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Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, miercuri, 17 noiembrie, 
o vizită de lucru în Capitală.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Ion Dincă, 
losif Uglar și Teodor Coman.

în prima parte a vizitei a 
fost reluată analiza cu privire Ia 
introducerea 
mai eficiente 
strucțiilor de 
rea continuă 
dustrializare 
eepută în urmă cu 
de o săptâmină, în cadrul unei 
întilniri cu specialiștii și edilii, 
desfășurată la întreprinderea de 
construcții prefabricate din car
tierul Militari.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat, in cursul acestei 
întilniri de lucru, o serie de 
noi soluții elaborate de spe
cialiștii Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții și ai Centralei de 
specialitate din cadrul Consiliu
lui popular al Capitalei.

.Participanții la această discu
ție concreta, analitică, asupra 
uneia din problemele de o în
semnătate deosebită ale acce
lerării dezvoltării 
sociale a patriei au 
duroase mulțumiri 
Nicolae Ceaușescu 
tornica sa atenție față de acti
vitatea și eforturile lor, l-au 
asigurat pe secretarul general 
al partidului că vor face totul 
pentru a spori continuu efici
ența muncii colectivelor pe care 
le reprezintă, pentru a o ridica 
la cote superioare.

Cea de-a doua parte a vizi
tei secretarului general al parti
dului se înscrie în contextul 
preocupărilor stăruitoare și con
stante pentru calitatea vieții 
celor ce muncesc, pentru satis
facerea, la un nivel lot mai 
înalt, a cerințelor populației, în 
strînsă concordanță cu stadiul

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele

unor tehnologii 
în domeniul con- 
locuințe și sporl- 
a gradului de in- 
a lucrărilor, in- 

mai puțin

cconomico- 
adresat căl- 
tovarășului 

pentru sta-

actual de dezvoltare a societă
ții noastre, în raport direct cU 
potențialul sporit al producției 
de bunuri de consum, al sec
toarelor de servicii publice. Vi
zita prin cîteva magazine cu 
produse industriale din centrul 
Capitalei a prilejuit o nouă a- 
naliză, la fața locului, a mo
dului în care se înfăptuiesc 
măsurile luate de conducerea 
partidului în vederea îmbunătă
țirii aprovizionării populației.

Au fost vizitate magazinele 
,.Eva“, 
„Lux".

Sfera 
această 
tins apoi, cuprinzihu o serie ue 
aspecte edilitare și comerciale 
ale perimetrului din centrul Ca
pitalei. Timp de mai bine de 
o oră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a străbătut, pe jos, 
o parte a Căii Victoriei, stră
zile Lipscani, Doamne., Acade
miei, B-dul 1848, atacă acea 
zonă a orașului cu vechi și bo
gate tradiții comerciale, înzes
trată cu ciadiri mari, reprezen
tative pentru stilul arhitectonic 
al Bucureștiului. Secretarul 
generai al partidului a intrat in 
noile hoteluri „Continental" și 
„Capitol", redate circuitului tu
ristic după reamenajări care 
le-au conferit un plus de con
fort. într-o serie de magazine 
cu diverse profile, în iT.ne- 
cunoscutele pasaje comerciale.

Pe întregul parcurs, in acest 
perimetru deosebit 
la orice oră din zi, 
de bucureșteni au 
multă căldură pe 
Nicolae Ceaușescu, 
du-și prin urări și aplauze în
suflețite marea bucurie de a se 
reintilni cu secretarul general 
al partidului, sentimentele de 
adincă recunoștință față de 
partid, față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija mereu 
neobosită cu care acționează 
spre binele și fericirea poporu
lui nostru.
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„Adam", „Romarta" și

de preocupări din 
vizită ne lucru s-a ex-

de animat 
mii și mii 
salutat cu 

tovarășul 
exprimin-

Victorie l<i scor in Cupa cupelor Ia baschet

STEAUA - BESIKTAS
Evoluînd în turul al 

Cupei cupelor, echipa 
nă 
tat 
ca, 
ta 
stanbul: 77—57 (34—29). Cele
20 de puncte diferență consti
tuie pentru bucureșteni, un a- 
vantaj apreciabil, dar nu deci
siv, deoarece în cupele europe
ne s-au văzut răsturnări de si
tuații și mai clare. De aceea, 
partida retur de la Istanbul (24 
noiembrie) trebuie intimpinată 
cu deplină responsabilitate pen
tru- ca Steaua să promoveze în 
sferturile de finală ale presti
gioasei competiții.

Referitor la întrecerea de 
ieri, vom menționa că începu
tul ei, “ ‘ 
repriză 
siunea 
dispute 
condus 
20 de minute, dar gazdele 
apropiat treptat și au izbutit 
să ia conducerea. Aceeași at
mosferă de luptă crincenă, am 
văzut-o și după pauză, însă 
treptat baschetbaliștii de la 
Steaua au pus stăpînire pe joc 
și au început să se distanțeze. 
Cernat (șters în prima repriză) 
punctează tot mai precis, Savu, 
Dumitru (și apoi Pirșu) forțea
ză ritmul atacurilor, iar Neagu 
(o adevărată revelație) domină 
panourile. Ca atare, diferența 
ia proporții: 48—39 (min. 31), 
57—45 (min. 34), 63—49 (min-. 
38) și, intr-un final foarte bun

ISTANBUL 77-57
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CONTINUA A MIȘCĂRII SPORTIVE
S

utele de mii de sportivi din întreaga țară, 
iubitorii și activiștii mișcării sportive au 
luat cunoștință, cu bucurie, dragoste și 
fierbinte recunoștință, de lucrările Ședinței 

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
desfășurate marți, sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, în cadrul cărora au 
fost examinate și probleme de o deosebită însem
nătate pentru mișcarea sportivă, programul dez
voltării activității de educație fizică și sport pe 
următorii 5 ani.

Analiza modului în care se îndeplinesc, în miș
carea sportivă, prevederile Hotăririlor de partid, 
indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, impor
tantele orientări și direcții de activitate exami
nate de Comitelui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. se constituie ca o nouă și elocventă ex
presie a aprecierii deosebite pe care conducerea 
partidului nostru o acordă activității de educație 
fizică, a grijii părintești pentru formarea mul
tilaterală a tinerilor, pentru creșterea necontenită 
a aptitudinilor lor intelectuale, morale și fizice.

Răspunzind cu abnegație și înflăcărare sarci
nilor încredințate prin importante documente de 
partid și pentru îndeplinirea exemplară a preți
oaselor indicații cuprinse în cuvintarea rostită, 
în august, de secretarul general al partidului la 
marea sărbătoare a mișcării noastre sportive de 
la Palatul Sporturilor și Culturii, cu prilejul că
reia tovarășul Nicolae Ceaușescu a conferit un 
mare număr de înalte distincții sportivilor care 
au reprezentat cu cinste România la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, întreg tineretul sportiv 
al patriei s-a avîntat cu entuziasm în munca și 
pregătirea pentru obținerea a noi realizări în 
activitatea sportivă de masă și de performanță, 
in integrarea mai deplină a acestora în ansam
blul muncii educative, in creșterea contribuției 
sportului la întărirea sănătății și a capacității de 
muncă și învățătură, la afirmarea deplină a 
României in arena sportivă internațională.

In realizarea acestor obiective fundamentale 
mișcarea sportivă primește acum, prin dezbate
rile și măsurile adoptate de Comitetul Politic 
Executiv, un sprijin și o orientare din cele mai 
prețioase, așa cum rezultă din ~ 
blicat în presă și in care, la 
arată :

din localitățile in care trăiesc, diminuind ten
dința transferării acestora, sporind răspunderea 
ce le revine față de colectivele unde activează, 
precum și răspunderea cluburilor respective față 
de pregătirea lor.

Comitetul Politic Executiv a criticat unele ne
ajunsuri existente in sportul de performanță, in 
organizarea și conducerea sa, in pregătirea spor
tivilor și a cadrelor din sport. Toate probele și 
normele sportive naționale trebuie să se alinieze 
celor mai înalte realizări în sportul internațional. 
Comitetul Politic Executiv a subliniat necesitatea 
intăririi disciplinei și ordinii în întreaga noastră 
mișcare sportivă, a combaterii oricăror toleranțe 
față de manifestările și stările de lucruri nega
tive, inclusiv in comportarea morală a sportivilor.

Subliniindu-se că in țara noastră există o bază 
sportivă relativ bună, s-a indicat ca aceasta să 
fie folosită mai intens și, totodată, dezvoltată și 
perfecționată. Se va deschide accesul larg al ti
neretului școlar, fără nici o plată, pe toate te
renurile sportive existente, asigurindu-se folosirea 
intensivă a acestora. Totodată, s-a indicat sâ se 
realizeze, pe baza unor proiecte simple, și prin 
munca patriotică a 
săli de sport și 
tarea producției

să 
de

tineretului, noi terenuri ți 
se acționeze pentru dezvol- 
materiale sportive în țară".

măsuri și acțiune practică

Comunicatul pu- 
acest capitol, se

doilea al 
masculi- 
a repur- 
Floreas-

de baschet Steaua 
ieri seară, in sala 
un succes remarcabil în fa- 
formatiei Beșiktas din I-

pentru baschetbaliștii pregătiți 
de M. Nedef și Al. Fodor, 77— 
57. în general, meciul a fost 
viu disputat și, deși valoarea 
sa tehnică s-a menținut la un 
nivel mediu, a plăcut datorită 
combativității jucătorilor și e- 
voluției scorului. Sportivii de la 
Steaua au principalele merite 
de a fi luptat cu tenacitate, de 
a fi contracarat plusul de talie 
al adversarilor și de a fi știut

D. STĂNCULESCU
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(Continuare in pag. a 4-a) I

examinat, in spi- 
care au trasat li-

„Comitetul Politic Executiv a 
ritul hotăririlor C.C. al P.C.R., 
niile directoare ale dezvoltării activității de edu
cație fizică și sport in țară, programul acestei 
activități pe următorii 5 ani. Comitetul Politic 
Executiv a indicat ca pe primul plan să fie pusă 
stimularea activității sportive de masă, asigura
rea participării tineretului, a maselor largi popu
lare, în formele cele mai variate, la practicarea 
tuturor sporturilor, acționindu-se in acest scop 
pentru mai buna folosire a timpului liber. Comi
tetul Politic Executiv a aprobat organizarea com
petiției sportive „Daciada", care va cuprinde 
mari concursuri polisportive, in toate localitățile 
și marile colectivități. „Daciada" va trebui să 
lege mai mult pe sportivi de mișcarea sportivă

Vast program 
pentru Consiliul 
și Sport, pentru 
domeniu, aprecierile și orientările rezultate din 
examinarea de către Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R, a celor mai importante probleme 
actuale și de perspectivă în activitatea de edu
cație fizică și sport, obligă pe toți activiștii și 
practicanții sportului ia noi și susținute efor
turi, la o muncă mai intensă, desfășurată, la 
toate nivelurile, cu pasiune, răspundere și com
petență. Importanța deosebită a prevederilor re
feritoare la activitatea sportivă, cuprinse în Co
municatul privind recenta ședință a Comitetului 
Politic Executiv este, desigur, subliniată de fap
tul că ele au în vedere programul general al 
activității de educație fizică și sport pe o perioadă 
lungă, pe următorii 5 ani. In această perioadă 
trebuie Să se asigure participarea mai largă a 
tineretului, a maselor de oameni ai muncii, Ia 
activitatea sportivă de masă, să se organizeze, la 
nivelul unor cerințe superioare, competiția spor
tivă „Daciada", să fie eliminate neajunsurile 
care mai există încă în sportul de performanță, 
să se întărească ordinea și disciplina în întreaga 
viață sportivă, să fie mai eficient folosită baza 
materială a mișcării sportive ș.a.

Exprimindu-și recunoștința fierbinte 
partid, pentru grija părintească cu care 
conjurat, pentru minunatele condiții de 
de pregătire multilaterală, de atingere 
mai înalte culmi in toate domeniile, tinerii spor
tivi ai țării, împreună cu toți slujitorii mișcării 
sportive, se angajează să realizeze în viitor suc
cese și mai mari, pe măsura sarcinilor de răs
pundere care le-au fost încredințate de partid, 
de societatea noastră socialistă.

de
Național pentru Educație Fizică 
toți factorii cu atribuții in acest

fafă de 
este în
viată și 
a celor

putem spune
I, a fost marcat de 
nervoasă specifică 
de cupă. Oaspeții 
o bună parte din

înlreaga 
ten- 
unei 

au 
cele 
s-au
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Gimnastele român
ce, în frunte cu NA
DIA COMANECI, 
campioană olimpică 
absolută, au dat 
strălucire concursuri
lor sportive demon
strative de la Ham
burg (Amănunte în 
pag a 4-a)

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY: ROMANIA-MAROC 89 0!
0 netă diferență de valoare 
in favoarea noii echipe n țioiîl 

care confirmă increderea
După frumoasele victorii ob

ținute în fața reprezentativelor 
Poloniei (38—8) și Franței (15— 
12), iată, XV-le României a 
realizat miercuri după-amiază 
un nou succes, scontat de altfel, 
in campionatul european, ediția 
1976/1977, întrecînd de data a- 
ceasta formația Marocului cu 
scorul sever de 89—0 (39—0).

Evident, adversarul întîlnit 
acum, la 72 de ore după difi
cilul examen de duminică din 
fața reprezentanților cocoșului 
galic, nu emitea pretenții la o 
victorie asupra 
noștri ci, cel mult, 
asigura 
rocului, 
tul de 
terenul 
„nutrim 
frumos, 
ne apropiem de redutabilii spor- 
vi români".

Speranțe’c dr. Ahmed Chitithi 
s-au împlinit doar pe jumăta
te : jocul a fost, într-adevăr, 
agreabil, cu o abundență de ba
loane la mină, cu șarje spec-

„tri colorilor" 
așa cum ne 
echipei Ma- 
antrenamen- 
susținut pe

antrenorul 
luni, după 
acomodare
din Parcul copilului 
speranța intr-un joc 

în care vom încerca să

de 
in 
cc 
se

taculoase și cu schimbări 
ritm, dar sportivii oaspeți, 
ciuda eforturilor 
le-au făcut, n-au 
ridice la valoarea 
tre, superioară ca . _
zică și tehnică, precum și in

vizibile 
putut sâ 

echipei noas- 
pregătire fi-

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag. 2-3)

Una din cele 17 încercări ale parti
dei România — Maroc. Autor 
Mihai Bucos (min. 32), foarte bine 
„servit” de Motrescu, aflat între 

Bouzza, Khabar și Gachoui...

Foto : Dragoș NEAGU

Stadion Parcul copilului; 
teren bun ; timp excelent; 
spectatori aproximativ 6000. 
Au mc-rcat : ALEXANDRU 
(l.p.c. min. 3, tx. min. 12, 
tr. min 57), NICA (tr. min. 
12, 18, 23, 34, 43 și 80 și 
inc. min. 47), BUCOS (inc. 
min. 18 și 32 și tr. min. 62 
și 70), MURARIU (inc. 
min. 23 și 50), MOTRESCU 
(înc. min. 24. 67 și 70). 
STOICA (înc. min. 34, 43 
și 78), MUȘAT (înc. min. 
36) PINTEA (înc. min. 57), 
IANUSEVICI (înc. min. 62). 
VARGA (înc. min. 72) și 
MUNTEANU (înc. min. 80).

ROMANIA : Bucos — la- 
nusevici. Nica, Varga, Mo
trescu — Alexandru, Paras- 
chiv — Stoica, Daraban 
(min. 55 Achim), Murariu 
— Mușat (mi*n. 55 Dârâ- 
ban), Pintea — Bâcioiu, 
Munteanu, Dinu.

MAROC : Bahrki —
Bouzza Ahm. Bougza, 
Abd. Bougza, Khabar — 
Az. Bougza, Gachoui 
(min. 60, Karmouchi) — 
Chilcuadui, Belfarthi, Mou- 
men — Moussahi, El Man* 
ssouri — Zaoul, Beddi. 
Lamgamar.

Arbitru : Micho! Messan 
(Franța) foarte bun, aju
tat la margine de A. Bak- 
kaboul (Maroc) șl G U- 
drea (România).



MUNCA DE EDUCAȚIE,
FACTOR AL REUȘITELOR ÎN PERFORMANȚĂ

După campionatele individuale de

CELE MAI VALOROASE FINALE
în activitatea generală pe ca

re o desfășoară, antrenorului ii 
revin importante sarcini, in 
prim-plan situîndu-se și pro
blemele educative, pregătirea 
sportivilor pentru muncă și 
viată-

Sub acest aspect, am efectuat 
o investigație a activității ca
drelor din Tulcea. Punctul de 
plecare l-a constituit aprecie
rea făcută de Ion Olaru, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.. ca
re ne spunea printre altele : 
„Dispunem în județul Tulcea de 
peste 60 de antrenori care mun
cesc cu pasiune și rezultatele 
lor se văd, deseori, în planul 
întrecerii. Lor li se adaugă, la 
nivelul școlilor, și profesorii dc 
educație fizică, cărora Ie revin 
îndatoriri multiple în educarea 
copiilor. Dar, nu putem neglija 
faptul că mai există și oameni 
care fac totul dintr-o simplă 
obligație".

Pentru a putea atinge un ni
vel înalt al performanței, este 
necesar ca pregătirea să încea
pă de la o vîrstă mică. Și, fireș
te, odată cu aceasta, munca edu
cativă, ceea ce presupune din 
partea antrenorilor o perma
nentă legătură cu părinții, cu 
școala de bază, cu organiza
țiile de tineret, pentru a se a- 
dopta măsurile cele mai efi
ciente, astfel ca rezultatele să 
fie cît mai bune pe toate pla
nurile. „întreaga noastră acti
vitate este indisolubil legată de 
acest contact cu toți factorii, de 
cunoașterea mediului în care se 
dezvoltă tinărul, dindu-ne po
sibilitatea să acționăm nu nu
mai pe linie sportivă, dar și 
pentru formarea unor oameni cu 
o comportare demnă în toate 
împrejurările", ne spunea prof. 
Constantin Popescu, directorul 
Școlii sportive. în această di
recție se remarcă profesorii A- 
lexandru Crasovschi, Mihai Mo- 
ruzov, Vasile Ionescu și antre

PRIMII CLASAȚI IN DOUĂ CAMPIONATE DE AUTOMOBILISM
După omologarea rezultatelor 

înregistrate în campionatele re
publicane de viteză in coastă 
și de raliuri, Federația română 
de automobilism și karting a 
stabilit clasamentele definitive 
ale celor două mari întreceri
(5 etape fiecare).

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE VITEZĂ ÎN COAS
TA : clasa 1000 cmc — 1. Ne- 
culai Mihăilescu (ACR Bucu
rești), campion național, 2. C. 
Căpriță (ACR București), 3. M. 
Breazu (CSU Brașov) ; clasa 
1150 cmc — 1. Vasile Szabo
(IOB Balș), campion național. 
2. M. Mureșan (Motor IRA 
Cluj), 3. D. Gindu (IOB Balș); 
clasa 1300 — 1. Eugen Ionescu

Balș), campion
Șt. Vasile (IOB 

Moldovan (Motor 
clasa peste 1300

Cristea (IOB 
national, 2.
Balș), 3. L. 
IRA Cluj) ;
cmc — 1. Ștefan Iancovici (Da
cia Pitești), campion național,
2. H. Graef (CSU Brașov). 3. 
P. Vezeanu (Dacia Pitești) ; cl. 
Dacia 1300, grupa I — 1. Zol- 
tan Szentpali (Tractorul Bra
sov), campion 
Balint (CSU
Urdea (CSU Brașov) ; grupa a 

național, 2. L. 
Brașov), 3. Gh-

norul Dumitru Popa, de Ia 
Școala sportivă, ale căror re
zultate sint deosebit de eficien
te în domeniul educativ. Și lor 
li se mai pot adăuga încă 
multi alții. Antrenorul trebuie 
să fie un exemplu ! Acestea 
nu sint doar vorbe fără acope
rire, știut fiind faptul că pen
tru tineri ei reprezintă, de cele 
mai multe ori, un model de 
viață, de conduită. Dar, nu întot
deauna se întîmplă așa în ac
tivitatea practică. Un exemplu: 
în timp ce component» echipei 
de fotbal juniori de la S. C. 
Tulcea executau una din teme
le antrenamentului, antrenorul 
Vasile Ichim își spăla liniștit 
mașina, argumentând, : „Cunosc 
eu conștiinciozitatea copiilor și 
nu-mi fac nici o grijă". („Nu 
este pentru prima oară cînd se 
ivesc asemenea abateri, ceea ce 
dovedește că mai avem *ică 
multe de făcut" — Nieolae An- 
ghelidis, președinte la Sport 
Club).

Afirmam și cu alte prilejuri 
că sportul poate contribui, de
seori hotăritor la evitarea unor 
situații neplăcute. Am reținut 
din numeroasele exemple ofe
rite pe acela al elevului Florin 
Mina, de la Școala sportivă, 
care a reușit cu ajutorul cole
gilor de sport să depășească di
ficultățile, acum numărîndu-se 
printre cei cu bune rezultate, 
după cum trebuie menționat și 
Aurel Simionov de la Liceul 
real-umanist nr. 1 pentru mo
dul în care știe să îmbine spor
tul cu învățătura, în ambele 
avind reale succese. De aseme
nea, trebuie notată preocupa
rea constantă pentru ridicarea 
nivelului de cunoștințe, pentru 
ca la locurile de muncă fiecare 
sportiv să desfășoare o rodnică 
activitate. „Ne mîndrim cu o 
serie de rezultate foarte bune 
ale unor sportivi recunoscuți 
acum și pe plan internațional,

Il-a — 1. Marin Dumitrescu 
(ACR București), campion na
țional, 2. D. Motoc (Tractorul 
Brașov). 3. Șt. Vasile (IOB 
Balș). Campion absolut : Ștefan 
Iancovici. Pe echipe : 1. IOB 
Balș, campioană națională, 2. 
CSU Brașov, 3. Tractorul Bra
șov.

CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE RALIURI : clasa 1150 
cmc — l.Vasile Szabo—Dan A- 
mărică (IOB Balș), echipaj 
campion național, 2. O. Groa
pă—L. Popa (ACR Iași), 3. Șt. 
Stinică—D. Huțu (ACR Iași) ; 
cl. Dacia 1300 Grupa I — 1. Mir
cea Chicin—Corneliu Tiț (ITA 
Timișoara), echipaj campion 
național, 2. A. Ondreykovicz — 
P. Cojocneanu (Motor IRA 
Cluj), 3. Al. Simion — N. 
Herișanu (IOB Balș) ; grupa a 
Il-a, 1. Ștefan Iancovici—Petre 
Vezeanu (Dacia Pitești), echipaj 
campion național, 2. A. Szalai— 
A. Vință (ITA Timișoara). 3. D. 
Gindu—S. Ciobanu (IOB Balș). 
Echipe : 1. ITA Timișoara, cam
pioană națională, 2. IOB Balș,
3. Dacia Pitești. Campioni ab- 
soluți : Ștefan Iancovici—Petre 
Vc-eanu. 

cum ar fi Maria Cozma și Va
sile Diba, care au făcut primii 
pași la noi. Aceasta este și ur
marea unei activități intense de 
educație care a urmărit printre 
altele îndrumarea spre diverse 
școli a tuturor caiaciștilor, un 
contact strîns cu unitățile în ca
re lucrează, organizarea unor 
activități cu tematică educati
vă" — spune Igor Lipalit, an
trenor de caiac-canoe.

în larga gamă de activități 
educative se înscriu însă și o 
.serie de acțiuni menite să ducă 
la sudarea colectivului, la crea
rea unei atmosfere de lucru, de 
seriozitate, ca cele organizate la 
S. C. Tulcea, dintre care am re
ținut sărbătorirea juniorilor cu 
prilejul trecerii la seniorat, a 
sportivilor care s-au retras din 
activitate, reuniunile familiale, 
excursiile în grup, acțiuni care 
au avut o influență pozitivă 
asupra întregii activități.

Unul dintre interlocutorii noș
tri, Anton Saraicv, vice
președintele C.S.M. Delta, ne 
spunea : „Avem două categorii 
de antrenori. Unii care au bune 
rezultate în domeniul muncii 
educative, cum ar fi Iacob Avi- 
mov, Grigore Ștefanov, Petru 
Pirîu, Igor Lipalit, Alexandru 
Stanciu și unii a căror activi
tate în această direcție nu se 
ridică la nivelul dorit — este 
cazul antrenorului de la lupte 
Ion Geambazu — deși sportivi
lor secției nu li se poate re
proșa nimic". Pornind de la 
această afirmație, reiese. încă 
o dată, clar că indiferent de 
situația de moment, munca e- 
ducativă trebuie să se desfă
șoare ca un proces continuu, 
pentru a preîntîmpina situații 
în care trebuie adoptate măsuri 
severe pentru a curma abate
rile. Așa cum s-a întîmplat la 
Voința cu sportivii Marin Ba
ba, Gheorghe Mariuțac — ex
cluși din activitatea sportivă 
de performanță, cu Ion Mariu
țac — suspendat pe șase luni 
pentru indisciplină și cu volei
balistul Frânt Szilaghi dc la 
Delta, sancționat cu suspenda
re pe doi ani pentru diverse 
abateri. „Noi nu dorim să fa
cem nici un fel dc concesii, iar 
cazurile care, din păcate, s-au 
ivit le-am sancționai cu aspri
me. ele constituind exemple 
grăitoare și pentru ceilalți" — 
spune Ion Marin, secretarul a- 
sociației Voința.

Activitatea sportivă tulceana 
cunoaște o dezvoltare continuă, 
ceea ce presupune și întărirea 
muncii de educație, în această 
direcție tuturor antrenorilor re- 
venindu-le sarcini importante, 
acelea de a pune permanent un 
accent deosebit pe educarea po
litică și cetățenească a sporti
vilor, pe cultivarea perseveren
tă în rîndurile acestora a prin
cipiilor eticii și echității socia
liste, a înaltelor trăsături ale 
omului nou al societății noas
tre.

Emanuel FÂNTÂNEANU

BASCHET REZULTATE DIN DIVI
ZIA B: masculin : Elec

trica Fieni — Letea Bacău 98—90 
(43—46), ,,U" II Cluj-Napoca — Rapid 
Oradea 103—86 (49—32), Marina Con
stanța — Victoria Botoșani 89—65 
(35—29), Comerțul Tg. Mureș — 
Sănătatea Satu Mare 85—60 
(32—26), C. S. U. Pitești — 
C.S.M. Sibiu 76—72 (38—36), A.S.A. 
Bacâu — Ști!,nta Ploiești 94—97 
(39—48), URBIS — P.T.T. 80—74 
(30—34), Universitatea Craiova — 
Știința Petroșani 87—60 (41—36), Vo
ința Timișoara — Știința-Mediaș 69—70 
(44—32) ; feminin : P.T.T. — Centrul 
școlar de baschet București 60—63 
(35—28), Progresul — Medicina Bu
curești 87—24 (38—15), Voința Ora
dea — Metalul Salonta 56—60 (26—29), 
Carpați Sf. Gheorghe — Universitatea 
Craiova 72—53 (31—21), C.S.U. Tg.
Murșș — Medicina Timișoara 84—48 
(42—22), Știința Constanța — Lumina 
Botoșani 82—50 (38—25).
• /JPTF PRIMUL CAMPIONAT RE- 

IU ZERVaT COPIILOR, la gre- 
co-romane a avut loc la Suceava, un
de au fost prezenți mici luptâto i din 
28 de județe. lată campionii, în ordi
nea categoriilor : C. Alexandru (Ga
lați), Gh. Lavric (Rădăuți), L. Mihai 
(Galați), P. Ștefan (Rucâr), V. Rusu 
(Bistrița), Gh Savu (Rădăuți), I. lo
ja (Constanța), C. Radulescu (Brașov), 
N. Velea (Craiova), P. Corîcica (Ga
lați), P. Ursu (Galați), C. Gherasim 
(Botoșani). Pe județe (și mun. Bucu
rești), clasamentul se prezintă astfel :
1. Galați, 2. Suceava, 3. București 
(N. Andrici — cores p) • CAMPIO
NATUL COPIILOR de la libere se va 
disputa, la sfîrșitul acestei săpt&mîni, 
la Reșița. • LA TG. MUREȘ a avut 
loc un concurs internațional de Jibere 
rezervat copiilor, la care cu participat 
sportivi de la Șc. sp. Lodz (Polonia), 
Șc. sp. Tg. Mureș ți Mureșul Tg. Mu
reș. clasați în această ordine la sfîr
șitul întrecerilor.

RUGBY ,N C£L DE AL DOILEA
MEC| al turneului în țara 

noastră, divizionara A d'in Cehoslo
vacia, Slavia Praga a întâlnit pe O- 
limpia București, de care a fost în
trecută cu 22—4 (12—0). • CAMPIOA
NA U.R.S.S., V.S.S. Moscova, va sus
ține două partide în Capitală, pe sta-

Finalele campionatelor indi
viduale de popice s-au desfă
șurat, la sfîrșitul săptăminii 
trecute, pe trei arene din Plo
iești. Aduse la cote regulamen
tare, pistele celor trei săli au 
impus un joc precis, orice miș
care greșită influentînd tra
iectoria loviturilor. în aceste 
condiții, s-au putut verifica 
cu certitudine potențialele fi
zic și tehnic ale concurenților, 
triati după pregătirile efectua-

IOSIF T1SMANAR 
(Constructorul Galați)

te și calități. Se poate afirma 
că marea majoritate a jucă
toarelor și jucătorilor s-au pre
zentat intr-un evident progres. 
Dar mai bine să lăsăm să 
vorbească... cifrele.

La fete, pe foile de arbitraj 
au figurat 24 de finaliste la 
proba individuală de 100 bile
mixte și 25 de perechi. In pre
liminariile probei de simplu 
doar trei sportive n-au reușit 
să treacă de granița a 400 p d, 
înregistrîndu-se și citeva per
formante dc talie mondială : 
482 — Mariana Constantin, ac
tuala deținătoare a titlului, 
459 — Maria Stanca si 454 — 
Elena Trandafir. Dintre cele 
16 jucătoare calificate, a doua 
zi, în turneul final. 13 au de
pășit din nou 400 p.d. Prin
cipala realizatoare a senioare-

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ
• Echipele reprezentative de 

juniori, care se pregătesc pen- 
tru C.E., vor fi prezente sîm- 
bătă și duminică la un mare 
turneu internațional în R. D. 
Germană, la Sangerhausen. Din 
cele două formații românești 
fac parte, printre alții, Elisa
beta Badea. Olimpia Dragu, E- 
lena Vasile, H. Ardac, L Hosu. 
AI. Tudor și C. Marin.

• Echipa masculină Con
structorul Galați, campioana 
tării, va participa la turneul 
final al C.C.E., alături de for
mațiile H.M. Viena, Medvesceak 
Zagreb și Motor Jena. Con
cursul va avea loc la Buda
pesta în zilele de 27—28 noiem
brie.

• Ediția jubiliară, cea de a 
X-a. a „Cupei Carpați”, se va 
disputa în zilele de 4—5 decem
brie. în București.

dionu! Steaua : miercuri 24 noiem
brie cu fosta noastră deținătoare a 
titlului, Steaua, iar vineri 26 — în 
compania Selecționatei de juniori a 
Capitalei, cea care a lăsat o frumoa
să impresie, sîmbătă, cînd a întrecut 
pe Slavia Praga cu 15—3. • ANTRE
NORUL FEDERAL Valeriu Irimescu va 
participa, în calitate de observator, 
ia cursul de arbitri organizat, la Ro
ma, de forul european a>l rugbyului 
amator, între 2 și 7 ianuarie. în cali
tate de cursant va fi prezent în capi
tala Italiei Constantin Udrea.

TENIS S AU *NCHEJAT întrecerile 
din cadrul ,«Memorialului 

Cornel Zacopceanu" organizate pe te
renurile din parcul sportiv Progresul, 
care au reunit jucători de categoriile 
I, l| și juniori. Finala a revenit tînă- 
rului Andrei Dîrzu (Progresul), care 
a dispus cu 4—6, 6—2, 6—0 de I. 
Geantă 'C.S.U. Construcții).

Miine va începe la Dră'gă- 
șani cea de a 7-a ediție a Bal
caniadei la haltere, la care vor 
lua parte echipele Bulgariei, 
Greciei, Iugoslaviei, Turciei și 
României. înaintea acestei în
treceri de amploare, secretarul 
Federației române de haltere, 
tov. Ion Stoian, ne-a acordat 
un scurt interviu.

— Ce ne puteți spune 
despre actuala ediție a 
Balcaniadei ?

— Fiecare ediție a Balcania
delor constituie un eveniment 
așteptat cu interes de țările 
participante, care pot face un 
excelent schimb de experiență. 
Competiția constituie, de ase
menea, un bun prilej de întări
re a relațiilor de prietenie din
tre halterofilii țărilor balcani
ce. Toate echipele prezente la 
Drăgășani au in componența lor 
halterofili valoroși, in frunte cti 
cei din Bulgaria, a căror clasă 
internațională este recunoscută 
pe plan mondial. Și cu acest 
prilej vom asista desigur la în
treceri interesante și sperăm că 
reprezentanții țării noastre vor 
obține rezultate bune la unele 
categorii, iar pe foile de con
curs vor fi consemnate cit mai 
multe recorduri naționale.

— Pe ce loc credeți că se 
va clasa echipa României ?

— La cele 6 ediții ale Balca

cu următoarele rezultate : pistol, 10 
metri, seniori : 1. L. Glușcâ (Dinamo) 
387 p, 2. M. Roșea (Dinamo) 381 p, 
3. D. |uga (Dinamo) 380 p ; senioare:
1. Maria Haba (C.S.U. Brașov) 380 p,
2. Silvia Kaposztay (U.T. Arad) 376 p,
3. Anișoara Matei (Dinamo) 374 p ;
juniori mari : 1. G. Marin (I.E.F.S.) 
372 p, 2. L. Pop (Dinamo) 372 p ; 
junioare mari : 1, Maria Sâlajan
(U.T.A.) 367 p ; pușcă, 10 m, seniori : 
1. E. Satală (Dinamo) 384 p, senioa
re : 1. Dumitra Matei (Dinamo) 386 
p ; juniori mari : 1. M. Dumitrescu
(Dinamo), 377 p, junioare mari ; 1. 
Eva Olah (C.S.U. Brașov) 374 p.

VOLEI rezultatele din divizia
B (etapa a 8-a). Mascu

lin : „U" Cluj-Napoca — I.T.B. 3—0, 
C.S. Rm. Vîlcea — Grivița roșie Buc. 
3—0, Metalul Hunedoara — Politeh
nica lași 3—0, Foresta Arad — C.S.U. 
Pitești 3—1, Steaua roșie Zalău — 
C.F.R. Buc. 1—3, Progresul Buc. —• 
Voința Alba lulia 3—â, SARO Tîrgo- 
viște — Farul 1—3, Medicina Timișoa
ra — Oțelul Or. Dr. P. Groza 3—0, 
Electra Buc. — I.C.I.M. Brașov 3—0, 
Calculatorul Buc. — Dinamo Brăila 
3—1, C.S.M. Suceava — Relonul Să- 
vinești 3—1, I.E.F.S. — Silvanra Șim- 
leul Silvaniei 3—0 ; fenfnin : C-P-B. 
— Electronica Buc. 3—C, Constructorul 
Arad — I.T.B. 1—3, Medicina Buc. — 
,,U" Cluj-Napoca 3—0, Chimpex Con
stanța — Olimpia Oradea 3—0, Dacia 
Pitești — C.S. Zalău 3—2, Drapelul 
roșu Sibiu — Mondiala S. Mare 3—0, 
Univ. București — Corvinul Deva 3—1, 
Voința Craiova — Flacăra roșie Buc. 
2—3, Penicilina II lași — GIGCL Bra
șov 3—0, C.S.U. Tg. Mureș — Spartac 
Buc, 3—2, C.S. Rm. Vîlcea — Voința 
M. Ciuc 3—2, Voința Buc. — Olimpia 
Buc. 3—0. • |ERI, în sala Dinamo, în 
meci amical, campioana țării la volei 
masculin, Dinamo, a întâlnit pe Levski 
Spartak Sofia. Victoria a revenit vo
leibaliștilor bulgari cu scorul de 3—1 
(7, —16, —12, —7). Cele două echipe 
se întâlnesc din nou astăzi, de la ora 
17, în aceeași sală.

Tg. Mureș și C.S.M. Cluj-Na- 
victoria revenind clujenilor cu 
In jocuri restanță la feminin, 
Buzău a pierdut cu același scor 
în fața celor două echipe de 

Novi

fENIS DIVIZIA A a progra- 
DF * i 2 3 *‘-i S A sabotă și dumi-
L/E M nică jocurile etapei a
IV-a din cadrul returului, lată rezul
tatele înregistrate : FEM|NIN : Sparta-c 
— C.S. Arad II 1—8, Spartac — C.S. 
Arad I 2—7; MASCULIN: Locomotiva 
București — Comerțul Tg. Mureș 11—6, 
Progresul București — Comerțul Tg. 
Mureș 14—3, Locomotiva București — 
,,U“ Craiova 6—11. S-a desfășurat, de 
asemenea, jocul masculin dintre Co
merțul " 
poca, 
15—2. 
Gloria 
(1-8) ..
la Arad, o AU PLECAT spre
Sad, pentru a participa la Campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei (18—20 noiembrie) 
Liana Mihuț și Eva Ferenczi, precum 
și Gheorche Teodor, Marin Firănescu 
și Cristinel Romanescu, însoțiți de an- 
trenoarea federală Ella Constantines- 
cu.
TID ETAPA A |V-A A CAMPION A- 
l,IX TULUI MUNICIPAL BUCUREȘTI 
la arme cu aer comprimat, s-a încheiat 

lor a fost de data aceasta o 
talentată junioară și z anume 
Elisabeta Badea, care a dobo- 
rit 476 de popice. Se cuvine 
să mai subliniem evoluția Mă
riei Stanca (456), Marianei 
Constantin (466), Anei Petres
cu (456), Elenei Gonciar (443) 
și Minodorei Chețan (441). în 
proba de dublu s-a tras o sin
gură dată contra scor. ,26 
dintre participante (deci mai 
mult decit jumătate) au tre
cut de 400 p d.

Pe tabelele de marcaj ale 
disputelor masculine și-au în
scris numele 24 de popicari la 
proba individuală de 200 bile 
mixte și 38 de perechi. în cele 
două manșe de la simplu s-au 
înregistrat 16 rezultate peste 
900 p d, Iosif Tismănar. noul 
campion al țării, Gh. Silvestru, 
Al. Călineanu și Ilie Băiaș a- 
vînd cea mai constantă com
portare. La proba de perechi, 
patru sportivi au fost marcati 
cu rezultate peste 900 p d, tî- 
nărul popicar clujean Ion Ste- 
fucz fiind autorul celei mai 
bune performanțe : 937 p d.
De asemenea, restul concuren- 
ților au satisfăcut mai mult 
sau mai puțin așteptările, iar 
dacă adăugăm că și în cadrul 
campionatelor de categoria B 
s-au realizat cifre remarca
bile, putem considera recentele 
întreceri de la Ploiești drept 
cele mai valoroase finale din
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• TURNEUL ECHIPEI C.F.R. PAȘ
CANI IN R.S.S. MOLDOVENEASCĂ, 
Divizionara B C.F.R. Pașcani a efec
tuat, în cursul săptămînii trecute, un 
turneu de doua jocuri în R.S.S. Mol
dovenească. în ambele întîlniri fotba
liștii din Pașcani au părăsit terenul 
învinși : 1—3 cu Nistru Chișinâu șt
1—3 cu Speranța Drochia. (C. Enea- 
coresp.)
• MODIFICARE DE PROGRAM LA 

JOCURILE DE DIVIZIA A DIN CApj- 
TALA. Etapa a 14-a a Diviziei A pro
gramează duminică în Ca-pitolă două 
partide. Pentru a nu juca la concu
rență, echipele Progresul și Rapid 
și-au programat întîlnirile lor pe sta
dioane și la ore diferite, după cum 
urmează : Progresul — Corvinul Hu
nedoara pe stadionul Dinamo, de la 
ora 11, iar Rapid — F.C.M. Reșița 
pe stadionul Republicai, de la ora 14.
• DE COMUN ACORD cu conduce

rea asociației sportive, antrenorul Ha- 
ralambie Eftimie nu se mai află la 
conducerea tehnică a d:viziona<rei B 
Chimia Tr. Măgurele. Amintim că fos
tul internațional a pregătit timp de 
18 lu-ni susnumita formale. în locul 
său, deocamdată, nu a fost numit alt 
antrenor.
• IN MECI AMICAL, CHIMIA RM. 

VILCEA — F.C. ARGEȘ 2—0 (1—0). 
Punctele învingătorilor au fost înscrise 
de C. Nicolae (min. 35) și Olteanu 
(min. 73). (C. ARICIU — coresp.)

in partida restantă din etapa a IV <1 a Diviziei A

CU PREȚUL UNOR MARI EFORTURI 
REȘIȚENII NEiNVINȘI ACASĂ

F.C.M. REȘIȚA 2(1)

SP.STUDENȚESC 0(0)

LTERE

ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA A 14-A A 

DIVIZIEI A
RAPID — F.C.M. REȘIȚA : R. Șer- 

ban ; V. Grigorescu (ambii din Cra'io- 
va) și Gh. Manole (Constanța).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — F.C. 
CONSTANȚA : Gh. Jucan (Mediaș) ; 
P. Baban (Sibiu) și |. Chilibar (Pi
tești). /

A.S.A. TG. MUREȘ — SPORTUL 
STUDENȚESC : V. Tătar ; N. Ștefan iță 
(ambii din Hunedoara) și Gh. lones- 
cu (Brașov).

cum (1968 — 
'.curești ; 1970 
3 — Atena ; 
975 — Zom- 
ocupat locul 
a echipă a 
:ă și de data 
noștri să se 
lor din Gre- 
[oslavia care 
^ultimul an,

ut'ețl spune 
iul competi-

I
S.C. BACĂU — F.C. BIHOR : C. 
Bărbulescu ; Gh. Manta și C. Jurja 
(toți din București).

I
 F.C.M. GALAȚI — UNIVERSITATEA 

CRAIOVA : C. Nicuîescu ; D. Rădu- 
lescu și G. Fodor (toți din București).

POLITEHNICA IAȘI — DINAMO : I.
| Rus ; I. Soos și A. Szilaghi (toți din 
I Tg. Mureș).

U.T.A. — F.C. ARGEȘ : C. Dinules- 
Icu ; V. Măndeseu (ambii din Bucu

rești) și C. Szi'laghi (Baia Mare).

PROGRESUL — CORVINUL HUNE-

I
DOARA : |. Igna (Arad) ; Gh. Ispas 
(Constanța) și C. Pirvu (Brăila).

JIUL — STEAUA : N. Rainea ; D. 
Munteanu (ambii din Bîrlad) și E.

■ Munteanu (Reșița).

REȘIȚA, 17 (prin telefon) 
Echipa locală, neînvinsă pe 

teren propriu în actualul cam
pionat, dar cu un punctaj destul 
de slab în clasament, și-a pus 
mari speranțe în această parti
dă restantă din etapa a IV-a. 
In dimineața meciului, antreno
rul I. Reinhardt afirma cu luci- 
ditatea-i cunoscută că Sportul 
studențesc este un adversar 
deosebit de dificil, pe care nu-1 
poți învinge decît cu prețul 
unor mari eforturi. Și. într-a- 
devăr, F.C.M. Reșița a trebuit 
să se întrebuințeze Ia maximum 
pentru a obține victoria și, im
plicit, cele două puncte puse 
în joc. Pentru că, așa cum se 
anticipa, echipa Sportul studen
țesc nu s-a lăsat ușor depășită. 
Cu Ciugarin libero, cu Manea 
și O. Ionescu mult retrași, echi
pa bucureșteană a acoperit 
bine jumătatea sa de teren, în- 
chizînd cu promptitudine cu
loarele spre poarta lui Răduca- 

Totuși, aflindu-se mai tot 
pe parcursul 

echipa gazdă 
creat trei ocazii de gol. 

Două au fost ratate do Bojin 
(min. 8) și, respectiv. Tănase 
(min. 31), ambii șutind impre
cis din careul mic ; una, însă, 
a fost fructificată de Bora în 
min. 29 : Chivu a repus mingea 
de la margine pînă la Atodi- 
resei. acesta l-a văzut bine in
filtrat în dispozitivul defensiv 
al oaspeților pe BORA, căruia

Stadionul Valea Doman ului ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
proxi motiv 10 000. Au marcat : BORA 
(min. 29) și FLOREA (min. 55). Ra
port de cornere : 5—2. Raportul șu
turilor la poartă : 18—15 (pe spațiul 
port ii : 8—7).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 8 — Chivu
7, Porațchi 7, Herga.ne 8, Fili.pescu 5 
(min. 80 Boțonea) — Gabel 6, Bora
8, Bojiri- 6 (min. 85 Kiss) — Atodire- 
sei 7, Tănase 7, Florea 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Râducanu 
6 — Tănăsescu 5 (min. 58 Petreanu 
5), Ciugarin 6, Grigore 7, Manea 7
— Munteanu 6, Cazan 7, Radulescu 7
— Grosu 5, O. Ionescu 7, Matica 5 
(min. 65 Niță 5).

A arbitrat : I. Rus * ★ * ; la
linie : |. Soos și A. Szilaghi (toți dih 
Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : CIUGARIN. 
Trofeul Petschovschi : 9.
’ a juniori ; 1—0 (0—0).

a-

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon).
AJegerea orașului de pe Bega 

ca gazdă a meciului susținut 
de reprezentativa secundă a 
tării noastre în compania se
lecționatei similare a R.F. Ger
mania s-a dovedit foarte in
spirată. Peste 25 000 de specta
tori au ținut să urmărească, 
pe un timp friguros, această 
partidă, care a oferit o dispu
tă echilibrată. încheiată cu un 
rezultat de egalitate: 1—1(0—0).

Indiscutabil că perioada cea 
mai interesantă a acestei con
fruntări s-a situat în repriza 
secundă. , Nu .numai pentru că 
în această parte s-au înscris 
ambele goluri ale partidei, dar 
mai ales pentru că în aceste 
45 de minute publicul a putut 
urmări un s— ------x----
multe faze 
luri aprige 
în prima

presiune accentuată 
echipei noastre și, 
min. 69 a intervenit 
ca de altfel, in toate ____
situații — la o lovitură cu capul 
a lui Schăffer. portarul Iordache 
a ieșit ne inspirat la o minge 
înaltă și WORM a profitat, ega- 
lînd (min. 73).

Finalul partidei a aparținut 
oaspeților, dar apărarea echi
pei noastre a reușit să bloche
ze toate acțiunile acestora.

Dacă ar fi dovedit siguranță, 
calm și precizie în cele 25 de 
minute din repriza secundă 
cînd a, atacat susținut și și-a 
creat foarte bune ocazii de a 
înscrie, formația noastră putea 
să-și asigure o prețioasă vic-

la poarta 
după ce în 
excelent — 

celelalte

G

nu.
timpul în atac, 
primei reprize, 
și-a

i-a pasat, și mijlocașul reșițean 
a reluat puternic pe lingă Ră- 
ducanu. La poarta cealaltă. 
Windt a avut o singură data 
emoții, în min. 39, la un „cap” 

al lui O. Ionescu.
După pauză s-a 

mai rapid. Sportul 
s-a avîntat cu mai 
cizie în atac, dar Grosu a ratat 
egalarea în minutele 48 și 50. 
în min- 55, echipa bucureștea
nă a primit al doilea gol Ia o 
dublă greșeală Tănăsescu—Kă- 
ducanu, de care a profitat 
FLOREA, acesta trimifind ba
lonul în poarta goală : 2—0, 
scor cu care s-a încheiat par
tida, deși pină în final Grosu 
(min. 55), Marica (min- 62) 
și Bora (min. 75) au ratat mari 
ocazii de a înscrie.

jucat mult 
studențesc 
multă de-

joc spectaculos, cu 
de poartă, cu due- 
pentru balon. Dacă 

jumătate a meciu
lui am asistat la o foarte 
gă perioadă de studiu. în 
mingea s-a plimbat mai 
pe la- mijlocul terenului, 
momentele calde la 
porți au fost destul de 
după 
noastră a avut un început mai 
vioi și putea 
conducă detașat în 
pentru că în mai 
minute a avut trei 
do gol : în min. 
vitură de colț, 
aflat singur cu 
a șutat în el ;
Kun II a reluat puternic cu 
capul și uriașul Kneip a sal
vat în corner : min. 53 — Păl- 
tinișan a șutat puternic. Kneip 
a- scăpat balonul și Radu 
trimis din nou mingea în 
tarul echipei oasne.

Echipa noastră a deschis 
rul în min. 58, cînd Dănilă a 
fost faultat în careu, de către 
Schăffer, iar KUN II a trans
format cu precizie penalty-ul 
acordat de arbitru. A urmat o

lun- 
care 
mult 

iar
ambele 

rare, 
pauză reprezentativa

foarte bine să 
minutul 54, 
puțin de 4 
mari ocazii 
— la o lo-

Radu II s-a 
portarul, dar 

în min. 52 —

50

II a 
por-

SCO-

Laurențiu DUMITRESCU
IERI,

să-și
torie în fața unei garnituri în 
care
nali A. Cullmann și Bongartz, 
și șase viitori selecționabili în 
formația antrenată de Helmu h 
Schdn.

au evoluat doi internațio-

Arbitrul V. Luzici (Iugoslavia) a 
condus echipele :

ROMÂNIA B : lordache — Angheli- 
ni, PALTINIȘAN, MEHEDINȚU, VIGU
— Stoica (min. 46 ROMILA), KUN II. 
Ștefănescu — Al. Moldovan (min. 46 
PETRESCU), Radu II (min. 78 Floareș), 
Dănilă.

R.F. GERMANSA B : Burdenski (min. 
46 KNEIP) — Glowacz, CULLMANN, 
Sch'ăffer (min. 72 Magath), KONOPKA
— BONGARTZ (min. 46 Abramczik), 
Wohlers, DURNBERGER — Schăfer 
(min. 72 Granitza), Frank, Worm.

gw—w» . ........................... .

în deschiderea acestei parti
de, selecționata Banatului. cu 
numeroși jucători foarte tineri 
(de la echipele U.T.A.. Politeh
nica Timișoara. C.F.R. Timi
șoara și U.M.T.), a învins cu 
2—0 (1—0) selecționata Vojvo- 
dina, prin golurile 
Lața (min. 43. din 
Volaru (min. 63).

a

Eftimie

înscrise de 
penalty) ș}

IONESCU

IN „CUPA ROMÂNIEI"
niada începe 
mferința ță ■ 
ar întreceri- 
eri, in Sala 
gă’șani, cu o 
\e locuri. La 
legațiilor vor 
re in revistă 
ere din țări- 
n continuare 
anizarea vi- 

Balcaniade- 
’7) și Grecia

rminat fede- 
acialitate din
ă organizeze 
de amploare

i, un scop 
lerația noas- 
in continua-

acest sport 
ii mici și nu 
jelui acesta 
in țara noas- 

de ciștigat. 
portului din
'.sista pentru
nmpetiție de 
e și credem
l dorit.

HSENFELD

| NOTE..
IUN NUME CARE 

SE IMPUNE

In formația Corvinul Hunedoara 
Ise impune, în ultimul timp, un 

jucător al cărui nume nu este, 
cum s-ar spune, necunoscut iubi- 

Itorilor de fotbal: Șurenghin. Com
ponent al reprezentativei națio
nale de juniori în urmă cu doi 
ani și transferat in vară de la 

I clubul Steaua — unde, de fapt, 
s-a format, în pepiniera centrului 
de la „23 August" 'antrenor P. 
Mihai) — Șurenghin are multe din 

I calitățile care se cer astăzi unui 
fotbalist modern : o tehnică de 
joc remarcabilă, un dezvoltat simț 
tactic, multă personalitate în ac- 

Ițjunile ofensive ale echipei sale.
Se afirmă, în diverse împrejurări, 
despre Șurenghin că are ceva din 
finețea driblingului lui Dumitriu 

III, din dexteritatea de a-șl crea 
situații de gol a lui Dumitrache 
și din mișcarea derutantă, in zona 
porții adverse, a lui lordănescu. I Desigur că, la o analiză mai a- 
tentă și foarte obiectivă, pot fi 
observate în modul de acțiune al 
atacantului hunedorean și unele 

(lipsuri, evidente mai ales sub ra
port fizic, uneori și pe plan 
moral—volitiv. Cu un plus de
efort șl de ambiție însă, Șurenghin 
ar putea depăși, credem, fără

NOTE.

IONĂTULUI MASCULIN DE ȘAH
epe cea de-a 
?i campiona- 
șah. Ieri, la 

:al Medicina, 
■ea la sorți, 
următoarele 
de ț^)ineu : 

N. Ilijin, 3.
. Biriescu, 5.

C. Botez, 6. D. Bondoc. 7. Em- 
Ungureanu, 8. V. Stoica, 9. M. 
Ghindă. 10. Tr. Stanciu, 11. FI. 
Gheorghiu, 12. A. Kcrtesz, 13. 
M. Șubă 14. C. Radovici, 15. W. 
Ott, 16. V. Ciocâltea. 17. M. 
Pavlov. Al 18-lea, maestrul in
ternațional V. Vaisman, nu 
concurează fiind bolnav.

mare dificultate, tot ceea ce în 
prezent îl mai împiedică a se rea
liza deplin în sfera performanței. 
Cînd va reuși acest lucru — noi îi 
dorim cît mai curînd — sîntem 
convinși că porțile echipei națio
nale î se vor deschide larg, pen
tru a păși pe calea unei reale 
afirmări sportive. (M. I.).
„NICI MĂCAR N-A FOST FAZĂ 

DE GOL...* ! ?
Meciul F. C. Bihor-Politehnica 

Iași a avut un moment psihologic, 
în min. 66. Atunci, Lupău, ex
trema debordantă a localnicilor, 
a pătruns vertiginos cu mingea la 
picior în suprafața de pedeapsă, 
talonat de fundașul stingă Ciocîr- 
lan ; ieșeanul a avut o intervenție 
neregulamentară, agățindu-i pi
ciorul de sprijin. Drădeanul a că
zut în careu și n-a mai putut 
continua faza. Arbitrul întîlnirii, 
Chiriac Manușaride, a fluierat 
fără ezitare lovitură de la 11 m, 
aplicînd astfel litera regulamen
tului. Cîteva zeci de secunde s-au 
consumat cu obișnuitele proteste 
declanșate de jucătorii oaspeți 
C.Nici măcar n-a fost fază de 
gol...“, „Lupău era lateral de 
poartă și nici măcar cu fața spre 
ea...“), care demonstrau astfel 
necunoașterea regulamentului de 
joc. Prevederile lui sînt clare : 
orice infracțiune comisă în supra
fața de pedeapsă, indiferent dacă 
jucătorul faultat a fost sau nu în 
situația de a marca se sancțio
nează numai cu penalty ! Ca să 
nu mai amintim că pot fi întîl- 
nite și situații de felul acesta : 
mingea se joacă Ia una din porți ; 
iar la cealaltă un apărător comite 
în careu o abatere (lovește cu 
pumnul sau piciorul) asupra unui 
atacant advers. Bineînțeles, ar
bitrul va opri jocul și va acorda 
penalty chiar dacă balonul se afla 
în joc în altă parte a terenului.

N-ar fi. deci, rău ca* jucătorii să 
mai răsfoiască, din cînd în cînd, 
regulamentul de joc (S. T.)

CLASAMENTUL DIVIZIEI A 
DUPĂ RESTANȚA DE IERI

1. DINAMO 13 9 2 2 33—13 20
2. Univ. Craiova 13 7 2 4 24—15 16
3. Sportul stud. 13 6 4 3 17— 8 16
4. Steaua 13 7 2 4 23—16 16
5. Politehnica Tim. 13 7 1 5 19—13 15
6. F.C. Arceș 13 6 3 4 18—21 15
7. U.T.A. 13 6 3 4 16—22 15
8. Jiul 13 6 2 5 16—16 14
9. F.C.M. Reșița 13 6 1 6 20—19 13

10. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 1 6 11—12 13
11. F.C. Bihor 13 4 4 5 15—17 12
12. F.C. Corvinul 13 4 4 5 13—16 12
13. Rapid 13 5 1 7 17—20 11
14. Progresul 13 3 5 5 17—27 îl
15. Politehnica lași 13 4 2 7 13—.2 10
16. S.C. Bacău 13 4 2 7 16—18 10
17. F.C. Constanța 13 4 2 7 16—20 10
16. F.C.M. Galați 13 1 3 9 9—28 5

în „CUPA ROMÂNIEI", la fot
bal. s-a disputat ieri o nouă e- 
tapă, în care s-au obținut urmă
toarele rezultate:

Dierna Orșova — Ceramica Jim- 
bolia 2—0 (0—0), A. S. Miercurea 
Ciuc — Gaz metan Mediaș 1—0 
(0-4), C.S.U. Brașov — I.C.I.M. 
Brașov 0—3 (0—2), Bihorul Beiuș
— Olimpia Satu Mare o—1 (0—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Laminorul 
Roman 1—0 (0—0, 0—0) — după pre
lungiri, Constructorul Alba Iulia
— C.F.R. Cluj-Napoca 1—0 (0—0),
Electra București — Automecani- 
ca București 1—o (0—0), Progre
sul Corabia — Muscelul Cimpu- 
lung 2—0 (1—0), Metalul Rădăuți
— C. S. Botoșani 3—5 (0—1, 1—1,
1—1) — după executarea lovitu
rilor' de la 11 m, S. C. Tulcea — 
C.S.U. Galați 2—3 (0—2), Chimia
Brăila — Metalul București o—l

(0—0), Metalurgistul Sadu — Mi
nerul Motru 3—4 (2—3), Rapid
Jibou — Minerul Baia Sprie 4—1 
(3—0). Meciul Carpați Sinaia — 
Petrolul Ploiești nu s-a disputat 
deoarece arbitrul C. Braun (Bra
șov) a apreciat ca neregulamenta
re condițiile de organizare, nume
roși spectatori neavînd loc în tribu
nă și intrînd în incinta terenului de 
joc. S-a jucat. totuși, amical. 
Petrolul obtinînd victoria cu 1—0.

CORESPONDENȚI; i. Iacob, 
V. Pașcanu, C. Gruia, Gh. Teaha, 
Tr. Diaconu, I. Fiiipescu, I. Nicu- 
lescu, C. Filip, G. ion, N. Angliei, 
N. Costin, A. Scripnic, Fr. Kulc- 
sar și V. Feldman.

LOTO - PRONOSPORT

MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI B
MIJLOCUL ECHIPEI ARADE- 

A RUPT ECHILIBRUL, 
mai disputat și 
decît arată scorul 
meciul de la Arad 

și U. M. Timișoara, 
antrenată de T.

, .desprinderea"

echi- 
(2-0) 

dintre 
echipa 
Jurcă,

de for-

INFORMEAZĂ

IONATUL EUROPEAN DE RUGBY
pag. 1)

pție tactică, 
de aproape 
asuflfra „pa- 

îaintașii noș- 
ușurință ac- 

zi, lansînd 
ine „treisfer- 
ales pe par- 
Perechea de 
it și ea da- 
kftsigurind o 
:ompartîmen- 
iga echipă a 
ționat ca un 
ei determi- 

ă. acel flux 
i către butu

rile formației marocane și fi
nalizarea a nu mai puțin de 17 
încercări ! Tricolorii și-au ma
nifestat și de această dată (la 
fel ca duminică) predilecția 
pentru acțiuni ofensive, efortul 
imens depus în fața rugbyști- 
Ior francezi punindu-și prea 
puțin amprenta asupra evolu
ției in ansamblu a echipei lui 
V. Irimescu și P. Cosmănescu. 
Tinerețea și vitalitatea repre
zentanților noștri au ieșit din 
nou la iveală, la capătul unei 
partide de bun nivel și care 
estompează pe undeva uncie 
erori tehnice ale jucătorilor.

Echipa Marocului are meri
tul de a fi acceptat să lupte 
pînă la ultimele secunde ale

partidei, indiferent de propor
țiile scorului. Ea a și acționat 
de cîteva ori (min. 40, 53 șl 71) 
destul de curajos, apropiindu-se 
amenințător 
ției noastre, 
arbitrul M.
din Maroc, 
numită concepție de joc, nu au 
forța necesară, vigoarea pen
tru a finaliza acțiuni, mai 
ales în fața unui adversar de 
talia românilor".

Cu victoria asupra Marocului, 
XV-le țării noastre înregistrea
ză cea de a treia victorie con
secutivă în campionatul euro
pean, făcînd astfel o netă op
țiune la cucerirea actualei c- 
diții a competiției...

de buturile forma- 
Dar, cum remarca 
Messon „rugbyștii 
deși posedă o a-

NE 
Mult 
librat 
a fost 
Rapid 
gazdă
realizînd 
mația lui L "Lereter abia după 
o oră de joc. Determinantă în 
întrecerea cvasiegală din cîmpul 
de joc a fost grija acordată mar
cajului de ambele partenere, cu 
precădere de ultimele linii, în 
care, trebuie spus, fundașii Ar
delean (Rapid) și Papp (U.M.T.) 
au avut intervenții neregulamen
tare.

Ce anume a rupt echilibrul pe 
tabela de scor ? După părerea 
noastră, ușoara superioritate ma
nifestată în situația de atac — 
de mijlocașii arădeni, comparativ 
cu evoluția compartimentului res
pectiv advers. îndeosebi Gyenge 
și Kappes, buni tehnicieni și 
clarvăzători, au manevrat abil, 
primul servind mingi de gol lui 
Iuhasz, iar cel de-al doilea fiind, 
între altele, și autorul ultimului gol.

Nesimțind sprijinul coechipieri- 
lor-mijlocași, Giuchici, tehnicia
nul nr. 1 al timișorenilor, 
asumat pretențiosul rol de c’on- 
structor-finalizator. Putea, ' 
să realizeze mai mult decît o pasă 
de gol (trimisă Iui Belanov și 
nefructificată la situația de 0—1) 
dacă nu abuza de driblinguri. 
Foarte bun arbitrajul prestat de 
medieșanul Gh. Jucan. (G. NICO- 
LAESCU).

ele opunîndu-se - Pitaru ' (min. 84), 
iar la celelalte portarul Stan. De 
altfel, oaspeții au șutat prima 
oară pe spațiul porții abia în 

cel mai mult au 
teren Furnică și 

la gazde). Primul 
travaliu, a acope- 
său o mare parte 

fiind și inițiatorul 
multor acțiuni foarte reușite. Al 
doilea, juniorul Rus, și-a adus 
efectiv contribuția la succesul 
formației sale, pe parcursul me
ciului, arbitrul loan Igna (Arad), 
care a condus bine, a fost . ne
voit să acorde și două cartonașe 
galbene. Unul lui Stan (C.S. Tîr
goviște), pentru comportare necu
viincioasă față de adversar, și 
celălalt lui Frățilă (Dinamo) pen
tru vociferări. (V. IORDACHE).

min. 55. Dar, 
impresionat în 
Rus (ambii de 
un jucător de 
rit prin jocul 
din teren.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 14 NOIEM
BRIE 1976. Categoria 1 (13 rezul
tate) 126,10 variante a 1.198 lei ; 
categoria 2 (12 rezultate) 3.431,65 
variante a 103 lei. întrucît valoa
rea unitară a cîștdgurilor de la 
categoria 3-a este sub plafonul 
minim de 40 lei. fondul de cîști
guri al acestei categorii a fost re
partizat, confort regulamentului, 
celorlalte două categorii.

NOU ! C1ȘTIGURI SUPLIMEN-' 
TARE LA LOZ ÎN PLIC. O veste 
bună pentru participant la Loz 
în plic : La seriile puse recent în 
vînzare, s-au introdus cîștiguri su
plimentare din FOND 
pe 
ne

SPECIAL 
lingă cele existente. Numai ci- 
joacă, poate cîștiga !

și-a

însă.

MAI MODEȘTI, DAR MAI AM
BIȚIOȘI. Confruntarea dintre e- 
chipele moldovene Victoria Te
cuci și C.S.M. Suceava (scor :

2—1), avînd la timonă doi antre
nori ex-rapidiști, Vasile Stancu
(Victoria) și Ion Ionescu (C.S.M.), 
nu i-a împiedicat pe jucători. în 
ciuda unor condiții atmosferice 
nu prea propice desfășurării u- 
nui meci de fotbal (teren alune- 

să ofere o 
interesantă.

23 NOIEMBRIE 1976
tragere excepțională

LOTO

nuTOTURismE,Bnni
„DACIA 1300"..SKOOA S100"

EXCURSII ÎN U.R.S.S.. R.O.GE
R.SCEHOSLOV

cos, vînt și frig), 
dispută frumoasă,
Partida s-a caracterizat printr-un 
bun angajament fizic, dar nu a 
fost neglijată nici latura tehni
că, ceea co a dat jocului o notă 
în plus de atractivitate. Tecuce- 
nii, care alcătuiesc o echipă mo
destă dar ambițioasă, au reușit 
să întoarcă rezultatul în favoa
rea lor (în repriza secundă) da
torită, în special, inimosului fun
daș Tr. Ionescu, care a fost 
„motorul" echipei. El a evoluat 
excelent, atît în fazele de apă
rare — rezolvînd cu succes mul
te situații critice —, cît si în 
cele de atac, fiind, de altfel, si 
autorul golului victoriei, 
printr-un șut de la 30_ 
cevenii, la a doua 
secutivă în c

SUCCES MERITAT AL GAZDE
LOR. Pe bună dreptate, jocul 
C. S. Tîrgoviște — Dinamo Sla
tina, încheiat cu victoria la limi
tă a primei echipe (1—0), a fost 
considerat derbyul seriei a Il-a 
în etapa de duminica trecută. 
Succesul gazdelor este meritat, el 
fiind obținut în repriza secundă 
(min. 52), cînd. în urma unui 
presing prelungit, Sava, proaspăt 
introdus în teren, a sneculat o 
ezitare a portarului Stoica. Oas
peții, care pînă în acel moment 
s-au apărat supranumeric, au ie
șit mai hotărîți la atac, reușind 
cite va faze f rumoare și avîn 
ei trei ocazii de gol, la u



MARIANA CONSTANTINNADIA COMANECI TEODORA UNGUREANU

LA HAMBURG (R. F. GERMANIA):

DOUA REUȘITE CONCURSURI DEMONSTRATIVE

A ÎNCEPUT BALCANIADA DE SCRIMĂ

FLORIN NICOLAE-LOCUL II LA FLORETA
ATENA, 17 (prin telefon).— 

Sosiți marți aici, în plină va
ră (soare și 22 grade Celsius) 
am intrat în miez de toamnă, 
cu nori și frig... Noroc că în
trecerile de scrimă se desfă
șoară în sală, la Palatul spor
turilor „Spyros Louis“, de la 
marginea Atenei, unde miercuri 
au început întrecerile celei 
de a IX-a ediții a Balcaniadei. 
Competiția reunește reprezen
tanții Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, României și Turciei.

Balcaniada a debutat cu pro
ba individuală de floretă băr
bați, fiecare țară înscriind în 
concurs cîte 4 sportivi. în afa- 

climinat în tu- 
toti re

intrat

(1—5) la grc- 
mai ales ma* 
evoluat (ner*

că a pierdut net 
cui Durakos, dar 

, niera în care a
vos. lipsit de concentrare, fără 
angajament deplin) a determi
nat o comportare cu 
așteptări. în schimb, 
limonescu a tras cu 
celălalt mai tinăr concurent la 
sabie. Fi. Păunescu, a dovedit 
că 
De 
ria 
de 
la

mult sub
Panle- 

calm, iar

HANBURG, 17 (prin telefon). 
După remarcabila evoluție 
cadrul turneului 
de gimnastică de 
in cursul zilei de
Comăneci, Teodora Ungureanu 
și Mariana Constantin s-au de
plasat in 11. F. Germania, spre 
a li prezente în cadrul con
cursului demonstrativ organi
zat la Hamburg cu prilejul Zi
lelor presei sportive. Aici, li 
s-au alăturat Marilena Neacșu 
și Gabi Gheorghiu, 
marți și miercuri, 
strațiile desfășurate în 
tate, au fost prezente 
gimnaste din țara noastră.

Marți seara. în fata a peste 
4 000 de spectatori. Nadia Co
maneci, Teodora Ungureanu și 
Mariana Constantin au etalat 
din plin binecunoscuta lor mă
iestrie în cadrul unui spccla-

în
internațional 
la Nagoya, 
luni Nadia

astfel că 
la demon- 

locali- 
cinci

OIIWȘTII SOVIETICI

VOR EVOLUA
(Agerpres)NEW YORK, 17

Echipele de gimnastică ale U.R.S.S. 
vor întreprinde între 3 și 19 de
cembrie un turneu demonstrativ 
în S.U.A. Din echipa feminină fac 
parte cunoscutele gimnaste Olga 
Korbut, Nelli Kim, Elvira Saadi, 
Maria Filatova și Svetlana Groz- 
dova. Lotul masculin, care are în 
frunte pe campionul olimpic Ni
kolai Andrianov, mai cuprinde pe 
Vladimir Markelov, recentul cîști- 
gător al ,.Cunei Kuniki“, Alexandr 
Ditiatin, Vladimir Marcenko, Ni
kolai Safronov și Vladimir Krisin.

ALE GIMNASTELOR ROMÂNCE
care, în afară de 

a cuprins și alte 
cultural-sportive, 

de un concurs de-

col complex 
gimnastică, 
manifestări 
Fiind vorba
monstrativ și datorită faptului 
că în sală au fost montate doar 
citeva aparate. Nadia Comăneci 
a preferat bîrna, smulgînd ro
pote de aplauze pentru toren
tele ci 
ca și 
care a 
mente 
tru 
care a lucrat la acest 
La rindul lor. Teodora Ungu- 
reanu și Mariana Constantin au 
evoluat Ia sărituri, probă în 
care gimnastica românească fe
minină a fost reprezentată, de 
asemenea. Ia un nivel ridicat, 
ambele sportive onorîndu-și 
prestigioasele cărți de vizită.

Miercuri dimineață, la Al- 
sterdorfer. în fața a peste 2 500 
de spectatori, a avut loc o nouă 
demonstrație, de data aceasta

de flik-flak-uri, sărituri, 
pentru virtuozitatea cu 

executat numeroase ele- 
de mare dificultate, pen- 

precizia și siguranța cu 
aparat.

numai de gimnastică, mult mai 
reușită decît prima, dat fiind 
faptul că sportivele, din Româ
nia și R. F. Germania, au avut 
posibilitatea să lucreze la toa
te aparatele. Bineînțeles. în 
centrul interesului s-au situat 
gimnastele românce. In timp 
ce campioana olimpică absolu
tă, Nadia Comăneci. a lucrat 
doar la birnă și paralele, cele
lalte gimnaste românce au evo
luat la toate probele gimnasticii 
sportive, adică sărituri, parale
le, birnă și sol. Nivelul tehnic, 
valoarea compoziției exerciti- 
ilor. ritmul dc execuție — iată 
atu-urile cu care s-au impus 
din nou sportivele noastre. 
Andrea Bicgcr, Wiebke Hunn, 
ca și surorile Kartrin și Antje 
Kuel au fost, dc asemenea, a- 
plaudate pentru eforturile deo
sebite făcute spre a se apropia 
de nivelul ridicat impus de
monstrației de medaliatele o- 
limpice.

ra lui Roca, 
rul I (cu o victorie), 
prezentanții noștri au 
semifinale, astfel :

La floretă, Baciu și 
cîte 4 v. au ocupat 
FI. Nicolae cu 3 v. s-a situat 
și el pe primul loc ; la sabie, 
toți cei 4 trăgători români au 
intrat în semifinale. Pantelimo- 
nescu (3 v.) și 
ocupînd primele locuri în 
rie, în timp ce 
Oancea (fiecare 
s-au clasat pe locul secund.

în întrecerile semifinale. însă, 
dintre florctisti doar FI. Nico
lae și-a dobîndit dreptul de a 
evolua 
locul 2 
locul I 
dug.).

Kasa
locul

Frunză (4

Păunescu 
cu cîte 3

în

CU
I,

v.) 
se-

$i 
v.)

în finală, terminînd pe 
în grupa sa. cu 4 v., 
fiind ocupat de Hartig 
Kasa, care a început 

semifinala foarte bine (2 
s-a accidentat în asaltul 
Nicolov, nemaireușind să 
țină calificarea. Cele două 
torii ale lui Baciu n-au 
suficiente pentru nivelul actual 
al competiției.

De fapt, prima surpriză ne
noi a consti- 
lui Frunză 

o victorie, a 
în grupa sa 

faptul

plăcută pentru 
tuit-o eliminarea 
care, doar cu 
ocupat locul 5 
semifinală ! Nu numai

Gin
TURNEUL DE TENIS
LONDRA, 17. — Turneul Interna

țional de tenis ,,indoor" de la Lon
dra. penultima probă majoră a 
Marelui Premiu FILT, a debutat 
sub cupola sălii Wembley cu o 
surpriză de proporții : pakistane
zul Haroon Rahim l-a eliminat cu 
7—6, 6—3 pe americanul Harold

.W\\x\\\\\\\\\\\\\\W

ATLETISM
mondiale de 50 km

cent

sportivi sovietici

ani, studentă la 
Institutului de 
Moscova, Ahșa- 
șahul din copi- 
ea a înregistrat 

spectaculoasă : în 
a cîști-

vMe. 
. Du- 

t’+lului mondial, 
declarat că nu 
aH»t’c’Tiul nî-ă

ANNA AHȘARUMOVA
Cea de-a 36-a ediție a campio

natului feminin de șah al U.R.S.S. 
s-a încheiat cu victoria senzațio
nală a ANNEl AHȘARUMOVA 
care lasă în urmă pe deținătoa
rea titlului mondial, Nona Gaprin- 
dașvili (locul 6) si următoarele 
două jucătoare ale lumii (conform 
clasamentului Elo) Nana Aleksan- 
dria și |ra Levitina.

In vîrstă de 19 ' ' J ~
secția de șah a 
cultură fizică din 
rumova a învățat 
lărie. Anul acesta 
o ascensiune 
luna august, la Aktibinsk, 
gat semifinala campionatului, pen
tru ca acum, in capitala Gruziei 
să triumfe in finală.

Este evident că o nouă stea se 
ridică pe firmamentul șahului fe
minin.

VENIAMIN SOLDATENKO
pionatelor
marș, organizate de l.A.A.F. în 
urma scoaterii acestei probe 
de pe afișul olimpic. Și astfel 
Soldatenko cunoaște celebrita
tea datorită unei performanțe 
unicat, după ce vreme îndelun
gată a fost socotit doar unul 
din bunii mărșăluitori ai lumii. 
In palmaresul său figurează o 
medalie de argint la J.O. din 
1972. un titlu de campion eu
ropean (1971) si șase de cam
pion al U.R.S.S.. toate în ace
eași probă, 50 km. ș-a născut 
la 4 ianuarie 1939 la Skurpvka 
(R.S.S Kazahă'. are 1.75 m 
înălțime si cîn+ăreste 63 kg. 
Este profesor de educație fi
zică. A în remit atletismul în 
1962, la vîrsta de 23 de ani. dar 
a obținut cele mai bune per
formante, așa cum se ’ 
după vîrsta de 30 de ani. 
pă cucerirea 
Soldatenko a 
va abandona 
nu va coborî sub 3 ore si 50 
minute la 50 km bun

Ltat al său : 3h 54:40.0).

DE LA LONDRA
Solomon, unul din favoriții între
cerii. Intr-o altă partidă, Wojtek 
Fibak (Polonia) a dispus cu 7—6, 
7—6 de Eddie Dibbs (S.U.A.). Alte 
rezultate : Connors — Estep 6—1, 
6—3 ; Smith — Battricl 7—5, 6—4 ; 
Moore — Griinhardt 7—6, 7—5 ;
Riessen — Fea ver 6—2, 7—5 ; Tan
ner — Meiler 6—2. 6—4 ; Ramirez
— Lloyd 6—3, 6—7. 4—2 ab. ; Phi
llips Moore — Gisbert 7—6. 6—3.

In primul Tur Hie Năstase 1-a 
eliminat cu 7—6, 6—2 pe cehoslova
cul Jiri Hrebec. In altă partidă, 
Stan Smith (S.U.A.) a cîștigat cu 
6—1. 6—0 în fața lui Haroon Rahim 
(Pakistan).

Turneul de la Wembley, în care 
. cîștigătorul obține 109 p pentru 
clasamentul Marelui Premiu, are 
ca primi favoriții pe Jimmy Con
nors și Hie Năstase. Actualmente, 
conduce R. Ramirez cu 853 p. ur
mat de M. Orantes 811 p, J. Con
nors 709 p. E. Dibbs 687 p. H. So
lomon 561 p. G. Vilas 547 p. W. Fi
bak 532 p. R. Tanner și B. Borg
— 510 p, B. Gottfried 434 p. I. Năs
tase 405 p, A. Panatla 370 p.

BASCHET e In continuarea turneu
lui pe care-l întreprinde în Anglia, 
echipa masculină a R. " *
susținut un nou joc în ( 
reprezentativei țării-gazdă. 
disputată la Huddersfield; 
cheiat cu scorul de 80—67 
in favoarea baschetbaliștilor _ 
• in meci tur pentru optimile de fi- 

~ Liliana Ronchetti"
vest-germană Ba- 
invins, pe teren 
(40—25), formetia 

din Londra, q Re- 
(m) : Pa- 

Alco Bologna 72—96 
‘_..ic — I.P.8. Roma 
Balkan EJotevgrad— 

83-69 —

P. Chineze a 
compania 

Partida, 
s-a în- 
(49—34) 
englezi.

nală ale „Cupei 
(feminin) echipa 
yern Munchen a 
propriu cu 72—51 
Colegiului tehnic 
zultate din „Cupa Kora-oi1 
nionios Atena “ ”
(38—39) ; Aris Salonic 
79—30 (36—46) ; F “ 
Snnidero Udine 88—69 (19—37) ;
Ț.S.K.A. Septemvrisko Zname Sofia — 
Bosnia Sarajevo 117—100 (55—49) ;
Standard I :ege — „Polonia" Var
șovia 113—82 (56—39) ; B.C. Caen — 
S. V. Han?n 114—69 (51—35) : B. C. 
Berck (Franța) — M.T.V. Giessen
100—83 (50—40) : Hapoel . Ramath
Gan (Israel) — Evil Moncoan (Fran
ța) 86—68 (42—34).

BOX 0 Mexicanul 
și-a păstrat titlul de ' 
dial la cat. cocoș, î 
K.O., în repriza a 4-a, ... 
Waruinage Nakc” '"^a, la C"liacan 
(Mexic). • La Bilbao s-a disputat 
meciul pentru titlul european la cat. 
ușoară între Perico Fernandez (Spa
nia) și Giancarlo Usai (Italia). Pu- 
gilistul spaniol a terminat învingă
tor la nunele.

CĂLĂRIE • Concursul de la Te
heran s-a încheiat cu proba de ob
stacole „Marele premiu Aryamchr", 
cistigată de snne‘o,,'l A’fonso Sea- 
voia (pe „West End"). Pe locul doi 
s-a clasat italianul Piero d'lnzeo.

HANDBAL m In meci tur pentru 
optimile de finală ale „Cupei Cupe-

Carlos Zarate 
campion mon- 
inv(ingînd prin 
, pe japonezul 

la “

v.) 
cu 

ob- 
vic- 
fost

este o autentică speranță, 
subliniat faptul că Bulga- 
prezintă aici lotul olimpic 

sabie cu care a concurat și 
Montreal.

Surprinzător, proba de flore
tă a revenit lui Osmcn (Turcia) 
cu 4 v. Florin Nicolae s-a cla
sat pe locul doi cu 3 v (4-10) : 
5—1 la Bezov (Bulgaria) și Ha- 
gisarantos (Grecia). 5—0 la
Hartig (Iugoslavia), 4—5 la Os
mcn și 3—5 la Kovacici (Iugo
slavia)* în continuarea 
montului.: 3. Hagisarantos 3 v 
(4-5), 4. Bcgov 2 v (—3), 5.
Hartig 2 v (—6). 6. Kovacici 
1 v. La ora efectuării convor
birii telefonice finala la sabie 
era în plină desfășurare.

Joi au loc probele individuale 
de floretă fete și spadă.

Paul SLĂVESCU !

clasa-

CUPA CUPELOR LA BASCHET
(Urmare din pap. D

ultimele minute, 
fizice ale

Beșiktas

să insiste în 
eînd resursele 
torilor de la 
scăzute.

Au înscris: 
lak 14, Savu 13, Tarău 10, Du 
mitru 4, Zdrenghca ' 
Ncagu 6, Cîmpeanu 
Steaua, respectiv, 
Durusel 14, Tosun 
11, Ronabar 2, Baytok 2. 
arbitrat bine Z. Sollysiak (Po
lonia) și K. B rumen (Iugosla
via).

Cernal 22.

jucă- 
erau

Ocze-
4, Pirșu 2,
2 pentru
Davis 15,
13, Kunter

Au

Ieri după amiază și aseară s-au 
desfășurat cîteva meciuri, impor
tante în preliminariile C.M. și 
unele partide amicale, care au a- 
tras atenția iubitorilor de fotbal.

Iată rezultatele sosite pînă 
închiderea ediției.

ITALIA — ANGLIA 2—0
în preliminariile C.M. (gr. 

reprezentativa Italiei a dispus, 
Roma, de selecționata Angliei 
2—0 (1—0). Au marcat: Antog-
noni (din lovitură liberă. în min. 
36) gi Bettega (min. 18).

R.D.G. — TURCIA 1—1
In preliminariile C.M. (gr. 3), 

la Dresda. meciul dintre echipele 
R. D. Germane și Turciei s-a în- 
chehat cu un rezultate surpriză : 
1—1 (1—1) ! Au marcat : Kotte și 
respectiv, Cemil 
nalti).

la

2), 
la 

cu

(ambii din pe-

MECIURI .
Hanovra, 

Germania 
de echipa

AMICALE
reprezentativa 

dispus cu 2—0 
Cehoslovaciei, 

au fost mar- 
Beer.

La 
R. F. 
(2—0) 
Cele două puncte 
cate de Flohe și

Meciul amical dintre formațiile 
Ungariei ș Poloniei, care urma să 
se dispute ieri la Budapesta a

a

PE SCURT
C. 
pe

Magdeburg 
teren pro-

lor" (masculin), S. 
(R.D.G.) a întrecut, . 
priu formația Elektromos Budapesta: 
28—20 (13—7). Jucătorul maghiar
Vass a marcat 12 goluri, iar din 
formația-gazdă Lakenmacher 11.

HOCHEI PE GHEAȚA • 
mical (tineret) * ~
vacia — R. D.
2-0, 2-2).

NATAȚIE O La Eger 
cunoscuta înotătoare Brigitte Treiber 
(R.D.G.) a terminat învingătoare la 
200 m spate—2:22,5 și 400 m liber— 
4:33,4 ; la 400 m liber (m) 
mert (R.D.G.) 4:16,5.

TENIS o Meciul Brazilia — 
disputat la Sao Paulo, in 
„Cupei Davis", s-a încheiat 
rul de 4—1 în favoarea gazdelor, 
in semifinalele zonei sud-amerîcane, 
echipa Braziliei va întîlnî formația 
Argentinei. Meciul se va disputa tot 
la Sao Paulo, între 17 și 19 decem
brie. a Partidele disputate în pri
mele două zile ale turneului de la 
Manila : Crealy — Marks 6—0, 6—0 ; 
Ruffels — Montano 7—5, 6—2 ; 
gey — Thung 6—3, 6—7, 6—4 ;
Iewitz — Bailey 6—2 6—0 ; 
me — Plotz 6—4, 
Krulevitz 1—6, 
son — Reid 7—6, 
I’e — King 6—3, 
Cruz 6—3, 6—2 :
razzutti 6—3, 6—3.

TENiS DE MASĂ

la Tabor 
Germană

6—4,

a-

(Ungaria),

Be-

Bolivia, 
cadrul 

cu sco-

fost, amînat la cererea federației 
poloneze.

ALTE INTILNIRI. în C.E. de 
tineret, la Bursa: Turcia — R.D. 
Germană 1—1 (1—0). Au marcat: 
Kasim, respectiv Kuhn ; în, tur
neul' de juniori de la Monaco : 
U.R.S.S. — Ungaria 1—0, Franța 
Italia 1—1; R.F.G. — Spania 2—0, 
Iugoslavia — Anglia 3—0 ; la 
Terni în meci amical (echipe tl- 

Italia — Franța 4—0
tot în meci amical : 

“ ' ‘ i 1—2.
neret) :
(0—0) ; iui m «
Keims — Vasas Budapesta

CAMPIONATE
GRECIA (etapa a 6-a) : 

thinaikos — Kastoria 2—0 ; 
Ion — Panionios 1—0; Olympia- 
kos Pireu — AEK 2—0 ; PAOK — 
Aris 2—1; Kavala — Panahaiki 
5—1; Pierikos — Ethnikos . 2—0; 
Serrai — Yannina 2—0. Clasa
ment : 1. Olympiakos 12 p. 2.
PAOK 11 p ; 3. Panathinaikos 10 p.

AUSTRIA (etapa a 17-a) : 
Sturm Graz — Wacker Inrsbruck 
0—4; Rapid Viena — AK 
5—3: ASK Linz — FC Viena 2—1; 
Admira Wacker — Viest Linz 
1—1; Austria Salzburg — Austria 
Viena 1—2. Clasament: 1. Wacker 
Innsbruck 24 p; 2. Austria Viena 
21 p; 3. Rapid 20 p.

Pana- 
Apol-

culin, Cîteva rezultate : 
Zong Suk — Korpa 
21—8) ; Pak Jong Sun
2— 0 (21—14, 22—20) ;
Jong Ho — Karakasevîci 2—1 
21—13, 21—16) ; Surbek — 
Ho — -- -
Jun Co — Karakasevîci 2—1 (21—18,
19—21, 21—13).
pentru „Cupa orașelor tîrguri’ 
culin) Levski Spartak — 
Stuttgart (R.F.G.) 5—1.

VOLEj • La Istanbul în meci 
retur pentru „Cupa campionilor eu
ropeni" (masculin), echipa locală 
Eczacibasi a întrecut cu scorul de
3— 0 (15—8, 15—9, 15—4) formația
DTJ Viena, calificindu-se pentru turul 
următor, in primul joc, austriecii au 
cîștigat cu 3—2.

YACHTING • După trei regate, 
în campionatul mondial la ciasa 
„505", care- se desfășoară la Lake 
Macquarie (Australia), continuă să. 
conducă sportivul englez Peter Co
leclough. îl urmează in clasamentul 
general australianul Kyrwood și ame
ricanul Andron.

feminin : Ro 
2—0 (21—12.

— Palatinul 
masculin : Zo 

1 (13—21. 
Zo Jong 

2—1 (21—16 13—21, 21—18) ;

O La Sofia în meci
(mas-

Kickers

ARBITRII FINALELOR IN COM- 
PETIȚIILE EUROPENE DE POLO

Liga europeană de notație 
a desemnat arbitrii ce vor 
conduce întrecerile 
finale < 
nentale 
Sibenik, 
arbitra 
Wuszek 
Moscova, în 
lor europeni1

Ha-
Kru- 

McNam- 
Case — 
Edmond- 

Fair-

6—3 ;
6—2 ;

6—4 ;
6—3 ; Ruffels — 
Machette — Ba-

5—7,

_______ ____  a In orașul iugo
slav Senta s-a desfășurat dubla în- 
tîlnîre internațională amicală 
selecționatele Iugoslaviei și 
Coreene. Victoria a revenit 
ților : 5—0 la feminin, 5—3 la mas-

dintre
R.P.D. 
oaspe-

ce 
turneelor 

ale competițiilor conti- 
la polo. Astfel, la 
în ..Cupa cupelor" vor 
Coppola (Italia) și 
(Ungaria), iar la 

„Cupa campioni- 
____ r____ — Mărculescu 

(România) și Tsantas (Grecia).
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