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Deschiderea festivă a ediției de iarnă a „DACIADEI" a trans
format ziua de ieri intr-o veritabilă „Zi a sportului*. Pretutindeni 
afluență, tinerețe, voioșie. La startul întrecerilor într-o scrie de 
discipline devenite familiare în sportul de masă — crosuri, fotbal, 
handbal, popice ș.a. s-au adăugat ramuri specifice sezonului rece, 
ca patinajul, precum și șahul și tenisul de masă care, împreună 
cu săniușul și schiul, alcătuiesc programul etapei inaugurate ieri.

Micuții șoimi ai patriei, elevii, studenții, oameni ai muncii de 
la orașe și sate's-au intilnit in entuziaste întreceri, fiecare în spor
tul preferai, dar uniți cu toții de pasiunea comună pentru mișca
rea in aer liber, dătătoare de sănătate, vigoare și voie bună, de 
dragoste de viață și muncă. înscriind duminica de ieri printre ma
rile reușite cu care nc-a obișnuit ampla competiție națională 
„DACIADA".

S-a dat startul 1 întrecerile ediției de iarnă continuă...

Etapa a 11-a a Diviziei A la fotbal

OASPEȚII AU ABANDONAT „POLITEȚEA": 
ȘAPTE PUNCTE (RECORD)

@ A.S.A. Tg. Mureș s-a distanțat la două „lungimi" £ F.C.M. Reșița - „lan
terna roșie" — pierde contactul cu plutonul @ Liderul și Politehnica lași — vic
torii spectaculoase în deplasare Q Politehnica Timișoara, C. S. Tîrgoviște și F.C. 

egalitâți-sur priză

CLASAMENTUL

Corvinul autoare ale unor

REZULTATE TEHNICE

FRAM, URSUL SOLAR

buletinul meteo TV 
de grade in seara 
Și totuși, fulgii au 

s-a intimplat in 
Floreasca, pe pati- 

I.a un moment dat, un 
de 6 ani a frînat 

in fața

Ieri dimineață am văzut plu
tind fulgi de zăpadă in Bucu
rești. Veți spune că e o glumă, 
că cerul era mai senin ca ori
cind, că 
anunțase 22 
de sîmbătă. 
plutit. Asta 
fosta groapă 
noar. 
„vitezist" de 6 ani a 
brusc in fața mantinelei, 
pulverizlnd gheața. Gheața ast-

de patinaj 
toamna 1977. 
că este vorba 
deschidere a 

a „Daciadei").

fel pulverizată a plutit un 
timp, după care o fetiță (pati
natoare și ea, să zicem Irinuca 
Dragomir) a strips cu palma 
praful de zăpadă, cum strângi 
zahărul risipit pe mușamaua 
din bucătărie, a făcut primul 
bulgăre al sezonului și l-a a- 
runcat in obrazul (și așa rume
nit de efort) micuțului Ed
mond Barbu, cel care avea să 
ciștige, peste numai citeva mi
nute, prima probă de viteză a 
primei reuniuni 
bucureștene din 
(Bănuiți, desigur, 
de concursul de 
etapei de iarnă

...Citeva elemente de cronică. 
Peste 150 de patinatori la start, 
impărțiți in grupe de vîrstă, 
incepînd cu 4 ani. Peste 500 de 
părinți și mătuși (sau bunicuțe) 
in jurul mantinelelor. Printre 
spectatori, antrenorul Remus 
Diăgusanu, a cărui fetiță (Si
mona Drăgușanu, 7 ani) a ciști- 
gat prima grupă a fetelor, in
tr-o sosire strinsă (la... fologra-

în campionatul european de rugby,

Stoluri multicolore de mici pa
tinatori au invadat ieri diminea
ță patinoarul Roreasca, întrecîn- 
du-se pe serii, pentru a se clasa 
cit mai bine 1a prima ediție d« 
iarnă a „Daciadei".

Foto : N. DRAGOȘ

Gabriela Diaconescu, 
a făcut ca frinarea si 

ambele concurente 
cu palmele.

fie) cu 
ceea ce 
fie dificilă, 
izbind mantinela
Și tot printre spectatori, fosta 
voleibalistă internațională Ro- 
dica Sădeanu, care i-a ferme
cat cindva pe iubitorii „mingii 
peste plasă" (era chiar vre
mea acestui șlagăr sportiv) în 
„groapa de la Drept", acum 30 
de ani. De astă dată. Rodica. 
bunică, era 
Diana Matei, 
concursul de 
In paranteză, 
ție a fostei 
început și eu patinajul, la 50 
de ani, odată cu nepoata mea. 
Mă simt extraordinar, mai ales

loan CHIRILA

cu nepoțica ei, 
care a deschis 
patinaj artistic, 

o scurtă declara- 
campioane : „Am

(Continuare in pag. a 3-a)

— A.S.A. Tg. Mureș 0-1
— F.C. Corvinul
— C.S. Tîrgoviște

Jiul
Univ. Craiova
F.C. Petrolul Ploiești
F.C. Olimpia Satu Mare - Sportul stud. 
F.C.M. Reșița
F. C. Constanța 
F. C. Bihor 
S. C. Bacău 
Steaua

— Politehnica lași
— U.T.A.
— Dinamo
— F. C. Argeș
— Politehnica Tim.

1-1 
0-0
2—0 
0-2
2-1
2-1
3-1
2-2

ETAPA VIITOARE
Politehnica lași 
Sportul studențesc
Univ. Craiova
U.T.A.
C.S. Tîrgoviște
F.C. Corvinul
F. C. Argeș
Politehnica Timișoara 
Dinamo

(miercuri 16 noiembrie)
— S. C. Bacău
— Jiul
— F.C. Olimpia Satu Mare
— F. C. Bihor
— A.S.A. Tg. Mureș
— Steaua
— F. C. Constanța
— F.C. Petrolul Ploiești
— F.C.M. Reșița

(0-0)
(0-0)

(0-0) 
(0-1) 
(1-0) 
(1-0) 
(2-1)
(2-0)

1. A.S.A. TG. MUREȘ 11 7 2 2 25-12 16
2. Sportul studențesc 11 7 0 4 15-12 14
3. F.C. Argeș 11 5 3 3 20-16 13
4. F. C. Olimpia 11 6 1 4 16—14 13
5. Politehnica Timișoara 11 5 3 3 16-16 13
6. Steaua 11 4 4 3 20-13 12
7. Dinamo 11 5 2 4 18-14 12
8. Universitatea Craiova 11 4 4 3 12-10 12
9. S. C. Bacău 11 3 5 3 14-17 11

10. F. C. Constanța 11 5 0 6 18-17 10
11. U.T.A. 11 3 4 4 14-16 10
12. F. C. Bihor 11 5 0 6 14-19 10
13. C. S. Tîrgoviște 11 4 2 5 7-14 10
14. F. C. Petrolul 11 3 3 5 13-13 9
15. Politehnica lași 11 3 3 5 11-12 9
16. Jiul 11 4 1 6 14-16 9
17. F. C. Corvinul 11 3 3 5 12-17 9
18. F.C.M. Reșița 11 2 2 7 8-19 6

Cronicile 
în pag. i—s

Profitind de greșeala elementară a fundașilor dinamoviști, Lucuță 
și Dobrău, Florescu nu-i lasă nici o speranță portarului Eftimescu: 
2—1 pentru F.C. Bihor. . _ Foto ; A. SOMOGYI — Oradea

SELECTIONABILII
Ieri dimineață. într-o ambi

anță de primăvară însorită 
care sfidează calendarul, cei 
22 de sclecționabili pentru ul
timul joc preliminar de califi
care fn turneul final al campi
onatului mondial, cu Iugoslavia 
(București. 13 noiembrie a.c., 
stadion „Steaua", ora 14) s-au 
intilnit la Snagov, în scopul 
unei pregătiri de o săptămînă. 
Citeva zile de refacere, de în
sușire a ideii de joc, de încer
care a unei formule de atac în 
evoluția pe teren propriu, si
tuație diferită și avantajoasă 
față de jocul în deplasare.

Evoluția pe teren propriu 
presupune, pentru o echipă bi
ne pregătită, șanse de peste 
70 la suită, chiar față de adver
sari valoroși, cum sînt și fot
baliștii iugoslavi, chiar dacă 
aceștia au cedat echipei noas
tre în mcciul-tur de la Za-

ROMÂNIA A ÎNVINS POLONIA,
DAR CÎT DE GREU! 38-21 (10-18)
® Ultimele 10 minute nu pot reabilita jocul slab al echipei noastre

• Rugbyștii polonezi ln mare progres...
însoritaS-a intimplat în 

după-amiază de simbătă, în fie
ful rugbyului bucureștean, Par
cul Copilului, un fapt insolit, 
unic în lungul șir al întîlniri- 
lor de rugby româno-polone (10 
la număr pînă în prezent) : oas-

SE PREGĂTESC
greb, cu binecunoscutul 0—2. 
Elanul in jocurile pe teren pro
priu, explicabil prin curajul 
pc care îl generează tonifianta 
atmosferă de acasă, de su
portul general, îndeosebi al ze
cilor de mii de spectatori din 
tribune, oferă acea superiorita
te teritorială care poate duce 
la fructificări și la asigurarea 
succesului. Numai echipele 
mari, îndeosebi atunci cînd au 
in față adversari mai puțin va
loroși, reușesc să ciștige în de
plasare. De aceea, ' ' ’ 
chipei României la 
condițiile unui joc 
echipe aproximativ 
cu un ușor avantaj _ _____ ,
în favoarea Iugoslaviei, a sur
prins lumea internațională a

victoria e- 
Zageb. în 
între două 

egale, chiar 
pînă atunci,

Aure! NEAGU

(Continuare in pag. 4—5)

peții au condus scorul 
„ostilitățile") timp de 
minute : 21—20 I ! Abia 
mele 10 minute rugbyștii noș
tri — sîmbătă într-o slabă for
mă sportivă și mai neinspirați, 
parcă, decît oricind — au reu
șit să impună jocul care se 
cuvenea și să se desprindă în- 
tr-un final irezistibil, care le-a 
aparținut total, înscriind pe ta
bela de marcaj scorul de 38—21 
și cu aceasta o nouă victorie 
foarte muncită și obținută, s-o 
recunoaștem, cu mare dificul
tate.

Ce s-a înlimplat, totuși, in 
terenul de joc ? Cum de a fost 
posibil să fim atit de... aproape 
de o înfrângere care ar fi stîr- 
nit o adevărată senzație in lu
mea balonului oval ?

Rugbyștii polonezi, care pre
zentau o echipă foarte tînără 
și nouă, s-au dovedit a fi în 
mare progres, confirmînd din 
plin victoria cu 12—6 de acum 
două săptămîni asupra forma
ției Italiei. Ei i-au surprins li
teralmente prin buna lor pre
gătire fizică și tehnico-tactică. 
pe „tricolori", care s-au văzut

(nu și
68 de 

în ulti-

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare in pag. a 3-a)
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Ampla competiție sportivă națională „Daciada*, organizată 
din inițiativa secretarului general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, intră intr-o nouă etapă. Ieri s-a 

dat startul intrecerilor din cadrul ediției de iarnă. După cum au 
consemnat reporterii noștri, prezenți pe numeroase terenuri și 
săli de sport din Capitală și din țară, mii și mii de copii, tineri 
și oameni ai muncii au participat cu entuziasm la întrecerile 
și acțiunile organizate, dovedind popularitatea deosebită pe care 
și-a ciștigat-o cea mai mare competiție a sportului românesc — 
„Daciada".

p. Neamț ÎNTRECERILE AU ÎNCEPUT
CU UN ZÎMBET

I
Craiova ÎNCEPĂTORII - PE CEA MAI BUNĂ PISTĂ DIN JUDEȚ

;,în această zi, pe bazele 
sportive ale Craiovei se află 
prezenți aproape 7 000 de ti
neri, în competiții care mar
chează deschiderea ediției de 
iarnă a „Daciadei" — ne spu
nea ieri dimineață Ion Rinde- 
riu, președintele C.J.E.F.S. Dolj. 
Ne-am convins de acest lucru, 
vizitînd Stadionul Central al 
orașului, baza sportivă Voința, 
terenurile Liceului energetic 
etc. O competiție era în plină 
desfășurare : „Cupa satelor
doljene", care ajunsese în faza 
ei finală. întrecerea aceasta, a- 
flată acum la a 7-a ediție, este 
deschisă tuturor tinerilor între 
15—30 de ani. Ea a început 
destul de timid, cu... fotbalul, 
firește. Lărgindu-și treptat a- 
ria, a ajuns la 4 ramuri spor
tive : atletism, fotbal, oină și 
handbal feminin și 10 000 de

Miercurea Ciuc 
SUTE DE PATINE, 
CROSE Șl CĂȘTI...

N-a fost deloc ușor să urmă- 
Tim manifestările sportive prile
juite în orașul Miercurea Ciuc 
și în județ de deschiderea fes
tivă a ediției de iarnă a „Da- 
eiadei". Și aceasta pentru sim
plul motiv că în județul Har
ghita — bun prieten cu sportul 
— a fost ieri o adevărată ex
plozie de entuziaste acțiuni 
sportive, de întreceri la dife
rite discipline, de serbări de
dicate sportului.

Iată, de pildă, la Miercurea 
Ciuc, în parcul din centrul ora
șului au răsunat încă de dimi
neață cîntecele unei fanfare în 
jurul căreia s-au adunat sute 
de tineri (n-au lipsit micuții 
reprezentanți ai hocheiului cu 
crose, patine și căști) care mai 
apoi, cu steaguri și pancarte, au 
defilat pe străzile orașului. 
După aceasta, sportivii — nu 
numai de aici, ci și din Toplița, 
Bălan, Gheorghieni, Vlăhița. 
Odorheiul Secuiesc — s-au îm
prăștiat pe diferite baze, unde 
au participat la diferite întîl- 
niri. într-o sală am aflat 18 șa
hiști întreeîndu-se în cadrul 
„Cupei Ciucaș", iar Ia pădurea 
Șuta — 2 kilometri de oraș — 
au avut loc un cros și un con
curs de orientare sportivă cu 
participanți din multe localități 
urbane și rurale ale județului : 
Gheorghieni, Bălan. Vlăhița, O- 
dorheiul Secuiesc, Toplița și al
tele.

Interesant de arătat este și 
faptul că, prin grija Consiliului 
județean al sindicatelor și 
C.J.E.F.S., în principalele loca
lități ale județului s-a desfășu
rat un „Festival al sportului 
muncitoresc", cu întreceri la 
diferite discipline sportive orga
nizate, de asemenea, în cadrul 
etapei de iarnă a „Daciadei". 
Astfel de acțiuni de amploare 
au avut loc la Miercurea Ciuc, 
în alte localități unde au luat 
parte numeroși mineri (Bălan 
și Cristuru Secuiesc), în comu
nele Remetea, Bilbor, Corbu, 
Vidrău ș.a.

Două festivități demne de 
menționat : în comuna Tulgheș 
și la Școala generală nr. 10 din 
Miercurea Ciuc (directoare Ma
ria Naghi) s-au inaugurat două 
frumoase baze sportive, pe care 
se vor putea desfășura între
ceri Ia diferite discipline sporti
ve, inclusiv patinaj viteză și ho
chei și unde au și avut loc în
treceri. Și acestea dovedesc cum 
au înțeles harghitenii să cin
stească ediția de iarnă a „Da- 
ciadei". Ieri s-a lucrat intens la 
amenajarea pistei de patinaj vi
teză din Miercurea Ciuc (s-a 
adus o mare cantitate de prun- 
diș) cît și la amenajarea — tot 
prin muncă patriotică — a pîr- 
tiei de sanie de la Băile Har
ghita. Aceasta întrucît ambele 
baze trebuie să fie gata spre 
a găzdui, încă în această iarnă, 
concursurile finale de patinaj 
viteză și sanie din cadrul eta
pei de iarnă a „Daciadei".

Modesto FERRARINI

participanți. N-a lipsit de la 
startul întrecerilor nici una din 
comunele județului Dolj, re- 
marcîndu-se prin rezultatele 
obținute de tinerii din Celaru, 
Plenița, Galicea Mare, comune 
care au și baze sportive 
foarte bine amenajate. La fi
nala „Cupei satelor doljene", 
programată ieri la Craiova, au 
participat 250 de tineri din 23 
de comune. întrecerile de atle
tism au avut loc pe Stadionul 
Central. Constantin Mărgineanu 
(Malul Mare) și Rodica Deliu 
(Cetate) au cîștigat proba de 
100 m plat, iar Valentin Jiapcă 
(Plenița) și 
(Malul Mare) 
tori la proba 
de stadion.

— Nici nu vă puteți închipui 
cît de mult mă bucură forfota 
aceasta de pe pista de atle
tism — ne spunea campioana 
țării, Natalia Mărășescu — pre
zentă pe Stadionul Central. Eu 
am început să alerg pe aleile 
din parcul orașului. Acești ti
neri începători în ale atletis
mului, iată, au prilejul să a- 
lerge pe cea mai bună pistă

Mariana Smocu 
au ieșit învingă- 
celor două ture

de atletism din județ. Este un 
mare pas 
poate decît să-i însuflețească, 
să-i propulseze spre marea per
formanță.

Cu mult interes au fost ur
mărite și întrecerile fetelor la 
handbal, 
echipele 
Orodel. 
pregătite 
au cîștigat cu 9—5. Am remar
cat dintre învingătoare pe 
Doina lonescu, Veronica Predoi 
și Mariana 
handbaliste 
tite.

— „Cupa 
ne-a spus tov- Smarande Toma, 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C., forul care organizează 
întrecerile — a reușit să devină 
o competiție de bază a spor
tului doljean. Două 
zările ei cele mai 
tive : caracterul de 
care îl are și faptul 
un număr foarte mare de fete 
în practicarea sportului. Aceste 
două reușite ne bucură, dar ne 
și obligă.

Laurențiu DUMITRESCU

înainte care nu

în finală întîlnindu-se 
comunelor Celaru și 
Elevele din Celaru, 
de prof. Mihai Cristea,

Ștefan, trei tinere 
foarte bine pregă-

satelor doljene"

sînt reali- 
semnifica- 
masă pe 

că a atras

Piatra Neamț a trăit ieri cu 
intensitate deschiderea ediției de 
iarnă a „Daciadei'*. Un freamăt 
sportiv i-a inundat dis- de- dimi
neață străzile ourate, asfaltate, 
care par toate niște punți între 
coamele de munți împădurite, 
între care s-a cuibărit orașul.

La ora 8, toți cel 5.000 de par
ticipanți — șoimi, pionieri, elevi, 
oameni ai muncii din întreprin
derile municipiului — s-au adu
nat pe Complexul sportiv „Ceah
lăul" pentru festivitatea de des
chidere. 5.000 de treninguri mul
ticolore, aliniate pe un perime
tru relativ mic, gata de start, 
în încordarea premergătoare în
trecerii, înainte de a izbucni în 
tumultul luptei sportive, dădeau 
imaginea reală a potențialului 
sportului de masă din Piatra 
Neamț. Iar cînd prof. Ion Bu- 
descu, de la Școala generală nr. 9 
și-a încheiat, în fața careului, 
raportul, eu salutul tradițional 
„Pentru gloria sportului româ
nesc, înainte!'*, cel 45 de șoimi 
cocoțați pe tricicletele lor au și 
apăsat vîrtos pe pedale, crczînd 
că s-a dat startul. Cel mari s-au 
înveselit o clipă, eu un aer fi
resc de îngăduință. „Daciada de 
iarnă" începuse cu un zîmbet.

Pe urmă s-a plecat spre bazele 
sportive ale orașului, cu stegari 
în frunte, într-o coloană uriașă, 
care a ținut mîndră pasul cu 
ritmul fanfarei. Pe măsură ce 
traseul devenea tangențial cu ba
zele sportive („Ștrand", „Clubul 
sportiv școlar", „Metalul", „Re- 
lonul" ș.a.) participanțli la cele 
13 ramuri sportive (fotbal, hand
bal, volei, tenis de cîmp, popice, 
tenis de masă, șah, ciclism, gim
nastică, karturi, aero șl navo- 
modele, radlogoniometrle, atle
tism) se desprindeau, ocupîn- 
du-șl locul de întrecere. Și așa, 
subțiată și nu prea, coloana în 
care rămăseseră 3.000 de oameni

s-a oprit pe malul Bistriței, la 
„Ștrand'* sau la „Peste vale'*, 
cum numesc localnicii petecul 
acesta de pămint cuprins intre 
pădure și riu. Pe 14 categorii de 
vîrstă, toată lumea s-a întrecut 
aici, la cros. Spațiul nu ne în
găduie să consemnăm toți învin
gătorii (era să spunem toți cîș- 
tigătorii dar cîștigători sint de 
lapt toți cei 3.000 de partici
pant). La sugestia tov. Constan
tin Vernica, secretar al C.J.E.F.S. 
și organizator pus la grea încer
care al întrecerilor masive 
cros, îl enumerăm pe cei 
merituoși: Andrei Ciobanu 
ceul industrial de chimie), 
lonescu (șc. gen. 3), Cezar 
gureanu (șc. gen. 5), muncitoa
rea Eleonora Sava (Relonul). în
vățătorul Valentin Bălașa.

N-am putut fi martorul fizic 
al atîtor competiții dispersate pe 
o rază mare. Cert este că într-o 
organizare conștiincioasă, prin 
eforturile conjugate ale organis
melor sportive, sindicale și pio
nierești, tot mecanismul întrece
rii s-a pus în mișcare, acționind 
în plin vreme de o jumătate de 
zi. N-am observat nimic formal, 
nici o umbră de festivism.

de 
mai 

(11- 
Iulia 
Un-

Ion CUPEN

Vulcan
TREI COPII Î$I

APLAUDĂ TATĂL

handbal, bas- 
natație, box, 
tenis de cîmp 
masă, șah, po-

Kesița „DACA NU NOI, CINE SA FIE TARI LA LUPTE ?
în fața Institutului 

de subingineri din 
Piața Lenin, circa 
4 000 de tineri din 
școlile orașului, din a- 
sociațiile sportive sin
dicale ți din cluburi, 
s-au încolonat ieri dis 
de dimineață ți 
în sunetele fanfarei 
Consiliului județean 
al sindicatelor, s-au 
îndreptat spre stadio
nul Valea Domanului, 
unde au luat parte la 
deschiderea festivă a 
ediției de iarnă a 
marii competiții na
ționale „Daciada". Con
comitent, o festivitate 
similară, cu alți a- 
proape 3 000 de par
ticipanți, avea loc in 
fața Școlii generale 
nr. 7, de unde tine
rii sportivi s-au în
dreptat spre bazele 

i pe care aveau să se 
[ dispute întreceri, in 
; noul cartier al orațu- 
i lui din Lunca Birza- 
! vei. Așadar, 
[ 7 000 de tineri în com- 
> petiții atletism,

fotbal, 
chet, 
lupte, 
ți de 
pice, gimnastică.

Secvență pe stadio
nul din Valea Doma- 
nului. O grupă de 
gimnațti între 5 ți 9 
ani, de la Clubul 
sportiv școlar, sub 
conducerea profesori
lor Virgil Achim și 
loan Albu, execută o 
aplaudată demonstra
ție de sărituri la 
elastică, peste 
Copiii Mircea 
nescu, Marius 
Sorin Șerboane, 
dor Kelemen, 
muth Iancu ne 
ving că tradițiile 
nasticii reșițene 
in miini bune, că fi
rul pornit aici, acum 
100 de ani (anul viitor 
se va sărbători în Re
șița centenarul practi
cării gimnasticii in a- 
cest oraș), este me
reu mai viguros. Cel 
mai mic dintre de
monstranți, Marius

ti
■ ■ ■

...Vulcan, duminică, 6 noiem
brie. Tribunele s^tadionului sint 
pline eu mult înainte de ora' în
ceperii jocului de fotbal. Vulcă- 
nenii, cu mic cu mare, au ținut 
să fie prezenți la sosirea în 
„Crosul minerului", întrecere 
programată in ziua startului edi
ției de iarnă a „Daciadei".

Freamătul tribunei dinspre... 
Paring, mai greu de reperat din 
cauza cețil, ne vestește apariția 
primilor concurenți pe poarta 
larg deschisă a stadionului. Ur
mează un tur de pistă aproape 
complet, după care lăcătușul 
subteran Ștefan Fazekaș trece 
primul linia de sosire. A parcurs 
întregul traseu, de aproximativ 
patru kilometri (ou startul la 
bariera C.F.R. Mina Vulcan, tre
cuta apoi pe bulevardele „Repu
blicii" și „Muncii") în vreo 20 
de minute.

Dar timpul contează? Pentru 
el, mal de preț sint aplauzele 
tribunei, în care se găsesc și 
prietenii lui, colegi de muncă in 
același sector 6. 11 urmează, la 
puține secunde, Ioan Dincă (e- 
lectrlcian subteran la sectorul 2), 
Alexandru Kantor (electrician 
suprafață la sectorul 12), Eleo- 
nor Tufiș (miner la sectorul 5), 
Francisc Andrei (miner iu secto
rul 6),

Dar cele mal multe aplauze le 
recoltează Nicolae Pasăre, miner 
la sectorul 5, cel mai vîrstnic 
(41 de ani) dintre cei 63 de par
ticipanți. El trece linia de so
sire in ovațiile colegilor lui de 
muncă și ale celor trei copilași 
ai săi — Paul, Vili și Mariana.

încetul cu încetul, stadionul 
iese în întregime din ceață. Se 
distinge acum, mai ușor, în 
spatele uneia dintre peluze, con
turul Vilcanului, masiv ce îm
prumută momentului din măre
ția lui.

Pană, de 5 ani și ju
mătate, e mindru nu 
numai de 
său nou și 
că părinții 
din tribună, 
tru 
din 
dat-o țării 
dora Ungureanu.

Intr-o latură a sta
dionului, după una 
din cele aproape 50 
de serii ale cursei de 
viteză pe 100 metri, 
profesoara Elisabeta 
Sirbu de la Liceul in
dustrial nr. 2 
probleme" cu 
din elevele sale, 
cia Pîrvulescu ți 
ria Fometescu : 
care pretinde că 
cîțtigat, că... 
fi fost sosire fotogra
fiată, Luci, ți nu Ma
ria, ar fi fost înscrisă 
prima pe foaia de con
curs... Supremația ră- 
mîne 
peste o jumătate de 
oră, la lungime...

Alți „minisprinteri", 
Doina Telescu,

treningul 
de faptul 

il aplaudă 
ci ți pen- 

că e... reșițean, 
orașul care a 

pe Teo-

e..

rius Richter, Daniel 
Bordan și Iova Stoi- 
covici, 
serii, 
mele, 
oară, 
liste 
luind, 
startul 
performanțe...

Pe malul Birzavei, 
sala de atletică grea 
găzduiește pasionante 
întreceri de lupte. Se 
remarcă frații Călin 
ți Viorel Danci, Octa
vian Disculeasă și Eu
gen Purghel. Dar cea 
mai pasionantă dispu
tă ne-o oferă, la ca
tegoria 48 de kilogra
me, Bebe Bădulescu 
și Gheorghe Nițu. 
Ciștigă primul, prin 
tuș, în min. 5. Secre
tarul 
lupte, 
merit 
la cei 
săi, privește 
cu mîndrie. 
dacă nu noi. reșițenii, 
cine să fie tari la 
lupte ?“...

Radu URZICEANU

cîștigători de 
îți înscriu nu- 
pentru prima 

în capul unei 
de rezultate, 

prin „Daciadă", 
spre viitoare

circa

Gheorghe NICOARĂ

concursului de 
antrenorul 
Iacob 
77 de

să fie decisă

e-
Lovasz, 
ani ai 

in sală 
„Apăi,

■

n1

plasa 
ladă.
Bă- 

Tobă, 
San- 
Hel- 
con- 
gim-
sint

„are 
două
Lu- 
Ma- 
fie- 

ea a
dacă ar

NE AJUTA SA CREȘTEM MARI Șl VOINICI
De dimineață, o mulțime de 

copii în treninguri inundaseră 
străzile din jurul „Cireșarilor", 
mult apreciata bază sportivă a 
pionierilor și școlarilor din Sec
torul 8 al Capitalei.

încercăm să schimbăm cîteva 
vorbe cu un puști bucălat, dar 
ne răspunde scurt „Avem meci 
cu 173 !“ și dispare, nu înainte 
de a completa că ei, adică cei 
de la „181", vor învinge.

Toate terenurile sint pline... 
într-un colț, un grup de fe

tițe de Ia Șc. gen. 180, conduse 
de prof. Lia Harco, execută 
pline de grație și siguranță e- 
lemente de gimnastică acroba
tică — așa cum le stă bine 
unor cîștigătoare ale fazei pe 
sector a festivalului „Cîntarea 
României" — sub privirile ad
mirative ale asistenței. Mihaela 
Călinescu, dintr-a î“" 
ținîndu-și respirația, 
într-un suflet „Vreau 
Nadia !"...

în jurul meselor 
concurenți și spectatori, anali
zează fiecare poziție. Lingă noi, 
cineva șoptește „Interesant, nu ? 
Băiatul de colo e fiul meu !“ 
Aflăm că 
Năstase și este muncitor la 
Apimondia. “ 
cursului, Roxana Oancea, de la

Șc. gen. 3, ne dă primul In
terviu... Ești la primul con
curs ? „Nu, am mai jucat, prin 
tabere, dar asta este prima mea 
diplomă". O privește cu admi
rație. Citește : Ediția de iarnă 
a „Daciadei"...

Dinspre terenul de handbal 
se aud încurajări frenetice. 
„Hai 184 !“, „Hai 183 !“, „Hai..." 
Ne îndreptăm într-acolo. Tre- 

lîngă locul 
tetratlonul. 

clasele mici 
184. Cîteva

IV-a, abia 
, ne spune 

să fiu ca

de șah,

colo e fiul meu !“ 
se numește Petre

La finalul con-

cern mai întîi pe 
unde se desfășoară 
Evoluează elevi din 
de la școlile 183 și 
fete cu ochii aproape în la
crimi — ...„să pierdem, noi, toc
mai ultimul meci, după ce 
le-am cîștigat pe celelalte ?**. 
Prof. Maria Constantinescu nu 
mai prididește dînd asigurări că 
toți vor... juca, 
tăzi, copii, este 
tului".

Festivitate de 
nis de masă. 
să joc ? Am lingă școală un 
club și mă duc deseori pe-acolo, 
pentru 
mingi, 
ciadă" ? 
noastră 
mari și 
mește George Răducanu și este 
elev în clasa a V-a la Lie. 
„D. Petrescu". De la prof. Ma-

nentru că „as- 
doar Ziua spor-

premiere la te-
,Unde am învățat

că ne dau palete și 
Ce știu despre „Da- 

Că este competiția 
și ne ajută să creștem 
voinici". Băiatul se nu-

La mesele de șah, fiecare poziție este analizată cu atenție... 
Foto : V. BAGEAC

ria Rogogeanu aflăm că George 
se referea la „Modern Club" 
(unde au avut loc întrecerile 
de șah și tenis de masă 
vate elevilor de liceu) 
plus, că „pe noi, cei 
liceul D. Petrescu, ne-au 
țat să venim cu patru 
renți. Am venit cu 12“.
arată cu bucurie cele patru di
plome cîștigate la șah și tenis 
de masă de elevii săi.4

rezer- 
și, în 
de Ia 
anun- 

concu-
Și ne

de copii, secretarul 
I. Pândele, găsește 
ne mai furnizeze 

„La cros,

Asaltat 
C.E.F.S., 
timp să 
cîteva amănunte : 
printre alții, s-au evidențiat Mi-
rela Anghelescu și Emil Șerbă- 
nescu de la 183, de un frumos 
succes bucurîndu-se și dispu
tele de Ia fotbal și tenis de 
cîmp".

Emanuel FÂNTÂNEANU _J



TA STARTUL EDIȚIEI DE IARNĂ A „DACIADEI" F ~ i=
S£. Ghecrghe 

CU MIC, CU MARE, 
PE TERENURILE 

DE SPORT
Duminica, toronutfile și sălita 

de sport din întregul județ Co- 
vasna au gâzcJuît numeroase 
intrecsrî prilejuite de deschide
rea ediției de iarnă a competi
ției naționale „Daciada". La Sf. 
Gheorghe, datorită unei minu
țioase organizări, Ta care și-au 
adus contribuția Comitetul jude
țean U.T.C., Consiliul județean

• al sindicatelor, Inspectoratul ju
dețean școlar și C.J.E.F.S., între
cerile au avut cefe mai bune 
condiții de desfășurare. Pe ba
zele sportive de la clubul „Ol- 
tuî", terenurile de sport o!e aso
ciațiilor sportive și ale școlilor 
din raza orașului au participat 
peste 3000 de tineri din între
prinderi, instituții, școli și coope
rative meșteșugărești. lată numai 
citeva din aceste ample acțiuni : 
la terenul redus al clubului spor
tiv ,,Oltul'* a avut loc întrece
rea de minifotbal, rezervată tine
rilor d’n întreprinderi. S-au în
trecut 10 echipe, între care Ba-

! zaHul, F.C. Slmeria, Tipografia, 
Textila, Localprod, U.J.C.M., și 

! Comerțul. Cea mai eficace s a 
j dovedit a fi echi-pa F.C. Simeria,
• care a ciștigat întrecerea. Stăm 
j de vorbă cu S»nka Moise, mai

stru la întreprinderea textilă, 
fost antrenor de fotbal la Oltul 
Sf. Gheorghe : „Am rămas și 
astăzi un mare iubitei* al acestui 
sport. Ediția de iarnă a competiție» 
naționale „Daciada" ne dă pri
lejul ca după orele de muncă 
să ne întrecem la diferite dis
cipline și în acest sezon.

Pe terenurile de handbal de 
ta Clubul sportiv școlar, Liceul 
cooperatist, Liceul w»dustria4 Ol
tul, Liceul industrial nr. 1 și 
Școala generaTă nr. I, s-au în- 

■ trecut echipele de băieți și fele 
ale licee for d;n localitate. S-a 
evidențiat Liceul mecanic, atît 
Io masculin crt ș» la femin’n. 
La Liceul de filologie — istorie, 
a avut loc crosul liceelor cu 
participarea a 2000 de elevi, din 
toate clasele. întrecerile de te
ri s de masă s-au desfășurat la 
clubul muncitoresc „Gheorghe 
Doja", al întreprinderii textile Ol
tul precum și ta mesele de tenis 
din Parcul central al oroyufui. 
O mare animație a cunoscut și 
clubul cooperatorilor de la „Hăr
nicia". Acolo s-au întrecut șa
hiștii șî jucătorii de tenis de 
masă.

A fost o duminică sportivă deo
sebită, care a marcat startul e- 
diției de iarnă a „Dacîader".

Gheorghe BRIOTĂ — coresp.

Brașov CENTRUL
La Brașov, programul mani

festărilor sportive prilejuite de 
deschiderea edifici de iarnă a 
„Daciadei" s-a desfășurat non
stop, de la ora 8 și pînă tirzi’J, 
pe an imens „complex sportiv" 
care a cuprins aproape întregul 
oraș, din marele bulevard Gh. 
Gheorghiu-Dej și trecind prin 
mai multe străzi din centrul 
municipiului, care au aparținut 
exclusiv miilor de copii, elevi, 
ucenici, tineri, muncitori și stu- 
denți. Străzile din jurul Par
cului „8 Mai", deschise timp 
de peste trei ore alergătorilor 
de cros și concursurilor demon
strative pe patine cu role, ci
clism. carturi și motociclism, 
păreau o „pădure" multicoloră 
de tineri sportivi între 6 și 30 
ani. singurele tîmple cărunte 
zărindu-se printre oficiali și 
numeroșii spectatori. încă do la 
primul contact cu cei prezenți pe 
vastul „stadion al străzilor", am 
observat că atif pentru tinerii 
concurenți. cit și pentru trecă
torii care se opreau să-i pri
vească sau să-i aplaude, spec
tacolul „nr. 1“ l-au constituit

Ore in șir, mingea de celuloid a alergat sprintenă pe mesele de joc Foto : Ion MIIIĂICA

„COPIII DE AZI SÎNT FOARTE DEȘTEPȚI“
La Institutul Politehnic, pen

tru că ieri a fost Un soare ve
sel și prietenos, „Daciada" a 
plecat la drumul său de iarnă 
cu o probă din alt anotimp, 
crosul. S-au adunat, cu sutele, 
studenfi și studente, așa cum se 
adună mereu la astfel de între
ceri. Cel mai bun s-a arătat, 
la băieți. Dumitru Andronic. A 
venit la Facultatea de tehnolo
gia construcțiilor de mașini de 
pe meleagurile sucevene, cu dor 
de alergare în el ți și-a rotun
jit. mai la fiecare competiție, 
palmaresul. Acum e anul III, 
nu mai are ore de educație fi
x'd tlar nu pierde nici un start. 
Ba. mai mult, „alerg in fiecare 
zi o oră și mă simt mai tare, 
mai proaspăt pentru carte — 
am dc la 8 în sus —, așa cred 
cu că prinzi forțe noi si nu 
trăgind dintr-o. țigară"... {Ti Vio
rica Starsciu. „boboc" la Meca
nică, e, o dată în plus, lideră 
intr-un concurs, pentru că s-a 
deprins de acasă, din Vilcea, cu 
mișcarea. Să mai spună cineva 
că succesele vin întimplător...

Ping-pong s-a jucat la 6 me
se. Dar au fost aproape 150 de 
concurenți (42 de politehniști, 
restul din școli generale, licee 
sau întreprinderi) și întrecerea 
se anunța lungă. Am dat fuga 
in vecini, în clădirea unde două 

ORAȘULUI - UN COMPLEX SPORTIV
probele de cros (unde a fost ne
voie de 3 starturi suplimentare — 
in program au figurat II catego
rii de participare). De ce ? Răs
punsul : o atracție majoră pentru 
acest gen de întreceri, care a 
depășit așteptările organizato
rilor. Tov. Vasile I.ăzăruț. prim- 
vicepreșcdinte al C.J.E.F.S.. so
cotea că numai la disputele dc 
cros au luat parte peste 10 000 
de tineri, iuccpînd cu șoimii 
patriei, și sfirșind cu seniori. 
Maria Burghelea — electrician 
la întreprinderea Tractorul, 
Doina Oros — .preparatoare la 
întreprinderea Nivea, Mihai 
Baba — croitor la întreprinde
rea „Timpuri Noi" și Mihai 
Matei — electrician la între
prinderea de articole tehnice 
din cauciuc, ca să numim doar 
pe cîțiva dintre laureații la 
cros cu care am discutat, ne-au 
spus că sportul este distracția 
lor favorită, pentru că nu fle 
place să stea. închise în casă 
(fetele) sau să-și lase banii la 
circiumă (băieții). Am cules și 
alte argumente, de la interlo
cutori mai tineri : Constantin 

săli erau rezervate „sportului 
mintii". 1 maestru internatio
nal, 7 maeștri ți 6 candidați de 
maestru dădeau simultane. La 
o tablă, un băiețel arborează 
din dosul ochelarilor, o mină 
gravă. De cind joci șah ? De 
mult ! Dar clți ani ai ? Sase ! 
Si Serbănel îl va aduce pe 
maestrul Paric Ștefanov în si
tuația de a se recunoaște în
vins ! Chiar dacă o fetită se 
apropie de noi și ne spune — 
strici confidențial — că și tă
ticul lui Șerbinel. Octavian Stă- 
nășilă, arc... meritul său la vic
torie, să-i dăm învingătorului 
ce-i al lui, mai ales că joacă 
șah ..de mult"...

Mădălina Stroe e, la 9 ani, 
un „nume". La puțină vreme 
după ce învățase „abecedarul" 
șahului, făcea remiză cu Dri- 
mer. Intre timp, a ciștigat o 
competiție de nivel republican, 
iar acum, „scoate", foarte dega
jată, remiză la Aurel Urzică. Și 
Mădălina, premiantă l la Liceul 
„Rosetti", mai face : înot, pati
naj, schi, ba chiar un pic de 
atletism ! Maestrul Petre Sei- 
meanu zîmbețte: „Vin tot mai 
mulți copii să-și măsoare inteli
gența. Și nu-i deloc ușoară o 
victorie in fața lor. Copiii de 
azi sînt foarte deștepți...".

Se făcuse ora primului dar

Rusu, elev în clasa a IX-a la 
Liceul , Andrei Șaguna": „După 
ce îmi termin lecțiile pasiunea 
mea este mica mașină cu mo
tor, cartul" ; Aurel Roșion, 
ele» în clasa a VIII-a la Școa
la generală nr. 17 : „Cind nu 
sînt la cursuri, merg pe bici
cletă. Dar cel mai mult îmi 
place tenisul"; Adelina Veste- 
man. comandant de șoimi la 
grădinița nr. 26: „Urc cu tăti
cul aproape zilnic la Po-ană, 
pentru că îmi place să dan
sez pe , gheață". Ne-am o- 
prit aici cu investigația con- 
curenților deoarece, văzindu-i cu 
cită ambiție și-au disputat in- 
tîietatea, am constatat că spor
tul le .este prieten, iar impul
sul „Daciadei", se simte pre
tutindeni. Trebuie să amintim 
în treacăt că a fost o surpriză 
plăcută rcîntilnirea cu o serie 
de antrenori și sportivi fruntași 
brașoveni, care au contribuit 
prin demonstrații sau sprijin 
organizatoric la reușita acestei 
frumoase zi de sport.

Troian IOANIȚESCU 

mingile de celuloid alergau, mai 
departe, sprintene, pe toate 
cele șase mase. La una dintre 
ele. finala liceenelor. Cornelia 
Ion, de la „Rosetti", cîștigă pri
mul set. Ana Hancearec (Lie. 
16) pare decisă să și-l aproprie 
pe al doilea. Dar Cornelia are 
lovitura decisivă și va fi tare 
bucuroasă, chiar dacă ne spu
sese că a venit să joace, nu 
neapărat să cișiine...

Geo RAEȚCHI

Satu Marc

CAMPION NAȚIONAL
Pe saltelele din sala clubului 

sportiv, Ștefan Swartzkop, ingi
ner la Unio, antrenor de judo, 
arbitrează disputele pline de 
ambiții ale judokanilor. In sa
lă, printre participant, Romu
lus Szilaghi, care vrea să ajungă 
„un bărbat puternic". Ion Băr- 
buș care visează să devină „un 
sportiv foarte bun pe plan na
țional la culeg. 4- 95 kg", Fran- 
eisc Gall, care a părăsit hand
balul pentru judo și mulți alți 
elevi sau muncitori. în total, 40.

...în sala liceului industrial 
Unio, mare animație: 55 de e- 
levi au venit pentru concursul de 
tenis de masă, 46 pentru cel de 
șah. Vasile Ștefu, din anul I 
strungarie, pierde prima lui par
tidă oficială la Tiberiu Bamer, 
de 16 ani, venit din Dindeștiul 
Mic să ajungă mecanic. în fe
bra de start, Vasile Ștefu a ră
tăcit caii și i-a înlocuit cu un 
nasture și o gumă, găsite prin 
buzunare. Lipsa pieselor auten
tice l-a incomodat puțin, zice el. 
„Oșenii au însă ambiție, nu glu
mă ! — completează imediat. O 
să vedeți, mă voi revanșa cu- 
rînd ! Nu ajung eu Florin 
Gheorghiu dar nu mă las pînă 
nu devin un șahist fain !“ Era 
prima lui partidă... Unul din
tre profesorii liceului. Atila 
Pengas, precizează : „La noi, 
4—500 de elevi joacă zilnic te
nis de masă și șah, afară sau 
in sală. „Daciada" i-a ambițio
nat pe toți și faptul că întrece
rile au o finalitate e marele 
cîștig !“

Trecem și pe la frumoasa 
bază Someșul unde, după cum 
anunțase secretarul asociației, 
I. Nastai. urma să intîlnim in 
jur de 40 de muncitori la me
sele de șah, tenis de masă și 
pe arena de popice. Dar. nu 
sînt decit 4 oameni și Ioan

I SALA DE SPORT 1
Odată cu declanșarea cdî-

I ției de iarnă a „Daciadei”. I 
locuitorii municipiului Tg.

I Jiu au fost martorii unui I 
J eveniment de scamă, inau- | 

gurarea unei săli de sport
i polivalente, amplasată în i 

centrul orașului — intr-o
I zonă unde există și alte c- ‘ 

dificii sportive.
Constructorii sălii, munci- I 

I tori și tehnicieni de la • 
I.C.M.M.O- Rovinari. au

l realizat o adevărată bijute- I 
| rie, noua sală cu o capaci- [ 

tate de 1 000 locuri fiind do-
I tată cu toate anexele ncce- I 

sare practicării unui număr
I însemnat de discipline spor- 

five.
I Simbătă după-amiază, la. 

festivitatea prilejuită de da- I 
rea in folosință a fost pre- |

I zent tov, Ion Negrea, prim- 
secretar al Comitetului ju- I

I dețean Gorj al P.C.R., care 
a tăiat panglica inaugurală, 1

| membrii Biroului Comitetului i 
| județean de partid, reprezen

tanții unor întreprinderi și I
I instituții, activiști sportivi și 

sportivi fruntași. Din partea I
' C.N.E.F.Ș. a fost prezent | 

tov. Ion Șiclovan, vice-pre- 
ședinte, rector al I.E.F.S. J

| București.
Apoi, timp dc peste două 

ore. în noua sală . au avut i 
j loc demonstrații de gimnas

tică și lupte greco-romane, I
I susținute de componenți ai

C.S. Șe. Tg. Jiu, precum și I 
1 un foarte reușit program dc | 

gimnastică acrobatică și rit
mică, oferit de o formație a | 

I I-E.F.S., laureată a primei
ediții a Festivalului „Cin-1 

| tarea României".

DIN „ANONIM",

Inmie, prim-vicepreșcdintele 
C.J.E.F.S., sc întristează. Senti
ment firesc, pentru că „exem
plul Someșul" era o excepție în 
peisajul sportiv al deschiderii e- 
tapei de iarnă a „Daciadei" care 
simbătă și duminică a însemnat 
in județul Satu Mare aproape 
12 000 de oameni atrași la șah, 
tenis de masă, judo, volei și po
pice. „Dacă în iarna treentă, in 
eadrul „Cupei tineretului", am 
reușit să antrenăm cam 44 000 
Ia practicarea organizată a di
feritelor sporturi, in ediția dc 
iarnă a „Daciadei" sperăm să 
apropiem de exercițiul fizic in 
jur de 55 000 de practicanți. Și 
mai sperăm ca în acest verita
bil festival al sporturilor de 
masă să descoperim și elemen
te talentate pentru marea per
formanță, cum s-a înlimplal 
iarna trecută. cind anonimul 
Gabor Makoldi a devenit rapid 
campion național de tenis de 
masă Ia categ. 13—14 ani". loan 
Irimie definise realist inten
țiile tuturor factorilor de răs
pundere în organizarea și desfă
șurarea ediției de iarnă a ..Da
ciadei" în județul Satu Mare, 
care a reușit frumoase realizări 
în cadrul ediției de vară a marii 
competiții naționale și vrea să 
le repete și în acest sezon. La 
Satu Mare, Negrești-Oaș. Bicsad, 
Tășnad, Huta-Ccrtezc, Sănislău, 
Medieșu Aurit...

Mircea M. IONESCU

FRÂNT URSUL...
SOLAR

(Urmare din pag. 1)

din 
for- 

de 
ma

Sala stadionului Petrolul 
Ploiești. Aici î?i măsoară 
țele. la mesele cu 64 
pătrățele, urmașii marelui 
estru internațional Florin
Gheorghiu. Din cind în cind, în
vingătorii se ridică în picioare, 
string mina sportiv învinșilor și 
comunică președintelui comisiei 
de șah. Dumitru Topciu; rezulta
tul. Intr-un colț al sălii, Cipri- 
an Mihai, elev în clasa a IV-a 
al Șc. gen. nr. 11, unul din 
favoriții grupei, urmărește cu 
atenția încordată mișcările su
rorii sale mai mici, Adina, care 
se îndreaptă cu pași siguri 
spre victorie intr-un final de 
turnuri și cai. Și cind aceasta 
încheie partida, Ciprian o îm
brățișează cu căldură de frate 
și de protector în același timp. 
..Sîntem amîndoi tari în fina- 

luri. E un fel de... specialitate 
a casei", spune el cu mindrie. El 
e antrenorul Adinei și al „echi
pei", cum s-ar spune, care în 
finalul întrecerii a reușit fru
moasa performanță de a cîști- 
ga două locuri I la categoria 
claselor X—XV. Ceilalți cișțjgă-

Ploiești FINALURILE, 
SPECIALITATEA CASEI"II

lori: Bodica Tudose (Șc.
nr. 8) și
(Lie; „AL 
V—VIII; 
pedagogic) 
(Lie. ind.
XII.

In sala sporturilor „Victoria", 
la 12 mese, au loc întrecerile 

gen.
Ovidiu Râdulescu 

I. Cuza") — clasele 
Elena Stuparu (Lie. 
și Camil Mateescu 

nr. 1) — clasele XX

de ping-pong. Participanți, pes
te 200. Prim-vicepreședintele 
C.M.E.F.S. Ploiești, Gh. Cră
ciun, și președintele comisiei 
județene de tenis de masă, 
Marin Dumitrescu, asigură o 
bună ritmicitate în desfășura
rea competiției. Meciurile sint 

viu disputate și oferă pe a- 
locuri spectacole de bună ca
litate. La masa nr. 1 atrage a- 
tenția un prichindel a cărui 
înălțime nu depășește pe aceea 
a lileului. îl cheamă Mugur 
Vulpe și este ca argintul viu. 
în final, însă, el va ocupa doar 
locul V, de care nu e mulțu

mit: ,,E prea puțin față de 
cele patru diplome ciștigate pi- 
nă acum, printre care locul I 
pe -județ și „Paleta de argint" 
pe țară. Data viitoare, insa..." 
Acum a ciștigat Marian Vasile, 
de la Lie. „I.L. Caragiale" — 
la băieți și Gabriela Perneș — 
la fete, categoria A 10—14 ani. 
Surprize s-au înregistrat și la 
categoria 14—19 ani. acolo unde 
favoriții au fost întrecuți de 
Liliana Nițescu (Lie. .,I.L. Cara
giale") și, respectiv. Gh. Geancu 
(Lie. mecanic nr. 1). Nume noi 
pe lista tinerelor talente care 
fac ca numărul candidaților la 
afirmare să crească, ceea ce 
reprezintă. în fond, un verita
bil cîștig al ediției de iarnă a 
„Daciadei". 

Mihai IONESCU

că am evitat căderile. Deprin
derile tinereții au operat un 
transfer, astfel incit indemina- 
rea a rămas. Aviz amatorilor și 
amatoarelor".

Primul concurs de patinaj al 
sezonului bucureștean, in ca
drul „Daciadei". a fost un mo
ment de exuberanță. în aștep
tarea altor bucurii sportive. 
Ieri, pe patinoarul Floreasca, 
copiii au zburdat în voie, iar 
părinții au inhalat — acesta 
este termenul — aerul pur fil
trat (parcă) de oglinda zăpezii, 
pe care Fram, ursul... solar al 
acestui început de noiembrie 
bucureștean, a lustruit-o cu 
grijă, pentru perpetua sărbă
toare a sportului românesc, 
„Daciada".



DIVIZIA A
ETAPA A 11-a

„GROGGY" IN PRIMA REPRIZA,
POLI" AJUNGE LA UN PAS DE VICTORIE!

STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-2 (2-0)
Stadion Steaua ; teren excelent ; timp frumos ; spectatori — 

tiv 10 000. Au marcat: RĂDUCANU (min. 10 și 20), respectiv LAțA 
și COTEC (min. 80), Șuturi la poartă : 13—13 (pe poartă : 5—7). 
11-3.

STEAUA : Moraru 6 — Anghelini 7. Agiu 7, Sameș 6, Vigu 7 — Stoica 7, 
Iordănescu 7, Dumitru 8 — Troi 5 (min. 
fir 6 (min. 75 ion Ion). _

cproxima- 
(min. 55) 
Cornere :

62 A. lonescu 7), Răducanu 8. Zam-

POLITEHNICA TIMIȘOARA : Bothori I 6 - Vițon 7, Păltinișan 7, Mehe- 
Roșca 7), Dembrovschi 7, loța 8 -dințu 7, Barna 7 — Volaru 5 (min. 28 

Anghel 7, Șerbănoiu 5 (min. 79 Cotea 8), Nucă 6.
A arbitrat : C. Szilaghi (Baia Mare) •fi-irir : Io linie : V. Tătar (Hune

doara) și T. Baicnovici (lași).
Cartonașe galbene : ANGHEL, DEMBROVSCHI. Trofeul Pelschovschi : 10. 

La juniori : 1—0 (1—0).

Surprinzător, din multe puncte 
de vedere, acest meci in care 
parcă am văzut... 4 echipe și 
nu 2, într-atît de diferită a fost 
Steaua din repriza a doua față 
de Steaua din prima repriză și 
„Poli" din partea a doua a me
ciului față de „Poli" din prime
le 45 de minute.

Repriza întîi — și cu pre
cădere prima jumătate de oră 
a partidei — ne-a oferit tabloul 
unei întreceri evident dezechi
librate. Steaua dominind clar, 
în toate compartimentele de 
joc. umbra Politehnicii Timișoa
ra ! Echipa oaspete, apatică, 
fără reacție, aparent resemnată, 
era mai mult spectatoare — in , 
teren — la evoluția Stelei, care 
își manevra cum vroia un ad
versar ce prezenta toate datele 
unui modest sparring-partner de 
antrenament. Atacînd dezinvolt 
cu 6—7 oameni — între care și. 
fundașii Anghelini. Agiu. Sameș 
și Vigu — fotbaliștii militari 
erau numai ei în joc. „triun
ghiul" Dumitru — Iordănescu — 
Răducanu dominind autoritar 
partida. O notă specială pentru 
Dumitru, ale cărui pase exce
lente i-au pus de mai multe 
ori în poziții virtuale de gol 
pe Răducanu. Troi. Anghelini 
și Zamfir. Și golurile au venit 
ușor și in deplină logică a 
cursului jocului. In minutul 10. 
Zamfir il lansează perfect pe 
Dumitru, care pătrunde irezisti
bil spre gol, toată lumea se 
așteaptă să-l vadă pe căpitanul

echipei reprezentative șutind 
năpraznic, dar nu, Dumitru îl 
vede pe RĂDUCANU mai bine 
plasat și-i adresează o pasă îna
poi „ca Ia carte", vîrful stelist 
punind doar „latul" pentru a în
deplini formalitatea înscrierii 
golului : 1—0. Cel de-al doilea 
gol al echipei Steaua este re
zultatul final al unei adevărate 
„canonade". Șutează pe rînd 
Zamfir, Dumitru și RĂDUCA- 
NU. ultimul înscriind eu un șut 
puternic, care a trecut printre 
mîinile portarului Bathori 1. co
autor după părerea noastră la 
acest gol. Minutul 20 : 2—0.

Ce făcea sau mai bine-zis ce 
se întîmpla în această parte a 
jocului cu „Poli" ? Echipa timi
șoreană se prezenta ca un boxer 
înghesuit în corzi, era „groggy" 
în picioare și orice spectator 
de pe stadionul Ghencea ar fi 
pariat — în acele momente — 
că scorul va lua proporții. Ar 
fi pariat și ar fi pierdut pariul, 
pentru că jucătorii steliști — 
prea siguri de victorie — au în
cheiat repriza fără a insista să 
marcheze alte goluri, mulțumin- 
du-se să evolueze „estetic", să 
facă „artă pentru artă", să pro
ducă fente și fițe de efect 
exclusiv vizual.

Și a venit repriza a doua. Și 
l-am văzut pe „decarul" timi
șorean Lața (singurul jucător 
al oaspeților care i-a incomodat, 
cit de cit, pe steliști și în pri
ma parte a meciului) „înșuru- 
bîndu-se" tot mai insistent în-

tre apărătorii bucureșteni, i-am 
văzut pe Dembrovschi. Roșea 
și Anghel înaintînd și ei din ce 
in ce mai curajos spre poarta 
lui Moraru. După ce „au făcut 
doar pantomimă, în repriza în
tîi" — caracterizarea aparține 
lui Angelo. Niculescu. același 
antrenor obiectiv dintotdeauna 
—, timișorenii „întorc" încet și 
sigur meciul, pe fondul pierde
rii progresive de „benzină" a 
Stelei, a cărei rezistență fizică 
se subțiază văzînd cu ochii. Pe 
de altă parte, jucătorii bucu
reșteni fac și greșeala tactică de 
a pleca prea mulți la atac, des- 
coperindu-se periculos în apăra
re. Rezultatul ? „Mașina de 
pase" timișoreană se apropie tot 
mai des de poarta adversă și 
„cad" cele două goluri care ega
lează situația. Minutul 55 —
șut puiernic al lui LAȚA care 
ricoșează din Agiu în poartă ; 
minutul 80 — șut frumos al lui 
COTEC. Același Cotec a fost la 
un pas de un al treilea gol, 
care le-ar fi adus timișorenilor 
o victorie de nimeni așteptată 
după prima repriză. Un joc plin 
de învățăminte, pentru timișo
reni, dar mai ales pentru ste
liști...

Marius POPESCU

„MAȘINA DE PASE ' DEREGLATĂ IN FINAL
F.C. OLIMPIA SATU MARE - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (0-0)

Stadion Olimpia ; teren ușor moale ; timp frumos ; spectatorii — aproxi
mativ 8 000. Au marcat: BOTH I (min. 73, din 11 metri), KAISER (min. 80). 
Șuturi ta poartă : 17—5 (pe poartă : 8-0). Cornere : 12-0.

OLIMPIA ; Pusztaj 7 — Popa 6 (min. 46 Bathori II 7), Smarandache 9, 
Matei 7, Bocșa 7 — Sabou 7, Kaiser 8, Helvei 6 — V. Mureșan 7, Hcțe- 
ganu 6 (min. 89 Mathe),. Both | 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 9 — Tănăsescu 8, Ciugarin 7, Cazan 
6, Manea 6 (min. 77 Șerbănică) — lorgulescu 4, Munteanu 7, Rădulescu 7 

— Stroe 5, M. Sandu 6 (min. 68 Cățoi 5), Chihaia 7.
A arbitrat : M. Fediuc ; la linie : M. Abramîuc (ambii din Su

ceava) și |. Rus (Tg. Mureș).
Cartonașe galbene : M. SANDU, IORGULESCU, CAZAN. Trofeul 

Petschovschi : 9. La juniori : 6—1 (5-0).

Amintindu-și că in ultima sa 
deplasare, acum două campio
nate, reușise o remiză aici pe 
Someș, Sportul studențesc și-a 
propus și de data aceasta să 
obțină punctul mult visat. Ca 
atare, „mașina de pase" a stu
denților a încercat din start să 
macine elanul adversarului și- 
timpul. Și. chiar în lipsa unui 
pilon important (Octavian Io- 
nescu), echipa bucureșteană 
reușește sâ mențină balanța 
egală timp de 73 de minute. 
Aceasta, cu prețul unor mari 
eforturi în apărare, dar și al 
cîtorva intervenții excelente ale 
portarului Răducanu, cel care, 
în min. 12, avea să respingă, 
pe post de libero, la 20 metri 
de poartă, iar în min. 45 să 
scoată, cu nonșalanță, de lingă 
bară, un gol ca și făcut. Să a- 
dăugăm la acestea și neșansa 
lui Hațeganu (min. 25), Kaiser 
(min. 28). Popa (min. 29), care 
au trecut de puțin pe lingă 
deschiderea scorului.

După pauză, Olimpia schim
bă... tricourile și odată cu a- 
cestca și ritmul. Accelerează 
mai mult, construiește cu ace
eași răbdare atac după atac, 
dar Răducanu respinge „ghiu
leaua" lui Bathori II (min. 54), 
iar M. Sandu (!) scoate de pe

——— •
linia porții (min. 62). Se părea 
că portarul studenților nu poate 
fi învins, dar vine minutul 73, 
care decide, practic, meciul. A- 
tunci, la o fază ușoară, Iorgu- 
lescu comite un henț inutil, ar
bitrul se îndreaptă spre centru 
și trebuie să fie înconjurat și 
sfătuit de jucătorii localnici 
pentru a acorde penalty-ul de 
drept. BOTH X transformă im
pecabil și... zarurile sint arun
cate. Pentru că, în ultimul sfert 
de oră, „mașina de pase" a 
Sportului studențesc este dere
glată și tot Răducanu se va opu
ne unui scor-fluviu. După șutul 
senzațional ai lui KAISER, de 
Ia circa 30 m (min. 80), Ia care 
Răducanu a rămas — e adevă
rat — spectator, deci după a- 
cest al doilea gol. Olimpia se 
află de trei ori în fața majo
rării scorului. în min. 82, cînd 
șutează Smarandache din careu 
și parează Răducanu, în min. 
88, cînd Hațeganu scapă singur 
în careu, dar iese excelent por
tarul oaspeților, și în min. 89, 
cînd Tănăsescu respinge de pe 
linia porții. în concluzie, o me
ritată victorie cu 2—0 pentru 
gazde, într-un joc în care oas
peții n-au tras nici un șut pe 
spațiul porții !

Mircea M. IONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 6 NOIEM

BRIE 1977

73
72

.Extragerea I : 74 45 62 71

Extragerea a ll-a : 1 39 48
Extragerea a lll-a: 50 66 6
Fond total de cîștiguri : 

496.405 lei, din care 91.325 lei 
report la categoria 1.

o ocazi
12 metr

Gheorgh

FAZEKAȘ, ÎMPOTEIVA CURSULUI JO
JIUL PETROȘANI - A.S.A. TG. MUREȘ 0-1 (0-0}

; timp frumos ; spectațori — aproximativ 15 000. 
85). Șuturi la poartă : 14—6 (pe poartă : 5-3).

5, Bâdin 6, Ciupîiu
Grigore 5 (min. 75 Toma 6) -

6, P. Nicolae 6 — Stoica 5. 
Bucurescu 5, Dumitrache 6.

7, ispir 8. Kortessi 7 - Haj-
Fcnici 7 (min. 80 Boîh II). 

toniță (ambii din 
in defavoarea oas-

Stadion Jiul ; teren bun 
A marcat ; FAZEKAȘ (min. 
Cornere : 12-7.

JIUL : Homan 4 — Rusu
Mulțescu 7. P. 
Sloichiță S.

A.S.A. : Solyom 8 — Onuțati 6, Unchiaș
nai 7, Gali 7, Boioni 8. Pîslaru 6 - Fazetaș 7.

A arbitrat : Gh. Retezan A AAA : Io linie : Al.
București, ultimul cu greșeli in semnalizarea ofsaidurilor, 
pețitor) și I. Chilibar (Pitești).

Cartonașe galbene : BOLONI. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

...Se desfășurau ultimele mi
nute ale unui joc de joasă fac
tură, la un nivel depărtat de 
ceea ce sa aștepta de Ia derbyul 
de clasament al etapei. Unii 
spectatori, nemulțumiți de sco
rul alb afișat pe tabela de mar
caj, își părăsiseră locurile, în- 
dreptindu-se spre ieșire. De un
de să bănuiască ei că, în cele 
din urmă, nu avea să le mai 
rămină localnicilor nici măcar 
un punct ? Pină atunci. Jiul 
deținuse superioritatea teritoria
lă. uneori netă, deoarece lide
rul, speriat parcă de poziția sa 
în clasament, venise la Petro
șani pentru un rezultat egal. 
Dar iată ‘ — - -
virf urile 
oaspete, 
la circa 
Homan.
șan .
(ezitare și apoi ciocnire între 
portarul Jiului și Stoica) și tri
mite balonul, din afara careului, 
in poarta goală. Stupoare în tri
bunele încremenite, care, timp 
dc 85 de minute, aproape o 
partidă întreagă, așteptaseră un 
cu totul alt deznodămînt.

că FAZEKAȘ. unul din 
izolate ale formației 
primește un balon de
25 metri de poarta lui 
ieșit ; înaintașul mure- 

profilă de o dublă gafă

Cum se, desfășuraseră, ajadar, 
ostilitățile pină în acest de ne
uitat minut 85 ? Jiul atacase 
mai mult, cu perioade de. forcing 
și, nu o dată, poarta lui Solyom 
a semănat cu o „cetate asedia
tă" din toate părțile, de pc 
flancuri, dar și cu baloane tri
mise în adincime, spre Dumi
trache, pină... acum adulatul 
om dc gol al înflăcăraților su
porteri petroșeneiți.

Și totuși, reduta oaspeților a 
rezistat. Pe de o parte, Dumi
trache (sever păzit de Unchiaș, 
pîndit și de alți apărători mu
reșeni, în frunte cu libero-ul 
Ispir) a expediat alături de 
țintă puținele mingi cu șanse 
de transformare (min. 43, 45, 
77 și 82 — la ultima — intr-ă-

de văr, 
de Ia 
în disperare 
altă parte, 
spus — 
pere zon
porți, da 
suprafața de 
un sistem de 
bâtă — pentr 
adversar care, 
nă, a înscris 
Dinamo — pe 
prima (apărar 
tru fundwjj|,;; 
de Gali șvXboI 
mișcare rați 
de închidere 
rilor, în fața 
chiaș și Ispir ; 
linie, alcătuită 
Pîslaru, a căr 
a fost aceea 
rile — Fazeka 
mingi luni, de 
asemenea acți 
izolată — pe 
—, dar fericită 
golului, mai s 
gol care i-a n< 
calnici, cei ce 
teptaseră dese 
in poarta lui

Dar acesta

DOUĂ GAFE DE APĂRARE

PORTARUL OASPEȚILOR, IMBATABIL!
F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - C. S. TIRGOVIȘTE 0-0

Stadion Petrolul ; teren foarte bun ; timp excelent : spectatori — apro
ximativ 18 000. Șuturi la poartă : 30—1 (pe poartă : 9—0). Cornete : 17—1.

F.C. PETROLUL : Constantin 6 — Gh, Dumitrescu 7, Sotir 6, Negoifă 6, 
Butufei 7 — Simaciu 6 (min. 70 N. Florian 6), Angelescu 6 (min. 60 Coza
rec). FI. Dumitrescu 7 — Pisău 5, Tbporan 6, State 5.

C. S. TIRGOVIȘTE ; Coman 10 - Gheorghe 7, Enache 7, Ene 7, Pita-u 7 
— Furnică 7, Kallo 6, Tănase 6 — Greaco 5 (min. 56 Grigore 5). Mari
nescu 5, Sava 5.

A c-bitrat : Al. Ghigea (Bacău) 41*: la linie ; Gh. Vasilescu I și 
C. Blaj (ambii din București).

Cartonașe galbene : TĂNASE, STATE. Trofeul Petschovschi : 
niori : 1-1(01-0).

9. La ju-

„Derbyul promovatelor" a în
ceput mai mult dccît promiță
tor, cu faze rapide, desfășurate 
pe intreaga suprafață a terenu
lui, cu dueluri tari și momente 
de tensiune la ambele porți. 
Curînd însă, jocul avea să ca
pete un singur sens, spre poar
ta oaspeților, care, obligați să 
se apere, și-au strîns rîndurile 
in mod organizat, aplicînd un 
marcaj necruțător, dar apclînd 
uneori și la mijloace anti-joc. 
In aceste condiții, ofensiva Pe
trolului — cu excepția unor mo
mente de răgaz pentru tîrgo- 
vișteni — s-a menținut în a- 
eelași ritm, ea avînd în prima 
parte a partidei trei momente 
de virf : primul a fost cel din 
min. 13—14, cînd Simaciu, State 
și Toporan s-au aflat la un pas 
de a marca, dar dc fiecare dată 
intervențiile excepționale ale 
lui Coman au alungat pericolul 
din fața porții sale ; al doilea 
a fost cel din min. 25 și 26 cînd, 
la o suită„de atacuri dezlănțuite 
ale gazdelor, același Coman a 
intervenit pe cit de eficace, pe 
atît de spectaculos, dar, fără 
îndoială, și norocos, uneori, o- 
prind mingi care păreau impa- 
rabile, cum au fost cele trase 
de Simaciu și State ; momentul 
al treilea s-a situat în finalul 
primei reprize, cînd, în fața 
„bombardamentului" petroliști-

și simplulor, Coman a fost pur 
imbatabil.

Și a venit repriza a 
ambiții sporite și speranțe noi 
pentru echipa gazdă. Dar în 
jocul acesteia n-a apărut nimic 
nou care să-i permită să-și va
lorifice dominarea teritorială ; 
dimpotrivă, ea a efectuat atacuri 
in valuri, lipsite de claritatea și 
consistența necesare, a dovedit 
lipsă de vigoare în fazele de 
finalizare, în fața unei apărări 
care s-a simțit capabilă să re
ziste asediului, avînd în Coman 
o ultimă redută de netrecut. 
Perspectiva semieșecului (putea 
fi chiar eșec dacă la o fază, în 
min. 65, Sava — în poziție bu
nă de finalizare — nu ar fi fost 
obstrucționat în careu) l-a de
terminat pe antrenorul Va
lentin Stănescu să arunce forțe 
noi in luptă ; dar nici Cozarec 
și nici N. Florian n-au putut 
aduce în teren, de pe banca 
rezervelor, calmul și lucidita
tea necesare victoriei. Și, astfel, 
partida s-a încheiat remiză. Un 
rezultat surprinzător la capătul 
unei dispute în care oaspeții au 
făcut o simplă figurație în a- 
tac, apărîndu-se în schimb cu o 
dirzenie rar întîlnită. pentru a 
smulge un „punct de aur". Și 
au reușit !

doua, cu

Mihai IONESCU

„MINJIl" BACAUANl CONFIRMA
Cum era de așteptat, F.C. 

Argeș și-a consolidat din start 
apărarea, retrăgînd pe Iatan și 
Bărbulescu în fața fundașilor 
centrali. în atac, pierderea de 
efectiv rămînea să fie compen
sată de calitățile recunoscute 
pentru dispecerat ale lui Dobrin, 
de colaborarea cu rapizii D. Ni- 
colac și Radu II. Clasica ma
nieră de joc în deplasare a 
argeșenilor avea să și rodească, 
DOBRIN deschizind scorul (min. 
13), după ce D. 
se cu o minge 
băcăuan. Dar 
oaspeților pe 
avut suport în 
fensivă a echipei. La replica 
forte a gazdelor, firească în 
condițiile handicapului creat, a- 
părarea argeșeană s-a clătinat, 
lipsită de sincronizarea funda
șilor centrali și fără sprijinul 
unui portar de la care se aș-

Nicolae îl servi- 
ideală în careul 
disponibilitățile 

contraatac n-au 
capacitatea de-

teaptă atît de mult. Și golurile 
au venit in poarta lui Cristian. 
Primul (min. 18) a fost marcat 
de SOLOMON, cu un șut para- 
bil de Ia 15 metri ; al doilea 
(min. 38) s-a născut dintr-o 
centrare a lui Florea, contem
plată de portarul piteștean, min
gea ajunge Ia VAMANU, care 
inscrie din careul mic ; al trei
lea s-a realizat după pauză (min. 
59). cînd SOLOMON a finalizat 
o acțiune personală, un reușit 
slalom printre Stancu și Oltea- 
nu.

Și nimeni nu bănuia că șirul 
golurilor se va încheia, mai ales 
că tinerii Solomon și Vamanu 
își activizau în continuare co
echipierii, iar de partea cealal
tă Dobrin, sprijinit de noul 
intrat, Chivescu, nu prididea cu 
deschiderile sale pe culoarele 
păzite mai superficial. Dar 
eficacitatea s-a redus la zero,

de minute — a- 
teren, plictis în 
o fază de fotbal 
un șut la poartă.

23 înregistrăm

Primele 20 
morțeală 
tribune, 
autentic. 
Abia în 
prima acțiune colectivă, jucăto
rii dinamoviști purtînd balonul 
pe traiectoria Cheran — Lucuță 
— Vrînceanu — Augustin, șutul 
ultimului țrimițihdu-1 pe lingă 
poartă. Două minute mai tîrziu, 
Florescu (care avea să fie sin
gurul atacant periculos în a- 
ceastă partidă) șutează de la 
marginea suprafeței de pedeap
să, G. Sandu lovește balonul și 
il înalță spre propria poartă, 
Eftimeseu fiind obligat să res
pingă în corner.

In min. 28. C. Georgescu se in
filtrează pe aripa dreaptă, face 
o cursă de adevărată extremă 
și centrează înapoi ; Eftimeseu, 
ieșit la marginea careului mie, 
respinge balonul, dar pină Ia 
FLORESCU și acesta nu ezită 
să-l trimită in poarta goală : 
1—0. Acesta a fost semnalul o- 
fensivei bihorene, care nu are 
insă luciditatea necesară pentru 
a „specula" slabul randament al 
echipei dinamoviste. în aceste 
condiții, orădenii nu pot înscrie 
decit din poziții de ofsaid (cum _ 
a fost faza din min. 31), puncte
le nefiind validate de arbitrul 
Ghiță și tușicrul lonescu. Din 
această cauză, jocul se încinge, 
arbitrul acordă două cartonașe 
galbene. Echipa oaspete profită 
de starea de, nervozitate exis
tentă în teren și trece în atac, 
în ultimele 5 minute ale repri
zei avînd două mari ocazii de a 
egala, prin Vrînceanu și Au
gustin.

După pauză, asDectul jocului 
arată din nou echipa orădeană 
in atac. Kun II neavînd însă 
puterea să concretizpze două 
bune situații. în min. 60 Flo
rescu își încearcă din nou șutul, 
printr-o excelentă execuție teh- 

coltul suprafeței de 
stîlpul din stingă 

Eftimeseu salvîndu-l 
de la un nou gol.

în 
nici 
nici 
min.

Stadion F. C 
mativ 13 000. Au 
GESCU (min. 63)

F. C. BIHOf
C. Georgescu 6
8, Ghergheli 5 (n

DINAMO : E
Dinu 6, Augustin
7.6 Dragnea), D.

A arbitrat : 
(toți din Brașov).

Cartonașe gal 
juniori : 0-1 (0-1

Stupoare in te 
în tribune !

Dinamo^_cm 
Oradea nrima 
veritabili, Diitl 
Viinteanii, mi: 
(area balonulu 
terenului, dar 
țională" a ecl 
Dinu — Dudt 
dă randamenti 
incit iluzia sc< 
sipește brusc, i 
cînd o altă gaf 
bilește scorul 
mile neglijent

BUDUR

nieă din 
pedeapsă, 
north lui 
pe acesta
Si in min. 63. Împotriva cursu
lui jocului. Dinamo egalează 
dintr-o flagrantă eroare de a- 
părare. Vrînceanu a centrat de 
pe arina stingă, portarul Albu 
voleibalează mingea si DUDU 
GEORGESCU, flancat de Lucaci. 
înscrie în poarta goală : 1—1.

Puține cuvin 
tiu această pa 
dividuale. pa: 
șuturi foarte t 
au șomat intr 
scurt caracteri 
niri care nu ; 
tractiv spcctato 
trei goluți... < 
concursul 
unul cu cel a 
tr-o gafă a fu 
Dar acest 2—1 
ba cu nimic 
comportarea d 
lor două forn 
sub limitele 
asistat. Ia înce 
nute de-a dr< 
care nu am i 
fază interesant 
lor două port 
ccput de part 
încilcit. com 
du-se în greșe 
jucători T de 'ftl

S.C. BACĂU - F.C. ARGEȘ 3-1 (2-
Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spe 

18 000. Au marcat: DOBRIN (min. 13), SOLOMON (mir 
NU (min. 38). Șuturi la poartă : 20-11 (pe poartă : 9

S. C. BACAU : Ursache 8 “ _ - .
șoiu 6 — Cărpuci 7, Vamanu 
(min. 79 Băluță).

F. C. ARGEȘ : Cristian 5 
teanu 6, Stancu 6, Ivan 7 — 
lovânescu 6 — D. Nicolae 7, Radu II

A arbitrat : V. Ciocilteu ★ ★★ ★ 
iova) și C. Dinulescu (București).

Cartonașe galbene : D. NICOLAE. Trofeul Petsrt’^^2 
3-1 (1-0).

— Pruteanu 7, Catargiu
8, Solomon 8 — Chitara

(min. 
Iatan

46 Speriatu 7) — I 
6 (min. 46 Chivesc 

Dobrin 8.
; la linie :

6,

deoarece F.C. Argeș schimbase 
la pauză pe ultimul apărător 
(Speriatu insuflînd mai multă 
siguranță), iar dincolo Ursache 
dovedea calități de excepție. 
Spunem aceasta gîndindu-ne 
mai ales la cele două faze cînd 
apărătorul buturilor băcăuane 
s-a opus prin reflexe uimitoare 
golului care dădea tîrcoale por
ții sale : min. 62 — cînd Do
brin a reluat de la 6 metri și 
min. 84 — cînd Lunca a deviat

sub bară o „ 
a lui D. Nico

Această itai 
că rodajuț-*n 
căuane pare t< 
adversă, slăbii 
din apărare 
lecție tactică 
tactică de < 
piteștenii au c 
zii, roade.



}

LUI■■■

ră — a șutat 
Solyom, ie.șit 
luză). Pe de 
L — trebuie 
t" cu price-

.jdrtVarte de 
ipsă. A fost 
așezat sim- 
meci cu un 

eeastă lo.im- 
□luri echipei 
multe linii : 
isică), cu pa-

* =^te£Uiata 
>pcw>d cu o 

inteligentă, 
iror unghiu- 
ralilor" Un- 
tirșit, a treia 
i Ilajnal și 
■cină în plus 
servi virfu- 

Fanici — cu 
raatac. La o 
e contraatac, 
rsul r< prizei 
produs faza 

escrisă. Un 
mult pe lo- 

i atunci aș- 
ea scorului 
m.
fotbalul...

IOLAESCU

TRESĂRIREA DE ORGOLIU A
F.C.M. REȘIȚA - POLITEHNICA IAȘI 0-2 (0-1)

Stadion Valea Domanului '; («ten alunecos ; timp noros, ploaie in re
priza a doua ; spectatori — aproximativ 10 000. A marcat : DANILA (min.
22 ți 49). Șuturi la poarta : 19-9 (pe poartă : 9-7). Cornere : 11-6.

F.C.M. RcȘIȚA : Windt 6 — Uțiu 6, Hergane 7, Porațchi 7, Boțonea 6 —
Gabel 7, Oancea 6 (min. 50 Bora 6), Portik 7 — Atodiresei 6, Bojin 6 (min. 
55 Mioc 6), Florea 6.

POLIiEHNICA : Naște 9 — Mieloș 7. Anton 8, Ursu 9, Mureșan 7 — Ro
milă 9. Sofian 8, Ciocirlan 7 (min. 70 Ciobanu 7) — Trandafllon 6, Dănilă 
8, Costea 7 (min. 80 Nemțeanu).

A arbitrat : R. Stincan -A șt A * : la linie : D. Isăcescu (ambii din 
București) și N. Raab (Cîmpio Turzii).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-2 (1-2).

Timp de 20 dc minute. Poli
tehnica a făcut un joc oarecare, 
timid, temător chiar, arătînd că 
se înclină defensivei înverșuna
te. premisă obișnuită a obține
rii modestului rezultat egal în 
deplasare. Numai cu Dănilă și 
Costea în față, ieșenii erau do
minați teritorial și... psihic și 
luptau din greu pentru a evita 
golul. Au reușit acest lucru de 
trei ori (în min. 9 Naște a 

min. 
zgu- 
Cio- 
linia 
sea- 
con- 

internafionalul Romilă 
tresărire de orgoliu 
solitar, dar hotărît

ori (în min. 
respins șutul lui Bojin ; în 
10 „bomba" lui Hergane a 
duit bara, iar în min. 15 
cîrlan a respins de pe 
porții), dar dîndu-și parcă 
ma că așa nu se va putea 
tinua, 
are o 
iese -

și

în scenă, luind jocul echipei 
sale pe cont propriu. EI face, 
înccpînd din min. 20, o partidă 
excepțională, acționează degajat 
și impetuos pe spatii largi și 
schimbă total aspectul jocului, 
impulsionîndu-1 și pe Dănilă, în 
care, la stimulul colegului său, 
reînvie veleitățile de golgeter. 
Lovitura liberă a lui Romilă din 
min. 21, care-1 tulbură pe 
Windt (primul șut pe poartă al 
oaspeților), este un adevărat 
semnal al revirimentului ieșean 
și, în min. 22. vine golul : la 
un corner executat de Ciocîrlan, 
Costea trimite scurt, cu capul, 
în urmă și DĂNILĂ deschide 
scorul. Din acest moment, Poli
tehnica joacă matur, chibzuit și 
chiar dacă gazdele domină, la 
poarta excelentului Naște nu

LUI ROMILĂ
mai apare decit o ocazie de gol. 
aceea a lui Bojin, din min. ii : 
șut afară de la 6 metri.

La reluare, F.C.M. atacă mult, 
dar ieșenii se 
exact. Naște și 
Iuții care dau 
coechipierilor.
Romilă lansează sau întreprinde 
el acțiuni periculoase cu care 
oaspeții surprind adesea apăra
rea reșițeană. ..furată" de o 
ofensivă insuficient de lucidă. 
In min. 49, la o centrare înaltă 
a Iui Micloș (cu care se încheie 
a acțiune bine lucrată de ieșeni), 
Windt greșește ea un debutant 
junior, scăpind balonul din 
mină, și DĂNILĂ înscrie prin- 
tr-o frumoasă întoarcere dc la 
eițiva metri : 2—0. Mai ratează 
fundașul 
portarul, 
și apoi 
domină 
bune, mai ales _____  _
Gabel). Naște stăpînește careul, 
boxînd cu siguranță la mingile 
înalte. Politehnica joacă meto
dic (antrenorul Oană se arăta 
foarte satisfăcut de felul cum 
i-au fost respectate indicațiile) 
și partida se încheie cu un re
zultat în concordanță cu regula 
că fotbalul e un sport în care 
sc aleargă ffindind...

Radu URZICEANU

apară calm și 
Ursu avînd evo- 
mare încredere 
iar la mijloc

Mureșan (singur cu 
din acțiune personală) 
jocul se stabilizează : 
echipa gazdă (ocazii 

Atodiresei și

DIVIZIA B: ETAPA A 11-a
SERIA I

VlCXOatiA -UvOCI — GLORIA 
b—i (u—u). Unicul goi a 

■ iOozi ac N. .Axex.a*.ui?u
Oilxlî. UvJ.

U.S.-... uUCEAVA — CEAHLĂUL 
P. (0—0). Au mar
cat : AU..U-..U (m.n. 84) și Ava-
u.»*n (m.n. u<).

MtJLUL bF. GHEORGHE — 
I.C.i.xVâ. BRa^OV 0—0.

C.S.L. UA^.rțl — C.F.R. PAȘ- 
C\-k-wi 4—1 (4—0). Au înscris :
Enc (min. 35/, Stoica (min. 45), 
respcci.v Apostol (miri. 72).

F. C. BuAILA ---
Rușțj BRAȘOV* 
torii golurilor : 
75) și Telegraf (min. 78).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
VIITORUL VASLUI 4—0 (1—0).
Au înscris : Drăgoi (min. 27, 65, 
73) și Chirie (min. 51).

TRACTORUL BRAȘOV — POR
TUL CONSTANTA 1—1 (1—0). Au 
marcat : Hintea (min. 15) pentru 
Tractorul, Biliboacă (min. 33) 
pentru Portul.

RELONUL SAVINEȘTI 
TULCEA 
lurilor : 
(min.
57).

C. S. 
LĂȚI 
Lunca 
Cramer

Relatări 
Mîndrescu,

— STEAGUL 
2—0 (0—0). Au- 

Simion (min.

S. C.
i—0 (3—0). Autorii go- 

Varodin (min. 2), Ceaeu 
32 și 42) și Apetrei (min.
BOTOȘANI — F.C.M. GA- 
1—1 (0—0). Au "
(min. 48) pentru

(min. 60) pentru F.C.M. 
de la V. Doruș.
Gh. Briotă, Gh. Arsc-

înscris : 
gazde,

i.

STABILIT REZULTATUL
BIHOR - DINAMO 2-1 (1-0)

CRAIOVEMI AU JUCAT DOAR PHTRU UN PUNCT...
r ; teren monte ; timp excelent ; spectatori — oproxi- 
t: FLORESCU (min. 28 și 75), respectiv DUDU GEOR- 
ri Io poarta : 13—12 (pe poarta :• * 
OU 4 — Z. Noghj 6, Bigon S, 
71 Fildon 7), Naom 7, Kun 11 8

M. •
u 7
,in.
eseu 
.iță

9—5). Cornere : 12-3. 
Lucaci 6, Popovici 7 — 
— Lupău 7, Florcscu

Morion).
— Cheron 6, Dobrpu 7, 6,
83 I. Moldovan), * Custav 7
5, Vrinceanu 6.
* : la linie : Gh. lonescu și H. Nicolou

Sandu 6, Lucuță 5 —
— Mateescu 7 (mîn.

KUN II, C. GEORGESCU. Trofeul Petschovichi : 6. La

iar mai ales

ejiQluat la 
Roi atacanți 
eorgescu și 

pe „înghe- 
a mijlocul 
ura interna- 
(Chcran — 

orgescu) nu 
ontat, astfel 
egal se ri- 

n. 75, atunci 
apărare sta- 
Lucu|ă tri- 

linge inapoi

spre Dobrău, in traiectoria ba
lonului sc interpune FLORES
CU, un sprint -decis al vîrfului 
de atac orădean și șutul acestuia 
de la 10 metri nu-i lasă nici 
o speranță portarului dinamo- 
vist : 2—1 pentru F.C. Bihor. 
Conturile erau încheiate, „capul" 
lui Dinu din min. 83 (cînd a 
trimis mingea pe lîngă poartă) 
fiind mai mult o tresărire de 
orgoliu, fără șanse de restabili
re a egalității pe tabela de 
marcaj.

Paul SLĂVESCU

UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. CORVINUL 1-1 (0-0)
aproximativ 

. Șuturi ta
Stadion Central" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — t 

7 000. Au marcat: ClRTU (min. 64), respectiv PETCU (min. 59). 
poarta ; 20-9 (pe poartă : 4-3). Cornere : 8-3.

UNIVERSITATEA : Lung 6 — Tilihoi 6, Negrită 8, Ștefânescu 7, 
— Țicleanu 5, Bălăci 5 (min. 42 kimescu 6), Beldeanu 5 (min. 
reanu) — Cîrțu 7, Cămătaru 5, Marcu 6.

F. C. CORVINUL : I. Gabriel 7 — Bucur 6, Vlad 
lescu 6 — Petcu 8, Dumitriu IV 6, Economu 5 (min. 
6, Văetuș 5 (min. 76 Agud), Georgescu 5.

A arbitrat : N. Petri cea nu î la Hrtie : C.
București) și G. Pop (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0-0).

Purima 7
87 Ungu-

6, Angelescu
69 Cassai 5)

7. Micu-
— Lucescu

Manușaride (ambii din
ne$ti,
Galați, 
toria 
Botoșani, _____  ____
Brașov, Ceahlăul P. Neamț 
rul Vaslui, Gloria “ 
Brăila.

nie, T. Enache, B. Stoiciu, C.
Gruia, c. Rusu și T. Ungureanu.

1. GLORIA Buzău 11 8 1 2 21- 7 17
2. F.C.M. Galați 11 7 1 3 30-11 15
3. F.C. Brăila 11 6 2 3 18- 7 14
4. C.S.M. Suceava 11 6 2 3 11- 6 14
5. I.C.I.M. Bv. 11 5 3 3 15-12 13
6. Nitramonia Făg. 11 5 3 3 13-11 13
7. Steagul roșu Bv. 11 5 1 5 16-14 11
8. Relonul Săv. 11 5 1 5 12-18 11
9. S.C. Tulcea 11 4 2 5 13-13 10

10. Vict. Teq.uci 11 4 2 5 14-15 10
11. Portul C-ța 11 4 2 5 15-18 10
12. C.S. Botoșani 11 4 2 5 12-17 10
13. Viitorul Vs. 11 5 0 6 12-26 10
14. Ceahlăul P.N. 11 4 1 6 15-18 9
15.- Tractorul Bv. 11 3 3 5 7-12 9
16. C.S.U. Galați 11 2 4 5 10-15 8
17. Oltul Sf. Gh. . 11 2 4 5 5-12 8
18. C.F.R. Pașcani 11 3 0 6 13-20 6

etapa viitoare 03 noiembrie)
LC. I.M. Brașov — C.S.M. Suceava,
Portul Constanța — C.F.R. Pașcani,
Oltul Sf. Gheorghe — Relonul Să vi-

Nitramonia Făgăraș ~ F.C.M. 
Steagul roșu Brașov — Vic- 

Tecucl, S.C. Tulcea — C.S.
C.S.U. Galați — Tractorul 

Viito- 
F.C.

După un șut extrem de pu
ternic expediat de Văetuș ra
zant cu „transversala" porții lui 
Lung' chiar în primele secunde 
ale partidei, Universitatea s-a 
instalat cu întregul efectiv în 
jumătatea de teren a F.C. Cor- 
vinului și, timp de 15 minute, 
a atacat susținut, perioadă pe 
parcursul căreia și-a creat două 
mari ocazii de gol. Prima a fost 
ratată de Beldeanu (min. 3 — 
șut slab de la aproximativ 10 
m), a doua, mare cît... roata ca
rului, a fost irosită de Cîrțu: 
in min. 14, el l-a „întors" pe 
Miculescu în colțul careului de 
6 metri, după care a șutat exact

IN „PLASA" LUI DUDU GEORGESCU■IW ff-

laudă pen- 
Greșeli in- 

i adversar, 
, portari care 
uri, iată pe 

unei întîl- 
it nimic a- 
,iS-au marcat 
ie, două cu 
itț-'Tîvan și 
(elor, prin- 
lui Mustafa. 
)oate schim- 

problemei, 
amblu a ce- 

situîndu-se 
crității. Am 
a 27 de mi- 
penibile. în 
nota nici o 
preajma ce- 
fost un în- 
âră orizont, 
ții întreeîn- 
ermise unor 
“A. Ațjia în

F.C. CONSTANȚA - U.T.A. 2-1 (1-0)
Mai“ ; teren ușor denivelat ; timp frumos, soare ; spectatori 

10 000. Au marcat: BUDURU (min. 28 și 73). respectiv NE. 
DELCU II (min. 76). Șuturi la

F. C. CONSTANȚA : Popa
— Petcu 7, Ignat 6 (mîn. 61 
15 Hoffmeister 6), Budaru 7.

U.T.A. : Jivan 5 — Bitea

Stadion „1
— aproximativ

poartâ : 15-7 (pe poartă : 7-3). Corners: 8—3.
Mustafa 6, Antonescu 8, Nistor 7, Turcu 7 

6 — Zamfir 7, Peniu 6 (min.
6 -
Livciuc 6), Cod in

Gali 
Cura

6 (min. 46 Giurgiu 6), Gaș-
6, Nedelcu II 6, Tisa

6, Kukla 6, 
par 6 — Schepp 6, Leac 7, Broșovschi 5 — 
69 Coraș 7).

A arbitrat : C. Petrea A A A * : Io
(toți din București).

Cartonașe galbene : ZAMFIR, GAȘPAR. Trofeul Petschovschi : 10. 
niori : 1-9 (1-0).

linie : Gh. Dragomîr și I.

6 (mln.

Roșoga

La ju-

— aproximativ 
ii 59). VAMA, 
^rnere : 12-5. 
ca 5, Morga- 
sz 7, Florea 7

afir 7, C. Ol-
Bărbulescu 7,

mb' n Cra-

juniori :

re cuminte"

a ^confirmat 
mWsajii ba
it. In tabăra 
individuale 

ompromis o 
ușită, lecția 
ire, cu care 
în alte oca-

on CUPEN

ntin. 28 tribunele au tresărit, 
atunci cind eonstănțenii izbuti
seră să deschidă scorul, in urma 
unei faze care nu se anunța 
ații de periculoasă incit să se 
soldeze cu gol : Turcu, infiltrat 
in ofensivă, a centrat de pe 
partea stingă, BUDURU (care 
dovedește meci de meci poftă 
de goluri — devenind un veri
tabil serund al lui Dudu Geor
gescu) a prelungit din voleu 
balonul spre poartă, Jivan a 
ieșit neinspirat și mingea, tri
misă cu boltă, s-a oprit în pla
să. O lovitură de cap a lui Bu- 
duru (min. 35), expediată razant 
cu transversala, părea că va 
mai înviora partida. Un singur 
moment mai reușit al oaspeți
lor. inexistenți în ofensivă, l-am 
notat în min. 37. cînd, la cen
trarea lui Cura, Popa scapă ba
lonul din mîini, dar nimeni din 
atacul arădean nu se afla prin 
apropierea porții goale.

Ceva mai atractivă a fost 
repriza secundă ; ea a debutat 
cu un șut al lui Petcu (min.
50) în stilpul din stingă al porții 
apărată de Jivan. Schepp (min.
51) a salvat din fata porții goale 
balonul expediat de Hoffmeister. 
Apoi, din nou minute dc lînce- 
zeală. Gazdele au majorat sco
rul în min. 73, prin același 
BUDURU care, „pe fază", a 
profitat de o nouă gafă a Iui 
Jivan, trimițind balonul din a- 
propiere în poartă.

Arădenii au avut un final mai 
bun și au redus din handicap,

dar numai cu concursul 
șului Mustafa, care „s-a 
cu o minge în propriul 
NEDELCU II .* 
a trimis-o, fără probleme, pe 
lingă Popa, în poartă.

funda- 
jucat" 
careu, 

,i-a suflat-o" și

Gheorghe NERTEA

in portarul I. Gabriel ! Ceea ce 
a urmat pînă la pauză, însă, 
numai fotbal nu poate fi numit. 
Beldeanu „a tras pe dreapta", 
Cămătaru nu s-a demarcat o- 
portun, Cîrțu nu s-a angajat 
decît rareori, iar Bălăci a mi
mat pur și simplu jocul, el in- 
vocind și motivul nerecupcrării 
totale după accidentul de la 
Madrid. De partea cealaltă, F.C. 
Corvinul s-a apărat cu aproape 
întreaga echipă, mizînd pe con
traatacurile purtate 
și Văetuș. La unul 
tea. (min. 43), Lung 
salvator.

După pauză, în „„„__
și 54, Cîrțu și, respectiv, Petcu 
au șutat imprecis din poziții 
foarte bune. Apoi a venit golul 
oaspeților. Același PETCU — 
cel mai bun jucător al hunedo- 
renilor — a pătruns impetuos 
pînă la marginea careului dc Ia 
16 metri, de unde a șutat plasat 
lîngă stilpul din dreapta porții 
lui Lung : 0—1 ! Surpriză ; de 
proporții pe stadionul craio- 

-vean ? Nu, pentru eă deținătoa
rea „Cupei României" vrea să 
demonstreze că știe să joace 
foarte bine. Și joacă foarte bine 
timp de... 5 minute, pînă cînd 
CÎRȚU (min. 64) egalează, re- 
luind în plasă mingea respinsă 
de apărătorii hunedoreni. După 
acest gol egalizator, totul a re
intrat, din păcate, în anonimat, 
partida dezamăgindu-i profund 
pe cei 7 000 de spectatori 
craioveni. Pentru că numai a- 
tiția au fost în tribunele sta
dionului _____
tribune in care luau loc de re
gulă în 
spectatori.

taurențiu DUMITRESCU

de Lucesc u 
dintre aces- 
a intervenit

minutele 53

Central, în aceleași

jur de 25—30 000 de

Buzău

A ll-a
BUCUREȘTI —

SLATINA 3—1 (0—1)
Naghi (min.

SERIA
AUTOBUZUL 

DINAMO 
Autorii golurilor : „ ,___
50 și 81), Niță (min. 70), respec
tiv Frățilă II (min. 38).

CHIMIA RM. VÎLCEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 3—2 (0—0). 
Au marcat: C. Nicolae (min. 46), 
G. Stan (min. 49), Coca (min. 
65). respectiv Marica (min. 80) 
și Țevi (min. 86).

UNIREA ALEXANDRIA — 
F.C.M. GIURGIU 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Dumi
triu (min. 20, din 11 m).

chimia ---
PRAHOVA PLOIEȘTI 1—0 (1—0). 
A înscris : —
gol).

MUSCELUL C1MPULUNG — 
METALUL BUCUREȘTI 3—1 (2—1). 
Au marcat : Gorgoi I (min. 14), 
Jercan (min. 22), Păun (min. 
59), respectiv Marin (min. 45).

PANDURII TG. JIU — CARPAȚI 
SINAIA 0—0.

CELULOZA CĂLĂRAȘI 
METAN MEDIAȘ 0—0.

RAPID BUCUREȘTI — 
SIBIU 5—1 (0—0). Au
Manea (min. 52), M.
(min. 56), Șutru (min. G5), Keagu 
(min. 87), Bartalcs (min. 88), 
respecți'/ Marcu (min. 60).

METALUL PLOPENI — ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 4—0 (1—0). 
Autorii golurilor : Gruber (min. 
15). Alcxe (min. 62), Spiridon

TR. MĂGURELE
Roșu (min. 6, auto-

GAZ
ȘOIMII

înscris :
Stelian

(min. 69) și N* lonescu (min. 
76).

Relatări -de la Mc. ștefan, P. 
Giornoiu, M. Bizon, D. Gruia, 
P. Mateoiu, P. Cristea, N._ Con-, 
siantincscu, D. Moraru-SJivna 
I. Radu.

1. -METALUL Plcpc-ni
2. -Chimia Rm. V.
3. .Autobuzul Buc.
4. Chimia Tr. Măg.
5. Dinamo SI. 
6/ Rapid Buc.
7. Progresul Buc.
8. Celuloza Căi.
9. Unirea A'ex.

10. Muscelul C-lung
11- Gaz metan
12. Metalul Buc,
13. Pandurii Tg. Jiu
14. Carpați Sinaia
15. Șoimii Sibiu
16. F.C.M. Giurgiu
17. „Prahova PI.
18. Electroputere 

etapa viitoare
Carpați Sinaia - l_______ ___
lung, Progresul București — Ghimia 
Tr. Măgurele, Pandurii Tg. Jiu — 
Chi mia Rm. Vîlcea, Dinamo Slatina 
— Rapid București, Electroputere 
Craiova — Prahova Ploiești, Șoimii 
Sibiu - Celuloza Călărași, F.C.M. 
Giurgiu - Autobuzul București, Gaz 
metan Mediaș — Unirea Alexandria, 
Metalul București — Metalul Piopeni.

Și .
6 3
7
5
7
6
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
4
2
2

2
4
2
4
4
4
4
4
4
5
5
6
5
5
5
6
6

16-10 
28-10 
14- 8
11- 9 
28-11 
22-13 
18-14 
10- 8 
13-14 
17-17 
10-20 
10-15
12- 18

6- 13 
10-18 
10-24 
10-14

7- 16

I 11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

(13 r._._
Muscelul Cîmpu-

’ 0
• 4
' 0
I 1
i 2
i 2
i 2
i 2
i 1
I 2
I 1
i 3
I 3
I 3
I 1
! 3
I 3 6
noiembrie)

SERIA A lll-a

15
14
14 .
14
13
12 -
12
12
12
1V
10 -
9
9
9
9
9
7
7

armatura ZALAU — F. c. 
baia mare 1—1 (o—0). Au mar
cat : Vaida (min. 53) pentru Ar
matura, Roznai (min. 61) pentru 
F. c. Baia Mare.

METALU RGISTUL 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2—0 
Autorii golurilor : _L___
14) și D. Ștefan (min. 51).

C.F.R, TIMIȘOARA — GLORIA 
BIȘTRIȚA 1—0 (1—0). UniCUl gol 
a fost realizat de lancu (min. 30).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — A- * 
VINTUL REGHIN 7—0 (1—0). Au 
înscris : Coman (min. 6) Szoke 
(min. 47). L. Mihai (mln. 50 și 
70), Batacliu (min. 65), Ciupe 
(min. 69) și Mânu (min. 87).

CHIMICA tîrnaveni — AU
RUL BRAD 3—0 (0-0). Au mar
cat : Șchiopii (min. 61 și 75) și 
Bdzeșan (min. 80).

dacia oraștie — 
MIȘOARA 1—1 (0—0). 
lurilor : Silaghi (min. 
Dacia, Giiichici (min. 
U.M.T.

VICTORIA CAL AN
RUL MOLDOVA NOUA _ . 
(2—0). Au înșeris : Buzduga (min. 
41)- și Tătîrcă (min. 44).

MINERUL ' --------- --------
RIA CĂREI 
scris : Burtangiu 
Rusu (min. 65).

MUREȘUL DEVA
GHET 5—0 
Doboș (min.
43) și Enescu 

Relatări de
Vîlceanu, C. 
Ducan, B. Crețu.
I. Cotescu și I.

1. C.F.R. Cj.-Nap.
2. U.M. Timișoara
3. Vict. Călan
4. F.C. Baia Mare
5. Mureșul Deva
6. ,.U- Cluj-N.
7. Minerul M.
8. Gloria B-ța
9. Dacia Orăștie

10. Chimica Tîrn.
II. C.I.L. Sighet
12. C.F.R. Timiș.
13. Victora Cărei
14. Metalurg. Cugir.
15. Aurul Brad
16. Armătura Zalău
17. Minerul Lupeni
18. Avîntul Reghin 

ETAPA VIITOARE
Gloria Bistrița — I ____ __,_____
C.I.L. Sighet — C.F.R. Timișoara. Au- . 
rul Brad — „U“ Cluj-Napoca, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Dacia 
toria Cărei — Chimica 
Baia Mare - Victoria 
rul' Moldova Nouă.'— 
lău, U.M. Timișoara — 
Avîntul Reghin 
gir.

CUGIR — 
(1-0). 

Simu (min.

U.M. TI-
Autorii go- 
78) pentru
77) pentru

MINE-
2—8

LUPENI — VICTO-
2—0 (0—0). Au în-

(min. 61) șl
- C.I.L. SI- 
Au marcat • 
Hulea (min. 

54, G5 și 73).
. i, M. 

Pocol, I. 
Gunther, 

Simion.
8 1
7
7
5
7
7
6
5 2
5
4
3
4
4
3
3
3
3

11 1 0
(13 noiembrie) : 

Minerul Lupeni,

(2-0).
30), 
(min.

la I. Domuța. 
Crețu, I. ~ 

A.

N.

11
11
11
11
11
11
11
11
11 
îl 
îl
11
11
11
11
11
11

2
2
5
1
0
2

1
1
3
1
1
2
2
2 
0

27- 9
19- 7 
17- 6 
26-10
20- 12 
19-12

2
2
2
1
3
4
3 13-15
4
5
6
5
6
6
6
6
6
8
10 6-30 2

26-10
9-13 

14-17 
14-18

8- 14
9- 2\ 

12-19
8-16 

11-20

17
16
16
15
15
14
14
12
11
9
9
9
9
8
8
8

6-17 6

Orăștie, Vic- 
TîrnăvenF, F.C.
Călan, Mine- 
Armătura Za- 
Mureșul Deva, 

Metalurgistul Cu-

S-A REUNII SI IOTUL RLPRIZIN IA I1V Dl TIM HIT
Ieri, la ora prînzului, lotul re

prezentativ de tineret s-a 
la București în vederea 
tirii ultimului meci oficial 
zonului, pe care îl va 
sîmbătă 12 noiembrie, la 
cu formația similară 
viei, în campionatul

reunit 
pregă- 
al se- 

sușține 
Osijek, 

a lugosla- 
european.

an- 
vor

SELECTIONABILII SE PREGĂTESC
(Urmare din pag. 1)

fotbalului și a îndreptat mii și 
mi, de priviri spre echipa 
noastră națională. Fără să fi 
pretins neapărat o victorie și 
la Madrid, iubitorii fotbalului 
nostru, avizați în materie, ar 
fi dorit un punct sau, cel pu
ți-, □ evoluție în deplasare 

confirme victoria de la 
75 de minute au avut 
speranță, pierdută, din 
în ultimele 15 minute.

Totuși, la sfîrșitul 
de la Madrid, echipa 
păstra in clasament 
puncte prețioase și 
ultimei intîlniri, pe 
priu, cu Iugoslavia, 
Spania egalase la . 
România și mai are de susți
nut jocul final cu 
în deplasare 
la Belgrad). 
Iugoslavia, 
București și

tin, o 
care să 
Zagreb, 
această 
păcate,

meciului
României 
cele 4 

avantajul
teren pro- 
în timp ce 
puncte (4)

Iugoslavia
(30 noiembrie a.c. 
Pe de altă parte, 
in deplasare |a 

primind Spania

acasă, reintră în cursă pentru 
4 puncte, în prezent teoretice.

Prin urmare, în meciul de 
duminică, de la București, pen
tru selecționabilii noștri nu 
poate exista decît o singură 
alternativă: obținerea celor do
uă puncte puse în joc, pentru 
a ajunge la șase 
urmări apoi, 
meciul ultim, de 
grupei a VIII-a a 
C.M.

Nu ne indoim 
nanimă și de capacitatea, de 
ultimă oră, a selecționabililor 
noștri dc a trece acest din ur
mă prag al lor 
cîștiga meciul 
chiar dacă, așa 
să se întîmple, 
mini de campionat ne-au arătat 
scăderi de formă și, uneori, de 
atitudine, ale unor jucători. Nu 
ne propunem să lărgim această 
temă, dorim numai să ne fa
cem o plăcută datorie din a a-

cu
puncte și a 
mare interes, 
Ia Belgrad, al 
preliminariilor

dc dorința u-

din grupă, de a 
cu Iugoslavia, 
cum nu trebuia 
ultimele săptă-

rata Iotului reprezentativ în 
pregătire că echpia națională 
n-a pierdut de 10 ani la Bucu
rești (0—1 cu R.D.G. 1967) nici 
un meci pentru competițiile eu
ropene și mondiale. Un even
tual rezultat de egalitate nu ar 
ajuta, aproape deloc, deoarece 
nu ne mai aflăm în situația din 
1969 cînd, in ultima partidă cu 
Grecia, un meci nul (1—1 cum 
s-a și întimplat) nu periclita 
calificarea.

Ieri dimineață, antrenorul Ște
fan Covaci ne spunea că re
simte dificultățile de conjunc
tură ale campionatului, echipe
lor și ale unor jucători, dar e 
optimist. în pofida timpului 
scurt, „îi cunosc bine pe băieți, 
știu situația actuală a fiecăruia, 
și-au recunoscut erorile, sînt 
hotăriți, dinainte de Madrid și, 
îndeosebi, după Madrid, să se 
dăruiască total calificării. Pro
gramul dc pregătire va fi adec
vat după observațiile specialiș-

Cei 16 . jucători convocați de 
trenorul Octavian Popescu 
efectua, înccpînd de. azi, o suită 
de antrenamente, urmind a sus
ține și un joc dc verificare, pro
gramat în după-a miaza zilei de 
miercuri, cu un adversar nede
semnat încă.

tilor noștri, ale antrenorilor dc 
club și ale jucătorilor înșiși, iar 
puținele modificări vor 
vedere, în primul rînd, 
tatea de atac a echipei, 
menea, aștept ca de

avea în 
capaci- 

Dc ase- 
această 

dată jucătorii să respecte întoc
mai indicațiile primite".

RESPONSABILITATEA INDI
VIDUALA ȘI COLECTIVA A 
COMPONENTILOR ECHIPEI 
NAȚIONALE PENTRU ME
CIUL CU IUGOSLAVIA VA FI 
HOTARITOARE PENTRU OB
ȚINEREA ULTIMELOR DOUA 
PUNCTE. Iată una din temele 
principale ale pregătirii din a- 
ceastă săplămină, POATE CEA 
MAI IMPORTANTA, care pînă 
acum nu a părut a fi bine în
sușită nici in campionat nici în
totdeauna Ia pregătirile loturi
lor reprezentative.

în consensul obișnuit pentru 
pregătirea acestei calificări, în 
liniște- și- calm, dorim tuturor 
sclccționabililor succes deplin 
in pregătirea acestui mare eve
niment fotbalistic, cel mai im
portant din ultimii patru ani.



Divizia 2±L DERBY DE
DINAMO - PENICILINA 3-0 (f)

Ia prima divizie de volei au 
fost programate ieri partidele 
etapei a doua, dominată de 
derbynl feminin Dinamo — Pe
nicilina Iași. Iatâ cîteva infor
mații de la cele 19 partide des
fășurate (două au fost aminate).

FEMININ

DINAMO — PENICILINA 
IAȘI 3—0 (14, 12, 6). Derby iii 
a corespuns din mai multe 
puncte de vedere, dar mai ales 
ca spectacol, oferind publicului 
prezent în sala Dinamo nume
roase faze lungi, de mare an
gajament. Ca desfășurare, jo
cul a fost o cursă de urmărire, 
în care campioanele s-au deta
șat în mai multe rînduri, iar 
ieșencele ap refăcut handicapul, 
ratînd însă, în primele două 
seturi, finalurilc. Succesul di- 
namovistelor în trei seturi s-a 
datorat în principal atacului 
mai percutant, blocajului mai 
eficace și serviciilor dificile e- 
xecutate de majoritatea jucă
toarelor pregătite de Doina Ivă- 
nescu. Echipa ieșeană, care ni 
s-a părut în general mai ro
bustă decît anul trecut, putea 
să obțină mai mult dacă pre
luarea ar fi fost mai sigură și 
dacă ridicătoarele ar fi impri
mat mai multă viteză _ acțiuni
lor spre a evita blocajul înalt 
al adversarelor. Arbitrii Vale
rian Arhire și Octavian Mani- 
țiu (ambii din Brașov) au con
dus excelent echipele: DINA
MO — Alexandrina Constanti- 
nescu. Mariana Ionescu, Victo
ri» Banciu. Emilia Stoian, Irina 
Petculeț, Helga Bogdan (Car
men Puiu); PENICILINA — 
Carolina Hatură. Nadia Sava, 
Mariana Raevschi-Zamfir, Ge
ta Popescu, Ana Chiritescu, 
Aurelia Ichim (Kate Tcacenco, 
Cristina Drăguș, Gabriela Co- 
man). (A. Brebeanu).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — RAPID 3—1 (6, —14, 9, 
7). Joc modest ca nivel tehnic, 
cu greșeli elementare de am
bele părți, marcat de nervozi
tatea feroviarelor, din rîndul 
cărora arbitrii s-au văzut ne- 
voiți să elimine pe Constanta 
Bălășoiu și să interzică antre
norului lor, Davila Plocon, să 
mai conducă echipa. In aceste 
condiții, gazdele au cîștigat 
mai ușor, dar meritat. Bun ar
bitrajul cuplului brașovean Gh. 
Ferariu — C. Manițiu (Șt. Gur
gui, coresp.)

FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE 
ÎN DIVIZIA A LA POPICE
în campionatul Diviziei A la 

popice, sîmbătă și duminică s-a 
disputat etapa a Vl-a, în care 
s-au obținut următoarele rezul
tate :

FEMININ • Petrolul Băicoi
— I,aromei București 2576—2502 
pd (scor individual 4—-2). O 
dispută frumoasă între junioara 
Elena Vasile (P> și Elena Tran
dafir (L), încheiată cu victoria 
primei jucătoare : 458—452, de
altfel cele mai bune rezultate 
ale reuniunii. • Voința Bucu
rești — Voința Constanța 2412— 
2313 (5—1) • Gloria București
— Voința Ploiești 2465—2350 
(1—2) * Voința Galați — Me- 
troni Brașov 2462—2519 (2—4). 
Performera întîlnirii a fost bra- 
șoveanca Elena Bleandă, cu 
453 p d. • Rapid București — 
Olimpia București 2441—2287 
(1—2) • C.S.M. Reșița — Vo
ința Timișoara 2476—2433 (5—1). 
Cele mai bune rezultate le-au 
obținut Maria Stanca — 465 și, 
respectiv, Ildiko Grozăvcscu — 
452. • Voința Tg. Mureș — Re
cord Cluj-Napoca 2514—2359 
(5—1). • Dermagant Tg. Mureș
— Voința Oradea 2357—2387 
<3—3) • Textila Timișoara — Vo
ința Craiova 2332—2396 (2—4).
• Voința Cluj-Napoca —Hidro
tehnica Brașov 2482—2391 (4—2).

MASCULIN • Aurul Baia 
Marc — Voința Tg. Mureș 
5380—5079 (5—1). Echipa cam
pioană a cîștigat detașat o 
partidă în care „veteranul" Gh. 
Vuță, cu 933 p d, a corectat din 
nou recordul arenei. • Petrolul 
Teleajen Ploiești — Rulmentul 
Brașov 5549—5349 (5—1). Cel
mai precis popicar a fost plo
ieșteanul Gh. Silvestru, cu 1009 
p d ! • Unio Satu Mare — Pro
gresul Oradea 4991—4975 (4—2)
• Dacia Ploiești — Rafinorul 
Ploiești 5098—4961 (4—2). • Pe
trolul Băicoi-Cimpina — Con
structorul Galați 5011—4951 
(5—1). • Voința București — 
Gloria București 5162—5134 
(2—4). Primii jucători ai celor

Sportul

CHIMPEX CONSTANȚA —
I.E.F.S.  3—0 (12, 9, 6). Victorie 
clară a gazdelor. Remarcate: 
Mariana Ivanov (Chimpex) și 
Victoria Georgescu (I.E.F.S.), 
Au arbitrat N. Găleșanu (Buc.) 
și D. Delcea (Galați). (P. Ena- 
che, coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.U. GALAȚI 3—2 
(—9, 11. 5, —6. 12). Joc de bun 
•nivel tehnic, spectaculos, in 
care s-au remarcat: Anea 
Gheorghițoiu, Emilia Cernega- 
Mănăilă (Univ.), Florentina Itu 

Victoria Banciu (Dinamo) va depăși blocajul ieșencelor Geta 
Popescu (6) și Ana Chirițescu (10) Foto : Dragoș NEAGU

și Doina Rusu (C.S.U.). Au ar
bitrat bucureștenii C. Ion și 
V. Dumitru. (Șt. Marton, co
resp.).

MARATEX B. MARE — 
VOINȚA BUCUREȘTI 3—0 (8, 
11, 7). Doar setul al doilea a 
fost mai disputat. Victorie u- 
șoară a gazdelor. (V. Săsăranu, 
coresp.).

MASCULIN

C.S.M. DELTA TULCEA — 
DINAMO 1—3 (—13, —8, 9, 
—11). Campionii au fost supe
riori în fazele de finalizare, 
într-un joc de bună factură 
tehnică. S-au remarcat Dumă- 
noiu. Enescu, Tutovan (D) și 
Ispas (Delta). Bun arbitrajul 
cuplului constănțean C. Mușat 
— S. Popescu. (P. Comșa, co
resp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — CON-

două echipe : Păgideanu (V) — 
906 și Marcu (G) — 911. • Me
talul Hunedoara — Olimpia Re
șița 5189—5069 (4—2). Mereu tî- 
nărul Ion Micoroiu continuă să 
fie cel mai precis concurent al 
hunedorenilor — 879 p d. • 
Tehnometal București — Olim
pia București 5191—5288 (1—5). 
Foarte bine a evoluat de la în
vingători Grigore Marin — 943 
p d. • C.F-R. Timișoara — Der
magant Tg. Mureș 4954—4805 
(6—0). • Voința Cluj-Napoca
— Elcctromures Tg. Mureș 
5409—5509 (2—4). * tn meci 
restanță pentru etapa a IV-a : 
Gloria București — Rulmentul 
Brașov 5414—5002 (6—0).

Finalele campionatului republicau dc ciclocros

NOTA 10 CONCURENȚILOR Șl ORGANIZATORILOR
POIANA BRAȘOV, 6 (prin 

telefon). Din punct de vedere 
organizatoric și în egală măsu
ră al valorii tehnice deosebit 
de ridicate a întrecerilor, dis
putele ocazionate de finalele 
campionatului republican de ci- 
clocros, desfășurate duminică în 
frumoasa stațiune de la poalele 
Postăvarului, au constituit o 
adevărată încununare a sezo
nului competițional de ciclism 
’77. Nota 10 organizatorilor a- 
cestui campionat (comisia jude
țeană Brașov, asociația sportivă 
CIBO și F.R. Ciclism) și numai 
cuvinte de laudă pentru toți 
concurenții aliniați la startul ce
lor trei probe din programul a- 
cestei reuniuni. în această plă
cută ambiantă, victoriile finale 
ale lui C. Paraschiv (Olimpia 
București) — la juniori mici, 
C. Nicolae (Voința Ploiești) — 
la juniori mari și N. Savu (Di
namo București) — la seniori, 
noii campioni ai țării la ciclo- 
cros, au fost răsplătite cu vii 
aplauze de cei peste 3 000 de 
spectatori aflați la punctul de 
sosire.

BUN NIVEL:
STRUCTORUL BRAILA 0—3 
(—9, —4, —13). Replică slabă 
dată de localnici, care nu au 
beneficiat de o pregătire adec
vată, datorită absenței antreno
rului C. Bengcanu. (I. Pocol, 
coresp.).

POLITEHNICA TIMISOARA
— UNIVERSITATEA CRAIO
VA 3—0 (12. 8. 6). Oaspeții au 
opus o oarecare rezistență doar 
în primul set, apoi au scăzut- 
treptat. Remarcați: Vinătu și 
Crișan de la învingători. Arbi
tri : V. Dumitru și C. Ion (Buc.) 

C.S.M. SUCEAVA — STEA
UA 0—3 (—5, —1, —7). Victorie 
clară. Remarcați: Macavei, Pop, 
Ionescu (S), Gazda și Sava

(C.S.M.). Arbitri: V. Szakacs 
(B. Mare) și V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca). (I. Mîndrescu, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
RAPID 3-1 (10, —9, 2, 11).

ÎN DIVIZIA A LA
Campionatele republicane de 

baschet au continuat sîmbătă și 
duminică prin întrecerile eta
pei a 6-a la fete și ale etapei 
a 5-a la băieți. Rezultate și 
unele amănunte : .

FEMININ

RAPID — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2—0 : 69—59 (27— 
22) și 73—70 (40—35). Dacă pri
ma partidă a fost relativ anostă 
(ca desfășurare și ca evoluție a 
scorului), a doua a fost, dim
potrivă, dinamică, chiar capti
vantă. După ce a alternat în 
cîteva rînduri, scorul a deve
nit în min. 35 favorabil baschet
balistelor de la Politehnica, la 
o diferență ce le dădea, a- 
proape, certitudinea victoriei : 
64—55. Dar, în numai un mi
nut, feroviarele nu numai că 
au remontat, dar au și preluat 
conducerea — 68—64 — pe
care nu au mai cedat-o pînă la 
sfîrșit ! Explicații ? Pe de o 
parte o suită de greșeli comise 
de foarte tinerele sportive de 
la Politehnica (Filîp. Foteseu, 
Radu, Mareș sînt încă junioare), 
pe de alta experiența rapidis- 
telor, manifestată printr-un 
plus de luciditate la momen
tul oportun.

I.E.F.S.-LIC.  NR. 2 — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2—0 : 75—57 
(39—32) și 75—69 (39—29). Stu
dentele au condus de la cap 
la cap, în ambele partide, dar 
nu s-au desprins clar decît în

în toate cele trei probe, în
vingătorii au fost deciși abia 
pe ultimii metri ai cursei. 
La juniori mici a condus la 
început Gh. Marinescu, care, 
însă, câzînd, a abandonat, ce- 
dînd poziția de lider lui C. Pa
raschiv. Acesta a învins în fi
nal, dar foarte greu. A avut 
în... spate tot timpill un alt tî- 
năr talentat, Gh. Vasiliu (Hi
drotehnica Constanța). Juniorii 
mari nu s-au lăsat nici ei mai 
prejos. La încheierea primului 
tur, în fruntea plutonului se 
afla M. Petrescu (Hidrotehnica 
Constanța), în turul următor 
conducerea a fost preluată de 
către C. Nicolae, dar Petrescu 
nu era dispus să renunțe la lo
cul întîi, astfel că el a atacat 
și s-a instalat din nou în frun
te. în continuare, am asistat 
la un duel de toată frumuse
țea între acești doi tineri ambi
țioși, încheiat cu victoria plo
ieșteanului.

Seniorii, pe parcursul celor 
opt ture (tururi de 3 km), au 
dat si ei o luptă de mare spec
taculozitate. Pe ultimul kilo-

CONFECȚIA BUCUREȘTI (feminin) 
Șl DINAMO BUCUREȘTI (masculin) 

AU ClȘTIGAT „CUPA DE TOAMNA" LA HANDBAL
TG. JIU, 6 (prin lele fon). 

Noua sală de sport din loca
litate a găzduit duminică par
tidele finale ale „Cupei dc 
toamnă" la handbal, competi
ție care și-a desemnat cîștigă- 
toarele după confruntări de bun 
nivel tehnic. Peste 1000 de 
spectatori au asistat la meciu
rile în care s-au intîlnit Con
fecția București — Progresul 
București (feminin) și Dinamo 
București — Politehnica Timi
șoara (masculin).

în primul meci, handbalis
tele de la Confecția și-au men
ținut aproape pe întreaga du
rată a celor două reprize un 
avans consistent. Ele au început 
partida dornice să obțină 
încă din start un număr sufi
cient de puncte care să le asi
gure victoria, ceea ce au și reu
șit. Elevele prof. Pompiliu Si- 
mion au avut in Virginia Con- 
stantinescu o realizatoare de 
prima mină, pătrunderile în 
mare viteză ale acestei talen
tate jucătoare producînd, ade
seori, derută în formația adver
să. La rîndul lor, handbalistele 
de la Progresul (antrenor Silviu 
Bădău), deși conduse la pauză 
cu 4 goluri, au folosit eficient 
contraatacul. La un moment 
dat, ele s-au apropiat de Con
fecția la 2 puncte, diferență 
cu care s-a și încheiat jocul. 
Rezultat final : Confecția — 
Progresul 16—14 (9—5). Au ju
cat formațiile : CONFECȚIA :

BASCHET, DOAR
cea de sîmbătă. La Olimpia, in
disponibilitatea a patru jucă
toare de bază (Tomescu, Tănă- 
seseu, Iatan, Secară) nu a per
mis o evoluție Ia nivelul nor
mal.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 2—0 : 97—74 (41—45) și 
89—77 (45—32). Cu excepția pri
mei reprize a meciului de sîm
bătă (cînd oaspetele au sur
prins prin contraatacuri), între
cerea a fost dominată de stu
dente, un aport deosebit adueîn- 
du-1 Bolovan. Coșgetere : Merca 
14+16, Bolovan 26+13 de la 
„U“, respectiv Leabu 20+12, 
Bradu 24+20. (M. RADU, co
resp).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — MOBILA SATU MARE 
2—0 : 80—75 (39—15) și 100—74 
(44—49). întîlniri echilibrate 
pînă spre final, cînd studentele 
s-au desprins în ciștigătoare. 
Coșgetere : Casctti 18+16,
Czmor 11+15 de la gazde, res
pectiv Villanyi 30+36. Gross 
17+24. (P. ARCAN, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — VOINȚA 
BRAȘOV 0—2 : 65—83 (33—41) 
și 57—83 (23—44). Victorii clare 
ale brașovencelor, din rîndul că
rora s-a remarcat Petrie 
28+22. De la gazde, Șancu 
20+24. (T. SIRIOPOL. coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C. S. 
ȘC. PLOIEȘTI 2—0: 123—70
(67—36) și 108—77 (57—39). Sco
rurile fac inutile comentariile. 
Coșgetere : Boca 18+25, Varga 

metru al cursei, conducerea a 
avut-o E. Imbuzan (Voința 
București), talonat îndeaproape 
de N. Savu și V. Marin (am
bii de la Dinamo). Făcînd o 
bună cursă tactică, N. Savu a 
atacat și a cîștigat pe ultima 
parte a traseului.

CLASAMENTE — juniori 
miel (3 ture — 37 concurenți): 
1. C. Paraschiv (Olimpia Bue.) 
24.-25, 2. Gh. Vasiliu (Hidroteh
nica Constanța) la 4 secunde, 3. 
A. Mincu (Voința Ploiești) la 
43 sec. ; juniori mari (5 ture 
— 27 concurenți) : 1. C. Nico
lae (Voința Ploiești) 37:31, 2. 
M. Petrescu (Hidrotehnica Con
stanța) la 26 sec., 3. B. Gabor 
(Mureșul Tg. Mureș) la 2:04 
min. ; seniori (8 ture — 28 con- 
curenți) : 1. N. Savu (Dinamo 
Buc.) 57:52, 2. V. Marin (Di
namo Buc.) la 5 sec., 3. E. Im
buzan (Voința Buc.) la 9 sec.,
4. M- Dragne (Dinamo Buc.) la 
30 sec., 5. T. Drăgan (Olimpia 
Buc.) la 1:15.

Gheorghe ȘTEFANESCU 

Berbece, Culian —• Virginia 
Constantinescu (9), Crișu (2), Ne
gru (1) Georgeta Constantinescu 
(1), Serediuc (2), Ciocănău (1), 
Iovan, Vasile, Gheorghe si Milu. 
PROGRESUL : Velicu, Fieiu — 
Ștefan (2), Florea, Manta (2), 
Popa (5), Bănuță, Ganca, A- 
chim, Constantin (2), Ilarghel 
(1) și Biro (2). Au arbitrat Teo
dor Curelea și Ion Păuncscu 
(București).

La masculin a învins Dinamo 
București, după un meci în care 
bucureștenii au fost mai inci
sivi in atac, mai atenți în a- 
părare și la recuperări, folo
sind contraatacul ori de cite ori 
timișorenii au rămas descope- 
riți în defensivă. Andreejcu a 
fost un eficace realizator. Stu
denții timișoreni s-au ridicat 
totuși la înălțimea partenerilor 
de joc. avînd în Fehcr pe cel 
mai bun jucător. Scor final : 
Dinamo București — Politehni
ca Timișoara 21—18 (9—7). Au 
jucat formațiile : DINAMO : 
Nesovici, Cristea — Ștef (3), 
Szemesi (3), Andreescu (4), Co- 
vaciu, Matei (3), Cosma (7), 
Paizan, Becicheri. Oprea (D. 
POLITEHNICA : Popa, Mihăilă 
— Oprescu, Fehcr (5). Diliță, 
Funk, Voicu (3), Cristianu (5), 
Țimpu (1), Gunesch (3). Mano- 
lache și Suket (1). Au arbitrat 
C. Căpățină și Tr. Ene (Buzău).

Ion GAVRILESCU

DOUĂ „REMIZE"!
16 I 18 de la Crișul, respectiv 
C'uțov 94-26. (I. GHIȘA, co
resp.).

MASCULIN
I.E.F.S.-LIC. NR. 2 — RAPID 

1—1 : 67—63 (31—36) și 64—89 
(29—50). în primul meci, talen- 
tații baschetbaliști de la I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2 au obținut o meritată 
victorie. Ei au abordat partida 
cu încredere, nu s-au lăsat in
timidați de experimentații lor 
adversari, înscriindu-și astfel în 
palmares un succes puțin scon
tat. De partea cealaltă, fero
viarii, prea siguri de ei, au co
mis greșeli inadmisibile și, stă- 
pîniți de nervi, au cedat. în a 
doua partidă. Rapid nu a mai 
comis greșeala din prima con
fruntare și jucînd cu toată se
riozitatea și-a adjudecat vic
toria la un scor categoric. Cei 
mai buni : Ermurache, Gheor
ghe, Petrol, Marinache, respec
tiv Bulancea, Baciu și Vinlilă.

DINAMO BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA IAȘI 2—0 : 
120—73 (60—48) și 108—69 (40— 
36). Bucureștenii au evoluat si
guri pe ei. Deși întrecuți, ieșe
nii au lăsat o bună impresie, 
prin jocul lor curajos. în vi
teză. S-au remarcat David, 
Fluturaș și Niculescu, respec
tiv Boișleanu, Scutaru și Moi- 
scscu.

DINAMO ORADEA — FA
RUL CONSTANTA 1—1 : 80—69 
(38—40) și 74—78 (35—39). Re
zultate echitabile, la capătul u- 
nor partide echilibrate și spec
taculoase. Coșgeteri : Szep
18+21, Weber 22+10 de la Di
namo, respectiv Spînu 28+32, 
Pașca 18+30 (G. ILIE, coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — I.C.E.D. 2—0 : 106—93 
(54—41) și 100—93 (56—49). Re
plica peste așteptări dată de 
I.C.E.D. a generat jocuri atrac
tive, oaspeții remareîndu-se prin 
acțiuni poziționale, care au sto
pat deseori ritmul rapid impus 
de studenți. Contribuții deose
bite au adus Roman (cel mai 
bun de pe teren) și Voicu. ul
timul constituind o surpriză plă
cută. Coșgeteri : Barna 20+26, 
Roman 14+31, Schuller 13+16 
de la „U“, respectiv Grădis- 
teanu 19+22, Molnar 18+18, 
Voicu 19+18. (R. MH1CEA,
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — C.S.U. BRAȘOV 2—0 : 
87—81 (44—39) și 97—92 (47—47). 
întîlniri viu disputate, cîștigate 
pe merit de timișoreni. Coșge
teri : Zgriban 20+20. Mănăilă 
22+19. Mînzat 15+29 de la 
gazde, respectiv Irimie 17+16, 
Heghiesi 26+18, Moraru 16+14. 
(A. PETRE, coresp.).

C.S.U. SIBIU — STEAUA 
0—2 : 76—99 (44—44) și 71—97 
(39—59). O repriză din patru a 
rezistat tînăra formație sibiană 
în fața unei partenere de joc 
evident mai valoroasă. (I. IO
NESCU, coresp.).



Penultima etapă a Divi/ici de lupte grcco-romanc NOII CAMPIONI [juniori] DE GIMNASTICĂ
DINAMOVIȘTII S-AU IMPUS MAI GREU

DECIT ERA
Sîmbătă și duminică s-au 

disputat întrecerile penultimei 
etape a Diviziei de lupte greco- 
romane (seria a Il-a). Organi
zate de clubul Rapid București, 
turneele individuale din cadrul 
Diviziei au fost găzduite de sala 
de lupte a clubului Dinamo 
(!) din Capitală, bază sportivă 
foarte bună pentru antrena
mente, dar improprie pentru o 
competiție de acest nivel. Cei 
aproape 100 de participanți (nu
mai concurenții celor 6 echipe 
au fost îiț număr de 60), antre
nori, arbitri, ca și un număr 
apreciabil de spectatori au fost 
obligați să reziste multe ore în- 
tr-o sală insuficient aerisită și 
neîncăpătoare pentru o aseme
nea competiție. Cu atît mai 
mult ne surprinde hotărîrea 
clubului organizator (Rapid) de 
a închiria sala Dinamo cînd, 
din cite cunoaștem, Giuleștiul 
are o sală corespunzătoare pen
tru organizarea de concursuri, 

întrecerile sportivilor din cea 
mai bună serie, care cuprinde 
formațiile Dinamo, Aluminiu 
Slatina, Rapid, C.S.U. Pitești, 
Steagul roșu Brașov și C.S.M. 
Reșița, au fost interesante, fru
moase, evidențiind și cu acest 
prilej faptul că luptele greco- 
romane din țara noastră au o 
largă bază de masă.

Cum era de așteptat, multipla 
campioană a țării, Dinamo —

DE AȘTEPTAT
chiar dacă nu a beneficiat de 
aportul unora dintre titularii săi 
— a dominat concursul, acumu- 
lind cel mai mare număr de 
puncte. Formația clubului din 
șos. Ștefan cel Mare a primit 
însă o replică dîrză din partea 
echipelor Aluminiu Slatina (cîș- 
tigătoare la trei categorii). Ra
pid și Steagul roșu Brașov. 
Mulți dintre componenții aces
tor echipe s-au dovedit foarte 
bine pregătiți și în progres 
față de întrecerile anterioare. 
Divizia a oferit posibilitatea de 
afirmare unor tineri care se 
pregătesc cu conștiinciozitate, 
cum sînt V. Rusu (Reșița), P. 
Păun, C. Cojocaru, Gh. Minea 
(Rapid), I. Răduțescu (Slatina).

Iată cîștigătorii, în ordinea 
celor zece categorii : C. Scutu- 
rici (Dinamo), Gh. Toader (Stea
gul roșu Brașov), N. Mares (A- 
luminiu Slatina), D. Aiacoboaie 
(Rapid), I. Păun (Dinamo), Gh. 
Ciobotaru (Dinamo), Al. Popa 
(Dinamo), Gh. Panaite (Slatina), 
P. Dicu (Dinamo) și N. Man
dea (Slatina).

Clasamentul pe echipe (în a- 
ceastă etapă) se prezintă astfel: 
1. Dinamo (52 p), 2. Aluminiu 
Slatina (41 p), 3. Rapid (39 p),
4. Steagul roșu Brașov (32 p),
5. C.S.M. Reșița (29 p), 6.
C.S.U. Pitești (17 p).

Mihai TRANCĂ

Timp de două zile, Sala spor
turilor din Cluj-Napoca a găz
duit finalele campionatelor re
publicane de gimnastică pentru 
juniori și junioare, la catego
riile superioare de clasificare. 
Aceste finale au constituit un 
amplu și serios examen pentru 
sportive, sportivi și antrenori 
deopotrivă, menit să ofere nu 
numai un bilanț al anului com- 
petițional care se încheie, ci 
și perspectiva pentru etapa ce 
urmează, decisivă în vederea 
viitoarelor competiții de anver
gură în care va fi angajată 
gimnastica românească. Evi
dent, în fruntea clasamentelor 
s-au situat acele cluburi sau 
asociații sportive care tratează 
cu toată seriozitatea munca de 
pregătire a sportivilor, care fo
losesc cu toată priceperea mij
loacele de care dispun pentru 
a-și organiza bine activitatea. 
Pentru astăzi, principalele re
zultate tehnice, asupra proble
melor de fond ale acestor fi
nale urmînd șă revenim în 
numerele viitoare.

Rezultate tehnice: feminin: 
cat. a Ii-a — echipe : 1. SPORT 
CLUB BACĂU (antrenori: Ma
rina și Mircea Bibire) 145,375 
p, 2. C.S.M. Baia Mare 144, 
025 p, 3. C.S.Ș. Sibiu 140,875 p; 
individual compus: Daniela 
Brindescu (C.S.M. Baia Mare) 
37,125 p. Lucia Negrea (C.S. 
Bacău) și Rodica Dunca (C.S.M. 
Baia Mare) 36,90 p; cat. I; Mi
rele Oancea (Ldc. de gimnasti
că municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej) 37,30 p, Eniko Feher 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 37,05 p,

Carmen Nicolae (Petrolul Plo
iești) 36,60 p; cat. maestre: in
dividual compus : DUMITRIȚA 
TURNER (Lie. mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 37,10 p. Irina Murvai 
(C.S.M. Baia Mare) 36,60 p, 
Constanța Ciocănel (Farul Con
stanța) 36,50, Amalia Cimpan 
(C.S.M. Baia Mare) 35,95 p, So
rina Ștefan (C.S.Ș. nr. 2 Buc.) 
35,85 p. Luminița Milea (Lie. 
Gh. Gheorghiu-Dej) 35,25 p; 
pe aparate, sărituri — Turner 
18,975, Ciocănel 18,55, Mirela 
Costache (Lie. nr. 2 Buc.) 
17,85; paralele — Ciocănel 18,70, 
Turner 18,65, Ștefan 18,35; bîr- 
nă — Cimpan 18,35, Ciocănel 
18,10. Turner 18,05; sol — Tur
ner 19,00, Murvai 18,80, Ște
fan 18,55; Masculin: cat. a Il-a 
— echipe : 1. C.S.Ș. LUGOJ 
(antrenori : Franz Belcsak și 
Aurel Munteanu) 209,59 p. 2. 
C.S.S. nr. 2 Buc. 208,39 p. 3. 
Liceul nr. 4 Timișoara 173,56 p;

individual compus: Iulian Ola— 
riu (C.S.Ș. Lugoj) 54,15 p, Emi- 
lian Nicula (C.S.Ș. București) 
53,97 p. Gabriel Alexe (C.S.Ș.
nr. 2 Buc.) 53,60 p: cat. I : Dă- 
nuț Nemeth (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) 53 45 p, Octavian Ionașiu 
(C.S.Ș. Lugoj) 52,60 p, Adrian 
Molucca (C.S.Ș. Sibiu) 52,15 p; 
cat. maeștri: individual com
pus — AURELIAN GEORGES
CU (Liceul nr. 2 Buc.) 55.90 p, 
Mircea Apolzan (C.S.Ș. Sibiu) 
53,85 p. Ferenc Zenaki (C.S.Ș. 
Steaua) 53,15; pe aparate: sol 
— Georgescu 9,60, Jenaki 9,00, 
Apolzan 8,90 ; cal — Jenaki 
9,05, Georgescu 9,00, Apolzan 
8,95; inele — Georgescu 9,40, 
Apolzan 9,00, Jenaki 8,90 ; să
rituri — Georgescu 9,40, Apolzan 
9,20, Jenaki 9,00; paralele — 
Georgescu 9,25, Jenaki 8,65. 
Apolzan 8,60; bară — Apolzan 
9,30, Georgescu 9,25, Jenaki 
8,55.

„SCHIMBUL DE GENERAȚII" 
NU E POSIBIL FĂRĂ

OFENSIVA TINERILOR BOXERI1
• „Noul val" este deocamdată o... undă • Ion Popa : „Despre 
mulți campioni de juniori ai anilor trecuți n-am mai auzit nimic..."
• In primul an la seniori, Dragomir llie ți Gheorghe Simian —

valori de mare perspectivă

In concursul internațional

de scrimă

de la „Floreasca 11“

ECHIPELE 
STEAUA - 

ÎNVINGĂTOARE 
PE TOATĂ 

LINIA...
Concursul internațional 

spadă și sabie, desfășurat 
sala Floreasca II cu participa
rea echipelor Steaua și a selec
ționatelor Armatei Italiene, a 
dat cîștig de cauză, la ambele 
probe, scrimerilor bucureșteni, 
mai omogeni și mult mai deciși 
în frazele din finalul asalturilor.

La spadă, formația Steaua B 
a dispus de Selecționata Arma
tei Italiene cu 10—6, într-un 
meci care se anunța foarte echi
librat și în care evolua cunoscu
tul campion olimpic Dai Zotto, 
specialist, însă, în floretă. Chiar 
și așa, Dai Zotto a realizat două 
aplaudate victorii. în schimb 
coechipierii săi, cu excepția lui 
Pezza (care a cîștigat 3 asalturi) 
s-au comportat sub așteptări, 
Cerofolini obținînd o singură 
victorie, iar Serena nici una. E- 
chipa secundă a clubului nos
tru campion a punctat prin I. 
Popa, Doboș și Kerekes (de cite 
3 ori) și prin C. Nicolae. în cel 
de-al doilea meci de spadă, 
Steaua A a întrecut și mai ca
tegoric formația Armatei Italie
ne, cu 9—0 (Zidaru, Iorgu, Bără
gan cite 3 victorii).

La sabie. Steaua B a dispus

de 
in

Pe planșă, I. Popa (in dreapta) și Pezza, intr-un asalt de mare 
spectacol Foto : V. BAGEAC

greu de Selecționata Armatei 
Italiene, cu 9—7. Și în acest caz, 
la oaspeți singurii care s-au 
prezentat la o valoare accepta
bilă au fost Montana și Podda, 
cu cite 3 victorii, în timp ce 
Bulgherini a obținut o victorie.

Prima formație a Stelei a în
trecut, în fine, „4“-uI Armatei

Italiene cu 9—5. Nica a fost — 
ca și în turneul individual — 
foarte activ, realizînd 4 victo
rii, Oancea și Mustață cite 2 
victorii, iar C. Marin una. Pen
tru oaspeți au punctat Podda 
(3) și Montano (2).

T. STAMA

în campionatul de hochei,

STEAUA A ÎNVINS LA SCOR
Patinoarul artificial „23 Au

gust" din Capitală găzduiește 
de ieri întîlnirile din tururile 
3 și 4 din cadrul primei gru
pe a campionatului național 
de hochei.

Aseară, în meciul inaugural, 
s-au întîinit formațiile Steaua 
și Sport Club M. Ciuc. Dife
rența de valoare dintre cele 
două echipe s-a conturat re-

pede, încă de Ia începutul 
partidei. în min. 8 bucu- 
reștenii conduceau eu 3—0, 
scor realizat pe fondul unei 
dominări teritoriale categori
ce. Apoi, oaspeții au redus 
din handicap și au rezistat, 

la 
în 
au 
în 
au

CELE MAI FRUMOASE EXCURSII ALE ANULUI 1977 
...SÎNT PRIMELE EXCURSII DIN ANUL 1978 I

68,

Filialeie I.T.H.R. din Bd.
35, Bd. Republicii nr. 4 și 
așteaptă.

Sînteți invitații
TREPRINDERII DE
RISM, HOTELURI $1 
RESTAURANTE BUCU
REȘTI LA PETRECEREA 

REVELIONULUI '78 
Pentru dv. au fost pregătite 

43 programe
ATRACTIVE 
INSTRUCTIVE 
DE NEUITAT

IN- 
TU-

dar cu mari eforturi, pînă 
sfîrșitul primei reprize, 
treimea a doua campionii 
accelerat ritmul de joc și 
mai puțin de 3 minute 
înscris de patru ori, la capă
tul unor acțiuni într-adevăr 
frumoase, dar facilitate de 
greșelile din apărare și de 
replica foarte palidă a parte
nerilor lor. Steaua domină în 
continuare, mărindu-și avanta
jul și rotunjindu-și golavera- 

repriză bucu- 
mai forțat și 

un aspect ceva

jul. în ultima 
reștenii n-au 
partida a avut 
mai echilibrat.

Scor final: 
6—1, 2—0) în 
nătorilor titlului. Au marcat : 
Nistor (3), Olenici (2), Gheor
ghiu, Ilălăucă, Varga, Herghe
legiu, Ioniță, Justinian, 
pectiv Șandor, Petres.

11—2 (3—1,
favoarea deți-

res-

LA MULȚI ANI I

nr. 4, Bd. N. Bălcescu
Cal. Griviței nr. 140

(929) |

nr. 
vă

Au arbitrat FI. Gubernu la 
centru, ajutat de C. Sgîncă și 
Șt. Enciu.

Astăzi, de la ora 18, are loc 
întîlnirea
M. Ciuc.

Dinamo S. C.

Valeriu CHiOSE

Printre cei 120 de partici
pant! la turneul final al cam
pionatelor naționale de box 
s-au aflat și mulți tineri. o 
parte dintre ei campioni de ju
niori cu numai unul, doi sau 
trei ani în urmă. Faptul acesta 
i-a determinat pe specialiști să 
vorbească despre „schimbul de 
generații". într-adevăr, la aceas
tă ediție a finalelor asaltul ti
neretului a fost parcă mai vi
guros decit la edițiile trecute. 
Faptul rre-a determinat să com
parăm listele campionilor de 
juniori din ultimii trei ani cu 
tabelul participanților la turneul 
final al seniorilor, pentru a ve
dea în ce măsură „eșalonul spe
ranțelor" reușește să promoveze 
în prim-planul activității noas
tre pugilistice. Simpla confrun
tare de nume ne-a dus la ur
mătoarea concluzie de ordin 
statistic : dintre cei 72 de cam
pioni de juniori (mari și mici) 
ai ultimilor trei ani au reușit 
să se califice in turneul final al 
seniorilor din 1977 numai 16. Să 
vedem, în continuare, care a 
fost potențialul valoric al aces
tor 16 campioni de juniori : 1 
campion (Dragomir Die), 5 fi- 
naliști (Teofil Ghinea, Dumitru 
Cipere, Gheorghe Simion. Va
lentin Szilagy, Georgică Donici) 
și 10... simpli participanți, cu 
merite mai multe (Ionel Mircea, 
Carol Hajnal, Gheorghe Bacriș) 
sau mai puține (Constantin Tis- 
mănaru, . Gheorghe Oțelea. Ale
xandru Podgoreanu, Dumitru 
Văleanu, Valentin Vrinceanu, 
Nicolae Grigore și Gică Axente).

Iată, deci, performanțele ce
lor 16 foști campioni de juniori 
participanți la turneul final al 
seniorilor din acest an. Dacă 
admitem că simpla calificare în 
finalele campionatului seniorilor 
reprezintă pentru juniori un a- 
devărat salt calitativ, ne între
băm pe de altă parte : ce se m- 
tîmplă cu colegii de generație ai 
celor 16 de mai sus, care nu au 
reușit să se afirme printre se
niori 2 Bineînțeles, nu ne refe
rim la juniorii mici de anul 
trecut și nici nu ne așteptam

ca toți campionii tinerelor gene
rații să devină pește noapte și 
campioni ai seniorilor. Dar nu
mai 16 din multe zeci, trebuie 
să recunoaștem, sînt prea pu
țini ! Deci, ce se întâmplă cu 
ceilalți campioni de juniori ? 
Am adresat întrebarea antreno
rului federal Ton Popa și arbi
trului Petre Epureanu, doi teh
nicieni care „au sub ochi" a 
vastă arie a activității pugilis— 
lice de la noi. Din răspunsurile 
lor am aflat că mulți juniori 
intră în vederile selecționerilor, 
că sînt invitați la tabere de 
pregătire, că evoluția lor e ur
mărită de federația de speciali
tate. Totodată, am aflat, însă, 
că mulți campioni de juniori... 
s-au pierdut in anonimat. Iată 
doar cîteva exemple : J. Pleșa 
și D. Truță (București), I. Gir— 
leanu (Focșani), A. Popa (Cluj- 
Napoca), N. Constantin (Vidra) 
— oampioni de juniori mici în 
1974 ; Gh. Lazăr (Constanța), M. 
Neacșu (București), Gh. Barah 
(Galați) — campioni de juniori 
mari în 1974 ; C. Curcan <Tîr- 
goviște), M. Ciontu (Tr. Seve
rin) — campioni de juniori
mici în 1975 ; I. Gruescu (Bucu
rești) — campion de juniori
mici în 1976. Despre aceștia și 
despre alții, specialiștii noștri 
nu _ mai știu aproape nimic. 
Iată, deci, talente irosite, spor
tivi care ar fi meritat mai mul
tă atenție din partea cluburilor 
și asociațiilor sportive care 
le-au călăuzit primii pași in 
ring.

Revenind la ideea „schimbu
lui de generații" care se petrece 
la ora actuală în boxul româ
nesc constatăm, după această 
privire generală asupra dru
mului parcurs de juniori. că 
ofensiva „speranțelor" nu a fost 
chiar atît de puternică. O aș
teptăm mai viguroasă, mai con
vingătoare, cu atît mai mult cu 
cit ne apropiem de campiona
tele europene de tineret «Du
blin, 1978) și de campionatele 
mondiale de tineret (București, 
1979).

Petre HENȚ j

O/N TOATE SPORTUR/LE
BOX FEDERATIA DE SPECIALITATE

o decis ca în acest an compe
tiția ,,Criteriul tineretului" sâ se 
dispute pe categorii de vîrstâ, în 
două orașe. Astfel, începi nd de 
marți, în Sala sporturilor din lași 
vor începe întrecerile tinerii pugi- 
liști nășeați în anul 1959, urmînd ca 
„seria a doua" a participanților la 
„Criteriu", boxeri nâscuți în anii 
1960 și 1961, sâ se întîlneascâ între 
21 și 27 noiembrie, la Timișoara.

Deci, în această săptâmînâ, iubi
torii sportului cu mânuși din lași 
vor avea prilejul sâ urmărească în
trecerile „speranțelor" noastre pu- 
gilistice în vîrstâ de 18 ani. La edi
ția ieșeană a „Criteriului tineretului" 
s-au înscris peste o sută de bo
xeri.

Metalul ; schif 8 + 1 — C.S.Ș. 
nr. 1 • juniori : simplu — Dra- 
goș Voicu (Dinamo) ; 2 vîsle — 
Din am o (Giurescu, Candet) ; 2 f.c. 
— C.S.Ș. nr. 1 (M. Bataragă, D. 
Bataragă) ; 2 + 1 — C.S.Ș. nr. 1 
(Chivu, Bogorin) ; 4 f.c. — C.S.Ș. 
nr. 1 ; schif 8 + 1 — Dinamo ; 
senioare : simplu — Elena Chi
ri țoi u (Metalul) ; 2 v — C.S.Ș.
nr. 1 (Ionașcu, Mihăescu) ; 
2 f.c. — Voința (Romașcu, Mi
hai) ; 4 + 1 vîsle — Voința ;
4 +1 rame — Metalul ; schif
8 + 1 — Metalul.

CANOTAI ULTIMUL CONCURSV-rtHVIMJ din acest sezon s_a 
desfășurat pe lacul Herăstrău, 
sub genericul „Daciadei*. între
cerea, care a reunit la start vîs- 
lași și rameri din toate secțiile 
nautice din Capitală, a desemnat 
următorii campioni ai municipiu
lui București : junioare : schif 
simplu — Maria Grigoraș (Di
namo) ; 2 vîsle — Dinamo (Bo
țea. Pi-eptea) ; 2 f.c. — C.S.Ș.
nr. 1 (Sitaru, Molisz) ; 4 + 1
vîsle — Metalul ; 4 + 1 rame —

RIIARV Rezultate din „cupaKUvJDY F.R.R.’*. R> c> Grivița Ro_ 
șie — Sportul studențesc 16—6 (6—0), 
Rapid — Dinamo 15—0 (6—0), Olim
pia - Farul 19-16 (6-13), C.S.M. 
Suceava — Minerul Gura Humorului
13-9 (6-6), T.C. Ind. Constanța —
Steaua 3-16(0-13), C.S.M. Sibiu - 
Universitatea Timișoara 6—6 (3—3),
Rulmentul Bîrlad — Politehnica lași 
0-3 (0-0).

Sportul Pag a 7-a



„TROFEUL CARPATI- LA HANDBAL FEMININ 
A REVENIT REPREZENTATIVEI IUGOSLAVIEI 

Selecționatele țării noastre pe locurile II și III

A 60-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste Lin Octombrie

52 Df MILIOANE DE PRACTICAȘI
BACAU, 6, (prin talefon). în Sala sporturilor din localitate s-au în

cheiat duminica, scara întrecerile celei dc a 16-a ediții a „Trofeu
lui C'arpați" la handbal masculin. Ultimele partide au confirmat 
pronosticurile, victoria finală revenind selecționatei Iugoslaviei, 
care de-a lungul întregii dispute a cedat un singur punct, în me
ciul cu reprezentativa dc tineret a țării noastre, revelația compe
tiției.

România tineret — Bulgaria 
17—15. Junioarele noastre își în
cheie promițătoarea lor evolu
ție din „Trofeul Carpați" cu o 
prestigioasă victorie, mai clară 
decît o arată scorul final. Au 
marcat : Răducu 6, Weber 4, 
Torok 2, Janesch 1, A vădanei 1, 
Mălai 1, Fejer 1, Ignat 1 —
România tineret ; Peșeva 6, Rai- 
șeva 4, Kasakova 2, Savalinova 
2, Gcorgieva 1 — Bulgaria. Au 
condus L. Kiss și J. Papp — 
Ungaria.

Iugoslavia — Norvegia 14—12. 
Excepționala putere de luptă 
a norvegiencelor a" pus mari 
probleme echipei Iugoslaviei, 
care pînă în min. 43 (scor : 12— 
12) nu avea asigurată, victoria 
în această partidă și, implicit, 
în turneu. Au marcat : Slavici 
8, Lcpoglavec 2, Iljes 2, Ognea- 
novici 1, Kitici 1 — Iugoslavia ; 
Liberg 4, Brcwiack 3, Andersen
2, Dyrdal 2, Faye 1 — Norvegia. 
Au condus Gh. Lungu și VI. 
Cojoearu — România.

România — U.R.S.S. 14—11. 
Victorie meritată, obținută l-a 
capătul unui meci extrem de 
echilibrat, în care invingătoarea 
s-a decis în ultimele minute : 
min. 48 12—11, min. 49 13—11, 
min. 50 14—11 ! Au marcat : Sos
5. Iacob 2, Boși 2, Miklos 2, 
Hobincu 2, Cojocărița 1 —
România ; Cesaitiie 3, Savkina
3, Podogova 2. Avram 1. Sagi
tova 1, Irseenko 1 — U.R.S.S. 
Au condus C. Bansen și M. 
Ilubner — R.DG.

TELEX • TELEX
ATLETISM a Pe stadionul 

„V. I. Lenin“ din capitala U.R.S.S. 
s-a încheiat cursa Leningrad — 
Moscova, desfășurată în cinstea 
celei de a 60-a aniversări a Ma
rii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Dintre cei 19 atleți care 
au terminat întrecerea, ce a mă
surat 725 km parcurși în 21 eta
pe. cel mai vîrstnic a fost 
Dmitri Katanțev (52 ani), iar cel 
mai tînăr Andrei Kotov (22 ani). 
Sportivii au adus la Moscova o 
făclie simbolică, aprinsă la bor
dul legendarului crucișător „Au
rora**.ȘAH • Boris Spasski a sosit la 
Belgrad, în vederea finalei tur
neului candidaților la titlul mon
dial. pe care o va susține cu 
Viktor Korclnoi, incepînd. de la 
15 noiembrie.

RUGBY • La Agcn, meciul 
dintre echipa Noii Zeelande și 
o selecționată franceză s-a în
cheiat cu 34—12 (11—12) În favoa
rea oaspeților.

TENIS a Chris Evert a cîștigat 
„Turneul campioanelor'*, la Ran
cho Mirage (California). învin- 
gînd-o în finală pe Billie Jean 
King cu 6— 2, 6—2. a semifinale 
la Kdln: Borg — Taroczi 6—2, 
6—3; Flbak—Moltram C—0, 3—6, 
6—4.

Iată o succintă trecere în re
vistă a partidelor disputate sim- 
bătă după-amiază, în penultima 
zi a competiției.

U.R.S.S. — România tineret 
21—13. Ceea ce era de așteptat, 
s-a întîmplat : tînăra și lipsita 
de experiență formație a Româ
niei a „căzut" în partida de 
sîmbătă, mai ales psihic. La
^\\\\\\\\\\\\\\^

Rezultate tehnice, StMBĂTA : 
U.R.S.S. — România tineret 24—13 
(10—15), Norvegia — Bulgaria 
15—15 (9—5), Iugoslavia — Roma
nia 19—13 (8—6) ; duminica :
Bulgaria — România tineret 
15—17 (10—9), Iugoslavia — Nor
vegia 14—12(6—5), România — 
U.R.S.S. 14—11 (5—7).

CLASAMENT FINAL

,C^\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

1. Iugoslavia S 4 1 0 89-68 9
2. România 5 4 0 1 78-63 8
3. România tineret 5 2 1 2 72-87 5
4. U.R.S.S. 5 1 1 3 76-76 3
5. Bulgaria 5 1 1 3 76-90 3
6. Norvegia 5 0 2 3 60-67 2

3—2 (min. 5) pentru adversare, 
Torok a ratat o aruncare de 
la 7 metri și junioarele noastre 
nu s-au mai regăsit, permițînd 
handbalistelor sovietice, aflate 
în zi excelentă, să se de
tașeze. Au marcat : Cesai
tite 9, Irseenko 4, Avram 
3, Sagitova 2, Mazekaitc 2, Se- 
lepova 1, Garșvinskaite 1. Po
dogova 1, Pritulenko 1 —
U.R.S.S. ; Avâdanei 4, Mălai 4, 
Weber 2, Janesch 1, Torok 1, 
Răducu 1 — România. Neînchi
puit de slab arbitrajul cuplului 
G. Bansen și M. Ilubner — 
R.D.G.

ÎNCHEIEREA vizitei 
DELEGAȚIEI SPORTIVE IUGOSLAVE

Sîmbătă dimineața, tovarășul 
Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, a primit 
pe Trpe Jakovleski, președintele 
Uniunii Federațiilor de Cultură 
Fizică din Iugoslavia, conducă
torul delegației acestei organi
zații, care a făcut o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea relațiilor dintre organi
zațiile sportive,, din România și 
Iugoslavia.

La întîlnire a participat ge- 
neral-lt. Marin Dragnea, preșe
dintele Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport.

în timpul șederii în tara 
noastră, delegația Uniunii Fede
rațiilor de Cultură Fizică din

Norvegia — Bulgaria 15—15. 
O gravă greșeală a antreno
rului Kyvag a făcut ca dintr-o 
certă victorie a echipei norve
giene, întîlnirea să se termine 
la egalitate. Cînd conducea cu 
13—7, Kyvag a făcut o suită 
de schimbări neinspirate, care 
au scăzut potențialul echipei 
creînd adversarelor un teren 
favorabil revenirii, pe care a- 
cestea l-au speculat prompt. Au 
înscris : Liber» 4, Eriksen 3, 
Bech 2, V. Andersen 2, B. An
dersen 2, Faye 1, Sannes 1 — 
Norvegia ; Savalinova 5, Kasa
kova 2, Vasilieva 2, Tonceva 2, 
Vateva 2, Petrova 1, Gcorgie
va 1 — Bulgaria. Au arbitrat : 
D. Purică și V. Erhan — 
România.

Iugoslavia — România 19—13. 
Evidentă diferență de clasă 
între cele două combatante, 
exprimată atît în scorul final, 
cît — mai ales — în desfășura
rea partidei. Handicapate tactic 
și tehnic, handbalistele noastre, 
după ce Șoș a ratat două a- 
runcări de la 7 metri, s-au e- 
nervat și au jucat mai tare, 
ceea ce a dus la accidentarea 
lui Stanoevici. Iljes și Ghiz- 
dici, prima nemaiputind relua 
jocul. Evoluției foarte bune n 
iugoslavelor,. handbalistele noas
tre nu i-au putut opune nimic 
eficient. O înghesuială perpe
tuă în atac, o apărare care a 
lăsat mereu spații mari, fie pe 
centru, fie pe extremă, iată 
principalele carențe ale repre
zentativei noastre. Au marcat : 
Slavici 7, Galo 6, Kitici 3, Ujes
2. Leutar 1 — Iugoslavia : Șoș 4, 
Miklos 4, Sasu 3. Cojocărița 1, 
Bereș 1 — România. Arbitraju
lui, în general bun al cuplului 
I. Fapp și L. Kiss — Ungaria, 
îi imputăm doar că nu a sanc
ționat drastic duritățile din 
prima parte a jocului.

Hristache NAUM

Iugoslavia a efectuat un schimb 
de informații în probleme de 
interes comun, cu factori de 
răspundere din C.N.E.F.S., a vi
zitat obiective sportive din Ca
pitală, din Ploiești și Sinaia. De 
asemenea, delegația a avut o 
întîlnire la Centrul de cercetări 
în domeniul sportului din Bucu
rești.

Sîmbătă, la încheierea vizitei, 
a fost semnată o înțelegere in
tre Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport si U- 
niunea Federațiilor de Cultură 
Fizică din Iugoslavia, privind 
calendarul pe anul 1978 al în- 
tîlnirilor dintre sportivii români 
și iugoslavi, celelalte activități 
ce fac obiectul colaborării din
tre cele două țări în domeniul 
sportului. (Agerpres)

in această zi de 7 Noiembrie, 
Sovietică sărbătoresc cea de-a 
Revoluții Socialiste din Octombrie. In cele șase decenii care 
s-au scurs de la acest măreț eveniment istoric, popoarele 
sovietice au realizat un progres cu adevărat uriaș in toate 
domeniile vieții sociale.

în rîndul acestor succese 
se înscriu și cale obținute de 
mișcarea sportivă. Educația 
fizică și sportul din U.R.S.S. 
dețin un loc fruntaș în are
na mondială, atît prin am
ploarea dezvoltării în mase, 
cît și ca nivel de perfor
manțe.

Stadionul central ,,V. I. Lenin" din Moscova, gazdă tradițio
nală a marilor competiții sportive, ta ziua deschiderii celei 
de a V-a ediții a Spartachiadei popoarelor din U.R.S-S.

Foto : TASS
Impresionează numărul ce

lor 52 de milioane de prac- 
iicanți ai sportului, ceea ce 
arată că fiecare al cincilea 
locuitor al Uniunii Sovietice 
participă Ia activitatea celor 
210 000 cluburi existente pe 
lîngă mari întreprinderi in
dustriale. organizații de 
transporturi, sovhozuri și col
hozuri, școli și facultăți. 
Dacă înainte de Revoluție în 
evidențele sportive figurau 
doar 50 000 de persoane, as
tăzi numai în mediul rural 
sportul are peste 10 milioa
ne de adepți. în activitatea 
sportivă sînt cuprinși, dc 
asemenea, 275 000 de specia
liști, antrenori și instructori, 
pregătiți în cele 24 de insti
tute cu 77 de școli pedago
gice de educație fizică și 
sport.

Creșterea numerică a mem
brilor cluburilor și asociați
ilor sportive din Uniunea 
Sovietică a fost însoțită de 
o permanentă lărgire a rețe
lei de baze pentru practica
rea exercițiilor fizice și spor
tului. Astfel, la ora actuală 
se află la dispoziția iubitori
lor de sport 3200 de stadioa
ne, 63 000 dc săli, 400 000 de I
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oamenii muncii din Uniunea
60-a aniversare a Marii

amenajări diverse, inclusiv 
10!) 000 de terenuri dc fotbal, 
600 de centre de canotaj, 
9000 de baze pentru schi.

Beneficiind de condiții op
time de pregătire, sportivii 
sovietici se afirmă în marile 
competiții internaționale, îm
bogățesc șirul performanțe

lor dc valoare, între care 
numeroase recorduri mon
diale și olimpice. La ultima 
ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară, desfășurată in 1976 
la Montreal, reprezentanții 
U.R.S.S. au cules cel mai 
mare număr de medalii — 
125 în total, dintre care 47 
de aur — siluindu-se pe pri
mul loc in clasamentul (ne
oficial) pe națiuni.

Viitoarea ediție a Jocuri
lor Olimpice, cea dc-a 22-a, 
va fi găzduită de capitala 
U.R.S.S. în vederea organi
zării marelui eveniment 
sportiv al anului 1980. la 
Moscova și în alte cîtava 
orașe, unde se vor desfășura 
întrecerile, se află în curs 
construcție și amenajare 
impresionant ansamblu 
stadioane, săli și terenuri 
sport.

Cu 
biieu 
sează 
lor lor de întreceri, sportivii 
Uniunii Sovietice, și le 
urează noi și strălucitoare 
izbinzi in dezvoltarea activi
tății sportive de masă și de 
performanță.

de 
un 
de 
de

prilejul gloriosului ju- 
sportivii români adre- 
calde felicitări colegi-

O angajare a mingii in joc după o „grămadă spontana'. Uulonul 
este încă în brațele lui Țurlea, dar curind va lua drumul trei- 
sferturilor... Foto : Ion MIHAICA
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conduși în minutul 30 cu 18—4, 
ca urmare a două lovituri de 
pedeapsă, dar și a două încer
cări transformate '. Incredibil I 
E drept, sportivii noștri nu-și 
etalaseră toate atuurile. se sim
țea că ei mai au resurse, dar 
era tot așa de evident că în 
primele 40 de minute (scor la 
pauză : 18—10 pentru oaspeți) 

jocul XV~lui nostru nu mergea. 
Se juca „cu încetinitorul", îna
intarea nu putea răzbate prin
tre linile succesive ale defensi
vei polonezilor, deosebit da bine 
puși la punct. Doar Enciu 
Stoica (cel mai bun. om al e- 
chipei noastre) reușise a se 
strecura de citeva ori spre ținta 
oaspeților. Au încercat să-l 
imite, deși cu mai puțin suc
ces, Dumitru și Orlclecan. Na

ț Teren Parcul Copilului; timp 
I frumos ; gazon în stare satis

făcătoare ; spectatori — apro
ximativ 4 OM.

Au marcat ; Motreseu 3 în
cercări (min. 8. 35, 69). Stoi
ca tr. (min. 35), încerc, (min. 
46). Bucos 2 l.p. (min. 41. 57). 
3 tr. (min. 69. 75, 78), lanu- 

1, sevici încerc, (min. 75). Alc- 
ji xandru încerc, (min. 78). pen- 

tru România ; Cz. Jagieniak 
i' încerc, (min. 28), 3 l.p. (min.

11, 14, 48). 2 tr. (min. 22. 28), 
]i Matczak încerc, (min. 22).

Arbitru; C. Inchauspe (Fran-
V.-.
rin Ionescu, Pintea și mai ales 
Fiorică Murariu. altădată de 
neoprit, se dovedeau lenți, fără 
vlagă, parcă. Dacă asta a fost 
situația nu tocmai onorabilă a 
înaintării, apoi treisferturile — 
cu excepția lui Motreseu, ieri 
excelent pe tot parcursul par
tidei — incepînd cu „deschide
rea" (Paraschiv — Alexandru) 

și continuînd cu centrii Nica — 
Varga și fundașul Bucos au 
fost de ncrccunoscut. Pase gre
șite, ratări copilărești în prin
derea și transmiterea balonului, 
atacuri de pe loc. Ce mai, parcă 
asistam Ia jocul unor „începă
tori" in ale carierei internațio
nale. O reabilitare parțială a 
venit doar, așa cum arătam mai 
sus, în ultimele 10 minute, cînd 
s-a jucat în ritmul și maniera

ța), bun, ajutat la tușe de A. i| 
Găgeatu (România) și Z, Ka- 
palczynski (Polonia). .

ROMANIA : Bucos — MO- 
TRESCU, Nica, Varga, lanu- 
sevici — Alexandru. Paraschiv i
— STOICA, DUMITRU, Mura- ', 
fiu — Pintea. Ionescu — fur- 'i 
lea, ORTELECAN, Dinu.

POLONIA : J. JAGIENIAK l
— Zaniewskl, Kuc, MATCZAK,
Jablonski — Malarczyk, MI- ! i 
LART — Cz. JAGIENIAK. Ga- 
siorowski, Hirszler — P.vla, ij 
Justinskl — Krawczuc, Gan- 
ko. Golab. ]>

obișnuite. întrebat de noi ime
diat după meci despre cauzele 
comportării nemulțumitoare a 
rugbyștilor noștri, antrenorul 
federal Valeriu Irimescu ne-a 
spus : „A fost doar un punct 
de plecare pentru jocurile care 
urmează (n.r. cu Italia și 
Franța), cu mult mai grele. Va 
trebui să muncim mult pentru 
uniformizarea din punct de ve
dere fizic a întregii echipe. La 
acest capitol s-au manifestat 
principalele carențe. De aseme
nea. vom perfecționa tehnica si 
tactica de compartimente. îi 
remarc pe Stoica și Motrcscu ; 
Ortelccan și Dumitru pe o 
treaptă mai coborită. în rest, 
din păcate, nimic... Dc la po
lonezi, mi-a plăcut fundașul Ja
gieniak".

într-adevăr. pînă 1 i zilele me
ciurilor cu Italia și Frania lu
crurile se pot îndrepta. Totul 
este să se muncească în conii- 
nuare cu seriozitate maximă.

Fotbal
•mericlicMAe

CAPI DE SERII LA C.M.
Potrivit unei decks rații făcuta la 

Lima cte Teofilîo Salmas, președintele 
Confederației sud-americane de fot
bal, este foarte posibil ca echipele 
Argentinei, R. F. Germania, Braziliei 
și Olandei să fie desemnate cap*i 
de serii pentru jocurile din cele pa
tru grupe ale turneului final al cam
pionatului mondial ce va începe la 
1 iunie 1978 în Argentina. După 
cum s-a anunțat, tragerea la sorți 
pentru stabilirea celor patru grupe 
se va efectua la 14 ianuarie, la 
Buenos Aires. Pînă în prezent, din 
cele 16 finaliste sînt cunoscute 10 : 
Argentina, R. F. Germania, Polonia, 
Olanda, Austria, Suedicf, Scoția, Bra
zilia, Peru și Mexic.

ȘTIRI, REZULTATE
• Disputat la Pekin, meciul ami

cal . de fotbal dintre selecționatele 
militare ale R. P. Chineze și Iranu
lui s-a terminat la egalitate : 2—2.
• Meciuri disputate in etapa a 

14-a a campionatului Poloniei : Cor
nițe Zabrze — Szombierki Bytom 0—1 ; 
Lech Poznan — Wisla Cracovia 0-0 ; 
Polonia Bytom — Zawisza 2—0 ; Za- 
giebie Sosnowiec — Legia Varșovia 
0-3 ; LKS Lodz — Stal Mielec 1—0 ; 
Odra Opole — Ruch Chorzow 0—0 ; 
Pogon Szczecin — Arka Gdynia 3—1. 
Conduce Wisla Cracovia — 22 p, ur
mată de LKS — 19 p și Stal 16 p.

q Campionatul Italiei (etapa a 
7-a) : Boiognxj — Torino 1—3, Genova 
— Foggia 0—0, Inter — Milan 1-3, 
Juventus — Atal-anî-a 1—1. Vicenza — 
Lazio 2—1, Napoli — Perugia 3—2, 
Pescara — Verona 2—2, Roma — Fio
rentina 2—2. In clasament : Milan 
11 p, Juventus și Torino — 9 p.
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