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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
examinat, joi dimineața. în 
cadrul unei cuprinzătoare ex
poziții organizate la Complexul 
din Piața Scînteii, soluțiile pre
zentate de specialiști vizînd in
troducerea 
materiale 
ciență in 
gradului 
lucrărilor 
bricatclor 
nizării

unor tehnologii și 
de mai ridicată efi- 
construcții, sporirea 
de industrializare a 

prin folosirea preta
și extinderea meca- 

ridicarca productivității 
muncii, îmbunătățirea funcțio
nalității și aspectului 
social-culturale.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Gheorghe 
Cioară, Ion Dincă, Iosif Uglar, 
Teodor Coman. Vasile Pati- 
lineț, Mihai Marinescu. vice- 
prim-ministru al guvernului, 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
Maxim Berghianu. ministrul a- 
provizionării tehnico-materiale 
și controlului gospodăririi fon
durilor fixe, Vasile Bumbăcea, 
ministrul construcțiilor indus
triale. Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice.

Această analiză aprofundată 
asupra unor probleme esenția
le ale afirmării revoluției teh- 
nico-științifice intr-un sector 
de o deosebită însemnătate 
pentru progresul țării se în
scrie. în chip firesc. în cadrul 
preocupărilor pentru înfăptu
irea în cele mai bune condiții 
a hotărîrilor celui de-al Xț-lea 
Congres, în scopul dezvoltării 
continue a economiei românești 

' si sporirii în ritm înalt a veni
tului 
tate, 
lului 
Noua 
general al partidului cu cadre 
de conducere din toate orga
nismele și instituțiile de re
sort, cu specialiștii din diferite 
domenii care concură la reali
zarea sarcinilor de investiții 
din industrie, agricultură, trans
porturi și social-culturale a 
pus în evidență deopotrivă exis
tența unor însemnate rezerve 
de reducere a cheltuielilor ma
teriale și necesitatea valorifi
cării lor optime pentru crește
rea eficienței activității econo
mice, pentru executarea inte
grală a tuturor obiectivelor de 
dezvoltare economico-socială cu 
consumuri mai reduse și cos-

dotării

național, ridicării neînce- 
pe această bază, a nive- 
de trai al populației, 
întilnire a secretarului

turi de producție mai mici, 
pentru realizarea suplimentară, 
din fondurile astfel economi
site, a unui număr important 
de apartamente, dotări edilita
re și unități economice.

Concluziile acestui dialog vor 
sta la baza unor programe u- 
nitare de acțiune vizînd redu
cerea consumurilor de materia
le și a cheltuielilor de produc
ție din construcții, diminuarea 
volumului de manoperă si a- 
tingerca unui grad mai inalt 
de mecanizare a lucrărilor, 
sporirea productivității muncii 
și a eficientei întregii activi
tăți economice din sectoarele 
supuse analizei.

întreaga expoziție a fost con
cepută de specialiști ca un 
cadru de confruntare de noi 
idei creatoare, într-o sferă de 
cel mai larg interes pentru con
strucția economică și socială. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat această acțiune ca o 
bază bună de realizări ce tre
buie sintetizate intr-un program 
unic, cu 
aplicare, 
imperios 
imediată 
mecanizare a lucrărilor pe șan
tiere, ca si a unui program de 
sporire a productivității muncii 
în activitatea de construcții. 
Mai cu seamă în acest dome
niu — a apreciat secretarul 
general al partidului — trebuie 
să obținem o mare reducere a 
duratei construcțiilor, o creș
tere de cîteva ori a productivi
tății fizice, nu numai valorice, 
ca să ne putem compara cu 
indicatorii atinși în țările a- 
vansate economic.

Adresind factorilor de răs
pundere din ministere, proiec- 
tanților, arhitecților, construc
torilor, îndemnul de a-și con
centra în continuare eforturile 
și puterea de creație pentru 
sporirea gradului de industria
lizare a lucrărilor pe șantiere, 
pentru elaborarea unor soluții 
constructive și tehnologii me
reu noi, mai eficiente, mai mo
derne. pentru reducerea consu
murilor si introducerea de ma
teriale cu însușiri superioare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat că analiza acestei pro
blematici majore va continua 
sistematic, pentru îndeplinirea 
in cele mai bune condiții a 
amplului program de investiții 
economico-sociale prevăzute de 
cincinalul revoluției tehnicor 
științifice.

termene concrete de 
Este, de asemenea, 

necesară elaborarea 
a unui program de

I
I
I

Duminică, in Bucegi,
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DEBUT AL SPORTURILOR DE IARNĂ
ÎN NOUL CICLU OLIMPIC!

îndeplinirea integrală a planurilor
I continuă, responsabilă pot conduce

I
muncă, o activitate
performanțele dorite

I
I
I

I
I
I
I

unui nouIată-nc în preajma 
sezon competițional al sportu
rilor de iarnă. încercînd să ve
dem ceea ce s-a realizat, in 
acest domeniu, în anul care a 
trecut, trebuie să spunem că 
nu prea avem motive de satis
facție. Participarea sportivilor 
români la J.O. de iarnă a fost 
simbolică : boberii noștri au ob
ținut un 
cursa de 
aveau de 
zări, nu 
fel ca și 
alpine. Ediția trecută a Jocu
rilor Balcanice de schi 
chciat pentru sportivii 
fără nici o medalie 
Acest succint bilanț a 
țumit evident factorii 
pundere, iar federația 
cialitate a luat măsuri ferme 
pentru îndreptarea acestor stări 
de lucruri. Noul sezon, care va 
lua startul duminică. în Bucegi, 
cu o cursă de slalom pe Valea 
Dorului și cu probe de fond la

Arsă. va Însemna deschi- 
oficială a ,,curselor de 

pentru sporturile

nesatisfăcător loc 8 in 
4. iar biatloniștii, care 
confirmat unele reali- 
au dat satisfacție, la 
schiorii de la probele

Piatra 
derea 
reabilitare" 
de iarnă.

Din acest punct de vedere pla
nurile întocmite de specialiștii 
federației de schi-bob sînt 
ample și îndeplinirea lor poate 
ajuta la scoaterea din impas a 
ramurilor de sport de care ne 
ocupăm și care sînt îndrăgite de 
un mare număr de elevi și stu- 
denți. de numeroși oameni ai 
muncii din țara noastră.

Biatlonul, sport în care s-au 
realizat citeva rezultate nota
bile, cu cîțiva ani în urmă, în
cearcă acum să revină în prim- 
planul competițiilor de amploa
re, in care reprezentarea Româ
niei să fie pe măsura condiți
ilor de pregătire asigurate. Din 
..vechea gardă" a mai rămas în 
Iotul țării doar Gheorghe Gîr- 
niță. Alături de el au fost pro
movați o serie de tineri care 
se anunță ca certe speranțe și 
care au început un minuțios 
program de pregătire sub Îndru
marea antrenorilor Virgil Teo
dorescu și Gheorghe Vilmoș. 
Printre aceștia : Gheorghe Băje- 
naru, Cornel Potroanchin, 
Gheorghe Kereszi ș.a.

In probele alpine baza o con
stituie tineretul. în lot se află 
Ioan Cavași. Alexandru Manta, 
Csaba Portik, alături de care 
se pregătesc, cu deosebită a- 
tenție, o serie de juniori din 
care se remarcă : Aurel Albert, 
Carol Adorian, Dorin Dinu, Da
niela Uncrop. Antrenori : Do
rin Munteanu, Mihai Sulică și 
Liviu Predeleanu.

Bobul, cu puțini ani în urmă 
un sport care ne-a adus multe 
satisfacții, se străduiește să 
iasă din impas. Măsurile adop-

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

Meciurile de hochei cu echipa Iugoslaviei

TESTĂRI
Meciurile de marți și miercuri 

cu redutabila selecționată a 
Iugoslaviei au constituit pentru 
hocheiștii români momentul de 
start în cel mai dificil sezon 
internațional, la capătul căruia 
îi așteaptă participarea la gru
pa „A" a Campionatului mon
dial (Viena, 21 aprilie — 8 mai 
1977).

Privite prin această prismă, 
cele două partide au 
credem, revelatoare în ceea

s-a în- 
români 

de aur. 
nemul- 

de răs- 
de spe-

UTILE LA STARTUL
UNUI SEZON GREU

dar și ca-
mo-

privește acumulările 
rențele existente in acest 
ment la nivelul celor mai buni 
jucători de hochei din țara 
noastră.

La capitolul acumulărilor, am 
înscris — in primul rînd — re
marcabilul progres realizat pe 
planul imbunătățirii potenția-

lului fizic al lotului. Semnifica
tiv în acest sens ni se pare că, 
atit in prima cit, mai ales, in 
cea de a doua întilnire, 
noastră, deși condusă, a 
totuși suficiente resurse 
pentru a lupta cu succes 
derea obținerii victoriei, care i-a 
surîs și în partida a doua (4—4) 
dar pe care a... scăpat-o prin
tre degete. Dealtfel, în cele 120 
de minute de joc, de marți și 
miercuri, hocheiștii români au 
avut în majoritatea timpului 
inițiativa, reușind lungi momen
te de presing și menținind un 
ritm ridicat pe tot parcursul 
celor două confruntări. Ținînd 
seama de acest lucru, ar fi fost 
de așteptat ca selecționata noas
tră să se impună mai autori
tar, înscriindu-și în palmares, 
ca și anul trecut (in deplasa
re !), două victorii.

Dar. după cum s-a văzut, nu 
este de ajuns să patinezi mai 
mult și mai repede pentru a te 
impune. Mai sînt necesare și 
multe alte elemente, care — 
deocamdată, cel puțin — lip-

echipa 
avut 

fizice 
în ve-

SPORTIVII, EXEMPLE DE MUNCĂ,
DISCIPLINA Șl COMPORTARE

Din orientările și măsurile stabilite, recent, de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., care a examinat principalele pro
bleme ale planului de dezvoltare a mișcării sportive pe următorii 

5 ani, se desprinde — pentru întregul activ, pentru toți factorii cu 
atribuții — și sarcina creșterii continue a preocupărilor pentru 
formarea și educarea sportivilor, a cadrelor de specialitate, pentru 
promovarea și afirmarea plenară a normelor eticii și echității so
cialiste in viața sportivă a țării.

Pentru a se vedea cum se realizează practic acest însemnat 
obiectiv, am întreprins, în ultimele zile, un raid la principalele 
unități sportive din municipiul 
constatările noastre.

Ploiești. Iată, pe scurt cîteva din

Eduard Pană deschide seria celor patru goluri ale echipei române, 
din meciul de miercuri seară (4—4)

Foto : N. DRAGOȘ

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag 2—3)

începem dezbaterea la C. S. 
Petrolul. Purtăm o discuție cu 
Ion Brujban — președinte. Ion 
Teodorescu — vicepreședinte și 
Dan Pândele — metodist. Ci
tim aici un plan, minuțios al
cătuit, care urmărește in prin
cipal educarea sportivilor. O- 
biective ale acestuia : 
parea la invățămîntul 
vizitarea obiectivelor 
mice, organizarea unor 
monstrații sportive. conferințe 
în care să se explice sportivi
lor eforturile ce se fac pentru 
pregătirea lor. obligativitatea 
obținerii unor rezultate bune la 
învățătură, ținută vestimentară 
adecvată. comportare irepro
șabilă în societate ș.a. O con
statare. Obiectivele nu au ră
mas doar pe hirtie. Cei de la 

comportare 
— Valeria 

Georgescu
Constantin

partici- 
politic, 
econo- 

de-

C.S. Petrolul au o 
frumoasă, tinerii
Vlășceanu. Mihaela 
(înot). Mariana 
(gimnastică). Adrian Negulescu 
(șah), Nicolae Rotaru (haltere) 
— sînt si fruntași la învăță
tură, diversele deplasări au 
fost folosite și pentru vizitarea 
acvariului de la Constanta, a 
muzeului Briikental din Sibiu 
și multe altele. La plecare 
se arată și două scrisori 
mulțumire primite 
C.A.P. Păulești 
conserve Văleni, 
clubului Petrolul 
această toamnă.
harnici, la strîngerea recoltei 
de legume, struguri și porumb.

ni 
de 
la 
de

de 
și Fabrica 
unde sportivii 
au lucrat in 
fiind foarte

Tot aici am aflat. însă, „o 
istorie* 1 din secția de lupte 
greco-romane : în urmă cu cîți- 
va ani, antrenorul Ion Radu lu
cra cu doi tineri — Ion Dumi- 
trache și Atila Szabo — ambii 
juniori cu frumoase perspective. 
Speranțele au fost îndreptățite, 
dovadă că unul din ei — I. Du- 
mitrache — mai mare decît co
legul său cu 3 ani, a devenit 
în 1973 vicecampion al țării la 
juniori I. Antrenorul a continu
at lucrul cu amîndoi, numai că 
unul din ei, chiar vicecampio- 
nul amintit a început să nu se 
mai pregătească cu aceeași se
riozitate. A devenit ingîmfat, a 
prins drag de țigară, a neglijat 
pregătirea. A. Szabo, în schimb, 
a lucrat conștiincios, urmînd 
indicațiile primite și pînă la ur
mă, la sală, în cadrul antrena
mentelor. îl învingea pe Dumi- 
trache. Clasamentul republican 
al campionatului din 1976, a 
arătat că aceste victorii nu e- 
rau întîmplătoare. La sfîrșitul 
întrecerilor. Atila Szabo, de 17 
ani. a devenit campion republi
can, în timp ce Ion Dumitrache 
a ocupat doar locul... 6.

★
Ne aflăm la Comisia jude

țeană de fotbal. Instructo
rul Aurel Vasilescu ne pune 
In față ultima hotărîre a co
misiei de disciplină. Radu Va-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)



SPORTIVII, EXEMPLE DE MUNCA
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sile de la Feromail a fost ex
clus din viata sportivă fiindcă 
s-a hotărît să 
re-1 eliminase

bată arbitrul ca
de ne teren.

★
Ploiești este oA.S. Voința

asociație puternică cu rezultate 
bune atît în sportul de masă 
cît și in sportul de perfor
manță. Secretarul acesteia. Ion 
Cruceru, ne povestește puțin 
jenat, de ultima măsură pe 
care asociația a fost nevoită să 
o ia: desfacerea contractului de 
muncă antrenorului de box 
Gheorghe Răileanu. 
din lipsa unor 
muncă datorită 
mari în munca 
perficialitate în 
„Scrieți, ne roagă
pentru a nu se crede că Ia noi 
avem doar astfel de antrenori, 
de Vasile Ionescu, instructor dc 
ciclism. Despre el poți spune 
că are... tot ce se cere unui 
antrenor. Este serios, știe să-și 
aleagă copiii, tinerii, apoi lu
crează bine cu ei. Are si rezul
tate. El I-a crescut pe actualul 
ciclist fruntaș Ion Dulgheru. el 
îi formează pe juniorii Cornel 
Niculae, Florin Naghy ș.a."

★
Popas la Școala sportivă din 

Ploiești. Directorul

Aceasta 
rezultate în 
unor carențe 

educativă, su- 
activitatea sa. 

I. Cruceru,

Nu-i de mirare atunci că 
sportivi fruntași ai școlii sînt 
și foarte buni la învățătură. 
Exemple : Lavinia Vișan, Ceci
lia Roșu, Petre Vioreanu. Flo
rin Vișan. Elena Chiriță ș.a.

★
Intilnire plăcută cu Mircea 

Dridea, președintele Clubului 
F.C. Petrolul; „La noi, ne spu
ne interlocutorul, este un cli
mat de muncă remarcabil, ins
taurat, evident, în principal de 
antrenorul Valentin Stănescu. 
La noi nimeni nu este vedetă, 
angajamentul la efort fiind o 
obligație a tuturor. Disciplină, 
intransigență în această di
recție și rezultatele de pînă 
acum sînt bune. Ne preocupăm 
de lărgirea orizontului cultural, 
politic al jucătorilor prin con
ferințe instructive, vizite 
puncte de interes turistic 
localitățile unde ne deplasăm, 
prin îndrumarea lor spre 
vățătură. In 
tru studenți

S AU AFIRMAT
acoperit din 

_ desfășurat un
internațional de înot 

copiilor

la 
in

in- 
pa-prezent avem 

la I.E.F.S.".
★

diverse. ilustrîndAspecte 
fiecare, interesul ce se acordă 
în județul Prahova muncii 
educare a sportivilor.

de

TRIUMFUL SI CELE CE5

Di__ ___ 1 Ion Smîdu,
secretarul Mircea Cojocaru ne 
spun că. în munca lor. n-au 
probleme deosebite de educa
ție. Și toate acestea fiindcă : 
nu se primesc în școală de
cît sportivi buni la învățătură, 
disciplinați : în timpul anului 
sînt ținuți „din scurt" atît la 
antrenament cît și la scoală ; 
discuțiile cu părinții au deve
nit o practică permanentă.

„CUPA
Aflat 

cursul 
pice, dotat cu trofeul 
U.N.C.A.P.", a stîrnit un deo
sebit interes în rîndurile ama
torilor acestui sport, primele 
întreceri reunind numeroși ti
neri și vînstnici. Recent, peste 
500 de jucători și jucătoare, 
calificați în faza județeană, 
și-au desemnat reprezentanții 
în finala pe țară, care va în
cepe mîine pe arena cu patru 
piste „Confecția” din Focșani.

La actul final al acestei popu
lare competiții participă spor
tivi din toate județele țării. In 
program figurează confruntări 
individuale și pe perechi mixte, 
la proba de 100 bile.

la prima ediție, con- 
național sătesc de po- 

„Cupa

în bazinul (50 m) 
Magdeburg s-a 
concurs 
rezervat copiilor născuți in 
1963 (și mai tineri) la care au 
participat sportivi din Româ
nia (4 înotători). Polonia. Sue
dia și R. D. Germană. Repre
zentanții țării noastre au avut 
o frumoasă comportare reali- 
zînd 5 victorii și tot atîtea re
corduri naționale. Iată 
rezultate : 100 m delfin 
Benczik (Suedia) 65,1 ; 
Ținea (România) 66,6 : 
spate (f) : 1. V. Rossberg 
(R.D.G.) 2:33,8, ...7. E. Kugliș 
(România) 2:38,5 — rec. fete 
cate? B : 200 m bras (b) : 1. 
Cr.

m liber 
61,0 ; 2.

lut)
ed.) 
bras (f) : 1.
2. C. Seidl

(Su

cîteva
(b) : 1.

2. D.
200 m

B : _ ...
Banu (România) 2:52.2 :

M. Richter i
100 m bras (f) :
vesson
C. Seidl

2.
2:55.1 ; 

A. Tuf-
' 2.

(R.D.G.) 
.“ 1.

(Sued.) 1:19,5 ;
(România) 1:22,5 

rec. fete categ. B ; 100 m spa
te (b) : 1. D. Ținea 67,1 : 2. Cr. 
Banu 68,6 ; 100 m bras (b) : 
D. Ținea 1:19,7 ; 2. Cr. Banu 
1:19,9 ; 200 m spate (b) : 1. D. 
Ținea 2:22.8, ...3. Cr. Banu 2:29,5;

25 
pe 
in

1.

DEBUT AL SPORTURILOR DE IARNA
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tate ne îndreptățesc să sperăm 
în reușită. Prof. Ion Matei, an
trenorul federal pentru bob și 
sanie, are mari intenții, iar 
planul de muncă alcătuit vizea
ză obiective importante. Selec
ția pentru boberi a fost foarte 
riguroasă, unii dintre atleții 
noștri fruntași optînd pentru a- 
ceastă ramură. Ca piloți au fost 
menținuți Dragoș Panaitescu, 
Nicolae Stavarache, Mihai Secui 
și Dumitru Pascu, iar printre 
împingători se află Gheorghe 
Lixandru, Paul Neagu. Mihai 
Nicolau, Alexandru Mitrofan. 
Viorel Munteanu, Ion Steață ș.a. 
De pregătirea acestora răspund 
antrenorii Ion Panțuru și Du
mitru Focșeneanu.

Sania, sport relativ nou pe 
meleagurile noastre, și-a propus 
obiective importante pe care 
speră să le realizeze printr-o 
muncă susținută a antrenorului 
Ion Galescu, care a pornit la 
drum cu un mănunchi de tineri 
talentați cum sînt Iacob Ispas, 
Victor Anghel, Ion Batista, 
Gheorghe Scridon, Tatiana 
jocaru, Elena Stan. Maria 
ioru, Erika Fulleky ș.a.

Alergarea pe schiuri a 
una din ramurile cele mai 
ticate, pentru lipsă de perfor
manțe. Acum a fost alcătuit un 
lot — excusiv — din tineri, care

supuși unui antrenament intens, 
bine întocmit, să poată obține 
rezultate bune. Antrenorii 
Gheorghe Piștea. Iosif Olteanu, 
și Constantin Arghiropol lucrea
ză cu un lot de 25 de sportivi 
și sportive, din care speră să 
apară performeri de bună va
loare : Ion Cimpoia, Dumitra 
Crivăț, Ion Rusu, Moise Pelin, 
Elena Lagusis, Elena Tonta, 
Gabriela Mihalcea, Piroșca Abos 
etc.

Pregătirile vizează prezenta
rea cit mai bună a sportului 
românesc la J.O. de iarnă din 
anul 1980. Pînă atunci, etapele 
intermediare, prezența Ia com
petițiile internaționale și inter
ne, trebuie să constituie prile
juri de afirmare a ramurilor 
din sporturile de iarnă. Măsu
rile adoptate, munca perseve
rentă, în perspectivă, ne fac să 
credem că rezultatele de pres
tigiu nu vor întîrzia să apară.

(b) ; 1. Borg 
Ținea 61,0 : 200 m 
Tufvesson 2:52,5 ;

2:57,5 — rec. fete 
categ. B ; 100 m spate (f) : 1.
P. Riedel (R.D.G.) 1:12,9, ...3.
E. Kugliș 1:14,2 — rec. fete ca
teg. B ; 200 m mixt (b) : 1. 
Ținea 2:23,6 — rec. băieți ca
teg. A ; 2. Cr. Banu 2:32.2.

• întrecerile din acest an ale 
„Cupei speranțelor" se vor des
fășura la Ploiești (bazin de 50 
m) intre 19 și 22 decembrie. în 
aceleași zile ește programat și 
concursul de verificare a înotă
torilor din loturile reprezen
tative.

• La Reșița, in bazin de 
m : Valeriu Buzatu 17:35,0 
1500 m liber ; la Ploiești,
bazin de 50 m : Irinel pănu- 
lcscu 2:57,6 pe 200 m bras.

• Două grupuri de înotători 
români participă in aceste zile 
la o serie de concursuri inter
naționale in Cehoslovacia. Pri
mul este alcătuit din M. Costea, 
C. Bunaciu, D. Georgescu. A. 
Groza. M. Vasiliade si L Mi- 
clăuș, iar cel de al doilea din 
I. Luca, V. Dragomir. C. Ho- 
țescu, I. Sveț, K. Szerzo. V. 
Vlăsceanu, A. Horvat. M. Va
sile și P. Ciomirtan. Ei vor 
lua startul la Brno (10 decem
brie), Gotwaldow 
cembrie) și Praga 
cembrie).

(11—12
(14—15
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LA ORADEA
9 (prin letci on), 
amical de polo,într-un meci 

selecționata orașului Oradea a 
terminat la egalitate cu repre
zentativa R.S.S. Ucrainene : 
8—8 (2—2, 3—2. 1—2, 2—2). Au 
înscris : Costreș 4, Garofeanu 
2, Racz, Fejer, respectiv Sara- 
pov 3, Voitovici 2, Bondarenko 
2, Barkalov. In două meciuri 

selecționata ucrai- 
întrecut formația Cri- 

7—4 (1—1, 1—2, 3—1, 
8—7 (4—1. 3—2, 1—1,

Foarte voiosul film con
sacrat Nadiei Comăneci — 
și, spre binele filmului și al 
adevărului, nu numai ei — 
ne incită la unele întrebări 
serioase și severe. Voioșia nu 
trebuie să ne afecteze ome
nia. Iar omenia nu e doar 
un sentiment generos, cald, 
atotințelegător, ci și o capa
citate de a gindi lucid, rece 
și încordat asupra unor fe
nomene ' plăcute și îneîntă- 
toare.

Filmul avea meritul incon
testabil de a da unui public 
mult mai larg decît cel din 
țara noastră o imagine fe
erică despre școala 
nastică românească 
și locurile de pe 
care ea s-a înălțat, 
entuziasmant, în o- 
chii lumii întregi. 
Comentatorul, 
băiat extrem 
simpatic, chema 
mea întreagă, 
verybody, „să 
nă să vadă un mi
racol”... Chiar așa.
ra ținea de cintecele și dan
surile „Vrăjitorului din Oz". 
Ideea frumoasă a scenariu
lui era sugerarea unei gene
rale copilăriri ; toți erau 
„contaminați” de plăcerea 
jocului. Nadia — atît de se
rioasă in multe scene ale 
vieții ei — ridea și, mai ales, 
se juca. Ca-n marile specta
cole, toată lumea cinta, dan
sa și ridea, și aceste trei 
verbe se sintetizau intr-o 
perpetuă joacă a copiilor. 
Erau nenumărate prim-pla- 
nuri de copii — unul mai 
nostim decît altul, șmecheri, 
dulci, 
popor de copii cum nu se 
poate

rie gim-

plivitului, 
sețile ei 
ale poezi 
fale. Inc 
post-olim 
și severă 
aceea a 
care se t 
noastră d 
de Njtdic 
dora Un 
„izbucni' 
1980 ? In 
prematur 
tă. Dar, 
in ce mi 
dineul oi 
in adine 
talia cel

Co- 
Ma-

fost 
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O JUCĂRIE — MULTE BUCURII

MAI MULTE JUCĂRII — O LUME în care copi
lăria este... la ea acasă I

Lumea jucăriilor, vecină cu lumea basmelor, 
stimulează imaginația și fantezia copiilor. Pen
tru ei, în LUNA CADOURILOR — luna ma
rilor bucurii, magazinele comerțului de stat vă 
oferă ocazia să... măriți numărul „personajelor" 
care alcătuiesc minunata lume a jucăriilor : ie
puri, urși, căței, elefanți, pisici, mașinuțe, truse 
pentru gospodărie, jocuri distractive și de în- 
deminare, jocuri tehnice și de construcții etc.

Prețurile sînt deosebit de avantajoase : între 
10 și 90 lei.

O jucărie — multe bucurii în luna marilor 
bucurii !

un 
de 
lu- 
e- 

vi-

Atmosfe-

pansivi, superbi. Un

ad- 
„Contextul" 
chiar cu

Barkalov. 
anterioare 
neană a 
șui cu 
2—0) și 
0—3).
I. GHIȘA coresp. județean

DIN TOA TE SPORTURILE
RDY A-SM. CUGIR

B)u 33—22. |n 
iembrie" din Cugir a 
tîlnirea amicală de box 
din localitate (antrenor 
și I.P.A. Sibiu (antrenor D. Negrea). 
Gazdele au cîștigat cu 33—22. 
« „CUPA SINDICATELOR DOLJENE”. 
In cinstea Centenarului independen
ței României, zilele trecute a avut loc 
la Craiova o interesantă manifestare 
pugilistică Io care au participat spor
tivi de la Metalul București. U. M. 
Timișoara, Rapid București și Electro- 
putere Craiova. Trofeul pus în joc a 
revenit boxerilor de la 
rești.
HA1TPRF ÎN SALA Casei de cui- n/ALicixi- turâ dîn Bistrlța s<l 
desfășurat întîln-irea 
de juniori dintre echipele 
ria și M.L.K.S. Koscierzyano (Po
lonia) , care a fost ciștigată de local
nici cu 7—1. Marius Schon (cat. pa
nă) a ridicat, la total, 217,5 kg, Au
gustin Hodoroagă, în afară de con
curs, La cat. semlmijlocie a totalizat 
252,5 kc.
MANhRAI reprezentativa mas- TIMIVMDML CUUNA DE TINERET 
a României susține astăzi, la Ploiești, 
prima dintre cele două partide ami
cale cu selecționata similară a R.S.S. 
Bielorusă. Jocul este programat in 
sala Victoria, de la ora 18 a AN
TRENORUL TIMIȘOREAN Tibeniu Sfer- 
cociu șî-a sărbătorit, zilele trecute, 25 
de ani de activitate în slujba hand-’ 
balului. Din mina acestui apreciat

— I.P.A. Sl- 
sola „7 No- 
avut loc în- 

dintre A.S.M. 
C. Stă-nescu)

Metalul Bucu-

Bistrița s-a 
internațională 

Glo-

* S-A ÎNCHEIAT prima eta
pă a „Festivalului șahist tele- 
ormănean", competiție organi
zată de c.J.E.F.S. Teleorman, 
la care au participat 27 de e- 
chipe formate din cite 10 șa
hiști (7 seniori, două senioare 
și um junior). Sîmbătă și du
minică va avea loc faza jude
țeană, i>ar echipa oîștigătoare 
se va confrunta cu reprezen
tativele județelor Ilfov și Brăi
la. • LA BRAȘOV, în rîndu
rile elevilor se manifestă un 
interes deosebit pentru scrimă. 
La un recent concurs organi
zat de Școala generală nr. 3 
au participat reprezentante ale 
școlilor generale nr. 6. 15 și 
19 (eleve între 12—14 ani). Pe 
primele trei locuri s-au situat: 
Rodica Moise (Șc. gen. 3). Da
niela Cabas (Șc. gen. 19) și 
Monica Kloos (Șc. gen. 3), cu 
cîte trei victorii, e 24 DE JU
CĂTORI DE TENIS din Ro
man au luat parte la „Cupa 
de toamnă" organizată de A.S. 
Viitorul Roman. La simplu, a 
cîștigat ion Păduran și tot el, 
împreună cu C. Cramer la du
blu, ambii de la A.S. Viitorul. 
A COMISIA JUDEȚEANĂ DE 
VOLEI Dîmbovița a organizat 
la Găești „Cupa Independen
ței" cu participarea a nouă 
formații. La băieți a cîștigat 
Dinamo Tîrgoviște, Iar la fete

tehnician, harnic și pasionat, a-u ie
șit de-a lungul ani-lor numeroase 
handbaliste de valoa-re. In prezent, 
prof. Tiberiu Sfercoci-u activează la 
Șc. sp. Universitatea Timișoara, echi
pa sa de junioare întrecînd recent, 
în-tr-un joc demonstrativ, organizat în 
cinstea antrenorului, formația de ju- 

sp. Sibiu, cu 15—10.
SALA DINAMO DIN 
CAPITALĂ găzduiește 
întrecerile unui turneu

__ antrenorului, 
nioare a Șc.

LUPTE
azi și mîine 
internațional de greco-romane la care 
participă echipele cluburilor Spor 
Club Istanbul, Dynamo Luchenvald 
(R.D.G.) și Dinamo București. Con 
cursul se desfășoară între orele 10 și 
14. Cu acest prilej vot evolua și cîțiva 
dintre cei mai valoroși sportivi ai 
țării noastre, între care îi amintim 
pe Nicu Gingă, Nicolae Horinceanu, 
Ion Păun, Gheorghe Ciobota u. Ion 
Enache, Victor Dolipschi etc.
POÎ O CURSURILE DE RECICLA-

RE a antrenorilor, care ur- 
desfășoa>re în Capitală 

decembrie au fost a- 
perioada 7—13 februa-

mau să se 
între 13 și 19 
minate pentru 
rie 1977.

VOLEI I.E.F.S. — RAPID, der- 
byul ultimei ©tape din 

cadrul turneului Diviziei A de volei 
(feminin) se va desfășu-ra astăzi, ora 
18, în sala Floreasca, deoarece du
minică Rapid susține primul meci din 
actuala ediție a Cupei cupelor, în- 
tilnind în sala Floreasca (ora 11) pe 
Panathinaikos Alena.

Școala sportivă Tîrgoviște. E- 
chipele din Găești — Chimia 
la băieți și Liceul 2 la fete — 
s-au clasat pe locurile secun
de. a IN CADRUL consiliului 
asociațiilor sportive din con
strucții București popicele se 
bucură de o mare popularita
te. Constructorii au. la dlspo-

ziție patru arene acoperite și 
trei piste in aer liber. Ei par
ticipă la campionatul munici
pal (6 echipe la „onoare" și 
„promoție"). la cel de sector 
și la o competiție a asociațiilor 
<16 formații), a PROPAGAN
DA SPORTIVA, popularizarea 
competițiilor lasă de dorit în 
municipiul Galați. De pildă, 
recent, un campionat republi
can de haltere n-a fost anun
țat în public decît pe un afiș 
la Sala sporturilor. • NUME
ROȘI TINERI din Marghita 
(jud. Bihor) au început tradi
ționalele întreceri dotate cu 
„Cupa 30 Decembrie". Primii

mai „reușiți' 
jectivul etern... 
acesta pueril, 
„stas“-urile sale imagistice, 
mi s-a părut lumina cea mai 
propice in care plutea fil
mul.

Dar, strict sportiv vorbind, 
noi știm că nici o „viață 
sportivă" nu-i doar o feerie, 
un basm, o călătorie in țara 
„Vrăjitorului din Oz”, con
duși de un leu blind sau de 
un telecomentator vesel ne
voie mare, neșovăitor in caz 
de tumbe, rumbe și alte mici 
drăgălășenii, bine exersate. 
Nu. Chiar și după carnavalul 
de la Rio, vine vremea zo
rilor reci, trudnici și proza
ici. Viața — inclusiv cea 
sportivă — conține proza ei, 
proza muncii, a aratului, a

extraord 
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MECIURILE DE HOCHEI CU ECHI
(Urmare din pag. 1)

formației 
insuficient 
ce îngrijo- 

este că, 
lor de la 

ju- 
su- 

ma- 
în 

pa
să

sesc din arsenalul 
noastre, sau sînt 
puse la punct. Ceea 
rează în acest sens 
vizavi de adversarii
începutul acestei săptămîni 
cătorii români au dovedit 
părătoare stîngăcii tehnice, 
nifestîrid uneori dificultăți 
preluarea, conducerea și în 
sarea pucului. Mai trebuie
adăugăm că finalizările acțiuni
lor ofensive au intrat greu în 
activul echipei române și din 
cauza folosirii cu precădere a 
arhaicului „șut-golf“, ceea ce a 
dat posibilitatea oaspeților să 
blocheze cu crosa sau cu cor
pul șuturile hocheiștilor noștri. 
Desigur, ar mai fi și alte lu
cruri de subliniat la capitolul 
tehnic. Avem convingerea, însă, 
că antrenorii Șt. Ionescu și I.

au luat startul șahiștii și ju
cătorii de ping-pong. • LA 
A.S. UNIREA TRICOLOR 
BRAlLA au fost organizate 
primele întreceri ale ediției de 
iarnă a „Cupei tineretului" te 
nivelul grupelor sindicale. 
Peste 500 de oarticipanți s-au 
întrecut la șah și tenis de ma
să. A IN CAMPIONATUL de 
fotbal al asociației sportive 
C.P.B.. care funcționează pe 
lingă Combinatul Casa Scînteii 
din capitală, s-au terminat în
trecerile tradiționalului cam
pionat de fotbal, la care și-au 
măsurat forțele II echipe. Lo
cui I a revenit secției Meca
nică, Iar pe locurile 2—3 s-au 
clasat : Rotativa ziare șl Di
recția de expediere a presei. 
a LA UN CONCURS de selec
ție organizat de C.J.E.F.S. Il
fov au fost depistați cîțiva ti
neri talentați. care au și fost 
cooptați în lotul județean. 
Printre viitorii at.leți d” per
formanță ai iudețului Ilfov se 
află Anca Jianu. Constantin 
Bichir (Giurgiu). Marin Preda 
(Călugăreni), Cornel Tu.leș 
(Clorogîrla).

CORESPONDENȚI : M. Bi
zon, C. Gruia. IVI. Chiriac, M. 
Avant, N. ștefan, T. Siriopol, 
A. Pașcalău, N. Costin. N. To- 
kacek și D. Moraru-Slivna.
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SURPRIZE MAI MARI SAU MAI MICI, 
DAR... SURPRIZE
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l-a disputat la
Jivan (căzut). Foto: S. BAKCSY

Vn nou atac la poarta arădenilor. O. Ionescu in luptă cu Kukla 
și Gaspar (14), sub privirile lui

în 
în 
a-

mai 
urt 

laica 
ă la 
>ărut

Etapa „16”-imilor „Cupei 
României" (disputată pe tere
nuri grele, pe alocuri desfun
date). veritabil test al pregă
tirii echipelor în finalul sezo
nului de toamnă, a respectat 
tradiția, oferindu-ne, ca și în 
alte împrejurări, cîteva surpri
ze, unele chiar de proporții. 
Este adevărat că surprizele au 
constituit întotdeauna „sarea și 
piperul” competiției nr. 2 a fot
balului nostru, că dorința de 
afirmare echipelor mici a
subminat o dată raportul
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real al valorilor colective. Și 
totuși, ne vine greu a accepta, 
fără nici un semn al mirării, 
înfrîngeri ca acelea ale Politeh
nicii Iași (egala U.T.A.-ei, la 
Arad, duminica trecută), în fața 
anonimei divizionare C bucu- 
reștene Automecanica, sau a 
Politehnicii Timișoara în fața 
Minerului Motru, la numai 3 
zile după victoria, fără dubii, 
obținută de timișoreni asupra 
campioanei. Steaua. Explica
țiile unor asemenea rezultate 
nu pot neglija, desigur, replica 
viguroasă și eforturile lăudabi
le ale învingătorilor. în ace
lași timp, însă, va trebui să 
remarcăm — și cu acest prilej 
— că multe din așa-zisele mari 
surprize ale „Cupei" se justifi
că, dacă se poate spune astfel, 
prin atitudinea de superficiali
tate în joc și desconsiderare a 
adversarului manifestată de 
componenții echipelor de cate
gorie superioară. Această re
marcă este valabilă, într-o oa-

I ȘEBINIA COLEGIULUI CINIBAl AL ANTRENORILOR
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■e a echi- 
ir... greul

I
I

si urmea- 
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iuedia și 
luna ia- 
vată inte- 
tern.
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Ieri a avut loc ședința Cole
giului central al antrenorilor, 
prezidată de Ștefan Covaci, în 
cadrul căreia au fost prezentate 
și discutate indicațiile tehnico- 
metodice ale F.R.F. privind ac
tivitatea de performanță viitoa
re a echipelor divizionare A 
și B, precum și aceea la nive
lul eșalonului de juniori. Cu 
acest prilej, s-a stabilit ca pe
rioada pregătitoare de iarnă, în 
vederea sezonului competițional 
din primăvara anului viitor, să 
înceapă la data de 7 ianuarie

LNOSPORT INFORMEAZĂ
i, ULTIMA 
PRONOEX- 
[ AN

ul acestei 
icială Pro- 
xnților cîș- 
fond spe-

Tragerea Loto de astăzi, are loc 
la București, in sala Clubului Fi- 
nan-țe-Bănci. din str. Doamnei nr. 
2 cu începere de la ora 17.45. Pa
noul cu rezultate va fj transmis 
prin televiziune în jurul ore 21.40.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 3 DECEMBRIE 1976

■agerea se 
tă listă de 
me Dacia 
excursii în 
icll și Tur
in frumoa-
Sinaia și 

li variabile

3,15
3 :

extrag 31
■eri și pe 3

e pe 24 de

leide 15 
ragerile.
1 multe va- 
e de dștig.

Extragerea I : cat 2 : 
riante a 14.514 lei ; cat. 
a 3.763 lei ; cat. 4 : 13,15 a 3.477 
lei ; cat. 5 : 68,80 a 665 lei ; cat. 
6: 129,55 a 353 lei.

Report categoria I : 167.674 lei.
Extragerea a n-a : cat. A : 1 

variantă 10% — autoturism Dacia 
1300 ; cat. B : 6 variante 10% a 
6.970 lei ; cat. C : 1 variantă 50% 
a 5.729 lei, 5 variante 25% a 2.864 
lei si 19 variante 10% a 1-146 lei; 
cat D : 21,20 a 1.973 lei; cat. E: 
50,30 a 831 lei ; eat F : 124,05 a 
337 lei; cat. X: 1.424,95 a 100 lei.

Report categoria A: 24.851 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 jucat 

10% de la categoria A a fost ob
ținut de Maria Florescu din 
București. 

recare măsură, și în cazul O- 
limpiei Satu Mare — elimina
tă de I.C.I.M. Brașov — și 
chiar al divizionarei A F.C. Bi
hor, calificată cu mari dificul
tăți și emoții, după 120 de mi
nute de joc, la Alba Iulia. De 
asemenea, de superficialitate ar 
putea fi acuzată și A.S.A. Tg. 
Mureș care, conducînd în min. 
73 cu 2—0 la Reșița, a consi
derat prea timpuriu meciul ju
cat. Cînd a venit primul gol al 
gazdelor, înscris de Portik (și 
nu de Porațchi). echipa din Tg.

Mureș s-a debusolat cu ușurin
ță și n-a mai fost capabilă să 
evite înfrîngerea.

Capitolul surprize ar mai pu
tea cuprinde, într-o sferă mai 
largă, bineînțeles, calificarea 
obținută de C.S.U. Galați și 
U.T.A., ambele după executa
rea loviturilor de la 11 m, ca 
și victoria — ca dimensiune a 
scorului — realizată de Steaua 
în fața actualului lider al cam
pionatului, Dinamo. Referin- 
du-ne la această din urmă în
tâlnire — care putea fi de fapt 
o finală a competiției, progra
mată cu cîteva etape mai de
vreme printr-un capriciu al 
sorților, dar și datorită unor 
insuficiențe ale regulamentului 
— va trebui să arătăm că ceea 
ce a determinat succesul ac
tualilor campioni a fost ușurin
ța cu care aceștia s-au adaptat 
condițiilor grele ale terenului. 
Mult mai suplă și ceva mai 
tehnică, Steaua — stimulată și 
de dorința revanșei după în-

1977. iar consfătuirea antreno
rilor divizionari A și B, avînd 
ca scop reîmprospătarea cunoș
tințelor profesionale ale acesto
ra să fie programată, la Sna- 
gov, în zilele de 4, 5 și 6 ia
nuarie 1977.

ARBITRII ULTIMEI ETAPE
A TURULUI DIVIZIEI A

POLITEHNICA IAȘI — F.C. 
CORVINUL : C. Dinulescu ; A. 
Ianuș și N. Suciu (toți din 
București).

A.S.A. TG. MUREȘ — F.C.M. 
GALAȚI ; C. Bărbulescu ; I. 
Roșoga și V. Murgășan (toți din 
București).

S.C. BACAU — POLITEHNI
CA TIMIȘOARA : C. Petrea ; 
Al. Voinea și C. Ignat (toți din 
București).

F.C. ARGEȘ — SPORTUL 
STUDENȚESC : C. Ghiță ; H. 
Nicolau și Gh. Racz (toți din 
Brașov).

RAPID — F.C. CONSTAN
TA : O. Anderco ; I. Taar (am
bii din Satu Mare) și T. Vass 
(Oradea).

JIUL — UNIV. CRAIOVA : 
R. Stincan ; S. Stăncescu și N. 
Gheorghe (toți din București).

F.C.M. REȘIȚA — DINAMO: 
N. Raab (Cîmpia Turzii) ; T. 
Gaboș și I. Joldoș (ambii din 
Cluj-Napoca).

STEAUA — U.T.A. : M. Mo- 
raru ; V. Gligorescu (ambii din 
Ploiești) și C. Ghenciulescil 
(Tîrgoviște). 

frîngerea Ia scor suferită 
fața dinamoviștilor, 2—5. 
campionat — și-a valorificat 
proape integral potențialul său 
combativ, realizînd o victorie 
care o recomandă și în această 
ediție a „Cupei" drept una din 
principalele candidate la cuce
rirea trofeului. Surprinzător de 
modestă, ca evoluție în ansam
blu, Dinamo — în rîndurile că
reia a reapărut la fel de sur
prinzător G. Sandu, suspendat 
de club, după cum ni s-a 
spus, numai pentru meciurile 
de campionat din acest final de 
sezon — a dovedit încă o dată 
neputința de a se realiza, de 
a se impune pe propriul său 
teren în meciurile de mare 
miză.

Acestea au fost cîteva aspec
te mai semnificative, rezultând 
din etapa „16”-imilor „Cupei 
României".

Ce surprize ne vor rezerva 
„optimile” ? Să așteptăm, mai 
întâi, tragerea la sorți, care nu-i 
exclus să ne ofere o altă „fi
nală" înaintea... finalei.

Mihai IONESCU

MARGINALII LA ETAPA DIVIZIEI B
PLOIEȘTENII AU EVOLUAT 

FOARTE BINE ÎN PRIMA 
REPRIZA. In ultima sa parti
dă din acest sezon (meciul din 
etapa a 17-a 
25 noiembrie). în care a întâl
nit pe C.F.R. Pașcani, Petro
lul Ploiești și-a mai adăugat 
zestrei sale încă două puncte 
(a cîștigat cu 2—0). terminind 
astfel neînvinsă prima parte a 
campionatului Diviziei secunde. 
Ploieștenii au avut, însă, o 
comportare foarte bună doar 
în primele 45 de minute. In 
această parte a întîlnirii. ei 
au acționat pe spații largi, au 
combinat frumos și au șutat 
deseori la poarta adversă. Me
rită să amintim că, în afara 
celor două goluri, ploieștenii 
au mai avut două bare (min. 8 
prin Toporan și min. 30 prin 
N. Florian), iar portarul echi
pei oaspe, Mihăilă, a interve
nit, in extremis, de cîteva ori, 
limitînd astfel mărirea dife
renței de scor.

In repriza secundă, localnicii 
au dat semne de oboseală, acu
mulată în acest final de se
zon. cînd 
susținut 
sfîrșitul 
spectatori, 
din nou tribunele 
din Ploiești, și-au aplaudat fa- 
voriții, fiindcă puținele faze 
cu adevărat reușite de ei în 
această a doua jumătate a par
tidei au fost, totuși, frumoase 
și puteau duce la majorarea 
scorului (in min. 75, fundașul 
Gh. Dumitrescu a expediat ba
lonul în bară de la aproxima
tiv 20 metri).

— în 13 zile - 
5 meciuri. Dar. 
partidei.
care au

au 
la 

numeroșii 
umplut 

stadionului

ACTUALITĂȚI

PROGRESUL — F.C. BIHOR : 
Al. Ene ; V. Ciocîlteu și V. 
Grigorescu (toți din Craiova).

V. POM PI LI U

POIANA BRAȘOV

Brașov -

iși intră 
lor legitime I

vă așteaptă !

NOTE... NOTE... NOTE::
IN GIULEȘTI
spectatorii meciurilor Rapidu
lui vor răspunde printr-o ati
tudine cit mai disciplinată și 
mai sportivă, astfel ca partide
le de pe acest stadion să dis
pună de o atmosferă potrivită, 
pe lîngă condițiile de viziona
re excelente pe care 
bază le 
viarilor 
știe că 
crearea 
zător.
tunci cînd unii spectatori, cer
tați cu 
spiritul 
me pe 
al unei 
corecte 
respunzătoare.

F. C. ARGEȘ
de un mare interes, in rîndu
rile spectatorilor, se bucură și 
o serie de materiale privind 
informații din fotbalul nostru 
și cel internațional, portrete 
ale jucătorilor piteșteni. micro- 
interviuri ș.a. Realizate într-o 
formă grafică corespunzătoare, 
programele clubului argeșean, 
de care se ocupă Dan Marines
cu, constituie un frumos exem
plu de pasiune publicistică si 
o excelentă formulă propagan
distică în slujba sportului cu 
balonul rotund Subliniind o 
asemenea inițiativă, facem 
cest lucru în ideea de a oferi 
o sursă de inspirație, mai a- 
proape de sensul real al aces
tor programe, și altor colective 
sportive care le întocmesc, în
demnate doar de rațiuni de 
ordin material. (M. I.)

sau 
a 

pe baza proprie din

care nu au o miză 
Numeroșii ei supor- 

cartier,

REÎNTOARCERE
După o lungă perioadă, în 

care a disputat partidele sale 
pe stadioanele Republicii 
„23 August", echipa Rapid 
revenit
Giulești, unde dispută jocurile 
oficiale ----- — —• ~
deosebită 
teri, multi locuind în 
s-au reîntîlnit cu stadionul de 
lîngă podul Grant, acolo unde 
„vișiniii" au cunoscut multe 
dintre frumoasele succese ale 
îndelungatei lor activități in 
eșalonul performanței fotbalu
lui nostru.

Remarcînd preocupările con
ducerii clubului în direcția u* * 
nei organizări cit mai bune, 
care să evite orice neglijențe, 
orice defecțiuni, credem că și

• MECiUL STEAUA 
U.T.A. SE DISPUTA DUMINI
CA DIMINEAȚA. In programul 
partidelor de Divizia A, progra
mate duminică în Capitală, a 
intervenit o schimbare : jocul 
Steaua — U.T.A. se va disputa 
pe stadionul Steaua, dar cu în
cepere de la ora 11. Programul 
celorlalte două întâlniri a rămas 
neschimbat : Progresul — F.C. 
Bihor pe stadionul Republicii și 
Rapid — F.C. Constanța pe sta
dionul Giulești, ambele cu în
cepere de la ora 14.

• LOTUL DE JUNIORI ur
mează să se reunească la Bucu
rești după 20 decembrie. A- 
ceastă convocare face parte din 
programul general al pregătiri
lor pentru preliminariile Tur
neului U.E.F.A., în cursul ei 
fiind posibilă și susținerea unor 
meciuri peste hotare.

PROGRAME
Fotbal Club Argeș realizează, 

cu ocazia fiecărui joc organi
zat la Pitești, un interesant 
program al cărui conținut — 
foarte variat și deosebit de in
structiv — reprezintă un mijloc 
eficace de educație sportivă a 
publicului spectator și, în a- 
celași timp, o atractivă formă 
de popularizare a fotbalului. 
Spicuim din cuprinsul progra
melor editate în toamna aces
tui an : Cuvînt către specta
tori ; Suporterii au cuvîntul ; 
Cunoașteți regulamentul de 
joc 1 ; Mic dicționar sportiv ; 
Galeria curiozităților ; De toa
te pentru... pauza jocului ; 
Știri din vestiarele fotbalului 
mondial ; Fotbal pe mapamond; 
De lă lume adunate etc.

In afara acestor rubrici, cu 
caracter aproape permanent,

IDEEA de joc a fost de
terminanta. Pe o vreme 
rea și pe un teren desfundat 
(a plouat în tot timpul meciu
lui). lidera seriei a doua, C.S. 
Tîrgoviște, a obținut — evo- 
luînd în deplasare — o victo
rie muncită și meritată în fața 
echipei Tehnometal (1—0). Suc
cesul oaspeților s-a conturat 
pe fundamentul unei idei tac
tice bine gîndite și aplicate, 
pe un teren greu și alunecos ; 
ei au știut să combine pasele 
scurte cu cele lungi. punînd 
astfel în valoare viteza si teh
nica lui Kallo si Neagu. Ma
turitatea în jocul oaspeților, 
tehnica bună a majorității ju
cătorilor și pregătirea lor fi
zică le-au permis să se expri
me mult mai convingător în 
joc decît adversarii lor. punîn- 
du-le acestora probleme aproa
pe la fiecare acțiune de atac. Da
că scorul a fost de numai 1—0, 
aceasta se datorează în mare 
măsură înaintașilor tîrgoviș- 
teni, care au ratat mult, chiar 
și un penalty

De altfel, această potrivită 
idee de joc a lipsit gazdelor, 
care au făcut greșeala să ..ca
re" balonul spre poarta adver
să fără pătrunderi frontale, 
fără infiltrări eficiente. fără 
șuturi decisive, așa cum se ce
rea pe un teren desfundat (în 
cele 90 de minute de joc bucu- 
reștenii au șutat, pe spațiul 
porții, doar de două ori), mul- 
țumindu-se. în final cn o do
minare sterilă. (FL. SANDU). 

LA lIlJNTt!
Covorul alb de zăpadă 

acoperit munții I Pirtiile de 
I săniuțe au fost pregătite I Sporturile 

de iarnă 
in drepturile

Stațiune climaterică permanentă, situată 
altitudine de 1030 metri, la poalele muntelui 

Postăvarul — Poiana . 
atrage irezistibil prin poziția 

și frumusețile naturale din jurul ț 
său, prin originalitatea confortului 
din vile, cabane și hoteluri, prin 

amenajările sale pentru practicarea 
sporturilor.

Complexul „Teleferic" din Poiana Brașov 
vă oferă un sejur incintător și momente de 

agrement la barul său.
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante 

București, prin filialele sale din Bd. Republicii nr. 
și 68 și Bd. N. Bălcescu nr. 35, vă pune la dispo

ziție locuri la Poiana Brașov pină la 23 decembrie 
flecari jilnițe.

această 
oferă. Suporterii fero- 
bucureștcni trebuie să 
au un rol esențial în 
unui climat corespun- 
intervenind prompt a-

disciplina. străini de 
care trebuie să-l ani- 
adevăratul simpatizant 
echipe, comit acte in- 
sau au atitudini neco-

MATE- 
specta- 
la par- 
- F. C-

NOUTĂȚILE lui V. 
IANU. Peste 3 000 de 
tori au ținut să asiste 
tida Victoria Călan - 
Baia Mare (0—0), în care se 
întîlneau două formații de va
lori apropiate, dată fiind si po
ziția lor în clasamentul seriei 
a IlI-a a Diviziei secunde. Aș
teptările n-au fost înșelate. A 
fost un joc strîns, echilibrat, 
aprig disputat, dar în limitele 
deplinei sportivități. Gazdele 
au forțat victoria, dar efortu
rile lui Sehmidt și Minculescu 
s-au dovedit fără șansă în fața 
fundașilor băimăreni, care s-au 
apărat exact, cu mult calm. 
S-au ratat si cîteva ocazii de 
gol : Tătîrcă (min. 50) și Ri- 
zescu (min. 80) pentru gazde, 
Condruc (min. 32) pentru băi
măreni. Pentru această partidă, 
antrenorul V. Mateianu a pre
zentat multe noutăți, demne de 
semnalat. A renunțat la servi
ciile lui Gadja. Ariciu. Mânu 
și Chivescu (sancționați de 
club pentru indisciplină), pre
zentând în teren doi juniori 
(Roatiș și Mureșan), jucători 
cu reale calități și perspective. 
Sabău (excelent în această par
tidă) a jucat pentru prima da
tă pe post de fundaș central, 
post în care a dovedit că poa
te face față, iar Condruc a 
acționat în centrul liniei de 
atac, creînd deseori panică în 
careul formației locale. (PA
VEL PEANA)



în Cupa campionilor europeni la volei

DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI SÎNT FĂVORIȚI, 
DAR DUKLA LIBEREC ESTE 0 ADVERSARĂ REDUTABILĂ

Fără nici un dubiu, cea de-a 
doua etapă din cadrul ediției 
a 18-a a Cupei campionilor eu
ropeni la volei masculin este 
dominată de dubla intîlnire 
dintre campioana țării noastre, 
Dinamo București, și campioa
na Cehoslovaciei, Dukla Liberec. 
După cum am mai anunțat, 
meciul tur se va desfășura mîi- 
ne, la București (sala Dinamo, 
de la ora 17) și este așteptat 
cu justificat interes de iubitorii 
voleiului Sin Capitală. Firește, 
campioana Cehoslovaciei este o 
adversară redutabilă, fapt con
firmat și de victoria sa în edi
ția precedentă a C.C.E. Aceasta 
constituie un motiv în plus 
pentru dinamoviștj de a se mo
biliza la maximum pentru a 
realiza un rezultat favorabil la 
un scor care să-i pună la adă
post de surprize în meciul re
tur, programat peste o săptă- 
mînă la Liberec. în contextul 
unei mize deosebite, care-și va 
pune probabil amprenta pe e- 
voluția celor două formații, cre
dem că succesul campioanei 
noastre — favorită în meciul 
de mîine — va depinde în bu
nă măsură de puterea de con
centrare, pe tot parcursul jo
cului. a sexstetului pe care-1 
va alinia G. Eremia.

La Burgas și Pernik (Bulgaria)

BALCANIADELE DE BASCHET 
PENTRU SENIORI Șl SENIOARE
• Lotul nostru de seniori. întinerit substanțial, se pregătește 
la Constanța •> Echipa de fete se antrenează la Cluj-Napoca
în ultima decadă a lunii de

cembrie, în Bulgaria, vor avea 
loc Balcaniadele de baschet 
pentru echipele de seniori și 
senioare. întrecerile băieților 
se vor desfășura la Burgas în
tre 19 și 23. iar fetele își vor 
disputa întîietatea la Pernik 
între 24 și 26 decembrie. în 
vederea acestor evenimente, 
federația noastră de specialita
te a luat măsuri pentru o bu
nă reprezentare și a întocmit 
un plan de pregătire a echipe
lor naționale.

Lotul de seniori. întinerit 
substanțial, și-a început pregă
tirile de la Constanța sub condu
cerea antrenorului Dumitru Evu- 
leț-Colibaba. ajutat de Mărțișor 
Hondrilă și medicul Teodor 
Minescu. Acest colectiv de 
tehnicieni are la dispoziție un 
grup de 14 baschetbaliști, din 
care vor fi reținuți, pentru a 
efectua deplasarea, 12 jucă
tori. Dar, iată numele celor a- 
flați în pregătire : Vasiic Po
pa (1,97). Coslcl Cernat (1.93), 
Gheorerhe Mihută (2.03). Ma
rius Crăciun (2,04), Ion Uglai

DE LA C.N.E.F.S.
în perioada 6—9 decembrie 

1976 a avut loc la București a 
IV-a ședință a Comisiei mixte 
de colaborare sportivă dintre 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport din Româ
nia și Comitetul pentru Cultură 
Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

Delegația română a fost con
dusă de Emil Ghibu. secretar 
al C.N.E.F.S.. iar cea sovietică 
de Valentin Sici, vicepreședinte 
al Comitetului.

Cele două părți s-au infor
mat reciproc asupra preocupă
rilor actuale ale organizațiilor 
lor, au stabilit schimburile 
sportive pe anul 1977 și au e- 
fectuat un schimb de păreri a- 
supra unor probleme actuale 
ale mișcării sportive interna
ționale.

Oaspeții au vizitat instituții 
și baze sportive din Capitală 
și din județele Prahova și 
Brașov.

La semnarea protocolului de 
colaborare sportivă oe anul 1977 
a participat g-ral lt. Marin Drag- 
nea, președintele C.N.E.F.S. 
A fost prezent, de asemenea, 
N. A. Netesov, consilier al Am
basadei U.R.S.S.

Lucrările Comisiei s-au des
fășurat într-o atmosferă de 
caldă prietenie și de deplină 
înțelegere reciprocă.

Dukla Liberec — pregătită de 
faimosul internațional Karel 
Paulus (46 de ani), maestru 
emerit al sportului, secundat 
de Josef Smolka — dispune de 
un lot de 14 jucători : Jaro
slav Tomas (căpitan, 1,90 m, nr. 
8), Jaroslav Stanco (1,98 m, nr. 
11, coordonator de joc), Milan 
Kosar (1,86 m, nr. 4), Zdenek 
Jindra (1,89 m, nr. 12), Lumir 
Mocnak (1,89 m. nr. 6), Lubo- 
mir Potac (1,81 m, nr. 1, ridi
cător), Vlastimir Lenert (1,96 m, 
nr. 3), Josef Mikunda (1,88 m, 
nr. 5). Milan Bucik (1,89 m, 
nr. 10), Stefan Kralik (1,83 m, 
nr. 7), Miroslav Jebavy (1,91 m, 
nr. 9), Ludek Mach (1,88 m, nr.
14) , Jiri Vagner (1,87 m, nr.
15) și Jan Hofbauer (1,83 m, 
nr. 13). Jucătorii subliniați al
cătuiesc de obicei sexte
tul de bază. Tomas, Stan
co, Lenert și Mikunda sînt com
ponent ai reprezentativei ceho
slovace. Echipa — pe care an
trenorul dinamovist G. Eremia 
a văzut-o recent la turneul fi
nal al „Cupei Cehoslovaciei", 
competiție în care Dukla s-a 
clasat pe locul 4 — este re
marcabilă prin puterea de luptă 
și capacitatea sa tehnico-tacti- 
că. Ea folosește de regulă siste-

(1,95), Ion Caraion (1,93), Lu
cian Ivascenco (2,00), Gheor- 
ghe Oczelak (2,00), Gheorghe 
Dumitru (2,01), Dan Niculescu
(1.91) , Marian Braboveanu 
(1,88), Dan Chircă (1,88), Gheor
ghe Radu (1,84), Romeo Tecău 
(1.94). Nu au putut fi convo- 
cați, fiind reținuți de examene, 
Marius Barna și Carol Tacaci.

La Burgas vor fi prezente 
echipe bine cotate în arena in
ternațională. cum sînt cele ale 
Iugoslaviei si Bulgariei, ca și 
formațiile Greciei și Turciei, 
precum și echipa de tineret a 
Bulgariei (in afară de con
curs).

Fetele și-au început stagiul 
de pregătire la Cluj-Napoca. 
Pentru Balcaniada de la Pernik 
antrenorul Nicolae Martin a 
convocat următoarele jucătoare: 
Stefania Giurea (1,90). Rodica 
Goian (1,83), Gheorghița Bolo
van (1,86), Mariana Andreescu
(1.91) , Doina Prăzaru-Mathe 
(1,83). Ileana Gugiu (1,72), Li
liana Duțu (1.78). Ileana Por- 
tik (1.78), Maria Simionescu 
(1,721. Suzana Pirșu (1,701. Dia
na Mihalik (1,731. Ana Aszalos 
11.731 Liliana Ciobotaru (1,72). 
Camelia Tănâsescu (1.871. La 
întrecere vor fi prezente for
mațiile Bulgariei — principală 
favorită — Iugoslaviei si re
prezentativa de tineret a tării 
gazdă (în afară de cone”rsț.

P. I».

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Intre 12 și 15 decembrie 
se va desfășura „Cupa 
Sileziei“ la handbal femi
nin. Selecționata României 
va evolua în grupa preli
minară A și va juca, 
în ordine, cu echipele 
U.R.S.S. (12 decembrie, la 
Katowice). Poloniei (13 
decembrie, la Katowice) și 
Suediei (14 decembrie, la 
Gliwice). Cîștigătoarele 
celor două grupe se vor 
întîlni în finală la. 15 de
cembrie. la Katowice. 

BASCHET • Turneul final al 
C.C.E. (masculin) a debutat cu 
partida dintre echipa italiană 
Mobil girgi Varese șl formația 
belgiană Racing Malines. Jucînd 
De teren propriu, baschetbaliștii 
italieni au obținut victoria cu 
scorul de 83—61 (45—29).

HANDBAL ® în optimile de 
finală ale C.C.E. (feminin), la 
Copenhaga, echipele FIF Copen
haga și Spartak Kiev au termi
nat nedecis : 13—13 (7—8). Partida

mul cu doi ridicători (Stanco 
și Potac), dar uneori antreno
rul Paulus îl înlocuiește pe Po
tac cu un trăgător (îndeosebi 
cu stîngaciul Bucik), trecînd 
astfel la sistemul 5+1, sistem 
posibil și datorită clasei deose
bite a conducătorului de joc 
Stanco. (A. B.)

IANCOVICI-VEZEANU, 
VICTORIOȘI

ÎN „RALIUL BOSFOR"
în zilele de 4 și 5 decem

brie s-a desfășurat în Turcia 
tradiționala competiție automo
bilistică „Raliul Bosfor". La 
întreceri, pe un traseu însu- 
mînd 1 144 km, au participat 
39 de echipaje din Bulgaria, 
R. F. Germania, România și 
țara gazdă. Startul și sosirea au 
fost înregistrate la Istanbul, 
cursa propriuzisă fiind deosebit 
de dificilă datorită porțiunilor 
lungi de șosea neasfaltată, des
fundată de ploi. La clasa peste 
1 600 cmc victoria a revenit cu
plului român Ștefan Iancovici 
— Petre Vezeanu care au pilo
tat un Renault 12 Gordini. Câș
tigătorul absolut al raliului a 
fost echipajul turc Levent Pe- 
kiin — Sevin Sipah.

„Turneul campionilor"

CALIFICĂ
VILAS ÎNVINGE

SI SE
NEW YORK, 9. — Cu o vic

torie de ultim moment, Guil
lermo Vilas s-a calificat pentru 
semifinalele „Turneului cam
pionilor", la Houston (Texas), 
învingînd pe Harold Solomon 
cu 6—3. 4—6, 6—4. Vilas este 
deținătorul ediției din 1974 a 
Masters-ului, anul trecut el ce- 
dînd lui Ilie Năstase trofeul, la 
Stockholm. în celelalte două 
partide care au încheiat între
cerile din preliminarii, Brian 
Gottfried l-a învins pe Râul 
Ramirez, ieșit din formă, cu 
4—6, 6—3, 6—0 ; iar Roscoe 
Tanner a dispus de Wojtek 
Fibak cu 7—6, 6—3.

Au fost definitivate clasa
mentele grupelor preliminare : 
Grupa I („albă”) : 1. W. Fibak 
(Polonia) 2 victorii ; 2. M. Oran- 
tes (Spania) 2 v ; 3. E. Dibbs 
(S.U.A.) 1 v ; 4. R. Tanner
(S.U.A.) 1 v ; grupa a II-a („al
bastră") : 1. H. Solomon (S.U.A.) 
2 v (setaveraj 5—2) ; 2. G. 
Vilas 2v (5—4) ; 3. B. Gottfried 
(S.U.A.) 2 v (4—4) ; 4. R. Ra
mirez (Mexic) 0 v. în semifi
nale, Fibak întîlnește pe Vilas, 
iar Solomon pe Orantes.

★
într-un meci demonstrativ 

feminin de tenis desfășurat la 
Sofia, jucătoarea româncă Flo
rența Mihai a întrecut-o cu 6—2, 
6—1 pe Budarova (Cehoslova
cia). Alte rezultate la simplu 
bărbați : Siraky (Ungaria) — 
Velev (Bulgaria) 6—4, 7—5 ; 
Simonsson (Suedia) — Tăbăraș

retur se va disputa, la 12 de
cembrie. la Kiev. • La Wroclaw, 
tot în C.C.E., echipa masculină 
Slask a învins pe F.K. Hafnarf- 
jadar cu 22—18 (10—8). calilicin- 
du-se în sferturile de finală.

HOCHEI • La Gdansk s-a 
desfășurat întîlnirea amicală din
tre reprezentativele poloniei și 
R.D. Germane. Hocheiștii din 
R. D. Germană au terminat în
vingători cu scorul de 8—6 (0—3, 
4—1. 4—2).

PATINAJ ® în proba mascu
lină a concursului pentru pre
miul revistei „Nouvelles de Mos- 
cou“, după exercițiile obli
gatorii. conduce Vladimir Kova
lev (U.R.S.S.), cu 37,64 p, ur
mat de Serghel Volkov (U.R.S.S.). 
Patinatorul român Atanasie Ba
lete se află pe locul 10. • Sezo
nul de patinai viteză este în pli
nă desfășurare pe pistele de 
mare altitudine de la Medeo, 
in apropiere de Alma Ata. Re
cent, Galina Stepanskaia a rea
lizat în proba de 3 000 m tim
pul de 4:32,7. rezultat ce con
stituie a doua performantă mon
dială a tuturor timpurilor. • La 
Kamensk. într-un nrlm concurs 
de selecție al patinatorilor so-

„TEODORA UNGIJREANU A CONFIRMAT 
' VALOAREA ȘCOLII ROMÂNEȘll 

DE GIMNASTICĂ"
- Agenția neuter comentează întrecerile de la Milano -

MILANO, 9 (Agerpres). — 
Comentînd succesul gimnastei 
românce Teodora Ungureanu, 
obținut la concursul de la Mi
lano, corespondentul agenției 
„Reuter”, notează, între altele : 
„Cu o evoluție fermecătoare, de 
înaltă clasă, românca Teodora 
Ungureanu a confirmat valoarea 
școlii românești de gimnastică, 
compensînd absența eroinei O- 
limpiadei de la Montreal. Nadia 
Comăneci, care nu a putut par
ticipa la concursul de la Mila
no. Românca a obținui note 
foarte înalte : 9,95 la bîrnă și 
9,90 la sol, inlrecînd-o cu mai

PREOCUPĂRI OLIMPICE ÎN S.U.A.
NEW YORK, (Agerpres). — 

Cu prilejul unei reuniuni des
fășurate la New York, Robert 
Kane a fost ales ca președinte 
al Comitetului olimpic al S.U.A., 
succedînd în această funcție 
lui Philipp Krumm. Pentru pri
ma oară, o femeie, campioana 
olimpică de patinaj artistic din 
1956, Tenley Albright a fost a- 
leasă membră a Biroului exe
cutiv al acestui for. într-o pri
mă declarație, noul președinte 
a arătat că va acorda prioritate 
dezvoltării sistemului de centre 
de antrenament, incluzînd trei 
noi centre naționale olimpice. 
Comitetul olimpic american și-a

PE SOLOMON
ÎN SEMIFINALE

(România) 6—4, 6—4 ; Emmrich 
(R.D. Germană) — Mikov (Bul
garia) 6—0, 6—0 ; Grant (Ceho
slovacia) — Mîrza (România) 
6—3, 6—4 ; Ghenov (Bulgaria) 
— Larsen (Danemarca) 6—0, 
6—2-

CUPELE EUROPENE
PÎNĂ LA

Cu meciurile de miercuri seara, 
s-au încheidit „conturile" cupelor eu
ropene în acest an. Așadar, în cele 
3 competiții paralele, întrecerile vor 
continua la prim avara, mai întîi cu 
sferturile de finala ('în martie) și 
apoi ou semifinalele și finalele (în 
aprilie și mai).

Prin urmare, au fost desemnate 
cele 24 de echipe din sferturile de 
finală, această etapă urm î nd a-și 
cunoaște programul cu prilejul tra
gerii la sorți care se va efectua la 
11 ianuarie 1977, la Zurich.

înainte de a trece în revistă for
mațiile calificate, sîntem datori sâ 
facem cunoscute rezultatele din retu
rul optimilor de finala ale Cupei 
U.E.F.A., care nu au apărut în nu
mărul nostru de ieri. La Gelsenkir
chen, Schalke 04 a terminat la ega
litate (1—1') cu R.W.D. Molembeek 
și astfel formația belgiana a obținut

vietici, campionul olimpic Ev- 
gheni Kulikov a fost cronome
trat pe distanța de 500 m în 39,3.

SCHI • Proba de slalom uriaș 
(femei) din cadrul concursului 
„Criteriul primei zăpezi", de la 
Val d’Isere, a revenit lui Lise 
Marie Morerod (Elveția) 1’16”91, 
urmată de Abbi Fisher (S.U.A.) 
— 1T7”1O. Anne Marie Proell 
(Austria) — 1’17”23 etc.

SA.H • In runda a opta a 
campionatului masculin al 
U.R.S.S. s-a disputat partida 
dintre campionul mondial Ana
toli Karpov și liderul clasamen
tului, maestrul Dorfman. Karpov 
a cîștigat, obținînd astfel a 
treia victorie. în clasament con
duce Balașov — 5‘/2p. urmat de 
Petrosian și Rașkdvski — 5 p, 
Karpov — 4V2 p (1), Dorfman, 
Zaharov si Tal — cite 4V2 P-

TENIS • în turul li al turneu
lui feminin de la Melbourne : 
Franchise Durr — Helen Gour- 
lay 6—2, 6—1, Margaret Court — 
Joan Russell 6—2. 6—3 ; Betty 
Stove — Valerie Ziegenfuss 6—0, 
4—6, 6—0. • Finala turneului de 
la Buenos Aires se va disputa 
între Pecci și Molina. 

mult de două puncte în clasa
mentul final pe campioana ma
ghiară Marta Egervary“.

Același comentator sublinia
ză și performanța lui Dan 
Grecu, reintrat în circuitul con
cursurilor internaționale dună 
accidentul suferit la Olimpiada 
de la Montreal.

Aproape 10 000 de spectatori 
au urmărit întrecerile acestei 
competiții, în care România s-a 
situat pe primul loc în clasa
mentul pe națiuni, fiind urma
tă de echipele Ungariei, Elve
ției, R.F. Germania și Italiei.

înscris, de asemenea, printre 
obiectivele cele maj apropiate, 
pregătirea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din anul 1980 de la 
Lake Placid. Construcția noilor 
instalații olimpice („Palatul de 
gheață“, trambulina, pista de 
patinaj viteză) va începe în 
luna mai a anului viitor.

TIIRNElll INTERZONAL
Dt ȘAH

MOSCOVA, 9 (Agerpres). —- 
Turneul interzonal feminin de 
șah de la Tbilisi a continuat cu 
runda a 7-a. Maestra româncă 
Gertrude Baumslark a remi
zat cu Petra Feustel (R.D.G.). 
în alte partide, Diana Savereid 
a cîștigat la Valentina Kozlov- 
skaia, iar Brigitte Hofmann a 
învins-o pe Narwell Kellner.

îh clasament continuă să 
conducă Maria Ivanka (Unga
ria), cu 4 puncte, urmată de 
Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) 
_  3</2 p (1), Gertrude Baum- 
stark (România), Marta Litin- 
skaia și Valentina Kozlovskaia 
(ambele U.R.S.S.) 3’2 P-

INTRĂ IN VACANȚĂ 
PRIMĂVARĂ

calificarea, grație victoriei repurtate 
în tur cu 1—0, Oaspeții au deschis 
scorul prin Teugei®, iar gazdele au 
egalat în ultimul minut al primei re
prize prin Abramczik. Feyenoord Rot
terdam, învingătoare cu 1—0 în tur 
(în deplasare), a cîștigat, cum era 
firesc, și returul, de astă data cu
2— 0 (prin golurile marcate de Kreuz 
și N. Jansen), eli'minînd pe Espanol 
Barcelona. In fine, C.F. Barcelona, 
victorioasă și în deplasare (3—0), a 
surclasat acum pe teren propriu pe 
Osters Vâxjo : 5—1, prin golurile în
scrise de Asens-i 2> Clares, Heredia și 
Cruyff, respectiv Evensson pentru sue
dezi.

lată echipele calificate pentru sfer
turile de fimatlâ în cele 3 competiții :

C.C.E. : Bayern Miinchen, Borussia 
Monchengladbach, F.C. Bruges, F.C. 
Liverpool, Dinamo Kiev, Dynamo Dres- 
da. F.C. Zurich și St. Etienne.

CUPA CUPELOR : Hamburger S.V., 
Atletico Madrid, Southampton, M.T.K. 
Budapesta, Stask Wroclaw, Napoli, 
Levski Spartak și S.C. Anderlecht.

CUPA U.E.F.A. : Atletico Bilbao, 
A.E.K. Atena, R.W.D. Molembeek, 
Feyenoord Rotterdam, F.C, Magde
burg, Juventus Torino, C.F. Barcelona 
și Queens Park Rangers.

Doua surprize trebuie consemnate : 
calificarea echipei A.E.K., precum și 
eliminarea tuturor formațiilor vest- 
germane (4) din Cupa U.E.F.A. I 
Singurele țări care mai sînt repre
zentate în toate cele 3 competiții sînt 
Anglia și Belgia. Tot cu cîte 3 echipe, 
dar în două competiții, sînt prezente 
R.F. Germania și Spania. Cu două e- 
chipe au rămas R.D. Germană și 
Italia, iar cu cîte o echipa sînt încă 
în cursă U.R.S.S., Elveția, Franța, 
Bulgaria, Ungaria, Polonia, Olanda 
și Grecia.

ALTE REZULTATE
• In preliminariile campionatul«ui 

mondial (zona Americii Centrale) 
Guatemala a învins pe teren propriu, 
cu 3—1 (2—1), formația Salvadorului.

• La Florența, în Cupa Europe 
centrale, Fiorentina a întrecut cu
3— 0 (3—0) pe Sparta Praga.

• In meci restantă din cadrul car 
pionatului francez St. Etienne a în
vins cu 2—0 pe Nîmes.
• Turneul de la Caracas a fost 

cîștigat de echipa Alianza Lima (Pe
ru). care în meciul decisiv a învins 
cu 1—0 formația columbiană America 
din Caii.
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