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în ziua de 4 noiembrie au 
început lucrările celei de-a IV-a 
sesiuni a legislaturii a VII-a a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au sa
lutat cu îndelungi și puternice 
aplauze sosirea în sală, în lo
jile oficiale, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășu
lui Manea Mănescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a tovarășilor 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ionită, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Popes
cu, Gheorghe Radulescu, Leonle 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț. Ștefan Voitec.

în sală se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii sint pre- 
zenți numeroși invitați — mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, 
conducători de instituții 
și organizații obștești, 
zentanți ai oamenilor 
personalități ale vieții 
științifice și artistice, 
români și corespondenți 
sei străine.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adu
nări Naționale.

Deputății și invitații au păs
trat un moment de reculegere 
în memoria deputatului Gheor
ghe Stoica, fost membru al 
Consiliului de Stat, încetat din 
viață in perioada dintre sesiuni.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, deputății au 
aprobat următoarea ordine 
zi a actualei sesiuni :

1. Validarea alegerii tovarășei 
Suzana Gâdea ca deputat 
circumscripția electorală nr. 
Suceava.

2. Eliberarea unui membru 
Consiliului de Stat.

3. Alegerea a doi membri 
Consiliul de Stat.

4. Depunerea jurămîntului 
credință și devotament față 
Republica Socialistă România 
de către unii deputați și mem
bri ai Consiliului de Stat.

5. Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1977.

6. Proiectul de lege 
adoptarea Bugetului de 
anul 1977.

7. Proiectul de lege

centrale 
repre- 

muncii, 
noastre 
ziariști 
ai pre-

de

în
1

al

în

de 
de

pentru 
stat pe

privind 
recrutarea și repartizarea forței 
de muncă.

8. Proiectul de lege 
încadrarea într-o muncă 
unor persoane apte de

9. Proiectul de lege

privind 
utilă a 
muncă, 
privind 

economia vînatului și vânătoarea.
10. Proiectul de lege privind 

organizarea producției de legume 
și cartofi, precum și valorificarea 
legumelor, cartofilor și fructelor.

11. Proiectul de lege privind

retribuirea muncii în unitățile 
agricole cooperatiste.

12. Proiectul de lege privind 
calitatea produselor.

13. Proiectele de legi pentru | 
aprobarea decretelor cu putere, I 
de lege emise de Consiliul de I 
Stat.

14. Modificări în componența 
unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale,

Trecîndu-se Ia ordinea de zi, 
deputății au votat validarea ale
gerii tovarășei Suzana Gâdea ca 
deputat în circumscripția elec
torală nr. 1 Suceava.

Marea Adunare Națională a eli
berat pe tovarășul Miu Dobrescu 
din calitatea de membru al Con
siliului de Stat, ca urmare a nu
mirii sale în funcția de președin
te al Consiliului Culturii și E- 
ducației Socialiste.

La propunerea 
Central al Partidului 
Român și Consiliului 
Frontului Unității 
deputății au ales ca 
Consiliului de Stat pe tovarășii 
Vasile Vîlcu și Gheorghe Tănasc.

Deputatul validat și noii mem
bri ai Consiliului de Stat 
depus jurămîntul de 
devotament față de 
Socialistă România.

Din împuternicirea 
tovarășul Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat Pro
iectul de Lege pentru adoptarea 
Planului național unic de dez
voltare economico-socială a Re
publicii Socialiste România pc 
anul 1977, iar tovarășul Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, 
Proiectul de Lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 
1977.

Din însărcinarea Biroului Per
manent al Consiliului Suprem al 
Dezvoltării Economice și Socia
le a României, tovarășul Gheor
ghe Oprea, vicepreședinte al 
Consiliului, a prezentat corapor- 
tul la cele două proiecte de 
legi.

La reluarea lucrărilor în șe
dința de după-amiază tovarășul 
Ilie Șalapa, președintele Comi
siei pentru industrie și activita
tea eeonomico-financiară a pre
zentat raportul comisiilor perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale care au avizat proiectele 
de lege pentru adoptarea pla
nului și bugetului pe anul 1977.

A început apoi dezbaterea 
generală asupra celor două 
proiecte de lege.

Au luat cuvîntul deputății 
Ion Dincă. Neculai Agachi, 
Adrian Stoica, Gheorghe Pană, 
Costin Radulescu, Eleonora Co- 
jocaru. Ludovic Fazekaș, Șer- 
ban Teodorescu, ~ ~
Paul Niculescu. 
Vasile Bumbăcea, Elena Floareș, 
Angelo Miculescu, Richard 
Winter și Bujor Almășan.

Lucrările sesiun i continuă azi.

Comitetului 
Comunist 

Național al 
Socialiste, 

membri ai

au 
credință și 
Republica

guvernului

Traian Popa, 
Ion Stănescu,
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AZI, PRIMELE JOCURI LA CLUJ NAPOCA

TURNEU SEMIFINAL IN „CUPA CUPELOR" LA POLO
DE VALOAREA UNEI VERITABILE FINALE

Dinamo București cu șase „olimpici" in formație • Primul derb'*:
Canottieri Napoli

Patru din cele 8 echipe care 
au mai rămas în cursă pentru 
a-și disputa „Cupa cupelor” 
se întilnesc, începînd de astăzi, 
în piscina acoperită din Cluj- 
Napoca. în joc — două locuri 
pentru turneul final. Două 
locuri, pentru care DINAMO 
București, M.G.U. Moscova și

M. G. U. Moscova
Pe drept cuvînt, turneul de 

la Cluj-Napoca poate fi consi
derat ca o veritabilă finală. 
Dinamo București, cu trei pre
zențe în finalele C.C.E., cu șase 
olimpici în alcătuirea formației 
sale (Spînu, Zamfirescu. Nasta
siu, Popescu, Rus și Râducanu), 
cu atuurile pe care le oferă

este cîștigătoare a unei grupe 
preliminare, neînvinsă 
tuala ediție. Cunoscutul 
nor Federico Denerlein 
cut parte din echipa 
oană olimpică în 1960) mizează 
mult pe viteza jucătorilor săi, 
pe jocul lor combina tiv în atac, 
calități care au dus „7“-lc n.a- 
poletan de două ori, 
acum, în finala C.C.E.

Așadar, trei favorite 
două locuri în turneul 
(26—28 noiembrie). Primul der
by este programat chiar astă- 
seară. cînd unul din cei doi 
arbitri neutri, Tsantas (Gre
cia) și Klisovîci (Iugoslavia), 
va chema la joc pe Canottieri 
și M.G-U., la ora 19.30. în des
chidere (18.30), favorita publi
cului, Dinamo București va în- 
tîlni pe Cerno More Varna (a. v.).

in ac- 
antre- 
(a fă- 
campi-

pînă

pcntru 
final

ECHIPA FRANȚEI
PENTRU MECIUL DE RUGBY

CU ROMANIA
intr-o atitudine

Adrian Nastasiu, unul dintre jucătorii de bază ai dinamoviștdor 
caracteristică

I
I
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Napoli, echipe cu 
carte de vizită, 

șanse aproxima- 
de a 4-a forma-

CANOTTIERI 
o remarcabilă 
candidează cu 
tiv egale. Cea 
ție participantă la turneu este
CERNO MORE Varna, în timp 
ce la Sibenik (unde se joacă a 
doua semifinală) sint reunite 
echipe de valoare mai scăzută : 
Primorje Rijeka, Olimpiakos 
Pireu (ambele întrecute la sco
ruri categorice de Dinamo, în 
preliminarii), Den Robben (O- 
landa) și Barcclonclta (Spa
nia).

FLUX Șl (mai ales) REFLUX
PE BAZELE SPORTIVE TIMIȘORENE

orice evoluție pe teren propriu 
are șanse evidente de a obține 
calificarea. „Dinamn — ne-a 
declarat arbitrul internațional 
Cornel Mărculescu, membru al 
comisiei tehnice de polo din 
cadrul F.I-N.A., dispune de un 
potențial care să-i permită să 
ne reprezinte cu cinste în a- 
ccastă prestigioasă competiție, 
Ia nivelul atins de polo-ul ro
mânesc (locul IV la J.O. de la 
Montreal) în ierarhia mondială. 
Dar pentru a-și valorifica șan
sele, toți jucătorii trebuie să se 
concentreze la maximum”.

Pregătiri speciale pentru a- 
cest turneu a făcut și M.G.U. 
Moscova, cîștigătoare a C.C.E. 
în 1973. Jucătorii săi nu au 
evoluat în dubla întilnire inter
națională Ungaria 
disputată zilele 
dapesta, astfel 
„Cupei Uniunii 
prezintă cu un 
condiții optime.
Dinamo, CanottieriLa sfîrșitul săptămînii trecu

te am întreprins un raid-an- 
chetâ „de sezon” prin cîteva 
baze sportive timișorene, în do
rința de a vedea cum sînt fo
losite 
sălile, 
și ce

Cel 
plexul 
nii“, o veritabilă perlă, 
tă. prin grija și ingeniozitatea 
forurilor locale, din trei vechi 
depozite. Se simte aici, în totul, 
mina gospodarului : curățenie, 
ordine și grijă pentru ca activi
tatea să se poată desfășura în 
condiții optime. Și sînt doar 
3 îngrijitoare...

însoțiți de șeful complexului, 
Adolf Holschwander, un vechi 
și cunoscut activist sportiv 
mișorean, ne-am oprit întîi 
sala de gimnastică. Dată 
folosință în ianuarie trecut, 
ceasta sală ar putea satisface 
pînă și cele mai mari exigen
țe, dispunînd nu numai de tot 
confortul necesar, ci și de o 
aparatură completă, pusă la 
dispoziție de federația de spe
cialitate. La ora raidului. în 
întreaga sală se afla o singură 
grupă (15 fetițe) a Școlii spor
tive Universitatea Timișoara, 
fapt care ne-a mirat. Interlocu
torul nostru 
plus, există și „ferestre” întregi 
în programul zilnic, în special 
între orele 12 și 14 și de la 20 
în sus. Nu se poate spune.

terenurile și. mai ales, 
cum sînt întreținute ele 
eficientă au.
dinții popas — la Com- 
sporliv „Circumvalațiu- 

răsări-

Caiaciștii și canoiștii Sc. sp. 
cupă

Universitatea Timișoara se preo- 
acum de pregătirea fizică. Aceasta le va asigura in sezonul 

următor o ameliorare a 'performanțelor

ne-a spus că, în

deci, 
și-ar 
orice 
treaga ei capacitate, părere cu 
care a fost de acord și șeful 
complexului. El ne-a spus, de 
altfel, că pentru acoperirea în
tregului program vor fi înfi
ințate curînd un centru de ini
țiere pentru copii și un centru 
de gimnastică de întreținere.

Alături de sala de gimnastică

că această sală, pe care 
dori-o orice secție sau 
club, este folosită Ia in-

află noul bazin acoperit, dat 
folosință chiar în

U.R.S.S., 
trecute la Bu
că deținătoarea 

Sovietice” se 
lot antrenat în 
Ca și M.G.U. și 

Napoli

PARIS, 4 
cadrul unei 
loc joi în orașul Agen, federa
ția de specialitate 
echipa 
care va întîlni la 14 noiembrie, 
la București, selecționata Ro
mâniei, în cadrul campionatului 
european. Iată numele celor 15 
titulari : Aguirre, Harize, Be- 
tranne, Sangalli. Averous, Pes- 
teil, Astre, Skrela, Bastiat. Ri
ves, Gasparotto, Chollcy, Papa- 
remborde, Paco, Vaquerin.

Rezervele echipei sînt : 
Swierczinski, August, Rousset, 
Fouroux, Badin și Droitecourt.

★

în afara acestui meci, 
rugbyul românesc și cel fran
cez se vor confrunta și la ni
velul selecționatelor universita
re. Jocul acestora este progra
mat la 13 noiembrie, pe stadio
nul Parcul copilului, de la ora 
14.30. Oaspeții francezi vor mai 
susține un meci, miercuri, la 
Iași, cu Politehnica.

(Agerpres). — In 
ședințe, care a avut

a alcătuit
de rugby a Franței

Divizia A la hochei

S.C. MIERCUREA

se 
în 
cestui an. Dispunînd 
loare, piscina este 
dar — din păcate — 
cient folosită. Cel puțin în mo
mentul sosirii noastre, se găsea 
acolo o singură grupă de stu-

cursul a- 
de 6 cu- 
excelentă 

tot insufi-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

MIERCUREA CIUC, 4 (prin 
telefon). — încercînd să reve
nim cu cîteva detalii în legă
tură cu prima confruntare de 
vîrf a hocheiului nostru, me
ciul Steaua — Dinamo, vom 
preciza că victoria categorică a 
formației Steaua (8—1), își are, 
în primul rînd, explicația in
forma bună manifestată de ju
cătorii acestei echipe, din rîn- 
durile căreia se remarcă verva 
liniilor de atac : Herghelegiu, 
Olcnici, Gheorghiu și Cazacu, 
Nistor, Mikioș, precum și a 
fundașilor Varga, Ioniță și Jus
tinian. Steaua a dominat catego
ric in primele două reprize, după 
care, în ultima parte, mulțumi
tă de rezultat (8—0 !) a slăbit 
alura, permițînd adversarilor să 
revină in atac și să înscrie go
lul de onoare, tocmai către 
sfîrșitul meciului (min. 58).

Dinamoviștii s-au prezentat 
foarte slab, cei doi portari 
(Iova și Șapovalov) primind go
luri parabile, iar atacanții ra- 
tînd cele cîteva situații de gol

de care au beneficiat. După 
felul în care a evoluat în acest 
meci. Dinamo București poate 
rata și locul II in clasament, 
pentru care luptă cu S. C. 
Miercurea Ciuc. Iată, de altfel, 
cum arată clasamentul înaintea 
partidelor de joi, care au inau
gurat returul turneului de Ia 
Miercurea Ciuc : 1- Steaua 6 p 
(36—6) ; 2. S.C. Miercurea Ciuc 
3 p (13—14) : 3. Dinamo Bucu
rești 3 p (13—15) ; 4. Dunărea 
Galați 0 p (4—31).

Joi după amiază au 
jocurile returului. în 
partidă. Steaua a învins 
narea Galați, cU 11—5 
3—1. 3—3), meciul vedetă opu- 
nind formațiile S. C. Miercu
rea Ciuc și Dinamo București. 
Victoria a revenit 
gazdă cu scorul de 
1—1, 2—2).

Vineri este zi de 
trecerile continuînd 
duminică.

V. PAȘCANU

început 
prima 

pe Du- 
(5-1,

formației
5—4 (2—1,

odihnă, în- 
sîmbătă și

— coreap.
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Educație prin muncă și pen
tru muncă ! Acest îndemn a- 
dresat tinerelor generații, menit 
să contribuie la formarea unor 
cetățeni temeinic pregătiți pen
tru viață, și-a găsit un larg 
ecou și în rîndul elevilor Șco
lii generale nr. 11 din munici
piul Baia Mare, atunci 
și-au fixat ca obiectiv 
struirea sălii de sport.

Se avea în vedere nu 
urgentarea lucrărilor ci și rea
lizarea unor substanțiale eco
nomii. Copiii, la chemarea or
ganizației de pionieri, au fost 
conștienți de misiunea ce le re
vine, și-au dat adeziunea la în
făptuirea obiectivului. Detașa
mentele, clasele, s-au constituit, 
prin rotație, săptămînal in e- 
chipe de lucru, profesorii diri- 
ginți. celelalte -cadre didactice 
au căpătat, tot prin rotație, ca
litatea de șefi de șantier.

Din luna martie a acestui 
an trecătorii obișnuiți sau oca
zionali prin cartierul Republicii 
au fost surprinși plăcut văzînd 
în incinta șantierului sălii de 
sport a Școlii generale nr. 11, 
alături de muncitori 
zeci și zeci de copii în 
cu căști de protecție 
de cauciuc, trebăluind 
din primele ore ale 
și pină la apusul soarelui. A 
fost săpată și s-a turnat funda
ția ; s-au descărcat și stivuit 
materialele de construcții; s-au 
ridicat cărămizile pe schele ; 
s-au turnat centurile de beton 
pentru stîlpii de susținere, par
doselile ; s-au săpat 
pentru lucrările de 
Toate aceste operații 
în exclusivitate de către elevii 
și profesorii școlii au însumat 
mii de ore de muncă, un efort 
uriaș de la care nimeni n-a 
făcut excepție !

Prof. Ilie Boloveschi, direc
tor-adjunct al școlii, coordona
torul activității desfășurate pe 
șantierul sălii de sport, cel care 
ne-a și prezentat acest succint 
istoric, se arată deplin satisfă-

cind 
con-

numai

calificați, 
salopete, 
și cisme 
de zor 
dimineții

canalele 
instalații, 
realiz-ate

BALCANIADA Df HAIIERL
DRÂGĂSANI

19 și 21 noiembrie, 
lungă absență, halte- 

truntași vor fi

din 
de hărnicia și 
îi solicităm să 
Are îndrep- 

„La o muncă 
amploare nu 

doar de cîțiva 
Evocă cu i 

omogenitatea 
Vil-a, a VHI-a, 
pe șantier în zilele de 
după cum a fost în- 
constate că mulți

cut de forța colectivului 
care face parte, 
ambiția copiilor, 
facă evidențieri, 
tățite rețineri.
de o asemenea 
poate fi vorba 
entuziaști". — 
bucurie 
clase (a 
II, veniți 
practică), 
cîntat să 
elevi au de pe acum aptitu
dini deosebite pentru munca 
practică (Ion Dragoș, Gheorghe 
Borotă, Alexandru Savași, Ion 
Munleanu, Călin Mureșan, Oc
tavian Toih, Ion Lazăr, Alexan
dru Vasiliu, Ion Gaigher). Prof. 
Boloveschi și profesorii mai
ștri Vasile Martin și Iosif Ba
yer, organizatori neobosiți ai 
echipelor de lucru, nutresc 
convingerea că totul va fi gata 
la termenul înscris în plan — 
30 noiembrie. încă un șut-..

Este totodată și convingerea 
președintelui comitetului de 
părinți, Vasile Pop, pentru care 
sala de sport (28,6 m X 15 m), 
a doua ce se construiește, în 
ultimii ani, în rîndul școlilor 
generale băimărene vrea să în
semne „cea mai bună școală a 
muncii, a efortului creator, de
pus de copii, pentru 
lor tot mai frumoasă 
plină de bucurii".

Da, copiii, elevii și

multă 
unor 

, anii

copilăria
Ș* mai

pionierii 
de la Școala generală nr. 11 din 
Baia Mare vor avea la sfîrșitul 
acestei luni o sală de sport. O 
sală de sănătate făcută de ei, 
pentru ei. O inițiativă și ,un 
efort colectiv care, fără să fie 
singular, depășește totuși obiș
nuitul... ,

Tiberiu STAMA

între 
după o 
rofilii noștri 
angrenați într-o competiție in
ternațională de amploare. Este 
vorba de Balcaniada de haltere, 
programată în orașul Drăgă- 
șani. în afara reprezentativei 
țării noastre la startul între
cerilor vor fi prezente echipele 
Bulgariei (cotată printre cele 
mai bune din lume). Iugosla
viei, Greciei și Turciei.

Orașul Drăgășani este pentru 
prima oară gazda unei între
ceri de haltere.

Antrenorul federal Lazăr Ba- 
roga, care a vizitat recent a- 
ceastă localitate, ne-a spus : 
„Sala de sport din Drăgășani 
eu o capacitate de peste 500 de 
locuri, va fi cu siguranță plină 
de spectatorii curioși să facă 
cunoștință cu un sport nou 
orașul lor. Nu ne indoim 
actuala ediție a Balcaniadei 
avea o reușită deplină".

in 
că 
va
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SE

bă-

In Divizia A
POLI

acela de la Pâris, 
pentru

noiembrie în orașul
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VOLEI

SPORTIVI ROMANI

Po~

FIIIX Șl (mai ales)
(Urmare din nan. 1)

DINAMO

titlului, de care a 
aproape la multe 

trecute ale campio-

municat 
C.J.E F.S.

săptămînii vi
să părăsească

ft 
un 

co

în ring 
și-a anunțat retra- 

lui

o echipă în prima divizie...

se- 
oe- 
fe-

înșirate pe 
trebuit să fie 
că sezonul

ce
din activitate I) a 
Nedelcea — la categoria 
Se pun speranțe și în

de la Box-Club

Mese de tenis care zac în așteptarea jucătorilor. Poate și din 
acest motiv Timișoara nu are

PREGĂTIRI INTENSE LA REȘIȚA,

de la du- 
v ^tiarelor și 

a instalațiilor 
aceste lucruri

CLUJ-NAPOCA, BRA1LA SI BUCUREȘTI
în majoritatea secțiilor de 

box se fac ultimele antrena
mente în vederea turneului fi
nal al campionatelor naționale 
individuale de box. Iată cîteva 
amănunte din Reșița. Brăila. 
Cluj-Napoca și București.

Județul Caraș-Severin va 
prezent la turneul final cu 
număr de 15 boxeri — ne-a

prim-vicepreședintele 
Ilie Pătruieă. Spor

tivii de Ia C.S.M. Reșița și Me
talul Bocșa au urmat un intens 
program de pregătire și speră 
ca Ia București să înregistreze 
rezultate bune. Ca o noutate 
subliniem reapariția 
(după 
gerea 
Pavel 
pană.
Al. Dobăieș (cocoș), C. Nap (se- 
miușoară), V. Sîrbu (ușoară), 
I. Fuicu și I. Sala (semimijlo- 
cie). I. Mocanu (mijlocie mică) 
și C. Văran (semigrea).

Antrenorul Iosif Mihalik de 
la A.S.A. CIuj-Napoca vine la 
București cu un grup de pu- 
giliști dornici de afirmare, din
tre care — are convingerea — 
Mihai Donciu (cocoș) nu se va 
mulțumi decît cu treapta cea 
mai înaltă a podiului de pre
miere. Șanse se acordă și lui 
Ion Miron (mijlocie mică), des
pre care se spune că a făcut 
însemnate progrese pe plan 
tehnico-tactic. „Veteranul" Va- 
sile Kiss (cocoș) încearcă, din 
nou, asaltul 
fost foarte 
din edițiile 
natelor.

Sportivii

Brăila s-au pregătit cu multă 
atenție în vederea evenimentu
lui pugilistic de săptămîna vii
toare — ne-a spus antrenorul 
Ion Zlătaru. Ei vor încerca, la 
această ediție a campionatelor 
naționale, să cucerească două 
titluri prin Niță Robii (muscă) 
și Costică Dafinoiu (semigrea), 
dar — după cum a precizat in
terlocutorul nostru — ei pregă
tesc și alte surprize. Iată cei
lalți reprezentanți ai B.C. 
Brăila : E. Coman (semimuscă), 
Gh. Marinei și M. Ivanciu (co
coș), Gh. Roșea (pană), Gh. 
Roman (semiușoară), E. Stoica 
(ușoară), T. David și N. Nichi- 
iov (semimijlocie), C. Ciochină 
(mijlocie mică) și I. Răducu 
(mijlocie).

Prof. Dragoș lladârcă, șeful 
compartimentului sport din 
UCECOM, ne-a vorbit despre 
ultimele pregătiri ale pugiliș- 
tilor de la Voința, Sportivii de 
la secțiile din întreaga tară au 
urmat, zilele acestea, un pro
gram comun de antrenament în 
București. Antrenorii Eugen 
Douda, Mihai Nicolau și Ti- 
mofte Pogoceaș au sub supra
veghere un lot numeros de 
boxeri cu care speră să obțină 
rezultate mulțumitoare la a- 
propiata confruntare a celor 
mai buni pugiliști din țară. 
Printre aceștia se vor număra, 
cu siguranță, AI. Turci (semi
muscă) — campionul ultime
lor două ediții, Șt. Băiatu 
(muscă) — și el fost campion, 
Tr, Ruja și I. Sandor (semi
ușoară). M. Teofil și C. Dumi
trescu (semimijlocie).

Paul IOVAN

ACELE 3 ORE, DAR

ACTUALITĂȚI DIN
• Tn campionatele Diviziei A de 

volei s-au disputat cinci etape- 
Iată configurația clasamentelor :

FEMININ
1. PENICILINA 5 5 0 15: 0 10
2. Rapid 5 4 1 13: 5 9
3. Dinamo 5 4 1 12: 7 9
4. I.E.F.S. 5 4 1 12: 8 9
5. „U“ Craiova 5 4 2 12: 6 8
6. C.S.U. Galați 5 3 2 10: 8 8
7. Farul 5 2 3 9:10 7
8. Maratex B. M. 5 2 3 8:10 7
9. Știința Bc. 5 14 8:12 6

10. „U“ Timișoara 514 4:13 6
11. Ceahlăul P.N. 5 14 3:12 6
12. C.S.M. Sibiu 5 0 5 0:15 5

MASCULIN
1. DINAMO 5 5 0 15: 0 10
2. Explorări B.M. 5 5 0 15: 2 10
3. Steaua 5 4 1 12: 4 9
4. Politehnica Tm. 5 4 1 12:10 9
5. Rapid 5 3 3 13:11 9
6. Viitorul Bc. 5 3 2 11:10 8
7. Tractorul Bv. 6 2 4 7:12 8
8. Constructorul Br. 5 2 3 8:12 7
9. Delta 5 14 6:12 6

10. C.S.U. Galați 5 14 6:12 6
11. „U“ Craiova 5 14 5:12 6
12. Petrolul PI. 5 0 5 2:15 5

de control. 
va

* Trecînd normele 
echipa feminină C.S.M. Sibiu 
susține. începînd din etapa a Vl-a, 
partidele dim programul eompeti- 
țio-nal.
• A fost stabilită componența 

loturilor naționale :
MASCULIN : lotul național lăr

git : Oros, Dumănoiu, Tutov-an,

Păușescu, G. Enescu, R. Dan. 
Vrincuț, C. Popescu (Dinamo), P 
lonescu, Maoavei, Manole (Stea
ua), Corcheș, Ignișka, Cîmpeanu 
(,,U“ Cluj-Napoca), Gîrleanu, Lu- 
kacs („U" Timișoara), A. lor, 
(Viitorul), Mițu (Progresul). Ro- 
șioru (Șc. sp. P. Neamț). Sîrbu 
(Șc sp. Rm. Sărat), Pustiu (Trac
torul). Căta (Șc. sp. Timișoara). 
Săniuță (Lie. M, Viteazu Ploiești)
— media de vîrstă 20 ani. me
dia de înălțime 1.94 m ; lotul na
țional pentru 1977 : Oros, Dumă
noiu, Tutovan, Păușescu, P. Iones- 
eu, Gîrleanu. Macavei, Manole, G. 
Enescu, Corcheș, Ignișka, Lukacs, 
A. Ion, Udișteanu, Pop. Arbuzov 
Antonescu, Chiș, Preda, Vrîncuț. 
D. Radu, Mîțu (media de vîrstă
— 23 ani. media de înălțime — 
1.93 m) ; antrenori : G. Eremia. 
C. Bengeanu, medic : P. Bendiu.

FEMININ : lotul național t»<-git ; 
Constanța Bălășoiu, ioana Șiclo- 
van, Rodica Cilibiu (Rapid). Vic
toria Banciu, irina Petculeț, Paula 
Cazangiu. Eugenia Mllencu (Di
namo). Liliana Pașca (,.U“ Cra
iova). carmen Puiu, Victoria Geor
gescu (I.E.F.S.), Doina Rusu, Ma
ria Obreja (C.S.U. Galați), Maria 
Rusu, Emilia Cernega („U" Timi-

șoara), Mihaela Pricep, Merilena 
Grigoraș (Știința Bacău), Geor- 
geta Popescu, Kate Tcacenco (Pe
nicilina), Luiza Malezian (Farul), 
Dana Nicolaescu, Anelise Bo-ltres 
(Șc. sp. Brașov). Lia Catarig (,,U“ 
CIuj-Napoca), Mioara Bistriceanu, 
Anca Olteanu. Elena Cordun (Șc. 
sp. P. Neamț), camelia Tomeci, 
Maria Mititeii: (Lie. M. Viteazu 
Ploiești), Gulniza GelU (Șc. sp. 
Medgidia), Eugenia Marou (Șc. sp. 
Deva), Daniela Roșea (Șc. sp. Ti
mișoara) — media de vîrstă 19 ani, 
media de înălțime 1,77 m ; lotul 
național pentru 1977 : Venera Hof
fman. Irina Petculeț, Paula Cazan
giu, Emilia stoian. Constanța Bă- 
lășoiu, Ioana Șiclovan, Rodica Ci- 
libiu. Carmen Puiu, Victoria Geor
gescu, Maria Enache, Liliana 
Pașca. Nadia Sava, Doina Rusu, 
Maria Obreja. Maria Antonescu, 
Mihaela Pricop, Georgeta Popes
cu, Mariana Ivanov (media de 
vîrstă 23 ani, media de înălțime 
1,78) ; antrenori : Doina Ivănescu. 
Victor Surugiu, medic : Ecaterina 
Oros.

In anumite perioade de pregă
tire a loturilor vor fi convocați și 
antrenori ai căror jucători figu
rează intre cei selecționați.

...L-am văzut cu ochii 
mei pe Gerd Miiller ratînd 
un penalty I Chiar și in „re
luare", Gerd Miiller rata. 
Obsedați cum sîntem de pe- 
nalty-urile astea, contraper- 
formanța „băiatului” acela 
bătrin (în care mulți amid 
mofturoși văd un Dudu mai 
evoluat !) mi-a dat putere 
să privesc balonul în față 
cu mai mult spor și mai 
mult humor. Ca atare, după 
ratarea loviturii, Miiller a 
mai dat niște goluri și nu 
i s-au tăiat picioarele. Ra
tarea 
omul 
unei 
aduc 
nu zic brașoave, a 
dat cuiva opt (8) ! 
Mofturoșii 
spune 
lui Miiller 
nuă să 
meni" și 
departe, 
că mă
„golurile" lui, 

pomenile astea ca
re puse cap la cap 
rai de jucător. Nu 
uit „golul" lui de 
acum vreo 10 zile, de-ți ve
nea să mori de rîs. Cum 
„înțeapă” Miiller balonul in 
plasă mai rar, și dacă Dudu 
va ajunge să aibă simțul 
porții ca acest „pomanagiu", 
sint gata să-i iau apărarea 
în fața oricăror vorbe...

Mai „tare" decît Gerd a 
fost însă Astre, mijlocașul 
francezilor la grămadă, în 
meciul 
dat ca bibliografie 
ora de rugby prevăzută la 
14 
București. Foarte bine că ni 
s-a arătat ce le-au făcut 
francezii acestor australieni 
pe care, după primul test 
(18 doar la 15), marii spe
cialiști parizieni îi socoteau 
(în stilul lor inimitabil) „a- 
lergători de galop fără de 
pereche, buni săritori 
tăuși dați dracului la ne
voie. transportori de piane 
capabili insă să și execute 
gamele la pian”... Ca. după 
acest cîntec prea frumos, să 
urmeze aceste 5 eseuri la 0, 
în favoarea Franței. Invers 
decît scria presa, austra-

nu i-a tăiat cheful și 
a dat cu totul 4 goluri 
echipe care, dacă îmi 

bine aminte

vor 
că golurile 

conti- 
fie .,po- 

așa mai 
Recunosc 
topesc la 

La

REVELIONUL 1977
TOURING — A.C.R.
București, str. N. Beloiannis 27
Telefon : 13.42.60

TOURING — A.C.R. 
întreprindere de turism 

internațional automobilistic

ORGANIZEAZĂ

EXCURSII CU PETRECEREA REVELIONULUI
pe următoarele itinerarii

® R. S. CEHOSLOVACĂ, la Bratislava.
® R. P. UNGARA, la Budapesta.
• U.R.S.S., la Cernăuți, Chișinău, Odesa, Bălți, 

Tiraspol și Kiev.
Locurile sînt limitate.
Pentru informații și înscrieri adresați-vă din timp la 
toate filialele AUTOMOBIL CLUBULUI ROMÂN.

PUBLITURISM

denți ai Politehnicii.
ceau ora de educație fizică- Era 
normal să ne întrebăm — UN
DE SÎNT ÎNOTĂTORII TIMI
ȘORENI ?!

La sala de atletism n-am gă
sit NICI UN SPORTIV ! 
demn de reținut, sala 
MULTIFUNCȚIONALA, 
postind nu numai o pistă 
tică acoperită cu — - 
sectoare de 
prăjină), ci 
tru haltere 
de... 8 mese 
rile întinse.

Tovarășul 
spunea că 
primește zilnic 
sportivi, dar ni 
de crezut acest lucru cind pe 
parcursul unei singure orc — 
de vîrf — am numărat doar... 
30 !

Următorul popas — la tere
nul de handbal al A.S. Banatul 
din Timișoara, o frumoasă bază 
sportivă care tînjește. de ase
menea, după sportivi. Aflăm că 
respectiva asociație a purces la 
desființarea secției de handbal, 
odată cu retrogradarea echipei 
masculine din Divizia B. Așa 
că terenul a rămas în aștepta
rea nu știm cui în vreme ce, 
la numai cîteva sute de metri. 
A.S. 13 Decembrie, cu o echipă 
fruntașă în Divizia B (f), se 
chinuiește de multă vreme să-și 
amenajeze un teren cu resurse 
proprii. Poate v.a avea cineva 
inițiativa, eventual de la

atle-
„Coritan" și 

sărituri (inăllime și 
și podiumuri pen- 
și nu mai puțin 

de tenis, cu fileu- 
dar nefolositc I

Holschwander 
întregul complex 

circa 1000 de 
se parc greu

lienii 
deloc, 
să pric 
în grăi 
eseist p 
extremii 
cescu, 
mai la 
Skrela 
aș fi z 
rugby, 
minune 
ce să r 
de supr 
televiziu 
byștii... 
foarte 
cit 
mai

fac un 
pot să 

pe jos,

na Dana 
chei at ii

ochii m 
maraton
trecut re 
o sprinte 
ritat cu 
două vor
(dar și 3 
secunde !) 
trecut at 
fața ochi 
n-am ști 
bucur sa
în stadiu 
schimb. 
Ciocăltea 
admirabil 
— aceea 
tr-adevăr 
rămin sti
că nimeni 
la emisiui 
explice se 
acea
șahiștii 
prea copie 
extraordiru 
Și in șah 
spunem ai 
(ața marii 
Fotbalul ă

La începutul 
itoare urmează 
țara lotul de judo care va par
ticipa la Campionatele euro
pene rezervate tineretului și ju
niorilor (12—14, la Lodz — “ 
Ion ia).

După trei concursuri de 
lecție, necesare departajării 
lor mai în formă judoka, 
derația de specialitate a desem
nat sportivii care vor face de
plasarea la această importantă 
întrecere continentală. Este 
vorba despre Gheorghe Ccn-

LA C 
țiu și Ion 
Gabriel Si 
Marinescu
Ciocliir (pe 
Nicolae V 
Frăția și J 
van Szanto 
senoiu (pe
Lotul va fi 
rii Gheorg 
Pavelescu.
gației. prof 
cretarul F.

urmat

RFFIIIX PF BAZFIf SPORTIVE TIMISORFNL

CJEFS. ca la terenul de hand
bal Banatul să aibă acces și... 
HANDBALUL!

Bazele nautice 
malul Begăi ar fi 
pustii, mai ales
competițional intern luase sfir- 
șit. Dar. de la secțiile de caiac- 
canoe ale Șc. sp. Universitatea 
și Constructorul și pină la cele 
de canotaj de la Poli., Voința, 
CFR și, din nou, Șc. sp. Uni
versitatea treaba nu s-a termi
nat. E drept, la ordinea zilei 
se află acum pregătirea fizică, 
ieșirile pe apă fiind tot mai 
rare. Acest lucru nu poate jus
tifica, însă, condițiile improprii

de lucru, dintre care amintim 
lipsa totală a apei ■ 
șuri, șubrezenia 
igiena precară 
sanitare. Toate 
determină ca fluxul copiilor și 
studenților -la canotaj și caiac- 
canoe să se transforme în... re
flux I

Notăm, în încheiere, buna 
întreținere și mai ales activita
tea susținută de Ia bazele spor
tive Constructorul, Liceul 3 cu 
program de educație fizică și, 
firește, sala Olimpia. Bine ar 
fi ca peste tot. pe toate bazele 
sportive, treaba să meargă la 
fel...

se află în 
rea echipei 
terii riguros 
bine 
camj 
prcga 
mea, judok: 
Ia medalii 
gorii".

TIMIȘOAR 
Joi seară, 
localitate, s-a 
restantă, din 
bal itJflsculin 
Timișoara și 
Jocul a luai 
dinamoviștlloi 
(8—6). A fost 
luptă, foarte 
s-a trecut u 
de limitele ad 
Handbaliștii 
avut initiativi 
meciului, cînc 
13—12. Prlncii 
lițit 6 — Po: 
Arbitrii V. E 
Ene (Buzău) 
roșul dyi fini 

C.

Biletele de 
jul de fotbal 
pe stadionul , 
sul — Rapid 
studențesc) s- 
casele obi$ 
mîine se v 
agenția C.C.A 
nosport din p 
sitate, sediul 
tul Sporturilor 
pentru turneul 
l'ui național de
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CORTINĂ 1976

PESTE CUPA CAMPIONILOR

Și CEA A CUPELOR

PE TEME ACTUALE

DEPARTE DE FAZĂ,
DEPARTE DE ADEVĂR0 REALITATE DEVENITĂ LAITMOTIV...

Cu jocurile de miercuri sea
ra, Cupa Campionilor și Cupa 
Cupelor își încheie stagiunea 
de toamnă. Cupa U.E.F.A. (in 
cadrul căreia a jucat și Sportul 
studențesc, meciul de la Gel
senkirchen urmînd să fie co
mentat în ziarul nostru de mîi- 
ne) își continuă existența pe 
anul 1976 cu încă o manșă du
blă, în cursul lunii noiembrie.

Să ne oprim puțin asupra 
Cupei Campionilor, pentru că 
tabelul celor 16 combatante o- 
feră o constatare semnificativă. 
Cu o singură excepție (PSV 
Eindhoven — St. Etienne), due
lurile angajate s-au soldat cu 
victoria echipelor masive, a- 
dică cu victoria formațiilor care 
au putut pune pe gazon atuul 
unui plus de forță fizică. ta

spună
3 ore 

ncă 13 
ire. A 
• prin 
ă nici 

mă 
numai 
re. In 
Victor 
ienteze 
ie șah 
e in

elar 
lirarea 
it încă 
să ne 

ansabil

ARBITRII ETAPEI
DIVIZIEI A

Steaua — Sportul studențesc: 
F. Coloși ; C. Ioniță II și Gr. 
Angheluță (toți din București).

F.C. Argeș — F.C.M. Reșița : 
T. Balanovici ; D. Arndt (am
bii din Iași) și N. Georgescu 
(București).

Univ. Craiova — U.T.A. : M- 
Popescu; I. Urdea și Al. Voi- 
nea (toți din București).

actorie 
jslavi
ca să 

?le, în 
nan te ? 
ivagii...

JUDO
(58 kg), 
George 
Marian 
juniori, 
Mircea 

> kg), Ist- 
Ioan Ar
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antreno- 

i Cristian 
■ul dele- 
uraru, se- 
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vin după 
Stagiu de 
J^Traicrca 
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uite cate-
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i
Ia
),

I

Progresul — Rapid : C. Pe- 
trea ; T. Istrate și E. Svitlec 
(toți din București).

Politehnioa Timișoara — 
F.C.M. Galați : O. Streng (O- 
radea) ; T. Gaboș (Cluj-Napo- 
ca) și N. Raab (Cîmpia Tur- 
zii) — se dispută sîmbătă.

Jiul — S.C. Bacău : C. Szila- 
ghi ; G. Pop și V. Trifu (toți 
din Baia Mare).

F.C. Bihor — Dinamo : M. 
Moraru (Ploiești) ; 1. Boroș și 
V. Vîlcu (ambii din Timișoara).

F.C. Constanța — F.C. Corvi- 
nul : C. Bărbulescu ; C. Ignat 
și I. Roșoga (toți din Bucu
rești).

A.S.A. Tg. Mureș — Politeh
nica Iași : Gh. Vasilescu I ; C. 
Niculescu (ambii din Bucu
rești) și E. Voicu (Oltenița).

I
I
I
I

MARGINALII LA DIVIZIA NAȚIONALA DE JUNIORI

UN DERBY RATAT...
• Duminică, la Constanța se Intilnesc fruntașele campionatului

I
I
I
I

RA - 
I 13-14 
ti telefon), 
limpia din 
•at partida 
. <de hand- 
Pfiflitchnica 

București. 
:?u victoria 
il de 14—13 
lă de mare 
tă. în care 
iar dincolo 
regulament. 
Zîinamo au 
ătre finalul 

conduși cu 
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tiv Lieu* 8. 
•iești) și T. 
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I
I
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I
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ntru cupla- 
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t" (Progre-
— Sportul 
vînzare la 

•menea, de 
vînzare (la 
3 Loto-Pro-

Io Univer- 
și Io Pa la
turii bilete 
ampionatu-

I
I

Etapa a Xl-a a oferit celor ce 
urmăresc atent desfășurarea 
campionatului Diviziei națio
nale de juniori o mare surpriză, 
una dintre cele mai mari în
registrate pînă acum: victoria 
Sportului studențesc (cu 2—0). la 
Arad! Este prima victorie în cam
pionat a echipei bucureștene, la ac
tivul căreia nu se aflau, pînă du
minica trecută, decît două meciuri 
egale, în timp ce U.T.A. se a- 
nunța imbatabilă ne teren pro
priu ! ? De altfel, n-a fost singu
rul succes în deplasare. Alte 
patru echipe. F.C. Constanța. Po
litehnica Timișoara, Sport Club 
Bacău și Steaua, au reușit să 
cîștige la Reșița. București si 
Galați. „argumentând** în acest 
fel pretențiile lor pentru locurile 
fruntașe ale clasamentului. A 
fost etapa cu recordul de victorii 
în deplasare (5). una dintre a- 
cestea înregistrindu-se si în der- 
by-ul programat pe terenul II 
din complexul sportiv al clubu
lui din șoseaua Ștefan cel Mare. 
Dinamo (locul 3 și mult timp 
lider al întrecerii) a primit re
plica echipei Sport Club, una 
dintre cele mai puternice forma
ții ale campionatului. La ora în
ceperii meciului. în jurul tere
nului sc afla un mare număr de 
spectatori dornici să vadă jucînd 
cîteva din speranțele celor două 
cluburi. Dar. pe parcurs, deza
măgiți. s-au îndreptat spre tri
bunele stadionului pentru a aș
tepta apariția pe gazon a divizio
narelor A. Și intr-adevăr der- 
by-ul etapei a dezamăgit, a fost 
un meci oarecare. între două e- 
chipe parcă atunci adunate si 
trimise în teren. Multe minute 
în șir s-a jucat lent, bătrînește, 
A dezamăgit îndeosebi Chitaru, 
acest jucător în care Dinamo (și 
nu numai Dinamo) și-a pus mari 
speranțe, dar care, se pare, nu 
mai manifestă dorința de a fi. 
promovat printre titularii lide
rului primei noastre divizii, deși 
este înzestrat cu un mănunchi de 
calități pe care alți jucători nu 
le au. Sport Club a cîștigat in 
extremis (în min. 80) un meci 
care n-a fost derby, tot așa de 
bine ar fi putut cîștiga. însă, și 
dinamoviștii. aflâți mai mult 

acest final de stagiune. Dynamo 
Dresda a reușit să elimine o 
echipă mai tehnică (Ferencva- 
ros). F.C. Bruges a oprit cursa 
unei echipe tehnice prin defi
niție (Real Madrid). Bayern și 
Borussia au reușit eliminarea 
a două teamuri cu vechi tra
diții tehnice (Banik Ostrava și 
A.C. Torino). Nu trecem în a- 
ceastă categorie succesele lui 
Dinamo Kiev și F.C. Liverpool, 
deoarece ele au fost obținute 
în dauna unor formații mai 
puțin cotate (PAOK Salonic și 
Trabzonspor), cu toate că în 
în acest caz echipele învingă
toare sînt alcătuite din atleți 
foarte bine dotați.

Așadar, tabelul Cupei Cam
pionilor reușește să . ne ofere, 
dacă mai era nevoie, încă o 
sugestie în direcția evoluției 
fotbalului. Excepția de rigoare, 
cea a lui St. Etienne, este doar 
în parte excepție, deoarece o- 
landezii de la Eindhoven în
registrează un anume declin, 
iar St. Etienne, pe de altă 
parte, a reușit, în ultima vre
me, o circulație debordantă ti
pic latină, la baza căreia se 
află un plus de vitalitate, con
secința unei munci foarte in
tense, care a dorit și a reușit 
să depășească condiția atletică 
mai puțin avantajoasă a fot
baliștilor francezi.

Reprivind tabelul Cupei 
Campionilor, nu putem decît

PETROLUL - SELECȚIONATA STATULUI 
SAO PAULO l-ll (1-0)

PLOIEȘTI, 4 (prin telefon), 
în fața unei asistențe numeroa
se (aproximativ 20 000 de spec
tatori), liderul autoritar al se
riei I a Diviziei B a continuat 
bunele evoluții din campionat 
obținînd o frumoasă victorie 
asupra selecționatei statului Sao 
Paulo, la scorul de 1—0 (1—0). 
Fotbaliștii ploieșteni au fost 
superiori adversarului lor, care 
a făcut totul să nu părăsească

timp în ofensivă, el creîndu-și 
mai multe ocazii de a marca de
cît adversarii lor.

După meci, Nicolae Vătafu. an; 
trenorul echipei băcăuane își 
manifesta, firesc, bucuria pentru 
victoria obținută, subliniind. în 
același timp, lucid, calitatea slabă 
a jocului : „Echipa a fost mar
cată toată săptămîna de infrîn- 
gerea suferită pe teren propriu 
în fața Universității Craiova, 
după părerea mea una dintre 
cele mai dotate echipe din cam
pionat. Băieții și-au revenit deș
tul de greu, unii dintre ei consi- 
derîndu-se fără șansă în partida 
de azi, cu Dinamo, au abordat-o 
cu o teamă nejustificată și toate 
acestea și-au pus amprenta a; 
supra jocului. Aceste ultime două 
meciuri au fost, consider eu, ac
cidente în evoluția echipei. Pro
mitem pentru etapele următoare 
jocuri de calitate**.

O promisiune care ar trebui să 
fie onorată și de celelalte echipe 
aflate în competiție. Pentru că 
din păcate. pînă acum, foarte 
puține dintre ele au făcut.-o. Am 
mai spus-o și cu alte prilejuri : 
scopul acestui campionat este de 
a descoperi și aduce in atentia 
generală jucători cu reale cali
tăți. de a-i pregăti pentru eșa
loanele divizionare

Laurențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL

1. F.C. C-ȚA 11 8 1 2 27-13 17
2. Corvinul 11 6 4 1 22-10 16
3. S.C. Bacău 11 7 1 3 22- 6 15
4. Dinamo 11 6 2 3 10- 7 14
5. „Poli“ Tim. 11 6 2 3 13-10 14
G. Rapid 11 5 4 2 12-10 14
7. Univ. Craiova 11 5 3 3 18-11 13
8. A.S.A. Tg. M. 11 5 3 3 13-12 13
9. Polit. Iași 11 5 2 4 16-17 12

10. Steaua 11 5 1 5 13-15 11
11. U.T.A. 11 5 0 6 16-12 10
12. F.C. BihOî 11 4 2 5 14-15 10
13. F.C. Argeș 11 3 4 4 16-17 10
14. Progresul 11 4 1 6 11-18 9
15. F.C.M. Reșița 10 2 2 6 9-15 6
16. F.C.M. Galați 11 2 3 6 5-11 6
17. Sportul rfud. 10 1 2 7 8-20 4
18. Jiul 11 0 1 10 6-32 1

să regretăm încă o dată elimi
narea, în ultimă instanță, a 
Stelei, de către echipa belgiană 
F. C. Bruges. S-a pierdut, cu 
alte cuvinte, prilejul de a elimi
na, cu armele tehnicii, o echipă 
incomplet rodată fizic la startul 
competiției.

Lecția Cupei Campionilor 
este o invitație lipsită de echi
voc care sugerează echipelor 
noastre să pornească pe drumul 
fortificării generale, astfel in
cit iubitorii fotbalului să nu 
urmărească, cu detașare, tabe
lele turului II, așa cum s-a in- 
limplat in ediția actuală, ca 
și in cea trecută.

Se spune, in general, că fot
baliștii noștri au drept calități 
dominante îndemînarea și fan
tezia. Perfect de acord cu a- 
ceastă idee. Numai că a miza 
aproape exclusiv pe îndemînare 
este o armă cu două tăișuri, 
îndemînarea nesusținută de o 
pregătire atletică adecvată dă, 
în general, cîștig de cauză e- 
chipelor mai puternice din 
punct de vedere fizic. Ca și în 
box, e suficient ca adversarul 
să evite lupta de la distanță, 
pentru ca îndemînarea și fan
tezia să scadă la minimum, așa 
cum s-a întîmplat, în fața 
noastră, în meciurile susținute 
de A.C. Milan și F.C. Bruges, 
la București.

loan CHIRILA

terenul învins, jucînd obstruc
tionist, cu multe intrări nere
gulamentare. Din această cau
ză, jocul a fost deseori frag
mentat. Succesul ploieștenilor 
s-a profilat destul de repede, 
în minutul 7, cînd SIMACIU a 
șutat puternid de la 20 m, sur- 
prinzîndu-1 pe portarul Antonio, 
în continuare, echipa locală a 
atacat în permanență, pierzînd 
bune ocazii de majorare a sco
rului în min. 15 (Pisău), min. 
26 (Fl. Dumitrescu) și min. 27 
(Toporan). în prima repriză, 
oaspeții n-au făcut altceva de
cît să se apere, fără a-și crea 
nici măcar o ocazie mai peri
culoasă la poarta lui Constan
tin.

După pauză jocul a fost ceva 
mai echilibrat, perioadă de 
timp în care jucătorii brazilieni 
au făcut mari eforturi pentru 
a restabili egalitatea. Ei au 
avut o singură ocazie clară în 
min. 77 cînd Titica, singur în 
careu, a șutat la colț, dar Con
stantin a respins. Finalul în- 
tîlnirii a aparținut localnicilor 
care au ratat prin Simaciu (min. 
72) și State (min. 73).

Arbitrul Maximilian Popescu 
a condus formațiile : PETRO
LUL ; Constantin — Dumitres
cu, Ene, Sotir, Butufei — Ne- 
goiță, Simaciu, N. Florian (min. 
76 Manolache) — Pisău (min. 
55 State), Toporan. Fl. Dumi
trescu. SELECȚIONATA SAO 
PAULO : Antonio — Paulinho, 
Mauro, Ademir (min- 46 Nelsin- 
ho). Nelson — Carlos, Tatlnho 
(min. 46 Iauca), L. Wilson 
(min. 68 Sergio) — Titica, C. 
Wilson, Eloi.

Gh. NERTEA

DE LA
Analizînd situația contrac

tuală încă nereglementată. Co
legiul central al antrenorilor a 
hotărît ridicarea dreptului de a 
însoți și conduce echipa în 
teren, începind cu data de 7 
noiembrie a.c., antrenorilor de 
la următoarele echipe divizio
nare A : Sportul studențesc 
(Angelo Niculescu, Ion Voica 
și Mircea Rădulescu) ; U.T.A. 
(Alex. Dan) ; F.C.M. Galați 
(Viorel Tilmaciu, Gută Tănase 
și Mircea Greabu — ultimul 
neîntrunind nici condițiile ce
rute de regulament) ; Rapid 
(Ion Motroc) ; Jiul (Gh. Ene și 
Adrian Coșereanu) ; F.C. Bihor 
(Robert Cosmoc și Alex. Mu
tat ; Corvinul Hunedoara (Du
mitru Pătrașcu) ; Universita
tea Craiova (Const. Oțet) ; 
Spart club Bacău (D. Niculae- 
Nicușor și Nicolae Vătafu —

Semnalam, cu cîtva timp în 
urmă, o serie de erori de ar
bitraj care au dus la vicierea 
unoir rezultate, din cauza lipsei 
de colaborare în teren - dintre 
arbitrii de tușă și cei de cen
tru. Iată însă că ultimele două 
etape ale campionatului divi
zionar A ne-au oferit — din 
păcate — și alte exemple de 
apreciere greșită a unor situa
ții de joc și, de aici, decizii 
neconforme cu spiritul regula
mentului, care au contribuit di
rect la stabilirea scorului în 
cîteva partide. Ne referim la 
meciurile F.C. Argeș — Progre

Departe de fază și mascat de un jucător arădean, arbitrul 
Gh. Jucan nu putea vedea exact ce s-a întîmplat în careu la 
golul mult discutat înscris de Troi, in meciul Steaua — F.C. Bihor
sul, Steaua — F.C. Bihor, Cor- 
vinul Hunedoara — F.C. Argeș 
și F.C.M. Galați — Steaua. De 
astă-dată n-a mai fost vorba, 
în principal, de o ncconcordan- 
ță între cei trei arbitri, iar 
erorile n-au mai pornit de la 
margine spre centru. în toate 
aceste patru cazuri vina apar
ține exclusiv „centralilor” care, 
fie că au sancționat fără temei 
regulamentar situații normale 
de joc, fie că au tratat cu mare 
ușurință diverse infracțiuni — 
și unele și altele consumate în 
suprafața de pedeapsă —, și-au 
adus o nedorită contribuție la 
modificarea cursului firesc al 
întrecerilor respective. Cum se 
explică acest lucru sau, mai 
bine zis, ce a determinat, de 
fapt, comiterea unor astfel de 
erori grave de arbitraj ?

La o mai atentă analiză a 
ceea ce s-a întîmplat în fiecare 
caz in parte, concluzia care se 
desprinde — valabilă pentru 
toate cele patru meciuri mai 
sus menționate — este aceea 
că. de fiecare dată cînd s-a 
greșit în aprecierea unor faze

ACTUALITĂȚI
a LOTUL B PENTRU MECIUL CU 

UNGARIA. In vederea meciului ami
cal care va avea loc la 10 noiembrie, 
ha Szeksart, cu selecționata secundă 
a Ungariei a fost alcătuit lotul B al 
țării noastre. El are următoarea com
ponență : lordache și Albu — portari, 
Tânăsescu, Grigore, Ciugarin, Vigu și 
Lucuță — apărători : Cassai, Dobrău, 
Custov, Ștefănescu și O. lonescu — 
mijlocași ; Al. Moldovan, T. Zamfir, 
Roz nai și Dănilâ — atacanți. Toți 
acești jucători se vor prezenta luni 
8 noiembrie, la ora 12, la sediu! 
F.R.F

A DUMINICA, CUPLAJ PE STADIO
NUL „23 AUGUST". Partidele de Di
vizia A, programate duminică în Ca
pitală, se vor desfășura în cuplaj, pe 
stadionul ,,23 August", după cum ur
mează : Progresul — Rapid (ora 14) 
și Steaua — Sportul studențesc 
(ora 16).

F. R. F.
ultimul neîntrunind condițiile 
cerute de regulament).

De asemenea, aceeași inter
dicție se aplică și antrenorilor 
de la următoarele echipe di
vizionare B : C.S.U. Galați, Glo
ria Buzău, C.S.M. Borzești, 
Victoria Tecuci, Prahova Plo
iești, Relonul Săvinești, Olim
pia Rm. Sărat, Ceahlăul P. 
Neamț. Portul Constanta (Seria 
I) ; F.C.M. Giurgiu, Șoimii 
Sibiu, Metilul București, Di
namo Slatina, Chimica Tîrnă- 
veni, C.S. Tîrgoviște (Seria a 
Il-a) ; Rapid Arad, Mureșul 
Deva, Sticla Turda. Universita
tea și C.F.R. Cluj-Napoca, Ar
mătura Zalău, Minerul Lupeni, 
Victoria Călan, C.I.L. Sighet, 
C.F.R. Timișoara, Olimpia Satu 
Mare, Minerul Cavnic (Seria 
a III-a). 

de joc desfășurate în careu, ar
bitrii în cauză au fost surprinși 
departe sau defectuos plasați 
in raport cu locul acțiunii. In 
astfel de condiții, neputîndu-se 
vedea exact ceea ce s-a petre
cut în anumite momente im
portante ale jocului, deciziile 
luate au fost și ele departe sau 
chiar străine de adevăr. S-a 
mers, cum s-ar spune, „pc ghi
cite" sau în funcție dc criterii 
cu totul subiective (reacția ju
cătorilor echipei gazdă, a pu
blicului). Și, astfel, arbitri bine 
cotați, cu o remarcabilă practi
că competițională, ca M. Buzca,

C. Ghiță, T. Andrei și chiar 
mai tinărul Gh. Jucan s-au pus 
în neplăcuta situație de a acțio
na împotriva regulamentului, a 
adevărului însuși, influențind 
sau schimbînd — în unele ca
zuri — soarta unui meci.

Asemenea exemple — în ca
re arbitrii se găsesc. atunci 
cind trebuie să ia o decizie, 
departe de fază — nu sint, to
tuși, izolate. Noi le-am citat 
acum doar pe acelea in care, 
să recunoaștem. arbitrii au 
avut și neșansa de a se intîm- 
pla ceva deosebit atunci cind 
nu s-au aflat în apropierea lo
cului. în realitate, însă, cazu
rile în care jocul este condus 
„de la distanță” sînt mult mai 
frecvente, ceea ce trebuie să 
dea serios de gîndit și să inspi
re celor care răspund de acest 
foarte important resort al acti
vității fotbalistice — arbitrajul 
— măsuri corespunzătoare. A- 
ceasta presupune, printre alte
le. o deosebită atenție pregăti
rii fizice, în general, și pregă
tirii speciale pentru fiecare 
meci in parte, a tuturor arbi
trilor din loturile divizionare. 
Pentru că numai in acest fel ei 
se pot integra, cu adevărat, în 
ideea performanței, pe care 
sînt chemați să o slujească ală
turi de jucători si antrenori.

Mihai IONESCU

Loto-Pronosport informează
ULTIMELE ZILE PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA LOTO 2, DE DUMINICA 

1 NOIEMBRIE 1976

Vă reamintim că la tragerile Lo
to 2 se extrag 12 numere în 3 ex
trageri, dintr-un total dc 75 de 
numere.

Cîști-gurile se atribuie pe 6 cate
gorii, putindu-se obține premii in 
valoare fixă și numai cu 2 numere 
cîștigătoare, respectiv 100 lei.

Indiferent de cota jucată toate 
biletele au drept de participare la 
cele 3 extrageri. Autoturismele Da
cia 1300 se pot*obține în cadrul va
lorii unitare a câștigurilor de la 
orice categorie.

Procurați-vă chiar astăzi bilete.
★

Tragerea Loto de astăzi are loc 
la București in sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 17,45. Re
zultatele vor fi transmise în cursul 
serii la radio, și televiziune.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 29 OCTOMBRIE 1976

Extragerea I : cat. I : 2 variante 
25% a 38.120 lei ; cat. II : 5.85 a 
7.819 lei ; cat. III : 22,70 a 2.015 lei ; 
eat. IV :■ 25,80 a 1,773 lei ; eat. V : 
91.15 a 502 lei ; cat. VI : 142,20 a 
322 lei ; Extragerea a II-a cat. A : 
1 variantă 10% autoturism Dacia 
1300 ; cat. B : 3,65 a 10 595
lei ; cat. C. : 13,55 a 2.854 
lei ; cat. D : 18,95 a 2.041 lei : 
cat. E : 74 a 523 lei ; cat. F : 147.30 
a 263 lei : cat. X : 1.650,45 a 100 lei.

REPORT : Categoria A : 5.934 lei.
Cîștiguirile de categoria I în 

valoare de 38.120 lei au fost obți
nute de Boldizsar Melchior din 
Nădlac, județul Arad și Zaha- 
ri-a Dumitru din Medgidia, județul 
Constanța, Autoturismul Dacia 
1300 de ia categoria A a fost obți
nut de Săteanu Constantin din 
București.



Victorie de prestigiu în C. C. E. la baschet ASTĂZI, LA SALONIC

DINAMO -SINUOINE BOLOGNA 99-96
Evo'uînd aseară în sala Flo- 

rcasca, în meciul retur din 
grupa E a C.C.E., echipa de 
baschet Dinamo a repurtat un 
frumos succes, invingind pe 
campioana Italiei — Sinudyne 
Bologna — cu scorul de 99—96 
(52—41). în tur 68—77. Deși 
victoria nu influențează califi
carea în faza superioară a 
competiției (pentru care cele 
mai mari șanse le are Maccabi 
Tel Aviv). ea merită subliniată, 
deoarece a fost obținută în fața 
unei formații cu renume.

întrecerea a început în nota 
de netă superioritate a cam
pionilor României care, bazin- 
du-se pe acțiuni rapide și pe 
frecvență ridicată în aruncările 
de la distanță, și-au surprins 
adversarii și au reușit să punc
teze foarte precis (mai ales 
Diaconescu și Novac), încît in 
minutele 11 (37—21 și 39—23)
și 17 (47—31) cele 16 puncte
luate avans dădeau impresia 
că se va înregistra un succes 
comod. Dar nu a fost așa. deoa
rece oboseala manifestată de 
unii dinamoviști și-a pus am
prenta asupra tempoului jocu
lui. care a scăzut, ceea ce i-a 
favorizat pe oaspeți, mai lcnti. 
Aceștia, beneficiind permanent 
de aportul a trei jucători înalți 
(Serafini — 2.10 m. Villalta — 
2.04 m. Driscoll — 2.02 m) au 
dominat tot mai mult panou
rile. in repriza secundă con
ducătorul de joc Caglieris si-a 
intrat in mină și, treptat, di-

GIMNAȘTI ROMÂN? 
LA PEKIN

PEKIN 4 (Agerpres). — Joi 
la Pekin a început dubla întil- 
nire internațională prietenească 
de gimnastică dintre echipele de 
tineret ale R. P. Chineze și 
României. La întreceri au asis
tat peste 18 000 de spectatori.

COMPETIȚIILE CONTINENTALE AEE 1IANDBAIIIII 
ÎN FAZA OPTIMILOR DE FINALĂ

21 de echipe masculine și 18 
feminine au luat startul in cea 
de a XVI-a ediție a C.C.E. la 
handbal. Printre acestea se a- 
flă formații renumite în lumea 
handbalului : VfL Gummers
bach (RFG), Borac Banja Luka 
(Iugoslavia). T.S.K.A. Moscova, 
Steaua — lâ băieți, Spartak 
Kiev, Radnicki Belgrad, S.C. 
Leipzig, Vasas Budapesta, Uni
versitatea Timișoara — la fete.

în luna octombrie s-au con
sumat întrecerile primului tur 
preliminar. în care 4 formații 
au obținut calificări facile : 
Steaua 38—18 și 38—21 cu Duina 
Pallamano Triest. Grasshoppers 
Ziirich 18—12 șl 22—13 cu St. 
Maur (Franța), R.H. Bratislava 
30—9 și 28—12 cu Oberglas Barn- 
bach (Austria) și Dozsa Debre
țin 23—16 și 19—21 cu T.S.K.A. 
Sofia. Singura întrecere echi
librată a opus campioanei 
U.R.S.S. — T.S.K.A. Moscova, 
pe reprezentanta R.D. Germane 
— S.C. Leipzig. în formă bună, 
moscoviții au învins în ambele 

ferența a scăzut, iar în min. 
30 Sinudyne a egalat — 73—73 
iar apoi a luat conducerea 
(75—73, 77—73). Totuși, echipa 
antrenată de prof. Dan Nicu- 
lescu a avut resurse morale și 
fizice pentru a reveni si a cu
ceri o victorie meritată.

Au înscris : Novac 20. Nicu- 
lescu 20, Diaconescu 15. Popa 
15, Georgescu 10, Uglai 9, Ivas- 
ccnco 6, Braboveanu 4 pentru 
Dinamo, respectiv Serafini 25, 
Driscoll 23, Villalta 17, Ca- 
glieris 15 (toate în repriza se
cundă), Antonelli 14, Valenti 2.

Autoritar și corect arbitrajul 
prestat de H. Topuzoglu (Tur
cia) și V. Lazarov (Bulgaria).

D. STĂNCULESCU

CUPELE EUROPENE LA VOLEI 

DINAMO SI STEAUA (M) AU OCAZIA 
SĂ SE NUMERE PRINTRE FINALISTE

Sîmbătă se dă startul într-o 
nouă ediție a competițiilor eu
ropene de volei rezervate echi
pelor de club : Cupa campio
nilor și Cupa cupelor, la care 
vor participa și reprezentantele 
tării noastre. întrucît din cele 
4 echipe românești înscrise 
(Dinamo — fete și băieți, în 
C.C.E., Rapid — fete și Steaua 
— băieți, în Cupa cupelor) nu
mai Steaua este programată să 
joace la sfîrșitul acestei săptă- 
mini.

în Cupa cupelor, Steaua 
București întîlnește, duminică, 
și o săptămînă mai tîrziu, în 
preliminarii, pe Hapoel Haogen 
(Israel), după care — firește, 
în caz de victorie — urmează 
să întilnească pe D.H.G. Oden
se (Danemarca). în faza urmă
toare, însă, un adversar foarte 

meciuri cu 21—17 (la Moscova) 
și 21—19 (joc arbitrat de 
românii Sidea și Cîrligeanu).

Sortii au decis ca și în tu
rul doi, cel al optimilor de fi
nală, să putem urmări un veri
tabil derby al competiției, me
ciul dintre Borac Banja Luka, 
actuala deținătoare a trofeului, 
și T.S.K.A. Moscova. Aceasta 
în timp ce celelalte favorite, 
Steaua (cu H.C. Dudelange) sau 
VfL Gummersbach (cu Hapoel 
Rechovoth) par să nu aibă griji 
deosebite pentru continuarea 
cursei. Cîteva partide intere
sante : Calipso Alicante (Spa
nia) — Oppsal Oslo, Dozsa De
brețin — Fredericia (Dane
marca), finalista ediției trecute, 
și R.H. Bratislava — Gras
shoppers Ziirich. Șanse mari de 
calificare au H.C. Ystads (Sue
dia) și Slask Wroclaw în dis
putele cu Sittardia Sittard 
(Olanda) și. respectiv, Hafnarf- 
jardar Reykjavik.

Preliminariile competiției fe
minine au programat doar două

START IN CEA DE A VIII-A EDIȚIE
A CAMPIONATELOR BALCANICE DE GIMNASTICĂ

SALONIC, 4 (prin telefon). 
Vineri seară, la ora 19, se va 
da startul întrecerilor celei de 
a VIII-a ediții a Campionate
lor balcanice de gimnastică. A- 
ceastă competiție, dominată în 
mod constant la toate edițiile 
de sportivii români, este apre
ciată drept cea mai interesantă 
de pînă acum. Grecia găzduiește 
pentru prima dată concursul 
celor mai buni gimnaști din 
Balcani, după ce Bulgaria de 
trei ori, România și Iugoslavia 
de cîte două ori au fost, la rîn- 
dui lor, gazde ale întrecerilor. 
Deși sînt lipsiți de experiență, 

puternic : Plomien Sosnowicc. 
în Cupa campionilor figurea

ză 24 de echipe. Dinamo 
București nu a fost programată 
în preliminarii, ea urmînd să 
întilnească însă în faza urmă
toare pe campioana Cehoslova
ciei, Dukla Liberec, un adver
sar puternic. în rîndul căreia 
activează cîțiva voleibaliști va
loroși. în cazul în care Di
namo va depăși pe campioana 
Cehoslovaciei, în dubla con
fruntare care va avea loc în 
a doua decadă a lunii decem
brie, echipa antrenată de Geor
ge Eremia va întilni, în prima 
jumătate a lunii ianuarie, mai 
mult ca sigur pe S.C. Leipzig. 
Acest meci va decide partici
panta la turneul final al com
petiției, programat în fe
bruarie.

întreceri : Spartak Kiev — 
AZS Wroclaw 25—11 și 18—15 
și Start Bratislava — Eintracht 
Minden (RFG) 18—8 și 14—13. 
în „optimi", toate echipele care 
vizează finala au misiuni 
ușoare : S.C. LEIPZIG cu Me- 
din Saragosa. „U“ TIMIȘOARA 
cu P.U.C. Paris. SPARTAK 
KIEV cu FIF Copenhaga, RAD
NICKI BELGRAD cu Fram 
Reykjavik și VASAS BUDA
PESTA cu TSKA Sofia. Cele
lalte meciuri opun în general 
formații fată șansa să suprave- 
tuiască fazele superioare : Po- 
lisens Stockholm — Vestar 
Oslo, Bruehl St. Gallen (Elve
ția) — Idel dellas den Haag 
(Olanda) și Admira Viena — 
Start Bratislava. Toate aceste 
partide vor trebui să se joace 
pînă la 16 decembrie. Tragerea 
la sorți pentru sferturile de fi
nală va avea loc la 18 decem
brie. (a.v.) 

organizatorii fac eforturi re
marcabile pentru ca totul să 
iasă cît mai bine. Cea mai mare 
problemă pe care o au de re
zolvat este cea a locurilor. Pa
latul sporturilor, cu 8000 de 
locuri, se dovedește neîncăpă- 
tor față de solicitările de bilete 
și necesită rînduri suplimentare 
de scaune...

Presa, radioul și televiziunea 
continuă să plaseze în centrul 
atenției echipele României. Na
dia Comăneci este aplaudată 
peste tot, chiar și pe stradă, 
de numeroși simpatizanți, ală
turi de ea întreaga echipă a 
României captind interesul pu
blicului.

în cursul zilei de joi, toate 
delegațiile țărilor participante 
— România, Bulgaria, Iugosla
via și Grecia — au fost primite 
la primăria orașului Salonic, 
unde gimnaștii noștri au fost 
înconjurați, din nou, cu multă 
căldură.

După antrenamentele efec
tuate dimineața și seara, antre
norii echipelor noastre au sta
bilit componența garniturilor : 
Nadia Comăneci, Mariana Con-

ÎNAINTEA J. 0. OIN '80

MOSCOVA-UN ORAȘ AL SPORTURILOR
MOSCOVA, 4 (Agerpres). Ca

pitala Olimpiadei din anul 1980 
constituie un exemplu de 
transpunere în viață a idealu
rilor olimpice, deoarece fiecare 
al patrulea locuitor al marelui 
oraș își aduce aportul la acti
vitatea sportivă. în prezent, ca
pitala sovietică numără aproxi
mativ 1,5 milioane persoane 
care au participat regulat la 
competiții, iar în anul 1980 nu
mărul sportivilor va crește pină 
la 2 milioane.

Unul din factorii principali al 
extinderii sportului de masă va 
deveni organizarea de noi aso
ciații și cluburi sportive. în

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Campionatul european 

(formula „Grand Tourisme") a 
fost cîștigat de olandezul Toine 
Hezemans care a totalizat 100 p. 
în finală, pe circuitul de la Hoc
kenheim, victoria a revenit lui 
Toine Hezemans („Porsche Tur- 
bo“) cu o medie orară de 
173,400 km.

CICLISM • Cursa de sase zile 
de la Grenoble s-a încheiat cu 
victoria cuplului Bernard The- 
venet-Quenter Haritz.

IIOCHEI PE GHEAȚA • După 
zece etape în campionatul 
U.R.S.S. conduce T.S.K.A. Mos
cova cu 17 p, urmată de forma
țiile Dinamo Moscova — 15 p 
și Traktor Celiabinsk — 15 p. în 
derbyul etapei, echipele Dinamo 
Moscova și Spartak Moscova au 
terminat la egalitate : 4—4 (1—2,
3—1. 0—1).

NATAȚIE • Competiția de poîo 
de la Choisy (Franța) a revenit 
echipei locale Sporting Club, care 
a învins în finală cu 8—3 forma
ția olandeză A.S.V, Rotterdam. 

stantin, Marilena Neacșu, Anca 
Grigoraș, Gabriela Trușcă șl 
Gabi Gheorghiu — la feminin, 
Nicolae Oprescu, Ion Checicheș, 
Radu Branea, Mihai Borș, So
rin Cepoi și Liviu Maziliu — la 
masculin. Este incertă, totuși, 
participarea lui Cepoi, ușor ac
cidentat. în care caz el va fi 
înlocuit cu Aurelian Georgescu. 
România aliniază, deci, garni
turi deosebit de puternice, din 
care lipsesc doar Teodora Un- 
gureanu (aflată la Toronto) și 
Dan Grecu (decis să-și facă o 
reintrare cit mai bună după ac
cidentul suferit la Montreal. La 
gimnastică ritmică-modernă, 
țara noastră va fi reprezentată 
de trio-ul Doina Păltineanu, 
Mihaela Tîrnoveanu și Rodica 
Mazilu.

După ședința tehnică s-a sta
bilit în amănunt programul în
trecerilor, care prevăd numai 
exerciții liber alese : VINERI 
— băieții, SÎMBATA — fetele 
de la gimnastică sportivă și 
cele de la gimnastică ritmică- 
modernă : DUMINICA — fina
lele pe aparate.

Constantin MACOVE1

prezent, funcționează la Mosco
va. 130 de cluburi, care au la 
dispoziție 61 stadioane, 37 ba
zine de înot, aproximativ 1500 
de săli și 350 de terenuri de 
fotbal. Fără a socoti obiectivele 
ce vor fi construite special pen
tru Olimpiadă, sportivii din 
Moscova vor avea pînă atunci, 
in plus, 19 stadioane și 200 
de săli.

Tinerii moscoviți pot practica 
aproximativ 30 de ramuri spor
tive în cadrul unui număr de 
172 școli speciale pentru copii 
și tineret. Majoritatea campio
nilor mondiali și europeni din 
capitală și-au început cariera 
sportivă în aceste școli.

RUGBY • Selecționata Austra
liei a întâlnit joi la Milano repre
zentativa Italiei. întîlnirea s-a în
cheiat cu scorul de 16—15 în fa
voarea rugbyștilor australieni.

TENIS • La Sao Paulo. Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—2. 6—4 pe 
brazilianul Fernando Gentile. Alte 
rezullate : Vilas — Soares (Bra
zilia) 6—3. 6—4. Panatta — Goes 
(Brazilia) 6—2. 6—4. • în turul
II, „Cupa Dewar8 : Fibak — 
Bertolucci 6—7. 6—2, 7—6. Cox — 
Dibbs 7—5. 4—6. 6—1, Ramirez — 
Higueras 6—7, 6—2. 6—1. Oran-
tes — Bertram 6—2. 6—0. Fillol — 
Baftrick 6—1. 6—3 : femei : Vir
ginia Wade — Betty Stove 6—0. 
6—1. Rosemary Casals — Glynis 
Coles 6—1. 6—7. 6—0. • La To
kio : Tanner — Scanlon 6—3, 
6—0 ; Fairlie — Kamiwazumi 6—4, 
6—2 ; Stockton — Reid 4—6. 6—2, 
r—3 ; Masters — Carmichael 6—0, 
6—2 ; Kuki — Waltke 6—2. 6—2 ;

TENIS DE MASA » La Hand- 
lov (Cehoslovacia) în ..Cupa Li
gii europene" Cehoslovacia — Iu
goslavia 6—1.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

PETRU KUKI (l.f.f.S.) NEÎNVINS 
ÎN „CUPA ROMÂNIEI* LA FLORETĂ
într-o excelentă dispoziție de 

concurs. Petru Kuki (I.E.F.S.) a 
încheiat neînvins asalturile de 
floretă din cadrul ..Cupei Româ
niei". în turneul final : 5—0 la 
Alexiu, 5—1 la Ardeleanu și 
Tiu (!) și 5—3 la FI. Nicolae și 
Petruș. Kuki a demonstrat cu 
prisosință că reprezintă acum, 
la capătul unui an de activita
te competițională, floretistul nr. 
1 al țării.

Revelația probei de floretă a 
istituit-o, însă. Ștefan Alexiu, 

coieg de club cu Kuki, situat 
pe locul secund, cu 4 victorii 
(.5—3 la Petruș și 5—4. la Ar
deleanu. Tiu și Fi. Nicolae). 
Alexiu reprezintă pentru trăgă
torii mai tineri un exemplu de 
muncă și de dăruire, calități cu 
care și-a depășit adversari de 
primă mînă !

Locul 3 i-a revenit Tui Tudor 
Petruș (Steaua), cu 3 victorii, 
care a debutat convingător în 
finală, cu victorii la Țiu (5—4), 
Ardeleanu (5—3) și FI. Nicolae 

(5—4). în continuare, însă, el a 
evoluat inegal — slăbiciune mai 
veche — nereușind să-și con
tinue șirul victoriilor. Mihai 
Țiu (Steaua) a terminat pe lo
cui 4, cu două victorii (5—0 
la Ardeleanu și 5-—4 la FI. Ni
colae, după un asalt cu unele 
erori de arbitraj). Tenacele nos
tru floretist pare puțin obosit 
acum, la finele sezonului com- 
petițional. Pe locul 5, FI. Nico
lae (Steaua), cu o singură vic
torie (5—2 la Ardeleanu). dar 
care a lăsat impresia că dispu
ne de mult mai multe posibili
tăți. îi lipsește însă lucidi
tatea necesară în frazele decisi
ve. Ștefan Ardeleanu (Steaua) 
a încheiat plutonul finaliștilor, 
demonstrînd o bună tehnică, dar 
o totală lipsă de finalizare.

Ca surprize notăm „căderea" 
în eliminări directe a lui Bu- 
ricea și Cr. Dinu...

Vineri, proba feminină de flo
retă. (t.st.)

PRONOSTICURILE S-AU CONFIRMA T...
Meciurile de miercuri seara din codruț 

cupelor europene (jocuri retur din 
etapa a 2-a) au stabilit echipele Dro- 
movate în sferturile de finală ale 
C.C.E. și Cupa cupelor și pe cele ca
lificate in optimile de finala ale< 
Cupei U.E.F.A.

Dar sâ revenim cu unele amănunte, 
privind cele mai palpitante partide.

In C.C.E., la Dusseldorf, în meciul 
dintre Borussia Monchengladbach și 
A. C. Torino, cei 70 000 de spectatori 
au asistat la cîteva momente rar în- 
tîlnite : nu mai puțin de 3 jucători 
italieni au fost eliminați de pe teren 
de către arbitrul belgian Delcourt I 
$i totuși, scorul a rămas alb (0—0), 
pentru că în repriza secundă, nu mai 
puțin de 7 jucători s-au masat în pro
priul lor careu, închizînd toate unghiu
rile posibile I In min. 44 a fost eliminat 
Caporale (care în min. 4 mai primise 
un cartonaș galben), apoi în min. 68 
a fost exclus Zaccarelli (pentru un 
fault asupra lui Bonhof), pentru ca 
un minut mai tîrziu să fie expulzat și 
portarul Caste Mini, pentru lovirea ad
versarului. Apoi a intrat în poartă 
atacantul Graziani, care timp de peste 
20 de minute a aparat excelent (!) și 
iată că datorită victoriei din tur 
(2—1), formația vest-germană a obți
nut calificarea.

Cealaltă echipă vest-germană, Ba
yern Munchen a surclasat pe Banik 
Ostrava (5—0), după ce primul joc 
fusese pierdut de deținătorii titlului. 

Au marcat Gerd Muller (2), Rumme- 
ninge, Kapellmann și Thorstensson. De 
asemenea, trebuie consemnată victoria 
lui F. C. Bruges asupra lui Real Ma
drid, prin golurile marcate de Lefevr® 
și Cools, în prisma repriză.

in fi'ne, notabile sînt și victoriile ca
tegorice ale echipelor Dinamo Kiev, 
Dynamo Dresda și F. C. Liverpool, 
cîștigătoare cu scoruri categorice.

In Cupa cupelor, o singură surpriză 
prin proporția scorului : victoria Iul 
Anderlecht, la Istanbul cu Galatasaray 
(5—1), identic cu cel de la Bruxelles. 
Au marcat : Rensenbrinck 2, Haan, 
Ressel și Coeck, respectiv Gokmen.

in Cupa U.E.F.A. s-a înregistrat cea 
mai mare surpriză dun cele trei com
petiții. Eli-minarea lui Derby County 
de către A.E.K. Atena I O altă echipă 
engleză cu renume, Manchester Uni
ted, a părăsit competiția după înfrîn- 
gerea suferită (0—3) la Torino cu 
Juventus, unde autorii golurilor au fost 
Boninsegna (2) și Benetti. |n fine, o 
singură partidă a necesitat prelungiri 
și lovituri de la 11 m. Cea dintre 
R.W.D. Moîembeek și Wisla Cracovia. 
După 120 de minute scorul a fost egal 
(1—1) ca și în tur, după care, la pe- 
naltyuri, victoria a revenit belgienilor 
cu 5—4. Scor final 6—5.

lată rezultatele din tur șl retur, e- 
chipele subliniate fiind calificate pen
tru etapa următoare.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : 
Dynamo Dresda — Ferencvăros 0—1,
4—0 ; P.A.O.K. Salonic — Dinamo 

Kiev 0—4, 0—2 ; Palloseura — F. C. 
Ziirich 0—2, 0—1 ; F. C. Bruges — 
Real Madrid 0—0, 2—0 ; F. C. Liver
pool — Trabzonspor 0—1, 3—0 ; P.S.V. 
Eindhoven — St. Etienne 0—1, 0—0 ; 
Bayern Munchen — Banik Ostrava 
1—2, 5—0 : Borussia Monchengladbach
— A. C. Torino 2—1, 0—0 ;

CUPA CUPELOR : Bohemians Dublin
— Slask Wroclaw 0—3, 0—1 ; M.T.K. 
Budapesta — Dinamo Tbilisi 4—1,
1— 0 ; Levsky Spartak — Boavista
Porto 1—3, 2—0 ; Southampton — C. 
Rangers 5—2, 4—1 ; Galatasaray —
Anderlecht 1—5, 1—5 ; Hearts of Mid- 
lothien — Hamburger S.V. 2—4, 1—4. 
Napoli _  Apoel Nicosia 1—1, 2—0.

CUPA U.E.F.A.: R.W.D. Molembeek — 
Wisla Cracovia 1—1, 6—5 ; Honved 
Budapesta — Șahtior 0—3, 2—3 ; Os
ters Vdxjb — Hibernians 0—2, 4—1 ; 
Dinamo Zagreb — F. C. Magdeburg 
0—2, 2—2 ; Videoton — Wacker Inns- 
bruk 1—1, 1—0 ; Steaua roșie — Aus
tria Saiz. 1—2, 1—0 ; Schalke 04 — 
Sportul studențesc 1—0, 4—0 ; Gras- 
hoppers — F. C. Koln 1—2, 2—3 ; 
Feyenoord — Kaiserslautern 2—2 ;
5—0 ; A. C. Milan _  Akademik So
fia 3—4, 2—0 ; Queens Park Rangers
— Slovan Bratislava 3—3, 5—2 ; At
letico Bilbao — F. C. Basel 1—1, 3—1 ; 
Derby County — A.E.K. Atena 0—2.
2— 3 ; Espanol Barcelona — Brauns
chweig 1—2, 2—0 : Juventus Torino
— Manchester United 0—1, 3—0.
• în meci amical, la Tel Aviv : Is

rael — Australia 1—1 (1—0).
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