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Zi de sport, zi de recreare și sănătate

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general el Partidul» 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovie
tului Suprem și Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., a parti
cipat In fruntea delegației de 
partid ți de stai a Republicii 
Socialiste România la ședința 
solemni consacrată celei de-a 
60-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie, 
s-a înapoiat, joi după-amiază, 
in Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost întimpinat pe ae
roport de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Dumi
tru Popescu, Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Ilie Ver- 
deț, Iosif Banc, Ion Coman,

PLECAREA DIN MOSCOVA
„ I a plecarea din Moscova, pe 
Faeroportul Vnukovo, tovarășul 
_Nicotae Ceaușescu a fost eon- 

dus de tovarășii Manea Mi
nes cu, membru al Comitetului 

FFolltis Executiv al C.C. al 
*F.C.R., prim-ministrn al gu

vernului român. Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politie Exeeutiv, secretar 
al C.C. ai P.C.R., Gheorghe 

r Badrus, membru supleant al 
C.C. al P.CJt., ambasadorul 
României in Uniunea Sovietică.

TOTIOAAAENII MUNCII DINTRO ÎNTREPRINDERE, 
MEMBRI ACTIVI Al ASOCIAȚIEI SPORTIVE!

La A.S. Pandurii-Tg, Jiu, pasiunea pentru sport 
pornește din atelierele și secțiile întreprinderiitribuna 

experienței 
pozitive

kJ-”,,'.*, .... . i™

Pe una din marile platforme 
Industriale ale municipiului Tg. 
Jiu se află întreprinderea de 
lianți ți azbociment. Hărnicie 
personalului muncitor de aid 
este binecunoscută, ca și gradul 
Înalt de calificare și tinerețea 
lui. Oamenii sint dornici să hi
ve țe, să se perfecționeze con
tinuu, să dea un conținut mereu

Victorie confortabilă In C. C. E. la baschet

DINAMO-S.P. FEDERALE
LUGANO 116-80 (60-34)

încă din primele mi
nute Dinamo a dat de 
înțeles că este hotărită 
să tranșeze tft mai ca
tegoric disputa pe care 
a susținut-o. Ieri seară. 
In sala Floreasca, ta 
compania echipei S.P. 
Federale Lugano, In 
cadrul C.C.E. la baschet. 
Intr-adevăr, în minutul 
5 tabela electronică In
dica 14—2, in minutul 
10 : 30—10 și in con
tinuare a consemnat su
perioritatea netă a cam
pionilor României, obți
nută datorită ritmului 
de joc rapid, preciziei 
In aruncările la coș ți 
apărării decise. Scor fi
nal : 116—80 (60—34).
Din rîndul oaspeților 
nu i-am putut remarca 
decit pe Raga (totuși, 
sub nivelul la care evo
luase în 1973, tind era 

Teodor Coman, Mihai Gere, 
Constantin Dăscălescu. Aurel 
Duma, Ion Stănescu, precum 
ți de membri ai C.C. al P.CJL. 
al Consiliului de Stat și ai gu
vernului. de conducători ai 
unor instituții centrale, organi
zații de masă ți obștești, de 
reprezentanți ai vieții noastre 
științifice, culturale și artistice.

Au fost de față B. L Mina
kov, însărcinatul ou afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovietice 
la București.

Pe aeroport se aflau nume
roși oameni ai muncii din Ca
pitală care l-au Întimpinat cu 
sentimente de dragoste și sti
mă pe secretarul general 
al partidului. Cei prezenți 
au scandat eu însuflețire 
„Ceaușescu—P.C.R.*, dind glas 
ți cu acest prilej prețuirii ți 
recunoștinței pe care întregul 
popor le nutrește față de par
tid, față de secretarul său 
general.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat de A. A. Gro- 
mîko, membru al Biroului Po
litie al C.C. al P.C.UJ3.. minis
trul afacerilor externe al
U. R.S.S., V. I. Dolghih, secre
tar al C.C. al P.C.U.S„ V. E. 
Dimșiț, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.RJSJS.,
V. I. Drozdenko, membru al 
C.C. al P.C.UJS., ambasadorul 
U.R.SJ3. in România, F. I. Mo- 
cialin, șef de secție, și G. A. 
Kiseliov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S.

mal bogat fiecărei zile : alături 
de o muncă susținută la locu
rile lor de producție, la școală 
(toarte mulț! sînt serallști), 
au fi preocupări soci al-cultura
le, intre care activitatea spor
tivă.

Sublinierea o face tovarășul 
Constantin Făgaș, secretarul co
mitetului de partid, vicepreșe
dinte al asociației sportive Pan-; 
durii.

★
Că oamenii muncii de aid 

Îndrăgesc sportul, ne-am con

legitimat la Ignis Va
rese) fi pe Leonard, a 
cărui statură (2,09 m) a 
dat deseori de furcă 
defensivei dinamoviști- 
lor. Antrenorul Dan Nl- 
euleseu a utilizat Între
gul lot, din rlndul că
ruia s-an evidențiat 
Dan Nleulescu. Novae, 
David ți Uglal.

Au Înscris : Nicules- 
cu 26, Novae 18, Popa 
12, Braboveanu 12, Uglal 
10, David 10, Chivules- 
eu 10, Georgescu 8, 
Ivascenco 6, Caraion 4 
pentru Dlnamo, respec
tiv Raga 34, Leonard 26, 
Belsch ari 10, Piece 6, 
Nieolet 2. Frei X Bun 
arbitrajul prestat de 
H. Topuzoglu (Turcia) 
și St. Stoianov (Bulga
ria).

D. STĂNCULESCU
Novac Înscrie, nestingherit.

Foto : V. BAGEAC

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA §1 SPORT

DUMINICĂ, ÎN BUCUREȘTI, „DACIADA'*

VA AVEA UN PROGRAM ATRACTIV
Terenurile și sălile de sport 

din Capitală vor găzdui dumi
nică dimineață numeroase în
treceri ți demonstrații sportive 
organizate cu prilejul startului 
In ediția do iarnă a competi
ției naționale „Daciada*. Se fac 
pregătiri intense pentru organi
zarea acțiunilor pe toate ba
zele sportive ale BucureștluluL. 
Acestea au început să aibă o 
înfățișare sărbătorească, cu 
afișe ale „Daciadei“ și panouri 
care cheamă la practicarea edu
cației fizice și a sportului.

Din suita acțiunilor ce vor 
avea loc duminică, lată cîteva 
comunicate de către Consiliul 
municipal pentru educație fizi
că ți sport : la Institutul poli
tehnic București, ziua de dumi
nică va fi „Ziua Daciadei* și

APLAUZE PENTRU
Azi este zi de

BACĂU, 3 (prin telefon). Joi 
după-amiază au continuat in 
Sala sporturilor din localitate 
întrecerile celei de a 16-a ediții 
a „Trofeului- Carpați** la hand- 

vins lesne, de la primele in
vestigații. O dovadă care spune 
mult In această privință ; toți 
muncitorii sint membri al aso
ciației sportive. Realitate care 
nu se limitează la... evidența 
scriptică, ci se materializează 
Intr-o activitate sportivă diver
sificată și rodnică. „Daciada*, 
care a impulsionat pretutindeni 
tineretul, apropiindu-1 tot mai

Tiberiu ST AMA

(Continuare in pag. 2—3) 

va cuprinde un mare cros al 
elevilor ți studenților (Incepînd 
de la ora 10), cu participarea 
cîtorva mii de tineri și tinere. 
La acesta se va adăuga o sul
tă de simultane de șah (sala
T.C.M., ora 10) și întreceri de 
tenis de masă (în corpul J).

Patinoarul artificial Floreasca 
va fi gazda unor atractive con
cursuri și demonstrații de pati
naj, primele manifestări în ca
drul ediției de iarnă a „Dacia
dei' urmând să înceapă la 
ora 8,30. In organizarea consi
liilor pentru educație fizică șl 
sport ale sectoarelor 3. 4, 5 ți 
8, vor avea loc întreceri de șah 
și tenis de masă — alte două 
dintre disciplinele prevăzute în 
calendarul edjției de iarnă a 
„Daciadei* — la Universal

„Trofeul Carpaji" la handbal feminin

ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI!
întrecerile continua sîmbătâodihnă;

bal feminin. Și — ceea ce este 
deosebit de important — au 
continuat promițătoarele evolu
ții ale echipei noastre de tine
ret. in fapt selecționata de 
junioare a României Tinerele 
handbaliste pregătite de prof. 
Francise Spier și prof. Grigore 
Niță i-au satisfăcut pe deplin 
pe cei peste 2500 de spectatori 
prin verva și intuiția lor, prin 
decizia și chiar prin știința jo
cului.

ROMÂNIA TINERET —NOR
VEGIA 15—12 (5—7). Admira
bilă evoluția ambelor formații 1 
In prima repriză selecționata 
norvegiană a reușit să le păcă
lească pe junioarele noastre 
prin insidioasele infiltrări pe 
semicerc ale lui Andersen. Dar, 
după ce la pauză antrenorii 
le-au sesizat greșelile, jocul 
selecționatei române s-a schim
bat structural. Au urmat faze 
concepute într-un ritm ameți
tor, ca un foc de artificii, exe
cuțiile tehnice ale jucătoarelor

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PENTRU MECIUL

Federația română de fotbal a 
stabilit lotul de 22 de jucători 
al echipei noastre reprezenta
tive, lot ce urmează a fi comu
nicat la F.I.F.A. In vederea me
ciului retur cu selecționata 
Iugoslaviei, din cadrul prelimi
nariilor campionatului mondial. 
Din lot fac parte : Moraru, 
Cristian. Windt, Cheran, Bărbu- 
leseu, Sameș, Sătmăreanu, Vigu. 
Șlefănescu, Dobrău, Dumitru,

VIZITA UNOR DELEGAȚII SPORTIVE 
DE PESTE HOTARE

• Ieri a sosit în Capitală o de
legație a Uniunii Federațiilor 
de Cultură Fizică din Iugoslavia 
condusă de Trpe Jakovleslu, 
președinte.

Oaspeții au fost intîmptnați 
la aeroportul Otopeni de pre
ședintele C.N.E.F.S.. general lt 
Marin Dragnea, și de reprezen
tanți al mișcării sportive.

In timpul ’ șederii in țara 
noastră, delegația sportivă iugo
slavă va face un schimb de pă
reri și informații asupra pro
blemelor de interes comun cu 
o delegație a C.N.E.F.S.

De asemenea, oaspeții vor vi
zita obiective sportive din Bucu
rești. Ploiești fi Sinaia.

Club. Club „T4“, Tehnic Club 
ți Modern Club. Concursuri 
marcînd deschiderea etapei dto 
iarnă a „Daciadei** vor avea 
loc $1 In numeroase școli gene
rale ți licee.

întreceri de atletism șl jocuri 
sportive se vor desfășura pe 
stadioane și baze sportive com
plexe, cum ar fi : Stadionul ti
neretului, crosuri pentru elevii 
din școlile generale șl licee, 
bazele Policolor, Voinicelul, CL- 
reșarii, Vulcan, Unirea Tricolor, 
stadionul Olimpia.

Așadar, iubitorii de sport din 
Capitală sînt așteptați dumini
că dimineață la bogate si ** 
tractive programe sportive pri
lejuite de deschiderea ediției de 
iarnă a competiției sportive na
ționale „Daciada**.

noastre entuziasmînd publicul 
care le-a aplaudat la scenă des
chisă. Maria TCrdk a fost ln-

Rezultate tehnice : România 
tineret — Norvegia 15—12 (5—7); 
Iugoslavia — U.R.S.S. 18—13 
(8—8) ; România — Bulgaria 
19—12 (7—4).

CLASAMENT

1. România 3 3 0 0 51-33 6
2. Iugoslavia 3 2 1 0 56-43 S
3. Românio-tin, 3 1 1 1 42-40 3
4. Bulgaria 3 1 0 2 46-50 1
5. Norvegia 3012 33-38 1
6. U.R.S.S. 3 0 1 2 41-49 1

tr-o formă de zile mari, iar 
Gheorghița Mălai și Ana Ră- 
ducu au contribuit decisiv la 
amplificarea forței ofensive a

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

CU IUGOSLAVIA
Boloni, Dinu, Romilă, Crișan, 
C. Zamfir, Lucescu, Balacl, 
Dudu Georgescu, Iordănesctt, 
Nedelcu II, Hajnal.

Lotul se va reuni sîmbătă 
seara la București.

Intllnirea România — Iugosla
via se va disputa duminică, 13 
noiembrie, pe stadionul Steaua 
din Capitală, cu începere de la 
ora 14,00.

• Azi își încheie vizita în țara 
noastră Ugo Risiori, președinte
le Uniunii Italiene a Sportului 
Popular, invitat al C.N.E.F.S-

Oaspetele a avut convorbiri 
cu președintele C.N.E.FB. și a 
vizitat baze și instalații sporti
ve din București și Tîrgoviște.

La 3 noiembrie, a avut loc 
semnarea planului de schimburi 
de delegații sportive intre Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport și Uniunea Ita
liană a Sportului Popular, pen
tru anul 1978.

Planul a fost semnat de ge
neral lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., și Ug» 
Risiori. președintele U.I.S.P.



TESTAREA ELEVILOR -
O ACȚIUNE DE AMPLOARE 

ÎN ATLETISMUL NOSTRU
CE FACEȚI PENTRU CA ACTIVITATEA HOCHEIULUI

SA SE RIDICE LA NIVELUL CERINȚELOR?
Așa cum am anunțat, în a- 

eeastă lună se desfășoară, în 
întreaga țară, o amplă acțiune 
de testare pentru atletism a 
elevilor, nelegitimați, din școli
le generale, licee și școli profe
sionale. Probele obligatorii ale 
testării sînt : 50 metri, 600 m
(f) sau 1000 m (b), săritura în 
lungime fără elan și aruncarea 
mingii de oină.

In legătură cu desfășurarea 
acțiunii, Federația română de 
atletism recomandă următoare- 
le :

50 METRI • se vor_ alcătui 
serii în funcție de numărul cro- 
nometrelor și al culoarelor exis
tente pe stadion, alee de pă- 
mînt, iarbă sau asfalt • se a- 
leargă numai în pantofi de te
nis o cronometru! se declan
șează la mișcarea primului pi
cior • fiecare cronometror ur
mărește numai pe concurentul 
de pe culoarul său, de la pri
ma mișcare a acestuia pînă la 
linia de sosire • dacă există 
un singur cronometru fiecare 
elev va alerga separat.

600 M — 1000 M • în func
ție de numărul cronometrelor 
se alcătuiesc serii de cîte 10—12 
concurenți o seriile vor res
pecta, pe cit posibil, omogenita
tea de vîrstă • se vor confec
ționa. din carton de dosar, se
turi de cartonașe, cu numere de 
la 1 la 12. care vor fi înmînate 
concurenților la sosire.

LUNGIMEA FARA ELAN 
• noate fi organizată și în sa
lă, la groapa cu nisip sau pe o 
saltea, locul de desprindere 
trebuind să fie neted (fără spri
jin pentru vîrfurj sau degete) și 
să nu alunece e avîntarea se 
face astfel : sc stă în poziție de 
drepți, degajat, se face o ghe- 
muire cu balansarea'brațelor și 
se execută săritura • se exe
cută succesiv două încercări și 
se înregistrează rezultatul cel 
mai btm (în cazul în care am
bele încercări sînt greșite — că
zătură, bătaie dublă, se pune 
mina înapoi — se atrage aten
ția concurentului și i se mai a- 
cordă o încercare).

MINGEA DE OINĂ • în con
curs este bine să existe cel pu
țin 6 mingi • terenul se mar
chează cu linii de var din 5 în 
5 m, de la 20 m la 80 m- Pentru o 
mai reală apreciere a aruncării 
este bine ca să se însemne și 
punctul de la 2,50 m dintre li
niile de 5 m «un concurent 
aruncă de trei ori consecutiv, 
lnregistrîndu-se aruncarea cea 
mai bună o aruncarea se face 
fără elan, cu un picior ținut fix

LA A. S. PANDURU-Tg. JIU
(Urmare din pag. 1)

mult de sport, a stimulat și aici 
Interesul față de exercițiul fi
zic- Așa au fost lansate cam
pionatele pe secții de producție, 
respectiv pe grupe sportive. Ne 
explică tovarășul Făgaș : „A 

■ fost o modalitate directă de a 
cuprinde in sport cit mai muiți 
oameni ai muncii, respectînd 
propunerile participanților, pre
ferințele lor și ținind scama, 
firește, de baza materială de 
care dispunem".

Ce sporturi plac oamenilor 
muncii din asociația „Pandu
rii”?

înainte de toate, fotbalul. La 
„Cariere" sau la „Mecanică", la 
„Energetică" sau la „Ciment”, 
pretutindeni, în toate secțiile, 
lumea îndrăgește fotbalul. Se 
joacă săptămînal, „sistem di
vizie", deci fiecare cu fiecare. 
De regulă, cei de -la „Mecanică" 
obțin cele mai multe victorii. 
Sint mai buni ? Se antrenează 
cu mai multă sirguință ? In
tr-adevăr, acestea sînt explica
țiile la care se mai adaugă una: 
prezența printre fotbaliști a șe
fului de secție, maistrul Nico- 
lae Ciutura, un recunoscut a- 
nimator al sportului.

Pe lingă rolul său de antre
nare a oamenilor muncii la 
practicarea sportului, acest cam
pionat pe secții este și un mij
loc de selecție și promovare în 
echipa „Pandurilor”, diviziona
ră B din acest an, a celor mai 
talentați tineri din întreprin
dere. Acest pas l-au și făcut 
vopsitorul Emilian Mladin, lă
cătușul Mircea Hiea și opera
torul Vasile Nanu. Dar, din 
cîte ne-am dat seama și alte 
talente sînt în vederea antreno
rului echipei „Pandurii".

Place, de asemenea, handba
lul. Prin campionatul pe secții 
se tinde să se pună bazele unei 
formații capabile să participe 

în apropierea liniei de aruncare 
• dacă într-o localitate nu exis
tă mingi de oină se _ vor con
fecționa mingi din cîrpă, um
plute cu nisip amestecat cu ru
meguș (150 gr), avînd un dia
metru de 8—10 cm.

PREGĂTIREA 
PRIMELOR STARTURI

Acțiunea aceasta de testare 
și selecție nu-și găsește cores
pondent în atletismul nostru, 
deși au mai existat inițiative în 
această privință. Chiar anul 
trecut, de pildă, a fost organi
zată o acțiune de amploare, dar 
desfășurarea și mal ales finali
tatea ei n-au fost deloc cele aș
teptate. Foloslndu-se experien
ța acțiunii precedente s-a tre
cut la organizarea celei din a- 
cest an. Pentru a putea aprecia 
mai bine ceea ce s-a întreprins 
în pregătirea primelor starturi 
am cercetat informările pe care 
unele dintre Consiliile Județe
ne pentru Educație Fizică și 
Sport le-au trimis Federației de 
atletism.

e La Galați, de pildă, a fost 
alcătuită o comisie de specia
liști prezidată de președintele 
C.J.E.F.S., ing. Teodor Oprică. si 
avînd ca vicepreședinte pe prof. 
Tiberiu Stegărescu, inspector 
general adjunct la Inspectora
tul județean școlar. Intre măsu
rile luate se numără și aceea 
a convocării profesorilor de edu
cație fizică, pentru o temeinică 
instruire, la Galați și la Tecuci 
e La Drobeta-Tr. Severin co
misia alcătuită pentru organiza
rea acțiunii a stabilit, la nivel 
de detaliu, calendarul con
cursurilor din prima etapă pentru 
toate cele 121 de unități școla
re, din județul Mehedinți, la 
care vor avea' loc testări. La 
fiecare dintre acestea au fost 
delegați tehnicieni ai forului 
sportiv județean ca să îndru
me și să sprijine desfășurarea 
concursurilor • In Pitești au 
fost convocați în 7 centre, pro
fesori de educație fizică din ju
dețul Argeș, pentru instructaj a 
La Iași, activiștii sportivi s-au 
deplasat în 22 de centre pen
tru stabilirea condițiilor cores
punzătoare acțiunii : Ruginoasa, 
Pașcani. Hîrlău, Răducăneni, 
Tg. Frumos ș.a. Astfel de mă
suri au fost luate în întreaga 
țară.

Reamintim că în cadrul pri
mei etape a acțiunii, CON
CURSURILE SE VOR DESFĂ
ȘURĂ PÎNA LA 20 NOIEM
BRIE.

la campionatul județean. Place, 
la fel, voleiul, cu promițătoare 

•rezultate în „Daciadă", apoi șa
hul (cele 10 mese instalate la 
club sînt ocupate pînă seara, 
tîrziu), după aceea tenisul de 
masă (laboranta Elisabeta Piep
tăn merită atenția specialiști
lor), popicele, sport cu veleități 
aici, echipa „Pandurii" fiind 
campioană județeană, la un pas 
de calificarea în divizie. Mun
citorii Vasile Darie de la „Tran
sporturi” și Constantin Vavlea 
de la „Mecanică" ne asigură că 
acest obiectiv va fi împlinit cît 
de curind.

Un amănunt inedit ni l-au 
oferit amatorii de cicloturism, 
în frunte cu strungarul Gheor- 
ghe Adam. El și alți cinci mun
citori din întreprindere au că
lătorit pînă la Plevna, cu oca
zia manifestațiilor prilejuite de 
aniversarea centenarului Inde
pendenței de stat a României. 
Un veritabil tur de forță care 
completează spectaculos o acti
vitate cicloturistică de masă, cu 
numeroși amatori (frumusețile 
Gorjului îmbie pe multi să cu
noască fiecare colțișor al jude
țului), dintre care unii, ajunși 
pe treptele performanței, au îm
brăcat chiar și tricourile de 
campioni ai tării la biciclete de 
turism, în 1971 și In 1975.

Prin „Daciadă" — acum în
cepe ediția de Iarnă — prin 
campionatele pe secții, ded prin 
sportul pentru toți, asociația 
sportivă „Pandurii" din Tg. Jiu 
se situează printre primele din 
județul Gorj. Experiența ei rod
nică merită a fi cunoscută, 
fiindcă demonstrează că adevă
rata activitate sportivă se rea
lizează în ateliere și secții, res
pect! nd Întotdeauna dorințele, 
preferințele oamenilor muncii, 
dind curs inițiativelor izvorite 
din masa iubitorilor de sport.

Iată, așadar, un exemplu de efi
ciență în activitatea sportivă de 
masă.

Tovarășii VASILE MILITA- 
RU, secretarul Federației ro
mâne de hochei pe gheață, și 
ȘTEFAN IONESCU, antrenor 
federal, ne-au fost interlocu
tori la discuția pe care am pur- 
tat-o pe marginea activității ho- 
cheistlce din țara noastră.

— Hocheiul dispune astăzi de 
o bază materială bună, care spo
rește de la un an la altul. Ac
tivitatea a crescut și ea, dar 
nu a atins încă — decît într-o 
prea mică măsură — nivelul de 
dezvoltare dorit, atit pe plan 
intern, cît și pe plan interna
țional. Ce credeți că trebuie în
treprins pentru a ridica activi
tatea hocheiului nostru la ni
velul cerințelor?

— într-adevăr, răspunde to
varășul Vasile Militaru, nicio
dată acest sport n-a avut la 
dispoziție. în țara noastră, o a- 
semenea bază materială, ca și 
acum. Numeroasele patinoare 
artificiale construite după 1970 
(n.r. Galați, Miercurea Ciuc, 
Cluj-Napoca, Sibiu,. Timișoara, 
Poiana Brașov, Constanța, 
Ploiești. Suceava — care com
pletează Bucureștiul) oferă un 
cadru propice și pentru dezvol
tarea corespunzătoare a activi
tății hocheistice, ele fiind insă 
folosite și de patinatori, ca și 
— în scop de agrement — de 
public. în mod normal începu
tul ar trebui să se facă cu in
struirea copiilor (6—7 ani), con- 
tinuîndu-se cu selecția și pre
gătirea lor în cadrul secțiilor 
de hochei, urmărindu-se apoi 
creșterea celor mai merituoși 
dintre ei și formarea lor ca 
performeri autentici, la nivelul 
Diviziei A și la acela al re
prezentativei țării. Din păcate, 
cluburile noastre, în special ce
le mari, cu posibilități, nu-și în
țeleg menirea și nu-și aduc 
contribuția dorită la dezvolta
rea. pe plan general, a hocheiu
lui nostru. Ca să fiu mai expli
cit, voi arăta că doar puține 
dintre unitățile noastre de ba-

„STOP!" DECIZIILOR ERONATE!
la campionatele de boi ou

La campionatele naționale de box 
ale seniorilor, arbitrii — judecători, 
pe lingă prestații remarcabile, 
au avut „scăpări" ce au pertur
bat uneori buna desfășurare a 
competiției.

Am apreciat hotărîrea Comisiei 
centrale de arbitri de a susține 
însușirea mijloacelor corecte în 
lupta corp la corp — fază pe 
care, spre deosebire de trecut, 
„cavalerii ringului" au lăsat-o 
să se desfășoare liber, fără în
trerupere. în schimb, nu am a- 
preciat desele intervenții ale ar
bitrilor în momentele efectuării 
eschivelor de apărare, pe care 
le-au „condamnat" în majorita
tea cazurilor !

Desigur, la campionatele na
ționale au fost delegați să ofi
cieze cei mai buni judecători-ar- 
bitri din țară. Acest lucru ar fi 
trebuit să-i stimuleze, să-i deter
mine la o concentrare superioa
ră, care să nu 
unor decizii în 
realitatea din i 
unii ( 
și-au 
puțini, 
di care a 
modul 
ring.

Au surprins, 
ziile acordate 
4—1. în 
învingătorul 
rat atît de 
verdictului 
formalitate. _ _ ____ ______
loc ca judecătorii , să indice _
unanimitate pe cîștigător, apărea 
și cîte unul în total dezacord cu 
realitatea. Astfel, în partidele 
D. Glogojan — M. Ciubotarii, 
I. Ștefănescu — Șt. Ulinuc, G. 
Donlci — v. Vrînceanu, In care

genereze luarea 
contradicție cu 

dacă 
alb" 

nu 
in- 
în 
în

ring. Dar, 
dintre „cavalerii în 

făcut datoria alții, 
, au comis erori atît în 

învingătorilor, cît și 
cum au condus lupta

mai ales, decl
in proporție de 

majoritatea cazurilor 
din ring s-a contu- 
clar, îneît acordarea 
constituia o simplă 
Cu toate acestea. în 

în

r

PE MICUL
ECRAN

SÎMBATA 5 
BRIE, ora 14.15 : 
România — 
campionatul 
(transmisie 
la stadionul _ _______
copilului ; comentator — 
Dumitru Tănăsescu) : ora 
22,20 : Fotbal, rezumatele 
unor meciuri disputate 
miercuri în turul doi al 
cupelor europene inter- 
cluburi.

DUMINICA < noiem
brie, ora 15 : Fotbal, Ar
gentina — Iugoslavia (re
zumat primit de le Buenos 
Aires : comentator — Cris
tian Țopescu). 

NOIEM- 
Bugby, 

polonia, ta 
european 

directă de 
din Parcul

ză (mă refer,’ în primul rînd, 
Ia Steaua București și Dunărea 
Galați) au formate echipe pe 
„trepte" de vîrstă. Cele mai 
multe dintre cluburile noastre 
trăiesc încă doar printr-o sin
gură echipă, de juniori sau de 
seniori. Ceea ce este foarte pu
țin pentru hochei ! Dinamo, de 
exemplu, nu mai are echipe de 
copii și juniori (are însă reali
zat un acord de cooperare cu 
C.S. Școlar) ț la Brașov, oraș cu 
reale posibilități, cu vechi tra
diții, cu multe cluburi puter
nice, cu o populație tînără 
foarte numeroasă, nu mai exis
tă astăzi nici o secție de ho
chei (!), iar la Sibiu. Constanța 
și Timișoara, centre care dis
pun și ele de patinoare artificia
le, nu se face încă nimic pen
tru răspîndirea hocheiului. Tre
buie arătat. în mod deschis, că 
nu ne putem declara satisfăcuți 
de activitatea care se desfășoa
ră în majoritatea secțiilor noas
tre. Acest fapt se resfrînge, în 
mod nemijlocit și asupra lotului 
național care, prin forța îm
prejurărilor, dispune de o ba
ză redusă de selecție a hoche- 
iștilor cu o bună valoare. Nu
trim convingerea că. așa cum 
au început să demareze lucru
rile, seriozitatea mai mare cu 
care se muncește mai ales la 
nivelul micilor hocheiști, în tot 
mai multe dintre centrele țării 
(în afara celor, să le zic, tradi
ționale, au apărut Sf. Gheor- 
ghe. Ploiești, Suceava, Rădăuți; 
din păcate însă, aproape au 
dispărut de pe firmament Tg. 
Mureș și Sighișoara) sînt o 
garanție că nu peste multă vre
me vom putea vorbi de o ac
tivitate la nivelul cerințelor și 
exigențelor actuale. Există con
diții, care trebuie însă valori
ficate printr-o muncă de cali
tate superioară!

Preluînd ideea, antrenorul fe
deral Ștefan Ionescu ne-a spus: 
„Pare paradoxal, dar dezvolta-

fost și arbitri corlgcn(L.
primii sportivi cîștigaseră dar, 
cîte unui dintre cei 5 judecători 
l-a indicat drept Învingător toc
mai pe... învins ! în astfel de 
situații ridicole s-au aflat ion 
Dumitru, Vateriu Vasiliu, Nioo- 
lae Popa, Alexandru Călărașu. 
Chiar și la meciurile finale T. 
Dinu — Al. Dobăeș și C. Hoduț
— Fl. Ghiță, învingătorii au fost 
clari pentru toată lumea, mai 
puțin pentru judecătorii Gabriel 
Danci u și Dumitru Baneiu, care 
au considerat câștigători pe... cei 
învinși. Tot la finale, judecătorii 
C. Tucă, E. Popovici și M. Zam- 
firescu i-au acordat titlul de 
campion la cat. muscă lud D. 
Burdihoi, deși învingătorul ade
vărat fusese D. Cipere ; ca să 
nu mai vorbim de finala D. Hie
— Gh. Vlad, în care dinamovis- 
tul s-a dovedit superior, dar ju
decătorii Victor Șchiopu și Petre

preferat pe... învins, 
verdicte au creat 

rîndurile sportivilor, 
și chiar ale specta- 

au dezaprobat cu

MJhelfi l-au
Asemenea confuzii in 

antrenorilor 
tocilor, care ___ ,_____
vehemență erorile comise de ju
decători.

Nu puține au fost cazurile clnd 
arbitrii din ring au dovedit că 
nu stăptnesc bine modul de 
conducere a luptei, Intervenind 
inoportun sau, din contră, per- 
mlțînd neregularitățl. în această 
situație s-au aflat V. Scbiopu, 
I. Mușat, ș.a. Surprinde mat ales 
faptul că printre „cavalerii In 
alb" cu prestații necorespunză- 
toare se găsesc șl purtători ai 
ecusoaneSor A.I.B.A. sau A.E.B.A.
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1848

ATRACTIVE 
INSTRUCTIVE 
DE NEUITAT

Pentru dv. au fost pregătite
43 programe

Filialele I.T.H.R. din Bd.
35, Bd. Republicii nr. 4 și 68, Cal. 
așteaptâ.
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CELE MAI FRUMOASE EXCURSII ALE ANULUI 1977 
... SÎNT PRIMELE EXCURSII DIN ANUL 1978 I

Slnteți Invitații ÎNTREPRINDERI! 
DE TURISM, HOTELURI

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 
la petrecerea REVELIONULUI '78 

C
rea bazei materiale a hocheiu
lui întrece astăzi posibilitățile 
noastre de cuprindere... tehni
că, adică cu antrenori valoroși. 
Concret, în prezent noi nu a- 
vem atîția antrenori cîți ne tre
buie, mai ales pentru activita
tea de instruire a copiilor și ju
niorilor, specialiști tineri care 
să-și desfășoare munca la ni
velul corespunzător cerințelor 
actuale șl chiar ale celor de 
perspectivă. Din păcate, aceștia 
ne lipsesc 1 De aceea, vin cu 
propunerea ca I.E.F.S., care a- 
nual pregătește profesori de di
ferite specialități, să aibă in ve
dere, între 
pe gheață.
propun ca 
cursurilor 
studenți, _______ ,
gimnastică. înot, schi etc, să se 
organizeze și unul de patinaj, 
astfel ca viitorul profesor să 
fie în stare să asigure o instru
ire primară a copiilor și în a- 
ceastă disciplină, indiferent ca
re va fi ulterior profilarea lor, 
spre hochei sau spre patinajul 
artistic ori de viteză.

T< 
înec 
vigi 
judi 
deț 

^ate
ma I 
card 
linei 
de 1 
nevd

Ud 
antr] 
rada 
„SLri 
Cluj 
fost 
spoil 
lu lol 
mesl

acestea, și hocheiul 
Pe de altă parte, 
la I.E.F.S., în afara 
obligatorii pentru 

cursuri de atletism,

CAMPION
în derby-ul poloiș

DINAMO ÎNVINGE CU 1-0(1) Șl
DECIT TREI PUNCTE

Trecuseră doar cîteva secunde 
din partida — a patra din acest 
campionat — dintre Dinamo și 
Rapid, echipe ce candidează la 
titlul de campioană a țării. Mai 
rapid decit adversarii săi, Liviu 
Răducanu a ajuns primul la min
ge și a pasat lui Viorel Rus, care 
fără să mai aștepte așezarea co
echipierilor săi în dispozitiv ofen
siv a șutat năpraznic de la 8 
metri, surprinzîndu-1 pe Florin 
SlăveL Pe tabela de marcaj a 
apărut 1—0 pentru Dinamo, scor 
care avea să nu mai fie modifi
cat pînă la fluierul final al ar
bitrilor 1

în felul ei a fost o partidă uni
că, căci de ani de zile nu ne mal 
amintim ca în vreun meci dispu
tat fie în țară, fie peste hotare, 
jucătorii celor două echipe să nu 
reușească în 20 de minute decît 
un singur gol... Un gol care a 
adus echipei din Ștefan cel Mare 
o victorie extrem de prețioasă și 
care a mai animat puțin speran
țele dinam oviștilor în cursa de 
urmărire a campioanei, distan
țată acum, înaintea turneului fi
nal, la trei puncte diferență. In 
această fază finală a actualei edi
ții, la care mai participă și echi
pele Voința Cluj-Napoca și Pro
gresul București, cele două , for
mații fruntașe se vor mai îritllni 
de două ori, prima oară în 13 no
iembrie la bazinul Floreasca 
(probabil), iar a doua oară în 30 
noiembrie la Cluj-Napoca, astfel 
că, teoretic vorbind, „minunea" 
la care mai speră echipa antre
nată de A. Grințescu mai este 
posibilă. Pînă atunci însă...

Meciul de ieri, desfășurat la 
lumina reflectoarelor piscinei Di
namo, a avut dese momente de 
veritabil spectacol, nu de puține 
ori acțiunile de atac succedîn- 
du-se cu repeziciune de la o 
poartă la alta. Cu toate efortu
rile gazdelor, deosebit de ambi
țioase în ^partida aceasta și mai 
ales cele ale rapidiștilor, cărora 
un rezultat egal le-ar fl asigurat 
în proporție de 99 la sută titlul 
de campioni, scorul stabilit în se
cundele de debut nu a mai fost 
schimbat ; pe de o parte pentru 
că atlt Doru Spînu, cît și Florin 
Slăvel s-au dovedit imbatabili, 
salvîndu-și coechipierii în nume
roase situații critice, iar pe de 
altă parte pentru că poloiștii am
belor formații s-au pîndit tot tim
pul reciproc, așteptînd greșeala 
adversă în loc să caute cele mai 
bune soluții de concretizare a 
unor faze, adesea, de mare fru
musețe. Și ocaziile nu au lipsit.

In prl 
de dou 
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doua, c 
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nou nil 
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sala de antrenament
E IERI, ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

J^ACA DE MAMA FOCULUI Pentru partida de la 13 noiembrie

U AU UNDE SA JOACE!
asă bihorean 
îrme tot mal 
■ija organelor 
atiilor din ju~

<Je sp« "
Si 1JLA1I 
ieroase 
ă și pregătesc 
î care .tenisul

are atlta

gpeciali- 
.Jte lo
in ul ti

se secții

exclusiv 
lingea de ce- 
>tată cu șase 
îlalte instalații 
Ivit prevede-
ui sportiv al 
, difuzat din 
i, în zilele de 
brie urma să 
a de la wSin- 
sportlvă Chi- 

a cam- 
bUcah de ju- 
le masă. S-au 
trieri și tinere 
nta, Marghita, 
ml de Barcău 
ul Oradea. La 
jus că... au ve- 
ie, că n-au in
ii va fi scara,

după obicei. „Noi am venit să 
Jucăm" — au spus tinerii. „O 
să fie șl joc, de bună seamă, 
dar mai lntii să mîncăm, să' 
bem...*, li s-a mai spus. „Dar 
noi nu jucăm cu burta plină* 
— a îndrăznit unul de-o 
șchioapă — iar de băut, după 
joc, un pepsi*...

Curind s-au lămurit că nu 
era vorba de campionatul re
publican de tenis de masă și 

nici de joc cu pa
leta și cu mingea, 
ci de 
toată

..masă bogată*, 
cu tot dichisul....

Și-au trebuit .
cale-ntoarsă, întrebîndu-se ci
ne i-a dat afară din sala lor 
șl numai a lor, cu mese care 
se strică dacă le tot stringl și 
le pui la loc, cine a schimbat 
destinația unei săli de sport, 
transformînd-o într-o sală de 
petrecere ?

nie GHTȘA, coresp.

o nuntă in 
regula, cu 

cu lăutar^
să facă toți

N.R. Din cite am aflat, sala 
fusese ocupată — temporar — 
încă cu patru săptămîni înain
te, de altă instituție din Ora
dea, care nici măcar nu a ce
rut avizul C.J.E.F.S. Bihor, 
dar ca să facă loc nunții și-a 
găsit imediat alt spațiu de 
lucru...
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REPREZENTATIVA IUGOSLAVIEI

B COMPETIȚII
U MAI ARE

I, Răducanu șl 
Uvei au greșit 
r In cea de a 
Sheorghe, Nas- 

plus“) șl din 
șutat fără eon- 
de ai treilea 

dul feroviarilor 
perioritate, dar

CÎCLOCROSUL 
l$l VA DESEMNA 

CAMPIONII 
LA POIANA BRAȘOV

I
I
I

șutul hii 
■orei Rus sin- 

a ratat eopilă- 
iză a fost cea 
i eliminarea lui 

ratează situa
te. în faza ur- 
lusu, singur cu 
acestuia să cu- 
aplauze. Apoi, 
„om în plus* : 

age din unghiul 
gă bară, iar pe 

a urmat Dinu 
cea mal mare

1.
an 9I R. Timoc 
formațiile : DI- 
Nastasiu. Rădu- 

V. Rus, Gyar- 
D : Fl. Slăvei — 
Olac, Schervan, 

•, Mustață, Iile 
ru.

liion VASILIU

Duminică, Poiana Brașov va 
găzdui ultimul campionat din 
acest an al cicliștilor : CICLO- 
CROSUL. în vederea întreceri
lor, majoritatea celor ce se vor 
alinia la startul probelor au so
sit în frumoasa stațiune mon
tană, pentru a se pregăti chiar 
pe traseul de concurs. Traseul 
— după cum ne-a comunicat 
Martie Ștefănescu, antrenorul 
secției de ciclism a asociației 
sportive CIBO, și membru în 
comisia de organizare a cam
pionatului — este același pe 
care s-a concurat și anul tre
cut Startul se va da din drep
tul cabanei Zimbrul.

La seniori, în lupta pentru 
titlu îi vom vedea concurînd, 
cu șanse egale, pe E. Imbuzan 
(Voința), N. Savu (Dinamo), L 
Paraschiv (Steaua) și Ion Bu- 
taru (Metalul Plopeni). La ju
niori mari și mici ne este însă 
foarte greu să dăm numele 
voriților, întrucît numărul 
este foarte mare, sportivii 
provincie fiind hotăriți să-i 
clipseze, ca și anul trecut 
colegii lor din Capitală.

Primul start 
ora 9,30.

se va da

I
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faza pe Capitală a „DACIADEI? la rugby
JCOMOTIVA - CAMPIOANE MUNICIPALE
>ă-amiază rug- 
Stadionul tine- 
dacă terenurile 
tra (cinci, oare, 
stă bază sporti
vi aspect ca lu- 
sle cu „firmă" 
cele mai bune 

titulari fiind 
irativele lotului 
tru primul med 
tul european 
tă, cu Polonia), 
«M» ale ^Dacia- 
•ate cum ae cu- 
sa celor patru 
tea jucătorilor
d om cîștig pe 

disputde fiind 
ale faze „lucra- 
tregli echipe.

sportive Loco- 
adăugat In pal- 

fdurpă cel repu- 
mșii lor merită 
a, Olimpia ju- 
cu mal valoros- 
fiind chiar foar- 

acorul de 0—0

deapsă. Grivițenii au marcat prin 
Pena (încercare) și Stancu 
(„drop"). A condus A. Briceag.

Cealaltă întîlnire — pentru 
locurile 3—-4 — poate fi numită 
a ...debutanților. Sub aspect teh
nic, nivelul jocului nu a fost 
ridicat ; atractivă — incertitudi
nea sub care a stat, pînă spre 
final, rezultatul : a înscris mai 
în Hi Dinamo (Încercare, Dobre), 
a egalat Rapid (Ivan), pentru 
ca, în repriza secundă, încerca
rea realizată de M. Gheorghe să 
aducă victoria feroviarilor : 1—4. 
A arbitrat C. Popescu.

în final, un cuvînt bun pentru 
eforturile organizatorilor de a 
asigura o desfășurare optimă fa
zei municipale a „Dac iadei" la 
rugby.

Geo RAEȚCHI

i
I

PE OSATURA LUI PARTIZAN BELGRAD?
@ Actualul lider al campionatului dă ccl mai mulfl 
Jucători lotului reprezentativ O Popivoda sigur, Oftlah 

probabil printre selecționați ® formula 
de Mladinici & Pregătirile

s
ZAGREB, 3 (prin telex). E- 

chipa națională de fotbal a Iu
goslaviei pleacă la București 
hotărîtă să se revanșeze pentru 
acel 0—2 de la Zagreb. După 
infringerea naționalei României 
la Madrid au crescut din nou 
șansele iugoslavilor să se ca
lifice pentru turneul final al 
campionatului mondiaL Pentru 
calificare ei au nevoie de două 
victorii. Aid se consideră că 
acestea nu sint imposibil de 
realizat în sprijinul comisiei 
de selecție au venit toți antre
norii din Divizia A. După 6 
noiembrie se întrerupe campio
natul pentru a se da posibili
tate fotbaliștilor să se pregă
tească cit mal bine pentru 
București Deși Marko Valok 
este primul om al comisiei de 
selecție, acordîndu-i-se largi 
prerogative, el se bazează 
foarte mu’t pe ajutorul specia
liștilor.

Lunea 
Belgrad 
ționerul 
trenorii 
lungi discuții și numeroase su
gestii, a fost stabilită Esta ce
lor 22 de jucători care au fost 
comunicați F.I.F.A.-ei. Iată io
tul : portari — Borota (Parti
zan), Katalinici (Hajduk), Stin
cici (Dinamo) ; fundași — Mu- 
jinici, Boljak (ambii Hajduk), 
Țukrov (Rijeka) șl Jelikici 
(Steaua Roșie) ; linia de mijloc 
— StojkovicI, Hatunici (Parti
zan), Bogdan (Dinamo), Rajko
vici (Sarajevo), Oblak (Bayern), 
Zajeț (Dinamo), Nikolici (Steaua 
Roșie), Trifunovici, Vukotici 
(Partizan), Surjak (Hajduk) ; 
înaintași — Popivoda (Ein
tracht Braunschweig), Sușici 
(Sarajevo), Filipovici (Steaua 
Roșie), Zavișici (Partizan) și 
Zungul (Hajduk). După cum se 
vede, Marko Valok a renunțat 
la dteva „vedete", ca Geaici, 
Boghicevid, de asemenea lip
sesc Savid, Petrovid, Peruzo- 
vid și Katalinski.

„Echipa care va evolua la 
București va trebui să aibă in 
componența sa jucători hotăriți, 
energici, luptători. Este nece
sar să fie neutralizate atacu
rile reprezentativei României,

trecută a avut Ioc la 
întîlnirea dintre selec- 
Marko Valok și toți an
din Divizia A. După

încep la î
sugerată 
noiembrie
știm să 
românii

$i 
au 

a

dar va trebui să 
atacăm. Știm că 
nevoie de victorie pentru 
merge în Argentina și în 
ceasta vedem șansa noastră să-i 
surprindem", a declarat Marko 
Valok.

Cit de serios se privește me
dul de la București vorbește 
și faptul că s-a renunțat la 
meciul dintre naționala Iugo
slaviei și echipa propusă de 
ziariști. Motivul ? Ca jucătorii 
să se odihnească și să se pre
gătească cît mai bine. Antre
namentele se vor desfășura la 
Belgrad începînd de la 7 no
iembrie. în afară de Valok și 
Zeț, la pregătirea fotbaliștilor 
iugoslavi vor ajuta și fostul se
lecționer Mladinici, antrenorul 
Vojvodinei, Stankovici, antreno
rul O.F.K. Belgrad, Biogradaț, 
precum și psihologul Ștefano- 
vici.

La București va juca sigur 
Popivoda. Oblak nu este încă 
sigur și in acest sens doctorul 
Andrejevici a și plecat la Mun
ches pentru tratative cu Bayern, 
clubul lui Oblak. Unsprezecele 
iugoslav nu este Încă cunoscut. 
Iată cum l-a propus fostul se
lecționer Mladinici, actualul an
trenor al lui Partizan, echipă 
care conduce în campionatul 
iugoslav : 
Surjak (!) 
Rajkovici 
Nikolici, 
Popivoda. 
mințim ... ,
Țukrov, Bolj at, Hatunici și Trl- 
funovici sint debutanți. Cei ÎS 
jucători care vor pleca la 
București vor fi aleși de Marko 
Valok vineri 11 noiembrie.

lari, în cadrul „Cupei României", 
oompetiție fotbalistică ca se desfă
șoară sub egida „DzXCIADEl” a avut 
loc o nouă etapă, ultima înaintea 
Intrării in întreceri a echipelor de 
Divizia A lată rezultatele înregis
trate :

Foi a sta Cîmpina — Progresul Bucu
rești 0—1 (0—1). Unicul punct at
partidei a fost înscris de către Geor
gescu - min. 25 (C. VIRJOGHIE - 
coresp.). Viitorul Gheorghieni —
Steagul roșu Brașov 1-0 (0—0). A
înscris Farkaș în min. 84. Marina 
Mangalia — F.C. Brăila 2-4 (1—2). 
Autorii golurilor : Troian (min. 5), 
Telegraf (45), Simian (35), Ca roman 
(C6) pentru brqilenl, respectiv, Gută 
(22) și Radu (63). (I. CIOBOATA - 
coresp.). Victoria Elcond Zalău —
Avintul Reghin 5-1 (0-0, 1-1). 
Hzatoril golurilor : Gorcea (min.
Giurgiu (min. 96, 104 și 108),
nlas (mirt. 110) pentru gazde și 
(min. 55) pentru divizionara B. 
BONȚOIU — coresp.). Dunărea 
lafat — Chimia Rm. Vîlcea 0—2 (0—0, 
0-0), Autorii punctelor : Plwtdte
(min. 102), și C. Nicoîae (min. 108). 
(Gh. IORDACHE - coresp.). Recolta 
Dlosig (jud. Bihor) — Minerul Bala 
Sprie 1-0 (1-0). Echipa din campio
natul județului Bihor s-a colificct

Rea- 
80), 
Bo- 

Biro 
(M. 
Ca-

•tapa următoare prin golui 
de Szasz (min. 35). Aurul 

(jud. Hunedoara) — Gaz me-

pentru 
înscris
Certej r ___ ____
lan Media, 2-4 (0-0 după 120 de
minute) scorul sa stabilit după lo
viturile de la 11 m. Gloria Reșița — 
Strungul Arad 7-6 (0-0, 1-1, 2-2). 
Unirea Focșani — C.S.U. Galați 1-0 
(1-0). A marcat Sima în min. 36, 
krr în min. 40 Gheorghiu (Unirea) 
a rotat un penalty. (V. MANOLIU — 
coresp.). Industria sîrmei Cimpia Tur
sii — C.F.R. Simeria 5-0 (1-0). Au 
înscris : Coloji (min. 13), Stolen 
(min. 63), Mateioș (min. 85), O-lteo- 
nu (min. 87) și Radu (min. 89). (P. 
TONE — coresp.). Răsăritul Caracal 
— Unirea Alexandria 0—1 (0—0). Go
lul victoriei a fost realizat In min. 
47 de Voicilâ. Oaspeții au jucat 
ultimele 10 minute în zece oameni. 
Radu fWnd eliminat. (C. TĂRȚAEEA-

Ccnstructorul lași — 
2-0 (0-0, 0-0). Di- 
calificat prin go!t>- 
a doua repriza 
Chirilâ (min.

HU — coresp.). 
C.S.M. Suceava 
vizionara C s-a 
rîîa marcate în 
prelungirilor de 
șl Andreescu (mia. 115). (D.
CONESCU - coresp.). Avintul 
nocîa — I.C.S.I.M. București 
ti—0, 1—1, 1—1). Bradul Roznov
F.C.M. Galați 0-4 (0-2).

a 
106) 
DIA- 

Mh
4-2

Cupele trec,
£ problemele râmin

I

Borota — Jelikici,
— Oblak, Stojkovid, 
(Muzinici) —_ Ztmgul, 
Filipovici, ” ' '
In încheiere să a- 

că jucătorii Stincici,

Vukotici,

MJUVOJ NICOUCI
,Sportski Novosti" — Zagreb

rre. . Feroviarii 
3X1®.. secundă, 

■E7 grămadă, 
■^-0). Realiza- 
■moaie (Inccr- 
. A arbitrat I. 
xl pentru locu- 
i Clubului Kpor- 
rls nu mai pu
ri. XV-lui Școlii

33—0 —
echipa a 

■Vțț&lăban. 
competiția a re- 
□anel naționale 
« învingătoare 
u R. C. Grlvița 
stabilit tocă în 
0—7. A fost un 
q care militarii
act pe înaintare 
faza de apărare, 
borilor, funda

rea! teat toate
>rocedee : încer- 
lovitură de pe

DAL ZOTTO, CAMPION 
OLIMPIC LA SCRIMA, 

CONCUREAZĂ 
LA BUCUREȘTI I

Sala Floreasca n găzduiește, 
astăzi și mîine, un inedit con
curs internațional de scrimă 
(spadă și sabie). Participă re
prezentanții clubului nostru cam
pion, Steaua, și cei din Selec
ționata Armatei Italiene. Printre 
scrimerii oaspeți, campionul o- 
limpic de la Montreal, Fabio 
Ikm Zotto, care va evolua în 
proba de spadă, precum și cu
noscut ii sabreri Mario Tulio 
Montano, fost campion mondial 
(Grenoble, 1974) și Tamasso 
Montano.

Azi va avea loc concursul in
dividual, iar mîine cel pe e- 
chipe, după următorul program : 
Steaua I — Steaua II, Steaua II 
— Selecționata Armatei Italiene, 
Steaua I — Selecționata Armatei 
Italiene.

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

ȘTIRI, ȘTIRI, ȘTIRI
• MTLNE NU VOR JUCA 

O. IONESCU ȘI BALAIAN. De
oarece jucătorii Octavian lonesca 
(Sportul studențesc) șl S&Iftjan 
(Jiul) au acumulai trei cartonașe 
galbene, el sint suspendați pen
tru meciurile de mîine, din 
campionat, cu F. C. Olimpia Satu 
Mare șl respectiv cu AS.A Tg. 
Mureș.
• S-AU PUS IN VtNZAJRE 

BILETELE de intrare la meciul 
Steaua — Politehnica Timișoara, 
care se dispută mîine pe sta
dionul Steaua. Ele pot fi. pro
curate la casele obișnuite de la 
stadioanele Republicii, Dinazno, 
23 August șl Steaua, ca șl la a- 
gențllle Loto-Pronosport din pa
sajul Universității, strada Hale
lor șl C.C.A

PlNĂ ClND li VOM JUCA PE LA FONTAINE ?
După cum s-a văzut, »-a 

revăzut și s-a trecut în ac
te, echipele noastre de club 
cele mai puternice (să nu 
ne jenăm de relativitatea 
adjectivului „puternice") au 
trecut și în acest an, ea 
șl în anij trecuți — cu o im
presionantă viteză PRIN cu
pele europene.

i' îp pofida celor două go- 
11 lurî de-a dreptul splendide 
i1 — pe care unii (snobi) le-ar 
1! aplauda de și-ar rupe mîi- 
11 nile dacă ele s-ar fi înscris
I i în regia unor „mari" ca 
!1 Borussia, Liverpool sau C.F.
' ] Barcelona — Universitatea 
i1 Craiova s-a dovedit un pai
II de care ultimele noastre 
|i speranțe s-au agățat zadar-
i j nic, înedndu-se odată cu 
11 ele.
i! Echipele noastre de dub 
' i n „joacă" de ani de zile, cu 
i [ impresionantă perseverență, 
Lpe La Fontaine. Cunoașteți, 

firește, fabula greierului și 
a furnicii. O vară întreagă, 
ba chiar veri de-a rîndul,

„ambasadoarele" fotbalului 
nostru de dub sint înconju
rate — din toate părțile 
(F.R.F., C.N.E.F.S., presS) — 
de grijă, de înțelegere, de 
ajutoare, de sfaturi bune. 
Ce folos 7 Echipele trec îna
inte nepăsătoare, ba chiar 
se mai fudulesc și-și iau an
gajamente : „Anul acesta, 
gata ! Am învățat lecția de 
anul trecut". Promisiuni.

Vin medurile, vin scaden
țele, iar promisiunile se do
vedesc vorbe goale. Și „pur
tătorii de cuvînt" ai echipe
lor iși iau scripca sub braț, 
M ridică gulerul paltonului 
și se ascund de ochii noștri.

Pentru ca la toamna vi
itoare 
vodle

Pînă 
eeastă

Pînă 
La Fontaine ?

Cînd ne vom pune serios 
pe muncă 7

Morius POPESCU

să-și ascută din nou 
cu „aria greierului", 
cînd vom juca a- 

comedie ?
dnd îl vom juca pe

După meciul retur din Cupa cupelor

CAUZA PRINCIPALA A INSUCCESULUI UNIVERSITĂȚII CRAIOVA 
NECORESPUNZĂTOAREA PREGĂTIRE EIZICĂ

• „Deconectare** după 2-0 
de la 11 m, „carte
Cită diferență între jocul de 

la Moscova si cel de miercuri, 
de la Craiova ! O Întorsătură 
de 180 de grade ! Acolo, după 
ce gazdele conduceau cu 2—0, 
Universitatea s-a mobilizat și 
a găsit resurse să-și domine 
adversara, uneori chiar cu auto
ritate. Doar ratările au privat-o 
de un gol pe care îl merita. La 
Craiova, studenții au luat un 
start excelent, în 27 de minute 
a anulat un handicap de două 
goluri, jucau bine și dădeau tu
turor justificate speranțe de ca
lificare. Ei, dar, încet-încet, e- 
chipa craioveană a dispărut din

10Î0 - PRONOSPORT INTORMIMA
Numai astăzi șl mîine vă mal 

puteți procura biletele cu nume
rele dv. preferate la tragerea 
Loto 2 de duminică 6 noiembrie 
a.c.

Tragerea Loto de astăzi va fl 
televizată la ora 18,50. Rezulta
tele vor fl transmise șl la rădic 
In cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 23 OCTOMBRIE 1S77

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 13C0) șl 2 va
riante 25% a 17.500 lei : cat. 2 :
8.50 a 8821 lei ; cai. 3 : 13,75 a 
5.453 lei ; cat. 4 : 32,25 a 2.325 
lei ; cat. 5 : 146,25 a 513 lei ; cat. 
8 : 258,25 a 2»0 lei ; eat. X :
1.447.50 a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 405.3SS lei.

Autoturismul „Dada 1300" a 
revenit participantului Aureilu 
G. din Buc.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 NOIEMBRIE 

1377
L Univ. Craiova — Dinamo 

Moscova 1
n. Dynamo Dresda — F.C. Li

verpool 1
III. Panathinaikos — F.C. Bru

ges 1

TV, B. 1903 Copenhaga — Ben
fica *V. Juventus — Glentoran Bel
fast 1

VI. Atletice Madrid — Nantes 1
VH. Schalke M — F.C. Mag

deburg 2
VIII. Gomik Zabrze — Aston

Vina X
IX. Racing Lens — Lazio 1
X. Marek — Bayem Milnchen

1
XT. Anderlecht — S.V. Ham

burg X
XU. Betis Sevilla — Lokomo

tive 1
XUL Athletic Bilbao — Ujpesti 

Dozsa 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

177.980 LEI.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 2 NOIEM
BRIE 1977

Categoria 1 (12 rezultate) : 25,75 
variante a 2.074 lei ; categoria 2 
(11 rezultate) : 408,75 variante a
906 lei.

întrucît valoarea unitară a clș- 
tigurllor de la categoria 3 a fost 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul acestei categorii a fost 
atribuit, conform regulamentului, 
celorlalte două.

sau âutoiDul(umirc ? • Transformarea loviturilor 
de vizita" pentru un LotDalist de Divizia A
joc, potențialul său fizic sub- 
țiiridu-se vizibil in repriza a 
doua, ca să nu mai vorbim de 
prelungiri...

Să ne întoarcem însă din nou 
la jocul de la Moscova. Acolo — 
să nu uităm — golul doi s-a 
marcat din ofsaidul acela de doi 
metri. Or, fără acea eroare de 
arbitraj, acum, la 2—0, Univer
sitatea era calificată I

Cum se explică totuși căderea 
fizică a jucătorilor craioveni în 
partida retur ? Iată ce ne spu
ne portarul Boldici : „După a- 
eel 2—0, realizat atit de repede, 
am crezut cu toții că succesul 
nu ne mal poate scăpa. Jucătorii 
erau siguri de calificare și n-au 
mai forțat- Oaspeții au profitat 
de acest moment favorabil și 
aa luat inițiativa". Ce spune 
antrenorul C. Deliu? „Evidentă 
căderea, mai ales după primele 
45 de minute. După părerea 
mea, după înscrierea celor două 
goluri a urmat o rapidă descăr
care nervoasă. Nu încere să jus
tific randamentul slab de după 
pauză și din prelungiri, dar cred 
că Ia această cădere a contri
buit și programul greu din ulti
mele săptămîni. Patru jucători 
au venit joi seara de Ia Madrid, 
apoi sîmbătă am avut un meci 
de uzură la Bacău (n.n. — Es
te adevărat. Sport Club a ju
cat bine, a alergat mult 90 de 
minute și și-a solicitat din plin 
partenera). Starea de oboseală 
și-a spus cuvîntul. A fost însă 
o cădere prea mare, neaștep
tată".

Ținem seama de aceste cir
cumstanțe, dar trebuie spus 
deschis că randamentul multor 
jucători a fost foarte slab, că 
Marcu — miercuri, o umbră — 
n-a fost la Madrid, că n-au 
fost acolo nici Cămătaru și nici

alții. Atunci, unde este adevă
rul întreg ?

Adevărul îl vom găsi în mul
tele întîlniri internaționale sus
ținute de echipele noastre în 
ultima vreme, în care la capi
tolul „pregătire fizică" fotba
liștii noștri s-au situat evident 
sub valoarea adversarilor (Atle
tico Madrid, C. F. Barcelona, 
A.E.K. și chiar în meciul cu 
reprezentativa Spaniei).

A mai fost miercuri la Cra
iova un capitol aparte : lovitu
rile de la 11 m, decisive pentru 
calificare. C. Deliu ne-a spus a 

-am exersat la fiecare an
trenament, Lung a apărat și ei 
bine, cite două-trei dintr-o se
rie de cinci (n n. — A apărat 
bine Lung sau au tras slab co
legii lui de echipă 7). Bălăci 
ne-a spus de luni că el nu exe
cută penaltyul. Primul trebuia 
să tragă Crișan, dar acesta pă
răsise terenul”. De acord că 
accidentarea lui Crișan a dat 
peste cap ordinea. Dar o veche 
carență se confirmă : Ștefănescu 
a ratat și în finala Cupei și 
în meciul cu Politehnica Iași, 
Marcu la fel, în jocul cu Di
namo, Negrilă și el, in altă 
partidă. Deci, miercuri nu a fost 
o intimplare. Executarea (și 
transformarea) loviturilor de la 
11 m, o adevărată primă „carte 
de vizită" pentru un fotbalist, 
nu este stăpînită de jucătorii de 
la Universitatea Craiova.

în final, o socoteală simplă 7 
INSUFICIENTA PREGĂTIRE 
FIZICĂ + NEȘTIINȚA EXE
CUTĂRII LOVITURILOR DE 
LA 11 m au dus Ia acest insuc
ces, regretabil, după ce Univer
sitatea Craiova a fost atit de 
aproape de sferturile de finală 
ale „Cupei cupelor".

Constantin ALEXE



LOTURILE DE JUDO ALT TARII NOASTRE
A,

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI
AU PLECAT LA

Ieri dimineață, loturile repre
zentative de judo ale țării noas
tre au plecat la Berlin, unde 
vor avea loc campionatele eu
ropene de juniori. Au făcut de
plasarea z Gheorghe Dani (cat 
superușoară), Pani Bălță (caca 
(semiușoară), Gheerghe Cențtn 
(ușoară). Cornel Bora (seml- 
mijlodc), Gabriel Sapta (mij
locie) fi Mareei Zaharfa (se
migrea). la juniori mid ; Beta 
Onedt (semiușoară), Stmion To- 
plleeana (ușoară), Mircea M-

C.L DE JUNIORI
țlcă (semimljlocie), Costel Năt- 
tică (mijlocie), Daniel Radu 
(semigrea) șl Cristinel Cutcanu 
(grea), ta juniori mari.

Remarcăm absența din lot * 
medaliatului cu bronz la .eu
ropenele* de anul trecut. Arpad 
Szabo (superușoară), care nu 
a mal putut participa, aeclden- 
ttadu-se ta codrul unui antre
nament făcut zilele trecute. 
De asemenea, Ia Întrecerile ju
niorilor mid nu vom prezenta 
judoka la categoria peste 83 kg.

ANCA GRIGORAȘ
PE LOCUL 2 LA TORONTO

MONTREAL, 3 (Agerpres). 
— Participînd la concursul in
ternațional de gimnastică de la 
Toronto, sportiva româncă Anca 
Grigoraș a avut o evoluție re
marcabilă. clasîndu-se pe locul 
2, la egalitate cu Galina Glus- 
eenko (U.R.S.S.). ambele gim-

DDIIU DU IO DE lill

naște totalizînd cite 37,70 p.’ 
Victoria a revenit campioanei 
canadiene Karen Kelsall, cu un 
total de 38,15 p. Pe locul 4 s-a 
situat Sylvia Nindorf (R. D. 
Germană) — 37,35 p, urmată de 
Ute Malwald (R. F. Germania) 
— 37,00 p, Satoko Okazaki (Ja
ponia) — 36,90 p șl Michelle 
Paillard (Franța) — 36,65 p.

Concursul masculin a fost 
clștigat de gimnastul sovietic 
Aleksandr Ditlatte. cu 56,00 p. 
Sportivul român Sorin Cepei a 
ocupat locul 5. cu 54,00 p.

„TROFEUL CARPAȚI *VI
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

echipei. Dealtfel, întregul lot 
merită felicitări pentru jocul 
practicat, pentru dăruirea cu 
care a luptat pentru o frumoa
să victorie internațională. Din 
min. 32, cînd au reușit etala
rea (8—8), tinerele jucătoare 
românce au realizat un veritabil 
tur de forță, ajungînd ca In 
min. 46 să aibă un avantaj de
cisiv : 14—10. Adversarele, bine 
pregătite fizic, au luptat ener
gic pină in ultimele secunde ale 
lntllnirii. Punctele au fost 
marcate de Torok 8, Mălai 3, 
Răducu 2, Janesch 1, Weber 1 
— România tineret, Liberg 4, 
Andersen 3, Rr ei wick 2, Eriksen 
1, A. Agaard 1, Strom 1 — Nor
vegia. Au condus cu scăpări G. 
Bauseu și M. Hubner ambii din 
R.D. Germană.

neanovlci 1, Kitlci 1, Leniar 1 
— Iugoslavia, Cesaitite 4, Iroeen- 
ko 4, Avram 4, Sagitova 1 — 
U.R.S.S. Au arbitrat : V. Erha» 
gt Tr. En« (ambii România}.

HVIUfl IA „CTITUBA DE AW“

IUGOSLAVIA — U.R.SA, 
18—13, Diferență netă de valoa
re și un joc peste așteptări ai 
lui Milenka Slavici, care in ziua 
celui de al 50-lea med al stai 
In selecționata iugoslavă s-a În
trecut pe sine și. Înscriind 11 
goluri, a contribuit decisiv ta 
desprinderea echipei sale. An 
Înscris : Slavici 11, UJes 4, Og-

ROMANIA — BULGARIA 
19—IX Echipa noastră de se
nioare a făcut astăzi un joc mai 
bun. Îndeosebi ia defensivă. 
Fiind ajutate substanțial de for
ma bună a Vioricăt Ionică 
(a apărat intre altele și 4 a- 
runcări de la 7 metri) apărarea 
a reușit să recupereze mai 
multe mingi și să susțină ofen
siva, In care Rozalia Sos s-a 
remarcat nu numai la trans
formarea aruncărilor de la T 
metri, ci șt in pătrunderile pe 
semicerc. Au marcat : Sos 
U. Cojoeărița 3, Mikloș 3, Hp- 
biaea 1. Grigoraș-Eremla L 
Sara 1 — România. Savatlaova 
3, Kaaanova 2, Feșeva 8, Petro
va 8, Georgieva 1, L. Vaaflieva 
1, Raleeva 1 —• Bulgaria. Au 
arbitrat L Kîm și L. Papp (Un
garia).

Astăzi 
trecerile 
jocurile __  _ . _ .
de la ora 16.38 : România tine
re* — U.RR S ; Bulgaria — 
Norvegia ; România — Iugo
slavia.

Federația română de box a 
lansat primele invitații pentru 
ediția de anul viitor a tradi
ționalului turneu internațional 
.Centura de aur*. Competiția 
va avea loc In perioada 13—19 
martie, la București. Printre 
cele 40 de federații din 5 con
tinente invitate, se află cele 
din Cuba, U.R.SS. S.U-A. 
R.F.D. Coreeană, Venezuela, 
Uganda, Japonia, Kenia etc.

JUCĂTOARELE NOASTRE 
DE TENIS LA BUENOS 

AIRES
BUENOS AIRES, 3- — Au 

continuat Întrecerile din cadrul 
turneului International feminin 
de tenis de la Buenos Aires. In
tr-o partid* de dublu, jucă
toarele românce Virginia Ruziei 
gi Florența Mihal au pierdut In

INTERNATIONALE
fața perechii americane Wendy i 
Overton — Mary Carillo, după1 
trei seturi : 3—6, 6—2, 4—6. Re
zultate înregistrate in proba de 
simplu : Raquel Giscafre— Mary 
CariUo 5—7, 6—3, G—2 ; Claudta 
Casabianca—Jeanne Evert 6—3, 
6—X

TURNEUL DE HANDBAL 
DIN CEHOSLOVACIA

PRAGA. 3 (Agerpres). — Ia 
cadrul competiției internaționa
le masculine de handbal carera 
desfășoară la Martin (Ceho
slovacia), echipa Iugoslaviei ■ 
Întrecut cu scorul de 23—18 
(8—13) formați* Ungariei, iar 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
câștigat 1* limită cu 18—1T 
(4—8) meciul susținut cu echipa 
Poloniei.

Partida dintre selecționata de 
tineret a României și prima re
prezentativă a U.R.S.S. s-a în
cheiat cu scorul de 26—14 (13-8) 
ta favoarea handbaliștilor so- 
vieticL

După cupele europene la fotbal
A FOST

C. M
STABILIT PROGRAMUL

DE GIMNASTICĂ

este zi de odihni. In- 
continui almbătă eu 

etapei a 4-a, incepted

Cea de 
pionateior 
tică va avea loc anul viitor ta 
Strasbourg, unde pregătirile or
ganizatorice au și Început. Una 
din primele măsuri adoptate de 
comisia de organizare a fost 
aceea de a stabili programid de 
desfășurare a Întrecerilor, care 
va fi următorul : luni 23 oc
tombrie — exerciții impuse mae- 
culm ; marți 24 octombrie — 
exerciții Impuse feminin; 
miercuri 25 octombrie — exer
ciții liber alese masculin; joi 
26 octombrie — exerciții liber 
alese feminin; vineri 27 oc
tombrie — eoncursrtd individual 
compus (primit 36 clasați) m— 
calin ; eîmbiti 28 octombrie — 
concursul individual campus, fe
minin fi duminici 29 octombrie 
— finalele pe aparate, mas
culin șl feminin.

a 19-a ediție a cam- 
mondiale de gimnas

PRELUNGIRI Șl 
MAI MULTE

PENALTYURI
CA ORICIND!

Atletismul mondial, la un an după Montreal (2)

• Gbcoraiic (cian a idcut prozeliți • Ucranșa Iul Stere Williams • rondiștii se grăbesc!
Pentru .sprintul scurt", 1977 a 

«ost anul revanșelor. Cai mal 
bttn.1 alergători ai sezonului au 
lipsit din finala olimpici : Stere 
Williams și Eugen Ray (absenți 
Ba Montreal din cauza unor ac
cidentări) și Silvio Leonard (eli
minat In semifinala, intr-un mo
ment cînd nu se afla in cea 
mai bună condiție). Fiecare are 
a tu uri pentru a revendica pri
matul : Leonard deține primele 
3 rezultate (printre care un S.9B, 
al doilea timp din istoria pro
bei), Eugen Ray a dominat ca
tegoric sezonul european, tar 
Williams... i-a întrecut pe ceL 
doi la Cupa Mondială !

Ia 200 m situația este asemă
nătoare : Leonard deține cei
mai bun rezultat, dar a fost în
trecut la Dusseldorf de Clancy 
Edwards și de Piedro Mennea.

Alberto Juantorena este singu
rul atlet care a alergat 400 m 
•ub 45 de ' ”
rat puțin 
și pierdut 
Newman), 
mai bun___ ____ ______
Beck în mare progres — In timp 
ce americanii păstrează masa de 
alergători valoroși, fără a avea, 
ta această oră, supers tar uri.

Mult așteptatul duel Juantorena 
— Boit la 800 m a venit la sfîr- 
fitul lui august, cînd ambii erau 
în formă maximă : Juantorena 
stabilise recordul mondial la So
fia (1:43,44), Boit alintase mai 
multe rezultate în jur de 1:44. 
Cubanezul a clștigat ' ‘ ‘
fără drept de apel, 
primul șl la „Cupa 
arătîndu-se la fel de 
zilele J.O.

John Walker nu a

secunde, deși a coacu- 
pe această distant* (a 
o cursă la jamaicanul 
Brijdenbach este cel 

european — Podlas și

ta Zdrich 
a terminat 
Mondial**, 
tare ca ta

daborlt re-
&\\\\\\\\\^^^^

9.98 Leonard (Cuba). 10,12 Quorate (Jamaica), 10.12 Bay §
10,13 Mc Tear (S.U.A.), 10.13 WUllama (S.U.A)
20JH Leonard, 2»,11 Momea (Raita), *0,11 Quarrie, 2X13 Jî

IM m :
(R.D.G.)

200 m : ---------------- . --------------- ---------- -- --- ----- --------- -
Edwards (S.U.A.), 20,13 Williams, »3T Ray g

400 m : 44,ts Juantorena (Cuba), *S,13 Brijdenbach (Belgta), g 
45,22 Taylor (S.U.A.), 45^1 Smith p.nA). 4S.36 Podtas (Pokxda) ă 

BM m : 1:43,4 Juantorena. 1:44.1 Bolt (Keota), 1:44,1 Enyeart g 
(S.U.A.). 1:45,0 Coe (M. Britanle), 1:«4 Me Lean (S.U.A) g

1 SM m : 3:32,7 Walker (N. Zeeiand*), Ovett (M. Brl- g
tanie), 3:36,0 Wessinghage (R.F.G.), 83X1 Hudak (R.F.G.), 33X1 §
Scott (S.U.A.) g

5 000 m: 13:12,, Qu ax (N. Zeeland*), 13:13.8 Yfter (Etiopia), A 
13:13,» Fleschen (R.F.G.), 13:14,8 Wefgt (R.F.G.), 13:15,1 Liquori g 
(S.U.A.) Ș

10 000 m : 27:303 Kimotnbwa (Kenia), 2736,8 B. Footer
(M. Britanie), 27:37.1 Rono (Kenia), 37 373 Tebroke (Olanda) g 
27:41,3 Hermans (Olanda)

110 mg : 13,21 Casanas (Cuba), 13,37 Munkelt (R.D.G.), 13,4»
Owens (S.U.A.), 13,43 Foster (S.U.A.), 13,83 Pusty (Polonia) g

400 mg : 47.45 Moses (S.U.A), 4S.S3 Beck (R.D.G.), 48,85 J:
Schmidt (R.F.G.), 49,03 Andrews (S.U.A.), 49,21 Walker (S.U.A) •&

3 000 mobs!.: 8:14,1 Karst (R.F.G.), 8:163 Glans (Suedia), g
8:16,9 Malinowski (Polonia), 8:21,0 Tura (Etiopia). 8:21,8 Munyala g 
(Kenia), 3:21,6 Marsh (S.U.A.)

gebeo- 
recovd

<U rnrnm 4be

A fost poate ce* mai lungi 
fi cea mal agitată etapă din 
istoria cupelor europene la fot
bal — comentează, aproape la 
unanimitate, agențiile de presă 
care In noaptea de miercuri 
spre joi nu mal conteneau cu 
transmiterea rezultatelor.» In
tr-adevăr, multe partide s-an 
Încheiat ttrzlu, datorită prelun
girilor fi a loviturilor de la 
11 m, acordate pentru departa
jarea echipelor.

Ia Cupa cupelor, două me- 
etarl au necesitat prelungiri fi 
executarea suplimentară de 
penaltyuri. iar în Cupa U.E.F.A 
dla 4 jocuri care au ded- 
aa abia dup* 130 de mlatae, 
două *-au Încheiat numai in 
urma loviturilor de ta 11 ml 
Uneia IntUnlrl au fost de-a 
dreptul dramatice. De pildă, ta 
Cupa U.E.F.A» Lena a dispun 
da lauda cu 6—0 țmarcind patru 
goluri tn numai 13 minute din 
prelungiri); C.F. Barcelona s-a 
calificat norocos in partida ca 
olandezii de la A.Z. 67 Alkmaar. 
Rexach a deschis scorul In prl-, 
ma repriză din penalty pentru 
«Mkttalani* țar 
după pauză.
130 de minute, rezultatul 
egal: 1—L Apoi gazdele 
obținut calificarea ta ! 
(5—4) ta urma loviturilor de ta 
11 m ! Ia Cupa cupelor, Hajdnk 
Split a eliminat tot In prelun
giri pe DIosgySr (5—4), după ce, 
la un moment dat, la penaltyual 
oaspeții conduceau cu 3—1 1

Printre marile surprize con- 
•emnăra victoria lui F.C, Mag
deburg la Gelsenkirchen : 3—1 
eu Sehalke 0X Foarte pasionan
tă a fost fi lntOnlrea dintre 
Manchester United ft F. C. 
Porta. Deși in tur portughezii 
dștlgaseră eu 4—0, suporterii 
englezi sperau intr-o— minu
ne. Intr-adevăr — comentează 
agenda Reuter — gazdele an 
taceput vijeliao pe .Old Traf
ford Stadium*, eondudnd ta un 
moment dat eu J—0, grație a- 
taculut lor tn zece jucători 1 
Dar, râmtetnd descoperițl ta 
apărare, au permis portughezilor 
să tascrie pe contraatac, scorul 
devenind 3—1, apoi 4—1, 4—2 fi 
ta final 5—3 — insuficient pen- 
trn calificarea britanicilor.

Făcind bilanțul primelor 
două etape ale competiției, vom 
nota că ta toate cele trei În
treceri numai Spania, Belgia (< 
Olanda au reprezentante. In 
total, pe țări. Spania fl R. F. 
Germania au cita 4 echipe ră
mase ta Întreceri, Belgia, Olan-

da și Anglia cite 3, U.R.S.SJ 
R.D. Germană. Italia, Austria, 
Portugalia, Franța cite 2. în 
fine, vom aminti faptul că in 
C.C.E. și Cupa cupelor, sfertu
rile de finală vor avea loc anul

Alte rezultate

Kilt 
Deci

a egalat 
după 

era 
au 

limită

$1 echipele calificate
CUPA CAMPIONILOR E- 

UROPENI : Ajax — Levskl 
Spartak 8—1 ; Juventus — 
Gleatoraa BeUast 6—• ; Wa
cker Itmsbruck — Celtic 
Glaagow 3—8 ; Atletice Ma
drid — F.C. Nantes 2—1 ; 
B. K. Copenhaga — Benflca 
lisabona e—L Eci' '
«cate : F.C. Uvt
Bruges, Borussia 
gtadhaelx Ajax 
Juvratua Torino. 1 
nsbruck, Atletico 1 
Benflca Lisabona.

CUPA CUPELOR 
derleclst — Hamburger I 
l—l ; Manchester United 
F.C. Porto 5—1 ; Belts SeviUa
— Lokomotivs Leipzig " ‘
Brann--------- —
sehede 
cate : 
Viran, 
Porto,____
tin SeviUa, 
Tvtati ~

CUPA 
BUbao ______
(dup* prelungiri) ; 
pers — - ■
CJ.
Alkmaar _ __ ___________
te de la 11 m) ; Schalke 84 — 
F.C. Magdeburg 1—S ; New- 
naatit — Bestia 1—1 ; Eta- 
trooht Franklurt pe Main — 
r. a. zorich 4—8: Gomik 
Zabrza — Aston VJU* 1—1 ; 
Lens — Lazio 8—8 (dim* 
prelungiri) ; Las Palma* — 
Ipawteh 3—3 : Eintracht Braun
schweig — Krtetiansand 4—8 ; 
P.S.V. Eindhoven — Wid- 
sew 1—8 ; standard Lltge
— A.T.K. Atena 4—L Echlpe-
te ealifleste : AC. Torino,
Standard Llfcge, Bayern 
Mtlnchen, FA.V. Fandhoven, 
F.C. Cad Zein Jena, Eto- 
traehc Bmunochweig. Ipswich, 
Lons, Aston Visa, Dinamo 
Tbilisi, Eintracht Frankfurt 
pe Mate, Bastfa, F.C. Mag- 
dsburg, C. r. Barcelona, 
Grasshoppers ZOrich $1 Athle
tic Bilbao.

s.c.

In-

An-
S.V.

- - *-1 s Bergen — Twente En- 
1—X Echipele calte- 
ltajduk Split, Austria 

S.C. Andcriecht. F. C. 
Dinamo Moscova, Be- 

Vejlo B.K. șl 
icheda.

U.E.FA. : AtbJedc
Ujpesa Dozsa 3—6 

_ ' _ . Grasotio-
■ Biter Bratislava 5—1 ; 

Barcelona — A.Z. 67
6—8 (dup* lovituri-

---------- ---------
vHtoe (tragerea la sorți a mn- 
durilor se va efectua tn Ianua
rie), iar ta Cupa U.K.F.A opti
mile de finală au loc la 23 
noiembrie fi 7 decembrie.

Im OCHSENFELD

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa măscuita* 

a Cehoslovaciei și-a Început tur
neul ta S.U.A judnd ta Harri
sonburg (Virginia) cu o selecțio
nat* local* eu care a terminat ta 
egalitate : 88—88 (41—U). Coșgeto- 
rul formației cehoslovace a fost 
Brabanee — 30 p. B In med pen
tru .Cupa cupelor* (masculin) : 
M.AF.C. Budapesta — B.C. Vte- 
na 38—84 (54—44). învingătoare sl 
ta primul joc. disputat ta Vlena, 
echipa maghiar* s-a calificat pen
tru turul următor.

CICLISM • Cursa de 8 zile de 
ta Grenoble a fost clștlgat* de 
perechea Francesco Moser (Italia) 
— Rene Pijnea (Olanda). Pe lo
cul secund, la un tur de Învingă
tori, s-au clasat Bernard Thd- 
vâne* (Franța) — GUnther Horită 
(R. F. Germania).

CĂLĂRIE • Prima prob* de 
obstacole din cadrul concursului 
internațional dotat cu .Cupa

Aryamehr*, care se desttsoarl M 
Teheran, a «ost dștlgai* de ca
fteai* Hasvsf mnMh (pe „Olym
pia Star").

HANDBAL • Camptonatul ta
rilor nordice (masculin* s-a În
cheia* la Beykjâvtk cu victoria ao- 
lecțlonatd Danemarcei, care a 
tnvins in final* eu 21—3* (7—18) 
formația Suediei. Pentru locul 
trei: Norvegia — Finlanda 25—38 
(11-8).

TENIS DE MASA • La Lesko- 
vac (Iugoslavia), In inttlnlrea din
tre echipele Iugoslaviei si Ceho
slovaciei, contlnd pentru .Cupa 
Hgit europene*, oaspeții au obți
nut victoria cu 6—1. Cel mal bun 
lucitor din formația cehoslovac* 
a fost Orlovski, care l-a tnvins 
eu 1—1 (—17, IX 18) pe KaMnld 
șl a clștlgat cu 1—1 (—28. 11. 13) 
meciul cu Kosanovlcl. • La Cler
mont Ferrand. In cadrul aceleiași

competitM. selecționata Ungariei a 
Întrecut eu scorul de *—3 tor-, 
mafia Franței.

TENIS • In ziua a doua a 
„Turneului campioanelor-, la 
Rancho Mirage (California) t 
Chris Evert — Marti na Navrati
lova 6—4, t—1 ; Billie Jean King 
— Wendy Turnbull 8—3, 8—3 ;
Kerry Reid — Betty Stove 6—X 
6—X ■ In turul dot, la KOln: 
Borg — Gehring <—X 6—• ; Mar
tin — Smidt 8—4, 8—8 ; Fibak — 
James 7—X 6—3 ; Mottram — 
Prajoux 8—2, 8—2 ; Taroczy — 
Richardson 6—4, 8—2. • „Optimi* 
la Paris : Barthes — Prolsy 7—X 
8—3 ; Cottfried — Teacher 6—X 
8—X • La Tokio : Kukl — Ruf- 
fei* 8—1, 6—3 ; Orantes — Walt* 
8—1, 8—8 ; Zcdnlk — Carmichael 
6—1, 6—3 ; Fassbender — El Sha- 
fel 8—4, 8—I ; Smith — Whitlin- 
ger 6—4. 8—4.
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