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0 preocupare pentru școlile de toate gradele

Miercuri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a avut convor
biri, la Palatul Consiliului de 
Stat, cu tovarășul Leonid llici 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii 
vie'.ice.

In cursul convorbirii, 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Leonid llici Brejnev au exami
nai probleme de interes reci
proc.

Convorbirile s-au desfășurat 
în»r-o atmosferă prietenească, 
tovărășească.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Leonrd llici 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, au semnat, miercuri 
dimineața, la Palatul Consiliu
lui de Stat, in cadrul unei ce
remonii, Declarația privind 
dezvoltarea continuă a colabo
rării și prieteniei frățești intre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist al Uniunii 
Sovietice, intre România și U- 
ninnea Sovietică.

In aplauzele celor prezenți, 
după semnarea Declarației, to
varășii Nicolae Ceaușescu șl 
Leonid llici Brejnev și-au strins 
îndelung miinile, s-au îmbrăți
șai cu căldură.

în încheierea ceremoniei, to
varășii Nicolae , Ceaușescu 
Leonid llici 
o cupă de 
prietenia și 
no-sovietică.

So

io- 
și

.— și
Brejnev au ciocnit 
șampanie pentru 
colaborarea roma-

★
prietenie pe care 
în tara noastră 

al

Vizita de 
o întreprinde 
secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Leonid llici 
Brejnev, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a cunoscut 
ieri un moment cu semnificații 
profunde : mitingul oamenilor 
muncii din Capitală, consacrat 
prieteniei dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice,
dintre Republica Socialistă
România și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste.

De la Palatul Consiliului de 
Stat, unde a fost semnată De
clarația privind dezvoltarea con
tinuă a colaborării și prieteniei 
frățești intre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, între Româ
nia și Uniunea Sovietică, I 
varășii Nicolae Ceaușescu 
Leonid llici Brejnev, precum 
persoanele oficiale române 
sovietice, care au asistat la

to- 
și 

i și 
și 
a-

ceasta ceremonie, s-au îndrep
tat spre Palatul Sporturilor și 
al Culturii. Numeroși cetățeni 
ai Bucureștiului, aflați pe ma
rile bulevarde străbătute de co
loana oficială de i 
salutat entuziast pe 
Nicolae Ceaușescu și 
llici Brejnev.

Mitingul prieteniei 
sovietice este deschis 
varășul Ion Dincă. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secrețar al 
Comitetului municipal 
reșli al P.C.R., primarul 
ral al Capitalei.

întimpinați cu aplauze 
vații puternice, au luat cuvin- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Leonid llici Brej
nev, secretar general 
teiului Central al 
Comunist al Uniunii

Cuvîntările au fost 
cu vie atenție de toți cei pre
zenți și subliniate, in repetate 
rinduri, cu aplauze 
și îndelungate, fiind 
ia încheierea lor, cu 
ovații, participanții 
„Ceaușescu — Brejnev".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid llici Brejnev iși 
string miinile eu multă căldu
ră, salută pe participanții la 
miting, care ovaționează pentru 
prietenia și colaborarea dintre 
popoarele, partidele și țările 
noastre.

La încheierea mitingului, în
treaga sală izbucnește din nou 
in urale, răsună puternic. în
delung, „Ceaușescu—Brejnev!", 
„Ceaușescu—Brejnev!“.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

a avut loc, miercuri după-amia- 
ză, solemnitatea conferirii Or
dinului „Steaua Republicii So
cialiste România", clasa I, cu 
eșarfă, tovarășului Leonid llici 
Brejnev, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
cu prilejul apropiatei împliniri 
a vîrstei de 70 de ani și pentru 
contribuția deosebită adusă la 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre po
porul român și popoarele so
vietice.

înalta distincție a fost inmi- 
nată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Leonid llici Brejnev 
strins miinile îndelung, 
îmbrățișat cu căldură.

în cadrul ceremoniei, au rostit 
cuvîntări tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Leonid llici 
Brejnev.

mașini, au 
; tovarășii 

Leonid

româno- 
de to-

Bucu- 
gene-

și <>-

al Comi- 
Partidului 
Sovietice, 
urmărite

însuflețite 
salutate, 

urale și 
scandind
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s-au
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ACTIVITATEA SPORTIVA, EXCELENT MIJLOC
DE FOLOSIRE A TIMPULUI LIBER

Raid-anchetă in școlile Sectorului 5 din Capitala

I* n îndeplinirea sarcinilor de răspundere 
credințate de partid mișcării noastre spor
tive privind stimularea coniinuă a activi- 

sporlive de masă, asigurarea participării ti-

in-

tății 
neretului la practicarea, prin cele mai variate 
forme, a tuturor ramuriior de sport, o contribu
ție din cele mai Însemnate sînt chemate s-o 
aducă unitățile de invățămint, școlile de toate 
gradele care, după cum se știe, cuprind peste 
5 000 000 de elevi și studenți. Organizarea timpului 
liber al acestei largi mase de tineri, pentru care 
sportul se constituie ca un important factor de 
dezvoltare și pregătire multilaterală pentru mun
că și viață, este, desigur, un 
care implică aportul activ al 
cu atribuții in acest domeniu.

proces complex 
tuturor factorilor

Această cerință, obiectiv cu un pronunțat ca
racter social, cuprinsă in mai multe documente 
de partid, a lost subliniată recent cu prilejul 
ședinței Comitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., care a examinat programul de dezvol
tare a mișcării sportive pe următorii 5 ani și 
care a indicat ca pe primul plan să fie pusă, 
in această direcție, intensificarea continuă a ac
tivității sportive de masă, 
realiza și folosirea mai 
cut și util a timpului 
tineretul studios din 
jinul îndeplinirii acestui 
tate, cu aceiași prilej, 
accesul larg al tineretului școlar, fără nici o pla
tă, pe toate terenurile sportive existente.

prin care se poate 
judicioasă, in mod plă- 

liber de care dispune 
țara noastră, in spri- 
deziderat au fost adop- 
măsuri care să asigure

Pentru a vedea cum se ac
ționează în direcția cuprinderii 
largi a tineretului școlar în 
practicarea sistematică a exer- 
dțiilor fizice și sportului, a u- 
nei mai bune folosiri a timpu
lui liber, am întreprins un raid 
in școlile Sectorului 5 al Ca
pitalei. Constatările reliefează 
preocupări și inițiative lăudabile 
pentru ca, printr-o bogată ac
tivitate sportivă de masă, tim
pul liber al elevilor să cuprindă 
activități și programe atractive, 
folositoare și plăcute, cu mul
tiple influențe pozitive în dez
voltarea fizică și morală, în 
educarea lor comunistă. Am 
consemnat cu satisfacție nume
roasele exemple oferite 
școlile vizitate, dar... nu 
toate. în destule cazuri, în

In paginile 2-3:

Reportajul nostru
Un adversar pentru 

Floroiu I...

cui unor acțiuni 
și eficiente, am 
ficientâ

responsabile 
întîlnit o insu- 

valorificare a condiți
ilor existente, o oarecare como
ditate, o înțelegere limitată a 
rolului pe care sportul trebuie 
să-l joace în petrecerea timpu
lui liber al elevilor.

Sprijinul primit din partea In-

spectoratului școlar al Secto
rului 5, ca și al Inspectoratului 
școlar municipal 
ajutat la realizarea 
raid), 
vingerea că aspectele surprinse 
— cele pozitive, ca și cele 
gative — vor fi analizate 
atenția cuvenită.

(care ne-au 
acestui 

ne îndreptățește con-

ne- 
cu

ACTIVITATEA SPORTIVA, COMPLETARE UTILA 
A LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICA

în 
în 

Io-

Există in acest sector o școa
lă generală-etalon (nr. 111) 
în care studenții de la I.E.F.S. 
efectuează ore de practică pe
dagogică. N-a fost aleasă în- 
timplător. Un colectiv de pro
fesori de specialitate, condus 
de prof. Aurelia Stoicescu (tot
odată inspectoare metodistă de 
resort pe sector) organizează și 
coordonează o activitate
plexă. pornind de la pauza 
gimnastică, cu toți elevii 
pînă la prezențe notabile 
concursurile și competițiile 
municipiu. Aici clasele sînt cu
prinse în campiohate pronrii 
(fotbal, volei, handbal), care 
angrenează peste 90% din e- 
fective și în concursuri de atle
tism și gimnastică. O statistică

corri
da 
si 
la 
pe

Șase luptâtori români, 
pe primul loc la con

cursul de la Izmir

Campionatele 
republicane de șah

Marginalii la etapa 
Diviziei B de fotbal

In vederea meciului de duminică cu echipa Bulgariei, in finala Campionatului balcanic de fotbal

LOTUL REPREZENTATIV SE PREGĂTEȘTE CU SERIOZITATE 
0 Marți ți miercuri, selecționabilii au efectuat cîte două antrenamente # Astăzi 
un ultim joc de verificare <al fotbaliștilor noștri O Antrenamentele lotului de tineret

odih- 
după 
și a- 
folo 

a 
care, analizînd retros- 

cu jucătorii, .« ■ —

De cîteva zile, compbnenții 
lotului reprezentativ de fotbal 
pregătesc, la Snagov, meciul lor 
oficial cu echipa Bulgariei, con- 
tînd ca retur al finalei campio
natului balcanic și programat 
duminică la București.

Luni a fost rezervată 
nei, necesară recuperării 
etapa de campionat, dar 
ceastă zi a fost din plin
sită de conducerea tehnică 
lotului, 
pectiv, împreună 
evoluțiile „tricolorilor" în ulti
mele două meciuri cu Cehoslo
vacia, precum și în jocul cu 
Admira Viena, au desprins, în 
final, atît elementele pozitive, 
cit, mai ales, deficiențele ma
nifestate.

Marți au fost efectuate două 
antrenamente (unul dimineața, 
celălalt după-amiaza) cu carac-

ter fizico-tactic. Au participat 
Răducanu, Ștefan, Cheran, Săt- 
măreanu II, Sameș, Manea. Gri- 
gore, Anghelini, Bălăci, Boldni. 
Iordănescu, Mulțescu. Stoica. 
Kun II. Troi. Radu II. Dudu 
Georgescu și Lucescu.

Ieri, selecționabilii au făcut, 
de asemenea, două antrenamen
te, care, de data aceasta. aii 
avut un specific tehnico-tactic, 
precum și de individualizare, 
stabilită în conformitate cu da
tele controlului medical efec
tuat de dr. Dumitru Tomescu. 
„Profilul antrenamentelor de 
marți și miercuri, ca și al celor
lalte care se vor desfășura pină 
in ziua meciului, este asemănă
tor lecțiilor cuprinse în noul ci
clu săptăminal elaborai de F.R. 
Fotbal, prin Colegiul central al 
antrenorilor", ne spunea Cornel 
Drăgușin, unul dintre an-

trenorii echipei naționale. „In 
dorința de a evolua, duminică, 
la cel mai bun potențial, toți 
componenții lotului — ne asi
gura el — dovedesc seriozitate 
și conștiinciozitate, folosind ast
fel, din plin, timpul afectat șe
dințelor de antrenament".

Pe linia pregătirii cu maximă 
responsabilitate a acestui joc 
decisiv (reamintim că prima 
manșă, disputată în primăvară, 
la Tîrnovo, s-a încheiat cu sco
rul de 1—0 în favoarea fotbaliș
tilor bulgari), s-a situat și pre
zența antrenorului Cornel Dră- 
gușin la meciul de verificare ne 
care reprezentativa Bulgariei 
l-a susținut, ieri, la Ruse. .în 
compania echipei locale Dunav

(Continuare in pag. 2—3)'

a școlii arată faptul că mai 
ne de 50 la sută din timpul li
ber al elevilor este rezervat 
activităților sportive de masă. 
Aceasta explică și de ce zi de 
zi, baza sportivă de la „111“ 
(inclusiv sala de gimnastică) a- 
rată ca un laborator, valorifi- 
cîndu-se fieca»e spațiu, după 
un program strict, care nu ac
ceptă „ferestre” sau „timpi 
morți". ' . ■ i

Ne-a bucurat mult faptul că 
exemplul acestei școli nu se 
constituie in excepție. Dimpp-

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL

PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
Marți 23 noiembrie a.c. a avut 

loc ședința lărgită a Biroului 
Executiv al Consiliului National 
pentru Educație Fizică și Snort 
la care au participat ca invitați 
activiști și specialiști din apa
ratul C.N.E.F.S. și al organizați
ilor și instituțiilor cu atribuții in 
mișcarea sportivă.

La primul punct al ordinei de 
zi președintele C.N.E.F.S., gene
ral lt. Marin Dragnea, a pre
zentat o informare cu privire 
la concluziile și sarcinile rezul
tate din recenta examinare de 
către Comitetul Politic Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român a Pro
gramului privind dezvoltarea 
activității de educație fizică si 
sport pe perioada 1976—1980, și 
pregătirea sportivilor români în 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice din anul 1980. A fost 
subliniată marea însemnătate a 
acestei analize' și a măsurilor 
stabilite în scopul dezvoltării 
continue a sportului românesc, 
prin creșterea răspunderildr la 
toate nivelele mișcării sportive 
și desfășurării unei bogate ac
tivități sportive de mase care 

- să ducă la cuprinderea întregu
lui tineret și a unei pregătiri 
sportive superioare, într-un cli
mat de ordine și disciplină, 
pentru ca în viitorii ani spor
tivii români să înregistreze suc
cese tot mai mari, la nivelul

bune performantecelor mai 
mondiale.

Membrii 
C.N.E.F.S. 
profunda lor recunoștință con
ducerii partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, pen
tru noile îndrumări și pentru 
sprijinul pc care il acordă necon
tenit mișcării sportive din țara 
noastră. Ei s-au angajat să 
transpună in fapte, cu pasiune 
si dăruire, toate indicațiile și 
sarcinile rezultate din ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român din 16 no
iembrie a.c„ pentru realizarea 
de noi progrese in sportul de 
masă și de performanță din 
țara noastră și succese in are
na sportivă mondială.

In continuarea ședinței Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S. au fost 
aprobate calendarul sportiv re
publican și calendarul interna
țional pe anul 1977, indicatorii 
bugetelor federațiilor, consiliilor 
județene sportive și cluburilor 
sportive teritoriale pe anul 1977. 
A fost de asemenea aprobată 
tematica Centrului de cercetări 
al C.N.E.F.S. pentru anul viitor.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
a rezolvat probleme curente ale 
activității sportive.

Biroului Executiv al 
au exprimat calda și



...Spre marginea orașului așe
zat pe șapte coline, în pădu
rea de brazi, cinci copilandri 
alergau, respirînd greu. Nu-i 
urmărea nimeni, nu-i îndemna 
nimeni. Urcușul acela, ca un 
început de colină, însemna pen
tru ei doar o ambiție și o 
mare iluzie. Acolo, în „Sinaia 
Dorohoiului”, ciim denumise 
plastic pădurea pasionatul om 
de sport Aurel Vasiliu, director 
adjunct la liceul real-umanist, 
antrenorul echipei de fotbal 
„Cristalul" din Divizia C, acolo, 
printre brazi, se duc mereu 
copii și școlari și aleargă în 
întreceri ad-hoc, fiecare visînd 
să fie cel mai iute și mai re
zistent, ca un adevărat cam
pion. Copilandrii Dorohoiului 
au acum un idol, ridicat dintre 
ei, acolo, între brazi, 
Pintilișuc, elev de 
re, în toamna a- 
ceasta, la campio
natele republicane 
de cros a cîștigat 
locul întîi la ju
niori III, cu 
prezentativa 
dețului. Ion 
vicepreședintele 
rășenesc pentru educație fizică 
și sport, și el pasionat profe
sor de educație fizică, ne arătase 
cu mîndrie nedisimulată medalia 
lui Pintilișuc : „Este prima 
medalie din istoria sportivă a 
Dorohoiului ! Crosul reprezintă 
la noi o pasiune, in fiecare an, 
din ultimii șapte, orașul nos
tru a reprezentat județul la 
„Crosul tineretului" cu 4—6 a- 
tleți, iar la ultimul „Cros al 
tinerilor muncitori", pe țară, 
Iulian Țiulea a venit pe locul 
4, iar Maria Spînu pe locul 9. 
Medalia aceasta de aur repre
zintă, insă, marele punct de 
plecare pentru noi...“. Acolo, la 
începutul colinei din pădurea 
de brazi, tînărul profesor de 
educație fizică Alexandru Bo- 
iuru, de 24 de ani, decatlonist 
la Iași în.............................
vorbea la 
„școala de 
lungă de 
deja 60 de 
sta maximă : 16 ani. Selecția 
continuă. „Dimineața, la cinci 
și jumătate, incepem înviora
rea in pădurea de brazi! expli
că decatlonistul. Antrenament 
pină la ora șapte. Atunci se 
aleargă cel mai bine. Am citit 
că fostul recordman mondial 
Ron Clarke iși începea ziua de 
antrenament dis-de-dimineață, 
in pădure. Nu vor ajunge copiii 
mei Ron Clarke, dar trebuie 
să visez departe. Mai ales că 
am găsit la Dorohoi și condiții 
naturale și material uman foar
te bun”. Auzindu-1 pe tînărul 
profesor, de numai citeva luni 
In oraș, Ion Livadaru comple
tează cu convingere : „După 
trei sau patru ani de pregătire 
științifică, metodică, sperăm să 
„sară” din Dorohoi un adver
sar pentru... Ilie Floroiu. Poate 
Dorin Pintilișuc, poate altul...".

Dorohoiul, ajuns la 25.000 
de locuitori, n-are o is
torie sportivă prea bogată, dar 
nici nu duce lipsă de exemple. 
Directorul liceului real-umanist 
Gheorghe Amarandei pregăteș
te o monografie a orașului. Iar 
capitolul „sport" este destul de 
semnificativ : „in 1903, in Do
rohoi exista o asociație de dare

Dorin
15 ani, ca

Reportajul nostru
re- 
ju-

Livadaru, prim- 
Consiliului o-

timpul facultății, 
un moment dat de 
alergători de cursă 
la Dorohoi". Are 
elevi și eleve. Vîr-

la țintă, adică tragere cu ar
cul. Iar in 1923 se juca și fot
bal feminin. Adevărul este că 
sportul însemna atunci, și a 
însemnat multă vreme, un lux, 
un privilegiu al celor bogați..." 
Reporterul încearcă imediat o 
paralelă. Ieri, sportul un lux... 
Astăzi, sportul, activitate de 
masă. La Fabrica de sticlă, la 
Fabrica de confecții, la între
prinderea de industrie locală, 
în toate școlile. Atletism, volei, 
șah, popice, handbal, tenis de 
masă, tenis de cîmp, fotbal. 
Campionatul de casă la fotbal 
a bătut toate recordurile de 
participare și de popularitate. 
Anul acesta a cîștigat formația 
„Schimbului C", dar marele 
succes l-a reprezentat saltul a 
doi muncitori (Moga și Radu) 
în lotul divizionarei C „Crista
lul”. Astăzi, sportul înseamnă 

la Dorohoi 
asociații, 
care și 
sportivă 
ramuri, 
ramidei 
peste 4 000 de elevi, 
se mîndresc și cu 

7,

și 11 
printre 

o școală 
cu trei 

vîrful pi- 
pentru

Acești elevi 
succesul școlii generale nr. 7, a 
cărei echipă de fotbal a ocupat 
locul 4 pe țară, în „Cupa ti
neretului”, semn că există 
schimbul de miine și peste doi- 
trei ani putem visa la promo
varea in Divizia B, cu senio
rii !", cum mărturisea Mihai 
F erman, secretarul asociației 
sportive „Cristalul", fost fot
balist. Optimismul acesta, ge
nerat de talentul „schimbului 
de miine", mai are la 
performanța unui grup 
ve, care, nu demult, 
ani de la constituirea 
de baschet, au ajuns 
Divizia A, unde, e drept, n-au 
rezistat decît un campionat, 
Performanța acelor eleve spu
ne însă mult...

...Lingă liceul real-umanist o 
clădire ridicată de curînd. Lip
sește acoperișul. în cîteva zile 
totul ar fi fost gata. S-au mon
tat și caloriferele, 
insă 
vorba 
18x9. 
sport 
peste 
Elevii 
sală de curs, 
sala clubului 
jos e popicăria, 
mesele de tenis, nu poți să te 
miști, sînt numai tineri. Dar 
nu se poate juca decît tenis și 
șah. „O sală de sport ar în
semna enorm pentru noi !“, spu
sese, la un moment dat, profe
sorul Aurel Vasiliu, om de... 
fotbal. Ne-am gîndit imediat la 
luptători, la tinerii aceia entu
ziaști care au făcut antrena
mente pe iarbă sub cerul liber. 
Mulți dintre ei întreabă și 
acum : „Cind se reia activitatea 
la lupte 1 !...“

„Curind vom îmbunătăți baza 
materială. Și întreaga activitate 
sportivă a orașului". Cuvintele 
aparțin primarului orașului, 
tov. Ilie Bordeianu, om îndră
gostit de sport.

...Prima medalie de aur din is
toria sportivă a Dorohoiului va 
grăbi, probabil, marele start 
al ambițiilor...

bază și 
de ele- 
în trei 
echipei 

pină în

Lucrările 
au sistat. Aflăm că e 
de o sală de sport, de 
Ar fi singura sală de 
a orașului. Plouă mărunt 
zidurile 
fac ora

mirosind a var... 
de sport într-o... 
improvizată. La 

„Cristalul", unde 
iar sus sînt

Mircea M. IONESCU

Z7//V TOATE
BOX ”CENTURA dunArii".

Timp de trei zile s-a dis
putat la Galati o nouă ediție a 
tradiționalei competiții pugilistice 
„Centura Dunării", la care au 
participat 70 de boxeri tineri, 
dornici să se afirme. întîlnirlle 
au fost de bună valoare tehnică, 
iar multi dintre protagoniști au 
făcut dovada unor frumoase ca
lități. Iată cîștigătorii, juniori 
mici : N. Scutaru (Focșani), D. 
Gherghieș (P. Neamț). N. Mo- 
hai (Tîrgoviște), B. Stefănescu 
(Galați), C. Chindăreanu (P. 
Neamț). I. Cheltuianu (Tulcea), 
V. Caziol (Galați) ; juniori mari : 
N. Crețu (Tulcea), Gh. Govici 
(Steaua), Gh. Sorescu (Tîrgoviște), 
I. Ionașcu (P. Neamț). N. Nanu 
(Galați), V. Focaru (Galați). I. 
Giurcu (Tulcea), I. Captari 
(Steaua). • „CENTURA PĂLTI
NIȘ". 112 boxeri juniori si se
niori din 12 orașe au participat 
la cea de a Vl-a ediție a com
petiției, care a fost excelent or
ganizată de C.J.E.F.S. Sibiu. Cîș- 
tigători. juniori : C. Chitaiu (Si
biu), Gh. Muscă (Sibiu), V. Gre- 
eruș (Cugir), Tr. Sita (Sibiu), 
Gh. Bulancea (Hunedoara). L. 
Pap (Tg. Mureș), D. Sala (Tg. 
Mureș), Șt. Gălățeanu (Brașov), 
I. Costin (Sibiu) ; seniori : Gh. 
Nilă, D. Cercel, B. Wrutze. I. 
Szombati, I. Căileanu și A. Co
vaci — toți din Sibiu.

dreptul de organizare ne teren 
propriu pentru 3 etape (primele 
3 din turul III, în aer liber), 
jocurile urmînd să se desfășoare 
la Mediaș. In divizia secundă, 
jucătorul Dragos Popescu și an
trenorul George Covaci (ambii 
de la Spartac București) au fost 
sancționați cu avertisment pen
tru comportare nesportivă. Tot 
avertisment a primit și antre
norul C. Nica. de la Nitramonia 
Făgăraș ■ VIITOAREA PE
RIOADA DE TRANSFERĂRI este 
programată între 1 si 15 decem
brie • LA BAIA MARE începe 
miine tradiționalul turneu inter
national masculin. dotat cu

HANDBAI comisia centra- nwwML LA DE disciplinA 
a dictat recent următoarele sanc
țiuni : jucătoarea Magda Pereș 
(Mureșul Tg. Mureș) este suspen
dată pe timp de 4 etape (primele 
4 din turneul de sală), iar echipei 
Mureșul Tg. Mures 1 s-a ridicat

ȘASE LUPTĂTORI ROMANI, 
PE PRIMUL LOC

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, federația de lupte din Tur
cia a organizat Ia Izmir un 
turneu internațional de lupte 
greco-romane, la care au luat 
startul cei mai buni patru 
sportivi Ia fiecare categorie din 
tara gazdă, o echipă de tine
ret din Bulgaria și opt luptă
tori români. Lotul țării noastre 
a fost alcătuit din Gheorghe 
Berceanu (48 kg). Ion Dulică 
(57 kg), Ion Păun
Gheorghe Ciobotaru __ _=ZJ
Ion Draica (82 kg), Gheorghe 
” " kg). Roman Co-

Victor Dolipschi

(62 kg),
(74 kg).

Panaite (90 
dreanu și 
( + 100 kg).

Luptătorii 
zentai intr-o 
tivă, șase dintre 
primul loc ia categoriile res
pective :_Gh. Berceanu. I. Du- 

I.

români s-au pre- 
bună formă spor- 

ei ocupînd

lică, I. Păun, Gh. Ciobotaru,

TURNEELE FINALE
ALE DIVIZIILOR DE LUPTE
Vineri

la

TIMIȘOARA: (OlIdUCC

dimiiicafa, start
fireeo romane
sîmbătă și duminică,Vineri, sîmbătă și duminică, 

majoritatea luptătorilor noștri 
fruntași se vor alinia la startui 
unor noi și importante între
ceri, turneele finale ale Diviziei 
de lupte, la ambele stiluri.

Vineri dimineața vor începe 
concursul, pentru desemnarea 
formației campioane, sportivii 
componenți ai celor șase echi
pe finaliste la greco-rqmane : 
Dinamo, ~' 
București, 
Aluminiu 
Cluj-Napoca. 
clubului din

MetalulSteaua și 
IPROFIL Rădăuți, 

Slatina și - - -
Reprezentanta 

șos. Ștefan cel 
Mare, deținătoare a unei per
formanțe puțin obișnuită (de 25 
de ori campioană a țării), por
nește și de data aceasta favori
tă în turneul final datorită va
lorii ridicate pe care o au ma
joritatea componenților săi. ca 
și omogenității echipei. De data 
aceasta, etapa finală a Diviziei 
se va disputa după sistemul 
turneelor individuale pe cate
gorii, punctele acumulate de 
concurenți adăugindu-se la 
„zestrea" echipei.

întrecerile se vor disputa în 
sala de atletism de la „23 Au
gust”. cu începere de la ora 
10. Tururile următoare vor a- 
vea Ioc după amiaza, de la ora 
16,30, iar meciurile semifinale 
și finale, sîmbătă dimineața, de 
la ora 9.

Concursul din cadrul Diviziei 
de libere, la care vor fi pre
zente formațiile Steaua, Dina
mo Brașov, C.F.R. Timisoara. 
Steagul roșu Brașov, Rapid 
București și Metalul Tîrgoviște, 
va începe sîmbătă. la ora 16. 
Meciurile din tururile următoa
re se vor disputa duminică di
mineața, de la ora 9,30 și se 
vor încheia la prînz.

A.S.A.

„Cupa Minaur“. La ediția din a- 
cest an participă formațiile Em- 
por Rostock (R.D. Germană), 
Szpartakus Budapesta (Ungaria), 
Zelezniciar Niș (Iugoslavia) si, 
firește. H.C. Minaur Baia Mare

RUCtRV FILMUL MECIULUI
* ROMANIA — FRANȚA 

putea fi vizionat azi, la ora 
în sala din str. Biserica Am
ur. 6. Vizionarea, organizată 
comisia municipală de sne- 

antre-

va
18, 
zei 
de
cialltate, are ca invitați 
norii, arbitrii și delegații secții
lor din Capitală. Va comenta an
trenorul federal Valeriu Irimescu

PE MICUL ECRAN
• JOI 25 NOIEMBRIE, ora

18 : Baschet masculin : Di
namo București — Olympia- 
kos Atena. în C.C.E. (trans
misiune directă de la sala 
Floreasca).
• StMBATA 27 NOIEMBRIE 

ora 17,45 : Anul sportiv 1976 
(I). — Retrospectivă în ima
gini realizată șl prezentată 
de Cristian Topescu. Din su
mar : Campionatele europene 
de atletism în sală. întîlnirlle 
de box George Foreman — 
Ron Lyle si Cassius Clay — 
Richard Dunn, J.O. de iarnă 
de la Innsbruck, Turneul ce
lor 5 națiuni și rezumatul 
meciului România — Franța, 
la rugby.
• DUMINICA 2S NOIEM-

BRIE, ora 14 : Fotbal : Româ
nia — Bulgaria (returul fina
lei campionatului balcanic) — 
transmisiune directă de la 
Stadionul „23 August". In 
pauză : „Ștafeta munților" — 
reportaj de Mircea Bunescu. 
Ora 22,45 : emisiunea „Tele- 
sport". In cuprins : evenimen
tele interne ale zilei. me
ciul de tenis Mark Cox — 
Manuel Orantes (finala tur
neului de la Stockholm), sec
vențe din turul III al Cupei 
U.E.F.A. la fotbal.

• MARȚI 30 NOIEMBRIE, 
ora 17,05 : Baschet masculin : 
Steaua — Dinamo București 
(derbyul Campionatului na
tional) — transmisiune di
rectă de la sala Floreasca.

Draica și R. Codreanu. Fiind 
învins prin descalificare în par
tida cu R. Codreanu, Victor 
Dolipschi s-a clasat pe locul 
doi. Singurul dintre reprezen
tanții noștri care n-a dat sa
tisfacție a fost Gh. Fanai ie. In 
schimb, tînărul constănțean 
Ion Draica a produs o deose
bită impresie prin evoluțiile 
sale, anunțîndu-se ca un demn 
urmaș al lui Ion Enache în e- 
chipa națională. După Con
stantin Alexandru, Ion Draica 
este al doilea element deosebit 
de talentat pe care antrenorul 
Constantin Ofițerescu l-a dat 
lotului național și pentru care 
merită felicitări.

Cu ocazia concursului de 
Izmir a avut Ioc și un curs 
arbitri F.I.L.A., încheiat cu
xamene. Cu acest prilej, arbi
trul român Constantin Popescu 
a promovat în categoria I ex
cepțională a arbitrilor F.I.L.A. 
Ion Bobei a obținut titlul de 
arbitru internațional cat. I.

Cu două victorii consecutive, 
la Radovici, în runda a 5-a, și 
Ott. în runda a 6-a, 
GHINDA a trecut în 
clasamentului finalei campiona
tului masculin. El este talonat 
de tînărul Biriescu, Ungureanu 
și de colegul său, Sergiu 
Griinberg, care, în runda a 
6-a l-a întrecut pe Bondoc. Ce
lelalte întîlniri s-au încheiat eu 
următoarele rezultate : Radoviei 
— Stanciu 1—0, Subă — Gheor
ghiu ‘/s—‘A. Ilijin — Botez 
*A—’A, Voiculescu — Biriescu
‘A—’A, Pavlov — Ungureanu in-
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în întrecerea feminină, lupta 
este foarte strînsă : după patru 
runde, nu mai puțin de trei ju
cătoare se află la egalitate, fie
care cu cîte 3‘A puncte : SUZA- 
NA MAKAI, EMILIA CHIȘ și 
foarte tînăra LIGIA JICMAN. 
La un punct diferență se află 
un grup de alte trei concuren
te : Elisabeta Polihroniade, Ma
riana Nechifor și Eleonora Go- 
gâlea. în clasament urmează ; 
Elena Răducanu, Margareta 
Teodorescu, Margareta Mureșan, 
Judith Kantor. Lia Bogdan 2 p.

ACTIVITATEA SPORTIVĂ, EXCELE
DE FOLOSIRE A TIMPULUI

(Urmare din pag b

trivă, în sondajul nostru, acti
vități sportive care să comple
teze bine lecția de educație fi
zică și să contribuie eficient la 
folosirea 
timpului 
semna și 
100, 103,
multiple 
gimnasticii, _______
prof. Silvia Tcaciuc). 190 (cen
tru al atletismului, care dispu
ne de o excelentă bază spor
tivă. gazdă primitoare pentru 
multe unități școlare din sec
tor), 194 (centru al handbalului, 
prin grija prof. Vasile Sultz), 
în licee ca „Gheorghe Șincai” 
și industrial 4.

aplăcută și utilă 
liber, am putut con- 
la școlile generale 98, 

108 
pentru 

sub

(cu modalități 
relansarea 

îndrumarea

CEEA CE ESTE ABSOLUT 
NECESAR - 

CONTINUITATEA

De 
pecte 
lat și 
lui. apreciat printre fruntașe 
pe Capitală. La „96", de pildă, 
profesorii de resort și-au sta
bilit încă din primele zile de 
școală responsabilități în cadrul 
competițiilor de masă organi
zate cu sprijinul direct al or
ganizațiilor de pionieri și tine
ret. La „106", „109” și „165", la 
liceul „Ion Creangă” întreceri
le pentru „Cupa tineretului" 
îndeosebi au echivalat cu un 
bun start pentru activitatea de 
masă la nivelul tuturor clase
lor și anilor de studii. Ceea ce 
se impune, însă, este asigura
rea continuității acesteia.

Meritul este cu atît mai no
tabil cu cit în unele locuri 
condițiile de practicare a exer- 
cițiilor fizice sînt cîteodată 
subordonate... buletinului me-

bună seamă că unele as- 
pozitive sînt de semna- 
în alte școli ale sectoru-

$

f

și „189”, 
dispun de 
apreciabile 
activitatea

teorologic. La „119“ 
unități școlare care 
spații de curte 
nu-și pot desfășura 
din plin decît atunci cind vre
mea este prielnică (uscată). 
„Pardosite" cu pămînt. curțile 
se transformă, pe timp ploios, 
în uriașe bălți, anulînd astfel 
intențiile cele mai generoase.

Firește, într-un sector cu o 
rețea importantă de școli (pes
te 40) dispuse pe o suprafață 
întinsă, care cuprinde și fostele 
comune suburbane Popești- 
Leordeni și Jilava, este dificil 
să se asigure peste tot curți 
cu bitum. Totuși, o asemenea 
operație este necesară. Ea tre
buie să se afle în atenția edi
lilor sectorului, dat fiind fap
tul, obiectiv, că o bună parte a 
activităților sportive de masă 
din școli sint programate, indi
ferent de anotimp, ÎN AER 
LIBER, ceea ce este foarte bi
ne, adesea cu sute de elevi. 
Bituminarea parțială, intr-o 
primă etapă, a unor curți de

ÎN LOC DE CON
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bJ 
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„114’1 
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...alte câteva sugestii. De pildă, școala] 
cele mai vechi din Capitală (112 ani de] 
ganiza activitatea sportivă de masă sub] 
să poarte numele lui „Ienăchiță Văcări 
aceasta pină nu demult ; la „Festivalu 
sector pentru ultima duminică din acel 
reprezentative TOATE școlile ; organiza] 
riență între unitățile de învățămînt fru] 
o asemenea performanță să nu aștepte.. 
mai bun moment pentru pauza dc gi 
acestuia — după prima oră de curs sau 
țătorii să fie PESTE TOT mai aproape de 
în organizarea activității de masă cu elJ 
tăți pentru ca nu numai în Parcul Tincr 
aibă acces, ci și pe unele baze sportiv 
vezi stadioanele „Autobuzul" și „ITM“J 
educative ale caselor de copii să fie' | 
largă eficiență, de școlile situate în vecii 
piui pozitiv al casei de copii din str. I 
claselor afiliate să fie mai riguros pre, 
tăți sportive de masă".

A N U N T

m

LO

Antrenorii care doresc să 
se înscrie la examenele de 
avansare pentru categoriile 
I și a II-a în sesiunea mai 
1977, pot depune Ja C.N.E.F.S., 
str. Vasile Conta nr. 16, do
sarele cu actele necesare nu-

mai oină la data de 6 de
cembrie a.c.

Instrucțiunile privind con
dițiile de înscriere la aceste 
examene pot fi studiate la 
consiliile județene pentru e- 
ducațle fizică șl sport .

LA Ti
LO

FON 
.GURI 
^xtrJ 

79 10 
REA J 
75 89

REVELIONUL 1977
Pentru a petrece revelionul 1977 într-o ambianță 

cît mai pitorească, ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, 
HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI a pre
gătit :

40 de programe turistice
40 de variante, la alegere
40 de posibilități

pentru satisfacerea gusturilor dv.
înscrieri — Relații suplimentare — Consultarea programelor 

la Filialele de turism din bd. Republicii 4 și 68 și bd. N. 
Bălcescu 35.

FAZjl 
a III-.al 
GERE4 
extrJ 
46 1.
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variant 
a 2-a 
riante 
(11 re? 
393 lei.
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I
| SENSURI, PENTRU
I
I

Meciul cu Bulgaria
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Meciul de ia sfirșitul acestei 
săptămîni, cu Bulgaria, încheie 
activitatea pe anul 1976 a echi
pei naționale. Este un meci 
greu, atit prin condițiile in 
care îl abordează „unsprezecele 
tricolor” (lipsit de aportul unoi 
jucători care s-au pus ei înșiși 
— prin comportări și atitudini 
reprobabile — in afara lotului), 
cit și prin faptul că absolvirea 
lui cu succes- înseamnă nu o 
Simplă victorie, ci una la două 
goluri diferență, care să aducă 
Romanici ciștigarea 
tuiui balcanic.

După cum se știe, 
țională a traversat 
vreme o perioadă de însemnate 
transformări. Preliminariile o- 
limpice au fost abordate cu tot 
ce avea mai bun fotbalul nos
tru la acea oră, dar obiectivul 
propus n-a fost atins. S-au o- 
perat atunci unele schimbări, 
pornindu-se de la un nucleu de 
bază (Răducanu. Dinu, Dumi
tru, Lucescu, Iordănescu), că
ruia i s-au adăugat jucători cu 
valoare confirmată ca Sătmă- 
reahu II, Cheran, G. Sandu, 
Sameș, Boloni, Hajnal, Crișan, 
C. Zamfir, Dudu Georgescu, 
Troi, pentru ca în continuare 
să se facă apel și la o serie de 
jucători foarte tineri (Bălăci. 
Radu II. Anghel, Stoica, M. 
Răducanu etc.).

în cele două meciuri din a- 
ceastă toamnă, cu echipa Ce
hoslovaciei. s-au făcut încer
cări, fără rezultate concludente 
însă, 
cel de 
trebuie 
tre un 
nevoie, 
ale fotbalului 
vreme.

Dar meciul 
Bulgaria, este 
tr-un alt punct de vedere : el 
trebuie să contureze — acum, 
la sfîrșitul sezonului — Iotul 
pentru meciurile de anul viitor 
din preliminariile campionatu
lui mondial, a căror suită se va 
inaugura pentru noi în luna a- 
prilie, cînd vom primi, la 
București, replica echipei Spa
niei.

Așadar, duminică un meci al 
echipei naționale, cu importan
ță și semnificație atît de mo
ment, cit și de perspectivă.

Campiona-

echipa na- 
în ultima

Vine acum un nou meci, 
peste cîteva zile, care 
să aducă echipei noas- 
succes, de care ea are 
după atitea nereușite 

nostru în ultima

de duminică, cu 
important și din-

Ar fi greșit 
că meciul cu _ 
doar un test, că urmărim, prin 
el. să vedem cum stăm 
chipa națională înaintea 
preliminariilor C.M. Ei 
nu ! Acest meci trebuie 
dat de pe o poziție netă : 
trebuie să aducă fotbalului 
nostru ciștigarea campionatului 
balcanic, un trofeu care ar sta 
bine in vitrina federației, după 
an an atît de sec, de sărac 
pentru fotbalul nostru.

In același timp, meciul de 
duminică are și rolul de a-i o- 
rienta pe responsabilii echipei 
naționale în ..politica" lor de 
viitor. Renunțarea la convoca
rea unor jucători ca Dumitru, 
Dinu. Hajnal, C. Zamfir, act de 
poziție 
ter de 
urmată 
jucător 
Gabriel 
la ideea că un jucător 
nu-și face datoria la club 
și-o va face nici Ia echipa na
țională, că nu se poate conta 
pe el.

In orice caz, perpetuarea ac
telor de indisciplină în rînduri- 
le unor jucători fruntași este 
de natură a produce îngrijora
re și, totodată, a impune cele 
mai energice măsuri, o atitudi
ne și mai exigentă, și mai in
transigentă 1

în același timp, poate că e- 
lementele „ecuației" ar trebui 
puse și astfel : dacă selecțione
rii au luat poziție față de fap
tul că unii jucători nu-și fac 
datoria la club, n-ar trebui ca 
și cluburile să ia atitudine fa
ță de jucătorii lor care nu răs
pund cum se cuvine obligațiilor 
față de echipa națională ?

Un lucru este cert : în în
tregul nostru fotbal — și, cu 
atit mai mult, la nivelul echi
pei naționale — trebuie să se 
pună capăt, o dată pentru tot
deauna, indulgenței, concesiilor, 
tratamentelor diferențiate, po
zițiilor echivoce.

Intr-un sens mai larg, finala 
balcanică de duminică trebuie 
să însemne, de fapt, pentru e- 
chipa noastră națională, un ve
ritabil nou start...

să se considere 
Bulgaria este

cu e- 
anului 

bine, 
abor- 

el

fermă, cu dorit carac- 
exemplaritate, a fost 
de renunțarea la un ait 
„cu greutate” în lot. 
Sandu, pomindu-se de 

care 
nu

Radu URZICEANU

I LOTUL REPREZENTATIV SE PREGĂTEȘTE 
I (Urmare din pag. 1)

Steaua și alte cinci meciuri in care se vor infrunta 
disputa

LOTUL

DE JUNIORI,

LA GIURGIU

• Dinamo
direct echipe din prima divizie ® Jocurile se vor

8la
loc

decembrie

19. una dintre 
S-ar putea or- 
nei cupe, care 
era cunoscută 
i“, inițiat pe 

puteșFiwluce 
imb de expe- 
t care vizează 
alegerea celui 
generalizarea 

[mare“ ; învă- 
le specialitate, 
ui I ; modali- 
din sector să 
întreprinderi, 

h de activități 
beBtru o mai 
ft (vezi exem- 
pru) ; statutul 
itolul „activi-

I
I
I
I
I
I
I

La rindul său. lotul nostru va 
susține un ultim meci-test 
în cursul zilei de astăzi, cînd 
va întîlni pe divizionara B Glo
ria Buzău. Va fi, desigur, mai 
mult un joc-școală, menit să 
pună la punct amănuntele pri
vind organizarea jocului în atac 
și în apărare.

★
După cum 

la Kazanlik, 
țării noastre 
tidă amicală ... __________  .
milară a Bulgariei. în vederea 
acestei acțiuni, antrenorii Octa
vian Popescu și Constantin De
liu au efectuat, de la începutul 
săptămînii, cu jucătorii selecțio
nați un program complex de 
pregătire, care a cuprins cite 
două antrenamente zilnice. As
tăzi, lotul de tineret va susține, 
pe stadionul Republicii, un joc

se știe, duminică, 
lotul de tineret al 
va susține o par- 
cu selecționata si-

de verificare în compania echi
pei bucureștene de Divizia C 
Triumf. Din rindul celor 20 de 
jucători convocați, Dănilă și 
Roznai prezintă semne de în
trebare, ambii fiind accidentați. 
Plecarea spre Kazanlik 
vea loc in cursul zilei de 
cu autocarul. Vor face 
sarea următorii jucători : 
an și Windt
Staneu, Pirvu, Zahiu. Ăgiu 
Bărbulescu — fundași ; . . .
Ștefănescu, S. Petcu (F.C. Con- 

. stanța), G. Petcu (Rapid) și
Augustin — mijlocași ; Lupău, 
Teleșpan, Roznai, M. Răduca- 
nu. Șurenghin, Vrînceanu și 
Dănilă — atacanți. Sîmbătă, la 
Kazanlik va fi efectuat un ul
tim antrenament.

va a- 
mîine, 
depla- 
Cristi- 

portari ; Tilihoi, 
și 

Șoșu,

RONOSPORT INFORMEAZĂ
EXTRASE 
EXCEPȚIONALA 
NOIEMBRIE

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA PRONOEXPRES
DIN 24 NOIEMBRIE :

ei.
21

71.
53

DE CÎȘTI- 
FAZA I : 

574-80 90 17 
EXTRAGE- 

47 58 23 46

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI : 816.332 lei din care : 
153.693 lei REPORT

Extragerea
Extragerea

I : 32 44 43 13 31 33 
a II-a: 20 30 37 18 38

ONCURSULUI 
PORT 
IIEMBRIE

-«
I rezultate) 3,05 

lei. Categoria 
ntate) 50,70 va- 
Categoria a 3-a: 
10 variante a

CIȘTIGURILE 
EXCEPȚIONALE 
PREȘ DIN 14

TRAGERII 
PRONOEX- 

NOIEMBRIE :

sgoria 1 (100%) 
to DIMITRIE

Faza I : Cat. 
te a 15.000 lei 
cursie de 2 locuri în Uniunea 
Sovietică, în R.P. Ungară de 2 
locuri, bilete de odihnă la Pre
deal și Sinaia sau bilete pentru 
tratament la Herculane sau Bă
ile Felix și diferența în nume
rar ; Cat. 3 : 24,75 a 3.216 lei ; 
Cat. 4 : 68,65 a 1.159 lei ; Cat.

’ ‘ a 343 lei ; Cat. 6 : 
40 lei.

2 : 3,35 varian- 
din care : o ex-

5 : 231,90
6.893,30 a

II-a : Cat. A : 1 va-Faza a
riantă 10°/o a 5.000 lei ; Cat. B: 
22.90 a 4.839 Iei ; Cat. C : 65,80 
a 1.684 lei ; Cat. D : 3.718 a 60 
lei.

Marți, la amiază, a avut 
la sediul F.R.F., în prezența 
delegaților celor 32 de forma
ții, tragerea la sorți a meciu
rilor din „șaisprezecimile" Cu
pei României, care urmează a 
se disputa la 8 decembrie, 
înaintea ultimei etape a turului 
Diviziei

Iată 
jocuri. 
Ia sorți 
nat 
Corabia (Divizia C) ; Universi
tatea Craiova — Corvinul Hu
nedoara. Automeciinica Bucu
rești (Div. C„ echipă calificată 
în urma contestației la meciul 
pierdut cu Electra București) 
— Politehnica Iași, A. S. 
Miercurea Ciuc (camp, jud.) — 
Metalul București (B), Dierna 
Orșova (C) — S. C. Bacău, Di
namo București — Steaua, C. S. 
Botoșani (C) — Petrolul Plo
iești (B). Sportul studențesc — 
U.T.A.. Cetatea Tg. Neamț (C)

A.
programul celor 16 

în ordinea tragerii lor 
: Rapid Jibou (campi.i- 

județean) — Progresul

— Jiul, C.S.U. Galați 
F.C.M. Galați, I.C.I.M. 
(C) — Olimpia Satu Mare (B). 
Minerul Motru (C) — Politeh
nica Timișoara, Rapid Bucu
rești — F. JC. Constanța, F. C. 
Argeș 
F.C.M. Reșița
Mureș, Constructorul Alba Iulia 
(C) - - ----------

Meciurile se vor disputa 
terenurile primelor echipe, 
caz de egalitate după 90 
minute, partidele se vor 
lungi cu două reprize a cite 15 
minute fiecare. Dacă și după 
120 de minute de joc egalitatea 
se va menține, pentru departa
jare se va recurge la executa
rea loviturilor de la 11 m.

Toate partidele vor începe la 
ora 13.

(B) - 
Brașov

Progresul București.
A.S.A. Tg.

F. C. Bihor.
pe 
în 
de 

pre-

MECIURI

• BILETELE DE INTRA
RE pentru meciul de fotbal 
România — Bulgaria, pro
gramat duminică pe stadio
nul .,23 August", la ora 14, 
s-au pus în vînzare la A- 
genția C.C.A.. Agenția Loto- 
Pronosport din pasajul de 
la Universitate și la sediul 
C.N.E.F.S. (str. Vasile 
Conta).

DINAMO SLATINA — JIUL 
PETROȘANI 3—0 (1—0). Sur
prinzătoare victoria diviziona
rei B. mai ales dacă subliniem 
și faptul că Jiul a folosit e- 
chipa 
fost 
(min.
Sîrbu (min. 89). (D. MIHAIL, 
coresp.).

standard. Golurile au 
marcate de Mincioagă 
17), Frățilă (min. 60) și

CHIMIA MARAȘEȘTI — 
F.C.M. GALAȚI 1—2 (1—1).
Borș a înscris pentru gazde

NOTE NOTE NOTE
(Jn copil de mingi

la Ba- 
apârător 
degajeze

Fază rară, duminică, 
cău ! In min. 29, un 
orădean încearcă să 
balonul in afara terenului, un
deva in dreptul careului mare. 
Un copil de mingi, vrind să 
grăbească atacul echipei sale 
(S.C. Bacău) fi temindu-se că 
mingea va cădea intr-o baltă, 
pe pistă, intră in teren, cam 
un metru, fi oprefte balonul. 
Logic, conducătorul partidei a- 
eordă minge de arbitru ; Bă- 
luță ciștigă balonul, il trimite 
rapid spre careu fi, după o 
combinație rapidă, Botez des
chide scorul. Dincolo de amu
zamentul situației, întimplarea 
atrage atenția că pentru buna 
organizare a unei partide tre
buie cunoscut fi regulamentul. 
Și, mai ales, de către copiii de 
mingi, care, de regulă, sint fi 
jucători la pitici sau juniori. 
Sigur, faza din min. 29 a fost 
rezolvată regulamentar, gazdele 
deschizind scorul în primul 
rind datorită insistenței lor din 
prima parte a meciului. Nu se

MARGINALII LA ETAPA
UN DERBY UMBRIT DE MANIFESTĂRI HULIGANICE

Duminică, la Brașov, s-a consumat 
unul din derbyurile seriei a ll-a di
vizionare B. Meciul Steagul roșu — 
C. S. Tirgoviște, desfășurat în pre
zența a peste 20.000 de spectatori 
a prilejuit o luptă sportivă pasionantă 
și de un bun nivel fotbalistic, fapt 
care onorează eforturile celor doua 
echipe și justifică pretențiile aces
tora la promovare în primul eșalon 
competițional. A cîștigat — nu fără 
emoții — formația gazda, antrenată 
de Tr. Ivănescu, grație unui plus de 
vigoare ofensivă și aportului decisiv 
al trio-ului de , .veterani" brașoveni, 
Pesoaru — Cadar — Gyorfi, în mo- 
mentele-cheie ale întrecerii. în
vinși, elevii antrenorului N. Proca au 
lăsat, totuși, o buna impresie. ,.Un- 
sprezecele" tîrgoviștean — deși lip
sit de aportul a doi jucători de bază 
(Tătaru și Sa va) — s-a impus pe plan 
tactic, mai ales în repriza a doua, 
cind practic a avut posibilitatea de 
a obține un rezultat egal. Pe scurt, 
cam atît despre cele doua comba
tante care, spre lauda lor, au reușit, 
în ciuda mizei și atmosferei create în 
jurul acestui meci, să mențină dis
puta lor in limitele unei depline 
sportivități. La aceasta a contribuit 
în bună măsură și arbitrajul pres
tat de O. A nd ere o, căruia îi repro
șăm, totuși, eroarea de a fi confun
dat cu fault atacul corect de depo
sedare al lui Pitaru asupra brașo
veanului Nițâ, acordînd gazdelor fără 
temei regulamentar o lovitură 
deapsă, transformată în min. 
Pană.

Și acum despre cel de-al 
principal personaj colectiv al * 
lui de la Brașov — publicul —, care 
merită a fi evidențiat pentru pre-

de pe
40 de

treilea 
derby u-

zența sa masivă în tribunele sta
dionului, curajul de a înfrunta as
primea vremi-i și entuziasmul cu care 
și-a susținut echipa favorită. Regre
tabil este, însă, că în mijlocul aces
tui public, bun cunoscăto-r al fotba
lului și onest în atitudinea sa față de 
id e ea de sport, și-a găsit locul o 
adunătura de așa-ziși susținători a-i 
Steagului roșu, care, aproape în tot 
timpul meciului, au huiduit echipa 
oaspete, proferind expresii jignitoare 
la adresa antrenorului N. Proca 
a jucătorilor sâi, creînd 
stare de tensiune g.eu 
în teren. Mai mult decît 
șitul meciului, o parte a 
susținători ai formației _ 
siderînd că au de plătit o poliță de la 
un meci disputat la Tirgoviște în cam*  
pionatul trecut, s-au năpustit intr-o 
manifestare de veritabil vandalism 
asupra mijloacelor de transport, cu 
care s-au deplasat suporterii forma
ției oaspe, provocindu-le grave ava
rii. Bilanțul acestui act nesăbuit, de 
excepție ? Cinci autobuze (31 DB 646, 
31 DB 3256, 31 DB 849, 31 DB 2990, 
31 DB 3296) un microbuz (31 DB 741) 
și alte șapte mașini particulare, cu 
geamurile sparte de bolovani, cu 
cauciucurile tăiate, au rămas imobi
lizate in zona Stadionului tineretu
lui din Brașov ; cîțîva pasageri ai 
acestora au fost răniți ; un n-umăr 
de oproxbmativ 20 de huligani au 
fost reținuți de organele de ordine, 
a căror intervenție la fața locului s-a 
dovedit a fi, totuși, cam tardivă.

Fără îndoială că, finind seama de 
gravitatea unei asemenea situații, 
se impun neîn-tirziat măsuri corespun
zătoare. In acest scop este necesară, 
mai întîi, o anchetă foarte obiectivă și

astfel o 
suportabilă 

atît. la sfir- 
aceslor falși 
gazdă, con*

în vederea efectuării ultime
lor pregătiri pentru partida a- 
micală cu selecționata similară 
a Bulgariei, ieri s-a reunit, la 
Giurgiu, lotul reprezentativ de 
juniori al țării noastre. Au fost 
convocați următorii jucători: 
Mindrilă (S.C. Bacău) și Rupp 
(Politehnica Timiș.) — portari ; 
Constantin (Petrolul Ploiești), 
Hirmler (U.T.A.), Zalupca (Ra
pid), Crăciun (Steagul roșu). 
Ioniță (Voința București) și 
Gali (A.S.A. Tg. Mureș) —fun
dași ; Popa (Steaua), Solomon 
(S.C. Bacău), Ignat (F.C. Con
stanta), Orac (F.C.M. Galați) 
și Rotar (Șoimii Sibiu) — mij
locași ; Dobrotă („U“ Cluj-Na- 
poca). Goia (Olimpia Satu Ma
rc). Rus (C.S. Tirgoviște), Tara- 
rache (F.C. Constanța) și ‘ 
banu (Univ. Craiova) — 
cânți.

Astăzi, selecționata pe 
antrenorii C. Ardeleanu și 
Banciu intenționează s-o alinie
ze în meciul de duminică (ora 
10,30) va susține o partidă de 
verificare în compania divizio
narei C din localitate, Olimpia.

AMICALE

Cio-
ata-

care
E.

(min. 25). Haiduc (min. 15) și
Vochin (min. 85) pentru gală- 
țeni. (B. MIHAI, coresp).

MARE — 
UJGOROD 

2—1 (1—0). Joc e- 
închei-at cu victoria 
a echipei din Satu 
marcat : Marcu (min.

OLIMPIA SATU 
A. S. GOVERLA 
(U.R.S.S.) 
chilibrat, 
la limită
Mare. Au
38). Mureșan (min. 59), respec
tiv Zan (min. 47). (Z. COVACI, 
coresp.).

NOTE NOTE...
„deschide44 scorul I
poate face, deci, nici o asocia
ție intre acea fază și echitabila 
egalitate din final, care a răs
plătit jocul mai ordonat și mat 
matur al bihorenilor. Aga incit 
remarca glumeață, din 
unui spectator („Noroc

Explicație

final, a 
că v-a

ajutat băietul acela !') trebuie 
interpretată doar ca o critică 
a slăbiciunilor formației gaz
dă, care duminică ne-a demon
strat că fi-a pierdut unul din 
atuurile de altădată : apăra
rea. întreruperea de campio
nat poate fi sfetnicul cel bun!... 
(M. M. I.).

pentru
DivizieiIn etapa trecută a

A. singurul arbitru care a în
trunit calificativul maxim — 
cinci stele — a fost arădeanul 
Ion Igna, Ia meciul Progresul 
— F.C. Corvinul Hunedoara. 
Notația nu este deloc exage
rată, după cum ar fi tentați să 
creadă unii dintre aceia care 
au lipsit din tribunele stadio
nului Dinamo. Iată cîteva din 
motivațiile cronicarului : fostul 
jucător al U.T.A.-ei, arbitrul 
Ion Igna, s-a aflat în perma
nență pe fază, a interpretat 
excelent legea avantajului (și 
au fost numeroase asemenea 
prilejuri), a dat decizii corecte

DIVIZIEI B

cinci stele
care, din cauza 
puteau să apa-

să
a 

as- 
in-

completă a cazului în speță, care 
ducă la stabilirea cu exactitate 
c-ulpabi-lităților și pedepsirea cu 
prime a celor vinovați. în așa fel 
cit astfel de manifestări, incompati
bile cu morala noastră socialisto, să 
nu se mai repete niciodată. în oce- 
lași timp, este cazul ca și F.R.F. să 
oblige cluburile și asociațiile orga
nizatoare ca. in viitor, să se preo
cupe mai mult de educația spectato
rilor, să nu mai permită accesul în 
stadioane celor recunoscuțî ca tul- 
burenți, provocatori de dezordine, 
să răspundă — ongajind în această 
idee șt organele' de ordine locală — 
de securitatea publicului și a mijloa
celor de transport în zonele adia
cente stadionului.

Mihai IONESCU

AURUL BRAD - 
O PLĂCUTĂ SURPRIZĂ

iMîlnireo dintre formația locală 
Aurul ți fosta divizionară A C.F.R. 
Cluj-Napoca a adus in tribunele sto*  
dionului din Brad peste 3 000 de 
spectatori. Dispute dintre ele a dat 
cîștîg de cauză localnicilor (2—0), 
care prin această victorie revin pe 
poziția o doua in clasament. Io două 
puncte de lider. Este o plăcută sur
priză ce o echipă promovată din Di
vizia C, după 14 etape, să acumu
leze 18 puncte și să ocupe un loc 
invidiat de alte echipe cu vechi state 
în eșalonul secund. Formația antre
nată de Dumitru Borcău este destul 
de tînără, are în componența ei 
cîțîva Jucători buni, ca Birău și Pe
trilor (proveniți de la U.T.A.), Stingă 
(de la A.S.A. Tg. Mureș). Cu o „co
loană vertebrale" bună, Stoica —

în momente în 
terenului greu, 
ră erori în aprecierea atacuri
lor de deposedare prin alune
care. A plăcut, mai ales, în
treaga ținută a arădeanului în 
teren, am spune chiar discreția 
cu care a condus jocul, reu
șind ca, în acest mod, să nu 
dea Ioc la proteste nici atunci 
cînd, spre finalul partidei, 
distribuit cîteva cartonașe 
bene. Sigur că la reufita 
trajului tufierii Gh. Ispas 
Constanța) fi C. Pîrvu 
Brăila) fi-au adus, la rindul 
lor contribuția necesară. (S. T.).

i, a
gal- 

arbi-
(din 
(din

Moraru — Ceaușu șl Ghiță, cu o 
mare putere de luptă In teren, și cu 
două aripi percutante, Petrișor și 
Topor (17 oni). Aurul Brad a reușit 
pînă în prezent cîteva rezultate spec
taculoase în fața unor formații bine 
cotate în eșalonul secund al fotba
lului nostru. Duminică, în fața foști- 

. lor divizionari A, Aurul a
destul de bine, 
care i-o adus un
(Florin SANDU)

ofensiv, 
succes

evoluat 
calitate 
meritat.

EVOLUȚIE BUNĂ 
A AMBELOR ECHIPE

în pofida timpului neprielnic 
(ploaie măruntă), partida Metalul 
Plopeni — C.S.U. Galați (3—1) a 
plăcut prin fazele de gol create la 
cele două porți. prin acuratețea exe
cuțiilor tehnice, în ciuda terenului 
alunecos, prin angajamentul tuturor 
jucătorilor, prin fai-r-play-ul ambelor 
echipe. Metalul a atacat mai mult, 
avînd în Dobrescu un jucător clarvă
zător, care o transmis cu multă dex
teritate balon după balon celor trei 
otocanți, creatori oî multor faze fru
moase Io 
trei goluri 
asemenea 
contribuția _____ ____ , _______
fiecare dotă el punctînd decisiv (de 
două ori cu precise lovituri d- ec£ț. 
Galățenii și-ou adus contribuția în 
egală măsură la spectacolul oferit. 
Marinescu, Cramer (autorul unui gol 
splendid — a lobat un balon de la 
18 m peste lonescu, ieșit din poartă) 
șl Pâunescu creînd de fiecare dotă 
pericol în fața porții Metalului Plo- 
peni. în finalul partidei, studenții au 
cedat fizic, faci'l'itînd în acest mod 
victoria pe deplin meritată a forma
ției antrenată de B. Masași. La cali
tatea jocului a contribuit și arbitra
jul foarte bun al plteșteanului Gh< 
Popa. (Pavel PEANA)

poarta lui Tănase. Cele
s-au înscris în urma unor 
faze, la care și-a adus
„centralul" Spiridon, de



ÎNTILNIRI INTERNAȚIONALE ALE HANDBALIȘTILOR NOȘTRI VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
la Diicdu șl Iași:

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
SUSȚINE DOUĂ MECIURI

CU R. F. G.
Echipa feminină de handbal 

a României își începe sezonul 
internațional vineri, la Bacău, 
cu prilejul întîlnirii amicale cu 
reprezentativa R. F. Germania. 
Partida revanșă va avc‘a loc 
duminică, la Iași.

Noul antrenor. Valeria Go- 
gâttan, are la dispoziție un lot 
cu multe noutăți. în afara unor 
handbaliste care au participat 
Ia J.O. (Viorica Ionică, Simona 
Arghir. Georgela Lăcustă. Doi
na Furcoi. Maria Boși. Iuliana 
Hobincu) și a altora care au 
mai fost selecționate în lot 
(Lidia Stan, Adriana Pătruț, 
Victoria Amarandei, Victoria 
Cojocărița), se află și o serie 
de debutante : Mariana lacob. 
Sultana Iagăru. Rodica Grigo- 
raș, Larisa Cazacu, Thfinde 
Biro și Liliana Chelba.

Cuplajul de la Bacău, de vi
neri, începe la ora 17,30 și 
programează, în ordine, meciu
rile ROMÂNIA — POLONIA 
(masculin, tineret, arbitrat de 
G. Bansen si G. Wozniac din 
R.D.G.) și ROMÂNIA — R. F. 
GERMANIA (feminin, senioare, 
arbitrat de G. Fiilop și L. Marki 
— Ungaria).

RAPID, ÎN SFERTURILE
ALE CUPEI „LILIANA

Ieri, 82-53 cu Elizur
După cum era de așteptat, 

aseară in sala Floreasca, echipa 
feminină de baschet Rapid a 
întrecut formația Elizur Tel 
Aviv — 82—53 (35—26) — și, 
realizînd scorul general de 
179—135 (în tur, 97—82 pentru 
feroviare), s-a calificat pentru 
sferturile de finală ale Cupei 
,,Liliana Ronchetti”. Grupele 
vor fi alcătuite, prin tragere

Azi, in cuplajul baschetbaliste din cadrul C.C.E.,

I.E.F.S. LUPTĂ PENTRU CALIFICARE
Patru echipe campioane na

ționale se întrec azi în sala 
Floreasca în cadrul C.C.E. la 
baschet. La ora 17,45, Dinamo 
București și Olympiakos Pi
reu (formație din care face 
parte și nord-americanul James 
Connor) își dispută locul 3 în 
grupa E. Avînd același număr 
de puncte în clasament ca 
oaspeții, bucureștenii vor tre
bui să învingă cu o diferență 
mai mare decît au pierdut în 
deplasare (80—84) pentru a e- 
vita ultimul loc în grupă. La 
ora 19.15, fetele de la I.E.F.S. 
și Wisla Cracovia susțin un 
meci deosebit de interesant, al 
cărui rezultat final decide par
ticipanta la sferturile de finală 
ale C.C.E. Studentele au un 
handicap de numai 3 puncte 
(75—78), dar, pentru a obține 
scor general favorabil, ele tre
buie să-și valorifice întregul 
potențial, să evite scăderile de 
care ar putea profita baschet
balistele poloneze, a căror va

MECI AMICAL INTIRNAȚIONAL DE RUGBY
Steaua — Academia de aviație „luri Gagarin" 18-7 (15-4)

Timpul friguros și terenul 
greu, îmbibat cu apă și, deci, 
extrem de alunecos au pus la 
grea încercare pe jucători în 
întîlnirea internațională de 
rugby dintre fosta noastră cam
pioană Steaua și echipa Acade
miei de aviație „luri Gagarin", 
din Moscova, campioana Uniu
nii Sovietice și recenta cîștigă- 
toarc a „Cupei U.R.S.S.". Cu 
toate aceste condiții, partida a 
avut un ritm alert, cursiv, ju- 
cîndu-se un rugby curat. La 
cîrma meciului, firește, XV-le 
Stelei, cu multi internaționali 
în formație, dintre cei care re
cent s-au relevat atît de preg
nant în întîlnirea cu reprezen
tativa Franței.

Primii s-au „încălzit" rugbyș- 
tii sovietici (și ei prezenti cu 7 
internaționali A), care au în

LA TBILISI,

ROMÂNIA ~ U. R. S. S.-tineret 22-22
TBILISI. 24 (prin telefon). în 

Palatul Sporturilor din Tbilisi a 
început miercuri, în mijlocul u- 
nui interes deosebit, cea de a 
X-a ediție a turneului interna
țional de handbal, la care par
ticipă echipele României. R.D, 
Germane, R.S.S. Gruzine. 
U.R.S.S.-tineret (seria A). 
U.R.S.S., Spaniei, Poloniei și 
Iugoslaviei (seria B).

în primul meci, România — 
U.R.S.S.-tineret, hand'-' •>1•' al i i
noștri au întîlnit o formație de 
giganți (medie de înălțime • 
1,92 m !), dîrză, rapidă. Meciul 
a fost deosebit de spectaculos, 
pe alocuri dramatic. Din cauza 
ineficacității exasperante a ce
lor doi interi (Folker și Gra- 
bovschi) și a unei apărări nea
tente. de la 8—8 în min. 19. 
scorul a ajuns la 14—8 în min. 
29. în favoarea echipei U.R.S.S - 
tineret. în partea a doua a me
ciului, Grabovschi a devenit mai 
activ. Stoekl s-a descurcat mai 
bine pe semicerc, iar Orban a 
apărat mai aproape de valoarea 
sa. Grație revenirii la potenția
lul real, echipa noastră a ega
lat în min. 53 (20—20) și a luat 
chiar conducerea in min. 54 
(21—20). Finalul a fost realmen
te dramatic, handbaliștii noștri, 
în inferioritate numerică (Voi- 
na eliminat 5 minute) fiind 
obligați să accepte remiza. Așa
dar, ROMÂNIA — U.R.S.S.-ti-

DE FINALĂ 
RONCHETTI"
Tel Aviv

la sorți, în cursul zilei de du
minică.

în meciul de ieri au înscris : 
Bosco 24. Gugiu 24, Andreescu 
14, Cernat 9, Csikos 6, Nico- 
lau 3, Vasilescu 2 pentru Ra
pid, ■ respectiv. Draigor 21, 
Cnaani 17, Shulevitz 7, Hoch- 
man 4, Ben-Zeev 4. Arbitri : 
A. Kayali (Turcia) și I. Herizog 
(Ungaria).

loare este apreciată pe plan in
ternațional.

FORMAȚII. DINAMO : Diaco- 
nescu 1,86. Novac 1,97. Popa 1.97, 
Niculescu 1,90. Ivascenco 2,02, 
Chivulescu 1.86. Uglai 1,95, Ca- 
raion 1,96. Braboveanu 1.97, Geor
gescu 2,01. Antrenor : D. Nicu
lescu.

OLYMPIAKOS : Spanos 1,87, 
lanzotzogteu 1,86. Rammos 1,93, 
Karelas 1,82. Melini 1,85, Cocoro- 
yanis 1.94. Connor 2,02. Garonis 
1,84, Diakoulas 1,98. Antrenor : 
T. Holevas.

I.E.F.S. : Viorica Balai 1.75. Ste
fania Giurea 1,90 Diana Mihalik 
1,73, Ștefania Basarabia 1,76. Ro
dica Capotă 1,80. Liliana Duțu 
1,78, Ileana Portik 1,80, Maria Si- 
mioncscu 1,70, Laura Steinberg 
1.70. Eugenia Dumitru 1,65. An
trenor : I. Nicolau.

WISLA : Elzbieta Biesiekierska 
1.88, Teresa Staroviejska 1,74, 
Joanna Wojtal 1.83, Halina Jwa- 
niek 1,70, Halina Kaluta 1,69, 
Lucyna Berniac 1.81. Malgorzata 
Waga 1.85, Halina Jakabczak 1,78, 
Malgorzata Kapera 1.79. Barbara 
Paluch 1,82. Antrenor : L. Mietta.

scris o încercare prin talonerul 
Tușeșvili (min. 2), la capătul 
unei faze colective excelente. 
Este apoi rîndul lui Durbac să 
puncteze din 1. p. (min. 10). 
După alte șase minute M. 
Ionescu marchează, după o gră
madă dictată la 5 m de butul 
advers, o frumoasă încercare, pe 
care Durbac o transformă. In 
min. 33 Pintea insistă pe un ba
lon scăpat de apărarea sovietică 
și reușește o a doua încercare, 
pe care o transformă același 
Durbac. Scor : 15—4. După pau
ză, în min. 53, Durbac izbutește 
o nouă 1. p. și: 18—4. In final, 
citeva momehte de joc mai e- 
chilibrat și Savin (min. 79) re
duce din handicap din 1. p„ 
stabilind astfel scorul final al 
partidei : 18:7 (D.C.).

neret 22—22 (9—14). Au marcat: 
Drăgăniță 7, Folker 5, Grabov
schi 5 și Stoekl 5. Au arbitrat : 
K. Anderson și G. Krutelev 
(Finlanda). în alte două me
ciuri disputate : U.R.S.S. — 
Spania 20—14 (10—7) și Polonia 
— Iugoslavia 25—25 (12—11).
La ora cînd telefonez a mai 
rămas de- .disputat partida R:D. 
Germană — R.S.S. Gruzină. 
Joi, reprezentativa României 
joacă cu R.S.S. Gruzină, iar vi
neri cu R.D. Germană.

Călin ANTONESCU

In partida formațiilor 
masculine (Ic tineret
ROMÂNIA - POLONIA

24-20
Sala Floreasca a găzduit a- 

seară prima dintre cele două 
partide amicale de handbal 
masculin care opun formațiile 
de tineret ale României și Po
loniei.

Fără a se ridica la un nivel 
tehnic deosebit, jocul a fost 
totuși agreabil datorită, mai 
ales, ritmului viu al atacurilor 
și dirzeniei apărărilor. Echi
pa României — din rîndul că
reia am remarcat evoluția ju
cătorilor Dan Petru. Bako și 
Redl II — a obținut victoria cu 
24—20 (12—10). Principali rea
lizatori : Dan Petru 9 si Bako 
6 pentru formația noastră, res
pectiv Tluczynski 10 și Gar- 
piel 5.

Partida revanșă — vineri du- 
pă-amiază, la Bacău.

REZOLUȚIE O.N.U. ÎMPOTRIVA 
APARTHEIDULUI IN SPORT

NEW YORK (Agerpres). — 
Cu prilejul lucrărilor Adunării 
generale O.N.U. a fost pro
pusă și adoptată o nouă re
zoluție împotriva apartheidului 
în sport avînd la bază prin
cipiul nediscriminării. Adop
tată cu 128 voturi pentru, 12 
abțineri și nici un vot contra, 
rezoluția cere ca toate statele 
membre ale O.N.U. să infor
meze instituțiile sportive națio
nale despre datoria lor de a 
nu întreține nici un fel de re
lații sportive cu Republica 
Sud-Africană, exceptînd orga
nizațiile sportive nerasiale din 
această țară, sprijinite de Co
mitetul special împotriva apart
heidului și de mișcările de eli
berare din Africa australă.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cursa feminină 

de fond de la Guayanilla (Porto 
Rico) s-a încheiat cu victoria at
letei vest-germane Christa Vah- 
lensieck — 10 000 m în 35:47,3. Pe 
locurile următoare : Elizabeth 
Richards (Australia) — 37:00,7 și 
Cindy Poor (S.U.A.) — 37:46,5.
a La 5 decembrie se va desfă
șura cea de-a 11-a ediție a tradi
ționalului maraton de la Fu
kuoka. în Japonia Și-au anun
țat participarea Waldemar Cier- 
pinski (R.D. Germană), campion 
olimpic la Montreal, finlandezul 
Lasse Viren, englezul Ian Thomp
son, canadianul Jerome Drayton, 
americanul Gary Tuttle.

BASCHET « în meci retur pen
tru optimile „Cupei Liliana Ron- 
chetti" (feminin) echipa vest- 
germană Vfl Marburg a întrecut, 
pe teren propriu, cu 52—50 (27— 
20). formația AS Montferrand, 
dar, învingătoare la o diferență 
mai mare în primul joc. baschet
balistele franceze s-au calificat 
pentru sferturile de finală, a 
„Cupa Koraci" a programat par
tidele retur din cadrul optimilor 
de finală : Bosnia Sarajevo — 
T.S.K.A. Sofia 102—78 : MTV Gies
sen — BC Berck (Franța) 91— 
81 ; SV Hagen — BC Caen (Fran
ța) 103—96 ; Challans (Franța) — 
Veneția 69—59 : „Polonia" Varșo
via — BC Liâge 83—81 ; Snaidero 
Udine (Italia) — Balkan Botev- 
grad (Bulgaria) 101—76 : Le
Mans — Hapoel Tel Aviv 97—74 ; 
BC Monceau (Belgia) — Hanoel 
Ramat Gan 81—71. S-au calificat 
Bosnia Sarajevo. B.C. Berck, 
B.C. Caen. Veneția. B.C. Li£ge, 
Snaidero Udine. Hapoel Tel Aviv 
și Hapoel Ramat Gan.

CAlARIE • Concursul din Ber
linul Occidental a programat noi 
probe de obstacole, cîstigate de 
elvețianul Walter Fabathuler (pe 
„Harley") și brazilianul Nelson 
Pessoa (pe „Oak Bum").

GIMNASTICA • în orașul Mul
house s-a desfășurat meciul se
lecționatelor de juniori ale Fran-

IL. P. POLONĂ

0 nouă disciplină sportivă
Cu mai mult de douăzeci de 

ani în urmă, într-una din asocia
țiile sportive muncitorești din 
capitala Polonifei lua ființă o sec
ție de gimnastică acrobatică, dis
ciplină sportivă cunoscută si 
anterior în această țară. Nume
roși sportivi polonezi practică 
exercițiile acrobatice, ca o preo
cupare de sine stătătoare, sau 
ca mijloc ajutător pentru alte 
discipline care necesită forță si 
flexibilitate. De atunci, acroba
tica a căpătat o popularitate deo
sebită atît în cercurile sportive 
din Varșovia, cît și în alte cen
tre poloneze.

Primul campionat de acrobatică

R. D. GERMANĂ

Crosuri de toamnă
în fiecare an. activitatea com- 

petitională de atletism se încheie 
cu întreceri de cros. Ele se or
ganizează. pe scară largă, pe în
treg teritoriul R.D. Germane, de 
către cluburi sau asociații spor
tive din școli, facultăți, instituții 
și întreprinderi, angrenînd zeci 
de mii de participanți. Firește, 
pentru tinerii școlari, prezenta ia 
startul acestei adevărate compe
tiții de masă devine motiv de 
mîndrie. îndeosebi pentru aceia 
care țintesc primele locuri, diplo
mele si medaliile puse in joc.

în R.D. Germană, orașul Greiz 
și-a cîștigat un bun renume în 
organizarea crosurilor de toamnă. 
Secretul acestui succes este les
ne de înțeles. în urmă cu 26 de 
ani, Walter Troger, originar din 
Greiz, a cîștigat primul cam
pionat de maraton al R.D. Ger
mane, iar în anii următori el

R. P. UNGARĂ

Centre pentru școlari
Ferencvăros se numără prtntre 

marile cluburi din Ungaria. Clu
bul budapestan Ferencvăros 
(F.T.C.) — căruia la înființare
i se spunea „clubul de gimnas
tică “ — nu se mîndrește doar 
cu secțiile sale de performanță, 
ci se preocupă si de creșterea 
cadrelor proprii. recrutate cu 
precădere din cartierul care-i 
poartă numele. De peste 20 de 
ani. ne străzile Telepi. Tiizolto 
și Ernd. clubul are 3 săli de 
sport, un.de școlari de toate vîrs- 
tele se antrenează la diferite 
discipline sportive. dar în
deosebi la gimnastică. Prin
tre elevii inimoșilor profesori de 
educație fizică Jozsef Harmat si 
Tamăs Nagy se afla, cu ani în 
urmă, renumitul gimnast Zoltan 
Magyar, campion olimpic si mon
dial. care a făcut aici primii săi 

ței și R.F. Germania. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 
253,40—252,60. în clasamentul in
dividual compus, primul loc a 
fost ocupat de vest-germanul J. 
Geiger, cu 52,95 p.

HOCHEI • La Liubliana s-au 
disputat două meciuri între 
reprezentativele Iugoslaviei si 
R.D. Germane. Oaspeții au ter
minat învingători cu 9—3 și 8—2. 
• La Berlin, în meci retur pen
tru „Cupa Campionilor europeni" 
echipa finlandeză Tapara Tam
pere a învins cu 3—0 (0—0, 2—0, 
1—0) formația Dynamo Weiss was- 
ser. învingători și în primul joc 
(3—2), hocheiștii finlandezi s-au 
calificat pentru semifinalele com
petiției. • După etapa a 14-a a 
campionatului U.R.S.S, în clasa
ment continuă să conducă 
T-S.K.A. Moscova, cu 25 p, urma
tă de Dinamo Moscova, Himik 
Voskresensk — cîte 19 p și Trak
tor Celiabinsk, 18 p.

RUGBY • Echipa sovietică 
„Slava" din Moscova, a doua cla
sată în campionatul unional, a 
înreprins recent un turneu în 
Anglia. Jucînd cu formații din 
liga a doua din Tara Galilor, 
rugbyștii sovietici au cîștigat pri
mul joc cu 14—0 și l-au pierdut 
pe al doilea cu 8—10.

TENIS • Turneul „de 4“ de la 
Copenhaga a început cu urmă
toarele partide : Fibak — Năs- 
tase 6—3. 6—4 ; Borg — Panatta 
3—6, 6—2. 7—6. • Anterior s-a 
disputat un alt turneu demons
trativ la Katowice : Okker — 
Riessen 6—4 ; Kodes — Fibak 
7—5 ; Okker — Kodes 6—3 : Ries
sen — Fibak 6—3. • Finale la 
Sao Paulo : Vilas — Higueras
6—2, 6—0 ; Pecci, Alvarez —
Cano, Prajoux 6—3. 3—6. 6—3. a 
Primele rezultate de la Buenos 
Aires : Kary — Velasco 6—1, 
6—4 ; Munoz — Molina 2—6. 6—3, 
6—4 ; Franulovici — Fillol 6—4, 
6—2 : Ganzabal — Mandarino 7—6.
6— 2 ; Bertolucci — Kirmayr 4—6,
7— 5, 6—1. • La Tokio : Orantes 
— Kamiwazumi 6—4. 6—4. 

al Poloniei a avut loc în anul 
1954. iar acum doi ani s-a des
fășurat în capitala țării ediția 
jubiliară a acestor întreceri de
venite tradiționale. Au avut 'oc 
și întîlniri internaționale ale re
prezentativelor de acrobatică, 
primul meci avînd loc în 1967, 
împotriva unei selecționate so
vietice. întrecerile se desfășoară 
în probe individuale, pe perechi 
și în „trio", atît la masculin cît 
și la feminin. Secțiile de acro
batică de pe întreg cuprinsul 
Poloniei sînt grupate astăzi -o 
federație de specialitate. < 'oă 
ce anterior fuseseră afiliate fo
rului de gimnastică sportivă.

și-a repetat performanta, deve
nind unul dintre cei mai popu
lari alergători de cursă lungă. 
După ce și-au încheiat activitatea 
competițională, Walter Troger a 
devenit un pasionat organizator 
de crosuri. Numai în perioada 
1967—1976 el a inițiat 71 de în
treceri de cros în localitatea sa 
natală. Nu este deci de mirare că 
orașul Greiz a devenit un ade
vărat oraș al maratoniștilor. La 
ultima ediție a campionatului de 
maraton al R.D. Germane. nu 
mai puțin de 6 alergători erau 
concetățeni de-ai lui Walter Trig
ger. Si încă un amănunt inte
resant. Nu de mult. în cinstea 
acestui animator al crosurilor, 
s-a organizat un mini-maraton 
(25 km) rezervat veteranilor din 
oraș. Pe primul loc s-a clasat 
Walter Troger. care in acea zi 
împlinea 60 de ani !

pași spre înalta măiestrie spor
tivă

Recent, clubul Ferencvăros a 
mai construit baze sportive sim
ple în vecinătatea sălilor : o 
mică sală de gimnastică si de 
atletică grea, terenuri în aer li
ber pentru jocuri sportive, o bistă 
de alergare, o groapă cu nisip 
lată de 20 de metri, unde se PQt 
antrena concomitent 8—10 sări
tori etc.

în proiect se află alte amena
jări moderne, printre care : ves
tiare. saune, bazine mici de înot 
ș.a. Toate acestea vor fi date în 
folosință la începutul lunii mat 
a anului viitor.

•OTBAL 
•meridieuM.
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FINALA CUPEI 
INTERCONTINENTALE

Prima manșa a finalei Cupei in
tercontinentale, desfășurata la Miin- 
chen, pe un timp rece, între Bayern 
Miinchen și formația braziliană Cru
zeiro Bello Horizonte, s-a încheiat eu 
2—0 (0—0) în favoarea gazdelor. Go
lurile au fost marcate de Gerd Miiller 
(min. 80) și Jupp Kapellmann (min. 
82). Au jucat formațiile. BAYERN : 
Maier — Andersson (Arbinger), Hors- 
mann, Schwarzenbeck, Beckenbauer, 
Diirnberger, Rummenigge, Torstensson, 
Gerd Muller, Honess, Kapellmann ; 
CRUZEIRO BELLO HORIZONTE : Raul 
— Moraes, Ozires, Nelinho, Piazra, 
Vanderley, Eduardo, Ze Carlos, Pa- 
linha (Dirceau Lopes), Jairzinho, Joa- 
zinho. Returul, la 21 decembrie, la 
Bello Horizonte.

CUPA U.E.F.A.

Aseară sau desfășurat meciurile 
tur din cadrul optimilor de finală ale 
Cupei * * U.E.F.A. lată rezultatele so
site pînă la închiderea ediției (retu
rul partidelor va avea loc la 8 de
cembrie) : F.C. Magdeburg — Video
ton 5—0 (2—0), A.E.K. —■ Steaua 
roșie Belgrad 2—0 (2—0).

ALTE REZULTATE

• In preliminariile turneului 
U.E.F.A. : Olanda — Elveția 1—0 
(0-0).
• In meci amical : Aston Villa — 

Eintracht Frankfurt 3—1.
• In campionatul Angliei : Ipswich 

Town — Sunderland 3—1.

★

CEL MA| BUN fotbalist sovietic 
al lunii noiembrie a fost desemnat 
Viktpr Kolotov, mijlocaș al echipei 
Dinamo Kiev. In vîrstă de 27 de ani, 
student al Institutului de sport din 
Kiev, Viktor Kolotov a jucat de mai 
multe ori în selecționata U.R.S.S. și 
va fi, desigur, unul dintre titularii 
acesteia la meciul prevăzut pentru 
sfîrșitul lunii, la Buenos Aires.
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