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CONSTRUCȚIA EIEI'III /I MATIVEI DE FOTBAL, 
PROCES COMPLEX, DE MARE RĂSPUNDERE
Istoria nereușitelor din fotbalul nostru, in primul rînd acelea 

care privesc echipa națională, este atît de lungă, de diversă și, 
de multe ori, ciudată, incit ar trebui citeva volume pentru a o 
expune și interpreta. Foarte pe scurt, în noiembrie 1972, antre
norul Angelo Niculescu părăsește postul de antrenor federal și al 
echipei naționale, predîndu-1 lui Valentin Stănescu care, după trei 
ani, în 1975, după eșecul de la Blois (0—4) este eliberat din aceas
tă funcție. în ianuarie 1976 cîrma echipelor reprezentative este 
preluată de antrenorul Ștefan Covaci, în același timp și vice
președinte al F.R. Fotbal.

In acești patru ani, din 1972 
și pînă în prezent, echipa re
prezentativă a țării nu a reușit 
nici o calificare (campionat 
mondial, campionat european și 
turneul final olimpic) ratînd a- 
cum și Cupa balcanică, deși 
în această din urmă competiție 
avea de recuperat un singur gol. 
și beneficia de jocul pe teren 
propriu. Ceea ce apare cu to
tul simptomatic în aceste ne
reușite timp de patru ani și 
care explică în mare parte 
pasul pe loc și in unele cazuri 
regresul echipei naționale, ESTE 
PERSISTENȚA ÎN ACELEAȘI 
ERORI. Pentru a fi mai conciși 
să ne referim numai la con
statări apărute în presă și ma
teriale oficiale din perioada 
ultimului an :

— Rezultat nesatisfăcător, o- 
glindă a slăbiciunilor din fot
balul nostru : nerealizarea unui 
plan general de perspectivă, 
clasă de joc redusă, climat ne
corespunzător de muncă, ab
sența metodelor moderne de 
antrenament (după 2—2 cu 
Turcia în luna octombrie 1975, 
la București).

— Deficiențe ale pregătirii

generale, îndeosebi pregătirea 
fizică și instruirea de speciali
tate ; adoptarea unui program 
de măsuri care a cerut mobi
lizarea exemplară a tuturor 
forțelor din fotbalul nostru pen
tru reușita confruntărilor echi
pei naționale (Ședința lărgită a 
Biroului C.N.E.F.S. și Biroului 
F.R. Fotbal, octombrie 1975).

— Alt meci, aceleași vechi și 
repetate deficiențe : una din 
cele mai modeste evoluții ale 
echipei naționale, incapacitatea 
ofensivă a jucătorilor noștri, 
jucători sub randamentul obiș
nuit, lipsuri care au rădăcini 
mai vechi și mai adinei (după 
returul meciului pentru turneul 
olimpic, România — Franța 1—0 
în martie 1976).

— Potențialul ofensiv al echi
pei a lăsat mult de dorit. Doar 
cu o jumătate de oră mai bună 
în situația de atac, nimeni nu 
se poate declara satisfăcut (mai 
1976, după jocul-tur cu Bul
garia).

Am mai putea cita alte 
exemple din repertoriul general 
al fotbalului nostru și special 
al echipei naționale. Ne oprim 
însă pentru a face loc unei

Etapa a 15-a a Diviziei A de fotbal

IN PRIM-PLANUL PROGRAMULUI: 
CUPLAJUL INTERBUCURESTEAN 

■»

treceri în revistă a pregătirii 
echipei naționale în 1976, an în 
care s-a urmărit construcția 
unei formule de echipă cu care 
să se abordeze preliminariile 
oampionatuluj mondial din 
anul 1977.

Sezonul 1976 a început cu 
returul România — Franța, din 
preliminariile olimpice, după 
acel 0—4 de la Blois. După 
cum se știe, revanșa mult aș
teptată s-a încheiat cu o foarte 
palidă victorie de consolare 
(1—0) în compania echipei B 
a Franței. Dacă ne reamintim 
acel meci, ne dăm seama că 
o victorie mai netă ar fi fost 
și greu de realizat, pe parcursul 
a 90 de minute în care atacul 
a luat startul în alcătuirea : 
Lucescu — Dudu Georgescu — 
Kun II și a încheiat jocul în 
formula Lucescu — Crișan — 
Romilă II.

Au urmat meciurile cu O- 
landa. în compania unui ad
versar de valoare foarte mo
destă. Și în aceste condiții, 
însă, atacul echipei României 
suferă modificări radicale. Față 
dc trioul de început din me
ciul cu Franța (Lucescu — D. 
Georgescu — Kun II). ..trico
lorii” prezintă. în premieră, 
trioul Crișan — M. Răducanu 
— Hajnal.

Returul partidei, la Bucu
rești, cunoaște, în linii mari, 
echipa de la Roosendal, dar 
și aici se constată unele mo
dificări. ca de pildă renunța
rea la Boloni și introducerea 
lui Zamfir.

La 12 mai se joacă finala-tur 
a Cupei balcanice, la Tirnovo. 
Acesta este momentul care 
subliniază in cel mai înalt 
grad lipsa de consecvență în 
alcătuirea echipei naționale. 
Față de meciul cu Olanda, dis
putat cu mai puțin de o lună

(Continuare in pag. 2-3)

Miine se dispută etapa a 
15-a a campionatului Diviziei 
A. O etapă completă în care 
— odată în plus — după eșecul 
„tricolorilor” în Campionatul 
balcanic, avem dreptul să ce
rem mai mult de la divizio
narele A decit ne-au oferit 
pînă acum.

Programul rundei de miine 
anunță o serie de partide in
teresante. „Capul de afiș” îl 
deține cuplajul interbucu- 
reștean, pe care-1 va deschide 
jocul dintre Rapid și Sportul 
studențesc. Ambele formații au 
rămas datoare suporterilor lor 
la întreruperea întrecerii, un 
motiv în plus ca ele să se 
mobilizeze la maximum în în- 
tîlnirea de mîine spre satisfac
ția publicului care are dreptul 
la spectacole fotbalistice de ca
litate. Partida vedetă va fi fur
nizată de echipele Progresul și 
Dinamo. Firește, liderul are 
prima șansă în această partidă, 
dar și partenera de întrecere 
poate emite pretenții la un re
zultat favorabil. Favorită ne a- 
pare și Steaua în întîlnirea pe

CLASAMENTUL
1. DINAMO 14 9 3 2 33-13 21
2. Un!v. Craiova 14 7 3 4 25-16 17
3. Politehnica Tim. 14 8 1 5 20-13 17
4. U.T.A. 14 7 3 4 19-23 17
5. Sportul stud. 14 6 4 4 17- 9 16
6. Steaua 14 7 2 5 24-18 16
7. Jiul 14 7 2 5 18-17 16
8. A.S.A. Tg. Mureș 14 7 1 6 12-12 15
9. F.C. Argeș 1-1 6 3 5 19-24 15

10. F.C.M. Reșița 14 6 2 6 21-20 14
11. F.C. Bihor 14 4 5 5 17-19 13
12. Progresul 1-1 4 5 5 19-27 13
13. Rapid 14 5 2 7 18-21 12
14. F.C. CorVinul 14 4 4 6 13-18 12
15. Politehnica lași 14 4 3 7 13-12 11
16. S.C. Bacău 14 4 3 7 18-20 11
17. F.C. Constanța 14 4 2 8 16-21 10
18. F.C.M. Galați 14 1 4 9 10-29 6

care o susține, pe propriul te
ren, cu Politehnica Iași.

în provincie, meciul cel mai 
interesant se va desfășura la 
Craiova și va opune echipei 
Universitatea, aflată pe locul 2 
în clasament, formația A.S.A. 
Tg. Mureș. După cum o partidă 
echilibrată, deschisă oricărui re
zultat, este și aceea dintre Jiul 
și Politehnica Timișoara, for
mații situate în partea supe
rioară a clasamentului.

------ — PROGRAMUL MECIURILOR

I Craiova : UNIVERSITATEA — A.S.A. TG. MUREȘ ■
1 Reșița : F.C.M. — S.C. BACĂU

Pitești : F.C. ARGEȘ — F.C. BIHOR 1
Hunedoara : CORVINUL — U.T.A.

i Petroșani : JIUL — POLIT. TIMISOARA |
■ Constanța : F.C. — F.C.M. GALAȚI

București : RAPID — SPORTUL STUDENȚESC 1
(Stadion „23 August", ora 14)

■ București : PROGRESUL — DINAMO
j (Stadion „23 August", ora 16 ; meciul va fi televizat)
■ București : STEAUA — POLITEHNICA IAȘI

(Stadion Steaua, ora 14)

1 Cu excepția meciului Progresul — Dinamo, toate celeloHe jocuri I
încep la ora 14.
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cei mai buni sportivi
Rezult alele sondajului

ai hunii in l!!7li
l. s. K. - Muttgarl

I

I

A fost dat publicității rezultatul final al tradiționalei an- 
chete de sfîrșit de an inițiată de agenția de presă sportivă 
I.S.K. din Stuttgart si menită să stabilească pe cei mai buni 
sportivi ai anului. „INTERNAȚIONALE SPORT-KORRESPON- 
DENZ" înregistrează aceste palmarese mondiale începînd gi 
din anul 1947, conducînd astfel cea mai importantă anchetă 
sportivă a anului.

La ancheta pe 1976 au participat redacții sportive 
de țări, din toate continentele. însumarea voturilor 
următoarele clasamente

FEMININ
1. Nadia Comăneci
2. Kornelia Ender
3. Roși Mittermaier
4. Irena Szewinska
5. Chris Evert
6. Tatiana Kazankina
7. Annegret Richter
8. Ulrike Richter
9. Ruth Fuchs

Nelli Kim
După cum se constată, alegerea celei 
anului a fost mai ușoară, datorită memorabilelor per-

finale (cu totalul

(ROMANIA)
(R.D. Germana) 
(R.F. Germania) 
(Polonia) 
(S.U.A.) 
(U.R.S.S.)
(R.F. Germania) 
(R.D. Germană) 
(R.D. Germană) 
(U.R.S.S.)

punctelor) :

din 33
a dat

144
118

56
55
37
26
14
11
10
10

gimnastică 
inot 
schi 
atletism 
tenis 
atletism 
atletism 
inot 
atletism 
gimnastică 
mai bune sportive

I
i
I
1

a
formanțe ale Nadiei Comâneci, ca și vastei popularități pe 
care tînăra gimnastă româncă și-a cucerit-o în lume. Ea a 
obținut o majoritate netă, intrecind 
cea de a doua clasată.

MASCULIN
1. Alberto Juantorena
2. Lasse Viren
3. Naber John
4. Bruce Jenner
5. Bjorn Borg
6. James Hunt
7. Cassius Clay
8. Freddy Maertens
9. Franz Klammer

10. Jim Montgomery

cu 26 de puncte pe

(CUBA)
(Finlanda)
(S.U.A.) 
(S.U.A.) 
(Suedia) 
(Anglia) 
(S.U.A.) 
(Belgia) 
(Austria) 
(S.U.A.)

atletism 
atletism 
schi 
atletism 
tenis 
automobilism 
box 
ciclism 
schi 
înot

98
89
54
46
35
30
22
21
19
17

MII DE TINERI ÎN COMPETIȚIILE DE MASĂ

Doi „fluturași' ai ghe(ii : Carmen Ioncscu și Dorina Dragu
Foto : S. BAKCSY

DESCHIDEREA FESTiVĂ A SEZONULUI DE PATINAJ 
IN CAPITALĂ

Stmbătă, pe înserat, cartierul 
Floreasca din Capitală a găzduit 
un eveniment sportiv de sezon: 
deschiderea patinoarului artificial. 
Pe patinoarul, pavoazat sărbăto
rește, au defilat multi patinatori, 
de virste variind intre 5 și 20 de 
ani îmbrăcați în costume multico
lore. O scurtă încălzire a concu- 
renților. după care, cei mici (de 
5—8 ani), mai ales, au început să 
evolueze pe gheață în probe 
clasice (patinaj artistic și de vi
teză) sau în diferite jocuri- (cursa 
carelor, probe de îndemînare 
printre jaloane, culesul — din 
viteză — ai cluburilor aflate pe 
gheață ș.a.). Printre el, copii

talentați — Orlando Cristea, Mihai 
Batalu, Alina Samarian, Adina 
Dragomirescu, Carmen Ionescu 
— poate performerii de mîine, în 
prezent reprezentanți ai secțiilor 
de patinaj de la Școala sportivă 
nr. 2, Clubul sportiv școlar și 
I.E.F.S.

Ultima parte a festivalului 
sportiv de pe patinoarul Floreas
ca a fost susținută de componen- 
țl al lotului republican de patinaj 
artistic (copii, juniori, seniori). 
Evoluția lor a fost aplaudată, 
demonstrația făcută fiind o veri
tabilă pledoarie pentru această 
frumoasă disciplină sportivă care 
este patinajul (m.f.).

• Noua ediție de iarnă a com
petiției sportive de masă „Cupa 
tineretului” — care în județul 
Brăila a atras numai la festi
vitățile de deschidere peste 
15.000 de tineri — se desfășoa
ră acum in unitățile de bază, 
în întreprinderi și instituții, în 
școli. în întreprinderi agricole 
de stat si în stațiuni de mașini 
și tractoare, sînt organizate 
concursuri în aer liber la dife
rite discipline. Participare re
marcabilă s-a înregistrat pînă 
acum la Șantierele navale Brăi
la. întreprinderea Laminorul, 
asociația sportivă, nouă, a Ter
mocentralei electrice Brăila. Li
ceele N. Bălcescu. P. Istrati, 
Pedagogic,- Agricol, școlile ge
nerale nr. 1, 2, 14, 20, 23, 25, 
în comunele Vișani. Tulești. în
surăței, Măxineni, Ianca, pre
cum și in satele Perișoru, O- 
prișenești, Plopu.

Duminică, la Brăila, s-a or
ganizat „Crosul toamnei" — pe 
faleză — la care au participat 
circa 2 000 de tineri din școli, 
întreprinderi și instituții. Prin
tre cîștigători : Carmen Bur- 
ghel. Lili Constantin. Eugenia 
Manea. Anișoara Cujmir. Vasi- 
le Miron, Costică Simion. A- 
drian Dobre. (Traian ENACHE, 
coresp.).

• în județul Satu Mare, com
petiția sportivă cu caracter re
publican „Cupa tineretului" (e- 
diția de iarnă) este în plină 
desfășurare După calculele e- 
fectuate. în urma manifestări
lor de duminică, sc poate spu- 
ne că pînă acum au fost angre-

(Continuare in pag. 2-3)



COMPETIȚII
DE MASĂ
(Urmare din pag. 1)

nați în diverse concursuri peste 
4 000 de tineri din asociații 
sportive sindicale și circa 6 500 
de elevi. Disciplinele la care 
s-au organizat cele mai multe 
întreceri sînt handbalul, fotba
lul, popicele, tenisul de masă 
și șahul. Asociații sportive care 
merită a fi evidențiate pentru 
ceea ce au organizat pînă acum 
sînt : Unio Satu Mare — 500 
de participant!. Flacăra Satu 
Mare — 300. Victoria Cărei — 
250 și Unirea Tășnad — 250. 
(Z. KOVACS, coresp.).

• La Bîrlad au avut loc trei 
crosuri rezervate elevilor : cro
sul fetelor, crosul băieților și 
crosul „bobocilor", la startul 
cărora s-au aliniat peste 3 000 
de elevi și eleve. In general, se 
poate spune că în școlile bîrlă- 
dene se desfășoară o vie activi
tate sportivă. Iată si . cîteva 
exemple : în oraș sînt în plină 
desfășurare diferite competiții 
școlare: L„1 - 
pionatul școlilor 
liceelor și Cupa speranțelor), 
un campionat municipal de 
handbal au 16 echipe (8 de fe
te, 8 de băieți), precum și un 
campionat de volei, tot pentru 
elevi. (Eliade SOLOMON, co
resp.).

• La Topleț s-au desfășurat 
întrecerile celei de a 5-a ediții 
a „Cupei metalurgistul", la șah 
și tenis de masă, cu participa
rea tinerilor de la întreprinde
rile : I.C.M. Reșița, I.C.M. Ca
ransebeș, I.C.M. Bocșa, C. S. 
Reșița, Fabrica de reductoare 
Reșița, Otelul Roșu si I.U.M. 
Topleț. Pe locul I s-au clasat: 
Rodica Vasiliu (C. S. Reșița) și 
Ludovic Rorich (I.C.M. 
— la șah. Viorica Radu 
Topleț) și Petru Simin 
Reșița) — la tenis de 
Pe echipe, primele trei 
au fost ocupate de : 1.
Reșița — cîștigătoarca trofeu
lui. 2. C. S. Reșița, 3. I.U.M. 
Topleț și I.C.M. Caransebeș. 
(Doru PLĂVIȚU, coresp.).

— * competiții
trei de fotbal (cam- 

generale. al

Reșița) 
(I.U.M. 
(I.C.M. 
masă, 
locuri 
I.C.M.

î PATINOARUL DIN PLOIEȘTI 
LA DISPOZIȚIA ELEVILOR

Ploieștiul are. începînd 
din iarna trecută, un splen
did patinoar artificial în aer 
liber, iluminat pentru noc
turnă. Punînd în practică 
recentele hotărîri cu privi
re la accesul larg al elevilor 
pe toate bazele sportive, clu
bul Petrolul & luat o mă
sură care merită a fi con
semnată : zilnic, patinoarul 
artificial din Ploiești este 
pus în mod gratuit — între 
orele 8 și 10 dimineața — 
la dispoziția copiilor, a ele
vilor. a tuturor tinerilor ca
re vor să patineze. în aces
te ore, in sprijinul începă
torilor sau nentru îndruma
rea avansatilor. stau per
manent Ip dispoziție trei 
profesori de specialitate.

LIDERII ÎȘI MENȚIN ÎNCĂ POZIȚIILE
IN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ȘAH

Runda a 8-a. una dintre cele 
mail animate din cite s-au dispu
tat pînă acum în turneul femi
nin pentru titlu, a permis Su- 
zanei Makai să se distanțeze 
la un punct întreg de principa
lele sale concurente, Elisabeta 
Polihroniade si Lia Bogdan. 
Deși în apropierea lor se află 
încă Emilia Chis si Ligia Jic- 
man. se pare că soarta titlului 
va fi decisă de întîlnirile di
recte dintre ele, intilniri ce vor 
avea loc către încheierea tur
neului. Iată rezultatele consem
nate în runda a 8-a : Bogdan 
— Gogâlea 1—0, Makai — Ilic 
1—0, Nechifor — Chiș 1—0. Par
tidele Nuțu — Reicher, Poli
hroniade — Kantor. Cabariu — 
Perevoznic, Răducanu — Jic- 
man și Teodorescu — Mureșan 
s-au terminat la egalitate. In 
urma acestor rezultate, clasa
mentul la încheierea primei ju
mătăți a turneului arată astfel: 
Makai 6% puncte, Polihroniade, 
Bogdan 5*/2. Jicman. Chiș 5, 
Gogâlea. Teodorescu 4’/2. Mure- 
san. Nechifor 4, Răducanu. Kan
tor, Nuțu 3V2, Ilie, Reicher 3, 
Perevoznic 2, Cabariu 1 punct.

După cum se vede, dintre ju
cătoarele tinere, numai Lia Bog
dan și Ligia Jicman țin pasul cu 
maestrele consacrate. Surprin
zătoare este evoluția slabă a 
maestrei internaționale Marga-

reta Perevoznic. care nu a reu
șit nici după această rundă să 
se desprindă de penultimul 
loc.

★

în campionatul masculin, ce 
se dispută la Timișoara, nu a 
survenit nici o schimbare mai 
importantă. Duminică 
liberă, iar dintre 
programate pentru luni 
neață nu s-a putut juca decît 
aceea dintre Pavlov și Ungu- 
reanu. în care, cu toate efor
turile lui Pavlov, negrul a reu
șit să mențină echilibrul parti
dei pînă la sfîrșit, înregistrîn- 
du-se astfel încă o remiză. Cio- 
câltea a întrerupt pentru a doua 
oară partida sa cu Kertesz. pă- 
strînd ușoare șanse de victorie; 
Biriescu nu a putut juca nici 
una dintre partidele sale între
rupte (cu Bondoc și cu Ungu
reanul. prima din cauza îmbol
năvirii lui Bondoc, a 
lipsă de timp.

Așadar, clasamentul 
proape neschimbat : 
7—3. Ungureanu 6—3(1), Gheor
ghiu 5—3, Botez 5—4. Biriescu 
4’/2—21/z (2), Cîocâltea 4‘/2—3% 
(1). Pavlov 4%—4V2, Griinberg, 
Ilijin, Voiculescu, Radovici, 
toți 4—4, Stanciu 4—5. Kertesz 
31/2—31/2 (1). Șubă 3—5, Bondoc 
2—7 (1). Ott 2—7.

fost zi 
întreruptele 

dimj-

doua din

este a-
Ghindă

lot
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rezultate din yrtJViiLI DIVIZIA Mascu
lin : P.T.T. — Arhitectura 81—59 
(36—22), C.S.U. Pitești — Voința 
Timișoara 71—59 (33—29). Marina
Constanța — Electrica Fieni 84—82 
(48—37), ,,U“ II Cluj-Napoca — 
Constructorul Arad 89—83 (32—43), 
Știința Ploiești — Letea Bacău 
82_77 (36—32), Automatica —
Politehnica București 98—79 (52— 
34), Lie. 1 — URBIS 113—83 
(53—46), ,,U“ Craiova — Olimpia 
Sibiu 82—66 (46—31), A.S.A. Ba
cău — Victoria Botoșani 82—65 
(33—23). Comerțul Tg. Mureș — 
Rapid Oradea
Știința Petroșani — Știinta Mediaș 
78—76
Mare — Gloria Dej 90—65 (43—33) ; 
feminin : Comerțul Tg. Mureș — 
Știința Sf. Gheorghe 105—45 (49_ 
23), Constructorul Arad — Voința 
Oradea 82—45 (38—19). Carpați Sf. 
Gheorghe — Știința Tr. Măgurele 
76—44 (40—16), „U“ Iași — Lumi
na Botoșani 93—54 (39—25),
P.T.T. — Arhitectura 66—54 
(39—26), Rapid II — Medicina 
Buc”rec'ti 56—28 (33—16). (Cores
pondenți : D. Onciul, Gh. Brio- 
tă, I. Ioana, C. Albu, St. Băloi, 
Șt. Vida, V. Popovici. I. Iancu, 
M. Drăgan, I. Cornea, G. Tamaș, 
S. ioncscu, M. Radu).

P.T.T.

gazdelor la punctajul procedeelor 
tehnice : 20—18. Tot la egalitate 
(3—3) s-a terminat și meciul cu 
selecționata de tineret a munici
piului București, oaspeții au fost 
însă superiori la punctajul proce
deelor tehnice : "

îi î • 'FiYiT^
KlJi iH1 Ti

REPREZENTA
TIVA DE JU- 

României a susținut 
partide amicale cu for- 
similairă a Cehoslovaciei, 

la 
vie- 

Cehoslova- 
și, respec- 
ÎNCEPIND 
15 decem- 
noua pe-

84—69 (36—35),

(36—43), Sănătatea Satu

HANDBAL
NIORI a
două 
mația _____ _ _ _________
în ambele meciuri, disputate 
Kosice și la spisska Nova, 
toria a revenit echipei ~ * 
ciei, cu 24—21 (14—10) 
tiv, 21—19 (10—8) e
DE MÎINE și pînă la 
brie este programată 
rioadă de transferări ew PRIMUL 
TURNEU DE SALA din cadrul 
campionatului feminin., Divizia A, 
va avea loc între • -- - 
brie, la Pitești.
JUDO echipa

susținut simbătă 
Dinamo din Capitală, trei intilniri 
amicale. Partida cu formația de 
juniori alcătuită din sportivii de 
la Universitatea și Șc. sp. 
București s-a încheiat la 
te (3—3), dar victoria a

27 și 29 decem-

DE TINERET 
Budapesta a 
seara, în sala

Energia 
egalita- 
revenit

CS

£C///P4 NAȚIONALA DE RUGBY
ÎN MIJLOCUL ELEVILOR BUCUREȘTEM

Puternicul ecou al strălucitei 
performanțe a rugbyștilor nu 
s-a stins încă. Dîrzenia, măies
tria sportivă, comportarea ex
celentă a „tricolorilor44 au stîr- 
nit unanimă admirație, în toate 
cercurile sportive din țară. Este, 
desigur, și motivul pentru care 
în această după-amiază, de la

CONSERVATOARE FRIGORIFICE

ora 17,30, echipa națională va 
participa la o întîlnire cu ele
vii Grupului școlar M.M.R. (pu
ternică pepinieră a rugbyului 
bucureștean).
va avea un caracter educativ- 
cultural, la
poetul Tudor George și actorul 
Dinu Ianculescu, care vor re
cita versuri din cartea poetu
lui „Sub semnul lui Hercule” 
și altele omagiale adresate e- 
chipei naționale cu ocazia vic
toriei asupra XV-lui Franței.

Această acțiune

ea luînd parte

cu o capacitate de 240 litri
și o temperatură minimă de —18**

Pentru unitâfilc din sectoarele de stat și cooperatist,

execută la cerere

Fabrica mixtă

de industrie locală

FLACĂRA Găești

cu sediul in comuna
Cringuri, jud. Dîmbovița

gr

Simbătă și duminică s-a des
fășurat in sala Agronomia din 
Iași, in organizarea Ministeru
lui Educației și învățămîntu- 
lui, prin clubul Politehnica 
Iași, a treia ediție a Con
cursului republican universitar 
individual de scrimă. Au luat 
startul sportivi din șase clu
buri universitare : I.E.F.S.
București și Politehnica Iași — 
toate armele, Politehnica Timi
șoara — floretă băieți și spadă, 
Clubul sportiv universitar Tg. 
Mureș — floretă băieți și fete. 
Medicina CIuj-Napoca — spadă 
și Universitatea Craiova — 
floretă fete.

De-a lungul celor două zile 
de concurs, in unele întreceri 
departajarea trăgătorilor in fi
nale s-a făcut la indici.

Trebuie remarcată frumoasa 
comportare a studenților de la 
I.E.F.S. București, care au a- 
vut cei mai mulți reprezen
tanți în finale și au reușit să 
cîștige toate cele patru arme, 
cucerind astfel și Cupa 
de Ministerul Educației 
vățămîntului.

Floreta băieți, cum 
așteptat, a fost ciș'.igată deta
șat de Petru Kuki cu 5 victorii 
(cu Kato “ ' 
Vlad 5—2, 
dea 5—0). La spadă, deținăto
rul primului loc în ediția tre-

oferită 
și în-

era de

5—4. Cioară 5—3, 
Mă! u șan 5—2, Por-

K

_____  _ _ 24—20. Intîlnirea 
cu Universitatea București a 
cîștigată la limită (4—3) de 
mația din Budapesta.
RIIGRVS-AU retras » ACTiVITATE dQi 
tre vechii purtători ai culorilor 
clubului Steaua : internaționalul 
Constantin Șerban (fost jucător 
din linia a doua) și talonerul 
Gheorghe Mircea. Ei au fo.-it săr
bătoriți duminică, in pauza me
ciului Steaua — Politehnica iași. 
Ne asociem clubului militar și 
adresăm felicitări celor doi devo
tați slujitori ai balonului oval.
vni FI rezultate din di- 
V VIZIA B. Masculin :

Voința Alba Iulia — C.F.R. 3—1, 
SARO Tgv. — Medicina Tim. 2—3, 
Steaua r. Zalău — Poli Iași 3—0, 
,,U“ Cluj-Napoca — C.S. Rm. V. 
3—1, Relonul ' 
Metalul Hd.
latorul Buc. 
Groza 3—1, 
Brașov 3—0,

” Pitești 
Voința Buc. — Spartac 3—0, 
dicina Buc. — Electronica 
Olimpia Buc. — Voința M. 
3—0, Univ. Buc. — Voința 
3—2, C..P.B. — Constr. Arad 

Flacăra 
TT iași 
Pitești

c.s.u.

1'0 St 
for-

DIN 
din-

C.S. Rm.
Săv. — Silvan ia 3—1, 

— l.T.B. 3—0, Calcu- 
_ Otelul Or. Dr. P.
I.E.F.S. — I.C.I.M. 
Progresul Buc. —

2—3 ; feminin :
Me-
3—0, 
Ciuc

Cv.
3—1, 

r.
C.P.B.

C.S.U. Tg. Mureș — 
Buc. 0—3. Penicilină 
Corvinul 3—2, Dacia .
„U“ Cluj-Napoca 1—3. Drapelul r. 
Sibiu _ Olimpia Oradea 0—3, 
Chimpex Constanta — l.T.B. 3—0, 
Mondiala S. Mare — C.s. Zalău 
3—1 (Corespondenți : N. Mateescu, 
V. Săndulescu, C. Toader, I. Vlad, 
R. Toma, I. Pocol, M. Avanu, I. 
Filipescu, I. Cîrdei I. Fețeanu, T. 
Tincă, C. Albu. Gh. Tamaș, I. 
Toth). o IERI, LA PIATRA 
NEAMȚ, s-a disputat partida 
dintre echipele feminine Ceahlăul 
șl Dinamo București. Au cîștigat 
voleibalistele dinamoviste cu 
3—0 (9. 7, 8). S-au remarcat :
popa, Petcudeț, Bogdan (Dinamo), 
Gheorghe și Tănase (Ceahlăul). 
(Radu TOMA-coresp.).

PE MICUL ECRAN
MARȚI 30 NOIEMBRIE, ORA 17,05 — Baschet masculin : Steaua — 

Dinamo București (derbyul campionatului național). Transmisiune 
directa de la sala Floreasca.

MIERCURI 1 DECEMBRIE, ORA 16,00 — Fotbal : Progresul — Dinamo 
(Divizia A). Transmisiune directă de la stadionul ,,23 August", (In 
pauză selecția n-i din meciul Rapid — Sportul studențesc).

VINERI 3 DECEMBRIE, ORA 17,40 (programul ||) — ,,Șahul : sport, 
artă sau știință ?" — un film cu campionul mondial Anatoli Karpov ; 
ora 22,30 -— „Cu-pa Interviziunii" la gimnastică modernă. (Transmisiune 
de la Moscova).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Mîine 1 decembrie, se va 

desfășura un interesant concurs 
Pronosport al cărui program 
este axat pe meciurile etapei a 
15-a a campionatului nostru, 
Divizia A, concurs care trezește 
un viu interes datorită partide
lor extrem de echilibrate.

Nu uitați ! în program figu
rează și derbyurile bucureștene: 
Progresul — Dinamo și Rapid 
— Sportul studențesc.

Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor !

MARTI 7 DECEMBRIE UL
TIMA TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO DIN ACEST AN.

în toate agențiile Loto-Pro.no- 
sport se găsesc de vînzare bi
lete pentru tragerea excepțio
nală Loto din 7 decembrie la 
care se acordă : autoturisme, 
excursii în țară șf peste hotare, 
precum și cîștiguri variate în 
bani. Procurați-vă din vreme 
biletele 1

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 
24 NOIEMBRIE 1976 

EXTRAGEREA I : Categoria 
‘ cat. 2 : 1 

lei și 3 
lei ; cat. 
cat. 4 : 
5 : 101,50 

a

1:
1 variantă a 42.928 lei ; 
variantă 25% a 17.845 
variante 10% a 7.138 
3 : 3,65 a 10.756 lei ; 
36,80 a 1.067 lei ; cat. 
a 387 lei ; cat. 6 : 3.433,30 
40 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Cate
goria A : 1 variantă 25% auto
turism „Dacia 1300” ; cat. 
5,35 variante a 9.635 lei ; 
C : 19.10 ,a 2.707 Iei ; cat. 
1.284,20 a 60 lei ; cat. E: ( 
a 200 lei ; cat. F : 1.978,90 
40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
131.734 lei.

Ciștigul de 42.923 lei (cate
goria 1) a fost obținut de 
GHEORGHE VARIU din Satu 
Mare, iar autoturismul „Dacia 
1300“ (categoria A) de MIHAI 
SMARANDESCU din București.

J
B : 
cat.
D î 

88,35 
) a

cută, Constantin Duțu a tre
buit să cedeze in fața impe
tuozității coechipierului său 
Constantin Manta. Nivelul mai 
puțin ridicat al floretistelor nu 
a creat probleme Marioarei Gos
podinov, mai sigură pe ea și 
mai bine pregătită. Sabia ne-a 
oferit surpriza disputării directe 
a finalei, d-o.?r —-> la această 
armă n-au fost înscriși decît 8 
concurenți !

Clasament : floretă fete : 1. 
Marloara Gospodinov (I.E.F.S. 
Buc.) 5 v, 2. Virginia Costea 
(Politehnica Iași) 4 v. 3. Elena 
Pițu (I.E.F.S. Buc.) 3v, 4. Ro- 
dica Onu (Univ. Craiova) 1 v 
(■—6), 5. Melania Păsat (Univ. 
Craiova) ‘ - — - —
Ioncscu 
(—17) ;
Kuki (I.E.F.S.) 5 v, 2.
(I.E.F.S.) 3v (+7), 3. E. Mătu- 
șan (Politehnica Iași) 3v (+4), 
4. N. Vlad (Politehnica Iași) 
2 v, 5. A. Cioară (I.E.F.S.) 1 v 
(—9). 6. Gh. Pordea (Politeh
nica ■
spadă : 
5v, 2.
3. <

lv (—9), 6. 
(Politehnica 

floretă băieți

Carmen 
Iași) 1 v 
: 1. P.
St. Kato

(-14) ; 
Manta (I.E.F.S.) 

, Duțu (I.E.F.S.) 4 v,
Gh. Fekete (Politehnica Ti

mișoara) 3 v, 4. C. Voicu (Po
litehnica Iași) 2 v, 5. G. Di- 
nescu (I.E.F.S.) 1 v. 6. V. Ani- 
culăesei (Politehnica Iași) 0 v ; 
sabie : 1. E. Nuță (I.E.F.S.) 6v, 
2. V. Șuta (Politehnica Iași) 
5 v, 3. A. Cint.â (I.E.F.S.) 4 v 
(4-4). 4. St. Kakăsi (Politehnica 
Iași)'4 v (4-1). 5. A. Neagu (Po
litehnica Iași) 4v (0), 6. T. Con- 
stantinescu (I.E.F.S.) 3 v.

Nicoîet^ ALDEA

Timisoara) 1 v 
: 1. C. " '

C.
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SI
PENTRU TINERII
Recent, loturile de gimnasti- 

că-tinerct (feminin și masculin) 
ale României au efectuat un 
turneu de aproape trei săpiă- 
mini in R.P. Chineză, prilej cu 
care gimnastele și glmnaștii 
români au participat la pregă
tiri comune cu sportivii din 
R.P. Chineză, au susținut două 
intilniri în compania selecționa
telor similare aie țării gazdă, 
precum și trei concursuri de
monstrative. Amănunte despre 
acest turneu ne-a furnizat SIL
VIU MAGDA, secretar general
adjunct al F. R. Gimnastică.

Am deplasat in R.P. .Chineză 
— ne spune interlocutorul — 
gimnaste și gimnaști de pers
pectivă, cărora le întrezărim 
reale șanse de afirmare inter
națională în anii viitori. Atit 
pentru sportivi cît și pentru 
specialiști turneul a fost ex
trem de util și interesant, ofe- 
rindu-ne învățăminte prețioa
se. Obligația de a susține in
tr-un timp rc’ativ scurt două 
intilniri oficiale și trei con
cursuri demonstrative, ca și de
plasările dintr-un oraș în altul 
ne-au determinat să efectuăm 
antrenamente intense în fiecare 
zi, de cele mai multe ori îm
preună cu gazdele noastre, fapt 
ce s-a dovedit pe deplin posi
bil, chiar dacă reprezenta un 
lucru nou pentru mulți dintre 
componenții delegației noastre. 
Ba, de mai multe ori, am efec
tuat și cite două antrenamente 
pe zi !

STAREA PiSTEI A DETERR
HIPISM

Deși duminică a fost „o zi 
blîndă de iarnă“, starea pistei — 
pe măsura desfășurării probelor 
— a devenit din ce în ce mai 
grea, transformed ultimele aler
gări în veritabile curse de... 
cross-country ! Ca atare, coeficien
tul aplicat timpilor realizați de 
concurenți s-a situat la un nivel 
foarte dificil de apreciat, gene- 
rînd cifre dintre cele mai bizare. 
Cît privește rezultatele înregis
trate, ele au fost dominate, din 
nou, de către outsider!. în frun
tea cărora s-au situat Hfereda — 
cu un cert decalaj de compor
tare — - și Bavari, foarte docil 
față de intențiile antrenorului și 
driverului său G. Avram...
' Cu două reuniuni înaintea în
chiderii stagiunii. în clasamentul 
antrenorilor, Gh. Tănase este vir
tual campion, cu cele 44 de vic
torii dobîndite de către caii an
trenați de el, egalînd. de pe a- 
cum, și recordul în materie al 
hipodromului ploieștean, pe ca- 
re-1 stabilise anul trecut. La dri
ver! însă, cu 32 de victorii obți-
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(Urmare din pag. 1)

CÎTEVA CONSIDERAȚII
DUPĂ MECIUL DE LA KAZANLÎK

După cum se știe, reprezen
tativa de tineret a României a 
debutat duminică într-o nouă 
ediție (1977) a Campionatului 
balcanic susținînd, la Kazanlîk, 
întîlnirea cu selecționata simi
lară a Bulgariei, partidă pe 
care jucătorii noștri au înche
iat-o la egalitate : 1—1.

Amănunte despre această 
partidă ne-au fost furnizate de 
antrenorul principal Octavian 
Popescu care ne-a sous : „în
tâlnirea de la Kazanlîk s-a ca
racterizat printr-un joc dîrz, de 
uzură, desfășurat pe un teren 

l-a supus pe 
deosebit.

alunecos, ceea ce i 
jucători la un efort 
Echipa noastră s-a comportat 
bine, nu numai gindindu-ne la 
rezultatul obținut dar și la fap
tul că, pe întreg parcursul ce
lor 90 de minute, majoritatea 
jucătorilor noștri au arătat o 
satisfăcătoare capacitate de e- 
fort, maturitate tactică și, mai 
ales, coeziune morală. Pe fon
dul unei dominări teritoriale a 
selecționatei Bulgariei, susținu
tă continuu de cei peste 
de spectatori. ne-am 
grupat și ara declanșat 
contraatacuri periculoase, 
te însă de Lupău și Șurenghin. 
Numai unul singur a fost fruc-

10 000 
apărat 
cîteva 
irosi-

tificat de M. Răducanu (min. 
74) — care și-a îndeplinit foar
te bine rolul de mijlocaș ofen
siv — cu un șut imparabil de 
la 16 m, la capătul unei ac
țiuni colective, rapide. Dar, tot 
el, deși a fost unul dintre cei 
mai laborioși jucători, poartă 
vina golului primit de noi, in 
min. 38, moment în care M. 
Răducanu, venit în sprijinul a- 
părării, în loc să degajeze balo
nul l-a trimis încet, spre Cris
tian, neînțelegere de care a 
profitat Manolov, deschizînd 
scorul. Așa cum spuneam, echi
pa a avut o bună prestație, do
vadă și raportul de cornere 
(8—7) și al șuturilor la poartă 
(14—12), favorabil, la limită, 
gazdelor. Important este faptul 
că. exccptîndu-i pe Vrînceanu, 
Lupău și Ștefănescu, toți cei
lalți jucători au avut un ran
dament peste satisfăcător. Din 
lotul prezentat la Kazanlîk, 
zece jucători mai pot fi folo
siți — datorită vîrstei — încă 
doi ani în echipa de tineret, 
astfel că viitoarea întâlnire ofi
cială, cu echipa Turciei, în de
plasare, la 23 martie, tot în 
cadrul Campionatului balcanic, 
sperăm să ne găsească și mai 
bine pregătiți”.

CONSTRUCȚIA REPREZENTATIVEI
urmă, apar 9 jucători noi ! 

Iar dacă mai amintim faptul 
că atacul este alcătuit din An
ghel (min. 60 Radu II). Mul- 
tescu ’ '
nici 
intași 
meciuri 
apare 
cu 
reprezinte o opțiune fundamen
tală în dubla manșă a Cupei 
balcanice și care s-a încheiat, 
deloc întîmplător. cu o înfrîn- 
gere, fără ca atacul român să 
fi înscris vreun gol.

în meciul cu Italia, tatonă
rile continuă. Se renunță la toți 
cei patru înaintași din partida 
de la Tîrnovo și se recurge la 
cinci jucători noi, 
Fazekaș. Ceilalți 
Zamfir. M. Sandu 
ma oară în echipă 
Dudu Georgescu, 
locuiește pe M. Sandu și Lu- 
cescu, a cărui introducere ex
primă recurgerea 
consacrată.

Sezonul de vară 
cheie în Iran, cu o

și Năstase, constatăm că 
unul din cei 7 

folosiți în primele 
ale anului nu 

in importantul 
Bulgaria, care avea

mu
trei 
mai 

meci 
să

în frunte cu 
patru sînt 

(pentru pri- 
în anul 1976). 
care îl în-

la soluția

1976 se în- 
echipă care 

nu face sinteza tehnică a se
zonului de primăvară, dar nici 
nu oferă un plan de perspec
tivă. Față de meciul cu Italia, 
apar numeroși jucători noi : 
Răducanu il înlocuiește pe Ior- 

Cheran, 
pentru 

anul 1976 (la 
Koller, 

nou Anghel

dache. Tănăsescu pe 
Sătmăreanu II apare 
prima oară în 
expirarea suspendării).
Simionaș. din
Manea (Rapid), la care se 
renunța la fel de repede.

Meciul cu Cehoslovacia.
la București, meci de presti- 

campioanei 
noutăți.

Si 
va

de

giu. în compania 
europene, aduce alte,
Sigur că promovării0 n" not fi 
incriminate. Numai că, în anul

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A TURULUI DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A IX-a
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de cele 30 
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CE : cursa 
duță) 40.1, 
ordine 20; 

(M. Ștefă- 
simplu 20, 

cursa Hi 
35,3, Hc- 
event 940, 

?iplă 1069 ; 
Gheorghe) 
11, event 

V — Reac- 
Carmjaner, 
205/tordi-

631 ; cursa 
-n) 32,5, Si-

25. ordine 
; cursa VII 
ase) 31,3.
2, event 30. 

i 411 ; cursa 
jghe). 38.4. 
levent 43, 
îător 279 ; 
(C. Mihai) 

event 137, 
‘iac ridicat 
s-a închis.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I

Danubiana Roman — C.S. Bo- 
2—2 (2—1), Dorna Vatra
— Cetatea Tg. Neamț 7—0 
Metalul Botoșani — I.T.A. 
Neamț 1—0 (0—0), Avîntul 

— cimentul Bicaz 6—1
A.S.A. Cîmpulung Moldo- 

— Bradul Roznov 4—1
Cristalul Dorohoi — Pro

gresul Fălticeni 0—0, Foresta Făl
ticeni — Laminorul Roman 1—1
(0—1). Foresta Moldovița — Meta
lul Rădăuți 1—1 (1-0).

to șa ni 
Dorn ei 
(2-0), 
Piatra 
Frasin 
(4-0). 
venesc 
(1—1),

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 14-a (penultima a 
turului) : 1. C. S. BOTOȘANI
22 p (36—10), 2. Laminorul Roman 
19 p (21—13), 3. Metalul Botoșani 
19 p (18—11)... pe ultimele : 
Bradul Roznov 10 p (9—20). 
Foresta Moldovița 6 p (11—34).

Unirea Tricolor București — Au
tomecanica București 2—0 (0—0), 
Avîntul Urziceni — Autobuzul 
București 0—3 (0—1), Șoimii TA- 
ROM București — T. M. Bucu
rești 0—2 (0—1). I.C.S.I.M. Bucu
rești — Flacăra roșie București 
1—1 (0—0), Automatica București
— Viitorul Chirnogi 6—0 (4—0),
Abatorul București — sirena 
București 3—1 (2—0), Olimpia
Giurgiu — I.O.R. București 2—2 
(2—1), Electronica București — 
Azotul Slobozia 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 20 p (35—6), 2. 
Unirea Tricolor București 20 p 
(32—19), 3. Automecanica Bucu
rești 20 p (22—10)... pe ultimele :

15.
16.

SERIA A Vl-a

14. Sirena București 9 P (13—19).
15. I.O.R. București 9 P (13—21),
16. Olimpia Giurgiu 2 D (10—44).

Voința Cărei — înfrățirea Ora
dea 3—0 (2—0). Minerul Baia Sprie
— Minerul Băiita 1—1 (1—0), Voin
ța Oradea — Minerul Bihor 3—0 
(1_ 0), CUPROM Baia Mare —
Minerul Suncuiuș 3—0 (2—0), Vic
toria Zalău — Bihoreana Marghita 
3—0 (2—0), Gloria Șimleu Silvaniei
— Victoria Cărei 0—0, Oțelul 
Bihor _ Recolta Salonta 2—1 
(0—1), Oașul Negrești — Someșul 
Satu Mare 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA 
CĂREI " “
Oradea 
Oradea 
le : 13.
(14—20), 
(17—30). 
(17—30). 
(19—34).

21 p (23—5), 2. înfrățirea
20 p (32—15). 3. Voința
17 p (23_12)... pe ultime-

P 
P 
P
P

Bihoreana Marghita
14.
15.
16.

Recolta sal on ta 
Oașul Negrești 
Victoria Zalău

SERIA A X-a
SERIA A Il-a

Chimia Mărășești — Letea 
cău 1—0 (1—0), Rulmentul

Ba- 
Bir- 

lad — Petrolistul Dărmănești 1—1 
(1—0), Minerul Comănești — Nico- 
Iina Iași 4—2 (0—0), Textila Bu- 
hușl — Viitorul Vaslui 0—1 (0—1), 
TEPRO Iași — Hușana Huși 4—0 
(3—0), Constructorul Iași — Petro
lul Moinești 4—o (1—0), Partizanul 
Bacău — Oituz Tg. Ocna 3—2
(2—1), Constructorul Vaslui — E- 
nargia Gh. Gheorghiu-Dej 1—0
(1-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
MĂRĂȘEȘTI 22 P (29—10), 2. Vi
itorul Vaslui 2i p (26—11), 3. Con
structorul lași 19 p (30—10)... pe 
ultimele : 15. Textila Buhuși ' 
(9—26), 16. Hușana Huși 4
(9—4A).

4 p
D

Muscelul Cîmpulung — Con
structorul Pitești 3—1 (1—1), Oțe
lul Tîrgoviște — Petrolul Videle 
0_2 (0—1). Progresul Pucioasa — 
Cetatea_ Tr. Măgurele 2—2 (1—2), 
Dacia “ " . .................. ..
(0-0), 
ROVA 
Găești 
(3-0), 
sul Corabia 
Scorni cești 
3—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 23 p (33—10), 
2. Metalul Mija 20 p (29—13). 3. 
Petrolul Tîrgoviște 20 p (23—12)... 
pe ultimele : 15. Progresul Pu
cioasa 8 p (16—30), 16. Oțelul Tîr
goviște 5 p (14—34).

SERIA A VII-a

Pitești — Metalul Mija 1—0
Recolta Stoicănești — 

Roșiori 2—2 (2—1), Chimia 
— Răsăritul Caracal 4—0 
Cimentul Fieni — Progre- 

6—0 (3—0), Viitorul
Petrolul Tîrgoviște

SERIA A IlI-a

Sinaia CaraimanulCarpați
Bușteni 1—0 (0—0), Chimia Buzău
— Petrolistul Boldești 3—0 (0—0).
Luceafărul Focșani — Victoria 
Florești 1—1 (1—0), Recolta săhă
teni — Dinamo Focșani 1—0 (0—0), 
Poiana Cîmpina — Metalosport 
Galați 9—0 (5—0), Chimia Brazi
— Petrolul Teleajen Ploiești 1—1
(1—1), Ancora Galați — Foresta 
Gugești 4—0 (3—0), ‘
neciu — I.R.A. Cîmpina

Avîntul Mî-
1—3 (0—2)

Pe primele locuri : 1. 
SINAIA 20 p (34—14), 
Cîmpina 20 p (26—12), 
Buzău 19 p (37—11)... pe 
45. “
16.

RecoLta Săhăteni 7
Metalosport Galați 6

CARPAȚI
2. I.R.Ă.

3. Chimia 
ultimele :
P (9—31), 
P (6-41).

SERIA A IV-a

Cimentul Medgidia — Electrica 
Constanța 2—0 (2—0), Marina Man
galia — Dacia-Unirea Brăila 3—0 
(1—0), Ș. N. Constanța — Chimia 
Brăila 0—2 (0—0) Progresul Bră
ila — Unirea Eforie 1—0 (1—0), 
Victoria Țăndărei — I.M.U. Med- 
gia 3—1 (0—0), Autobuzul Făurel 
— S. C. Tulcea 1—1 (1—0). Mine
rul Măcln — Gloria Poarta Albă 
2—1 (0—1), Dunărea 
Dunărea Cernavodă

Tulcea —
3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
TUL MEDGIDIA 20 p 
Chimia Brăila 19 p ( 
Progresul Brăila 19 
pe ultimele : 15. Electrica 
stanța 9 p (9—18), 16.
Poarta Albă 7 p (13—32).

1. CIMEn- 
> (31—11), 2. 
(22—11), 3.
p (22—13)...

Con- 
Gloria

Rezultatele ne-au fost transmise

10
10
10
10

Vișeu — Minerul Rodna
Me

Bradul
2—1 (1_ 1), Mureșul Luduș
talul Aiud 4—0 (2—0), Soda Ocna 
Mureș — Minerul Băiuț 4—0
(2—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul Baia Borșa 2—0 (1—0), Der- 
mata Cluj-Napoca — C.I.L. Gherla 
0—2 (0—0). Unirea Dej — Foresta 
Bistrița 2—0 (0—0),. Metalul Sighi
șoara — tehnofrig 
5—0 (3—0), ’ ‘

Cluj-Napoca 
.. Avîntul Reghin — 

Cimentul Turda , 2—0 <1—0).
Pe primele locuri : 1. MINERUL 

RODNA 19 p (33—12), 2. Metalul 
Sighișoara 17 p (23—17), 3. Avln- 
tul Reghin 17 p (15—13), 4. Mine
rul Băiuț 17 p (18—16). 5. Bradul 
Vlseu 17 p (18—19)... 15. Lăpușul 
Tg. Lăpuș 9 p (16_19), 16. Der- 
mata Cluj-Napoca 5 p (10—28).

SERIA A Xl-a

C.F.R. Craiova — C.S.M. Drobe- 
ta Tr. Severin 1—1 (1—0), Lotrul 
Brezoi — Constructorul Craiova 
3—0 (2—0), Pandurii Tg. Jiu — 
Chimistul Rm. Vîlcea 2—0 (0—0), 
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Motru 2—0 (1—0), Unirea Drobeta 
Tr. Severin — Minerul Ro vin ari 
2—0 (1—0), Dierna Orșova —
I.O.B. Balș 2—1 (0—0), Dunărea 
Calafat — Laminorul Slatina 2—2 
(2—0), Progresul Băilești — Uni
rea Drăgășani 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 
DROBETA --- -----
(26—6), 2.
(28—10), 
(22—11), 4. 
p (16—9)...

1. C.S.M.
TR. SEVERIN 21 

Pandurii Tg. Jiu 21
Minerul Motru 17 

Metalurgistul Sadu 
pe ultimele : 14. Cons

tructorul Craiova 10 p (19—25), 15. 
Laminorul Slatina 10 p (17—35), 
16. Unirea Drăgășani 9 p (13—23).

3.
P
P
P

17

SERIA A VlII-a

I.C.I.M. Brașov — Forestierul 
Tg. Secuiesc 7—1 (2—1), Unirea 
Sf. Gheorghe — Torpedo Zărnești 
1—0 (0—0), C.S.U. Brașov _ Pre
cizia Săcele 2—0 (2—0). * '
Făgăraș — Progresul 
Secuiesc 1—0 (0—0), Mureșul 
plița — Metrom Brașov 
(0—2), Chimia Or. Victoria 
Carpați Brașov 0—0, Minerul 
raolt — Minerul Bălan 3—0 (0—0), 
Viitorul Gheorghieni — Măgura 
Codlea nu s-a disputat. Măgura 
fiind exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 
BRAȘOV 22 p (33—6), 
Brașov 16 p (19—13) — 
3. Viitorul 
(16—10) 
le : 14. 
(11—25), 
(12—10), 
căiesc 8

Utilajul 
Odorheiu 

TO
II—2
Ba-

1.
2.
8 

Gheorghieni
6 victorii... pe 

Mureșul Toplița 11
15. Măgura Codlea 8
16. Forestierul T.g. 
p (9—33).

I.C.I.M. 
C.S.U. 

victorii, 
16 p 

ultim e- 
P 
P 

Se

Metalul Bocșa — Minerul Anina
1— 1 (1—1), Electromotor Timișoa
ra — Nera Bozovici 3—0 (1—0), 
Vulturii Textila Lugoj — Ceramica 
Jimbolia 4—0 (2—0), Strungul 
Arad — Minerul Moldova Nouă
2— 2 (1—0), Gloria Reșița — Uni
rea Sînnicolau Mare 7—1 (4—0), 
Gloria Arad — Metalul Oțelu 
Roșu 1—0 (1—0), Unirea Tomnatic 
— Ba>natul Timișoara 2—0 (0—0), 
Laminorul Nădrag — Constructo
rul Arad 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
ANINA 19 p (20—9), 
Moldova Nouă 18 p 
Metalul Bocșa 16 p . 
ultimele : 14. Constructorul Arad 
12 p (20—19), 15. Nera Bozovici 12 
p (25—36), 16. Banatul Timișoara 
8 p (15—28)

SERIA A XH-a
Alba iu Lila — Gaz metan

Sibiu

1. MINERUL
2. Minerul
(31—15), 3.
(21—27)... pe

de către corespondenții noștri

Unirea
Mediaș 1—1 (0—1), U.P.A.
— Constructorul Alba Iulia 1—0 
(0—0), Laminorul Teliuc — F.I.L. 
Orăștie 5—0 (2—0), C.F.R. Simeria
— Inter Sibiu 0—0, Automecanica
Mediaș — C.I.L. Blaj 3—0 (2—0).
Știința Petroșani — Textila Sebeș 
7_o (4—0). Textila Cisnădiie — 
Metalul Copșa Mică 1—0 (0—0),
Minerul Ghelar — i.M.I.X. Agnita 
3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STITNTA 
PETROȘANI 20 p (34—15), 2.
Gaz metan Mediaș 20 p (18—6), 3. 
Minerul Ghelar 18 p (22—12)... pe 

................................... P 
P

ultimele : 15. C.T.L. Blaj 8 
(11—25), 16. Textila Sebeș 4 
(9—39).

voluntari

internațional 1976, ele au fost 
deseori expresia unor speranțe 
fără acoperire.
poate explica 
Atodiresei (înlocuit, în min. 66, 
cu 
în 
pe 
în 
lui 
apariția lui O. lonescu, jucător 
bun la clubul său, dar care întru
nește cu mare dificultate cerin
țele necesare echipei naționale.

Returul de la Praga. înche
iat cu rezultatul de 2—3, la 
capătul celui mai bun joc al 
echipei naționale din acest an, 
oferă iubitorilor fotbalului cea 
mai apropiată imagine a echi
pei etalon a României : Rădu- 
canu — Cheran, Sameș, Săt
măreanu II. Manea — Dinu, 
Boloni, Bălăci — Troi, D. Geor
gescu, Iordănescu. Chiar dacă 
se poate discuta despre opor
tunitatea înlocuirii lui G. Sandu 
Ia momentul 
meș (pentru 
„ll“-le 1976). 
poate contesta 
nea pe postul 
trebuie să admitem că acea e- 
chipă. întărită, eventual, cu un 
Dumitru în bună condiție, pă
rea să reprezinte cea mai bună 
formulă valorică a momentului. 
Din păcate ca urmare a unor 
situații obiective și subiective, 
echipa pentru recentul meci- 
retur cu Bulgaria iși păstrează 
doar cvintetul defensiv. Pentru 
celelalte posturi se operează 
schimbări esențiale, ca de pildă 
revenirea lui Iordănescu in li
nia de mijloc, reintegrarea lui 
Lucescu in ofensivă si 
rea la Radu II, adică 
lutie de forță majoră în 
ciul de la Tîrnovo.

Cam aceasta a fost ..odiseea" 
echipei naționale în anul 1976, 
care nu a putut urma un. fir 
conducător. Să amintim, pentru 
o mai sugestivă prezentare a 
faptelor, că. în cursul celor 
nouă meciuri, conducerea teh
nică a recurs la nu mai puțin 
de 7 extreme dreapta (Luces
cu. Crișan Anghel. Radu II. 
Fazekaș. Atodiresei și Troi). Să 
mai amintim. în completare că 
in cele 9 echipe naționale 
ale anului au apărut succesiv 
următoarele extreme stingă : 
Kun II. Hajnal. Zamfir. Năsta
se. Lucescu. Manca (Rapid), 
Bălăci. Iordănescu. singura pro
bă de consecventă fiind reintro
ducerea lui Lucescu în al... 9-lea 
meci.

Care ar fi concluzia după a- 
ceastă masivă rulare a oameni
lor de lot în anul 1976 ? O se
lecție lentă dar și o penurie de 
elemente valoroase.

Pentru postul de PORTAR, 
Răducanu a reeditat vechea sa 
postură. în care plusurile și mi
nusurile se succed aproape cu 
regularitate, ceea ce nu are da
rul de a oferi echinei naționale 
siguranța de care simte nevoie. 
IN LINIA DE FUNDAȘI, jucă
torul cel mai constant se dove
dește a fi... Cheran, adică exact 
jucătorul contestat la începutul 
sezonului, 
afirmare a 
Iul anului 
a faptului 
jucător român 
din cele 9 meciuri ale echipei 1 
Perechea de stoperi, care părea 
constituită (G. Sandu — Săt
măreanu II), se vede oarecum 
la început, de drum, odată cu 
declinul prematur al lui G. San
du șL cu evoluțiile puțin con
vingătoare ale 
sfîrșit. scăderea 
Sătmăreanu II. 
multe etape în 
cert pînă și acest post conside
rat ca rezolvat. în ceea ce pri
vește postul de fundaș stingă 
el continuă să fie unul din punc
tele nevralgice ale echipei na
ționale și rămîne de neînțeles 
motivul pentru care Vigu, 
dintre cei mai completi și 
sfanți jucători pe acest 
în acest campionat, nu a 
titularizat.

LINIA DE MIJLOC oare 
axul întregii echipe în fotbalul 
modern, se află într-o stare de 
confuzie. Formulele au abun
dat. obiectiv și subiectiv. Pre
misa 
Dinu 
s-au 
bit 
tactică Dumitru - 
văzut, ulterior, că 
această presupusă incompatibi
litate tactică, decisivă a fost de
lăsarea celor doi internaționali, 
ceea ce a dus la eliminarea lor 
din lot. Toate celelalte formule 
au procedat la 
mul plan fiind, 
file mijlocașilor 
darea ambelor 
lui, inclusiv pentru Boloni.

IN ATAC, așa cum am ară
tat mai sus. este suficient ca un 
jucător să se remarce într-un 
meci de divizie, pentru ca el 
să și intre în vederile selec-

Numai așa se 
recurgerea la

coechipierul său... Florea). 
acest meci reapare Bălăci, 
post de extrem stingă. Tot 
acest meci, forma slabă a 
Dumitru este „corectată" de

respectiv cu Sa- 
prima oară în 
chiar dacă se 

prezența lui Ma
de fundaș stingă.

recurge- 
la o so- 

mc-

Nu cumva această 
lui Chcran în fina- 
este și o consecință 
că el este singurul 

care a jucat 8

lui Sameș. în 
de formă a lui 
reperabilă cu 

urmă, face in-

unul 
con- 
post 
fost

este

fusese trioul Dumitru —
— Iordănescu. între timp 
întîmplat multe. S-a vor- 
despre incompatibilitatea 

Dinu. S-a 
dincolo de

rotatii. ne nri- 
însă. dificultă- 
noștri în abor- 
faze ale jocu-

ționerilor. Cazurile Anghel, A* 
todiresei, Florea și.... Floareș 
sînt cum nu se poate mai su
gestive. Toate acestea demon
strează că în fotbalul nostru 
există foarte puțini înaintași de 
valoare. Să nu uităm că un 
mijlocaș (Dudu Georgescu) con
duce în clasamentul golgeteri- 
lor cu 20 de goluri, fiind urmat 
de Țevi, cu ... 7 goluri.

După cum se vede. întregul 
an 1976 a reprezentat pentru 
echipa națională un lung șir de 
încercări, de tatonări, de veri
ficări, CARE S-AU PRELUN
GIT ÎNSĂ PESTE MĂSURĂ 
ADMISA, în așa fel incit chiar 
si după ultima partidă a sezo
nului nu se poale vorbi despre 
un început de clarificări. Con
siderăm că S-A EXAGERAT 
CU SUITA DE TESTE ALE DI
VERSELOR FORMULE ale se
lecționatei. dar nu este mai pu
țin adevărat că situația in care 
se află echipa reprezentativă 
este URMAREA DIRECTA A 
UNOR VECHI ȘI IMPORTAN
TE LIPSURI ALE ACTIVITĂ
ȚII NOASTRE FOTBALISTICE, 
lipsuri care influențează direct 
activitatea loturilor naționale.

Procesul de construcție și pre
gătire a unei formule noi de 
echipă națională, această poli
tică a reprezentativei sportive 
a unei țări, este un proces com
plex și de mare răspundere, în 
care întreg angrenajul fotbalu
lui trebuie să funcționeze foarte 
bine. Cînd antrenorul Ștefan 
Covaci spune că a avut nevoie 
de acest an 1976 pentru a se 
clarifica asupra stării din fot
bal și a prospecta un nou drum, 
el poate avea dreptate. Este însă 
aproape sigur că a întîrziat în
tr-o oarecare măsură, deoarece 
principalele lipsuri ale fotbalu
lui nostru puteau fi clarificate 
si pînă la jumătatea anului, 
iar obiectivul de performanță 
pentru 1976 rămăsese 
„Cupa Balcanică". Este, 
gur, neplăcut pentru orice an
trenor să constate că trebuie 
să se lipsească de jucători de 
bază, cum sînt Dumitru, Dinu 
și G. Sandu, pentru că aceștia 
nu respectă disciplina in pre
gătire și în conduită. Este pen
tru prima oară cînd se aplică 
la echipa națională o asemenea 
sancțiune, însă, oare nu aceiași 
jucători se găseau, în aceleași 
culpe, și în lunile trecute și au 
fost folosiți, ba chiar Dumitru 
a fost investit căpitan de echipă 
națională în timp ce era sus
pendat din campionat ?

Dacă măsurile de acum ar fi 
fost luate mai din timp acești 
jucători de bază ai naționalei 
ar fi fost aproape sigur recu
perați pentru un joc oficial im
portant, ca acela de la Bucu
rești cu Bulgaria.

Prin urmare, atitudinea ju
cătorilor selccționabili devine 
decisivă pentru reprezentarea 
cu demnitate a fotbalului nos
tru. pentru obținerea unor suc
cese internaționale. Dar cine 
plătește oare abdicarea de Ia 
această îndatorire a fotbalistu
lui fruntaș ? De obicei antre
norii. în timp ce .jucătorii își 
continuă activitatea în campio
nat. Ce ar fi oare dacă F.R. 
Fotbal ar interzice jocul la club 
pe o anumită perioadă a 
acelor selccționabili care au 
determinat. din motive bine 
întemeiate, renunțarea la servi
ciile lor în echipa națională ? 
O asemenea sancțiune ar fi un 
remediu cu mare efect pentru 
ca fotbaliștii valoroși să știe 
să aprecieze onoarea de a fi 
chemați sa îmbrace tricourile 
echipei naționale, să reprezinte 
România pe stadioane.

Iată de ce 
materie 
buie continuată și 
diferent cine ar 
Comitetul Politic 
C.C. al P.C.R. a 
mod clar și ferm 
întăririi disciplinei și ordinei 
în întreaga noastră mișcare 
sportivă, a combaterii oricăror 
tolerante față de manifestările 
și stările de lucru negative, 
inclusiv în comportarea morală 
a sportivilor".

Pornind de la această îndru
mare, DE LA ACEASTA SAR
CINA DATA MIȘCĂRII SPOR
TIVE DE CĂTRE CONDUCE
REA PARTIDULUI TREBUIE 
ACȚIONAT CU FERMITATE ÎN 
FOTBAL.

Deși are un Program de mă
suri. F. R. Fotbal trebuie să 
revadă acest program, să-1 îm
bunătățească si să-1 consolideze 
în lumina 
curg din __________
partid. SĂ FIXEZE DIRECȚII 
CLARE ȘI -----------
ÎNTREAGA 
FOTBALULUI. în așa fel îneît 
să se poată acționa. îtj sfîrsit, 
în vederea unei REDRESAM 
REALE ÎN FOTBAL, pentru 
că celelalte tentative de re
dresări. deși conțineau multe 
prevederi utile. au rămas pe 
hîrtie...

doar 
desi-

de ce toleranța în 
de disciplină nu tre- 

admisă. in- 
fi in cauză.
Executiv al 
subliniat în 
„necesitatea

sarcinilor care de- 
documentele de

PRECISE PENTRU 
ACTIVITATE A



în prima manșă a derbyului la baschet

DINAMO - STEAUA 85-72
Azi, al doilea meci

PE SCURT
DI VAIOARE ATLETISM • Tradiționalul cros 

de la Gateshead (Anglia) a re
venit atletului belgian Enile 
Puttemans, care a parcurs 7,2 

km în 22:28. Pe locuri.e urmă
toare s-au clasat englezii Tony 
Simmons — 22:34 și David Black 
— 22:46.

AUTO • Campionatul S.U.A., 
rezervat mașinilor de serie, a 
fost cîștigat de Cale Yarborough 
(pe „Chevrolet"), urmat de Ri
chard Petty („Dodge") și Benny 
Parsons („Chevrolet"). Ultima 
cursă de 500 mile, la Ontario, a 
revenit Iui David Pearson 
(„Mercury"). <» 
pă, în „Raliul Angliei"’ 
pilotul finlandez Pentti 
(pe „Ford Escort"). 
Sandro Munari („Lancia 
se află pe locul 5.

BOX • La Potsdam, 
R.D. Germană — Bulgaria s-a în
cheiat cu scorul de 16—6 pentru 
gazde. La cat. grea. Fanghănel 
l-a învins prin ab. 2 pe Stoime- 
nov. la cat. pană Andrejkovski a 
cîștigat la puncte în fața lui 
Fink, iar la cat. semigrea Witten- 
burg a cîștigat prin k.o. la Gava- 
sov. • întâlnirea selecționatelor 
de juniori ale poloniei și R. F. 
Germania, disputată la Lublin, 
s-a încheiat cu 16—4 in favoarea 
pugiliștilor polonezi.

HANDBAL • tn competiția in
ternațională de la ivry (rxaața), 
echipa maghiară Tatabănya a 
întrecut cu 29—25 formația 
U.S. Ivry. iar Slavia Praga a 
dispus cu 21—17 de formația po
loneză Pogon Zabrze. în 
ment conduce Tatabănya. 
tă de Slavia Praga.

natație • In cadrul 
cursului internațional desfășurat 
în orașul polonez Tarnow, tînă- 
rul înotător român Horatiu Nea- 
grău a cîștigat două probe : 100 
m liber — ' — .........
2:01.0 (nou 
juniori).

PATINAJ
zeii, proba ... ... _
revenit Sylviei Burka (Canada) 
cu timpul de 44,92. La masculin, 
a terminat învingător Johan Cra- 
nath (Suedia) — 39,18.

SCHI • Suedezul ingemar Sten- 
mark a cîștigat proba de slalom 
special de la Llvigno (Italia), ur
mat de italienii Piero Gros șt 
Gustavo Thoeni. A doua manșă 
revenise lui Thoeni.

ȘAH • La Moscova a început 
al 44-lea campionat unional mas
culin. După două runde, pe pri
mul loc se află maestrul Dor
fman, cu 2 puncte. în runda a 
doua, campionul mondial Anatoli 
Karpov a remizat cu Talmanov. 
rezultat consemnat si în partidele 
Grigorian — Teșkovski și Polu- 
gaevski — Rașkovski. Dorfman 
l-a învins pe Vaganian, Smîslov 
pe Romanișin. iar Balasov pe 
Sveșnikov.

TENIS • Turneul de la Buenos 
Aires a fost cîștigat de Guiller
mo Vilas : 6—2, 6—2. 6—3 cu
Jaime Fillol, în finală • Manuel 
Qrantes a terminat. învingător Ia 
Tokio, dlspunînd în finală cu 
6—4, 6—2 de Cliff Drysdale. La 
femei : Chris Evert — Sue Bar
ker 6—2. 7—6. > Finala campio
natelor Indiei, la Bangalore." -o 
va disputa între jucătorul indian 
Sashi Menon sl australianul Klm 
Warwick. în semifinale : Me
non — Rahim 1—6. 6—0, 9—7 )
Warwick — Crawford 6—1, 7—6.

mele trei (Constructorul 10417 
p d, Carl Zeiss 10279 p d și 
Medvesceak 10248 p d). ceea ce 
reflectă lupta strînsă care a 
avut loc. Atuul formației gălă- 
țene a fost. în primul rînd, 
omogenitatea, toți componenții 
ei realizind punctaje apropiate 
în ambele manșe, iar Iosif Tis
mănar, cel mai eficace popicar 
din formația română, a reușit 
punctaje mari, de valoare in
ternațională. dovedindu-și. din 
nou, înalta clasă. El deține, 
de altfel, după cum se știe. îm
preună cu colegul său de echi
pă. Ilie Băiaș, titlul mondial la 
perechi.

în jocurile de la Budapesta, 
sîmbătă și duminică, compo
nenții formației gălățene au ob
ținut următoarele 
sil' Tismănar 1808 
911—897), 
(888—894), 
(879—864).
(877—856), Radu Pavel 1704 (850— 
854) și Dumitrache Dașboc 1647 
(847—800). Cele mai bune rezul
tate
sportivilor : 
vesceak) — 
mondial 
p d. H. Brautigam (Carl Zeiss) 
— fost

p d și Iosif Tismănar 
p d.

de nădejde, 
de la în- 

victorie

teren un sprijin i 
Dinamo a dominat 
ceput si a obținut o 
destul de clară : 85—72 (40—41). 
în schimb, angrenajul echipei 
Steaua s-a dereglat.
fiind dezorganizate și 
du-se doar pe doi 
Cernat si Oczelak.

Au înscris : Novac 19. Nicu- 
lescu 19. Popa 15. Chivulescu 
10, Ivascenco 6. Uglai 6. Geor
gescu 6, Diaconescu 4 pentru 
Dinamo. respectiv. Cernat 21, 
Oczelak 20. Zdrenghea 10. Ta- 
rău 8. Pîrșu 7. Savu 4. Cîm- 
peanu 2. Au arbitrat G. Chira- 
leu (foarte bine) 
(bine).

Returul întîlnirii 
la ora 17, în sala

a fost pri- 
meciului de 
Steaua, des- 
în sala- Flo-
Diviziei A. 

practicat un

Foarte frumoasă 
ma repriză a 
baschet 
fășurat 
reasca.
Ambele _____
joc rapid și eficace, aruncările 
Ia coș avînd frecventă ridicată 
și precizie. Chiar si evoluția 
scorului a contribuit la suc
cesul reprizei : 27—20 (min. 13) 

37—31 (min.
în mod 

în repriza 
formație a

repriză
Dinamo — 
ieri scară 
în cadrul 
echipe au acțiunile 

bazîn- 
.iucători :

David
După • prima eta- 

conduce 
Airikkala 
Italianul 
Stratos")

pentru Dinamo.
18) pentru Steaua ’ 
surprinzător. însă, 
secundă o singură 
continuat evoluția dintre minu
tele 1 și 20. aceasta fiind Di
namo. Acționînd în continuare 
în mod organizat, insistînd cu 
succes în contraatacuri și a- 
runcări de la semidistantă și. 
lucru foarte important, avînd 
în fiecare jucător introdus în

și Fr. Took

are loc azi, 
Floreasca.

D. STANCULESCU Iosif Tismănar — „vioara intii" 
a echipei Constructorul Galati, 
ciștigătoarea Cupei campioni

lor europeni ’76

Aurel 
Iuliu
Ilie

rezultate : Io- 
(pe manșe

Chirilă 1782
Bice

Băias
1743
1733

intilnirea

ALE CUPELOR EUROPENE LA BASCHET
în urma tragerii la sorti e- 

fectuată la Milnchen de Comi
sia de organizare a cupelor eu
ropene la baschet, grupele sfer
turilor de finale ale competiții
lor la care au rămas în 
echipele românești au 
toarea alcătuire :

cursa 
urmâ-

Sesto 
Fraga,

C.C.E. (f) : A : GEAS 
San Giovanni, Sparta 
I.E.F.S., Akademik Sofia ; B : 
Daugava Riga, U.C. Cler
mont-Ferrand, Evox Barcelona, 
Steaua roșie Belgrad. I.E.F .S. 
va juca la 13 ianuarie cu 
Sparta la Praga. 20 ianuarie cu 
Akademik la Sofia. 27 ianuarie 
cu GEAS Sesto la București, 
10 februarie cu Sparta la Bucu
rești. 17 februarie cu Aka
demik la București și 24 
bruarie cu GEAS Sesto la 
lano. Primele două formații 
grupe susțin semifinalele 
cruciș. Finala : 31
Barcelona.

martie

fe- 
Mi- 
din 

în 
la

Sofia, Slavia 
Lokomotiv Sofia, 

i Zagreb. A.S. 
C : C.S. Toulon.

kusen. Slavia 
Praga : B : 
Industromontaj 
Montferrand ;
RAPID BUCUREȘTI. Spartak 
Leningrad ; D : Bayern Miin- 
chen. Minior Pernik, Aalst 
(Belgia). Rapid va juca la 12 
ianuarie cu C.S. la Toulon. 26 
ianuarie cu Spartak la Bucu
rești. 9 februarie cu C.S. la 
București. 23 februarie cu Spar
tak la Leningrad. Cîștigătoarele 
grupelor se califică pentru se
mifinale. Finala : 30 martie la 
Roma.

Sportul popicelor din țara 
noastră și-a îmbogățit valorosul 
palmares cu un nou suc
ces internațional. Este vorba de 
cîștigarea turneului final al 
„Cupei campionilor europeni" 
de către echipa CONSTRUC
TORUL GALAȚI, multiplă cam
pioană a României. Finala1 ce
lei de a Vl-a ediții a C.C.E. 
s-a disputat pe arena Elore 
din Budapesta și la ea au 
participat cele mai bune for
mații ale continentului nostru, 
campioanele României (Con
structorul Galați), R. D. Ger
mane (Carl Zeiss Jena). Iugo
slaviei (Medvesceak Zagreb) și 
Austriei (H. M. Viena). în cla
samentul turneului final echi
pele respective s-au clasat în 
ordinea de mai sus. la diferente 
mici de puncte. în special pri-

individuale au aparținut
N. Dragas (Med- 
actualul campion 

la individual — 1872 clasa- 
urma-

1819
1808

h

campion al lumii

FINALA

€. C. E

eon-

iimimnA
IA POPICE

57,2 si 
record

200 m liber — 
national de

pista de ia In-• Pe . . _
feminină de 500 m a 

(Canada)

ECHIPA U.R.S.S. A CÎȘTIGAT
TURNEUL DE HANDBAL DE LA TBILISI

FRAGA, 29 (Agerpres). — 
Cupa campionilor europeni la 
popice a fost cîștigată la ac
tuala ediție de formația femi
nină Carl Zeiss Jena (R. D. 
Germană). în finala competiției, 
disputată pe teren neutru la 
Praga, echipa Carl Zeiss Jena 
a întrecut cu scorul general de 
5 074—4 667 puncte echipa Fe
rencvăros Budapesta.

(Agerpres).

TURUL FRANȚEI ’77
a Tu
se va

Cea de-a 
rului ciclist 
desfășura anul viitor între 30 
iunie și 24 iulie, în 22 de eta
pe, însumînd circa 4 000 kilo
metri, Plecarea se va da din 
Fleurance. iar sosirea se va fa
ce, la fel ca în ultimii ani, la 
Paris, pe Champs Elysee. în cî- 
teva din etapele 
Franței 
munții 
iar în 
d’Huez, 
tunelul

64-a ediție 
al Franței

RomânieiFormația pe locul 4
(m) : A :

Slavia Pra- 
, Radnicki 

Belgrad ; B : STEAUA BUCU
REȘTI. Juventud Badalona, 
A.S. Villeurbanne. Forst Cantu. 
Steaua va juca la 12 ianuarie 
cu Forst la București. 19 ia
nuarie cu Juventud la Bucu
rești. 26 ianuarie cu Villeur
banne în deplasare. 9 februa
rie cu Forst la Cantu. 16 fe
bruarie cu Juventud la Bada
lona. 23 februarie cu Villeur
banne la București. Primele 
două formații susțin semifina
lele în cruciș. Finala : 29 mar
tie la Palma de Mallorca.

CUPA CUPELOR 
Spartak Leningrad. ! 
ga, Cinzano Milano,

CUPA ..LILIANA RON-
CHETTI" (f) : A : TUS Lever-

CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE

TBILISI, 29 (prin telefon). Ul
tima apariție a echipei noastre 
in turneul din localitate a coin
cis cu . cea 
comportare din toate cîte a avut 
pînă acum. In lupta pentru lo
cul 3, selecționata noastră a fost 
învinsă sever de reprezentativa 
Poloniei care, jucînd cu ambiție, 
a cîștigat cu 28—18 (12—7). în
treaga echipă română s-a pre
zentat cu o pregătire fizică pre
cară, majoritatea componenților 
ei arătîndu-se departe de cerin
țele tehnico-tactice necesare as
tăzi în handbal. Excepție au fă
cut Deacu, Voina, portarul Or
ban si. parțial, Folker. In schimb, 
Drăgăniță, Tase, Grabovschi, Bo- 
roș, Odaie si ceilalți nu au jus
tificat cu nimic prezența într-o 
echipă pe a cărei carte de vi
zită sînt înscrise patru titluri 
mondiale.

Dovadă că așa stau lucrurile o 
constituie și faptul că, după ce 
au condus cu 4—1 (min. 9), 
handbaliștii noștri nu au mai în
scris timp de 11 minute decît un 
singur gol. permițând adversa
rului să egaleze și să se deta
șeze : min. 20 — scor : 5—9 !

mai dezamăgitoare Rezultate din turneul pentru 
locurile 5—8 : iugoslavia — 
U.R.S.S. tineret 33—20 (16—9), 
Spania — R.S.S. Gruzină 29— 
20 (10—10) ; și turneul pen
tru locurile 1—4 : U.R.S.S. — 
R.D.G. 24—21 (12—5), Clasa
ment final : 1. U.R.S.S., 2.
R.D.G., 3. polonia, 4. ROMA
NIA, 5. Spania, 6. Iugoslavia, 
7. R.S.S. Gruzină, 8. U.R.S.S. 
tineret.

Să mai notăm că, în repriza 
secundă, deși au fost timp de 
aproape două minute în supe
rioritate numerică (6 contra 4). 
jucătorii români n-au putut în
scrie nici măcar un gol. Marca
tori : Mironiuc, Drăgăniță, Folker, 
și Grabovschi — cîte 3, Odaie, 
Balcan si Tase cîte 2 pentru 
România, respectiv Klempel 
Brzozowski 
Kuleczka 4. 
zelszki 1.

9,
6. Kaluzinski 5, 

Wilkowski 3. Cses-

Câlin ANTONESCU

DE TENIS DE MASA
ALE SCANDINAVIEI
Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Scandi- 
naviei s-au încheiat în orașul 

. suedez Kristianstad cu disputa
rea finalelor 
duale.

în finala 
bărbați, Kuo 
Chineză) l-a 
(19, 10, 17) pe 
Secretin. în 
Yao-hua 
15, 12, —20. 15) și Secretin — 
Klampar 3—0 (16, 13, 17). Proba 
feminină a fost cîștigată de 
Pak Young Sun (R.P.D. Co
reeană), învingătoare cu 3—1 
(10, 13. —20. 16) in finala sus
ținută cu Shu Shian-yun (R. P. 
Chineză).

Iată rezultatele înregistrate în 
celelalte finale : dublu mascu
lin : Lian Ko-lian, Kuo Yao-hua 
(R. P. Chineză) — Orlovski 
(Cehoslovacia), Gergely (Unga
ria) 3—2 (17, —16. —18. 15. 10) ; 
dublu feminin : Pak Yung ~ 
Kim Chang Ae (R.P.D, 
reeană) — Ke Hsian-ai, 
Hsin-yen (R. P. Chineză) 3—2 
(—18, 13. —16, 18. 10) ; dublu 
mixt : Lian Ko-lian, Ke Hsian- 
ai (R. P. Chineză) — Surbek, 
Palatinus (Iugoslavia) 3—0 (13, 
11. 11).

in probele indivi-

simplu 
(R. P.

Astăzi, in sala Floreasca, meci internațional de handbal

ROMÂNIA - BULGARIA (tineret)

probei de
Yao-hua 
întrecut cu 3—0 
francezul Jacques 
semifinale : Kuo 

Yonyer 3—2 (—14,

Astăzi, cu începere de la ora
18, sala Floreasca va găzdui cea 
de a doua întîlnire amicală din
tre reprezentativele masculine 
de handbal (tineret) ale Româ
niei și Bulgariei. Reamintim că 
în primul joc. desfășurat dumi- 

. nică la 
niei a 
25—22.

Ploiești, echipa Româ- 
obtinut victoria cu

*
La Baia Mare s-a 

duminică un puternic 
internațional, dotat cu 
Minaur". Jucînd excelent, 
chipa clubului organizator

Sun, 
Co- 
Liu

sale. Turul 
va străbate din nou 
Pirinei și munții Alpi, 
etapa Chamonix-Alpe 
cicliștii vor trece prin 

Mont-Blanc.

ram

încheiat 
turneu 
„Cupa 

e- 
a 

cucerit trofeul, terminînd com-

petiția neînvinsă. Iată rezulta
tele obținute de elevii antreno
rului Lascar Pană : 28—20
(13—9) cu Zelezniciar Nis. 32— 
26 (15—13) cu Szpartakus Buda
pesta și 20—18 (12—10) cu
Empor Rostock. Cei mai buni 
jucători ai echipei Minaur au 
fost C. Panțîru și I. Palko. De 
remarcat arbitrajele foarte bune 
prestate de cuplurile C. Căpă- 
țînă — R. Iamandi și M. Marin 
— Șt. Șerban. Clasamentul 
nai al competiției : 1. H.C. 1 
naur 6 p ; 2. Zelezniciar 1 
4 p ; 3, Empor Rostock 2 
4. Szpartakus Budapesta 0 p.

V. SASARANU-coresp.

fi- 
Mi- 
Niș 
p ;

HANDBALIȘTII DE LA DINAMO BRAȘOV 
PE LOCUL 2 LA EBERSWALDE

BERLIN, 29 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de handbal disputat la Ebers
walde (R. D. Germană) s-a în
cheiat
A.S.K. Vorwărts Frankfurt pe 
Oder, care a totalizat 6 puncte. 
Formația română Dinamo Bra-

cu victoria echipei

șov s-a clasat pe locul 2, cu 
4 p, fiind urmată de echipele 

. Chemie Premnitz — 2 p și 
Dynamo Berlin — Op.

în ultimul meci, handbaliștii 
de la Dinamo Brașov au între
cut cu 27—22 (16—11) formația 
Dynamo Berlin.

ARGENTINA - U.R.S.S. 
0-0

Pe stadionul „River Plata11 
din Buenos Aires s-a desfășu
rat întîlnirea amicală din
tre selecționatele Argentinei și 
U.R.S.S. — meci test pentru 
organizatorii turneului final al 
viitoarei ediții a campionatului 
mondial. Partida, arbitrată de 
brazilianul Luis Fa vili Neto, 
s-a încheiat la egalitate : 0—0. 
De menționat că echipa sovie
tică a fost alcătuită numai din 
jucători tineri, debutanți. La 
meci au asistat membrii dele
gației F.I.F.A., prezenți în a- 
ceste zile la Buenos Aires.

• La Havana. în meci tur 
pentru preliminariile campiona
tului mondial, 
Cubei și Haiti 
egalitate: 1—1 
gazdelor a fost 
mon Nunez, iar 
ților a fost marcat de Sanon. 
Partida retur se va disputa, 
la 11 decembrie, la Port au 
Prince (Haiti).

• într-un meci contînd pen
tru campionatul european re
zervat echipelor de tineret, se
lecționata Portugaliei a învins 
cu 2—1 (2—0) formația Luxem
burgului. Partida s-a disputat 
la Esch . sur Alzette și a fost 
urmărită de circa 6 000 de 
tatori.

CAMPIONATE
UNGARIÂ (etapa 16) : 

Eto — Ujpesti Dozsa 
Ferencvăros — Dunaujvăros 
3—1 ; Szeged — Vasas 1—0 ; 
M.T.K. — Diosgyor 1—0 ; Be- 
kesesaba — Zalaegerszeg 2—1 ; 
Salgotarjăn — Haladâs

selecționatele 
au terminat la 

(1—0). Golul 
înscris de Ra- 
punctul oaspe-

spec-

Raba
2—0 ;

4>---X ,
Dorog — Csepel 1—1 ; Tata- 
bânya — Honved 1—2 ; Vldeo-
ton

- iiuuveu i, 
Kaposvâr 1—0. Clasa-

ment : Ferencvăros 26 p ;
2. Ujpesti Dozsa 25 p ; 3. Hon
ved 22 p.

FRANȚA (etapa 16) : Metz —■ 
Nisa 2—2 ; Valenciennes — 
Bordeaux 3—2 ; Troyes — 
Nîmes 3—1 ; Bastia — Reims 
3—2 ; Lille — St. Germain Pa
ris 2—0 ; Nancy — Rennes 3—0; 
Nantes — Laval 4—0 ; St. 
Etienne — Lens 3—0 ; Sochaux 
— Lyon 2-—1 ; Marsilia — An
gers 2—1. Clasament : 1. Bastia 
23 p ; 2. Nantes 23 p ; 3.
Lyon 21 p.

IUGOSLAVIA (etapa 16) : 
Napredak — Celik Zenica 1—1 ; 
Steaua Roșie Belgrad — Rad
nicki Niș 6—2 ; Sloboda Tuzla — 
Buducnost 3—1 ; Vojvodina 
Novi Sad — Olimoia Ljubljana 
1—3 ; Rijeka — Partizan Bel
grad 1—1 ; Borac Banja Luka — 
Velez Mostar 1—1 ; Hajdtik 
Split — O.F.K. Belgrad 3—1 ; 
Dynamo Zagreb — Zelezniciar 
3—1. Clasament : 1. Steaua 
Roșie Belgrad 25 p ; 2. Slo
boda 20 p ; 3. Dynamo 20 o.

GRECIA (etapa 8) : A.E.K — 
Panetolikoș 4—0 ; Aris — A- 
pollon 2—1 ; Panathinaikos — 
Pierikos 2—0 : Panseraikos — 
PAOK 3—3; Kavalla — Panio- 
nios 0—3 ; Olympiakos Pireu — 
Ethnikos 2—0. Clasament : 1.
Olympiakos 16 p ; 2. P.A.O.K. 
13 p ; 3. Panathinaikos 12 o.

SPANIA (etapa 12) : 
Palmas — Atletico Madrid 1—1: 
Santander — Betis 4—3 ; 
Madrid — Elche 5—2 ; Malaga — 
Espanol 1—1 : Salamanca — 
Real Sociedad 1—1 ; Atletico 
Bilbao — Celta Vigo 2—2 ; 
Hercules — Zaragoza 1—1 : Se
villa — Burgos 2—0 ; F. C. 
Barcelona — Valencia 6—1. 
Clasament : 1. F. C. Barcelona 
16 p ; 2. Atletico Madrid 16 p ;
3. Valencia 15 p.
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