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ASTĂZI, LA BRAȘOV

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA 
LA HANDBAL MASCULIN

Sezonul internațional al se
lecționatei noastre masculine de 
handbal va fi inaugurat astăzi 
după-amiază, la Brașov, odată 
cu disputarea primului meci din 
dubla întîlnire cu reprezentati
va R. F. Germania. Partida 
suscită interes nu numai pen
tru faptul că oaspeții consti
tuie un adversar redutabil. în 
palmaresul căruia sînt înscrise 
cîteva rezultate cu totul remar
cabile (eliminarea vicecampioa- 
nei mondiale din preliminariile 
olimpice — echipa R. D. Ger
mane, victorie la fosta campioa-
nă olimpică — Iugoslavia si lo
cul IV în turneul de la Mont
real). ci, mai ales, pentru că 
vom avea prilejul să vedem la 
lucru „noul val“ al handbalului 
nostru, căruia în această toam
nă i s-au deschis mai larg por
țile reprezentativei țării.

In acest sens, vom preciza că 
selecționata care va evolua azi, 
începînd de la ora 18, în Sala 
sporturilor din Brașov, este de 
fapt aceeași (excepție Birta-

TURNEELE FINALE
ALE CAMPIONATULUI DE POLO

ÎNTRECERILE ÎNCEP AU, LA BAZIATL ELOREASCA
începînd de astăzi, timp de trei zile, bazinul acoperit Flo

reasca din Capitală va găzdui primele întreceri ale turneului 
final (locurile 1—4), precum și meciurile manșei a II-a 
din turneul final (loc. 5—8), la polo. Iată programul jocurilor: 
astăzi, de la ora 16,30 : Dinamo—C.N.U., Rapid Arad — Progresul 
Buc., Crișul — Progresul Oradea și Rapid Buc. — Voința Cluj- 
Napoca ; sîmbătă, de la ora 16,30 : Rapid Buc. — C.N.U., Crișul 
— Rapid Arad, Progresul Or. — Progresul Buc. și Dinamo — 
Voința ; duminică, de la ora 8,30 : Voința — C.N.U., Progresul 
Or. — Rapid Arad, Crișul — Progresul Buc. șl Dinamo — Rapid 
Buc.

Așadar, Rapid București, ac
tuala campioană a țării la polo, 
a făcut un pas important spre 
un nou titlu, învingînd săptă- 
mîna trecută la mare luptă 
(4—3) pe principala sa concu

lan) care va apare și la Cam
pionatul mondial universitar. 
Acest lot se pregătește sub con
ducerea antrenorului Eugen Tro- 
fin și cuprinde cîțiva handba- 
Iiști debutanți, dar și o serie 
de jucători reputați. Ca interi 
vor fi folosiți Birtalan, Gra- 
bovschi, Mironiuc și Folker. In 
postul de pivot va fi utilizat 
Mircea Ștef, Stockl fiind indis
ponibil. Conducător de joc va 
fi Radu Voina.

Meciul revanșă va avea loc 
sîmbătă la Ploiești. în sala Vic
toria, tot la ora 18.

DUBLA CONFRUNTARE 
DE JUNIORI, 

ROMÂNIA — POLONIA

Vineri și duminică se dispu
tă și două confruntări între se
lecționatele de juniori și juni
oare ale României și Poloniei. 
Prima din aceste duble întîlniri 
se va consuma astăzi, la Bucu
rești, în sala Floreasca (ora 
17,30 — junioarele și ora 18.40 

rentă. Dinamo București. înain
tea primei manșe a turneului 
final, programată la București, 
începînd de astăzi și pînă du-
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— juniorii), iar cea de a doua 
duminică, la Ploiești.

★
Cluburile Universitatea Timi

șoara și P.U.C. Paris au căzut 
de acord cu datele de disputa
re a jocurilor lor din turul se
cund al C.C.E. (feminin). Pri
mul meci la 5 decembrie, la 
Timișoara, iar cel de al doilea 
la 15 decembrie, la Paris.

RAID-ANCHETÂ DE SEZON

CARE ESTE „PRODUCȚIA* UNOR BAZINE DIN ȚARĂ?
• La Brăila și Baia Mare se lucrează cu entuziasm și pricepere • La Constanța, lipsă de organizare

Noul bazin acoperit din Timișoara, dat in folosință in cursul 
acestui an. Aspect de la o lecție a studenților Politehnicii, bene
ficiari și ei ai acestei baze sportive. Foto : Al. HORIA

In ultimul deceniu, prin grija 
continuă a partidului și statu
lui pentru îmbogățirea bazei 
materiale necesară desfășurării 
activității de educație fizică și 
sport a întregului tineret, au 
fost construite mai multe bazi
ne destinate practicării înotu
lui, sport de o mare utilitate

DRĂGĂȘANI, 18 (prin tele
fon). în Sala sporturilor din lo
calitate, halterofili din 5 țări 
(Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România) vor lua vi
neri startul în cea de a 7-a 
ediție a Balcaniadei. Firește, în 
centrul atenției se află echi
pele Bulgariei și României, ca
re vor lupta pentru cucerirea 
primului loc. Lotul bulgar, deși 
lipsit de unii titulari, se re
marcă totuși prin prezente no
tabile. între care Mustafa Mu- 
stafov, Gheorghi Todorov (cla
sat pe locul al doilea la J. O. 
de la Montreal) și Atanas Ra- 
dev. Iată componența echipei 
Bulgariei, în ordinea categorii
lor : Mustafa Mustafov ; I^nko 
Rusev sau Gheorghi Todorov ; 
Ivan Belcev ; Encio Lipovanski; 
Krasirin Trandarov sau Rumen 
Kurțev ; Atanas Radev ; Gancio 
Zakorski ; Ivan Gareev sau A- 
lexe Nenov. Antrenorul emerit 
Ivan Abagiev, care însoțește lo

socială și cu o pondere impor
tantă în programul Jocurilor 
Olimpice. La Baia Mare, Con
stanța, Hunedoara, Timișoara, 
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tul bulgar, va alcătui echipa 
definitivă înaintea concursului.

Din echipa noastră fac par
te : Ion Hortopan, Stan Paras- 
chiv (care vor lua startul astăzi 
Ia cat. muscă și. respectiv, la 
cocoș). Marian Grigoraș, Virgil 
Dociu și AI. Kiss, Vasile Căr- 
piceru, Tudor Petrișor, Ștefan 
Kreicik ș.a. Antrenori : Ștefan 
Achim și Gheorghe Mănăilescu.

In cursul zilei de joi a avut 
loc Conferința balcanică, care 
a hotărît ca viitoarele ediții ale 
Balcaniadei de haltere să aibă 
loc anul viitor în Turcia (pro
babil la Istanbul) și, în 1978, în 
Grecia.

In localitate, interesul pen
tru această competiție de am
ploare este deosebit. Trebuie să 
remarcăm efortul gazdelor pen
tru o cit mai bună organizare 
și pentru a asigura o ședere 
plăcută oaspeților în acest oraș 
de pe meleagurile vîlcene.

Ion OCHSENFELD

Brăila — sînt numai cîteva e- 
xemple — elevii îndeosebi, și 
chiar copiii de vîrstă preșco
lară au luat cu asalt piscine
le. Cei mai mulți vin pentru 
a învăța să înoate, pentru a se 
căli și dezvolta armonios. Iar 
cei mai talentați rămîn la ba
zin pentru a urma calea per
formanței.

In urmă cu opt ani, ziarul 
nostru a întreprins o anchetă 
socială în școlile din Brăila- 
Rezultatele ei rie-au arătat la 
vremea aceea că doar 10 la

A. VASILIU
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NOASTRE |FLORETISTELE I_______
PE PRIMELE TREI LOCURI | 

ÎN IBALCANIADA DE LA | 
ATENA I

(Citiți reportajul 
din pag. a 4-a)

STAȚIUNILE TURISTICE ȘI SPORTIVE SINT PREGĂTITE!
• GOSFODARIi AU LUCRAT CU RiVNĂ IN TIMPUL VERII • PiRTIILE BINE GAZONATE AU 
ASPECTUL UNOR COVOARE • AU FOST REVIZUITE INSTALAȚIILE MECANICE • SCHIUL VA 

PUTEA FI PRACTICAT IN UNELE LOCURI PÎNĂ IN TIMPUL VERII

AU fOSI, ÎNTR-ADEVÂR, ALTCEVA...
Un altfel de film al meciului România - Franța

Iarna ne-a dat primele 
semne ale apropiatei sale ve
niri. Crestele munților și-au 
îmbrăcat șube de zăpadă aș- 
teptind întilnirea cu sporturile 
de iarnă. Tocmai despre aces
tea vrem să vă dăm cîteva 
vești bune.

La Păltiniș pîrtiile au fost 
pregătite pentru o superioară 
și mai timpurie valorificare, 
prin curățirea de pietre și ră
dăcini, înierbare și brăzduire, 
dirijarea apelor de suprafață, 
construirea de rigole etc. în a- 
ceste zile se plantează, în sta
țiune și la stația telescaunului, 
panouri cu harta pîrtiilor, iar 
de-a lungul traseelor, semne de 
circulație și dirijare pentru 

securitatea fluxului turistic. In
stalațiile mecanice au fost re
vizuite pentru funcționarea 
peste iarnă, astfel că vor pu
tea merge la capacitatea ma
ximă telescaunul. teleschiul și 
un baby-lift (portabil) încă de 
la primul strat de zăpadă. în 
plus, stațiunea a fost dotată 
cu o mașină de bătut zăpada, 
asigurînd prin aceasta o folo
sire timpurie și o prelungire 
a sezonului sportiv pe toată 
lungimea și lățimea traseelor.

La Poiana Brașov schiorii 
vor avea plăcuta surpriză de 
a găsi pîrtia Sulinarului radi
cal schimbată. De la plecare 
pînă la sosire' întregul traseu 
este, la această oră, un covor 

verde, obținut prin masive lu
crări de înierbare și brăzduire. 
Profilul și lățimea pîrtiei au 
fost corectate (în porțiunea 
Lehmann și Canal) prin dero- 
cări, umplutură cu pămînt. spri
jiniri de maluri. In mod prac
tic, întreaga pîrtie arată ca 
un... stadion, ceea ce și este, 
de fapt.

Toate instalațiile mecanice 
au fost revizuite și așteaptă 
demarajul sezonului turistic și 
sportiv. In plus se află într-o 
avansată stare de lucru con
strucția unui nou teleschi pe

Mihai BĂRA
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Joi, 11 noiembrie, ora 16. Du
pă un antrenament greu. Doc
torul Virgil Ignat și Mihai Bu~ 
cos, vărul lui „Cucu" Bucos, 
fundașul, stau de vorbă despre 
„marele meci", așa cum este, 
de fiecare dată, meciul cu 
Franța. Oarecare circumspecție: 
„Trebuie văzut jocul. Crezi că 
avem vreo șansă ? Au făcut 
34—6 cu australienii ! ! S-ar pu
tea, cine știe, să facem un meci 
mare și...” N-am zice că cei 
care spuneau la persoana întîi 
„să facem un meci mare" ar și 
intra pe terenul de rugby. Cert 
este că, pentru prima dată în 
zilele de dinainte, reporterul a 
simțit că BĂIEȚII NU SÎNT 
SINGURI...

Vineri, 12 noiembrie, ora 10. 
Petre Cosmănescu a primit nu
mărul din 8 noiembrie al zia
rului „Midi Olympique". Se ci
tește pînă Ia ultimul rind. Cu 
băieții. împreună. E vorba des
pre români. La întrebările lui 
Georges Pastre, vestitul Astrc 
declară : „Românii sînt altceva 
decît acești australieni pe care 
i-am bătut atît de clar”. Pe pat. 
aproape. Constantin Dinu co
mentează cu voce joasă : „Adi
că, vrea să spună, șl pe noi o 
să ne bată, dar mai puțin clar 
decît 34—6 ? ! ?“

Sîmbătă, 12 noiembrie, ora 11. 
Ședință de pregătire. Din ulti
mul rind, printre umerii lăți 
pe care treningurile galbene cu 
„ROMANIA" în albastru stau 
să pleznească, se zăresc, pe 

tabla neagră, steluțele lui Va- 
leriu Irimescu. Cu ochelari, la 
catedră, exprimînd cursiv, lo
gic, ceea ce ar dori să facă 
băieții, Irimescu — cel care, în 
urmă cu 20 de ani, a fugit pe 
ftlriș de acasă la rugby — este 
un autentic profesor : „Aguirre 
este un tehnician desăvîrșit ; 
iubește ca pe nimic altceva con
traatacul. Dar, țineți minte : 
este fricos. Deci, trebuie ime
diat placat. Corect, dar prompt. 
Uitați-vă în ochii francezilor și 
amintiți-vă că sîntem bărbați, 
și noi și ei. Pentru asta vom 
avea în vedere...” Iar steluțele 
lui Irimescu, jucătorii săi, cei 
francezi, încep să se miște aie
vea, pe tabla neagră...

Duminică, 14 noiembrie, ora 
10. Liniștea dinaintea furtunii. 
Motrescu rîde. Nica și-a îm
brăcat astăzi, special, drept a- 
mintire, tricoul pe care scrie 
„New Zeeland, Juniors". Mura- 
riu joacă șah cu Zafiescu. Pri
mul mută, absent, nebunul, ca 
pe un cal, în „L”. Celălalt nu 
observă decît tîrziu. Ortelecan 
ține în mîini un tratat de to
pografie. Alexandru și Pintea 
se plimbă : „Nu mai trece oda
tă timpul ăsta !“ Mai toți sînt 
sobri. Nu se prea fac glume. 
Pretutindeni, la tot etajul, o 
CONCENTRARE totală. Viorica

Radu TIMOFTE 
Geo RAEȚCHI
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AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASA
în asociațiile sportive din Vaslui

Președintele asociației spor
tive, președintele comitetului 
sindicatului. sprijiniți efectiv 
de directorul întreprinderii (in
clusiv prin prezenta sa pe te
renul de sport), iată o adevă
rată ECHIPA care la Filatura 
de bumbac din Vaslui a con
tribuit în modul cel mai efi
cient la startul mai mult decît 
încurajator al noii ediții a „Cu
pei tineretului”. în secțiile de 
producție, bartaj, carde, lami
noare, ring și bobinat, munci
toarele știu că au început în
trecerile și foarte multe dintre 
ele iau parte la competițiile de 
tenis de masă și șah. Margareta 
Gavriluț, președinta comitetului 
sindicatului ne spunea : „Cu 
prilejul instruirii responsabili
lor grupelor sindicale, printre 
problemele dezbătute a fost și 
aceea a participării noastre la 
această competiție. La rîndul 
lor, responsabilii sportivi ai 
grupelor sindicale sînt, cei mai 
mulți dintre ei, iubitori și prac
ticant! ai exercițiului fizic, fac
tori ce contribuie la convinge
rea cu destulă ușurință a an- 
gajaților să facă sport". Iată 
și opinia inginerului Gh. Du
mitrescu, directorul întreprin
derii : „Am fost sportiv de per
formanță și imi dau seama cit 
de mult ajută exercițiul fizic 
Ia păstrarea sănătății. De a- 
ceea am fost de acord să ame
najăm un club. Acum, cînd nu 
prea se mai poate face sport în 
aer liber, la club se joacă per
manent tenis de masă și șah. 
Dacă o zi sau două nu plouă 
la noi se mai joacă volei și te
nis pe un teren care are un 
drenaj foarte bun”. Președin-

tele asociației sportive, Ion 
Aramă, știe să folosească din 
plin această conjunctură favo
rabilă sportului în întreprin
dere și astfel, la actuala ediție 
de iarnă s-au înscris 35% din 
numărul angajatelor.

La întreprinderea de confec
ții întrecerile au început, de 
asemenea, cu faza pe asociație. 
Zilnic au loc confruntări Ia te
nis de masă și șah, dorința 
majorității muncitoarelor (prin
tre ele Zina Cîrlescu, Elena 
Braniște, Elena Moșneagu) 
fiind aceea de a se califica în 
faza orășenească a competiției. 
Responsabilii grupelor au atras 
pînă acum reprezentanți ai tu
turor secțiilor la competițiile 
care se desfășoară în întreprin
dere. loan Netedu, șeful comi
siei sport-turism a Consiliului 
județean al sindicatelor ne 
spunea : „Cu două săptămini în 
urmă, înainte de deschiderea o- 
ficială a ediției de iarnă, am 
organizat o instruire cu pre
ședinții asociațiilor sportive din 
toate orașele. După cum au 
început acțiunile, se poate a- 
firma că rezultatele sînt 
bune decît anul trecut, 
pildă, la întreprinderea de 
bilă și Izolatorul”.

In contextul unui debut
tul de promițător al întreceri
lor din asociațiile amintite, a- 
calmia și nepăsarea din alte 
asociații vasluiene apare ca ne
firească. Șeful comisiei sport- 
turism de la Consiliul județean 
al sindicatelor ne-a împărtășit 
opinia că la întreprinderea ju
dețeană de gospodărie locativă, 
precum și la spitalul din Vaslui 
— ca să ne referim doar la două

din exemplele date — deși sînt 
condiții, deși foarte multi ti
neri ar dori să facă sport, nu 
se întreprinde nimic. Cauze o- 
biective nu sînt. Noi credem 
că un ajutor substantial l-ar 
putea acorda comitetele sindica
telor. De asemenea, activiștii 
comisiei de sport-turism de la 
Consiliul județean al sindicate
lor ar trebui să fie prezenti 
mai ales în aceste asociații pe 
care acum le neglijează, aflîn- 
du-se mai mult acolo unde tre
burile merg bine !

Ion GAVRILESCU

DINAMOVIADA DE CROS

început promițător
Au început, de curînd, și în

trecerile din asociațiile sportive 
sătești, desfășurate în 
ediției de iarnă 
retului”.

Startul oficial 
nică, zi în care 
și comune, prieteni devotați ai 
sportului, au început să se în
treacă la șah, tenis de masă, dar 
(așa cum prevede regulamentul) 
Si la alte ramuri de sport pen
tru care există condiții de des
fășurare. în comunele și satele 
municipiului Hunedoara (Cin- 
eiș, Teliuc, Toplița, Pestiș, Jo
seni) au început concursuri la 
șah, tenis de masă și fotbal. 
Localitățile Jijila, Sarichioi, Ju- 
rilovca, Enisala, Tehil, Mahmu- 
dia, Cataloi, N icul iței ș.a., din 
județul Tulcea au găzduit în
treceri la cros, tenis de masă, 
șah și haltere cu participarea 
a circa 7 000 de tineri. în ju
dețul Bistrița-Năsăud s-au ini
țiat duminică concursuri spor
tive — șah.

cadrul
a „Cupei tine-

s-a dat dumi- 
tinerii din sate

tenis de masă, 
handbal, cros ș.a. — în 53 de 
unități sportive aflate în 
diul rural. La competițiile 
Salva, Chiraleș, Livezile, 
chința, Reteag, Dumitra au 
prezenți între 250 și 350 de ti
neri. Participare numeroasă, la 
diferite discipline si în alte 
două județe : Prahova — peste 
8 000 de tineri din mediul ru
ral (cei mai multi din Ber- 
ceni. Ciorani, Blejoi, Filipeștii

me- 
din 
Le- 
fost

mai 
De 

mo-

des-

Dumiriică, la Craiova, o nouă 
manifestare sportivă de amploa
re : 
finala 
— în 
ediții 
masă

în întrecerea amintită, ce se 
va desfășura în Parcul Poporu
lui. protagoniști vor fi finaliș- 
tii etapelor pe asociație din în
treaga tară.

Dinamoviada de cros — 
pe Ministerul de Interne 
cadrul celei de a III-a 

a popularei competiții de 
„Cupa tineretului".

CAMPIONATELE DE ȘAH
în 

ra a 
diție 
national masculin de șah.

In prima rundă a fost decisă 
o singură partidă : Biricscu l-a 
învins pe Ott. Partidele Ilijin 
— Pavlov, Voiculescu — Ciocâl- 
tea. Stoica — Gheorghiu și 
Ghindă — Stanciu au fost re
mize. S-au întrerupt întîlnirile 
Bondoc — Șubă, Ungureanu — 
Kertesz și Botez — Radovici.

sala „Modex“ din Timișoa- 
început cea de a 40-a e- 
a finalei campionatului

Sîmbătă, la Piatra Neamț, în
cep întrecerea și șahistele. Prin
tre concurente se numără actu
ala deținătoare a titlului Elisa- 
beta Polihroniade, maestrele in
ternaționale Margareta Teodo- 
rescu, Margareta Mureșan, Mar
gareta Perevoznic, cărora li se 
adaugă maestrele Lia Bogdan, 
Eleonora Gogâlea, Elena Rădu
canu ș.a.
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ACTUALITĂȚI
• La Craiova s-a disputat par

tida restantă din cadrul camplo- 
dintre 

Steaua, 
sportivilor 

9,-10, —8).

natului masculin de volei 
echipele Universitatea șl 
Victoria a revenit 
oaspeți cu 3—1 (—9,
S-au remarcat Bartha și Pop dc 
la învingători, respectiv Stolan. 
(C. GURGUI — c:
• După 7 etape, ___

Diviziei A au următoarea 
rație :

respectiv
coresp.).

, clasamentele 
eonfigu-

FEMININ
Penicilina Iași 
Dinamo
I.E.F.S.
,,U“ Craiova 
Rapid
C.S.U. Galati 
Farul
„U“ Timișoara 
Știința Bacău 
Maratex B. Mare 
Ceahlăul P. N. 
C.S.M. Sibiu

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
4
4
4
3
3
2
2
2
0

0 
1
2
3
3
3
4
4
5
5
5
7

DIN VOLEI
MASCULIN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8,
9.

10.
11.

Bacău
0
2
1
3
0

3 4
3 4
3 4
2 5

7
5
5
4
6

21: 0 
17:11 
15: 5 
13:16 
18: 2 
13:14 
13:16 
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12. Petrolul pi.
• Partida restantă _____  ___

pele masculine Explorări B. Ma
re și Steaua a fost reprogramată 
pentru data de 1 decembrie.
• Ieri în sala Dinamo din Ca

pitală s-a disputat cel de al doi
lea meci amical dintre formațiile 
masculine Dinamo șl Levski 
Spartak Sofia. Scor 3—0 (12. 11, 11) 
în favoarea voleibaliștilor bucu- 
reșteni.

IN MEDIUL RURAL
de Pădure, Măgureni), și Bu
zău — aproape 15 000 de parti
cipant! : Nehoiu (200), Merei 
(300), Vîlcelele (240), Stilpu, Va
dul Pași, Ziduri, Pătîrlagele, 
Pogoanele, Beceni, Vernești ș.a.

Evident startul este promiță
tor. Competiția care urmărește 
dezvoltarea armonioasă fizică și 
morală, întărirea sănătății și 
călirea fizică, ridicarea capaci
tății de muncă a tinerilor, are 
toate premisele să cuprindă șî 
în mediul rural un număr mare 
de participanți. Succes ! (M. FR.)

(Urmare din pag. 1)

Ianusevici și Lizi Varga tulbu
ră atmosfera. Au adus cite o 
floare, de la Constanta, pentru 
soții lor. Dar e deja 10,30 și 
ele se îndreaptă spre stadion.

Ora 12,05. Băieții s-au urcat 
în autobuz. Irimescu se întoar- 
ce_ spre mijlocul mașinii : „Nu 
mă interesează scorul. Vreau 
să le marcăm francezilor cîteva 
eseuri. Dacă se poate, cu unul 
mai mult decît vor marca ei !” 
Iancu Băcioiu se încruntă. își 
adună in el puterile. Uneori, 
primăvara și toamna, duminică 
seara, se duce pe la Murfatlar, 
sau la Peștera, sau la Techir- 
ghiol. Iși consumă acolo sur
plusul de energie de după me
ciul de rugby, de dimineață, în 
aprige lupte tătărăști. unde pre
miul învingătorului este un 
batal întreg. Iancu a luat 
de multe ori batalul, dar astă- 
seară, după meciul cu Franța,

AU FOST, ÎNTR-ADEVĂR, ALTCEVA
indiferent de scor, e sigur că 
l-ar învinge și un copilandru 
de 14 ani...

Ora 13,30. Potcoava din Giu- 
lești se umple. Au venit la 

. meci și bulgarii de la Cerno 
More Varna, și Boris Varankin, 
antrenorul federal al Uniunii 
Sovietice, și cehoslovacii de la 
T. J. Praga- Au venit să în
vețe din confruntarea a două 
mari echipe secretele adevăra
tei arte a rugbyului. Sau cum 
ar putea fi învinsă reprezenta
tiva unei țări în care 
1507 cluburi, cu 134 000 
cători (fără campionatul 
și în care bunicul, tatăl 
potul fac parte, uneori, 
ceeași echipă.

Ora 14,55. Francezii nu sînt 
invulnerabili ! 
gheata : de

Ora 15,30. 
cunde după 
lui, Valeriu 
cet reporterului, ca pentru sine.

există 
de ju- 
școlar) 
și nc- 
din a-

Bucos sparge 
la 0—12, la 3—12. 
La exact 25 de se- 
terminarea meciu- 
Irimescu spune în-

TURNEELE FINALE ALE CAMPIONATULUI DE POLO
(Urmare din pag. 1)

minică, echipa feroviară are un 
avans de două 
sament :
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Ca și în derbyurile_______
re. în. care de fiecare dată fiind 
condusă a reușit să egaleze în 
ultima repriză, echipa rapidistă 
a dovedit și de această dată că 
știe să pregătească mai bine 
ca adversara sa partidele deci
sive. Poloiștii feroviari au me
ritul de a se fi concentrat Ia

maximum, dind dovadă de o 
mare putere de luptă, calm și 
hotărîre în momentele decisive, 
ceea ce a fost determinant în 
obținerea succesului meritat. Nu 
este mai puțin adevărat însă 
că, pentru a face fată unor 
atacuri viguroase ale sportivilor 
dinamoviști, apărătorii au re
curs adesea la mijloace nere
gulamentare de deposedare a 
adversarului, unele sancționate 
de arbitrul întîlnirii. altele tre
cute cu vederea. Or pentru a-și 
întări poziția în clasament și a 
face față asaltului pe care di- 
namoviștii cu siguranță îl vor 
încerca în ultimele_două parti
de directe. Cornel 
Schervan. Nicolae 
mai buni oameni 
rilor în meciul la 
rim) și coechipierii lor vor tre
bui să-și corecteze maniera de 
joc în defensivă, pe care un 
arbitru mai sever nu ar îngă- 
dui-o.

Dinamo, ca și în alte jocuri 
cu Rapid, a greșit din nou ne- 
permis de mult pentru o echi
pă care vizează, cu șanse apre
ciabile în acest sezon. „Cupa 
cupelor". A greșit ratînd situa
ții clare de gol și, în același 
timp, pentru că jucătorii săi au 
insistat să acționeze cu centru

Rusu, Adrian
Olac (cei 

ai învingăto- 
care ne refe-

fix (pe rînd. Rus, Nastasiu, 
Popescu), cînd era evident că 
tactica aleasă nu are șanse de 
reușită în condițiile amintite 
mai sus. A justifica înfrîngerea 
prin unele greșeli de arbitraj 
și a nu înțelege că lipsa de 
calm, de totală concentrare în 
fazele de atac au dus la acest 
eșec ar însemna o gravă eroa
re din partea elevilor lui A. 
Grințescu. Oricum Zamfirescu, 
Nastasiu, Răducanu, Spînu (care 
nu au strălucit în acest meci), 
ea și ceilalți poloiști dinamo- 
viști vor trebui să se pregă
tească mult mai atent, convinși 
fiind că. la Sibenik, în turneul 
final al „Cupei cupelor”, ii aș
teaptă partide mult mai dificile 
decît cea cu Rapid.

Rezultatele din primul tur al 
turneului pentru loc. 5—8 des
fășurate la Oradea : Progresul 
Buc. — Rapid Arad 10—4 (2—1, 
3—0, 4—1, 1—2) ; Crișul — " 
greșul Or. 7—7 (3—2, 0—0, 
2—3) ; Crișul — Rapid 
(3—1, 2—1, 2—1, 0—0) ; 
greșul Buc. — Progresul 
5—4 (0—0, 2—0, 2—1, 1—3) ;
Progresul Or. — Rapid 5—4 
(1—2, 4—0, 0—0, 0—2) ; Crișul 
— Progresul Buc. 7—6 (0—1,
1—1, 3—2, 3—2).

Pro-
2—2,
7—3 
Pro- 

Or.

Or.

• LA ȘCOALA GENERALA 
NR. 11 din Galați, cea mai ma
re din oraș, cu peste 2 600 de 
elevi, a început construirea u- 
nei săli de sport, care va pu
tea găzdui și jocuri de baschet, 
handbal și volei. • S-A RE
DESCHIS LA SIBIU Patinoarul 
tineretului. Aflat în custodia 
uteciștllor, patinoarul artificial 
a fost renovat în timpul sezo
nului călduros, printre lucră
rile efectuate fiind și îmbunătă
țirea sistemului de iluminat o 
FAZA MUNICIPALĂ a „Cro
sului de toamnă", la Giurgiu, 
a atras în concursul disputat 
pe Bd. Republicii aproape 500 
de elevi. Printre câștigători s-au 
numărat Lldia Păunescu (Șc. 
gen. 3). Ștefania Bernard (Lie. 
nr. 1), Elena Zamfir (Lie. pe
dagogic), Gh. Ioniță (Șc. gen. 
Slobozia), R. Stăndulescu (Lie. 
nr. 1) și M. Pănoiu (Lie. nr. 2) 
• IN CAPITALA, pe lingă Șc. 
gen. nr 3 de pe Bd. N. Titules-

cu, a luat ființă asociația spor
tivă „Delfinul". ■■ ■ - 
Iată pe natație 
DE STUDENȚI 
încadrați în la 
de facultăți și secții, au parti
cipat la „Cupa bobocilor" la 
fotbal. Trofeul a fost cîștigat 
de echipa Facultății de Silvi
cultură, care a întrecut în fina
lă, cu 2—0, formația Secției 
mașini-unelte din cadrul Fa
cultății T.C.M. • LA JOITA 
(jud. Ilfov), singura localitate 
rurală din țară unde se prac
tică la nivel de. performanță 
tirul cu arma de vînătoare, s-a 
disputat „Trofeul Ilfov" la ta
lere. S-au evidențiat juniorul 
Al. Florian și seniorul I. Ioni-

unitate profi
ți polo • 236 

BRAȘOVENI, 
reprezentative

singurul gînd care l-a fulgerat 
după marea victorie : „Cit de 
mult au puiul să rabde băieții 
ăștia de Ia noi ! 1” Se gindea 
la perioada de pregătire cînd 
— spune ei — „făceam aproape 
un maraton pe zi, băieții urcau 
și coborau in fugă pantele, din 
piatră în piatră, trăgeau cu ze
cile de minute la jugul apara
tului pentru dezvoltarea forței 
de împingere a grămezii”.

Ora 16. Nu vom insista a- 
supra torentului dc întrebări 
puse lui Irimescu de către 
Didier Beaune, de la radio 
Monte Carlo, pentru lămurirea 
„miracolului" ; nici asupra cu
vintelor de felicitare spuse bă
ieților noștri de către Marcel 
Laurent, vicepreședinte al Fe
derației franceze de rugby : 
„Ați fost mai buni !...“ Nici a- 
supra tăcerii din cabina nr- 4, 
a francezilor, nici asupra refu
zului blondului Rives, medic și 
pianist pasionat, de a cînta sea
ra. la banchet: „Scuzați-mă_, 
acum n-am nici un chef. Mă 
gindesc doar : cum a fost posi
bil ? !” ; nici asupra lacrimilor 
lui Paraschiv care, la 22 de ani. 
a jucat în formația care a bătut 
echipa Franței. Nu vom insista, 
deși toate acestea subliniază ce 
a însemnat, în primă instanță, 
victoria asupra celui mai buri 
„XV" francez din ultimii 10 ani. 
Vom nota doar un număr de 
taxi : 8-B-1772. Spunea șoferul 
necunoscut : „Au fost formida
bili ! Ce să vă zic ? Am dat 
multi bani în viața mea la fot
bal, dar ce am văzut azi la 
fugby nu mi-a fost dat să 
văd..." „Mergeți des la rugby ?” 
— Da de unde ! A fost prima 
oară cind am văzut un meci de 
rugby !...

FINALA CALIFICĂRILOR 
LA TENIS DE MASĂ

De astăzi și pînă duminică, 
la Hunedoara au loc întrecerile 
fazei I finale a Campionatelor 
republicane (individuale) de 
tenis de masă pentru seniori. 
Dintre sportivii prezenți la 
start, primii 16 clasați (atît la 
fete cît și la băieți) se vor ca
lifica, alături de jucătorii de 
categoria I și maeștri ai spor
tului. la turneul final progra
mat la Cluj-Napoca între 27 și 
29 decembrie.

Că • LA EDIȚIA A V-A a 
competiției de trîntă „Voinicii 
Bărăganului", care a avut loc 
la Slobozia, au fost prezente 
20 de asociații sportive sătești. 
S-au remarcat în mod deose
bit tinerii din Dorobanțu, Cio
cănești și Vărăști • DUMINI
CA, LA COMPLEXUL SPOR
TIV DELTA DIN TULCEA, 330 
de tineri, din cele 16 centre de 
selecție din județ, s-au întrecut 
intr-un trial la atletism, caiac- 
canoe, lupte, box și volei • 
IN TURUL CAMPIONATULUI 
de fo-tbal al liceelor din Urzi- 
ceni (jud. Ilfov) pe primul loc 
s-a clasat „11“-le Liceului de 
construcții • LA A.S. ZIM
BRII, care funcționează pe ltn-
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■ ie după 
Win și 
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re- 
jri. Merg
■ razînd o 
In spune 
I păstrat 
luminică, 
p, feno- 
I Eu, du
lii t. dbpul 
lat tum- 
I rușine. 
I și spun 
lorie ro- 
fle de e- 
I știu de 
t și „ne- 
iim sînt, 
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li, atit de 
i său pi-

ar tre- 
o placă

După cum cred că nimic 
nu se poate analiza — pate
tic dar și serios — fără a 
ține seamă de acest „spirit 
al debutantului" care mi se 
pare că a contaminat în
treaga echipă ; toți — pînă 
la Bucos și Nica — jucau 
pentru prima oară în „na
țională", toți păreau despo
vărați de înfrîngerile trecu
te, toți jucau — ca și Iri- 
mescu — „meciul vieții”, toți 
placau, „spărgeau”, munceau 
cu o energie de început a 
lumii, toți debutau cu acea 
credință sacră că la 0—12 
nimic nu e pierdut, toți pur
tau pe chip acea „nebunie” 
de surîs cu care Murariu s-a 
întors spre noi, din adîncul 
celui de-al doilea eseu, de 
departe, parcă de la Mara
ton, vestindu-ne că a mar
cat !

I
I

MECIURILE AMICALE
V»

IN ACEASTĂ PERIOADĂ-NU POT

„RECOMANDĂRILE LOTULUI DI
| DUPĂ MECIUL DE LA TIMIȘOARA

Înlocui pregătirea temeinică"
..consideră vicepreședintele F. R. F, ștefan Covaci

roTfiâ-

Era 11—12 și cu 
urechile mele am 
auzit crainicul fran
cez de la radio stri- 
gind : „O la, la, 
românii sînt dez- 
lănțuiți și am im
presia că nimic 
nu-i poate opri !". 
„Ces diables de 
roumains" — a mai 

dinsul, cu deajuns

B — și cam 
Bem in a- 
Bn exem- 
Bși același 
B îndoiesc 
B?a multo- 
fistenți la 
li, de ati- 
I noi, aici, 
I Ceea ce 
lacejiia in 
lis și pră- 
tic morală 
le fiecare, 
la mai in- 
I cind fa- 
I suport — 
K joc de- 
linte, din- 
Lroasă su
ină săptă- 
laici scuze 
libur prin 
I utopie — 
Ide ce să 
Mș^em cu- 
Fsferturi"... 
I realizată, 
luvinte, la 
L mai pu- 
I a aparți- 
[’, cit „grâ
ului” (ului- 
t „atacului 
la lui Gro-

strigat 
fair-play, la al treilea eseu, 
in timp ce Groman și Mu- 
reșan, în cea mai senzațio
nală transmisie a lor, nu 
mai aveau cuvinte, ci doar 
lacrimi de fericire, gituite, 
strivite în sufocare... Fran
țuzul, firește, mai avea vo
cabular, așteptînd o „răs
turnare", deși — vorba lui 
in minutul 77 — „românii 
merită de o sută de ori a- 
ceastă victorie". Ca în mi
nutul 78 să accepte că 
„România nu e Australia, și 
ceea ce am trăit aici, n-a 
fost o plimbare"... N-a fost 
o plimbare ? Conducătorul 
tehnic francez, intervievat 
chiar la două minute după 
încheiere, zicea mult mai 
sumbru ; el zicea „am pri
mit o necesară lecție de 
militate care ne va aduce 
picioarele pe pămînt...”

Pentru că nu văd de 
aș putea avea mai multe 
vinte decit crainicii noștri, 
îmi trag sufletul doar pen
tru ă vă murmură că acest 
triumf, care ne-a dus fru
mos cu capul pină-n nori, 
n-are rost să ne ia, nici 
nouă, picioarele de pe pă
mînt...

BELPHEGOR

VUIN — Timișoara

Sub acest 
și aprecierile

repre- 
aspect, 

care

in- 
ti-

fi 
ale 
în-

viitoare a echipei 
cărei prim și prin-

Una dintre marile ratări ale lut Radu II. 
Foto : Branco

Ce am văzut miercuri la 
Timișoara ? în primul rind, 
un public entuziast și cu ade
vărat iubitor de 
umplut Jribunele 
dion.

[ POATE VENI
ig. 1)

Iferic unde 
[menea, im- 
urățire, co- 
pr laterale, 
le din Po- 
ă hotqtori- 
n), au'fost 

înfățișîn- 
impecabilă. 
-ase in cir- 
pante pen- 
București, 

5 cablu, arc 
mai multe 

de produc- 
ce s-au 

la ex- 
|i întreprin- 
I. loan Fur- 
Llui Nicolae 
[sportului, a 
[prize și a- 
Ichiriat ma- 
[nt, în Po- 
saia și, ceea 
re și cursuri 

pentru tu-

losit integral traseul dc sub te
leferic (între stațiile de plecare 
și sosire) deoarece s-au făcut 
curățiri de pietre și de rădă
cini. s-au amenajat tuburi de 
canalizare pentru evacuarea a- 
pelor etc.

La Muntele Mic telescaunul a 
intrat efectiv în funcțiune și 
așteaptă primii schiori, ca și 
la Bâlea, de altfel, unde tele- 
cabina asigură, încă de pe a- 
cum, o frecvență 
sportivă deosebită.

Și la Sinaia sînt 
dat în funcțiune 
din Valea Dorului 
care împreună cu teleschiul a- 
propiat oferă cadrul organizat 
și intensiv al unei pregătiri 
timpurii, ca și o prelungire a 
sezonului de schi pînă în luna 
iunie.

Iată, deci, că acolo unde gos
podarii își fac vara sanie, dar... 
și pîrtii și instalații, sînt toate 
condițiile ca lucrurile să 
meargă bine.

turistică și

noutăți. S-a 
telescaunul 
(Cota 2000)

I
I
I
I
I
I
I
I
I

fotbal care a 
marelui sta- 

Repetăm aprecierea că 
alegerea orașului de pe Bega 
s-a dovedit excelentă. gazda 
partidei dintre selecționatele 
secunde ale României și R. F. 
Germania dovedindu-se 
înălțime sub toate 
(public, organizare, 
etc.) și nu credem 
o greșeală dacă și ; 
primei reprezentative 
credințate Timișoarei.

Am văzut o „deschidere" 
teresantă, între echipele de 
neret ale Banatului și Voivo- 
dinei, o întrecere vie, de mare 
angajare. Jocul a remarcat, 
dintre tinerele elemente ale 
gazdelor, pe Caraivan, Volaru, 
Leac și Giurgiu. Organizatorii 
ne spuneau că doresc să con
tinue asemenea perfectări de 
jocuri, ceea ce n-ar fi deloc 
rău pentru rodarea fotbaliștilor 
tineri, pentru posibilitatea lor 
de a căpăta o experiență a 
meciurilor internaționale. Am 
mai văzut la Timișoara, în 
pauza jocului-vedetă, o mult 
gustată de public „întrecere • a 
penaltyurilor". Ia care au fost 
invitați (altă idee bună) pi
tici de Ia echipe din comunele 
dimprejurul Timișoarei.

La Timișoara. în fata selec
ționatei reprezentînd fotbalul 
deținător al titlului mondial, 
echipa noastră secundă a pre
zentat un „11“ de începere cu 
numai cinci dintre jucătorii 
aliniați în precedenta partidă, 
cu echipa, similară a Ungariei : 
Iordache, Vigu, Ștefănescu, 
Moldovan I, Dănilă. Au lipsit 
(din pricina meciului Sportu
lui studențesc la Reșița sau al 
accidentărilor) Tănăscscu. Ciu- 
garin, Grigore, Dobrău, O. Io- 
nescu, Roznai. Față de lotul 
inițial convocat, s-au mai pro
dus alte două indisponibilități 
— Marcu și Manea (Rapid) — 
accidentați în etapa de dumi
nică. Amintim toate 
pentru că, realmente, 
irea lotului și, mai departe, a 
formației 
înfruntat 
lor. s-a 
veze un 
o egalitate 
adversare, rezultat util pentru

la 
aspectele 
ambiantă 
că ar 
jocuri 
ar fi

acestea 
alcătu-

titulare a avut de 
dificultăți. în ciuda 

reușit să se definiti- 
„11“ care a obținut 

în fața valoroasei

in toți anii, 
a instala- 

i. în sezonul 
mtea fi fo-

ODIHNĂ, CURĂ BALNEARA Șl EXCURSII
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nume- 
teă. Re- 
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de cros 
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Con- 
acătușul 
și, res- 

M Zodi- 
3ALIȘT1 
it zilele 
. în s<la 

Nume- 
las plă- 
icul ve- 
Timișoa- 
limbolia. 
10—15.

?. Sirio- 
Ebălată, 
. Mora- 
Topols- 
iostin și

$

Și în luna noiembrie puteți petrece un concediu recon
fortant in stațiunile balneoclimaterice din țară I

Hoteluri și vile încălzite, restaurante și pensiuni moderne, 
tratamente eficiente, personal medical de specialitate, nu
meroase și variate mijloace de agrement, iată numai oîteva 
din argumentele care pot face cît mai agreabil concediul 
dv. in această perioadă a anului.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM Șl ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI vă reco
mandă următoarele stațiuni balneoclimaterice :

Pentru odihnă : Sinaia, Predeal, Poiana Brașov, Balva- 
nyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, Lacul Roșu, Păltiniș, Stîna 
de Vale, Tușnad.

Pentru cură balneară : Borsec, Călimănești, Căciulata, 
Geoagiu, Herculane, Malnaș, Pucioasa, Sovata, Slănic Pra
hova, Slănic Moldova, Sîngeorz, Tușnad, Eforie Nord și 
Mangalia.

Posesorii biletelor beneficiază de importante reduceri de 
tarife la cazare, masă și transport pe CFR și ITA.

In aceste stațiuni, precum și în alte localități sau zone 
pitorești din țară OJT-urile și ITHR București organizează 
excursii pe diferite perioade, după preferințele solicitanților.

PUBLITURISM

activitatea 
secunde, al 
cipal obiectiv rămine testarea 
elementelor susceptibile de a 
intra ulterior in prima repre
zentativă, 
formulăm 
urmează.

Dintre cei 14 jucători utili
zați de către antrenorii Const. 
Cernăianu și I. Voica, cel care 
s-a impus în mod deosebit, pe 
durata întregii partide, a fost 
Kun II. Orădeanul, care evo
luează pe postul care îi con
vine foarte mult (mijlocaș 
stingă ofensiv), are o formă 
bună și indepiinește mult mai 
bine ca în trecut și sarcina 
defensivă a poziției lui în echi
pă. Vigu a arătat cunoscuta-i 
siguranță in postul în care 
deține o specializare eertă, 
după cum cuplul fundașilor 
centrali timișoreni Păltinișan — 
Mehedinții a mai 
din terenul pierdut 
perioadă de timp, 
randament constant, 
și activ a fost Romilă ; 
cu a dat vivacitate și 
atacului. Moldovan I. 
Radu II și Ștefănescu 
credem. ' demni de ’ 
pe mai- departe în cadrul-unei 
selecționate care și-a dovedit, 
cel puțin în perioada de cînd 
a fost reînființată, utilitatea. 
Fapt care s-ar putea constata 
chiar din alcătuirea lotului A 
pentru apropiatul meci cu Bul
garia.

recuperat 
in ultima 
printr-un 
Combativ 

Petres- 
aplomb 
Dănilă, 
rămîn, 

observație

Eftimie IONESCU

în calitatea 
ședințe al F. 
responsabil al 
reprezentative, 
s-a aflat, zilele trecute, la Ti
mișoara, unde așa cum se știe, 
selecționate B a României a 
evoluat, miercuri, în compania 
formației similare a R. F. Ger
mania. S-a înapoiat, ieri, sa
tisfăcut, în genere, de compor
tarea jucătorilor noștri — recu
noscută fiind valoarea parte
nerului de întrecere — dar, pe 
undeva, ascundea și o nemulțu
mire. Ne-a mărturisit-o în cele 
din urmă : „Rezultatul meciului 
a contat, desigur, și el chiar 
dacă a fost vorba de un joc 
amical. M-a preocupat, însă, și 
aspectul selecției pentru o e- 
ventuală completare a lotului în 
vederea meciului cu Bulgaria, 
din „Cupa Balcanică". Consta
tăm însă că, în ansamblu, pre
gătirea jucătorilor 
necorespunzătoare”.

— Ce credeți 
întreprins ?

— Se impune să 
mai multă hotărîre, 
măsurile luate în direcția per
fecționării procesului de. instru- 
ire-antrenament. cu accent pe 
pregătirea fizică, deficitară la 
toate divizionarele A.

— Ultimele etape de cam
pionat nu arată o ameliora
re la echipele noastre...

— Absolut de acord și aceas
ta întrucât divizionarele A nu 
se arată dispuse să treacă h'<5- 
tărîte la treabă. A fost difu
zat, cum se știe, un nou ciclu 
săptămânal de pregătire pentru 
toate echipele care l-au efec
tuat intocmai . doar atîta timp 
cît au fost controlate dc an
trenorii federali. Apoi, respon
sabilii tehnici ai divizionarelor 
A au considerat, cu de la ei 
putere, că este bine să-l Înlo
cuiască cu meciuri amicale dis
putate la mijloc de săptămână. 
A avut de jucat, de pildă, 
U.T.A. meciul oficial, la Cra
iova, echipa a plecat din Arad 
marți și s-a oprit la Drobeta 
Tr. Severin pentru așa-zisul joc 
de verificare. Astfel de „halte", 
între orașul de reședință și cel 
de destinație, au mai efectuat, 
în ultimul timp, Universitatea 
Craiova (la Piatra Neamț), Pro
gresul (la Rm. 'Vilcea), Jiul (la 
Suceava — miercuri ; la Boto
șani — vineri) ea să mă o- 
presc doar la exemplele cele 
mai proaspete. Alte, divizionare 
A au obiceiul deplasărilor 
scurte, de O zi, treeîndu-și în 
dreptul lor — ca și celelalte — 
același nedorit „beneficiu" ; e-

sa, de vicepre- 
R. Fotbal și de 
echipelor noastre 

Ștefan Covaci,

fruntași e

că trebuie

Dunem. cu 
în aplicare

fort risipit în zadar, întrucît, în 
cele mai multe din cazuri, stimu
lată de publicul său local, echipa 
adversă (o divizionară B sau C) 
își dorește o victorie de „pres
tigiu", angrenînd divizionara A 
într-o luptă aspră pentru rezul
tat. Oricare ar fi însă scorul 
amicalului, tot pierdere de 
timp se numește, deoarece ra
țiunea pentru care a fost con
tractat — joc de verificare și 
omogenizare — nu se realizează 
deloc, la aceasta adăugîndu-se, 
deseori, și atît de neplăcutele 
accidentări.

— Cind sînt utile, după 
părerea dv, jocurile amicale?

— în perioadele precompeti- 
ționale, cînd se pune accentul 
pe omogenizarea formațiilor a- 
flate înaintea startului divizio
nar. Așa se procedează, dealt
fel, în fotbalul de peste hotare, 
unde echipele primului eșalon 
nu susțin meciuri amicale în 
mijlocul săptămânii. în timpul 
campionatului, recomandabile 
sînt doar jocurile-școală cu 
propriile echipe de juniori.

— înțelegem, deci, că F.R. 
Fotbal va pune capăt unor 
asemenea practici...

— în cel mai scurt timp. Ar 
fi, însă, bine ca chiar echipele 
divizionare, mai precis condu
cerile lor, să renunțe Ia intere
sele mărunte, care nu țintesc 
mai departe de... următorul 
meci din campionat, în favoa
rea interesului general, ridica
rea sportului cu balonul rotund 
din țara noastră la standardul 
internațional, printr-o pregătire 
științifică, temeinică.

Gheorghe NICOLAESCU

ACTUALITĂȚI
• DUMINICA, JOC DE DIVI

ZIA A IN GIULEȘTI. Partida 
Rapid — F.C.M. Reșița, progra
mată inițial pe stadionul Repu
blicii, se va juca duminică pe 
stadionul Giulești, cu începere 
de la ora 14. In deschidere, va 
avea loc întîlnirea dintre forma
țiile de juniori ale celor două 
cluburi.
• TRAGEREA LA SORTI A 

„ȘAISPREZECIMILOR" CUPEI 
ROMÂNIEI. Marți 23 noiembrie, 
la ora 13, la sediul federației de 
specialitate, va avea loc tragerea 
la sorți a „șaisprezecimilor" Cu
pei României. Pentru aceasta sînt 
convocați delegații echipelor cali
ficate cit si reprezentanții echi
pelor divizionare A, care vor in
tra acum în întrecere. F.R.F. a 
stabilit ca jocurile respective să 
se desfășoare în ziua de 8 de
cembrie. Următoarele faze ale 
Cupei vor avea loc în sezonul de 
primăvară.

BREVIAR AL DIVIZIEI C
în Divizia C, după 12 etape 

a. mai rămas o singură echipă 
neînvinsă, C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin, fruntașa seriei a Vil-a, 
cu 19 p (7 meciuri cîștigate și 
5 rezultate egale) • Cele mai 
multe puncte (20) le-a obținut 
pînă acum Muscelul Cîmpulung, 
care conduce în seria a Vl-a 
de șapte etape consecutiv • 
Carpați Sinaia deține un re
cord : de 12 etape se află în 
fruntea seriei a IlI-a • Fosta 
divizionară B Viitorul Vaslui, 
lidera seriei a II-a timp de cinci 
etape, ocupă acum locul 5 cu 
17 p • Seriile campionatului' în 
care se dă o luptă pasionantă 
pentru locul I sînt : a II-a (pro
tagoniste : Chimia Mărășești, E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej, 
Constructorul Iași, Petrolul Moi- 
nești și Viitorul Vaslui), a IV-a 
(Progresul și Chimia Brăila și 
S. C. Tulcea), a VIII-a (Mine
rul Moldova Nouă, Minerul 
Anina, Metalul Oțelul Roșu și

Vulturii Textila Lugoj) și a 
XlI-a (Știința Petroșani, Gaz 
metan Mediaș și Minerul Ghe- 
lar) • Cite o înfringere au C.S. 
Botoșani (seria I), Automeca- 
nica, T.M.B. și Autobuzul — 
toate din București (V), Musce
lul Cimpulung, Metalul Mija și 
Petrolul Tirgoviște (VI), Mine
rul Motru (VII), înfrățirea Ora
dea — fruntașă de 11 etape 
(IX) și I.C.I.M. Brașov (XII) 
• în cele 12 etape s-au în
scris 3113 goluri, cele ‘ 
multe în seria a VIII-a: 
cele mai puține în seria 
Xl-a : 193 • Pentru „16”-imile 
„Cupei României" s-au califi
cat divizionarele C : Dierna Or
șova, I.C.I.M. Brașov, Construc
torul Alba Iulia, Cetatea Tg. 
Neamț, Progresul Corabia, C.S. 
Botoșani și Minerul Motru • 
în etapa a XlI-a, Olimpia Giur
giu (seria a V-a) a obținut pri
mul ei punct în acest campio
nat, fiind singura din cele 196

mai
295,

a

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA LOTO 2 

21 NOIEMBRIE 1976

s TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO — 23 NOIEMBRIE 1976

Prsocurați-vă din vreme biletele !

• Ca drept urmare a acordării 
de ciștiiguri suplimentare la seriile 
de Loz în plie puse recent în vîn- 
zare, alți și alți particdpanți își 
înscriu numele pe listele cîștlgă- 
torilor.

Iată suficiente motive de a vă 
procura lozuri în plic din agen
țiile Loto-Pronosport. tonete. ma
gazinele comerțului de stat și ale 
cooperației de consum ș.a.

Numai cine joacă, poate cîști- 
ga !

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 12 NOIEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I : Cat. 1 : J va
riantă 10% (autoturism 
1300) ; cat. 2 : 2,85 a 16.288_ . .... ...

a
3 : 8,45 a 5.494 lei ; cat. 
2.822 lei ; cat. 5 : 64,75 
cat. 6 : 117,05 a 397 lei.

Report la categoria 1 
EXTRAGEREA a II-a

Dacia 
lei ; cat. 
: 16,45 a 
717 lei ;

7.372 lei. 
______________  _ _ Cat. A :

1 variantă 10% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. B : 3 variante 10% a 
14.087 lei ; cat. C : 5.50 a 7.684 lei ; 
cat. D : 10,15 a 4.164 lei ; cat. E : 
69,55 a 608 lei ; cat. F : 164,95 a 
256 lei.

Report la categoria A : 76.432 lei. 
AMBELE EXTRAGERI : Catego

ria X : 1.471,45 a 100 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

revenit participanților MTHAIL 
IOBAGEL din Cluj-Napoca (la ca
tegoria 1) Și MIRCEA SERAFIM 
din București (la categoria A).

de echipe cu o zestre așa să
racă. De altfel, Olimpia este o 
cenușăreasă pe plan local, unde 
toată atenția se îndreaptă spre 
divizionara B F.C.M. Giurgiu, 
Olimpia nu are antrenor și, 
după cum ne-a relatat cores
pondentul nostru din localitate, 
cîteodată se deplasează cu un 
lot de nici 12 jucători • Meciul 
Recolta Stoicănești — Petrolul 
Tirgoviște, din etapa trecută, nu 
s-a disputat, deoarece cu câteva 
zile înaintea partidei a decedat 
antrenorul 
profesorul Toader Pițigoi 
Duminică, 
bucureștene, 
T.M.B. (0—0), 
(Străjeru și, respectiv, Plopea- 
nu) au apărat excelent. în 
schimb, arbitrul A. Manea (Con
stanța) n-a fost la înălțime, 
prin unele decizii luate dez- 
avantajînd ambele formații. El 
a dat trei cartonașe galbene, 
dar pe foaie a trecut doar... 
unul (!) • Metalosport Galați 
(locul 15 în seria a IlI-a, cu 6 
p), formație aparținînd de La
minorul de tablă, este lăsată în 
voia soartei : n-are antrenor, e- 
chipament corespunzător • Sus
ținătorii echipei nou promovate 
în seria a V-a, Abatorul Bucu
rești. sînt certați cu... fair-play- 
ul. în meciul de duminică, cu 
Șoimii TAROM, de pildă, își 
„încurajau" echipa cu... huidu
ieli • U.P.A. Sibiu este una 
dintre cele mai tinere formații, 
media de vîrstă a jucătorilor 
fiind sub 22 de ani. Aron. St. 
Popa și Drasser au cîte 20 de 
ani și se numără printre cei 
mai buni. La Inter Sibiu joacă, 
credem, mezinul întregului cam
pionat : Gh. Biriș — 15 ani • 
Jucătorii de la Progresul Co
rabia, în meciul de la Roșiorii 
de Vede, cu ROVA, au primit 
6 cartonașe galbene.

T. RABȘAN

formației Recolta,

în derby-ul seriei 
Autobuzul — 

ambii portari



20 DE PUNCTE IN CUPA CUPELOR LA BASCHET Balcaniada de scrimă

UN AVANS PREȚIOS PENTRU STEAUA,
DAR NU Șl GARANȚIA CALIFICĂRII

învingătoare

Elizur Tel Aviv
du-ne pe faptul că 
echipa Beșiktas are 
totuși o valoare 
bună, pe care o 
poate fructifica la 
maximum în con
dițiile unui meci 
pe teren propriu. 
De altfel, cupele 
europene sînt com
petiții în cadrul 
cărora recuperarea 
unor handicapuri 
de 18. 20 și chiar 
mai multe puncte 
nu mai constituie 
de multă vreme 
surprize. Astfel de 
cazuri s-au ivit 
chiar în ediția 
precedentă : Inno
centi Milan — Es- 
tudiantes Madrid

Echipa feminina Rapid

In deplasare: 9î 82 cu
Miercuri a fost o zi favorabi

lă echipelor românești partici
pante la competițiile internațio
nale de baschet inter-cluburi. 
în Capitală in Cupa cupelor — 
Steaua a dispus cu 77—57 de 
Beșiktas Istanbul, iar la Tel 
Aviv formația feminină Rapid 
București a învins — în cadrul 
Cupei „Liiiana Ronchetti" — cu 
97—82 (45—40) echipa Elizur, a- 
sigurindu-și — practic — pro
movarea într-una din grupele 
sferturilor de finală, deoarece 
este greu de presupus câ în 
întîlnirea retur (24 noiembrie, 
in sala Giulești) victoria va 
scăpa feroviarelor.

Dar, revenind la baschetba- 
liștii de la Steaua, trebuie spus 
că, deși nu au practicat un joc 
de înaltă clasă, ei au reușit să 
se detașeze și să obțină un a- 
vans prețios grație faptului că 
au ținut permanent sub presiu
ne „5“-ul advers, obligîndu-1 ca 
în final să cedeze. Un fapt îm
bucurător : remarcabila evoluție 
a lui Neagu (2,04 m). Introdus 
în teren cu curaj, la momentul 
oportun, el a reușit să-i contra
careze pe Tosun și Durusel, 
care dominau panourile. Ne-au 
mai plăcut D. Dumitru, care a 
contribuit — poate chiar deci
siv — la distanțarea steliștilor, 
Savu și Cernat, ultimului repro- 
șîndu-i însă lipsa de nerv și 
de eficacitate din prima repri
ză. Sub așteptări Oczelak și 
Tarău care sperăm să-și revină 
pînă săptămînă viitoare (24 no
iembrie) cînd Steaua va susține 
la Istanbul partida revanșă. în 
perspectivă, o dispută sportivă 
dificilă pentru bucureșteni. Cele 
20 de puncte acumulate nu re
prezintă o „poliță de asigurare" 
pentru calificarea în „sferturi". 
Facem această afirmație bazîn-

(Cupa cupelor) 107
— 82 și... 72—106 ; Juventud Ba-
dalona — Chinamartino Torino 
(Cupa „Radivoj Koraci") 107—83 
și... 54—79: Panathinaikos Atena 
— B-C. Turku (Cupa cupelor) 
96—78 și... 55—78. De fiecare
dată gazda partidei-retur a 
obținut calificarea.

Prin aceste exemple dorim să 
atragem atenția asupra dificul
tății meciului de la Istanbul.

Calificarea deschide sportivi
lor bucureșteni perspectiva unor 
performanțe spectaculoase în 
Cupa cupelor. Desigur, însă, cu 
condiția ca în primul rînd, la 
Istambul, echipa Steaua să evo
lueze la un nivel ridicat, în 
orice caz superior celui de la 
București unde, deși a cîștigat 
la 20 de puncte, a manifestat 
lacune serioase, dintre care nu
meroasele ratări (uneori chiar 
și de sub coș) au fost cele mai 
supărătoare.

D. STĂNCULESCU

V a inscrie Dorin 
Dumitru, in ciuda 
opoziției lui Battal 

Durusel.
• Foto :

Dragoș NEAGU

REZULTATE DIN CUPELE 
EUROPENE LA BASCHET

SUZANA ARDELEANU — 
PE LOCUL I LA FLORETĂ

CARE ESTE „PRODUCȚIA" 
UNOR BAZINE DIN ȚARĂ?

(Urmare din pag. 1)

„Cupa cupelor" — masculin 
(meciuri tur din cadrul opti
milor de finală) : Gdansk — 
Radnicki Belgrad 101—94
(58—51) ; Courtrai (Belgia) — 
Slavia Praga 96—83 (56—43) ; 
Hoegsbo (Suedia) — Forst 
Cantu (Italia) 95—101 (52—58) ; 
A.B.C. Viena — Villeurbanne 
92—83 (41—37).

Cupa „Liiiana Ronchetti" — 
feminin : Alost (Belgia) — Ma- 
taro (Spania) 78—55 (27—31) ; 
L.K.S. Lodz — Lokomotiv So
fia 71—67 (36—41) ; C.S. Tou
lon (Franța) — Real Vigo (Spa
nia) 76—63 (34—31) ; Minior
Pernik — „Polonia" Varșovia 
88—56 (52—31); Logis Bruxelles 
— Leverkussen 63—98 (30—44).

ATENA. 18 (prin telefon). 
Cea de a doua finală indivi
duală din cadrul Balcaniadei 
de scrimă, sabia, încheiată 
miercuri seara, tîrziu, a con
semnat un succes al sportivi
lor bulgari, prin Hristov și 
Dudenkov (titulari ai echipei 
prezente la J.O. de la Mont
real), care au ocupat primele 
două locuri. Pe podium s-a 
aflat, de asemenea, unul din 
reprezentanții noștri, L Pante - 
Iimonescu, în timp ce celălalt 
sabrer român, Păunescu (15 
ani, cel mai tînăr participant 
la actuala ediție a Balcaniadei) 
a încheiat plutonul de 6, după 
o comportare curajoasă, pro
mițătoare.

Spre deosebire de ceilalți ar
bitri neutri invitați la compe
tiție (Kamuti — Ungaria și 
Boitelle — Franța) care au ofi
ciat cu competentă, arbitrul fi
nalei de sabie, Nedețki — Un
garia a reușit, prin deciziile 
sale neconforme cu realitatea, 
să... enerveze pe toti trăgătorii.

Clasament final : 1. Hristov
(B) 5 v„ 2. Dudenkov (B) 4 v.,
3. Pantelimonescu (R) 3 v„
4. Dimitrov (B) I v. (—47, 5.
Durakos (Gr.) 1 v (—9), 6.
Păunescu (R) 1 v (—9).

Joi s-au disputat ultimele 
probe individuale, cele de flo
retă fete și spadă. Doar re
prezentantele tării noastre și 
cele ale Bulgariei au reușit să 
se califice, in corpora, în se
mifinale, pentru ca în ultimul 
act al probei de floretă să a- 
jungă trei sportive din Româ
nia — Suzana Ardeleanu, Vio
rica Țurcan și Adriana Bacioi, 
(Elena Pricop-Buhaev, doar cu 
2 v. în semifinale, n-a reușit 
să se califice), două din Bulga
ria — Djubrilova și Gheorghieva 
și una din Iugoslavia — Kukici. 
Suzana Ardeleanu, campioana 
balcanică a ediției precedente, 
a ajuns în finală fără a cu
noaște înfrîngerea. Dar. iată că 
în primul asalt al finalei, cu 
Viorica Țurcan, ea capotează la 
un scor fără echivoc (1—5). A- 
ceasta din urmă termină re
pede și asaltul cu cealaltă re
prezentantă a tării noastre, 
Adriana Bacioi (5—0), anunțin-

du-se ca principala candidată 
la titlu. Țurcan va pierde însă 
la ambele floretiste bulgare. în 
timp ce Ardeleanu va reveni 
treptat și, ajutată de victoria 
luî Bacioi asupra lui Kukici 
(surpriza finalei), va cîștiga a- 
saltul decisiv cu Gheorghieva, 
5—3, reeditînd astfel succesul 
de anul trecut de la Belgrad. 
CLASAMENT FINAL : 1. Ar
deleanu (R) 4 v. 2. Țurcan (R) 
3 v (+9), 3. Bacioi (R) 3 v
(—2), 4. Gheorghieva (B) 2 v 
(—1), 5. Kukici (I) 2 v (—3), 
6. Djubrilova (B) 1 v.

Proba de spadă a adus cali
ficarea cu brio în semifinale, 
inițial a doi dintre sportivii 
români, Angelescu și Zidaru, 
care au încheiat pe primul loc 
întrecerea din grupe. în cele 
două semifinale. Angelescu (ne
învins) și Zidaru s-au compor
tat, intr-adevăr, foarte bine, 
în schimb Bărăgan a trecut 
prin multe emoții pentru a ob
ține cea de a treia victorie ab
solut necesară accesului în fi
nala de 6. Tînărul Rotaru n-a 
putut să repete performanța 
coechipierului său.

La ora convorbirii telefonice, 
finala de spadă — în care ală
turi de Angelescu, Zidaru și 
Bărăgan se află trăgătorii bul
gari Krastevici și Bratanov 
precum și sportivul iugoslav 
Ribar — se afla în plină desfă
șurare. Vineri, zi liberă, desfă- 
șurîndu-se lucrările Congresu
lui balcanic, iar sîmbătă și du
minică probele pe echipe.

Penii SLAVESCU
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sută din copiii Dunării știu să 
înoate. Astăzi, procentul elevi
lor înotători din același mu
nicipiu a crescut la 50 la sută, 
iar tinerii sportivi brăileni se 
afirmă puternic în competițiile 
rezervate copiilor, unii dintre 
ei fiind selecționați și în lo
turile reprezentative.

O activitate laborioasă, de 
perspectivă, se. înregistrează și 
la Baia Mare după numai nouă 
luni de existentă a bazinului 
acoperit, construcție unică, în 
felul ei, Ia noi în tară. Nu
mărul celor inițiați este de or
dinul miilor și cu siguranță că 
la primul campionat al copii
lor vom înregistra și primele 
prezente maramureșene. în am
bele cazuri rezultatele remar
cabile se datoresc unor anima
tori de excepție, buni organi
zatori — Felix Heitz la Brăila 
și Gheorghe Dimeca la Baia 
Mare — ca și interesului deo
sebit pe care organele locale îl 
acordă acestei discipline, spor
tului în general.

Am vizitat recent și frumoa
sa piscină din Constanța re
zervată pionierilor. Un bazin 
cu deosebite calități, aflat în- 
tr-un parc atrăgător. Directorul 
Aurel Filipescu ne pune la dis
poziție programul bazei. în 
cinci zile ale săptămînii, de la 
ora 8 și pînă la ora 18, cu 
cîteva pauze, profesoarele Ma
ria Socol, Gheorghița Handrea, 
Georgeta Cojocaru și Natalia 
Sveț au cursuri de inițiere și 
cîteva grupe de avansați, iar 
profesorii Mircea Criveanu și 
Mircea Popa îi învață pe vii
torii canotori să înoate. Ni se 
semnalează aproximativ 600 de 
prezențe pe săptămînă, printre 
aceștia și copii de vîrstă pre
școlară. Există, firește, activita
te, însă ne așteptăm la mai 
mult.

Părerea noastră este că a- 
cest bazin construit în urmă cu 
aproape trei ani, la fondurile

alocate asociindu-se sute de mii 
de ore de muncă patriotică a 
tineretului canstănțean, nu a 
reușit încă să creeze o emula
ție pentru practicarea acestui 
sport. Pornind dc la principalul 
aspect al activității în această 
bază sportivă, ne-am dat sea
ma că însuși procesul de iniție
re ce se desfășoară este greoi, 
lipsit de perspectivă. Dacă mă
car unul din profesorii sus a- 
mintiți ar fi fost prezent la 
cursurile de îmbogățire a cu
noștințelor. organizate în aceas
tă toamnă de federația de spe
cialitate, ar fi aflat că un curs 
de inițiere nu poate dura două 
lunț, și chiar mai mult, că un 
elev care vrea să învețe înotul 
trebuie să vină de cel puțin trei 
ori pe săptămînă la bazin, iar 
un copil de vîrstă preșcolară cel 
puțin 5—6 ore. Or, acest lucru 
— cel puțin deocamdată — nu 
se întîmplă ! Perspectivele a- 
cestei munci pot fi ușor in
tuite dacă vom mai aminti că 
de trei ani nu se reușește afi
lierea unei secții de înot a pio
nierilor constănțeni și că în tot 
acest timp nici un elev care a 
învățat să înoate la acest bazin 
nu a ajuns în secțiile de per
formanță ale școlilor sportive 
din localitate. Interesant este 
că aceste școli sportive nu au 
un bazin pentru antrenament 
(secțiile acestora sînt obligate 
să plătească, drept chirie, sume 
importante pentru folosirea pis
cinei de la hotelul Parc din Ma
maia !), dar au în schimb cam
pioni în probele de copii !...

Situația evidențiază lipsă de 
organizare, de interes, faptul că 
organele sportive locale nu sînt 
preocupate suficient pentru 
dezvoltarea acestui sport. Ast
fel stînd lucrurile, nimeni nu 
trebuie să fie surprins că la 
Constanța, in ciuda existenței 
bazinului acoperit, performan
tele întîrzie să apară. Și vor 
mai întîrzia, atît timp cit ni
meni — o comisie județeană 
activă nu mai există de mult 
timp — nu va lua problema în 
serios.
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MOSCOVA, 18 (Agerpres). — 
Președintele Comitetului inter
national olimpic, lordul Killa- 
nin, a sosit la Moscova, la in
vitația Comitetului de organi
zare a Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1980. In timpul 
șederii sale în capitala U.R.S.S.,

președintele C.I.O. va purta 
convorbiri cu membrii comite
tului de organizare, cu repre
zentanți ai organizațiilor sporti
ve sovietice, va vizita bazele 
sportive ce vor găzdui întrece
rile viitoarei olimpiade.

ECHIPA MASCULINĂ 
DE GIMNASTICĂ 

A ROMÂNIEI, 
iN CEHOSLOVACIA

Sîmbătă. la Brno, va avea 
loc întîlnirea internațională de 
gimnastică dintre echipele mas
culine ale Cehoslovaciei și Ro
mâniei. în vederea acestui 
concurs, ieri a părăsit Capita
la echipa reprezentativă a tă
rii noastre. în următoarea alcă
tuire : Dan Grecu, Nicolae
Oprescu, Mihai Borș, Sorin 
Cepoi, Ion Checicheș, Radu 
Branea și Liviu Mazilu.

în cadrul meciului de la 
Brno, se vor alcătui clasamen
te pe echipe și la individual 
compus.

ZI BOGATA ÎN PRELIMINARIILE C. M.
Dintre partidele de 

cea mal importantă a 
la Roma, unde cei __ _
100 000 de spectatori de pe Sta
dionul Olimpic au plecat satisfă- 
cuți de victoria obținută de re
prezentativa italiei, în fața selec
ționatei Angliei. Gazdele au cîș
tigat cu 2—0 (1—0), pe merit, dar 
fără să exceleze. Oricum, italienii 
au făcut primul pas pentru cali
ficare.

Iată clasamentul grupei
1. Italia
2. Anglia
3. Finlanda
4. Luxemburg
• Dacă rezultatul

era de pmevăzut, în 
ciul dintre R. D. 
Turcia desfășurat la Dresda s-a 
încheiat cu un scor puțin scon
tat : 1—1 (1—1). -------------
cestei grupe (a 3-a) 
astfel :
1. Turcia
2. R. D. Germană
3. Malta
4. Austria 

Singurul
Malta — Austria (5 decembrie).

• în grupa 1, la Lisabona, Por
tugalia a dispus cu 1—0 (0—0)
de Danemarca, prin golul mar
cat de Baptista 
clasamentul :
1. Danemarca
2. Polonia
3. Portugalia
4. Cipru

Următorul meci : __
tugalia, la 5 decembrie.
• în grupa a 5-a, la Paris, 

Franța a întrecut Irlanda cu 2—0 
(0—0). Au marcat : Platini 
47) și Bathenay 
sâment :
1. Franța
2. Bulgaria
3. Irlanda
• în sfîrșit. _ _ ___

la Glasgow, Scoția a învins cu

miercuri 
avut loc 
aproape

0 0 
0 1 
0 2 
o 2 
la

a 2-a: 
6—14 
6—4 4 
9—7 2 
2—11 0
Roma

2 2
3 2
3 1
2 0 
de
schimb, rne-
Germană și

Clasamentul 
prezintăse

a-

. ceotralâ 11.10.05 ; 
export-import ’ssard

secția 
P.O.

2
1
1
0

meci din

1
0
0
0
acest

1 0 5—1 
1 0 1—1 
0 1 0—4 
0 0 0—0

3
1 
0 
o

an :

(min. 70). iată

3 2 0 1 10— 2 4
2 2 0 0 7— 0 4
2 10 1 1—2 2
3 0 0 3 1—15 0 
Cipru — Por-

(min. 87).
(min. 
Cla-

4—2 3
2—2 1
0—2 0

în grupa a 7-a,

2 110
10 10
10 0 1

greu Țara Galilor: 1—0 (1—0), 
prin autogolul marcat de Jan 
Vans (min. 15). Clasamentul aces
tei grupe este următorul :
1. Cehoslovacia 1 1 0 0 2—0 2
2. Scoția 2 10 1 1—2 2
3. Țara Galilor 10 0 1 0—1 0
• Dintre meciurile amicale, 

disputate în această săptămînă, a 
reținut atenția întîlnirea de la 
Hanovra, dintre reprezentativele 
R. F. Germania — campioană 
mondială — și Cehoslovaciei — 
campioană europeană. Fotbaliștii

vest-germani au cîștigat cu 2—0 
(2—0), întrerupînd șirul celor 24 
de meciuri în care fotbaliștii 
cehoslovaci nu au cunoscut în- 
frîngerea. lată formațiile aliniate: 
R.F.G. : Maier — Vogts, Becken
bauer, Schwarzenbeck, Dietz — 
Honess, Bonliof, Flohe — Rum- 
meninge, Beer, Heynckes. CEHO
SLOVACIA : Michalik — Biros, 
Dvorak, Jurkemik, Gogh — Do- 
bias, Pollak, Panenka — F. Ve
sely, Masny, Nehoda.
• în joc amical de juniori, la 

Sofia : Bulgaria — Grecia o—0.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Cuplul Schultze — 

TsC'han a preluat conducerea în 
cursa ciclistă de șase zile de pe 
velodromul acoperit din Miinster. 
La jumătatea cursei, cicliștii vest- 
germani totalizează 182 puncte, 
fiind urmați do compatrloții lor 
Peffgen și Fritz, cu 168 p. Foștii 
lideri., olandezul Pijnen și vest- 
germanul Haritz, se află pe locul 
patru.

HANDBAL • Localitatea nor
vegiană Molde a găzduit întil- 
nirea internațională amicală din
tre selecționatele feminine ale 
Norvegiei și R. D. Germane. E- 
chipa oaspete a terminat învingă
toare cu 11—9 (8—7), avînd-o ca 
principală realizatoare pe Sabine 
Roether (5).

NATAȚIE • La Halle, cunoscu
tul campion al R.D. Germane, Ro
ger Pyttel a cîștigat proba de 109 
liber, cu timpul de 54,0. Pyttel a 
terminat învingător și în cursa de 
100 m fluture, în care a fost cro
nometrat cu 57,01. In proba femi
nină de 100 m spate, prima s-a 
clasat Antje Stille, în 1:07,02.

TENIS • In turneul de la Ma
nila : Fairlie — Gardiner 6—3, 
6—1 ; Masters — Whitlinger 6—1, 
6—4 ; A. Amritraj — McName 
6—3, 5—7, 6—4; Fassbender —
Gullikson 6—4, 6-4 : El Shafei — 
Letcher 6—3, 6—2 ; Cahill — Waltz 
4—6, 6—4, 6—1.

VOLEI • La Praga a început 
un turneu masculin rezervat e- 
chipelor studențești. In primul 
joc, selecționata română (alcătu
ită din jucători de la politehnica 
Timișoara) a întrecut cu scorul 
de 3—0 (9, 12, 2) formația R. D. 
Germane. • La Istanbul. în meci 
retur pentru preliminariile ..Cu
pei campionilor europeni** (femi
nin) Eczacibasi — Post Viena 
3—0 (8, 6, 5). învingătoare și în 
primul joc, voleibalistele turce 
s-au calificat pentru turul i al 
competiției.

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa ,.505“ s-a înche
iat la Lake McQuarie (Australia) 
cu victoria sportivului englez Pe
ter Colclough.
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