
PLENARA
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN

Miercuri, 26 octombrie 1977, 
s-a deschis plenara Comite
tului Central al Partidului 
Comunist Român.

Lucrările plenarei 
duse de tovarășul 
Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist Ro
mân.

La ordinea de zi, adoptată 
tn unanimitate, sînt înscrise :

1. — Programul suplimen
tar de dezvoltare economică- 
socială a României pe peri
oada 1976—1980 ;

2. — Programul 
aprovizionarea de 
1977—1978 a populației 
produse agroalimentare ;

3. — Raportul privind 
deplinirea directivelor 
al P.C.R. referitoare la 
bunătățirea continuă a asis
tenței medicale a populației ;

4. — Proiectul de hotărîre 
cu privire la activitatea or
ganelor și organizațiilor de 
partid în înfăptuirea politicii 
de cadre a partidului ;

5. — Proiectul regulamen
tului privind organizarea și 
funcționarea comisiilor pe 
probleme, a secțiilor Comite
tului Central și a Colegiului 
Central de partid ;
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6. — Informarea cu privire 
la pregătirea alegerilor gene
rale de deputați în Consiliile 
populare municipale, ale sec
toarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale ;

7. — Raportul cu privire la 
activitatea pentru lichidarea 
urmărilor cutremurului din 4 
martie 1977 ;

8. — Proiectul de lege pri
vind normele de adresare in 
relațiile dintre cetățenii Re
publicii Socialiste România ;

9. — Planul de măsuri pri
vind aniversarea a 2050 de 
ani de la crearea primului 
stat dac, centralizat și indepen
dent ;

10. — Unele probleme pri
vind Conferința națională a 
Partidului Comunist Român ;

ÎL — Proiectul noului Imn 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Ca invitați, la lucrările ple
narei participă primi-secretari 
ai Comitetelor județene de 
partid, șefi ai secțiilor Comi
tetului Central al partidului, 
cadre din ministere, instituții 
centrale și organizații de ma
să, redactori șefi ai presei 
centrale.

DE AZI Șl PINA DUMINICA, III SALA FEOREASCA, SPADA
SI SABIA isi DESEMNEAZĂ ECHIPELE CAMPIOANE

După ce săptămina trecută 
floreta și-a desemnat echipele 
campioane naționale, acum este 
rîndul spadei și săbiei să intre 
pe planșele sălii Floreasca cu 
ocazia actului final al ediției 
1977 a diviziilor naționale A 
și B.

Astăzi și mîine vor concura 
echipele de spadă, iar sîmbătă 
și duminică cele de sabie, toate 
în cadrul etapei a doua a di
viziilor naționale. începînd de 
la ora 8 dimineața, vor lupta 
pentru decernarea titlului de

pentru evitareacampioană și 
retrogradării în eșalonul secund 
formațiile de 
(campioana
I.E.F.S., Farul Constanța, C.S.U. 
Tg. Mureș, Electroputere Cra
iova, Progresul București, iar 
la sabie Steaua (campioana e- 
dițiel precedente). Dinamo, Po
litehnica Iași, Tractorul Bra
șov, I.E.F.S. și Petrolul Ploiești.

Nu vor lipsi de pe planșe 
componențil echipelor României 
de spadă și sabie, campioane 
mondiale universitare.

spadă 
anului

Steaua
1976),

v
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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIII - Nr. 8692

In sala riorcasca, un meci de marc atracție

DINAMO - MOBILGIRGI 
iN c.c.e: la baschet

Sezonul baschetbalistic inter
național de toamnă se inaugu
rează azi în sala Floreasca un
de, începînd de la ora 17,45 (în 
^\\\\\\\\\\\\\\^ 

gȘ DINAMO

învingem și pentru aceasta vom 
lupta cu toată ambiția, oferind 
totodată publicului un joc cit 
mai modern**.

Joi 27 octombrie 1977

MOBILGIRGI

: Y. Cerarl

4 Caraion
5 Braboveanu

1,93
1,88

4 Rusconl
6 CampigLio

1,81
1.86

6 Chivulescu 1,86 8 Zanatta 1,98
8 Ivascfenco 2,01 9 Morse 2,03
9 Niculescu 1,90 10 Ossola 1,91

10 Georgescu 2,00 11 Meneghin 2,04
11 MLhuță 2,03 12 Bechini 1,97
12 Novac 1,97 13 Pozzati. 2,00
13 Uglal 1.95 14 Bisson 2,00
15 Popa 1,95 15 Yelverton 1,90

Antrenor : 1D. Niculescu Antrenor : N. Messina

Arbitri ; M. Cziffra (Ungaria) — V. Bazarov (Bulgaria) ; co-
(Turcia).mlsar F.I.B.A.
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are 
din 

a 
maestrului emerit ai sportului 
Radu Diaconescu, fost compo
nent al echipei Dinamo), se 
dispută meciul Dinamo — Mo- 
bilgirgi Varese în cadrul pri
mului tur al C.C.E. Tradiționa
lele anticipări asupra întrecerii 
le fac azi doi dintre „eroii" 
partidei desfășurate intre aces
te formații în anul 1973, tot în 
cadrul C.C.E. :

VASILE POPA : „Performan
țele anterioare — cucerirea în 
repetate rînduri a Cupei inter
continentale și a C.C.E. — cît 
și faptul că Mobil girgi este 
considerată și acum printre 
principalele favorite ale com
petiției constituie recomandări 
clare asupra valorii partenerilor 
noștri. Noi sperăm, totuși, să

,.deschidere", la 
loc festivitatea 
activitatea

ora 17,30, 
retragerii 

competițională

L\\\\\\\\\\\\\\\\\\<?
DINO MENEGHIN : „In

ambele formații s-au produs 
schimbări care nu permit pro
nosticuri. Nu știu de partea că
rei echipe va fi succesul, în 
schimb am certitudinea unui 
alt cîștigător : publicul, care va 
urmări o întîlnire echilibrată, 
spectaculoasă, atrăgătoare".

Ajuns la virsta maturității spor
tive, Dan Niculescu (nr. 9) 
poate contribui decisiv la buna 
comportare a echipei Dinamo 

Foto : Ion MIHĂICA
Rezultatele de pînă acum în 

actuala ediție a C.C.E. : Dina
mo — S. P. Federale (meci dis
putat la Lugano) 99—96 ; Mo- 
bilgirgi — S. P. Federale (la 
Varese) 101—74.

La închiderea ediției

SPANIA-ROMANIA 2-0 (0 0)
Deși au jucat sub așteptări și au pierdut, fotbaliștii noștri 

mențin prima șansă de calificare In grupa

Sub genericul „Daciadei"

(prin telefon). 
,Vicente Calderon** a 

seara meciul 
C.M. dintre 

și României, 
desigur știu 
urmărit par-

FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC DE MASĂ",
0 FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ ÎN TELEORMAN

Recent, în orașul Alexandria 
S-au desfășurat întrecerile fi
nale ale „Festivalului sportului 
muncitoresc de masă**, organi
zat de Consiliul județean al 
sindicatelor, în colaborare cu 
Comitetul județean al U.T.Ct, 
C.J.E.F.S. și redacția ziarului 
„Teleormanul", în cadrul com
petiției naționale „Daciada”. Din 
datele culese la fața locului 
reiese că acest festival, deși a- 
flat la prima sa ediție, a reu
șit să trezească un interes ma
jor în rindurile oamenilor mun
cii din întreprinderile teleor- 
mănene : au fost angrenate în 
prima etapă 58 de unități, cu 
un număr de 18 000 de partici
pant!, dintre care 2 200 de fete; 
3 320 de participant și-au în
deplinit normele Complexului 
„Sport și sănătate** ; au fost a- 
menajate 8 baze sportive. Ex
plicația acestui interes ne-o dau 
atît buna organizare, cît mai 
ales elementele de noutate, 
dintre care — și cu intenția de 
a le face cunoscute și altor ju
dețe — enumerăm : 1) de Ia 
confruntările pe perechi de în
treprinderi („Dialogurile spor
tive**), s-a trecut la întrecerea 
județeană („Festivalul"), ca o 
formă superioară de materiali
zare a unei experiențe poziti
ve dobîndile anterior ; 2) alcă
tuirea, alături de cel individu
al, și a unui clasament general 
pe întreprinderile participante ; 
3) alcătuirea unor clasamente 
atît pentru cei mai buni, cit și 
pentru cei mai virstnici organi- 
zatori-instructori ; 4) prevederi 
regulamentare restrictive și, în 
același timp, stimulative ; a) 
eliminarea unui jucător atrage 
după sine și eliminarea echipei 
acestuia din competiție ; h) 
buna organizare atrage după si-

In parcul Vedea din Alexandria, s-au întrecut concurența la cros 
ți la popice, in cadrul finalelor primei ediții a ,,Festivalului spor
tului muncitoresc de masă". In imagine, startul fetelor in „Crosul 

ucenicului"

ne, indiferent de rezultat, pro
movarea in etapa superioară. 
Aceste ultime două prevederi 
regulamentare au stîrnit unele 
discuții, în sensul că, prin ele, 
s-ar putea . înlesni unora anu
mite situații favorabile, iar 
pentru alții — dimpotrivă. Noi, 
însă, am reținut 
țial al problemei 
anume acela că, 
pectivele discuții 
resul sincer pentru acțiune, a- 
testind implicit caracterul deloc 
formal al „Festivalului”.

Referindu-ne la clasamentul 
general, acesta a fost — in 
partea lui superioară — urmă-

aspectul esen- 
con traversate, 
in fond, res- 
reflectă inte-

torul : 1. I.P.T.E. (întreprinde
rea de panouri și tablouri e- 
lectrice), 2. I.A.A. (întreprin
derea de aparataje și acceso
rii), 3. C.I.C. (Combinatul de 
industrie chimică Turnu Măgu
rele). De la învingători, l-am 
solicitat pentru un scurt dialog 
pe electricianul fruntaș în pro
ducție Călin Lucan (prin golul 
înscris de el în finala de mi- 
nifotbal a contribuit ca I.P.T.E. 
să fie declarată campioană ab
solută) : „Cîndva. am apărat

MADRID, 26
Stadionul 
găzduit miercuri 
din preliminariile 
echipele Spaniei 
încheiat — cum 
toți aceia care au 
tida la televiziune sau au as
cultat transmisia radiofonică — 
cu 2—0 (0—0) în favoarea gaz
delor.
pe un 
mărită 
tatori.

Iată 
tativa 
a pățit — nu cu mult timp în 
urmă și pe același stadion — 
Dinamo București. După ce a 
rezistat 75 de minute presiunii 
formației spaniole, ea a cedat, 
în ultimul sfert de oră primind 
două goluri, marcate de Leal 
(min. 75) și Asensi (min. 83), 
ultimul din lovitură liberă. în
treaga desfășurare 
a demonstrat că, 
priza întîi, cînd a 
lucid, în a doua 
noastră nu a mai 
ceeași atenție și seriozitate fa
zele de apărare. O dovadă, faza 
de la golul prim, cînd Sătmă- 
reanu II și Cristian au ezitat 
să-l atace pe Leal. Trebuie să 
mai amintim apoi de faptul că, 
deși bine învățată, lecția con
traatacului nu a fost aplicată. 
Faza lui Crișan. din min. 70, 
este o fază-simbol în această 
privință. El putea foarte bine 
să înscrie din acea acțiune 
surprinzătoare. Dudu Georgescu 
nu a fost suficient sprijinit, el 
s-a aflat izolat la mingile pe 
care Ie-a primit. Ștefan Covaci 
aprecia înainte de joc că vom 
putea obține un rezultat bun 
numai dacă se va aplica bine 
arma contraatacului : desfășura
rea întîlnirii i-a dat dreptate, 
în a doua parte, mai cu seamă, 
cînd lecția de care aminteam

întîlnirea s-a desfășurat 
timp bun și a fost ur- 
de peste 50 000 de spec-

că, la Madrid, reprezen- 
noastră a pățit ceea ce

a meciului 
față de re
acționat mai 
parte echipa 
tratat cu a-

n-a mai fost de fel pusă în 
practică, au venit și gafele din 
apărare. Trebuie să observăm, 
de asemenea, că formația noas
tră s-a lăsat prea mult domi
nată, a ținut puțin balonul, 
permițînd oaspeților să contro
leze întrecerea în majoritatea 
timpului. Observația este vala
bilă mai cu seamă pentru re
priza a doua.

Echipa Spaniei a meritat vic
toria. Dar să reținem că, în 
ciuda acestei înfrîngeri, selec
ționata României păstrează 
șanse pentru a obține primul 
loc în grupă. Ea mai are un 
meci pe teren propriu, în vre
me ce formația spaniolă mai 
are de disputat o întîlnire în 
deplasare, ambele formații a- 
vînd de întîlnit, la București șl, 
respectiv. Belgrad, naționala 
iugoslavă.

Arbitrul R. Wurtz (Franța), 
ajutat de W. Spigl și H. Erhn- 
ler (ambii din Austria), a 
dus excelent următoarele 
mâții :

SPANIA : Arconada — 
nites (min. 86 Marcellino). 
Miguell, Camacho — 
Asensi, Churruca (min. 56 Sa- 
tustregui) — Juanito, Ruben 
Cano, Dani.

ROMANIA : Cristian — Che- 
ran, Sameș, Sătmăreanu II, 
Vigu — Dumitru, Bălăci (min. 
64 Dinu), Boloni — Crișan, 
D. Georgescu, Iordănescu (min. 
86 Romilă).

în urma acestui
a

con- 
for-

Be- 
Pirri, 
Leal,

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. Z—3)

samentul grupei 
mătorul :
1.
2.
3.

rezultat, cla-
8-a este ur-

3
3
2

meciuri : la

2 0 1 3—1 
2 0 1 3—2 
0 0 2 0—3

4
4
0

13

Spania
România
Iugoslavia
Următoarele

noiembrie România — Iugosla
via și la 30 noiembrie Iugo
slavia — Spania.

Marius POPESCU

TRIALUL RUGBYȘTILOR FRUNTAȘI
în vederea apropiatului de

but al echipei noastre repre
zentative în ediția 1977—1978 a 
Campionatului european (5 no
iembrie, cu Polonia), eei mai 
buni rugbyști au fost convocați, 
ieri după-amiază, la un meci

de trial. Desfășurat pe stadio
nul Parcul copilului, jocul s-a 
dovedit util, în cele două se
lecționate formate — București 
și Provincie — fiind rulați a— 
proape 50 de rugbyștL
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DE CE ESTE ATIT DE LENT
PROGRESUL TIRULUI ?

CAMPIONATE • COMPETIȚII

Cfc unele excepții, evidenția
te recent în ziarul nostru, pro- 
gresrțl tirului — sport cu pon
dere însemnată in programul 
Jocurilor Olimpice — este des
tul de lent, in raport cu ce
rințele actuale, cu posibilită
țile și condițiile create. Pe a- 
eeastă temă adresăm tovarășu
lui Gavrilă Barani, secretar al 
tbderației de specialitate, pri
ma întrebare :

— Care sint cauzele rămine- 
sCor in urmă, unde nu s-a 
muncit atit și așa cum trebuie?

— In acest moment nu avem 
• bază largă de practicare a 
•cestui sport. Efectele negați- , 
ve se repercutează cel mai vi
zibil la probele olimpice. De 
pildă, la campionatele națio
nale, recent disputate, au par
ticipat, la pistol viteză, doar 
einci juniori. Adăugind că In 
țara noastră mai există 14 se
niori „viteziști", ajungem la 
cifra totală de 19 practicanți ai 
acestei probe în care sintem 
recordmani mondiali pe echipe 
Și deținem titlul continental, 
la individual, prin Comeliu 
Ion. Aceste succese nu trebuie 
Insă să abată atenția de la 
faptul că secțiile specializate 
tn pistol-viteză nu-și îndepli
nesc una dintre principalele 
lor meniri, aceea de a atrage 
cit mai mulți tineri în practi
carea nu numai a acestei pro
be, ci chiar a tuturora din 
tir. Principala cale de rezol
vare a problemei, o adevărată 
^cheie" a tirului nostru, o 
constituie continuarea și mal 
susținută a acțiunilor de selec
te, la care, pe parcursul ul
timului an, s-au obținut unele 
•accese.

— Cum se muncește in clu
buri, cum răspund antrenorii

mulți tineri trăgători la proba

Iu sarcinile actuale ale 
▼oltării tirului nostru ?

dez-

— Nu Cu rezultate prea
bune. Tot la „naționale" au
fost înscriși, de piildă. mai

de pistol liber, dar rezultatele 
lor au fost mediocre și sub
mediocre. Aceeași situație s-a 
făcut vizibilă și la probele de 
pușcă liberă și pușcă stan
dard, la trei poziții. Conside
răm că acțiunea de angrenare 
a cit mai multor copii și tineri 
talentați in practicarea tirului 
trebuie conjugată cu unifica
rea, In continuare, a concepției 
de pregătire in toate unitățile 
de performanță, in privința 
metodicii și a conținutului an
trenamentelor. La noi, din pă
cate, cîți antrenori, tot atîtea 
metode de pregătire ! Nu este 
normal așa. Dacă la loturi sint 
selecționați trăgători de puș
că de la mai multe duhuri, 
sub conducerea unui singur 
antrenor, apar nemulțumiri, 
căci fiecare sportiv este bbiș- 
nuit cu un anume gen de pre
gătire. Să amintesc de faptul 
că multe fricțiuni, deseori ne
principiale, care apar între an
trenori și . cluburi provin toc
mai de la această diferență de 
vederi in privința 
antrenamentului, a 
specifice de pregătire 
perioadă sau alta a 
competițional. Federația 
specialitate va veni și 
in întâmpinarea tuturor 
cialiștilor deciși să 
la remanierea de fond, în prin
cipal a probelor de pușcă, mai 
ales la 3X40 f. Printr-o nouă 
consfătuire cu cadrele care lu
crează în tir, programată 
luna decembrie, ----- K~
ajutăm efectiv la 
concepției de 
care aminteam. Cu același pri
lej, vom invita și oaspeți de 
peste hotare care să împărtă
șească, prin prelegeri și con
ferințe, din experiența lor.

în orice caz, pauza competi- 
țională care urmează, în pe
rioada de iarnă, poate rezolva 
multe dintre problemele 
care am 
Insă, ca 
să pună 
treabă.

MIHAI ALBU, CAMPION 
NATIONAL LA ZBOR 

CU MOTOR
Ultima probă a campionatu

lui național de zbor cu motor, 
desfășurat săptămîna trecută 
la Deva, a fost, după cum era 
de așteptat, deosebit de dispu
tată. Dealtfel, era ți proba 
cea mai dificilă: acrobație ae
riană, program impus și pro
gram liber ales. în urma unei 
spectaculoase evoluții, pilotul 
Mihai Albu (Ploiești), de două 
ori campion balcanic, a câști
gat detașat disputa cu Cezar 
Rusu (Brașov). Locul trei a 
revenit Dorinei Guntsch, aflată 
într-o formă deosebit de bună.

După cele trei probe (raliu 
de regularitate, aterizare la 
punct fix și acrobație), clasa
mentul arată astfel: 1. Mihai 
Albu — campion republican pe 
1977 — 21 108,66 p, 2. Cezar 
Rusu — 20 713,33 p, 3. Dorina 
Guntsch — 15 549,00 p, 4. Mar
cel Mitu (Ploiești) — 12 873,44 
p, 5. Nlna loniță (Brașov) 
10 429,55.

ÎNTRECERI de dresaj 
CAMPIONATUL 

DE CĂLĂRIE

IN

CU

fJ

metodicii 
formelor 
dintr-o 

unui an 
de 

acum 
spe- 

contribuie

telefon), 
finale a 
de că- 

program

în
sperăm să 

unificarea 
pregătire de

de 
amintit ; cu condiția, 
antrenorii și cluburile 
serios umărul la

SIBIU, 26 (prin 
Ziua a patra a etapei 
campionatului național 
lărie a cuprins în 
doar întreceri de dresaj, la cat. 
intermediară. Din păcate, ca 
și Ia evoluțiile precedente, la 
start s-au prezentat, din nou, 
puțini concurenți (doar 4 !!), 
ceea ce ilustrează faptul că la 
acest domeniu există o penu
rie de specialiști, care ar tre
bui să dea serios de gîndit

' Referindu-ne la disputa pro- 
priu-zisă, am remarcat siguran
ța in execuția progresiei a mul
tiplului campion Iosif Molnar, 
care l-a depășit pe următorul 
clasat cu aproape 100 p, adju- 
decîndu-și un nou titlu, pre
cum și faptul că reprezentanții 
clubului Steaua nu 
contracandidat! la 
locuri.

Clasament final : 
Molnar (Steaua) cu Dor 1 645 p 
— campion republican, 2. Sorin 
Soveja (Steaua) cu Baba Novac 
15GG p, 3. Anghel Donescu 
(Steaua) cu Triumf 1 540 p, 4.

Horst Hisch (C.S.M. Sibiu) 
Artist 1 464 p. (L IONESCU 
coresp.).
RESTANTE IN DIVIZIA 

LA BASCHET '
Marți și miercuri 

fășurat două partide 
cadrul Diviziei A 
feminin. Rezultate 
amănunte :

MOBILA SATU 
POLITEHNICA 
2—0 : 102—78 (54—48) și 85—84 
(39—45). In primul meci, du
pă o repriză echilibrată, săt- 
mărencele s-au detașat irezisti
bil datorită faptului că au re
cuperat mai bine și au contra
atacat eficient. A doua zi, bucu- 
reștencele au avut inițiativa pî- 
nă la începutul reprizei secun
de, clnd elevele antrenoarei 
Gabriela Both au izbutit să re
facă handicapul și t să conducă 
cu 52—51. Apoi, ele au obți
nut un avans de 5 puncte, din 
care baschetbalistele de la Po
litehnica au recuperat pină la 
fluierul final doar 4. Un aport 
deosebit l-a adus formației 
Mobila jucătoarea Ildiko Villa- 
nyi-Mihalik, autoare a 29 și, 
respectiv, 35 de puncte. De la 
Politehnica s-au evidențiat 
Constanța Fotescu și Angelica 
Tlța. (Șt. VIDA — coresp.)

CRIȘUL ORADEA — I.E.F.S.- 
LIC. NR. 2 0—2 : 72—80 (38—44) 
și 80—86 (47—51).

A

s-au des- 
restante în 
la baschet 
și unele

MARE — 
BUCUREȘTI

DE LA I.E.A.B.S.
• Bilet'de de intrare ta 

mcoiul de baschet Dinamo 
— Mobilgirgi s-au pus ta 
vlnzare la casa de ta sata 
ITLoreosca și La casa spe
cială clin strada Vasile 
Conta nr. 16.

o La medul Dinamo — 
MobU^irgi, sînt vala
bile numai legitimațiile 
C.N.E.F.S. pentru tribuna 
ofidală și ©ele pentru 
presă.

au avut 
primele

1. Iosif

FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC DE MASA"
(Urmare din pag. 1)

•ciorile echipei Automatica, azi 
Unirea. In prezent, le apăr, in 
Județ, pe cele ale întreprinderii 
mele".

Pentru fruntea clasamentului 
celor mai buni organizatori- 
faxstructori au fost desemnați 
maistrul Ștefănel Belu (I.P.TJ5.), 
maistrul Vasile Toporan (C.I.C.),

'ui de echipă Anghel Orzea- 
,, asistentul 

Di că (Dispen- 
iar trofeul „de 
atribuit lui 

(C.I.C.). 
celor mal buni

înainte . de a comunica cla
samentul primelor două locuri 
la fiecare disciplină, dorim să 
facem o mențiune : dacă orga
nizatorii afirmă că au descope
rit, cu 
acestui 
lentate, 
sportul 
firmăm

șeful de echipă Ang 
fă (Textila Roșiori), 
medical Cristian ~' 
•arul Zimnicea), 
vîrstă“ i-a fost 
Stefan Bălteanu

In clasamentul 
animatori au figurat economis
tul Gheorghe Roșiorean (I.A.A.)
— a antrenat peste 300 de co
legi la întrecerile de șah — și 
Inginerul Petre Mocanu (I.A.A.)
— a antrenat peste 200 de 
colegi la tenis de masă.

prilejul primei ediții a 
festival, 12 elemente ta- 
de perspectivă, pentru 

de performanță, noi a- 
că, în mod cert, ele

mente valoroase au fost desco
perite, cu acest prilej, și în 
rîndurile organizatorilor, ceea 
ce este esențial pentru viitorul 
sportului de masă teleormă- 
nean. Fotbal : 1. I.P.T.E., 2. 
I.A.A. ; volei : 1. I.P.T.E., 2. 
C.I.C. ; șah: 1. I.A.A., 2. C.I.C.; 
tenis de masă : 1. I.A.A., 2.
I.P.T.E. ; popice : 1. I.P.T.E., 2. 
C.I.C. ; crosul ucenicului : Flo
rian Bratu (Grupul școlar 
I.R.A.) și Anișoara Baștoreală 
(Liceul nr. 3 Construcții) ; Cro-

sul tipografului : Adrian Păun, 
întrecerile finale au fost înso
țite de demonstrații de gimnas
tică în producție (repriză de 
250 de băieți și fele de la Gru
pul școlar I.R.A.), de judo (a- 
sociația sportivă Rulmentul), de 
box (asociația sportivă Unirea).

Pe agenda sportului de masă 
din județul Teleorman sint pre
văzute, pentru viitorul imediat, 
acțiuni cultural-sportive la Fur- 
culești, Bogdana și Siliștea 
Nouă, care.se vor desfășura și. 
ele sub genericul „Daciadei”.

In cadrul competiției 
naționale ..Daciada", Clu
bul sportiv școlar organi
zează duminică 30 octom
brie, îneepînd de la ora 
9. pe stadionul Tineretu
lui. un concurs de atle
tism pentru juniori ni șl 
copii.

: de 
au luat 
toamnei1-, 
de masă, 
vizitarea 
„Marșul",

elevi din 
parte la 

acțiune 
care are 

zonei Os- 
organlzat 
nr. 8, se

0 SUTE 
Călărași i 
„Marșul 
turistică i 
ea scop ’ 
trovulul. rr____,,
de Școala generală__ ______
află la cea de-a X-a ediție. 
• LA STADIONUL „Some
șul" din Satu Mare se ame
najează două terenuri de te
nia pentru 
cltor de la Î.J.I.L. 
Asociația sportivă 
organizează pentru 
aăl 
masă.
de pildă, se desfășoară, 
cadrul „Daciadel", ’ ’ 
nee de ‘ '
care se 
tiv, io 
CEAVA, 
„Arini", 
selecție _ _ _ __r_____
de elemente talentate pentru 
atletism. Au trecut prin sita 
selecției peste 300 de elevi 
din mai multe localități ale 
județului. a O FRUMOASA 
INIȚIATIVA a organelor 
sportive din Tulcea: popu
larizarea diferitelor discipli
ne cu ocazia meciurilor de 
fotbal. Duminică, de exem
plu, înaintea șl ta pauza jo
cului divizionar B S.C. Tul
cea — Viitorul Vaslui, ce! 
peste 6 000 de spectatori au 
urmărit reușite demonstrații 
de judo, box șl lupte, al că
ror protagoniști au fost spor-

1 tivii de la Metalurgistul,

personalul mun- 
-------  ,1 Mal-.

Someșul 
membrii 

numeroase competiții de 
In momentul de față, 

în 
două tur- 

fotbal și popice, în 
întrec 20 și, respec- 
echipe. o LA STJ- 
pe frumosul stadion 
a avut loc o amplă 
In scopul depistării

C.S.M. Delta și c.S. Școlar.
• IN SFIRȘIT, după trei 

ani, a fost redat activității 
bazinul acoperit de la Liceul 
„Vasile Alecsandri" din 
lăți. Aici se vor iniția 
tainele înotului elevii 
liceele municipiului. a 
CONCURSUL de haltere 
cadrul manifestărilor 
ve organizate in cadrul 
pel agriculturii'

Ga
in

din
LA
din 

sporti- 
' «Cu

la Bistrița șl

în împrejurimi, tînărul hal
terofil V. Blaga (C.S.M. Cluj- 
Napoca) a I................
goria 100 kg 
republican la 
rezultatul de 
două stiluri).
PRINDEREA 
Dacia Pitești 
campionatul < 
•ociației sportive, la 
s-au întrecut nu mal _r__
de .38 de echipe. în turneul 
final s-au în tHn.it cîștigătoa- 
rele seriilor, reprezentantele 
secțiilor C.T.C., Sculărie pie
se auto și Autoutilări (clasa
te în această ordine). «
PESTE 108 DE CONCURENȚI

stabilit la cate- 
un nou record 
juniori n eu 

215 kg (La cele
• 
de
s-a

LA INTRE- 
autoțurisme 

desfășurat 
de fotbal al a- 

care 
puțin

au participat la cea de-a 14-a 
ediție a „Cupei Mureșul" la 
orientare sportivă. După . do
uă zile de concurs ta pădu
rea Stejeriș, din apropierea 
orașului Tg. Mureș, trofeul 
a revenit, pe echipe, județu
lui Cluj. Printre câștigători, 
la Individual, s-au numărat: 
L Nemeth (Voința Cluj-Na- 
poca) — la categ. 15 ani, 
Melania Birta (Steaua roșie 
M. Ciuc) — la 17 ani, D. PaJ- 
coș (Strungul Arad) — la 19 
ani, D. Nagy (Clujeana) — 
la 35 ani șl C. Zelenca (Vo
ința Cluj-Napoca) — la vete
rani. a STADIONUL CEN
TRAL din Giurgiu a găzduit 
zlleae trecute faza municipa
lă a „Cupei speranțelor o- 
limpice" la atletism. Cea mal 
bună comportare au avut-o 
elevii Liceului „Maiorescu" — 
cu 107 p, urmați de colegii 
lor de la Liceul tad. textil 
— 88 p șl Liceul nr. i — 
63 p. « „ZIUA RECOLTEI" 
a fost sărbătorită ta județul 
Dîmbovița șl prin competiții 
sportive. Astfel, la Tltu, 
Găeștl, Morenl, Tîrgoviște șl 
alte localități peste 1 008 de 
tineri s-au Întrecut la 
fotbal, .handbal, trtată, 
cros.

RELATĂRI DE LA: N. 
stanttaescu, I. Toth, L 
drescu, M. Topolschl, T. Sl- 
riopol, I. Toma, L Fețeanu, 
L Pluș, Tr. Barbă'ată șl 
M. Avanu.

AZI, LA M. CIUC, 
ÎNCEPE AL DOILEA TUR 
IN DIVIZIA A LA HOCHEI

Astăzi se reia, la Miercurea 
Ciuc, campionatul Diviziei A 
(prima grupă valorică) la ho
chei pe gheață, prin disputarea 
jocurilor turului secund. Prima 
parte a disputei nu a fost de 
un nivel prea ridicat, cele trei 
partide consumate oferind prea 
puține momente interesante și, 
în general, un hochei anost, 
lipsit de ritm și de angaja
ment

In acest sens vom sublinia 
că în meciul derby Steaua — 
Dinamo (3—0) prima linie de 
atac a dinamoviștilor (și a na
ționalei I) : Costea — Tureanu
— Axinte s-a comportat slab, că 
învingătorii au marcat 2 din 
cele 3 goluri din grave erori 
ale tînărului portar Gh. Huțan 
(nu sint primele de acest gen...) 
și că angajamentul fizic a lip
sit aproape cu desăvîrșire.

înaintea rundei a II-a, cla
samentul este următorul : 1.
Steaua 6 p (9—1) ; 2. Dinamo 
4 p (7—3) ; 3. S. C. Miercurea 
Ciuc 0 p (1—13). Azi este pro
gramat jocul Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc (la ora 18).

ULTIMELE COMPETIpl 
DE DIRT-TRACK 

ALE ANULUI
• La Arad s-a încheiat 

trecerea motociclistă de i 
track dotată cu trofeul 
mai bună pereche a anului 1977“ 
la care au luat parte alergători 
din cluburile și asociațiile Me
talul București, Voința Sibiu, 
CSM Brăila și Rapid Arad. Du
pă disputarea a 21 de manșe ale 
acestei etape' (a patra), pe pri
mele două locuri s-au clasat 
cuplurile L Bobilneanu — N. 
Riureanu (Voința) și St. Nagy
— L Pavel (Voința) la egalita
te de puncte : 24, urmate de I. 
Pițlgoi — M. Dobre (Metalul)
— 18 p.

Clasament general al compe
tiției desfășurate în 4 etape

In
di rt- 
,.Cea

L Bobilneanu — N. Riureanu 
(Voința Sibiu) 104 p, 2. Gh. 
Sora — C. Voiculescu (Metalul 
București) 91 p, 3. Șt. Nagy — 
L Pavel (Voința Sibiu) 80 p. 
(N. Străjău — coresp.).

0 Simbătă, la ora 15,30, pe 
pista de zgură a stadionului 
Metalul (Pantelimon) din Capi
tală se desfășoară cea de a pa
tra și ultima etapă a „Cupei 
F.R.M." de dirt-track pe echi
pe. în trei etape formațiile în
scrise în concurs au acumulat : 
114 puncte — Metalul Bucu
rești, 108 — Voința Sibiu, 34 — 
C.S.M. Brăila, 31 — Rapid
Arad.

• Duminică, la ora 9,30, pe 
pista stadionului „Metalul", un 
„meci de dirt-track" (termen u- 
tilizat de F.I.A.), între Metalul 
București și Sport
— Ungaria, echipă 
căreia vor evolua 
din reprezentativa 
Ungariei.

DIVIZIA B LA
Rezultate din Divizia secundă 

la rugby : Seria I : Sportul stu
dențesc II Buc. — Rulmentul 
Alexandria 12—3, Gloria Buc.
— Ș.N. Oltenița 20—12, Vulcan 
Buc. — Dunărea Giurgiu 0—0, 
A.S.E. Buc. — Petrochimistul 
Pitești 10—8, Aeronautica Buc.
— Arhitectura Buc. 29—4 ; 
seria a II-a : Constructorul 
Alba Iulia — Unirea Săcele
10— 7, LO.B. Balș — Electroti- 
miș Timișoara 7—4, RACEMIN 
Baia Mare — Constructorul 
P.T.T. Arad 6—0, Minerul Li- 
vezeni — Dacii I.P.A. Sibiu 
0—21, Mineral Lupeni — C.F.R. 
Cluj-Napoca 9—7; seria a IH-a: 
TEPRO Iași — U.R.A. Tecuci 
4—4, C.F.R. Suceava — Con
structorul Buzău 12—72, Poli
tehnica II Iași — I.P.G. Plo
iești 82—0, C.F.R. Brașov — 
Automobilul Galați 32—6 ; se
ria a 
Dacia
11— 10, 
15—0, 
dări
4—0 (Portul aflindu-se 
doilea forfait).
CAMPIONATUL DIVIZIEI B 

LA HANDBAL
In etapa a Vil-a a campio

natului republican de categoria 
B la handbal s-au înregistrat 
următoarele rezultate : mascu
lin (seria I) : Oltul Sf. Gheor
ghe — Comerțul Constanța 
15—13 (5—10), C.S.U. Galați — 
AS. A. Ploiești 19—14 (7—7),
Petrolul Teleajen — Metalul 
Vaslui 24—23 (14—13), Tractorul 
Brașov — Universitatea Bucu
rești 12—14 (7—8) ; seria a II-a : 
A.S.A. Tg. Mureș 
dența Sibiu 18—17 (10—9), ‘Me
talul Hunedoara •— Timișul Lu
goj 19—14 (7—4), Minaur II
Baia Mare — Universitatea Cra
iova 19—15 (10—8), Sideful Jim- 
bolia — Nitramonia Făgăraș 
23—20 (12—10) ; feminin, seria
I : Vulturul Ploiești — Știința 
Bacău 4—11 (0—5), Textila Bu- 
huși — Universitatea Iași 10—9 
(3—3) ; seria a II-a : 
Craiova — Voința 
12—14 (6—8). C.S.M. 
Constructorul Hunedoara 18—12 
(5—8) ; restanță din etapa a 
IlI-a : Oltul Sf. Gheorghe — 
G.I.I.L. Craiova 18—12 (11—5). 
(Gh. Briotă, V. Ștefănescu, A. 
Cristea. I. Stanca, A. Sobo, I. 
Vlad, V. Săsăranu, N. Monen- 
ciu, Al. Gheorghe, I. Vieru, St. 
Gurgui, I. Ionescu — coresp.).

DIVIZIA A LA POLO
In cadrul etapei a XVIII-a 

a campionatului 
pila, Divizia A, 
vor avea loc la 
Oradea jocurile: 
greșul (bazinul 
16), Rapid 
Tineretului, oca 17)' și Crișul — 
CJi.U. înaintea acestei etape, 

’ “ astfel : 
158- n si 
im- w 
IM- S3 
73-115 
85-138 
33-149

Club Volan
în cadrul

4 alergători 
națională a

RUGBY

IVa,
— Rapid C.F.R. 
Constructorul — 

I.T.C. — Chimia 
10—13, C.F.R. —

,constăn(eani” : 
Fetești 
Voința 
Năvo- 
Portul 
la al

Indepen-

G.LI.L.
Odorhei 

Sibiu —

național de 
seria I, astăzi 

București și la 
Dinamo — Pro- 

Dinamo, ora 
Voința (bazinul

clasamentul se p
L Rapid 17
1. Dtaamo 17
». Voința 17
4. Progresul 17
3. C.N.U. 17
3. Crișul 17

J\\\\\\\\\\\\\N
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PREA
Duminică 

pina, camp 
motocros, c 
grenat in 
mare de 
mai popul: 
rezervate j 
la 400 cmc 
motorete „1 
rător penti 
cu motor.

In dorinț 
meri să ; 
experiență 
de resort e 
tul sezonuli 
niorii să i 
iar o serie 
remarcați 1 
blicane, au 
clasa senior 
tăți except 
ncr (deși s< 
junioratului 
campionul 
garu, Nicoi: 
Laub, Romi 
dru Encean 
propiat, ma 
țin, de nit 
lor lor advt 
(antrenor și 
de ani a fo 
cerirea titli 
final pe 1 
Banu, Paul 
nescu, Petr< 
lae Murgoci 
alți rcpreiM 

pe Traseu^ 
cu două sat 
intr-o man' 
dlocre inregi 
mente prest 
spectivă* ne 
statăm o în 
de cunoștinț 
de o pregă 

Explicînd 
punzătoare 
«ntrenori au

oină, 
volei

REVEUON 797$

LA MULȚI AN
Filialele de turism din Bd. 1843 nr. 4, Bd.

35, Bd. Republicii nr. 4 șl 6a, Cal. Grlvițel t 
gram zilnic Intre orele I șl 20 (non stop).

întreprinderea de TUrtam, Hoteluri șl Re 
mștt vă Invită ta excursii eu ocazia revel 

fnttmplnațl NOUL AN la cabanele din 
Buoegl. Dtaam, Piatra Oralului, Btasei sau C<

0 tn stațiunile Tușnad, Borsec, Govora, 'W 
Malnaș, Vllcele sau Lacul Roșu.

0 In localitățile : Suceava, Piatra Neamț, 
biu. Orșova, Drobeta Tr. Severin, Slgt

0 pe litoral : hotelul parc — Mamaia sau 
tun șl Delta din Neptun

care.se


ZATE“ CU NUMELE-
I

IN REZULTATE
I

dintre 
idelungată 
le dună- 
1. De aid 
ii marilor 
oși pugi- 
peste ho- 
culudW’ ro- 

îa^aces- 
a de ape- 

sportâve 
cu cîțlva 

ițarea la 
a unor

n Galați 
; la drum.
la început 
r aceasta 
uit sporti- 

rdă*. ce-' 
frumoase 

clnd
c-

adevărat 
au ftimi- 
-rta matu- 
tțU din

eampio-
x pentru 
ral insă 
ați boxul 
nta spor- 
le Dună- 

_ <iln Pă
ți Culturii 

: mai mult

avem in 
toți cei... 
al B. C. 

, Al. Pod- 
iducu) au

fost eliminați chiar din pri
mul lor meci, iar dintre cei 
6 sportivi de la B. C. Galați 
(Șt. Duminică, N. Stoenescu. 
D. Bute, S. Tîrîlă, C. Chl- 
racu, D. Micu și G. Axente)' 
trei au pierdut in prelimina
rii, iar ceilalți (Duminică, 
Chiracu șl Axente) au obți
nut medalii de bronz. După 
cum se vede, un bilanț mai 
mult decit modest, chiar ne
satisfăcător pentru cluburi 
specializate tn box. Ni 

argumentat că 
tivitatea este 
In principal 
munca eu 

Dar, cercetînd 
campionilor republicani 
acest an, constatările 
la fel de surprinzătoare 
neplăcute : la juniori 1 
B. c. Galați (V. Focaru) 
B. C. Brăila (-----
au cite tm singur 
iar la juniori mici nld 
reprezentant ai celor 
secții nu se află pe 
campionilor.

Iată deci motive înteme
iate pentru un prim semnal 
de alarmă, cîteva concluzii 
se impun : problema cadrelor 
tehnice de la cele două du
huri ■ este încă nerezolvată, 
munca tn perspectivă a fost 
greșit îndrumată, apar încă, 
sub culorile celor două du
huri, sportivi eu vechi state 
de serviciu, iar problema ju- 
nlorilor, de care se face 
atîta oaz, nu este tratată eu 
toată seriozitatea șl răspun
derea. Federația română de 
box trebuie să-și spună și 
ea, urgent, punctul de ve
dere, îndrumînd mai temei
nic activitatea unităților sale 
de elită șl nu lăslndu-le la 
voia inițiativelor locale.

nlorii.

«-a 
ac- 

axată 
pe 

ju- 
lista 

din 
atnt 

fi 
mari, 
) fi 

(Al. Giurgiu) 
campion, 

un 
două 
lista
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ALERGĂTORI DE VALOARE, I
NI ANTRENORI EXIGENT! I

După un înteput Dun și un linal debordant

REPREZENTATIVA Df TINERET A ROMÂNIEI 
A ÎNVINS CU 4-0 (3-0) ECHIPA SPANIEI

Așadar, la al treilea joc al ei 
în grupa a VTII-a preliminară a 
campionatului european, repre
zentativa de tineret a României 
a reușit ieri, pe stadionul Steaua, 
o frumoasă victorie asupra for
mației similare a Spaniei și, im
plicit, obținerea primelor puncte în 
clasamentul grupei. Ea a învins 
cu 4—0, fiind la un pas de rea
lizarea unui scor și mai consis
tent. în acest meci, revanșă a 
celui din primăvară, din Spania, 
trebuie să spunem că anticipările 
s-au adeverit, în sensul că for
mația noastră, antrenată de Oc
tavian Popescu șl Carol Creini-

37, asistăm la o altercație Țălnar 
— San Jose : primul face fault de 
joc, al doilea ripostează dur cînd 
jocul era oprit. Cartonaș galben 
pentru jucătorul nostru șt roșu 
pentru cel spaniol.

La reluare, pe fondul aceleiași 
automulțumiri, Windt este pus la 
încercare o dată (min. 46 Amorror- 
tu), apoi a doua oară îl salvează 
bara (min. 50 Vitoria, lovitură li
beră de la 18 m). în teren parcă 
adversarul ar fi în superioritate 
numerică, nu echipa noastră. Ar
bitrul este și el in tonul meciului, 
fluieră șl cînd trebuie și cînd nu, 
dezavantajează cînd pe unii cînd

at, la Cîm- 
jublican de 
care a an- 
un număr 
i. Evident, 

>st probele 
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pieselor de schimb, „placă" uza
tă de mult I Este adevărat că 
se simte absența materialelor 
noi, dar tehnicienii care-și cu
nosc bine meseria ca Traian 
Moașa (Steagul roșu Brașov), 
Paul Mulner (Torpedo Zămești), 
Ștefan Chițu (Poiana Cîmpina), 
Dumitru Motișan (Elacăra-Au- 
tomecanica Moreni) și Valeriu 
Milea (Muscelul C.-Lung Mus
cel) au căutat și au găsit so
luții constructive, folosind re
surse interne pentru recondi- 
ționarea motocicletelor „îmbă
trânite". Spre deosebire de a- 
ceștia, alți antrenori nu au cu
rajul să recunoască adevărata 
cauză a unor rezultate medio
cre, faptul că, în secțiile res
pective, se muncește puțin, că 
tinerii motocicliști nu-și pot 
perfecționa cunoștințele tehnice 
și dezvolta calitățile fizice doar 
cu unul sau două antrenamente 
pe săptămină, chiar dacă ar be
neficia de mașini noi. Mai sînt 
secții unde nu s-a ajuns să se 
înțeleagă că un alergător de 
motocros are nevoie de o te
meinică pregătire fizică pentru 
a putea stăpînl caii-putere ai 
mașinilor. Mai dăinuie astfel 
mentalitatea că forța unei mo
tociclete, bine pusă la punct, 
poate suplini lipsa de pregătire 
fizică a pilotului I Această gre
șită concepție a dus la situația 
în care se află acum federația, 
nevoită, după mai multe încer
cări de revitalizare a activității 
competiționale, 
răspunsul la
echipă va prezenta in viitoarea 
ediție a prestigioasei competiții 
internaționale „Cupa Prietenia"? 
Pentru că, dacă ar fi să facem 
față, In acest moment, unor 
competiții internaționale, putem 
conta doar pe doi, maximum trei 
motocrosiști !

Troian IOANIȚESCU
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Min. 20 : B. Sanchez plonjează 
in plasă in urma șuiului violent 

pentru echipa României 
ceanu, a Început jocul cu maxi
mă seriozitate, impunîndu-se în 
fața adversarului încă din start 

Tirul la poarta lui B. San
chez a fost declanșat încă din 
min. 2, cînd M. lUducanu, care 
avea să fie dinamizatorul echipei 
*1 cel mal bun jucător de pe te
ren, și-a încercat șutul, mingea 
dudndu-se .glonț- de puțin pe 
Ungă stâlpul din dreapta porții 
echipei oaspe. Tinerii .tricolori" 
au o bună circulație, pasele lor 
stat rapide șl exacte, cei din linia 
a n-a amenință din nou deschi
derea scorului : în min. 7 Stoica 
prinde un .șut-bombă" de la 
aproximativ 25 de m șl B. San
chez respinge cu dificultate în 
corner. Spaniolii aglomerează spa
țiul din fața porții lor pentru a 
închide culoarele de gol, dar Cîr
țu (ta min. 8) reușește să se 
strecoare cu balonul pe partea 
dreaptă, de unde centrează peste 
întreaga defensivă adversă : M. 
RADUCANU planează printr-un 
plonjon de toată frumusețea, în
scriind spectaculos cu capul : 1—0. 
Trei minute mai târziu, Bărbu- 
lescu îl lansează pe Cîrțu în ca
reu, acesta îl răsucește scurt pe 
San Jose și, cînd să revină la ba
lon, spaniolul îi agață piciorul, 
arbitrul dictând just 11 m. Execu
tă Radu II, dar în ...transver
sală. Oaspeții încearcă desprin
deri în atac, Ufarte joacă de toa
te acolo și chiar reușește (min. 
14) să șuteze periculos, însă 
Windt apără sigur. Fazele sînt 
foarte frumoase și încălzesc pe 
cel peste 5 000 de spectatori. Băr- 
bulescu urcă Iar în atac (min. 
17), centrează Ideal și același M. 
RADUCANU prinde un șut de zile 
mari, trlmlțînd balonul la „păian
jen", In dreapta porții. Trei mi
nute mai târziu, la un schimb de 
pase Tălnar — Barna, ultimul 
trimite în diagonală și BÂRBU- 
LESCU, dîn interiorul careului, 
șutează violent, tot la „păianjen", 
în colțul opus, B. Sanchez neputând 
opri golul : 3—0. Avem Impresia 
că asistăm la un „galop de sănă
tate" al formației noastre. Păcat 
că echipa își permite unele mo
mente de relaxare șl chiar de su
perficialitate, ca în acel minut 27, 
cînd Idigoras pătrunde în careu, 
șutează în bară și, în momentul 
cînd a .vrut să retrimită balonul 
în poartă, a fost faultat de Stancu 
șl Windt. Penaltyul îl execută 
Vitoria, dar Windt apără excep
țional. Scăderile reprezentativei 
noastre persistă, sînt de neînțe
les. De aceea, jocul scade din fru
musețe, fiind fragmentat prin de
se obstrucții și faulturi. în min.

disperat, dar mingea se va duce 
al fundașului Bărbulescu : 3—0 

Foto : V. BAGEAC
pe alții. Perioada de lîncezeală 
începe să dispară șl reprezentati
va României are un final bun, 
punîndu-1 din nou la grele în
cercări pe portarul B. Sanchez, 
în min. 69 cl este obligat să 
scoată mingea din plasă : Radu 
n, lansat in careu, șutează din 
lateral spre poarta goală, funda
șul VALESPI vine la întâlnire pen
tru a salva golul, însă el trimite 
balonul sub transversală ! Urmea
ză un șut foarte greu pentru por
tarul spaniol (min. 75, Stoica), o 
bară (min. 80 Radu n, la centra
rea lui Chitara) și încă una (min. 
82, Zahiu), Chitara încheind se
ria ...loviturilor (min. 85) cu o 
„ghiulea" în urma căreia B. San
chez a trimis în corner.

Au mai primit cartonașe gal
bene Stancu și M. Răducanu.

Arbitrul turc Erkan Geksel a 
condus slab următoarele formații: 
ROMANIA : WINDT — BARBU- 
LESCU, Zahiu, STANCU, Bama 
— M. RADUCANU, STOICA, Ior- 
gulescu — CÎRȚU (min. 68 Ad. 
Ionescu), Radu II, Tălnar (min. 
71 CHITARU) ; SPANIA : B. San
chez — San Jose, Alexano, Goico
echea, Valespi — VITORIA, F. 
SANCHEZ, Amorrortu — Idigoras 
(min. 46 Navajas), UFARTE, C. 
Barero.

Stelion TRANDAFIRESCU

NOTE DE CRONICAR
„MĂȘTI" NEDORITE 

PE STADIOANE...
Am mai scris despre specta

tori indisciplinați, care se com
portă pe stadioane, în anumite 
momente, ca huliganii. Azi o 
facem din nou.

I-am văzut duminică cum se 
căutau unii pe alții Ia stadio
nul din Pantelimon (purtau în
semnele Rapidului), creînd un 
grup compact la tribuna I,- 
In stingă ei. Grupul avea și un 
dirijor. La început au fost paș
nici, cîntau, colorind plăcut 
atmosfera derbyului bucureș- 
tean Metalul — Rapid. In re
priza a II-a Insă cînd jocul a 
avut acel nedorit „scurt-circuit" 
al sportivității în teren, măștile 
de îngerași au căzut și un re
pertoriu vulgar, Insultător la 
adresa echipei Metalul a inun
dat stadionul. Dirijorul coman
da și „corul" cînta eu exacti
tate, ca după Îndelungi repeti
ții ! Era un fel de provocare 
de maidan. Am recunoscut in 
acele momente pe turbulenții de 
la tristul „episod — Steaua*, 
cînd pe frumosul stadion din 
Ghencea aceștia au produs gra
ve dezordini.

Pe stadionul din str. dr. Stai- 
covici, la partida Progresul — 
Autobuzul, s-au petrecut scene 
și mai deplasate. Huligani su- 
părați de semieșecul echipei fa
vorite (Progresul) au proferat 
amenințări la adresa jucătorilor 
oaspeți. Unii au trecut chiar 
la fapte pe acea porțiune de la 
teren pînă la cabinele jucători
lor — loc.... ideal pentru în- 
colțirea adversarului.

Toate acestea sînt fapte pen
tru eare, în alte împrejurări, 
apărătorii ordinii publice au 
dreptul și obligația să-i ia pe 
indivizii respectivi de guler și 
să-i ducă !n fața justiției. A- 
tunci, de ee turbulenții să aibă 
posibilitatea de a se manifesta 
pe stadioane ?

In final, o critică și la adresa 
F.R.F. Din cauza incapacității 
celor două stadioane, eondițiile 
de vizionare a partidelor men
ționate au fost necorespunză
toare. Nemaivorbind că foarte 
mulți iubitori ai fotbalului au 
făcut, din acest motiv, calea în
toarsă. Cînd în Divizia A era 
posibilă organizarea cuplajelor, 
forul de specialitate își rezerva 
dreptul de anulare a programă
rii Ia concurență. Practica pu
tea fi aplicată duminică și 
pentru cele două partide din 
Divizia B.

IPOSTAZE CLUJENE
• UN ÎNVINS de nota 

10 ! Cînd, după opt etape, 
echipa pe care o antrenezi cu
noaște infrîngerea, e firesc să 
fii trist, așa cum a fost și an
trenorul Viorel Mateianu, du
minică, la Cluj-Napoca. Numai 
că tristețea antrenorului băirnă-

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• O NOUA ETAPA ÎN WCUPA 

BO MANIEI*. Joi, 3 noiembrie, 
vor avea loc meciurile unei noi 
etape în „Cupa României", com
petiție care se desfășoară în 
cadrul „Daciadei". F.R.F. a luat 
această măsură deoarece miercuri 
2 noiembrie se vor disputa par
tidele din etapa a 11-a a Divi
ziei A. Toate Întâlnirile din 
„Cupa României" vor începe la 
ora 14.

• PROGRAMUL JOCURILOR 
DE DIVIZIA A DIN CAPITALA. 
Campionatul Diviziei A se reia 
duminică, 30 octombrie, cînd sînt 
programate jocurile etapei a 
10-a. în Capitală se dispută două 
întâlniri, care sînt programate

astfel : Sportul studențesc — 
F. C. Corvinul Hunedoara, pe 
Stadionul Republicii, și Dinamo 

— F. C. Petrolul, pe stadionul 
Dinamo. Ambele întâlniri vor 
începe la ora 15.

• PARTIDA S. C. BACAU - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA din 
cadrul etapei a 10-^a a Diviziei 
A se va disputa sîmbătă 29 oc
tombrie la Bacău. Această mă
sură a fost luată de F.R.F. la 
cererea clubului craiovean, avta- 
du-se în vedere că formația U- 
nlversitatea Craiova susține 
miercuri, 2 noiembrie, meciul re
tur cu Dinamo Moscova, din ca
drul „Cupei cupelor".

CLASAMENTUL GRUPEI
L Iugoslavia
2. România
X. Spania

2 2 0 0 7—2 4 
J 1 0 J

3 1 0 2 4—8 2

LOTO - PRONOSPORT INTORMEĂÎĂ
NU UITAȚI ! DUMINICA 30 
OCTOMBRIE 1977 — TRAGERE 
SPECIALA PRONOEXPRES 
DUPĂ O NOUĂ FORMULA

Actuala tragere prezintă ur
mătoarele avantaje față de an
terioara tragere specială : • Se 
efectuează 8 extrageri fată de 
5 • Se extrag 45 de numere 
față de 31 • Pe aceeași vari
antă pot fi obținute eîștiguri 
cumulate atit Ia două, cit și la 
toate fazele tragerii (ultimul caz 
fiind valabil numai pentru va
riantele de 15 lei), precum și la 
diferitele extrageri din eadrul 
fiecărei faze ;
CÂȘTIGURILE ACORDATE LA 
FAZA A II-a — SUPLIMEN

TARA — SE SUPORTA DIN
FOND SPECIAL

Participarea se face pe bilete 
de 6 și 15 lei varianta simplă, 
achitată 100% sau 25%, cu men
țiunea că numai biletele de 15 
lei participă la toaie extragerile.

'*

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 86 
OCTOMBRIE 1977. Extragerea I : 
♦1 1 10 I 38 ; extragerea a II-a : 
S3 45 39 4 3 ; extragerea a IlI-a : 
26 16 5 41 29. FOND TOTAL DE 
C1ȘTIGURI : 901.981 lei, din care 
324 536 lei REPORT LA CATE
GORIA A.

1-0 PENTRU NICȘA

DISPUTA" CU
Cronicarii meciurilor pe 

care F.C. Corvinul le-a sus
ținut în campionatul trecut 
au subliniat, în repetate rîn- 
duri, randamentul subme
diocru al purtătorului trico
ului cu nr. 9, Agud, notat 
de regulă cu calificative din
tre cele mai slabe. Odată 
eu apariția în echipa hune- 
doreană a celor doi foști 
„tricolori", Radu Nunweiller 
și Mircea Lucescu. se părea 
că vîrful de atac al „ll“-lui 
antrenat de Șt. Coidum va 
părăsi conul de umbră ta 
care se complăcuse pînă 
atunci. Pasele precise ale lui 
Nunweiller și centrările im
pecabile ale lui Lucescu (®- 
celeași care l-au făcut gol- 
geterul Europei pe Dudu 
Georgescu) l-au găsit pe 
Agud în poziții din care și 
un copil ar fi putut marea. 
Dar după primele reușite, 
atacantul hunedorean s-a 
considerat indispensabil echi
pei, s-a crezut... buricul pă- 
mîntului și a pornit să colinde

AGUD!
din

scos 
fost

separeurile restaurantelor 
oraș.

Firește, antrenorul l-a 
din echipă. Locul lui a 
oferit foarte tânărului Nicșa
— abia ieșit de pe „băncile" 
junioratului. Crescut în pe
piniera proprie de către Du
mitru Pătrașcu, Dorin Nicșa 
a debutat la F. C. Corvinul 
în campionatul trecut, afir- 
mînd atunci că va lupta din 
toate puterile sale pentru a 
deveni ...............
jucat
Apoi, accidentat, a trecut pe 
banca

Acum, 
trimis h oțărî t să joace între 
Mircea Lucescu și Radu Nun
weiller. Ooazie unică. Expe
riența lor constituie 
lui tren". în ultima 
din campionat, cu 
Ploiești, Nicșa s-a
exemplar cu cei doi 
centrali adverși, 
uitat pe Agud, cel care co
lindă mustăriile în tovărășia 
Iul Bachus !

Lauren țiu DUMITRESCU

titularul echipei. A 
bine cîteva meciuri.

rezervelor.
Ștefan Coidum l-a

„marele 
partidă 

Petrolul 
„bătut" 
fundași 

făcîndu-1

www

DIN ETAPA DIVIZIEI B
rean a fost demnă, în contrast 
cu atitudinea unor persoane ca
re au însoțit echipa F. C. Baia 
Mare. „Noi am jucat mai slab 
astăzi, „U" a evoluat mai bine, 
merită felicitări !", atît a spus 
cu fair-play, după meci, Viorel 
Mateianu. Nici un cuvînt des
pre greșelile celor doi tușieri, 
care defavorizaseră și echipa 
lui, nici un reproș adresat apă
rătorilor clujeni Ciocan și Pop, 
care îi opriseră de cîteva ori pe 
Roznai, Sepi și Roatiș prin 
faulturi sau prin agățarea tri- 
courilor. Antrenorul echipei 
învinse a găsit luciditatea și 
forța morală de a surprinde e- 
senta meciului. calități din 
ce în ce mai rare în tabăra ce
lor învinși ! • REÎNTOARCE
REA... PUBLICULUI RISIPI
TOR. In ultimii ani cu două 
echipe în „A", municipiul 
Cluj-Napoca se remarca prin... 
numărul redus de spectatori 
prezenți la meciurile lui „II* 
sau C.F.R. Duminică, insă, la 
un derby de Divizia B, stadio
nul Municipal a fost plin cum 
nu mai fusese de... 10 ani. .,15 
marea noastră victorie !“ măr
turisea, cu bucurie, duminică, 
Remus Cîmpeanu, vicepreședin
tele lui „U“. Să sperăm că 
„renașterea" pasiunii pentru 
fotbal a publicului clujean, de
clanșată de visul Diviziei A, va 
fi consemnată, etapă cu etană, 
fie că joacă „U“ sau C.F.R_

Mircea M. IONESCU

DINAMO SLATINA 
ASPIRA DIN NOU...

Dinamo Slatina este un nume 
relativ nou în fotbalul nostru. 
A apărut în nomenclatorul di
vizionar in toamna anului 1073, 
preluînd, de fapt, „ștafeta" de 
la o mai veche cunoștință, Ol
tul, echipă cu tradiție și drep
turi cîștigate de reprezentare a 
orașului în cel de-al doilea eșa
lon competițional al țării. Și au 
trecut de atunci patru ani, pa
tru ediții de campionat în care 
de fiecare dată Dinamo Slatina 
s-a aflat printre protagonistele 
întrecerii, „privind" an de an 
cum promovează în prima divi
zie, una după alta, formațiile 
Chimia Rm. Vîlcea, Rapid. Pro
gresul și C. S. Tîrgoviște. ..A- 
eum a venit — de ce nu ? —• 
și rândul nostru", gîndesc și 
îndrăznesc chiar să o spună mi
ile de susținători fideli, la bine 
și la rău. ai dinamovistilor de 
la Olt.

Plecată, pare-se, pe drumul 
faptelor, echipa antrenată de 
maeștrii sportului C. Ștefan și 
N. Ivan și-a depus, mai hotă
râtă ca oricînd în actuala edi
ție de campionat. candidatura 
la primul Ioc în serie, pe care 
îl ocupă, dealtfel, în prezent 
după consumarea primelor nouă 
etape. „Știm că avem o misiu
ne foarte grea, mărturisește cu 
sinceră modestie antrenorul C. 
Ștefan. Pentru că să lupți 
pentru promovare alături de 
trei foste divizionare A (Rapid, 
Progresul și Chimia Rm. Vîlcea) 
și să mai ai de înfruntat adver
sari redutabili ca Metalul Plo- 
peni. Autobuzul și Metalul 
București este, de Ia sine înțe
les, un lucru care presupune nu 
numai curaj, ci și posibilități 
certe de realizare a dorințelor. 
In ceea ce ne privește, jtide- 
eîndu-ne fără falsă obiectivita
te, cred că stă în puterile noas
tre să reușim. Mă gîndesc, spu- 
nînd acest lucru, că avem o e- 
chipă omogenă, fără nume so
nore, dar cu jucători valoroși, 
capabili să dea performantei 
rodul cel mai de preț al stră
daniilor lor : promovarea în 
Divizia A.

Intr-adevăr. Frățilă, Cotoș
man, Stoica, Ciocioană, Furnca, 
Bălan, Mincioagă, Stanciu, Rău- 
tu, Gungiu, Tronaru și ceilalți 
componenți ai lotului dinamo- 
vist din Slatina practică un 
fotbal tehnic, bazat pe o bună 
orientare tactică, eficace în ge
neral, deși uneori cam prea 
„cuminte" la jocurile susținute 
in deplasare. Cu toții ■— și ală
turi de ei miile de suporteri ai 
echipei — speră în realizarea 
unui vis frumos : Slatina în 
Divizia A !

Mihai IONESCU

MECIURI AMICALE
PTTTROLUL PLOIEȘTI — RA

PID BUCUREȘTI 4—0 (1—0). Ieri, 
Ia Ploiești, în fața a peste 3000 
de spectatori, un joc frumos, do
minat de gazde. Au marcat FL 
Dumitrescu (3) și- Angelescu. (L 
Tânăsescu-coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — SPOR
TUL STUDENȚESC 0—2 (C—0).
Golurile le-au înscris Stroe (min. 
53) și... portarul Răducanu (min. 
88), care în ultimele 15 minute 
a jucat în cîmp și a fost aplau
dat frenetic de cel aproape 4000 
de spectatori. (L Toma-coresp.),



întllnîrea prietenească dintre trăgătorii români și chinezi

OASPEȚII, DIN NOU LA ÎNĂLȚIME
în continuarea întîlnirii pri

etenești de tir dintre reprezen
tativa României și o selecțio
nată din R.P. Chineză, trăgă
torii oaspeți au înregistrat alte 
rezultate prestigioase. Se dis
ting, în primul rînd, cifrele 
realizate de Chin Tun-Sian 
(577 p) la pușcă standard 
3X20 f senioare și de Kao 
Tsien-Min (588 p) la pistol 
standard senioare. Ambele re
zultate sînt de valoare ridicată. 
Cele două cîștigătoare au fost 
susținute admirabil de colegele 
lor de echipă, care au reușit 
să ocupe și locurile următoare 
ale clasamentelor individuale. 
Evoluția trăgătoarelor noastre a 
fost, în ambele probe, palidă, 
iar rezultatele, în consecință, 
adică slabe. Totuși, remarcăm 
reintrarea în arena competițlo- 
nală a campioanei europene 
din 1976 în proba de pistol 
standard, Ana Ciobanu, care a 
înregistrat o cifră bună ținînd 
seama de lipsa ei de antrena
ment : 578 p (a reușit la „vi
teză” 297 p !).

Tot oaspeții au cîștigat și 
întrecerea de pușcă liberă 
3X40 f rezervată seniorilor. în

vingător, același Lin Po care, 
în ziua precedentă, realizase 
excepționalul 599 p la poziția 
culcat. De astă dată, el a acu
mulat 1152 p la totalul celor 
trei poziții, situîndu-se la un 
singur punct de recordul națio
nal chinez. Lin Fo, ca de alt
fel și colegele sale de la pușcă 
standard 3X20 f, au demonstrat 
cu prisosință că cifrele deose
bite la întrecerile de trei po
ziții pot fi obținute numai cu 
rezultate bune la poziția în 
picioare. Oaspeții poligonului 
Dinamo au arătat că posedă o 
pregătire la înalt nivel pentru 
această poziție.

REZULTATE TEHNICE : 
pistol standard, senioare : 1.
Kao Tsien-Min 588 p, 2. Chou 
Li 582 p, 3. Chao Kuei-Yin 
581 p, 4. Ana Ciobanu 578 p ; 
pușcă standard 3X20 f, seni
oare : 1. Chin Tun-Sian 577 p,
2. Chou Kuei-Min 573 p, 3. 
Ian Ll-Chin 571 p, 4. Mariana 
Feodot 568 p ; pușcă liberă 
3X40 f, seniori : 1. Lin Po 
1152 p, 2. Dan Pantazi 1135 p,
3. Kao Siao-Ken 1134 p.

întrecerile se încheie astăzi.
Radu TIMOFTE

Atacă Tutovan șt... un nou punct pentru dinamoviștii bucureț- 
teni. Foto : I. MIHĂICA

Dinamoviada de volei

ECHIPELE CLUBULUI BUCUREȘTEAN 
CALIFICATE IN SEMIFINALE

SE CONTUREAZĂ NOI IERARHII 

IN HANDBALUL MASCULIN 

INTERNAȚIONAL ?

în sala Dinamo din Capitală 
au continuat întrecerile celei 
de-a 15-a ediții a „Dinamovia- 
dei” de volei. Primele două 
partide desfășurate miercuri 
dimineața au clarificat în ma
re măsură situația în seria I 
feminină. Cîștigînd și meciul 
cu Dynamo (R. D. Germană), 
voleibalistele clubului bucu- 
reștean Dinamo au rămas sin
gurele neînvinse în serie, fiind 
practic calificate pentru semi-

Disputat nu de mult în sala 
^Tivoli” din Ljubljana, „Tur
neul celor 4 națiuni” la hand
bal masculin s-a încheiat cu 
victoria puțin scontată a selec
ționatei R. F. Germania, care 
a terminat neînvinsă această 
competiție, numită — nu fără 
temei — a... „surprizelor”. în 
primul rînd, pentru că redu
tabila selecționată a țării gaz
dă, numărînd în rândurile ei 
toate vedetele handbalului iu
goslav (Horvat, Delahmetovici, 
Badjenovicl, Vidakovici, Bojo- 
vîci, Pavîcevici) a părăsit de 
două ori învinsă podiumul să
lii „Tivoli” (16—17 cu R.F.G. 
și 27—29 cu Danemarca)!

Prezenți la această întrecere, 
cunoscuții noștri arbitri inter
naționali Vasile Sidea și Pân
dele Cirligeanu ne-au oferit 
unele interesante amănunte. Ei 
au apreciat omogenitatea va
lorică, excelenta pregătire și 
disciplină tactică a selecționa
tei R.F. Germania, pe care cu
noscutul antrenor iugoslav 
Vlado Stenzel o dirijează bine 
și cu autoritate. Semnificativ 
este faptul că pe lista golgete- 
rilor turneului în primele 10 
locuri nu se află decît un sin
gur handbalist din această e- 
chipă: Dekarm pe locul 6, cu 14 
goluri. Deci, o formație fără 
vedete, dar, în schimb, omo
genă, bine sudată pe plan teh
nic și fizic. O altă mare sur

priză a constituit-o selecționata 
Danemarcei, clasată pe locul 
secund (17—21 cu R.F. Germa
nia), după o neașteptată, dar 
meritată victorie în fața echi
pei Iugoslaviei. Ceea ce a im
presionat la această formație a 
fost forța de finalizare' a u- 
nora dintre jucători, cum sînt 
primii doi clasați pe lista goi- 
geterilor (Nielsen — 22 și Berg 
— 21), autorii a mai mult de 
jumătate din totalul punctelor 
realizate de întreaga echipă 
(73) !

Cel mai frumos meci al tur
neului a fost cel dintre ocu
panta primului loc, R.F. Ger
mania, și Iugoslavia (17—16), 
arbitrat de compatrioțil noș
tri. învingătorii au jucat ex
celent în apărare, avînd în 
portarul Hofmann un jucător 
în formă de zile mari (a apă
rat și două lovituri de la 7 
metri).

în concluzie, deci, sezonul 
campionatului mondial (ce se va 
disputa în ianuarie, în Dane
marca) a început prin a arăta 
că în handbalul masculin se 
conturează noi ierarhii. Căci 
cine ar fi putut să emită pro
nosticul că la o competiție or
ganizată în Iugoslavia echipa 
țării gazdă va termina abia pe 
locul 3 din patru participante, 
mulțumindu-se doar cu satis
facția de a întrece reprezenta
tiva Cehoslovaciei 7

PROGRAMUL DE AZI
Sala Dinamo, de la ora 

8,30 : Gwardia (Polonia)
— Ujpesti Dozsa (Unga
ria) masculin, seria a 
Il-a ; Levski Spartak 
(Bulgaria) — Dinamo 
(U.R.S.S.). feminin. seria 
a n-a ; Dinamo (U.R.S.S.)
— Dinamo (România) m 
I; Dynamo (R. D. Ger
mană) — Amrokan

S.P.D. Coreeană) m I ;
la ora 15 : Dynamo 

(R. D. Germană) — Gwar
dia (Polonia) f I ; Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — 
Levski Spartak (Bulgaria) 
m n ; Ujpesti Dozsa (Un
garia) — Dinamo (Româ
nia) f I ; Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) — Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) f TI.

guri probleme, lăsîndu-și parte
nerii de întrecere să se „agațe” 
de fiecare minge, să speculeze 
orice inexactitate din angrena
jul sextetului român. în aceste 
condiții, după ce au cîștigat 
primul set, bucureștenii l-au 
pierdut pe al doilea, iar în se
turile trei și patru au trebuit 
să se întrebuințeze serios pen
tru a-și apropria victoria. Re
zultat : Dinamo (România) — 
Dynamo (R. D. Germană) 3—1 
(10, —13, 10, 8).

Alte rezultate : Gwardia (Po
lonia) — Levski Spartak (Bul
garia) 3—0 (12, 7, 11), Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — Uj
pesti Dozsa (Ungaria) 3—1 (12, 
12, —8, 7), Dinamo (U.R.S.S.) — 
Amrokan (R.P.D. Coreeană) 
3—1 (6, —8, T, 2), la mascu
lin ; Ruda Hvezda (Cehoslova
cia) — Levski Spartak (Bulga
ria) 3—2 (—16, 3, —14, 9, 10), 
Dinamo (U.R.S.S.) — Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) 3—0 (6, 7, 3), 
la feminin.

Marian GHIOLDUȘ 
Nicolae CH1NDEA

• TELEX®
ATLETISM • In orașul La Paz, si

tuat la o altitudine de peste 3 500 
m, în cadrul celei de a 8-a ediții 
a Jocurilor sportive boliviene, sprin
terul peruan Fernando Acevedo a 
cîștigat cursa de 200 m cu 20.82. 
Acevedo a realizat un timp bun și 
în proba de 400 m plat, în care a 
fost cronometrat cu 45,43.

BASCHET • In meci retur pent re 
competiția feminină ,, Liliana Roa- 
chetti", echipa B.S.E. Budapesta a 
întrecut cu 84-68 (40-32) pe T.U.S.
Leverkusen (în tur : 75-70)
• Turneul masculin de k» 
La Paz s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Venezuelel, care în 
ultimul joc a întrecut cu 100—79 
formația Bolivia!.

CICLISM • Cursa de 6 zile de 
pe velodromul din Frankfurt pe Maia 
a fost ciștlgatâ de perechea Thuraa
— Tschan (R.F.G.) cu 444 p, urmată
de Pefgen (R.F.G.) - Cart (Aus
tralia) — 324 p,

PATINAJ VITEZA • In cadru! cea- 
cursului de la Sverdlovsk, Valentina 
Egorova a cîștigat proba de 500 m. 
în 45,2. Pe locui secund s-a clasat 
campioana mondială Vera B rînd zei
— 45,3. La 500 m (masculin) victo
ria a revenit lui Iuri Babenkov cu 40,3. 
iar la 1 500 m (feminin), primul loc 
a fost ocupat de Stepanskaia îa 
2:20,4.

ȘAH • |n turneul de la Bar (iu
goslavia), după 12 runde conduce 
Ivanovici cu 8 p (1), urmat da
Smejkal 8 p, Hulak și Stean 7*/^ p,
Maestrul român Victor Ciocâftea se 
află pe locul 7 cu 5^ p șl o par
tidă întrerupta, avînd o poziție mal 
bună, la Forintos • De la secre
tariatul Federației internaționale se 
anunță că arbitrul principal al me
ciului dintre marii maeștri B. Spas
ski și V, Korclnol (finala turneului 
candldaților) care va începe la 15 
noiembrie la Belgrad, va H iugo
slavul Bizîdar Kazlci.

TENIS • Rezultata din primul tew 
al ’ concursului pe teren acoperit de 
la Basel : Borg — Schănfleld 6-2. 
6-2 ; Cox - PH Ici 6-4, 4-6, 6-2 s 
PasareJi — Phillips Moore 6-3. 
6-1, Bo ro w ia k — Waltke 6-0, 6-0.
• în primul tur, la Vlena : Fi bai
— Si m be ra 6—2, 6—1 ; Gottfried —
Amaya 6-3, 6—1 ; TaroczT — Spear 
6-3, 6-1 ; Bertram — Ko des 7-C 
6-7, 6-3. « In turneul de la Perth 
(Australia) : Case - Kache! 6—t, 
6-3 ; Saviano - Stone 6-4, 6-3 i
Masters — Metier 7—6, 2-6, 6—4 j 
Scanlon — Drewett 3—6, 6—4, 7—61 
Roche — Frawley 5—7, 6-3, 6-2 f
Gorulaltls — Wayman 6-0, 6-1 f
Connors — Menon 6-1, 6-1.

TENIS DE MASA A în semifina
lele turneului de la Hong Kong, 
echipa masculină a R. P. Chineze 
a învins cu 5—0 selecționata Hong 
Ko ng ului, urmi nd să întîlneascâ in 
finală formația Japoniei.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

CU DOUĂ RACHETE
După racheta 

„dublu cordaj* - 
terzisă recent 
F.I.L.T. — americanul 
John Hauk, profesor 
de științe economice 
la Universitatea Virgi
nia, propune tenisul 
cu două rachete, una 
în fiecare mînă, avan
tajele fiind multiple 
după opinia „inventa
torului* : o mai bună 
deplasare pe teren, lo
vituri mai rapide și, 
implicit, o dezvoltare 
mai armonioasă a
mușchilor, mai ales la 
brațe. Specialiștii care 
au asistat la o demon
strație făcută de J. 
Hauk constată însă că, 
în afara faptului că 
este mai costisitor, ne- 
cesitînd două rachete, 
noul gen de tenis ține 
mai mult de domeniul 
acrobației.
HILLARY NU SUPOR

TA ÎNĂLȚIMEA—
Sir Edmund Hillary,' 

celebrul alpinist neo
zeelandez, pe a cărui 
carte de vizita stă în
scrisa cucerirea „în 
premieră” a vîrfulul 
Everest (1953), pare să 
fie ieșit din formă. El 
a eșuat : ____ __
tentativă de a urca pe 
culmile

CU 
iu
de

unde urma să stabi
lească una din tabe
rele intermediare ale 
expediției pe Nanga 
Parbat. După cum 
au anunțat agențiile de 
presă, Hillary a 
evacuat în 
indiană 
suferind 
înălțime*. ______ ______
o glumă a vreunui re
porter ?

fost 
localitatea 

Mana, fiind 
de „rău de 
Să fie doar

în noua
--------- Himalayed, 
după ce ajunsese ia 
altitudinea de 5180 m.

finale. Partida cu echipa din 
R. D. Germană nu a ridicat 
nici un fel de probleme eleve
lor antrenoarei Doina Ivănescn 
(Irina Petculet, Emilia Stoian, 
Alexandrina Constantinescu, 
Mariana Ionescu, Helga Bog
dan, Victoria Banciu ; au mai 
jucat Carmen Puiu, Eugenia 
Milencu, Maria Mititelu și 
Paula Cazangiu). Rezultat : Di
namo (România) — Dynamo 
(R. D. Germană) 3—0 (4. 2, 7).

în cealaltă partidă din seria 
I feminină, Gwardia (Polonia) 
a cîștigat cu 3—1 (—10, 9, 2, 
4) disputa cu Ujpesti Dozsa 
(Ungaria).

Mult mai greu decît ne aș
teptam au cîștigat voleibaliștii 
clubului bucureștean. Intrați în 
teren insuficient încălziți, sur
prinzător de nervoși și neatenți 
în apărare, elevii antrenorului 
George Eremia și-au creat sin

al Federației interna
ționale de șah, desfă
șurat la Caracas, a fi
gurat o problemă pe 
dt de interesantă, pe 
atît de greu de rezol
vat.
rea _ _ __
mult anunțatului med 
dintre campionul mon
dial Anatoli Karpov șl 
fostul deținător al 
titlului, Bobby Fischer.

Anume, repune- 
pe tapet a de

rioară a campionatu
lui norvegian de fot
bal, partida disputată 
între echipa „Vor- 
ward* și clubul „Re
gent* a luat sfîrșlt cu 
scorul ’ -- - -
voarea 
ții !

CEI

de 42—o în fa- 
primei forma-

CALEIDOSCOP
în urma unei anche

te la care au partici
pat ziariști 
din toate t

SUCCES AL AUTOMOBILISTILOR ROMÂNI 
ÎN „RALIUL WARTBURG"

Cuplul lancovici-Vezeanu, cîștigător la clasa 1300
S-a încheiat cea de a 20-a 

ediție a „Raliului Wartburg”, 
desfășurat în R.D. Germană șl 
care a constituit cea de a șa
sea etapă (din șapte) a „Cupei 
Păcii și Prieteniei” la automo
bilism. La start s-au prezentat 
180 de echipaje din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și 
Uniunea Sovietică. Ele au avut 
de străbătut 1 157 km, cu 14 
probe speciale pe șosele de 
munte înguste, prin păduri. Au 
terminat cursa doar 77 de e- 
chipaje, pe primul loc în cla
samentul general situîndu-se 
cuplul cehoslovac Kvalzer — 
Kotec, pe Skoda 130 R (care a 
ocupat un loc fruntaș și în „Ra
liul Dunării”, desfășurat în țara 
noastră). Din rîndul celor 6 e- 
chipaje românești prezente la 
start, cel mai bun rezultat a 
fost obținut — așa cum am 
anunțat în numărul nostru de 
ieri — de perechea Iancovid 
— Vezeanu, cate a ocupat lo
cul I la clasa 1300, grupa I 
(mașini netransformate). Remar
cabilă și evoluția perechii Ol
teana — Scobai, la aceeași

clasă, dar grupa a Il-a (mașini 
transformate), sosită pe locul 
4. Bun și locul 4 ocupat de 
cuplul Szentpaii — Herișanu 
(hors-concurs) la clasa 1300, 
grupa I. Au abandonat Szalai 
— Vință, Morasse — Grigoraș, 
iar perechea E. Ionescu — A- 
mărică a fost scoasă din cursă 
de către... controlul Radar în 
urma depășirii vitezei legale, 
abatere (neatenție) care a pri
vat formația noastră de clasa
rea pe echipe (situație repetată,' 
întrucît la fel s-a întîmplat și 
în „Raliul Volan”, desfășurat în 
Ungaria).

Insistăm asupra aprecierii de 
care se bucură din ce în ce 
mai mult autoturismul Dada 
1 300. In acest raliu — la care 
au fost prezente diferite mărci 
(Wartburg, Moskvici, PolsM 
Fiat, Lada ș.a.) — mai multa 
echipaje (din R.D. Germană, în 
special) au pilotat mașini ro
mânești. Dintre acestea, cel 
format din Draheim — Spar- 
wald s-a clasat pe locul II la 
clasa 1 300, gr. I, după cuplul 
român Iancovid — Vezeanu.

„EVA” IN JURIU
Unul dintre cei trei 

judecători care au a- 
cordat victoria la 
puncte lui Cassius 
Clay, în recentul med 
cu , Earnie Shaver, a 
fost o... femeie, Eva 
Sharin. Și dedzla n-a 
fost ușor de stabilit, 
întrucît Clay s-a aflat 
de multe ori In difi
cultate, fiind obligat 
de altfel, în repriza a 
13-a. să pună un 
nuncM. la podea. 
Sharin nu este o 
butantă. De patru 
ea este prezentă 
judecătoare 
de box.
PE CIND KARPOV - 

FISCHER î
Pe agenda de lucru 

â recentului Congres

ge-
Eva 
de

ft ni. 
ca 

la galele

Hotărîrea luată lasă 
noi speranțe iubitorilor 
de șah de a vedea 
pînă la urmă disputîn- 
du-se acest med epo
cal. Anume, federația 
venezueleană de șah 
a fost autorizată de 
F.I.D.E. să organizeze 
la Caracas meciul 
Karpov — Fischer, 
după un prealabil a- 
cord care trebuie să 
intervină între forurile 
de specialitate din 
U.R.S.S. sl S.U.A.

DE POMINA I
S-a întîmplat 

Norvegia... Un meci, 
disputat Intr-o compe
tiție oficială, s-a în
cheiat cu un scor care 
poate, pe bună drep
tate. pretinde a fi re
cordul mondial în ma
terie. Intr-o ligă infe-

în

i sportivi 
cele 15 re

publici unionale, pre
cum și comentatori 
și specialiști al ziare
lor centrale șl al ra- 
dioteleviziunil sovietice 
au fost desemnați cei 
mal buni sportivi din 
întreaga istorie a miș
cării sportive din U- 
niunea Sovietică. Aceș
tia sînt (în ordinea al
fabetică) : Mihail Bot
vinnik — șahist. Lev 
Iașln — fotbalist, Ma
ria Isakova — patina
toare de viteză, Vla- 
ceslav Ivanov — cano
tor, Nikolai Korolev — 
boxer, Vladimir Kuț 
— atlet, Aleksandr 
Medved — lupte libere, 
Irina Rodnina — pati
natoare artistică, Iuri 
Vlasov — halterofil, 
frații Serafim șl Ghlor- 
ghi Znamenski — a- 
tlețl.

în discuție la F. I. F. A.

CALIFICAREA JUCĂTORILOR
La ultima reuniune a Comisiei 

de amatori a F.I.F.A., ținută la 
Ziirich, s-a luat în discuție ca
lificarea jucătorilor de fotbal 
pentru competiția ce se va 
disputa sub semnul celor cind 
cercuri olimpice. Hotărîrea de
finitivă va fi luată în ianuarie 
viitor de Comisia executivă a 
F.I.F.A. Ea va alege din cele 
două propuneri discutate în ca
drul Comisiei de amatori și 
anume : nu vor avea permi
siunea să participe la meciu
rile disputate sub emblema o-

PENTRU TURNEUL OLIMPIC
limpică fotbaliștii care au luat 
parte la C.M. ÎNCEPÎND CU 
PRELIMINARIILE sau numai 
aceia care au fost PREZENȚI 
DOAR LA TURNEUL FINAL 
DIN ARGENTINA.

Hotărîrea definitivă va tre
bui să nu dezavantajeze pe ni
meni, pentru că în primul caz 
nu vor avea drept de partici
pare, de pildă, și jucători din 
echipele unor țări în care fot
balul are o răspindire mai mi
că.

OLANDA - ÎN TURNEUL FINAL AL C.M. DE FOTBAL
în preliminariile C.M. (gr. 4), aseară, la Rotterdam, 

reprezentativele Olandei și Belgiei s-a încheiat cu 
1—0 (1—0) în favoarea gazdelor.

Astfel, echipa Olandei s-a calificat pentru turneul 
gentina al campionatului mondial de fotbal.

• în meci amical, aseară, la Sofia : Bulgaria —

meciul dintre 
rezultatul de

final din Ar-

Grecia 8—0.
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