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Campionatele naționale de box

FAVORIȚII SE MENȚIN IN CURSA PENTRU TITLU
Și azi reuniuni-maraton, de la orele 14 și 18,30

COMANECI
BONA SPORTsW
ÎN ANUL 1976

Marți și miercuri, la Palatul sporturilor și 
culturii din Capitală au continuat întrecerile 
eliminatorii din cadrul campionatelor indivi
duale de box ale seniorilor. Spectatorii, prezenți 
în număr mare, au asistat la un adevărat „ma
raton” pugilistic, în cele două zile de concurs

disputîndu-se nu mal puțin de 80 de meciuri ! 
Majoritatea întîlnirilor au purtat amprenta do
rinței puternice a combatanților de a se califica 
în etapele superioare ale competiției, multe 
dintre partide 
cular lăudabil.

superioare 
ridicîndu-se la un nivel specia

în rîndul celor mai frumoase 
meciuri se situează, în primul 
rînd, cel dintre „muștele" Șt. 
Băiatu (Voința Buc.) și P. 
Dragu (Electroputere Craiova). 
Mult schimbat în bine, și cu 
mai multe resurse fizice decit 
ne obișnuise, craioveanul a 
impus luptei un ritm foarte 
susținut, 
cum s-a 
priză, se 
va putea 
tat, lupta 
țiunile bucureșteanului au în
ceput să devină mai clare, în 
timp ce multe dintre loviturile 
lui Dragu se opreau în blocaj, 
în aceste condiții, cu un final 
mai bun, Băiatu a obținut vic
toria.

căruia, după modul 
consumat prima re- 
părea că Băiatu nu-i 
face față. Dar, trep- 
s-a echilibrat și ac-

Un meci de 
tare au realizat 
I. Fuicu (Metalul Bocșa) și T. 
David (B. C. Brăila). Mai pu
ternic și mai insistent în ac
țiunile ofensive, brăileanul a 
cîștigat la puncte. Am remar
cat, de asemenea, ascensiunea 
craioveanului FI. Grecescu (pri
mul an la seniori), învingător 
autoritar în fața experimenta
tului M. Tcofil (Voința Buc.). 
Tot la „semimijlocie“ am re
marcat plusul de forță cîști
gat de talentatul dinamovist 
V. Cicu, caro l-a depășit clar 
la puncte pe Gr. Iliescu (Me
talul Buc.).

în reuniunea de marți seara 
am fost martorii unei surprize 
neplăcute : eliminarea din com-

V

aprigă incleș- 
și semimijlocii

OZÂNA!" POATE FI 0 GLUMA BUNA
INTRE KILOMETRUL 0 ȘI 42

petiție a reșițeanului P. Ne- 
delcea (unul dintre favoriții 
categoriei pană). El a fost su
perior două reprize adversaru
lui său, F. Zamfir (Steaua) și 
ar fi meritat decizia, chiar dacă 
stelistul a cîștigat ultimul rund, 
producînd o frumoasă impre
sie. Dar. în același timp, con
semnăm și cîteva surprize plă
cute : forma bună a „penelor" 
C. Buzduceanu (Steaua) și M. 
Lazăr (Rapid) — învingători 
necontestați în disputele cu FI. 
Jurcuța (U. M. Timișoara) si, 
respectiv, I. Lungu (Steaua), 
progresul tehnic evident al tînă- 
rului dinamovist Gh. Simion 
(ușoară), ca și apariția unui 
mijlociu capabil de mari pro
grese (și performanțe), M. Uță 
(I.M.U. Medgidia), care i-a fă
cut față, cu destul curaj, mul
tiplului campion. Al. Năstac-

Și în reuniunea de miercuri 
după-amiază am urmărit dispu
te dîrzeț în care multi favoriți

Mihoi TRANCĂ 
Paul IOVAN

LONDRA, 9 (Ager- 
pres). Tripla cam
pioană olimpică 
gimnasta româncă 
Nadia Comăneci și 
dublul 
olimpic 
Alberto 
(Cuba) 
fruntea 
lor mai 
tivi din lume 
anului 1976, 
semnați în 
anchetei 
U.P.I., 
redactorilor 
sport din Europa.

Iată clasamen
tele : feminin :
1. NADIA COMA
NECI (România) — 
gimnastică — 343 
puncte ; 2. Korne- 
lia Ender (R.D.G.) 
— 305 puncte ; 3. 
Roși Mittermaier 
(R.F.G.) — schi al
pin — 208 puncte ; 
4. Tatiana Kazan- 
kina (U.R.S.S.) — 
atletism 
puncte ; 
Szewinska 
nia) —

campion 
la atletism 
Juantorena 
se află în 
listelor ce- 
buni spor- 

ai 
de- 

urma 
agenției 

în rîndul 
de

5.

134
Chris

169 
Irena 

(Polo- 
atlctism 
puncte ; 

Evert 
tenis 

7. Annegret
■ atletism

li ei pleacă ultimul, 
pe vinzoleala aceea 

cină unii s-au dcze- 
presați de parteneri 
care n-au conceput 

,Hai oltene,

Start ! 
cu ochii 
din față 
chilibrat 
orgolioși 
să piardă poza... ,,. 
hai oltene I" răsună din sute 
de piepturi. căci spectatorii 
craioveni citiseră cu o zi înain
te un interviu luat de ziarul 
local „înainte”, în care mărtu
risise că părinții 
săi se născuseră 
pe malul drept al 
Oltului. „Mont
real !’ a strigat ci
neva, „Moscova !" 
s-a auzit din 
te. Un puști a . _ 
pași buni lingă el, implorin- 
du-l : „Să nu pierzi, să știi că 
ești idolul meu S-a uitat 
înainte, căutindu-și coechipierii. 
I-a găsit repede după chilotul 
albastru cu dungă albă și ma- 
ieul alb. lată-i pe toți, lansați 
în marea aventură a marato
nului : Stelică Marcu, Dumitru 
Mihăilescu, gemenii Costache, 
(Georgel și Castel) și Stana Dă- 
năilă, „Niky“ cum o răsfață 
ei, mică și îmbujorată la față, 
cu zulufi negri, parcă sora mai 
mică a unui concurent, copil 
capricios, incăpăținindu-se să 
ia parte la treburile oamenilor 
mari. Toată corabia aceasta 
trebuie dusă la liman, el pe lo
cul întii, campion național, 
echipa Farul de asemenea, ciș- 
tigătoare. Dar pentru asta era 
necesar ca Stelică Marcu, cel 
mai dotat dintre coechipieri să

REPORTAJUL

altă par- 
fugit cițiva

se claseze, in primele trei locuri. 
Lingă Stelică deci, alergare in 
tandem, pentru a-l trage tot 
mai sus, departe de concurența 
veleitarilor... 5 kilometri lingă 
Marcu, înghițiți de. pluton. Niș
te juniori, in spate, fac glume 
nesărate și chicotesc. El se în
toarce și le aruncă aspru : „Fiii 
serioși, doar nu ne jucăm aici !' 
La kilometrul 6 însă, pe mar

gine se desprinde 
I din mulțime 

lueta uscățivă 
I antrenorului 
’ liciu. Pare 

cu o cută 
Arată la 

mustrător din cap. 
kilometru și ceva se 
locul de start, bucla

(Continuare In pag. a 4-a)

6.
(S.U.A.)
— 127 puncte ; 
Richter (R.F.G.)
— 117 puncte ; 8. Nelli Kim
(U.R.S.S.) — gimnastică — 
100 puncte ; 9. Sheila Young 
(S.U.A.) — patinaj viteză și 
ciclism — 72 puncte ; 10.
Tatiana Averina (U.R.S.S.)
— patinaj viteză — 38 punc
te ; masculin : 1. ALBERTO 
JUANTORENA (Cuba) 
atletism — 304 puncte ; 
Lasse Viren (Finlanda) 
atletism — 223 puncte ;

După evoluțiile din Grecia

2.

3.

si- 
a 

Ve- 
ursuz, 
între 
ceassprincene. 

și clatină 
Peste un 
revine la 
se terminase, circuitul se repe
tă. Aleargă in continuare lingă 
Stelică. umăr la umăr. La ki
lometrul 9 forțează puțin și se 
desprind amândoi de grup. După 
3 000 de metri, primul punct 
de alimentație, o măsuță cu 
pahare de plastic umplute cu 

. apă,. ceai, lămiie, zahăr, sare.
Nu se uită la ele, așa cum nu 
avea să zăbovească lingă nici 
una din măsuțele 
5 in 5 kilometri, 
mai ei doi acum, 
gindește ce-or fi 
in spate. Dar Niky,

presărate din 
Aleargă nu- 
izolați, și se 

făcind băieții 
pe care

Ion CUPEN

(Continuare în pag. 2-3)

John Naber (S.U.A.)
— 210 puncte ; 4. Nikolai
Andrianov (U.R.S.S.) — gim
nastică — 168 puncte ; 5.
Bruce Jenner (S.U.A.) —
atletism — 153 puncte ; 6. 
James Hunt (Anglia) — au
tomobilism — 127 puncte ; 
7. Bjorn Borg (Suedia) — 
tenis ; 8. Vasil Alekseev
(U.R.S.S.) — haltere ; 9.
Cassius Clay (S.U.A.) —
box ; 10. Franz Klammer
(Austria) — schi.

Canada

COMENTARII ELOGIOASE LA ADRESA
GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

Gimnastica românească se a- 
flă, de mai bine de o săptămî- 
nă, în centrul atenției presei in-

Un nou turneu 
al campioanelor noastre 

in Japonia
Ieri dimineață au ple

cat în Japonia Nadia Co
măneci, Teodora Ungu- 
reanu și Mariana Cons
tantin, însoțite de an
trenorul Bela Karoly, ur- 
mind a lua startul, la fi
nele săptăminii în con
cursul dotat cu „CUPA 
KUNIKI", la Nagoya.

ternaționale. a studiourilor de 
televiziune din diferite țări ale 
lumii. Participarea echipelor

POPULARITATEA, DAR Șl CERINȚELE 
CROSURILOR DE MASĂ

Toamna aceasta menține, mai 
concludent ca orieînd. intensi
tatea activității sportive de 
masă din timpul verii, „Cupa 
tineretului" asigurînd, fără în
doială, un cadru larg pentru 
organizarea unui mare număr 
de competiții. între acestea, 
de o tot mal evidentă popu
laritate se numără întrecerile 
de cros, cum ar fi. de exem
plu. cele desfășurate recent la 
Petroșani (7000 de participant). 
Piatra Neamț (3000), Drobeta- 
Tr. Severin (3000), Arad (2000), 
Odorhei (1500), Tr. Măgurele 
(1000), Deva (1000) ș.a.

Din toate punctele de vedere, 
crosurile de masă trebuie să 
se bucure, în continuare, de a- 
tenția organelor sportive și a

celorlalți factori cu atribuții. 
Fără să insistăm asupra multi
plelor efecte pozitive ale prac
ticării crosului în dezvoltarea 
fizică armonioasă și întărirea 
sănătății cetățenilor de toate 
vîrstele, amintim că asemenea 
întreceri prezintă, mai mult 
decît celelalte competiții de 
masă, avantajul că pot reuni 
sute și mii de participant, a- 
proape PE PARCURSUL ÎN
TREGULUI AN, și reclamă ce
rințe minime de organizare, a- 
sistență tehnică, echipament si 
baze sportive. Nu trebuie. însă, 
înțeles că pregătirea unor ase
menea concursuri de amploare 
se face fără eforturi. Dimpo
trivă, de la angrenarea partici- 
panților și pînă la întocmirea

clasamentelor pe categorii de 
vîrstă, se cere o preocupare in
tensă și acțiune competentă, 
ceea ce — o spunem cu deose
bită satisfacție — se realizează 
în multe din cazuri, prin co
laborarea activă a organelor 
sportive cu organizațiile locale 
U.T.C., de sindicat si pionieri, 
cu inspectoratele școlare.

Sînt de semnalat, totuși, și 
destule exemple DE FORMA
LISM, în consecință. DE EFI
CIENȚA REDUSA în organiza
rea și desfășurarea întrecerilor 
de cros, cel mai adesea cau
zele vizînd stilul de muncă al

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

României la Balcaniada de la 
Salonic, precum și la concursul 
demonstrativ din Capitala Gre
ciei, evoluțiile Teodorei Ungu- 
reanu în Canada au transfor
mat toate aceste manifestări 
sportive în adevărate recitaluri 
ale măiestriei Nadiei Comăneci, 
Marianeț Constantin, Gabrie- 
lei Gheorghiu, Marilenei Neac- 
șu și tuturor celorlalte sportive, 
bucurîndu-se de o înaltă apre
ciere din partea publicului spec
tator. a specialiștilor, a presei 
și televiziunii. Prezența Nadiei 
Comăneci în concursul demons
trativ organizat luni seară la 
Atena a făcut ca acesta să de
vină un eveniment sportiv ma-

■ jor, tratat cu atenție maximă 
atit de organizatori, eît și de 
mijloacele de informare a opi
niei publice. Televiziunea grea
că a transmis in direct evolu
țiile la paralele, bîrnă, sărituri 
și sol ale gimnaștilor și gim
nastelor din țara noastră, sub
liniind inalta măiestrie atinsă de

■ sportivii români. Răsplătind pe 
deplin marele entuziasm cu 
care a fost primită, Nadia Co
măneci s-a aflat într-o zi in
tr-adevăr mare pentru că în 
toate cele patru probe a pre-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a) -

înaintea meciului de rugby
ROMÂNIA-FRANTA

Irimescu:Scurt dialog cu antrenorul federal Valeriu
„Ne vom apăra, dar nu renunțăm la ideea atacului!'*

Anul 1960 — prima victorie
(11—5) asupra pre- 

al Franței (no- 
^kns in acel an în 
^K^uita de per- 

■Lmtul excep- 
■A 'A: : 5-5 la 
HaB^Kcurești. 6 — 6 
MH^Bipora... A- 
SB^Klrept, o c- 
®3^Bdoraru, I)i'- 

nache, Chi- 
ixc*> -ți .pretutindeni
în >« erau dati
dre,pin"! nu )»wP“! bnegație și 
reală V * 1,.-uva.

Ne aflam acum în preajma

românească 
stigiosuli|N| 
ta bene 
lume ! ! )^| 
formanțe’M 
țională jB 
Bayomj^M 
la

celui de-al 24-lea meci Româ
nia — Franța, care, ca de fie
care .dată, trezește un enorm 
interes în sfera rugbyului româ
nesc (și nu numai a lui), el 
fiind inclus în calendarul ofi
cial al Federației internaționa
le de rugby amator. Acest meci, 
devenit tradițional, este decisiv

pentru ocuparea locului I, de
oarece pînă acum cine a învins 
în această partidă a și cîștigat 
competiția. (E drept, în ultimul 
timp rugbyștii italieni, mai a— 
Ies, dar și cei spanioli sau chiar 
polonezi încearcă a se ameste
ca în disputa protagoniștilor).

Am considerat interesant, a— 
cum la 3 zile înaintea mărci 
partide, să aflăm unele ultime a- 
mănunte despre „punctul de ve
dere românesc" în legătură cu a- 
cest joc. de la chiar unul din 
eroii partidelor anilor 60. Vale
riu Irimescu, astăzi antrenor 
federal și principalul călăuzitor 
al XV-lui național. Iată cîteva 
idei avansate de el cu prilejul 
unei recente conferințe de pre
să. organizată de F.R.R. „Este 
evident — a spus el — că anul

Dimitrie CALIIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)



NUMEROASE ÎNTRECERI SPORTIVE
In întreaga țară continuă să fie inițiate și să se desfășoare 

ample competiții sportive de masă. Iată cîteva informații și rela
tări transmise de către corespondenții noștri in cursul acestei 
săptămini :

„(ROSUL TIPOGRAFILOR"
Duminică dimineață, în- 

cepînd de la ora 8,30, pe 
străzile din preajma Pala
tului telefoanelor din Capi
tală se va desfășura cea 
de a V-a ediție a tradițio
nalului „Cros al tipografi
lor", organizat de Uniunea 
sindicatelor din presă, poli
grafie și edituri, cu sprijinul 
comisiei de sport-turism din 
cadrul Consiliului central 
U.G.S.R. Competiția va 
reuni la start circa 600 de 
sportivi, pe categorii de 
vîrstă, cîștigători ai etape
lor județene ale acestui larg 
concurs de masă. Vor par
ticipa. de asemenea, spor
tivi invitați din Belgia si 
Polonia.

„CUPA TINERETULUI*
• în județul Dîmbovița, la 

Tirgoviște, Moreni, Fieni, Pu
cioasa și Găești au avut loc 
reușite întreceri la cros, tenis 
de masă, șah și popice. Numai 
într-o săptămînă, numărul ce
lor care au participat la aceste

întreceri este de circa 3000 de 
tineri.

• în orașele din județul 
Ilfov au avut loc ample acțiuni 
sportive de masă care au mar
cat deschiderea celei mai popu
lare competiții de masă „Cupa 
tineretului", ediția de iarnă. 
Astfel la Oltenița, au fost 700 
de concurenți la „Crosul de 
toamnă" (printre cîștigători : 
Carmen Decu, Ion Decu, Ion 
Bela, Maria Răducanu). La 
cluburile tineretului și ale Șan
tierului Naval Oltenița peste 
100 de tineri s-au întrecut la 
șah și tenis de masă. (Cei mai 
buni : Rița Ioniță, Florica Dră- 
gan, Rodel Eclemea, Adam 
Berner). La Urziceni a fost or
ganizat un frumos concurs de 
atletism la care au participat 
elevii școlilor nr. 1, 2, 3, din 
Urziceni cît și ai celor din co
munele Manasia, Ciocîrlia, 
Maia, Alexeni, Gîrbovi, Ion 
Roată. în municipiul Giurgiu, 
au luat parte la întreceri spor
tive peste 2 000 de tineri. în
treceri de șah. tenis de masă, 
handbal au avut loc în toate 
școlile generale și liceele din 
Giurgiu. La Buftea, în școli 
generale, s-au organizat între
ceri la tenis de masă, iar la 
Casa Pionierilor — de șah pen
tru pionierii din clasele I—IV. 
(M. CONSTANTINESCU).

POPULARITATEA, DAR Șl CERINȚELE 
CROSURILOR DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

unora din factorii cu atribuții 
din acest domeniu.

Se păstrează CARACTERUL 
FESTIVIST al acestor între
ceri pentru că ele urmăresc 
mai mult „să se ia ochii", de 
două-trei ori, decît să asigure 
continuitate in practicarea 
cxercițiilor fizice și sportului. 
Participarea este încă sub po
sibilități, pentru că, în unele 
locuri ea NU ESTE REZULTA
TUL UNOR CONVINGĂTOARE 
ACȚIUNI PROPAGANDIS
TICE ci al unor măsuri ri
gide, administrative aduse la 
cunoștință prin circulare și te
lefoane. Este, de aceea, firesc 
ca în rîndurile entuziaștilor 
concurenți să întîlnim și multi 
participant! aproape indiferenți, 
vădit neîmprieteniti cu ideea 
de mișcare în aer liber, necon
vinși încă de frumusețea și 
binefacerile alergărilor de cros, 
ale educației fizice și sportu
lui în general. Un aspect pe 
cît de neplăcut pe atît de ne
dorit îl constituie de aseme
nea LIPSA DE PREGĂTIRE 
FIZICA a unora dintre concu- 
rențî, frecventa abandonurilor 
înregistrate în diferite probe, 
chiar în cele cu distante mai 
mici. Nu suferă numai specta
colul sportiv, ci însăși ideea de 
a apropia- prin alergările de 
cros întregul tineret de virtu
țile exercițiilor fizice. Se vede

clar, în astfel de cazuri, că 
participarea la viața sportivă 
este ocazională, sporadică, că 
înscrierile se fac și din „ofi
ciu" fără o pregătire corespun
zătoare de concurs, ceea ce în
seamnă nu numai rezultate din 
cele mai nesatisfăcătoare ci 
și apariția unor nejustificate 
neîncrederi în posibilitățile fi
zice. Să nu uităm că — un mij
loc important de contribuție la 
întărirea sănătății și creșterea 
capacității de muncă — alergă
rile de cros, participarea a zeci 
de mii de tineri, ar trebui să 
prilejuiască din ce în ce mai 
mult și DEPISTAREA UNOR 
ELEMENTE TALENTATE. CU 
APTITUDINI PENTRU ACTI
VITATEA SPORTIVĂ DE 
PERFORMANȚĂ la cît mai 
multe discipline, dar, în primul 
rînd, în atletism.

Reamintim aceste cîteva as
pecte pentru a sublinia impor
tanta deosebită a crosurilor de 
masă, pe care le dorim cît mai 
numeroase, organizate sistema
tic și devenite o permanență 
in calendarul competițiilor de 
masă AL FIECĂREI ASOCIA
ȚII, întreceri care să reunească 
tineri bine pregătiți din punct 
de vedere fizic și tehnic. In 
final, o sugestie : mai multă 
inițiativă în propaganda pentru 
astfel de întreceri, în angrena
rea participanților și în stimu
larea celor care (concurenți, 
dar și organizatori) obțin rezul
tate deosebite.

„OZANA!“ POATE EI 0 GLUMĂ BUNĂ ÎNTRE
(Urmare din pag. 1)

lumea o aclamă mai abitir de
cît pe el 2 Simte o mare prie
tenie pentru atletul din dreapta 
lui, tovarăș de suferință și de 
bucurie, stidoarea îi lipește cind 

. iși ating umărul, fiecare palmă 
de drum rămasă in urmă ii 
înfrățește mai tare. Răsare ia
răși pe tivul panglicii de asfalt 
chipul profesorului Veliciu, 
pare mai destins și face semn 
că lucrurile merg bine. „Mai 
poți ?’ îl întreabă pe Stelică 
și acesta face un semn afirma
tiv. „Să-mi spui cind să mă 
duc I” și Marcu face iarăși semn 
că a înțeles. La kilometrul 20, 
tovarășul din dreapta ingînă 
„Du-te, mă descurc eu !“ și el 
accelerează. Se trezește singur. 
Iși amintește ce i-a spus an
trenorul despre singurătatea 
alergătorului de cursă lungă. 
Cum rămine între cer și pămint, 
un punct nevolnic care înain
tează mereu, pe aripile domoa- 
le ale reveriei. Si el visează 
acum. Se gindește la cit de 
frumoasă ar fi cununa acestui 
maraton după ce a dobîndit tit
lurile de campion la 5.000, 
10.000 și cros, după succesul de

la Balcaniadă și locul acela 5 
pe pista de la Montreal. Se 
gindește la ograda de acasă, că
reia nu i-a mai deschis poarta 
de doi ani și mai bine și jură 
că după acest maraton nu se 
va opri decit lingă părinți. Se 
mai gindește cum ii vor arăta 
picioarele după 42 de kilome
tri și 195 de metri, revenindu-i 
in fața ochilor 
lea TV de la 
tălpile 
picături de 
și glezna, 
o prinde 
Fată 
el se 
pe Ungă 
gă Niky 
flutură mina recu 
na” e doar strigătul lor de vic
torie, micul lor „fetiș" de la Băi
le Felix. Acolo, la Felix, con- 
ducind plutonul la antrenamen

ace- 
’75 cu 

Și 
pină 

la o curbă 
Niky. 
lasă, 
trece

te, el alegea traseele, mărea sau 
încetinea ritmul și puncta fie
care hotărire cu acest „Ozana !~ 
lansat jumătate imperativ, ju
mătate cu ton de șagă. Acum 
controlează, in fine, cursa, ii 
vede la viraje pe toți, pe ai 
lui grupați, atenți, pe Stelică 
la mare luptă cu Ștefan Con-

HANDBALUL ROMANESC LA ÎNCEPUTUL 
UNEI NOI ETAPE DE PREGĂTIRE

- interviu cu președintele L.ILII., loan Kunst Ghcrmfincscu
Handbalul se află la înce

putul unei noi 
Montreal, Biroul F.R. Handbal 
a hotărît să elaboreze un plan 
de perspectivă, avînd ca obiec
tiv principal J.O. din 1980, iar 
ca obiectiv intermediar 
din 1978 (26 
bruarie, în 
băieți, C.M. 
valorică B) 
(grupa valorică A), Ia fete. De
talii privind acest plan și mo
dul cum se preconizează a fi 
realizat am obținut într-o con
vorbire cu președintele F.R.H. 
Ioan Kunst-Ghermănescu.

— Așadar, pentru început 
ce s-a întreprins ?

— Să vorbim mai întîi des
pre băieți. A fost constituit Io
tul studențesc pentru C.M. uni
versitar — pregătit de antre
norul Eugen Trofin — în care 
au fost cuprinși cei mai buni 
din generația anilor 1949 și din 
generațiile mai tinere. Lotul a- 
cesta va întîlni, nu peste multă 
vreme, selecționata R.F. Germa
nia și, apoi, va participa la tur
neele de la Tbilisi, Miskolc și 
Berlin. îi sînt folositoare aceste 
meciuri pentru a definitiva 
pregătirea necesară participă
rii la C.M. universitar (Polonia, 
9—16 ianuarie 1977), în care are 
de apărat titlul cucerit la Bucu
rești. Privim această acțiune 
ca o posibilitate de pregătire 
și verificare a unui nou contin
gent de jucători. Pentru hand- 
baliștii născuti în 1956 și mai 
tineri există un alt obiectiv : 
prima ediție a campionatului 
mondial de tineret, programată 
în Suedia între 10 și 20 apri
lie 1977. In acest timp, jucă
torii consacrati participă la 
cluburi în competițiile euro-

etape. După

C.M. 
ianuarie — 5 fe- 
Danemarca), la 

din 1977 (grupa 
și C.M. din 1978

nene. La 31 mai 1977 vom al
cătui, în baza comportării la a- 
ceste competiții și a desfășură
rii campionatului național, lo
tul pentru C.M. din 1978.

— La fete situația este, 
însă, diferită.

— Intr-adevăr, situația ^lor 
este alta. în primul rînd, e- 
chipa noastră, neclasată în pri
mele trei locuri la J.O.. va tre
bui să participe la C.M., grupa 
valorică B, din 1977 (1—15 de
cembrie, în R. F. Germania). 
Clasîndu-se în primele 5 locuri, 
ea va putea lua parte. în 1978, 
la grupa valorică A (23 noiem
brie — 3 decembrie, în Ceho
slovacia). Lotul alcătuit, din 
care lipsesc jucătoarele de la 
Universitatea Timișoara (for
mație angajată în C.C.E.), are 
în perspectivă o serie de com
petiții de verificare : meciurile 
cu R. F. Germania și turneul 
de la Katowice, în acest an, 
turneul de la Neubrandenburg, 
„Trofeul Iugoslavia" și „Trofeul 
Carpați", în 1977. După cum se 
știe, antrenor al lotului de se-

nioare a fost numit Valeriu Go- 
gâltan. Și în cazul fetelor, du
pă efectuarea testelor amintite, 
inclusiv campionatul mondial de 
junioare (18—25 martie 1977, în 
România), Biroul federal va de
finitiva lotul de senioare pen
tru C.M.

— în directă legătură cu 
pregătirile, vă rugăm să ne 
spuneți ce considerați că es
te nou — din punct de ve
dere tehnico-tactic — în 
handbalul internațional

— Creșterea rolului jucăto
rilor cu gabarit, în special în 
apărare. Aceasta va influența 
dezvoltarea atacului pe extre
me, mărirea vitezei de acțiune 
și a preciziei în joc, deci, re
ducerea numărului de ratări. De 
asemenea, va determina modi
ficări ale conținutului antrena- i <. 
mentului. lucrîndu-se mai mult 
pentru îmbunătățirea detentei, 
pentru realizarea aruncărilor la 
poartă în condiții grele, pentru 
creșterea rolului contraatacului.

Hristache NAUM

Campionatele individuale de popice

FINALA CU CEA MAI NUMEROASA PARTICIPARE
Ajunse la a 36-a ediție, 

individuale de 
vor derula, începind 
ultimele secvențe pe 
(fiecare cu cite pa- 
din Ploiești.
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NOI MAEȘTRI
Al SPORTULUI LA TENIS

Pentru bunele rezul
tate obținute, jucătoarele 
fruntașe de țeniș_ Virgi
nia Ruzici și 
Mihai, precum 
torul Dumitru 
au primit titlul 
tru al sportului.

Florența 
și jucă- 
Hărădău 

de maes-

campionatele 
popice își 
de astăzi, 
trei arene 
tru piste)

Amplificată de la un an la 
altul, tradiționala competiție 
deschisă tuturor categoriilor de 
popicari, s-a bucurat și de data 
aceasta de un remarcabil suc
ces mobilizatoric. Dintre miile 
de sportivi ailiniați la startul 
etapei de masă, aproape 50 de 
senioare și seniori și-au ob
ținut dreptul de participare la 
turneul final al probei indivi
duale, iar 60 de cupluri își vor 
disputa întiietatea pentru cuce
rirea tricourilor de campioni la 
perechi. în program figurează 
și o probă inedită : 
pentru

întreceri 
campionatul categoriei 

B, la care s-au calificat peste 
40 de jucătoare și jucători. 
Prin urmare, vom asista la fi-

JUNIORII CAMPIONI LA TENIS DE MASĂ
Zilele trecute, în Sala spor

turilor din Cluj-Napoca s-au 
desfășurat finalele Campionate
lor republicane de tenis de 
masă (individual) juniori. S-au 
prezentat 76 de junioare și 97 
de juniori, reprezentând 37 de 
cluburi și asociații sportive din 
țară.

Primele locuri au revenit 
următorilor sportivi : SIMPLU 
FETE : 1. Eva Ferenczi (C. S. 
Arad, antrenor Emil Prokopetz). 
— campioană națională. 2. Ma
ria Păun. 3—4. Liana Mihuț și 
Crinel 
IEȚI : 
(Gloria Buzău, 
Băcioiu) 
2. Iosif

Sava ; SIMPLU BA-
1. Cristinel Romanescu 

antrenor Emil 
— campion național. 
Bdhm, 3—4 Zsold

Bdhm și Simion Crișan ; 
DUBLU FETE : 1. Liana
Mihuț — Eva Ferenczi (C. S. 
Arad) — campioane naționale, 
2. Maria Păun — Marina Ghe, 
3—4. Rodica Gagu — Simona 
Petrescu și Simona Ursu — 
Crinel Sava ; DUBLU BAlETI : 
1. Simion Crișan — Iosif Bohm 
(C.S.M. Cluj-Napoca — antre
nor Farkas Paneth) — campioni 
naționali, 2. Dorel Onețiu — 
Zsold Bdhm. 3—4. Deneș Paal 
— Eugen Borca și Cristinel 
Romanescu — Dănuț Badea ; 
DUBLU MIXT : 1. Simona Pe
trescu — Cristinel Romanescu 
(Gloria Buzău) — campioni na
ționali, 2. Maria Păun — Eu
gen Borca. 3—4. Liana Mihuț — 
Denes Paal și Valerica Posto- 
lache — Fernando Godini.

KILOMETRUL 0 SI 42
stantin de la Oradea, pentru 
locul al doilea.

...La kilometrul 38 picioarele 
s-au îngreunat brusc. Brațele 
au căzut. Fire de păianjen i 
s-au așternut peste ochi. 
Este punctul critic. Strin- 
ge din dinți, continuă alerga
rea... Arbitrii ii fac semn să 
cotească, să intre pe stadion. 
Ovații, și cineva ii anină de 
git o coroană de flori.

★

Peste trei minute, llie Flo- 
roiu iși scotea febril pantofii, 
mulțumind in gind lui Maior 
baci de la „Orădeana“, că face 
pantofii pentru alergări mai 
bine chiar decit „Adidas“-ul. 
Peste alte trei minute il ascul
tă, ca întotdeauna, numai ochi 
și urechi, pe Ion Veliciu care 
ii spunea : „Ar fi fost și mai 
bine dacă nu acceptai trena 
lentă pe primii kilometri. La 
-Europene,, și la Moscova va 
fi cu mult mai greu. Acolo se 
va -muri» de 5—6 ori, de fie
care dată cînd se va schimba 
liderul plutonului. Dar va fi 
bine. Totul este să nu ne pier
dem încrederea unul in celă
lalt".

Marian GHIOLDUȘ

nala cu cea mai numeroasă 
participare. Primii vor intra în 
concurs băieții din cele două 
grupe valorice (A și B) ca
lificați la proba individuaiă 
de 200 bile mixte. Disputele vor 
fi oficiate de 20 de arbitri.

Actualele titluri de campioni 
sînt deținute de Ana Petrescu 
(Gloria București), Gh. Silves
tru (Petrolul Teleajen) la indi
vidual, Elena Trandafir — Stela 
Andrei (Laromet București) și 
Iosif Tismănar — llie Băiaș 
(Constructorul Galați) la pe
rechi.
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meciul 
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și I.H 
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98—67 ' 
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O/N TOATE SPO
ATLETISM PE C«CULU'

s-a desfășurat cea 
de-a 26-a ediție a „Cupei Gkiria" la 
marș, lată cîștigă-torii pe categorii : 
seniori (10 km) : Nicolae Maxim (O- 
limpia) ; juniori | (10 km) : Gheor-
ghe Uceanu- (Steaua) ; juniori II (5 
km) : Ion Gorea (Metalul) ; începă
tori (jun. I, 5 km) : Gheorghe Buto- 
ianu (tic. mec. industriali) ; începă
tori (jun. II, 3 km) : Nicolae Jugă- 
naru (Viitorul). (Nicolae D. NICOLAE 
— coresp.)

CANDTAI cursul de antre- VniSUIH; NORI, oraoniMt de 
I.E.F.S. din inițiativa federației de 
specialitate, va începe luni 15 noiem
brie — ora 8 — la Institutul din Dea- 
Pul Spi-rii. La acest curs, care va dura 
un an, sînt înscri-și peste 50 de foști 
canotori, dintre care majoritatea sînt 
maeștri și maeștri emeriți ai sportului.

MANDRA! in dubla întîlnire 
HMriuunLcu ECHIPELE UNGA- 

tineret ale ță- 
victoria la fe- 

pierzînd î-n 
11—13 (5—8). 
în orașul rrva-

RIEI, selecționatele de 
rii noastre au obținut 
minin, 18—14 (9—7),
schimb la masculin cu 
Partidele s-au disputat 
ghia-r Pecs * DIVIZIONARA A Relo- 
nul Săvinești a susținut zilele trecute 
o întîlnire amicală cu formația Pe
rene va ros Budapesta. Jocul s-a în
cheiat cu victoria echipei Raionul la 
scorul de 23—18 (11—11). Principalii 
realizatori : Gruia 10 și Zaharia 5

pentru g
Szilagy d

LUPTEI 
natul divl 
vut loc 1(1 
cunosc Cfl 
disputa iii 
nală a c <l 
Dinamo 9 
C.S. Tirgcl 
rești. Turrl 
București' I 
brie. « LI 
mini va d 
primei edl 
blican perl 
bere". Ceil 

fii 
Red

POPICH 
NIORI del 
la care al 
șase țâri, I 
locul 7 cu I 
— în al dl 
sată dintre] 
doilea joc 
tă pe cama 
tyan (Unad 
ou 431—3991 
și llie Hosl 
Turneul a 
mozi (Unge 
(Ungaria)

• LA LICEUL ENERGETIC 
din Sibiu s-a organizat un 
campionat de handbal (inter- 
clase). cîștigat de echipa anu
lui 3 B. care a surclasat, în 
finală, cu 40—12 reprezentan
ta anului 2 D • PESTE 250 
DE membri ai asociației 
sportive Hidrotehnica Con
stanta au participat la un 
campionat al lor. la volei, șah 
și tenis de masă. Tot aici, se 
află în curs de organizare 
competiții la fotbal, handbal 
și tenis • TRADIȚIONALA 
COMPETIȚIE ȘAHISTA, „Cu
pa Ciucaș*. organizată de 
C.J.E.F.S. Harghita si comisia 
județeană de specialitate a 
revenit anul acesta Voinței 
Brașov (care a întrecut se
lecționata orașului Sf. Gheor- 
ghe cu 5—3 și echipa județu
lui Harghita cu 6—2). Pe lo
cul secund s-a clasat Harghi
ta (4,5—3,5 cu Sf. Gheor- 
ghe) • LA SÎNNICOLAU MA
RE (jud. Timiș) se află în 
curs de finisare un micro-sta- 
dion pentru handbal. Terenul 
de joc este asfaltat, specta
torii vor avea la dispoziție 
o mică tribună, iar sportivii 
un grup sanitar bine utilat. 
La realizarea acestei baze 
sportive, care aparține aso
ciației Comerțul, au contri
buit numeroși tineri prin e- 
fectuarea a diverse lucrări în 
orele lor libere, precum si 
organele locale * ACȚIO-

NÎND sub deviza „Noi pro
punem, noi înfăptuim*, lo
cuitorii satului Tîmpa (comu
na Băcia, județul Hunedoa
ra) au amenajat prin muncă 
patriotică o frumoasă popică- 
rie ® ÎN CAMPIONATUL DE 
VOLEI al județului Brașov 
activează și o echipă a arbi
trilor, care poartă numele de 
„Cavalerii*. După patru eta
pe... cavalerii sînt neînvinși. 
Pentru ca jucătorii săi să fie 
liberi duminicile, cînd trebuie

să arbitreze. echipa susține 
meciurile, de regulă, joia O 
POETUL IEȘEAN loanid Ro- 
manescu este cîștigătorul ce
lei de a Vl-a ediții a „Cupei 
artiștilor* la șah. competiție 
la care au participat 20 de 
jucători O ÎN ANUL care se 
apropie de sfîrșit. peste 3 500 
de tineri din municipiul Hu
nedoara au participat la cele 
65 de acțiuni turistice, 
excursii tematice si de agre
ment ce au avut loc. S-au 
evidențiat în munca de mo-

Sf.
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Cooperatival 
SIGKETU 1 
vut loc „sl 
lui* din c| 
lor ce se d 
nericul „Cui 
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reștier), V. 
mecanică), 
(Lie. pedage^ 
ciuc (Lie. ' 
BAZA MAT 
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A CUPELOR" LA VOLEI

Observații la etapa Diviziei Ă

DIN CARNETUL CRONICARULUI
le din preli- 
| cupelor’* la 
hipa Steaua 
it în depla- 
poel Haogen 
1 revenit e- 
i-ezujtatul de

ENTE
■Diviziei A Ia 
mutării etapei 
I are următoa-

N
8 6 0 18: 0 12
6 5 1 15: 8 11
6 4 2 13: 8 10
6 4 2 13:10 10
6 4 2 13:11 10
6
6 3Â 13: 9 

12:11
9
9

6 2 4 10:13 8
6 2 4 7:13 8
6 2 4 6:14 8
6 1 5 10:15 7
6 0 6 0:18 6

După cum ne declară antre
norul echipei Steaua. Aurel 
Drăgan, partida a debutat in 
nota de dominare a sextetului 
bucureștean care, cu un atac 
mai eficace, depășind în cele 
mai multe situații blocajul gaz
delor, reușește să cîștige pri
mul set la 4. Un moment de 
relaxare prelungit, face însă ca 
punctele acumulate de gazde 
să nu mai poată fi depășite de 
voleibaliștii noștri care pierd 
setul doi la 12. în următoarele 
două, „momentul" nu s-a mai 
produs, ele fiind cîștigate rela
tiv ușor de echipa Steaua, la 2 
și 9.

Partida retur se va desfășu
ra duminică 14 noiembrie la 
ora 11, în sala Floreasca din 
Capitală.

let al întîlnirii
feminin Miainatex
ați 2a-3 (8, —9,

UN
6 6 0 18: 0 12
5 5 0 15: 2 10
642 14:10 10
6 4 2 12:13 10
734 10:14 10
6 4 1 12: 4 9
6 3 3 13:11 9

r. 624 10:15 8
6 2 4 9:14 8
6 15 8:15 7
5 14 5:12 6
6 0 6 2:10 6
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I 
I
I 
I
I 
I 
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ȘTIRI
» Colegiul Central al arbitrilor 

a fost completat cu î-ntfă cinci 
președinți de Colegii județene. A- 
oeștâa sint : Dan Dobrescu (Plo
iești), Victor Costai (Constanța), 
C. Ioanițescu (Iași), Ladislau 
Griin (Tg. Mureș) și Mircea Ma
rian (Oradea).
• A fost creată Comisia cen

trală medicală a F.R.V. avînd ca 
președinte pe dr. Mircea Albuț. 
Aceasta are printre a’te sarcini și 
aceea de a ajuta antrenorii în 
pregătirea loturilor reprezenta
tive.

» Consfătuirea pe țară a arbi
trilor divizionari se va ține la 
București, în zilele de 18 și 15 de
cembrie.

Rubrica realizată de : 
Nicolae CHIN DEA

I s-a desfășurat 
. în Divizia A, 
'cminine Voința 
prima întîlnire 
ivins detașat — 
dar în cea de 
au dat o re- 

;ă. izbutind să

VfME
ectiv Konkolî 7 

MA — coresp.)
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PA TURNEUL
AMNÂ în camp'io- 

,,libere", ca.re a a- 
săptămînii trecute, se 
echhpe care își vor 
în confruntarea ti-

i : C.F.R. Timișoara, 
teagul roșu Brașov, 

ua și Rapid Bucu- 
ya avea I 

e de 26—27 
ȘITUL acestei 

la Suceava 
campionatului 
l.j (12—15 ani)
greco-romane 
săptăwrină mai

DE

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

conducă pînă în min. 34 cînd 
au fost egalate (55—55). Scor 
final : 79—69 (28—39) pentru
I.E.F.S. Cele mai eficiente : 
Diana Mihalic 25 +20, Maria Sl- 
mionescu 12 + 22 de la învin
gătoare, respectiv Elena Opri- 
ciu 22 + 25 și Cornelia Petrie 
17 + 27. (P. DUMITRESCU,
coresp.).

• Azi și mîine se dispută la 
Timișoara jocul restanță dintre 
formațiile feminine Universita
tea și Olimpia București. O 
altă restanță între Universita
tea Cluj-Napoca și Rapid, a 
fost programată pentru 1 și 2 
decembrie.

• în urma ultimelor rezul
tate (inclusiv restanțele), cla
samentul Campionatului națio
nal masculin se prezintă astfel:

I
I
I
I
I
I
I

loc la 
noiem- 
săptă- 
finala 

î repu- 
la „li- 
își vor 

Ur

1. Dinamo 15 15 0 1710-1073 30 1
2. Steaua 15 14 1 1462-1047 29
3. „U“ Cj-Nap. 15 11 4 1329-1161 26
4. Farul 15 7 8 1219-1382 22 1
5. Rapid 15 6 9 1056-1143 21
6. I.C.E.D. 15 6 9 1175-1413 21 1
7. Univ. Timiș. 15 8 7 1224-1224 23 I
8. Poli Iași 15 6 9 1122-1201 21

10. C.S.U. Bv. 15 5 10 1276-1406 20
9. Dinamo Or. 15 6 9 1171-1256 21
11. C.S.U. Gl. 15 4 11 1117-1309 19 1
12. I.E.F.S. 15 2 13 1070-1316 17 1

TURNEUL INTER- 
AȚIONAL DE JU-
udapesta, competiție 
ici pat sportivi din

eta Badea a ocupat 
d (în orimul joc 389 

431) fiind prima cla-
toarele străine. In al 
avut adversară dlrec- 
lumii, Zsuzsana Kris- 

care a întrecu<t-o 
pe locul 7 so clasat 
1675 p d (835—840). 

cîștigat de llona To- 
851 p d și L. Nagy 

p d.
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Loto-Pronosport informează
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 7 NOIEMBRIE 1976

(13 rezultate) 
4.140 lei.
(12 rezultate) 
214 lei.

(11 rezultate) 
a 40 lei.

I
I
I
I

.H., I.C.S.H. și 
rum nou 9 LA 
RMAȚIEI a a- 
ămîna tineretu- 
ul manifestări-

fășoară sub ge- 
suflet, vibrînd 
acțiune marcînd 
enf.enarului In- 
u acest prilej, 

1 000 de tineri, 
întreprinderi, au 
frumoase între- 
al, cros si bas- 

a de alergare pe 
u cîștigat. prin- 

a Peter (Lie. fo- 
Bizău (Lie. de 
Maria Baiciuc 
ic) și V. Pazen- 
e mecanică) <1 
rialA a spor- 
an s-a îmbogățit 
are : este vorba 
onul realizat de 
la Centrul teri- 

îul. Laboratorul 
ologire și agro- 

iul cadastru si 
eritoriului si Re- 
relor județene 
lism“ și „Banya- 
a“. Pe noul te- 
zat amatorii de 
;a volei si mini-

Categoria 1 :
27,10 variante a

Categoria 2 :
628,60 variante a

Categoria 3 :
5.012,30 variante

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 10 NOIEMBRIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI : 961.575 lei din care : 
236.272 lei REPORT

Extragerea I : 26 44 33 17 38 1
Extragerea a Il-a : 19 18 34 

36 10
CÎȘTIGURILE 

PRONOEXPRES 
IEMBRIE 1976

I
I
I

TRAGERII
DIN 3 NO-

cat. 1 : 3 va-
Cat.

Extragerea I
riante 10% a 26.521 lei .
2 : 1 variantă 50% a 27.326 lei, 
1 variantă 25% a 13.663 lei și 
1 variantă 10% a 5.465 
Cat. 3 : 7,15 a 6.497 lei ;
4 : 30,90 a 1.503 lei ; Cat.
97,15 a 478 lei ; Cat. 6 : 3.174,80 
a 40 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 
1 variantă 50% aututoturism 

,Dacia 1300“ și 2 variante 10%

1.011 
lei ; 
Cat.

I
I

lei ; 
Cat.

5 : I
I
Ia 14.000 lei ; Cat. B : 9,30 

4.629 lei ; Cat. C : 42,60 a 
lei ; Cat. D : 1.965,95 a 60 
Cat. E : 92,75 a 200 lei ;
F : 2.208,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
236.272 lei.

I
A

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la Categoria A a fost obținut 
de NEGREA ION din Drobeta- 
Turnu Severin, județul Me
hedinți. I

în meciul de marți, de la Viena

ADMIRA WACKER-
în partida de pregătire sus

ținută marți seara, pe stadio
nul Admira, lotul A a fost în
trecut de formația Admira Wa
cker cu 2—1 (1—1). Partida s-a 
disputat pe un timp bun si pe 
un teren excelent. Jucătorii din 
lotul reprezentativ au manifes
tat lipsă de resurse fizice, de 
menținere a ritmului, au ratat 
foarte mult, din poziții clare, 
avînd în general o comportare 
slabă, necorespunzătoare.

Iată fazele cele mai impor
tante ale întîlnirii. în min. 12, 
Gross ratează o bună ocazie 
în fata porții lui Răducanu. 
Scorul este deschis. în min. 
23, de jucătorii noștri : Bălăci 
pasează lui D. Georgescu, aces
ta trimite balonul lui Iordănes- 
cu care îi pasează din nou. D. 
GEORGESCU șutează sec. în
scriind. Două minute mai tîr- 
ziu. Troi. singur în fata porții 
goale, ratează. In min. 31. Ad
mira egalează prin NOWACEK. 
la o lovitură liberă indirectă, în 
careu. în min. 37, Sătmăreanu II 
execută foarte bine o lovitură 
liberă, portarul scapă balonul, 
dar Iordănescu ratează de la 
numai 3 m. Trei minute după

în partida dintre reprezentativele B 

UNGARIA - ROMÂNIA 10 (0-0)
SZEKSZARD, 10 (prin tele

fon). Reprezentativa secundă a 
României a fost învinsă, la li
mită, de formația similară a 
Ungariei, printr-un gol înscris 
în min. 82 în urma unei faze 
în care s-a comis o greșeală 
de arbitraj : Dănilă, plecat spre 
gol fără adversar in față, a fost 
faultat, dar arbitrul, corect pînă 
în acel minut, a acordat lovi
tură liberă... în favoarea gaz
delor ; a rezultat un aut exe-

lii meciul echipelor 
de tineret (21 de ani) 

UNGARIA - ROMÂNIA 

1-1 (1-1)
Ieri după-amiază la Nyire- 

gyhaza, întîlnirea dintre echi
pele de tineret (sub 21 de ani) 
ale Ungariei și României s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1-1). 
Cei 12 000 de spectatori au 
asistat la o partidă dârz dispu
tată. Primul gol l-au marcat 
gazdele din penalty, transfor
mat de Vegh (min. 14). iar e- 
galarea a adus-o Șoșu (min. 
43). De notat că raportul de 
cornere a fost favorabil (7—3) 
echipei române, care a avut cei 
mai buni jucători în Stancu, 
Zahiu, Lupan și Șoșu. Iată for
mația aliniată de reprezenta
tiva României : Cristian — Ti- 
lihoi, Stancu, Bărbulescu. Agiu 
(Dragnea) — Zahiu, G. Petcu 
(Augustin), Șoșu — Lupău. 
Radu II, Vrînceanu, A arbitrat 
cehoslovacul Korcek.

ARBITRII ETAPEI 
DIVIZIEI A

F.C. Bihor — PolKehn'ica lași : C. 
Manuțaride ; I. Puia și C. lo-niță I 
(Hoți din București).

F.C.M. Reșița — Progresul : M. Mo
roni ; V. Gligorescu (ambii din Plo
iești) și I. Barbu (Deva).

Corv'rnul Hunedoara — Politehnica 
Timișoara : C. Nicuiescu ; N. Gheor- 
ghe (ambii din București) și V. Du
mitru (Oltenița).

U.T.A. _ A.S.A. Tg. Mureș : 
R. Stincan ; Gh. Dumitru și C. Mate- 
escu (toți din București).

S.C. Bacău — Rapid : I. Chrlibar ; 
Fl. Anuțescu și I. RăHeanu (itoți din 
Pitești).

Steaua — F.C. Argeș : O. Anderco 
(Satv Mare) : A. Avramescu și N. 
Moroiarw (ambii din Ploiești).

F.C. Constanța — Jiul : N. Geor
gescu ; D. Ghețu (ambii din Bucu
rești) și V. Paiadescu (Galați).

Dinamo — Universitatea Craiova : 
C. Ghiță ; H. Nicolă-u și Gh. Racz 
(toți din Brașov).

Sportul studențesc — F.C.M. Ga
lați : C. Szylaghi ; E. Feldman (Iambii 
din Baia Mare) și C. Ghenciuîescu 
(Tîrgoviște).

Biletele pentru jocul de fotbal 
Dinamo — Universitatea Craiova 
(duminică 14 noiembrie, stadio
nul Dinamo) s-au pus în vînzare 
la casele de bilete obișnuite. In 
ziua meciului nu se vor vinde bi
lete la stadionul Dinamo.

LOTUL A 2-1 (1-1)
aceea, Troi scapă singur, dar 
trage în portar. Gazdele mar
chează golul victoriei în min. 
54 : Gross șutează, dar SAMEȘ 
schimbă direcția mingii, făcînd 
imposibilă intervenția lui Ră
ducanu. Pînă la sfîrșitul jocu
lui mai notăm ratările lui Ior
dănescu (min. 57 — singur cu 
portarul) și D. Georgescu (min. 
64 — ratare din apropiere). Ra
portul de cornere : 8—4 în fa
voarea lotului.

întîlnirea a fost condusă de 
J. Neworai (Austria). Formații:

ADMIRA WACKER : Staiko- 
vici — Denanthe, Lupescu, Bar- 
tok, Nowak — Mispeuk, Onga, 
Nowacek — Cerny, Gross, Gas
men

LOTUL A: Răducanu (min. 75 
— Ștefan) — Cheran (min. 80 
M. Zamfir), Sătmăreanu II, 
Sameș (min. 60 — G. Sandu), 
Manea — Bălăci, Bdloni — Troi, 
D. Georgescu, Iordănescu, Lu- 
cescu (min. 46 — Multescu).

★
Lotul A s-a întors aseară, 

tîrziu, Ia București. Vom re
veni cu amănunte asupra aces
tei întîlniri.

cutat de Viczko. Ciugarin, ob- 
strucționat in propriul careu, 
nu a putut interveni și Bogati, 
nestingherit, a trimis mingea 
în plasă.

Jucătorii noștri, făcînd un 
susținut marcaj in zonă, au e- 
laborat numeroase acțiuni de 
atac printr-un bun dispecerat 
al lui Moldovan, prin incursi
uni surprinzătoare ale funda
șului Tănăsescu, prin pistonă- 
rile viguroase ale lui Dănilă. 
Aceste calități au adus în be
neficiul selecționatei secunde a 
României cîteva mari ocazii de 
gol (gazdele nu au avut decit 
două, una fiind fructificată), pe 
care le vom enumera : min. 5
— Moldovan voleu puternic 
puțin peste bară ; min. 37 — 
Moldovan și portarul Guidar se 
angajează într-o cursă de sprint 
pentru cîștigarea balonului, 
cursă pierdută de înaintașul 
nostru ; min. 40 — Roznai, sin
gur cu portarul, nu-1 poate dri
bla la punctul de la 11 metri ; 
min. 49 — Roznai nu fructifică 
o pasă decisivă a lui Dănilă ; 
min. 64 — șut violent al lui 
Ștefănescu, mingea este res
pinsă de portar la Dănilă, care 
o retrimite cu capul, din 2 me
tri, și Guidar salvează din nou.

Arbitrul Ladislau Szilvasi (Ce
hoslovacia) a condus următoa
rele echipe : UNGARIA B : 
GUIDAR — Viczko, KEREKES, 
Kereki, Toth — Pali (min. 84
— Sarlos), Nagy II, Mucha 
(min. 46 Zombori) — Kovacs 
(min. 55 BOGATI), Weimper 
(min. 70 Kozma II), Varodi. 
ROMÂNIA B : Iordache — TĂ- 
NĂSESCU, Ciugarin, GRIGORE, 
Vigu — O. Ionescu (min. 55 
Cassai), DOBRĂU. Ștefănescu — 
AL. MOLDOVAN, DANILA, 
Roznai (min. 70 Custov).

Ion CUPEN

MARGINALII LA DIVIZIA B
APORTUL PUBLICULUI. Divizionara 

B Portul are, se poate spune, un pu
blic al ei care, așa cum remarca dr. 
Ion D'inescu — unul dintre cei mai 
fideli susținători ai echipei — poate 
Lipsi adeseori de la meciurile susți
nute de F.C. Constanța, dar niciodată 
sau aproape niciodată de la ,,mati- 
neele" programate, la ora 11, pe te
renul „docherilor", situat vizavi de 
gara centrală. Duminica trecută, la 
meciul cu C.F.R. Pașcani, deși condi
țiile atmosferice erau destul de aspre, 
aproximativ 3—400 de constănțeni, 
aceiași care de fiecare dată vin cu 
sufletele pline de speranță și de 
emoție la meciurile Portului, și-au 
ocupat locurile în tribună în aștepta
rea unei victorii al cărei gust nu l-au 
mai simțit din etapa a treia, de la 
5 septembrie (5—0 cu Ceahlăul P. 
Neamț). De atunci. Portul a mai ju
cat patru meciuri acasă, d-ar n-a cîș- 
tigat nici unul și nici nu a înscris 
măcar un gol I In min. 17 a*l întîlnirii 
cu C.F.R. Pașcani scorul era 1—0 pen
tru oaspeți și se părea că istoria in
satisfacțiilor pe teren propriu se re
petă. Fidelii suporteri ai gazdelor 
s-au străduit, poate mai mult decît 
în alte împrejurări, să treacă peste 
acest moment greu, de cumpănă, 
și-au încurajat echipa ajutînd-o să 
iasă din impas. Și au reușit. După 
două luni, divizionarii’ B constănțeni 
cîștigau din nou acasă. (M. I.)

SĂ RESPECTĂM 
PAUZA ARBITRILOR !...

Teoretic, pauza dintre cele două 
reprize trebuie să fie sfetnicul 
cel bun rpentru toată lumea, deci 
și pentru arbitri. în acel scurt 
timp de odihnă, pe care art. VII 
din Regulamentul jocului de fot
bal îl limitează la : „nu va pu
tea depăși 5 minute, decît cu 
încuviințarea arbitrilor". în aceas
tă pauză atît de necesară, „ca
valerii fluierului“ își refac și ei 
forțele pentru ultimele 45 de mi
nute, de regulă, cele mai grele. 
Iar dacă ne gîndim că un arbi
tru aleargă în medie 8—9 km 
într-un meci, dacă socotim că, 
pe timpul friguros, consumul ca
loric. care în medie este de 
400—800 de calorii pe oră, crește 
de 2—3 ori după cum afirmă spe
cialiștii. atunci necesitatea pauzei 
devine un imperativ categoric, 
născut și din rațiuni de ordin 
psihic.

în ultimul timp, însă, tot mai 
multi arbitri’ susțin că cauza lor 
nu mai este pauză, de unde, im
plicații logice în evoluția arbi
trajelor din repriza secundă. Ul
timul exemplu l-am avut dumi
nică la Craiova, unde pauza a 
reprezentat, fără doar și poate, 
cel mai greu moment pentru ar
bitri. Considerăm mai mult de
cît îndreptățită chemarea la ca
bină, în pauză, de către obser
vatorul federal, a antrenorilor ce
lor două formații și a căpitani
lor de echipă pentru a pune ca
păt jocului dur de care se fă
ceau vinovați jucătorii ambelor 
echipe, dar și a arbitrului bucu- 
reșt.ean Maximilian Popescu. 
N-am găsit, însă, firească atitu
dinea unor persoane din antura
jul intim al echipei craiovene 
care, pe un ton deloc sportiv, au 
început să reproșeze arbitrului 
nu numai greșeli reale, dar și 
altele inexistente (s-au invocat, 
printre altele, patru penaltyuri 
neacordate !). Urmarea : arbitrul, 
în loc să se relaxeze, a devenit 
și mai nervos ; de aici și scena 
jenantă în care cavalerul fluie
rului l-a dat afară din cabină pe 
președintele secției de fotbal cra
iovene, M. Popa. Dialogul nervos 
a>l celor două părți (arbitru-gaz- 
de) a continuat chiar la îndrep
tarea spre teren a arbitrului, si
tuație care, logic, nu poate decît 
influența negativ comportarea 
conducătorului de joc. Să spe
răm că, indiferent de divizia în 
care se dispută partidele, pauza 
arbitrilor va fi (re) considerată la 
adevărata ei valoare! (M.M.I.)

în „Cupa Balcanică*4

POLITEHNICA TIMISOARA
ÎNVINSĂ LA SCOR DE SLAVIA SOFIA

SOFIA, 10 (prin telefon). în 
primul meci din „Cupa Balca
nică" inter-cluburi, Slavia So
fia a repurtat o categorică vic
torie în fața Politehnicii Timi
șoara : 5—0 (3—0), prin golu
rile înscrise de Țvetkov (min. 
6 și 63) și Grigorov (min. 18, 
44 și 51). Apărarea echipei stu
dențești nu a aplicat un mar
caj strict, lăsînd multă liber
tate de acțiune și manevrare 
atacanților bulgari, care au 
înscris din faze care, în mod 
normal, nu puteau fi fructifi
cate. Iar atacul a făcut abuz 
de pase, nu și-a creat ocazii 
de gol, cu excepția marii ra
tări a lui Dembrovschi (min. 
32) care, după ce a driblat 
mai multi apărători, inclusiv 
și pe portar, în loc să intre 
cu balonul în poarta goală, 
s-a îndepărtat de ea. fiind, 
apoi, deposedat de minge. Com

CIND MINGEA LOVEȘTE BARA, 
ESTE GOL ? La această .întrebare, ori
ce avizat în fotbal ar răspunde foarte 
repede și sec : NU. lată însă că din
tr-o asemenea situație s-a deschis 
scorul duminică în partida Minerul 
Lupeni — C.I.L. Sighet (2—0), din 
cadrul seriei a IIl-a. In min. 42, la 
o acțiune prelungită de atac a echi
pei Minerul, mingea a ajuns la Boloș 
care, de la 20 m, a șutat puternic 
spre poarta lui Ofrim, căzut la pă- 
mîn-t. în traiectoria balonului s-a in
terpus fundașul Grindeanu (dflat la 
2 m de linia porții) care, în dorința 
de a respinge — cu capul —, a de
viat mingea în BARA, de unde a re
venit în teren, în brațele portarului 
Ofrim. In momentul blocării mingii, 
arbitrul L. Peto (Mediaș) a fluierat, 
indici nd centrul terenului 111 Cîteva 
secunde, jucătorii oaspeți au rămas 
stupefiați (dar nu numai ei) ; după 
care au protestat vehement — fără 
succes insă — la această decizie ne
conformă cu realitatea. A fost mo
mentul psihologic al întîlnirii care a 
avut și implicații majore asupra sta
bilirii învingătoarei. Spunem aceasta 
pentru că, în continuare, jucătorii 
oaspeți, afectați de decizia din min. 
42, nu au mai dat dovadă de lucidi
tate, rărind cîteva situații de gol ex
trem de clare. (V. A.)

DISPARIȚIA 
CENTRULUI ÎNAINTAȘ ?

Jocul Steaua — Sportul studen
țesc a fost dominat, am putea 
spune, de absența centrului îna
intaș. La Steaua, Răducanu nu 
reușește să valorifice viteza ex
tremelor sale, ceea ce face ca,' 
în fata careului advers, să se 
creeze vîrtejuri lipsite de eficaci
tate. în tabăra cealaltă. Ia Spor
tul studențesc. în urma indispo
nibilității lui Mircea Sandu, nu 
se poate găsi o formulă viabilă. 
Steaua a încercat deseori cu 
Năstase. apoi s-a lăsat — un 
timp — sedusă de ideea valorifi
cării calităților fizice ale lui Bo
tez. a încercat recent si formula 
Adrian Ionescu. dar rezultatele 
sînt mult sub așteptări. Sportul 
studențesc a căutat să suplineas
că lipsa lui M. Sandu prin avan
sarea lui O. Ionescu, s-a creat 
la un moment dat impresia că 
aceasta ar fi o soluție — do
vadă că mijlocașul O. Ionescu a 
ajuns vîrf chiar în echipa națio
nală — dar totul a fost un sim
plu foc de paie, alimentat de 
conjunctură. Centrul înaintaș al 
alb-negrilor continuă să strălu
cească prin absentă, chiar dacă 
se numește Grosu. adică un ju
cător destul de vioi pe extremă.

Am putea spune că centrul 
înaintaș a cam dispărut din fot
balul nostru. Prin retragerea oa
recum naturală a lui Oblemenco 
spre mijloc, Craiova nu mai are 
un vîrf de clasă. Bălăci si-a fă
cut datoria în primul meci al 
campionatului, dar era evident 
pentru toată lumea că el a fost 
doar o „mutare forțată". A.S.A. 
Tg. Mures suferă cel mai mult 
de pe urma dispariției centrului 
înaintaș : cele zece goluri înscri
se în 12 etaipe stau mărturie. Am 
putea spune că cele două excep
ții — F.C. Argeș și Jiul — care 
mai au în formație centri de 
profil (Radu II. în primul caz, 
și Dumitrache — în cel de-al 
doilea) nu fac decît să confir
me (prin poziția neașteptată în 
clasament) lipsurile celorlalte e- 
chipe la acest capitol. Situația 
centrului înaintaș este atît de în
grijorătoare, îneît prezența (de
loc fantezistă) a lui Surenghin în 
echipa etapei ne Scutește de alte 
comentarii.

Ce-i de făcut ? Problema este 
deosebit de dificilă, cu atît mai 
mult cu cit ea nu ține doar de 
instruire. Problema centrului îna
intaș este în primul rînd proble
ma dezvoltării personalității. Dar 
pentru asta e nevoie de un mare 
efort pedagogic. (I. CH.)

portarea Politehnicii a arătat 
lipsă de coeziune între com
partimente și, mai cu seamă; 
nesincronizare între înaintașii 
Spectatorii au fost dezamăgiți 
de modul cum s-a prezentat 
formația timișoreană.

întîlnirea a fost condusă de 
arbitrul grec I. Sarakinos, că
ruia i s-au prezentat următoa
rele formații :

SLAVIA : Ștefanov — Cia- 
kîrov, Dermendjiev, Todorov; 
Eftimov — Costov, Jeliaskov; 
Mincev — Alexandrov (min. 80 
— Gheorghiev), Grigorov (mini 
64 — Aliev), Țvetkov.

POLITEHNICA : Bathori I
Vișan, Păltinișan, Mehedintu? 
Maicr — Roșea, Dembrovschi 
(min. 64 — Mioc), Lata — Floa- 
reș, Cotec (min. 64 — Șerbă- 
noiu), Petrescu.

TOMA HRISTOV

O SCHIMBARE fNSPIRATA. Este
greu, uneori chiar foarte greu 
cîștigi acasă, în condițiile în

să
_____ , ... _____,___ cane 

tactica defensivă a echipei vizitatod-1 
re nu poate fl contracarată, așa cum A 
s-a întîmplat, duminică, la Alexart-j 
dria. |n meciul Unirea — Tractorul-; 
(3—0). tactica brașovenilor a reușiți 
45 de minute. Pe fondul unei do<m*t«| 
nări sterile, echipa Unirea nu reușea^ 
să-și creeze nici o ocazie mai ctarăj 
de gol. Atunci, la jumătatea pri-mefiv 
reprize, Gh. Dungu, antrenorul gazde-? 
lor, a avut o bună inspirație, ințro-^ 
ducîndu-l în teren pe Ghiță. Din ticeT’ 
moment, jocul a căpătat mai muttăh 
culoare și consistență. Jucător cu <M 
tehnică bună, mijlocaș cu multă pu-i 
tere de luptă și clarviziune în teren^ 
el a „pendulat" în permanență întrej 
compartimentul defensiv și ofens’lvj^ 
punîndu-și coechipierii din atac wv 
poziții favorabile de a manca. El ay 
fost coautor la primul gol și autor o# 
celuî de al treilea (execuție frumoa-? 
să : stop pe piept și șut din voleuV] 
direct la vincbu). La aceasta am maiu 
putea adă-uga și jocul bun al extre-, 
mei Buracu care, după pauză, a fâ* 
cut o partidă bună, creînd panică îă> 
careul advers, solicitîndu-î mult pe 
fundașii echipei brașovene. De re
marcat și buna comportare a întregii 
brigăzi de arbitri, avîndu-l la centru 
pe P. Silvestru (Focșani). «(FforMt 
SANDU)



La Atena, intre 17 și 21 noiembrie

'JOCURILE BALCANICE DE SCRIMĂ
SPORTIVI ROMANI

PESTE HOTARE
i Ediția 1976 a Jocurilor Bal
canice de scfimă va fi găzdui
tă de capitala Greciei. Atena, 
competiția urmînd a se desfă
șura între 17 și 21 noiembrie 
la Palatul sporturilor „Spyros 
Louis".

Pentru formațiile României, 
Balcaniada va constitui ultimul 
examen al acestui an. Spre 
deosebire de ediția precedentă, 
care s-a desfășurat la Belgrad, 
și unde lotul României a fost 
compus în totalitate din pri
mele garnituri, la întrecerile de 
săptămina viitoare forul de spe
cialitate aliniază echipe inedi
te, cu multi debutanți. conside- 
rînd acest ultim concurs inter
național al anului drept primă 
verificare în vederea alcătuirii 
loturilor reprezentative în per
spectiva campionatelor mondia
le din 1977 și a Jocurilor O

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

s-au impus destul de greu în 
fața unor adversari ce nu s-au 
recunoscut învinși pînă in ul
tima secundă de luptă. Așa 
s-au petrecut lucrurile în parti
dele de la categoria muscă din
tre I. Donose — 1. Gavrilă, T. 
Dinu — C. Anghel, în cele ale 
mijlociilor mici V. Didea — N. 
Mocanu, D. Cimpoieșu — G. 
Blaj, S. Tirilă — D. Bubă, iar 
în meciul I. Mocanu — Al. 
Tirboi cei doi combatanți au 
oferit un agreabil spectacol pu
gilistic, cu numeroase schim
buri de lovituri, care au pus la 
grea încercare juriul de ar
bitri. Decizia de 3—2 în favoa
rea lui Mocanu demonstrează 
echilibrul întrecerii.

Nu același lucru putem spu
ne despre confruntările sporti
vilor de la categoria semigrea, 
în care loviturile decisive au 
contat cel mai mult, evident în 
defavoarea tehnicii și tacticii.

REZULTATE TEHNICE
MARȚI

Gala I : cat. muscă: F, Ibra
him (Farul) b. ab. 1 St. Buliga 
(Sț. roșu Bv), Gh. Jipa (Portul 
C-ța) b.p. I. Coman (B. C. 
Brăila), I. Donose (Dinamo Bv) 
b.p. M. Vișan (Metalul Bocșa), I. 
Gavrilă (Hidrotehnica. Cța) b.p. 
D. Cercel (CSM Sibiu), Șt. 
Băiatu (Voin)a Buc.' b.p. P. Dragu 
(Electroputere Craiova). S. lonuț 
(Lit. Mangalia) b.p. G. Varga 
(Met. Tîrgoviște), C. Anghel (Mi
nerul Moldova Nouă) b. ab. 1 
Gh. Sabâu (Voința Satu Mare), 
T. Dinu (Dinamo Buc.) b.p. Gh. 
Ileana (St. roșu Bv) : cat. semi- 
mijlocic : L. Măciucă (UM Ti
mișoara) b.p. D. TlrOn (Met. 
Bîrlad), I. Tirilă (B.C. Galați) c. 
neprez. D Bute (B. C. Galați), 
Al. Podgoreanu (Dinamo Buc.) 
b.p. A. Taras (Dinamo Bv), T. 
David (B.C. Brăila) b.p. I. Fuicu 
(Me.t. Bocșa), FI. Grecescu (Auto, 
Craiova) b.p. M. Teoiil (Voința 
Buc.), V. Cicu (Dinamo BucJ 
b.p. Gr. Iliescu (Met. Buc.). Gala 
II : cat. pană : Gh. Ciochină
(Steaua) b.p. N. scăpău (Delta 
Tulcea), 1. Săli ' (Hidrotehnica 
C-ța) b.p. C. Cerchia (Portul C-ța),

COMENTARII ELOGIOASE LA ADRESA 
GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

(Urmare din pag. 1)

zentat exerciții de cel mai înalt, 
nivel. Ea a fost secondată cu 
brio de celelalte gimnaste ro
mânce, Gabi Gheorghiu. Marile- 
na Neacșu, Mariana Constantin, 
Cristina Itu, Iuliana Marcu, 
bucurîndu-se de o primire ex
trem de entuziastă.

Toți componenții echipelor 
României au fost distinși cu 
cîte o medalie comemorativă, 
iar fostul recordman mondial 
la săritura cu prăjina, binecu
noscutul atlet Christos Papa- 
nicolau, i-a înmînat triplei 
campioane olimpice, Nadia Co
maneci. „Medalia de aur a ora
șului Atena". Presa elenă de 
marți dimineață a avut largi 
referiri la demonstrația gim
nastelor noastre. ,.Nadia Coma
neci — scrie „TO VIMA" — a 
stirnit entuziasmul unei mari 
mulțimi, iar colegele ei Maria- 
la Constantin. Marilena Neacșu 
ii micuța Gabi Gheorghiu au 
lovedit că școala românească 
le gimnastică poate fi consi- 
lerată un etalon in lumea spor
ului". „Multipla campioană o

limpice de la Moscova — 1980. 
Iată componenta echipelor noas
tre : floretă feminin — Suza- 
na Ardeleanu, Adriana Băcioi, 
Aurora Crișu. Viorica Țurcan; 
.floretă masculin — Florin Ni- 
colae, Sorin Roca, Eugen Ro
șu, Peter Kașa ; spadă — Liviu 
Angelescu, Costică Bărăgan, 
Mircea Rotaru, Octavian Zida- 
ru ; sabie — Mihai Frunză, 
Emil Oancea, Ion Pantelimo- 
nescu și Florin Păunescu.

Dintre scrimerii români pre- 
zenți la Belgrad în 1975 (cu 
care prilej reprezentanții noștri 
au cîștigat toate cele opt titluri 
balcanice puse în joc) vor mai 
fi prezenti pe planșele din 
Atena numai Suzana Ardeleanu 
(campioană balcanică en-titre), 
Aurora Crișu. Octavian Zidaru, 
Liviu Angelescu. Ion Panteli- 
monescu și Mihai Frunză.

C. Nap (Met. Bocșa) b.ab. 3 FI. 
Barna (Motorul Arad), T. Tudor 
(Steaua) b.p. Gh. Oțelea (Steaua), 
Fi. Zamfir. (Steaua) b.p. P. Ne- 
delcea (CSM Reșița), D. Loloț 
(Met. Buc.) b.p. Z. Pricochie 
(ASA Bacău), C. Buzduceanu 
(Steaua) b.p. FI. Jurcuță (UM 
Timișoara), M. Lazăr (Rapid) b.p. 
I. Lungu (Steaua) ; cat. ușoară :
C. Cuțov (Dinamo Buc.) b. ab. 
1 D. Ușurelu (Electroputere 
Craiova), D. Moraru (Energia 
Cîmpina) b.p. V. Sirbu (Met. 
Bocșa), Gh. Simion (Dinamo 
Buc.) b.p. i. Ioancea (Cimentul 
Medgidia), i. Budușan (Met. 
Buc.) b.ab. 3 i. Muscă (CSM Re
șița). I. Cojocaru (Met. Tîrgo
viște) b.p. T. Ghișcă (Minerul 
Moldova Nouă), Gh. Bacriș (CFR 
Craiova) b.p. Gh. Kovaci (Voin
ța Satu Mare), p. Dobrescu (Di
namo Buc.) b.p. Ad. Guțu (B.C. 
Galați) ; cat. mijlocie : st- Florea 
(Rapid) b.p. C. Chiracu (B.C. Ga
lați), V. Sllaghi (Tehnofrig Cluj- 
Napoca) b.ab. 2 C. Luca (Mine
rul Lupeni), A. Stana (UM Ti
mișoara) b.p. Al. Crișan (Teh
nofrig Cluj-Napoca), i. Rădueu 
(B.C. Brăila) b.p. Gr. Sasu (Lit. 
Mangalia), N. Vișan (Met. Buc.) 
b. ab. 2 V. Lupu (Unirea Foc
șani), M. imre (Lit. Mangalia) 
b.p. V. Dorcu (ASA Bacău), A. 
Năstac (Steaua) b.p. M. Ută (IMU 
Medgidia).

MIERCURI
Gala I : cat. muscă : F. Ibra

him (Farul) b. ab. 2 Gh. Jipa 
(Portul C-ța), I. Donose (Dinamo 
Bv) b.p. i. Gavrilă (Hidrotehnica 
C-ța), șt. Băiatu (Voința Buc.) 
b.p. S. ionus (Lit. Mangalia), T. 
Dinu (Dinamo Buc.) b.p. C. 
Anghel (Minerul Moldova Nouă) ; 
cat. mijlocie mică: V. Didea (Di
namo Buc.) b.p. N. Mocanu (Met. 
BUC.). I. Miron (CSM Cluj-Na- 
poca) b.ab. 2 V. Bizau (Motorul 
Arad), șt. Stroe (Met. Buc.) b.p. 
V. Butnariu (Ceahlăul ‘ P.
Neamț), D Cimpoieșu (Dinămo 
Bv) b.p. G. Blaj (CSM Reșița), 
S. Tirilă (B.C. Galați) b.p.
D. Bubă (Rapid), Gh. Muraru
(St. roșu Bv) b.p. N. Chioveanu 
(ASA Bacău), D. Petropavlovschi
(Rapid) b.p. C. Ciochină (B.C.
Brăila). I. Mocanu (Met. Bocșa) 
b.p. Al. Tirboi (Farul) ; cat.
semigrea : V. Croitoru (Steaua)
b. ab. 1 N. Chipirog (Nicolina 
iași), V. Vrînceanu (Dihamo Buc.)
c. neprez. T. Pîrjol (Dinamo 
Buc.), I. Gyorffi (Dinamo Buc.) 
b. ab. 1 I. Leanca (Nicolina Iași),

limpică s-a distins în mod de
osebit" — notează „KATHIME- 
RINI", în timp ce „AVGHI" 
constată că „Nadia Comăneci a 
uimit publicul grec la prima ei 
apariție oficială după Olimpia
dă". „Perfecțiunea fetei de aur 
i-a incintat pe miile de specta
tori greci. Nadia a cucerit ini
mile iubitorilor de sport din 
Grecia prin comportarea ei ex
cepțională" — notează la rîn- 
dul său „VRADYNI".

Vești Ia fel de bune ne-au 
fost aduse și despre Teodora 
Ungureanu, care a evoluat în 
Canada. în fața unor săli arhi
pline din Toronto, Edmonton și 
Calgary, medaliata cu argint de 
la Jocurile Olimpice a avut 
apariții, mult aplaudate, cla- 
sîndu-se de fiecare dată pe lo
cul întîi. fie la individual com
pus (Toronto) fie pe aparate 
(Calgary). De la concurs la 
concurs. Teodora Ungureanu a 
fost tot mai sigură pe ea, eta- 
lîndu-și de fiecare dată înalta 
ei măiestrie. Evoluțiile . ei au 
fost răsplătite cu entuziaste a- 
plauze, iar presa canadiană i-a 
comentat amplu și elogios fie
care apariție.

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR 
LA HONG KONG

HONG KONG. în turneul in
ternațional de tenis de la Hong 
Kong, Ilie Năstase l-a învins 
cu 7—5, 6—1 pe Mike Cahill 
(S.U.A.). Alte rezultate : John 
Marks—Roscoe Tanner 6—3,
6— 4 ; Corrado Barazzutti —
George Hardie 6—1, 6—4. în 
partida următoare, jucătorul ro
mân l-a întrecut cu 7—6, 6—2 
pe americanul Butch Waltz. 
Alte rezultate : Emilio Montano 
(Mexic) — Anand Amritraj (In
dia) 4—6. 7—5, 6—1 ; Hank 
Pfister (S.U.A.) —• Corrado
Barazzutti (Italia) 6—1, S—3 ; 
Mike Machet (S.U.A.) — Brian 
Fairlie (Noua Zeelandă) 6—2 ;'
7— 5 ; Steve Krulevitz (S.U.A.)

M. Culineac (Rapid) b. ab. 1 Al. 
Vasile (Jiul Craiova), G. Axente 
(B. C. Galați) b. p. D. Mlcu 
(B. C. Galați), C. Văran (CSM 
Reșița) b.p. R. Lazea (Motorul 
Arad), Al. Hiera (Lit. Mangalia) 
b.p. M. Turcu (B.C. Brăila), C. 
Dafinolu (B.C. Brăila) b.k.o. 2 
Z. Lacatus (ASA Cluj-Napoca) .

Gala a 11-a : cat. cocoș : N. Po
pa (Met. Buc.) b.p. V. Cimpoeșu 
(Dinamo Bv.), Al. Barbu (Lit. 
Mangalia) b.p. I. Mustafa (Farul), 
I. Memet (Farul) b.p. D. Zaharia 
(S.C. Muscel), N. Neagu (Nicoli
na Iași) b. ab. 2 M. Donciu (A.S.A. 
Cluj-Napoca), D. Condurat (Stea
ua) c. neprez., M. Ivanciu (B.C. 
Brăila) c. neprez., N. ștoenescu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. L. Ră- 
dulescu (Montorul Arad), D. Bur- 
dihoi (Met. Buc.) b.p. M. Gheorghe 
(B.C Brăila) : cat. semiușoară : 
Gh. Vlad (S.C. Muscel) b. ab. 3 
T. Ruja (Voința Cluj-Napoca), P. 
Anton (Rapid) b. ab. 2 I. TudOr 
(Met. Bocșa), Șt. ștefana (Șc. sp. 
Gloria Arad) b.p. I. zamfirescu 
(Dinamo Bv.), i. Mantu (Steaua) 
b.p. I. Mareș (Voința CI. Muscel), 
i. Dragomir (Olimpia Buc.) b.p. 
M. stamatescu (Met. Buc.), M. Ho- 
zo (Lit. Mangalia) b. ab. 2 — ră
nire C. Stefano viei (Electroputere 
Cv.), C. Dia (S.C. Muscel) b.p. P. 
Căpriceanu (Electroputere Cv.), 
Fi. Livădaru (Steaua) b.ab. 2 A. 
Turcitu (C.F.R. Craiova).

DIN PROGRAMUL DE AZI
De la ora 14 : C. Nap — T. 

Tudor, C. Buzduceanu — M. La
zăr (categoria pană), D. Petro
pavlovschi — i. Mocanu (mijlo
cie mică), V. Croitoru — V. Vrîn
ceanu, i. Gyorffi — M. Culineac, 
G. Axente — c. Văran (semi
grea).

Dc la ora 18,30 : i. Rădueu — 
M. Vișan, A. Năstac — M. imre 
(mijlocie).

ÎNAINTEA MECIULUI Dl JIIIGBI ROMÂNIA - ERANJA
(Urinare ain pug. 1)

trecut la Bordeaux am fost sur
prinși de forța cu totul ieșită 
din comun a grămezii franceze 
(n.r. tot surprinși — se pare 
— au fost și englezii, irlande
zii, scoțienii, australienii, care, 
cu toții au pierdut la scoruri 
categorice în fața reprezenta
tivei „cocoșului galic"). De a- 
ceea am pregătit cu toată grija 
înaintarea noastră spre a evi
ta repetarea greșelilor trecute. 
Cu orice preț trebuie contra
carată forța de împingere a 
grămezii adverse, pentru a nu 
ceda inițiativa în joc". întrebat 
dacă actuala înaintare este mai 
puternică decît aceea de anul 
trecut, de la Bordeaux, și. deci.

PE SCURT • PE
AUTO • Cea de-a 20-a ediție 

a „Raliului Corsicii“ s-a încheiat 
cu viGtoria italianului Sandro 
Munari (..Lancia Stratos“). • 
Campionatul S.U.A. (mașini de 
tip „Indianapolis14) a fost cîști- 
ejat de Gordon Johncock care a 
totalizat 4240 puncte. în vîrstă de 
40 de ani, Gordon Johncock a 
terminat învingător în anul 1973 
în celebra cursă de la Indiana
polis.

BASCHET • Turneul feminin 
de la Brno a fost cîștigat de se
lecționata orașului Moscova cu 
6 p, urmată de Praga — 5 p, 
Brno — 4 p. Varșovia — 3 p. Re
zultate din ultima zi : Moscova — 
Praga 71—63 (39—32) : Brno —
Varșovia 81—77 (41—33)

BOX • La Cracovia, în meci 
revanșă. Polonia — R.D. Germană 
14—8. în prima întîlnire, oaspeții 
au cîștigat cu același scor.

CICLISM • Ciclocrosul de la 
Praga a fost cîștigat de ceho
slovacul Vojtek Cervinek în 
57:55.0 (18.850 km).

FOTBAL • La Rostock. în al 
doilea meci dintre selecționatele 
de juniori ale R.D. Germane și 
Poloniei scorul a fost egal : 1—1

— Kim Warwick (Australia) 
6—0, 2—1 (abandon Warwick) ; 
Ken Rosewall (Australia) — 
Paul Macnamce (Australia) 
6—4,6—1; Sashi Menon (India)
— John Whitlinger (S.U.A.) 
6—2, 6—4.

UN NOU SUCCES AL TI
NERILOR POLOIȘTI

BUDAPESTA. în ultima zi 
a turneului de polo pe apă pen
tru echipe de pionieri, desfă
șurat la Budapesta, selecționata 
orașului București a întrecut cu 
scorul de 7—5 (2—2, 1—1. 2—1, 
2—1) formația orașului Sofia, 
iar echipa orașului Budapesta a 
cîștigat cu scorul de 8—4 întîl- 
nirea cu selecționata orașului 
Moscova.

TURNEUL DE BOX 
DIN POLONIA

VARȘOVIA, Turneul de box 
(tineret) s-a încheiat odată cu 
disputarea finalelor, în care 
singurul pugilist român ajuns 
în această fază a competiției, 
Ion Dumitru (cat, semimuscă) 
a pierdut la puncte în fata po
lonezului Zbigniew Raube. Cel 
mai tehnic boxer al turneului 
a fost desemnat Lothar Fehre 
(R. D. Germană), care în finala 
cat. semiușoară l-a întrecut prin 
k.o. tehnic pe Konstantin Spi- 
halski (U.R.S.S.).
„RALIUL SACHSENRING"

între 11 și 13 noiembrie în 
R. D. Germană se desfășoară 
cea de a XX-a ediție a „Raliu
lui Sachsenring" (penultima e- 
tapă în „Cupa păcii și priete
niei") pe o distanță de 1200 
km. Plecarea și sosirea au loc 
în orașul Zwickau. La acest ra
liu participă și cinci echipaje 
românești reprezentante ale 
clubului Dacia Pitești (pe ma
șini Dacia 1300) : Ștefan Ian- 
covici — Petre Vezcanu, Va
sile Olariu — Ion Nicolau, Ilie 
Olieanu — Ovidiu Scobai, An
drei Vință — Arpad Szalai, 
Florin Morasi — Nicoiae Gri- 
goraș. Conducător al delegației 
și antrenor, Emilian Popescu.

MECI INTERNATIONAL DE RUGBY LA IAȘI
IAȘI, 10 (prin telefon). Sta

dionul „23 August" din locali
tate a fost gazda ’ unei mult 
așteptate partide de rugby, care 
a pus față în față XV-le Poli
tehnicii și Selecționata univer- 

în mai mare măsură capabilă 
să facă fată puternicilor noștri 
adversari, Irimescu a răspuns 
afirmativ, precizînd că grăma
da noastră are 780 kg ! An
trenorul federal a adăugat : 
„Avem în echipă elemente ca
pabile să blocheze fiecare atac 
advers și în consecință vom 
apăra fiecare metru din terenul 
de joc. Să fim bine înțeleși, 
însă. Nu înțelegem să renun
țăm la idoea atacului, pentru 
că cunoaștem principiul potri
vit căruia acela care atacă are 
și balonul. In plus, linia a tre
ia va trebui să circule în spa
tele treisferturilor pentru a rea
liza un permanent dublaj. Cam 
așa gindim să jucăm dumini
că". Succes !

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
(1—0). a In continuarea turneu
lui din Europa, selecționata Aus
traliei a jucat în Olanda cu for
mația PSV Eindhoven. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(2—0).

HANDBAL a La Halmstad, 
meci masculin : Suedia — Dane
marca 21—16 (13—6). a Competi
ția de la Bratislava s-a încheiat 
cu victoria echipei locale Ruda 
Hvezda. In meciul decisiv : Ruda 
Hvezda — Elektromos Budapesta 
21—14 (11—8)

MOTO • Cunoscutul alergător 
englez Phil Read abandonează 
activitatea competițlonală de per
formanță. In vîrstă de 37 ani. 
Phil Read a cucerit de șapte ori 
titlul de campion mondial.

ȘAH • După consumarea a opt 
runde. în turneul de la Sofia 
conduce Lukacs — ti'/i. urmat de 
Radulov — 51/, p sl Klrov 
4'A n (1).

TENIS • In ziua a doua, la 
Stockholm : Connors — Hrebec
6— 3, 6—1 ; Villas — Joel Ross
7— 6, 6—0 ; Borg — Drysdale 6—2, 
6—2 ; Ramirez — Gisbert 7—6,
6— 4 : Taroczy — James 6—4, 5—7,
7— 5 ; Fibak — Riessen 6—3. 3—6,

VIITORII ADVERSARI
Al HANDBALIȘTILOR 

ROMÂNI 
AU EVOLUAT ÎN SUEDIA

Disputată recent, în orașul 
Boras, întîlnirea internațională 
amicală de handbal dintre re
prezentativele masculine ale 
Suediei și R. F. Germania s-a 
încheiat cu rezultatul de 18—17 
(9—6) în favoarea jucătorilor 
suedezi. Din echipa „Tre Kro- 
nors" s-au evidențiat Anders
son și Rasmunsen. însă, cel 
mai eficace jucător de pe te-, 
ren a fost Hans-Joachim 
Deckarm care a înscris 7 go
luri.

Selecționata R. F. Germania 
va întîlni săptămina viitoare 
echipa țării noastre într-o du
blă confruntare la Brașov (19 
noiembrie) și Ploiești (20 no
iembrie).

NOUA ZEELANDĂ 
ÎNCETEAZĂ RELAȚIILE 

SPORTIVE 
CU AFRICA DE SUD
NAIROBI, 10 (Agerprcs). — 

Vicepremierul și ministrul de 
externe al Noii Zeelande. Brian 
Talboys, a declarat la Nairobi, 
unde se află în vizită oficială, 
că. după opinia sa. nu vor mai 
avea loc contacte în domeniul 
sportului între țara sa și Re
publica Africa de Sud atît timp 
cît regimul de la Pretoria nu va 
renunța la politica de apart
heid.

Talboys a arătat, pe de altă 
parte, că după aflarea unor 
date revelatoare privind inci
dentele de la Soweto. în Noua 
Zeelandă s-a înregistrat o mare 
schimbare în rîndurile opiniei 
publice, care reflectă înțelege
rea implicațiilor contactelor în 
acest domeniu cu R.S.A.. pre
cum și a pozițiilor africane fa
tă de apartheid.

sitară a Franței. Timpul n-a 
fost prea prielnic — friguros, 
cu burniță. Cu toate acestea, 
cei aproape 1 500 de spectatori 
au avut ocazia să vizioneze o 
întrecere agreabilă, cu bune fa
ze de joc ; un veritabil specta
col sportiv.

Abordînd meciul cu mai mult 
aplomb și dispunînd de o gră
madă care s-a grupat și a 
acționat mai prompt precum și 
de o linie de treisferturi mo
bilă. în mare vervă, rugbyștii 
oaspeți și-au apropriat victoria. 
Scor final : 15—6 (7—0).

în ce le privește, gazdele au 
meritul de a fi căutat să-și 
onoreze calitatea de reprezen
tantă în primul eșalon al rug- 
byului nostru. Sportivii ieșeni 
n-au avut, însă, finalitatea ne
cesară. ratînd numeroase oca
zii.

Realizatori : Gabcrnct (l.p.),' 
Mendubetz. Peliccia și G. Mar
tinez (cîte o încercare) pentru 
oaspeți. Veriveș — încercare 
transf. de Paraschivescu.

A condus bine Dragoș Gri- 
gorescu (București).
D. DIACONESCU. coresp. jud.'

6—3 ; Feaver — Lutz 6—3, 6—3 ; 
Gottfried — Higueras 6—4, 6—1 ;
Solomon — Grunthardt 6—4. 4—6, 
6—2 ; Spear — Pecci 7—6, 7—5 ; 
Llyod — Van Dillen 6—4, 6—4.
• Turneul de la Seabrock Is
land (Carolina de Sud) unde au 
participat foste glorii ale tenisului 
mondial a revenit lul Torben Ul
rich învingător cu 6—7, 6—1, 6—1 
în fața lui Pancho Gonzales, a 
După turneul de la Londra. în 
clasamentul Marelui Premiu 
F.I.L.T., conduce Ramirez cu 823 
p. urmat de Orantes 721 p. Dtbbs 
687 p, Connors 640 p, Solomon 546 
p. Villas 532 n. Fibak 517 p. 
Tanner 510 p

TENIS DE MASA a La Buda
pesta, în primul mec) pentru op
timile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni", la feminin, 
dintre echipa locală ..Statistika" 
șl formgția greacă Olympiakos 
pireu, victoria a revenit gazdelor 
cu 5—1.

VOLEI a La Budapesta, In 
C.C.E. (masculin). echipa lo
cală Spartakus a învins cu 3—2 
(—14. 8. —13. 8, 3) formația Olym- 
plakos Atena.
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