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PLENAREI C.C. Al P.C.R I I 4.

In ziua de 3 noiembrie 1976 
s-au încheiat lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, desfășu
rate sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului.

La lucrările plenarei au luat 
parte, ca invitați, prim-secre- 
tari ai cfimitetelor județene de 
partid, șefi și adjuncți 
de secție la C.C. al 
cadre de conducere din 
tere, instituții centrale 
ganizații de masă, precum 
redactori șefi ai presei 
trale.

Pe marginea punctelor 
scrise la ordinea de zi au 
cuvintul tovarășii : 
Blaj, Iulian Ploștinaru, 
nand Nagy, Ștefan 
Trandafir Cocîrlă. loan Florea, 
Emil Petrache, Gheorghe Pe
trescu, George Homoștean, 
Mihail Florescu, Dumitru Ca- 
poianu, Gelu Kahu, Pantelimon 
Găvănescu, Angelo Miculescu, 
Ion Pățan, loan Avram, Lina 
Ciobanu, Cornel Burtică, 
stantin Stanca, Letay 
Alexandru Ionescu, 
Barbu, Dumitru Ghișe.

în încheierea lucrărilor ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Plenara a aprobat în una
nimitate aprecierile și sarcinile 
conținute în cuvîntarca to
varășului Nicolae Ceaușescu si 
a stabilit ca organele și orga
nizațiile de partid, ministerele, 
celelalte instituții centrale, 
toate organele de stat și eco
nomice să ia măsuri pentru 
aplicarea in viață a indicațiilor 
și orientărilor 
rul general al

Cuvin tarea 
blieității-

în legătură 
înscrise Ia ordinea de zi. 
stabilit următoarele :

1. Plenara C.C. al P.C.R. a 
dezbătut Programul de măsuri 
privind aplicarea 
Congresului 
dului și ale 
ției politice 
cialiste in 
și culturii 
sub conducerea nemijlocită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului.

Măsurile adoptate de plenară 
țin scama dc propunerile fă
cute de organele și organiza
țiile de partid, de oamenii mun
cii, in cadrul dezbaterilor orga
nizate în întregul partid, in 
presă, la radio și televiziune 
și urmăresc intensificarea acti
vității de dezvoltare a conști
inței socialiste și formare a 
omului nou, stimularea partici
pării creatoare a tuturor comu
nilor muncii — români, m ghiari. 
germani și de alic naționalități 
— la viața ideologică, politică 
și culturală, care trebuie să 
devină o pîrghie esențială în 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

de șefi 
P.C.R., 
minis- 
și or- 

si 
cen-

în- 
luat 

Gheorghe 
Ferdi- 
Boboș,

Con- 
Lajos, 
Eugen

date de secreta- 
parlidului.

va fi dată pu-

cu problemele 
s-au

hotărîrilor 
al XI-lea al parti- 
Congresului educa
și al culturii so- 

domeniul ideologic 
socialiste, elaborat 

conducerea nemijlocită

Plenara reafirmă necesitatea 
ca la baza întregii activități 
ideologice, politico-educative și 
cultural-artistice să stea con
cepția revoluționară despre 
lume și viață a partidului — 
materialismul dialectic și isto
ric, principiile marxism-leninis- 
mului și Programul partidului 
— carta sa teoretică fundamen
tală.

Plenara cheamă comitetele
județene de partid, municipale, 
orășenești și comunale, toate 
organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești, co
muniștii, pe 
vează in 
ideologice și 
minlului și 
și artei să 
nent pentru 
tuturor 
educative 
de care dispune 
tră în vederea 
grale, în cele 
dițiuni, a prevederilor stabilite 
în Programul de măsuri pen
tru înfăptuirea in viață a 
hotărîrilor Congresului al XI- 
lea și Congresului educației po
litice și al culturii socialiste.

Plenara C.C. al P.C.R. a 
adoptat o Hotărîre prin care 
își însușește și aprobă în una
nimitate Programul de măsuri, 
care va fi dată publicității.

2. Plenara C.C. al P.C.R. 
aprobat îmbunătățirile ce 
mează a fi aduse unor preve
deri ale Planului național unic 
de dezvoltare cconomico-socială 
a României pe anul 1977, 
cum și 
Stat pe 
acestea 
giferare 
nale.

Plenara apreciază că orientă
rile fundamentale ale planului 
pe 1977 corespund obiectivelor 
stabilite de Congresul al 
lea al partidului, asigură 
voltarea în ritm înalt a 
nomiei, creșterea avuției 
ționalc și, pe această bază, 
dicarea bunăstării materiale 
întregului 
fermitate 
dului de 
socialiste 
te si înaintare a României spre 
comunism.

In legătură cu acest punct al 
ordinii de zi. plenara C.C. al 
P.C.R. a adoptat o Hotărîre 
care va fi dată publicității.

3. Plenara C.C. al P.C.R. a 
aprobat Raportul cu privire la 
aprovizionarea populației pe 
anul 1976 și Programul privind 
aprovizionarea populației cu 
produse agroalimentarc și bu
nuri industriale dc consum pe 
trimestrul IV 
I 1977.

Apreciind 
obținute pină 
meniul aprovizionări popu
lației cu produse agroalimcn- 
tare si industriale de larg con-

ce acti- 
muncii 

I invăță- 
culturii 
perma- 

largă a 
politico- 

cultural-artisticc 
societatea noas- 
realizării inte

rnai bune con-
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ZIAR AL

tofi cei < 
domeniul 
politice, al 
științei, al 

acționeze 
folosirea 

mijloacelor 
și

a
ur-

pre- 
proiectul Bugetului de 
același an, stabilind ca 
să fie supuse spre le- 
Marii Adunări Națio-

XI- 
dez- 
eco- 
na- 
ri- 

a
popor, înfăptuirea cu 
a programului parti- 
făurire a societății 

multilateral dezvolta-

1976 si semestrul

rezultatele bune 
în prezent in do-

(Continuare in pag a 4-a)
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LA ATENA ȘI SALONIC

MARE INTERES PENTRU ECHIPELE
DE GIMNASTICA ALE

SALONIC, 3 (prin telefon). 
Marți dimineață, echipele de 
gimnastică ale României au 
sosit în Grecia, pentru a parti
cipa la întrecerile celei de a 
VIII-a ediții a Campionatelor 
balcanice. încă de la aeroportul 
din Atena, sportivii și tehni
cienii români s-au văzut încon
jurați de multă căldură și prie
tenie, de mult interes. Firește, 
in centrul atenției s-a aflat 
Nadia Comăneci, asaltată de 
ziariști, de reporteri de la ra
dio și televiziune. Reprezentan
ții mișcării sportive elene 
(SEGAS), prezenți la aeroport, 
au făcut o primire 
delegației noastre.

înainte de a pleoa 
nic. gimnastele și 
români s-au oprit o 
na, dar această zi a 
încărcată. Era normal, după ce 
— în preziua sosirii echipelor 
noastre — tele ziziunea din A- 
tena prezentase integral exer
cițiile Nadiei Comăneci la Mont
real. După-amiaza de marți a 
fost rezervată unei conferințe 
de presă, la care Nadia a fost 
supusă din nou tirului întrebă
rilor unei sumedenii de ziariști- 
Apoi, tot în cursul după-amie- 
zii, întreaga echipă a efectuat 
un antrenament ușor la sala 
Nikeia din Atena, fetele lucrînd

frumoasă

spre Salo- 
gimnaștii 

zi la Ate- 
fost foarte

TORONTO, 3 (Agerpres). — 
Concursul feminin de gimnasti
că de la Toronto desfășurat in 
fața a 16 000 de spectatori a 
fost cîștigat do sportiva român
că Teodora Ungureanu care a 
totalizat 38,10 p, fiind urmată 
de Andrea Bieger (R.D. Ger
mană) 37.20 p și Anna Pohlud- 
kova (Cehoslovacia) — 36.95 p. 
Teodora Ungureanu a impresio
nat mai ales in exercițiul la 
sol, unde a primit nota 9,70. La 
masculin, pe primul loc s-a si
tuat japonezul Koji Gushiken 
cu 56,75 p.

ROMÂNIEI
mai mult la paralele și bîrnă.

In sfîrșit, seara s-a făcut un 
tur al orașului, pentru ca 
miercuri dimineață să se plece 
— tot pe calea aerului — spre 
Salonic.

în orașul care va găzdui, în- 
întrecerile 

români au
cepind de vineri, 
balcanice, sportivii 
fost întîmpinați la fel de căl
duros, gazdele fiind îneîntate 
că Nadia susține primul său 
concurs la Salonic, după marele 
triumf de la Montreal. Prezen
ta ei — spun organizatorii — a 
determinat epuizarea tuturor 
biletelor (Palatul sporturilor din 
localitate are o capacitate de
8000 de locuri), stîrnind. în ace
lași timp, un interes uriaș în
rîndul copiilor din Salonic, care 
se îndreaptă în număr tot mai

mare spre secțiile de gimnasti
că. solicitind pe loc înscrierea !

Miercuri după-amiază antre
norii echipelor noastre și-au 
chemat elevii la antrenamente 
foarte puternice, urmărite — 
bineînțeles 1 — de numeroși
spectatori care au aflat pe 
ferite căi de orele la care 
țin lecțiile. Iar cei care nu 
avut posibilitatea să afle, 
așteptat ore în șir pină cînd 
Nadia Comăneci și coechipiere
le ei și-au făcut apariția în 
sală...

După cum am anunțat, între
cerile urmează să debuteze vi
neri după-amiază. continuînd 
sîmbătă și duminică. Alte amă
nunte — în relatarea noastră 
de mîine.

Constantin MACOVEI

UN NOU TROFEU INTERNATIONAL
ACORDAT NADIEI COMANECI

LUDOS FRATERNITAS“

di- 
se 
au 
au

francez
1“ pu- 

de foto- 
prilejuită

Ziarul 
„L’EQUIPE' 
blică o informație, 
însoțită 
grafie, 
de acordarea tro
feului de onoare al 
AICVS 
ția 
împotriva 
ței în sport) 
nas tei 
tripla 
olimpică 
Comăneci. 
ul care poată em
blema în 
latină „Per ludos 
fraternitas” 
jocuri la fraterni
tate), răsplătește 
pe sportivii care 
prin activitatea lor 
contribuie la pro
movarea prieteniei 
și respectului reci
proc prin interme
diul sportului.

(Asocia- 
internațională 

violcn- 
gim- 

românce, 
campioană 

Nadia 
Trofe-

limba

(prin

Reprezentantul 
înminind trofeul

asociației, Henry Durand, 
de onoare Nadiei ComăneciCUPA TINERETULUI** ROATE IMPULSIONA

ÎNTREAGA ACTIVITATE SPORTIVA DE MASA
95

Mai mult decît la oricare din 
edițiile trecute, „Cupa tineretu
lui" — amplă competiție cu 
caracter republican — este che
mată în acest an să contribuie 
nemijlocit și cîl mai eficient ia 
dezvoltarea de ansamblu a ac
tivității sportive de masă. Pri
mele vești despre întrecerile de 
iarnă ne-au convins de seriozi
tatea cu care organele sportive, 
toți factorii cu atribuții, au 
privit startul festiv (31 octom
brie) pentru asociațiile din me
diul urban.

Amplele acțiuni desfășurate 
în Capitală, ca și in multe alte 
localități din țară (Tg. Mureș, 
Reghin. Ploiești. Cluj-Napoca, 
Oradea. Sibiu, Deva, Hunedoa
ra, Blaj, Satu Mare, Iași, Paș
cani ș.a.) au reunit zeci de mii 
de participant^, constituindu-se 
drept autentice sărbători ale 
sportului de masă- îmbucurător 
este și faptul că. încă de la 
debutul competiției, întrecerile 
„Cupei tineretului” au fost or
ganizate. cu un frumos succes 
propagandistic. într-un mare 
număr de asociații sportive. In 
această direcție, a inițierii cu 
prioritate a concursurilor IN U- 
NITAȚILE DE BAZA (clase, 
ani de studii, ateliere și secții 
de producție) vor trebui, însă, 
depuse eforturi susținute pentru 
ca, într-adevăr, în acest an, 
„Cupa tineretului" să asigure

în mai mare măsură CONTI
NUITATE și EFICIENTA în 
desfășurarea activității sportive 
de masă. Subliniem în mod 
deosebit această cerință, cu atît 
mai mult cu cit in unele județe 
întrecerile inaugurale au fost, 
in mod obiectiv, aminate pen
tru sfirșitul acestei săptămîni 
și, după cum se știe, cele pen
tru asociațiile do la sate vor 
inccpc la 14 noiembrie.

în aceeași ordine dc idei, 
este de remarcat faptul că, în 
majoritatea județelor. timpul 
favorabil a fost folosit — așa 
cum prevăd indicațiile Comisiei 
Centrale de organizare a „Cu
pei tineretului” — pentru orga
nizarea întrecerilor LA CÎT 
MAI MULTE RAMURI DE 
SPORT. Astfel, în afara spor
turilor cuprinse în programul 
ediției de iarnă a competiției, 
au avut loc nenumărate între
ceri de cros, handbal, popice, 
volei, tenis de eimp, fotbal, 
trîntă etc., evidențiindu-se aso
ciațiile sportive din județe ca : 
Mureș, Cluj, Arad. Alba, Vîlcea, 
Gorj, Buzău etc. In alte județe 
(Constanța. Iași. Mehedinți, Ba
cău, Vaslui...) „Cupa tineretu
lui" a început, însă, în asocia
țiile sportive, doar cu întreceri 
de șah, tenis de masă și, pe 
alocuri, cros, ceea ce este, de
sigur, prea puțin.

Fără îndoială, pentru ca edi
ția de iarnă a „Cupei tineretu
lui" să contribuie efectiv la 
impulsionarea întregii activități 
sportive de masă, este necesar 
ca pretutindeni să se facă do
vada interesului permanent și a 
inițiativei. Semnalăm cu satis
facție faptul că, de exemplu, la 
Ploiești deschiderea festivă a 
competiției a constituit și un 
prilej pentru luminarea a peste 
1100 de diplome pentru trece
rea normelor și probelor com
plexului ..Sport și sănătate” și 
că la Cluj-Napoca participanții 
la „Cupa tineretului" și-au tre
cut. totodată, normele de atle
tism. gimnastică și orientare 
sportivă. Din păcate, complexul 
„Sport și sănătate” nu a stat, 
peste tot. în atenția forurilor 
sportive organizatoare a între
cerilor din cadrul „Cupei tine
retului".

Așadar, rezultate mai mult 
decît promițătoare în concursu
rile inaugurale, dar si necesita
tea sporirii preocupărilor pentru 
organizarea întrecerilor — în
deosebi în unitățile de bază —, 
pentru un calendar competițio- 
nal cit mai bogat. pentru 
inițiative a căror eficiență să 
însemne continuitate și ritmuri 
crescute în întreaga activitate 
sportivă de masă.

Dan GÂRLEȘTEANU

Din nou un meci cu o echipă reputată in baschetul internațional

DINAMO - SINUDYNE BOLOGNA, 
ÎNTRECERE DE ATRACȚIE

Amatorii de baschet au din 
nou prilejul să urmărească (azi 
la ora 17,45. în sala Floreasca) 
evoluția campioanei țării, Di
namo București, în compania 
unei echipe cu o mare repu
tație pe plan internațional, 
Sinudyne Bologna, campioana 
Italiei. Constituind meciul re
tur din cadrul grupei E a C.C.E. 
întrecerea prezintă interes în 
primul rind prin valoarea deo
sebită a oaspeților (creditați cu 
numeroase victorii în turnee 
internaționale), în rîndul căro
ra se află baschetbaliști cele
bri în Europa (Bertolotti, Sera-

fini, Villalta), precum și un pro
fesionist din S.U.A. (Driscoll).

Sportivii de la Dinamo, dor
nici să-și îmbogățească palma
resul internațional cu o victo
rie de prestigiu, s-au pregătit 
cu asiduitate și au manifestat 
în ultima vreme vervă de joc, 
dovadă fiind în acest sens sco
rul realizat în partida cu Farul 
(marți dimineață) în cadrul Di
viziei A : 129—82 (65—34). Din 
păcate, în cursul jocului s-a 
accidentat M. Chivulescu, el 
trebuind să fie înlocuit azi cu 
C. Fluluraș.

Ig
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Rezultatele obținute in tur : Di
namo : 68—77 cu Sinudyne, 83—86 
cu Maccabi Tel Aviv (la Bucu
rești) , 80—04 cu Olympiakos Pi
reu (la Atena) ; Sinudyne : 77__66
cu Dihamo, 87—64 cu Olympiakos 
(la Bologna), 84—110 cu Maccabi 
(la Tel Âviv).

Arbitri. : H. Topuzogiu (Turcia) 
— V. Lararov (Bulgaria).

Formații : DINAMO : Diaconescu

1,87, Novac 1,97, Popa 1,96, Geor
gescu 2,00, Niculescu 1,91, Uglai 
1,94, Caraion 1,93, Ivascenco 2,00, 
Braboveanu 1,89, Flutura; 1,86. 
Antrenor i Dan Niculescu. SI
NUDYNE : Caglieris 1,78, Valenti 
1.86, Antonelli 1,93, Sacco 1,85, 
Martini 2,04, Driscoll 2,02, Serafini 
2,10, Bertolotti 2.00, Villalta 2.04, 
Pedrotti 2 ,07. Antrenor : Dan Pe
terson.



în vederea meciului cu franța, de la 14 noiembrie

A FOST ALCĂTUIT
LOTUL DE RUGBY AL ROMÂNIEI

La 17 noiembrie, alt meci in C. E
După un debut de bun 

(38—8 cu Polonia) într-o 
ediție a Campionatului 
pean, reprezentativa de 
a României urmează să susțină 
alte două meciuri în cadrul 
competiției continentale organi
zată de F.I.R.A. Astfel, la 14 
noiembrie, pe stadionul Giulești, 
de la ora 14, echipa noastră va 
întilni XV-le Franței, iar la 11 
noiembrie, pe stadionul Parcul 
copilului, de la aceeași oră, tri
colorii vor juca în compania 
naționalei Marocului. Desigur, 
prima partidă polarizează, de 
pe acum, interesul iubitorilor 
rugbyului. Tradiționala noastră 
mare rivală sportivă este, la 
această oră, o echipă de excep
ție, al cărei atu il constituie, 
după cum remarcau și antreno
rii Valeriu Irimescu și Petre 
Cosmânescu, „înaintarea, cu 
primele două linii de o forță 
deosebită, care, prin uriașa lor 
activitate in 
niei a treia

OIGAN
BASCHET

București, 4-7 noiembrie „CUPA

fi REVENIT LUI
înce-

dv.,

Mihai TRANCĂ

„voce".

ECHIPELE CALI7ICÂTE
IN DIVIZIA A

LA LU2TE

mai anunțat,
20 noiembrie,

cele 
ca- 

Am-

pe 
pe

oră 
,Pe- 
un

o galerie 
uneori, poate 
dragostea a- 
a ieșenilor se 
dorul după

(azi) si

spectator la dcrbijul feminin ac volei

înaintea finalelor campionatelor individuale

CUPfi ZIARULUI SPORTUL 
LA M0T0CICL1SM

VASILE COSTACHE
ULTIMA COMPETIȚIE DL

A ANULUI 1976 IA
din clasamentul
V. Costache, 2. 
(ICPET), 3. M.

primii 10 
neral : 1.
Mihăilescu
rin, 4. Gh. Puran (IIRUC), 5. 
C. Pop (Aeroportul Otopeni), 
6. C. Dima (Intr. Mecanică Fi
nă), 7. C. Tudor (întreprinde
rea de pompe Aversa). 8. S. 
Lichiardopol (întreprinderea 23 
August), 9. 
construcții), 
(IIRUC). S-a 
și celui mai 
loan Manole, 
la întreprinderea 23 August

La Casa de cultură 
torului 2, din Capitală, 
loc festivitatea premierii moto- 
cicliștilor care au luat parte 
la concursul de îndemînare, cu 
caracter de selecție, dotat cu 
„Cupa ziarului Sportul". Tro
feul pus în joc a revenit lui 
Vasile Costache, muncitor la 
întreprinderea de Mecanică Fi
nă, iar Cupa decernată de 
C.M.E.F.S. a revenit unui elev 
al Liceului mecanic nr. 2 — 
Mircea Marin. Au primit di
plome și premii în obiecte.

a sec- 
a avut

ge-
T. 

Ma
sistemul ca 
ne individual 
nă măsură, 
în același ti 
sebit de imp 
niei44 urmeaz 
cu ce asp 
prezentanții 
perspectivele 
turile pentru 
mă. v 

Programul 
fel : joi — 1
— floretă fe 
dă. duminlc

In fiecare 
vor fi găzd 
ca II) vor 
tururile pe 
recte cu re 
mind să ai 
18. Intr-o s 
concursul j 
stop, oferin
— tot mai 
vreme, ia 
lor — de a 
pede pe dș

Bucureștiul găzduiește, 
pînd de astăzi și pînă duminică 
inclusiv, întrecerile 
din 
Este 
care 
bun 
mânească, la _____ .______ _
proape 50 la sută dintre sportivii 
calificați după consumarea faze
lor locale și oricum trăgători, în 
majoritatea cazurilor, cu clasifi
cări superioare (maeștri emeriți, 
maeștri, categoria i).

Programată spre sfîrșitul sezo
nului competițional intern, între
cerea — care se desfășoară după

Neacșu și

augur 
nouă 
euro- 
rugby

pachet, permit li
să circule mult, să

' PENTRU MECIUL 
CU FRANȚA

Fundaș : Bucos ; 
treisferturi : Motrescu, lunuse- 
vici, Nica (căpitanul echipei), 
Varga, Zafiescu I ; mijlocași : 
D. Alexandru, Pa rase hi v, Su- 
ciu ; înaintași : Murariu, Stoi
ca, Achini, Daraban, Borș, M. 
lonescu, Pin tea, Mușat, D'inu, 
Bucan, Băcioiu, Ortelecan, 
Munteanu.

Atacă dezlănțuit Florică Mu- 
rariu. . . Foto : Dragoș NEAGU

T. Tudor (Liceul 
10. E. Covaci 
oferit o diplomă 

tînăr participant :
18 ani, strungar

de scrimă 
cadrul „Cupei României44, 
o competiție de anvergură 
angajează tot ce are mai 
la această dată scrima ro- 

toate probele, a-

PUGILIȘTII DE LA STEAUA VOR SĂ CUCEREASCĂ 
SIMPATIA SPECTATORILOR

glezna stingă în ghips, șansele 
sale de recuperare fiind mini
me. “ 
pol mai
ceea ce-1 privește
Băcioiu (traumatism la genun
chiul drept), dar acesta va pu
tea fi înscris, speră medicul, pe 
foaia de arbitraj. încredințată 
de F.I.R-A. galezului J.C. Kel
leher.

Doctorul Nicolae Gheraco- 
are probleme și în 

pe pilierul

Geo RAEȚCHI

Mai sînt puține zile pînă la 
startul în etapa finală a cam
pionatelor individuale de box 
ale seniorilor. Mai exact, între 
8 și 14 noiembrie, Palatul spor
turilor și culturii din Capitală 
va găzdui întrecerea celor mai 
valoroși pugiliști din țară, la 
sfîrșilul căreia vor fi desem
nați purtătorii celor 11 centuri 
de campioni naționali. Firește, 
în vederea acestui important 
eveniment sportiv s-au inten
sificat pregătirile în toate sec
țiile care vor avea reprezen
tanți la „finale44. Pentru a a- 
vea informații despre pregăti
rile celor mai importante sec
ții, am făcut o vizită pugiliști- 
lor de la clubul Steaua.

în sala de antrenament 
face schimbul între grupa 
juniori condusă de Nicolae

se 
de

Gîju

de

participe la inițierea sau con
tinuarea atacurilor treisferturi- 
lor“.

Am urmărit La lucru pe selec- 
ționabili, marți, la ora și la 
locul meciului de la 14 noiem
brie. Trebuie precizat că antre
norii au la dispoziție un lot de 
35 de jucători, din care se vor 
alcătui formațiile pentru fiecare 
dintre cele două întîlniri. S-au 
înfruntat în verificarea 
marți : „galbenii44 : Bucos
lanusevici, Nica, Varga, Mo
trescu — Alexandru, Paraschiv 
— Murariu, Daraban, Stoica — 
Pintea, M. lonescu — Bucan, 
Ortelecan. Dinu ; ..albaștrii44 : 
Gligor (Benedek) — Matei, Be- 
nedek (Dima), Zafiescu I 
dea — Codoi, Suciu — 
(FI. Ion), Borș, Achim 
tolachi, Mușat 
Munteanu, Țurlea.
extrem de dîrz, cu ambiție, de 
ambele părți, pe 
bune pregătiri fizice 
pe care le-am dori caracteristi
ce evoluției tricolorilor și în 
apropiatele confruntări interna
ționale. Mai omogenă, 
echipă s-a impus clar, cuicînd 
de șase ori balonul 
advers. Următoarea

Ai-
Roman 
- Pos- 

Corneliu, 
S-a jucat

fondul unei
calități

prima

butulin 
verificare 

va aduce, sîmbătă, în fața na
ționalei noastre, selecționata u- 
niversitară, care va întîlni la 13 
noiembrie (in 
la ora 11,30) 
a Franței.

După cum 
din chenarul < 
tul anunțat initial lipsește ari
pa Constantin, de ieri cu

Parcul copilului, 
formația similară

se poate observa 
de mai sus, din lo

CEL Mfi! REUȘIT MARSTON...
Campionatul de maraton din 

acest an, desfășurat la Craiova, 
s-a bucurat de condiții organi
zatorice excelente, asigurate de 
forurile sportive din „Cetatea 
Bănici“. De altfel și campiona
telor republicane de cros, pro
gramate tot la Craiova, cu o 
săptămînă mai înainte, li s-a 
asigurat un cadru corespunză
tor.

Maratonului i-a fost ales un 
traseu prin centrul orașului, 
fapt care a făcut ca întrecerea 
alergătorilor să poată fi urmă
rită de un mare număr de spec
tatori, care au avut prilejul să 
asiste la cea mai reușită edi
ție a competiției. Iată, în
ceasta privință, cîteva amănun
te : au fost prezonți la start 
36 de alergători. 29 dintre ace
știa terminînd cursa. Pentru 
prima oară în țara noastră, un 
maraton a fost parcurs în mai 
puțin de 3 ore de către 28 de 
concurenți și tot pentru prima 
oară, 10 dintre ei au 
rezultate sub 2.30:00,0 !

Titlul de campion a 
constănțeanului Ilie 
aflat la prima sa cursă pe a-

ceasta distanță. Timpul înregis
trat (2.18:53,0) ar fi putut fi 
și mai bun, dacă Hie ar fi 
parcurs intr-un tempou mai ra
pid primul sfert al cursei (10 
km — 30:00,0), dar, interesat și 
de victoria pe echipe a forma
ției Farul, a stat o bună parte 
din traseu alături de coechipie
rul său Stelian Marcu. Constan
ța ne-a făcut surpriza de a fi 
prezentat prima noastră feme
ie... maratonist. pe Stana Dă- 
năilă, de la Farul (3.03:13,0). 
Stana (născută în 1955) a obți
nut în sezonul trecut următoa
rele rezultate : 4:40,0 pe 1500 m 
și 9:44,0 pe 3000 m.

și boxerii seniori, de pregătirea 
cărora se ocupă
Șerbu
Ciucă. Curînd. în fața fostului 
campion european din anul 1969 
se aliniază cei 16 pugiliști mi
litari care vor participa la fi
nalele campionatelor individua
le. îi recunoaștem pe Alee 
Năstac, Gheorghe Ciochină. Ca
rol Hajnal, Florian Livădaru 
etc- în timp ce Constantin 
Ciucă supraveghează „încălzi
rea", avem o scurtă discuție cu 
antrenorul principal. Ion Chi
riac.

— Cum se simt elevii 
acum, înaintea finalelor ?

— în cea mai bună dispozi
ție de luptă se găsesc Florian 
Ghiță, Alee Năstac. Teofil Ghi- 
nea, Dinu Condurat și Vasile 
Croitoru. Cu întreaga secție ne 
aflăm în faza „finisărilor”. Sper 
ca pînă în momentul 
toți participantii la finale 
se găsească în cea mai 
formă. Băieții sînt bine 
tiți și mai hotărîti ca 
să producă o frumoasă 
sie în ring.

Ion Chiriac, 
Constantin

startului 
să 

bună 
pregă- 
oricînd 
impre-

Cărora dintre elevii dv. 
le acordați cele mai multe 
șanse 7

— Experiența m-a învățat că 
nu trebuie să fac pronosticuri. 
Eu am încredere în toți boxerii 
de pregătirea cărora mă ocup. 
Dar, cea mai mare dorință a 
noastră (sportivi și antrenori) 
este ca ori de cite ori un 
boxer de la Steaua va urca pe 
ring, să fie aplaudat de spec
tatori. Pentru noi, aplauzele din 
tribună contează enorm. Anul 
trecut pugiliștii de la Steaua 
au produs o frumoasă impresie 
spectatorilor. Același lucru îl 
urmărim și acum.

— Totuși, care dintre boxerii 
de la Steaua apreciați că luptă 
cu cele mai mari 
cerească titlurile

— Tot ce pot 
acum este că am 
dere în Năstac. Ciochină, Livă
daru, Mantu, Hajnal, Ghinea și 
Croitoru. Care dintre ei vor de
veni campioni se va hotărî a- 
colo, pe ring. Știți, mai depin
de și de forma sportivă pe 
care o vor avea adversarii.

șanse să cu- 
de campioni? 
să vă spun 
marc încre-

a-

realizat

revenit
Floroiu,

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

• IN COMUNA BASCOV (fud. 
Argeș) s-a desfășurat du-minucă fi
nala pe județ a competiției de masă 
„Cupa petrolistului4*, la volei, fot
bal, cros, popice, tenis de masă 
și șa-h. Trofeul a revenit asocia
ției sportive B.A.T, Bascov. a LA 
MACIN (jud. Tulcea) a avut loc 
o interesantă acțiune fotbalistică, 
și anume, o mare selecție în rîn- 
d urile elevilor d'i-n clasele a Vl-a 
d'i-n școlile orașului. a ȘCOALA 
SPORTIVA DIN SF. GHEORGHE a 
organizat o 
tru copii la lupte l'iibere, 
au avut . _ __
Brașov și comuna Cernat. __ ,__
încheierea disputelor clasamentul 
general arăta astfel : 1. $c. sp. Sf. 
Gheorghe 33 p, 2. $c. sp. Brașovia 
23 p, 3. Tractorul Cernat 11 p, 4. 
Steagul roșu Brașov 10 p. La in
dividual, s-au evidențiat E. Elekes 
(cat. 28 (eg), E. Fascu ('cat. 48 kg), 
C. Preda (cat. 65 ka) și E. Doczi 
(cat. 70 kg). e UNICA SALA DE 
SPORT din comuna Independența 
(iod. Galați), amenajată nu de
mult prin eforturi mari la sediul 
școlii generale, a fest transformată 
recent în magazie de ciment... . 
SELECȚIONATA DE PIONIERI o 
județului Brașov la șah a cucerit 
pentru o doua oară consecutiv 
,,Cupa micului șahist“, competiție 
a-flată la cea de a patra ediție. 
Pionieri-I brașoveni au totalizat 
28,5 p, fiind urmați de colegii lor 
din județele Prahova 22,5 p și Cluj

reușită întrecere pen
i-a care 

ca oaspeți sportivi din 
După

12 p. A C.M.E.F.S. ODORHEIUL 
SECUIESC și organul sindical mu
nicipal au inițiat o întrecere de 
minifotbal pentru jucători nelegi
tima ți. La confrunta re partici pă 
12 echipe, au loc etape sâptomî- 
nal-e, iar meciurile se joacă pe te
renuri de dimensiuni reduse (60 X 
20 m). După etapa a V-a conduce 
în clasament ecbiipa Constructorul 
cu 10 p și 38—10 golaveraj, a 
FINALA CAMPIONATULUI DE ȘAH 
al județului Ilfov se află în plină 
desfășurare. Dintre cei 18 fina- 
lîști cele ma'i bune poziții au în 
prezent Constantin Zărnescu (Ur- 
ziceni), Cornel Miron (Giurgiu) și 
Nicolae Pa no it (com. Nicolae Eăl- 
cescu). a DUMINICA, la Baraolt 
s-a dat in folosință tribuna stadio
nului din localitate, spre bucuria 
suporterilor echipei Minerul, care 
activează în Divizia C. Ncua tri
bună are o capacitate de 2 000 de 
locuri, a **' ........ ...............
DUSTRIAL 
DE MA$INI 
a u efectuat 
muncă patriotică, au acum la dis
poziție o frumoasă sală de sport 
în care pot juca handbal, volei, 
baschet și au posibilitatea 
practice diferite alte 
d i vi dua l e

ELEVII
DE 

din 
mii

LICEULUI IN- 
CONSTRUCȚII 
Pitești, care 
de ore da

să
sportud in-

CORESPONDENȚI : 
nu, |. Jipa, Gh. 
Siriopol, C. Gruia, A.

I. Fețea- 
Bdotă, T. 

v», wiuiu, Pialooa, D. 
Moraru-Siivna, M. Fazekaș, F. Ilie.

l
I

Tradițional 
organizată 
rism-Alpinis 
vineri pînă 
lea de Peșt 
do ara. Acți 
parte speol 
are drept 
coperirilor
an, explora 
perfe< 
logie

După disputarea turneului final 
de calificare pentru Campionatul 
republican de lupte pe echipe — 
competiție găzduită timp de trei 
zile de municipiul Baia Mare — 
au promovat în Divizia A urmă
toarele formații : GRECO-RO-
MANE : Nicolina Iași. Simared
Baia Mare și C.S.M. Suceava ; la 
LIBERE : Rapid Arad. I.O.B. Balș 
și A.S.A. Oradea. Iată și clasa
mentele la cele două 
greco-romane : 1. Nicolina
63 p, 2. Simared Baia Mare 
3. C.S.M. Suceava 56 p. 4. 
mistui Rm. Vîlcea 53 p. 5. 
greșul Brăila 45 p. 6. C.S.M. 
beta Tr. 
șui Tg. 1 
Medgidia 
Arad 59 | 
3. A.S.A. 
Buzău 54 
36 p. 6. Diema Orșova 
Sticla Tîmăveni 32 p. 8. 
ta tea Tg. Mureș 27 p.

★
Echipele din cele trei 

Campionatului diviziei 
bere se întîlnesc, 
mîine și pînă duminică. în „Tur
neul de toamnă44, concurs pe ca
tegorii. ultima confruntare înain
tea turneului final. întrecerile au 
loc Ia Timișoara (formațiile din 
seria I — organizatoare U.M.T.), 
la București (seria a Il-a — Pro
gresul) și în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej (seria a IlI-a — 
C.S. Onești).

Severin 31 p. 7. 
Mureș 27 p, 8.
21 p. Libere : 1.
p, 2. I.O.B. Balș 
Oradea 56 p. 4.

I p. 5. Metalul

stiluri :
Iași 

63 p, 
Chi- 
Pro- 
Dro-

Mure-
I.M.U. 
Rapid 
58 p,

Gloria 
Bocșa 

34 p. 7. 
Universi-

serii 
A la 

începînd

ale 
li- .
de

Fantastică pasiune pentru vo
lei. la Iași. Cel puțin, derbyul 
de duminică, dintre Penicilina și 
Dinamo ne-a oferit o sală arhi
plină. mai mult de 3000 de oa
meni. o galerie mai mai ca cea 
vestită de pe San Siro, cu trîm- 
bițe, tobe si 
formidabilă, însă 
prea pătimașă. In 
ceasta pent.ru volei 
ascunde, probabil. ... _ __
un nou titlu republican, dar și 
respectul pentru neobosita mun
că (nu de Sisif !) a antrenorului 
N. Roibescu și pentru seriozitatea 
fetelor de la Penicilina. Derbyul 
acesta cu puternica formație a 
dinamovistelor. reprezenta o pia
tră de încercare pentru sextetul 
moldovean, care nu pierduse nici 
un set pînă la ora disputei. Si 
chiar dacă adversara se numea 
Dinamo, galeria ieșeană și-a a- 
nunțat cu o jumătate de 
înainte de joc marele ideal : 
nicilina să nu piardă nici 
set !** Nu era vorba doar de me
ciul cu echipa campioană, ieșe
nii vizînd un veritabil record în 
mat.erie : „titlul de campioană
fără un set pierdut !“

Cu “ .. . .
goric al tribunei 
Nu. însă.
Pentru că în primul set. bucu- 
reștencele au * 
cedînd apoi la 12. după 24 mi
nute de joc ; și mai ales pentru 
că. în setul III. gazdele s-au vă
zut. conduse cu 9—2. reușind, 
însă, o formidabilă revenire care 
le-a adus și victoria finală cu 
3—0 în derbyul turului. în nu
mai 65 minute de joc. Cheia suc
cesului categoric s-a numit un 
joc variat, cu îmbinarea atacu
lui în forță cu cel de finețe, un 
bun joc tactic de dereglare a 
celei mai înalte jucătoare din te
ren (Petculeț). și un admirabil 
moral. întreținut permanent 
Aurelia Ichim

toare din teren, cea carț 12 ani 
a curtat tricoul Rapidului. Prin 
voința formației Ieșene, dar și 
prin slăbiciunile adversarului, 
care duminică s-a remarcat doar 
prin fair-play-ul cu care a știut 
să primească înfrîngerea.

Mircea M. IONESCU

15 tineri 
și 18 ani, 
intre 1,98 
m, au i 
ieri dimin
țiunea , 
baschetului* 
nită să 
elemente 
punzătoare 
melor” 
(ionale, 
să regens 
tr-un vii 
apropia . 
naționale 
deschidă 
tiva unor 
manțe st 
tn frumoa 
de sport a 
tului de A 
ră „Ion 
pregătită 
de Cated 
ducație / 
15 juniori 
ticipat Ic 
testă'ri as 
și tehnice,

Dinamo, imperativul cate- 
s-a împlinit, 

fără oarecari emoții.

condus cu ll—10,

de 
(foarte bună în 

seturile II șl III), de Ana Chiri- 
tescu (în pofida căderii fizice din 
final) și, în special, de evoluția 
excelentă a ex-rapidistei Mariana 
Baga-Ivanov. „Prin voință am 
cîștiTat la zero !“ mărturisea, 
după meci, cea mal bună jucă-

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CUPA DAVIS44
Biroul Federației române de te

nis a alcătuit lotul echipei na
ționale. care va reprezenta țara 
noastră în actuala ediție a „Cu
pei Davis44 1976—77. Au fost se
lecționați următorii jucători : 
Ilie Năstase, Ion Tiriac — maeștri 

Dumitru 
national, 

si

emeriti ai sportului.
Hărădău — campion
Traian Marcu. Marian Mîrza

Andrei Dîrzu. Căpitanul nejucă- 
tor al 1 .
Constantin Năstase.

Pregătirile lotului încep la data 
de 1 decembrie, iar primul meci 
din cadrul competiției opune e- 
chipei României pe cea a Bel
giei. la București. în ultima de
cadă a lunii aprilie.

echipei este antrenorul

ACTVAUTAT1 DIN
a în cursul acestei săptămîni 

urmează să se desfășoare 
două partide restantă din 
drul Diviziei A masculin,
bele jocuri vor avea loc la Ti
mișoara, unde formația Politeh
nica din localitate întîlneste 
Dinamo București 
Steaua (duminică).

a După cum am 
în zilele de 19 și 
reprezentativa masculină a tării 
noastre va susține o dublă întîl- 
nire amicală cu formația similară 
a R.F. Germania. Jocurile sînt 
programate 
din Brașov (vineri, 
ora 18) și în Sala 
Ploiești (sîmbătă. 
ora 18).a Alte echipe 
ale țării noastre vor susține 
cursul acestei luni întîlniri 
ternaționale. 
lină de tineret participă 
„Cupa Beschizilor4* în Cehoslova
cia (17—21), urmînd să susțină 
încă două duble întîlniri cu for
mația similară a Poloniei 
rești și Bacău, 24—26) și 
riei (Ploiești și București, 
Reprezentativa de juniori 
program trei duble întîlniri : cu 
Ungaria (la P6cs. 6—8). cu Po
lonia (la București și Ploiești, 
19—21) și cu Cehoslovacia. în de
plasare (26—28). Selecționata fe
minină de tineret va evolua la 
Brezovo (Cehoslovacia). între 19 
și 21 noiembrie. iar junioarele 
vor susține două duble întîlniri 
cu echipele Ungariei (Pecs, 6—8) 
și Poloniei (București si Ploiești, 
19—21).

a In cadrul optimilor de finală 
ale C.C.E. ia handbal masculin, 
campioana țării noastre, STEAUA, 
va întîlni pe. campioana Luxem
burgului, H.B. DUDELANGE. 
Partida tur este programată pen
tru vineri, 12 noiembrie, la Du- 
delange (ora 21, ora României), 
urmînd ca returul să aibă loc la 
o dată ce va fi stabilită ulterior, 
întrucît Steaua a propus 16 de
cembrie. iar H.B. Dudelange — 
18 decembrie.

a Iată configurația clasamen
telor Diviziei B la încTt ierea 
turului :

Germania. Jocurile
în Sala sporturilor

19 noiembrie, 
Victoria din
20 noiembrie.

reprezentative 
în 

ln- 
Selecționata mascu- 

tineret participă la

(Bucu- 
Bulga- 
28—30). 
are în

1. Hidroteh
2. Știința
3. Rulment
4. Vulturul
5. Viitorul
6. Conf.
7. Spartac 
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1. Constr.
2. Constr.

5. 13 Dec.
6. Unirea
7. Nitramo
8. Voința
9. Argeșea

10. Oltul S
MAS

1. „U- Cr
2. Oltul S 

Petrolul 
Tractori 
Comerți 
Spartac 
Metalul

8. CSU Si
9. Metalul

10. Locom. I

3.
4.
5.
6.
7.

1- Tndep.
2. Sideful
3. Nitramc
4. Timișul
5. CSM F
6. Cuprom
7. ASA T
8. Metalul
9. Știința 

10. Voința

STEAUA -
MttllCL 

fon). Pati 
calitate s- 
pentru m 
să asiste 
Divizia A 
meci, S.C. 
vins mu.11 
așteptat u 
(1-1, 2-5 
s-a î-nche

pent.ru


BEI 
(GURĂ
IA

?t republica- 
intr-o bu- 

rter bilanțier. 
lucru deo- 

,Cupa Româ- 
demonstreze 

ncurează re- 
• generații, 

și candida- 
iada de scri-

aî€Stuit ast- 
ârbați, vineri 
bătă — spa- 
)ie.
;urile (care 
sala Floreas- 
a ora 8 cu 
eliminări di- 
finalele ur- 

:n jurul orei 
zi, duminică, 
isfăș-ura non- 

spectatorilor 
si, în ultima 

mușchetari- 
; cît mai re- 
(T. St.)

•SPORT
t speo-sport, 

F.R. Tu- 
esfășoară de 
motelul „Va- 
idețul Hune- 

care
>ri din tară, 
)așterea des- 
e din ------ *

peșteri
VJje. speo-

iau

acest 
Si

CU BULGARIA
După startul de duminică 

junioarelor, luni a inceput, 
Brașov, întrecerea senioarelor 
din meciul feminin de șah 
România — Bulgaria.

Primul tur, în care oaspetele 
au avut albele, 
nedecis după o luptă 
încordată : Asenova - 
stark 0—1, 
voznic 1—0, 
Polihroniade ____
Bogdan */,—Vi, Krumova — Mu- 
reșan 1—0. Scor 2*/z—V/s. In
turul al II-lea, jucătoarele 
noastre au exploatat mult mai 
bine dreptul primei mutări, ob- 
tinind 
4—1. _ ____
‘Za—’/», Polihroniade 
va 1—0, Bogdan — Gheorghieva 
1—0, Mureșan — Tașcian 1—0, 
Baumstark — Krumova %—*/».

Junioarele și-au împărțit 
punctele în turul al II-lea (A- 
leksandrova — Kantor 0—1, 
Goțcva — Hie 1—0) dar în tu
rul următor ambele noastre ju
cătoare au cîștigat : Ilie la 
Aleksandrova și Kantor la Go- 
teva.

Scorul general fn întîlnire 
este favorabil româncelor cu 
ll’/j—4>/i (6>/z—3’/a la senioare 
și 5—1 la junioare).

Ieri a fost zi liberă.

s-a încheiat 
foarte 

Baum- 
Borisova — Pere- 

Gheorghicva — 
0—1, Tașcian —

NOTE...

un succes categoric : 
Perevoznic — Asenova 

Boriso-

ității fizice 
ri vor pie

noi 
joc

BAL
83 14
57 13
68 12
84 10
85 7

0 2 156-132 14
1 3 141-^31 11
0 4 148-119 10
0 4 165-158 10
|0 4 132-134 10

9
8
8
6
4

1 4 189-178 
O 5 165-153 

K) 5 164-187 
k) 6 130-150 
M 7 129-179

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

AL MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI B

între două etape ale Diviziei A

NOTE... NOTE...
„ANTRENAMENTUL 

INVIZIBIL** 
Șl CONSECINȚELE SALE
Cînd, la înoeputul reprizei se

cunde a partidei Politehnica — 
Jiul, un suporter al formației 
ieșene (M. Georgescu) a afirmat: 
„Dacă se termină 0—0, e bine!“, 
am crezut că-1 vorba mal mult 
de o exagerare. A trebuit să vi
nă acel prim gol psihologic care 
a aparținut de drept lui Mulțes- 
cu, dar, de fapt, este al portaru
lui Costas (ne întrebăm și acum 
cum de a fost posibil să se pri
mească acest gol, dintr-un unghi 
„mort"), a trebuit ca Jiul să 
cîștige pentru a investiga mai 
profund „starea de fapt a echi
pei ieșene". Evoluția sa decepțio- 
nantă avea si cauze neștiute de 
marele public, pentru că, s-a 
aflat repede, în ajunul partidei, 
Costas si alți cîțiva jucători au 
pierdut o noapte, iar rabatul fă
cut vieții sportive s-a răsfrînt 
apoi asupra echipei șl a antre
norilor. Dealtfel, anunțind „an
trenamentul invizibil" drept ca
uza principală a eșecului de du
minică al Politehnicii, 
tul antrenor Iile Oană 
gerat st o Interesantă 
meditație: „Jiul a fost 
lea meci consecutiv în 
Și a cîștigat, în aceste 
etape, trei puncte! Universitatea 
Craiova _ 
partidei cu F.C. 
tide, Ia rind, în deplasare, 
tigînd și la Constanța, si la 
cău. Vreau să rețineți, doar 
lucru: și echipa craioveană 
cea din Valea Jiului n-au 
trecut pe acasă Intre cele două 
deplasări consecutive. Ceea ce a 
permis antrenorilor respectivi să 
aibă tot timpul sub observație a- 
tentă întregul lot de jucători, 
scutiți astfel de tentații. Iar re
zultatele s-au văzut !...“ (M.M.I.)

competen- 
ne-a su- 
temă de 

Ia al doi- 
deplasare. 

două

a jucat si ea înaintea 
Bihor două par- 

clș- 
Ba- 

un 
Șl 

mai

CiND ESTE OFSAID ?
Fără îndoială, spectatorii cra

ioveni rămîn un exemplu de fi
delitate șl atașament față de 
echipa lor preferată. Și duminică, 
la meciul Universitatea Craiova 
— F.C. Bihor. în tribunele sta-

COMPONENȚA LOTl’UI
DE TINERET

(prin'tele- 
ial din lo

bi eîncăpă tor 
lie dornic 
yurllor din 
In primul 
iuc a in- 
bcît era de 
Ealali : 4—1 
KMa-vedetă 
lultat puțin

ca spre case înarmați cu 
cunoștințe despre acest 
sportiv și cu planuri de pregă
tire (alcătuite de antrenorul e- 
cliipei naționale de seniori, prof. 
D. Evuleț-Colibaba) a căror 
respectare va fi probată cu pri
lejul următoarei convocări, 
cind sînt așteptați și alți candi
dați. In imagine, aspect de la 
antrenamentul de ieri. (Foto : 
S. BAKCSY).

BOX DELTB-. Zilele tre-
cute s-a desfășurat, pe ringul 

Instalat la Casa de cultură a sindi
catelor din Tulcea, cea de a lll-a 
ediție a competiției pugilistice de 
box dotată cu „Mănușa Deltei". La 
întrecere au fost prezenți sportivi de 
la Steaua șl Rapid București, Oțe
lul Galați, Delta Tulcea, Metalul 
Plopeni ș.a. Trofeul a fost cucerit k» 
juniori mici de : N. Crețu (Delta), 
V. Tudor (Voința Tulcea), 
delcu (Călărași) ; ‘
Mălăescu (Plopeni), V. Stancu (Ra
pid), M. Dobrescu (Rapid), I. Gurgu 
(Delta) ; seniori : I. Gheorghe (Oțe 
Iul) D. Horosciuc (Delta), Z. Pri- 
cochie (Delta), Gh Ciochină (Steaua) 
și FI. Livada™ (Steaua). Trofeul pen
tru cel mai tehnic boxer al compe 
tiiției o revenit lui Gh. Ciochină, ia» 
pe echipe întrecerea a fost cîști- 
gată de Delta Tulcea. q CURS DE 
ARBITRI. Comisia municipală de box 
din Capitală organizează un curs de 
oficiali de box în perioada 20 no
iembrie 1976 — 28 februarie 
înscrierile se fac la 
C.M.B.E.F.S., str. Biserica 
nr. 6, între orele 18—19, 
ziua de 18 noiembrie a.c.

M. Ne- 
juniori mori : D. 
, V. '

1977. 
sediul 
Amze. 

pînă in

FAȚA LUI DINAMO, LA HOCHEI!
scontat prin proporțiile lui : 
Steaua — Dinamo 8—1 (4—0, 4—0, 
0—1), prin punctele marcate de 
Herghelegiu (3), Mikloș (2), Nis- 
tor, Cazacu, Justinian — steaua. 
Dumitru — Dinamo. Azi sînt pro
gramate primele partide ale run
dei secunde : Steaua — Dunărea 
Galați (ora 16) șl S.C. Miercurea 
Ciuc — Dinamo (ora 18.30). (V.
PAȘCANU — coresp.)

I
I
I
I

A fost alcătuit lotul de tineret 
(21 de ani), care la 10 noiembrie 
urmează să întâlnească, la Ny
regyhaza, selecționata similară a 
Ungariei. Iată componența lotu
lui: Cristian $i Windt — portari; 
Tilihoi, Stancu, Zahiu, Bărbules- 
cu, Agiu și Pîrvu — apărători; 
Augustin, Șoșu, G. Petcu (Ra
pid), irimescu și șt. Petcu (F.C. 
Constanța) — mijlocași; Cămăta
ru, Radu II, Vrînceanu și Teleș- 
pan — atacanți. Antrenorii lo
tului sînt Octavian Popescu și 
Constantin Deliu. Toți acești ju
cători se vor prezenta luni 8 
noiembrie, la ora 10, la stadio
nul F.C. Bihor din Oradea, ur
mînd ca marți lotul să efectueze 
un antrenament, după care se 
va face deplasarea, cu autocarul, 
spre Ungaria.

> Fi' ■

'ț~*

CANOTAJ ^T.AaDEictSPE. 

serie de sancțiuni împotriva unor spor
tivi și antrenori. Printre aceștia se ne 
mărâ următorii sportivi suspendați: lliie 
Oanțâ (Dinamo) — 2 ani ; Pavel 
Zagoni și Andrei Kapornyai (ambii de 
k» Steaua) nu vor putea participa Io 
nici o competiție internațională pînă 
la finele anului 1977 ; Angelica Cher- 
tic (Steaua) nu are drept de parti
cipare la întreceri internaționale pînă 
la 1 august 1977. Componenții echi
pajelor olimpice de 2 f.c., 8-4-1 (f)
și 4 rame f.c. (m) au primit avertis- 
ment scris. Antrenorii Dumitru Popa 
și Alexandru Aposteanu au fost des- 
tituiți de la conducerea lotului re
prezentativ, urmînd ca în următorul 
ciclu olimpic să activeze In cadrul 
cluburilor lor la grupe de începători. 
In sfîrșit, un număr de 9 antrenori 
de la secțiile de seniori șl 8 de la 
cele de juniori au fost sancționați cu 
avertisment pentru rezultate necores- 
punzâtoa>re în munca desfășurată. S-a 
stabilit ca transferările cu carantină 
să nu mai fie valabile pînă după 
J.O. din 1980.
HOCHE? TURUL I! din cadrul gru

pei valorice a Diviziei 
naționale A s-a încheiat luni pe 
patinoarul „23 August" din Capi
tală. Ultimele rezultate : Tîrnava 
Odorhei — Unirea Sf. Gheorghe 
5—3 ; Agronomia Cluj-Napoca — Li
ceul nr. 1 M. Ciuc 5—1, Sp. stud. 
ASE — Avîntul Gheorghieni 11—5. 
Clasament : 1. UNIREA 16 p, 2. Sp. 
stud.
4. Agronomia 
6. Liceul nr.1

TENIS 
DE MASA
Cluj-Napoca 
amiază în 
cu victoria

ASE 14 p. 3. 
' 9 P

5 p.
RESTANȚA IN DIVIZIA
A, jocul masculin din
tre Progresul și CSM 

s-o desfășurat lunii după 
Capitală. încheindu-se 

gazdelor Io scorul

Tîrnava
5. Avîntul 6 p,

10 p.

dionului Central s-au aflat 
proape 20 000 de spectatori, 
toate că partida a fost televizată 
în direct. Generosul public craio- 
vean îșl pierde însă din frumoa- 
sele-i intenții de a-și încuraja 
necontenit echipa din pricina 
unor grupuri restrînse de spec
tatori care — așa cum s-a întâm
plat și duminică — nu cunosc 
prevederile regulamentului, 
și-au manifestat vehement 
mulțumirea față 
cizii ale brigăzii de arbitri, 
referim la repetatele poziții _ 
ofsaid în care au fost surprinși 
atacanții craioveni (în special 
Marcu și Cămătaru). semnalizate 
corect de tușierii N. Suciu și V. 
Navroschi. decizii urmate de o 
cascadă de apostrofări tocmai din 
partea acelor cîțiva 
care 
tare 
joc.
tim ________ ____ _______ ___________
OFSAID NU TREBUIE SA FIE 
CONSIDERATĂ ÎN MOMENTUL 
ÎN CARE JUCĂTORUL ÎN CAU
ZĂ PRIMEȘTE MINGEA. CI NU
MAI ÎN CLIPA ÎN CARE MIN
GEA II ESTE TRANSMISĂ DE 
CĂTRE UNUL DINTRE COECHI
PIERI.

Oare acești spectatori consideră 
că astfel fac un serviciu echipei 
lor ? Dimpotrivă, fi-ecare interven
ție lipsită de obiectivitate duce 
la crearea unei stări de tensiune, 
care se răsfrînge negativ asupra 
jocului echipei craiovene. așa 
cum. de altfel, s-a întâmplat și 
In meciul cu F.C. Bihor. (Gh. Ne.)

de unele

nu știu să dea 
exactă poziției 

Ne permitem să 
acestora că POZIȚIA

a- 
cu

dar 
ne- 
de- 
Ne 
de

spectatori 
o interpre- 
afară din 
le reamin- 

DE

ACTUALITĂȚI
• CONVOCAREA LOTURILOR 

REPREZENTATIVE. După cum 
Se știe, săptămîna viitoare lotu-

- rile reprezentative A, B și de 
tineret au în program noi întâlniri 
internaționale. Lotul A (convocat 
pentru duminică seara la sediul 
federației de specialitate) va e- 
volua marți 9 noiembrie. 
Viena. în compania cunoscutei 
formații Admira Wacker (acțiune 
care vizează apropiatul meci ofi
cial cu reprezentativa Bulgariei, 
manșa a Il-a a finalei „Cupei 
Balcanice"), iar lotul B și de 
tineret vor susține miercuri 10 
noiembrie, la Szeksart si — res
pectiv — Nyregyhaza. partide cu 
reprezentativele similare ale Un
gariei. Jucătorii acestor din urmă 
două loturi sînt convocati luni 
dimineața.

la

• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită 
pe baza notelor acordate jucă
torilor. echipa etapei a 11-a a Di
viziei A se prezintă astfel : IO- 
NIȚA — VIȘAN, PALTINIȘAN, 
LUCACI, DELEANU — ROȘCA, 
LEAC. DEMBROVSCHI — SALA- 
JAN. DUMITRACHE. PETRESCU.

• AZI, LA PLOIEȘTI, PETRO
LUL — SELECȚIONATA STATU
LUI SAO PAULO. Pe stadionul 
Petrolul va avea loc azi. cu în
cepere de la ora 15. partida ami
cală dintre liderul autoritar al 
seriei I a Diviziei B și selecțio
nata statului Sao Paulo (Bra
zilia) .

. în seria a Il-a a 
divizii s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Sc.

Sc. sp. Craiova 
— Voi nța 

la feminin, Politehnica

de 9 ■ ■ 8, 
primei 
duminică 
tp. Rm. Vîlcea 
3—6 ți Dinamo Slatina 
Brașov 8—1 ' ' ' . ___
București — CSM lași 9—8 și Cons
tructorul Hunedoara — Sănătatea 
Drobeta Tr. Severin 15—2, la mas
culin.
TIR IN CADRUL CAMPIHATULU1 

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, 
la care au fost prezențl și trăgători 
de la C.S.U. Brașov, tinănil pis
tolar brașovean, F. Irimia a realizat in 
proba de aer comprimat 381 p. La 
seniori, proba a fost cîștigată de 
M. Roșea și D. luga, ambii cu cite 
380 p... • „CUPA JOIȚA" la talere 
a fost ciștigotă de I. Buzatu (Stea>ua) —40 - . -
(Unirea Joițo) —43 
Criteriul 
Popovicl 
și |. Ionică —93 t 
tegoria seniorilor _ _______
sâptâmînli se va desfășura la Foc
șani, concursul republican dotat cu 
„Cupa Vrancea".

t, la trap

juniorlilw 
(Olimpia)

LOTO
o noua

LA 7

și F. Alexandru
i t, la skeet, în 

mici, și Șt.
—47 t, la trap, 
la skeet, la ca-
• LA SFIRȘITUL

DERBY-UL CODAȘELOR. 
Echipele clasate pe ultimele 
două locuri ale seriei a Il-a, 
Șoimii Sibiu și Tehnometal 
București, ne-au dovedit dumi
nică, în confruntarea lor direc
tă găzduită de stadionul Laro- 
met din Capitală și încheiată 
cu scorul de 1—0 în favoarea 
gazdelor, că nu întîmplător se 
află pe aceste poziții codașe. E- 
voluția lor s-a situat la un ni
vel modest, sub cerințele divi
ziei secunde, greșelile de tot 
felul abundînd, iar ineficacita
tea dezisă de-abia spre finalul 
meciului (min. 83), printr-un 
singur gol, ce-i drept destul de 
spectaculos, Înscris de Vanea, 
cu capul, după o lovitură libe
ră. De altfel era și 
marcheze mai mult 
ile în care acțiunile 
erau de regulă duse 
o echipă, cît și de_______
doar de 1—2 jucători, pradă u- 
șoară pentru apărările adverse, 
în timp ce restul coechipierilor 
puneau mîinile în șolduri (semn 
de oboseală?!) și așteptau să 
vadă ce se întâmplă. Ocazii de 
gol s-au mai creat, totuși, de o 
parte și de alta, dar au fost 
ușor ratate.

Dacă în cazul echipei bucu- 
reștene pretențiile nu pot fi 
atît de mari, ea fiind nou pro
movată și încă lipsită de ex
periența necesară, cu totul sur
prinzătoare ne apare căderea 
vertiginoasă a formației sibie- 
ne. în care numai „veteranul" 
Mihăilă ne-a impresionat prin 
modul cum a luptat în teren.

Foarte bun și în acest meci ar
bitrajul fostului jucător Nicolae 
Raab, din Cîmpia Turzii. (C.F.).

greu 6ă se 
în condiți- 

de atac 
—• atât de 
cealaltă —

„OMUL" DE GOL. Cele cinci 
goluri ale întilnirii Voința 
București — F.C.M. Giurgiu 
(3—2) poartă „semnătura" a doi 
jucători : Danciu și, respectiv, 
Vasilache. Bucureșteanul Dan
ciu juca de obicei ca înaintaș 
central, dar de astă dată el a 
evoluat pe postul de mijlocaș 
ofensiv, avînd astfel la dispo
ziție spatii mai largi, de unde 
a participat cu regularitate la 
acțiunile de atac și finalizare a 
echipei sale. Toate cele trei 
goluri ale formației Voința au 
fost rodul unor acțiuni colec
tive, iar 
rul lor. 
Vasilache 
manentă 
ori s-a demarcat pe o parte și 
pe alta pentru ca ceilalți co
echipieri să poată străpunge

Danciu — rcalizato- 
La F.C.M. Giurgiu, 

a funcționat în per- 
ca „vîrf“, însă dese-

cldefensiva adversă, iar 
prezent la finalizare. ___
giuveanul Vasilache a fost la 
un pas de a marca trei goluri 
dar, în prima repriză, la sco
rul de 1—0 în favoarea Voin
ței, a executat slab un pe
nalty. Cu toate că a fost mar
cat de acest insucces, Vasilache 
a acționat bine în partea a 
doua a meciului, a înscris cele 
două goluri ale oaspeților, pri
mul — șut puternic de la apro
ximativ 16 m, al doilea — a 
reluat cu precizie, din careu, 
centrarea colegului l. 
ială. Am amintit de 
„jucători de gol" din 
întîlnire tocmai pentru 
balul nostru duce lipsă_ ____
menea realizatori. (P. VINTILA)

sa fio 
giur-

■Illi (.di t-U, 
său Spo- 

cci doi 
această 
că fot- 
de ase-

O REZERVA PRIMEȘTE... 
CARTONAȘ GALBEN ! Parti
da Ceahlăul — C.S.M. Suceava 
(scor 2—1), disputată duminică 
la P. Neamț, a oferit, în afa
ra unui joc destul de bun, cu 
reușite prestații tehnice și cî- 
teva lucruri care se cer a fi 
consemnate. Spre finalul pri
mei reprize s-a produs o scenă 
văzută din ce în ce mai rar 
pe terenurile noastre de sport: 
în acel 
mis un 
asupra 
Iosep.
(București), care a condus foar
te bine, a sancționat prompt 
infracțiunea comisă. Jucătorul 
sucevean a rămas întins pe 
gazon, așteptînd acordarea pri
melor îngrijiri. Meciul s-a în
trerupt. Pînă la venirea medi
cului, jucătorii de rezervă de 
la C.S.M. și cîtiva oameni de 
ordine s-au dus la jucătorul 
accidentat, pentru a-1 ridica de 
jos și a-1 scoate pe tușă. Dar 
portarul de rezervă al C.S.M.- 
ului, Voinea, a pătruns în te
ren și a inceput să imbrin- 
cească oamenii de ordine, fă- 
cînd el... ordine ! Drept răspla
tă pentru fapta comisă, cl și-a 
atras atît dezaprobarea publi
cului, cil și sanctionarea promp
tă cu un cartonaș galben. O a- 
titudine cu atît mai condam
nabilă dacă avem în vedere 
că Voinea nu este altul decît 
cel suspendat, în urmă cu a- 
proape doi ani. pe cind juca 
Ia S.C. Bacău. Se vede însă că 
nu a învătat nimic din lecția 
de atunci și nu a înțeles cum 
se cuvine hotărîrea de 
a suspendării Iui ! ! 
PĂPĂDIE).

minut — 44 — s-a co- 
fault obișnuit de joc 
înaintașului sucevean 

Arbitrul N. Păvălucă

ridicaro 
(Aurel

Meci restanță în seria a ll-a

OINAMfî ȘUTIM - SHAGIII ROȘII BRAȘOV 2-1 (1-0)
realizată de formația 

finalul întâlnirii dispu- 
au

Victorie 
locală în 
tată marți. Ambele echipe 
făcut risipă de energie. însă as
pectul spectacular a fost trecut 
pe planul secund. Terenul alu
necos a îngreunat controlul balo
nului. dar. totodată, jucătorii au 
apelat prea mult la neregulari- 
tăti și de aceea arbitrul Th. Ba- 
lanovici (București), care, de alt
fel. a condus bine, sanctionînd 
infracțiunile (28—25). a fractionat 
jocul. Dinamo a avut mai mult 
timp inițiativa, iar brașovenii au 
răspuns cu contraatacuri pericu
loase purtate de Gyorfi si Paras- 
chivescu. Steagul roșu a avut 
posibilitatea să deschidă scorul 
în min. 15. însă Pană a expediat 
balonul în bară, dintr-o lovitură 
liberă de la aproximativ 25 m. 
Tot după o lovitură liberă, dar

PARTIDE
• DINAMO BUCUREȘTI A EVO

LUAT LA RUSSE. Formația bucu- 
reșteană a jucat ieri după amiază 
la Russe, în compania echipei lo
cale de primă divizie, Dunav. Par
tida s-a încheiat cu utn 
de egalitate : 2—2 (1—1).

rezultat

• RAPID — VOINȚA BUCU
REȘTI 4—1 (2—0). Ieri, pe stadio
nul Giulești. Rapid a susținut un 
meci de verificare în compania 
divizionarei B Voința București, 
revelația seriei a n-a a actualu
lui campionat. Partida a plăcut 
celor aproximativ 2 000 de spec
tatori datorită ritmului viu în 
care s-a disputat, angajamentului 
celor două echipe. De altfel, an
trenorul I. Motroc remarca uti
litatea acestui joc. în care ad
versarul. pe un teren destul de

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TRAGERE LOTO 2 

NOIEMBRIE 1976
Organizată după aceeași for

mulă simplă șl avantajoasă tra
gerea Loto 2 de duminică 7 
noiembrie a.c. oferă mari sanse 
de cîștlg In autoturisme și pre
mii variate în bani.

Reamintim că premiile minime 
sînt de 100 și 200 lei. și se cîștigă 
cu 2 numere din 4 și cu 3 nu
mere din toate cele 12 numere 
extrase.

Printre cei mai recent! cîștigă-

tori Ia Loto 2 se numără parti
cipantul Aurel Matyas din 
Vîlcea care a obținut un 
mlu de 33.725 lei.

Marile cîștiguri . . _ .
gerile Loto 2 șînt o invitație de 
a participa cu cit mai multe va
riante la această nouă tragere.★

Tragerea Loto de mîlne are 
loc la București în sala Clubului 
Finanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 1745.

oferite de

in min.la poarta lui Adamache. __ ___
38, FRATILA II. a profitat de o 
intervenție defectuoasă a funda
șilor. și a șutat în plasă. După 
pauză. PARASCHIVESCU (min. 
57) a restabilit egalitatea ca. a- 
poi, gazdele să domine cu auto
ritate și, cu două minute înainte 
de fluierul final, să înscrie prin 
GUNGIU. după o lovitură de 
colț.

DINAMO : Stoica — Cotoșman* 
Ciocioană. Getngiu. Erdei — C. 
Pană, Florea, Manea — Min- 
cioagă. Frățilă II, Mart.inescu 
(min. 60 : Stanciu). STEAGUL 
ROȘU ; Adamache — Enache, 
Naghi, Pescaru, Sulea — Bucur, 
Cadar. C. Pană — C. Popescu 
(min. 84 : Anghel). Paraschivescu# 
Gyorfi (min. 63 : Micu).

V. POMPILIU

AMICALE
greu, i-a solicitat echipa, așa^ 
cum de altfel, iși propusese. Pen
tru Rapid golurile au fost în
scrise de M. Stelian. Neagu, Ron-, 
tea și D. Popescu. După ce în 
prima repriză antrenorii giuleșteni 
au folosit echipa de bază, la 
reluare au mal utilizat pe Cruce. 
Popa. Grigoraș și Nită.

• F.C. BRAlLA — CORVINUL 
HUNEDOARA 2—2 (1—0). Ieri
s-a disputat la Brăila partida a- 
micală dintre divizionara B din 
localitate și Corvinul Hunedoara, 
încheiată cu scorul de 2—2 (1—0). 
Pentru brăileni au înscris Staicu 
(min. 38) și Cristache (min. 55), 
iar pentru oaspeți Ologu (min. 
50) și Nicșa (min. 85). (I. BAL
TAG — coresp.)

Rm. 
pre-

tra-

Rezulfatele vor fi transmise în 
cursul serii la radio și televizi
une.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 3 NOIEMBRIE 1976

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
713.267 lei. Extragerea h î 33 M 8 
15 42 ; Extragerea a Ll-a : 9 14 18 
20 24.

aȘTlGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 31 OCTOMBRIE 1976. 
Categoria 1 (12 rezultate) t 19 va- 
rilante 10% a 6.232 lei : categoria 2 
(11 rezultate) t 65,50 varilante a 2.169 
lei ; categoria 3 (10 rezultate) : 716,50 
varkuite o 297 lei.



I „Cupa cupelor* la polo PE SCURT
I

PLENAREI C.C. Al P.C.R. I
(Urmare din pag. 1)

sum, plenara a stabilit, totoda
tă. să se ia în continuare noi 
măsuri pentru ca prevederile 
programului adoptat să se rea
lizeze integral.

Adoptarea de către plenară a 
programului de aprovizionare a 
populației pentru perioada de 
iarnă și prima parte a anului 
viitor reprezintă incă o dova
dă a consecvenței cu care 
partidul și statul nostru urmă
resc aplicarea in viață a mă
surilor stabilite de Congresul 
al XI-lea privind creșterea ne
încetată a nivelului de trai al 
întregului nostru popor, pe 
baza dezvoltării economico-so- 
ciale a țării.

Plenara stabilește ca Mi
nisterul Comerțului Interior, ce
lelalte ministere economice, 
consiliile populare să asigure 
aprovizionarea ritmică a popu
lației pe întreaga perioadă, să 
sporească gradul de civilizație 
în servirea populației.

4. în scopul înfăptuirii hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea 
partidului. Plenara C.C. 
P.C.R. a aprobat măsurile 
privire la crearea condițiilor 
trecere la reducerea duratei 
săptămînii de lucru. Realizarea 
acestui obiectiv se întemeiază 
pe folosirea cu eficiență spori
tă a bazei tehnico-materiale a 
societății noastre, pe utilizarea 
niai deplină a capacității de 
muncă și creație a clasei mun
citoare, țărănimii și intelectua
lității, a tuturor celor ce mun
cesc, pe perfecționarea continuă 
• organizării producției și a 
muncii, pe ridicarea nivelului 
general de pregătire a cadrelor.

Plenara a stabilit ca măsurile 
privind asigurarea condițiilor 
de trecere la reducerea duratei 
săptăminii de lucru să fie ex
perimentate, urmînd apoi ca 
propunerile de reducere să fie 
supuse spre aprobare Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român.

In legătură cu această acțiu
ne. Plenara a adoptat 
rîre care urmează să 
publicității.

5. Plenara C.C. al

mod

al 
al 
cu 
de

o Ilotă- 
fie dată

P.C.R. a 
stabilit să se introducă un nou 
sistem, simplificat, de impunere 
a retribuției, prin plata de că
tre Unitățile socialiste a unui 
impozit calculat la fondul to
tal de retribuire, în locul im
pozitului actual calculat pentru 
fiecare angajat în parte. în 
acest fel, odată cu simplificarea 
operațiilor de calcul, se creează 
posibilitatea ca oamenii mun
cii să cunoască mai bine drep
turile pe care Ie au de încasat

IMPORTANTE HOTARIRI
Lă Sfîrșitul Săptămînii trecu

te s-au desfășurat, la Paris, 
crările Congresului anual 
L.I.H.G. (forul internațional 
hocheiului pe gheață), prilej 
care au fost discutate 
chestiuni importante legate de 
activitatea competițională și 
organizatorică în acest sport. 
Federația noastră de specialita
te a fost reprezentată de Vasile 
Militarii, secretar al F.R.H. și 
de ing- Alexandru Teodorcscu, 
membru al Biroului federal, de 
la care am aflat unele din ul
timele hotărîri ale L.I.H.G.

Dintre acestea, cea mai im
portantă este aceea că progra
mul grupei A a C.M. (21 apri
lie — 8 mai 1977, la Viena) a
fost ușor modificat, schimbarea 
intervenită afectînd programul 
formației noastre. Pentru 25 a- 
prilie erau programate patru 
jocuri, iar în 26 aprilie era 
zi de odihnă. Pentru a satisface 
doleanța uneia din formații, 
care nu avea un răgaz regle
mentar de minimum 20 de ore 
între un joc și celălalt, s-a sta
bilit ea în ziua 
meciurile să fie astfel progra
mate : ora 17 : 
R.F.G. ; ora 20 : 
ROMÂNIA, iar î 
aprilie să se dispute _______
două întîlniri : ora 17 : S.U.A. 
— FINLANDA și ora 20 : CE
HOSLOVACIA — CANADA. în 
legătură cu programul viitoare
lor dispute internaționale, vom 
mai preciza că la C.E. de ju
niori, grupa A. cele 8 echipe 
participante au fost împărțite 
in două serii, din prima făcînd 
parte și selecționata României. 
C.E. are loc Ia Bremerhaven 
(1—10 aprilie), tinerii hocheiști 
români urmînd să joace astfel : 
la * aprilie cu Cehoslovacia, la

lu- 
al 
al 
cu 

unele

de 25 aprilie

SUEDIA — 
: U.R.S.S. — 
în ziua de 26 

celelalte

I

I
!
I
I
I

SEMIFINALA DE LA CLUJ-NAPOCA, 
PRINCIPALUL EVENIMENT SPORTIV

al sâptămînii
V»pentru activitatea prestată, mo

dul de determinare a venituri
lor pe care trebuie să le pri- 
jiy cască.

fi. Plenara C.C. al P.C.R. a sta
bilit desființarea impozitului pe 
veniturile agricole ale gospo
dăriilor populației și introduce
rea unui impozit fix pe hec
tar. Prin aceasta se urmărește 
Îmbunătățirea sistemului de 
așezare a impozitului agricol, 
ceea ce va duce și la sporirea 
producției in această ramură a 
economiei naționale.

Măsurile privind noul
de percepere a impozitelor ur
mează să fie supuse dezbaterii 
Conferinței Naționale a parti
dului.

7. Comitetul Central și Co
misia Centrală de Revizie au 
hotărit alegerea tovarășului Va- 
sile Vîlcu ea membru și preșe
dinte al Comisiei Centrale de 
Revizie și, în legătură cu 
aceasta, eliberarea sa din rin- 
dul membrilor Comitetului Cen
tral și ai 
Executiv al

Plenara 
tovarășului .. _ _____
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

Tovarășa Tamara Dobrin

Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R.
a hotărit alegerea 
Ion Dincă ca mem-

I
I
I
I
I

în cursul zilei de astăzi sînt 
așteptate să sosească la Cluj- 
Napoca echipele de 
no More 
Napoli și 
care împreună 
București, se vor întrece, de 
vineri și pînă duminică, în- 
tr-una din semifinalele „Cupei 
cupelor". Al doilea turneu se
mifinal, reunind formațiile 
Primorje Rijeka, Olimpiakos Pi
reu, Barcelonetta (Spania) și 
Den Robben (Olanda) este pro
gramat în localitatea iugoslavă 
Sibenik.

Toată atenția este îndreptată, 
firește, către întrecerile de la 
Cluj-Napoca — gazdele au fă
cut preparative speciale pentru 
ca turneul să se desfășoare în 
cele mai bune condiții — unde 
calificarea (două locuri) și-o 
dispută, fără excepție, toate

Varna,
M.G.U.

cu

polo Cer- 
Canottieri 
Moscova, 

Dinamo

marile favorite ale competiției.
Ultimele știri despre echipele 

participante. Dinamo s-a antre
nat marți și miercuri, iar an
trenorul A. Grințescu s-a de
clarat mulțumit de forma jucă
torilor săi. Canottieri, pregătită 
de F. Denerlein, de două ori 
finalistă a C.C.E., va aduce pe 
toți internaționalii săi : Scotti, 
Notarangelo, D’Angelo, Forte și 
D’Urso. La M.G.U. Moscova, 
ciștigătoare a C-C.E. în 1973, va 
fi prezentă toată „artileria 
grea“ ; Pușkarev, Dreval, Ro- 
manciuk, Msveniradze, Melni
kov, Tiscenco, oameni de bază 
ai „7“-lui U.R.S.S.

O veste de ultimă oră tra
gerea la sorți pentru orașul 
care va găzdui finala competi
ției va avea loc duminică. Ia 
Cluj-Napoca. Candidate : Cluj- 
Napoca și Sibcnik.

I
___ a 

fost trecută din rîndul membri
lor supleanți în rindul mem
brilor C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit îmbunătă
țirea componentei Comisiei 
ideologice a Comitetului Cen
tral al partidului.

★
Plenara și-a exprimat con

vingerea că, în spiritul impor
tantelor hotăriri adoptate în 
deplină unanimitate, organele și 
organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii 
patria noastră — români, 
ghiari, germani și de alte 
tionalităti — vor acționa 
fermitate și elan, cu întreaga 
lor capacitate și energie, pen
tru îndeplinirea exemplară a 
prevederilor planului pe anul 
1977. pentru realizarea, în cele 
mai bune condițiuni, 
plexului de măsuri 
creșterea bunăstării 
și spirituale, a gradului 
vilizație al poporului 
pentru transpunerea cu 
in viată a sarcinilor din 
niul activității ideologice, 
litice și cultural-educative, nen- 
tru înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R.. a 
Programului partidului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înain
tare a României spre comunism.

din 
ma
na- 

cu

a com- 
privind 

materiale 
de ci- 
nostru, 
succes 
dome- 

po-

LA CONGRESUL L.I.H.G
4 aprilie cu Finlanda și la 6 a- 
prilie cu R.F.G. în cealaltă se
rie sînt : U.R.S.S., Suedia, Po
lonia și Elveția. Turneul final 
este programat între 7 și 10 
aprilie.

La ambele competiții au fost 
invitați și arbitri români, unul 
la C.M. grupa A de la Viena și 
doi la C.E. de juniori de la 
Bremerhaven. De asemenea, un 
arbitru din țara noastră va fi 
delegat la „Turneul celor 6 na
țiuni”, competiție tradițională 
de juniori ce va avea loc 
sfîrșitul anului în Italia, 
Bolzano. Să mai menționăm 
la C.M. (grupele A și B), 
C.M. de tineret și la C.E. 
juniori se va aplica sistemul 

' -2 -J 3 cavaleri ai 
fluierului, unul la centru și doi
de arbitraj cu

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

la 
la 
că 
la 
de

de linie.
Alte hotărîri : Ia C.M. de la 

Viena se va juca cu pucuri fos
forescente ; Înainte de fiecare 
joc se va efectua un control al 
curburii lamei croselor și, înce
pând de anul viitor, fiecare pa
tinoar trebuie să aibă, dincolo 
de mantinele, o bordură de 
plastic inaltă, lateral — de 80 
cm, iar în spatele porților — 
de 160 cm. La propunerea de
legației noastre, pentru anul 
viitor se va organiza „Cupa 
mondială" cu participarea fina
listelor C.C.E. și ale Cupei 
Stanley din Canada.

CONCURS DE PATINAJ
MOSCOVA,

Sportivi din 
România. R.D. Germană. R.F. 
Germania. Ungaria. Polonia. Ce
hoslovacia șl U.R.S.S. au parti
cipat la un concurs de patinaj 
artistic desfășurat la Rostov pe

3 (Agerpres). —
Finlanda. Italia. 

R.D. Germană.

BOXERI ROMANI PESTE HOTARE 
LA TURNEE ÎN PAKISTAN Șl POLONIA

CICLISM e Freday Maertens a cîș- 
tigat criteriul internațional de la 
Gând, urmat de olandezul Jean Raas 
și francezul C. Sibil le. * Pe valodro- 
mul din GuandaJajara proba de urmă
rire individuală 
pistardu! polonei 
locul 2, _____  _
înaintea ultimelor 24 de ore, în cursa 
de șase zile de la Grenoble conduce 
perechea Patrick Sercu — Felice Gi- 
mondi.

HANDBAL • La Liege, în meci re
tur pentru „Cupa cupelor" (m), Pro
gres Seraing a învins cu 30—4 (12—4) 
formația engleză Brenwood. Handba- 
liștii belgieni s-au calificat pentru op
timile de finală.

RUGBY * Reprezentativa Australiei 
și-a continuat turneul în Franța, ju- 
cînd la Bourg-en-Bresse cu o selecțio
nată regională. Rug by știi australieni 
au cîștigot cu 25—7 (12—7). > Meci 
amical de tineret, la Parabiago : Ita
lia — Belgia 36—3 (20—3).

PATINAJ • „Trofeul Richmond", la 
Londra, a fost cîștigat de americana 
Barbie Smith (17 ani) 139,20 p.

ȘAH • Turneul de la Halle s-a 
încheiat cu victoria sovieticului |uri 
Balașov — 8V2 (din 13). Pe locurile 
următoare : Schmid (Polonia) 8 p și 
Malich (R.D.G.) — 7^2 P- Volodea
Vaisman (România) s-a clasat pe lo
cul 6, cu 6*/2 p. Concursul feminin a 
fost cîștiqat de Kozlovskaia (U.R.S.S.). 
cu IOV2 p (din 13 posibile), secundată 
de Hofmann “ '
mânca Lidia 
cu 7 p.

TENIS • 
Guerry 6—2, 
7—6, ‘ '
6— 3,
7— 6, 
dzi-ki 
man

a fost cîștigatâ de 
Czeslaw Lang. Pe 

bolivianul Edgar Cueto. >

(R.D.G.) — 10 p. Ro- 
Jicman s-a clasat a 6-a,

Connors —■
Taylor

Pitici — Betancourt 
Dillon — Morten

Federația de box amator din 
Pakistan organizează în perioa
da 7—14 noiembrie un turneu 
internațional de box consacrat 
centenarului fondatorului na
țiunii pakistaneze Quaid-e-A- 
zam. La turneul care se va 
desfășura în marele centru in
dustrial și comercial Karachi 
au fost invitați și 7 pugiliști 
români. Sub îndrumarea antre
norului Eustațiu Mărgărit vor 
face deplasarea trei boxeri con- 
sacrați : Simion Cuțov, Con
stantin Gruiescu și Ion Alexe, 
precum și 4 tineri pugiliști 
Dumitru Cipere (muscă). Ale
xandru Giurgiu (ușoară), Mar
cel Sîrba (mijlocie mică), și 
Francisc Luxemburger (semi
grea).

★
Miercuri a plecat în Polonia 

un grup de 6 tineri pugiliști : 
Dumitru Ivan, Ion Ignea, Ion 
Antone, Sorinei Ciurcă, Petre

I
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C. GRUIESCU

Stere și Bacica Ladislau — care 
vor participa la tradiționalul 
turneu rezervat tineretului, în 
orașul Bydgoszcz.

La Koln :
6—2 ; Zednik —

4—6, 6—3 ; ~
6—4 ; Va n
1—6, 6—4 ; Dupre — Niedzweî- 
6_ 2, 6—3. * La Tokio : Gor-

— Kata 6—2, 6—2 ; Krulevitz — 
Cahil 6—3, 6—4 ; Martin 
6—4, 7—6 ; Masters — 
6—1, 6—2 ; Fassbender 
6—2, 6—4. « |n „Cupa 
livia — Brazilia 4—1. • 
Marelui Premiu FILT : Ramirez . .
Dibbs 677 p, Orantes 661 p, Connors 
600 p, Solomon 536 p, Vllas 532 p, 
Fibak 497 p, Borg 480 p, Tanner 400 p. 
Pan at ta 370 p, Năstase 360 p etc. 
• In turneul feminin pentru Cupa 
Dewar, la Londra : Florența Mii’hai — 
Lindsday Beavan (Anglia) 6—2, 0—6,
6— 2 ; Virginia Wade — Virginia Ra
ziei 6—2, 6—4 ; Chris Evert — Florența 
Mihai 6—4, 6—0. In turneul mascu
lin : Orantes — Riessen 7—5, 6—4 ;
Ramirez — Lloyd 6—3, 6—3 ; Ashe — 
Moore 6—2, 6—4. > In finala de la 
Montevideo : Panatta — Vilas 7—6,'
3— 6, 6—2 ; pentru local 3 : Nâstase —■ 
Țlriac 5—7, 6—0, 6—1 • în turneul de 
la Tokio :
7— 5 ;
4— 6, 6—1 ;
6— 4. • In
— Pearson
7— 6, 5—7, 
6—2, 6—2 ;

TENIS DE MASĂ « în campionatele 
internaționale ale Belțzîei, în proba pe 
echipe victoria a revenit selecționate
lor Suediei : 3—0 cu R. F. Germania
— la masculin, și 3—0 cu Anglia — 
la feminin.

— McName 
Kronk 6—7, 
_ Letch ar 
Davis" : Bo- 
Clasamentul

743 p.

6—2,
6—1,
6—3, 
Pala

Stockton — Tezuko 
Rosewoli — El Strofei

Barazzutti .— Moyer 
turneul de la Koln :
6— 4, 6—2 ; Pecci — Estep
7— 5 ; Connors — Guerry 
Dibley — Spear 6—4. 6—-2.

ASEARA IN CUPELE EUROPENE
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din 

etapa a 2-a a Cupelor europene de fotbal. în 
prima coloană sînt trecute (între paranteze) 
rezultatele meciurilor din tur. Echipele caii* 
ficate sînt scrise cu litere groase. La scor ge
neral egal, pentru etapa următoare s-a 
cat formația care a marcat mai multe

califi- 
goluri

în deplasare. Etapa sferturilor de finală în 
C,C.E. și Cupa cupelor se va desfășura anul 
viitor, iar partidele din optimile de finală ale 
Cupei U.E.F.A. vor avea loc anul acesta.

Iată rezultatele pe 
la închiderea ediției, 
vom publica celelalte

care le-am primit pînă 
în numărul 

rezultate.
de miine.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Dynamo Dresda
P.A.O.K. Salonic
PaMoseura

— Ferencvâros
— Dinamo Kiev
— F.C. Zurich

(0-1) 
(0-4) 
(0-2)

4-0
0—2
0—1

Honved Budapesta 
Videoton Sxekesf.
Steaua Roșie

CUPA CUPELOR

M.T.K. Budapesta (4-1) 0—0 Levski

CUPA U.EF.A.
— Sahtior Donețk
— Wacker Inrvsbr.
— Austria Salzburg

— Boa vis ba Porto

(0-3)
(1-1)
(1—2)

(1-3)

2-3
1—0
1—0

2-0

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI. în 
meciul Schalke 04 — Sportul 
studențesc, din turul al doilea 
al Cupei U.E.F.A., rezultatul era 
— după 45 de minute — de 
3—0 în favoarea fotbaliștilor 
vest-germani, prin punctele mar
cate de Bonghardti (min. 3) și 
K. Fischer (min. 15 și 24).

Iii meci de juniori:

UNGARIA - ROMANIA 2-2 (1-1)
La Tbroszentmiklos s-a des

fășurat ieri după-amiază meciul 
amical de fotbal dintre echipele 
de juniori ale Ungariei sl Româ
niei. Intîlnirea, care a avut loc 
în fața a peste 3 000 de specta
tori. s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—1). prin go
lurile marcate de Ignat (min. 10),

formațiași Goia (min. 60) pentru 
română, respectiv Csomany (min.
21) și Vincz.e (min. 50). Iată for
mația României : Mîndrilă — lo- 
niță,' Cîrîc (Albu). Hirmler. Cră
ciun — Solomon (Mihalache), 
Ignat, Popa — Petcu (Ancuțah 
Goia, Orac.

DE
ÎN PRELIMINARIILE C.M. (Zo

na africană), echipele Senega] și 
Togo au 
cea de a 
tru turul 
învins cu 
Leone.

terminat nedecis (1—1), 
doua caliificîndu-se pen- 
următor, iar Nigeria a 
6—2 selecționata Sierra

LA ROSTOV PE DON
Don. In competiția feminină in
dividuală. primele cinci locuri au 

.revenit sportivelor sovietice (în
vingătoare Ludmila Bakonina), 
iar ne locul sase s-a clasat 

. românca Doina Mitricică.

PRETUTINDENI
ANTRENORUL echipei Angliei, 

Don Revie a alcătuit o formație 
„sui generis* în meciul în care 
reprezentativa insulară a întîlnit 
selecționata Finlandei. Din for
mație au făcut parte nu mai pu
țin de 9 atacant! I Și. în ciuda 
acestei selecții, după cum se știe, 
englezii au învins doar cu 2—1 !

DUPĂ 13 etape. în campiona
tul U.R.S.S. conduce Torpedo 
Moscova 18 
Lvov 16 p 
15 p.

conduce
D. urmată de Karpatî 
și Dinamo Moscova

TÎNARUL 
cez Platini 
viturile libere, și ca dovadă în 
3 meciuri el a marcat tot atîtea 
goluri spectaculoase în întîlnirile

international fran- 
s-a specializat în lo-

cu Cehoslovacia. Danemarca si 
Bulgaria. Secretul ? El exersează 
extrem de mult loviturile de la 
16 m avînd în față 4—5 mane
chin! de cauciuc (inalți de 1,85 
m), care-i închid unghiurile ră
mase libere.

U.E.F.A. a ridicat suspendarea 
reprezentativei Tării Galilor dic
tată pentru incidentele oetrecute 
la Cardiff, in meciul cu 
Iugoslavia. Ca urmare. Țara 
Galilor poate participa la vii
toarea ediție a C.E.. cu con
diția să susțină meciurile pe te
ren propriu, la o distantă de cel 
puțin 250 km de Cardiff. In plus, 
federația Raleză a 1'ost amendată 
de U.E.F.A. cu 15 000 de franci 
elvețieni.
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