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PRIN MĂIESTRIA EI PERFECTĂ ‘
Fresa niponă comentează elogios participarea gimnastelor românce 

la concursul internațional dotat cu „Cupa Kuniki“

Nadia Comăneci cu Trofeul „Kuniki" cucerit la Nagoya
Telefoto : A.P.-Agerpres
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COMENTARIILE PRESEI FRANCEZE

„CAPODOPERA RUGBYULUI ROMÂNESC"
Mîine, România - Maroc, o nouă întîlnire în cadrul campionatului european

Presa franceză a trimis la 
București 18 reporter1! și 7 
crainici reporteri de radio și 
televiziune. întreaga Franță a 
urmărit cu sufletul la gură 
testul de la București care

TOKIO, 15 (prin 
Ia corespondentul 
— Marele concurs 
nai de gimnastică 
„CUPA KUNIKI", 
timp de două zile 
continuă să fie comentat 
larg de marile cotidiene nipo
ne. subliniindu-se cu deosebire 
strălucitele rezultate repurtate 
de cele trei gimnaste românce 
prezente în concurs. Nadia Co
măneci, 
și Mariana 
în această 
trei locuri 
pus. Cum 
meroase 
reportaje sînt consacrate 
zultatului excepțional al Nadiei 
Comăneci. care în fata unor 
săli pline de fiecare dată cu 
cite 7 000 de spectatori, a ob
ținut. din nou. note maxime, 
confirmîndu-și pe deplin stră
lucitele succese de Ia J.O. de 
Ia Montreal.

..TOKYO KUNIKI SPORTS" 
publică mai multe materiale 
pe marginea concursului de la

telex, de 
Agerpres). 
interna tio- 

dotat cu 
desfășurat 

la Nagoya, 
pe

Teodora Ungureanu 
Constantin, clasate 
ordine pe primele 
la individual cont
este și firesc, nu- 

fotografii și ample 
re-

Nagoya, subliniind că ..Nadia 
Comăneci a fascinat publicul 
spectator prin măiestria ei per
fectă. Fata si degetele acestei 
mari gimnaste exprimă frumu
sețe. iar frumusețea mișcărilor 
Nadiei este relevată de ritmul 
nemaiintilnit in care ea execută 
combinații dintre cele mai di
ficile". In același ziar, soții 
Kasamatsu. renumiti gimnaști, 
declară despre tripla campioa
nă olimpică de la Montreal : 
..Nadia Comăneci este o gim
nastă cu o tehnică desăvîrșită. 
compoziția exercitiiior ei fiind 
excelentă iar finalurile de 
exerciții executate cu o vir
tuozitate de neegalat. Nota 10 
este un lucru foarte firesc pen
tru ea, deoarece si execuțiile 
ei sînt pur si simplu perfecte". 
Un alt cotidian. „NIKKAN 
SPORTS" relevă „stilul perfect 
in care ea își prezintă exerci
țiul la paralele, aparat la care

urma să încheie un bilanț a- 
nual excepțional. Victoria 
românilor, considerată de zia
rul de specialitate L’EQUIPE 
într-unul din titluri drept : 
CAPODOPERA RUGBYULUI 
ROMÂNESC, este apreciată 
în întreaga presă franceză. 
„ROMÂNII, scrie LE MONDE, 
AU CÎȘTIGAT PENTRU CÂ 
AU FOST CEI MAI PUTER
NICI", iar LE FIGARO se re
feră la faptul că după eșecul 
de la București RUGBYUL 
FRANCEZ ESTE PUS SUB 
SEMNUL ÎNTREBĂRII.

Victoria rugbyștilor noștri 
are într-adevăr un ecou ex
cepțional !

Protejat de Ortelecan (2), Dinu, Dărăban și Pintea (in spatele 
căruia apare și Skrela) Marin ' 
liniei de treisferturi

CREȘTEREA REPERTORIULUI TEHNIC Șl TACTIC

PAUL DIACONU

(Continuare in pag. a 4-a)

In ambianta 
nului Giulești, 
torește — anticipînd, 
o mare victorie o sportului nos
tru — reprezentativa de rugby 
a României ne-a adus dumini
că cea mai mare satisfacție din 
istoria, veche de mai bine de 
60 de ani, a jocului cu balonul 
oval pe meleagurile noastre. Să 
fie oare acest 15—12 mai sem
nificativ decît toate celelalte 
patru victorii anterioare obținu
te în fata prestigiosului .15” al 
Franței ? Fără îndoială ! Și iată 
de ce. Dacă prima izbîndă 
(1960 : 11—5) a stîrnit, ne amin
tim, torente de entuziasm — 
mai întîi pentru că era prima, 
apoi deoarece a fost rezultatul 
unui deosebit eroism colectiv — 
de data aceasta se poate vorbi, 
fără teama de a greși, că ne 
aflăm în fața unui succes dato-

caldă a stadio- 
pregătit sărbâ- 

parcă,

rat unei tehnici și 
MARE CREȘTERE, 
unei EXCELENTE PREGĂTIRI 
FIZICE. I-am învins pe fran
cezi cu propriile lor arme. în 
chiar maniera 
franpaise". Mai 
zare excelentă 
partea a doua 
jocul inaintării, 
vedit o dată în plus — este 
compartimentul hotărîtor oentru 
soarta unei partide. Apoi, desi
gur, nu putem omite dintre 
factorii victoriei aportul liniei 
de treisferturi, ea placînd de
cisiv, iar cfnd a fost cazul fruc- 
tificînd prin „încercări" două 
superbe acțiuni colective.

Se cuvine să revenim și asu
pra isprăvii reușite de „trico-

tactici IN 
pe fondul

de joc „ă la 
întîi, o organi- 

(evidentă în 
a întilnirii) in 
care — s-a do-

(Continuare tn pag. a 4-a)

O NOTĂ BUNĂ PENTRU ANTRENORI!

FINALIST11 CAMPIONATELOR DE BOL
S-AU PREZENTAT BINE PREGĂTII!

Timp de o săptămînă, Pala
tul sporturilor și culturii a găz
duit finalele campionatelor in
dividuale de box ale seniori
lor, competiție care a reunit în 
Capitală pe cei mai buni 190 
de pugiliști din întreaga țară. 
De-a lungul celor peste 170 de 
intilniri, disputate, am putut 
face o trecere în revistă a în
tregului potențial al 
românesc.

Trebuie spus de la 
că reprezentanții celor 
ternice secții din țară, 
foarte puține excepții, ___
prezentat într-o formă sportivă 
corespunzătoare unei finale de 
campionat, fapt care denotă că 
antrenorii respectivi au tratat 
cum se cuvine problema pregă
tirii pentru competiția aminti
tă. în primul rînd trebuie e- 
vidențiată comportarea dina- 
moviștilor bucureșteni (antre
nori C. Dumitrescu, I. Dumitru 
și C. Nour), care au jucat un 
rol de seamă în aceste cam
pionate, adueîndu-și 
buție însemnată la 
nivelului tehnic 
al 
tul 
au 
(C.
V.
demn de semnalat. Comporta
rea de ansamblu a boxerilor 
dinamoviști a produs .o fru
moasă impresie. O serie de ti-

boxului

început 
mai pu- 

cu 
s-au

o contrî- 
creșterea 

și spectacular 
întrecerilor. Nu numai fap- 
că pugiliștii de la Dinamo 
cucerit 5 titluri de campioni 
Cuțov, V. Cicu, V. Didca. 
Vrînceanu, M. Simon) este

neri sportivi ai clu
bului au realizat 
importante creșteri 
valorice în ultima 
vreme, care le-au 
permis să urce cî- 
teva trepte pe sca
ra valorilor națio
nale și chiar să dea 
speranțe tehnicie
nilor noștri pentru 
viitoarele confrun
tări internaționale, 
în fruntea acestei 
liste se află semi
greul V. Vrîncea
nu, tînăr foarte ta
lentat, cu o bună 
tehnică și mari po
sibilități de afir
mare. De asemenea 
în mare progres 
sînt semimijlocii V. 
Cicu și I. Vladi
mir (deși a evoluat 
la o categorie su
perioară de greuta
te). Juniorul Gh. 
Simion (ușoară), 
participant pentru 
prima oară la o
competiție de seniori, s-a com
portat remarcabil, calificîndj-se 
în semifinala întrecerilor. Pe li
nia bunelor evoluții s-au 
zentat și R. Cozma. V.
C. Cuțov, I. Gyorffi și 
Simon.

Campionii 
blicani de 
anul 1976. 
de sus de

repu- 
box pe 
Rtndul 

la stîn- 
F.ga : T. Ghinea, 

Ibrahim, I. Memet, 
M. Lazăr, rtndul 
din mijloc : I. 
Mantu, C. Cutov, 
V. Cicu. V. Didea, 
rtndul de jos : A. 
Năstac, V. Vrtn- 
ceanu și M. Simon

pre- 
Didea, 

M.

Chiar dacă n-au obținut de-
............................ - — ■ lcit trei titluri, (T. Ghinea,

Mantu, 
tanții clubului 
nori I. Chiriac, N. Șerbu, C. 
Ciucă) au produs o frumoasă 
impresie datorită bunei pregă
tiri și boxului tehnic practicat. 
A fost evidentă forma bună a 
boxerilor D. Condurat. C. Buz- 
duoeanu, T, Tudor, FI. Zamfir

Al. Năstac) reprezen- 
Steaua (antre- 

Chiriac, N. Șerbu,

(în mare progres), I. Mantu, 
FI. Livădaru, Al. Năstac etc.

Aprecieri favorabile se pot 
face și față de evoluțiile pugi-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Ionescu oferă un balon „curat"- 
Foto : ION MIHĂICÂ
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IMÎNDRIA
NOASTRA!
Sportivii noștri ou 

realizat un final 
de săptămînă im

presionant In afara ho
tarelor ți in inima țârii I 

La Nagoya, gimnastele 
noastre, in frunte cu Na
dia Comăneci, au fasci
nat milioane și milioane 
de japonezi cu măiestria 
lor, iar de la București 
rugbyștii noștri au arătat 
țârii întregi cit de grea 
dar cit de superbă este 
obținerea gloriei sportive 
ți au trimis pe calea te
leviziunii, in Franța și in 
alte țări europene, ima
gini ale măiestriei lor 
sportive.

Presa japoneză ți fran
ceză elogiază in aceste 
zile pe gimnastele și 
rugbyștii noștri, ața cum 
se arată in relatările de 
mai sus. Nadia a fasci
nat, Teodora ți Mariana 
au incintat pe japonezi, 
iar rugbyștii au uimit 
printr-o „capodoperă de 
devotament și prin reali
zarea celui mai mare 
meci din istoria rugbyu- 
lui românesc", cum scrie 
ziaristul ți scriitorul 
francez Denis Lalanne.

Dar, în acest timp, bo
xerii iți disputau la Pa
latul Sporturilor din Ca
pitală centurile de cam
pioni naționali. Au re
zultat cel puțin trei noi 
candidați la viitoarele 
medalii olimpice din a- 
nul 1980 ......................
ceanu 
cu I 
chiar 
urmă au luat acum nu
mai „argintul*.

Și in alte sporturi se 
pritocesc de pe 
viitoare succese, 
mindri de toți 
sportivi care cu încredere 
in pregătire, 
vățătură, cu 
dragoste de 
resc zi de zi, 
suportul viitoarelor victo
rii internaționale.

Valentin Vrîn- 
i și Ion Budușan 
Nicolae 

dacă aceștia din

1

I

Stoenescu ?

acum 
Sin tem 
acești

muncă, în- 
dăruire și 

patrie fău- 
cu sudoare,



SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE
STEAUA - BEȘIKTAS ISTANBUL INTRE 18 și 30 NOIEMBRIE

IN CUPA CUPELOR LA BASCHET REPEtIZENI ATIVEIE Bl 1IANDBAE AII ROMÂNIEI
MIINE, ÎN SALE FLOREASCA SUSȚIN 25 DE INTIINIE1I INTENTARE
a eliminat no Ha-
Yagnr (71—83 in

După ce 
Voci Gvat 
deplasare. 92—62 la București), 
Steaua își continuă activitatea 
în ediția a 10-a a Cupei cupelor 
la baschet masculin. întîlnind 
miine (sala Floreasca, ora 17.45) 
echipa Beșiklas Istanbul care, 
la rindul ci. a trecut de for
mația elvețiană Olympique 
B.B.C. Fribourg (71—82 în de
plasare, 76—59 la Istanbul). In 
vederea acestei duble întreceri 
(returul va avea loc miercuri 
24 noiembrie, la Istanbul), 
baschetbaliștii de la Steaua s-au 
pregătit mai mult prin meciu
rile susținute în Divizia A 
(ieri. 106—83. la pauză 56—44, 
în disputa cu Farul, care a dat 
o replică dîrză. în ciuda dife
renței la care a pierdut) și prin 
jocurile desfășurate săptămîna 
trecută la Atena, in compania 
Selecționatei armatei Greciei. 
Sperăm ca în dublul meci cu 
Beșiktas cei de Ia Steaua să 
aibă o comportare bună, care 
să le asigure promovarea- în 
sferturile de finală ale Cupei 
cupelor. Desigur, misiunea e- 
chinei bucureștene este dificilă, 
mai ales dacă ținem seama că 
formația oaspete are în com
ponentă trei jucători din re
prezentativa Turciei
Inee si Durusel). 
baschetbalist din

(Tosun,
precum si un 
S.U.A.. Tom

Daviș. Dar, luptind cu toată 
ambiția, cu responsabilitate si 
luciditate, stelistii pot trece si 
de acest tur al competiției.

Formații. STEAUA: Savu
(1.90) . Cernut (1,93). Oczelak 
(2,01), Tarău (1,98). Pîrșu (1,85), 
Dumitru (1,86). Molnar (1,83), 
Cimpeanu (2,01). Zdrenghea
(1.91) , Neagu (2,04). Antrenori: 
M. Nedef și Al. Fodor. 
ȘIKTAS : Tosun (2.04). 
(2.00). înec (2,02). Kurt 
Ronabar (1,97). Kuntcr 
Baytok (1.82).
Penbecioglu
(1.97). Davis 
M. Baluralp.

Arbitri : Z. 
nia) si K. Brumen 
via).

Tot 
Rapid 
cadrul 
„Lilians Ronchetti", 
la Tel Aviv în fata 
cale Fii zur.

Joi va fi rindul 
fantelor tării noastre în C.C.E. 
să joace (în deplasare). Dina
mo va susține la Tel Aviv par
tida cu Maccabi (în tur 89—83 
pentru Maccabi), iar I.E.F.S. 
debutează în actuala ediție, 
întîlnind la Cracovia pe Wisla, 
camnioana Poloniei, urmînd ca 
săptămîna viitoare să dispute 
meciul revanșă.

întilmii

VINERI ÎNCEPE

BALCANIADA
La sfirșitul acestei săptă’mini, 

de vineri pină duminică se va 
desfășura la Drăgășani, cea de 
a 7-a ediție a Balcaniadei de 
haltere- în vederea acestei im
portante întreceri, care consti
tuie și ultima mare competiție 
a anului, federația noastră de 
specialitate a alcătuit lotul care 
Va evolua la Drăgășani.

Cat. muscă — Ion Hortopan 
(Olimpia București) ; cat. cocoș 
— Stan Paraschiv (Steaua) ; cat. 
pană — Marian Grigoras (Pe
trolul Ploiești) ; cat. ușoară : 
Virgil Doeiu (Olimpia Bucu
rești) sau Alexandru Kiss (Clu
jeana) ; cat. semimijlocie — 
Virgil Doeiu, Alexandru Kiss 
sau Mihai Palos (C.S.M. Cluj- 
Napoea) ; cat. mijlocie — Va- 
sile Căpriceru (Steaua) ; cat. 
semigrea — Tudor Peirișor (Ra-

A

AGENDA COMPETIȚII
J

„ Crosul tipog

BE-
Cagan 
(1,30),
(1.96) ,
(1.97) . 

Degerli
Durusel
(1,97).

(1,98). Antrenor :

Soltysiak (Polo- 
(Tugosla-

miine. formația 
susține primul 
ediției a 3-a

feminină 
joc din 
a Cupei 
evoluind

echipei lo-

reprezen-

LA DRAG AȘ AN!

DE
pid)

HALTERE
sau Nicolae Căpriceru 

(S. N. Constanta) ; cat. grea : 
Nicolae Parapancea (Steaua) 
sau Ion Tașnadi (Clujeana) ; 
cat. supergrea — Ștefan Krei- 
cik (Steaua). Echipa definitivă 
va fi alcătuită înainte de con
curs. în funcție de forma și 
de greutatea concurentilor (la 
acele categorii în care sint moi 
multi candidați).

Antrenorii lotului sint Ștefan 
Achim și Gheorghe Mânăilcs- 
cu.

★
In cursul zilei de azi este 

așteptată echipa Greciei. Re
prezentativa Turciei va ajunge 
miine în Capitală, iar joi di
mineață sint așteptați haltero
filii bulgari, favoriții întrece
rilor, și cei iugoslavi.

DE HI1NE PiNĂ mniMCA. IA ATENA

IX-a EDIȚIE A J. B. DE SCRIMA
miine si pină duminică, 
va găzdui cea de-a noua 

_. . a Jocurilor Balcanice de 
scrimă. In Palatul sporturilor 
„Spyros Louis" primii care 
vor intra în concurs vor fi 
floretiștii si sabrerii angajați 
în probele individuale, miercuri 
seara urmînd să fie cunoscuti 
primii campioni balcanici ai 
ediției 1976. In cursul zilei de 
joi își vor disputa întîietatea 
floretistele și spadasinii. Dună 
ziua de pauză 
(vineri 
lucrările 
Se vor 
scrimei 
ropei). i 
concurs 
cerilor 
bătă vor evolua pe planșe 
formațiile masculine de floretă 
și sabie, duminică competiția 
inchcindu-se cu confruntarea

ne 
Alena 
ediție

a competiției
19 noiembrie, cînd în 

Conferinței balcanice 
dezbate perspectivele 
în această zonă a Eu- 
ultimele două zile de 
vor fi destinate între- 

pe echipe. Astfel, sîrh- 
vor evolua

echipelor de floretă feminin și 
spadă.

La actuala ediție a Balca
niadei de scrimă participă re
prezentativele Bulgariei. Gre
ciei, Iugoslaviei, României si 
Turciei. In componenta echipe
lor României — care 
cedents ediție, de la Belgrad, 
au cîștigat toate cele opt tit
luri puse în joc 
multi debutanți : floretista A- 
driana Bacioi, floretiștii E. 
Roșu, S. Roca. FI. Nicolae. spa
dasinul M. Rotaru și sabrerul 
FI. Păunescu care. alături de 
scrimeri consacrați ca Suzana 
Ardeleanu. C. Bărăgan. O. Zi- 
daru, E. Oancea, se vor strădui 
— sperăm — să situeze din 
nou scrima românească pe 
primul loc în Balcani. Repre
zentanții țării noastre urmează 
să plece spre Atena azi, pe 
calea aerului.

la pre

se află

FINALELE
(Urmare din pag. I)

liștilor de la Farul Constanța 
(antrenor A. Teodorescu) care 
«,’j repetat cea mai bupă per- 
farnSPță a lor, din anul 1974, 
cînd au «Uferît două titluri de 
campioni. De' data, aceasta au 
urcat pe cea mai treaptă
a podiumului F. ibrah.*.-'* (mus
că) și I. Mcmet (cocoș), 
mul surprinzînd prin deosebita 
dispoziție de luptă. Bine s-au 
prezentat și AL Tîrboi, T. Ru
șii, I. Dascălu (i-a opus lui M. 
Simon o apreciabilă rezistență). 
Cuvinte de laudă se cuvin și

Extrem de bogat în 
internaționale este acest șfhșit 
de lună. Nu mai puțin de 25 de 
jocuri internaționale vor sus
ține. în răstimp de 13 zile, re
prezentativele de handbal ale 
României ! Vom avea prilejul 
să verificăm •— în condiții as
pre. de întrecere — toate eșa
loanele acestui sport. Atît se
nioarele și seniorii, cît și re
prezentativele masculine și fe
minine de tineret, juniorii și 
junioarele vor dispute întîlniri 
cu adversari puternici.

Iată programul :
• ROMÂNIA — R. F. GER

MANIA (seniori) la 19 noiem
brie (Sala sporturilor din Bra
șov. ora 18) și 20 noiembrie 
(Sala Victoria din Ploiești, ora 
18). Arbitri : C. Sladky si J. 
Korec (Cehoslovacia). Echipa 
oaspete a sosit azi in București, 
de unde a plecat la Brașov.

• ROMÂNIA — POLONIA 
(juniori și junioare) la 19 no
iembrie (Sala Floreasca din 
București, ora 17,30 f și ora 
18,40 m) și 21 noiembrie (Sala 
Victoria din Ploiești, ora 17 f 
și ora 18,10 m). Arbitri . H. 
Klug — M. Hubncr (R. D. 
Germană) și M. Voii — V. For- 
mancc (Cehoslovacia).

o Echipa masculină de tine
rel a ROMÂNIEI participă. în
tre 19 și 21 noiembrie, ia tur
neul international de Ia Trincc 
(Cehoslovacia). Ea 
formațiile similare 
mareei, Poloniei și Cehoslova
ciei.

• Echipa feminină de tine
rel a ROMÂNIEI participă, in
tre 19 și 21 noiembrie, Ia tur
neul internațional de la Bre- 
zovo (Cehoslovacia). Va susține

formațiile similaremeciuri cu 
ale R. D. Germane, K. F. Ger
mania și Cehoslovaciei.

• ROMANIA — POLONIA 
(echipe masculine de tineret), 
la 24 noiembrie (Sala Flo- 
reasca din Capitală, ora 18) și 
26 noiembrie (Sala sporturilor 
din Bacău, ora 18). Arbitri : 
6. Bansen și G. Wozniae 
(R.D.G.).

• ROMÂNIA — R. F. GER
MANIA (senioare), la 26 no
iembrie (Sala sporturilor din 
Bacău ora 19,15) și 28 noiem
brie (Sala sporturilor din Iași, 
ora 18). Arbitri : G. Fiilop și 
L. Marki (Ungaria).

• ROMANIA — BULGARIA 
(echipe masculine de tinerel), 
la 28 noiembrie (Sala Victoria 
din Ploiești, ora 18) și 30 no
iembrie (Sala Floreasca din Ca
pitală, ora 18). Arbitri : G. Ban- 
sen și G. Wozniae (R.D.G.).

• Echipa de seniori__ ______ a
ROMÂNIEI participă, între 24 

in-

va întîlni 
ale Dane-

și 29 noiembrie, la turneul 
ternațional de la Tbilisi. Face 
parte din seria B, alături dc 
echipele R. D. Germane, U.R.S.S., 
tinerel și Gruziei. In cealaltă 
serie : U.R.S.S., Polonia, Iugo
slavia și Islanda. Primele două 
clasate din serii participă la 
semifinale și finale.

• CEHOSLOVACIA - 
MÂNIA (juniori), la 26 
brie (la Spiska Nova) și 
iembrie (la Kosice).

Evident, acest plenar 
jament in întîlniri internațio
nale al tuturor reprezentative
lor de handbal ale României 
incumbă o înaltă responsabili
tate sportivilor și antrenorilor, 
forului de resort.

- RO- 
noiem-
28 no

anga-

Duminică, pe un traseu 
din centrul Capitalei, s-au des
fășurat întrecerile etapei finale 
a „Crosului tipografilor", com
petiție organizată de Comitetul 
Uniunii sindicatelor din presă, 
poligrafie și edituri, in colabo
rare eu secția Sport-turism a 
U.G.S.R. Ajunsă Ia cea de a 
V-a ediție, această manifestare 
sportivă dedicată „Zilei tipogra
filor” a angrenat. în etapa pe 
întreprinderi, un mare număr 
de tineri din peste 60 de loca
lități. inscriindu-se, astfel, prin
tre acțiunile de masă ce se 
bucură, de la an la an, de o 
tot mai largă popularitate- I.a 
startul întrecerilor finale, care 
s-a dat din fața Palatului te
lefoanelor, au participat aproa
pe 700 de sportivi și sportive, 
disputele pentru primele locuri 
fiind deosebit de dirze. Concu- 
renții au fost încurajați de nu
meroși spectatori care, profitind 
de timpul 
să-i vadă 
tipografi.

Trebuie 
pentru

frumos, s-au oprit 
alergînd pe tinerii

spus că interesul 
acest concurs a fost 

sporit și de participarea unor 
sportivi invitați din Belgia și 
Polonia, precum și a unor ti
neri alergători consacrați (din 
cîteva cluburi și asociații bucu- 
reștene), pentru care s-a alcă
tuit un clasament separat.

In clasamentul „Crosului ti
pografilor" pe primele trei 
locuri, în cele patru probe, s-au 
situat : 1 000 m junioare — Ma
riana Badea (I. P. Craiova). 
Florica Diaconu (I. P. Informa
ția). Agnes Nagy (I. P. Ora
dea) ; 2 000 m juniori — V. Po
pescu (I. P. Craiova), V- Organ 

„Luceafărul" Buc.). M. 
Cluj-Napoca) ;

— Floarea Ca- 
Grafică Buc.). 
(I. P. Brasov), 

P.

(I. P. 
Ciobanu (I. P. 
2000 ni senioare 
tela (I. P. Arta 
Veronica Ștefan

Ieszemski (I. P. Ora- 
3 000 m seniori — C.

(I. P. Slobozia). V. Cre- 
P. Craiova) C. Herein

Eiclka 
dea) ;
Neacșu 
tan (I. 
(I. P. Bacău)

IN FINALELE REPUBLICANE DE LA BAIA MARE

încheiate sîmbătă 
Sala sporturilor din 
finalele campionatelor republi
cane de gimnastică ritmică- 
sportivă, ediția 1976. s-au bucu
rat de un frumos succes, mar- 
cind un așteptat salt valoric. 
Spunem așteptat, întrucît as
censiunea vertiginoasă a gim
nasticii sportive românești tre
buia să aducă, in mod obliga
toriu, și o revitalizare a gim
nasticii ritmice, care sc 
în ultima vreme de o 
mai largă audiență în 
elevelor și studentelor.

Dacă ar fi să apreciem în
trecerile băimărene prin pris
ma valorii celor trei gimnaste 
aureolate la categoriile a Il-a, 
I și maestre (Rozica Popescu, 
Carmen Coca și Rodica Mazilu), 
atunci ...........
trebui 
ceasta 
pioane 
toate trei — valori autentice 
și. mai ales, valori internațio- 

într-o perspectivă destul 
Pornind de la 

Școlar 
o gimnastă

seara în 
Baia Mare,

bucură 
mereu 
rindul

calificativul general ar 
să fie „foarte bine”. A- 
pentru că noile carn
ale tării reprezintă — 

trei

nate 
de apropiată. 
Rozica Popescu (C. S. 
București) 
nici 12 ani (provenită de la 
gen. 108) care, sărind peste 
tegoria a III-a, s-a impus 
o manieră categorică la cat. a 
Il-a, atît prin excelentele sale 
calități, cît și prin executarea 
dezinvoltă a unor compoziții 
reușite, de mare dificultate — 
putem afirma. în fine, că gim
nastica ritmică românească 
poate aspira la o puternică a- 
firmare pe plan internațional.

CAMPIONATELOR DE BOX
antrenorilor de la Rapid (T. 
Niculescu, L. Romano, M. Spa- 
kov) pentru modul cum i-au 
pregătit pe boxerii M. Lazăr, 
St. Florea, P. Anton și, in spe
cial pe D. Petropavlovschi — 
unul dintre tinerii evidențiați 
cu prilejul acestor campionate. 
Nu putem încheia lista eviden
țierilor, fără a aminti secțiile 
clujene A.S.A. (antrenor I. 
Mihalic), Voința (E. Douda) și 
Tehnofrig (I. Botezan), care au 
prezentat la București sportivi 

N. Stoenescu, Al. Turei și I. 
Sila^W, boxeri apreciați pe 
ringul Analelor, precum și pe 
rele rraioCAne, Electroputere 
(M. Goanță), ^tomobilul (V. 
Fintină), care au Usus In ring

foarte 
pentru 

noua se

TRH

de 
Șc. 
ca
de

Am pornit de la această 
ținură gimnastă tocmai 
a reliefa faptul că 
nerație de sportive se prezintă 
în mare p >gres la vîrste din 
ce in ee mai apropiate de cele 
ale performerelor gimnasticii 
sportive. Alături de Rozica Po- 
peseu. întrecerile categoriei a 
Il-a ne-au permis să remarcăm 
și perspectivele altor gimnaste 
ea Dana Rădulescu (Viitorul), 
Rodica Giurgiu (Lie. 1 Ba:a 
Mare) și Rodiea Famfilie 
(C. S. Școlar).

A doua vedetă a concursului 
a fost — in ordinea catego
riilor — Cârmim Coca (Lie. 1 
Baia Mare). Ea a obținut 
cea mai clară victorie din com
petiție. cîștigînd 5 titluri indi
viduale din 5 posibile, la categ. 
I. Carmen Coca este, dacă nu 
greșim, prima gimnastă din alt 
centru decît Bucureștiul care 
reușește să se impună atit 
de categoric, promițind totodată 
și o apropiată afirmare în în
trecerile internaționale. Și aici, 
la această categorie, alte cîteva 
nume ce pot asigura perspec
tiva : Sanda Comșa și Anda 
Marinescu (Șc. sp. 2 Bucu
rești). Carmen Sandu și Ileana 
Crețu (Viitorul).

In fine, la maestre am avut 
posibilitatea să urmărim — in 
absența campioanei de anul 
trecut. Cristina Sima, care a 
abandonat activitatea competi- 
țioaală — un interesant duel 
între Rodica Mazilu (I.E.F.S.) 
și Doina Păllincanu (Viitorul). 
A eișiigat. greu, Rodica Ma
zilu, luindu-și astfel revanșa 
după întrecerea anterioară de 
la Salonic, unde Doina Pălli- 
neanu se clasase mai bine. De 
această dată Rodica Mazilu a 
fost in vervă, impresionind prin 
dinamismul exercițiilor sale și... 
ratînd mai puțin decît princi
pala sa adversară. Antrenoa r<_a 
noii 
lina Voinea — a avut, însă, și 
o a doua satisfacție oferită de 
cealaltă elevă a sa. Mihaela 
Tîrnoveanu care. împreună cu 

Măndescu și Firicel 
au completat grupul

campioane

a

NU VREMEA A
.. HI P I S M

H

Antrenoarea , 
prof. Nicu^ i 
'ut. însă, și ’

a 
re 
ce
„A 
de

Ileana
Laslo, 
fruntaș al macslrelor.

Notăm. în încheiere, că băi- 
mărenii nu și-au dezmințit ex
celentele calități de organiza
tori 
fost 
bine

si că arbitrajul — deși a 
cam sever — a apreciat 
valoarea concurentelor-

Horia ALEXANDRESCU

INFLUENȚAT L.
că montele ar fi fost inversate,
Cravașa ar fi cîștigat comod...

cu 
pe 
P! 
tr< 
re 
m 
Ci 
R 
lo 
SI 
St!

< 
I

pugiliști bine pregătiți 
Dragu, C. Ștefanovici, 
cescu și Gh. Bacriș. 
menea, se cuvine să remarcăm 
activitatea neobosită a maestru
lui Cr. Panaitescu (Muscelul C. 
Lung) pentru buna evoluție a 
elevilor săi C. Dia și Gh. Vlad. In 
progres față de edițiile trecu
te s-au prezentat I. Budușan 
(Metalul Buc.) — antrenori L 
Ștoianovici și N. Tudor, gălă- 
țeanul S. Tirilă (antrenor T. 
Ogrinjeanu) și brăileanul I. 
Răducu (antrenori V. Gheorghe, 
A. Zaibel).

Competiția ne-a oferit prile
jul să cunoaștem și cîteva ele
mente tinere, de perspectivă, 
asupra cărora vom reveni.

ca 
F. 
De

p. 
Gre» 
ase-

Vremea neprielnică n-ar fi 
fost, desigur, un impediment co- 
vtrșitor în ca’ea comportării mul
tor concurent! ai reuniunii de 
duminică — starea pistei fiind 
absolut normală — dacă n-ar fi 
intervenit influenta destruct.ivă 
a nefastului pariu austriac, veș
nic generator de rezultate sur
prinzătoare. Spațiul nu ne în
găduie înșiruirea unor exempli
ficări, care. dealtfel, nici n-ar 
fi avut vreo eficientă, atîta timp 
cît exigenta arbitrilor este, dacă 
nu absentă. în orice caz. incom
pletă.

Din ansamblul rezultatelor în
registrate consemnăm victoria 
lui Amazon, care atestă prefe
rința acestui trăpaș pentru ano
timpul răcoros și umed. spre 
deosebire de campioana Vîltava. 
Si asa. 
severitate.
mînîi 
nica. 
tima 
Hoya 
Tănase 
experimentatul Vinogradov 1 Da-

mereu handicapată cu 
De asemenea, dintre 

s-au impus Dinara. Simi- 
Odolean si Ilia ; iar în ul- 
alergare a reuniunii, nu 
a învins-o pe Cravașa, ci 

l-a „executat" pe ne-

TEHNICE : cursa I 
(G.

3,70,
— Dinara 
Siminica. ______

ordine 15 ; cursa III —
(M. Ștefănescu) 33,6, 
Nervos, simplu 4,60,

REZULTATE 
— Suveicu 
Ialta. simplu_ 
cursa II 
ghe) 37. 
vent 13. 
Odolean 
Iridium. ----------- ----------
event 18, ordine 28. ordine triplă 
223 : cursa IV — Nuta (I. Fto- 
rea) 31,8. Hoda. simplu 2,60. e- 
vent 22, ordine 7 1 cursa V — A- 
mazon (I. Moldoveanul 28,7, San
tiago. Vîltava, simplu 9. event 
48, ordine 27. ordine triplă 2725 ; 
cursa VI — Ilia (Tr. Marinescu) 
37,6, Zapolia. simplu 26. event 
569, ordine 42. triplu cîștigător 
închis ; cursa VII — Reteta (Tr. 
Dinu) 28,3. Hăullt, Ornament, sim
plu 9, event 110. ordine 25. or
dine triplă 142 ; cursa VIII — 
Hemiona (N. Gheorghe) 29,7, 
Rulaj, simplu 10, event 121. ordi
ne 30, triplu cîștigător 2076 ; 
cursa IX — Hoya (Gh. Tănase), 
29,1. Cravașa, simplu 3,60. event 
64. ordine 37. Pariul austriac 
ridicat la suma de 27 489 lei s-a 
închis.

Solcan) 42,9, 
ordine 24 ; 
(N. Gheor- 

simplu 4, e-

Niddy DUMITRESCU
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MASĂ | MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI A

tivilor
ligate de : Co- 
Lși Gh. Olah 
Lla juniori și 
Lrck (Polonia) 
letalul), la se- 

Ide C.N.E.F.S. 
Inai multi re- 
Imcle 10 locuri 
Bor din CLUJ-

TONCEANU 
I FACULTĂȚI- 
DREPT

I găzduit între-
II celei de a 
riunghiularului 
krept, la star- 
laliniat 180 de 
I viitorilor ju- 
L universitare 
■ apoca și Iași- 
t, la cinci ră
ii dat-9 dispu- 
I cucenrea tro- 
r de către or- 
Irșitul întrece- 
I înclinat de 
[care pe lingă 
lirică au avut 
eririi~']ocului I 
tolerai, cu 27 
Inat colegii din 
Ip și Cluj-Na-

întrecerile pe 
plasamentul fi- 

astfel : atle- 
lasculin) — 1. 
I 3. Clui-Na- 
j — 1. Cluj- 

rești, 3. Iași ; 
L 1. București, 
B. Iași ; hand- 
l, 2. București, 
handbal (m) — 
Iași, 3. Cluj- 

l— 1, Cluj-Na- 
București. (Al-

iDE
con.sa- I LA DERBYUL ETAPEI LA PRODUCȚIA PEPINIERELOR PROPRII

TOAMNĂ" 
[OARA

sportului de 
le pe Bega. La 
hnă” organizat 
[Timișoara au 
|12 000 de pio- 
Ntl'i din între
ituri. Printre 
Ifost : Mihaela 
a Giurcovici, 
riana Popa, M.

I. Potcaș, S- 
LRTON, coresp.)

PIOMATUIUI
Of ȘAH
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Jocurile etapei a 13-a din 
Divizia A au arătat. în gene
ral, o creștere de potential, a 
combativității formațiilor. in 
ciuda faptului că, pe tabela de 
marcaj, gazdele au avut — în 
opt din nouă meciuri — eîștifi 
de cauză- Dacă ne gîndim însă 
cit de aprig disputată a fost 
victoria in derbyul de la Bucu
rești, că formația di-n Hunedoa
ra a trecut prin mari emoții 
pină a obține succesul, că, la 
fel, U.T.A, și-a croit cu greu

uiți de eurind în echipa eralft- 
veană. Parcă și întregul curs al 
partidei a vrut să sublinieze *- 
eesle caracteristici. In prima 
parte, fotbalul elaborat, cu mul
te mișcări abile, eu sesizarea 
oamcuilor fără marcaj, practi
cat de lider a avut ciștig de 
cauză. Dinamo și-a materiali
zat superioritatea <»—•) Șl P« 
tabela de marcaj. După pauză 
am văzut replies oaspeților, o 
replică bazată pe armele tine
reții : elan, combativitate. •

Fază din meciul-derby, Dinamo—Universitatea Craiova: Negrilă 
(tricou alb) respinge balonul intre D. Georgescu ți Vrînceanu In 

Foto : D. NEAGUdreapta, portarul Lung.

drumul spre victorie, că Rapid 
a pierdut la o diferență care 
nu exprimă fidel raportul de 
forțe din teren, că chiar și F.C. 
Argeș a dat o replică neobiș
nuită față de diferența finală 
la care a fost întrecută, apre
ciere valabilă și pentru F.C.M. 
Galați, avem argumentele prac
tice ale considerației noastre. 
Observația aceasta are, ca 
exemple de valabilitate totală, 
formații precum Steaua, într-o 
vizibilă revenire de formă, Uni
versitatea Craiova, care a fost 
la înălțimea meciului cel mai 
important al etapei, F.C. Con
stanța. mai sigură și mai com
bativă in atac in ultimele două 
etape, Politehnica Iași, bine co
tată și in jocul de la Tg- Mu
reș (pierdut dintr-o eroare de 
arbitraj) și în cel de la Ora
dea.

Derbyul solicită, pe bună 
dreptate, cîteva cuvinte. El a 
fost. în adevăr, ceea ce se an
ticipa : lin duel intre formația 
experimentală, cu multe vaier! 
consacrate, care este Dlnamo, și 
„unsprezeecle" mult mai tinlr. 
eu » serie de jucători noi, ve-

mare ambiție. Scorul parțial, 
scorul acestei reprize (0—1), e 
real și el față de desfășurarea 
întrecerii. Trebuie să adăugăm 
că. deși a fost un meci de an
gajament total, cum din păcate 
apar foarte rar in campionatul 
nostru (o principală cauză o 
lipsei de potențial a echipeloi 
românești în marile competiții 
internaționale, cu toată această 
încleștare), întrecerea a rămas 
in limitele sportivității, motiv 
pentru care echipele și condu
cerile lor merită laude. Pri
vind în teren, la echipele care 
iși disputau una dintre cele mai 
importante partide ale campio
natului, observam că mulți din
tre jucătorii care le reprezintă 
au fost lansați de cluburile res
pective : la Dinamo — Cheran, 
Lucuță. Moldovan I, Dinu, Lu- 
eescu, Custov, Vrinceanu, Do- 
brău ; la Universitatea Craiova 
— Balaei. Donase, Negrită. Ber- 
neanu, piu* juniorii recent 
promovați, Geolgăn «i Ciobami. 
Dacă adăugăm că pe tu»e — la 
Universitatea Craiova — «e află 
Cmslantlneseu, Cămătarii, Clrțn, 
Călia. Filarea. indisponibili din

diverse motive, avem situația 
exactă a masivului grup de 
foarte tinere elemente promo
vate în sezoanele din urmă de 
această echipă unde, pe lingă 
faptul că există preocupare de 
înnoire a loturilor, găsim și una 
dintre cele mai productive pe
piniere ale fotbalului nostru, 
singura care nu a înregistrat 
„goluri de producție” can s-a 
întimplat la marea majoritate a 
centrelor de copii și juniori din 
fotbalul nostru. De unde și scă
derea vizibilă, îngrijorătoare, a 
numărului de talente valoroase 
în ultima perioadă de timp.

Nu e. de aceea, nici o mirare 
că in formațiile de prima divi
zie se găsesc foarte puțini ju
cători crescuți în cluburile res
pective. Nimeni nu pretinde să 
ai o întreagă echipă cu fotba
liști din orașul sau din zona 
înconjurătoare ! Dar măcar ju
mătate din formația titulară să 
fie alcătuită din elemente -au
tohtone'*. este o minimă și, cre
dem noi, utilă condiție ; pentru 
că o astfel de echipă e cu a- 
devărat legată de culorile clu
bului, știe să lupte pentru ele. 
Dar situația e departe de a- 
ceaslă minimă obligație. Iată, 
dintre cei 198 de jucători care 
au făcut duminică parte din 
formațiile de începere, deci ju- 
cătorii-titulari, numai 79 «int 
fotbaliști crescuți sau promo
vați de echipele pentru care 
joacă. Iar din cele 18 echipe ale 
Diviziei A. numai 7 au prezen
tat formații eu mai mult de 
jumătate dintre titulari cres
cuți de ele : Ranid. U.T.A.. F.C. 
Argeș, A.S.A. Tg. Mureș (cite 
7 jucători). Universitatea Cra
iova, Dinamo și Politehnica 
Iași (cite 6 jucători). Ce am 
mai putea adăuga ?

Eftimie IONESCU

MIERCURI, LA TIMIȘOARA

MECI ÎNTRE SELECȚIONATELE SECUNDI 
R. F. GERMANIAALE ROMÂNIEI SI

Miine, de la ora 14,30, are loc 
Ia Timișoara întîlnirea dintre e- 
chipele secunde ale României și 
R.F. Germania. Jucătorii noștri 
din Iotul secund vor avea un 
foarte greu examen, dată fiind 
valoarea lotului vest-german, 
care cuprinde mulți internațio
nali A, plus cale mai valoroase 
elemente din tânăra generație 
care și-au pus candidatura pen
tru prima echipă.

Dar iată lotul anunțat pentru 
jocul de miine de către secun
dul lui Helmuth Schon. Jupp 
Dervall ; Budcnski, Kneib (por
tari), Culmann, Gerber, Gtowacz, 
Konopka, Schaffer (fundași), 
Bongartz, Durnberger, Frank, 
Magath, Schafer Seliger, Worm,

Wohlers, Abramczik (mijlocat 
și ataeanți).

Alcătuirea Iotului nostru în 
timpină unele dificultăți, deoa 
rece Dobrău, Marcu și Mane 
s-au aemtJentat în etapa de cam 
pionat. Ei au fost înlocuiți cu Pe 
treseu și FI. Marin. Lotul nos 
tru se prezintă — în consecinț 
— astfel : lordaehe, Albu (por 
tari), Anghețini, M. Zamfir 
Mehedinții, Păltinișan, FI. Ma
rin, Vigu (fundași) Romilă 
Stoica. Kun H. Ștefănesci 
(mijlocași), Moldovan I, Dă 
nilă. Radu II, Petrescu (ata- 
cânți).

Tn deschidere, de Ia ora 12,45, 
meci de tineret între selecționa
tele Banatului ?i Voivodinei 
(Iugoslavia).

de festivități 
cultură a tine- 
kișoara. începe 
diție a finalei 
htului național

u paiW’-tO con- 
reunind aproa

pe cei mai 
ai țării. Prin- 
numără ma

rin Gheorghiu, 
aționali Victor 

I Șubă, Corvin 
ii Mircea Pav-
indă, Vaieriu 
[gureanu, Con-

ECRAN
pre, orei 18 : ho- 
cia — U.R.S.S.

Praga).
tmbrie, ora 14 : 
k Maroc (Cam- 
k), transmisiune 
I baschet : Stea- 
Istanbul (Cupa 
l'iu-ne directa de

tmbrie, ora 14 : 
i lași — Dina- 
Tra-n'S minune di- 
ora 18 : hand-

R.F.G. (transmi- 
3 Ploiești).
’Oiembrie, ora 
tivâ în imagini 
ondială 1976".
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MÎINE, NOI JOCURI ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
Miine va avea loc o nouă 

etapă in „Cupa României”. 28 
de echipe din diviziile B. C 
și 4 din campionatele județene 
și municipale se vor întâlni în
tre ele, urmînd ca cîștigătoare- 
le să joace apoi în „16-imi“, 
în compania divizionarelor A. 
La București va avea loc o 
singură partidă, între Electra 
(camp, municipal) și Automc- 
canica, fruntașa seriei a V-a 
din Divizia C (teren Chiajna

— ora 13,30). Cele cinci forma
ții din divizia secundă care au 
mai rămas In competiție vor 
juca în deplasare : C.S.U. Ga
lați la Tulcea, cu S.C. Tulcea, 
Metalul București la Brăila cu 
Chimia, Petrolul Ploiești la Si
naia cu Carpați (fruntașa se
riei a III-a din Divizia C), 
Olimpia Satu Mare la Beiuș cu 
Bihorul (din camp, județean) 
și C.F.R. CIuj-Napoca la Alba 
lulia, cu Constructorul.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
o DUMINICA 21 NOIEM

BRIE O NOUA TRAGERE 
LOTO 2 !

La tragerea Loto 2 de dumi
nică se pot obține autoturisme 
și importante cîștiguri in bani 
de valoare fixă și variabilă.

Vă reamintim că tragerile 
Loto 2 se bazează pe un total 
de 75 numere diferite (de la 
1 la 75). efectuîndu-se 3 extra
geri (în continuare) de cite 4 
numere fiecare.

• NOU ! CÎȘTIGURI SUPLI
MENTARE LA LOZ IN PLIC !

La seriile puse recent în vîn- 
zare, s-au introdus cîștiguri su
plimentare din FOND SPECIAL, 
pe lingă cele existente.

Rețineți ! Procurîndu-vă lo
zuri în plic la care s-au intro
dus cîștiguri suplimentare, ori
cine poate figura pe lista ma
rilor cîștigători.

Oriunde vă aflați, jucați la 
LOZ IN PLIC !

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 10 NO

IEMBRIE 1970 :

Extragerea I : Cat. 2 : 1 va
riantă 100% a 46-380 lei și 1 va
riantă 10% a 4.638 lei ; Cat. 3 : 
8,85 a 5.765 lei ; Cat. 4 : 38,50 
a 1.325 lei ; Cat. 5 : 50,30 a 
1.014 lei ; Cat. 6 : 2.757,55 a 40 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 :

DEPRINDEREA DE TURISM,
$4 RESTAURANTE BUCUREȘTI | 

petrecerea „Revelionului 1977" în stațiuni sj 
erice de un pitoresc deosebit.
:urarea biletelor, consultarea programelor și in- 
nentare, sinteți invitați la filialele de turism din -s 
seu nr. 35 și Bd. Republicii nr. 4 si 68, zilnic 
ț—20,00, simbătâ 9,00—13,00.

LA MULTI ANI ! f 
g 

x\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

51.018 lei-
Extragerea a Il-a: Cat. A: 

1 variantă 50% — autoturism 
„Dacia 1300“ ; Cat. B : 14,85 a 
2.736 lei ; Cat. C : 43,55 a 933 
lei : Cat. D : 2.193,10 a 60 lei ; 
Cat £: 96,90 a 200 lei ; Cat. F : 
2.178,55 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
206.895 lei.

Ciștigul de 46.430 Jei a fost 
obținut de VIORICA FALAU 
din Timișoara (Categoria'?), iar 
autoturismul „Dacia 1300“ jBCfit 
50% a revenit lui DOBRE NT- 
COLESCU, din București (Cate
goria A).

REZULTATELE
SERIA I

Metalul Botoșani — Danubiana 
Roman 4—1 (3—1), Metalul Ră
dăuți — C. S. Botoșani 0—2 (0—1). 
Avîntul Frasin — Dorna Vatra 
Dornei 3—1 (2—0), Cristalul Do- 
rohol — Bradul Roznov 2—1 
(0—0). Cetatea Tg. Neamț — Ci
mentul Bicaz 2—1 («—1). Lami
norul Roman — Progresul Fălti
ceni 1—1 (0—0). Foresta Fălticeni
— A.S.A. Clmpulunx Moldovenesc 
2—« (•—•). I.T.A. Piatra Neamț
— Foresta Moldovita S—1 (2—1).

Pe primele locuri tn clasament, 
dup* etapa a Xn-a : 1. c.S. BO
TOȘANI H n (30—1). 1. Metalul 
Botoșani M n (11—1#). 3. Lamino
rul Roman 16 p (17—12).,. pe ul
timele : ÎS. Bradul Roznov 1 p 
<*—-16). 1». Foresta Moldovita 4 o 
(#-»>

SERIA A II-A
Minerul Comănesti — Construc

torul Vaslui 3—0 (2—0). TEPRO
Iași — Letea Bacău 3—1 (1—1). 
Ohus Tg. Ocna — Husana Huși 
•—0. Constructorul Iași — Chimia 
Mărășesti 1—1 (0-1). Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Petrolul Moi- 
nesti 1—« (0—0). Textila Buhușl
— Rulmentul Btrlad 1—0 (1—0).
Partizanul Bacău — Petrolistul 
Dărmănești 4—1 (2—0). Viitorul
Vaslui — Nicolina Iași 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
MARAșești 18 p (25—8). 2. Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 18 p 
(17—5), 3. Constructorul Iași 17 p 
(26—9)... pe ultimele : 15. Hușana 
Huși 4 n (9—33). 16. Textila Bu- 
husi 4 n (8—23).

SERIA A III-A
Chimia Buzău — Avlntul Mî- 

neciu 6—1 (2—1). Ancora Galați
— Poiana Cimpina 3—1 (0—1),
Carpati Sinaia — Chimia Brazi 
0—0. Victoria Florești — Recolta 
Săhăteni 6—o (2—0). Petrolistul 
Boldești — Foresta Gugești 0—0, 
Luceafărul Focșani — Metalosport 
Galați 7—0 (4—0). I.R.A. Cimpina
— Dinamo Focșani 4—0 (1—0),
Petrolul Teleajen Ploiești — Ca- 
raimanul Bușteni 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CARPATI 
SINAIA 18 p (32—11), 2. I.R.A. 
cimpina 18 p (23—9). 3. Chimia 
Buzău 15 p (31—10)... pe ultime
le : 15. Metalosport Galati 6 d 
(5—30). 16. Recolta Săhăteni 5 p 
<7—26)

SERIA A IV-A
Progresul Brăila — Chimia Brăi

la 1—0 (1—0), I.M.U. Medgidia — 
Dacia Unirea Brăila 0—1 (0—1),
— s-a jucat la Cogealac. Dunărea 
Cernavodă — S. C. Tulcea 1—1 
<1—1). S-N. Constanta — Victoria 
Tăndărei 2—0 (1-0), Dunărea Tul
cea — Minerul Măcin 3—1 (3—0), 
Gloria Poarta AJbă — Electrica 
Constanta 1—0 (1—0). Autobuzul 
Făurei — Cimentul Medgidia 1—3 
(t—2). Marina Mangalia — Uni
rea Eforie 2—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL BRAILA 17 p (21—11),
2. cimentul Medgidia 16 n (27—11).
3. Chimia Brăila 16 n (19—10)... 
ne ultimele : 15. Minerul Măcin 
8 p fio—21), 16. Gloria Poarta Al
bă 7 o (11—27).

SERIA A V-A
Automecanica București — Azo

tul Slobozia 5—2 (1—0). Olimpia 
Giurgiu — Sirena București 2—2 
(0—1). T. M. București — Auto
buzul București 0—0. I.O.R. Bucu
rați — Automatica București 0—0.

ACTUALITĂȚI •
• IN VEDEREA MECIULUI CU RE

PREZENTATIVA BULGARIEI. Ieri ta c- 
miazâ a avut ioc ta F.R.F. o reuniune 
cu conducătorii, antrenorii și medicii 
echipelo-r care dau jucători lotuta-i re
prezentativ. S-a discutat asupra unor 
măsuri operative privind pregătirea 
selecționabilî4or ; după cum s-a moi 
onunțat, lotul pentru meciul cu echi
pa Bulgariei, finala ,.Cupei balcanice", 
va fi convocat luni la București.

« PROGRAMUL JOCURILOR DE DI
VIZIA A DIN CAPITALA. Partidele de 
Divizia A din codrul etapei a 14-a, 
care^ se dispută în Capitală, se vor 
desfășura după următorul program :

ACTUALITĂȚI
Progresul — Co arinul Hunedoara (sta
dionul Republicii, ora 14), sîmbâtâ 
20 noiembrie : Rapid — F.C.M. Re
șița (stadionul Republicii, orc 14), 
duminică 21 noiembrie.

In ce privește programarea primei 
partide, sugerăm organizatorilor o 
alta soluție, in scopul evitării concu
renței cu partida Politehnica lași — 
Dinamo București, care se disputa tot 
simbătâ, la aceeași oră, și vo fi 
transmisă la televiziune : meciul Pro
gresul — Corvinul Hunedoara sa se 
joace, duminica dimineața, ta ora 11. 
Este, atît în interesul clubului bucu- 
reștenn, cit și al iubitorilor fotbalului 
din Capitală.

ETAPEI A Xlla
Șoimii TAROM București — Aba
torul București 1—1 (0—0),
1. C.S.I.M. București — Unirea Tri
color București 1—2 (0—0). Flacă
ra roșie București — Electronica 
București 1—1 (0—0). Avlntul Ur- 
r.iceni — Viitorul Chimo«i 2—0 
(2—0).

Pe primele locuri : 1. AUTOME
CANICA BUC 18 p (15—7). 2. U- 
nirea Tricolor Buc. 17 p (20—18),
3. Autobuzul Buc. 18 n <30— 5),
4. I.C.S.I.M. Buc. 18 0 (25—13),
5. T.M.B. 10 p (15—5)... pe ulti
mele: 14. Sirena Buc. 8 d (12—10), 
15. I.O.R. Buc 8 n (10—17)»
15. Olimpia Giurșțiu 1 n (8—37).

SERIA A VI-A
Viitorul Scornieesfi — Chimia 

Găesti 5—5. Petrolul Videle — 
Progresul Pucioasa 1—0 (1—•).
ROVA Roșiori de Vede — Pro
gresul Corabia 2—5 (1—•), Otelul 
Tfrgoviste — Cimentul Fieni 1—2 
(1—1). Dacia Pitești — Muscelul 
Clmnulung 5—0 (1—0). Metalul Mija 
— Constructorul Pitești 5—2 (5—2), 
Cetatea Tr. Măgurele — Răsări
tul Caracal 2—0 (1—0). Recolta
Stoicănesti — Petrolul Tirgoviste 
nu s-a disputat.

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 20 p (20—0),
2. Metalul Mija 18 d (25—11), 3. 
Petrolul Tîrgoviste 17 p (18—8) — 
din 11 jocuri... pe ultimele : 15. 
Progresul Pucioasa 6 o (12—26),
16. Otelul Tîrgoviste 4 p (12—30).

SERIA A VII-A
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Constructorul Craiova 2—0 (0—0), 
Laminorul Slatina — Chimistul 
Rm. Vîlcea 2—0 (0—0). C.F.R.
Craiova — F.O.B Bals 3—0 (1—0), 
Pandurii Tg. Jiu — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 6—0 (3—0), 
Lotrul Brezoi — Dunărea Calafat 
3—0 (2—0), Diema Orșova — Me
talurgistul Sadu 1—0 (0—0). Mine
rul Motru — Progresul Băilesti 
7—0 (4—0). Unirea Drăgășani — 
Minerul Rovinari 3—2 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 13 p 
(25—5), 2. Minerul Motru 17 O 
(22—6), 3. Pandurii Tg. Jiu 17 p 
(24—10)... pe ultimele: 14. Unirea 
Drăgășani 8 p (12—18). 15. Con
structorul Craiova 8 p (16—22) — 
4 victorii. 16. Minerul Rovinari 
8 p (12—18) — 3 victorii.

SERIA A VIII-A
Constructorul Arad — Gloria 

Arad 4—0 (3—0), Vulturii Textila 
Lugoj — Metalul Oțelu Roșu 4—5 
(1—0). Minerul Moldova Nouă — 
Electromotor Timișoara 5—1 (4—0), 
Gloria Reșița — Ceramica Jimbo- 
lia 6—0 (2—0), Strungul Arad — 
Unirea Tomnatic 1—0 (1—0). Nera 
Bozovici — Unirea Sînnicolau Ma
re 3—1 (2—1). Banatul Timișoara 
— Metalul Bocșa 8—1 (4—1), La
minorul Nădrag — Minerul Anina 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 16 p (28—12), 
2. Minerul Anina 16 p (17—7). 3. 
Metalul Oțelu Roșu 14 p (20—20)... 
ne ultimele : 15. Unirea Tomna
tic 10 n (13—13). 16. Banatul Ti
mișoara 8 n (15—24).

SERIA A IX-A
Voința Cărei — Minerul Suncu- 

iuș 3—0 (1—0). Someșul Satu Ma
re — Victoria Zalău 7—2 (5—2), 
Oțelul Bihor — Voința Oradea 
2—0 (1—0), Bihoreana Marghita
— CUPROM Baia Mare 1—0 (0—0), 
înfrățirea Oradea — Victoria Ca-

DIN DIVIZIA C
rei 0—1 (0—1), Recolta Salonfa— 
Gloria Șimleu Silvaniei 2—0 
(2—0), Oașul Negrești — Minerul 
Baia Sprie 2—1 (1—0). Minerul
Băița — Minerul Bihor 3—2 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 18 p (28—11). 2. 
Victoria Cărei 18 p (19—5). 3. Mi
nerul Baia Sprie 14 p (25—13)... 
pe ultimele : 15. Oașul Negrești 
8 p (15—25). 15. Victoria Zalău
8 p (15—31).

SERIA A X-A
Dermata CIuj-Napoca — Lăpu- 

8ui Tg. Lăpuș 1—3 (1—1), Meta
lul Sighișoara — Minerul Rodna 
2—0 (1—0). Minerul Baia Horsa
— Foresta Bistrița 2—0 (1—0),
Bradul Viseu — Cimentul Turda 
1—0 (1—4>). Avîntul Reghin — Uni
rea Dej 2—1 (1—1). Mureșul Lu
duș — Minerul Băiut 2—0 (1—0). 
Soda Oena Mures — Metalul Ai ud
1— 0 (1—0). C.T..L. Gherla — Teh-
nofrig Clut-Napoca 1—0 (0—0).

Pe prhitele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 17 p (28—10), 2. A- 
vintul Reghin 15 p (13—0). 3. Mi
nerul Bătut 15 p (14—10). 4. Me
talul Sighișoara 15 p (16—13)... 
pe ultimele : 15. Lăpușul Tg. Lă- 
pus 5 p (11—19). 10. Dermata
Cluj-Napoca 5 p (10—22).

SERIA A XI-A
Minerul Bălan — Forestierul Tg. 

Secuiesc 1—0 (0—0). Precizia Să- 
cele — Metrom Brașov 1—0 (1-0). 
Utilajul Făgăraș — Minerul Ba- 
raolt 2—0 (1—0). Unirea Sf. Gheor- 
ghe — Caroați Brasov 0—o. Viito
rul Gheorghieni — Chimia Or. 
Victoria 1—0 (1—0). I.C.I.M. Bra
șov — Mureșul Tonlita 6—0 (1—0). 
Progresul Odorhei — Torpedo 
Zărnești 2—0 (1—0). C.S.U. Bra
șov — Măgura Codlea nu s-a 
disputat. Măgura fiind exclusă 
din campionat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 19 p (25—4). 2. Progre
sul Odorhei 15 p (17—9), 3. Pre
cizia Săcele 15 p (10—6)... pe ul
timele : 14. Unirea Sf. Gheorghe
9 p (9—11), 15. Măgura Codlea
8 p (12—10) — din 10 jocuri. 16. 
Forestierul Tg. Secuiesc 8 o 
(7—22).

SERIA A XII-A
I.M.I.X. Agnita — Textila Cis- 

nădie 1—0 (1—0). Unirea Alba lu
lia — U.P.A. Sibiu 1—0 (0—0),
Inter Sibiu — Minerul Ghelar
2— 0 (0—0). C.F.R. Simeria —Gaz
metan Medias 0—1 (0—0). C.I.L.
Blaj — Constructorul Alba lulia
3— 1 (1—1). Știința Petroșani —
F.I.L. Orăștie 4—2 (2—1). Autome
canica Medias — Laminorul Te- 
liuc 1—0 (0—0), Textila Sebeș — 
Metalul Consa Mică o—1 (0—1).

Meciul din etapa a Vl-a dintre 
Laminorul Tcliuc și Inter Sibiu
— re.iucat din dispoziția F.R.F. — 
s-a încheiat cu scorul de 3—0 în 
favoarea Laminorului (în primul 
joc a fost 5—1).

Pe primele locuri : 1. ȘTIINȚA 
PETROȘANI 17 p (27—15), 2. Gaz 
metan Medias 17 p (13—5). 3. Mi
nerul Ghelar 15 p (19—12). 4. Me
talul Copsa Mică 15 p (14—9)... 
pe ultimele : 14. C.I.L. Blaj 8 p 
(10—20), 15. Automecanica Mediaș 
8 p (4—15). IC. Textila Sebeș 4 p 
(9—29).

Rezultatele ne-au fost transmi
se (le către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



D. CIPERE, S. CUȚO V ȘI I. ALEXE ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL Î)E BOX DE LA KARACHI

S-a încheiat turneul interna
țional de box de la Karachi, 
Ia care au tost prezenți peste 
80 de pugiliști de pe trei con
tinente. Printre aceștia s-au 
aflat și boxeri din țara noastră, 
care au avut o excelentă com
portare în compania unor spor
tivi de bună valoare din Japo
nia, Indonezia. Libia ș.a.

Cele mai frumoase evoluții 
le-au avut Dumitru Cipere 
(muscă), Simion Cuțov (semi- 
mijlocie) și Ion Alexe (grea) 
care s-au clasat pe primul loc 
la categoriile lor de greutate. 
D. Cipere l-a invins la puncte 
pe Sadiq (Pakistan). S. Cuțov 
— deși a evoluat la o categorie 
superioară — a impresionat pe 
cei prezenți prin clasa sa ri
dicată, el dispunînd prin aban

don în rundul 3 de Niaz (Pa
kistan). Revenit in ring după 
o lungă absență, greul I. Alexe 
a înregistrat un frumos succes 
ciștigînd medalia de aur. In 
finală a dispus prin abandon 
în repriza a treia de „ Navaz 
(Pakistan).

Ceilalți medaliați ai turneu
lui din lotul României au fost 
Constantin Gruescu, Alexandru 
Giurgiu, Marcel Sirba și Fran- 
cisc Luxemburger.

De remarcat că finalele în 
care au evoluat boxerii români 
au fost programate ca meciuri 
vedetă ale galei. Trebuie spe
cificat că presa pakistaneză, în 
unanimitate, a relevat excelen
ta pregătire și clasă a sportivi
lor noștri.

CORESPONDENTA DIN U. R. S. S

„PREMIERĂ* PREOLIMPICĂ PE LITORALUL BALTICEI
Nu numâi Moscova va fi gaz

dă a celei de a XXII-a ediții 
a Jocurilor Olimpice de vară. 
După cum este cunoscut tutu
ror iubitorilor de sport, între
cerile de yachting din cadrul 
Olimpiadei ’80 vor avea loc pe 
apele golfului Tallin, din apro
pierea capitalei R.S.S. Estone. 
Alegerea acestei localități este 
pe deplin justificată, căci acest 
intrînd al Mării Baltice pre
zintă condiții optime pentru 
starturile veliștilor. Golful este 
destul de adine, ferit de fur
tuni, viteza medie a vîntului în 
luna iulie — 4,7 km pe oră, 
aria totală afectată întreceri
lor — 35 kmp. Sportivii din 
Tallin posedă, de pe acum, o 
bogată experiență în organiza-

rea competițiilor de yachting. 
Aci au avut loc mai multe edi
ții ale „Regatei Baltice”, tra
dițională întrecere reunind cam
pioni în manevrarea pînzelor.

Recent, în estuarul rîului Pi
rita, unde își desfășoară activi-

nate la timpul slauna. fost 
subliniat faptul că in R.S.S. Es
tonă yachtingul are o deosebită 
popularitate și se bucură de un 
viu interes din partea publicu
lui. Numai la Tallin funcțio
nează 5 cluburi de yachting, din

DUPĂ MECIUL DE RUGBY ROMÂNIA - FRANȚA
(Urmare din pag. 1)

lorii” noștri, unică în felul ei : 
au înscris trei încercări unei 
echipe de o valoare deosebită 
care, într-un an. în cadrul a 
zece partide (disputate cu ad
versari foarte experimentați și 
de pe toate continentele), a pri
mit numai cinci eseuri înscriind, 
în schimb, 42 (!) de încer
cări. Putem afirma, deci, 
că am asistat la cea mai 
autentică, la cea mai substan
țială și semnificativă victorie a 
rugbyului românesc. Ideea a 
fost întregită de celebrii noștri 
internaționali, aceia care de-a 
lungul anilor au fost căpitanii 
echipei naționale, prof, univ;

Ascanio Damian, Titi Ionescu, 
Viorel Moraru sau Alexandru 
Pop. La unison, ei au apreciat 
meciul drept „cel mai bun joc 
realizat vreodată de echipa na
țională".

După o victorie atît de re
confortantă ne este, firește, greu 
să facem evidențieri. ECHIPA 
a fost pe primul plan. Și. to
tuși, un pas înaintea celorlalți 
par a fi făcut, din înaintare, 
M. Ionescu, Murariu, Ortclecan, 
Daraban (căruia i-am reproșa 
însă unele ieșiri nesportive), 
iar din linia de treisferturi, 
mijlocașii Paraschiv și Alexan
dru și cele două aripi. Motrescu 
și Ianusevici. De la francezi, 
i-am reținut doar pe Skrela, 
Rives, Vaquerin și Aguirre.

AMĂNUNTE DESPRE JOCUL DE MÎINE
La numai trei zile după vic

toria asupra rugbyștilar fran
cezi, „tricolorii" noștri vor fi 
prezenți. mîine, într-o nouă con
fruntare sportivă internațională, 
meciul cu reprezentativa Maro
cului din cadrul campionatului 
european.

Sosiți duminică seara, oaspe
ții au făcut un prim antrena
ment luni dimineață, pe terenul 
din Parcul copilului, acolo unde 
mîine, de la ora 14,30. este pro
gramată și întâlnirea, care va 
fi condusă de francezul M. 
Messan. Revedere plăcută cu 
dr. Ahmed Chitithi, antrenorul 
echipei, fost căpitan al XV-lui 
marocan cu 5 ani în urmă. Este 
puțin afectat de eșecul suferit 
duminică la Varșovia, în fața

rugbyștilor polonezi.
mai 
mai 
dar 
turi ________ ____ ____
foarte bune. în plus, la Varșo
via. am suportat o diferență de 
temperatură de 20 de grade _____
fată de Rabat”. în acest meci — M. 
rugby știi polonezi au cîștigat cu 
13—7 (4—0).

Pentru partida de mîine (a

„Am jucat 
bine decît adversarii noștri, 
deschis și mai spectaculos, 
am ratat cel puțin 5 lovi- 
de pedeapsă, din poziții

doua pe care rugbyștii maro
cani o susțin în cadrul campio
natului european) dr. Chitithi 
ne-a comunioat următorul „15“ 
probabil : Lamgamar (1), Cha- 
midi (2), Zaoui (3) — Moussahi 
(4), El Mansouri (5) — Moumen 
(6), Belfarti (7). Chikuadui (8)
— Gachoui (9), Bougja Aziz 
(10) — Bennouri (11), Bougja 
Abdurahim (12).
(13), Bouzza (14) 
(15). Majoritatea 
parțin echipei 
blanca (7), încă 
legitimați la COC Casablanca. 
Mas Fez, USC Rabat și USO 
Oudja, restul activează la for
mații de club din Franța (Mil- 
lau și St. Gaudens).

în 15-le României ar putea 
interveni modificări față de cel 
de duminică. Antrenorii V. Iri- 
mescu și P. Cosmănescu nu s-au 
decis încă asupra formației și 
ne-au comunicat lotul : fundaș
— Bucos ; aripi — Ianusevici, 
Motrescu ; centri — Nica, Var
ga, Zafiescu ; mijlocași — A- 
lexandru, Paraschiv, Ed. Suciu; 
linia a IlI-a — Stoica, Dărăban, 
Murariu, Achim ; linia a Il-a

Ionescu, Pintea, Mușat, 
Borș ; linia I — Băcioiu, Orte- 
lecan. Dinu, Țurlea, Munteanu 
și Bucan.

Bougja Naccr 
— M. Barki 

jucătorilor a- 
R.U.C. Casa- 

pe atîția sînt

n NADIA COMANECI A FASCINAI
l'IDUdl JAPONEZ*

0 MARE CAMPIOANĂ 
SE RETRAGE!

BERLIN, 15. în cadrul unui 
interviu acordat agenției de 
știri A.D.N., celebra înotătoare 
Komelia Ender (R. D. Ger
mană) a anunțat că intențio
nează să abandoneze activitatea 
competițională de performanță. 
In vîrstă de 18 ani, Kornelia 
Ender a cucerit la recentele 
Jocuri Olimpice de la Montreal 
patru medalii de aur și una de 
argint. în bogatul său palma
res sportiv mai figurează, de 
asemenea, 23 de recorduri mon
diale în probele individuale 
stabilite în ultimii trei ani.

(Urmare din pag. 1)

Momentul punerii pietrei de temelie la complexul nautic olimpic 
(de la stingă la dreapta) : Arnold Grenn, reprezentantul Comi
tetului de organizare a J.O. 1980, primarul orașului Tallin. Ivan 
Kallicn și președintele F.I.Y., Beppo Croce, in timpul festivității. 

Foto : APN-Moscova

tatea majoritatea cluburilor de 
yachting din Tallin, s-a pus pia
tra fundamentală la un nou 
complex de construcții, care in 
afara amenajărilor specifice 
sportului cu pînze va cuprinde 
locuințe pentru sportivi, un cen
tru de presă, spații comerciale. 
Este de menționat și proiectul 
pentru construirea unui turn de 
televiziune, înalt de 314 m, care 
— prin Helsinki — va asigura 
în timpul Jocurilor legătura în
tre „Interviziune" și „Euro- 
viziune”.

Primarul orașului Tallin, Ivan 
Kallion, a declarat ziariștilor 
prezenți la festivitate, că toate 
aceste obiective vor fi termi-

F

cadrul cărora s-au ridicat nu
meroși campioni republicani și 
unionali.

Totodată, a fost făcut cunos
cut că programul întrecerilor 
de yachting de la J.O. 1980 va 
cuprinde următoarele șase cla
se : „Soling”, „Finn", „Olande
zul zburător", „Tornado", „470” 
și „Star". Față de precedentul 
concurs olimpic, de la Kingston 
(Canada), a intervenit o singură 
modificare. A fost introdusă 
clasa „Star”, care înlocuiește 
clasa „Tempest". Aceasta, con
form ultimei hotărîri a Fede
rației internaționale de yach
ting.

V. BABKIN

BOXERII SOVIETICI 
VOR EVOLUA IN S. 0. A.

MOSCOVA. Noul antrenor al 
lotului unional de box este 
Aleksei Kiselev (38 de ani), 
care a mai îndeplinit această 
funcție în perioada anilor 1969— 
1970. după care a fost chemat 
la catedra de sport a unui In
stitut tehnic din Moscova. De 
două ori campion unional, me
daliat cu argint la Jocurile O- 
limpice de la Tokio și Ciudad 
de Mexico, Aleksei Kiselev a 
fost unul dintre cei mai tehnici 
pugiliști sovietici. Deocamdată 
el nu se ocupă de pregătirea 
boxerilor de la categoria grea, 
al căror antrenor este Alek
sandr Cebotarev. Lotul „greilor” 
sovietici va pleca în curînd în 
S.U.A. pentru a susține două 
întîlniri cu o formație similară 
americană. în luna ianuarie a 
anului viitor echipa completă 
a U.R.S.S. (la toate cele 11 ca
tegorii) se va deplasa și ea la 
New-York pentru a avea întîl
niri cu selecționata S.U.A.

a fost notată, ca și la Mont
real, cu 10". Același ziar no
tează că „este pentru prima 
oară în istoria acestei compe
tiții cind învingătoarea reali
zează un punctaj atît de inalt, 
39,75, care este elocvent în 
ceea ce privește inalta măies
trie a Nadiei Comăneci". în 
continuare. este remarcată 
comportarea Teodorei Ungurea- 
nu, care a fost notată cu 9,90 
la sol și a obținut un meritoriu 
loc secund la individual coma
pus. precum și cea a Marianei 
Constantin, clasată pe locul 
trei, la egalitate cu sportiva 
sovietică Elena Davidova. 
„DAILY SPORTS" analizează 
evoluția Nadiei Comăneci la 
sol. unde ea a primit nota ma
ximă, si subliniază că „punc
tajul general al învingătoarei 
este uluitor de înalt, nemaiîn
tâlnit in „Cupa Kuniki".

„Nadia Comăneci a încheiat

in mod strălucit participarea 
ei la competiția de la Nagoya, 
obtinind cel de-al 31-lea 10. 
de data aceasta la sol. cu o 
execuție perfectă care a facili
tat publicul" — relatează „A- 
SAHI SHIMBUN", subliniind 
și performantele celorlalte 
două gimnaste românce, Teo
dora Ungureanu și Mariana 
Constantin. Ziarul citat scrie, 
de asemenea, că „Nadia Co
măneci și-a demonstrat cu pri
sosință marca ei artă sportivă, 
obtinind calificativul maxim la 
paralele inegale in fata unui 
public care o aclama". „Cupa 
Kuniki" a fost in acest an 
strălucitoare — notează ..TO
KYO SHIMBUN" — gratie 
Nadiei Comăneci. care a dove
dit o tehnică înaltă și un ritm 
infernal în execuție. Nimeni 
nu poate egala înălțimea saltu
lui ei și linia fină desenată de 
corpul ei flexibil. Măiestria a- 
cestei gimnaste de 15 ani este 
pur și simplu uimitoare".

CAMPIONATE
U.R.S.S. Echipa Torpedo 

Moscova a cucerit titlul de 
campioană. în noua formulă a 
campionatului de toamnă. Fot
baliștii de la Torpedo Moscova 
au totalizat 20 de puncte (nouă 
victorii. patru înfrîngeri și 
două meciuri egale), fiind ur
mați în clasament de formațiile 
Dinamo Kiev 18 p. Dinamo 
Tbilisi 17 p și Karpati Lvov 
17 p. Cîteva rezultate din ul
tima etapă (a 15-a) : Dinamo 
Kiev — Spartak Moscova 3—1 ; 
Șahtior Donețk — Lokomotiv 
Moscova 1—0 : Dinamo Tbilisi 
— Dinamo Moscova 3—1 : A- 
rarat Erevan — Torpedo Mos
cova 1—0.

IUGOSLAVIA (etapa a 13-a): 
Velez — Hajduk Split 4—0 : 
Zagreb — Vojvodina Novi Sad 
3—2 ; O.F.K. Belgrad — Steaua 
Roșie Belgrad 0—0 ; Olimpia 
Liubliana — Dynamo Zagreb 
2—1 ; Partizan Belgrad — Slo
boda Tuzla 1—1. Clasament : 
1. Steaua Roșie 21 p ; 2. Rad- 
nicki 18 p. 3. Velez 15 p.

BULGARIA (etapa a 12-a) : 
T-S.K.A. Sofia — Lokomotiv 
Plovdiv 5—1 : Slavia Sofia — 
Akademik Svicitov 3—2 : Lev
ski Spartak Sofia — Minior

Pernik 3—2 ; Sliven — Akade
mik Sofia 3—0 ; Spartak Varna 
— Dunav Ruse 3—1. Clasa
ment : 1. T.S.K.A. 17 p. 2. Bo
tev 17 p, 3. Levski Sparlalc 
16 p.

In programul interna
tional de miine. 17 no
iembrie. figurează 5 me
ciuri pentru prelimina
riile campionatului mon
dial : Portugalia — Da
nemarca (gr. 1) : Italia — 
Anglia (gr. 2) ; R. D. 
Germană — Turcia (gr. 
3) ; Franța — Irlanda 
(rr. 5) și Scofia — Tara 
Galilor (gr. 7). Tot mîi
ne se vor disputa întâl
nirile amicale: R.F. Ger
mania — Cehoslovacia la 
Hanovra și Ungaria — 
Polonia, la Budapesta.

UNGARIA (etapa a 14-a) 1 
în fruntea clasamentului se 
află Ujpesti Dozsa cu 23 o, 
urmată de Ferencvaros cu 22 p 
și Vasas cu 19 p. Rezultate 
mai importante : Ferencvaros — 
Salgotarjan 5—2 ; Haladas — 
Ujpesti Dozsa 1—1 : Vasas — 
Dorog 5—0 ; Videoton — M.T.K. 
2-0.

PE SCURT • PE
ATLETISM • Frank Shorter, 

medaliat cu argint la J.O., a 
cîștigat „minimaratonul“ de la 
Youngstown (Ohio). acoperind 
25 km în lh 17:56.0.

BASCHET • Echipa masculină 
a R.P. Chineze a jucat la Bristol 
cu o selecționată a tării-gazdă. 
Baschetbaliștii englezi au termi
nat învingători cu scorul de 
106—82 (54—39).

BOX • italianul Natale Vezzoli 
și-a păstrat titlul de campion 
european la cat. semiușoară, în- 
vingîndu-1 pe spaniolul Domingo 
Gimenez prin oprirea luptei. în 
repriza a 11-a. pentru rănire.

CICLISM • După 48 de ore, 
în cursa de șase zile de la 
Munster continuă să conducă 
perechea Giinter Haritz (R.F. 
Germania) — Rene Pijnen (O- 
landa) cu 174 p.

HANDBAL • La Debrețin. în 
turul II al C.C.E. (masculin) : 
Ujpest — K.F.U.M. Fredericia 
28—23 (12—11).

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Moscova, al doilea meci dintre

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
selecționatele de tineret ale 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei s-a în
cheiat la egalitate : 3—3 (0—1,
2—1. 1—1). In primul joc. tinerii 
hocheiștl sovietici au cîștigat cu 
scorul de 4—3.

HOCHEI PE IARBA • Turneu 
la Lahore : Olanda — Japonia 
l—0 ; India — Polonia 4—1 ; Pa
kistan — Republica Arabă Egipt 
13—0.

NATAȚIE • Concurs la Eger 
(Ungaria), femei : 100 m spate 
— Ulrlke Richter 1:06,8 ; 200 m 
bras — Linke 2:42,6 ; bărbați 
1 500 m liber — Simko 17 ;09,4 ; 
100 m liber — Bemert 56,2. • în 
urma rezultatelor înregistrate in 
cele două grupe semifinale ale 
C.C.E. la polo pe apă. de la 
Moscova si Wilrzburg. pentru 
faza finală a acestei competlttl 
s-au calificat echipele T.S.K.A. 
Moscova. Partizan Belgrad. S.V. 
Wilrzburg șl Zian Vitesse (O- 
landa). In ultima zi. s-au obți
nut următoarele rezultate. la 
Moscova : Partizan Belgrad —

T.S.K.A. Moscova 8—7 (1—2. 3—1,
1— 2. 3—2) ; Vasas Budapesta —
Florentina Florența 5—5 (1—1,
2— 0, 1—2. 1—2) ; la Wurzburg :
Zian Vitesse — Ruda Hvezda 
Kosice 6—3 (1—0. 1—1. 1—2, 3—0); 
S.V. Wilrzburg — T-S.K.A. So
fia 5—4 (2—0. 1—1. 1—2. 1—1).

TENIS • După J. Connors, o 
nouă „victimă" a britanicului 
Mark Cox a fost M. Orantes, 
învins cu 6—4, 5—7. 6—7 în fi
nala turneului de la Stockholm. 
La dublu : Hewitt, McMillan — 
Okker, Rlessen 6—4. 3—6, 6—4. 
■ In „Cupa Davis* (zona ame
ricană) : S.U.A. — Venezuela
4—1 (Gerulaltis — Andrew 6—3, 
1—6. 6—3, 7—5 ; Hose — Stockton 
6—4. 3—6, 11—9. 9—7 în ultimele 
partide) ț Argentina — Ecuador 
4—1. • Echipa feminină a S.U.A. 
păstrează „Cupa Wightman" du
pă victoria eu 5—2 în fata An
gliei. la Londra. Ultimele re
zultate : Wade — Casals 3—6, 
9—7 ab. 7 Evert — Barker 2—6. 
6—2. 6—2 ; Guerrant. Kiyomura
— Charles. Mappin 6—2. 8—6.

OLANDA (etapa a 14-a): F. CI 
Utrecht — Twente Enschede 
1—0 ; Feyenoord — Ajax 1—1 ; 
Roda Kerkrade — F. C. den 
Haag 2—2 ; N.E.C. Nijmegen — 
P.S.V. Eindhoven 0—1. Clasa
ment : 1. Feyenoord 24 p ; 2.
Ajax 22 p ; 3. Roda 19 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• PRIMELE rezultate ale 

turneului de juniori de la 
Monaco : Anglia—Spania 3—0 ; 
R. F. Germania — Iugoslavia 
1—1 ; U.R.S.S. — Franța 3—0 ; 
Italia — Ungaria 2—1 : Spania 
— Iugoslavia 2—1 ; Anglia — 
R.F.G. 1—1.

• LA CAIRO, în prelimi
nariile C.M. (juniori), R.A. E- 
gipt — Etiopia 4—0 (2—0).

• ANTRENORUL selecțio
natei. engleze. Don Revie. a 
anunțat că intenționează să în
ceapă partida de la Roma cu 
următorul „11“ : Clemence —
Clement, McFarland. 
Mills, Greenhoff 
Cherry, Brooking. 
Bowles si Channon.

Beattie. 
(Todd), 

Keegan,

Redacția șl administrația: București, «tr. V. Conta 16; tel central* 11.10.05 ( «ectia coresp. 11.51.09; Interurban <37 S telex: 10 350 romsp. r. Tiparul! I. P. „Informația* 10 363 
Pentru străinătate. abonamente prin ILEX1M, Departamentul export-import presă, P.O. Box 135—137, telex 11226, București atr. 13 Decembrie or. 3. K. i. z. a. *.


