
Campionatele naționale individuale de box

SFERTURILE DE FINALĂ 
S-AU ÎNCHEIAT CU SURPRIZE

constănțeanul Ru- 
meciul cu Rcmus

..agitate" 
la

au fost 
categoria nană, 
campionul ,.en 
Ciochină nu s-a 
replică atît de

..Maratonul" campionatelor na
ționale individuale de box ale 
seniorilor a continuat joi. la 
Palatul sporturilor și culturii din 
Capitală. în cele două reuni
uni programate s-au disputat 
ultimele 40 de partide din ca
drul sferturilor de finale la ca
tegoriile semimuscă, pană, u- 
șoară. mijlocie mică și semi
grea (în gala de la prînz). co-- 
coș. semiușoară, semimijlocie. 
mijlocie și grea (seara).

întrecerile „semimuștelor" au 
decurs calm, în nota de domi
nare a favoriților, T. Ghinea, 
R. Cozma și Al. Turei obținînd 
decizii cu 5—0. Publicul a a- 
prcciat îndeosebi eforturile si 
mai ales eschivele spectaculoa
se făcute de 
șit Turan în 
Cozma.

Mult mai 
partidele de 
Cu siguranță, 
titre" Gheorghe 
așteptat la o 
dîrză din partea unui adversar 
fără ..carte de vizită", cum a 
fost Săli Iuseim (Hidrotehnica 
Constanța). Boxînd curat, a- 
proape de nivelul campionu
lui. Iuseim i-a făcut clipe gre
le lui Ciochină, punîndu-1 și în 
dificultate (rundul doi), dar a 
cedat în fața experienței si su
periorității tehnice a acestuia. 
A lipsit puțin ca în semifina
lele categoriei să se întîlneas- 
că numai reprezentanți ai clu
bului 
li tari 
zilele 
ta ar 
tida 
(Steaua) si rapidistul M. Lazăr, 
primul să obțină victoria. Dună 
prima repriză credeam că chiar 
așa se va întîmpla. în duelul 
dintre cei doi tehnicieni. în 
primele trei minute de luptă.

Steaua, iar antrenorii mi
să fie scutiți de emoții în 
următoare. Pentru aceas- 
fi fost necesar ca în par- 
dintre C. Buzdugeanu

LA TOKIO:

internațională de 
„Cupa Kuniki".

D. Petropavlovschi (Rapid), in dreapta imaginii, punctează decisiv 
in duelul său cu I. Mocanu (Metalul Bocșa), repurtînd o surprin
zătoare și netă victorie. Foto : S. BAKCSY

Nici la cluburi, nici la echipele naționale nu se reușește
eliminarea unor lipsuri vechi, mereu aceleași!

După ultimele confruntări internaționale la fotbal

REZULTATE ȘI COMPORTĂRI NEMULȚUMITOARE

în această săptămînă, 
și miercuri, fotbalul

marți
_ 1____ ’ 1 românesc 

a fost din nou angajat, pe cîte- 
va fronturi, în confruntări in
ternaționale. Rezultatele, ne
mulțumitoare în ansamblul lor, 
sînt cunoscute. în partida de 
verificare susținută marți seara 
la Viena, în compania echipei 
de club Admira Wacker, lotul 
reprezentativ a fost învins cu 
2—1. Selecționata secundă a 
țării, evoluînd de asemenea în 
deplasare, a suferit, la rîndul 
ei, o înfrîngere (cu 1—0) în 
fața formației similiare a Un
gariei. La Sofia, în „Cupa Bal
canică” intercluburi, Politehnica 
Timișoara a debutat total ne
corespunzător, fiind întrecută 
de Slavia Sofia cu categoricul 
scor de 5—0 ! ! Singura echipă 
românească, din cele patru, 
care a reușit să evite înfrînge- 
rea a fost aceea de tineret (sub 
21 de ani), egala formației si
milare a Ungariei în întîlnirea 
de miercuri găzduită de stadio
nul din Nyiregyhaza.

într-o discuție purtată ieri 
dimineață cu Ștefan Covaci, 
vicepreședinte al F.R.F. și an
trenor al echipelor naționale,

Vrinceanu i-au eliminat 
și V. Croitorul

întîm- 
tiniD 

craio- 
înalt, 
linie.

croseele de dreapta expediate 
de Buzdugeanu au ajuns mai 
rapid și mai precis la tintă. a- 
dueîndu-i un ușor avantaj. Dar, 
din rundul doi, Lazăr a schim
bat tactica, atacînd surprinză
tor cu frumoase croșee de stin
gă și serii scurte, cîștigînd ul
timele două runduri, fără ca 
Buzdugeanu să poată găsi an
tidot noii tactici a adversaru
lui.

La categoria ușoară, se pare 
că vom asista din nou la o fi
nală Calistrat Cuțov — Paul 
Dobrescu. Amîndoi au obținut 
victoria prin abandon in repri
za secundă. Dar. în timp ce 
succesul lui Cuțov s-a conturat 
destul de repede, ieșeanul A- 
Ceaicovschi opunîndu-i o slabă 
rezistentă, P. Dobrescu a 
pinat destule dificultăți 
de 5 minute din partea 
veanului Gh. Bacriș. 
practicant al boxului în 
Bacris l-a ..contrat" deseori cu 
directe de dreapta pe dinamo- 
vist si numai forța loviturilor 
și deosebita putere de luptă 
l-au ajutat pe Dobrescu să-și 
scoată adversarul din luptă. O 
mențiune specială pentru cel 
de-al treilea boxer dinamovist 
prezent în semifinalele catego
riei. Gh. Simion. Excelent dotat 
și bine pregătit (primul său 
antrenor. V. Mariuțan). Simion 
l-a depășit clar la puncte pe 
experimentatul D. Moraru (E- 
nergia Cimpina).

Rapidistul D. Petropavlovschi 
a oferit prima mare s’irprtză a 
întrecerilor, învingîndu-1 pe fos
tul campion al categoriei mijlo
cie mică, I. Mocanu (Metalul 
Bocșa). într-un evident progres

Mihai TRANCA
Petre HENȚ

(Continuare în pag. a 4-a) 

ne- 
mai

Ștefan 
au 
ca 
în

replica adversarilor, 
motiv evoluția lor de 
și a fiecăruia dintre 
slabă sau mediocră,

acesta se declara, firește, 
mulțumit de rezultatele 
sus menționate și îndeosebi de 
cel al lotului A, pe care l-a 
condus la Viena și pe care l-a 
putut, astfel, urmări în evolu
ția lui.

După cum ne spunea
Covaci, componenții lotului 
privit meciul de la Viena 
pe un simplu joc-școală, 
care nu s-au angajat suficient, 
nu au depus efortul necesar so
licitat de 
Din acest 
ansamblu 
ei a fost 
neputindu-se face nici măcar o 
singură remarcare. Există o ex
plicație obiectivă a comportării 
nesatisfăcătoare a selecționabi- 
lilor noștri, aceea că organiza
torii n-au putut programa acest 
meci în ziua de miercuri — așa 
cum sînt obișnuite echipele de 
la noi — ci l-au devansat 
o zi, ceea ce a împiedicat (a- 
dăugîndu-se și condițiile depla
sării) asigurarea unei recupe
rări corespunzătoare a jucăto
rilor din lot, după partidele 
susținute de ei duminică în 
campionat. Dar această expli-

cu
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Obiectivul rugbyștilor noștri in meciul cu Franfa

0 REPLICA PUTERNICĂ, VALOROASĂ
ÎN FAȚA UNOR ADVERSARI DE MARE CLASA

Pentru „marele meci" al rug- 
byului nostru — cum ne-am 
obișnuit să numim anuala con
fruntare România — Franța — 
a început numărătoarea inver
să. Firesc. preparativele din 
ambele tabere se află la ora 
ultimelor retușuri. Echipa Fran
ței este reunită și a făcut ieri 
un ultim antrenament înaintea 
plecării la București, care va 
avea loc sîmbâtă. la amiază.

Selecționata României s-ă pre
gătit la locul meciului de du
minică. pe stadionul Giulești. 
Ea a făcut o utilă „repetiție 
generală" in compania divizio
narei A Rapid.

Această ultimă verificare a e- 
talat o bună pregătire fizică, 
sudură între compartimente, 
vervă de joc și încredere în 
forțele proprii. Căci, așa cum 
remarca, ieri, intr-un colocviu 
ad-hoc. căpitanul echipei. 
Gheorghe Nica (care este și 
recordmanul selecționărilor) : 
..Chiar dacă Franța reprezintă, 
la această oră. o echipă dc înal
tă clasă, cu un joc colectiv re
marcabil, nu trebuie să ne con-

PRIMIRE DEOSEBIT DE CĂLDUROASA
FĂCUTĂ GIMNASTELOR ROMANCE

TOKIO. 11 (prin telex, de la 
corespondentul Agerpres). Na
dia Comăneci, Teodora Ungu- 
reanu și Mariana Constantin, 
împreuriâ cu antrenorul emerit 
Beta Karoly, au sosit, joi sea
ra, pe aeroportul internațional 
Haneda, unde un mare număr 
de iubitori ai sportului din ca
pitala niponă, oficialități sporti
ve, între care președintele Fe
derației de gimnastică din Ja
ponia, au făcut o primire deo
sebit de călduroasă sportivelor 
noastre. De la aeroport ele s-au 

dar 
aflat 

nu

rație nu poate scuza, decît in 
mică măsură, rezultatul și 
comportarea de marți seara a 
„tricolorilor" într-un meci care, 
chiar dacă avea caracter ami
cal, de pregătire, angaja totuși 
prestigiul fotbalului românesc.

Rezultatul partidei putea fi 
altul dacă apărătorii nu ar fi 
greșit la ambele goluri primite 
(cel de-.al doilea, de fapt, auto
gol) și dacă înaintașii (Iordă- 
nescu, Dudu Georgescu, 
mai ales Troi, care s-a 
singur cu portarul advers) 
ar fi irosit mari ocazii de mar
care. A fost, astfel, evidentă la 
componenții liniei noastre de 
atac o lipsă de concentrare, că
reia i s-a adăugat și un pronun
țat spirit de conservare. După 
cum mijlocașii s-au arătat prea 
mult preocupați de 
mingii, vrînd să facă 
strație de tehnică (în
cui ?), iar fundașii —
cei de margine — au jucat po
zițional, neureînd să susțină o- 
fensiva. în general, s-a obser
vat din nou, la majoritatea ju
cătorilor noștri, pe lingă o pre
gătire fizică insuficientă, inexac
tități de ordin tehnic și tactic, 
cu care ei vin de la cluburi și

purtarea 
demon- 
folosul 

mai ales

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

I

Cinci dintre tricolorii noștri, înaintea repunerii balonului la o 
„margine" : Murariu, M. Ionescu, Dărăban, Pintea, Stoica.

Foto : Dragoș NEAGU
siderăm apriori învinși. Prin- 
tr-o mare dăruire (și numai 
așa !) putem reuși un rezultat 

indreptat imediat spre aeropor
tul intern, de unde au plecat 
imediat spre Nagoya, oraș care 
va găzdui, sîmbătă și duminică, 
competiția 
gimnastică
Presa japoneză și studiourile de 
televiziune subliniază în comen
tariile lor faptul că tripla cam
pioană olimpică Nadia Coniă- 
neci și medaliata cu argint 
Teodora Ungureanu se află în 
Japonia în zilele în care împli
nesc 15 ani (Nadia, la 12 no
iembrie), respectiv, 16 ani (Teo
dora, 13 noiembrie). De aseme
nea, în numeroase comentarii 
este elogiată comportarea gim
nastelor românce la J.O. de la 
Montreal, fiind retransmise e- 
xercițiile prezentate de gimnas
tele noastre la marea compe
tiție olimpică.

La concursul de la Nagoya, 
care programează numai exer
ciții liber alese, și-au mai a- 
nunțat participarea gimnaste 
din U.R.S.S., R.D. Germană, Un
garia. Canada. Franța, S.U.A.. 
Japonia și alte țări.

PAUL DIACONU

TREBUII SA CREASCA EFICIENTA5

GIMNASTICII LA LOCUL DL MUNCA
cadru or- 
de spriji-

educație fizică), ac- 
gim- 

locul de muncă își 
tot mai mult efi-

edificatoare, sub acest 
unele rezultate obți- 

la întreprinderea de eon- 
din orașul Marghita, ju- 
Bihor. „Am considerat 
de la început că, jud.i- 

alcătuită, in concordanță

Asigurîndu-i-se un 
ganizat, beneficiind 
nul specialiștilor (medici, pro
fesori de 
țiunea de introducere a 
nasticii la 
dovedește 
ciența. Sint interesante și, de
sigur, 
raport, 
nule 
fecții 
dețul 
chiar 
cios 
cu specificul muncii, eu poziția 
și gradul de mobilitate al mun
citorilor in timpul celor opt 
ore de lucru, repriza zilnică 
de gimnastică poate deveni o

realizeze și

de prestigiu". Iar un alt inter
național Constantin Dinu, adău
ga : „Trebuie să anihilăm de
osebita forță de împingere a 
francezilor, care constituie, cred 
eu, unul dintre secretele marii 
lor echipe. Cu baloane cîstigale 
in grămezi sau în tuse vom 
reuși să realizăm dezideratul 
nostru : să atacăm J“ Cei doi 
tehnicieni, Valeriu Irimescu și 
Petre Cosmănescu, cunoscinS 
bine valoarea partșnerilpr. dș; 
duminică, a11 nwtfiiD 
noastră pentru urt 
deschis. Un mare
o conectare totală la tensiunea 
meciului vor să
Gheorghe Dărăban (conducătorul 
înaintării), Marin Ionescu —• 
dorind să confirme buna sa e- 
voluție din ultimul sezon —, 
Ion Pintea („vreau să fac totul 
pentru a fi la înălțimea încre
derii arătate de conducerea 
tehnică"), Gheorghe Varga, ho- 
tărît să se lupte pînă la ulti
ma picătură de energie. Aripile 
Petre Motrescu si Petre Ianu- 
sevicî sînt mai zgîrcite în con
fesiuni: „Vom ...vorbi duminică". 
Foarte volubil este. în schimb, 
Mihai Bucos, care promite să 
fie în formă de... șut (se știe, 
el este transformerul principal 
al echipei). Cu aceeași lucidi
tate și responsabilitate vorbesc 
despre întilnirea cu Franța și 
Iancu Băcioiu, care crede că va 
fi „meciul vieții sale". Enciu 
Stoica este nerăbdător „să în
ceapă odată partida !“ Și cei
lalți componenți ai reprezenta
tivei sînt deciși să dea o repli
că puternică reputatei echipe a 
Franței.

au pregătit cch:p:i 
jotf^tlfnanriic;’ 
angajament,

componentă a organizării ști
ințifice a muncii" — ne spu
nea inginerul Traian Zolca, di
rectorul unității amintite. în- 
tr-adevăr, după un an de la 
introducerea acestei forme de 
practicare a exercițiilor fizice, 
se constată — pe seama gim
nasticii, combinată cu alte mă
suri — o creștere a produc
tivității muncii și o scădere 
considerabilă a gradului de 
oboseală al muncitoarelor din 
secțiile unde se face gimnas
tică. Un studiu efectuat de co
misia de sport și turism a

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)



REZULTATE DE VALOARE
Cel de al 3-lea derby al cam

pionatului național de polo, 
partidă restanță din turul III. 
opunînd vechile rivale Dinamo 
și Rapid va avea loc sîmbătă 
după-amiază (ora 18) în ba
zinul acoperit Floreasca din 
Capitală-

Echilibrul evident al întrece
rilor precedente ridică consi
derabil cota interesului pentru 
jocul de miine. 
torii 
sint 
lucru pe proaspăta finalistă a 
„Cupei cupelor”. Dinamo Bucu
rești, care în meciurile de la 
Cluj-Napoca a manifestat o 
formă bună. Pregătiri speciale

Desigur, iubi- 
sportului din Capitală 
nerăbdători să vadă la

acest meci a făcut și 
actuala deținătoare a 
Antrenorii. celor două 

au anunțat pentru sîm- 
loturi complete. Nu se 

oră

pentru 
Rapid, 
titlului.
echipe 
bătă 
cunoaște pînă la această 
arbitrul meciului.

Oradea 
locurile 
ordinea 

Rapid A- 
Progresul București și 

Crișul : 
Rapid și 
Progresul

• Astăzi începe la 
turneul final pentru 
5—8 (manșa I). Iată 
jocurjlor : vineri : 
rad 
Progresul Oradea 
sîmbătă : Crișul 
Progresul 
Buc. : duminică : Rapid — Pro
gresul Or. și Crișul — Progre
sul Buc.

Or.

ÎN PRIMA REUNIUNE
24 de candidați în cursa pentru titluri

Organizatorii, la
PLOIEȘTI. 11 (prin telefon). 

Finalele campionatelor indivi
duale de popice au început ioi 
dimineața. Arenele Rafinorul, 
Dacia și cea a Casei de cultu
ră — gazdele întrecerilor — au 
fost puse Ia punct conform ul
timelor cerințe, s-au confecțio
nat. grafice speciale pentru a- 
fișarea rezultatelor, disputele

— Polonia ; 28 
Ploiești, România 
și 30 noiembrie. Ia 
România — Bulgaria.

noiembrie, la 
Bulgaria. 

București,

RITMICA-SPORTIVA

.iuni ori șia-
se

DE AZI, LA BAIA MARE, FINALELE 
DE GIMNASTICĂ
începind de astăzi. Sala spor

turilor din Baia Mare găzdu
iește finalele campionatelor re
publicane de gimnastică rit
mică-sportivă. Concursul este 
așteptat cu interes, mai ales 
că această tînără disciplină este 
destul de puțin cunoscută pu
blicului băimărean. mare ama
tor de sport.

La întreceri și-au anunțat 
participarea un număr record 
de echipe — 33 — care vor 
reuni la start cele mai bune 
gimnaste din țară. Este de aș
teptat ca nivelul întrecerilor

să-1 depășească pe cel al edi 
țiilor precedente, cînd gimnas
tica noastră ritmică-sportivă se 
afla abia la început. Acum, 
insă, pretențiile au crescut !

Programul finalelor cuprinde 
patru reuniuni, astfel : AS
TĂZI. de la ora 9 — categoria 
a Ii-a, iar de la ora 16 exer
cițiile cu coardă și panglică din 
cadrul 
la ora 
minge 
cursul 
ria maestre.

categoriei I ; M1INE, dc 
9, exercițiile cu cerc și 

de la categoria I și cou- 
sportivelor de la calcgo-

înălțime

ACTUALITĂȚI DIN HANDBAL
Campioana de handbal a 

României, Steaua, susține astâ- 
seară, la Dudelango. meciul 
cu- campioana Luxemburgului, 
H.- B. Dudelange, contind pen
tru optimile de finală ale Cu
pei campionilor europeni. Cele 
două cluburi au căzut de 
cord ca partida retur să
dispute la 18 decembrie, la 
București. Meciul de la Dude
lange va fi arbitrat de cuplul 
olandez van den Ham—Hout- 
braken, iar partida de la Bucu
rești va fi condusă do arbitrii 
bulgari Spasov și Terzijski.

Reprezentativele de 
junioare ale tării noastre întîl- 
nesc la 19 noiembrie (Bucu
rești) și la 21 noiembrie (Plo
iești) reprezentativele similare 
ale Poloniei.

Reprezentanta Școlii sportive 2 
București, Mihaela Tîrnoveanu, 
se va număra, probabil, prin
tre cele mai aplaudate gim

naste ale întrecerii

★

Trei cupluri dc arbitri ro
mâni sini programate sa con
ducă meciuri din cupole euro
pene, etapa a Il-a. Partida fe
minină Radnicki Belgrad — 
Fram Reykjavik, programată 
între 3 și 9 decembrie în Cupa 
campionilor europeni (feminin), 
va fi arbitrată de VI. Cojocarii 
și Dorin Purică ; 
tre Eleklromos 
S. K. Magdeburg, 
fășura între 10 și 
în Cupa cupelor
fi condus de arbitrii Vasilc Si- 
dea și Pantelie Cîrligeanu : in- 
tilnirea dintre Partizan Bjelo- 
var și Skovakken Aahus (12 
decembrie. Cupa cupelor, mas
culin) va fi arbitrată de cuplul 
Constantin Căpățînă — Romeo 
Iamandi.

meciul din- 
Budapesta și 
ce se va dcs- 
16 decembrie 
(masculin), va

★

La sfîrșitul acestei luni, e- 
chipa de tineret a țării noastre 
va susține, pe teren propriu. 4 
meciuri cu selecționatele simi
lare ale Poloniei și Bulgariei. 
Programul întîlnirilor este ur
mătorul : 24 noiembrie, la Bucu
rești, România — Polonia : 25 
noiembrie. Ia Bacău. România

[FICIEMIA GIMNASTICII LA LOCUL DL MUNCĂ

sint oficiate de un corp de 20 de 
arbitri internaționali și de ca
tegoria I. iar jucătorii care au 
evoluat în reuniunea inaugura
lă au obținut rezultate remar
cabile.

Primii care au intrat în con
curs au fost popicarii calificați 
la proba clasică de 200 bile 
mixte. Pe tabela de marcaj a 
arenei Rafinorul și-au înscris 
numele 24 de candidați Ia ti
tlu, care — mai întîi — vor par
ticipa la un turneu preliminar, 
primii 16 concurenți urmînd 
să-și dispute sîmbătă după-a
miază întîietatea. Pistele de 
concurs au impus finaliștilor 
un joc precis. Și. spre satisfac
ția publicului, majoritatea po
picarilor au acționat cu preci
zie atit în manșele „pline" cit 
și în cele „izolate", realizînd 
rezultate de valoare internațio
nală. Iată clasamentul după pri
mi reuniune :

1. Gheorghe Dumitrescu (Glo
ria București) 904 (1) p d, 2. 
Ai'rel Chirilă (Constructorul 
Gala(i) 902 (1), 3. Alexandru 
Ka'Iar (Olimpia Reșița) 901 (5), 
4. Radu Pavei (Rulmentul Bra
șov) 887 (1), 5. Iosif Lang (Pro
gresul Oradea) 886 (4), 6. Gheor
ghe Șuller (Rafinorul Ploiești) 
869 (—). Cifrele din 
reprezintă bilele 
gol.

Sortii 
a doua 
multan 
principalii 
Silvestru 
Iosif Tismănar. Ilie Băiaș 
Alexandru Cătineanu. 
consacrate si în arena 
dială.

în cadrul campionatului dc 
categoria 
pe arena 
trat. de 
bune. La 
convorbirea telefonică în 
sament conduce E. Bolei (Me
talul Roman) 868 (2) p. d.. ur
mat de M. Chirilă (Gaz Mcțan 
Mediaș) 868 (8) și Al. Niță 
(Voința Pitești) 834 (13).

Vineri debutează sportivii ca
lificați în proba individuală de 
100 bile mixte și perechile mas
culine.

...Nu. presupunerea mea 
s-a dovedit greșită, șahiștii 
noștri n-au pierdut balca
niada din cauza acelui epi
demic fenomen fotbalistic — 
„tăierea" picioarelor, de e- 
moție, în preajma unei mari 
performanțe — nu. a fost 
altceva. Ceva care bine ar 
fi să se întîmple în fotba
lul nostru, la o adică. După 
analiza clară și salutară a 
doctorului Troianescu — 
emisiunea noastră dragă 
reiese că meciul decisiv 
Bulgaria s-a pierdut nu din 
trac, 
mele 
forțat 
ios și 
chiul 
cile în care se aflau iugo
slavii în meciul lor 
cu grecii.
vii 
cu 
ghiu 
au 
prea 
cum

în

cu

ci din atac. La pri- 
mese, ai noștri au 
victoria, au jucat tă- 
riscant, trăgînd cu o- 
la cîteva poziții dili-

au 
bine,

și 
pierdut 
mari ambiții", 
zice chirurgul

șahist care. cu
ani în urmă. la
„Aulă” sau la
„Gaze”. ne-a dat
multe zile de fior

(Urmare din pap. 1)

Consiliului Central al U.G.S.R. 
demonstrează că și in alte u- 
nități economice practicarea 
gimnasticii la locul de muncă 
este apreciată drept una din 
metodele menite să contribuie 
la creșterea randamentului 
muncii și la îmbunătățirea să
nătății angajaților. în această 
privință s-au obținut rezultate 
bune la Tricodava și C.I.L. 
Pipera, precum și la întreprin
derile dc confecții din Brăila 
și Pitești.

în mul 
manifestă 
rioasc, 
adoptarea 
male de 
nasticii la 
Este 
de 
acestei 
conducerilor 
și a comitetelor sindicatelor, 
întreruperea pentru perioade 
lungi a practicării gimnasticii, 
apoi renunțarea definitivă, 
și neurmărirea, acolo 
practică, a eficienței 
sint factori care pot 
mite — și chiar au 
mis — o măsură bine primită 
inițial. în astfel de situații se 
găsesc întreprinderea de năs

unități, însă, 
lipsuri foarte 

reieșite mai ales 
unor măsuri 

introducere 
locul 

vorba, în 
insuficienta

sarcini, atit din partea 
administrative, cit

se 
se- 
din 

for-
a gim- 

de muncă, 
primul rind, 
înțelegere a

ca 
unde se 
acesteia 
compro- 
compro-

paranteze 
trase în...

în cea deau decis 
reuniune 
pe cele 

favoriți : Ghcorghe 
(actualul

ca
să intre si- 
patru piste

campion), 
ei 

nume 
mon-

B. care se desfășoară 
Dacia, s-au înregis- 

asemenea, rezultate 
ora cînd efectuăm 

da-

turi și de confecții precum 
Filatura de bumbac 
Capitală —, și unele

■ Hunedoara, 
și altele.

neînțeles apare I

și 
din 

unități 
Ca- 

Și mai 
faptul că 
introduce- 
locul de 

.... neglijată, 
extinderii 

la locul 
Central

cu 
consfătuire

din județele 
raș-Severin i 
de ’ ’
in județul Prahova 
rea ; 
muncă

în vederea extinderii gim
nasticii la locul de muncă, 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
în colaborare cu C.N.E.F.S.. 
pregătește o consfătuire pe 
țară in vederea generalizării 
experienței pozitive ; de ase
menea, se va realiza un film 
cu caracter propagandistic și 
metodic, menii să 
munca celor care se 
cupa de introducerea

_ realizarea 
urmări mai 
la

un
în primul trimes

tru al anului 
localitățile 
către 
cele 
sport, cursuri de pregătire 
instructorilor. Acțiunea se 
organiza pe grupe de locali
tăți sau la nivelul unor mari 
întreprinderi.

gimnasticii la 
este total n

Prin 
se va 

pus

ticii. 
film 
să fie 
structorilor 
documentar.

ușureze 
vor o— 
gimnas- 
ăcestui 

ales
îndemina in- 

bogat material

se 
organele 

de educație

în țoale 
de 
și 
și 
a 

va

viitor,
vor iniția, 

sindicale 
fizică

COMPETIȚII POLISPORTIVE
LA FOCȘANI

complexului 
i s-au des- 
și duminică, 

sportive de 
a două mari 

tradiționale. 
„Cupa satelor 

1 și 
Intre-

PRONOEXPRES
I ..-77. ' l

terenurile 
sportiv din Focșani 
fășurat. sîmbătă 
ample întreceri 
masă. în cadrul 
acțiuni, devenite 
Este vorba de 
vrîncene", finala pe județ, 
„Spartachiada fetelor", 
cerile au fost deosebit de dis
putate, mai ales în finala „Cu
pei satelor", la care au partici
pat opt echipe de volei (4 de 
fete și 4 de băieți), opt echipe 
de handbal (4 de fete si 4 de 

băieți), 4 de fotbal, 3 de oină 
și peste 100 de concurenți la 
atletism. „Spartachiada fe
telor", cu participarea sporti
velor din mediul urban, a pri
lejuit întreceri la handbal, vo
lei, atletism și tenis de cimp.

naja cir 
ternice. 
cînd voi 
lele Fef 
să le , 
fotbal, î 
sau M; 
cări...

E ade 
„cădem” 
tragem 
niolii, n 
nu ^5oți 
nu e t 
vers : d; 
a fi cit 
că, în 
între an 
lui Șutr 
surîzînd 
log Min 
„A marc

Iugosla- 
scăpat 

Gheor- 
Ciocâltea 

„din

... ---- frumos.
Să pierzi din prea multă 

ambiție, luindu-ți prea multe 
riscuri e atit de nobil și 
brav că eșecul parcă nu mai 
e grav. Numai că această 
idee trebuie combinată — 
c-așa-i în șah 1 
laltă idee, 
lui Troianescu. că 
ciurile cu Grecia și Turcia 
s-a jucat cu 
ambiție și 
„puncte" la 
slabe. Deci : 
tri jucau cu 
la echipele „1 
nu mai era nevoie să și 
riște atit de mult la „me
sele" unde e foarte pericu
los să riști... Nu cred că e 
ceva de rușine să joci se
rios și „tare” cu echipele 
inferioare ca valoare. Nu
mai că în psihologia multor 
sportivi de ai noștri — oa
meni probabil foarte orgo
lioși — eforturile mari, 
riscurile și toate celelalte 
sentimente dramatice Se 
cheltuiesc (cînd se cheltu
iesc !) unilateral, doar in 
lupta cu cei „mari și tari”, 
sau în situațiile de „cuțit- 
os“. E de înțeles, e ome
nesc, dar de multe ori nu 
e o afacere. E bine săȘți 
faci mina și să „zdrobești" 
cum se cuvine, fără mena
jamente echipele ce se cu
vin a fi învinse categoric, 
căci nici ele nu te vor mc-

cu cea- 
tot din analiza

in me-

mai 
s-au 

echipe 
dacă ai 
ambiție mare 

,mici“, poate că 
nevoie

puțină 
pierdut 

mai 
noș-

selecția 
pele ei
BrS.gc=, 
.normali 
normală

d 
d

a
..v
D

mină 
spune 
foarte 
pildă 
Rapid, 
varos 
de la
a trecut 
lan îi „ 
demik £ 
tește că 
a avut 
Milano 
dacă e : 
dut mec 
fel de ; 
fost „p 
Una-i ț 
prădarea, 
a ne d< 
două ec 
tara-cam 
Banik < 
Bratislav 
scoruryj 
multi 
părul dii 
de la Mi; 
foarte 1< 
jucat cu 
rios vorb 
freza, ni 
poate gin 
dial, dac 
ceilalți.
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AUTO ,N tradiționalul
1 LIU DUKLA* DESFĂȘURAT

IN CEHOSLOVACIA au fost prezente 
46 de echipaje din Polonia, România, 
(automobiliști din județele Satu Ma
re și Maramureș), Ungaria și *" 
slovacia. Concurenții I. Mitru 
Mali (S. Mare), pe o mașină 
1300, s-au situat pe locul I 
samentul echipajelor străine, 
ți uni (nu au fost incluse 
gazdelor), pe primul loc se află echi
pa a!câtuită din sătmăreni'i |. Mitru, 
F. Mali, Z. Pop, A. Zacota, I. Crupa 
și L. Deneș. (I. TOTH, coresp.)

Ceho- 
— r.

Dacia 
în cîa- 
Pe na- 

rezu-l țațele

RACCMCT LOTURILE DE TINERET ALE CAPiTALB|f o câ.
are 

pînă 
unor

că-
drept scop 
în decern- 

elemente in

ror activitate 
promovarea, 
brie 1978, a 
reprezentativele de seniori și de seni
oare, și-au început pr eg atic iile sub
îndrumarea antrenorilor V. Popescu, 
D. Lecca (la băieți), M. Bărbulescu 
și D Leabu (la fete). Din aceste lo
turi fac pa-rte, printre alții, Lucia 
Grecu, Emii'ia Aluxandru, Doina Șer- 
ban (Progresul), Antoaneta Mihâescu 
(Arhitectura), Florentina Căprița, Ale
xandrina Bîră (Olimpia), R. Opșita- 
ru (Steaua), V. David (Dinamo), R. 
Boișieanu (A.S.A.), FI. Ermurache, M. 
Marinache (Lie. 35), V. Dragnea 
(Politehnica).

RCY CU PRILEJUL FINALELOR 
CAMPIONATELOR individuale 

din acest an are loc și prima consfă
tuire a oficialilor de box din întrea
ga țară. Cu acest prilej se urmărește 
împrospătarea cunoștințelor 
arbitrilor și, în același timp, 
apropie mai mult prevederile 
lamentului intern de cele stipulate in 
,,codul* internațional.
HALTERE cupa a.s.a tg. mu-

REȘ (la a 
loc în 
prilejuit 

lată 
pana —

a avut 
Mureș a 

atractiv, 
cat.

tutu-ror 
să se 
regu-

6-p edi)ie), 
orașul 
un 

cîteva 
M. ’

I de 
con- 

re- 
Vereș

core 
pe 
curs 
zultote : .
(A.S.A.) 215 kg, cat. semigrea — I. 
Angheluță (A.S.A.) 285 kg și cat. su- 
pergrea — Z. Rad (Metaio-tehnica) 
287,5 kg — toți trei juniori și la cat. 
semimijlocie — Francisc Biro (A.S.A.) 
270 kg. Cupa o revenit halterof uliilor 
de la A.S. Armata. * C.S. GLORIA 
Bistrița a organizat o întîl'nire l;iun
ghiulara la juniori și seniori, la care 
au luat parte și echipele A.S. Viitorul 
și C.S.M. din Cluj-Napoca. Intilnirea 
a fost cîștigată de bistrițeni. Cîteva 
rezultate : cat. muscă — Gh. Kerekes 
(C.S.M.) 130 kg ; cat. cocoș — Mă
ritiș Schon (Gloria Bistrița) 200 kg ,

PENTATLON la timișoara o
avut loc recent un MODjZflvN concurs, cu carac

ter republican, încheiat cu victoriq lui

Crâciu 
p. f 

T. Halo, (l 
p ți de ca 
(Olimpia B 
ppvbș. au c 
-următorii :
1031 P. ser
pip) 1010 p
pip) 1042 p
cros — O.
1252 P- (P-
țean)

MOTO
pi o natului i 
desfâșuraf^ 
lui Funde ni 
gătorii la 
,,Mobra“ — 
cf. pînă la 
portul Otop 
— V. Costai 
Avansați cl. 
(C.S.M. Buc

TENIS 'A 
în< 
tin

nă“, sa 
Ștrandul 
Rădulescu 
emerit Crist 
cu 6—1, 6—

— »
LOTO - PRONOSPORT INFORM

CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 5 NOIEMBRIE 

1976

EXTRAGEREA I : Categoria 
1 : 2 variante 10% a 37.915 lei ; 
cat. 2 : 1.65 a 27.575 lei ; cat. 
3 : 7,20 a 6.319 lei ; cat. 4 :
22,80 a 1.996 lei'; cat. 5: 80.60 
a 564 lei ; cat. 6 : 149,35 a 305 
lei ;

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria B : 3 variante 25% a 
9.139 lei și 4 variante 10% a 
3.655 lei ; cat. C : 
lei ; cat. D : 10,95 
cat. E : 85.50 a 492 
97 a 433 lei ; cat.
a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA A : 75.998 lei.

Cîștigurilc de 37.915 lei de la 
categoria 1 au revenit partici- 
panților ANGHEL GHEORGHE 
din Costești — Argeș și IONI- 
ȚA GHEORGHE din Drăgă- 
nești — Ilfov.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES — 14 NOIEM

BRIE 1976

3,15 a 13.345 
a 3.839 lei ; 
lei ; cat. F :
X : 1.393,40

în toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, se găsesc de vînzare 
bilete pentru atractiva tragere 
excepțională Pronoexpres care 
va avea loc duminică 14 
iembrie la București, în 
Clubului Finanțe Bănci 
strada Doamnei nr. 2 cu 
pere de la ora 17.45,

no- 
sala 
din 

înce-

La acea 
autoturisn 
,.SKODA 
țară și pi 
ciștiguri

ASTAZ1 
TIMELE 
CURARE;



n

I
II

III ■

eni pu
ie minte: 
pi Insu- 
—trebuie 

iar la 
Andorra 

califi-

I
I

CÎND TRIBUNELE DAU TONUL NESPORTIVITĂȚII

■iu 
K-ra.
■ și

.......■ H 
H
Hui ? Așa 
Hmeditmd 
Holuri ale 
Hi Ion și 
Hi Iul dia- 
Himozin i 
H— Cum i! 
H— Giol- 
H la apa- 
H noi pla- 
Hidind și 
■la acest 
Holo pe 
Hliiv « 
Hla ililii. 
H fără 
■ivire nu 
Hista ju- 
Hbaliutieă 
H din cu
lte bună. 
He
B criză a- 
Hi. o eli- 
H Ce vom 
Hs ajunge 
■i — de
■ Tit-ul lui 
■? Ferenc- 
St un 4—0 
■esda care
■ noi. Mi- 
I lui Aka- 
Bie amin- 
I București 
■valabil Ia 
Iul 18 și

ă a pier- 
:urești, la 

și că a 
Milano, 

și alta-i 
:it, pentru 
ine ochii, 
club din 

-uropcanâ, 
ii Slovan 
minate la 
Ițface pe

pă meciul 
tnik poate 
.pună c-a 
0—a... Sc- 
injindu-ne 
îs't nu se 
>alul mon- 
seamă de

prea 
Noi

spa- 
unde

I
I
I
I
I

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

narfilnalii la Divizia naționala de juniori

ÎNCĂ DOUĂ DEBUTURI
Observatorii federali trebuie să decidă pe ce terenuri se joacă meciurile
In etapa a 12-a s-a disputat la 

Constanța derby-ul turului 
ziei naționale de juniori. 
Constanța (locul 1), una 
cele mai bune formații ale cam
pionatului, a intîlnit pe Corvinu) 
Hunedoara (locul 2), 
competiției. Mulți dintre 
torii 
nele 
vrut să 
dorința 
meciul 
un ah 
partida 
cuplaj 
renul... 
țiurii si cele 80 de minute 
juniorilor. Continuă, așadar, 
fie încălcată una din - indicațiile 
forului de specialitate, chiar șl 
atunci cînd condițiile atmosferice 
sint favorabile. „Metoda" aceasta, 
folosită sistematic de unele clu
buri (nu e cazul, totuși, al Iul 
F.C. Constanța) nu mai surprin
de pe nimeni. Surprinde, însă, 
faptul că observatorii forului de 
specialitate, chemați să decidă 
dacă se poate sau nu juca 
ciul pe terenul ' ' ’
lucrurile la voia 
mai de grabă la 
unor conducători 
unele cu o bază 
cele mai bune — pe care nu-i 
interesează schimbul de mîlne al 
fotbalului. Dar, revenind la par
tida de la Constanță (Suru si Ta- 
rarache au marcat golurile lide
rului), trebuie să subliniem 
ea a fost cîștigată pe deplin 
ritat de echipa pregătită de 
Biikosy, echipă care a avut 
frumoasă evoluție în teren, 
tată astfel de observatorul fede
ral N. Lftzărescu : calitatea exe
cuțiilor în viteză — 7 ; jocul fără 
balon — 8 ; marcajul și jocul cu 
libero — 7 ; cursivitatea fazelor 
de atac — 8 ; variațiile de ritm 
— 8 ; finalizarea — 7. Note bune, 
deci, la majoritatea elementelor 
tehnico-tactice ale jocului. cum. 
de altfel, a primit' de la Gheor- 
ghe Limona și o altă echipă — 
Politehnica Timișoara — neînvin
să din etapa a 3-a a campiona
tului ! ?

Indiscutabil, ne face o deose
bită plăcere să consemnăm astfel 
de evoluții. Ele sînt, însă, flo
rile rare ale unul campionat cu 
mult prea multe jocuri de ni-

Divi- 
F. C. 
dintre

revelația 
______ . _ . specta- 
care au luat loc în tribu- 
stadionului „1 Mai“ ar fi 

asiste la acest derby, dar 
nu le-a fost satisfăcută, 
de juniori jucîndu-se pe 
teren. Păcat, pentru 
putea să se dispute

cu cea de Divizia A, te- 
suportind în bune condi- 

ale 
să

că 
In

me
lasă 
sau 

al

principal, 
intimplării 
bunul plac, 
de cluburi 

materială dintre
- pe care

că 
me- 

I. 
o 

no-

I
I T E’HEGOR

Olimpia 
st urmat 
a Timiș.) 
irii, D. Spirlea 
p. Cehe cinci 

cîțtiawwațl pe
— Cnăciuneanu 

Călina (Olim-
. Apetrei (Olini 
r. Halo, 1089 p, 

(Un.iv. Timiș.)
- coresp jude-

I
I
I

AT DE [NDEMJ- 
pa a 4-a a cam- 
de îndeminore s-a 
fortml complexu- 
itală. lata învin- 
nc&pâtorilor : cl. 
eseu (I.C.P.E.T.), 
— C. Pop (Aero- 

pesie 175 cmc. 
Mecanică Fină). 

" —. D. Ghiță

I
I

CE SE INTIMPLA CU ȘOiMII ? Di- 
vizio-nora B Șoimii Sibiu )i-a mai 
adăugat duminica trecuta in palma
res o înfrîngere (0—1 cu Nitramoaia, 

..la Făgăraș). Este cel de-ol 8-lea 
eșec in 12 meciuri de campionat dis
putate și situația acestei echipe cu 
tradiție în fotbalul nostru -— oftată
acum pe penultimul loc al clasamen
tului seriei a |l-a — nu poate să nu 
surprindă. Nu mai departe dealt in 
sezonul de primăvară ea era o can
didată la promovarea in prima divi
zie, iar acum se zbate în imediata 
apropiere a „lanternei roșii" I Faptul 
că intre timp a pierdut trei dintre 
jucătorii titulari (Barna, Trandafilon 
și Toacă) nu poale constitui singura 
explicație o acestei bruște prăbușiri. 
După cit se pare, există unele fră- 
mîntări interne (generate și de cnu- 
miți jucători, care ou reușit să-l înlă
ture pe antrenorul L. Coman) cu elu
cidarea cărora au se merge deschis 
și pină la capăt. Credem că este ca
zul să se acționeze pînă nu-i prea 
tirzru. Ar fi păcat ca Sibiul să rămîne 
pină și fără echipă de „B" (C. F.)

I
COMPETIȚIE IN 

?, „Cupa de toam- 
teren urile de la 

în finală, Călin 
t de antrenofu-l 
ulis) |-a întrecut 
du Turburi.

I
I
I
I

’ere se atribuie 
CIA 1 300- și 
’, excursii în 
tare precum și 
în bani.

I
:iNE SÎNT UL-
PENTRU PRO-
STELQR I

I
I
I

PLIC

„RAFIDIȘTir DIN RM. V-ILCEA... 
Duminică, la Slatina, partida dintre 
Dinamo și Chimia Rm. Vîlcea a oferit 
multe puncte de atracție, și un arbi
tru de centru (FI. Anuțescu — Pitești) 
excelent, în pofida greutăților pe 
care i le-au creat cei doi tușieri (C. 
Tănase — Cîmpulung Muscel și Gh. 
Popa — Pitești). Echipa locală, fără 
să strălucească, a reușit să cîștige 
cu 2—I și întîlnirea aceasta, după 
ce, cu patru zile în urmă, dispusese, 
identic, de altă aspirantă la ,,A", 
Steagu-I roșu. Slătinenii (afloți sub 
conducerea tehnică a fostului mijlo
caș craiovean, Ivan) ou cîștigct dato
rită unor individualități (portarul Stoi
ca, inspirat și curajos ; fundașul Cio- 
cioană, cel care a înscris primul gol, 
și a scos unul de pe linia propriei 
porți ; fundașul Gungiu, decis și a- 
tent ; atacantul central Frățilă II, 
abil, deși inegal), dar succesul local
nicilor își găsește o explicație și în 
replica fostei divizionare A. Mul ți ve
niseră curioși să vadă cum evoluează 
cei cinci rapidiști trecuți în vară sub 
culorile Chimiei. Dintre cei cinci ple
cați din Giulești, duminică unu] 
a jucat (Savu, sancționat de _ 
pentru abateri disciplinare), 
patru, portarul Roșea, fundașul cen 
trai Stanca (fostul vîrf), mijlocașul 
Iordan și atacantul Bartailes n-cu ju
cat rău, dar nici n-au strălucit. Și 
aceasta pentru că nu s-au angajat 
cu toată convingerea la joc („caren
ță mai veche, excepție făcînd Iordan și 
Stanca" — ne spunea vicepreședin
tele clubului, Radu Licea). Așa se 
explică și ratarea startului bun al vîl- 
cenilor (cu o echipă, totuși, capabi
lă), oarecum și primirea celor două 
goluri și ratarea egalării. (M. M. I.)

-nu 
club 

Ceilalți

vel scăzut, dar care, încet, deo
camdată timid, pare că se apro
pie de scopul pentru care a fost 
înființat, iată două argumente 
aduse în sprijinul acestei ultime 
afirmații. Este vorba mai întîi de 
alți doi jucători promovați în 
Divizia A : Geolgău și ciobanu, 
ambii de la Universitatea Craiova, 
notați cu 8 șl, respectiv, 7 
cronicarul meciului. Cu alte cu
vinte, două debuturi reușite, cu
rajoase, anunțate mai demult de 
antrenorul Constantin Teașcă. 
Este vorba, în al doilea rînd, de 
o semnificativă declarație a 
trenorului Mircea Rădulescu 
ia Sportul studențesc : „Noi 
ratat startul competiției. Nu 
rămîne decit să ne străduim 
pregătim în mod 
pe jucători, din rîndurile 
se detașează prin calități 
bite portarul V. Lazăr si atacan
tul V. Negoiță. în echipă evoluea
ză acum și doi jucători de pers
pectivă, A. Drăgnoiu si M. Mar- 
gelatu, Jn care ne punem, de 
asemenea, mari sneraiițe. Vom face 
tot posibilul pentru a Ie crea 
condițiile necesare promovării în 
eșaloanele superioare ale fotba
lului nostru". Acesta este, 
fapt, si scopul competiției.

de

an- 
de 

am 
ne 

să-l 
corespunzător 

cărora 
deose-

de

Laurențiu DUMITRESCU

1. F.C. C-TA 12 9 1 2 29-13 19
2. S.C. Bacău 12 8 1 3 25- 7 17
3. Corvlnul 12 6 4 2 22-12 16
4. „PoJi“ Tim. 12 7 2 3 16-10 16
5. Rapid 12 6 4 2 14-11 16
6. Univ. Craiova 12 6 3 3 21-11 15
7. A.S.A. Tg. M. 12 6 3 3 14-12 15
8. Dinamo 12 6 2 4 11-10 14
9. Steaua 12 6 1 5 15-16 13

10. F.C. Bihor 12 5 2 5 17-16 12
11. F.C. Arges 12 4 4 4 17-17 12
12. Polit. iași 12 5 2 5 16-18 12
13. U.T.A. 12 5 0 7 16-15 10
14. Progresul 12 4 1 7 12-20 9
15. F.C.M. Reșița 11 2 2 7 9-16 6
16. F.C.M. Galați 12 2 3 7 5-14 6
17. Sportul stud. 11 1 2 8 9-22 4
18. Jiul Petroșani 12 0 1 11 7-35 1

ompetițiile fotbalistice in
terne atrag în arenă, 
apă de 

mii de 
sau mai puțin 
tr-un fel sau 
lor favorită, 
cători care prin 
incinta numeroși spectatori. 
Totdeauna, cronicarii sportivi 
au avut cuvinte de laudă la 
adresa spectatorilor atunci cînd 
comportarea acestora s-a înca
drat în limitele sportivității, ale 
obiectivitătii depline, cînd gale
riile adverse s-au întrecut cu 
corectitudine și decență în sus
ținerea echipelor favorite. Dar, 
spre regrelul unanim, sub im
pulsul rezultatelor imediaie, 
spiritul fair-play-ului în tribu
ne s-a degradat în ultima vre
me, au apărut galerii subiec
tive, pătimașe, care, prin reper
toriul lor, jignesc pe arbitri, pe 
jucătorii oaspeți, poluează ast
fel întreaga atmosferă a sta
dionului și nu numai a stadio
nului. Nu se mai pot aduce 
cuvinte elogioase nici măcar la 
adresa „galeriei timișorene", a- 
ceea care, nu de mult, era 
considerată etalonul sportivită
ții. un veritabil model pentru 
restul publicului din orașele cu 
echipe în prima divizie. Se 
fluieră, se huiduie. se dovedeș
te irascibilitate' acolo unde 
s-a cucerit „Trofeul sportivită
ții" (Trofeul Petschovschi) acor
dat de ziarul nostru publicului 
spectator... Și la Pitești, o par
te a publicului a devenit 
neobiectivă : mai mult, prin mo
dul lor de comportare, asemenea 
spectatori pătimași descurajea
ză pînă și pe jucătorii local
nici în momentele cînd aceștia 
ar avea nevoie de mai mult 
sprijin, de susținute încurajări. 
Bacău, Petroșani. Iași sînt ora
șe care nu fac nici ele excepție 
din acest punct de vedere, mul
te grupuri de spectatori fiind 
puse pe harță, pe reproșuri de 
tot felul, mai ales cînd echipe
le lor. din neputință, nu își fac 
bine jocul, cînd înregistrează 
eșecuri sau rezultate pe „mu
chie de cuțit". Chiar si la Cra
iova, unde și aici cîndva a po
posit „Trofeul sportivității", unii 
spectatori cu greu se pot abți
ne de la apostrofări atunci cînd 
deciziile arbitrilor sancționează

e-
etapă, sute de 

spectatori, tineri 
tineri, legați în
altul de echipa 
de anumiti ju- 
evoluția lor pot

echipa locală. Pe stadioa
nele din Capitală, grupuri de 
așa-ziși suporteri ai echipelor 
bucureștene se șicanează cu 
expresii ce frizează bunul simț, 
total deplasate, care, rostite în 
alte împrejurări, pe stradă sau 
în localuri publice, devin argu
mente acuzatoare. Ca să nu 
mai vorbim că alteori, la 
pauză și la terminarea jocuri
lor, se mai întîmplă ca indivizi 
turbulenți din galeria gazdelor 
să țină calea arbitrilor, a echi
pei oaspete și a grupurilor însoți
toare. Epilogul meciului F.C.M. 
Galați — U.T.A. este doar un 
nedorit exemplu, dar cel mai 
recent este cel de duminica 
trecută cînd, la Tr. Măgurele, 
la partida de Divizia B Chimia 
— C. S. Tîrgoviște publicul s-a 
dovedit pătimaș, lipsit de o- 
biectivitate, îndemnînd pe com- 
ponenții echipei gazdă să joa
ce la... rupere. Culmea, chiar 
reprezentanți ai ordinei si 
organizatorilor l-au șicanat tot 
timpul pe unul din tușieri șl au 
făcut fel de fel de reproșuri con
ducătorilor de joc (toate sînt 
menționate în foaia de arbitraj) ; 
un iresponsabil a aruncat cu o 
sticlă în teren (a fost și... nu a 
fost încă identificat !) : la ter
minarea jocului (ne informează 
clubul din Tîrgoviște) tinerii 
excursioniști, veniți cu mașinile 
filialei județene B.T.T. Dîmbo
vița. au fost tratați în mod cu 
totul neospitalier, actele comise 
de unii dintre spectatorii lo
calnici fiind de-a 
damnabile.

dreptul con-

I incompatibile 
sportivă, ca-

REZULTATE ȘI COMPORTĂRI 
NEMULȚUMITOARE

(Urmare din pag. I)

care nu pot fi total remediate 
în timpul scurtelor convocări 
ale lotului.

Dacă lotul A ne-a dezamăgit, 
așadar, nu numai prin rezulta
tul obținut, ci și prin jocul 
prestat, selecționata secundă — 
deși, de asemenea, învinsă — 
are unele circumstanțe în fa
voarea ei. Așa cum ne-a rela
tat trimisul ziarului nostru și 
cum recunoșteau chiar gazdele 
partidei de la Szekszard, fotba
liștii români au lăsat o bună 
impresie (prin puterea lor de 
luptă, prin jocul apărării și spi
ritul ofensiv manifestat), meri- 
tind cel puțin un rezultat de 
egalitate. Dacă nu l-au obținut, 
de vină sînt, în primul rînd, ei 
înșiși. Pentru că din nou, ca în 
atîtca alte împrejurări anterioa
re, au dovedit o ineficacitate 
exasperantă, ratînd situații din
tre eele mai favorabile (Roz- 
nai, la fel ca Troi 
de la Viena, nu a 
marcheze nici cînd 
singur, față în față, 
echipei adverse). De

în partida 
reușit să 
s-a aflat 

cu portarul 
___ ____________ altfel, ine
ficacitatea este o boală genera
lă a fotbalului nostru, de care 
suferă — după cum am văzut 
in cupele europene — nu nu
mai echipele reprezentative, ci 
și cele de club și împotriva că
reia nu se întreprind, cu hotă- 
rîre. acțiunile de remediere 
necesare în procesul de pre
gătire. Revenind la lotul B și 
ținînd seama că 7 dintre jucă
torii care au evoluat miercuri 
la Szekszard au făcut parte și 
din echipa care a pierdut nu 
demult, tot la limită (1—2). in 
deplasare, în fața reprezentati
vei naționale a Poloniei, se 
pare — totuși — că această se
lecționată secundă, mai de cu- 
rind creată, se află pe un drum 
promițător. Rămîne ca ea să 
confirme această concluzie în 
meciul de miercuri, 17 noiem
brie, de la Timișoara, cu selec
ționata similară a R.F. Germa
nia, cînd este de așteptat — în 
sfîrșit — și o victorie.

Cea de-a treia echipă româ
nească învinsă în confruntările 
internaționale din această săp- 
tămînă, Politehnica Timișoara, 
este și cea de la care ne aștep
tam — poate — mai puțin la 
o asemenea surpriză cu totul 
neplăcută. într-adevăr, echipa 
timișoreană avea argumente în

favoarea ei pentru o evoluție 
bună și obținerea unui rezul
tat onorabil la debutul într-o 
competiție oficială. Ultimele lor 
jocuri în campionat, victoriile 
clare realizate, care le-au per
mis ascensiunea pe locul trei 
al clasamentului, lăsau să se 
întrevadă că timișorenii sînt 
într-o bună formă și că pot a- 
borda cu șanse reale partida de 
la Sofia, cu Slavia, reprezen
tanta unui fotbal care nici el 
nu strălucește de fel de cîtva 
timp încoace. Dar jucătorii lui 
„Poli“, ca și cei ai altor echi
pe de club de la noi înaintea 
lor, ne-au ‘ deziluzionat. Ei 
au suferit o înfrîngere de-a 
dreptul inexplicabilă și, toto
dată, rușinoasă prin proporțiile 
scorului, care trebuie să deter
mine o analiză foarte serioasă 
nu numai din partea clubului 
timișorean, ci și a federației.

Insuccesul Politehnicii Timi
șoara este, însă, de natură să 
constituie și un avertisment In 
perspectiva apropiatului meci 
oficial pe care reprezentativa 
noastră națională îl va susține 
la 28 noiembrie, Ia București, 
cu echipa Bulgariei, în finala 
„Cupei Balcanice”. Căci patru 
jucători de la Slavia Sofia (Je- 
liaskov. Alexandrov, Grigorov 
și Țvetkov) sînt selecționați și 
în reprezentativa bulgară. Spe
răm că pregătirea acestei im
portante confruntări se va face 
în mod corespunzător, astfel in
cit să fim scutiți de a con
stata — a cita oară ? — pre
zenta unor lipsuri vechi, știute, 
mereu aceleași, dar încă neîn
lăturate.

INTILN1RI AMICALE
C.S. TÎRGOVIȘTE — RAPID 4—1 

(2—1). Partidă de bun nivel. Au 
marcat: Kallo n (min. 7), Vintilă 
(min. 20), Florea (min. 47 — din 
penalty), Zalupca (autogol — min. 
57), respectiv Șutru (min. 26). 
(M. Avanii — coresp.).

F. C. BRAILA — F.C.M. GA
LAȚI 2—2 (2—1). Au înscris
Bulancea (min, 43) și Bezman 
pentru gazde, Constantinescu 
(min. 33) șî Stoicescu (min. 85) 
pentru gâlățeni. (T. Enache — 
coresp.).

VIITORUL VASLUI — POLI
TEHNICA IAȘI 2—1 (1—0). Au
torii golurilor : Spirea și Vlad 
(Viitorul), Costea (Politehnica). 
(M. Moga — coresp.).

ată fapte 
cu conduita 
re pătează nu numai o- 
brazul acelora care le co

mit, ci si pe al acelora așa-zis 
neutri, care nu i-au atitudine, 
nu ajută, prin pasivitatea lor. 
la formarea unei opinii necru
țătoare pentru izolarea Si izgo
nirea de pe stadioane a tuturor 
indivizilor care infestează spec
tacolul sportiv. în ultimă iți-

stanță ci aduc mari prejudicii 
morale și chiar materiale (in 
cazul suspendării terenului de 
joc) echipei favorite. Față de 
asemenea situație intolerabilă, 
păgubitoare în ansamblul mă
surilor întreprinse pentru îm-> 
bunătățirea calitativă a fotba
lului, cluburile și 
fotbal trebuie să 
măsuri radicale și 
tru reconsiderarea 
ritului de sportivitate din tri
bunele stadioanelor. începînd 
de la întărirea grupului oame
nilor de ordine (plătiți sau ne
plătiți — aceștia din urmă pot 
fi selecționați din rindul ade- 
văraților suporteri) și conti- 
nuînd cu folosirea stațiilor de 
amplificare, a programelor e- 
ditate, toate mijloacele propa
gandistice trebuie puse în miș
care cu perseverență, pasiune, 
ingeniozitate și tact ; dar nu la 
modul cum a făcut-o recent, 
spre exemplu. Asociația sporti
vă Celuloza din Călărași în pro
gramul editat de ea cu prile
jul jocului echipei locale cu 
F. C. Gloria din Buzău. în a- 
cest program, 
sabilă. moți vi nd 
ferite de echipa 
Humorului și la 
tează indirect 
spunîndu-le că, în aceste orașe, 
nu se poate juca, arbitrii fiind 
împotriva oaspeților, conducăto
rii locali amenință, insultă, gaz
dele comit durități etc., etc.

Am vrea să credem că, din
colo de sancțiunile și măsurile 
pe care le va lua F. R. Fotbal, 
căruia ii solicităm o și mai ma
re exigență și asprime în acest 
sens, conducerile de cluburi si 
secții de fotbal se vor consi
dera mereu angajate în ofen
siva de instaurare si păstrare a 
ordinei și sportivității în tri
bune în așa fel incit jocurile de 
fotbal să se bucure de o atmo
sferă cu adevărat corectă și ci
vilizată.

secțiile de 
întreprindă 

urgente pen- 
totală a spi-

o mină irespon- 
înfrîngerile su- 
locală la Gura 
Borzești. inci- 
pe spectatori
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ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CIND SE VA DISPUTA FI

NALA .CUPEI BALCANICE" 1 
Așa cum se știe, prima manșă 
a finalei .Cupei balcanice", din
tre Dynamo Zagreb si Sportul 
studențesc a fost amînată din 
cauza partidelor ne care ambele 
echipe le-au susținut în «Cupa 
U.E.F.A.". Recent, conducerile 
cluburilor din București și Za
greb au început tratative pentru 
fixarea celor două date ale fina
lei. Dynamo Zagreb a propus 
datele de 24 noiembrie (la Za
greb) și 7 decembrie (la Bucu
rești) iar Sportul studențesc 7 
decembrie (la Zagreb) și 15 de
cembrie (la București). Pînă la 
sfirșitul săptămînii se vor defi
nitiva ambele date.

• MIERCURI. O NOUA ETA
PA IN „CUPA ROMÂNIEI". 
Miercuri 17 noiembrie se va 
disputa o nouă etapă de cupă, 
etapă în care sînt angajate 5 e- 
chipe din Divizia B. 19 echîpe 
din Divizia C șl 4 echipe din 
campionatul județean. Iată pro-; 
gramul etapei : Metalul Rădăuți 
(Divizia C) — C.S. Botoșani (Di
vizia C) ; Cetatea Tg. Neamț (C) 
— Laminorul Roman (C) ; S.C. 
Tulcea (C) — C.S.U. Galati (B); 
Unirea Tricolor Brăila (C) — Me
talul București (B) ; Electra 
București (Onoare) — Automc- 
canica București (C): Carpati Si

naia (C) — Petrolul Ploiești (B): 
Progresul Corabia (C) — Musce
lul Cîmpulung (C) ; Metalurgistul 
Sadu (C) — Minerul Motru (C) ; 
Dierna Orșova (C) — Ceramica
Jimbolia (C) ; Bihorul Beiuș 
(Camp, județean) — Olimpia Sa- 
tu Mare (B) ; Rapid Jibou 
(Camp, județean) — Minerul Ba
la Sprie (C) ; Constructorul Alba 
Iulia (C) — C.F.R. Cluj-Napoea 
(B) ; A.S. Miercurea Cine 
(Camp, județean) — Gaz metan 
Mediaș (C) ; I.C.I.M. Brasov (C) 
— C.S.U. Brașov (C). Toate par
tidele vor începe de la ora 13,30, 
pe terenul primelor formații. A- 
mlntlm că, după 90 de minute 
de joc. dacă rezultatul este egal, 
întâlnirile se prelungesc cu două 
reprize a cite 15 minute. Dacă 
egalitatea se menține si după 
prelungiri, se va trece la execu
tarea de lovituri de la 11 m. pî
nă la stabilirea unei învingă
toare.

• DE LA F.R.F. întrucît se 
semnalează că unii arbitri nu ac
ceptă ca, la unele jocuri, con
ducătorii echipelor să efectueze 
contestații în rapoartele de arbi
traj, se atrage atenția tuturor 
arbitrilor că au obligația să pună 
la dispoziția delegațllor foile de 
arbitraj cu obligația consemnării 
momentului înscrierii contestației 
(înainte, la pauză sau după joc).

întreprinderea

un material textil
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Perspective Cupa Davis 1976-77 BOXERI ROMÂNI LA TURNEUL
ÎNCEP PREGĂTIRILE

ECHIPEI NATIONALE DE TENIS
* Interviu cu antrenorul Constantin Nastase

Pină la startul echipei noastre naționale în „Cupa Davis" mai 
este aproape jumătate de an. La sfîrșitul lunii aprilie, la Bucu
rești, tenismanii României se vor întîlni cu cei ai Belgiei, pentru 
calificare în sferturile de finală ale grupei A (zona europeană). 
Aproape jumătate de an, dar pregătirile au și început. Acum cîteva 
zile a- fost anunțată componența lotului de jucători, caire vor re
prezenta țara noastră în prestigioasa competiție a „sportului alb". 
Despre viitoarea participare românească la tradiționala cursă pen
tru „Salatieră", discutăm cu antrenorul Constantin Năstase, căpita
nul nejucător al echipei.

— Ce lucruri deosebite 
sini de semnalat in acest 
Iot al viitoarei noastre re
prezentative ?

— Fără a. fi absolut o sur
priză, trebuie remarcată, de la 
început, prezenta, din nou ală
turi. a celor mai buni jucători 
ai noștri. Ilie Năstase și Ion 
Tiriac. Refacerea acestui „cu
plu de aur“ al tenisului româ
nesc ne dă imbold și justifi
cate speranțe. Am discutat cu 
amîndoi, cu prilejul turneelor 
din această toamnă, în S.U.A., 
ei arătîndu-se doritori de a 
reîncepe să joace împreună 
pentru echipă. Ion și Ilie sînt 
hotărîti să încerce din nou 
marea performanță.

— Și cum se profilează, 
mai precis, această echipă?

— Este prea devreme pentru 
a intra în 
ce a stat 
noului lot

o

prin Ilie Năstase contăm pe 2 
puncte, probabile, în fața ori
cărui adversar, cel de-al trei
lea punct ar putea fi obținut 
la dublu, prin cuplul Tiriac 
— Năstase. Apoi, ca al doilea 
echipier de simplu, il pregătim 
pe Dumitru Hărădău, actualul 
campion național, care a pro
gresat mult în acest sezon. Dar 
tot atîta grijă o vom depune 
pentru asigurarea unor bune 
rezerve ale echipei, cum pot fi 
tînăru-l Traian 
tinerii Marian 
Dîrzu.

— Cînd

cuitul american „indoor" pînă 
la primăvară.

— Probabil, ca de obicei, 
Ilie Năstase va avea un 
program diferit. La acest 
subiect, ce ne puteți spune?

— Primul nostru jucător a 
încheiat săptămina trecută 
turneele „de 4“, cu Tiriac, Vi
las și Panatta. Ultimul, la Sao 
Paulo. Acum, el are invitații la 
Londra și Copenhaga. La înce
putul lui decembrie, pleacă din 
nou dincolo de Ocean, pentru 
prima fază a „Cupei Challenge" 
de la Las Vegas, Anul viitor, 
așa cum s-a anunțat. Ilie Năs
tase va juca în circuitul 
W.C.T. în Europa, primele sale 
apariții de turneu, în primăvară, 
vor fi la Roma și Roland Gar
ros.

Marcu și foarte 
Mîrza și Andrei

DE LA KARACHI

asigura 
Late și 
care va 
măvara

amănunte, dar ideea 
la baza alcătuirii 
a fost aceea de a 

mai mare omogeni- 
eficiență a formației 

intra în teren. în pri- 
viitoare. Adică, dacă

începeți efectiv 
pregătirile ?

— La 1 decembrie. Este .pre
văzută o lună de pregătire în 
sală, la București. După care, 
de la începutul anului viitor, 
tenismanii „naționalei" încep 
participarea la competiții. Cei 
aflați în țară vor juca în tur
neele pe teren acoperit de la 
Brașov — între 3 și 9 ianua
rie — și Timișoara, la 10—16 
ianuarie. După aceasta. doi 
dintre jucători pleacă în Cir-

— Revenind la „Cupa 
Davis", care sînt perspec
tivele echipei noastre ?

— După belgieni, pe care în 
mod normal trebuie să-i învin
gem, avem meciuri grele, deși 
jucăm tot acasă. întîi cu echi
pa Cehoslovaciei și dacă tre
cem de aceasta, cu cea a An
gliei. Evident, este prematur 
de a face pronosticuri. Dar 
mai mult decît avantajul tere
nului, trebuie să conteze buna 
valoare a jucătorilor noștri, 
pregătirea ce o vor face și do
rința noastră, a tuturor, de a 
obține rezultate care să ne 
onoreze.

Radu VOIA

CAMPIONATELE
NAȚIONALE
INDIVIDUALE

DE BOX
(Urmare din pag. 1)

față de evoluțiile trecute, tînă- 
rul Pctropavlovschi s-a impus 
îndeosebi cu tirul directelor de 
dreapta, care nu i-a permis lui 
Mocanu să-și valorifice supe
rioritatea în lupta de aproape. 
Numeroase stingi la corp, re
cepționate de Mocanu, l-au in
comodat vădit, imobilizîndu-i 
brațul drept în apărare, lipsin- 
du-1 astfel de una dintre prin
cipalele sale arme. în aceste 
condiții, bucureșteanul a primit 
decizia cu un verdict care ne 
scutește de alte comentarii : 
5—0. '

Și întrecerile „semigreilor" au 
debutat cu o surpriză de pro
porții. într-o dispută care a ți
nut sala in tensiune, poate cea 
mai palpitantă de pînă acum, 
tinărul V. Vrînceanu (Dinamo 
Buc.) l-a eliminat pe V. Croi
toru (Steaua), unul dintre prin
cipalii pretendenți la titlul din 
acest an. Vrînceanu a impre
sionat nu numai prin califi
carea sa în dauna lui Croitoru, 
ci și prin maniera spectaculoa
să și deosebit de eficace în 
care a dus lupta. După ce și-a 
expediat adversarul la podea in 
cîteva rînduri, el l-a obligat pe 
arbitru să oprească lupta 
sfîrșitul rundului 
dintre „veteranii” 
lor, dinamovistul I. Gyorffi și-a 
valorificat și de data 
bogata sa experiență, 
să-l elimine din competiție pe 
M. Culincac (Rapid), de la care 
se aștepta mai mult. Un alt re
zultat surpriză : victoria gălă- 
țeanului G. Axente în fața re- 
șițeanului C. Văran, și el unul 
dintre concurenții cu veleități 
de campion. Ușor dar nesemni
ficativ succesul prin abandon 
în primul rund, obținut de C. 
Dafinoiu (B.C. Brăila) în fața 
lui Al. Hiera (Litoral 
galia).

1»
doi. Unul 
campionate-

aceasta 
reușind

Man-

REZULTATE TEHNICE
GALA I, cat. semimuscă

Ghinea (Steaua) b.p. C. 
(Unirea Focșani), R. Cozma 
namo Buc.) b.p. T. Rușit( Farul), 
L. Moldovan (I.S. C. Turzii) b. p. 
Gh. Niță (C.S.M. Sibiu), Al. Turei 
(Voința Cj-Napoca) b.p. F. Uli- 
niuc (ASA Bacău) ; cat. pană ; 
Gh. Ciochină (Steaua) b.p. S. Iu-

T.
Nica 
(Di

La Karachi se desfășoară un 
important turneu internațional 
de box. La competiție parti
cipă pugiliști din indonezia, 
Japonia, Libia. Nepal. Româ
nia și Pakistan. Cei 7 boxeri 
români, care sînt prezenți la 
turneu, stau permanent în cen
trul atenției specialiștilor și a 
opiniei publice- Ziarele din lo
calitate subliniază în text și 
cu titluri mari că valoarea 
competiției a crescut enorm 
prin participarea pugiliștilor 
din România. De altfel, apari
ția fiecăruia dintre aceștia la 
„Tennis Stadium” din cadrul 
complexului sportiv municipal 
din Karachi, a fost salutată cu 
vii aplauze de miile de spec
tatori.

Iată rezultatele obținute pînă 
acum de boxerii români. Cate
goria muscă : Dumitru Cîpere 
b.p. Balouch (Pakistan) ; co-

coș : Constantin Gruescu b.k.o- 3 
Zulfiquar (Pakistan) ; i 
Alexandru Giurgiu b.p.
(Libia) ; semimijlocie : 
Cuțov b.ab. 3 Quyyam 
tan) ; mijlocie mică : 
Sîrba b.ab. 3 Abdullah 
tan); grea: Ion Alexe b.p. Rafiq 
(Pakistan). în prima gală semi
finală : Gruescu p.p. Ghafran 
(Libia) ; ușoară : Giurgiu p.p. 
Zaman (Pakistan). „Semigreul" 
Francise Luxemburger s-a ca
lificat direct în semifinale, fază 
în care au mai promovat Ci- 
pere, Cuțov, Sîrba și Alexe.

ușoară :
. F.lflah

Simion 
(Pakis- 
Marcel 
(Pakis-

S. CUȚOV Șl M. SIMON
PE PRIMELE LOCURI
IN CLASAMENTELE

BOXULUI EUROPEAN
TURNEUL DE TENIS

DE LA HONG KONG
HONG KONG, 11 (Agerpres). 

In turul trei al concursului in
ternațional de tenis de la Hong 
Kong, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a întrecut cu 6—0, 
6—2 pe indianul Sashi Menon. 
Alte rezultate : G. Mayer—Gor
man 6—4, 3—6, 6—1 ; Pohman— 
Gullikson 6—0, 6—1 ; Rose- 
wall—Masters 6—3, 6—1 ; Kru- 
levitz—Simpson 7—6, 6—3 ; 
Montano—Machette 7—5, 4—6,
9—7.

STOCKHOLM, 11 (Agerpres). 
— In capitala Suediei au fost 
date publicității clasamentele 
celor mai buni șase pugiliști 
europeni, la fiecare categorie 
de greutate. Pe primele locuri, 
de la scmimuscă la grea, figu
rează următorii boxeri : Gedo 
(Ungaria), Blazinsky 
și Torosian (U.R.S.S.) 
cu același număr de 
pentru cat. muscă,
(U.R.S.S.), Nowakowski (R.D.G.),’ 
Simion Cuțov (România), Beycr 
(R.D.G.), Bachfeld (R.D.G.) 
Rybicki (Polonia), Riskiev 
(U.R.S.S.), Klimanov (U.R.S.S.), 
Mircea Simon (România).

(Polonia)
— ambii 

puncte 
Ribakov

■»\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

Lovitura lui M. Lazăr (Rapid), în stingă, îl obligă pe C. Buzdu- 
retragă in defensivă.geanu (Steaua) să se

seim (Hidrotehnica C-ța), T. Tu
dor (Steaua) b.p. C. Nap (Metalul 
Bocșa), FI. Zamfir (Steaua) b.p. 
D. Loloț (Metalul Buc.), M. Lazăr 
(Rapid) b.p. C. Buzdugeanu 
(Steaua) ; cat. ușoară : C. Cuțov 
(Dinamo Buc.) b.ab. 2 A. Ceaicov- 
schi (Nicolina Iași), Gh. Simion 
(Dinamo Buc.) b.p. D. Moraru (E- 
nergia Qimpina), I. Budușan (Me
talul Buc.) b.p. I. cojoearu (Me
talul Tîrgoviște), P. Dobrescu (Di
namo Buc.) b. ab. 2 Gh. Bacriș 
(C.F.R. Craiova) ; cat. mijlocie 
mică : V. Didea (Dinamo Buc.) 
b.p. I. Miron (C.S.M. Cluj-Napo
ca), D. Cimpoeșu (Dinamo Bra
șov) b. ab. 3 St. Stroe (Metalul 
Buc.), S. Tîrîlă b.p. Gh. Muraru 
(St. r. Brașov). D. Petropavlov* 
schi (Rapid) b.p. I. Mocanu (Me
talul Bocșa) ; cat. semigrea : 
Vrînceanu (Dinamo Buc.) 
V. Croitoru (Steaua), I.
(Dinamo Buc.) b.p. M. 
(Rapid), G. Axente (B.C. 
b.p. C.

Dafinoiu (B.C. Brăila) b.ab.
Al. Hiera (Litoral Mangalia).

1 I
c. M.

FIȘIER

JEAN MICHEL AGUIRRE
Unul dintre jucătorii re

marcați în recentul meci 
Franța — Australia a fost 
fundașul reprezentativei 
coșului 
chel 
a 11 
puncte ale învingătorilor. In
ternaționalul echipei Bagnăres 
de Bigore (în care, amintim, 
mai activează și Berbranne) va 
împlini, luna viitoare, 25 de ani. 
El se află, deci, într-un mo
ment al consaară-rii definitive 
în rîndul marilor rugby ști ai
Franței. A avut nu demult și 
o anumită doză 
suferind cîteva 
contractând și o gripă virotică, 
în urma cărora a cedat, pen
tru 6 meciuri, tricoul cu numă
rul 15 al reprezentativei, lui 
Droitecourt și Berges-Cau. Ta
lentul, perseverența, munca 
l-au readus rapi'd printre titu
larii uneia dintre cele mai 
bune echipe ale lumii. Aguirre 
a cîștigat mult în maturitate 
în acest sezo.n. Stilul său de 
joc este caracterizat printr-o 
mare mobilitate. elementul

_ ___  -----vei ,,CO-
galic", Jcan-Mi- 

Aguirre, realizatorul 
din cele 34 de

de neșansă, 
accidentări,

(Franța)
RUGBY

surpriză fiindu-i cel mai apro
piat (intercalările sale creeaza. 
nu o dată, panică în rîndul 
adversarilor), iată cum carac
terizează Aguirre însuși jocu 
echipei Franței : „Cu aceșt 
înaintași, care au făcut un 
progres atît de net în cuceri
rea balonului, nu-ți rămîne de- 
cît să te îngrijești de buna lu: 
utilizare".

v.
b. ab. 2 
Gyorffi 

CuUneac 
Galați) 

Văran (C.S.M. Reșița). C.

GALA a Il-a, cat. cocoș :
Popa (Metalul Buc.) b.p. Al. Bar
bu (Litoral Mangalia) ; M. Iuseim 
(Farul) b.p. N. Neagu (Motorul 
Arad) ; A. condurat (Steaua) b.p. 
M. Ivan-ciu (B.C. Brăila) ; M. Sto- 
enescu (A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. 
D. Burdihoi (Metalul Buc.) ; 
cat. semiușoară : Gh. Vlad (S.C. 
Muscel) b.ab. 3 P. Anton (Rapid); 
I. Mantu (Steaua) b.p. Șt. Ștefa
na ; I. Dragomir (Olimpia Buc.)
b. p. M. Hozo (Litoral Mangalia) ; 
FI. Livadaru (Steaua) b.p. C. Dia 
(S.C. Muscel) ; cat. semimijlocie : 
C. HajnaJ (Steaua) b.p. M. Ungu- 
reanu (Dinamo Brașov) ; VI. loan 
(Dinamo Bu-curești) b.k.o. 2 FI. 
Ghiță (Steaua) ; L. Măciucă (U.M. 
Timișoara) b.p. G. Agapșa (Farul); 
V. cicu (Dinamo Buc.) c. neprez. 
A. Podigoreanu (Dinamo. Buc.) ; 
cat. mijlocie : Șt. Florea (Rapid)
c. neprez. C. Fiorea (Rapid).

om
BELGIA—IRLANDA 

DE NORD 2—0
preliminariile C.M. (gr.In ______ __

la Liăge, reprezentativa Belgiei 
a dispus cu 2—0 (1—0) de selec
ționata irlandei de Nord. Cele 
două goluri au fost marcate de 
Van Gool (miin. 28) și Lambert 
(min. 52). în formația oaspeților 
a jucat si George Best, fără a se 
evidenția însă.

în prezent, clasamentul 
se prezintă astfel :
1. Belgia
2. Olanda
3. Irl. de Nord
4. Islanda

2 2 0
2 11
2 0 1
2 0 0

4),

grupei

PE SCURT • PE
BASCHET A 

la Budapesta, 
Svit a întrecut 
S.C. Leipzig.

|n turneul 
echipa 

cu 76—75

masculin de 
cehoslovaca 
(47—40) oe

Cagliari,BOX a La
Marco Scana șl-a păstrat titlul 
campion european la categoria semi
mijlocie înving?nd prin k.o. tehnic în 
rundul 14 pe compatriotul său Lucia
no Borraccia.

tto I km uJ 
de

CICLISM e Cursa de șase zile de 
la Miinchen s-a încheiat cu victoria 
cuplului vest-german Peffgen—Fritz. 
Pe locurile următoare, la un tur de 
învingători, s-au clasat perechile 
Sercu—Gilmore și Tschan—Hempel. 
• Federația poloneză a alcătuit 
lotul reprezentativ care începe pre
gătirile pentru viitorul sezon interna
țional. Din lot nu mai fac parte K. 
Szurkowski, T. Mytnik și W. Matu- 
siak. In schimb au fost menținuți alți 
rutieri de clasă internațională ca S. 
Szozda, J. Brzezny, J. Kowalski și M. 
Nowicki. Dintre debutanți specialiștii 
remarcă pe Benek, Jacla și Wojtas. 
Media de vîrstă a lotului este de 22,6 
ani.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
HANDBAL * La Malmo, în meciul 

revanșă dintre selecționatele mascu
line ale Suediei și R.F. Germania, 
hand ba li știi suedezi au terminat în
vingători : 19—14 (8—7). în primul 
joc, la Boras, suedezii au cîștigat cu 
18—17.

HALTERE • In cadrul unui concurs 
desfășurat la Praga, sportivul sovietic 
Poltorațki a terminat învingător ia 
semigrea, totali>zînd 360 kg (160 kg, 
200 kg). La cat. semimijlocie, victoria 
a revenit polonezului Meder — 302,5 
kg, secundat de Mihailov (U.R.S.S.) 
— 300 kg.

derby-ul Ț.S.K.A. — Dinamo Mosco
va. Hochei iii de la Ț.S.K.A. au ter- 
minat învingători cu 6—3 
1-2).

RUGBY • Echipa Slava 
plecat în Anglia unde va 
un turneu de trei jocuri în 

unor formații din

(1—0, 4—1,

Următoarele partide vor 
loc anul viitor. Unul 
derbyuri programează la 26 mar
tie, la Bruxelles, meciul dintre 
Belgia și Olanda. în cazul unei 
victorii a gazdelor, belgienii vor 
face un pas mare spre califica
rea 
din

în turneul final al 
1978.

C.M.

MECIURI AMICALE
- • „Cupa Mariscal Ramon Cas
tilla" a fost cîștigată de Argen
tina, care, la Buenos Aires, a 
întrecut cu 1—0 (1—0) selecțio
nata Peru, prin golul marcat de 
Pasarella (min. 17).

HOCHEI PE GHEAȚA « Echipa 
U.R.S.S. a sosit la Praga în vederea 
partidelor amicale ce le va susține 
cu reprezentativa Cehoslovaciei 
(12—13 noiembrie). Antrenorul forma
ției sovietice, Boris Kulaghin, a de
clarat că aceste meciuri reprezintă 
startul pregătirilor pentru C.M. de la 
Viena. In programul de pregătire al 
echipei U.R.S.S. este inclus și un 
turneu de 7 jocuri în Canada, în pe
rioada 26 decembrie — 10 ianuarie. 
• Campionatul unional a progromot

Moscova a 
întreprinde 

compa
nia unor formații din liga a 
2-a. Slava Moscova, clasată pe locul 
secund în campionatul unional, este 
prima echipă a U.R.S.S. care va evo
lua în patria rugbyului.

TENIS • în turul 2 al turneului de 
la Stockholm : Connors — Andersson 
6—3, 6—1 ; Orantes — D odes well 
6—2, 3—6. 6—1 ; Smith — Pala 6—2, 
6—3 ; Vilas — Moore 6—4, 4—6, 
6—2 ; Solomon — Alvarez 6—O, 6—4; 
Fibak — Eriksson 6—2, 7—5; Okker — 
Norberg 6—3, 7—5.

TENIS DE MASA e Localitatea po
loneză Gliwice a găzduit meciul din
tre echipa locală A.S.Z. și formația 
maghiară Spartakus, contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni*. Oas
peții, cu I. Jonyer și T. Klampar în 
formație, au obținut victoria cu scorul 
de 5—0.

• La Eisenhiitenstadt. meciul 
amical dintre selecționatele se
cunde ale R.D. Germane si Polo
niei s-a încheiat la egalitate : 
2—2 (0—1). In formația gazdelor 
au evoluat cîțiva jucători cunos- 
cuți, ca Steinbach, Sachse, Tyll. 
Golurile au fost marcate de Er
lich (min. 21) si Bulzacki (mi,n. 
88). pentru oaspeți, respectiv An- 
drich (min. 57 si 68).

• La Jena, echipa locală F.C. 
Carl Zeiss a dispus de foi-mația 
vest-germană F.C. Kaiserslautern 
cu 2—1 (0—0), prin golurile mar
cate de Sengewald și Vogel, res
pectiv Toppmuller.

• Disputat la Kavala, meciul 
amical dintre selecționatele Gre
ciei si Austriei s-a încheiat cu 
rezultatul de 3—0 (1—0) în fa
voarea oaspeților ! Au marcat 
Hickersberger (min. 12), Krankl 
(min. 63), petzer (min. 88).

• în meci amical : Luxem
burg — Belgia B 0—4 (0—2).

• în cadrul pregătirilor pentru 
preliminariile C.M., Algeria va 
susține la Casablanca, la 5 de
cembrie, un joc de verificare cu 
Austria.
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