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„CLIPA TINERETULUI1 ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE
9 Zeci de mii de participant! în toate județele © Competiții în aer liber la di

ferite discipline ® Crosurile pe agenda amplelor concursuri de masă

Prima duminică din luna no
iembrie — deși pe alocuri a 
fost frig, ceață și burniță — 
a fost marcată, după cum ne 
transmit corespondenții noștri 
din țară, de nenumărate acțiuni 
sportive de masă, majoritatea 
în cadrul ediției de iarnă a 
„Cupei tineretului". Iată cîteva
din acestea :

BUCUREȘTI. Baza sportivă 
și de agrement, situată pe ma
lul lacului Pantelimon II din 
Capitală, a găzduit duminică, 
intr-o ambianță sărbătorească, 
un cros in cadrul edi
ției de iarnă a „Clipei tinere
tului". Beneficiind de o bună 
organizare — asigurată de or
ganele cu atribuții din secto
rul 3 — sute de tineri (băieți 
și fete) și-au disputat întâieta
tea pe aleile parcului în care 
este situată baza amintită. Par- 
ticipanții au fost elevi ai grupu-

în preajma meciului de rugbij România — Franța

„TRICOLORII ÎN FATA
UNUI GREU EXAMEN

De aproape două decenii, 
luna noiembrie a devenit la 
noi „luna rugbyului", deoarece 
în acest prag al iernii are loc 
tradiționalul meci România — 
Franța (ajuns acum la cea 
de-a 21-a ediție). Odată cu ofi
cializarea lui și cuprinderea in 
calendarul E.I.R.A., echivalat 
cu campionatul european, eve
nimentul a crescut și mai mult 
în importanță. De el, de dez- 
nodămintul său, se leagă nu 
numai ocuparea locului I (in 
ultimul timp, e drept, in dis
puta pentru titlu s-au anga
jat și rugbyștii italieni), ci și 
aprecierea exactă, în contex
tul mondial — știut fiind 
faptul că XV-le francez joacă 
extrem de mult și cu formații 
diverse de pe toate continen
tele — a valorii rugbyului 
practicat pe meleagurile noas
tre. Se judecă echipa în an
samblul ei, dar totodată se a- 
preciază tot potențialul spor
tului nostru cu balonul oval, 
începînd cu talentele sale, cu 
tehnicienii care le șlefuiesc și 
terminînd cu generația viitoare 
(tineretul și juniorii). De aceea, 
pentru tabăra noastră, acest 
meci capătă de fiecare dată o 
importanță specială. Așa stau 
lucrurile de ani de zile. Și tot 
așa și acum...

-a ora cînd scriem aceste 
rînduri, cunoaștem echipa 
Franței care va juca la Bucu
rești. Am luat, de fapt, con
tact cu ea încă de acum cîteva 
zile cînd am avut ocazia să 
urmărim în direct, la TV. me
ciul ei cu reprezentativa Aus
traliei. Am fost impresionați de 
marea valoare și putere a ac
tualei formații naționale fran
ceze, în care linia întii (Pa

rilor școlare din sectorul 3 („23 
August", I.O.R., Republica ș.a.), 
ai Liceului Mihai Viteazul. O 
bună impresie au făcut elevii 
de la Grupul școlar Electroapa- 
rataj, care au cucerit toate 
locurile I prin : Florina Ivănu- 
ță, Angelica Tatu, Emil Zaha- 
ria și Ion Ciughinea.

JUDEȚUL SUCEAVA. In toa
te orașele județului — Rădăuți, 
Vatra Dornei, Cîmpulung Mol
dovenesc, Fălticeni, Suceava, 
Solea ș.a. — peste 10 000 de ti
neri s-au întrecut la handbal, 
șah, popice, tenis de masă și 
de cîmp, la atletism, în cadrtil 
noii ediții a „Cupei tineretu
lui". Peste tot au avut loc, con
comitent. etapele pe oraș ale 
„Crosului fetelor". (M. AN- 
DRICI, coresp.).

(Continuare în pag. 2-3)

parcmbortlc — Paeo — Vacquc- 
rîa) + Cholley, dintr-a doua, 
au o forță de împingere ex
cepțională. Au simțit-o și bă
ieții noștri, anul trecut la Bor
deaux, ca și naționalele An
gliei (30-9), Irlandei (26—3), 
Scoției (13—6), în „Turneul ce
lor 5 națiuni", și recent, Aus
tralia (34—6). Acești jucători 
permit liniei a treia (Riveș — 
Bastâat — Skrela), căreia — 
fără teama de a greși — i-am 
zice de „aur”, să manevreze a- 
bil în spatele grămezii, fie cu 
mijlocașii Astrc (sau Fouroux), 
fie cu linia de treisferturi și 
să realizeze acele amintite di
ferențe de scor.

Ce le vom putea opune noi 
duminică în Giulești, în me
ciul hotărîtor al noii ediții a 
C.E. 1976/77 ?

O linie întii puternică : Dinu 
— Ortelecan — Băcioiu (expe
riență + forță). O linie se
cundă : Marin Ionescu (cel mai 
in formă înaintaș al momen
tului), alături de Mușat (care 
ar reintra după o absență de 
citeva partide) sau colegul de 
linie de la Steaua, Pintea (ceva 
mai fragil). în linia a treia, o 
absență notabilă : timișoreanul 
Gh. Dumitru. în trecut cel mai 
complet atlet din înaintare 
(este accidentat, dar credem că 
putea fi recuperat) ; lipsește 
și experimentatul Fugigi (ne
selecționat, deși în formă !). 
Renunțindu-se și la serviciile 
lui Alexandru Pop, fostul că
pitan al naționalei, antrenorii 
vor opta pentru formula : Mu- 
rariu — Daraban — Stoica,

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

Start — duminică dimi
neața, intr-o atmosferă 
sărbătorească — in în
trecerea fetelor, la Baza 
de pe malul lacului 

Pantelimon II

LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

START PROMIȚĂTOR ÎN TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

Jenei Vancca (stingă) și Constantin Buzdugeanu angajați intr-un 
spectaculos schimb de directe Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală a Început 
turneul final al Campionatelor 
naționale de box. La maratonul 
pugilistic ce se va încheia du
minică la prînz au luat startul 
189 de sportivi, reprezentînd 45 
de cluburi și asociații sportivo 
din întreaga tară.

Prima reuniune a oferit par-
tide interesante, care ne fac să 
sperăm că și galele viitoare vor 
satisface așteptările iubitorilor 
boxului. întrecerile au început 
cu un meci la categoria muscă, 
în care dinamovistul bucures- 
tean Teodor Dinu l-a înfruntat 
pe Mihai Toma (Litoral Man
galia). Superior din punct de 
vedere tehnic și avînd avanta
jul alonjei. Dinu s-a impus cu 
destulă ușurință, anuntîndu-se 
unul dintre pretendenții la tit
lul detinut de constănțeanul 
Ibrahim Faredin. Echilibrate au 
fost întîlnirile „cocoșilor". Du
pă o victorie comodă și, am pu
tea spune, anticipată, realizată 
de talentatul Mihai Ivanciu 
(Box Club Brăila) în fata pu
ternicului dar prea simplistului 
Iosif Toaso (A.S.A. Tg. Mures), 
am asistat în continuare la 
două partide deosebit de in
teresante. Nicolae Stoenescu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) și-a a- 
mintit că are in palmares un 
titlu de campion național de ju
niori și, boxînd foarte bine, a

Astăzi, la Viena, in joc de pregătire

LOTUL A
ÎNTÎLNLȘTE PI

Lotul A de fotbal a plecat 
ieri dimineață, cu avionul, la 
Viena și urmează să întâl
nească astăzi, cu inccpere de 
la ora 18,30 (ora 19,30 la Bucu
rești), echipa din prima divi
zie a campionatului austriac 
Admira Wacker, clasată actual
mente pe locul 4. După apro
ximativ o oră de zbor, fotba
liștii noștri. au sosit în capi
tala austriacă unde, în cursul 
după-amiezii, au efectuat un 
antrenament pe stadionul Ad
mira, care va găzdui partida.

Au făcut deplasarea urmă
torii jucători : Ităducanu, Ște
fan (portari), Cheran, Sătmă- 
reanu II, Sameș, Manea, G. 
Sandu, M. Zamfir (fundași), 
Bălăci, Iordănescu, Boloni, 
Mulțcscu (mijlocași). Troi, D. 
Georgescu, Lucescu (atacanți). 
Marcu, accidentat, nu a făcut 
deplasarea. Se preconizează ca 
formația de începere a meciu
lui să fie următoarea : Kădu- 
canu — Cheran, Sătmăreanu II, 
Sameș, Manea — Bălăci, Bo
loni, Iordănescu — Troi, D- 
Georgescu, Lucescu.

întâlnirea din această seară 
este ultima dinaintea meciului 
oficial de la 28 noiembrie, de 
la București, cu echipa Bulga
riei, partidă-retur a finalei „Cu
pei balcanice". E de așteptat ca 
ca să aducă toate clarificările 
necesare în vederea acestui 
joc, ultimul din sezonul de 
toamnă.

PROGRAMUL JOCURILOR DE DIVIZIA A
CARE SE VOR DISPUTA DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ g 

Jocurile de Divizia A, din cadrul celei de a 13-a etape, se var desfâ- 
șura duminică în Capitală, după următorul program : dimineața, la -3 
ora 11 : STEAUA — F.C. ARGEȘ, pe stadionul Steaua, și SPORTUL <5 

ț- STUDENȚESC — F.C.M. GALAȚI, pe stadionul Republicii.
S; Meciul DINAMO — UNIVERSITATEA CRAIOVA se va disputa pe sta- 

dionul din Șos. Ștefan cel Mare, cu începere de ta ora 14.

produs prima surpriză a între
cerilor. El l-a învins pe expe
rimentatul Dumitru Dorobanțu 
(Dinamo București) care, după 
primele trei minute de luptă, 
lăsa impresia că va confirma 
pronosticurile și va cîștiga. Sto- 
enescu, însă, cu o bună pregă
tire tehnică și fizică, a rezistat 

VĂ RECOMANDĂM DIN GALELE DE AZI
• De la ora 14 : Ibrahim Faredin — Ștefan Baliga, Ștefan Bâiatu —. 

Paul Draga (la cat. muscă), Grigor* Iliescu — Vasile Cicu (cat. semi- 
mijlocîe).
• Do la ora 19 : Pavel Nedelcea — Florea Zamfir, Florian Jurcufă — 

Constantin Buzduceanu (cat. pană), Calistrat Cuțov — Dorel Ușurelu, 
Ion Budușan — Constantin Muscă, Adrian Gu|u — Paul Dobrescu (cat. 
ușoară), Costică Chircea — Ștefan Florea, Marin Uță — Alee Năstac 
(cal. mijlocie).

primelor asalturi. folosindu-și 
apoi cu deosebită adresă lovi
turile directe de întimpinare pe 
care lungimea brațelor sale le 
făceau deosebit de eficace. O 
partidă de mare tensiune au 
furnizat- o ..puncheurii" Dumi
tru Burdihoi (Metalul Bucu
rești) și Alexandru Dobăeș 
(Metalul Bocșa). în tot cursul 
întilnirii k.o.-iil a plutit deasu
pra ringului și numai întâm
plarea și — mai ales — impre
cizia loviturilor a făcut ca me
ciul să se încheie cu o decizie, 
la puncte. Mai proaspăt în ul-

Ut FOTBAL

Mircea Lucescu, cel mai vechi 
intre „tricolori"

© Partide atractive încă 
din prima zi © Se cere o 
atenție mai mare din par

tea arbitrilor

tima parte, Burdihoi a convins 
juriul sâ-i acorde victoria.

Dintre „penele" care au e- 
voluat în prima gală, o impre
sie deosebită a lăsat Constan
tin Buzduceanu (Steaua). Cu u 
bună orientare tactică, un box 
economicos și lovituri directe, 
expediate cu adresă, el l-a de
pășit pe Jenei Vancea (Dinamo 
București), incomodîndu-1 vă
dit și cu garda sa inversă.

Dacă sportivii și-au luat ro
lul în serios incă din prima re
uniune, nu același lucru pu
tem spune și despre o parte 
dintre oficiali. Unii dintre ar
bitri ne-au arătat că nu sînt în 
formă, dovadă deciziile cu 4—1 
și, mai ales, verdictul dat in 
partida Ion Lungu (Steaua) — 
Nicolae Buteseacă (Box Club 
Galați). Deși sportivul gălățean 
a fost superior din toate punc
tele de vedere, punctind mult 
repriză de repriză (în timp ce

Lungu a urmărit numai lovi
tura decisivă) la sfîrsitul me
ciului am înregistrat cu stupe
facție o decizie acordată în fa
voarea lui Lungu ! Această gra
vă eroare, care nedreptățește 
un sportiv bine pregătit, s-a 
datorat arbitrilor Petre Mi- 
helfi. Marin Zamfirescu și Tra
ian Panait, ultimul figurînd si

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)



In turneul semifinal al „Cupei cupelor" LOTUL PENTRU JOCUL
a* DE RUGBY CU FRAHJA

DINAMO A CONFIRMAT
VALOAREA RIDICATA

A POLOULUI ROMANESC
Așadar, echipa de polo Di

namo București va juca pen
tru a 4-a oară în turneul final al 
unei competiții continentale in- 
tercluburi. Este realmente o per
formanță care vine să confir
me valoarea polcului românesc, 
buna pregătire a bucureștenilor, 
care — neînvinși după 8 me
ciuri în preliminarii și grupa 
semifinală — păstrează șanse se
rioase de a cuceri în acest an 
„Cupa cupelor". în turneul final 
care va fi organizat între 26 și 
28 noiembrie la Sibenik ; 
pentru a 9-a oară cînd echipele 
iugoslave organizează o fază fi
nală a C.C.E. sau Cupei cupelor), 
Dinamo va avea ca adversare pe 
M.G.U. Moscova, Primorje Rije
ka și Barcelonetta (Spania), com- 
toanie în care' ea se poate impu
ne pentru a-si înscrie pentru pri
ma oară numele printre câștigă
toarele unei mari competiții in
ternaționale.

Poloiștii bucureșteni . au demon
strat la Cluj-Napoca un evident 
crescendo față de partidele sus
ținute în campionatul intern, 
îndeosebi cei șase jucători de 
„cîmp“ cărora antrenorul A. Grin- 
țescu le-a acordat prioritate 
(Zamfirescu, Nastasiu, Rus, Po
pescu, Răducanu si Mirea) au 
înotat mult 
să-și creeze 
a concretiza 
realizat un 
(peste 50 la 
chelate cu gol Mai ales in par
tidele cu Canottieri Napoli și 
M.G.U. Moscova. echipe cu o 
prestigioasă carte de vizită, dina
moviștii au evoluat la un regis-

aplauze și 
din partea 
străini pre-

cu poloiștii 
bucureștea- 

dumi-

(este

acordat 
Nastasiu, 

Răducanu si Mirea)
și cu folos, au știut 
situații favorabile de 
și, în ansamblu, au 
procentaj superior 

sută) în șuturile în- 
Mai ales 

cu Canottieri
Moscova.

tru ridicat, cu’-.gînd 
frumoase aprecieri 
tuturor specialiștilor 
zenti la turneu.

Sîmbătă, în partida 
napoletani. formația
nă a excelat realmente ; 
nică, în jocul cu echipa M.G.U.. 
dinamoviștii au resimțit, efortul 
de/pus în seara anterioară, iar 
Spînu (gripat) nu a mai fost la 
înălțime. Așa se și explică de 
ce Dreval, Msveniradze. pușka- 
rev și coechipierii lor au condus 
în majoritatea timpului, iar apoi 
în final, după ce_____ ___ au fost ega
lați. au reușit să păstreze 

u s-ar fi con- 
și în ultima 

" con- 
cîteva si-

(7—7). Dacă 
mai mult.

..re-
miza“ 
centrat 
repriză, dinamoviștii ar fi 
cretizat ’
tuații favorabile (un penalty ra
tat de Zamfirescu,
..om 
Și ar 
cea de a 
vă tn 
destul de rar în C.C.E.
„Cu pa

Merită a mai fi subliniat fap
tul că în cuvîntul de încheiere. 
Ante Lambasa. vicepreședinte al 
F.I.N.A.. prezent la Cluj-Napoca 
a felicitat călduros pe organiza
tori (C.J.E.F.S. Cluj și clubul Di- 

turneului.

cu siguranță

o situație de 
in plus" în ultimul minuîl 

fi adăugat în palmares 
8-a victorie consecuti- 

această competiție, lucru 
sau în

(ECHIPE STUDENȚEȘTI)
Confruntarea rugbyului româ

nesc cu cel francez va cuprinde 
și întâlnirea reprezentativelor uni
versitare. programată cu o zi 
mai devreme decît. meciul prime
lor echipe : sîmbătă 13 noiem
brie, pe stadionul Parcul copilu
lui, de la oină 14.30. în deschidere 
la acest meci se va disputa par
tida dintre Selecționata de juni
ori a Buoureștiului si echipa din 
prima divizie cehoslovacă, Slavia 
Praga.

Studenții francezi vor mai sus
ține un joc... 
10 noiembrie, 
nara A din 
nica.

Antrenorul 
Theodor Radulescu, contează pen
tru întîlnirea de la 13 noiembrie 
pe următorii jucători : fundași : 
Tordănescu (Sp. studențesc) si 
Frîncu (Agronomia Cluj-Napoca); 
treisferturi : Burghelea. Budică, 
Dumitru Florian (Știința Petro
șani), Suciu, Peter („U“ Timisoa
ra), Ioniță (Sp. Sțud.) si Bene- 
dek (Polit. Iași) : mijlocași : Ni
colescu (Sp. stud.), Neagu (Știin
ța) . Culda ''.
(Sp. stud.) ; înaintași 
IlI-a : “
Fugigi (Sp. 
stantin 
Al. ,
stud.). Talpă (Știința), linia I : Al. 
Ioniță. Popovici („U" Timiș), 
Bunduc (Știința), Căinaru (Sp. 
stud.).

de rodaj, 
la Iași, cu 
localitate^

miercuri 
divizio- 
Politeh-

cupelor".

namo) pentru reușita
Adrian VASILIU

grupa sc-Ultimele rezultate în ., 
mifinală de la Sibenik : Primor
je Rijeka — Barcelonetta 4—3 (2-1,
2— 0, 0—1, 0—1) și Den Robben
— Olympiakos Pireu 7—6 (1—1,
3— 2, 2—0, 1—3).

lotului nostru,

(Agronomia), State
— linia a

FI. Atanasiu. Mihalache, 
stud.), Florin Con

știința), linia a 
A tanas i u, Gal anda

Il-a :
(Sp.

DIN

Masculini 
Constructo] 
Arhitectura 
vești 74—98 
A.S.A. Bul 
IPROMET 
vești 84—61 
cău — A.l 
36)’, Știind 
Mangawa îl 
Sibiu — 1 
(37—35), Șl 
Pitești 65—1 
Satu Mare] 
poc a 80—81 
ța Mediaș 
va 87—75 
Universități 
Tr. Măguri 
versitatea I 
va și 103—59 
Mureș — 
76—83 (44
C.Ș.B. 70-J 
Medicina ij 
Coresponda 
Albu, M.
Iancu, Du] 
nici Diacol 
ioiic^ru, ș| 
V. Popovic

Petrc Motrescu,
să clacă

una din aripile echipei noastre, este capabil 
la bun sfîrșit o acțiune pe treisferturi

Foto : D. NEAGU

IN PREAJMA MECIULUI ROMÂNIA FRANȚA
tl din pag. 1)

dintre care doar „închizătorul” 
grămezii este un consacrat. De 
la Murariu așteptăm o confir
mare, iar de la Stoica o... rea
bilitare. La grămadă, Mircea Pa- 
raschiv, deși cam crud, este ta
lentat. La deschidere — fără 
Mihai Nicolescu (a cărui a’o-

CAMPIONATE • COMPETIȚII
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

8 RECORDURI 
REPUBLICANE 
DE JUNIORI, 
LA HALTERE

Timp de 3 zile s-au desfășurat 
la Sibiu, campionatele republi
cane de juniori, pe echipe, la 
haltere, pentru formațiile de di
vizia A și B. Titlul de campioa
nă a țării a fost cîștigat .pentru 
a 6-a oară de C.S.M. Cluj-Na
poca — 147 p, urmată de Clujea
na — 144 p și Gloria Bistrița 
eu 105 p. Ultimele două clasate, 
Steagul roșu Brașov si Viitorul 
Cluj-Napoca au retrogradat în 
divizia secundă. în divizia B, pri
mele locuri au fost ocupate de 
Ș. N. Constanța — 159 p, urmată 
de C.S.M. Cl'Uj-Napoca II — 93 p 
(care au promovat în prima divi
zie) și Șc. sp. Constanta — 86 p. 
în întrecerile pe categorii s-au 
înregistrat 8 recorduri republica
ne de juniori, dintre care cel mai 
valoros este cel realizat la cat. 
ușoară (juniori mari) de către 
Ion Buta (Steaua) cu 157,5 kg la 
„aruncat44 (v.r. 155 kg). Iată ce
lelalte recorduri (juniori mici) : 
cat. muscă — Ion Balaș (Șc. sp. 
Galați) 200 kg (v.r. 190 kg) : cat. 
ușoară ‘ Eugen Chivtt (Gloria 
Bistrița) la „smuls44 1*20 kg (v.r. 
115 kg). la „aruncat44 142,5 kg 
(v.r. 140 kg) ; și la „total" 255 kg 
(v.r. 245 kg) ; oat. semimvjlocie : 
Tiberiu Kisskalo (C.S.M. Cluj-Na
poca) la ..smuls44 117,5 kg (v.r. 
115 kg) ; la „aruncat44 142,5 kg 
(v.r. 135 kg) și Ja ..total44 255 kg 
(v.r. 247,5 kg). (Die IONESCU — 
coresp.)

STEAUA CONDUCE 
DETAȘAT ÎN DIVIZIA A 

DE HOCHEI
După desfășurarea a două 

ru-ri (din cele cinci) ale 
naționale A de 
s-a distanțat în 
prinde, desigur, 
a dinamoviștiloir 
dată aspiranți la

tu-
Diviziei 

hochei, steaua 
clasament. Sur- 
poziția, precară 
bucureșteni, altă 
titlu.

Iată clasa m entul
6
6
6
6

împărțit punctele. Universitatea 
București a dispus cu 4—3 de Po
litehnica Iași dar a pierdut cu
2— 5 la I.E.F.S. care, la rîndu-i a 
fost întrecută de Politehnica Iași :
3— 3, victoria revenind formației 
ieșene la punctajul tehnic (23—15). 
în sfîrșit, Oî mpia a dispus cu 6—1 
de Politehnica București. Trebuie 
să subliniem însă, că unele de
cizii — evident eronate — ale ar
bitrilor au influențat citeva rezul
tate finale. Ne referim îndeosebi 
la întâlnirea dintre Universitatea 
București și Politehnica Iași, în 
timpul căreia arbitrii au acordat 
cu surprinzătoare ușurință avertis
mente irecuperabile ieșenilor E. 
Spătărel și A. Hazincop, iar con
fruntarea Olimpia — Politehnica 
București a avut un epilog nedo
rit. în timpul meciului de la cat. 
86 kg dintre V. Bidcac (Olimpia) 
și O. Gavruș (Politehnica Buc.) 
arbitrii au dictat un avertisment 
sever (keikoku) sportivului de la 
Politehnica. In acel moment an
trenorul I. Herman și-a retras e- 
levul de pe saltea oprindu-i și pe 
ceilalți sportivi de la Politehnica 
să mai lupte !... (C. Ch.)

•CLUJ-NAPOCA. Meciurile triun
ghiulare din localitate s-au dispu
tat sub semnul unui evident ech - 
14bru. De altfel două din cele trei 
întâlniri s-au și terminat la egali
tate : Universitatea Cluj-Napoca — 
Constructorul Miercurea Ciuc 3—3 
și C.S.M. Borzești — Univers tatea 
2—2, victoriile revenind primelor 
echipe la punctajul procedeelor 
tehnice. în ultima partidă, C.S.M. 
a dispus de Constructorul cu 5—2. 
(Nușa DEMIAN)

FĂGĂRAȘ. Deși se aștepta ca 
echipa locală Nitramonia să obți
nă cel puțin un punct, ea a pier
dut atât în fața Rapidului Arad 
(2—4) eît și la Dinam a Brașov 
(1—6). Este adevărat însă că de 
la Nitramonia au lipsit cîțiva titu
lari aflați în pregătire pentru C.E. 
de juniori. Un meci foarte dispu
tat a fost cel dintre Dinamo și 
Rapid încheiat cu victoria la limi
tă (4—3) a ech'inei brașovene. (V. 
Lazăr — coresp.).

POPICARII DE LA PETRO
LUL TELEAJEN LA PRIMA

1. STEAUA
2. Sport Club
3. Dinamo
4. Dunărea •

6
3
1
1

o 
1 
1 
o

60—13
31—27
22—32
17—58

12
7
3
2

REZULTATE
CAMPIONATUL DE JUDO

STRÎNSE IN

PE ECHIPE
Partidele celei de-a iV-a etape 

a Diviziei A de judo au fost — 
cum am anticipat — echilibrate. 
Doar Dinamo București s-a deta
șat net. Iată citeva amănunte.

BUCUREȘTI. în sala de volei de 
la I.E.F.S. și-au disputat întâieta
tea, sîmbătă și duminică, șase 
formații. Cea mai bună compor
tare a avut-o Dinamo București 
care, cum era de așteptat, s-a 
impus categoric învingînd pe Po
litehnica București cu 7—0 și pe 
Olimpia București, cu același scor. 
Dinamoviștii bucureșteni au cîști- 
gat 11 meciuri prin ippon (înain
te de limită) și numai 3 prin 
yusei-gachi (superioritate tehni
că) ! Celelalte echipe, exceptînd-o 
pe Politehnica București, și-au

INFRÎNGERE
în etapa a Vil-a a turului 

Campionatului Diviziei A la popi
ce — cu citeva jocuri aminate 
din cauza unor deplasări peste 
hotare — s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

FEMININ • Voința Oradea — 
C.S.M. Reșița 2526—2484 pd (cele 
mai precise jucătoare au fost 
Elisabeta Zima — 451 și, respec
tiv, Dorina Stoica — 430) • La- 
romet București — Cetatea Giur
giu 2506—2144 (junioara Olimpia 
Dragu, de la Laromet, a fost cea 
mai bună jucătoare a reuniunii 
cu 448 pd) e U. T. Arad — Hi
dromecanica Brașov 2380—3464 
(prima victorie în deplasare a 
brașovencelor. care au avut în 
Mîndoiu și Constantin — 439 și 
430 pd — cele mai în formă ju
cătoare) • Petrolul Băicoi — 
Voința Galați 2496—2458 (gălățen- 
cele au cîștigat patru jocuri, iar 
cele de la Petrolul două ’) 
• Metrom Brașov — Nicotină 
Iași 2480—2337 e Voința Cluj Na
poca — Voința Tg. Mureș 2442— 
23S6 o Textila Timișoara — Vo
ința Timișoara 2379—2366 • Elec-

tromureș Tg. Mureș — Voința 
Craiova 2582—2153.

MASCULIN e Olimpia Bucu
rești — Petrolul Teleajen Ploiești 
5121—4989 (prima înfrîngere a e- 
chipei ploieștene, cel mai bun 
om al întâlnirii a fost bu< ureș- 
teanul M. Grigore — 904) • Con
structorul Galați — Dacia Plo
iești 5280—5062 (campionii mon
diali, Băiaș și Tismănar. au 
doborît cele mai multe popice — 
937, respectiv, 919) • Gloria
București — Rafinorul Ploiești 
5115—4320 (s-au remarcat Liță — 
884, Popa — 878 de la Gloria, res
pectiv, Nițuleseu — 835) • Pro
gresul Oradea — Unio Si u M?.-e 
4997—476o • Flacăra Cîmpina — 
Teb noutila j O dor hei 1—5931
(prima victorie în campionat a 
echipei din Odorhci) • Meta ul 
Hunedoara — Aurul Baia Mare 
5234—4916 • Rulmentul Brașov — 
Voința București 5322—5041 • E 
lcctrica Sibiu — Voința Tg. Mu
res 5290—5282 * Jiul Petiila -
Voința Cluj-Napoca 5315—5149 
(rezultat record pentru formația 
din Valea Jiului'.

★
In fruntea clasamentelor se 

află : FEMININ — seria Sud : 
1. Laromet București 12 p (10180 
pd), 2. Voința București 12 p 
(4916)— cu un joc mai puțin ; 
seria Nord : 1. Voința Tg. Mureș 
10 p (7386), 2. Voința Craiov.i
10 p (7273). MASCULIN — scria 
Sud : 1. Olimpia București 12 p 
(15178), 2. Petrolul Teleajen Plo
iești 12 n (15170) : scria Nord : 
1. Voința Clttâ-Napoca 10 p 
(15492), 2. Aurul Ba’a Mare 10 »- 
(15233) : 3. E'eetromures Tg. Mu 
reș 10 p (10686) — cu un joc mai 
puțin.

„CUPA VRANCEI“ LA TIR
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-a desfășurat la Focșani cea 
de-a 8-a ediție a tradiționalei 
competiții „Cupa Vrancci". La 
întreceri au participat trăgători 
din București. Ploiești. Cluj-Na
poca. Brașov. Iași și Focșani. Ce
le mai bune dintre rezultatele 
înregistrate aparțin lui Dan luga 
(Dinamo), la pistol cu aer com
primat (386 p) și lui Eugen Sa- 
lală (Dinamo) la pușcă standard 
60 f.c. (597 p).

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
standard. GO f.c., seniori : 1. E. 
Satală 597 o, 2. Gh. V’asilescu (O- 
limpia) 596 p. 3. C. Bonta (Uni
rea Focșani) 590 p ; senioare : 1. 
Georgiana Oprișan (Unirea F<fc- 
șani) 596 p. 2. Maria Mogoș (Stă
ruința Brașov) 582 n. 3. Dorina 
Neagu (Medicina Cluj-Napoca) 
578 p ; juniori — M. Oncică (Di
namo) 596 p : junioare — Elena 
Florea (C.S.M.B.) 588 p : junioare 
mici — Maria Lakatos (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 589 p; juniori mici— 
St. Olteanu (C.S.M.B.) 582 d : la 
pușcă aer comprimat au eîsti- 
gat: E. Satală 582 p (seniori). 
Georgiana Oprișan 579 n (senioa
re), D. Pantazi (Dinamo) 376 p 
(juniori). Margareta Vochin 
(C.S.M.B.) 368 d (junioare) ; pis
tol aer comprimat : 1. D. Iuga 
386 p, 2. L. Giușcă (Dinamo) 381 
p, 3. I. Cojocaru (Olimpia Bucu
rești) 357 p ; pușcă standard, 
3X20 f M. E. Salală 572 p, 2. Gh. 
Vasilescu 571 p. 3. Georgiana O- 
prișan 569 p ; juniori — M. On
cică 573 p, junioare — Lia Pop 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 561 p.

V. MANOLIU — coresp.

Etapa a 
Progresul J
2— 3, C.F.li 
GriviWt— 
Iul Or. drl 
Constanța I 
Alba lulial 
lău 3—0, 
C.S. Rm. I 
ceava — 3 
Dinamo Bj 
vești 3—0. 
dicina TiirJ 
I.T.B. — 1 
București I 
Mondiala q 
tești 3—2, J 
Iași 3—1, B 
nul Deva 
șov — Voi 
ța M. CiuJ
3— 2, „U“
stvuctovul 
Roșu Sibiu 
pia Oraded 
vești 3—2.

Coresp on
C. ToaderJ 
gan, M. A 
Domițian, 
D urnit rescii 
P. Lorincz)

D. Ale- 
îmbrăcat 

e drept în

sență o regretăm) — 
xandru, care a mai 
tricoul naționalei, 
partide mai ușoare (cu Spania, 
Polonia). De comportarea lui, 
într-un post cu adevărat cheie, 
in care nici Bucoș (trecut acum 
fundaș) "nu a făcut față anul 
trecut, depind multe. La cen
tru, Nica — Varga, o formulă 
acceptabilă, în actuala penurie 
de atacanți. La aripi, o defec
țiune de ultim moment : 
namovistul Constantin, cel 
impetuos atacant român in 
tivitate. s-a accidentat și, 
mult ca sigur, nu va juca, 
figura, deci, Motrescu și Ianu-

a

di- 
mai 
ac- 
mai 
Vor

ambii cu multă bună- 
vom vedea și cu cit 
Pe postul de fundaș.

sevici, 
voință, 
succes- 
clupă retragerea din activitatea 
internațională a lui Durbac, o 
improvizație : Bucos (care la 
club joacă „uvertură").

In tabăra rugbyștilor români 
domnește optimismul. Și e bina 
să fie așa ! Necreditați inițial 
cu prima șansă, „tricolorii" 
s-au regăsit de multe ori și în 
trecut (dovada și 
victorii asupra Franței), au e- 
fectuat 
„cota posibilităților", 
du-și condiția. Să sperăm că 
așa va fi și de data aceasta !

celc patru

prestații chiar peste 
depășin- 

Să sperăm

ACTUALITĂȚI DIN HA
• Revenită duminică seara în 

Capitală (după ce a disputat, la 
Timișoara, restanța cu Politehni
ca), campioana noastră, Steaua, 
își reia pregătirile. Astăzi după 
amiază, de la ora 16,30, și mîine, 
de la ora 11, handbaliștii antre
nați de Cornel Oțelea si Otto 
Tciman vor efectua antrenamen
te in vederea primului meci din 
turul al doilea al C.C.E. Lotul 
este alcătuit din Ștefan Orban si 
Nicolae Munteanu — portari, 
Werner Stock!, Laurențiu Roșu, 
Cezar Drăgăniță, Victor Neagu, 
Constantin Tudosie, Gabriel Kic- 
sid, Cristian Gaț-u, Ștefan Birta- 
lan, Radu Voina si Dan Petru. 
Plecarea la Luxemburg este pre
văzută pentru joi dimineață, cu

o St&aua joccă vineri cu H.B. Dudelange, în C.C.E. 
stagiu de pregătire la Herctrfane • Noul lot m

C.M. universitar

avionul. După cum am mai a- 
nunțat, partida II. B. Dudelange — 
Steaua (turul) se joacă vine i la 
ora 21, la Dudelange, urmînd ca 
returul să se dispute la 18 no
iembrie, la București.

• Universitatea Timișoara se 
află — pentru un scurt stagiu de 
pregătire — kt Herculane. Antre
norul Constantin Lache ne-a co
municat că propunerile făcu to de 
clubul timișorean pentru jocurile 
din C.C.E. (optimi) cu P.U.C. Pa
ris sînt : 5 decembrie. Ia Timi
șoara, și 16 decembrie, ia Paris.

O noutate I 
rile loland.ni

• Actuali 
no-astre, pe 
numărul d 
are ca oble 
dial unive 
Polonia înt.i 
El preia t< 
jato pentru 
anul 1976 (r 
mania, tun 
Miskolc și 
pregătită, c 
a C.M. uni 
Eugen Ti

„CUPA TINERETULUI"
ÎN PLINĂ DESFĂȘURARE

(Urmare din pag. 1)

SLOBOZIA. După ce au de
filat pe străzile orașului, în 
ritmul marșurilor sportive, pes
te 2500 de tineri au participat 
la festivitatea de deschidere a 
noii ediții, de iarnă a „Cupei 
tineretului". Cu acest prilej au 
fost organizate concursuri spor
tive la handbal, fotbal, șah și 
tenis de masă. Este de subliniat 
participarea entuziastă, nume
roasă a elevilor de la Școala 
sportivă, școlile generale nr. 3 
și 4, a tinerilor de la A.S. A- 
gronomia și A.S. Azotul. (I. 
MATEI, coresp.)

ARAD. 5000 de tineri din 
școli, licee. întreprinderi și in
stituții au luat parte duminică 
la „Crosul de toamnă" și la 
întreceri de șah, tenis de ma
să, popice, tir. handbal și vo
lei, ba chiar Ia un tetratlon. 
Tot duminică, peste 1000 de ti
neri și-au trecut normele Com
plexului ..Sport și sănătate". (R. 
IIĂRDUȚ, coresp.)

PITEȘTI. Peste 8 000 de ti
neri din școli, licee, întreprin
deri și instituții, din cooperația 
meșteșugărească, au luat star
tul în diferite întreceri de cros, 
șah, tenis de masă, handbal, 
haltere ș.a. Este de remarcat 
buna organizare și mobilizare 
a tinerilor de la : școlile gene
rale nr. 10, 2 și 4. liceele Zin
ca Golescu, N. Bălcescu, Me
canic 2 Colibași, Textil și aso
ciațiile sportive Rolast. Fores- 
ta, Dacia, Textilistul ș.a. Mii 
de spectatori au urmărit aces

te întreceri bine organizate, 
sărbătorește, majoritatea desfă
șurate în cadrul „Cupei tinere
tului".

BISTRIȚA NASAUD. Ample 
întreceri sportive s-au desfășu
rat duminică în localități ale 
județului Bistrița Năsăud : Sîn- 
giorz-Băi, Năsăud, Bistrița ș.a. 
Odată cu primele întreceri din 
cadrul „Cupei tineretului", la 
Bistrița au avut loc demonstra
ții sportive la tenis de cîmp. 
karting și modelism. De ase
menea, s-a dat startul în com
petițiile dotate cu „Cupa re
coltei" si „Cupa ziarului Ecoul". 
(I. TOMA. coresp.)

ÎN JUDEȚELE DOLJ. ME
HEDINȚI, GORJ : 20 000 DE
PARTICIPANTI LA COMPE
TIȚII DE MASĂ. în județele 
Dolj. Mehedinți și Gorj au luat 
parte, duminică, la acțiuni spor
tive complexe, peste 20 000 de 
elevi, studenți și tineri din uni
tăți economice. în 30 do așe
zări doljehe. printre care se 
numără Fărcașu, Grecești, 
Teasc, Caraula, Negoi. Urzicu
ță, Moflcni, Piseu Vechi și Mo- 
țăței s-au desfășurat întreceri 
ale elevilor la atletism, fotbal, 
— organizate de către Inspec
toratul școlar județean și 
C.J.E.F.S. Dolj. Acțiuni asemă
nătoare au fost initiate și în 
32 de localități din județele 
Gorj și Mehedinți. Paralel, la 
Craiova, Drobeta Tr. Severin și 
Tg. Jiu, precum și în alte ora
șe din cele trei județe s-au 
disputat competiții sportive di
verse în cadrul actualei ediții 
de iarnă a „Cupei tinerelului".
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Marginalii la etapa a XII a a Diviziei A

| DISPUTA DIN FRUNTEA CLASAMENTULUI
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I Sănătatea 
I Cluj-Na- 
173), Știin- 
Lea Craio- 
I feminin : 
I— Știința 
1—21), Uni- 
cția Călă- 
herțul Tg.
Gheorghe 

clura — 
P.T.T. — 
5 (43—20). 
hnv, C.

Băloi, I. 
pscu, Da- 
Irnea, I. 
nșnovf&nu,

■masculin : 
■uj-Napoca 
Brad 3—1, 
|3=4,Xote- 
I — Farul 
fstru clorul 
Roșie Za- 
I lași — 
fc.S.M. Sil
iște 3—0, 
Ira Bucu- 
bv — Me- 
I feminin : 
1-0, Voința 
Irești 3—0, 
I Dacia Pi- 
Inicilina II 
I — Corvi- 
I.L. Bra- 
E—3, Voin- 
Irg. Mureș 
h — Con- 
| Drapelul 
1—3, Olim- 
a Bucu-

I
I
I
I
I
I
I

Matcescu, 
. C. Dra
pa chc, M.
Gruia, P. 
. lonescu,

k~“l
Ira — scurt 
la obiectiv

t pregăti-

A DEVENIT

I
I

Exceptind „deschiderea bucu- 
reșteană" (unde și așa cîmpul 
de joc de la stadionul. „23 Au
gust" este considerat neutru), 
cea de a 12-a etapă a Divi
ziei A a consemnat succesul 
echipelor gazdă, dar nu peste 
tot formațiile vizitatoare au 
fost lipsite de merite ; pentru 
că, de exemplu, Politehnica 
Iași a cedat greu la Tg. Mu
reș, unde a înscris și ea un 
gol, refuzat, în primul rind de 
tușierul E. Voicu ; pentru că 
F.C.M. Reșița s-a comportat 
onorabil, pierzînd la Pitești, 
după ce, o vreme, condusese 
și pe tabela de scor ; pentru că, 
în sfirșit, U.T.A. a ținut și ea 
piept (la Craiova), o bună bu
cată de timp, unei echipe in
sistente în ofensivă dar, pînă 
spre final, obsedată de nepu
tința deschiderii scorului-

Celelalte formații oaspete ? 
Ele alcătuiesc un grup al în
vinselor fără drept de apel, dar 
— între ele — surprinde, de
sigur, înfrîngerea rapidă a li
derului : 0—2 în min. 11 ; 0—3 
în final ! Nu ne este în in
tenție o depreciere a victoriei 
lui F. C. Bihor (debordantă și 
eficace prin Ghergheli, mai fl
ies în startul partidei), subli
niind comportarea modestă a 
dinamoviștilor în prima re
priză. O comportare în strinsă 
legătură cu starea . de spirit a 
.,ll”-lui bucurește-an — în pri
ma parte a jocului — „consti
tuit pe ideea defensivei”, cum 
se scrie și în cronica meciu
lui. Ce fel de defensivă este, 
insă, aceea — apare, firesc. în
trebarea — care capotează la 
numai 11 minute de la primul 
fluier de arbitru ? Nu cumva 
ideea care o călăuzește — can
tonare a întregii echipe pe po
ziții retrase in meciurile dispu
tate în deplasare — este defi
citară ? Dat fiind faptul că a-

lin al țării 
Iubii ca t în 
[1 ziarului, 
latul mon- 
Iramat in 
liiaric 1977. 
Ițile a.n gă
ri oastră în. 
R. F. Ger- 
k Tbilisi, 
lipa va fi 
la trecută 
antrenorul 

național 
mondial 

Igramat în 
fi conșși-

elor două
Timișoara 

ia). clasa
tul ine A

0 232-170 22
1 174-123 19
3 196-168 15
5 183-170 11
5U30-137 10
6 169-184 9
6 118-155 9
7 162-181 8
G 158-181 8
5 120-142 8
7 147-151 7
7 153-178 6

I
I
I
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MlfNE, LA TÎRGOVIȘTE, se 

va desfășura partida amicală din
tre lidera seriei a n-a a Divi
ziei B, C.S. Tîrgoviște, și Rapid 
București. Partida va începe la 
ora 15, antrenorii Nicolac Proca 
și Ion Motroc anunțînd că vor 
folosi formațiile standard.
• ARBITRUL ROMAN Gheor

ghe Vasilescu I va pleca în 
cursul zilei de azi în Polonia, 
unde va conduce partida amicală 
internațională pe care reprezen
tativa de tineret a țării gazdă o 
va susține miercuri în compania 
echipei similare a R.D. Germane.
• MIERCURI 17 NOIEMBRIE, în 

deschidere la partida echipelor 
reprezentative B ale României și 
R.F. Germania, se va disputa la 
Timișoara meciul amical dintre 
selecționatele de tineret (sub 23 
de ani) ale Banatului și regiunii 
Vojvodina (R.S.F. iugoslavia). 
Selecționata bănățeană (de alcă
tuirea si pregătirea căreia se 
ocupă antrenorii echipelor poli
tehnica Timișoara, U.T.A. și 
F.C.M. Reșița) cuprinde următorii 
jucători : Windt și Caraivan (por
tari) ; Giurgiu, Nadu, Papp. Șun- 
da, Porațclii, Volaru II (fundași): 
Roșea, Lața. Gabel, Bostan (mij
locași) : Belanov, Giuchici, Co- 
tec, Tisa, lancu (atacanți).

L ARE TOTUȘI LIMITĂ !
»
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REZULTATE TEHNICE : cursa I 
— Marțian (Gh. Ciobanu) 40.7. 
Cortina, simplu 15. ordine 31 ; 
cursa II — Ostil (Al. Nacu) 39.1. 
Fulda, simplu 11. event 492. or
dine 16 : cursa III — Nisinu (A. 
Brailovschi) 38,1. Egreta, simnlu 
1.60. event *23. ordine 10 : cursa 
IV — Cumpănită (A. Brailovschi) 
32,8. Rafon. Sabena. simfplu 12,90. 
event 7. ordine 12. ordine trinlă 
182 ; cursa V — Iridium (R. Cos- 
tică) 33.7. Diascop, simplu 6.60. 
event 12. ordine 10 : cursa VI — 
Odolina (V. Gheorghe) 27.7. Hău- 
lit. Heliodor. simplu 18. event 
151. ordine 18. ordine triplă 485 ; 
cursa VII — Epilog (Tr. Mari
nescu) 29,1. Sipica. simplu 2 20, 
event 84. ordine 34. triplu cîști- 
gător 4361 ; cursa VIII — Hidrant 
(Al. Nacu) 29,6, Dințura. Frizura 
simplu 5. event 5. ordine 16. or
dine triplă 275 ; cursa IX — Răs- 
lin (V. Pătrașcu) 30.8. Rulota, 
simplu 2,40. event 5. ordine 14, 
triplu cîștigător 39 ; cursa X — 
Orar (N. Boitan) 30. Hoya. sim
plu 2. event 7 ordine 24. Pariul 
austriac, ridicat la suma de 35 G91 
lei. a fost cîștigat dc un buletin 
cu 7 cai. atribuindu-i-se 17 545 lei 
și de 27 combinații, cu 6 cai. re
venind fie^raia 619 1H

Niddy DUMITRESCU

MAI STRINSĂ
pararea imediată a liderului 
include pe trei dintre cei pa
tru fundași ai naționalei (Che- 
ran, G. Sandu, Sătmăreanu II), 
precum și pe al doilea portar 
al țării, la ora actuală (Ștefan), 
noi credem că această concep
ție germinează, în deplasare, 
evoluțiile sub valoarea de an
samblu a echipei. Nemaivor- 
bind de incompatibilitatea care 
s-a creat : într-o anume idee 
de joc, servind ofensiva, sint 
încadrați respectivii fundași — 
ca și ceilalți dinamoviști-„tri- 
colori", Lucescu, Dudu Geor
gescu, Dinu — Ia națională și 
într-o altă idee la echipa de 
club. Nu sîntem, firește, pen
tru o subordonare oarbă în re
lația, pe plan tehnic, club-for- 
mație reprezentativă, dar la O- 
radea însăși evoluția oaspeți
lor din prima parte a meciului, 
cînd, de altfel, s-a decis și 
soarta jocului, demonstrează 
convingător că soluția tact’.că 
fundamentată pe defensivă tre
buie abandonată. Că „haina o- 
fensivei“ îi stă mai bine lide
rului Diviziei A s-a văzut în 
repriza secundă, cînd, supuși 
asaltului, orădenii au trecut prin 
momente dificile.

Succesul lui F. C. Bihor în 
dauna fruntașei clasamentului 
relansează acum — cînd a fost 
depășită prima treime a în
trecerii — disputa pentru șefia 
de toamnă. își pun, îndeosebi, 
candidatura Universitatea Cra
iova (în această perspectivă, 
meciul ei cu Dinamo — du
minică, la București — capătă 
dimensiunile unui autentic 
derby) și Politehnica Timișoara, 
dar grupul formațiilor aflate in 
plasa „tricoului galben“ este 
mai numeros, incluzînd și pe 
F. C. Argeș, Sportul studen
țesc, Jiul și Steaua. Totalizînd 
14 puncte (la 4 puncte dis
tanță de Dinamo), campioana

• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită 
pe baza notelor acordate jucăto
rilor, echipa etapei a 12-a a Di
viziei A se prezintă astfel : 
ALBU — NEGRILA, PALTINI- 
ȘAN. CIOBANU, GATEJ — ClR- 
STEA, STOICA, KUN II — GIOL- 
GAU, ȘURENGHIN, PETRESCU.
• CLASAMENTUL INTER- 

BUCUREȘTEAN. După disputarea 
partidelor etapei a 12-a. clasa
mentul interbucureștean este ur
mătorul :
1. DINAMO
2. Sportul stud.
3. Rapid
4. Steaua
5. Progresul

3 2 1 0 9—4 5
3 1 1 i 5—2 3
3 111 6—6 3
4 112 4—8 .3
3 0 2 1 4—8 2

Loto-Pronosport informează
CÎȘTIGURILE TRAGERII SPECI
ALE PRONOEXPRES DIN 31 OC

TOMBRIE
FAZA I. EXTRAGEREA I : cat. 

2 : 1,25 a 26.487 lei ; cat. 3 : 9,20 a 
3.590 lei ; cat. 4 : 37,60 a 881 lei ; 
cat. 5 : 95,40 a 347 lei ; cat. 6 : 
2.754,55 a 40 lei. Report la cate
goria 1 : 33.108 lei. EXTRAGEREA 
a Il-a : cat. A : 2 variante 25% 
(autoturisme Dacia 1300) ; cat. B : 
9,45 a 3.136 lei ; cat. C : 39 a 760 
lei ; cat. D : 1.514,20 a 60 lei. Re
port la categoria A : 291.224 lei. 
AMBELE EXTRAGERI : cat. E : 
94,15 a 200 lei ; cat. F : 1.847,85 a 
40 lei.

FAZA a H-a, cat. G: 1,25 vari
ante a 10.000 lei sau. la alegere, 
o excursie de două locuri în 
U.R.S.S., sau R.S. Cehoslovacă, 
sau bilete de odihnă (două locuri)
l-a  Predeal sau Sinaia, sau bilete 
pentru tratament la Herculane sau 
Felix și diferența în numerar ; 
cat. II : 17,05 variante a 3.000 lei 
sau, la alegere, bilete de odihnă 
(2 locuri) la Predeal sau Sinaia, 
sau bilete pentru tratament la 
Herculane sau Felix și diferența 
în numerar ; cat. I : 49 a 1.000 lei ; 
cat. J : 131,90 a 100 lei.

FAZA a IlI-a, cat. N: 1 variantă 
50% a 12.500 lei și 1 variantă 25% 
a 6.250 lei ; cat. O : 4,10 variante a 
5.000 lei sau, la alegere, o excursie 
în U.R.S.S.. sau R.S. Cehoslovacă, 
sau bilete de odihnă (2 locuri) la 
Predeal sau Sinaia, sau bilete pen
tru tratament la Herculane sau 
Felix și diferența în numerar ; 
cat. P : 26,60 variante a 3.000 lei 
sau, la alegere, bilete de odihnă 
(2 locuri) la Predeal sau Sinaia, 
sau bilete pentru tratament (1 loc) 
Ia Herculane sau Felix și diferen
ța în numerar ; cat. R : 60,20 a 500 
lei ; cat. S : 76.35 a 200 lei ; cat. 
T : 141,40 a 100 lei ; cat. U: 4.154,10 
a 40 lei.

Autoturismele ..Dacia 1300“ au 
revenit participanțilOr IOAN MI- 
CiN di,n Jimbolia, jud. Timiș și 
IOAN CALIN din București.

Demarajul Iul Troi va fi „oprit” de Răducanu, pe care-l prote
jează Grigore. Manca (in mijloc) este, ca întotdeauna, mai puțin 
preocupat de adversarul său direct (Fază din meciul Steaua — 
Sportul studențesc) Foto : V. BAGEAC

actuală are de partea ei șanse 
teoretice, pe care, însă, le va 
materializa doar dacă își va 
ameliora simțitor forma spor
tivă. Spunem aceasta întrucît, 
față de replica sub potențialul 
normal a Sportului studențesc, 
victoria steliștilor în partida 
„vedetă” dc pe stadionul „23 
August”, nu ni s-a părut su
ficient de convingătoare. Fap
tul că, după Dinamo, Steaua 
este formația care furnizează 
naționalei cei mai mulți jucă
tori justifică, credem, preocu
parea pentru forma sportivă și 
maniera sa de joc.

Semnalam la începutul rin- 
durilor noastre „contribuția'* 
substanțială a tușierului E. 
Voicu (Oltenița) în fixarea re
zultatului dc la Tg. Mureș 
nedreptățind formația oaspete. 
Din păcate, greșeala lui n-a 
fost singulară — în materie de 
arbitraj — pe ansamblul eta
pei- La Pitești, ieșeanul T. Ba- 
lanovici a apreciat bine doar 
infracțiunile petrecute pină la...

DIVIZIA C - ETAPA A Xl-a
SERIA I

Avîntuil Frasin — Cristalul Dorohoi
2—1 (1—li), Cimentul Bicaz — Fo-
resta Fălticeni 3—0 (1—0), Danu
biana Roman — Metalul Rădăuți 
1—1 (1—1), Progresul Fălticeni — 
C.S. Botoșani 0—0, Foresta Mol-dovița
— Laminorul Roman 1—2 (1—1),
Dorna Vatra Dornei — Bradul Roz- 
nav 1—0 (0—0), Cetatea Tg. Neamț
— I.T.A. Piatra Neamț 2—3 (1—1),
Metalul Botoșani — A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc 2—1 (0—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a : 1. C.S. BOTO
ȘANI 17 p (28—8), 2. Laminorul Ro
man 15 p (16—11), 3. Metalul Boto
șani 14 p (12—?)... pe ultimele : 15. 
Bradul Roznov 8 p (4—14), 16. Fo
resta Moldovița 4 p (8—29).

SERIA A |I-A

Constructorul lași — Nicolinc lași
3—1 (2—0), Viitorul Vaslui — Pe
trolul Moineșli 2—0 (1—0), Partiza
nul Bacău — Energia Gh. Gheorghia- 
Dej 2—1 (î—0), Chimia Mărășeșli__
Constructorul Vaslui 2—1 (1—1), Tex
tila Buhuși — TEPRO lași 2—G (1—0)» 
Petrolistul Dărmănești — Letea Ba
cău 1—1 (1—1), Minerul Comănești
— Oituz Tg. Ocna 4—2 (2—2). Rul
mentul Bîrlad — Hușana Huși 4—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA MA- 
RAȘEȘTf 17 p (24—7), 2. Co-rvstructo- 
rul hepși 16 p (25—8), 3. Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej 16 p (16—5)... pe ul
timele : 15. Hușana Huși 3 p (9—33), 
16. Textila Buhuși 2 p (7—23).

SERIA A lll-A

Recol+a Sâhâteni — Metalosport 
Galați 1—1 (0—1), Carpați Sinaia — 
Victoria Florești 4—0 (3—0), Foresta 
Gugești — Poiana Cîmpina 0—0, Di
namo Focșani — Petrolistul Boldești 
1—0 (1—0), Avîntul Mineciu — Ca- 
raimanul Bușteni 2—0 (2—0), I.R.A. 
Cîmpina — Petrolul Teleajen Ploiești 
1—0 (0—0), Ancora Galați — Chimia 
Buzău 0—1 (0—0), Chimia Brazi —
Luceafărul Focșani 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚl SI
NAIA 17 p (32—11), 2. I.R.A. Cîmpi
na 16 p (19—9), 3. Petrolistul Bol
dești 14 p (15—9)... pe ultimele : 15. 
Metalosport Galați 6 p (5—23), 16. 
Recolta Sâhăteni 5 p (7—22).

SERIA A IV-A

Dacia-Unirea Brăila — Dunărea 
Cernavodă 2—1 (0—0), Progresul 
Brăila — Ș.N. Constanța 2—1 (2—0), 
S.C. Tulcea — Chimia Brăi-la 1—1 
(1—0), Cimentul Medgidia — Dună
rea Tulcea 3—0 (1—0), Electrica Con
stanța — I.M.U. Medgidia 1—0 
(0—0), Victoria Țândărei — Gloria 
Poarta Albă 4—2 (1—1), Marina 
Mangalia — Minerul Măcin 2—0 
(0—0), Autobuzul Făurei — Unirea 
Eforie 3—2 (2—0).

Pe primele locuri: 1. CHIMIA BRAl- 
LA 16 p (19—9), 2. Progresul Brăila 
15 p (20—11), 3. Cimentul Medgidia 
14 p (24—10)... pe ultimele : 15. Mi
nerul Măcin 8 p (9—18). 16. Gloria 
Poarta Albă 5 p (10—27).

SERIA A V-A

Azotul Slobozia — Abatorul Bucu
rești 2—1 (0—0), Un?rea Tricolor 
București — Viitorul Chirnogi 2—0 
(0—0), I.O.R. Bucure'ti — Avîntul Ur- 
ziceni 3—0 (0—0). Sirena București 
— Automecanica București 1—1 
(1—1) Electronica București — Șoi
mii TAROM București 3—3 (1—1), 

marginea suprafeței de pe
deapsă, ceea ce, evident, nu 
este de ajuns. La Oradea, plo
ieșteanul M. Moraru nu a a- 
cordat un penalty la scorul de 
3—0 în favoarea formației 
gazdă. Tot acolo, tușierul V. 
Vîlcu (Timișoara) a apreciat 
invers, în mod repetat, pozi
țiile de ofsaid. în toate aceste 
cazuri, greșelile de arbitraj au 
alterat, deseori, atmosfera tri
bunelor, au impietat asupra 
facturii dc joc. Din ezitările ca
valerilor fluierului se nasc, nu 
o dată, și iregularitățile jucăto
rilor apărători. Dintr-o «aseme
nea intervenție periculoasă a 
fundașului arădean Bîtea a avut 
de suferit atacantul Universității 
Craiova. Cămătarii. Se impune 
deci, după toate aceste exem
ple, ca arbitrii să aplice cît mai 
exact litera regulamentului, a- 
sigurînd o normală desfășurare 
a tuturor jocurilor-

G. NICOLAESCU

Automatica București — Flacăra roșie 
București 0—1 (0—0), Autobuzul 
București — Olimpia Giurgiu 7—0 
(1—O), I.C.S.I.M. București — T. M. 
București 0—0.

Pe primele focuri : 1. I.C.S.I.M.
BUCUREȘTI 16 p (24—11), 2. Auto- 
mecanica București 16 p (14—5). 3. 
Autobuzul București 15 p (30—5)... 
pe ultimele : 15. I.O.R. București 7 p 
(10—17), 16. Olimpia Giurgiu 0 p 
(6-35).

SERIA A VI A

Muscelul Cîmpulunc — ROVA Ro
șiori de Vede 2—0 (0—0), Progresul 
Corabia — Viitorul Scornicești 1—0 
(0—0), Cimentul Fieni — Recolta 
Stoicănești 4—0 (2—0), Progresul 
Pucioasa — Dacia Pitești 1—1 (0—0), 
Răsăritul Caracal — Petrolul Videle 
3—2 (1—0), Chimia Găești — Ceta
tea Tr. Măgurele 3—1 (1—0), Con
structorul Pitești — Petrolul Tîrgoviște 
0—0, Oțelul Tîrgoviște — Metalul 
Mija 1—5 (0—2).

Pe primele locuri : 1. MUSCELUL
CIMPULUNG 20 p (29—5), 2. Petro
lul Tîrgoviiște 17 p (18—8), 3. Metalul 
Mija 16 p (20—9)... pe ultimeJe : 15. 
Progresul Pucioasa 6 p (12—25), 16.
Oțelul Tîrgoviște 4 p (11—28).

SERIA A VII-A

Progresul Băîlești — C.F.R. Craiova
4—0 (2—0), Unirea Drobela Tr. Se
verin — Miaerul Motru 1—1 (0—1),
F.O.B. Balș — Laminorul Slatina 
4—1 (1—0), Metalurgistul Sadu —
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 0—0, 
Constructorul Craiova — Minerul Ro- 
vinari 1—0 (0—0), Chimistul Rm. 
Vîlcea — Unirea Drăgășa-ni 2—1 
(0—0), Lotrul Brezoi — Dierna Orșo
va 2—0 (1—0), Pandurii Tg. Jiu — 
Dunărea Calafat 4—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 17 p (23—5), 
2. Munerul Motru 15 p (15—6), 3. 
Pandurii Tg. Jiu 15 p (18—10)... pe 
ultimele : 15. Laminorul Slatina 7 p 
(13__31), 16. Unirea Drăgășani 6 p
(9-17).

SERIA A VW-A

Banatul Timișoara — Strungul Arad 
0—0, Unirea Sînnicolau Mare — La
minorul Nădrag 3—0 (2—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Nera Bozovici 2—2 
(1—0), Metalul Bocșa — Constructo
rul Arad 3—0 (0—0), Gloria Reșița 
— Minerul Moldova Nouă 2—1 
(2—0), Minerul Anina — Electromotor 
Timișoara 4—0 (0—0), Gloria Arad 
■— Vulturii Textila Lugoj 1—0 (1—0), 
Ceramica Jimbolia — Unirea Tomna
tic 1—0 (1—0).

pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 16 p (17—6), 2. Minerul Mol
dova Nouă 14 p (23—11), 3. Meta
lul Oțelu Roșu 14 p (20—16)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Arad 8 p 
(12—15), 16. Banatul Timișoara 6 p 
(7—23).

SERIA A IX A

Minerul Baia Sprie — Recolta Sa- 
lonta 5—0 (1—0). CUPROM Baia 
Mare — Voința Cărei 2—1- (1—0), 
Gloria Șimleu Silvaniei — înfrățirea 
Oradea 1—1 (1—0) , Victoria Cărei — 
Minerul Bihor 3—0 (1—0), Voința O- 
radea — Someșul Satu Mare 1—1 
(0—0) Oțelul Bihor — Bihoreana 
Marghita 0—0. Minerul Suncuiuș — 
Minerul Băița 1—1 (0—1), Oașul 
Necrest: — Victoria Zalău 1—2 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 18 p (23—10), 2. Victoria 
Care’ 16 p (18—5), 3. Minerul Baia

LOTURILE B
Șl DE TINERET 

SUSȚIN MÎINE
MECIURI IN DEPLASARE

Politehnica Timișoara debutează

în „Cupa Balcanica"

LA SZEKSARD. UNGARIA — 
ROMANIA (echipele B). Mîine. 
în localitatea Szeksard. situată la 
140 km. de Budapesta, se vor în- 
tîlni reprezentativele secunde ale 
Ungariei și României. Antrenorii 
C. Cernăianu și I. Voica au ia 
dispoziție următorul lot. care a 
făcut deplasarea în cursul zilei 
de ieri, cu avionul, via Buda
pesta : Iordache, Albu (portari). 
Tănăsescu, Grigore, Ciugarin. Vi- 
gu, Lucuță (fundași). Cassai, Do- 
brău, Custov, Ștefănescu. O. lo
nescu (mijlocași). A. Moldovan* 
Roznai. Dănilă (atacanți).

LA NYREGYHAZA, UNGARIA 
— ROMÂNIA (echipe de tineret 
21 ani). Tot. mîine, la Nyregy- 
haza, are loc meciul dintre echi
pele de tineret (21 ani) ale Un
gariei și României. Lotul nostru, 
antrenat de O. Popescu si C. De
liu, s-a reunit la Oradea ieri di
mineața. în cursul zilei de astăzi 
se va efectua deplasarea, cu au
tocarul, la Nyregyhaza. Iată ju
cătorii convocat! : Cristian, Windt 
(portari). Tililioi, Stancu, Zahiu, 
Agiu, Bărbulescu (fundași). Au
gustin, Șoșu, St. Petcu, G. Petru 
(mijlocași), Lupău, Vesa, Drag- 
npa. Radu II, Vrînceanu (ata
canți) .

LA SOFIA, SLAVIA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA. Miercuri, 
la Sofia. Politehnica Timișoara 
debutează în ..Cupa Balcanică" 
inter-cluburi, întîlnind formația 
locală Slavia. Fotbaliștii timișo
reni au plecat ieri la Șofig.

Sprie 14 p (24—11)... pe ultimele ? 
15. Recolta Salonta 8 p (13—24), 16. 
Oașul Negrești 6 p (13—24).

SERIA A X-A

C.I.L. Gherla — Soda Ocna Mu
reș 5—3 (3—0), Bradul Vișeu — Mi
nerul Baia Borșa 1—1 (1—0), Teh-
nofrig Cluj-Napoca — Minerul Rod- 
na 0—0, Foresta Bistrița — Mureșul 
Luduș 2—1 (0—0), Cimentul Turda — 
Minerul Băiuț 0—0, Unirea Dej — 
Dermata Cluj-Napoca 4—1 (1—1), A-
vîntul Reghi'n — Lăpușul Tg. Lăpuș 
1—0 (1—0). Metalul Aiud — Metalul 
Sighișoara 2—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
RODNA 17 p (28—8), 2. Minerul Bă
iuț 15 p (14—8), 3. Unirea Dej 14 p 
(16—11)... pe ultimele : 15. Dermata 
Cluj-Napoca 5 p (9—19), 16. Lăpușul 
Tg. Lăpuș 3 p (3—18).

SERIA A Xl-A

Progresul Odorhei — Viito-rul 
Gheorghieni 1—0 (1—0), C.S.U. Bra
șov — I.C.I.M. Brașov 0—2 (0—0), 
Chimia Victoria — Forestierul Tg. Se
cuiesc 5—0 (3—0), Mureșul Toplița
— Minerul Baraolt 1—0 (0—0), Pre
cizia Săcele — Minerul Bă han 3—0 
(2—0), Metrom Brașov — Carpați 
Brașov 0—0, Unirea Sf. Gheorghe — 
Utilajul Făgăraș 0—0, Măgura Codi ea
— Torpedo Zărnești nu s-a disputat. 
Măgura fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M.
BRAȘOV 17 p (19—4), 2. Proqresul 
Odorhei 13 p (15—9), 3. Viitorul
Gheorghieni 13 p (14—9)... pe ulti
mele : 14. Forestierul Tg. Secuiesc
6 p (7—21), 15. Utilajul Făgăraș 7 p 
(8-14).

SERIA A XH A

Metalul Copșa Mică — Inter Sibiu 
1—0 (0—0), Știința Petroșani — 
C.F.R. Simeria 3—0 (2—0), UJP-A. 
Sibiu — I.M.I.X. Agnita 1—0 (0—0), 
Constructorul Alba lulia — Textila 
Cisnădie 2—0 (0—0), Automecanica 
Mediaș Unirea Alba lul'ia 0—0,
Laminorul Teliuc — Gaz metan Me
diaș 1—0 (0—0), Textila Sebeș — 
C.I.L. Blaj 1—2 (1—1), Minerul Ghe- 
lar — F.I.L. Orăștie 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ȘTIINȚA
PETROȘANI 15 p (23—13), 2. Mi nerul 
Ghelar 15 p (19—10), 3. Gaz metan 
Mediaș 15 p (12—5)... pe ultimele : 
15. Automecanica Mediaș 6 p 
(3—1'5), 16. Textila Sebeș 4 p (9—28).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții n-oștri vo
luntari din localitățile respective.

★
MASURI LUATE DE F.R.F, Meciul 

dintre Răsăritul Caracal și Muscelul 
Cimpulung — seria a Vl-a — din 
etapa a VII l-a s-a omologat cu 3—0 
în favoarea echipei Muscelul (pe 
teren 2—1). deoarece Răsăritul a fo
losit un jucător fără drept de joc.

Partida dintre C.S.U. Brașov și 
Torpedo Zărnești — seria a Xl-a — 
din etapa a iX-a a fost omologată 
cu 3—0 în favoarea echipei Torpedo 
(pe teren 2—0), deoarece C.S.U. a 
folosit un junior în două jocuri în 
aceeași zi. Meciul Măgura Codlea 
— I.C.I.M. Brașov, din etapa a X-a, 
s-a omologat cu 3—0 pentru echipa 
brașoveană (jocul a fost întrerupt in 
min. 78 la scorul de 0—1).

Au fost rep.-og ramate următoarele 
jocuri din seria a Xll-a : F.I.L. 
Orâștie — Metalul Copșa Mică (din 
etapa a X-a) pentru 17 noiembrie șl 
Laminorul Teliuc — Inter Sibiu Mim 
etapa a Vl-a) pentru 10 noiembrie.



Pe marginea Campionatelor balcanice de gimnastică

SUCCESELE ECHIPELOR ROMÂNIEI -
MARILE COMPETIȚII DE TENIS 

ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ

70 turnee în Marele Premiu FILT ’77

0 NOUA CONFIRMARE INTERNAȚIONALĂ
ATENA, 8 (prin telefon). 

Cea de a VIII-a ediție a Cam
pionatelor balcanice de gim
nastică, încheiată duminică 
seară în Palatul sporturilor 
din Salonic, a confirmat încă 
o dată valoarea sportivilor 
români, care au realizat un bi
lanț foarte bun : 11 titluri, 7 
locuri II și 8 locuri III.

Vedeta întrecerilor a fost — 
bineînțeles — Nadia Comăneci, 
prezentă pentru prima dată la 
Campionatele balcanice. Cu 
toate că nu a evoluat la ni
velul maxim al posibilităților 
de care dispune — acesta fiind 
primul concurs oficial după 
Jocurile Olimpice — ea s-a 
impus într-o manieră catego
rică. cîștigînd 6 titluri din 6 
posibile, dintre care 5 la in
dividual și al șaselea cu e- 
chipa. Demn de subliniat este 
faptul că Nadia Comăneci a 
obținut la Salonic două note 
de 10. dar nu la paralele și 
la bîrnă ca la Montreal, ci la 
sol și la sărituri. Cum spu
neam. Nadia nu este încă în 
l'orma sa maximă, fapt care 
s-a văzut mai pregnant sîm- 
bătă, cind a comis două inexac-

• NADIA COMĂNECI - 
6 TITLURI DIN 6 POSIBILE
• S-A SIMȚIT ABSENȚA 
TEODOREI UNGUREANU 
SI A LUI DAN GRECU • 
ASEARĂ, GIMNASTII RO
MÂNI AU SUSȚINUT O 
DEMONSTRAȚIE LA ATE. 
NA • URMĂTOAREA E- 
DITIE A ÎNTRECERILOR -

TOT ÎN GRECIA

tități la bîrnă și la para
lele. Dar, cum știm că deți
nătoarea titlului olimpic intră 
în formă concurîncț, este de aș
teptat ca apropiata sa evoluție 
de la Tokio să marcheze o 
nouă ascensiune.

în concursul de la Salonic 
am notat evoluția bună a în
tregii echipe feminine. Ma
riana Constantin ni se pare in 
progres, iar debutanta Gabi 
Gheorghiu a lăsat o impresie 
deosebită la prima sa apariție 
în lotul reprezentativ. Firește, 
absența Teodorei Ungureanu 
s-a făcut simțită. în special la 
finalele pe aparate s-a remarcat 
acest lucru, căci au fost si
tuații — la sol, de pildă, — 
cînd locurile II și III au re
venit gimnastelor bulgare.

în întrecerile masculine ab
sența valorosului Dan Grecu și 
a lui Sorin Cepoi a determi
nat pierderea . titlului la 
individual compus. E drept, 
Bulgaria a aliniat, la a- 
ceastă ediție, o garnitură tînără, 
de perspectivă, în fruntea că
reia s-a situat un gimnast de 
16 ani. Stoian Delcev, cu o 
bună valoare. EI a cîștigat titlul 

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. I)

pe „lista" celor rămași în mi
noritate la deciziile cu 4—1. In
timidat. parcă, de sarcina în
credințată de a conduce in ring 
partida T. Dinu — M. Toma 
ni s-a părut Victor Șchiopii 
care, depășit de unele faze de 
luptă, a comis un șir de erori.

★

Reuniunea de seară a fpșt 
deschisă de o foarte frumoasă 
festivitate pentru care Federa
ția de specialitate merită feli
citări. Partidele au fost parcă 
mai atractive, fapt la care a 
contribuit, desigur și ambianța 
plăcută creată de numărul spo
rit al spectatorilor.

REZULTATE TEHNICE
GALA I : cat. muscă : T. Dinu 

(Dinamo Buc.) b.p. M. Toma (Li
toral Mangalia) ; cat. cocoș : M. 
Ivanciu (B.C. Brăila) b.p. r. 
Toasu (ASA Tg. Mureș), L. Ri- 
dulescu (Motorul Arad) b. dese. I 
V. Kiss (ASA Cluj-Napoca), N. 
Stoeneseu (ASA Cluj-Napoca) 
b.p. D. Dorobantu (Dinamo Buc.). 
D. Burdlhoi (Metalul Buc.) b.p. 
Al. Dobăeș (Metalul Bocșa). Gh. 
Marinei (B.C. Brăila) b.p. St. Du-

Mariana Constantin, în timpul evoluției la paralele, aparat la 
care a ocupat locul secund, in întrecerile balcanice

balcanic absolut și alte două 
titluri în finalele pe aparate 
(cal și paralele), adică exact 
performanța lui... Dan Grecu 
de anul trecut ! Ion Checichcș 
și Nicolae Oprescu au avut o 
comportare frumoasă, realizînd 
cite două victorii in finalele pe 
aparate, iar tînărul Aurelian 
Georgescu, introdus în echipă 
in ultimul moment, a confirmat 
așteptările, ureînd pe podium 
do două ori.

La gimnastică ritmică-mo- 
dernă concursul a fost domi
nat, conform așteptărilor, de 
reprezentantele Bulgariei. Ele 
au ocupat locul I pe echipe și 
primele trei locuri la indivi
dual compus, unde Doina Pâl- 
tineanu s-a clasat pe locul IV.

Remarcînd faptul că echipele 
României au fost solicitate să 
susțină luni seara, la Atena, o 
demonstrație în fața publicului 
din capit.ala Greciei — de
monstrație care s-a bucurat de 
mare succes — vom nota în 
încheiere cîtcva aspecte legate 
de popularitatea făcută aici 
gimnasticii de această a VIII-a 
ediție a Campionatelor balca
nice și îndeosebi de reputata 
echipă feminină a Rbmâniei, în 
frunte cu Nadia Comăneci.

în cadrul lucrărilor Confe
rinței balcanice de gimnastică, 
federația de specialitate a țării 
gazdă a solicitat să organizeze 
și următoarea ediție a întrece
rilor,. primind aprobarea nece
sară. Astfel, competiția se va 
desfășura anul viitor la Atena, 
între 30 septembrie și 2 oc
tombrie. Organizatorii șînt en
tuziasmați de marele succes de 
public de care s-au bucurat în
trecerile de la Salonic și de
monstrația de la Atena. Apoi, 
cum subliniam și într-o trans
misie anterioară, numărul de 
copii care se îndreaptă spre 
secțiile de gimnastică este . în 
creștere vertiginoasă, în timp 
ce presa, radioul și televiziu
nea alimentează această pasiune 
cu-numeroase reportaje. Argu
mentul principal rămîne. bine-

minică (B.C. Galați) ; cat. pană : 
D. Lol-oț (Metalul Buc.) b.p. I. 
Gută (Farul), FI. Jurcuță (U.M. 
Timișoara) c. neprez. Gb. Roșea 
(B.C. Brăila), I? Lungu (Steaua) 
b.p. N. Buteseacă (B.C. Galați), C. 
Buzduoeanu (Steaua) b.p. J. Van- 
cea (Dinamo Buc.), M. Laz.ăr (Ra
pid) b.p. I. Angelescu (CSM Reși
ța).

GALA II : cat. semimuscă : F. 
Ullniuc (A.S.A. Bacău) b.p. C. Bu- 
hara (C.S.M. Reșița), Al. Turei 
(Voința Cluj-Napoca) b.ab. 2 N. 
Șchiopu (B.C. Brăila) ; cat. semi- 
ușoară : C. Ștef anovicl (Electro- 
putere Craiova) b.p. D. Szekely 
(Motorul Arad), M. Hozo (Litoral 
Mangalia) b.p. V. Soroceanu (Ni
cotină Iași). P. Capriceanu (Elec- 
troputere) b.p. N. Endredy . (Vo
ința s. Mare). C. Dia (B.C. Mus
cel) b.p. Gh. Iile (Metalul Buc). 
A. Turcitu (C.F.R. Craiova) b.p.
I. Șandor (Voința S. Mare), C. 
Livadaru (Steaua), b.p. N. Dolcan 
(Ceahlăul P. Neamț) ; cat. mijlo
cie mică : C. Ciochină (B.C. Brăi
la) b.p. I. Dlinache (Litoral Man
galia). D. Petropavlovschi (Rapid) 
b.k. I T. Roșu (Tehnofrlg Cluj- 
Napoca) . I. Mocanu (Metalul Boc
șa) b.a. 2 C. Dumitrescu (Voința 
Buzău), A. Tîrbol (Farul) b. ne
prez. V. Fllip (Farul) ; 

înțeles, Nadia Comăneci, a că
rei prezență în Grecia conti
nuă să fie comentată elogios, 
mai ales acum, după succe
sul pe toată linia realizat în 
concursul încheiat duminică 
seara.

Constantin MACOVEI

ECHIPA DE LUPTE RAPID
ÎNVINGĂTOARE ÎN POLONIA

VARȘOVIA, 8 (Agerpres). — 
Turneul de lupte greco-roma- 
ne, desfășurat la Cracovia, a 
fost cîștigat de echipa clubului 
Rapid București, care a tota
lizat 53 p. Pe locurile urmă-

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 12-a)’ : 

Hajduk Split — Boraț Banja Lu
lea 1—0 ; Dynamo Zagreb —
O. F.K. Belgrad 1—1 ; Steaua Ro
șie Belgrad — Partizan Belgrad 
1—0 (a marcat Filipovici ; au 
asistat 95 000 de spectatori) ; Ze- 
lezniciar — Buducnost 0—0 : Slo
boda Tuzla — F. C. Zagreb 3—0. 
în clasament : 1. Steaua Roșie
Belgrad 20 p : 2. Radnicki 16 p ; 
3. Dynamo Zagreb 15 p.

UNGARIA (etapa a 13-a) : Va- 
sas — Salgotarjăn 5—3 ; Videoton 
— Zalaegerszeg 2—1 : Ujpesti 
Dozsa — Dunaujvăros 2—0 ; Hon- 
ved — Dlosgyor 2—0 ; M.T.K. — 
Tatabănya 2—1 ; Szombathely Ha- 
ladas — Fcrencvâros 1—2. Cla
sament : 1. Ujpesti Dozsa 22 p ;
2. Ferea evros 20 p ; 3. Honved 
18 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 11-a): 
Dukla Fraga — Bohemians Fra
ga 2—0 ; Lokomotiv Kosice — 
Inter Bratislava 4—0; Slavia Pra- 
ga — Union Teplice 4—2 ; Slovan 
Bratislava — V.S.S. Kosice 2—1. 
Clasament : 1. Dukla 18 p ; 2.
Slavia 15 p : 3. Inter 13 p.

bulgaria (etaoâ a 11-a) : 
Traki.a Plovdiv — T.Ș.K.A. Sofia 
0—1 ; Dunav Ruse — Slavia Sofia 
1—1 : Marek Stanke Dimitrovo — 
Lokomotiv Plovdiv 2—1 : Akade- 
mik Sofia — Botev Vrața 1—1 ; 
Levski Spartak Sofia — Lokomo
tiv Sofia 1—1. Clasament: 1. Ma
rek 16 p ; 2. T.S.K.A. 15 p ; 3. 
Botev 15 p.

OLANDA (etapa a 13-a) : Ajax 
Amsterdam — Go Ahead 4—0 ;
P. S.V. Eindhoven — Roda Ker- 
krade 2—1 : Sparta Rotterdam — 
Feyenoord Rotterdam 1—3. Clasa-

PE SCURT • PE
AUTO 0 La Suzuka (Japonia), 

într-o cursă de formula 2, victoria 
a revenit pilotului francez Jacques 
Laffite („Chevron B.M.W.") cu o 
medie orară de 130,124 km 0 în 
„Raliul Corsicii" (în condiții 
atmosferice neprielnice, ploaie 
persistentă) conduce pilotul ita
lian Sandro Munari. urmat de 
francezul Bernard Darniche (am
bii pe „Lancia Stratos“). S-au 
produs numeroase abandonuri, 
din cele 87 mașini prevăzute la 
start, numai 19 trecînd la nunc- 
tul de control de la Ajaccio.

BOX 0 La San Francisco, a- 
mericanul Jimmy Young (cat. 
grea) l-a învins la puncte, dună 
12 reprize, pe compatriotul său 
Ron Lyle.

cAlArie 0 La Amuntelier 
(Elveția) proba, de obstacole a 
revenit belgianului Eric Wauters 
— medaliat cu bronz la J. O. — 
cu timpul de 55,8.

Marile competiții ale tenisu
lui vor adopta o nouă formulă 
de disputare în cursul sezonului 
1977.

Așa cum s-a anunțat, Circui
tul WCT va reuni, în iarnă, pe 
cei mai puternici 21 jucători. în 
frunte cu J. Connors, B. Borg, 
I. Nâstase, A. Panatta, M. Oran- 
tes. Aceștia își vor disputa un 
număr de 12 turnee (inclusiv 
indoor-ul de la Philadelphia, 
în. ianuarie), con tind ca probe 
de .calificare pentru finalele de 
la Dallas (simplu) și Kansas 
City (dublu), programate în 
aprilie-mai.

Paralel cu turneele indoor" 
va lua startul o nouă ediție a

TURNEUL TENIS 
DE LA HONG KONG

HONG KONG, 8 (Agerpres).
— în turneul internațional de 
tenis care are loc la Hong Kong 
au fost înregistrate următoare
le rezultate : Whitlinger (S.U.A.)
— Reid (S.U.A.) 2—6, 6—4,
6—4 ; Krulevitz (S.U.A.) — Ru- 
ffels (Australia) 1—6, 6—3, 
8—6 ; Pohmann (R.F. Germa
nia) — Crawford (S.U.A.) 6—3, 
6—2 ; Delaney (S.U.A.) — Gu- 
llikson (S.U.A.) 6—0. 6—3. Te- 
nismanul român Ilie Nâstase 
care și-a anunțat participarea 
la acest turneu îl va întîlni 
astăzi pe americanul Mike 
Cahill.

toare s-au situat formațiile 
Spartakus Budapesta — 33 p. 
șl G.K.S. Katowice — 80 p.

Dintre sportivii români s-a 
evidențiat Costel Cojocaru, în
vingător la categoria pană.

ment : 1. Feyenoord 23 p ; 2. 
Ajax 21 p ; 3. Roda 18 p.

SPANIA (etapa a 9-a) : Espanol 
Barcelona — Las Palmas 2—0 ; 
Cella Vigo. — Real Madrid 2—0 ; 
Burgos — Atletico Bilbao 2—2 ; 
Sevilla — C. F. Barcelona 0—1 ; 
Atletico Madrid — Hercules 1—0: 
Valencia — Malaga 3—1. Clasa
ment : 1. Atletico Madrid 14 p : 
2. Valencia 12 p ; 3. Real Madrid 
11 p.

FRANȚA (etapa a 13-a) : An
gers — Metz 0—2 ; Lille — Bas- 
tia 0—3 : Reims — St. Etienne
2— 2 ; Nancy — Lens 1—1 ; Bor
deaux — Laval 0—1 ; Nisa — Va
lenciennes 2—1 : Lyon — Marsi
lia 2—1. Clasament : 1. Bastia
18 p ; 2. Lyon 18 p : 3. Nantes 
17 P.

GRECIA (etapa a 5-a) : A.E.K.
— Panscraikos 4—1 : Hcraklis — 
Olympiakos Pireu 1—3 : Kastoria
— P.A.O.K. 0—2 ; Panionios — 
Panathlnalkos 1—2. Clasament : 1. 
Olympiakos 10 d : 2. P.A.O.K. 9 
p ; 3. Panathinaikos 8 n.

ALTE REZULTATE
ECHIPA Mouloudia Alger s-a 

calificat în finala „C toei cam
pionilor Africii". în meci retur 
(semifinală), fotbaliștii algerieni 
au învins pe teren propriu, cu
3— 0 (0—0), formația nigeriană
Enugu Rangers. în primul joc, 
echipa nigeriană a cîștigat cu 
2—0.

LA SCHWERIN. în meci amical 
de juniori : R. D. Germană — 
Polonia 1—1 (0—1).

SELECȚIONATA Australiei, a- 
flat.ă în turneu în R. F. Germa
nia, a jucat cu formația Hambur
ger S.V.. pierzînd cu 1—2 (0—2), 
prin golurile marcate de Ettma- 
yer și Nogly, respectiv Williams.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM 0 După 72 ore. în 

Cursa de șase zile de la Miin- 
chen conduce perechea Sercu — 
Gilmore cu 140 p.

HANDBAL 0 La Eppelheim. în 
meci revanșă (masculin) : Ceho
slovacia — R. F. Gbrmania 17—13 
(8—6). în primul joc. disputat cu 
o zi în urmă, la Stuttgart, sco
rul a fost egal : 18—18.

PATINAJ 0 La Fraga, proba 
individuală (masculin) a fost 
cîștigată de americanul Scott Cra
mer — 136,46 p. urmat de Franti
sek Pechar (Cehoslovacia) — 
135,44 p și Jean-Christophe Si- 
mond (Franța) — 132.28 p. La fe
minin : 1. Claudia Binder (Aus
tria) — 137,46 p, 2. Lisa-Maria 
Allen (S.U.A.) — 137.22 p. 3. Ani
ta Siegfried (Elveția) — 132,28 p.

TENIS 0 La Ottawa. echipa 
Mexicului s-a calificat pentru 
turul următor al „Cupei Davis“ 
(zona americană) dispunînd de 
Canada cu 3—1. 0 Finalele tur

Marelui Premiu FILT, care în
cepe mai devreme, la 26 
decembrie a.c., cu întreaga sui
tă a campionatelor australiene : 
Sydney, Melbourne, Adelaide. 
Circuitul nu va mai face obiș
nuita pauză, pină la primăvară, 
continuînd cu turnee în S.U.A. 
și Europa (Helsinki, Nisa, Pal
ma de Majorca, Murcia). După 
aceasta Marele premiu își reia 
cursul tradițional cu turneele 
europene, din rindul cărora nu 
vor lipsi cele de la Roma, Ro
land Garros și Wimbledon. 
Pentru a doua jumătate a anu
lui, programul nu este încă fi
xat, dar se prevede ca numă
rul total al întrecerilor să urce 
pină la 70. cifră-record în isto
ria comoetiției, începută în 
anul 1970.

După cum se știe, Marele 
Premiu FILT a fost cîștigat de 
două ori de Ilie Nâstase 
(1972—73), iar actualul deținător 
al trofeului este argentinianul 
Guillermo Vilas.

A ÎNCEPUT
TURNEUL Of POLO

PENTRU PIONIERI
Of IA BUDAPESTA

BUDAPESTA. 8 (Agerpres). — 
în cadrul turneului internațio
nal de polo pe apă, pentru 
echipe de pionieri, care se des
fășoară la Budapesta, selecțio
nata orașului București a ter
minat la egalitate : 3—3 (2—1, 
1—1, 0—1, 0—0) cu echipa ora
șului Moscova. Cele trei goluri 
ale formației române au fost 
înscrise de Lupaș. într-un alt 
meci, formația orașului Buda
pesta a învins cu scorul de 
13—4 (5—0, 3—2, 3—1, 2—1)
formația orașului Sofia.

Bettega (J uventus), înscrie cu 
capul in poarta milanezilor. Fa
ză din meciul Milan — Juven
tus 2—3. desfășurat duminică 

Telefoto : A.P. AGERPRES

neului „indoor“ de la Koln : Con
nors — McMillan 6—2. 6—3 ; He
witt, McMillan — Estejp, Dowdes- 
well 6—1. 3—6, 7—6 0 în ultima 
finală a „Cupei Dewar". la Lon
dra. cea de dublu masculin, 
frații J. si D. Lloyd au dispus 
cu 6—4. 3—6. 6—2 de Feaver — 
James. 0 Ultimele finale de la 
Tokio : simplu femei : Wendy 
Turnbull — Michele Gurdal 6—1, 
6—1 ; dublu bărbați : Rosewall. 
Carmichael —• Fairlie, El Shafei
6— 4, 6—4. 0 A început turneul 
„indoor" de la Stockholm. Pri
mele rezultate : Smith — Diblev
7— 6, 6—2 ; Rahim — Kary 6—1, 
6—1 ; Pala — Smid 7—6, 4—C, 
6—4 : Norberg — Zednik 6—<, 
6—4 ; Bertram —. Zugarelli 6—1. 
6—1.

VOLEI 0 La Madrid. în C.C.E. 
(m), S. V. Hamburg a învins pe 
Real Madrid cu 3—2 (—11. —13, 
5, 9. 12). Returul, la 12 noiem
brie.
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