Rondo, după care, la conducerea os
tilităților a trecut favorita parioritor, 
Di nț ura, lăsînd impresia că domină 
situația. De la intrarea in ultima li
nie dreaptă a atacat viguros Orna
ment, dar în vecinătatea lui se in
filtrase Joben, care a dominat finalul 
probei, cucerind pînă la urmă — de 
puțin, dar sigur — o splendidă vic
torie. Efortul învingătorului, timpul 
realizat 1 :25,4 pe 2 230 m, ca și stiiul 
impecabil de conducere al lui Mircea 
Ștefă nescu, au fost punctate cu puter
nice aplauze de către spectatori. In
tervenind tardiv în lupta finală. Turei 
a sosit ai patrulea.

nara (N. Gheorghe) 40,6, Romila, sim
plu 12,30, event 22, ordine 34 ; cursa 
HI — Verseta (A. Brailovschi) 33,5, 
Melodic, simplu 8,30. event 105, ordine 
27 ; cursa IV — Si mi n i ca ('!. Moldo
veana1) 36,1, Hinsa-r, Macron, simplu 
5, event 92, ordine 18, ordine tripla 
92 ; cursa V — Mentor (V. Gheorghe)

Si'liștea, simplu 7,50, event 57, 
Ba vâri (G. 

simplu 
ordine 27, ordine tri- 
Vl| — Artizan (Tr. 
Orietc, simplu 2, e- 
25, triplu cîștigător

— Joben (M. Ștefă-

> REZULTATE TEHNICE : cursa I — 
’ Ilia (Tr. Marinescu) 42,8, Lapis, sim- 
*• - piu 2,20, ordine 11 ; cursa |l — Di-

29.8, . .
ordine 26 ; cursa Vl 
Avram) 27,8, Lavanda, Petala, 
6,90, event 157, 
plă 230 ; cursa 
Marinescu) 28,6, 
vent 18, ordine
407 ; cursa VIII . .
nescu), Ornament, Santiago, simplu 
5,30, event 12, ordine 22, ordine triplă 
532 ; cursa IX — Pasarela (I. Oană)
30.9, Onica, simplu 5, event 11, ordine 
24. triplu cîștigâtor 141 : cursa X — 
Frîu (I. Florea) 28,7, Oaza, simplu 7, 
event 57, ordine 83. Pariul austriac 
ridicat la suma de 37 411 lei a avut 
două combinații cîștigătoare, la 6 cai, 
revenind fiecăruia cite 9 352 lei. Re
port 18 707 lei.

Niddy DUMITRESCU

într-o ă 
racteristicS 
gimnastică 
din Const: 
la sfîrșitu 
campionatt 
tru junior 
sportive fi 
competiții 
minin,^- 1 
Constanța 
37.35, urm 
(Farul) I 
(C.S.M. B: 
aceeași ca 
terminat 
Her (Din. 
56,05, urm: 
(Șc. sp. 2 
Leoampă 
Alte rezu 
nin: cat.

La Bra 
intilnire i 
feminine, 
ninaro- nl 
riei.

Primele 
rea junior 
gurală. ju 
înregistrat 
conducind 
Judith Ki 
campioana

CAMPIOMI MUNICIPIULUI BUCUOLS
Intr-o organizare fără reproș, 

duminică a avut loc la baza 
sportivă Metalul, din șos. Pan- 
telimon, „Cupa Steaua" la ci- 
clocros, ultima alergare pe te
ren variat, înaintea disputării 
campionatelor naționale. între
cerile, în cadrul cărora au fost 
decernate și titlurile de cam
pioni municipali, au înregistrat 
o participare record (23 de 
concurenți numai la seniori) și 
au fost interesante, scoțînd în 
evidență, o dată în plus, buna 
pregătire a alergătorilor de

BAZELE SPORTIVE
farm" și „Sticla” au efectuat 
exerciții din programul de gim
nastică la locul de muncă, s-au 
întrecut în competiții de volei, 
popice, tenis de masă și mini- 
fotbal.. .

Din întreaga țară am primit, 
de asemenea, numeroase vești 
in legătură cu amplele acțiuni 
care au marcat deschiderea e- 
dițici de iarnă a competiției de 
masă „Cupa tineretului".

Sperăm ca asemenea acțiuni 
să fie consemnate la același 
nivel in săptăminile următoare, 
astfel incit 
lor să-și 
buție la 
selor.

prin continuitatea 
aducă o reală contri- 
educația fizică a ma-

RACfMFT REZULTATE din wvi- Z,A B . .„ascuijn .
A.S.A. Bacău — Electrica Fiervi 96—89 
(49—36), ,,U“ Craiova — Voința Ti
mișoara 76—58 (42—32), ASA București
— Mine- Ene rg i e 88—66 (44—42),
URBIS — „U" București 87—62 (31 — 
28), Comerțul Tg. Mureș — Construc
torul Arad 104—81 (53—41), Știința
Petroșani — Olimpia Sibiu 97—106 
(50—62), Sănătatea Satu Mare — Ra
pid O-nadea 56—57 (32—35) ; femi
nin : Rapid l| — Progresul București 
52—95 (18—58), Comerțul Tg. Mureș
— „U" Craiova 69—47 (34—23),
C.S.U. Tg. Mureș — Voința Oradea 
76—44 (-36—18), Arhitectura — Medi
cina București 83—51 (47—27), Con
structorul Arad — Metalul Sal onto 
55—70 (30—38), Carpa-ți Sf. Gheorghe
— Ști'ința Sf. Gheorghe 90—39 (40— 
18).
HANDRAI s a încheiat turul D|V|Z|€| B Jatâ rezuJ 
țațele din ultima etapă, desfășurată 
duminică : FEMININ, Seria | : Con
fecția Călărași — Spartac București 
21—10, Rulmentul Brașov — Știința 
Bacău 7—8 I, Hidrotehnica Constanța
— Vulturul Ploiești 14—12, Relonul
Săvinești — P.T.T. București 10—10 ; 
Seria a ll-a : Constructorul Baia 
Mare — Unirea Craiova 22—8, Sparta 
Mediaș — Argeșeana Pitești 17—15, 
Constructorul Hunedoara — C.S.M. Si
biu 15—11, 13 Decembrie Timișoara
— Nitramonia Făcăraș 15—10, Oltul 
Sf. Gheorghe — Voința Sighișoara 
19—12 ; MASCULIN, Seria | : Meta
lul Tîrgoviște — Metalul Vaslui 10—19, 
Petrolul Teleajen — Oltul Sf. Gheorghe 
17—16, ,,U“ Craiova — Spartac Bucu
rești 16—11, Locomotiva — Tractorul 
Brașov 23’—26 I, Comerțul Constanța
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RILE REPUBLICANE I Marginalii la etapa

MĂȘTILOR JUNIORI I
tăcută, ca
ntor de 
I sporturilor 
[desfășurat, 
Ei, finalele 
[cane pen- 
senta unor 
grenatc în 
ale. la fe- 
a'-rîștigat 

(Farul) cu 
Lgnes Bonț 
a Murvai 

36,95. La 
băieți, a 
Kurt Szi- 

irești) cu 
ntin Grecu 
0. Cristinel 
Buc.) 52,95. 
ice : femi- 
îchipe: Li-

ceul Gh. Gheorghiu-Dej 143.80, 
C.S.M. Baia Mare 
sp. Sibiu 142,55 ; 
compus : Daniela 
(C.S.M. Baia Mare), 
ciun (Liceul Gh. 
Dej), Karin Krauss 
biu) ; cat. I : Sorina
sp. 2 Buc-), Costela Mureșan 
(C.S.M. Baia Mare) și Irina Co- 
ciș (C.S.M. ~ 
culin: cat.
sp. 2 Buc. 
goj 199,70, 
157,250 ;
Gabriel Alexe (Șc. sp. 2), Iu
lian Olariu (Șc. sp. Lugoj), D. 
Avarvarei (Șc. sp. 2 r„_; ,
cat. I : Ion Stoica (Steaua), Oc
tavian Ionașiu (Șc. sp. Lugoj), 
Cristian Buzoianu (Șc. sp. 2 
Buc). Cornel POPA, coresp. jud.

142,80, Șc. 
individual 
Brîndescu 

Dana Cră- 
Gheorghiu- 
(Șc. sp. Si- 
Ștefan (Șc.

Baia Mare) ; mas- 
a Il-a: echipe: Șc. 
204,565, Se- sp. Lu- 
Șc. sp. Gheorghieni 

individual compus

Buc) ;

FEMININ DE ȘAH

NIA - BULGARIA
pută dubla 
re echipele 
are și ju- 

si_Hnli»a-

t întrece- 
Lincla inau- 
^oastre au 

succes, 
de 2-0.

vins-o pe 
Rumiana

>s

CLOCROS
1 și de la 
Steaua.
r, de data 
revenit lui 
a). E. Im- 
ndus auto- 
_^i cursele 
SSSpînă in 
jîn-a. a că- 
>nul și și-a 
are l-a de- 
i simțitor 

Astfel, G.
:conda, l-a 

cîștigînd 
mpion mu- 
i juniorilor 
‘ a revenit 
Letalul Plo- 

campion 
tigat, bine- 
îcureștean : 
La juniori 
c. sp. 1) se 
știge intre- 
,e. în ulti- 
ut, s-a ac- 
detoria a 
:a (Voința

Goțeva, iar Viorica Ilie pe Di- 
mitrana Alecksandrova.

In meciul feminin a inter
venit o modificare. Se va juca 
(sistem Scheweningen) dar la 
numai cinci mese, deoarece li
dera echipei bulgare, Tatiana 
Lemaeiko, a suferit un acci
dent care o face indisponibilă.

Tragerea la sorți a dat ur
mătoarea ordine a jucătoare
lor în cele două echipe.

ROMÂNIA : 1. Baumstark,
2. Perevoznic, 3. Polihroniade, 
4. Bogdan, 5, Mureșan ; BUL
GARIA : 1. Asenova, 2. Bori
sova, 3- Gheorghieva, 4. Taș- 
cian, 5. Krumova.

Oaspetele vor avea albele în 
rundele 1 și 3. iar gazdele în 
2 și 4. în runda a 5-a (ultima) 
jucătoarele bulgare vor 
albele la mesele fără 
româncele la cele cu soț.
dimineața următoare rundei 
reiau partidele întrerupte.

avea 
soț, 
în 
se

NOU RECORD REPUBLICAN

LA 20 Kill MARȘ
în cadrul „Cupei Metalul la 

marș, organizată de asociația 
sportivă Metalul Plopeni, în pă
durea Păulești, 
Ploieștiului, a _
un nou record republican 
proba de 20 km. Autorul 
este Nicolae Maxim (Olimpia 
Buc.) care a înregistrat timpul 
de 1.26:57,0. Pe locurile urmă
toare: St. Ioniță (Met. Plopeni) 
1.28:27,2, C. Patușinschi (Olim
pia) 1.31:20,2. Pe echipe, pe pri
mul loc s-a clasat Metalul Plo
peni. (M. Boghici-coresp.) 
ze-

din apropierea 
fost înregistrat ------LH----  jn 

lui

FANESCU

_ _ _ _ _  __ _ _ _ _ I
JITIE FOTO : „GIMNASTICA-
►n MihâicqK foto-reporter al ziairuiuu nostru, va ex- 
nîine, J^fe-iembrie, roadele incurs Luni lor sale într-o 
are țaiRfnoaițrâ s-a afirmat pe plan in-ternaițional : 
egida Asociației Artiștilor Fotografi din Republtica 
vernisajul expoziției va avea loc mîine, la orele 19, 
Fotografica d'bn str. B-rezoianu nr. 23, din Capitala.

12 ; Seria a 
Independența 

>eș — Sideful 
on ia _ Fâgâraș 
!, Tiirn'ișuil Lu- 

ra 25—16, Ști- 
m Ba-ia Mare 
e trei clasate 
41N, Seria I :

E

TE
[23

a 14 p, 2. $ti- 
mentul Brașov 

Constructorul 
istructorul Hu- 
Mediaș 12 p ; 

„U" Craiova 
2. Oltul Sf.

. Petrolul Te- 
mai puțin) ; 

endența Sibiu 
i 11 p, 3. Ni- 
o.
iBILIȚR^ datele 
e peritru locu- 
12—14 noiem- 
no-iembrie la 

: Crișul Ora- 
, Rapid Arad

pitalâ, pentru a participa la lectora
tul „Jocul la tușe". • REZULTATE din 
divizia B : Aeronautica Buc. — Dună
rea Giurgiu 9—9, A.S.E. Buc. — $. N. 
Oltenița 28—9, Vulcan Buc. — Rul
mentul Alexandria 4—0 (neprezentare), 
Arhitectura Buc. — Petrochimistul Pi
tești 6—6, Constructorul Alba lalia
— Motorul Arad 4—6, Unirea Săcele
— Electrotimiș Timișoara 8—14, Mine
rul Lupeni — C.F.R. Brașov 7—0 I, 
I.O.B. Balș — Dacii I.P.A. Sibiu 18—6, 
U.R.A. Tecuci — I.P.G. Ploiești 17—3, 
Politehnica II lași — Constructorul 
Buzău 80—3, T. C. Ind. Constanța — 
Constructorul Constanța 9—6, Voința 
Constanța — Chimia Năvodari 0—4, 
I.T.C. Constanța — C.F.R. Constanța 
7—11.
TENIS
r»p Iul AC A registrat duminică 
LzC l’IMOA motoarele rezult

ÎN DIVIZIA A s-au în-
5 ur- 

rezultate : 
FEMININ, C. S. Arad |l — 
C.S.M. Cluj-Napoca 6—3, C. S. Arad 
I — C.S.M. Cluj-Napoca 9—0, Spartac 
București — Progresul București 2—7 ; 
MASCULIN : Comerțul Tg. Mureș — 
Gloria Buzău 4—13, Universitatea Cra
iova — C.S.M. Cluj-Napoca 9—8, Lo
comotiva București — Progresul Bucu
rești 9—8
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a 11-a a Diviziei A

DIN 214 JUCĂTORI HOTAȚI, AU PRIMIT NOTE DE 5 Șl 6!
(Urmare din pag. 1)

depăși „punctul de criză 
jocurilor disputate acasă 
litehnica Iași învinge, cu două 
săptămîni în urmă, cu 3—0 e- 
chipa litoralului, pentru ca du
minică să fie... „executată" de 
Jiul, fără drept de contestație ; 
Universitatea Craiova aduce, de 
pe traseul 
maximum 
casă, este 
orădenilor, 
eșec..- Această depreciere, 
ceasta reducere a șanselor pe 
teren propriu ar fi de natură 
să ne bucure, dacă un astfel de 
fenomen încurajator ar fi o re
zultantă a întrecerilor echili
brate, de un nivel ridicat, în 
care jucătorii ambelor comba
tante ar căuta să se autodepă- 
șească, să-și pună în valoare 
personalitatea lor, prin aplica
rea unor scheme și idei tactice 
eficiente. Dar, pînă în prezent, 
campionatul ne-a oferit destul 
de puține 
sens.

Constanța — Bacău, 
de punctaj, dar, a- 
in dificultate în fața 
suferind un semi- 

a-

• ORA DE START A MECIU
RILOR de divizia A. începînd 
cu etapa a 12-a a campionatului 
Diviziei A, meciurile vor fi pro
gramate de la ora 14.
• JOI, LA PLOIEȘTI, PETRO

LUL — SELECȚIONATA STATU
LUI SAO PAULO. Din cauza u- 
nor indisponibilități 
echipa Universitatea i 
Selecționata statului Sao 
(Brazilia), care urma să 
miercuri, la Craiova, va 
joi, la Ploiești, o partidă 
lă cu liderul seriei i a 
B, Petrolul din localitate. __ ____
este programat pe stadionul Pe
trolul, cu începere de la ora 15.

a MllNE, IN GIULEȘTI, RA- 
PfD — VOINȚA. Mîine. stadionul 
Giulești va găzdui, începînd de 
la ora 15, un atractiv meci amical, 
în care Rapid va primi 
echipei Voința București, . 
lația seriei a Il-a a Diviziei

survenite in
Craiova, 

i Paulo 
joace 

susține 
amica-* 

Di vizi ei 
. Meciul

CLASAMENTE 
ACASĂ

replica 
reve- 

13.

’REGATIRILOR 
I ou Franța, 
iești, de la 
le verificare a 
:iv. • ASTĂZI, 
9, sînt convo- 
bi-trii din Ca-

S-A DESCHIS PATINOA
RUL FLOREASCA

I
începînd de ieri, patinoarul Flo- 

reasca și-a deschis porțile pentru 
public. Cursul de inițiere pentru 
începători are loc în zilele de 
luni, miercuri și joi, între orele 
17—18,30.

exemple în acest 
Numai partidele Dinamo 

— Steaua, Dinamo — Sportul 
studențesc, F.C. Bihor — 
Corvinul, F.C.M. Reșița — 
versitatea Craiova rămîn 
gure puncte de referință- 
aici, lipsa de soliditate a 
balului nostru, scăzuții săi 
rametri calitativi.

Cum să îndeplinească cam
pionatul Diviziei A cerințele 
unui fotbal 
din totalul 
tori notați 
(nota bene !) 
partea cronicarilor noștri numai 
note de 5 și 6 ? (în partida de 
la Iași s-au acordat chiar note 
de 3 și 4). Parcurgînd lista a- 
cestora ne întîlnim cu nume de 
jucători cu obligații în loturile 
reprezentative (Dumitru, Ior- 
dănescu, Troi, C. Zamfir, Bă
lăci, G. Sandu, Dobrău, Simio- 
naș, Romilă. Ciugarin, Manea 
(Sportul studențesc), O. Ionescu 
etc.), cu nume de tineri talen- 
tați de la care se așteaptă noi 
confirmări și mai substanțiale. 
Un așa marc procent de note 
necorespunzătoare este îngrijo
rător și antrenorii primei divi
zii, ca și conducerile cluburilor 
și secțiilor de fotbal, au datoria 
să mediteze cu profunzime a- 
supra tuturor cauzelor care de
termină astfel de prestații sub 
posibilitățile reale ale jucăto
rilor.

Nici despre ținuta discipli
nară a etapei nu putem avea

F.C. 
Uni- 
sin- 

De 
fot- 
pa-

cînd 
jucă- 

116

competitiv, 
celor 214 

duminică, 
au primit din

SELECȚIONATA DE JUNIORI
IN UNGARIA

prînz a 
selecționata 
țării 
mîine, 
partidă

plecat în 
de ju- 

no-astre. care 
la Torokszent- 

amicală cu

Ieri la 
Ungaria 
niori a 
va susține 
miklos, o _______
formația similară a țării gazdă. 
Au făcut deplasarea următorii 
jucători: Mîndrilă, Lazăr, Miha- 
' ' Hirmler, Cîrîc, Crăciun,

Orac, Gh. Ionescu, Solo- 
Ga.ll, Șt. Popa, Ancuța,

lache,
Albu, 
mon, 
Petcu, Goia, Ignat.

Loto-Pronosport informează
DUMINICA 7 NOIEMBRIE 1976, 

O NOUA TRAGERE

KOTO

după ace-Care se desfășoară 
eași formulă simplă și avanta
joasă.

Participînd cu cit 
variante la această tragere pu
teți cîștiga autoturisme și bani.

mai multe

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES 

DIN 27 OCTOMBRIE 197«

Extragerea I : cat. 1 : 3 va
riante 10% a 16.161 Iei ; cat. 2 : 
1 variantă 50% a 26.934 lei ; și 
4 variante 10% a 5.387 lei ; 
cat. 3 : 11,75 a 4.126 lei ; cat. 4 : 
59,40 a 816 lei ; cat. 5 : 71,75 a 
676 lei ; cat. 6 : 3.337,80 a 40 lei.

Extragerea a Il-a : cat. B : 
18,05 a 2.702 lei ; cat. C : 38,50 
a 1.267 lei ; cat. D : 1.855,55 a 
60 lei ; cat. E : 114,25 a 200 lei ; 
cat. F : 2.253,85 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
401.591 lei.

A

Florea (in dreapta fotografiei) înscrie primul gol al formației 
reșițene in partida cu F.C. Constanța. Foto : P. FUCHS — Reșița

ceia care dau de lucru arbi
trilor și comisiei de disciplină, 
cărora le cerem să fie și mai 
exigenți și mai severi in apli
carea sancțiunilor de rigoare* 
La urma urmei, numai croind 
un astfel de cadru al discipli
nei totale, fără șovăiri și ra
baturi, se pot asigura premi
sele unei munci asidue, plină 
de resposabilitate.

Noi știm că nu se pot eli
mina peste noapte fenomenele 
care grevează calitatea între
cerilor. Dar avem tot dreptul 
să cerem ca etapele viitoare să 
aducă semnele unei cotituri. Pe 
toate planurile. Al jocului pro- 
priu-zis. al disciplinei, al arbi
trajelor.

cuvinte bune, întrucit și în a- 
cest domeniu s-a atins un re
cord nedorit — 21 de cartonașe 
galbene, cele mai multe aver
tismente inregistrindu-se în 
partidele de Ia Iași, Arad .și 
Reșița. Inutil să reamintim că, 
de regulă, abaterile de la re
gulament. actele de nesportivi- 
tate se produc din neputință, 
din acea lipsă de pregătire fi
zică și de echilibru nervos, 
ceea ce ne face să credem că 
așa a fost și duminică, în uncie 
dintre intilniri. Cînd se preo
cupă exclusiv de joc. nu se 
poate ca fotbaliștii noștri să 
nu găsească soluții eficiente de 
depășire a adversarului. Iată 
ce trebuie să înțeleagă toti a-

13-

10-

1. Dinamo 7 6 1 0 25- 6 13
2. F.C. Argeș G 5 1 0 11- 3 11
3. „Poli“ Tim. 6 5 1 0 13- 6 11
4. U.T.A. 6510 9- 3 11
5. Rapid 7 5 0 2 13- 6 10
6. A.S.A. 5 4 1 0 8- 1 9

• 7. Sportul stud. G 3 3 0 10- 3 9
8. Steaua 7412 12-10 9
9. F.C.M. Reșița 4 4 0 0 10- 3 8

)—11. Polit. iași 6 3 1 2 10- 4 7
S.C. Bacău 5 3 11 9-3 7

12. Jiul 5 3 11 8-3 7
1—14. Univ. Craiova 5 3 11 7-3 7

Corvinul 6312 9-5 7
15. F.C. Bihor 5 3 11 5-5 7
16. F.C. C-ța 5 2 2 1 7- 4 6
17. F.C.M. Galați 6132 6-8 5
18. Progresul 7124 8-17 4

DEPLASARE

3-

1. Univ. Craiova 6312 13- 9 7
2. Progresul 4220 5-36

■ 4. Dinamo 4 2 11 5-3 5
Sportul stud. 4211 4-25

5. Jiul G 2 1 3 5-95
6. Steaua 4112 4-53
7. Corvinul 5 0 32 2-7 3
8. „Poli“ Tim. 5104 3-62
9. Polit. Iași 5104 3-72

10. F.C. Bihor 6024 7-12 2
11. F.C. Argeș 5023 4-11 2
12. A.S.A 6 10 5 1-9 2
13. U.T.A. 5023 4-15 2
14. S.C. Bacău 6015 4-13 1
15. F.C.M. Reșița 6015 3-13 1
16. Rapid 4004 1- 8 0
17. F.C.M. 5005 3-14 0
18. F.C. C-ța 6006 1-14 0

REZULTATELE ETAPEI A X-a DIN DIVIZIA C
SERIA I

C.S. Botoșani — Cetatea Tg. 
Neamț 6—0 (2—0), A.S.A. Cîm
pulung Moldovenesc — Progre
sul Fălticeni 3—0 (1—0). Foresta
Moldovița 
1-1 (1-1), 
Laminorul 
Danubiana 
Bicaz 
ceni 
(0—0). 
Vatra 
Roznov — 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri în 
ment, după etapa a X-a : 
C.S. BOTOȘANI 16 p (28—8) 
Laminorul Roman 13 p (14—10), 
3. Metalul Rădăuți 12 p (27—16)... 
pe ultimele : 15. “ *
Neamț 7 p (9—15) 
Moldovița 4 p

SERIA A II-A
Oituz Tg. Ocna — Constructo

rul Iași 1—0 (1—0). Petrolul Moi- 
nești 
(1-1). 
Bîrlad 
Vaslui 
(2-0). 
Dej - 
4—0 (3—0), TEPRO Iași 
rul Vaslui 1—0 (1—0).
Huși ' ' ‘
(0—0), Nicolina Iași — Partizanul 
Bacău 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ENERGIA 
GH. GHEORGHIU-DEJ 16 p 15—3),
2. Petrolul Moinești 15 p (23—8),
3. Chimia Mărășești 15 p (22—8)...
pe ultimele : 15. Hușana Huși
3 p (8—29), 16. Textila Buhuși
0 p (5—23).

SERIA A III-A
Petrolistul Boldești — Carpați 

Sinaia 3—1 (1—0), Chimia Brazi
— Ancora Galați 3—0 (0—0). Ca- 
raimanul Bușteni — I.R.A. 
pina 0—3 (0—2), Luceafărul Foc
șani — Avîntul Mîneciu 
(1—0), Me'talosport Galați 
trolul Teleajen Ploiești 2—2 (1—1), 
Victoria Florești — Dinamo Foc
șani 2—0 (1—0), Recolta Săhă- 
teni — Foresta Gugești 2—2 
(2—0), Poiana Cîmpina — Chimia 
Buzău 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 
PĂȚI SINAIA 15 p 
I.R.A. Cîmpina 14 p 
Petrolistul Boldești 14 
pe ultimele : 15. Metalosport 
lăți 5 p (4—22). 16. Recolta 
hăteni 4 p (6—21).

SERIA A IV-A
I.M.U. Medgidia — S.C. 

cea 2—1 (1—1). " ‘
Dacia-Unirea Brăila 1—0 
Dunărea Tulcea — Progresul 
Brăila 1—0 (1—0). Chimia Brăila
— Electrica Constanța 2—1 (1—1),
Ș.N. Constanța — Cimentul Med
gidia 1—3 (0—2), Dunărea Cer
navodă — Victoria Țăndărei 2—0 
(1—0), Minerul Măcin — Autobu
zul Făurei 2—1 (1—1). Gloria
Poarta Albă — Marina Mangalia 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAILA 15 p (18—8), 2. S.C. Tul
cea 13 p (18—8). 3. ~
Brăila 13 p (18—10)... 
mele : 15. Victoria Țăndărei 6 p 
(8—18), 16. Gloria Poarta Albă
5 p (8—23).

— Metalul Botoșani 
Metalul Rădăuți — 

Roman 4—0 (1—0),
Roman — Cimentul 
(0—0), Foresta Fălti- 

Avîntul Frasin 
Cristalul Dorohoi — 
Dornei 3—2 (0—1).

Piatra

1—0

I.T.A.

1—0 
Dorna 
Bradul 
Neamț

clasa- 
1. 
2.

I.T.A. Piatra
16. Foresta 

(7-27).

- Minerul Comănești 2—1 
Letea Bacău — Rulmentul 
1—1 (0—1), Constructorul
— Textila Buhuși 3—0 
Energia Gh. Gheorghiu- 

Petrolistul Dărmănești 
- ViitQ-, 
Hușana 

Chimia Mărășești 0—2

Cim-

2—1 
Pe-

1. CAR- 
(28—11), 2. 
(18—9), 3.
p (15-8)...

Ga- 
Să-

Tul-
Unirea Eforie — 

Brăila l—o (1—0), 
Tulcea

Progresul 
pe ul'I-

Rezultatele ne-au fost transmise

SERIA A V-A
Avîntul Urziceni — I.C.S.I.M. 

București 1—1 (0—1). Automeca-
nlca București — I.O.R. Bucu
rești 3—0 (2—0), Autobuzul Bucu
rești — Electronica București 3—0 
(1—0). Abatorul București — Au
tomatica București 1—0 (0—0),
Șdîmii TAROM București — Si
rena București 1—0 (0—0). Fla
căra roșie București — Azotul 
Slobozia 1—1 (0—0). Viitorul Chir- 
nogi — T.M. București 0—0. O- 
limpia Giurgiu — Unirea Trico
lor București 2—5 (1—2).

Pe primele locuri : 1. I.C.S.I.M. 
BUCUREȘTI 15 p (24—11), 2. Au- 
tomecanica București 15 p (13—4), 
3. T.M.B.
mele : 
(7-17), 
(6—28).

14 p (16—5)... pe
15. I.O.R. București
16. Olimpia Giurgiu

ulti-
5
o

P 
p

SERIA A VI-A
Muscelul Cîmpulung - 

Găești 4—0 
Măgurele — 
(2—1). Dacia 
Caracal 2—0 
— Progresul 
Petrolul Tîrgoviște 
Pucioasa 4—1 (1—1) 
dele 
(2—1).
Oțelul Tîrgoviște 3—1 
itorul Scornicești — 
cănești 3—1 (3—0).

Pe primele locuri : 
LUL CÎMPULUNG 16
2. Petrolul Tîrgoviște
3. Metalul Mija 14 p 
ultimele : 15. 
5 p (11—24). 
4 p (10—23).

SERIA A VII-A
Dunărea Calafat — C.S.M. 

beta Tr. Severin 0—3 (0—0). 
greșul Băilești — Laminorul 
tina 4—0 (2—0), Minerul :
nari — Lotrul Brezoi 2-1 (1—0), 
Unirea Drăgășani — Constructo
rul Craiova 3—0 (3—0), Unirea 
Drobeta-Tr. Severin — F.O.B. 
Balș 1—0 (0—0). Minerul Motru — 
Pandurii Tg. Jiu 2—0 (1—0),
C.F.R. Craiova — Metalurgistul 
Sadu 1—2 (0—0). Dierna Orșova — 
Chimistul Rm. Vîlcea 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. <
DROBETA-TR. SEVERIN 
(23—5), 2. Minerul Motru
(14—5), 3. Pandurii Tg. Jiu 
(14—8)... pe ultimele : 15.
structorul Craiova 6 p (15—20), 
16. Unirea Drăgășani 6 p (8—15).

SERIA A VIII-A
Constructorul Arad — Minerul 

Anina 0—0. Ceramica Jimbolia — 
Metalul Bocșa 2—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Metalul Oțelu Roșu 
2—0 (0—0), Nera Bozovici — Glo
ria Arad 2—1 (1—0). Laminorul
Nădrag — Banatul Timișoara 4—2 
(3—1), Strungul Arad 
Sînnicolau 
lectromotor 
Reșița 2—0 
dova Nouă 
Lugoj 1—0

Pe primele locuri : 1. 
RUL ----------------- --------
(22—9), 
(13-6). . .................
13 p (18—14)... pe ultimele : 15. 
Constructorul Arad 8 p (12—12), 
16. Banatul Timișoara 5 p (7—23).

Chimia 
(2—0). Cetatea Tr. 
Cimentul Fieni 5—2 
Pitești — Răsăritul 
(0—0). Metalul Mija 
Corabia 2—1 (0—1), 

— Progresul 
Petrolul Vi- 

Constructorul Pitești 2—2 
ROVA Roșiori de Vede — 
— - - (1—1). Vi-

Recolta Stoi-

1. MUSCE- 
P (25—7), 

16 p (18—8), 
(15—8)... pc 

Progresul Pucioasa 
16. Oțelul Tîrgoviște

Dro- 
Pro- 

[ Sla- 
Rovi-

C.S.M.
16 p
14 P 

i 13 p
Con-

Unirea 
Mare 3—0 (3—0), E-
Timișoara — Gloria 
(2—0). Minerul Mol- 
— Vulturii Textila 

(1—0).
MINE-

14 p
Minerul Anina 14 p 

Roșu

MOLDOVA NOUA 
2.

3. Metalul Otelu

SERIA A IX-A
Recolta Salonta — înfrățirea 

Oradea 1—2 (0—1). Minerul Bălța 
— Victoria Cărei 1—1 (0—1). Mi
nerul Baia Sprie — Oțelul Bihor 
6—1 (0—0). Voința Oradea — Mi
nerul Suncuiuș 3—0 (1—0), So
meșul Satu Mare — Gloria Șim- 
leu Silvaniei 3—0 (1—0). Voința
Cărei — Bihoreana Marghif.a 
2—0 (0—0). Victoria Zalău —
CUPROM Baia Mare 1—1 (0—0).
Minerul Bihor — Oașul Negrești 
5—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 17 p (27—9). 2. 
Victoria Cărei 14 p (15—5). 
Minerul Baia Sprie 12 p (19—11)... 
pe ultimele : 15. Oașul Negrești 
6 p (12—22), ....................... ........
6 p (12—23).

SERIA
Minerul Rodna 

duș 5—1 (2—0).
Avîntul Reghin 
nerul Băiuț — 
Napoca 3—0 (2—0). Soda
Mureș — Cimentul Turda 
(0—0), Unirea Dej 
șeu 2—0 (1—0).
șoara — C.I.L. 
(1—0), Dermata < 
Minerul Baia 
Lăpușul Tg. 
Bistrița 5—0

Pe primele 
RUL -----------
Minerul 
Mureșul 
ultimele 
(10—20), 
3 p (8—17).

SERIA A XI-A
Viitorul Gheorghieni — 

Brașov 1—0 (0—0), Carpați 
șov — Precizia Săcele 0—0, Fo
restierul Tg. Secuiesc — Utilajul 
Făgăraș 4—2 (0—1), Măgura Cod- 
lea — I.C.I.M. Brașov s-a între
rupt în min. 78 la 0—1. Minerul 
Bălan — Chimia Or. Victoria 
2—0 (1—0), Metrom Brașov —
Unirea Sf. Gheorghe 1—0 (0—0), 
Minerul Baraolt — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 1—0 (1—0),
Torpedo Zărnești — Mureșul To* 
plița 4—0 (2—0)..

Pe primele locuri : 
BRAȘOV 14 p (15—7). 
Brașov 13 p 
Gheorghieni 
ultimele : 15.
7 
6

3.

16. Victoria Zalău

A X-A
— Mureșul Lu- 

Metalul Aiud — 
3—2 (1—0). Mi-
Tehnofrig Cluj- 

(2-0). - Ocna
1—0 

Bradul Vi- 
Metalul Sighi- 
Gherla 2—0 

Cluj-Napoca 
Borșa 

Lăpus 
(2—0).
locuri

16 p
14 p (14—8).

3—1 (1—1), 
— Foresta

1. MINE* 
(28—8), 2RODNA

Băiuț 14 p (14—8). 3.
Luduș 12 p (16—10)... pe

Gherla 4 p
Lăpuș

15. C.I.D.
16. Lăpușul Tg.

C.S.U. 
Bra-

1. C.S.U.
2. I.C.I.M. 

(14—4). 3. Viitorul
13 p (14—8)... pe 

Unirea St. Gheorghe 
16. Utilajul FăgărașP (9—11), 

p (8-14).
SERIA A XII-A

Gaz metan Mediaș — Știință 
Petroșani 2—0 (1—0), C.F.R. Si*
meria — Unirea Alba Iulia 3—0 
(0—0), U.P.A. Sibiu — Autome* 
mecanica Medias 2—0
F.I.L. Orăștie — Metalul 
Mică 3—1 (1—0), Textila
die — Textila Sebeș 5—0
1. M.I.X. Agnita — C.I.L.
1—0 (0—0). Laminorul Teliuc —
Minerul Ghelar 1—0 (0—0), Con
structorul Alba Iulia — Inter Si
biu 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 
METAN MEDIAȘ 15
2. C.F.R. Simeria 13

(2—0), 
Copșa 
Cisnă-
(2-0), 

Blaj

1. GAZ 
P (12-4), 
P (18—9), 

3. Știința Petroșani 13 p (20—13)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 4 p 
(5—18), 16. Textila Sebeș 4 p
(8—26).

C.F.R.

de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective 7



UL BASCHETBALISTK AL SĂPTĂMÎNII

MECIUL DINAMO - SINUDYNE BOLOGNA
înapoiați duminică dimi

neață, cu trenul, de la Atena, 
unde au jucat cu Olympiakos 
Pireu, baschetbaliștii de la Di
namo și-au îngăduit doar un 
scurt răgaz de odihnă, mai 
precis pînă luni seară cînd au 
susținut în sala Floreasca pri- 
mui meci cu Farul Constanța, 
restanță din Campionatul na
țional (al doilea are loc azi la 
ora 11. în sala Dinamo). An
trenorul Dan Niculescu a ur
mărit ieri nu numai victoria 
(pe care a si obtinut-o cu sco
rul de 112—69 (54—34), ci
și realizarea unui antrena
ment. în condiții de concurs, al 
sportivilor pe care îi vă utiliza 
joi, în partida retur cu Sinu-

IN C. C. E. LA HANDBAL

STEAUA - H. D. DUDELANOE

Lotul feminin de tineret va evolua in
dyne Bologna din cadrul C.C.E. 
Deși adversarii sînt deosebit de 
redutabili, dinamoviștii doresc 
să obțină cu acest prilej prima 
lor victorie în actuala ediție a 
C.C.E. La această întrecere, 
programată în sala Floreasca 
la ora 17,45. campionii Italiei 
vor deplasa cel mai valoros lot, 
în frunte cu Bertolotti, Serafini 
(componenți ai reprezentativei 
clasată pe locul 5 la J.O. de 
la Montreal), Villalta (pentru 
achiziționarea căruia clubul 
bolognez a făcut mari eforturi 
financiare), Driscoll (profesio
nist din S.U.A.) ș.a.

★
Selecționata feminină de ti

neret a țării noastre a plecat

cehoslovacia
ieri în Cehoslovacia pentru a 
lua parte, de joi pînă luni, la 
un mare turneu internațional 
găzduit de orașele Brno și Bra
tislava. Cele opt participante 
își vor disputa întîietatea îm
părțite în următoarele grupe : 
la Brno : U.R.S.S., România-
tineret, K.P.S. Brno, Slavia 
Fraga ; la Bratislava : Polonia. 
Ungaria, Slovan Bratislava, 
Sparta Praga, după care vor 
avea- loc finalele. Lotul român 
este alcătuit din : Rodica Goian 
(„U“ Timișoara). Doina Prăza- 
ru-Mate, Ana Aszalos, Viorica 
Moraru („U“ Cluj-Napoca), 
Gheorghița Bolovan (C.S.U. 
Galați). Liliana Ciobotaru. Maia 
Cuțov (Sănătatea Ploiești), 
Camelia Tănăsescu (Olimpia 
București), Mariana Sandu, 
Ecaterina Bradu (Progresul 
București), Magdalena Szekely 
(Crișul) și Elena Filip (Poli
tehnica București). Antrenor : 
N. Martin ; medic : V. Cătă- 
niciu*

„SPERĂM SĂ CONTRACARĂM FORȚA 
DE ÎMPINGERE A RUGBYȘTILOR FRANCEZI"
- declară antrenorul federal Valcriu Irimescu
în legătură cu apropiatul e- 

veniment anual al rugbyului 
nostru, meciul din cadrul C.E. 
dintre România și Franța 
(București, 14 noiembrie), am 
solicitat opinia antrenorului fe
deral Valcriu Irimescu.

— Am putut urmări cu 
toții sîmbătă, pe micul e- 
cran, jocul de foarte ridi
cată valoare tehnică și tac
tică al viitoarei noastre ad
versare. în partida amicală 
cu Australia. Care este im
presia dv ?

— Știam încă de anul trecut 
că francezii au găsit o formulă 
de echipă care suferă puține 
modificări, și numai în caz 
de accidente. Compartimentul 
ei forte este grămada, cu pri
mele două linii de mare forță. 
Puterea acestora de împingere 
permite liniei a III-a să cir
cule permanent (lucru care s-a 
văzut și în meciul de sîmbătă), 
să participe la continuitatea a- 
tacurilor liniei de treisferturi. 

Aceasta este tinără, cu jucători 
mobili, cu un fundaș (Aguirre) 
mereu intercalat în ofensivă. 
Dar rolul ei este ușurat de e- 
valuția unei înaintări de ex
cepție...

— Cum întîmpină lotul 
nostru reprezentativ acest 
dificil examen ?

— Pină în ziua meciului vom 
efectua cîteva antrenamente 
comune și, după ce miine (n.r. 
azi) ne vom stabili asupra for
mulei de echipă, simbătă va 
avea loc o verificare în com
pania reprezentativei universi
tare (care intîlnește, la 13 
noiembrie, selecționata similară 
a Franței), iar miercurea vi
itoare parteneră ne va fi divi
zionara A Rapid. Sperăm să 
putem contracara forța de îm
pingere a rugbyștilor francezi, 
să nu le permitem desprinderi 
rapide din pachet și să înre
gistrăm o comportare demnă în 
confruntarea cu puternica noas
tră rivală.

Geo RAEȚCHI

„1“ TIMIȘOARA - P. II. C. Miine Ia Gelsenkirchen
După cum am anunțat, sîm

bătă, la Basel, la sediul secre
tariatului Federației Internațio
nale de Handbal, a avut loc 
tragerea la sorți a turului doi 
(optimi de finale) din cadrul 
competițiilor europene. rezer
vate formațiilor de club. Cam
pioanele țării noastre au o sar
cină destul de ușoară, avînd de 
înfruntat adversari cu o cotă 
valorică scăzută: STEAUA pe 
H.B. Dudelange (Luxemburg) 
și UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA pe P.U.C. Paris.

Iată însă și celelalte meciuri, 
masculin: VfL Gummersbach
— Hapoel Rechovoth (Israel), 
Cervena Hvezda Bratislava — 
Grasshoppers Zurich, Borac 
Banja Luka — Ț.S.K.A. Mos
cova. Calpiso Alicante — Op- 
sal Oslo. Sittardia Sittard — 
Ystads (Suedia), Dozsa Debre-

Divizia A, la hochei 

REZULTATE SCONTATE 
iN ETAPA A DOUA
MIERCUREA CIUC, 1 (prin 

telefon). Ora tirzie la care s-a 
încheiat duminică derbyul pri
mei etape a campionatului Divi
ziei A la hochei dintre Dinamo 
București și S.C. Miercurea 
Ciuc (5—5) nu ne-a permis să 
furnizăm cititorilor cîteva a- 
mănunte despre acest mult aș
teptat meci. Miile de spectatori 
au asistat la o dispută dîrză, 
aprigă, în care s-a jucat rapid 
și bărbătește. In general, rezul
tatul de egalitate este echitabil, 
ambele formații avînd pe rînd 
conducerea: gazdele în prima 
parte, dinamoviștii către sfîrșit.

Pentru a avea o idee asupra 
echilibrului de forțe din acest 
joc, iată cum a evoluat scorul: 
0—1 Deneș, 1—1 Costea, 1—2 
Prakab, 2—2 Z. Nagy, 3—2 Z. 
Nagy, 3—3 Petres. 4—3 Costea,
4— 4 Texe, 5—4 Pisaru, 5—5 
Borbath.

Luni, etapa a doua s-a în
cheiat cu următoarele rezulta
te: Dinamo București — Dună
rea Galați 7—2 (2—0, 3—1, 2—1), 
și în meci vedetă. Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc 8—4 (4—1, 
0—2, 4—1).

Marți este zi de pauză, ur- 
mînd ca întrecerea să continue 
miercuri cînd este programată 
și confruntarea dintre echipele 
bucureștene Steaua și Dinamo.

V. PAȘCANU, coresp.

★
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală s-a încheiat, ieri, 
turul doi al întrecerilor din ca
drul grupei secunde a diviziei 
de hochei. în ultima zi. Tîrnava 
Odorhei — o veritabilă perfor
meră a turneului — a repurtat 
a cincea victorie consecutivă, 
învingînd pe lidera clasamen
tului, Unirea Sf. Gheorghe cu
5— 3 (1—0. 3—3. 1—0). Celelalte 
rezultate ale „rundei" au fost 
cele scontate : Agronomia Cluj- 
Napoca — Liceul nr. 1 Miercu
rea Ciuc 5—1 (1—0, 1—1, 3—0) 
și Sportul studențesc A.S.E. — 
Avîntul Ghcorghicni 11—5 (7—1, 
3—1, 1—3).

După încheierea a două tu
ruri, clasamentul grupei este 
următorul : 1. Unirea 16 p, 2. 
Sportul studențesc A.S.E. 14 p, 
3. Tîrnava 10 p. 4. Agronomia 
9 p, 5. Avîntul 6 p, 6. Liceul 
nr. 1 5 p. (V.Ch.) 

tin — Fredericia (Danemarca), 
Hafnarfjardar Reykjavik —- 
Slask Wroclaw; feminin: Medi
na Saragosa — S.C. Leipzig, 
Admira Landhaus Wiena — 
Start Bratislava, FIF Copenha
ga — Spartak Kiev, Radnicki 
Belgrad — FRAM Reykjavik, 
Bruehl St. Gallen — Idel Del
las Haga, Polisens Stockholm 
— IL Vestar Oslo, TSKA Sep- 
temvrisko Zname Sofia — Va- 
sas Budapesta.

Fără îndoială că punctul de 
atracție al acestor optimi de 
finală îl constituie confrunta
rea dintre campionatele Uniunii 
Sovietice (TSKA Moscova) și 
Iugoslaviei (Borac Banja Luka).

Datele de disputare ale aces
tor jocuri: masculin, turul în
tre 12 și 18 noiembrie, returul 
între 10 și 16 decembrie, femi
nin, turul între 3 și 9 decem
brie, returul între 10 și 16 de
cembrie. Tragerea la sorți a 
sferturilor de finală va avea 
loc, tot la Basel, în ziua de 18 
decembrie.

TRAGEREA LA
UNIVERSITAR

VARȘOVIA, 1 (Agerpres). — 
La Varșovia a avut loc trage
rea la sorți pentru 
grupelor preliminare 
de-a șaptea ediții a campiona
tului mondial universitar mas
culin de handbal, competiție 
care se va desfășura anul vi
itor, între 9 și 16 ianuarie, în 
mai multe orașe din Polonia.

Selecționata României va ju
ca în grupa A, alături de echi
pele Japoniei, Tunisiei și Bel
giei. Partidele se vor disputa 
în orașul Plock. Iată compo
nența celorlalte serii prelimi- 

stabilirea 
ale celei

1 (Agerpres). 
s-au încheiat 

Asociației 
S-a con- 
că între- 
curopcne 
acoperit

PRIMA EDIȚIE A „CUPEI MONDIALE LA ATLETISM
REYKJAVIK, 

— La Reykjavik 
lucrările reuniunii
europene de atletism, 
firmat cu acest prilej 
cerile campionatelor 
de atletism pe teren 
vor avea loc anul viitor, în zi
lele de 12 și 13 martie, în ora
șul spaniol San Sebastian. Fi
nala „Cupei Europei” la mas
culin și feminin se va desfășu-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CĂLĂRIE • Concursul 

Palermo s-a încheiat cu 
„așilor, în care victoria a 
nit englezului David Broom (..Phil- 
co“), urmat de francezul Triscos 
Cuyer și italianul Piero d’Inzeo.

CICLISM • După 72 ore de în
treceri, în Cursa de șase zile care 
se desfășoară la Grenoble conduce 
perechea Moser — Pijnen. Urmea
ză, la un tur, cuplurile Sercu — 
Gimondi și Thevenet — Haritz. • 
Proba de viteză din cadrul con
cursului de la Guadalajara a fost 
cîștigată de pistardul cehoslovac 
Anton Tkac, campion olimpic la 
Jocurile de la Montreal. în finală, 
Tkac l-a învins pe polonezul Be- 
nedikt Kokot. Pentru locul 3. me
xicanul Fernando Sosa l-a între
cut pe columbianul Mauricio Moz- 
gueda.

NATAȚIE • La Budapesta s-a 
disputat meciul revanșă dintre se
lecționatele de polo ale Ungariei 
și U.R.S.S Gazdele au obținut din 
nou victoria cu scorul de 6—4 
(2—2, 1—1, 2—1. 1—0), prin golu
rile înscrise de Farago (2), sărosy. 
Horkai, Somosi și Csapo. Punctele 
formației sovietice au fost reali-

de la 
proba 
reve-

SPORTUL STUDENȚESC ÎNTÎLNESTE PE SCHALKE 047 ’

ÎN CEA DE-A
GELSENKIRCHEN. 1 (prin 

telefon). După o călătorie de 
aproximativ șapte ore (cu avio
nul pînă la Frankfurt pe Main, 
din nou cu avionul pină la 
Diisseldorf și apoi cu un auto
car pînă la Gelsenkirchen) e- 
chipa Sportul studențesc a so
sit în orașul gazdă al partidei 
retur cu Schalke 04, din ca
drul turului secund al Cupei 
U.E.F.A. Aici ne-a întîmpinat 
o vreme rece, ploioasă, cu tem
peraturi de numai 3—4 grade, 
vreme care — după previziunile 
meteorologice — nu 
schimba pînă miercuri, 
instalați la hotelul 
t.im din centrul orașului (circa

se va 
Odată 
Mari-

SORTI A C. M. 
DE HANDBAL

nare: GRUPA B (la Biclostok): 
U.R.S.S., Iugoslavia, Algeria, 
Ungaria ; GRUPA C (Ia Tar- 
now): Polonia, Bulgaria, Olan
da : GRUPA D (la Katowice) : 
Spania, R.F. Germania, Israel, 

întâlnirile din grupe se vor 
disputa între 9 și 11 ianuarie. 
Primele două clasate din fieca
re serie preliminară se vor ca
lifica pentru cele două grupe 
semifinale, programate, la 13 
și 14 ianuarie, la Bielostok și 
Katowice. Finala se va desfă
șura la 16 ianuarie, la Varșovia.

ra în zilele de 13 și 14 august 
la Helsinki. Campionatele euro
pene de juniori sînt programa
te, cu începere de la 19 august, 
la Donețk.

în ceea ce privește desfășu
rarea primei ediții a „Cupei 
Mondiale", s-a stabilit ca între
cerile acestui important eve
niment atletic să se dispute în
tre 2 și 4 septembrie, anul vi
itor, în orașul Diisseldorf.

Ivanov, Grigo-zate de Rozkov, 
riev și Rudakov.

ȘAH • înaintea 
mei runde. în turneul masculin de 
la Halle (R.D. Germană) continuă 
sâ conducă marele maestru sovie
tic Iuri BaLașov — 7,5 puncte, ur
mat de Malich (R. D. Germană), 
Schmid (Polonia) — 6,5 puncte (1), 
Vaisman (România) 6,5 puncte etc.

Rezultate înregistrate în runda a 
12-a : Knaak — Balașov 1—0 ; Ro- 
driguez — Vaisman 1—0. Ce
lelalte partide s-au întrerupt, 
în runda a 12-a a turneului fe_ 
minin, Kozlovskaia a cîștigat la 
Winter. Maestra româncă Lidia 
Jicman a remizat cu Borisova 
(Bulgaria). Lideră este Koz
lovskaia (U.R.S.S.), cu 9,5 puncte, 
secundată de Hofmann (R. D. Ger
mană) — 9 puncte (1).

TENIS • în ’ocalitatea Cocha
bamba (Bolivia) se desfășoară me
ciul Bolivia — Peru, contînd pen
tru preliminariile „Cupei Davis'*. 
După două zile de întreceri sco
rul este favorabil cu 2—1 gazdelor. 
Rezultate tehnice : Mainetto (Peru) 
— Alvarado 6—4, 6—3. 6—2 ; Bena
vides (Bolivia) — Olmedo 6—0.

disputării ultl-

A

DOUA MANȘA A CUPEI U.E.F.A s
800 000 locuitori, important cen
tru industrial), ne-am adresat 
antrenorului Angelo Niculescu 
rugîndu-1 să ne comunice for
mația pentru jocul de miercuri 
seară. Mai mult ca sigur, vor 
intra în teren : Răducanu — 
Tănăsescu, Ciugarin. Grigorc, 
Manea — Cassai, O. Ionescu, 
Rădulescu — Pctreanu, Grosu, 
Vlad. Examinind „ll”-le pre
conizat să apară pe „Park sta
dion" reținem reintrarea în li
nia de fundași a lui Ciugarin 
(care a fost suspendat doar 
pentru un meci, cel de acum 
două săptămîni), a lui Rădu- 
lescu în linia de mijloc și a lui 
Pctreanu în atac. Așadar, 
oameni noi față de echipa 
a pierdut, la București, cu 
Să reținem însă și faptul 
A. Niculescu consideră că 
întărește mijlocul terenului prin 
retragerea lui O. Ionescu, pre
cum și pe acela că în centrul 
liniei de atac îl preferă pe Gro
su, atacant prin excelență. A- 
ceastă modificare a fost facili
tată și de restabilirea lui Pe- 
treanu care, după o lungă pe
rioadă de indisponibilitate, a 
reintrat sîmbătă, la Arad, unde 
a dat satisfacție.

în după-amiaza zilei de marți 
(n.r. astăzi) studenții vor face-

trei 
care 
0-1. 

că 
se

CAMPIONATE
BULGARIA (etapa a 10-a) : 

Spartak Varna — Lokomotiv so
fia 3—1 ; Ț.S.K.A. — Marek 1—3 ! ; 
Levski Spartak — Stara Zagora 
0—0 ; Trakia Plovdiv — Blagoev- 
grad 3—1 ; Sliven — Dunav 0—0. 
Clasament : 1. Marek 14 p, 2. Tra- 
kia 14 p, 3. Botev Vrața 14 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 11-a) : Ri
jeka — Napredak 1—0 ; Sarajevo 
— Hajduk Split 3—1 ; Boraț Banja 
Luka — Vojvodina Novi Sad 3—1"; 
Zagreb — Steaua Roșie Belgrad 
2—2 ; Partizan — Dynamo Zagreb 
1—0 ; O.F.K. Belgrad — Celik Ze- 
nica 1—0 ; Buducnost — Radnicki 
Niș 3—3. CLasament : 1. Steaua 
Roșie 18 p, 2. Radnicki 16 p, 3. 
Dynamo 14 p.

FRANȚA (etapa a 12-a): Bastia — 
Angers 5—1, Nantes — Reims 1—1,

6—2, 6—1 ; Alvarado, Benavides — 
Mainetto, Olmedo 6—4, 6—2, 6—1.
• Fibak a terminat învingător în 
turneul internațional desfășurat la 
Viena. într-o finală „maraton4*, 
care a durat trei ore și jumătate, 
Fibak l-a întrecut cu 6—7, 6—3, 
6—4, 2—6. 6—1 pe Raul Ramirez.
• S-au încheiat întrecerile turneu
lui desfășurat pe teren acoperit la 
Paris. In ultima finală disputată
— cea a probei de dublu bărbați
— perechea Okker — Riessen a în
trecut cu 6—2, 6—2 cuplul McNair
— Stewart. • Turneul internațio
nal de la Perth a fost cîștigat de 
Ray Ruffels, învingător cu 6—0, 
4—6. 2—6, 6—3. 6—2 în fața lui Phil 
Dent. La dublu, Dick Stockton și 
Roscoe Tanner au întrecut cu 
6—7, 6—1. 6—2 pe Shafei — Car
michael • A început turneul pe 
teren acoperit de la Tokio. Iată 
primele rezultate înregistrate : 
Fairlie (Noua Zeelandă) — Poh- 
mann (R. F Germania) 6—4. 6—0 ; 
Kukl (Japonia) — Menon (India) 
6—0, 6—4 ; Krulewitz (S.U.A.) —
Gardiner (Australia) 6—2. 6—0 ; 
Bartlet (Australia) — Lofgren 
(S.U.A.) 7—5, 2—6. 6—3.

de campionat de dumi- 
susținut la Saarbriicken, 
Schalke 04 a cîștigat cu 

remontînd de la 0—2. Zia- 
locale, pe care le-am

un antrenament pe stadionul 
pe care va avea loc meciul- Din 
tabăra adversă primele vești 
ne lasă să întrevedem optimis
mul gazdelor, alimentat nu nu
mai de avantajul de un gol pe 
care îl au de la București, ci 
și de forma bună a echipei în 
jocul 
nică, 
unde 
3—2, 
rele 
răsfoit înaintea acestor rînduri, 
subliniază dispoziția fizică ex
celentă a lui Schalke 04, rapi
ditatea și varietatea contraata
curilor sale și forma bună a 
golgeterului echipei, atacantul 
central Fischer. Antrenorul 
Rausch declară că pentru me
ciul cu Sportul are întregul e- 
fectiv valid și că va prezenta 
în teren „ll”-le din repriza a 
doua a partidei de la Bucu
rești. Deci, cu internaționalul 
Kremers complț t refăcut.

Meciul va începe la ora 20 
(ora Bucureșțiului, 21)-. fi - 
condus de o brigadă de arbitri 
din Uniunea Sovietică, aVîndu-1 
la centru pe I’. Kazakov, și va 
fi transmis în întregime la 
posturile noastre de radio.

Radu URZICEANU j

DE FOTBAL
Metz — Lyon 2—0 ; Troyes — Ren
nes 2—1 ; Sochaux — Lille 4—2 ; 
Lens — Bordeaux 3—3 ; Laval — 
Nisa 1—0. Clasament : 1. Bastia ; 
2. Nantes ; 3. Lyon — toate cu 16 
p, departajate însă de golaveraj.

ȘTIRI, REZULTATEV 1
IN PRELIMINARIILE CJML (zonă 

Africii), la Conakry : Guineea — 
Ghana 2—1 (în tur 1—2). Cele 
două echipe vor susține un al trei
lea meci pe teren neutru.

MIERCURI ȘI JOI se vor desfă
șura partidele retur din etapa a 
doua a cupelor europene. Vineri 
va avea loc, l-a Zurich, tragerea la 
sorți a partidelor din etapa a 3-a 
(optimi de finală) a „Cupei 
U.E.F.A.*', programată încă în 
acest an.

IN CURSUL MECIULUI dintre 
Ferencvăros și Dynamo Dresda; 
din Cupa U.E.F.A. doi jucători de 
bază din cele două formații au 
fost grav accidentați, devenind in
disponibili pentru mai mult timp : 
înaintașul ungur Nyilasi (comoție 
cerebrală) și fundașul Weber, de 
la Dynamo (fractură de tibie).

TURNEUL DE TENIS
DE LA MONTEVIDEO

MONTEVIDEO, 1 (Agerpres) J 
— La Montevideo a început un 
turneu internațional de tenis, 
la care participă jucătorii ro
mâni Ilie Nastase și Ion Țiriac, 
campionul argentinian Guiller
mo Vilas, precum și italianul 
Adriano Panatta.

Partidele disputate în prima 
zi s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Guillermo Vilas — 
Ion Țiriac 7—5, 6—1; Adriano 
Panatta — Ilie Năstase 4—6,
6—3, 6-4.
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