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WOLETAf! DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ1portul
secretar general

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, luni, 22 
noiembrie, a sosit în țara noas
tră, într-o vizită de prietenie, 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

La ora 15,00, aeronava ofi
cială și-a făcut apariția deasu
pra aerogării, apoi a aterizat pe 
pista aeroportului Otopeni.

La coborîrea din avion, to
varășul Leonid Ilici Brejnev 
este întâmpinat cu cordialitate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
și-au strîns îndelung miinile, 
s-au imbrătisat cu căldură.

în continuarea ceremoniei, o 
gardă 
onorul, 
rile de 
tice și 
România. In semn de salut au 
răsunat 21 de salve de artile
rie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev au tre
cut in revistă garda de onoare.

A urmat prezentarea persoa
nelor oficiale române, a șefilor 
misiunilor diplomatice acredi
tați la București veniti in în
tâmpinare.

Mii de oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile 
Capitalei aflați pe aeroport 
și-au manifestat prin îndelungi 
aplauze satisfacția pentru noua 
întâlnire dintre 
Nicolae Ceaușescu 
Ilici Brejnev, pentru trăinicia 
relațiilor prietenești româno- 
sovietice. Văzduhul a vibrat de 
urale și ovații. Răsună neîn
trerupt „Ceaușescu — Brejnev", 
„P.C.R. — P.C.U.S.", se aclamă 
pentru prietenia româno-sovie- 
tâcă.

întregul traseu — de la aero
port și comuna Otopeni, unde 
a ieșit in intimpinare un mare 
număr de cetățeni, marile artere 
ale Capitalei străbătute de co
loana oficială escortată de mo- 
tociclișli — a fost împodobit 
festiv cu drapelele de stat ale 
Republicii Socialiste România și 
Uniunii Sovietice. Străzile au 
cunoscut animația marilor eve
nimente. Zeci și zeci de mii 
de locuitori ai Capitalei au ie
șit in intimpinarca distinsului 
oaspete cu stegulețe și urări de 
bun venit. Prin ovații și urale, 
Capitala României, locuitorii ei 
au salutat cu căldură, cu senti
mente de bucurie, pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev.

Sosirea în Piața Scînteii pri
lejuiește o vibrantă manifesta
ție de stimă și dragoste față de 
cei doi conducători de partid. 
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev sînt 
înconjurați cu căldură de tineri

militară a prezentat 
Au fost intonate imnu- 
stat ale Uniunii Sovie- 

Republicii Socialiste

al
în frumoase costume naționale, 
care Ie oferă buchete de flori.

In semn de omagiu, de stimă 
și prețuire, secretarului general 
al C.C. al P.C.U.S. i se înmî- 
nează cheia orașului București, 
simbol al caldei ospitalități cu 
care poporul român îi intimpină 
pe înalții soli ai popoarelor 
prietene.

Tovarășul Leonid Ilici 1 
a rostit apoi un cuvint 
dă mulțumire.

Urale și ovații au 
apoi trecerea coloanei 
pînă la Piața Victoriei.

In Piața Victoriei, coloana de 
mașini se oprește din nou. Este 
rîndul pionierilor să participe, 
cu voioșia și emoțiile proprii 
vîrstei lor, la ambianța festivă 
a zilei. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid Ilici 
Brejnev primesc insigne și 
cravate pionierești, numeroase 
buchete de flori. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev traversează pe jos 
marea piață, salutați cu căldu
ră de mii de oameni ai mun
cii. Răsună puternic, impunător, 
acordurile unor eîntece revolu
ționare, care slăvesc patria și 
partidul.

în finalul acestor vibrante 
momente, grupuri de dansatori, 
purtind costume populare din 
toate zonele țării, cuprind în 
horă întreaga piață. In aplau
zele mulțimii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid 
Brejnev s-au prins în 1 
prieteniei, imagine-simbol

. al

tovarășii 
și Leonid
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Ulei 
hora 

l a 
sentimentelor reciproce pe care 
și le nutresc popoarele român 
și sovietic.

★
La 22 noiembrie a avut 

prima convorbire între 
varășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului 
munist Român, președintele 
publicii Socialiste România, sl 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

In cursul convorbirii, 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Leonid Ilici Brejnev au începui 
schimburile de păreri asupra 
unor probleme de interes reci
proc.

întâlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Leonid 
Ilici Brejnev s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

loc 
to- 
se- 

Co- 
Re-

to- 
șl

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretai- general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit luni un dineu 
onoarea tovarășului 
Ilici Brejnev, secretar 
al Comitetului Central 
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie, tovărășească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev au rostit 
toasturi.

oficial in 
Leonid 
general 

al Parti-

I 
I

Și în această săptămînă e- 
chipele reprezentative de hand
bal ale României au asigurat 
un bogat program internațional. 
Echipa de seniori participă la 
turneul internațional de la Tbi
lisi, selecționata de senioare 
susține o dublă întâlnire cu e- 
chipa R.F. Germania, reprezen
tativa masculină de tineret se 
confruntă cu echipele similare 
ale Poloniei și Bulgariei, iar 
formația de juniori joacă două 
meciuri în Cehoslovacia.

REPREZENTATIVA DE SE
NIORI A ROMÂNIEI se află, 
începînd de azi, în capitala 
Gruziei. Miercuri începe la 
Tbilisi o nouă ediție a tradițio
nalului turneu internațional 
care reunește o bună parte din

• România R. F. Ccrmaiiia, la senioare
elita handbalului mondial. Sînt 
prezente formațiile U.R.S.S. 
(campioană olimpică), României 
(medalie de argint la J.O.), 
Poloniei (medalie de bronz la 
J.O.), Iugoslaviei, R.D. Germa
ne și Islandei. De asemenea, 
alături de prima garnitură a 
țării gazdă, vor mai fi prezen
te selecționata Gruziei și o for
mație de .tineret a Uniunii So
vietice.

Organizatorii au împărțit cele 
8 echipe în două serii. Seria I: 
România, Gruzia, U.R.S.S.-tine
ret și R.D. Germană; seria a 
Il-a: U.R.S.S., Iugoslavia, Polo
nia și Islanda. Ordinea jocu-

rilor echipei României este ur- 
■ mătoarea: 24 noiembrie cu 

U.R.S.S.-tineret, 25 - noiembrie 
cu R.S.S. Gruzină, 26 noiembrie 
cu R.D. Germană; semifinalele 
și finalele sînt programate în
tre 27 și 29 noiembrie.

ECHIPA DE SENIOARE A 
ROMÂNIEI întâlnește vineri 
(Sala sporturilor din Bacău, de 
la ora 19,15) și duminică (Sala 
sporturilor din Iași, de la ora 
18) reprezentativa feminină a 
R.F. Germania. Noul lot al 
României (din care va fi se
lecționată echipa), pregătit de

(Continuare in pag. 2—3)

Marginalii la etapa a 14-a a Diviziei A de fotbal

MAI MULT DECÎT INCONSTANȚĂ• ••
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a marca! învinsă categoric la 
Constanța cu 7 zile în urmă, 
Jiul se mobilizează la maxi
mum și cîștigă meritat în fața 
campioanei țării. După o evo
luție slabă pe teren propriu la 
Oradea, F.C. Bihor demonstrea
ză apoi, la Bacău, maturitate 
în joc și trece pe lingă victo
rie. Dar putem pune oare totul 

seama inconstanței?

Cu punctul obținut sîmbătă 
la Iași, liderul campionatului, 
Dinamo, și-a menținut distanța 
de „două lungimi” față de ur
măritoarele sale. După 9 me
ciuri jucate în București, Pro
gresul a înregistrat duminică 
abia a ... doua victorie pe teren 
propriu. Cu un golaveraj nega
tiv (—4), U.T.A. a urcat pe lo
cul 4, peste Steaua și Sportul pe - .•
studențesc! După starturi fur- Credem ca nu, din moment ce 
tunoase, Rapid și S.C. Bacău ' **s " ' — j...

au ajuns acum să se zbată în 
subsolul clasamentului, pierzînd 
puncte prețioase pe terenurile 
proprii.

Am putea continua, desigur, 
și cu alte constatări de această 
natură, oferite de etapa a 14-a 
a campionatului, o etapă săra
că în goluri (doar 19), fără 
prea multe motive de satisfac
ție, cu partide de slabă factură 
tehnică. N-o facem. Pentru că 
meciurile acestei etape — ur
mărite din tribunele stadioane
lor de numai 85 000 de specta
tori, de vină fiind și timpul 
nefavorabil — și evoluțiile di
vizionarelor A readuc în discu
ție, încă o dată, probleme de 
fond, despre care (s-a mai scris 
și cu alte ocazii. Este vorba 
mai întîi despre supărătoarele 
oscilații de formă ale echipelor 
noastre din primul eșalon. Iată 
cîteva exemple semnificative. 
După demonstrația de fotbal 
bun, spectaculos, oferită supor
terilor săi în etapa trecută, 
Steaua se deplasează la Petro
șani, unde nu reușește să-și 
creeze decît 4 ocazii clare de

echipe din fruntea clasamentu
lui — cu numeroși internațio
nali în loturile lor — nu reu
șesc să depășească apărări mo
deste, din moment ce U.T.A., 
cu o echipă condamnată de

mulți la... retrogradare, a ajuns 
pe locul 4! Este vorba de mult 
mai mult, de acea scădere vi
zibilă a valorii întrecerii, ajun
să la nivelul calificativului me
diocru. Printre factorii direct 
vinovați se numără antrenorii 
și jucătorii. Antrenorii (între
gul corp de tehnicieni, începînd 
cu cei retribuiți, anume pentru 
a depista și forma jucători de 
valoare) pentru că dau, în con
tinuare, dovadă de superficia
litate și lipsă de fermitate în 
activitatea pe care o desfășoa-

Laurentiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

In vederea meciului de fotbal cu Bulgaria, in „Cupa Balcanică**

IERI S-A REUNIT LOTUL REPREZENTATIV
• Grigore—introdus in locul lui

După cum se știe, echipa de 
fotbal a României va susține ■ 
duminică ultimul ei meci ofi
cial din acest an. „Tricolorii" 
noștri vor întîlni reprezentativa 
similară a Bulgariei în manșa 
a doua a finalei „Cupei Balca
nice". Reamintim că primul joc 
s-a desfășurat în primăvară, la 
Tîrnovo, și s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 (0—0) în favoarea 
formației Bulgariei.

SPORTIVITATE DEPLINĂ LA TOATE COMPETIȚIILE!

Analiza modului în care sînt îndeplinite în mișcarea sportivă 
hotărîrile de partid, prețioasele indicații ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, ca și importantele orientări privind 

activitatea în viitoarea etapă de dezvoltare a mișcării sportive 
examinate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. repre
zintă o nouă și puternică dovadă a preocupării permanente a 
conducerii partidului pentru acest domeniu de interes național, 
pentru creșterea unui tineret multilateral dezvoltat din punct de 
vedere fizic, intelectual și moral.

Comitetul Politic Executiv a 
criticat, totodată, unele nea
junsuri care mai persistă în 
sportul de performanță, subli
niind — între altele — nece
sitatea întăririi disciplinei și a 
ordinei în întreaga noastră acti
vitate sportivă, a combaterii 
ferme a oricăror toleranțe față 
de manifestările și stările de 
lucruri negative, inclusiv în 
comportarea morală a sportivi
lor. Această critică, pe de-a 
întregul confirmată de viață, 
vine să atragă atenția sportivi
lor, antrenorilor, tuturor iubi
torilor și slujitorilor sportului 
asupra unor lipsuri în totală 
contradicție cu scopurile nobi
le ale sportului nostru de per
formanță, care are ca principală 
și permanentă formă de mani
festare publică competiția. în
trecerea sportivă are nume

roase valențe. Ea constituie în 
primul rind posibilitatea de 
manifestare a acumulărilor în 
procesul instructiv-educativ, 
sportivii confruntîndu-și aceste 
acumulări în compania partene
rilor de întrecere din celelal
te cluburi și asociații. Departe 
de a fi un scop în sine, un 
punct în calendarul competițio- 
nal, întrecerea din campionat 
oferă sportivilor, antrenorilor, 
ca și conducerilor secțiilor și 
cluburilor din care fac parte 
unicul prilej de validare a ca
lității muncii depuse în pregă
tire, ii stimulează să-și ridice 
neîncetat măiestria. în același 
timp, întrecerea sportivă are un 
puternic rol educativ, pe plan 
estetic și moral. Făcînd dovada 
calităților lor fizice și morale, 
sportivii, echipele sportive ofe
ră un exemplu tinerilor- din

tribune, îi atrag spre sport, 
prilejuind, in același timp, 
spectatorilor satisfacția că au 
petrecut o parte a timpului lor 
liber in ambianța stadionului 
sau sălii de sport. între tere
nul de joc și tribune se creează 
o legătură strînsă, cu influen
ță reciprocă. Desigur, de dorit 
ar fi ca toți factorii partici- 
panți să contribuie la reușita 
spectacolului sportiv, al cărui 
scop final este creșterea neîn
cetată a valorii performanței în 
sportul respectiv.

Dar practica ne dovedește că 
nu așa se petrec lucrurile tot
deauna -și pretutindeni pe te
renurile noastre de sport, că 
cei care încalcă normele eticii 
sportive sînt încă numeroși. 
Redactorii noștri ne relatează 
de la întrecerile din ultimul 
timp, pe lingă exemple frumoa
se și destule cazuri care cer o 
atitudine hotărită din partea 
noastră, a tuturor. Iată, de pil
dă, din rugby — un sport care 
ne-a adus satisfacțiile deosebi
te din ultima săptămină — un 
caz care stârnește indignarea 
oricărui iubitor al sportului: la 
meciul de divizia B dintre Ci
mentul Medgidia și Constructo
rul Constanța, disputat lâ Med

gidia, jucători ai echipei gaz
dă au lovit grav pe arbitrul 
Dobre Mustață, de parcă el era 
vinovat de înfrîngerea pe care 
o suferiseră! Cum își permit 
oare sportivii acte de-a dreptul 
huliganice pe terenul de între
cere ?

E drept, jucătorii Anghcl, 
Brînză, Leonte, Suiu, Nenciu și 
Muslim au fost excluși din ac
tivitatea rugbystică, lui Stelian 
Vrînceanu i s-a retras calitatea 
de antrenor, iar echipa Cimen
tul Medgidia a fost suspendată 
pe timp de 2 ani din activita
tea competițională, dar lucruri
le nu se pot opri la măsurile

(Continuare in pag. 2—3)

G.Sandu (sancționat disciplinar]
în vederea meciului de du

minică, ieri a fost convocat la 
sediul F.R. Fotbal lotul repre
zentativ. El este alcătuit din 
următorii 18 jucători: Rădu- 
canu, Ștefan — portari ; Che- 
ran, Grigore, Sătmăreanu II, 
Manea, Sameș, Anghelini —• 
fundași ; Bălăci, Stoica, Boliinî, 
Kun II, Mulțescu — mijlocași ; 
Troi, Dudu Georgescu, Radu II, 
Iordănescu, Lucescu — înain-
tași.

Față de lotul dat publicității 
în numărul de sîmbătă al zia
rului nostru a intervenit o mo
dificare : în locul dinamovistu- 
lui G. Sandu (sancționat și de 
clubul său pentru actul de in
disciplină comis sîmbătă la 
Iași), a fost introdus fundașul 
Grigore, de la Sportul studen
țesc.

în cursul dimineții de ieri,' 
lotul reprezentativ a plecat cu 
autocarul la Snagov, unde va 
rămîne, în pregătire comună, 
pînă la ora meciului cu Bulga
ria. Selecționabilii vor efectua 
zilnic antrenamente. Pentru 
joi este prevăzut și un joc- 
școală.

★
Tot ieri s-au reunit, în Ca

pitală, și componenții lotului de 
tineret, care, așa cum am mai 
anunțat, va evolua duminică la 
Kazanlîk, în compania selecțio
natei similare a Bulgariei.

Mîine, meci internațional de rugby

STEAUA - SELECȚIONATA ARMATEI SOVIETICE
Selecționata de rugby a ar

matei sovietice întreprinde un 
turneu de două jocuri în țara 
noastră. în primul meci, oaspe
ții vor. întîlni miine, pe stadi
onul din Ghencea, cu începere

de la ora 14,30. fosta noastra 
campioană. Steaua, iar vineri; 
la aceeași oră și pe același sta
dion, selecționata de juniori a 
Bucureș țiului.



AMPLE MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
SUCEAVA : MII DE PARTI
CIPANȚI LA „CUPA TINE

RETULUI"
Duminică, în județul Sucea

va au avut loc ample mani
festări sportive de masă. Ast
fel, numai întrecerile din ca
drul „Cupei tineretului” au 
reunit, în peste 200 de asoci
ații sportive din mediul ur
ban și rural, mii de iubitori 
ai șahului, tenisului de masă, 
handbalului, voleiului și popi
celor, 
și o 
lupte 
tă de 
dăuți, 
campioni naționali pe 1976 — 
Gheorghe Lavric și Gheorghe 
Savu — 
precum 
olimpic la 
Rusu. La 
„Lunca Moldovei”
Gura Humorului s-a dat star
tul în competiția „Cupa inde
pendenței”.
BUCUREȘTI : „CUPA DIA

NA" LA GIMNASTICA
în Capitală s-a disputat, du

minică, finala competiției fe
minine dotate cu „Cupa Diana" 
— la gimnastică. A fost o ma
nifestare sportivă de masă reu
șită, care a dovedit cit de iu
bită este această disciplină în 
rîndul muncitoarelor diferitelor 
întreprinderi și instituții din 
Capitală. După prezentarea e- 
xercițiilor de către ansambluri 
formate din 8—12 fete (finaliste 
ale celor opt sectoare din mu
nicipiu), pe primele trei locuri 
s-au clasat : 1. întreprinderea
pentru automatizare (sectorul 
1), 2. Flacăra roșie (sectorul 4), 
3. Adesgo (sectorul 5).
CRAIOVA : FINALELE DE 
CROS ALE DINAMOVIADEI

La Craiova a avut loc finala 
„Dinamoviadei" de cros din ca

La Maneuți a avut loc 
demonstrație sportivă de 
greco-romane, organiza- 
Școala sportivă din Ră- 
cu participarea noilor

originari din Maneuți 
și a vicecampionului 

Ștefan 
sportiv 
orașul

Montreal, 
complexul 

din

drul „Cupei tineretului”, ediția 
1976. La întreceri au fost pre- 
zenți 200 de 
sociațiile și 
Dinamo din

Asociațiile 
din Craiova, 
ganele sportive 
gurat întrecerii 
lente, cu toate 
fost potrivnică: 
ploaie, vînt. Au 
pe două categorii: 
4 000 m. După dispute intere
sante, care au demonstrat bu
na pregătire fizică a partici- 
panților, pe primele locuri s-au 
clasat: 3 000 m — 1. Gheorghe 
Muslețea, 2. Gheorghe Ciocir- 
lan, 3. Doru Dumitrescu. Pe e- 
chipe locul I a fost cucerit de 
Dinamo B București; 4 000 m — 
1. Gheorghe Vișencscu, 2. Gheor
ghe Ghimpău, 3. Petrică Pu- 
ran. Pe echipe — Dinamo Pom
pierul Brașov.
SF. GHEORGHE: FINALE
LE CAMPIONATULUI NA
ȚIONAL SĂTESC DE 

TRINTĂ
în zilele de 4—5 decembrie, 

la Sf. Gheorghe (jud. Covasna), 
în noua sală a sporturilor, va 
avea loc finala pe țară a cam
pionatului național sătesc de 
trintă. Ajunsă la cea de-a 7-a 
ediție, competiția se bucură de 
multă popularitate, ea angre- 
nînd, în etapele pe comune și 
centre de comune, zeci de mii 
de tineri de la sate. In prezent 
se află în plină desfășurare în
trecerile etapelor județene. în 
finale vor lua parte cei 240 de 
cîștigători, pe șase categorii de 
vîrstă.

De notat că programul finalei 
va cuprinde și unele activități 
educative ca vizitarea unor o- 
biective economice, participa
rea la o seară cultural distrac
tivă, o gală dc filme sportive. 
Vor avea loc și demonstrații 
ale unor sportivi care au par
ticipat la J.O. de la Montreal.

participanți din a- 
cluburile sportive 
întreaga țară, 
spertive ~'
împreună cu 

locale 
condiții 

că vremea 
timp 

avut loc curse 
3 000 și

Dinamo 
or- 

au asi- 
exce- 

a 
răcoros,

După Balcaniada de haltere

SUCCESELE PUTEAU FI Șl MAI MARI
Alegerea orașului Drăgășani 

ca gazdă a celei de a 7-a edi
ții a Balcaniadei de haltere s-a 
dovedit 
oarece 
tuit o 
pentru 
Dar, în 
pect, mai trebuie relevat fap
tul că la reușita competiției au 
contribuit din plin gazdele, care 
au oferit sportivilor cele 
bune condiții de concurs. Iată 
ce ne-a declarat, de altfel, se
cretarul Federației europene dc 
haltere 
litate 
STOEV 
ori in 
competiții de haltere, dar pot 
să vă spun că actuala ediție a 
Balcaniadei s-a ridicat, din 
punct de vedere organizatoric, 
peste orice așteptări. Felicitări 
gazdelor pentru tot ce au făcut 
pentru aceste tradiționale în
treceri !“

Este de dorit ca și în viitor 
federația noastră de speciali
tate să organizeze întreceri (cu 
caracter intern și international), 
în localități mai mici unde, fără 
Îndoială, reuniunile se vor bu
cura de un deosebit succes pro
pagandistic și organizatoric.

Revenind Ia întrecerile pro- 
priu-zise. vom sublinia faptul 
că reprezentanții noștri au ob
ținut : 5 medalii de aur, 12 de 
argint și 9 de bronz. Nu tre
buie să uităm însă faptul că 
acest succes a fost facilitat de 
faptul că echipa Bulgariei nu 
a prezentat prima garnitură. 
Așadar, în aceste condiții, ar 
fi fost de așteptat ca sportivii 
noștri să cucerească mai multe 
medalii, îndeosebi de aur. la 
totalul celor două stiluri (Ma
rian Grigoraș, Stan Paraschiv

de-
a consti- 

propagandă 
halterelor, 

acestui

foarte inspirată, 
organizarea 
excelentă

sportul 
afara as-

mai

și al forului de specia- 
din Bulgaria. ASEN 

„Am fost de multe 
țara dv, la numeroase

SPORTIVITATE DEPLINA
(Urmare din pag. 1)

federației. Ce a făcut oare con
ducerea secției de rugby și cea 
a asociației sportive pentru a 
nu se petrece asemenea fapte, 
in contradicție nu numai cu e- 
tica sportivă, ci și cu legile 
țării ? Consiliul județean Con
stanța pentru educație fizică și 
sport și, firește, conducerea a- 
sociației Cimentul, au 
să analizeze acest caz și 
sancționeze și 
vați.

Duminică, în 
bal dintre C.S. 
resta Fălticeni 
a arătat cartonașele galben și 
roșu nu numai jucătorilor lo
calnici, care încercau să răs
toarne rezultatul prin tot felul 
de manifestări nesportive, ci și 
antrenorului echipei Foresta, 
Constantin Jamaischi, care a 
vociferat iot timpul pe margi
nea terenului. în loc să-i în
vețe să joace, să-i educe, an
trenorul Jamaischi completa un 
spectacol nedorit, incitînd deo
potrivă pe jucători și specta
tori. După ce l-a avertizat cu 
un cartonaș galben, în minutul 
72 arbitrul i-a arătat cartonașul 
roșu și, așa cum se cuvenea, 
l-a dat afară din incinta tere
nului. Un act de justețe, pe 
care l-am dorî și din partea 
altor arbitri, in cazuri similare.

O manifestare cu totul ne
sportivă, dar de altă natură, a 
avut fotbalistul dinamovist San
du Gabriel, sîmbătă, la Iași. El 
a refuzat pur și simplu să mai 
joace in repriza a doua, deși

datoria 
să 

pe ceilalți vino-

partida de fot- 
Botoșani și Fo- 
(4—0) arbitrul

• ••

plauzi- 
și-a la

ÎN

un motiv
Astfel, el 
de echipă într-o 
mai ales că ju-

nu avea nici 
bil să o facă, 
sat tovarășii 
situație grea, 
cau în deplasare fără 4 titu
lari de bază, rămași acasă ac
cidentați. Așadar, lui Sandu Ga
briel puțin îi pasă de lupta co
legilor săi, de soarta echipei și 
prestigiul ei.

La sancțiunea dictată de Fe
derația de specialitate (exclu
derea din Iotul reprezentativ), 
se adaugă și holărirea condu
cerii Clubului Dinamo de a sus
penda jucătorul în cauză pînă 
la încheierea turului campiona
tului, precum și avertizarea sa 
publică.

O problemă care preocupă 
lumea fotbalului este jocul dur 
practicat de unele echipe 
teren propriu, care vor 
intimideze adversarii și 
aproprie, deci, victoria prin mij
loace extrasportive, cu urmări 
nu o dată dintre cele mai gra
ve pentru integritatea jucători
lor. Reține în acest sens aten
ția partida de duminică, de la 
Petroșani, în care fotbaliștii lo
calnici (mai ales Stoica) s-au 
dedat la durități.

O problemă care trebuie 
preocupe pe toți factorii 
răspundere din sport este 
a galeriilor, la care trebuie să 
ne referim din nou. Dacă la 
Iași și București susținătorii 
veniți cu echipele lor de fot
bal s-au simțit ca la ei acasă, 
cum e și firesc, aplaudindu-și 
și încurajindu-și favoriții, dacă 
duminică, în Giulești, înflăcă- 
rații suporteri rapidiști și-au

pe 
să-și 
să-și

să 
de 

cea

CONCURENT» AU INTÎMPINAT DIFICULTĂȚI...
— au generat cote consistente, 
spulberînd în același timp pre
viziunile spectatorilor în propor
ție de aproape sută la sută ! 

REZULTATE TEHNICE :
I
Bocșa, simplu 3, 
cursa II — Incaș 
Santal, simplu 1,30, 
dine 10 ; cursa III 
Onache) 36,8, Pegas, Rafon, sim
plu 3,10, event 24. ordine 32, or
dine triplă 263 ; cursa IV — La- 
zăr (Tr. Marinescu) 37,9. Sonica, 
simplu 17, event 69, ordine 349 ; 
cursa V — Heliodor (A. Brailov- 
schi) 32.1, Artizan, Orar, simplu 
3, event 933, ordine 40. ordine 
triplă 215 ; cursa VI — Kaliu (I. 
G. Nicolae) 32,8, Iridium, simplu 
47, event 153, ordine 226, triplu 
cîștigător 2829 ; cursa VII — Re
țeta (Tr. Dinu) 31,4. Joben. Hău- 
lit. simplu 5, event 170. ordine 
41, ordine triplă 190 ; cursa VIII 
— Mentor (V. Gheorghe) 33,9, Tu- 
făria, simplu 
dine închisă, 
chis ; cursa 
Arsene) 33,3, 
event 226. ordine 70. Pariul aus
triac ridicat la suma de 42 771 lei 
s-a închis. Retrageri : Rameca.

7

Ploaia, vîntul si frigul, trei fac
tori nedoriți, care au însoțit des
fășurarea reuniunii de duminică, 
au creat probleme dificile nu nu
mai concurenților — angajați să 
se confrunte pe o pistă din ce 
în ce mai moale — dar si celor 
citeva sute de spectatori, care 
s-au mișcat mai anevoios în in
cinta hipodromului. Din capul 
locului, se cuvine subliniat că 
toate alergările au fost aprig 
disputate și — chiar în condițiile 
atmosferice specificate mai sus 
— nivelul lor spectacular a ră
mas neașteptat 
că rezultatele 
comportă vreo semnificație 
labilă, totul fiind în funcție de 
gradul de adaptare al diferiților 
trăpași la situația întîmpinată. 
Doar pentru Rețeta trebuie men
ționat că, aflîndu-se la al doi
lea succes consecutiv, ea a de
monstrat dobîndirea unei forme 
excepționale, tocmai acum, 
stagiunea este în preajma 
chiderii !...

In angrenajul pariurilor 
tuale, victoriile celor trei 
ftideri

cursa
Oran (M. Ștefănescu) 40,9, 

11 ;ordine 11 ; 
(I. Oană) 39, 
event 13, 
— Fundy

or- 
(S.

a-susținut voleibaliștii dar au 
plaudat surprinzătoarea victorie 
finală a celor de la Construc
torul Brăila, pentru ca în me
ciul următor să încurajeze mai 
slaba echipă de fete a C.S.M. 
Sibiu, duminica sportivă ne-a 
oferit și altfel de exemple. La 
Brașov, după consumarea par
tidei Steagul roșu — C.S. Tîr- 
goviște (2—I) un grup de spec
tatori au spart geamurile celor 
șase autobuze și microbuzului 
cu care veniseră suporteri ai e- 
chipei oaspete. Cum mai sînt 
oare posibile și îngăduite ase
menea manifestări ? Ce au fă
cut oare ceilalți spectatori, ma
rea masă a celor care plecau 
de la meci ? Dar organele de 
ordine?

Regretăm 
nalăm din 
criticabilă a 
căuani. Duminică, la meciul cu 
F.C. Bihor, au huiduit mai tot 
timpul pe sportivii oaspeți și 
brigada de arbitri (sub cota va
lorii ei, e drept) pentru ca la 
înscrierea celui de-al doilea gol 
al orădenilor cițiva 
să 
de 
că a fost aplaudată o fază fru
moasă a 
dovedește că există la Bacău 
mulți și adevărați iubitori ai 
fotbalului.

Este drept 
activității noastre competiționa- 
le — care numără săptămînal 
sute și sute de meciuri în di
verse discipline — sportivii, 
antrenorii și spectatorii dove
desc o ținută corespunzătoare, 
asigurînd spectacolului sportiv 
ambianța care i se potrivește. 
Dar, oricît de izolate, manifes
tările negative trebuie curma
te din rădăcină, in primul rind 
printr-o susținută muncă edu
cativă, care să le prevină.

că trebuie să sem- 
nou comportarea 
unor spectatori bă-

spectatori 
arunce cu mere spre banca 
rezerve a acestora. Faptul

orădeanului Kun II

că, în ansamblul

de bun. Firește 
înregistrate nu 

no-

clnd
Sn-

închis, event 51. or- 
triplu cîștigător în- 
IX — Pigmeu (R. 
Diascop, simplu 11,

mu- 
out- 

Lazăr. Raliu șl Mentor Niddy DUMITRESCU

RA^rHFT Rezultate din divi- DMOcnci Z|A B ; mascu!in . R<J. 
pid Oradea — Gloria Dej 81—45 (35— 
24), Voința Timișoara — Știința Pe
troșani 100—62 (54—31), A. S. Uni
versitatea Sibiu — Știința Mediaș 
97—81 (43—42), Universitatea Craiova
— C.S.U. Pitești 72—73 (31—27), Co
merțul Tg. Mureș — ,,U“ l| Cluj- 
Napoca Î03—85 (50—33), A.S.A. Ba
cău — Marina Constanța 80—74 
(26—30) ; feminin : C.S.U. Tg. Mu
reș — Constructoru-I Arad 92—39 (46— 
16), P.T.T. — Politehnica II București 
85—54 (41—23), Arhitectura — Rapid 
l| 85—50 (37—22), Medicina — Uni
versitatea București 42—63 (12—-27),
Universitatea Craiova — Știința Sf. 
Gheorghe 75—38 (31—18), Voința Ora
dea — Medicina Timișoara 66—56 
(31—24), Știința Constanța — Uni
versitatea lași 61—54 (32—24), Pro
gresul București — C.S.B. 77—38 
(35—19). Corespondenți : |, lonescu, 
Em. Suranyi, V. Popescu, C. Crețu, 
G. Tânase, T. Costin, G. Rosner, C. 
Albu, I. lancu.
BOX 1N VEDEREA intilnirii cu

POLONIA, reprezentativa de 
tineret a țării noastre urmează să se 
deplaseze la Bialystok, localitate care

de exemplu, au obținut cu 12.5 
kg și respectiv 7,5 kg mai pu
țin decît la campionatele na
ționale din iunie, de la Galati). 
Prin urmare, se cere de la a-

poate concepe ca foști sau ac
tuali componenți ai lotului re
prezentativ să bată (de ani de 
zile) pasul pe loc, ba chiar să 
regreseze ! Federația va trebui 
să-și îndrepte atenția numai 
spre acei halterofili tineri cu 
perspective pentru marile com
petiții din anii următori : Cupa 
Dunării. Balcaniadele, campio
natele europene și mondiale.

Se cuvine evidențiat progresul 
realizat de AI. Kiss 
Ștefan Javorek), care 
nătățit două recorduri 
la categoria ușoară :
la total (287,5 kg) și tot cu 
la stilul aruncat (170 
„Sînt sigur — spune antrenorul 
său — că Al. Kiss va putea 
face salturi spectaculoase, eu 
condiția să nu-i cerem chiar la 
fiecare concurs la care parti
cipă noi și noi recorduri. El va 
putea obține performanțe mari 
la maximum două competiții 
pe an".

în fine, 
da a fost 
Hortopan. 
ani ai săi,

(antrenor 
a îmbu- 
ale 
cu

țării
5 kg
5 kg 
kg).

Ion Hortopan; 
balcanic, la

triplu campion 
categoria muscă.

(și de la alții), 
mai

cești sportivi
ca și de la antrenorii lor, 
multă muncă pentru îmbunătă
țirea performanțelor. Nu se

de cam- 
neapărat 
apropiat 
fie pre-

demnă de toată lau- 
comportarea lui Ion 
La cei peste 36 de 
a reușit un rezultat 

bun, cucerind 3 titluri
pion balcanic. Este 
necesar ca în viitorul 
la această categorie să 
gătit un halterofil tînăr. de va
loare internațională.

Ion OCHSENFELD

CAMPIONATELE DE ȘAH
TIMIȘOARA. Se pare că tac

tica prudenței domină finala 
celui de al 40-lea campionat 
național masculin de șah. Con- 
curenții, in special aceia care 
aspiră la locurile fruntașe, evi
tă — deocamdată — să-și asu
me riscurile (dar și avantaje
le !) ...........................

în 
gură 
care .
învins pe Botez. Celelalte întîl- 
niri încheiate, remize: Ilijin — 
Biriescu. Ungureanu — Ciocâl- 
tea și Stanciu — Șubă. Patru 
partide s-au întrerupt. Gheor
ghiu are un pion în plus la 
Kertesz, probabil greu de rea
lizat.

ÎN CLASAMENT: Birtescu și 
Ungureanu 3'/i p, Botez și Cio- 
câltea 3 p (toți din 5 partide), 
Griinberg, Ilijin, Ghindă 2*/j p 
(din 4), Stoica, Stanciu, Kertesz 
2 p (din 4), Șubă 2 p (din 5), 
Gheorghiu l*/2 (din 3), Voicu-

lescu, Radovici, Pavlov l12 (din 
4), Ott 1 p (din 4), Bondoc 
ți p (din 4).

Ieri a fost zi liberă.

jocului la eîștig.
runda a 5-a a fost o sm- 
partidă decisă, aceea in

Griinberg (cu negrele) l-a

in 
do-

ur
și 

Iată

La PIATRA NEAMȚ, 
campionatul feminin, după 
uă runde, conduc Ia egalitate 
Emilia Chiș și Ligia Jicman, 
fiecare cu cite 2 puncte, 
mate de Elena Răducanu 
Suzana Makai cu 1 */j p. 
citeva rezultate :

Runda 1: Răducanu —- Nuțu 
1—0, Makai — Cabariu 1—0, 
Teodorescu — Polihroniade 
Vz—Va, Nechifor — Bogdan 0—1, 
Chiș — Reicher 1—0, Murcșa- 
nu — Gogâlea Vs—’/a, Die — 
Kantor 0—1, Jicman — Pere- 
voznic 1—0; Runda a 2-a: Ră
ducanu — Makai . 'l-r—'fi, Po
lihroniade — Nechifor Va—'A, 
Bogdan — Chiș 0—1, Gogâlea 
— Ilie Vî—Va, Kantor — Jic
man 0—1. Restul partidelor 
s-au întrerupt.

In eta 
natului ' 
pletă, di 
pelor ca 
turilor 
care au 
mană, ai 
partida 
Galați — 
tru cât gâ 
tevjr zih 
s-au inri 
zultate :

• Void 
Timișoar 
Cetatea I 
rești 250 
toarele q 
de 400 
zind o n 
Ploiești 
— 2386) 
a fost a 
cu 445 J 
r<< - H 
2475 —' 
Brasov -I 
2380 (pil 
țării. Mi| 
ținut ur| 
465 p d I 
goi) •]

V
SA
ÎN CUH 
STEAUA 
OLYMPI

Pentru 
nul actii 
prezenta 
competiț] 
inter-clu] 
eași săp| 
trei din] 
țină par| 
ciurile | 
loc miel 
Tel Avi 
Ronehcti 
ca ora J
— Tu^

■ti 
piakoT I 
Fioroasei 
Earner I 
ca — îl 
Wisla (1 
fete, sail 
arbitri I 
I. Horea 
din depl
— Beșill 
pa cu pol
— U.R.l 
garia). I

SubliJ

în penultima etapă a Diviziei A d

DINAMO BRASOV A7
Partidele penultimei etape a 

Diviziei A de judo au fost deo
sebit de disputate, cum ne aș
teptam. Surprinzător a fost insă 
faptul că Dinamo Brașov a tre
cut prin mari emoții în meciul 
cu Universitatea București, pe 
care a depășit-o, în cele din 
urmă, la limită. Iată citeva a- 
mănunte de la întrecerile dis
putate sîmbătă și duminică.

BUCUREȘTI. în sala Dinamo 
din Capitală s-au desfășurat 6 
din cele 12 meciuri ale etapei. 
Deși Dinamo București și Di
namo Brașov — singurele neîn
vinse — nu se intilneau in a- 
ceastă etapă, partidele pe care 
le-au susținut au fost urmărite 
cu deosebit interes. Orice in
succes al uneia din cele două 
echipe dinamoviste ar fi anu
lat derbyul campionatului. în 
ultimul meci al reuniunii, 
Dinamo Brașov a fost pe punc
tul de a pierde în fața Uni
versității București — pînă a-

ÎNVINS greu pe universita
•jft’ad, I 

thipei |
cu retrogra- 
final a stat

tunci amenințată 
darea ! Rezultatul 
sub semnul incertitudinii după 
partidele de la fiecare catego
rie. Este suficient, credem, să 
menționăm că înaintea duelu
lui de la „grea“ scorul era 
egal : 3—3. La această catego
rie însă, brașovenii îl aveau în 
formație pe cunoscutul judoka 
C. Știrbu care, în numai 9 se
cunde, și-a învins adversarul 
printr-un spectaculos ippon. 
Astfel Dinamo Brașov a cîști- 
gat doar cu 4—3.

Dinamo București a dispus 
cu 7—0 de Rapid Arad și cu 
6—1 de Universitatea Cluj-Na- 
poca, iar Dinamo Brașov a în
trecut tot cu 6—1 pe Politehni
ca București. O frumoasă vic
torie a obținut și Universitatea 
București în fața Politehnicii 
București : 6—1. Mai echilibra
tă a fost întîlnirea dintre Uni
versitatea Cluj-Napoea și Rapid

MUN 
GHIU- 
consoliJ 
învingi 
6—1 și] 
cu 5—3 
așteptă] 
la Nile] 
tru prJ 
Divizia] 
dispună 
la capa 
disputa 
resp.). |

MIEI 
din lol 
obținuți 
ambelq 
Olimpii 
Meciul] 
s-a inel 
prinzăU 
Șia ! (1

D/N TOATE SPORTURILE
va găzdui acest meci. Antrenorii I. 
Dumitru, C. Anton și A. Zeibel au se
lecționat următorii tineri pugiiiști, în 
ordinea categoriilor : I. Motroc, D. 
Cipere, M. Ivanciu, Tr. Ruja, I. Dra- 
gomir, Al. Giurgiu, V. Cicu, |. Sala 
(M. Sîrba), N. Vișan, V. Vrînceanu 
și P. Ungureanu. Partida va avea loc 
în ziua de 25

HOCHEI
hochei 
bului 
Oprea 
pentru _ ___ _ _ .
după cum urmează : luni între orele 
8,30—9,30. marți, joi și sîmbătă în
tre orele 9,30 — 10,30, marți și vineri 
între orele 17,30 — 18,30.

flJPTF prima ediție a cam- 
lvi il piQNATULUl NATIONAL 
AL COPIILOR la lupte libere, dispu
tată zilele trecute la Reșița, a reunit 
225 de concurenți, reprezentanți ai ce
lor 23 județ® participante, lată cam-

noiembrie.
LA PATINOARUL „23 
AUGUST", Centrul de 
copii și juniori al clu- 

București (antrenor 
organizează

pent ru
,,Școlarul'
Barbu) organizează selecții 
copiii în vîrstă de 7—8 ani.

pionii, în ordinea categoriilor : V. 
Neaga (Călărași), Gh. Tunase (Buzău),
1. Polifrone (Constanța), N. Caclora 
(Oradea), V. And roș (Gh. Gheorchiu- 
Dej), FI. Nitu (Buzău), I. Stoica (O- 
dorhei), P. Dogaru (Craiova), |. He- 
gheduș (Sf. Gheorghe), V. Diaconu 
(Deva), T. Drăgan (Constanța), G. 
Ballot (Odorhei) (Doru GLAVAN — 
COrtsp.)

TENIS
echipe ode
Clasamente. Cat. Onoare : 1. Tot îna
inte, 2, Progresul |l, 3. Progresul I ; 
cat. Promoție : 1. Tînărul automatist,
2. Progresul, 3. Fulgerul ; cat. copii : 
1. T.C.B. — la băieți, Steaua — la 
fete, 2. Steaua
— la fete, 
șî la fete, 
resp.)

VOLEI
Masculin ;

S-AU încheiat ulti
mele campionate pe 

municipiului București.

Steaua
la băieți, Dinamo

3. Tot înainte — la băieți 
(Marieta POPESCU — co

REZULTATE DIN DIVI
ZIA B (etapa a 9-a).
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Hunedoa 
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I.E.F.S.
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feminin 
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But. 1-j
Wcea 3 
structoru] 
Universi] 
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lib A, LA POPICE
MASCULIN71 a campio- 

V — incom- 
Iciurile echi- 
jucători lo
de juniori, 

1 R.D. Ger- 
rate, inclusiv 
Constructorul 
București în- 
ică neste cî- 
a CTC.E. — 
nătoarele re-

a — Textila 
2442 p d • 

floria Bucu- 
(toatc jucă- 

ea au trecut 
sorite, reali- 
17) • Voința

Galați 2391 
a reuniunii 
Elena Radu 
In ț.a Tg. Mu- 
ș Tg.1>Mureș 
idromecanica 
Ieșita 2455 — 
ampioană a 
tantin a ob- 
valoros — 
li o bilă în 
I — Voința 
H-2473s,

• Aurul Baia Mare — Olim
pia Reșița 5279 — 4990 p d (cel 
mai precis jucător — bâimă- 
reanul Vuță cu 920 p d) • 
Rafinorul Ploiești — Rulmentul 
Brașov 5134 — 5096 (bune re
zultate au obținut Nicolescu — 
907, respectiv. Pavel — 903) • 
Voința București — Flacăra 
Cîmpina 5143 — 4892) cinci 
dintre bucureșteni și-au depă
șit adversarii, doar Dobrin a 
fost învins de către Gruia cu 
870 — 865 p d) • Voința Cluj- 
Napoca — Metalul Hunedoara 
5409 — 5095 (s-a remarcat clu
jeanul Fodor cu 972 p d , un 
rezultat de valoare internațio
nală) • Electromureș Tg. Mu
reș — Electrica Sibiu 5569 — 
5084 • Unio Satu Mare — Vo
ința Tg. Mureș 4850 — 4671 • 
Dacia Ploiești — Tehnoutilaj 
Odorhei 5100 — 0 (neprezenta- 
re).

(CORESPONDENȚI : G. Ște
fan, Tr. Barbălată, I. Tănăses- 
cu, I. Păuș, G. Carol, I. Ioan, 
L. Cliira, I. Cornea, N. Toka- 
cek, E. Fehervari, P. Ion, I. 
Toth și O. Bălteanu).

NA CUPELOR EUROPENE LA BASCHET
SALA FLOREASCA, RAPID — ELIZUR TEL AVIV 
\ RONCHETTI" ; LA ISTANBUL, BESIKTAS — 
UPLAJ IN SALA FLOREASCA : DINAMO — 

— WISLA CRACOVIAȘl I.E.F.S.

ită în sezo- Și
le patru re- de
imâniei în ră
ict europene în
ază în ace- lă,

L mult chiar, 
kind să sus- 
curești. Mc- 
ă vor avea 
ti — Elizur 

„ Liliana 
ala Floreas- 
i A. Kayali 

— Un- 
Olym- 

E.C.E., sala 
[ arbitri I. 
I— M. Kori- 
I.E.F.S. — 

[ C.C.E.
. ora
k- Turcia — 
ria), iar cel 
curi (Steaua 
hbul, în Cu- 
D. Davidjan 
kabo — Un-

Rapid au șanse apreciabile 
a promova în faza superioa- 
a competițiilor, mai precis 
grupele sferturilor de fina- 

, ceea ce ar constitui o per
formanță notabilă pentru echi
pele respective și chiar pentru 
baschetul din țara noastră. De
sigur, posibilități certe au nu
mai feroviarele care, compor- 
tindu-se foarte bine în partida 
tur de la Tel Aviv, au cîștigat cu 
97—82, „arvunindu-și“ astfel 
calificarea, deoarece în mod 

REPREZENTATIVELE DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI
la

19,15, (Urmare din pag. 1)

|F.S., Steaua

fURESTI
victdfe e-

antrenorul Valeriu Gogâltan, 
este alcătuit din: Viorica Ioni
că și Lidia Stan — portari, 
Maria Boși, Doina Furcoi, Iu- 
liana Hobincu, Mariana Iacob, 
Sultana Iagăru, Adriana Pătruț, 
Thiinde Biro, Simona Arghir, 
Georgeta Lăcustă, Victoria A- 
marandei, Viorica Cojocărița, 
Rodica Grigoraș. Larisa Cazacu 
și Liliana Chelba. Formația 
R.F. Germania sosește joi la 
amiază în Capitală. Cele două 
meciuri vor fi conduse de arbi-

C. Ch.

H. GIIEOR- 
Borzești și-a 

In clasament, 
[mica Iași cu 
Inia Făgăraș 
ortare peste 
Sportivii de 
Eezenți pen- 
Lil acesta în 
pu reușit să 
pica cu 3—2, 
pciuri foarte 
unzu — co-

IUC. Echipa 
structorul, a 
cor (6—1) în 
ksținute : cu 
li cu I.E.F.S. 
a și I.E.F.S.
rezultat sur- 
pntru Olim- 
H coresp.).

Antrenorul Valeriu Gogâltan 
namentului.

S. Rm. Vîlcea 
ic. — Metalul
Pitești — C. S. 

pșov — Calcu- 
I — Medicina 

no Brai la —
Sâvbnești — 

L Politehnica 
1—0, Oțelul Or. 
ra Buc. 3—1 ; 

I Buc. — Peni- 
B. — Medicina 
l — S. Rm.

Buc. — Con- 
limpia Buc. —

„U" Cluj-Na- 
bnstanta 1—3, 
B.U. Tq. Mureș 
|— Voința Buc.
— Dacia Pi- 

k — Drapelul 
pala S. Mare 
I Deva — Vo- 
Lorespondenți : 
lilescu, C. Toa- 
[ișa, C. Gruia,

T. Tinea, C. 
che. |. Stanca, 
hețan).

trii maghiari G. Fiilop și L. 
IVI arki»

SELECȚIONATA MASCULI
NA DE TINERET A ROMÂNI
EI susține săptămîna aceasta 
trei întilniri: miercuri 24 no
iembrie, în sala Floreasca, de 
la ora 18, cu formația similară 
a Poloniei; vineri 26 noiembrie,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 28 NOIEMBRIE, O NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 17 NOIEMBRIE 1976
Extragerea I : cat. I : 2 variante 10% a 50.000 lei ; cat. 2 : 1,20 a 43.875 

lei ; cat.3 :10,85 a 4.853 lei ; cat. 4 : 44,50 a 1.183 lei ; c-at. 5 : 80,35 a 
655 lei ;cat. 6 : 3.203,90 a 40. lei.

REPORT CATEGORIA I : 3.668 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 25% — Autoturism Dacia 1300 

și 1 variantă 10% a 28.000 lei ; cat. B : 14,75 a 2.788 lei ; oat. C. 67.06 a 
613 lei ; cat. D : 2.281,95 a 60 lei ; cat. E : 122,25 a 200 lei ; cat. F : 2.537,06 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 150.025 led.
Cîștigurile de 50.000 lei jucate 10% au revenit pârtie ipanților ION 

PIRVANESCU din CARANSEBEȘ și ECATERINA DIMA din BUCU
REȘTI ; autoturismul Dacia 1300 jucat 25% a fost obținut de 
GHEORGHE BAditA din SLATINA iar cîștigul de 43.875 lei a reveniri; 
lui ECATERINA PREDESCU din MIZIL.

[ MARGINALII LA ETAPA

1
| A 14-a A DIVIZIEI A

1 MAI MULT
(Urmare din pag. 1)

Iră. Jucătorii (în marea lor ma
joritate) pentru că, odată ajunși 
în eșaloanele superioare, consi
deră că și-au atins obiectivul 

Iși că, din acel moment, totul 
li se cuvine de la sine, eschi- 
vîndu-se de Ia un efort conti- 

Inuu. în sprijinul acestei ulti
me ' afirmații putem aduce o 
sumedenie de exemple. Șt. Pet- 
cu, Dragnea, Lunca, Gabel, G. 

IPetcu, Șumulanschi, D. Nicolae, 
M. Zamfir, Radu Dan, Marton, 
Purima, Both II, Grosu, Vrin- 

Iceanu, Teleșpan și alți ju
cători tineri au fost notați, 
în etapa a 14-a, cu 5 și 6 pen
tru evoluțiile lor mediocre.

ISînt, cu toții, jucători de la 
care toată lumea așteaptă com
portări bune. Numai că cei mai

Imulți dintre ei par lipsiți de 
vigoare, fără resurse pentru 90

sala Floreasca pentru 
iureșului formației

normal victoria le va reveni și 
în partida de miine. Steaua, în 
schimb, are o sarcină evident 
mai dificilă. Deși în întilnirea 
de la București au acumulat un 
avans de 20 de puncte (77—57), 
baschetbaliștii de la Steaua vor 
trebui să joace_mult mai bine 
decit în 
a rezista
gazdă, al cărei moral va fi sus
ținut de un public vestit prin 
forța de mobilizare. Antrenorul 
principal M. Nedcf și-a expri
mat încrederea că 
vor fi în măsură să 
avantajul cucerit cu atita tru
dă la București și să obțină 
calificarea într-o treaptă supe
rioară a Cupei cupelor.

elevii lui 
mențină

in Sala sporturilor din Bacău, 
de la ora 18 (în cuplaj cu me
ciul feminin România — R.F. 
Germania), partida revanșă cu 
Polonia; duminică 28 noiembrie, 
in sala Victoria din Ploiești, 
de la ora 18, cu selecționata 
similară a Bulgariei. (Meciul 
revanșă cu Bulgaria se dispută 
marți 30 noiembrie, în sala 
Floreasca din Capitală, de la 
ora 18). Toate partidele echipei 
de tineret vor fi arbitrate de 
cuplul G. Bansen și G. Woz- 
niac (R.D. Germană).

FORMAȚIA DE JUNIORI A 
ROMÂNIEI susține doua par-

explică elevelor sale tema antre-

tide (26 noiembrie la Spiska 
Nova și 28 noiembrie la Kosi
ce) cu echipa de juniori a Ce
hoslovaciei.

Așadar, pe parcursul a nu
mai cinci zile, reprezentanții 
handbalului românesc susțin 11 
întilniri internaționale. Le do
rim succes !

F(... ..)TIl AL
DECIT INCONSTANȚA..;

de minute de joc. Și aceasta 
datorită fie vieții nesportive pe 
care o duc, fie eschivării de la 
antrenamente. Grosu, Chitaru, 
G. Petcu — jucători în care

Min. 84 : Dragu înscrie spectaculos, deschizînd scorul în partida
Progresul — F.C. Corvinul.

antrenorii lor, și nu numai ei, 
și-au pus mari speranțe — sînt 
cazuri tipice. Cum se poate, 
oare, progresa în fotbalul nos
tru cu astfel de jucători care 
nu dau dovadă, în meciurile de 
campionat, nici măcar de com-

DIVIZIA C-ETAPA A XIII-a
SERIA I

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
— Cristalul Dorohoi 4—1 (4—0), 
Progresul Fălticeni — Danubiana 
Roman 1—1 (0—1), Bradul Roz-
nov — Cetatea Tg. Neamț 3—0 
(1—0), Cimentul Bicaz — Foresta 
Moldovița 1—1 (0—0), Laminorul
Roman — Avîntul Frasin 3—0 
(2—0), I.T.A. Piatra Neamț — 
Metalul Rădăuți l>-0 (0—0), Dor
na Vatra Dornei — Metalul Bo
toșani 1—1 (1—1). C.S. Botoșani — 
Foresta Fălticeni 4—0 (2—0),

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XIII-a : 1. C.S. BO
TOȘANI 21 p (34—8). 2. Lami
norul Roman 18 p (20—12), 3. 
Metalul Botoșani 17 p (17—11).,. 
pe ultimele : 13. A.S.A. Cîmpu- 
lung 10 p (21—24), 14. Progresul 
Fălticeni 10 p (12—17). 15. Bradul 
Roznov 10 p (8—16). 16. Foresta 
Moldovița 5 p (10—33).

SERIA A II-A

Chimia Mărășești — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—2 (2—1),
Constructorul Vaslui — Partiza
nul Bacău 1—0 (0—0), Letea Ba
cău — Constructorul Iași 1—0 
(0—0), Petrolistul Dărmănești — 
Minerul Comănești 2—1 (1—1),
Nicolina Iași — Oituz Tg. Ocna 
0—1 (0—1). Hușana Huși — Viito
rul Vaslui 0—3 (0—1, Petrolul 
Momești „ — Textila Buhuși 2—1
(1—0), Rulmentul Bîrlad —
TEPRO Iași 1—0 (0—0)

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
MArAȘESTI 20 p (28—10). 2.
Viitorul Vaslui 19 p (25—11), 3. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 18 p 
(19—8)... pe ultimele : 15. Textila 
Buhuși 4 p (9—25). 16. Hușana
Huși 4 p (9—36)

SERIA A III-A

Poiana Cîmpina — Petrolistul 
Boldești 4—1 (1—0), Dinamo Foc
șani — Carpați Sinaia 3—1 (1—0), 
Metalosport Galați — Avîntul 
Mîneciu 1—2 (0—1). Chimia Brazi 
— I.R.A. Cîmpina 2—0 (1—0). Re
colta Săhăteni — Chimia Buzău 
1—3 (1—1). Caraimanul Bușteni — 
Ancora Galați 2—0 (0—0), Petro
lul Teleajen Ploiești — Luceafă
rul Focșani 1—0 (1—0). Foresta 
Gugești — Victoria Florești 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
SINAIA 18 p (33—14), 2. I.R.A.
Cîmpina 18 p (23—11). 3. Chimia 
Buzău 17 p (34—11). 4. Petrolul 
Teleajen Ploiești 17 p (19—12)... 
pe ultimele : 15. Metalosport Ga
lați 6 p (5—30). 16. Recolta Să
hăteni 5 p (8—31).

SERIA A IV-A

Chimia Brăila — I.M.U. Med
gidia 1—1 (0—0), Dacia-Unirea
Brăila — Autobuzul Făurei 1—1 
(1—1), Cimentul Medgidia — Pro
gresul Brăila 2—0 (1—0), S.C. 
Tulcea — Marina Mangalia 3—1 
(1—1), Electrica Constanța —Du
nărea Cernavodă 0—1 (0—0). U- 
nirea Eforie — Ș.N. Constanța 
2—1 (1—0). Gloria Poarta Albă— 
Dunărea Tuicea 1—3 (1—1). Mi
nerul Măcin — Victoria Tăndă- 
rei 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 18 p (29—11), 2. 
S.C. Tulcea 17 p (23—11), 3. Chi
mia Brăila 17 p (20—11). 4. Pro
gresul Brăila 17 p (21—13)... pe 
ultimele : 15. Victoria Țăndărei
8 p (12—24), 16. Gloria Poarta
Albă 7 p (12—30).

bativitatea specifică vîrstci pe 
care o au ?

După etapa a 14-a — o etapă 
nesatisfăcătoare — campio
natul nostru se întrerupe pen

Foto : S. BAKCSY

tru puțin timp, făcînd loc tri
plei întilniri România — Bul
garia (echipe reprezentative A, 
de tineret și de juniori) care 
sperăm să ofere celor ce iubesc 
fotbalul și motive de satisfac
ție.

SERIA A V-A

Viitorul Chirnogi — Flacăra ro
șie București 1—0 (0—0), Electro
nica București — Olimpia Giur
giu 5—0 (3—0), Azotul Slobozia
— Automatica București 3—2
(2—1), Abatorul București — 
Avîntul Urziceni 1—0 (0—0), Au- 
tomecanica București — I.C.S.I.M. 
București 3—1 (1—0), Autobuzul
București — I.O.R. București 2—1 
(1—1), Unirea Tricolor București

— Șoimii TAROM București 1—1 
(0—0). Sirena București — T.M. 
București 0—0.

Pe primele locuri : 1. AUTO-
MECANICA BUCUREȘTI 20 p 
(22—8), 2. Autobuzul București
18 p (32—6), 3. Unirea Tricolor 
București 18 p (30—19)... pe ulti
mele : 15. I.O.R. București 8 p 
(11—19), 16. Olimpia Giurgiu 1 p 
(8-42).

SERIA A VI-A

Progresul Corabia — Muscelul 
Cîmpulung 1—1 (1—0), Răsăritul 
Caracal — ROVA Roșiori de Ve
de 2—1 (1—0). Chimia Găești — 
Recolta Stoicănești 5—0 (2—0), 
Petrolul Tîrgoviște — Dacia Pi
tești 3—1 (2—0). Constructorul
Pitești — Cimentul Fieni 0—0, 
Progresul Pucioasa — Oțelul Tîr
goviște 2—2 (1—1). Metalul Mija
— Viitorul Scornicești 4—1 (4—1),
Cetatea Tr. Măgurele — Petrolul 
Videle 0—1 (0—0).

Meci restanță din etapa a 
XlI-a : Recolta Stoicănești — Pe
trolul Tîrgoviște 0—0.

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 21 p (30—9),
2. Metalul Mija 20 p (29—12), 3.
Petrolul Tîrgoviște 20 p (21—9)... 
pe ultimele : 15. Progresul Pu
cioasa 7 p (14—28), 16. Oțelul Tîr
goviște 5 p (14—32).

SERIA A VII-A

Dunărea Calafat — Dierna Or
șova 1—2 (0—1). C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Uiiirea Drăgășani 
0—0, I.O.B. Balș — Progresul 
Băilești nu s-a disputat. Minerul 
Rovinari — C.F.R. Craiova 3—1 
(2—0), Constructorul Craiova — 
Minerul Motru 3—0 (0—0). Lami
norul Slatina — Pandurii Tg. Jiu 
0—2 (0—1). Chimistul Rm. Vîlcea
— Unirea Drobeta Tr. Severin 
0—0, Metalurgistul Sadu — Lotrul 
Brezoi 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 20 p 
(25—5), 2. Pandurii Tg. Jiu 19 p 
(26—10), 3. Minerul Motru 17 p 
(22—9)... pe ultimele : 15. Unirea 
Drăgășani 9 p (12—19), 16. Lami
norul Slatina 9 p (15—33).

SERIA A VIII-A

Metalul Oțelu Roșu — Minerul 
Moldova Nouă 1—1 (0—1). Uni
rea Sînnicolau Mare — Banatul 
Timișoara 2—0 (0—0). Unirea 
Tomnatic — Gloria Reșița 5—0 
(3—0), Constructorul Arad — Nera 
Bozovici 4—0 (1—0). Minerul A- 
nina — Vulturii textila Lugoj 
2—1 (0—1). Metalul Bocșa — La
minorul Nădrag 2—1 (1—0). E- 
lectromotor Timișoara — Gloria 
Arad 4—1 (1—1). Ceramica Jim-
bolia — Strungul Arad 3—3 
(2—2).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 18 p (19—8), 2. Mi
nerul Moldova Nouă 17 p (29—13),
3. Metalul Oțelu Roșu 15 p 
(21—21)... pe ultimele : 13. Elec
tromotor Timișoara 12 p (17—23),
14. Nera Bozovici 12 p (25—33),
15. Gloria Arad 12 p (12—23), 16. 
Banatul Timișoara 8 p (15—26).

ACTUALITĂȚI
• BRIGADA DE ARBITRI GF.tCl LA 

FINALA „CUPEI BALCANICE". Dupâ 
cum am mai anunțat, duminică, pe 
stadionul ,,23 August", cu începere de 
la ora 14, va avea loc meciul retur 
din cadrul finalei ..Cupei Balcanice", 
dintre reprezentativele României și 
Bulgariei. Această întîlnire va fi con
dusă de o brigada de arbitri din 
Grecia — T. Tsanaklidis, la centru și 
N. Vasaras — E. Petropoulos, la linie. 
Din partea forului de specialitate 
balcanic, în calitate de observator, 
va fi prezent la meci N. Cosmopoulos
— secretar.

• AZI, PLEACĂ |N BULGARIA di
vizionara A Progresul București, care, 
în perioada 24—27 noiembrie, va sus
ține în aceasta țară cîteva jocuri a- 
micale. Prima partida va avea loc ia 
Tîrnovo, în compania echipei locale.
• MECI INTERNAȚIONAL. LA SATU 

MARE. Miercuri 24 noiembrie, echipa 
A. S. Goverla, din Ujgorod (U.R.S.S.), 
va susține un meci amical la Satu 
Mare, în compania liderului seriei a 
II l-a a Divizie? B, F. C. Olimpia.
• JOI, MECI IN DIVIZIA B. Deoa

rece liderul seriei | a Diviziei B — 
Petrolul Ploiești — va pleca într-un 
turneu în Libia, jocul C.S.M. Borzești
— Petrolul, din etapa a 17-a (progra
mată la 12 decembrie), se va disputa 
în această săptâminâ, mai precis joi 
25 noiembrie, la ora 14. Partida va fî 
condusă de o brigadă de a>rbitri for
mata din N. Roi nea (la centru), aju
tat de D. Munteanu (ambii din Bîr- 
lad) și V. Sândulescu (Vaslui).
• FEDERAȚIA DE FOTBAL a decis 

ca meciul Carpați Sinaia — Petrolul 
Ploiești, din cadrul ,,Cupei României", 
care nu s-a putut disputa deoarece 
organizatorii n-au asigurat condiții 
regulamentare, să fie omologat cu 
3—0 in favoarea formației Petrolul.
• SIMBATA, LA TIMIȘOARA, divi

zionarele A Politehnica și F. C. Bihor 
vor susține o întîlnire amicală.
• ECHIPA ETAPEI. Alcătuită pe 

baza no-telor acordate jucătorilor, e- 
chipa etapei a 14-a este următoa
rea : ȘTEFAN — CHERAN, PALTINI- 
ȘAN, HERGANE, VIGU — DOMIDE, 
MULȚESCU, KUN l| — |. SANDU. BĂ
LĂCI, SALAJAN.

SERIA A IX-A
înfrățirea Oradea — Bihoreana 

Marghita 4—1 (2—0). Victoria Că
rei — Oașul Negrești 4—0 (2—0), 
Minerul Băița — Someșul Satu 
Mare 3—1 (2—1). Gloria Șimleu
— Oțelul Bihor 2—2 (2—1), Mi
nerul Baia Sprie — CUPROM 
Baia Mare 1—1 (0—0), Victoria 
Zalău — Voința Oradea 0—3 
(0—2), Minerul Bihor — Voința 
Cărei 3—1 (1—0), Minerul Sun- 
cuiuș — Recolta Salonta 4—1 
(3—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 20 p (32—12),
2. Victoria Cărei 20 p (23—5), 3. 
Minerul Baia Sprie 15 p (26—14)
— 6 victorii. 4. Voința Oradea 
15 p (20—12) — 5 victorii... pe 
ultimele : 15. Oașul Negrești 8 p 
(15—29). 16. Victoria Zalău 8 p 
(16—34)

SERIA A X-A
Foresta Bistrița — C.I.L. Gherla 

1—3 (1—2), Metalul Aiud — Uni
rea Dej 4—2 (3—0), Tehnof rig 
Cluj-Napoca — Bradul Vișeu 1—1 
(1—0), Minerul Rodna — Avîntul 
Reghin 4—0 (0—0), Lăpușul Tg.
Lăpuș — Soda Ocna Mureș 3—0 
(1—0), Cimentul Turda — Der- 
mata Cluj-Napoca 4—0 (2—0). Mi
nerul Baia Borșa — Mureșul Lu
duș 2—1 (1—1), Minerul Băiuț — 
Metalul Sighișoara 4—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 19 p (32—10), 2.
Minerul Băiuț 17 p (18—12). 3.
Minerul Borșa 16 p (26—23)... pe 
ultimele : 15. Lăpușul Tg. Lăpuș
7 p (14—19). 16. Dermata Cluj-
Napoca 5 p (10—26).

SERIA A XI-A
Minerul Baraolt — I.C.I.M, 

Brașov 1—1 (0—0). Mureșul To- 
plița — Utilajul Făgăraș 0—0, 
Metrom Brașov — Viitorul Gheor- 
ghieni 1—1 (0—9). Torpedo Zăr- 
nești — Precizia Săcele 1—0 
(1—0), Carpați Brașov — Minerul 
Bălan 2—0 (1—0). Forestierul Tg. 
Secuiesc — C.S.U. Brașov 1—4 
(0—1), Chimia Or. Victoria — U- 
nirea Sf. Gheorghe 1—0 (0—0), 
Măgura Codlea — Progresul O- 
dorhei nu s-a disputat, Măgura 
fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 20 P (26—5). 2. Progre
sul Odorhei 15 p (17—9), 2. Viito
rul Gheorghieni 15 p (16—10)... 
pe ultimele : 15. Măgura Codlea
8 p (12—10) — din 10 jocuri. 16. 
Forestierul Tg. Secuiesc 8 p 
(8—26).

SERIA A XII-A
Inter Sibiu — C.I.L. Blaj 2—1 

(1—1), Laminorul Teliuc — C.F.R. 
Simeria 2—0 (1—0). Constructorul 
Alba lulia — Textila Sebeș 3—0 
(0—0), F.I.L. Orăștie — I.M.I.X. 
Agnita 2—0 (1—0), Gaz metan 
Mediaș — U.P.A. Sibiu 4—0 (3—0), 
Metalul Ccpșa Mică — Unirea 
Alba lulia 3—0 (3—0). Minerul
Ghelar — Știința Petroșani 0—0, 
Textila Cisnădie — Automecanica 
Mediaș 5—0 (3-0).

Meciul F.I.L. Orăștie — Meta
lul Copșa Mică, din etapa a X-a 
(3—1), s-a rejucat din dispoziția 
F.R.F. și s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 în favoarea echipei din 
Orăștie.

Pe primele locuri î 1. GAZ 
METAN MEDIAȘ 19 p (17—5), 2. 
Știința Petroșani 18 p (27—15),
3. Metalul Copșa Mică 17 p
(16—7)... pe ultimele : 14. C.I.L.
Blaj 8 p (11—22). 15 Automeca
nica Medias 8 p (4—20). 16. Tex
tila Sebeș 4 p (9—32).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec* 
tive.



JUNIORII HOCHEIULUI-LA STARTUL UNUI SEZON GREU

dFmÎINE, LA SOFIA, „CUPA PRIETENIA"
• O primă verificare a stadiului de pregătire in vederea

participării la grupa A a Campionatului european
Echipa reprezentativă de ho

chei (juniori) a țării noastre 
susține primul test internațional 
din actualul sezon, la capătul 
căruia o așteaptă greul examen 
al participării în grupa „A“ a 
Campionatului european, alături 
de elita „cadeților" hocheiului 
continental.

Pregătirile în vederea acestei 
competiții deosebit de dificile, 
și de mare prestigiu, au înce
put încă din vară, cînd colec
tivul de tehnicieni (alcătuit din

Ip turneul de la Gliwice
DOI BOXERI ROMÂNI

PE LOCUL 2
Turneul internațional de box 

desfășurat în orașul polonez 
Gliwice s-a încheiat cu un fru
mos succes al pugiliștilor sovie
tici, care au repurtat victoria 
la opt categorii. prin Feliks 
Pak, Viktor Navroz, Vladimir 
Sorokin, Pavel Slepușko, Alek
sandr Juravliev, Vladimir Ja
resko, Mihail Solopkin și Via- 
ceslav Sapolkin.

Boxerii români Hie Gheorghe 
(semiușoară) și Ion Budușan 
(ușoară) s-au clasat pe locul 
doi la categoriile respective.

antrenorul .emerit Mihai Flama- 
ropol, Alexandru Kalamar și 
dr. Anton Biro) a triat un lot 
de aproape 60 de juniori.

La această oră, insă, lotul 
■ restrins este cristalizat. Din el 
fac parte, printre alții, Szigheti. 
portarul titular, perechile de 
fundași Antal — Dumitrache și 
Teodoriu — Bajer, liniile de 
atac Chiriță — Todor — Petreș, 
Csata — Csiki — Gereb, Po
pescu — Gherghișan — Stoe- 
nescu. în ultimele două partide 
de verificare, susținute in com
pania echipei Sport Club Miercu
rea Ciuc, juniorii au pierdut 
(greu) cu 1—3 și 8—9.

De mîine, la Sofia, începe 
tradiționalul turneu „CUPA 
PRIETENIA" (jucători pînă la 
18 ani), la care iau parte opt 
echipe, împărțite în două serii, 
după cum urmează :

I. Cehoslovacia, R.D. Germa
nă, Ungaria, Bulgaria I.

II. U.R.S.S., Polonia. ROMA
NIA, Bulgaria II.

Se va juca sistem turneu. în 
fiecare grupă, după care vor a- 
vea loc jocuri bilaterale, în 
ordinea clasamentului. Concur
sul este deosebit de puternic și 
ne va putea dă în acest fel o 
imagine a stadiului de pre
gătire atins de selecționata 
noastră.

în continuare, juniorii au un 
program dens. La 18 și 19 de

cembrie — două jocuri cu echi
pa "Ungariei, la Budapesta. In 
vacanța de iarnă ei vor parti
cipa la „Turneul celor 6 na
țiuni". programat la Bolzano, în 
Italia, apoi jși vpr continua 
pregătirile în cadrul cluburilor, 
în lunile februarie și martie vor 
avea mai multe partide de ve
rificare, urmînd ca de la 1 a- 
prilie (în R.F.G.) reprezentati
va de juniori să susțină marele 
examen al „Europenelor A“.

într-o scurtă declarație făcu
tă, ieri, înaintea plecării spre 
capitala Bulgariei, antrenorul 
emerit Mihai Flamaropol ne 
spunea : „Ne așteaptă, fără în
doială, un sezon greu, plin de 
responsabilitate. Lotul de care 
mă ocup, cu colaboratorii mei, 
reprezintă un colectiv unit, har
nic, dornic permanent de auto- 
depășire. Băieții știu că de a- 
cum încolo nu mai există nici 
un joc ușor. Dar, cele mai uti
le sint tocmai partidele grele*'.

în corpul de arbitri ai com
petiției „Cupa Prietenia" figu
rează, din partea României, ar
bitrul internațional, Gheorghe 
Mureșanu.

Valeriu CHIOSE

in Uniunea
PRIMA EDIȚIt A JOCURILOR

Turneul studențesc de volei de la Praga

POLITEHNICA TIMIȘOARA PE LOCUL 3

în aceste zile. în Uniunea 
Sovietică se desfășoară între
ceri de masă în cadrul primei 
ediții a Jocurilor sportive unio
nale sătești de iarnă.

SE ÎNTREC MAESTRU
HOCHEIULUI DIN U.R.S.S.

Unul din cei mai buni hocheiști sovietici, Valeri Harlamov, 
(nr. 17) și-a făcut reintrarea in partida Ț.S.K.A. Moscova — Ari
pile Sovietelor, înscriind primul gol al echipei moscovite.

Tclefoto : TASS — Agerpres

După dubla întîlnire dintre 
reprezentativele de hochei ale 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei (3—5 
și 6—3) și înaintea turneului pe 
care hocheiștii sovietici îl vor 
întreprinde în Canada, luna vi
itoare, atenția iubitorilor de 
sporturi de iarnă din Uniunea 
Sovietică este atrasă de desfă-

Sovietică :

UNIONALE SĂTEȘTI DE IARNĂ
poziția sportivilor se află a- 
proximativ 1000 de stadioane, 
peste 50 000 de terenuri de fot
bal, aproximativ 250 bazine, 
peste 50 000 de alte baze.

șurarea campionatului unional. 
O victorie cu 7—3 obținută de 
hocheiștii echipei Ț.S.K.A. Mos
cova asupra celor de la Aripile 
Sovietelor și un meci egal (2—2) 
între Traktor Celiabinsk și 
Himik Voskrcsensk au adus im
portante clarificări în clasament. 
Conduce Ț.S.K.A. cu 23 puncte 
(din 13 meciuri susținute), ur
mată de Traktor Celiabinsk —• 
18 p si Dinamo Moscova — 
17 p.

Rezultate din alte partide : 
Dinamo Moscova — Torpedo 
Gorki 8—3, Spartak Moscova — 
Kristal Saratov 5—3, Dinamo 
Riga — Spartak Moscova 7—2, 
S.K.A. Leningrad — Kristal 
Saratov 11—-2.

La Praga a luat sfîrșit tradi
ționala competiție internațională 
masculină de volei rezervată 
echipelor studențești, competi
ție la care a participat și o e- 
chipă română, Politehnica Ti
mișoara, întărită cu jucătorii 
Corcheș și Igni.șca de la divi-

PE SCURT
BOX • Pugilistul venezuelean 

Luis Esteba și-a păstrat centura 
de campion mondial profesio
nist la cat. semimuscă, învin- 
gînd prin k.o. tehnic, în repri
za a 11-a, pe mexicanul Valen
tin Martinez, la Caracas.

CICLISM • Cursa de 6 zile 
de la Gând s-a încheiat cu vic
toria cuplului australian Danny 
Clark-Donald Allan. Pe locurile 
următoare s-au clasat perechi
le Sercu — Van den Haute și 
Stevens — Gilmore.

HANDBAL • Competiția in
ternațională feminină desfășu
rată în orașele cehoslovace Bra
tislava și Trnava a fost cîști- 
gată de reprezentativa Cehoslo
vaciei — 6 p, urmată de Iu
goslavia — 4 p, Ungaria — 2 p 
și R.F. Germania — 0 p. în 
partida-derby : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 19—18.

RUGBY • în urma rezulta
tului de egalitate (13—13) înre
gistrat în meeiul R.F.G. — O- 
landa, clasamentul grupei B a 
campionatului european se pre
zintă astfel : 1. Cehoslovacia
4 p ; 2. Olanda 3 p ; 3. U.R.S.S. 
2 p ; 4. R.F.G. 1 p ; 5. Suedia 
Op.® După 6 etape, în cele 
două grupe ale campionatului 
francez de rugby conduc echipe
le Agen (grupa A) cu 16 p și 
Beziers (grupa B) cu 18 p. Re
zultate din grupa A : Aurillac — 
Nisa 19—10 ; Angouleme — 
Bourg 10—6 ; Agen — Biarritz 
34—10 ; Mimizan — Beaumont 
9—16 ; grupa B : Pau — Salles 
14—17 ; Creusot — Perpignan 
9—4 ; Beziers — Valence 48—6; 
La Voulte — Cahors 16—6.

TENIS • Brian Fairlie a cîș- 
tigat turneul de la Manila, în- 
vingînd în finală pe Ray Ruf- 
fels cu 7—5, 6—7, 7—6. în semi
finale : Fairlie — Crealy 7—6, 
3—2 ab. ; Ruffels — Masters 
6—1, 0—6, 6—4 ; • La Kobe 
(Japonia), Tony Roche l-a eli
minat în primul tur pe Ken 
Rosewall, cu 4—6, 6—4. 6—3. • 
Ultima finală de la Wembley : 
Smith, Tanner — Fibak, Got
tfried 7—6, 6—3. • Semifinale, 
la Sao Paulo : Vilas — Andrew
6— 4, 6—2 ; Higueras — Koch
7— 5. 6—3. • După turnțul de la
Londra, în clasamentul Marelui 
Premiu FILT conduce R. Rami
rez, cu 878 p, urmat de Orantes 
— 811 p, Connors — 800 p.
Dibbs — 687 p. Tanner — 585 
p. Fibak — 582 p, Solomon — 
561 p, Vilas — 547 p, Borg 510 
p. Gottfried — 484 p, Năstase — 
430 p etc.

zionara B Universitatea Cluj- 
Napoca. In ultima zi de con
curs, voleibaliștii români au în
trecut cu 3—0 (10, 12, 11) selec
ționata Bulgariei, ocupind un 
merituos loc 3, înaintea unor 
echipe puternice ca cele ale 
Bulgariei (locul 4), Ungariei 
(locul 5), R.D. Germane (locul 
6).

Pe primul loc al clasamentu
lui final s-a situat selecționata 
Cehoslovaciei, iar pe locul se
cund reprezentativa U.R.S.S.

în satele și așezările din 
U.R.S.S. sînt înregistrați peste 
12 milioane de sportivi. Din 
rîndul acestora au ieșit și cam
pioanele olimpice pe 1976, cu
noscutele schioare sovietice 
Raisa Smetanina și Galina Ku
lakova.

Asociații sportive la sate au 
fost create începind din 1946. 
în prezent. în fiecare din cele 
15 republici unionale există a- 
sociații sportive sătești. La dis-

CAMPIONATE

FIȘIER

Clasament : 1. Bastia 21 p ; 2. 
Nantes 21 p ; 3. Lyon 21 p.

POLONIA (etapa 13) : L.K.S. 
Lodz — Legia Varșovia 3—2 ; 
Odra Opole — Garnik Zabrze 
0—2 ; Ruch Chorzow — Slash 
Wroclaw 3—1 ; Wisla Cracovia
— Widzew Lodz 0—1 ; Szom- 
bierki Bytom — Stal Mielee 
2—0 ; Lech Poznan — Row Ryb- 
nik 4—0. Clasament : 1. L.K.S. 
19 p ; 2. Slask 18 p ; 3. Stal 
17 p.

CEHOSLOVACIA (etapa 13) J 
Slavia Praga — Bohemians 
Praga 0—0 ; Lokomotiv Kosice
— Union Teplice 4—3 ; Skoda 
Plsen — Banik Ostrava 2—2 ; 
Zbrojovka Brno — Dukla 
Praga 0—0 ; Sparta Praga — 
Spartak Trnava 2—0. Clasa
ment : 1. Dukla 21 p ; 2. Slavia 
16 p ; 3. Sbrojovka 15 p.

SPANIA (etapa 11) : Atletico 
Madrid — Sevilla 3—3 ; Espa- 
nol — Real Madrid 4—1 ; Real 
Sociedad — Malaga 1—0 ; Be' 
tis — Las Palmas 2—2 ; Celta 
Vigo — Salamanca 0—1 ; El- 
che — Santander 4—1 ; Sa
ragossa — C.F. Barcelona 0—0 ; 
Valencia — Atletico Bilbao 
2—0 ; Burgos — Hercules 1—1. 
Clasament : 1. Valencia 15 n ; 
2. Atletico Madrid 15 p ; 3. C.F. 
Barcelona 14 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• La Miinchen se va disputa 

astăzi primul joc dintre echipa 
locală Bayern, câștigătoarea Cu
pei campionilor europeni. și 
formația braziliană Cruzeiro 
Belo Horizonte, contînd pentru 
finala Cupei intercontinentale.
• Echipa daneză Esbjerg, ju- 

cînd la Surabaya (Indonezia) cu 
echipa locală Persibaya. a cîști- 
gat cu 1—0 (1—0). In primul 
meci, selecționata orașului Dja
karta a cîștigat cu 2—0 (1—0) 
in fata formației daneze.
• La Port au Prince : Haiti — 

Hamărby (Suedia) 5—1 (3—1).

U.R.S.S. La viitoarea ediție 
a campionatului vor participa 
următoarele 16 echipe : Torpedo 
Moscova, Dinamo Kiev, Dinamo 
Tbilisi, Karpati Lvov, Ze
nit Leningrad, Dinamo 
Moscova. Ț.S.K.A. Moscova. 
Lokomotiv Moscova, Cerno- 
moreț Odesa. Șahtior Donețk, 
Aripile Sovietelor Kuibîșev. Za- 
ria Voroșilovgrad, Dnepr Dne
propetrovsk, Ararat Erevan, 
Kairat Alma Ata și Neftei 
Baku. Ultimele două formații 
revin în prima divizie după un 
an de absentă.

UNGARIA (etapa 15) : Uj- 
pesti Dozsa — Bekescsaba 6—1, 
Honved — Salgotarjăn 3—0 ; 
M.T.K. — Csepel 2—1 ; Ferenc- 
văros — Kaposvăr 2—0. Cla
sament : 1. Ujpesti Dozsa 25 p; 
2. Ferencvăros 24 p ; 3. Vasas 
21 p.

BULGARIA (etapa 13) : Be- 
roe — Ț.S.K.A. 0—0 ; Pernik — 
Blagoevgrad 2—0 ; Ruse — Lev- 
ski Spartak 0—3 ; Lokomotiv 
Sofia — Trakia Plovdiv 1—0 ; 
Slavia Sofia — Akademik 1—0. 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. 18 p ; 
2. Levski Spartak 18 p ; 3. Ma
rek 18 p.

IUGOSLAVIA (etapa 15) : 
Velez Mostar — Sarajevo 5—0 ; 
Partizan Belgrad — Hajduk 
Split 1—0 ; O.F.K. Belgrad — 
Vojvodina Novi Sad 4—0 ; Bu- 
ducnost — Steaua Roșie Bel
grad 2—0 ; Radnicki Niș — 
Dynamo Zagreb 2—2. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie Belgrad 
23 p ; 2. Radnicki 19 p ; 3. Dy
namo 18 p.

FRANȚA (etapa 15) : Lyon — 
Bastia 1—1 ; Nancy — Troyes
2— 0 ; Marsilia — Nîmes 3—2 ; 
Reims — Laval 1—0 ; Nantes — 
Nisa 2—1 ; Bordeaux — St. 
Etienne 2—0 ; Lens — Valen
ciennes 1—0 ; Rennes — Lille
3— 1 ; Angers — Sochaux 1—1.

ATLETISM

țime și 47 kg. Este aspirant la 
Institutul de educație fizică și 
sport Leshaft din Leningrad. 
Se pregătește sub îndrumarea 
lui Nikolai Malîșev.

TATIANA KAZANKINA (U.R.S.S.)
Tatiana Kazankina 

socotită, neîndoios, 
bună atletă a anului, 
pentru ea atît cCle două titluri 
cucerite la Montreal în probele 
de semifond, la 800 m și 1 500 
m, cit mai ales excepționalele 
recorduri mondiale stabilite pe 
ambele distanțe : 1:54,94 la
800 m, chiar în finala olim
pică, și 3:56,0 la 1 500 m. timp 
reușit la Podolsk, cu o lună 
înaintea J.O. Ultimul rezultat 
a stîrnit senzație — Kazankina 
îmbunătățise precedentul re
cord cu mai bine de 5 secun
de —, cu atît mai mult cu cît 
ea nu avusese un sezon proo- 
limpic deosebit. Maniera în 
care atleta sovietică a dominat 
fiecare cursă alergată la Mont
real. atît la 1 500 m cît și la 
800 m — unde a devenit re
cordmană a lumii, deși nu 
alergase pînă în acest sezon 
sub 2 minute ! — o arată însă 
drept lidera incontestabilă a 
generației actuale de semifon- 
diste. Va împlini 25 de ani la 
17 decembrie, are 1.62 m înăl-

poate fi 
cea mai 
Pledează

I
SCRIMA

I

Scrimera ungară ndiko Scn- 
warzenberger-Tordasi este cu
noscută azi în întreaga lume. 
Succesul pe care l-a repurtat 
la J.O. de la Montreal, unde a 
urcat pe treapta cea mai înal
tă a podiumului, a 
definitiv în arena 
floretistelor. Ildiko 
berger-Tordasi s-a 
septembrie 1951, la 
Avîndu-1 ca antrenor pe Ber*

consacrat-o 
mondială a 
Schwarzen- 
născut la 9 
Budapesta.

talan Szocs, în cadrul clubului 
M.T.K., ea s-a afirmat în urmă 
cu 5 ani, cînd a devenit cam
pioană mondială la junioare. 
De atunci, Ildiko Schwarzen- 
berger-Tordasi a fost mereu 
selecționată în echipa repre
zentativă a Ungariei, contribu
ind la succesele repurtate de 
această formație. La J.O. din 
1972, ea este componentă a e- 
chipei Ungariei, care cucereș
te locul II, performanță repe
tată și în anul următor la cam
pionatele mondiale pe echipe, 
în 1974 reprezentativa Ungari
ei, din care face și ea pafte, 
?îștigă locul I la C.M. în boga
tul palmares al cunoscutei 
scrimere din țara vecină mai 
fac parte și alte succese, ca 
obținerea locului II la C. M. 
(individual în 1973 și 1974). ca 
și cîștigarea titlului de campi
oană a țării în 1971. 1973 
1975

Sportiva din Ungaria are _
lități deosebite : viteză de re
acție, un sistem nervos deose
bit de bine echilibrat, o exce
lentă pregătire fizică și o te
nacitate care impresionează 
pe toate adversarele sale.

și
ca-

AGENDA SĂPTÂMÎNII
22-28 TENIS Campionatele Americii de Sud, 

la Buenos Aires
24 FOTBAL Meciurile din optimile de fi

nală ale Cupei U.E.F.A. (tur)
25—28 TENIS DE MASA Campionatele internaționale ale 

Scandinaviei. la Kristiansand
24—29 HANDBAL Turneu internațional (m). la 

Tbilisi
26—28 POLO Turneul final al Cupei cupelor, 

la Sibenik (Iugoslavia)

Redacția șl administrația) București, str. V Conta 16 s tel. centrala 11.10.05 ț secția coresp. 11.51.00) interurban lîl i telex: 10 350 romsp. r. Tiparul: I. P- ..Informația* 10 363 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presa. P.O. Box 136—137, telex 11326. București str. 13 Decembrie nr. 3. B. L 3. 3. t.


