
Sub genericul ,,DACIADEI“

BILANȚUL TOAMNEI DOBROGENE: 
CU 30r. MAI MULTI PARTICIPANT!

! Toamnă sportivă dobrogeană.- 
' Pătrundem, „ca acasă"', in 
săU si pe stadioane, spre cu
noscute izvoare de sănătate și 
frumusețe, fizică dar si morală.
Dintre atitea si atâtea imagini 
ale înnoirilor si avintului, le 
alegem astăzi pe cele înscrise 
sub genericul „Daeiadei", marea 
competiție națională care a im
pulsionat, și în județul Constan
ța, întreaga activitate sportivă 
de masă.

— Prin întrecerile „Daciadai", 
ne spune prof. Dumitru Iran, 
prim-vicepre ședințe al C.J.E.P.S., 
s-a reușit, ca pină acum, să 
crească cu peste 30 La sută nu
mărul tinerilor cuprinși în 
practicarea sistematică a excrai- 
țiilor fizice, sportului și turis
mului.

Notăm și cîteva din principa
lele acțiuni sportive de masă.

o „Crosuri tineretului" — 
160 000 de pârtieipanți • 
Complexul „Sport si sănă
tate" — 140 000 * „Amicii 
drumeției" — 39 360 « Ac
țiuni turistice — 53165 • 
Competiții pe ramuri de 
producție — 32 500 * Iniție
rea în practicarea înotului 
— 17 360 o Campionatul a- 
sociațiilor sportive — 121 000 
• „Duminici cultural-spor
tive" — 49 500.

— Multe dintre aceste 
acțiuni, ne relatează praf. 
Gheorghe Rauță, secretar al 
C.J.E.F.S. Constanța, au fost or
ganizate și in anii trecuți. Acum 
au început, însă, la nivelul uni
tăților de bază și astfel ale au 
ciștigat în continuitate și efi
ciență. „Daclada“ a ajuns și 
în aproape toate asociațiile 
„mici", pînă în acest an cu ac
tivități destui de sporadice.

Înțelegem că „Daciada" n-a 
produs numai spectaculoase 
mutații statistice, ci. In primul 
rind, a început să schimbe o 
anumită optică, un anume stil 
de muncă, în destule cazuri 
tributar altă dată festbvismwbui 
Si goanei după cifre. Ne bucură

ETAPA FINALA A CAMPiONATOLU CE CĂLĂRIE
SISiU, 25 (prin telefon). P« fxrza 

hipică din looalitata au continuat 
întrecerile • din cadrul etapei finale 
a camp io not irf ui republican de câ- 
îărie (dresaj ji obstacole) pentru 
seniori.

Dimineața s-a desfășurat proba 
de dresaj, categoria ,,Sf. Gheonghe", 
la care au luat parte 7 con cu ren ți. 
Ca mp io oui balcanic Sorin Soveja 
(Steaua) s-a impus detașat. Clasa
mentul firwril s 11. S. Sowejja cu IBaba 
Wlovac 1Ș11 |j> - ©ampion republican, 
2. A. Donescu (Steaua) cu Triumf 
1571 p, 3. A. Donescu cu Grata 

p 

„CONTROLUL Șl ÎNDRUMAREA fĂCUIL DIN BIROU N-AU OBIKI! 
LLL TRfllUIE SĂ DUCĂ, Pt LOC, IA RfZOLVĂRLA PROBLEMELOR- 

IMiron Olteanu, secretar ai C. N. E. F. S.Interviu cu tovarășul
Cu prilejul Consfătuirii de 

lucru de la C.C. al P.C.R. din 
21—23 septembrie a.c., tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a fă
cut o seamă de precizări de o 
extraordinară însemnătate pri
vind conținutul și rolul muncii 
de control și îndrumare. 
Secretarul general al partidului 
spunea: „Odată cu raționali
zarea și organizarea mai bună 
a controlului, cu eliminarea su
prapunerilor în munca de con
trol trebuie să asigurăm creș
terea eficienței controlului prin- 
tr-o mai bună pregătire a aces
tuia, prin stabilirea unor obiec
tive clare, astfel ca cei trimiși 
în control să știe ce vor și să 
aibă capacitatea de a soluționa 
problemele. Odată cu aceasta 
trebuie să punem Ia punct, 
neapărat, urmărirea realizării 
celor stabilite cu prilejul con
trolului".

In mișcarea sportivă — ca de
altfel în toate domeniile vieții 
economice, politice și sociale — 
munca de control și îndrumare 
își propune drept țel înfăptui
rea obiectivelor stabilite în 
Programul de dezvoltare, apro
bat de conducerea partidului. 
Interviul nostru cu tovarășul 
Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., a vizat tocmai a- 
ceastă problematică.

să constatăm și faptul ci pro
porția de creștere cu 30 la sută 
oare, neîndoielnic, a dat spor
tului de masă constănțean o 
nouă dimensiune, n-a instalat 
aici nici relaxarea, nud auto- 
mulțumirea, ci, dimpotrivă, a 
majorat răspunderile și ambiți
ile factorilor cu atribuții în a- 
cest domeniu. Cu atit mai mult, 
cu cit n-au fost epuizate, nici 
pe departe, posibilitățile de a- 
tragere a întregului tineret con
stănțean in practicarea exerciți- 
Uor fizice și sportului.

Vor trebui substanțial îm
bunătățite rezultatele asociați
ilor sportive din întreprinderile 
și de pe șantierele de construc
ții, precum și cele ale asocia
țiilor din mediul rural. Cu toate 
că majoritatea consiliilor comu
nale de educație fizici și sport, 
nou înființate, au impulsionat 
activitatea sportivă de masă de 
la sate, nu s-a reușit încă, pe 
măsura posibilităților și a ce
rințelor, angrenarea largă a 
mecanizatorilor șt a femeilor, a 
tinerilor cooperatori. Dar, chiar 
in aceste zile, capătă contur 
complexe amenajări sportive In 
multe comune, la Ciocirtia ți 
Negru Vodă, la Satraiu, Kogăl- 
niceanu...

In așteptarea altor succese 
ale întrecerilor organizate și 
desfășurate sub genericul „Da- 
cladei" (tn prezent este pregă
tită cu multă atenție șt ediția 
de iarnă), să amintim — evi
dent. cu dorința unui stimulent 
pentru activitatea viitoare — 
„clasamentul" asociațiilor frun- 
iatșe ’

1. Constructorul (Constanța), 
2. C.F.R. (Constanța), 3. Hidro
tehnica (Constanța), 4. Portul 
(Constanța), 5. Voința (Constan
ța), S. I.M.U. (Medgidia). 7. 
Viitorul (Constanța), 3. Liceul 
energetic (Constanța), 9. Gloria 
(Bănoasa), 10. Victoria (Olti-na), 
11. Cetatea (Adamclisi). 12. Re
colta (Cumpăna). Așadar, de la 
Constanță Ja Cumpăna...

Ne gîntUtnt, însă, că, de fapt, 
In marea acțiune sportivă de 
masă a „Daeiadei" toate aso
ciațiile constănțene vor trebui 
să devină fruntașe.

Dan GARLEȘTEANU

Ui proba pa echipa au aroluat 7 
garnituri. Cea mai bună comportare 
au avut-o reprezentanții clubului 
Steaua cane au terminat ambele 

fără penalizare. Clasament 
final s 1. Steaua (Dania Popescu 
cu Razbec 57, Vasile Tudor cu Ficus, 
Ion Popa cu Pescăruș, Camel llin 
cu Rondel) 9 p — campioană repu
blicană, 2. Dinamo 7 p, X C.S.M. 
Sibiu !o p.

Miercuri, ie Ia ora 9. ura Ioc 
proba de dresaj, categoria interme
diară. 3- lonascsi — coresp.)

— Pornind de la faptul 
că munca de control și în
drumare se constituie în- 
tr-o componentă esențială 
a stilului de munci, în ce 
mod considerați că trebuie 
abordată ea la nivelul ve
rigilor mișcării sportive T

— După cum se știe, mișca
re* noastră sportivă dispune 
acum de documente de cea mai 
mare însemnătate privind dez
voltarea pînă în anul 1980, a-

Astăzi,, in „Parcul copilului"

UN IMPORTANT TRIAL AL RUG8YȘT1L0R
începînd de la ora 15, în 

„Parcul Copilului" — astăzi —, 
un prim „rendez-vous“ de 
toamnă cu elita rugbystică din 
țară. Intr-adevăr, în dorința de 
a pregăti cit mai bine bogatul 
și importantul sezon interna
țional, în care XV-le nostru 
național este chemat să-și a- 
pere titlul de campion al Eu
ropei (să numim primele 3 
partide : cu Polonia, acasă, Ia 
5 noiembrie ; cu Italia, la 26 
ale aceleiași luni și cu Franța,
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Astă-seară, la Madrid, mecid de fotbal

SPANIA ROMÂNIAlN PRELIMINARIILE C.M.
MADRID, 25 (prin telefon).

Deși ziarele anunță că La 30 
de kilometri la nord de Ma
drid, Ia Sierra Nevada, zăpada 
este foarte bună pentru schi, 
iar Ia Toledo, Ia 45 kilometri 
La sud de capitala Spaniei, ter
mometrele înregistrează în jur 
de 30 de grade, centrul de a- 
tracție al întregii prese madri
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Arbitru Ia centru : ROBERT WURTZ (Franța) 
Partida va începe Ia ora 21 (22 — ora București) 

și va fi transmisa în întregime de posturile noastre 
de radio (programul I) și televiziune.

i

IORDAN ESCU

I30LON1
’VIGU

DUDU GEORGESCU 

BĂLĂCI
SATMAREANU II

CRISTIAN

.^\\\\\\\\\\\\\\\\^ 

lene îl constituie meciul de 
miercuri seară, un meci „sucit 
și răsucit* de gazetarii spor
tivi pe toate fețele. Unghiurile 
cele mai diverse de scrutare a 
perspectivelor jocului, sondaje
le cele mal neașteptate, răs
punsurile cele mai „șocante" 
umplu zeci de coloane de ziar.

J ucâtorîi echipei Spaniei se 
arată optimiști în declarații. 
„Vom cîștiga cu siguranță 
miercurii" — este laitmotivul 
pronosticurilor lor. La rîndul 
Iui, Dumitru, căpitanul echipei 
României, dă o declarație scur
tă, simplă și hotărîtă : „Am 
venit la Madrid ca să învin
gem !” Ziarul „Ya Deportes" 
face zeci de calcule și trage o 
singură concluzie : „Dacă în
vingem echipa României cu 3—0 
vom merge în Argentina La 
rîndul său „Diario 16“ prezintă 

probate de conducerea parti
dului. Fără cunoașterea în pro
funzime a planului, a tuturor 
detaliilor referitoare atit la ac
tivitatea sportivă de masă, cît 
și la cea de performanță, nu' se 
poate vorbi de un control și o 
îndrumare eficiente, oricare ar 
fi veriga mișcării sportive. în

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)

la 10 decembrie, ambele în de
plasare), selecționerii vor al
cătui două formații în care se 
vor reîntîlni cei mai buni rug- 
byști. Astfel, în selecționata 
Capitalei îi vom vedea, printre 
alții, pe Nica, Constantin, Pin- 
tea, Munteanu, Marin Ionescu, 
Murariu, Alexandru, Dinu, Pa- 
raschiv, în timp ce sub culo
rile XV-lui Provinciei îi vom 
afla pe cunoscuții Bucos. Mo- 
trescu. Dumitru, Mușat, Orte- 
lecan, Enciu Stoica Ș-a. 

pentru a nu știm cita oară fră
mântările Iui Kubala, care de
clară : „Am echipa ia minte, 
dar — continuă antrenorul e- 
chlpei Spaniei — voi vorbi în 
ultima seară cu toți Jucătorii 
mei ca să verific dacă înțeleg 
ceea ce pretind de Ia ei".

Referitor la „U“-le spaniol un 
singur mare semn de întrebare

CRI ȘAN

DUMITRU
SAMEȘ 8CHERAN

ROMÂNIA
a planat asupra alcătuirii lui : 
cine va jtica in linia de mijloc 
alături de Asensî și Churruca? 
Lopez sau Leal ? Primul era 
destinat de o... lună de zile 
să-1 marcheze pe extremul nos
tru Zamfir. Cum Zamfir a ră
mas Ia București, există toate 

în ajunai partidei de basriiri Dinamo — MobiUȘirfil

„AM «CREDERE ffl CAPACITATEA 
JUCĂTORILOR NOȘTRI“

Dan Ni cut eseudeclara antrenorul
Ieri dimineață, basphetbaliș- 

iii de la Dinamo se antrenau 
de zor în vederea dificilei 
confruntări pe care o vor sus
ține joi seară (de la ora 17.45) 
în sala Floreasca. cu celebra 
echipă italiană Mobilgirgi Va
rese, în cadrul C.C.E. Un an
trenament .,solid", solîcitîndu-i 
intens pe campionii țării noas
tre * căror dorință de a rea
liza o performanță bună ne-a 
fost precizată, de la primele 
cuvinte, de antrenorul Dan Ni- 
culescu:

— Am mai jucat cu sporti
vii dim Varese și am ciștigat, 
la București, im condițiile di
ficile provocate atunci de in
disponibilitatea Iui Novac, în
locuit cu succes de Cernea. 
Nu vreau să spun că „nu a- 
vem probleme" (ar fi o su- 
praestimare periculoasă), deoa
rece valoarea ridicată a for
mației Mobilgirgi este prea 
binecunoscută și confirmată 
chiar de curînd, cînd a ocupat 
locul secund în prestigioasa 
oompetiție „Cupa interconti
nentală". Dar am încredere în 
capacitatea echipei mele de a 
lupta cu ambiție și luciditate 
în meciurile oficiale. Așa a 
făcut, de pildă, recent la Cra
covia, unde a avut o compor
tare bună în cadrul Dinamo- 
viadei.

— Ați avat un program în
cărcat în ultima vreme. Cum 
i-ați făcut față?

— Intr-adevăr, a trebuit să 
facem trei deplasări „non-stop": 
la Cracovia, Lugano și Con
stanța. Problema principală a 
fost cea a eliminării, pe cit 
posibil, a oboselii. Cred că am 
reușit acest lucru și sper să 
ne convingem cu toții joi sea
ră. Nu trebuie uitat că for
mația noastră se bazează pe

• Mild și lea!, titulari 

dc ultima Mă in cric 

două reprezentative • In 

ambele iormafii, dorință 

iermă de victorie © 

iau fovaci mizează 

pe i<or(a de Mac a 

eebipei noastre

șansele să joace Leal care are 
șl atuul că va evolua pe te
renul stadionului Vincente Cal
deron, stadion al echipei sale 
de club, Atletico.

Și acum o veste importantă 
privind alcătuirea „U“-lui Ro
mâniei, care se va alinia 
miercuri seara la fluierul inau
gural al partidei. Joacă Bălăci! 
El va lua locul lui Ro- 
milă. Această „mutare* de ul
tim moment a antrenorului 
Ștefan Covaci — recunoscut 
pentru perseverența cu care 
„merge* pe aceeași formație 
stabilă, din rațiuni de menți-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Ivascenco (aruncă la coș) și 
Popa (nr. 15), doi dintre jucă
torii care pot influența mult 
randamentul echipei Dinamo in 

meciul cu Mobilgirgi 
Foto : Dragoș NEAGU

un travaliu care solicită foarte 
mult rezistența fizică și ner
voasă a componenților ei, pe 
deplina disponibilitate a capa
cității de luptă.

Dumitru STĂNCULESCU

>® Mobilgirgi a sosit la 
București ieri la amiază (cu o 
zi mai devreme decît anun
țase inițial), iar seara a efec
tuat un antrenament în sala 
Floreasca.
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CUM POATE FI LĂRGITĂ 
BAZA DE MASĂ
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A PENTATLONULUI MODERN?
Unul din vechile și — din păcate — constantele neajunsuri ale 

pentatlonului modern este binecunoscuta penurie de cadre valo
roase, baza restrînsă din care se face selecția, cu consecințe dintre 
cele mai serioase asupra pregătirii vîrfurilor, pentru că, o dată pro
movați în echipă, sportivii își spun adesea că și-au atins scopul și 
că greu îi mai poate schimba cineva de pe aceste poziții. Tocmai 
de aceea, am solicitat tovarășului general maior VICTOR STANCU- 
LESCU, președintele Federației române de călărie și pentatlon mo
dern, să ne răspundă la o întrebare care ni se pare de maximă 
actualitate :

— Cum se ocupă specialiștii 
cei mai autorizați de lărgirea 
bazei de masă a pentatlonului 
modern, de selecția și pregăti
rea celor cu aptitudini în a- 
ceastă complexă disciplină 
sportivă ?

— Vă asigurăm că această 
problemă se află de meii mult 
timp în atenția noastră, biroul 
federației discutînd-o în mai 
multe rînduri, atît în plenul 
său, rit și cu specialiștii de pe 
teritoriu. Dintre ultimele noas
tre acțiuni menite să impulsio
neze dezvoltarea acestui „sport 
al sporturilor", aș aminti pe 
cea pe care noi o considerăm 
cu cele mai mari șanse de a se 
solda cu rezultate concrete. 
Este vorba de instituirea cam
pionatului republican de biatlon 
(cu probe de înot și cros) și 
triatlon modern 
și pistolul, înot 
ceri accesibile 
Întreaga țară, 
pective puțind fi practicate 
bazele existente în toate 
dețele.

premieră, cuprinsă abia din a- 
cest an în calendarul elaborat 

'de C.N.E.F.S.

— Dar cu tinerii care au și 
parcurs „abecedarul" pentatlo
nului modern cum lucrați ? 
Cum sînt pregătiți să abordeze 
cu succes marea performanță ?

(tir cu pușca 
și cros), între- 
tineretului 
sporturile

din 
res- 

pe
lu

— Cum s-a desfășurat prima 
ediție a acestei competiții ?

— Din păcate, nu pretutin
deni dorințele și intențiile 
noastre au fost bine înțelese, 
deoarece, participarea din acest 
an a fost destul de săracă. 
Cred că și noi, federația, pu
team face mai mult pentru 
impulsionarea unei Întreceri în

— Există în prezent în clu
burile cu secții de pentatlon 
modern cîțiva tineri cu reale 
aptitudini și posibilități de afir
mare. Ei pot fi promovați 
foarte curînd în „linia întîi", 
dar cu condiția să înțeleagă, în 
primul rînd, obligațiile și nu 
doar drepturile care le revin în 
calitatea lor de sportivi de per
formanță. Ei trebuie, de ase
menea, să acorde o atenție c- 
gală tuturor probelor, căci fără 
o asemenea atitudine nu mai 
este posibil, azi, să se spere la 
rezultate valoroase pe plan in
ternațional. Iar nouă ne revi
ne sarcina să-i verificăm în 
concursuri internaționale difici
le. Consider că a devenit mai 
actuală decît oricînd problema 
creării unor centre de penta
tlon modern fie la Ploiești, fie 
la Sibiu, unde există condiții 
optime pentru dezvoltarea aces
tei discipline. Mal mult chiar, 
se impune înființarea unor cen
tre și în Capitală. Cluburile 
Steaua și Dinamo dispun atît 
de o bază materială corespun
zătoare, cit și de tehnicienii 
necesari.

Șl ARBITRII TREBUIE SA CONTRIBUIE 
LA REDRESAREA BASCHETULUI I

Arbitrii nu sînt simpli în
registratori de fapte petrecu
te pe teren, ci și educatori, 
factori de prevenire a indis
ciplinei și de curmare a e- 
ventualelor abateri — lată 
ceea ce nu mai necesită su
blinieri deosebite, fiind vorba de un adevăr de mult cunoscut 
șl însușit de diriguitorii din teren ai întrecerilor sportive. Cu 
atît mai surprinzătoare apar situațiile în care arbitrii nu numai 
că nu își fac pe dbplin datoria, dar devin ei înșiși „cazuri", 
rezolvate prin judecare și sancționare de către comisiile de 
specialitate ale federațiilor. Așa s-au petrecut lucrurile, de 
curînd, în baschet.

Arbitrul Gabriel Roibu (Galați) nu s-a prezentat la două 
meciuri divizionare la care era programat, fiind astfel sus
pendat pe timp de patru etape ; arbitrul Alexandru Guță 
(Craiova) a întârziat la jocuri și, ca urmare, se va „odihni" 
două etaoe ; arbitrii lon_ Tache (Ploiești) și Marian Constan- 
tinescu (Tîrgoviște) au condus total necorespunzător și au fost 
suspendați pînă la încheierea turului diviziilor B, școlară și 
de juniori, iar înaintea returului vor fi reexaminați ; Geza 
Dutka (Oradea) și Ernest Ulrich (Brașov) nu au manifestat 
suficientă autoritate în partide de Divizia A și au fost sus
pendați pe două etape. De cînd au început campionatele 
naționale de baschet au mai fost și alte cazuri (nereguli 
la masa oficialilor în cursul meciului Politehnica Iași — Rapid, 
de exemplu) aflate acum în curs de judecare de către Cole
giul central al arbitrilor, a cărui operativitate merită a 
subliniată și apreciată.

Pentru că, trebuie spus cu h-otăirîre, dacă în baschet 
abundat cazurile de indisciplină, în mare măsură vinovați 
fost și arbitrii care nu și-au făcut pe deplin datoria care 
înțeles că trebuie doar să fluiere ,.pașie 
nici atunci cu promptitudine. A venit vremea ca și 
să contribuie la redresarea baschetului, prin prestații 
mai înaltă calitate, prin aportul lor substanțial la 
unei atmosfere de muncă și disciplină. Dar, pentru 
trebuie să devină ei înșiși exemple !

„TRAMBUL
PREA PUȚIN F

fi

au 
au 
au
Șisau „3 secunde' 

arbitrii 
de cea 
crearea 
aceasta

D. ASMARANDEI

Organizată nu pentru prima 
oară și avînd ca principal scop 
să reunească într-o activitate 
periodică jucătorii și jucătoa
rele de handbal din formațiile 
fruntașe care nu sînt angrenați 
în vreuna din acțiunile loturilor 
reprezentative, „Cupa de toam
nă" se apropie de sfirșit. Ultima 
etapă este programată în ziua 
de 30 octombrie, după care me
ciurile finale vor avea loc în 
ziua de 6 noiembrie, la Tg. Jiu. 
Atunci vor fi cunoscute cele 
două formații, una masculină 
și alta feminină, cîștigătoare ale 
trofeelor.

Deocamdată, însă, să vedem 
ce ne-au arătat ultimele etape. 
Ținînd seama de faptul că or
ganizarea acestei competiții a 
fost un foarte bun prilej pen
tru antrenorii echipelor frun
tașe de a promova și roda ele
mente tinere, primul lucru a- 
supra căruia ne vom îndrepta 
atenția va fi tocmai felul în 
care s-au comportat în aceste 
jocuri unele dintre speranțele

O atractivă competiție automobilistică

MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI"
pentru ca accesul spre traseu 
să se facă in bune condiții, ca
sele de bilete fiind amplasate la 
ambele capete ale traseului. La 
întreceri va participa, hors-con- 
curs, un alergător italian — 
Alfonso Giordano — pe un Fiat 
131 Abarth, de 2000 cmc". Două 
amănunte tehnice : validarea 
înscrierilor se face sîmbătă, ora 
17, la sediul F.R.A.K. (str. Ba
teriilor 32) ; revizia tehnică — 
duminică, la ora 7,30.

Duminică, începînd de la ora 
8,30, amatorii de automobilism 
din Capitală vor putea asista 
la cursele de viteză pe circuit 
din cadrul competiției dotate 
cu trofeul „Marele premiu al 
Bucureștiului". Fiind vorba, 
de fapt, de ultima etapă (din 
cinci) a campionatului repu
blican de viteză, cei prezenți 
de-a lungul traseului vor pu
tea urmări întreceri — la care 
s-au înscris pînă acum peste 80 
de piloți (avansați și începă
tori) — rezervate diferitelor 
clase : sub 1 000 cmc, peste 
1300 cmc, Dacia 1300 (grupa I

și II) ș.a. Inedit este traseul pe 
care se dispută concursul : șo
seaua ce leagă platforma Casei 
Scînteii (hotelul Parc) de car
tierul Pajura. „Este un traseu 
splendid, ne-a spus Otto Holtz
man, președintele clubului or
ganizator, Unirea Tricolor. Sînt 
condiții foarte bune de vizio
nare, aproape din orice punct 
putîndu-se urmări jumătate din 
traseu. Am luat măsuri pentru 
buna organizare a concursului,

CONSTRUCTORUL GALAȚI
LA POPICE

(Urmare din pag. 1)

vederea efectuării unei munci 
de calitate în ceea ce privește 
controlul și îndrumarea, se im
pune ca acestea să fie făcute 
la fața locului, în cluburi și a- 
sociații, prin deplasarea mem
brilor biroului executiv al 
C.J.E.F.S., sau a unei părți a 
activului acestuia, în mijlocul 
oamenilor Dispunem, la ora ac
tuală, de numeroase asemenea 
experiențe. în stilul de muncă 
al consiliilor județene Arad, 
Caraș-Severin, Dolj, Prahova, 
Timiș s-a încetățenit analiza a- 
proape a tuturor problemelor 
la fața locului. O consecință 
imediată a unui control de ca
litate o constituie depistarea 
cauzelor deficientelor, 
zele nu vor putea fi 
de echipa de control 
ceasta muncă se va 
superficial. Mergînd în asocia
ția sportivă, activiștii care au 
pretenția că operează un con
trol vor trebui să cunoască e- 
xact posibilitățile acestei aso
ciații, să cunoască pînă și ca
pacitatea fiecărui membru al 
consiliului asociației. Cu atît 
mai mult se pune această pro
blemă cînd este vorba de clu
buri de performanță. Nici un 
aspect. începînd de la date din 
biografia sportivului și pînă la 
obiectivele ce stau în fața aces-

Dar cau- 
depistate 
dacă a- 

desfășura

tuia privind performanțele la 
care trebuie să ajungă, nu pot 
fi străine celor care fac 
și îndrumare.

— Așadar, control 
drumare in totală 
-tintă de cauză...

— Altfel nici nu s-ar 
Vorbim tot mai mult 
sport — și pe bună dreptate — 
de o conducere științifică. Chiar 
în aceste zile am discutat, prin
tre altele, și această problemă 
cu președinții și prim-vicepre- 
ședinții consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport. 
Dar conducerea științifică pre
supune și o justă repartizare a 
forțelor în toate sectoarele și, 
în primul rînd, în cele hotărî- 
toare. Or, desfășurarea în cele 
mai bune condiții a competiției 
sportive naționale „DACIADA", 
prezentarea sportivilor români 
în forma lor cea mai bună la 
marile întreceri interne și in
ternaționale, pot și trebuie să 
facă obiectul unei munci de 
control și de îndrumare dintre 
cele mai calificate și sistema
tice.

— Cunoaștem cazuri — 
evident, numărul acestora 
nu este mare — cind con
trolul ți îndrumarea încep 
în... birouri ți tot cam a- 
colo se încheie !

— Fac o rectificare : în ast
fel de situații nici nu poate fi

control

și în- 
cunoș-

putea, 
și în

A apărut nr. 10 al revistei „EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT"
acestui nu- 
următoarele

Din cu,.:r±nsul 
măr, spicuim 
materiale ■

a Patriotismul 
trăsătură 
sportivului

a Alimentația rațională a 
sportivului — oMectlv per
manent.

e Educația fizică, în per
spectiva educației permanente 
(autori : I. Neacșu, I. Tudus- 
ciuc).

O Mecanisme 
ăie stărilor de 
tivă la sabrerl 
ria șerban).
• Evoluția unor parametri 

neurofizici în urma efortului 
specific de fotbal șl valoarea 
lor în dirijarea antrenamen
tului fotbaliștilor (autori : A. 
Demeter. A. Gagea. Marilena 
Iota, Georgeta Brăgărea, O. 
Popescu).

socialist 
fundamentală 
de tip nou.

declanșatoare 
limită nega- 
(autor : Ma-

• Blocajul (capacul) în te
nisul de masă (autor : F. 
Paneth).
• Atragerea în activitatea 

de educație fizică și sport a 
tinerelor fete și femei (autor: 
Ioana Bratu).
• Dezvoltarea educației fi

zice șl sportului de masă în 
parcuri și cartiere (autori : 
M. Bârjega, I. Todan).

• Botcil forte — un 
medicament românesc în 
tamentul unor afecțiuni 
matismale șl traumatice
sportivi (autor : C. Ionescu).

Acest, număr al revistei „F- 
DUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT” 
se găsește de vînzare Ia orice 
chioșc de difuzare a presei 
din Capitală șl provincie.

Grăbîți-vă să vă reînnoit! 
abonamentul pentru anul vi
itor la revista ..EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT”.

nou 
tra- 
reu- 

la

atît
Este

vorba de un control, cu 
mai puțin de îndrumare, 
obligatoriu pentru echipa de 
control să stabilească cu cea 
mal mare exactitate deficien
țele și să ofere, în același timp, 
pe loc, soluții adecvate. Prin 
această prismă se poate confe
ri calificativ bun unei echipe 
mixte de control și îndrumare 
care, deplasîndu-se la Arad, a 
stabilit pe loc măsuri de îmbu
nătățire a condițiilor de pregă
tire a secțiilor de haltere, lup
te și tenis de masă ale unor 
cluburi și asociații din acest 
municipiu. Revenind la ideea 
pusă în discuție, dacă munca 
de control începe în încăperea 
unde își au sediul clubul sau 
asociația și nu își extinde sfe
ra de investigație printre spor
tivi, tehnicieni și ceilalți ac
tiviști care concură la realiza
rea performanței. întreaga ac
tivitate va fi ineficientă.

• Simbătă se dispută, la 
Galați, returul întîlnirii inter
naționale masculine dintre 
Constructorul și formația ceho
slovacă Chemo Svit, contînd 
pentru prima etapă a Cupei 
campionilor europeni. în prima 
întîlnire, la Svit, victoria a re
venit sextetului 
5236 — 5223 pd. Finala C.C.E. 
se va disputa în zilele de 19—20 
noiembrie în Cehoslovacia, Ia 
Olomouc. Tot acolo se va juca 
și turneul final al competiției 
europene feminine (finală cu 8 
echipe), la care va fi prezentă 
și Voința Tg. Mureș.

Elena Radu (Voința Galați) — 
locul 5 cu 435 pd (prima dintre 
jucătoarele străine) și Gheor- 
ghe Scholtes (Aurul Baia Mare) 
— locul 10 cu 816 pd.

gălățean cu

• La Zwickau (R. D. Germa
nă) s-a disputat tradiționalul 
turneu internațional „Cupa 
Wcmer Seelenbinder", cîștigată 
de Marion Schuster (R.D.G.) cu 
461 pd și M. Makkai (Ungaria) 
cu 1001 pd. Cei doi sportivi 
români care
competiție s-au

au participat la 
clasat astfel : -

• Olimpia București (m) are 
ca oaspete echipa ungară Delep 
Seghedin. Turneul individual 
al întîlnirii va avea loc mîine 
după-amiază pe arena Olimpia.

• în meci restanță pentru e- 
tapa a IV-a a campionatului fe
minin (Divizia A) : Record 
Cluj-Napoca — Textila Timi
șoara 2452 — 2356 pd (scor in
dividual 4—2). Cele mai bune 
jucătoare au 
Killin (R) 
tina Bonto

fost Magdalena 
— 446 pd și Leon- 
(T) — 426 pd.

o întrerupere de 
du- 
Di-

• După 
două săptămîni, sîmbătă și 
minică se reiau întrecerile 
viziei A. Atît la feminin, cit și 
la masculin se dispută etapa a 
V-a.

TOAMNA! SEZONUL NOUTĂȚILOR Șl AL MARILOR AVANTAJE
SISTEMELE LOTO - PRONOSPORT

sau

JUCAȚI DiN

de 5 la tragerea specială 
anterioară.

• Se extrag 45 de nume-

JUCAȚI DIN TIMP BILETE CU NUMERELE DV. PREFERATE I 
NU PIERDEȚI OCAZIA DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE MARII CIȘTIGĂTORI !

ACORDATE PARTICIPANTELOR

• Tragerea constă din 3 
faze, în cadrul cărora se e- 
fectuează 8 extrageri, față

30 OCTOMBRIF’77 -TRAGERE SPECIAlfi
PRONOEXPRES

O NOUA FORMULA tehnica

se atribuie •
AUTOTURISME,BANI Șl EXCURSII

re, față de 31 la tragerile 
speciale anterioare.

• Se atribuie ciștiguri pe 
14 categorii, cu 10 categorii 
în plus față de tragerile o- 
bișnuite Pronoexpres.

• Pe aceeași variantă pot 
fi obținute ciștiguri cumulate 
atît la două cit și la toate 
fazele tragerii (ultimul caz 
fiind valabil numai pentru 
variantele de 15 lei), pre
cum și la diferitele extrageri 
din cadrul fiecărei faze.

• Cîștigurile acordate la 
faza a ll-a — suplimentară 
— se suportă din fond spe
cial.

Participarea se face pe bi
lete de 6 și 15 lei varianta 
simplă, achitată 100% 
25%, cu mențiunea că nu
mai biletele de 15 lei par
ticipă la toate extragerile.
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Excepție, într-o oarecare mă
sură, a făcut doar Universita
tea București (antrenor prof. 
Marcel Crețu) care, aflîndu-se 
și așa în momentul schimbării 
de generații, a profitat de această 
competiție pentru a-și forma și 
roda o echipă cu care să se 
prezinte în primăvară la star
tul noii ediții a campionatului. 
Să -notăm la această echipă e- 
voluțiile promițătoare ale ju
cătoarelor Nicolița Băzărinca 
(bun conducător de joc) și Va
lentina Bratu.

In ceea ce privește întrece
rea feminină este de subliniat, 
de asemenea, evoluția mai mult 
decît promițătoare a echipei 
bucureștene Confecția, care be
neficiind și de un lot complet, 
dar și de conducerea tehnică a 
prof. Pompiliu Simion, a reali
zat partide frumoase, candidînd 
cu mult succes la primul loc 
în seria I și, deci, la dreptul de 
a-și disputa finala competiției 
cu cîștigătoarea seriei a Il-a.

Și pentru că a venit vorba de 
finală, să precizăm că dacă 
pînă acum și federația a pro
fitat de această competiție pen
tru a verifica o serie de arbi
tri (mulți au trecut cu bine e- 
xamenul !) este de așteptat ca 
la ultimul act al întrecerii să 
fie prezenți cei mai buni cava
leri ai fluierului, (c.a.).

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

CAMPIONATULUI MONDIAL
(Urmare din pag. I)

nere a omogenității și de spo
rire a forței de joc colective 
— are citeva explicații esențiale 
care îl privesc pe Bălăci, dar 
și pe Ștefan Covaci. Mijlocașul 
craioVean 
creștere 
lună, are 
te bună 
o impresie favorabilă la Mos
cova, în meciul din cadrul Cu
pei cupelor, cu Dinamo, cînd. 
s-a dovedit combativ și 
stăpîn pe mijlocul terenului. 
In jocul de antrenament de 
simbătă seara, de pe stadionul 
„23 August", cu S.C. Bacău, 
Bălăci a fost urmărit cu deo
sebită atenție de Ștefan Covaci 
care ne mărturisea că a stat 
toată repriza a doua în apro
pierea craioveanului pentru 
a-1 studia realmente și a-i ve
dea toate reacțiile. Ei bine, 
forma arătată și cu această 
ocazie de Bălăci l-a pus... pe 
gînduri pe antrenorul Ștefan 
Covaci. Avînd în vedere 
cunoscutele disponibilități 
fensive ale lui Bălăci — 
perior la acest capitol lui 
milă — și necesitatea de 
contestat a practicării de către 
echipa noastră a unui joc cit 
mai „apăsat" și mai sigur pe

s-a arătat în 
de formă 
la această oră 
condiție fizică.

in
vizibilă 
ultima 
o foar- 
făcînd

Și 
o- 

su- 
Ro- 
ne-
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hal să 
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atenția animația deosebită.
Se terminase o partidă ae 
volei și, pînă Începea alta, 
terenul se și umpluse cu „re
zerve**, dornice și ele de 
citeva pase peste fileu. Copiii 
sînt de la 14 școli generale. 
De la nr. 200 (profesori Ma
rina Jipa și Cornel Bucur), 
86 (Gheorghe Dragomirescu 
și Virginia Decuseară), 87 
(Elena Neagu), 1« (Cornel 
Gheorghiu), 74 (Aurelia SzQ- 
ke și Mioara Pavel) etc. An- 
trenoarea Margareta Șorbală 
a vetnit la „Voinicelul- pen
tru a găsi ceva co-pii talen- 

:are să-i sedecțio- 
volei, la Olimpia, 
dînsa ar “ 

...neinspirația de 
a merge la 
„Timpuri Noi** ? 
Ne întrebăm și-1 
întrebăm pe to
varășul Dan 

prim-vicepreședinte 
C.E.F.S. „Am 
din vreme pe

fi avut

I
I
I
I
I
I
I

Ziarele ți revistele care au 
apărut marți dimineață la Ma
drid, se ocupă pe larg în pagi
nile lor de meciul 
dintre selecționatele 
ți Spaniei.

Astfel, ziarul „As" 
pagină întreagă in 
prezentată echipa 
însoțită de fotografiile lui Dudu 
Georgescu, cîțtigătorul „Ghetei 
de aur“, Cheran, Dinu ți Do- 
brău. într-unul din subtitluri, 
Ștefan Covaci declară : „Vom 
juca cu ardoare, respectînd însă 
legile fair-play-ului". La rîn- 
dul său, cunoscutul jucător spa
niol Pirri declară, printre al
tele : „Va fi un joc deosebit de 
dificil și pentru a obține victo
ria echipa mea va trebui să 
joace foarte bine".
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României

publică o 
care este 
României,
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Kiel tocmai se 
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sectorului 4. 
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cuvinte din
1 Violetei, care 
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Ionescu, 
al C.E.F.S. „Am anun
țat din vreme pe toată 
lumea. Trebuiau să aibă loc 
5 (cinci !) meciuri de hand
bal la -«Timpuri Noi». De 
toată acțiunea răspunde pro
fesorul ’
liceul 
voastră 
treceți 
nu ? ! Dar uitați-vă, 
venisem de la sala 
gust, de la gimnastică, 
fost și pe la -«Titanii». Am gă
sit numai lucruri bune. La 
■«Timpuri Noi» îmi propuse
sem să merg, împreună cu 
colegul Viorel Coadă, mai 
pe la ora prînzului. Mă miră 
ce-mi spuneți. Prof. Enciu e 
Un om bine pregătit**... Știți 
foarte bine, scopul principal 
ai „DACIADEI- este atragerea 
întregului tineret la o acti
vitate sportivă continuă. 
Credeți că va fi. ușor pentru 
profesorul Voiciloiu să-și 
convingă elevele să vină la 
meciul următor ? „Toate 
jocurile vor fl reprogramate. 
Nu ne interesează să stabilim 
rezultate la... masa verde, 
vrem SA SE JOACE ! Puteți 
să fiți convinși, nu ne vom 
purta cu mănuși față de cei 
răspunzători. Iar cele petre
cute la baza sportivă Tim
puri Noi vor rămîne un 
xemplu izolat**.

Am reținut promisiunea șl 
parcă nu 
întrebăm : 
mimică. 
Enciu ?

Eugen- Enciu. 
omonim", 
nu

pe acolo ?

i. de la 
Dumnea- 

v-ați propus să 
' * „Cum să 

de-abia 
23 Au-

Am

e-

săne putem opri 
unde ați fost du- 

tovarășe profesor

Geo RAEȚCHI
WWVVW,WWVWVVWVVVWWWVVVWVrfVWVW,'«

■SIBIU s-a des- 
■at un concurs 
li.pat, alături de 
■j-Napoca, Tg. 
■ Tg. Mureș. Si- 
Iți de la A.Z.S. 
By rezul-
■f* _TTLucia Bo- 
bI 1.65 m; 5 000

Secuiesc) 
st. Borcoș (Mc- 
Ionescu-ooresp.) 
LNȚA“. în sala 
rivița Roșie au 

; cerile 
oința".

în
bine pre- 

mîdu A și Mircea 
>uzul) — antre- 
bu, Traian Ga- 
— antrenor Mi- 
^onstantin Apos- 
antrenor Nicolae 
;i cîștigători : I. 
. Văcăîie (Dina- 
îaru. I. Tigău 
ie, Gh. Dicu, L. 
inătoarea), Gh. 
, N. Păun (Au- 
asile (Rapid) și 
LA) ). „Cupa Voin-

contînd 
Rcuniu- 
evidență

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

ța- a revenit boxerilor de la Di
namo cu 9 p. (Daniel DIACO- 
NESCU-coresp).
I I IDTC ECHIPA DE GRECO- 
LUrlt ROMANE a C.S. Șco
lar nr. 2 Galați a susținut o du
blă întîlnire amicală internațio
nală cu selecționata orașului. Chiși- 
nău. Victoriile au fost împărțite: 
în prima partidă au cîștigat gă- 
lățcnii cu 7—3, iar în cea de-a 
două oaspeții cu 6—4. 
RlOPOL-coresp.)
ti-mic INCEPÎND DE

(T. SI-

TCKIIC INCEPÎND DE AZI, PE 
ItiMIo doua baze sporti
ve DIN CAPITALA se desfășoa
ră competițiile memoriale „Cor
nel Zacopceanu“ și „Mina Ilina**. 
Prima (seniori, individuală) va 
avea loc pe terenurile din parcul 
Progresul, iar cea de-a doua (e- 
chipe feminine) va fi găzduită 
de terenurile Dinamo.

contraaatac. gîndurile antreno
rului reprezentativei 
s-au transformat în 
calculele au dus la 
opțiune de ultim moment. O 
opțiune bine întemeiată, după 
părerea noastră, ea exprimînd 
fidel intențiile de joc ale e- 
chipel României în această 
foarte grea partidă cu Spania, 
„îmi pun mari speranțe în e- 
chipă, în capacitatea Iui Iordă- 
nescu și Bălăci — spunea Ște
fan Covaci — capabili să țină 
mingea cînd este nevoie, ne- 
maivorbind de aportul ofensiv 
pe care-1 pretind de la amîn- 
doi“. Romilă, fotbalist cu o 
apreciată siguranță în joc, în 
stare să îndeplinească multe

, sarcini, este prima rezervă a 
echipei noastre, el urmînd â 
intra în locul oricărui titular 
din primele două linii care nu 
ar da randament.

Tricolorii au făcut ieri 
ultim antrenament — un 
trenament cu ritm destul 
susținut, care a durat o

noastre 
calcul și 

această

MECIUL DE ASTĂ-SEARĂ
IN DATE STATISTICE

• Meciul de astăzi este al 
Î91-lea —~ ‘
tale ; 
tre.
țul echipei naționale a 
mâniei este următorul :
290 122 70 98 513—472

activi-din întreaga
a reprezentativei noas- 

Pînă In prezent, bilan-
Ro-

• Partida de pe stadionul 
Vicente Calderon este a pa
tra din programul grupei a 
Vin-a preliminare europene 
a C.M. 1978. Cele trei Intll- 
nirl desfășurate pînă acum 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :

1—0
din penalty.

un 
an- 
de 

__ ____ , _ oră 
— pe stadionul Vicente Calde
ron, toți fotbaliștii prezentîn- 
du-se într-o bună dispoziție 
de joc. Echipa are un moral 
ridicat și privește cu încrede
re partida de miercuri, cînd se 
așteaptă la un puternic asalt 
al fotbaliștilor spanioli în pri
ma jumătate de oră a jocului.

PRESA SPANIOLA
Ziarul „Hoja del Lunes“ pu

blică un amplu articol în care 
se subliniază că, pentru a ter
mina învingătoare, echipa Spa
niei va trebui să joace la va
loarea ei maximă. Referitor la 
formația 
prezenta 
K (cum 
norului 
inclus în formație pe cei mai 
în formă jucători, printre aceș
tia figurînd Dani, Pirri, Beni
tes, Churruca și Ruben Cano".

în sfîrțit, ziarul „Ya Depor- 
tes", sub semnătura cronicaru
lui sportiv Juan Maria Alfaro, 
face o retrospectivă a meciuri
lor din grupa a opta, subliniind 
că, în prezent, echipa României 
arț cele mai mari țansi 
pută pentru calificarea 
neul final din Argentina.

pe care gazdele o vor 
se scrie : „Profesorul 

i se spune aici antre- 
Ladislau Kubala) a

cele mai mari șanse in dis- 
t in tur-

Spania — Iugoslavia 
(0—0). A înscris, 
Pirri.

ROMANIA — 
(1—0). A marcat 
togol).

Iugoslavia — 
0—2 (0—2). ’ 
Georgescu și Iordănescu.

Spania 1—0 
Benito (au-

• Iată acum vîrsta și nu
mărul de jocuri în echipa 
națională ale componenților 
lotului care au făcut depla
sarea la Madrid :

Cristian (F. C. Argeș) 21 
ani, 4 A ; Morarii (Steaua) 
21 ani, 7 A ; Cheran (Dina
mo București) 30 ani, 32 A ; 
Sameș (Steaua) 26 ani. 18 A; 
Sătmăreanu II (Dinamo Bucu
rești) 25 ani, 
(Steaua) 31 ani. 10 A; Dobrău 
(Dinamo București) 24 ani, 
4 A ; Ștefănescu (Universita
tea Craiova) 26 ani, 1 A ; 
Tilihoi (Universitatea Cra
iova) 21 ani, deb. ; Dumitru 
(Steaua) 27 ani, 51 A ; Romilă 
(Politehnica Iași) 27 ani. 7 

' (A.S.A. Tg. Mu-

24 A ; Vigu

Au
ROMANIA 

înscris : D.

CLASAMENTUL LA 
GRUPEI

ZI AL

2
1
0

A ; Boloni
reș) 24 ani, 18 A ; Dinu (Di
namo București) 29 ani, 65 
A : Bălăci (Universitatea Cra
iova) 21 ani, 21 A ; Crișan 
(Universitatea Craiova) 22 
ani, 20 A ; D. Georgescu (Di
namo București) 27 ani. 29 A; 
Iordănescu (Steaua) 27 ani, 
41 A ; Troi (Steaua^ 28 ani, 
16 A. Căpitanul reprezentati
vei noastre este Dumitru.

• Arbitrul meciuluir Ro
bert Wurtz (Franța), este con
sidera^ 
valoroși 
lui din 
Europa, 
condus 
acest ah. Livernool 
MSnchengladbach 
putată la Roma).

29

3-0
1-1
0-3

0
1
2

4
2
0

mai

1. ROMANIA
2. Spania
3. iugoslavia

Din această „ ... 
rămas de jucat următoarele 
meciuri :

Astăzi, la Madrid : Spania 
— ROMANIA

13 noiembrie, la București : 
ROMANIA — Iugoslavia.

30 noiembrie, la Belgrad : 
Iugoslavia — Spania.

2 !
2 :
2 I 

grupă
unul dintre cei mal 

cavaleri ai fluleru- 
aceastA perioadă în 
Vă amintim că el a 
finala C.C.E. din 

— Borussia 
(3—1, dls-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• TURNEUL ECHIPEI F.C. 

BIIIOR ÎN POLONIA. Divizio
nara A F.C. Bihor a efectuat 
— la invitația echipei Stal 
Mielec — un turneu în Polonia. 
In primul meci, echipa oră- 
deană a jucat cu o selecțio
nată a orașului Mielec și a cîș- 

- tigat cu 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Popovicî — penalty 
transformat în min. 55. Al do
ilea meci, Stal — F.C. Bihor, 
s-a încheiat la egalitate : 1—1 
(0—1). Golurile au fost mar
cate de Pitei (min. 79), pen
tru gazde, respectiv Lupău

(Gh. Lorincz,

Azi, pe stadionul Steaua, de la ora 15

ROMANIA SPANIA ÎN C. E.
Astăzi, reprezentativa de ti

neret (21 de ani) a României 
susține a treia partidă oficială 
în campionatul european. De 
data aceasta, în compania se
lecționatei similare a Spaniei, 
o întîlnire revanșă întrucît după 
cum se știe, în primăvară, re
zultatul a fost defavorabil e- 
chipei noastre (0—3). Este de 
așteptat, deci, ca jucătorii noș
tri să facă totul pentru a o- 
feri iubitorilor de fotbal un 
joc de calitate și un rezultat 
bun.

Pentru partida de azi, pre
gătirile au fost practic înche
iate, antrenorii O. Popescu și 
C. Creiniceanu efectuînd ieri, 
cu elevii lor, un ultim antre
nament.

Despre adversarii echipei 
noastre, sosiți în Capitală luni 
după-amiază, am aflat că an
trenorul Gustavo Biosca a de
plasat la București un lot de 
16 jucători, pe cei mai în for
mă, în* majoritatea lor compo
nent ai cluburilor din prima 
divizie. De remarcat că prin
tre ei se află opt dintre jucă
torii care au evoluat în pri-

U/M El REZULTATE DIN DI- 
VLJLtl VIZIA B. Masculin : 
TEROM Iași — Dinamo Brăila
2— 3, SARO Tîrgoviște — C.S.U. 
Pitești 3—1, Relonul Săvinești. — 
Petrolul Ploiești 3—0, C.S.U. Su
ceava — C.S.U. Galați 3—2, Elec- 
troputere Craiova — Farul 0—3, 
Foresta Arad — Oțelul Or. dr. 
P. Groza 3—2 : feminin î Olim
pia Buc. — C.P.B. 0—3, Medici
na Buc. — Flacăra roșie Buc.
3— 1, Spartac Buc. — Univ. Buc. 
1—3, Confecția Brăila — Chimia 
Tr. Măgurele 3—0 (neprezentare), 
Confecția Buc. — Voința Craiova 
0—3, Constructorul Arad — Mon
diala S. Mare 3—0, C.S.M. Sibiu
— Olimpia Oradea 3—0, C.S.U.
Tg. Mureș — Penicilina n Iași 
3—0, Voința M. Ciuc — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 1—3 a LA 
BAIA MARE „Cupa explorări** 
s-a încheiat cu victoria gazdelor. 
Rezultatele 
Le?îa Varșovia 
Brăila 3—0 (2, 
Baia Mare — 
șoara 3-0 (7,
— Legia'3—1 (12. —9, 6, 10), Con
structorul — Politehnica 3—0 
(10, 8,7). (V. SĂSARANU, coresp.)

ultimelor două zile :
— Constructorul 

1, 3), Explorări 
Politehnica Timi- 
12, 7) ; Explorări

DE TINERET
măvară, în meciul tur disputat 
pe stadionul 
din Madrid.
Goicoechea
Vitoria și San 
drid), Idigoras

„Rayo Vallecano” 
Aceștia sînt : 

(Atletico Bilbao), 
Jose (Real Ma- 
Și Ufarte (Real

A
EUROPEAN

GRUPA A 8-a 
LUI

CAMPIONATU- 
DE TINERET

Rezultatele 
Iugoslavia — 
nia — România 
— Iugoslavia 1-3.
1. Iugoslavia
2. Spania
3. România

Următoarele 
via — 
Spania 
brie).

de r. _
Spania 4—1 ; Spa-

3—0 ; România

pînâ acum :

2 2 0 0 7-2 4
2 10 14-42
2 0 0 2 1-60

meciuri î lugosla-
România (13 noiembrie), 
— Iugoslavia (30 notem-

Șociedad), F. Sanchez (C. F. 
Barcelona), Navajas (Burgos) 
și B. Sanchez (Real Deportivo).

Reprezentativa spaniolă a 
venit la București cu gîndul 
de a obține victoria, așa după 
cum ne declara și antrenorul 
Gustavo Biosca : „Știm că ne

așteaptă o partidă dificilă, că 
pe teren propriu forța ofen
sivă a românilor, cit și dorința 
lor de revanșă sînt arme pe 
care nu trebuie să Ie negli
jezi. Ca să nu mai vorbesc și 
de contribuția publicului, pe 
care il cunosc a fi iot atit de 
temperamental ca și cel al ma
drilenilor. Vom juca deschis, 
pentru victorie — ceea ce va 
imprima o notă de spectacu
lozitate întîlnirii".

Partida de azi se dispută pe 
stadionul Steaua, cu începere 
de la ora 15, și va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Turcia, avîndu-1 la centru pe 
Erkan Goksel.

Iată formațiile probabile co
municate de antrenorii celor 
două reprezentative :

ROMÂNIA : Windt — Băr- 
bulescu, Stancu, Zahiu, Barna 
— lorgulescu, Stoica, M. 
ducanu — Chitaru, Radu 
Tălnar.

SPANIA : B. Sanchez — 
Jose, Goicoechea, Valespi, 
rales — F. Sanchez, “ 
Vitoria — Navajas, 
Ufarte.

(min. 33). 
coresp.).

• MUSCELUL CÎMPULUNG
— C. S. TÎRGOVIȘTE 1—1 
(0—0). Un joc plăcut, disputat, 
în care oaspeții au deschis 
scorul prin Greaca în min. 62, 
iar gazdele au egalat în ulti
mul minut de joc__prin. Bere- 
voianu. (Paul 
coresp.).

• DIERNA 
F.C.M. REȘIȚA 
vizionara A a 
în min. 58 prin 
dele au egalat 
prin Stanciu. 
coresp.).

• MECIURI 
tăzi și mîine, 
și B vor susține mai multe 
meciuri amicale. Iată citeva 
dintre aceste partide.

Astăzi : F.C. Petrolul — Ra
pid București (stadionul 
trolul, 
reș — 
dionul 
Mureș, 
Sibiu
(stadionul F.C. Șoimii, ora 15). 

Mîine : F.C. Argeș — C.S. 
Tîrgoviște (stadionul „1 Mai“, 
ora 15). F.C. Olimpia Satu Mare
— C.F.R. Cluj-Napoca (stadio
nul Olimpia, ora 15). F.C. Baia 
Mare — F.C. Constanța (Sta
dionul municipal, ora 15).

Mateoiu

ORȘOVA — 
1—1 (0—0). Di- 
deschis scorul 
Bora, iar gaz- 

peste 7 minute 
(I. Iacob —

AMICALE. As- 
divizionarele A

Pe-
ora 15), A.S.A. Tg. Mu- 
Chimica Tîrnăveni
, 23 August" din
ora 15,30), F.C. Șoimii 

— Steagul roșu Brașov

(sta-
Tg.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ

AȚI VIZITAT VRANCEA,
podgorii 

Odobești ? 
lui Ștefan

Ră
ii.

San 
Pe- 

Barero, 
Idigoras,

ȚARA LEGENDELOR ?

I
I

de la

în excursii 
plecarea în

Vestitele
Panciu și

Hrubele 
Mare ?

Pivnițele domnești ? 
Muzeele viticulturii ?
Dacă nu, adresați-vă Fili

alelor de turism din Bucu
rești, Bd. 1848 nr. 
N. Bălcescu nr. 
Republicii nr. 
Cal. Griviței 
care vă invită 
de o zi, cu 
fiecare duminică la ora 6,30 
din Piața Unirii-hale.

Vrancea cu legenda Vrîncioaiei și a feciorilor 
Vrancea „Mioriței**, dar mai cu seamă Vrancea 

își așteaptă oaspeții !

La toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, la vinzătorii volanți 
și la unitățile cooperației de 
consum, comerțului și poștei 
se găsesc de vînzare serii de 
LOZ ÎN PLIC cu cîștiguri su
plimentare. Ca urmare, numă
rul cîștigătorilor de autoturis
me și mari premii în bani, a- 
tribuite de acest sistem, spo
rește în permanență.

Vă prezentăm cîțiva dintre 
recenții mari cîștigători :

Ulmeanu Nicu din Alexan
dria, jud. Teleorman — auto
turism „Skoda S 100”.

Murgeanu Alexandru din 
Bîrlad, jud. Vaslui — autotu
rism „Skoda S 100“.

Comșa Ernestin din Mediaș, 
jud. Sibiu — 20.000 lei.

Mare loan din București — 
10.000 Iei.

Guist Adolf 
10.000 lei.

din Sibiu

CÎȘTIGUR1LE 
PRONOSPORT

BRIE 1977

CONCURSULUI
DIN 23 OCTOM-

Categoria I : (12 rezultate) 3.25 
variante a 24.581 lei ; Categoria 
a Ii-a : (11 rezultate) 36,75 va
riante a 2.609 lei ; Categoria a 
IlI-a : (io rezultate) 366,50 
rianie a 392 lei.

Cîștigătorii Dinu Florin 
Pitești și Cucăilă Marin din 
meria obțin 
categoria I 
lei.

va-

di.n 
Si
decite un cîștlg

în valoare de 24.531

Pronocxpres 
transmisă la

Tragerea 
tăzi va fi 
ziune la ora 17,35.

Rezultatele tragerii
transmise și la posturile 
radio în cursul serii.

de as- 
telcvi-

vor ft 
de



Irina Petțuleț

ft

ÎN I^TILNIREA
TRĂGĂTORILOR ROMANI SI CHINEZI•»

lin Po câștiga proba dc pușca liberâ 60 i c. cu 599 p I

SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE

AUTOMOBILIȘTII 1 
ÎNVINGĂTORI ÎN R.D.G.

(nr. 8) depășește blocajul advers, aducmd un nou 
punct echipei Dlrvamo București în meciul cu Gwardia

Foto : Ion MIHĂICA

DiNAMOVMDA DE VOLEI

FORMAȚIILE ROMANEȘTI
1

ÎNVINGĂTOARE IN PRIMA
Marți dimineața, în sala din 

jos. Ștefan cel Mare din Ca
pitală, au început Întrecerile 
celei de a 15-a ediții a „Dina- 
moviadei" de volei, competiție 
internațională Ia care partici
pă formații de club (feminine 
și masculine) din 8 țări.

Partida de debut a adus în 
fața fileului echipele feminine 
Levski Spartak ' ' ' ‘‘
Amrokan ~ 
întîlnirea a fost 
de voleibalistele 
au manifestat o 
tanță în atac, 
victoria cu 3—0 (9, 11, 8). Mult 
mai experimentați și mai teh
nici. componenții formației Di
namo (U.R.S.S.) s-au impus 
mai ușor dccît arată scorul — 
3—1 (11, 6, —15, 5) ■— în fața 
sextetului aliniat de Dynamo 
(R.D. Germană). O dispută ex
trem de echilibrată au oferit 
voleibaliștii de la Ruda Hvez
da (Cehoslovacia) și Gwardia 
(Polonia), care au furnizat o 
întrecere de bun nivel tehnic 
și spectacular. A fost cea mai 
interesantă partidă din reuni
unea de dimineață, punctată 
și de dese răsturnări de scor. 
Victoria a revenit echipei Ru-

Pe poligonul Dinamo din Ca
pitală au continuat ieri între
cerile prietenești ale trăgători
lor din România și R. P. Chi
neză. Băieții au concurat Ia 
probele olimpice de pistol (li
ber și viteză) și pușcă (60 f cul
cat), iar fetele la pușcă stan
dard. Din nou, sportivii oaspeți 
au lăsat o impresie excelentă, 
mai ales la pușcă liberă, probă 
la care Lin Fo a realizat un 
rezultat de valoare mondială 
— 599 p din 60# posibile — sta
bilind astfel un nou record al 
tării sale. Dintre țintașli români 
foarte bine s-a comportat Du
mitra Matei, cîștigătoarea pro
bei de armă standard 60 f cul
cat cu un punctaj valoros 
(536 p). încheind excelent se
zonul, această sportivă dove
dește din nou că este una din
tre cele mai bune trăgătoare 
românce. Dan luga, după o 
manșă cu un punctaj de valoa
re absolută — 300 din tot atîtea 
posibile —, a ocupat primul 
Ioc Ia pistol viteză, cu 595 p. 
La „liber", pistolarii Laurenjiu

Fop și Chin Chun-Pa și-au 
încheiat „duelul" la egalitate — 
555 p — rezultat bun pentru 
această dificilă probă de pistol, 
singura care se trage dc la 
distanța de 50 m.

REZULTATE TEHNICE: 
pușcă standard 60 f culcat, fe
te : 1. Dumitra Matei 596 p. 2. 
Niculina losit 594 p, 3. Chin 
Tun-Sian 591 p (baraj 100), 4. 
Mariana Feodot 591 p (99) ; 
pușcă liberă 60 f culcat, bă
ieți : 1. Lin Po 599 p (nou re
cord al R. P. Chineze) ; 2. D. 
Pantazi — 592 p, 3. Gh. Vlădan 
591 p ; pistol viteză, 60 focuri :
1. Dan luga 595 p (300 + 295),
2. Liu Min-Chun 591 p 
(295 + 296), 3. Al. Gered 589 p 
(296 + 293) ; pistol liber : 
Pop 555 p (baraj 93), 
Chun-Pa 555 
covei 549 p.

întrecerile 
pe poligonul 
bele de pușcă liberă 3x40 focuri 
băieți și pistol standard fete.

în R. D. Germană s-a des
fășurat competiția automobilis
tică „Raliul Wartburg". Un re
marcabil succes a obținut echi
pajul român Ștefan lancovici 
— Petre Vezeanu („Dacia 
1 300“), situat pe primul loc La 
clasa 1 300 — grupa I.

VILAS — NASTASE 2—0 ÎN 
FINALA la saltos

La Saltos (Argentina), tur
neul de tenis a fost cîștigat de 
Guillermo Vilas, care l-a între
cut în finală cu 6—2. 6—4 pe 
Ilie Năstase. în partida pentru 
locul 3, Raul Ramirez a dispus 
cu 4—6, 6—3, 7—6 de Adriano 
Panatta.

ȘAWISTUL CIOCALTEA - 
REMIZA ÎN TURNEUL 

DE LA BAR

P (92), 3.

_ : 1.' L.
2. Chin 

Gh. Ma-

continuă 
Dinamo,

azi, tot 
cu pro-

Tama RABȘAN

(Bulgaria) și
(R.P.D. Coreeană), 

dominată net 
bulgare care 
mare percu- 

adjudecmdu-și

PROGRAMUL
Da la ara 0,30 s 

mânia) - Djnamo 
mană), feminin, seria 
dia (Polonia) - L"„__  _____
(Ungaria), f I ; Levski Spartak 
(Bulgaria) — Gwardia (Polonia), 
masculin, seria a 11-a ; Ujpesti 
Dozsa (Ungaria) — Risda Hvezda 
(Cehoslovacia), m II ; da la 
ora 15 : Ruda Hvetda (Cehoslo
vacia) — Levski Spartak (Bulga
ria) f li : Dinamo (Romania) - 
Dynamo (R. D. C____  ”
' ; Diaajio (U R.S.S.) - 

Coreeana),

DE /AZI
Dinamo (tlo-
(K. O. G.î- 

. IJ I ; Gwor- 
Ujposti Dozsa

G.rmanâ), m. 
Amro 
f 14 ;Iran (R.P.D

Amrokon (R.P.D. Coneeanâ) 
Dinamo (U.R.S.5.), m t.

Iii campionatul dc Jaocîîci

STEAUA-DINAMO

La Miercurea Ciuc s-a în
cheiat, ieri seara, primul tur 
al seriei I valorice a Diviziei 
A la hochei, competiție care 
reunește la startul ei trei e- 
chipc. încheierea primului tur 
— disputa din acest sezon com
portă 10 asemenea tururi, la 
sfîrșitul cărora vom cunoaște 
echipa campioană — a fost 
marcată de jocul Steaua — Di
namo București, terminat cu 
victoria primei formații : 3—0 
(2—0, 1—0, 0—0).

întîlnirea a fost de slab ni
vel tehnic, limitîndu-se la o 
luptă de uzură în majoritatea 
timpului. învingătorii au meri
tat acest prim succes, mai a- 
les pentru faptul că s-au ară
tat foarte disciplinați în joc 
(doar 2 minute de eliminare, 
față de 16, la care se adaugă 
alte 10 dictate disciplinar îm
potriva lui Solyom, acumulate 
de adversarii- lor), dar și din 
punct de vedere tactic. Echipa 
Steaua a dominat în unele pe
rioade insistent. în primele 
două reprize, dacă precizia și 
calmul jucătorilor săi ar fi fost 
ceva mai mari, scorul putea 
lua proporții. în ultima parte 
a întîlnirii, dlnamoviștii au re
venit în atac, dar ei au evoluat 
confuz, fără insistență în fa
zele de poartă, în timp ce ho- 
cheiștii de la Steaua s-au li
mitat la un joc de apărare. 
Punctele au fost marcate în 
ordine de : Oienici (min. 3), 
Gheorghiu (min. 6) și V. Hu- 
țanu (min. 31). A arbitrat 
A. Balint, ajutat la cele

Gubernu și

da Hvezda : 3—1 (13, —15. 10, 
12).

„Vedeta" întregii reuniuni 
poate fi considerată, pe bună 
dreptate, ..........
chipele _________ _______
(România) și Amrokan (R.P.D. 
Coreeană). Meritele pentru reu
șita frumosului spectacol volei- 
balistic revin în egală măsură 
ambelor formații. După ce au 
cîștigat, logic, primele două 
turi, jucătorii bucureșteni 
avut un moment cam lung 
relaxare și... au pierdut sur
prinzător setul 3. Reluîndu-și 
rolul în serios în setul 4, ei au 
condus cu 7—0, 9—1, 14—2 și 
au cîștigat meciul cu 3—1 (2. 9. 
-14, 2).

Cu o victorie prețioasă au 
debutat și reprezentantele clu
bului gazdă, învingătoare cu 
3—0 (12, 13, 12) în fața experi
mentatei formații Gwardia ” 
Polonia. Sextetul folosit de 
trenoarea Doina Ivănescu 
dovedit periculos în 
insuficient de atent Ia 
(în special în prima 
seturilor 2 și 3).

în celelalte partide _ ..._
registrat următoarele rezultate : 
Dynamo (R. D. Germană) — 
Ujpesii Dozsa (Ungaria) 3—2, 
Dinamo (U.R.S.S.) — Ruda
Hvezda (Cehoslovacia) 3—1 Ia fe
minin ; Levski Spartak (Bul
garia) — Ujpesii Dozsa (Unga
ria) 3—0 la masculin.

Marian GH1OLDUȘ

întilnirea dintre e- 
masculine Dinamo

se- 
au 
de

din 
an- 
s-a 
daratac 

preluare 
parte a

s-au m-

BASCHET <• In partida inau
gurală^ a campionatului feminin 

a 
pe

al U.R.S.S., Dinamo Moscova 
întrecut cu 74 —58 (39—22)
Spartak Moscova.

a-BOX • La Praga, întîlnirea 
micală dintre selecționatele Ceho
slovaciei șl 
cu victoria

Turciei s-a încheiat 
gazdelor cu 6—5.

• In concursul de 
proba de obstacole 
sportivului englez 

de brazl-

CĂLĂRIE 
la Palermo, 
a revenit ___ __
Harvey Smith, urmat________
lianul Nelson Pessoa și irlande
zul James Kernan.

linii de FI.
Mureșe^nu.

Ca urmare 
în clasament 
neînvinsă, cu

bine 
două 

Gh.

a acestui rezultat. 
Steaua conduce.

6 p. Azi este zi 
de odihnă, campionatul urmînd 
a se relua joi, tot la Miercurea 
Ciuc.

FOTBAL a După 27 de etape, 
i campionatul u.R.S.S. con- 

ur- 
P,

In etapa a 
— Neftci 
Moscova — 

Karpatl

în campionatul U.R.S.S. 
duce Dinamo Kiev cu 33 p. 
mată de Dinamo Tbilisi 34 p. 
Torpedo Moscova 32 p și Dina
mo Moscova 31 .. *
27-a : Dinamo Kiev 
Baku 2—0 ; Torpedo 
Dinamo Tbilisi 3—2 ;
Lvov — Ț.S.K.A. Moscova 1—1. 
a In turneul de juniori de la 
Gera (R. G. Germană) : U.R.S.S. 
— R. D. Germană 1—0 (1—0).

P.

HANDBAL La Dusseldorf, în 
meci amical (f) : R. F. Germa
nia — Islanda 14-3 (7—0).

Turneul de șah de la Bar 
(Iugoslavia) a continuat cu 
runda a 11-a, în care Victor 
Ciocâltea a remizat 
slavul Jivkovici. în 
conduce Ivanovici cu 
urmat de Smejkal 
Stean, Hulak — cite

cu iugo- 
clasament 
7‘/i n (1),

TV. P, 
p, Vic-7

tor Ciocâltea, Forintos, Tringov 
și Raicevici — cite 5'/j etc.

In capitala Uniunii Sovietice

CENTRUL OLIMPIC DE SPORTURI NAUTICE
I$l ÎMBOGĂȚEȘTE ZESTREA
Centrul olimpic de sporturi 

nautice din Moscova și-a îm
bogățit recent zestrea instala
țiilor ce stau la dispoziția 
înotătorilor sovietici cu un nou 
și foarte frumos dar. Este vor
ba de un bazin cu un perete 
transparent, care permite să se 
folosească în cursul antrena
mentelor aparatură de filmare 
și fotografiere. Acesta se adau
gă celor 9 bazine existente 
pînă acum, alături de cîteva 
săli anexe,. laboratoare, hotel, 
restaurant și centru de presă.

Azi sînt de neconceput per
formanțe în natație fără apli
carea celor mai noi realizări 
ale științei și tehnicii. Aproape 
toți înotătorii, poloiștii și sări
torii în apă aj loturilor repre
zentative sovietice, care au ob
ținut rezultate înalte la ulti
mele competiții internaționale, 
se antrenează aici. Se dă. de 
asemenea, o mare atenție for
mării schimbului de miine al 
campionilor. Din inițiativa lu
crătorilor de la Centrul olim
pic, în toate școlile din raioa
nele învecinate au fost intro
duse lecții de înot pentru ele
vii cursului elementar. Anual, 
aici învață să înoate, sub con
ducerea unor instructori expe
rimentați, mii de copii. Cei 
mai dotați dintre ei se înscriu 
apoi la școlile sportive ale aso
ciațiilor „Burevestnik" și 
„Spartak". Tot aici, au trecut 
normele de înot ale comple
xului GTO, în ultimii cinci 
ani, peste 110 000 de moscoviți. 
Cei care doresc să se antreneze 
pentru a trece normele, au la 
dispoziție bazinele timp de 5 
ore pe zi. Săptămînal sînt or-

HOCHEl « In campionatul Ce
hoslovaciei, după 3 etape, pe 
primul loc se află K.H.Z. Litvi
nov ou 13 p. urmată de Sparta 
Praga 13 p și Poldi Kladno 11 p 
(un joc mal puțin) . In cam
pionatul R. - ~
namo Berlin 
swasser 6—2

D. Germane : Dy- 
Dynamo Weis- 

(2—0. 1—1, 3—1).

RUGBY •_ La Padova, în meci 
amical, echipa Noii ZeeLande a 
întrecut cu 17—9 (6—6) o selec
ționată italiană (întărită cu trei 
jucători de peste hotare).

șah . După 10 runde, în tur
neul de la Kraguevac (Iugosla
via) conduce marele maestru 
bulgar Radulov cu 7 p (1), ur
mat de Matulovlcl, ~ ... 
(ambii Iugoslavia) șl Jansa (Ce
hoslovacia) — cîte 6 p.

Knlezevici

TENIS . Meciul dintre echi
pele Japoniei și Filipinelor, dis
putat la Manila în cadrul zonei 

a „Cupei Davls", S-a 
cu 4—1 în favoarea oas- 
în turul următor selec- 
Japoniel va întîlnL for- 

• în primul 
' ” ’ Wil-

asiatice 
încheiat 
pețitor, 
ționata 
mația Indoneziei. _ 
tur, la Perth (Australia) __
klnson — Falrlle 6—1, 6—1 ; Lara

aici concursuri aleganizate .___ _______
majorității secțiilor de natație 
din capitala sovietică.

afectațe 
namerite

programului de antre- 
și concursuri ale 

înotătorilor.
Aici vor continua să activeze 

loturile reprezentative de înot, 
polo și sărituri .ale U.R.S.S-, 
aflate în pregătire pentru vii-

/

Intr-unui din bazinele Moscovei, 
tință ou primele noțiuni de înot.

în perioada inter-olimpicâ, 
sarcini noi vor fi incluse în 
programul Centrului. Astfel, a 
fost conceput un proiect pen
tru construirea unui impunător 
pavilion de cultură fizică me-. 
dicală și a unui nou bazin, în
conjurat cu tribune avind 
2 500 de locuri. Importante 
fonduri au fost alocate pentru 
aceste noi construcții, care vor 
întregi complexul de clădiri

acești micufi școlari fac cu/noș-
Foto : A.P.N.

toarea edifie a Jocurilor Olim
pice de vară, pe care Moscova 
le va găzdui în anul 1980.

ilEdlRI IMPORTANTE

IN ramiNARIUE

€. 1*1. DE FOTBAL

— Edmondson 1—6. 6—1 ;
Hrebec — Dupră s—3, 6—7, 6—1 ; 
Solomon — Wtiitllnger 6—0, 
6—3 ; Dent — Rowe 6—7. 6—3,
6—4 ; Ruilels — Simpssoin 7—5, 
6—3. . La Torquay (Anglia) a
luat sflrșlt oompetițla interna
țională feminină pentru echipe 
de tineret (sub 21 ani), dotată 
cu „Trofeul Maureen Connolly”. 
Trofeul a fost cîștigat de echipa 
°" * ------ ‘ ‘— în finală

Britanii.
S.U.A., care a învins 
eu S—3 formația Marii

TENIS DE MASA .
slnld, în meci pentru _
a „Cupei ligd europene", echipa 
Italiei a învins cu 5—2 formația 
Finlandei. In această grupă mai 
evoluează selecționatele Elveției, 
Scoției șl Spaniei.

La Hcl- 
grupa B

VOLEI ,. In penultimul meci 
al turneului pe care-1 întreprin
de în S.U.A., selecționata mas
culină a Cubei a evoluat La Ma
dison (Wisconsin) în compania 
echipei reprezentative a țării 
gazdă, în fața căreia a cîștigat 
cu scorul de 3—o (8, 7, 11). A- 
ceasta a fost cea de-a șasea vic
torie consecutivă obținută de 
voleibaliștii cubanezi în meciu
rile susținute cu formația 
S.U.A.

• în afară de meciul care 
ne interesează direct, cel din
tre selecționatele Spaniei și 
României de la Madrid, astă 
seară, la Rotterdam, este pro
gramată o altă partidă foarte 
importantă din preliminariile 
C.M. : Olanda — Belgia. Pen
tru a se califica în turneul fi
nal, olandezilor le este sufi
cient un scor egal. înaintea a-

acestui joc clasamentul grupei 
4-a se prezintă " 'astfel
1.
2.
3.
4.

Olanda 
Belgia 
Irt. Nord 
Islanda

Ultimul meci din

4
3
1
l

1 
0
1
9

9
1
3
5

10- 3
7- 2
4- 6
2-12

•
3
3
1

grupă, la 
16 noiembrie : Irlanda de Nord 
— Belgia.

• Tot azi, la Sofia, se întîl- 
nesc în joc amical reprezenta
tivele Bulgariei și Greciei.

• La Seul, în turneul final 
al zonei asiatice din cadrul 
preliminariilor C.M., slecționa- 
tele Coreei de Sud și Austra
liei au terminat la 
0—0. în clasament 
reea de Sud — 6 
jocuri), urmată de 
meciuri). Australia 
ciuri), Kuweit 4 p 
Hong Kong 0 p (4 meciuri).

egalitate : 
conduce Co- 
p (din 5 

Iran 5 p (3 
5 p (5 me- 
(3 jocuri) și
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