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La București a început, în 
după-amiaza zilei de 25 no
iembrie, Consfătuirea Comite
tului Politic Consultativ al ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia.

La Consfătuire iau parte de
legațiile :

Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria ;

Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace ;

Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane ;

Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Edward

ALE CUPELOR EUROPENE LA BASCHET
Formația feminină I.E.F.S a eliminat

Wisla Cracovia in C. C. E„
Dinamo București a învins

Olympiakos Pireu

di-

Foto : N. DRAGOf?

Deși in poziție 
ficilă, Maria Simio
nescu încearcă să 
înscrie. I se opune 

Biesiekierskaia

Cu victoria finală a formației 
I.E.F.S. în fața campioanei Po
loniei, Wisla Cracovia, numărul 
echipelor românești calificate 
în sferturile de finală ale cupe
lor europene la baschet a 
crescut la trei, ceea ce consti
tuie o frumoasă performanță a 
reprezentantelor țării noastre 
în prestigioasele competiții.

în meciul desfășurat ieri 
seară în sala Floreasca, studen
tele. care aveau de recuperat 
un handicap de trei puncte (la 
Cracovia : 75—78) obținuseră în 
min. 10 un avans de patru 
puncte (19—12). Dar și cu a- 
ceastă ocazie s-a dovedit că 
miza întrecerii influențează 
mult capacitatea de concentrare 
și luciditatea jucătoarelor. Așa 
se face că baschetbalistele de 
la I.E.F.S., deși și-au creat ne
numărate situații clare de a în
scrie. au ratat incredibil 
această cauză nu s-au 
distanța, ba chiar s-au 
egalate și conduse la 
în repriza secundă, calificarea 
a stat ,,pe muchie de cuțit", 
dar în final elevele prof. Ioan 
Nicolau au găsit resursele mo
rale și fizice pentru a-și de
păși adversarele și a obține la 
limită o meritată și. aplaudată 
calificare : 74—70 (38—39).

Au înscris : Simionescu 19, 
Giurea 9, Mihalik 11, Duțu 17, 
Portik 8, Balai 10 (a maj jucat 

și din 
putut 
văzut 

pauză.

Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ;

Republicii Socialiste Româ
nia, condusă dc tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, condusă de to
varășul Leonid Brejnev, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Consfătuirea a fost deschisă 
de către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist 
președintele Republicii 
liste România, care a 
călduros delegațiile 
pante.

Lucrările Consfătuirii vor 
oontinua în ziua de 26 noiem
brie.

Român, 
Socia- 
salutat 

partici-

pentru I.E.F.S., res-Basarabia) 
pectiv Waga 18, Biesiekierskaia 
12. Berniak 7. Starowiejka 2, 
Kaluta 6, Wojtal 13, Iwaniek 
12. Au arbitrat A. Kayali (Tur
cia) și I. Hertzog (Ungaria).

Balcaniada de scrimă de la Atena

AAOAAENT DE REFERINȚĂ ÎN ACȚIUNEA 
DE ÎNTINERIRE A LOTURILOR REPUBLICANE

Cea de a IX-a ediție a Bal
caniadei de scrimă, desfășura
tă recent la Atena, a consem
nat, în final, succesul repre
zentanților României care au 
ocupat locul I în clasamentul 
general, cu 95 de puncte, ur
mați de cei ai Bulgariei (74 p), 
Iugoslaviei (34 p), Turciei (30 p) 
și Greciei (23 p). Un rezultat 
firesc, ținind cont de faptul că 
scrima românească este un li
der de necontestat de-a lungul 
istoriei acestei competiții inter
naționale, deținînd, evident, o 
clasă superioară. Iată, însă, că 
cele 5 titluri balcanice — echi
pele masculină și feminină de 
floretă, de spadă, floretista Su- 
zana Ardeleanu și spadasinul 
Liviu Angelescu — ca și cele
lalte locuri pe podium ' — II;

f

înaintea finalei „Cupei Balcanice" cu echipa Bulgariei

FOTBALIȘTII DIN LOTUL REPREZENTATIV
ȘI-AU CONTINUAT IERI PREGĂTIRILE

I
I
I
I ® Jjc-școalâ cu divizionara

I
I
I
I

Intr-un autentic decor de iar
nă, pe o ninsoare densă, lotul 
reprezentativ de fotbal și-a con
tinuat ieri pregătirile pentru 
meciul de duminică cu echipa 
Bulgariei, susținînd la Snagov 
un joc-școală cu divizionara B 
Gloria Buzău. După patru an
trenamente tari efectuate în zi
lele precedente, selecționabilii 
au făcut destul de bine față so
licitărilor acestui joc, pe un te
ren greu, alunecos. Replica dată 
de formația buzoiană a contri
buit, de asemenea, ca verifica
rea de ieri să fie, în general, 
reușită și generatoare de spe-

Meciul inaugural al cuplaju
lui baschetballstic găzduit ieri 
seara de sala Floreasca din Ca
pitală a adus fată în fată echi
pele Dinamo București și O- 
lympiakos Pireu. Cum prima 
partidă se încheiase cu scorul 
de 84—80 în favoarea sportivi
lor greci. în această ultimă în- 
tîlnire susținută în actuala e- 
ditie a C.C.E., campionii noștri 
trebuiau să cîstige la o dife
rență mai mare de 4 puncte 
pentru a ocupa locul 3 în gru
pa E. Evoluînd foarte bine, mai 
ales în partea a doua a întîl- 
nirii, bucureștenii s-au impus 
net : 94—71 (40—35).

Partida a început într-o notă 
echilibru, cele două forma- 
actionînd prudent. O singu- 
dată, dinamoviștii au reușit 
se distanțeze la 10 puncte : 

34—24, în mita. 16. Repriza a 
doua avea să debuteze cu un 
minut favorabil baschetbaliști- 
lor eleni care au și izbutit

de 
ții 
ră 
să

(Continuare In pag. a 4-a) 

floretistul Florin Nicolae. flo- 
retista Viorica Țurcan, spada
sinul Octavian Zidaru, echipa 
de sabie ; III : floretista Adria
na Bacioi, spadasinul Constan
tin Bărăgan, sabrerul Ion Pan- 
telimonescu — nu reușesc să 
egaleze performanța ediției pre
cedente, de la Belgrad, cînd 
scrimerii noștri au cîștigat toa
te cele opt titluri puse în joc. 
Prin această prismă, o preci
zare se impune : lotul României 
nu a aliniat la Atena primele 
garnituri, alături de sportivi 
consacrați, adeseori prezenți în 
mari competiții internaționale, 
aflîndu-se tineri trăgători (unii 
chiar Ia virsta junioratului), ta
lente ce bat la poarta afirmă
rii (unii cu mai multă îndrăz
neală, alfii mai timid). Media

B Gloria Buzău ® Oudu Georgescu nu a putut ti recuperat
ranțe pentru dificila confrunta
re de duminică.

Ștefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F. și antrenor al echi
pei reprezentative, care a con
dus acest joc-școală, întrerupîn- 

Portarul echipei buzoiene respinge spectaculos balonul sub 
privirile lui Radu II, virful de atac al reprezentativei noastre.

Foto Dragoș NEAGU 
itrenorii și componenții Totului 
.reprezentativ și-au văzut con
cretizarea eforturilor depuse la

du-1 deseori fjentru a face obser
vații asupra modului cum „tri
colorii" rezolvau anumite si
tuații și faze de joc, a urmărit 
îndeosebi creșterea vitezei in 
acțiuni, îmbunătățirea circula
ției balonului și a jucătorilor în 
teren, frecvența schimbărilor de

A „CUPEI CUPELOR" LA POLO
SIBENIK, 25 (prin telefon). înce- 

pind de azi, piscina hotelului So
laris din Sibenik, localitate bal- 
neo-climaterlcă aflată pe coasta 
dalmată. va găzdui întrecerile 
turneului final al celei de a HI-a 
ediții a „Cupei cupelor" la polo. 
După cum se știe, printre cele 
Batru finaliste se află și Dinamo 
București, care va lupta, pentru 
prima oară, să cucerească acest 
trofeu, alături de formațiile 
M.G.U. Moscova (ca șl Dinamo 
neînvinsă în această ediție), Pri- 
morje Rijeka și Barcelonetta 
(Spania).

Dinamoviștii au plecat spre 
Sibenik, marți dimineața. cu 
autocarul pe ruta Timișoara —

de vîrstă a lotului României a 
fost cea mai scăzută acum, la 
ediția ateniană.

A fost necesară această mă
sură și cit de inspirată s-a 
dovedit a fi rezolvarea dată de 
către federația de specialitate ? 
Ca martor ocular al celor patru 
zile de concurs, în care pro
bele de sabie și floretă mas
culină au stat sub semnul e- 
chilibrului, in timp ce spada și 
floreta feminină au fost net 
dominate de sportivii noștri, 
putem afirma că Balcaniada ’76 
a constituit un necesar și util 
prilej de verificare și de roda- 
re a unor candidați pentru e-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

în atac, 
tactice,

direcție
scheme . - r___
surprindere a adversarului 
efectuarea loviturilor libere.

în aceste condiții, rezultatul 
a contat mai puțin. Totuși, an-

realizarea unor 
în special de

13

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

FINALĂ

Belgrad 
Sibenik. 
km, cu
Frățilă -
Nastasiu, ______,__________, . „
pescu, Mirea, Gaiță, LSrincz sl 
Munteanu. Deși în decurs de opt

— Zagreb — Rijeka — 
un drum de peste 1300 
lotul complet : Spinu șl

— portari, Zamlirescu,
V. Rus, Răducanu, Po-

CUM S-AU CALIFICAT CELE 
4 FINALISTE

DINAMO BUCUREȘTI (locul I 
in grupa de la Atena, locul II 
in semifinala de la CIuj-Nopoca) 
— Novaky (Cehoslovacia) 11—3, 
Leamington (Anglia) 11—0, Olym
piakos Pireu 6—2, Primărie Ri
jeka 9—4, OSLF Odense 13-4, 
Gerno More Varna 7—2, Canot
ieri Napoli 11—6. M.G.U. Mos
cova 7—7.

M.G.U. MOSCOVA (locul I in 
grupa de la Budapesta si locul 
I in semifinala de la Cluj-Na- 
poca) — Den Robben (Olanda) 
5—1, ASV Viena 13—1, Ujpestl 
Dozsa 5—3, Canottieri Napoli
9— 6, Cerno More Vama 10—3, 
Dinamo București 7—7.

PRIMORJE RIJEKA (locul ll în 
grupa de la Atena și locul | in 
semifinala de la Sibenik) — 
OSLF Odense 13—5, Novaky 11— 
4, Dinamo București 4—8, Lea
mington 8—9. Olympiakos Pireu
10— 8, Den Robben 7—5, Olympia
kos 6—2, Barcelonetta 4—3.

BARCELONETTA (locul |l| în 
grupa de la Varna și locul II în 
semifinala de la Sibenik) — Ca
nottieri Napoli 2—5, Cerno More 
Varna 4—4, Nascoran (Belgia) 
3—1, Vâsteras (Suedia)
Tourcoing (Franța) 8—2, 
Robben 5—4, Olympiakos 
5—4, Primărie Rijeka 3—4.

5—3, 
Den 

Pireu

zile echipa antrenată de A- Grta- 
tescu a pierdut două confruntări 
decisive cu Rapid București, re
zultate care au scos-o practic 
din lupta pentru titlul de cam
pioană și care. în mod firesc, au 
afectat pe toți jucătorii, moralul

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATELE DE ȘAH
Unul din primele derby-un 

ale finalei campionatului na
tional masculin de șah. partida 
Ghindă — Ciocâltea s-a în
cheiat remiză, primul păstrîn- 
du-și — astfel — poziția de li
der. După o serie de patru re
mize consecutive, marele ma
estru Florin Gheorghiu obține 
prima victorie, cîștigînd — după 
o luptă animată — în fata ce
lui care cu două decenii în 
urmă a fost., primul său an-
trenor. 
Corvin

maestrul 
Radovici.

international remi
Tn

Alte rezultate din runda sînt
a 7-a : Kertesz — Șubă </a—‘/2, cîte
Botez ■— Voicuiescu ‘A—'/i. nar- man

(din 6). Gheorghiu și Ilijin 3 
(din 5) etc.

★
La Piatra Neamț. în runda 

a 5-s a finalei feminine, nu
mai două partide au fost de
cisive : Mureșan — Cabariu
1—0 și Jicman — Bogdan 0—1. 
întîinirile Răducanu — Chiș, 
Nechifor — Makai, Teodorescu 
— Nuțu, Ilie — Polihroniade, 
Pcrevoznic — Reicher si Go- 
gâlea — Kantor s-au încheiat

UN FRUCTUOS TURNEU DE BOX IN PAKISTAN

t iele Ungurcanu — Griinberg, 
Fondoc — Ilijin și Stanciu — 
Olt s-au întrerupt. Biriescu si 
Pavlov au fost liberi.

în clasament continuă 
conducă GHINDA cu 5 puncte 
(lin 7 partide), urmat de Bi- 
r nscu cu 4 (din 6). Botez 4 
(din 7). Griinberg și Ungureanu 
3 l/2 (din 5). Ciocâltea 3 »/a

să

clasament, ne primul loc 
acum MAKAI și CHIS. cu 
4 puncte, urmate de
3 V2. Polihroniade. 

gâlea. Bogdan. Muresan. 
ehifor 3. Răducanu. Kantor 
Teodorescu. Nuțu 2. 
IVe 1 V2. Perevoznic 1 si Ca
bariu Vz p.

Așadar, la încheierea primei 
treimi a turneului. mai mult 
de jumătate din concurente as
piră cu sanse aproximativ e- 
gale la titlu.

■Tic- 
Go- 
Ne-
2 •/., 

Reicher.

în timp ce la Palatul spor
turilor din București se desfă
șura ultimul act al campiona
telor naționale de box, la mii 
de kilometri, sub soarele dogo
ritor al tropicelor, în ambianța 
plină de contraste a unui vast 
oraș cu 4 milioane de locuitori, 
la Karachi, 7 pugiliști români 
(absenți motivați de la fina
lele de-acasă) au participat la 
un mare turneu internațional, 
onorînd calda invitație a fede
rației de specialitate din 
kistan. Seară de seară, în 
ținute sub cerul liber, pe 
gul instalat în incinta unei 
derne arene de tenis (!), 
privirile admirative ale 
numeros public (7—8000

Pa- 
gale 
rin- 
mo- 
sub 

unui 
de

spectatori), boxerii noștri și-au 
respectat bunele cărți de vizi
tă, practicînd — în compania 
unor adversari din Indonezia, 
Japonia, Libia, Nepal și Pakis
tan — un box tehnic, corect 
și eficace, cu momente de 
„scrimă pugilistică”, și cu mo
mente de combativitate (în ra
rele ocazii cînd a fost nevoie). 
„Partea leului" în aprecierile 
favorabile ale specialiștilor le-a 
revenit firește corifeilor Simian 
Cuțov, Ion Alexe și Constantin 
Gruescu, precum și micuțului 
Dumitru Cipere (cu fiecare a- 
pariție, tot mai aplaudat). Bine 
cotate au fost și evoluțiile ti
nerilor Alexandru Giurgiu, 
Marcel Sirba și Francisc

De astăzi, pină duminică

ÎNTRECERILE FINALE AIE

Lu-

DIVIZIILOR DE LUPTE

INTENSA ACTIVITATE
ÎN SPORTUL POPICELOR

Ju-• Echipele -eprezentative de 
niori a!e țârii noastre, care se pre
gătesc pentru „europenele" din luna 
mai, au participat la „Turneul țâri
lor socialiste*, competiție internatio
nal găzduită de oralul Sangerhau
sen (R. D. Germanâ). Formațiile ro
mâne au avut o co*mportare buna 
clasîndu-se, atît la fete cît și la bă
ieți, pe locurile secunde. La indivi
dual s-au remarcat Olimpia Dragu 
(436 p d) și Ilie Hosu (915), care 
în turneul individual au ocupat locul 
trei, fiind primii dintre co-ncurenții 
străini. Clasamentele s echipe — 
FETE : 1. R. D. Germanâ 2 470 p d, 
2. România 2 455 p d, 3. Ungaria 
2 422 P d, 4. Cehoslovacia 2 386 p d, 
5. Polonia 2 219 p d, 6. Bulgaria
1 933 p d. BĂIEȚI : 1. Ungaria 5 339 
p d, 2. România 5 278 p d, 3. R. D. 
Germanâ 5 242 p d, 4. Cehoslovacia 
5 127 p d, 5. Polonia 4 725 D d. La 
individual au cîștigat Silvia Storer 
— 445 p d și, respectiv, Peter En
gelhard — 919 p d. ambii din for
mațiile târH gazdă.

Ia 
au 
arena Laromet, rar fetele 
de azi, pe Gloria.
• Meciuri restante din 

Vlll-a a campionatului 
Voința București — Petrolul Baicoi 
(f) 2 595—2 461 p d. Progresul Ora
dea - Jiul Petrila (m) 4 936—4 784 
p d, Nicotină lași — Laromet Bucu
rești (f) 2 206—2 358 p d.

individual și perechi, 
loc în București, băieții

întrecerile 
joaca pe 
începi nd

etapa a 
Diviziei A :

Petrolul

ACTUALITATEA

Astăzi, la ora 10. in sala de 
atletism de la „23 August", vor 
începe turneele finale ale di
viziilor de lupte. Prima reuni
une. care se va încheia sîm- 
bătă la prînz. programează în
treceri de greco-romane si reu
nește majoritatea luptătorilor 
noștri fruntași. Este vorba de 
sportivii componenți ai celor 
șase echipe finaliste la greco- 
romane : Dinamo (formația fa
vorită a acestui turneu ; me
reu campioană în ultimul sfert 
de veac). Steaua. Metalul Bucu
rești, IPROFIL Rădăuți. Alu
miniu Slatina si A.S.A. Cluj- 
Napoea. De menționai că. în-

IN PATINAJ

trecerile din această etapă fi
nală se vor desfășura aseme
nea sistemului turneelor indi
viduale pe categorii, punctajul 
general al echipei cumulînd 
punctele fiecărui participant.

Sîmbătă, începînd de la ora 
16. vor intra în concurs spor
tivii de la libere. Pentru de
semnarea echipei campioane 
republicane se vor întrece for
mațiile Steaua. Dinamo Brașov, 
C.F.R. Timișoara. Steagul roșu 
Brașov, Rapid București si 
Metalul Tîrgoviște. Turneul 
final al Diviziei de lupte libere 
va continua duminică, de la 
ora 9,30. cu disputarea meciuri
lor din cadrul tururilor 3 si 4, 
precum și a finalei acestui im
portant concurs.

xemburger. în noaptea finale
lor, toți au urcat pe podium, 
obținînd 3 medalii de aur și 
4 de bronz. Dincolo de perfor
manțele sportive, importantă de 
subliniat ni se pare comporta
rea responsabilă, în ring și în 
afara lui, a celor 7 boxeri ro
mâni care au transformat ast
fel participarea la o competiție 
internațională într-o adevărată 
operă de propagandă pentru 
sportul românesc. Organizatorul 
turneului și totodată secretarul 
general al forului pugilistic in
ternațional A.I.B.A., prof. An
war Chowdhry a declarat pos
tului pakistanez de televiziune 
că prezența boxerilor din Ro
mânia a dat greutate turneului, 
că sportivitatea lor a fost e- 
xemplară și că ei au contribuit 
astfel la dezvoltarea pugilismu- 
lui amator din Asia. Trebuie să 
remarcăm că și pugiliștii noștri, 
sub îndrumarea directă a an
trenorului lor, conf. univ. Eus- 
tațiu Mărgărit, au profitat de 
întîinirile cu boxeri din Asia 
și Africa pentru a-și îmbogăți 
experiența (mai ales cei ti
neri), venind în contact cu sti
lurile atît de diferite din alte 
continente, adesea influențate 
(cum ar fi cele din Libia sau 
Indonezia) de maniera boxeri
lor profesioniști. Presa locală, 
în limba urdu sau în engleză, 
apreciindu-i pozitiv pe spor
tivii noștri, a menționat faptul 
că Ion Alexe și Constantin 
Gruescu se află la ultimele lor 
apariții publice ; chiar la Ka
rachi, ei au asistat pe antre
nor în colțul ringului, făcînd 
primii pași spre frumoasa pro
fesie pentru care s-au pregătit 
în ani de școală. Putem astfel 
considera că turneul în Pakis
tan s-a încheiat cu un bilanț 
întru totul pozitiv.

Victor BANCIULESCU

• Slmbâtâ ți duminică echipa 
masculină Constructorul Galați parti* 
cipâ la Budapesta, la turneul final 
al „Cupei campionilor europeni**, e- 
dițla a Vl-a. La confruntarea conți* 
nenlală mal sînt prezente campioa
nele Austriei, H. M. Viena ți a Iugo
slaviei, Medvesceak Zagreb. Se Joaca 
două partide, contra scor. Construc
torul Galați s-a calificat pentru fi
nala învi-nglnd campioana Ungariei, 
Papa) Vasas. In echipa noastră cam
pioană vor Juca, printre alții, losif 
Tismănar, Iile Băiaț — campioni 
mondiali la perechi și Aurel Chirilâ.
• Selecționatele sindicale ale Ro

mâniei întreprind, începînd do azi, 
un turneu în Ungaria, la Invitația re
prezentativelor similare din tara ve
cină. Din cele două selecționate, al
cătuite pe scheletul echipelor divi
zionare Gloria București, fac parte 
Ana Petrescu, Florica Neguțoiu, Oh. 
Dumitrescu, Al. Cătineanu, Gh. Sil-

, vestru și alții.
at începînd de Joi șî pînă dumi

nică cel mai buni juniori se întrec 
în finalele campionatelor naționale

• De ieri se desfășoară în 
Cehoslovacia, la Banska Bys
trica un mare concurs interna
țional de patinaj artistic, rezer
vat juniorilor, la care și-au a- 
nunțat participarea cele mai 
valoroase patine de pe conti
nent. La întreceri, tara noastră 
va fi reprezentată de Mariana 
Chițu și Kruti Bogdan, elevi ai 
antrenorului R. Turușanco. de 
la Dinamo Brașov.

• Activitatea internațională 
va continua în luna decembrie, 
firește, cu o intensitate sporită, 
în această ultimă lună a anu
lui, patinatorii români vor răs
punde prezent la patru mari 
concursuri. Este vorba de dis
putele programate la Gdansk 
(3—5 decembrie). Moscova (7— 
12 decembrie), Zagreb (8—12 
decembrie) și Katowice (16—19 
decembrie). Lista sportivilor 
români participanțl la aceste 
concursuri va fi definitivată 
în urma unor probe de control.

• în țară, activitatea compe- 
tițională va fi inaugurată la 
sfîrșitul lunii decembrie, cînd a 
fost programată etapa județea-

nă 
lui 
și II și Concursul republican 
al copiilor. Finalele acestor în
treceri vor putea fi urmărite 
la Miercurea Ciuc, în luna ia
nuarie 1977. Federația de resort 
a prevăzut ca noua ediție a 
Campionatului republican de 
patinaj artistic pentru seniori 
să aibă loc în București, în zi
lele de 5—6 martie, iar Con
cursul republican al speranțelor 
în zilele de 4 și 5 ale aceleiași 
luni.

• Zilnic, între orele 17—18,30. 
patinoarul Floreasca din Capi
tală are porțile larg deschise 
pentru toți cei care doresc să 
se inițieze în arta patinajului 
artistic. Centrele de inițiere 
care funcționează aici sînt con
duse de către instructori cu 
înaltă calificare, iar la finele 
fiecărui ciclu de pregătire, ti
nerii absolvenți sînt testați în 
vederea recrutării celor mai 
dotați, la școlile sportive si la 
cluburile sportive bucureștene.

(municipală) a Campionatu- 
republican al juniorilor I DINAMO BUCUREȘTI DEBUTEAZĂ AZI

(Urmare din pag. I)

poloiștilor dinamoviști este ridi
cat. Ei ne-au probat in 
multe rînduri că după o 
rioadă mai grea, echipa lor 
să se mobilizeze, pentru a 
tine rezultate de valoare. Si nu 
ne îndoim că si de data aceasta 
Zamfirescu împreună cu coechi
pierii săi se vor concentra la 
maximum, pentru ca trăgînd în
vățămintele necesare după cele 
două insuccese să poată onora 
prestigiul polo-ului românesc in 
finala unei importante competiții 
continentale.

Cu ce sanse se prezintă Dinamo 
în această ultimă confruntare 7 
După părerea noastră lupta va li 
deschisă între M.G.U. Moscova, 
Primorje Rijeka (cu avantajul de 
a evolua în fața propriului pu
blic) șl Dinamo.

Pînă la ora primului joc al 
competiției. programat vineri 
seară, de la ora 21 (ora Bucu- 
reștiulul), elevii antrenorului A- 
natol Grințescu au efectuat două

mai 
pe
stle 
ob-

antrenamente de acomodare cu 
piscina, în restul timpului rela- 
xîndu-se după drumul lung șl 
destul de obositor (au ajuns la 
Slbenik miercuri seara, târziu), 
întregul lot se află, însă, în ple
nitudinea forțelor, toți jucătorii 
fiind deciși să-și apere șansele cu 
dlrzenie. In prima zl a întrece
rilor, dlnamoviștli vor tntîlni for
mația M.G.U. Moscova, urmtod 
ca sîmbătă să joace cu Primorje. 
iar duminică — cu Barcelonetta.

1

INfA MACIN, de pe lingă liceul 
din localitate, a organizat dumi
nică o reușită competiție de se
lecție la atletism, gimnastică, box, 
handbal și jocuri, la care au 
lu-at parte aproape 400 de elevi. 
La probele atletice s-au remar
cat Mdria Boș neaga (cl. a V-a). 
Neduța Artamon (cl. a Vll-a), D. 
Savd (cl. a lll-a) Și D. lordache 
(cl. a Vl-a) • SCHIORII de la 
Liceul diitl Baia Sprie (8 clase) 
se Vot specializa în sezonul care 
vitle în probele de fond. Pe 
muntele Gutîi s-a așternut deja 
primul strat de nea și în curind 
vor începe antrenamentele, care 
vor fl conduse de profesorii Ana 
Cris, C. Dumitru, Al, Domuța și 
D. Soiu O LA COMBINATUL PO
LIGRAFIC „CASA SCÎNTEII" se 
desfășoară tradiționala întrecere 
de șah dotată cu „Cupa 13 De
cembrie". In prima etapă s-au 
remarcat șahiștii de la secțiile 
Legâtorie fundamentală și Lino- 
type-gdzete. Pentru finală, progra
mată în aceste zile, s-au califi
cat 20 de concurenți. 0 LA CASA 
DE COPII DIN URICANI (Valea 
Jiului) s-a amenajat o frumoasă 
sală de sport 0 „TROFEUL H. 
COANDA" atribuit anual de că
tre Federația română de mode- 
lism, a revenit anul acesta aso
ciației sportive Explorări Deva, 
care a obținut rezultate remarca
bile la racheto-modelism. printre 
care și cinci titluri de campioni 
republicani, individual © IN CO
MUNA GRIVIȚA (jud Galați) a 
luat fii'nță un centru de instruire 
la lupte, tutelat de Școala spor
tivă nr. 1 din Galați. Noul centru 
dispune de o sală (asigurată de 
C.A.P. din localitate), de saltele 
și are ca antrenor pe praf. Io
nel Stan © EDIȚIA A |V-a a 
„Cupei de toamnă" la popice, 
competiție orgdhizată de asocia
ția sportivă Hidromecanica Bra
șov, Ia care au concurat 10 echi
pe, a revenit popicari Iar de Ia.

.v.ul producție. individual
a cîștigat Ing. T. |on*uț — 90 p. d. 
din 20 lovituri mixte 0 LA CASA 
DE CULTURA A SINDICATELOR 
din Bistrița s-a desfășurat o 
competiție de șah Oh participa
rea reprezentativelor sindicale 
din Suceava, Vatra Dofriei, Baia 
Mare și Bistrița. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. Bistrița
17.5 p, 2. Suceava 16,5 p, 3. Va
tra Dornei 10,5 p 0 IN SATUL 
BUCIUM (jud Bacău) a luat fi
ință o nouă asociație sportivă, 
Stejarul, care funcționează 
lingă școala generală din 
Elevi'i vor activa în viitor în 
țiile de atletism, fotbal, volei, .
și turism • PESTE 1 000 DE TI
NERE din Bîrlad s-au întrecut re
cent în „Crosul fetelor". Printre 
cîștigătoare s-au aflat : Cătălina 
Nechita ($c. gen. 7), Nușa Boz- 
nea (Șc. gen. 2), Costina Para- 
lic ($c. gen. 9) și Gin a Dumitru 
(Lie. .«Gheorghe Roșca-Codrea- 
nu"). o FOȘTII FOTBALIȘTI din 
Sinaia continuă să fie deosebit 
de activi. Ei au susținut recent 
două jocuri, unul în Bulgaria, la 
Razgrad cu formația de old-boys 
Ludogoret (2—3) și cu Farul Con
stanța (2—4) 0 LA GRUPUL ȘCO
LAR MECANIC NR. 2 din Pitești, 
peste 1 200 de elevi participă la 
„Competiția anilor", la atletism 
(250 de concurenți), fotbal (8 e- 
chipe), volei (10 echipe), hand
bal (12 echipe), rugby, tenis de 
masă și șah 0 ÎN PESTE 50 DE 
LOCALITĂȚI din județul ilfov s-au 
ținut întreceri de cros dotate cu 
„Trofeul Ilfov", la care s-au în
trecut aproape 10 000 de tineri. 
Finala județeană va avea loc du
minică în pitoreasca pădure 
Pustnica, din apropierea Capita
lei.

CORESPONDENȚI : I. JfpO, D. 
Alexandru, N. Tokoeek, T. Cornea, 
I. Jura, T. Siriopol, C. Gruia, I. 
Toma, Gh. Orunzu, D. Solomon, 
V. Feldman, I. Fețeanu și D. Mo- 
raru-Slivna.

pe 
sat. 
sec- 
șah
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BALCANIADA DE SCRIMA DE
(Urmare din pag. 1)

chipele naționale, în perspecti
va marilor competiții interna
ționale ce au ca punct de ple
care Campionatul mondial de 
tineret ’77 și ca punct final. 

.Jocurile Olimpice’80. Iar soluția 
găsită de federație : „mixtum 
compositum", fiecare armă ti
vind cel puțin un debutant in 
echipa reprezentativă, s-a dove
dit viabilă. De ce ? Pentru că în 
condițiile unei confruntări in
ternaționale de valoare medie, 
dar cu o amplă solicitare fizi
că și nervoasă (majoritatea com
petitorilor erau animați de o 
mare ambiție, nutrită dintr-o 
pregătire fizică adecvată și din 
dispoziție ofensivă), candidații 
noștri 1a loturile reprezentative 
de perspectivă au fost puși în 
fața unor teste edificatoare. Și 
nu întîmplător floreta feminină 
și spada au obținut toate me
daliile puse în joc, întrucît a- 
ceste arme au avut cîte un 
„nr. 1“ apt de a realiza un 
număr maxim de victorii (Su- 
zana Ardeleanu. Liviu Ange- 
lescu), alți scrimeri și scrime- 
re CU experiență (Viorica Țur- 
can, Elena Buhaev, Constantin 
Bărăgan, Octavian Zidaru), care

ATENA
au impulsionat și au dat în
credere debutanților (Adriana 
Bacioi și Mircea Rotaru). Iar 
la armele unde tinerețea și 
inexperiența erau predominante 
(floreta masculină, în special, și 
sabla) semieșecurile au fost, de 
asemenea, previzibile. Ce a re
ieșit, însă, fără echivoc a fost 
că schimbul de mîine este, la 
unele arme, valoros șl că tineri 
sportivi ca sabrerii Ion Panteli- 
monescu. Florin Păunescu (me
zinul competiției, care mai are 
in față încă cinci ediții ale 
C.M. de tineret !), floretista A- 
driana Bacioi, floretiștii Florin 
Nicolae. Sorin Roca, Radu Ba
ciu, Peter Kașa și-au făcut da
toria, cu flecare asalt disputat 
cîștigînd mal multă încredere 
in forțele proprii. Dacă pregă
tirea lor (și, în general, a ti
nerei generații) se va axa pe 
dobîndirea unei capacități fizi
ce fără fisuri, pe un stil mo
dern de luptă, ofensiv șl efica
ce, pe „șlefuirea" principalelor 
calități individuale — antreno
rilor rcvenlndu-le responsabi
lități majore — scrima româ
nească va putea aspira pe mai 
departe la locurile de frunte în 
ierarhiile mondiale, așa cum a 
făcut-o, cu succes, în ultimele 
două decenii.

l TURIȘTI ROMÂNI iN STRA- 
pot face înscrieri pînâ la 27 

noiembrie 1976, la excursiile ce se organizează cu prilejul 
Revelionului la : Sofia, Budapesta, Cracovia, Praga, Berlin, 
Kiev, Chiținău, Leningrad și in alte localități din Uniunea 
Sovietică.

Informații și înscrieri la Agenția de excursii cu turiști ro
mâni in străinătate, din București, calea Victoriei nr. 100.

AGENȚIA DE EXCURSII CU
INĂTATE anunță că se mai |

PUBLITURISM
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MĂSURI PENTRU CREȘTER
Pentru îmbunătățirea activi

tății atletice din țara noastră 
și pentru ridicarea ei pe noi 
trepte valorice, în concordan
tă cu cerințele actuale și cele 
de perspectivă puse în fața a- 
restui sport, cu o mare ponde
re in programul olimpic, 
C.N.E.F.S. impreună cu Federa
ția de atletism au stabilit unele 
măsuri, între care :

Cu privire la sistemul compe- 
tițional : • Pentru îmbogățirea 
programului competițional, ca
lendarul republican al atletis
mului pe 1977 prevede, în 
plus față de ultimii ani, orga
nizarea obligatorie de către 
C.J.E.F.S.-uri și cluburi sporti
ve a unor concursuri care se 
adresează, în principal, elevilor, 
atletismul școlar trebuind să 
devină cu adevărat baza atle
tismului de performanță din 
țara noastră ; • Pentru asigu
rarea unei pregătiri de bază 
corespunzătoare cerințelor ac
tuale, participarea la concursul 
republican al juniorilor de ca
tegoria a IlI-a este condiționa
tă de participarea, prealabilă, la 
un concurs de poliatlon ; • La 
concursul republican al copiilor 
a fost introdusă organizarea 
etapei pe județ ; • LA TOATE 
EȘALOANELE COMPETIȚIO- 
NALE VOR FI INTRODUSE 
BAREMURI Șl NORME OBLI-

GATORII 
în concord 
ternațioinal

Cu privi 
tivității at 
de probe : 
eficienței 
nice și al 
tații desfă 
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te de o pr 
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REVELIONU
Pentru a petrece revelionul 1977 

cît mai pitorească, ÎNTREPRINDER 
HOTELURI Șl RESTAURANTE BU 
gătit :

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

pentru satisfacerea gusturilg 
înscrieri — Relații suplimentare — Con 

la Filialele de turism din bd. Republicii 
Bălcescu 35.
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, prea „Ie
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.. De data 
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ia" — so
lită” chiar 

tA se vine 
cliir, prea 
fim atenți 
exact așa 
imputarea

ne

precedentă. Fără a o baga
teliza — dimpotrivă, nu-i 
nici un secret că la noi. in 
toate sporturile, se pune azi 
un accent dintre cele mai 
severe pe corectitudinea și 
curățenia jocului — fără a 
ne face că n-auzim și nu 
vedem ce ni se zice, nu pu
tem insă să nu suridem cu 
oarecare malignă subtilitate, 
cînd ne gindim la ce impu
tări au făcut galezii france
zilor după meciul de la Car
diff...

Poate că in surisul înțe
lept se găsește și soluția. 
Soluția formulată admirabil 
— din cite am auzit — de 
Ianusievici, cam așa : „Cînd 

am intrat pe teren 
.m-arn uitat înde
lung în ochii ad
versarului meu. 
Ce-o fi acolo ? Se 
ascundea acolo ce
va despre care nu 
știam ? De care să 
mă tem ? Nu...” O 
privire adincă în 
ochii adversarului 

o idee de joc, asi- 
un fair-play superi-

— iată 
gurind . _
or. A nu te lăsa hipnotizat 
de cel din față, a-l privi în 
ochi, a-l sfida din privire 
și numai astfel — cred sin
cer că da, da, merită încer
cată această „metodă", prin
tre altele și foarte telege
nică. Mi-ar 
prindem, la 
numai acolo, 
greu, această .
ochi, cum am întîlnit-o (su
perb !) la boxul filmat de 
operatorii dirijați de Sebas
tian Borode (cu un comen
tariu mai spontan și mai 
destins ca niciodată, al lui 
Paul Ochialbi). Și pentru a 
fi sincer pînă la capăt, abia 
aștept să văd cum se vor 
„privi" francezii cu galezii 
la primăvară, pe Parc 
Princes. Mă tem că va 
„privireee"...

Dar pînă atunci vine 
mea retrospectivelor... 
pescu ne-a anunțat-o prompt 
printr-un schi fastuos, dind 
de la bun început o cotă 
înaltă acestui „gen” de sfir- 
șit de an.

place să sur- 
rugby, și nu 
oricit ar fi de 
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LOTO
LA 28 NOIEMBRIE O NOUA 
TRAGERE EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES

Pentru a se da posibilitate an
trenorilor și secțiilor să-și valo
rifice munca după acest sistem, 
la campionatul pe echipe, vor 
fi decernate titluri de campioa
nă la fiecare probă.

• Cu privire Ia organizarea 
activității loturilor naționale : • 
începînd cu această toamnă se 
va lucra distinct pe grupe de 
probe. De fiecare probă se va 
ocupa în mod direct un colec
tiv de tehnicieni (antrenori, me
todist, medic, maseur etc). Fie
care probă va fi condusă de un 
antrenor responsabil care va a- 
vea în vedere nu 
vitatea din cadrul 
ționale, ci și pe 
rată în județe, la 
țiilor de atletism 
și asociații • Avîndu-se în vede
re posibilitățile actuale, vor fi 
organizate astfel de colective la 
următoarele probe : alergările 
de semifond și fond, aruncarea 
suliței, aruncarea discului, a-
runcarea greutății, săritura în
înălțime, săritura în lungime, 
săritura cu prăjina, triplusalt ; 
grupa de sprint și garduri femei.

Cu privire la baza materială. 
Secția sport de performanță 
din C.N.E.F.S. și F.R.A. vor 
urmări ca, pînă la 1 iunie 1977, 
în fiecare județ să existe 
puțin un teren afectat in ex
clusivitate atletismului.
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COMPONENIII LOTULUI REPREZENTATIV
ȘI-AU CONTINUAT PREGĂTIRILE

(Urmare din pag. I)

jocul de ieri într-un scor sem
nificativ pentru reușita scopu
lui propus : 6—1 (3—1), 
golurile înscrise de 
(2), Biiliini (2), Radu 
țescu. Pentru echipa 
a marcat Negoescu. 
șeală a portarului 
care, în rest, atâta 
folosit, a apărat foarte Bine.

Dar iată „unsprezecele" cu 
care lotul reprezentativ a înce
put jocul : Răducanu — Che- 
ran, Sameș, Sătmăreanu II, Ma
nea — Bălăci. Boloni, Iordănes
cu — Troi, Radu II, Lucescu 
După pauză, Ștefan l-a înlocuit 
pe Răducanu în poartă, Anghe- 
lini a luat locul lui Manea, iar 
Kun II pe cel al lui Lucescu 
(de fapt Kun II a intrat în li
nia de mijloc, iar Iordănescu a 
trecut pe aripa stângă). Ceva 
mai tîrziu, în min. 68, au fost 
introduși în teren și Grigor® 
(care a luat locul lui Sătmă-

prin 
Iordănescu 
II și Mul- 
din Buzău 
la o gre- 
Răducanu, 
cit a fost

reanu II) și Mulțescu (în locul 
lui Bălăci).

In vederea meciului de du
minică. se pare că antrenorii vor 
opta, totuși, pentru formula cu 
care s-a început jocul de' ieri, 
cu Radu II vîrf de atac.

Din cei 18 jucători care al
cătuiau lotul reprezentativ au 
rămas în pregătire 17 (inclusiv 
Stoica, mijlocașul de la Steaua 
care nu a fost utilizat în jo
cul de ieri) Dudu Georges
cu, accidentat din meciul de 
campionat cu Universitatea 
Craiova, avînd entorsă Ia ge
nunchi, nu a putut fi recuperat, 
cu toate eforturile depuse de 
medic. El a părăsit pregătirea 
pentru a urma un tratament 
mai intens și a se reface astfel 
mai repede ca să-și poată re
lua locul în echipa sa de club.

în timpul care a mai rămas 
pînă la meciul cu echipa Bul
gariei, componenții lotului vor 
efectua antrenamente de men
ținere fizică, antrenamente com
plementare și vor participa la 
ședințe de pregătire tactică.

CUM îl FOLOSIM PE PUȚINII
OAMENI

Ca multe altele în ultimii ani, 
și etapa a 14-a a Diviziei A a 
fost săracă în goluri, în 6 din 
cele 9 meciuri înregistrîndu-se 
scoruri mici : un 0—0, de două 
ori 1—0, tot de atâtea ori 1—1 
și un 2—1. Se marchează pu
țin, în principal din două mo
tive : a) se acționează cu o 
dinamică „economică", stereo
tipă, jucătorii din linia de mij
loc și din apărarea imediată 
venind la finalizare (rar și în
tâmplător) fără să stăpînească 
tehnica șutului ; b) divizionare
lor A le lipsește, în genere, o- 
mul de gol, acel jucător — de 
regulă vîrful central — înzes
trat cu plasament oportun și cu 
un dezvoltat simț al porții. 
Așa de pildă, la Iași, Dinamo 
a acuzat absența lui Dudu 
Georgescu ; la Tg. Mureș, Spor
tul studențesc a resimțit, o dată 
în plus, lipsa lui Mircea San
du ; la Galați, Universitatea 
Craiova n-a găsit încă omul 
care să-1 înlocuiască pe Oble- 
menco.

Aproape nici o divizionară A 
nu posedă, în ultima vreme, 
un titular pe măsura... preten
țiosului tricou cu nr. 9, mai pu-

în Divizia B, scria 1
C. S. M. BORZEȘTI-

I PETROLUL PLOIEȘTI 0-1 (0-1)
I
I
I
I
I

Joi după-amiază s-a disputat 
în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej 
locală 
trolul 
etapa 
seria 
proape 5 000 
fost de un bun nivel tehnic și 
a revenit cu 1—0 (1—0) ploieș- 
tenilor, care au înscris în min. 
9 prin FI. Nicolae. A arbitrat 
bine N. Rainea (Bîrlad).

Gh. GRUNZU, coresp.

meciul dintre formația 
C. S. M. Borzești și Pe- 
Ploiești, contînd pentru 
a XVII-a a Diviziei B, 
I. Jocul, urmărit de a- 

de spectatori, a

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 19 NOIEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I: Categoria 1 : 
variantă — autoturism „Dacia 

1“ ; cat. 2 : 2 variante 50% a

Corespondență din Sofia

BULGARIA PREZINTĂ LA BUCUREȘTI 
ÎNTINERITĂ0 FORMAȚIE>

AUTOTURISME 
BANI ;i EXCURSII 

in I.1.S.S..HBCU
ȘI BILETE SE ODIHNA LI PHEDEAh su SINAIA 

0 • “

1
1300' , ___
11.106 lei, 1 variantă 25% a 5.553 
lei și 9 variante 16% a 2.221 lei ; 
cat. 3 : 10,35 a 4.614 lei ; ’ '
14,35 a 3.328 lei ; cat. 5
523 lei ; cat. 6 : 141,96

REPORT CATEGORIA 
lei.

a
1

cat. 4 :
91,25 a 
337 lei. 
: 16.963

Catego-EXTRAGEREA a II-a ______
ria B : 6 variante 10% a 7.633 lei ; 
cat. C : 3,25 a 14.092 lei ; cat. D : 
13,30 a 3.444 lei : cat. E : 71,20 a 
643 lei ; cat. F : 158,45 a 289 lei ; 
cat. X : 1.347 a 100 lei.

ramelor 
bd. N.

REPORT
152.765 lei.

CATEGORIA A :

Autoturismul Dacia 1500 de la 
categoria 1 a fost obținut de Flo
riei Vasilescu din București.

DE GOL?
țin Rapid, care, s-a văzut și 
duminică, nu îi dă chiar cea 
mai bună întrebuințare lui Nea- 
gu, introdus — pentru partida 
cu F.C.M. Reșița — pe post de 
aripă stângă, în locul lui Manea. 
Cînd, după pauză, la situația 
de 0—1, antrenorul l-a trimis 
la „încălzire" pe David, toată 
lumea a crezut că, prin schim
barea preconizată, Neagu își va 
relua locul în centrul liniei de 
atac pentru a pune în valoare 
o experiență de joc căpătată 
în această importantă zonă. 
Stupoare ! Antrenorul Motroc 
l-a scos din teren pe Neagu. 
preferîndu-i, în continuare, pe 
Rontea (ulterior scos și el, în- 
trucît avusese o comportare 
ștearsă) și Teleșpan. Noroc cu 
Șutru, care, aducînd egalarea, 
a mai reparat pe jumătate din 
situația critică, dar asemenea 
gafe ale conducerii tehnice au 
avut, nu o dată, efecte nega
tive pe tabela de scor. Ca a- 
tunci, nu demult, în meciul 
susținut cu Progresul, cînd mo
dificări la fel de neinspirate 
(scoaterea lui Neagu — tot 
Neagu ! — autorul unui gol și 
în vervă de joc în ziua aceea), 
în finalul partidei, au adus pe 
Progresul, într-un timp relativ 
scurt, de la 1—3 la 3—3. Nu de
mult, ne reamintim, Neagu a 
avut de traversat o perioadă 
critică. De ce să fie trimis pe 
banca rezervelor, complexîndu-1, 
tocmai cînd manifestă, din nou, 
o bună formă sportivă ?

Gheorqhe NICOLAESCU

începutul 
țional nu a 
cese pentru 
gariei. In 
s-a procedat la înlocuirea, 
mijlocul anului, 
tehnice : antrenorul 
Stoian Ormangiev, a fost 
schimbat cu Hristo Mladenov 
(acesta a condus selecționata 
bulgară la turneul final al C.M. 
1974). Dar și la adresa acestuia 
criticile au devenit mai frec
vente, mai ales în urma startu
lui nereușit 
C.M., ’ '
abia 
(2—2) 
fia, 
după 
înfrîngere (0—4) în fața 
zentativei R. D. Germane, și tot 
pe teren propriu. Presa a tras 
semnalul de alarmă, indicînd o 
singură cale de reconstruire a 
echipei : innoirea lotului repre
zentativ, constituirea unei echi
pe de perspectivă. Selecționerul 
Mladenov și secundul său. I. 
Arsov, au procedat Ia o re
maniere profundă a lotului. 
Examinind lista celor 16 selec
ționați, constatăm că de pe ea 
lipsesc numele unor jucători 
bine cotați, precum căpitanul 
selecționatei, Bonev, apoi Denev 
și B. Korev. Ei nu sint fotbaliști 
imbătriniți. dar sînt considerați 
deja uzați, demodați, incapabili 
de a corespunde cerințelor fot
balului modern.

Iată acum pe cel 16 jucători 
care se află reuniți de marți 
în apropierea orașului Huse de 
pe Dunăre, de unde sîmbătă 
vor face deplasarea cu auto
carul la București : PORTARI : 
Goranov (Lokomotiv Sofia) și 
Zafirov (J.S.K. — Spartak Var
na) : FUNDAȘI LATERALI : 
Vasilev (Ț.S.K.A.), Garabski 
(Trakia), Eftimov (Slavia) ; 
FUNDAȘI CENTRALI : Ran
ghelov (Ț.S.K.A.), Arubov (Sli- 
ven), Anghelov (Akademik) ;

sezonului interna- 
fost marcat de suc- 
reprezentativa Bul- 
urma acestui fapt, 

la 
a conducerii 

principal, 
a

în preliminariile 
cînd echipa Bulgariei 

a terminat la egalitate 
cu echipa Franței 
la 9 octombrie, 
aceea, a venit și

la So- 
Puțin 

severa 
repre-

MIJLOCAȘI : Panov, Barzov, 
Borisov (toți de la Levski-Spar- 
tak), Zdravkov (Lokomotiv So
fia) ; ÎNAINTAȘI : Jeleazkov, 
Țvetkov (ambii de la Slavia), 
Petrov (Marek), Kurbanov (Lo
komotiv Plovdiv). în această 
listă, alături de experimentații 
Vasilev, “ ' ' ...
Jeleazkov 
sit loc și 
Garabski, 
Zdravkov 
rind ai formației de 
precum și Arabov. Petrov. Za
firov. O oarecare mirare pro
voacă faptul că atenția antre
norilor a fost orientată și către 
Eftimov și Borisov, care pină 
de curînd stăteau pe banca re
zervelor cluburilor lor și care 
abia în ultimele etape ale cam
pionatului au apărut din nou 
pe teren, comportîndu-se foar
te bine. Deși echipa titulară nu 
va fi comunicată decît sîmbă
tă seara, se poate anticipa ur
mătorul .,11” : Goranov — Ga
rabski, Ranghelov, Anghelov. 
Vasilev — Panov, Barzov. Bo
risov — Jeleaskov, Țvetkov. 
Kurbanov.

în ultima Întîlnire de verifi
care, lotul reprezentativ a în
vins cu 3—2 echipa Dunav 
Ruse, prin golurile marcate de 
Jeleaskov, Borisov și Zdravkov. 
în această întâlnire au fost uti
lizați toți componenții lotului.

Interes provoacă și meciul 
dintre echipele de tineret ale 
Bulgariei și României, care se 
va disputa duminică în orașul 
Kazanlîk, capitala „Văii Tran
dafirilor", cu începere de la 
ora 10,30. Antrenorii St. Petrov 
și P. Ilcev dispuneau de o 
garnitură mai omogenă, dar, 
prin selecționarea cîtorva tineri 
pentru echipa A, intîmpină une
le dificultăți în alcătuirea for
mației.

Ranghelov, Anghelov, 
și Țvelkov și-au gă- . 

jucători mai tineri ca 
Barzov, Kurbanov, 

(titulari pînă de cu- 
tineret),

SPAS TODOROV
redactor șef-adjunct al zia

rului „NARODEN SPORT-Sofia*

ACTUALITATI •
a FINALA CUPEI BALCA

NICE (INTERCLUBURI) ÎN PRI
MA VARA ? Duipă cum se știe, e- 
chipa Sportul studențesc urma să 
susțină, în luna decembrie, jocu
rile tur-retur cu formația Dinamo 
Zagreb, contînd pentru finala 
„Cupei Balcanice" intercluburi. 
Bucureștenii avansaseră spre dis
cuție datele de 8 și 15 decembrie, 
în cursul zilei de ieri, clubul bu- 
cureștean a solicitat, crin telefon, 
conducerii clubului din Zagreb 
să dea un răspuns asupra propu
nerii trimise. Aceasta a informat 
că. după terminarea campionatu
lui intern (5 decembrie), echipa 
iugoslavă are în proiect efectua
rea unui turneu (cu începere de 
la 7 decembrie) în Hong-Kong. 

situație, finala „Cupei 
urmează, probabil, să 
la primăvară.

ACTUALITĂȚI

In această 
Balcanice" 
se dispute

DE ARBITRI LA PLO-• CURS
IEȘTI. Colegiul județean de arbi
tri Prahova, preocupat de crește
rea unor noi cadre, a deschis, re
cent, un nou curs. El se desfă
șoară în flecare miercuri (cîte 2 
ore) cu 50 de partielpanțl, majo
ritatea lor provenind din rîndu- 
rlle foștilor fotbaliști. Lecțiile 
sînt predate de cunoscuți și expe-

rimentați cavaleri ai fluierului 
cum ar 11 N. Cursaru, M. Moraru, 
N. Moroianu, V. Gligorescu și de 
fostul arbitru International Em. 
Vlaiculescu. (M. BEDROSIAN — 
coresp.)

• F.C.M. GIURGIU — SPOR
TUL STUDENȚESC 2—1 (0—0).
Acest meci amical s-a disputat 
miercuri. !n prezența unui nu
meros public. Golurile au fost în
scrise de Vasllache (min. 62, 88), 
respectiv Cazan (min. 69). (TR. 
BARBALATA — coresp.)

Î BRIGADA DE ARBITRI RO
NI LA MECIUL CIPRU — 

PORTUGALIA. în cadrul prelimi
nariilor C.M.. la 5 decembrie se 
dispută la Nicosia partida Cipru 
— Portugalia. Această întîlnire va 
fi condusă de o brigadă de ar
bitri din 
la centru 
nie pe C. 
pescu.

țara noastră, avîndu-l 
pe C. Ghlță, iar la 11- 
Bărbulescu și Max. Po-

■ LUNI, 29 NOIEMBRIE, la 
ora 17. va avea loc în sala I.S.B., 
din str. Berzei, plenara antreno
rilor bucureștenl. Cu acest prilej, 
prof Mircea Rădulescu va face 
expunerea : „Jocul, ca mijloc de 
pregătire". Va urma un film.

INDISCIPLINA, VIATA NESPORTIVA SA FIE
SANCȚIONATE CI PROFIPIITUDINE ȘI EXIGENTA

Ziarul nostru s-a ocupat adeseori de problema disciplinei jucă
torilor fruntași, de comportarea lor nu numai în teren, ci și in 
afara Iui. S-a amintit, de repetate ori, de marile obligații care 
revin, în această direcție, in primul rînd chiar jucătorilor noștri 
de frunte, dar — în același timp — și conducerilor de cluburi și 
secții. S-a criticat pasivitatea, îngăduința acestora din urmă față 
de unele cazuri grave de indisciplină, de viață nesportivă, de com
portare nedemnă a sportivilor lor.

Iată că. în perioada din ur
mă, am avut prilejul să consta
tăm unele măsuri, unele luări 
de poziții — e drept. încă pu
ține — față de repetatele și 
gravele încălcări ale disciplinei.

Astfel, sînt de notat suspen
dările, pentru diverse abateri, 
ale jucătorilor Purcaru și Oble- 
menco (Universitatea Craiova) 
și Agud (Corvinul Hunedoara). 
Clubul F. C. Argeș ne-a comu
nicat suspendarea pe șase luni 
a jucătorului Dobrin pentru re
petate încălcări ale disciplinei, 
fapte pentru care fusese averti
zat în numeroase rînduri. 
Prompt a procedat și conduce
rea clubului Dinamo, suspen- 
dîndu-1, pentru comportare ne-

corespunzătoare în pauza jocu
lui Politehnica Iași — Dinamo, 
pe jucătorul G. Sandu, scos și 
din lotul reprezentativ pentru 
aceeași culpă.

Dar. iată și un alt caz, grav, 
de comportare incorectă, ne
demnă, necivilizată. Ni-1 sem
nalează Asociația locatarilor 
Blocului A 2, str. V. Lupu 128 
—130, din Iași, prin președinte
le său, I. Melinte, în scrisoarea 
pe care ne-a trimis-o. Spicuim 
din această scrisoare : „...Vă a- 
ducem la cunoștință că sîntem 
pur și simplu stupefiați de 
comportamentul locatarului 
Trandafilon Gheorghiță, com-

ponent al echipei de fotbal Po
litehnica Iași : chefuri zgomo
toase și repetate. din care 
cauză odihna celorlalți locatari 
devine imposibilă. Mai mult 
chiar, atunci cînd este plecat 
din oraș cu echipa, împrumută 
cheia la diferiți indivizi, care 
vin și chefuiesc în garsonieră. 
Noi l-am chemat la Comitetul 
asociației. în Ioc să manifeste 
înțelegere, ne-a răspuns foarte 
obraznic că n-are ce discuta cu 
noi”. Cum poate fi admisă o a- 
semenea comportare și cum es
te posibil ca nimeni din con
ducerea clubului Politehnica 
Iași să nu se sesizeze de ase
menea abateri de la normele 
eticii și echității și să nu ia 
vreo măsură ? Așteptăm neîn
târziata intervenție a organelor 
sportive ieșene în cazul semna
lat. După cum și celelalte con
duceri de cluburi și asociații 
au datoria, urmîud exemplele 
amintite, să sancționeze cu 
promptitudine și exigență ca
zurile de indisciplină, de viață 
nesportivă, de comportare ne
demnă a sportivilor fruntași.



Turnee internaționale de handbal

AZI, LA BACĂU, UN CUPLAJ ATRACTIV
Astăzi, la Bacău, reprezenta

tiva feminină de handbal a 
României susține prima partidă 
din dubla întîlnire cu selecțio
nata R.F. Germania. Este nu 
numai debutul într-un nou se
zon internațional, ci și prima 
apariție a unui lot sensibil re
maniat, întinerit. Actualul lot 
își începe, de fapt, suita de 
pregătiri-verificări în vederea 
campionatului mondial grupa 
valorică B (1—15 decembrie 
1977, în R.F. Germania), în ca
drul căruia are misiunea de a 
ocupa unul dintre primele cinci 
locuri pentru a se califica în 
turneul final al campionatului 
mondial grupa valorică A (23 
noiembrie — 3 decembrie 1978, 
în Cehoslovacia).

Echipa feminină a României 
susține astăzi, în Sala sporturi
lor din Bacău, cea de a 243-a

La Tbilisi

ROMÂNIA -R.S.S. GRUZINĂ 2315 (11-8)
TBILISI, 25 (prin telefon). 

Puternicul turneu internațional 
de handbal masculin care se 
desfășoară în Palatul sporturi
lor din localitate a continuat 
joi cu partidele celei de a doua 
etape. Cu acest prilej s-a înre
gistrat o mare surpriză, forma
ția Iugoslaviei fiind învinsă 
cu 24—22 (10—11) de către
reprezentativa Spaniei, la ca
pătul unui meci dramatic. La 
fel de dîrz disputat a fost și 
jocul R. D. Germană — U.R.S.S. 
tineret, în care victoria a re
venit la limită. 21—20 (10—11), 
primei echipe.

Reprezentativa României a 
primit în această rundă repli
ca selecționatei R. S. S. Gru
zine, obținînd victoria cu 23—15 
(11—8). A fost un meci plăcut, 
cu faze aplaudate îndelung de 
publicul prezent în tribune. 
Dorind să verifice posibilitățile 
întregului lot. deplasat aici, an
trenorul emerit Eugen Trofin 
a trimis în teren o echipă cu 
mulți debutant! dintre care 
s-au evidențiat portarul Mar
chidan și conducătorul de joc 
Baican.

Echipa României a început 
partida în trombă, conducînd cu 
5—0 în min. 12. Apoi, jucătorii 
noștri au slăbit alura, permi- 
tînd gazdelor să se apropie : 
8—6 (min. 24). 9—7 (min. 25), 
10—8 (min. 28). Scorul s-a men
ținut echilibrat și în primele 10 
minute ale reprizei secunde, 
după care echipa noastră și-a 
concentrat atenția în apărare 
cîștigînd multe mingi și lan- 
sînd contraatacuri dese, finali
zate în special de Drăgănită. 
Au marcat : Drăgănită 7, F61- 
ker 4, Tase 3, Deacu 3. Miro- 
niuc 2. Hornea 2, Voina și

CALIFICĂRILE
(Urmare din pag. 1)

(min. 21) să conducă : 41—40. 
Dar replica gazdelor a fost 
deosebită : ambiției i s-a a- 
dăugat și o limpezire a acțiuni
lor. care au devenit mai direc
te spre panoul advers, astfel că 
Popa, Georgescu și Niculescu 
au punctat din ce în ce mai 
des. Au arbitrat foarte bine I.

Amănunte de la meciul Steaua — Beșiktaș
Mai întîi cîteva amănunte a- 

supra meciului Beșiktaș — 
Steaua — desfășurat miercuri 
noapte la Istanbul, la încheie
rea căruia baschetbaliștii bucu- 
reșteni s-au calificat în sfertu
rile de finală ale Cupei cupe
lor (scor general 143—141). în
trecerea a fost deosebit de dis
putată. iar nervozitatea jucă
torilor a fost uneori excesivă, 
motiv care a impus multe în
treruperi. De altfel, ultimele 15 
minute au durat... o oră ! Au 
părăsit terenul de joc pentru 5 
faulturi Oczelak (min. 35). Ince 
(min. 32) și Kunter (min. 34) 
și au fost eliminați Tarău 
(min. 22), Dumitru (min. 34) și 
Durusel (min. 35). Scorul de 
84—66 pentru Beșiktaș a fost 
realizat de Cernat 29, Oczelak 
16, Zdrenghea 6. Savu 4, Pîrșu 
3, Dumitru 4. Cîmpeanu 4 pen
tru oaspeți, respectiv. Tosun 31, 
Kurt 1, Ronabar 4, Kunter 16, 
Baytok 4, Durusel 5, Ince 8, 
Davis 15. 

partidă (a cîștigat 124, a termi
nat 22 la egalitate și a pierdut 
96). In compania formației R.F. 
Germania a jucat de 20 de ori 
(14 victorii, 2 „remize" și 4 în- 
frîngeri). Ultimele întîlniri au 
avut loc în preliminariile celei 
de a V-a ediții a C.M. : Roma
nia — R.F. Germania 16—11 
(Pitești 16 februarie 1975) și 
R.F. Germania — România 
15—15 (Minden, 15 martie 1975).

Amatorii de handbal din Ba
cău vor asista la un cuplaj : în- 
cepînd de la ora 17,30 se joacă 
meciurile ROMANIA — POLO
NIA (masculin, tineret) și 
ROMANIA — R.F. GERMANIA 
(feminin, senioare). Aspecte din 
desfășurarea partidei feminine 
vor fi transmise în direct la ra
dio, pe programul I, începînd 
de la ora 19,15.

Stock! pentru România, respec
tiv C. Beriașvili 4, Narimazidze 
3, Marimasidje 3, Mokrousov 2, 
Dolidze, V. Beriașvili și Navro- 
zașvili pentru R. S. S. Gruzină. 
Vineri echipa României va în- 
tîlni formația R. D. Germane.

Alte rezultate din prima e- 
tapă : Iugoslavia — Polonia 
25—25 (11—12), R. D. Germană 
— R. S. S. Gruzină 31—26 
(13—13).

Călin ANTONESCU

ÎNCEP „INTERZONALELE" FEMININE DE ȘAH
La Tbilisi (U.R.S.S.) și Roo- 

sendhaal (Olanda) încep dumi
nică turneele interzonale femi
nine din cadrul campionatului 
mondial de șah. Primele trei 
clasate se vor califica în etapa 
meciurilor candidatelor, alături 
de Nana Aleksandria și Ira 
Levitina (ambele U.R.S.S.), ca-

„CUPA PRIETENIA" 
LA HOCHEI

La Sofia, pe patinoarele 
„Drujba“ și „Levslci" a început 
tradiționalul turneu interna
țional de hochei pentru juniori 
„Cupa Prietenia” (jucători pînă 
la 18 ani). în primul joc echi
pa noastră a întîlnit puternica 
formație a U.R.S.S, — campioa
nă europeană — de care a 
fost întrecută la scor : 20—0
(7—0, 4—0, 9—0). în celelalte 
meciuri : Cehoslovacia — Un
garia 27—0, R.D.G. — Bulga
ria 10—2.

LA BASCHET
Karner (Ungaria) și M. Korica 
(Iugoslavia). Au marcat : Ca- 
raion 4. Braboveanu 8. Chivu- 
lescu 2. Niculescu 16. Georges
cu 18. Diaconescu 6. Novac 16. 
Uglai 4. Popa 20, respectiv 
Ianzotzogleu 12. Diakoulas 16. 
Melini 8. Cocoroyanis 4, Ram 
mos 8, Garonis 2, Conor 21.

D. STANCULESCU 
R. TIMOFTE

Iată acum alte rezultate din 
Cupa cupelor (echipele subli
niate s-au calificat, alături de 
Steaua, în sferturile de finală) : 
Juventud Badalona — Borou- 
ghmuir (Scoția) 126—64 (57—34), 
Villeurbanne — A.B.C. Viena 
96—74 (54—44), Slavia Praga — 
Courtrai (Belgia) 95—69 (44—37), 
Forst Cantu — Hoegsbo Go- 
teborg 107—85 (53—38).

ALTE REZULTATE 
IN CUPELE EUROPENE

Rezultate din Cupa „Liiiana 
Ronchetti", în ale cărei sfer
turi de finală s-a calificat Ra
pid București : Famosette (Spa
nia) — B. C. Aalast (Belgia)
76— 72 (41—36), D. S. Toulon — 
Celta Vigo (Spania) 55—51 (29— 
26), Lokomotiv Sofia — L.K.S. 
Lodz 75—52 (35—22), T. U. S. 
Leverkusen — Logis Bruxelles
77— 52 (41—30), „Polonia” Var
șovia — Minior Pernik 91—74 
(48—46). S-a mai calificat A. S. 
Montferrand. ,

CAMPIONATE MONDIALE ANDALE 
LA GIMNASTICĂ?

MOSCOVA (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat cores
pondentului sportiv al agenției 
TASS, noul președinte al Fede
rației internaționale de gimnas
tică. Iuri Titov, în trecutul nu 
prea îndepărtat gimnast de 
mare clasă, campion mondial 
absolut în 1962, a declarat că 
ar fi necesar să se organizeze 
anual campionate mondiale și 
continentale. Dezvoltarea aces
tui minunat și folositor sport 
care este gimnastica, a spus I. 
Titov, cere o activitate interna
țională mult mai intensă și o 
preocupare mai stăruitoare din 
partea F.I.G. pentru organiza
rea de competiții.

CANADA A CONFIRMAT 
PARTICIPAREA 

LA C.M. DE HOCHEI
Cu prilejul lucrărilor Ligii 

Internaționale de hochei pe 
gheață, care au avut loc la Pa
ris, s-a confirmat participarea 
echipei Canadei la grupa A a 
campionatului mondial, progra
mat anul viitor între 21 aprilie 
și 8 mai la Viena. După cum 
se știe, echipa canadiană nu 
mai participase la campionat 
din anul 1968. La viitorul cam
pionat al lumii de la Viena 
vor participa selecționatele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Cana
dei, Suediei, R.F. Germania, 
Finlandei, S.U.A. și României. 
Turneul pentru grupa B a 
campionatului mondial se va 
disputa între 11 și 20 martie la 
Tokio, iar cel al grupei C, în 
aceeași perioadă, la Copenhaga.

re au drept de joc direct, pen
tru a stabili pe adversara de
ținătoarei titlului, marea maes- 
tră sovietică Nona Gaprindaș- 
vili. Reprezentanta noastră, 
maestra internațională Gertru
de Baumstark va evolua în 
turneul interzonal de la Tbilisi 
unde mai concurează printre 
altele M. Ivanka (Ungaria). V. 
Kozlovskaia. M. Litinskaia, E. 
Fatalibekova. M. Ciburdanidzc 
(toate U.R.S.S.), K. Jovanovici 
(Iugoslavia), B. Hofmann și P. 
Feustel (ambele R.D.G.).

SE APROPIE SFÎRȘITUL SEZONULUI OFICIAL
Anul fotbalistic 1976 se apropie 

de sfirșit. După ce săptămîna a- 
ceasta s-au desfășurat cîteva me
ciuri Intercluburl oficiale, în 
cursul săptâmînllor viitoare vor 
avea 1-oc ultimele partide din ca
drul preliminariilor C.M.. jocurile 
retur din optimile de finală ale 
Cupei U.E.F.A. <8 decembrie), 
precum și a doua manșă a fina
lei Cupei intercontinentale dintre 
Cruzeiro Bello Horizonte și Ba
yern Miinchen (21 decembrie, la 
Bello Horizonte). Referindu-ne la 
acest ultim meci, vom aminti că 
regulamentul competiției prevede 
disputarea a două sau trei jocuri 
finale. In cazul In care victoriile 
sînt împărțite, se desfășoară un 
al treilea meci, pe terenul for
mației care a găzduit întîlnirea 
din retur. în cazul de față, si
tuația este următoarea : Bayern 
a cîștigat cu 2—0 primul joc și 
dacă va pierde partida din re
tur. urmează un al treilea meci 
decisiv. Se pare că brazilienii — 
care au cedat foarte greu la 
Miinchen, primind două goluri în 
numai două minute, neacomo- 
dîndu-se cu temperatura scăzută 
(în Brazilia acum este început de 
vară) — au 'toate șansele să in
tre în posesia prețiosului trofeu.

Revenind la partidele din turul 
optimilor de finală ale Cupei 
U.E.F.A. vom consemna cîteva 
scoruri categorice și două victo
rii în deplasare realizate de Feye-

C. M. DE CAIAC-CANOE 
PE LACUL PANCEAREVO
SOFIA, (Agerpres). — Cam

pionatele mondiale de caiac- 
canoe se vor desfășura anul vi
itor în Bulgaria, pe lacul Pan- 
cearevo, în apropiere de Sofia. 
Se așteaptă să participe la în
treceri circa 450 de sportivi și 
sportive din 35 de țări. Organi
zatorii competiției au început 
de pe acum pregătirile, avînd 
în proiect construirea de noi 
tribune, hangare pentru bărci 
și a unui turn de control pen
tru arbitri.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
U. R. S. S.

AVÎNTUL AVIAȚIEI MINIATURALE
Maeștrii „aviației miniaturale" 

din U.R.S.S. întîmpină cu reali
zări de seamă împlinirea a 50 
de ani de activitate a aeromode- 
lismului în această țară. în sec
țiile și cluburile de aeromodelism 
activează zeci de mii de oameni 
sovietici. 700 dintre aceștia sînt 
maeștri ai sportului. Pînă acum, 
unui număr de 15 aeromodeliști 
sovietici li s-a decernat, în peri
oade diferite, titlul de campion 
al lumii. Din 44 de recorduri 
mondiale oficiale, consemnate de 
Federația internațlon'ală de avia
ție (F.A.I.), 22 aparțin sportivilor 
sovietici.

Specialiștilor aeromodellsmului 
din U.R.S.S. le aparțin o serie 
de realizări absolute la această 
disciplină. Unele dintre ele sînt

R. P. Bulgaria

LAURI ÎN ÎNTRECERILE DE CĂLĂRIE
Călăria este o disciplină care 

se bucură de vechi tradiții în 
mișcarea sportivă bulgară. Pri
mele succese înregistrate de că
lăreții din această țară datează 
încă de la începutul secolului, 
contlnuînd pînă în zilele noastre. 
Cum asigurarea performanței în 
acest sport este strîns legată de 
existența unor rase bune de cal. 
pentru continua ameliorare a a- 
cestora se depune astăzi o grijă 
constantă din partea forurilor de 
resort. Principalul rezervor ai 
elementului cabalin de competi
ție îl constituie herghelia din ca
drul complexului agro-lndustrlal 
al departamentului Tolbuhin, de 
pe litoralul Mării Negre.

R. S. Cehoslovacă

UN SPORT CU
Cehoslovacia a fost una din 

primele țâri europene în care ju- 
do-ul, sport din Orientul î-ndepăr. 
tat, a prins rădăcini. Prin 1919, 
la „Sportul universitar", organi
zația studenților din institutele 
de învățămînt superior, a început 
să fie practicată disciplina jiu- 
jitsu, cum i se spunea, pe atunci. 
Această tradiție a sportului uni
versitar este continuată de „Sla
via" (club al învățămîntului su
perior) din Praga, care lungă 
vreme după război a avut cea 
mai bună secție de judo din Ce
hoslovacia, pînă a apăruit un 
concurent serios — Dukla din 
Banska Bystrica. Pe lîngă aceste 
două cluburi ființează centre de 
performanță care acordă condiții 
optime de antrenament judokani- 
lor. Popularitatea acestei discipli
ne este dovedită de faptul că 

noord și C. F. Barcelona, care de 
pe acum se pot considera califi
cate în sferturile de finală. Dar 
iată toate rezultatele și autorii 
golurilor.

Juventus Torino — Șahtior Do- 
nețk 3—0 (3—0) ; au marcat : Bet- 
tega, Tardelli și Boninsegna. Es- 
panol Barcelona — Feyenoord 
Rotterdam 0—1 (0—1) ; a înscris : 
De Felippe (autogol). R.W.D. Mo- 
lembeek — Schalke 04 1—0 (0—0) ; 
a marcat : Lafont. F.C. Magde
burg — Videoton Szekesfehervâr 
5—0 (2—0) ; au înscris : Strelch 2, 
Tyll. Mewes și Pommerenke. 
Queens Park Rangers — F. C. 
Kdln 3—0 (2—0) ; au înscris :
Webb. Bowles și Givens. A.E.K. 
— Steaua roșie Belgrad 2—0 
(2—0) ; au marcat : Mavros și Pa
pa ioanu. Osters VăxjS — C. F. 
Barcelona 0—3 (0—1) ; au mar
cat : Neeskens și Clares 2. Atle
tico Bilbao — Milan 4—1 (1—1) ; 
au înscris : Capello pentru oas
peți, respectiv Dani 2 (unul din 
11 m) și Carlos 2.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Cea de a 45-a ediție 

a Raliului Monte Carlo se va 
desfășura între 22 și 28 ianuarie 
1977, avînd ca puncte de start 
orașele Varșovia, Salonic, Copen
haga. Almeria. Londra. Lisabona, 
Frankfurt pe Main, Monte Car
lo, paris sl Roma. Lungimea fie
cărui traseu este de aproximativ 
2 200 kilometri. Regrupați la Gap, 
concurenții vor participa la pro
ba de departajare (clasament), 
apoi la parcursul comun și, în 
sfîrșit, la traseul final (muntos), 
cu probe speciale pe vîrfurile 
Madona, Turini si Roquesteron.

SCHI • Concursul desfășurat 
pe trambulina de 70 m din Ki
rovsk a marcat deschiderea se
zonului pentru săritorii cu schiu- 
rile din U.R.S.S. Victoria a re
venit lui Aleksandr Karapulot, 
care a totalizat 254 p, săriturile 
sale măsurînd 74,5 m și 72 m. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Aleksei Borovitin -r 253,3 p si 
iuri ivanov — 246 p.

TENIS • în cadrul turneului 
de la Buenos Aires, argentinianul 
Guillermo Vilas l-a eliminat cu 

unicate. Modelul de avion a lui 
Borlsevici a zburat în linia 
dreaptă 378,75 km; aeromodelul 
(motor cu reacție), construit, de 
Lipinski, a dezvoltat o viteză de 
395 km pe oră.

Cercurile de aeromodelism au 
constituit o platformă de lansa
re în activitate pentru cunoscuți 
ingineri, proiectanți, piloți, cos- 
monauți sovietici. Acest gen de 
sport a influențat în măsură con
siderabilă cariera lui Andrei Tu
polev, creatorul avioanelor de 
reputație mondială „TU". Primul 
cosmonaut, Iuri Gagarin, a de
butat într-un cerc de aeromode
lism. Același drum l-au urmat 
cunoscuții constructori de avioa
ne Aleksandr Iakovlev, Oleg An
tonov și mulți alții.

în această herghelie au fost 
crescuți și pregătiți pentru per
formanță numeroși cai, laureațl 
ia concursuri peste hotare. Cu 
unul din aceștia, excelentul călă
reț bulgar Nedialko Milev a cîș
tigat, în anul 1970, Marele Pre
miu pentru obstacole de la Par
dubice (Cehoslovacia), cea mai 
dificilă cursă de steeple-chase 
din lume. Patru din cei cinci 
cal prezentați de lotul olimpic 
bulgar la J.O. de la Miinchen au 
provenit de asemenea din această 
herghelie, obținînd locuri frun
tașe. Ei s-au distins, primind nu
meroase premii și la ultimele 
ediții ale întrecerilor balcanice 
de călărie.

PERSPECTIVĂ
judo-ul este practicat azi, în Ce
hoslovacia socialistă, de 15 000 
sportivi legitimați repartizați în 
133 secții.

Printre cei mai buni judoka se 
număra Petr Jăkl, care la J.O. 
de la Miinchen s-a clasat pe lo
cul al 7-lea la cat. 80 kg. și care, 
în ciuda celor 35 de ani, a reu
șit să cîștige recent pentru a 
13-a oară titlul de campion al 
țării. După ce Petr Jăkl va a- 
bandona activitatea competițio- 
nală, firește de cea mai mare 
popularitate se va bucura Vladi
mir Novăk, care la campionatele 
suropene de la Lyon a cîștigat 
medalia de bronz la cat. peste 
93 kg. Printre ceilalți judoka de 
valoare, vom aminti de Jiri HU- 
balovsky din Jicin la cat. 63 kg. 
și de juniorul Vladimir Bârta de 
la Slavia Praga, la cat. 70 kg.

Din Buenos Aires se anunță că 
o delegație a F.I.F.A., condusă de 
Joao Havelange, președintele fo
rului internațional, a sosit în ca
pitala Argentinei și va controla 
stadiul în care se află lucrările 
pentru pregătirea turneului final 
al C.M. din 1978. din orașele Ro
sario, Mendoza, Cordoba, Mar del 
Plata și bineînțeles Buenos Aires. 
Delegația va urmări meciul ami
cal dintre echipele Argentinei și 
U.R.S.S., programat la 28 noiem
brie. la Buenos Aires.

în fine, se anunță retragerea 
definitivă a lui Pele. Anul viitor 
el va întreprinde, cu actuala sa 
formație „Cosmos", un turneu pe 
mai multe continente, iar la New 
York va avea loc meciul de adiio 
dintre echipele F. C. Santo-s și 
Cosmos. Apoi, Pele va deveni 
consilier special al reprezentati
vei braziliene, care se pregătește 
pentru C.M. din 1978.
• în med amical : Malta — Tu

nisia 1—1 (1—0).

6—3, 6—4 pe bolivianul Eduardo 
Gorostiaga, iar englezul Mark 
Cox a dispus cu 6—7, 6—2, 6—3 
de brazilianul Joao Soares. Alta 
rezultate: Fillol — Holmes 5—7, 
6—3, 6—3; Higueras — Fontana 
6—1, 6—1; prajoux — Thamin 
6—3. 6—1. ®în sferturile de fina
lă ale turneului de la Kobe (Ja
ponia), australianul John New
combe l-a învins cu 6—2, 3—6,
6—3 pe compatriotul său Ross 
Case. Mai sînt calificați pentru 
semifinale: Tony Roche, Manuel 
Orantes și Cliff Drysdale. a La 
Bangalore au început campiona
tele internaționale ale indiei. Iată 
primele rezultate: Anand Amrl- 
traj — Kronk 6—3, 6—1; Gardi
ner — Montano 6—3, 6—3; Carmi
chael — Crealy 7—6, 3—6, 6—4; 
Ashok Amritraj — Letcher 6—4,
3— 6, 8—6; Hardie — Ruffels 6—3,
4— 2 (abandon). • în ziua a doua 
a turneului de Ia Copenhaga, Hie 
Năstase l-a învins în trei seturi, 
cu 1—6. 6—3, 6—4, pe Bjdm Borg, 
iar Fibak a dispus cu 6—7, 6—3, 
6—2 de Panatta.
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