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DACIADA", CEA MAI MARE ACȚIUNE POLITICA 
DIN SPORTUL NOSTRU, ARE UN ROL IMPORTANT

Ieri, la sediul F.R.F.. s-au 
adunat jucătorii care 
parte din lotul pentru me
ciul cu Iugoslavia în cursul 
zilei de vineri, la propunerea 
comisiei tehnice conduse de 
Ștefan Covaci, Biroul F.R.F. 
a aprobat următorul lot :

fac

JT Portari: Răducanu, Lung, 
Buca.

ÎN FORMAREA MULTILATERALĂ A TINERETULUI
Fundași : Anghelini, Me

hedințu, Ștefănescu, Sătmă- 
reanu U, Sameș, Grigore 
(Sportul studențesc). Vigu.

Discuție cu tovarășul TASIIE CARP, secretar al Comitetului Județean Galați al P.C.R. Mijlocași : Romilă, Boloni, 
Iordănescu, Stoica, Koller.

„TRICOLORI"
OMOGENITĂȚII

— A început o nouă ediție 
a „Daciadei", care a luat 
startul cu un important ca
pital de concluzii și învăță
minte. Raportind „Daciada* 
Ia județul Galați sau județul 
Galați la „Daciadă", cum 
vreți s-o luați, care este, 
după opinia dumneavoastră, 
stimate tovarășe secretar 
Vasile Carp, prima conclu
zie pe care ați desprins-o 
la încheierea ediției pre
cedente 7

— M-am convins fără nici o 
urmă de dubiu, văzînd cu ochii 
fi judecind forța, amploarea șl 
puterea ei de influență. că 
„Daciada* este cea mai mare 
acțiune politică pe tărîmul 
sportului jn țara noastră.

Antrenînd mase foarte mari 
de tineri și de oameni ai mun
cii, prin capacitatea ei de în- 
rîurire, exercitată multilateral, 
pe planul conștiinței și al dez
voltării fizice, ca și în dome
niul performanței, unde are o 
dovedită si mereu mai reactivă 
funcție de ferment, „Daciada* 
stăpînește și canalizează uriașe 
energii la nivel național, 
împlinind — așa cum a gîn- 
dit-o, fără îndoială, secretarul 
general al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
căruia îi datorăm cu toții ini
țierea acestei minunate Olim
piade românești — o adevărată 
și importantă funcție politică 
în domeniul sportului nostru, 
în viața de zi cu zi a tinere
tului nostru.

— Răspunzînd unor im
portante aspirații și unor

vechi năzuințe, „Daciada 
marcat în chip fericit acti
vitatea și viața tineretului, 
deschizîndu-i — dacă accep
tați metafora pe care v-o 
propun — o nouă fereastră 
spre un orizont mai lumi
nos, o nouă cale spre un vi
itor mult dorit. Privită din 
acest punct de vedere, ce a 
însemnat „Daciada" pentru 
județul Galați ?

— Dacă ar fi să vă dau un 
răspuns, să-i zicem, sportiv, aș 
Începe prin a vă spune că ti
nerii noștri au obținut 32 de 
titluri de campioni naționali, 
prezența lor la etapele de masă 
ale ..Daciadei* numărind peste 
130 000 de participări. V-aș

putea oferi și citeva nume de 
campioni: Petre Ursu, Aftene 
Budescu, Nicușor Năstase. Mi
hai Lache— la lupte, Ion Ba-

Morius POPESCU

(Continuare in r>aa 2—3)

PILOJI! BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI

Ultimele trei etape ale cam
pionatului de regularitate ți 
rezistență — rezervat moto
retelor românești „Mobra“ — 
s-au desfășurat pe drumuri de 
categorii diferite din județul 
Suceava și au infirmat calculul 
hîrtiei, producînd serioase mu
tații în cele, două clasamente 
(individual și pe echipe.)

Vineri dimineața la reluarea 
raliului, lider autoritar cu 
Op.p. era echipajul Steagul 
roșu Brașov, multiplu campion 
la acest gen de curse, dar 
sîmbătă după-amiază a coborît 
pe locul 3, conducerea fiind 
preluată de echipa bucureș- 
teană C.M.-I.I.R.U.C. De ase
menea, dintre cei opt alergă
tori aîlați cu Op.p. la egalitate 
în clasamentul individual, doar 
bucureștenii Traian Mihăilescu 
și Gheorghe Puran au conti
nuat să treacă prin punctele 
de control orar în timpul pre-

carnetul de bord.văzut pe
Penultima etapă, cea mai lun
gă (296 km) si ' .
sîmbătă pe un traseu extrem 
de dur, care a traversat o por
țiune din munții Rarău și Pa
sul Puzdra, i-a triat pe concu- 
renți după toate calitățile de 
piloți, ei fiind solicitați (din 
cauza deselor pene) și din 
punct de vedere al cunoștin
țelor mecanice. Cu toate efor
turile depuse, patru dintre 
principalii favoriți, E. Miilner, 
P. Lucaci (deținătorul titlului), 
I. Ionescu și Al. Enceanu, n-au 
putut evita punctele de pena
lizare, ultimul fiind nevoit să 
abandoneze. N-au mai putut 
termina Cursa nici alți sportivi 
consacrați, ca, de exemplu, M. 
Mezincescu și C. Gyurka. în

desfășurată

Traian 1OAN1ȚESCU

(Continuare in nao. 2—3)

■fehipajul CM.-I.I.R.U.C. campion pe anul 1978 (de la
ttinga, la dreapta): Gh. Penciu, Tr. Mihăilescu (ciștigătorul titlu
lui individual), Gh. Puran, M. Niculescu ți antrenorul lor, G. 
Zdrtoca. Foto : D. NEAGU

înaintași : Crișan, FI. Gri- 
gore (CS. Tîrgoviște), Cămă- 
taru, Radu II, M. 
Marcu, D. Nicolae.

Dudu Georgescu, 
nu face parte din 
jucat în meciul 
fără aprobarea 
lot!

Răducanu,

nerefăcut, 
lot. EI a 

F.C. Bihorcu
medicului de

FI. Grigore,Cămătarii și 
accidentați, urmează un tra-

tament Se speră că ei vor a 
recuperați. De asemenea, Stoi
ca așteaptă avizul medicului, 
în cursul zilei de miercuri.

Ieri, la amiază, lotul a ple
cat la Poiana Brașov, pentru 
trei zile. în cursul dimineții 
de astăzi, jucătorii vor fi su
puși unrui riguros examen 
medical. Antrenamentele vor 
continua pînă joi, cînd „pro
babilii* vor juca un meci- 
școală cu I.C.I.M. Brașov, pe 
terenul acestei echipe. După 
joc, selecționabilii vor reveni 
în Capitală, în cursul serii de 
joi, penru a-și continua pre
gătirile Duminică ei vor sus
ține un nou joc-școală, în 
compania echipei de tineret

Antrenorul Ștefan Covaci a 
arătat că prezența în lot i 
22 de jucători urmărește asi
gurarea unui cadru complet 
în vederea omogenizării echi
pei probabile

Menționăm 
Radu II și D. 
jați în cupele
vor prezenta la lot în cursul 
zilei de joi.

că Mehed ințu, 
Nicolae, anga- 

europene. se

ALBUM NADIA COMANECI 
APĂRUT ÎN JAPONIA

Zilele trecute, ta librăriile 
din Japonia a apărut un album 
dedicat gimnastei românce 
Nadia Comăneci, triplă campi
oană olimpică la Jocurile de 
la Montreal.

Editat ta condiții grafice 
deosebite, cu numeroase foto
grafii color, „Albumul Nadia 
Comăneci* a fost primit cu

mare interes de iubitorii spor
tului, cărora le oferă date in
teresante din viața și activita
tea sportivă a cunoscutei gim
naste. Albumul a fost realizat 
de editura „Kobunsha", al că
rei președinte, Akiko Noguchi, 
este autorul introducerii și al 
textului biografic.

ARUNCAREA DE LA 7 METRI, 
0 PROBLEMĂ DE NEREZOLVAT 
PENTRU HANDBALUL NOSTRU?

Tocmai în momentul în care 
întrecerile interne — Divizia 
masculină A și competiția fe
minină „Cupa de toamnă* — 
îți iuțesc pasul pentru finiș, un 
val de competiții internaționa
le inundă și el activitatea 
handbalului nostru. Nici nu 
știi spre ce să-ți arunci mai 
întti privirea : spre Cupa cam
pionilor europeni sau Cupa 
cupelor, spre Divizia A cu 
derbyul Steaua — Dinamo sau 
spre „Trofeul Carpați*, spre 
restanțele întrecerilor naționa
le sau...

Dinamo București, între 
două călătorii, la Sofia și Ti
mișoara. pierde un meci la 
Politehnica. Desigur, Politeh
nica nu este o echipă fără ve
leități. Ceea ce iese din comun 
este faptul că echipa lui Oprea 
Vlase, care ne obișnuise cu o 
mare eficiență ta atac (ta 
foarte multe meciuri au înscris 
toți jucătorii !), nu reușește 
duminică să marcheze în 45 
de minute decît 6 goluri... 
Comportarea dinamoviștilor 
devine o problemă a tuturor 
celor ce iubesc acest joc, pen
tru că ei reprezintă handbalul 
românesc în Cupa campionilor 
europeni. Să fie vorba de o o- 
boseală prematură 7 Sau de 
imposibilitatea echipei de a se

adapta la o suită de tatîlniri 
în deplasare 7 Lingă antreno
rul Oprea Vlase trebuie să se 
afle acum ți medicul ți psiho
logul pentru a elimina cauzele 
care determină scăderea po
tențialului campioanei noastre. 
După Ț.S.K.A. Sofia, In C.C.K. 
vor urma echipe cu firmă și 
faimă...

Universitatea București, e- 
chipă In care Eugen Trofin 
ți-a investit toate calitățile 
sale, se află Intr-o situație 
precară : ultimul loc, zero 
puncte. Tocmai acum cînd a- 
ceastă formație are nevoie de 
sprijin — mai ales moral — 
din Cluj-Napoca coresponden
tul nostru ne transmite că 
bucureștenii au sosit la jocul 
cu colegii lor fără rezerve, 
fără antrenori și fără delegat 
Cum este posibil 7

Privind meciurile sau cerce- 
tînd foile de arbitraj, observi 
cu ușurință că o mai veche 
carență a handbalului nostru 
Iși perpetuează (chiar îți ac
centuează) prezența. Tot mai 
multe echipe ratează cu o de
zarmantă nonșalanță aruncări 
de la 7 m. Duminică, Politeh
nica a risipit 5, cu o etapă ta 
urmă Minaur a ratat 4, iar 
Steaua. Dinamo și alte divizio
nare A Iși plătesc ți ele cu

BOGAT PROGRAM 
INTERN

Șl INTERNAȚIONAL

Din nou o săptămînă agi
tată în handbalul nostru. Nu
meroasa întreceri — interne și 
internaționale — vor reține 
atenția iubitorilor acestui 
sport.
• JOI. la ora 18. în Palatul 

sporturilor ți culturii, se va 
disputa partida retur, din ca
drul Cupei campionilor euro» 
peni, dintre Dinamo Bucu
rești ți f.S.KJK. Sofia. Intîk 
ni rea va fi condusâ de cuplul 
Buchda - Wehner (R. D. Ger
mană) .
• VINERI începe la Brăila 

cea de a XVil-a ediție « 
„Trofeului Carpați* la hand
bal feminin. Competiția, la 
care paiticipâ reprezentativele 
Uniunii Sovietice, R. D. Ger
mane, Ungariei, Iugoslaviei 
și României (formațiile A ș< 
B), se va încheia la 25 oc
tombrie.
• SIMBĂTA, la Baia Mare, 

primul meci din Cupa cupe
lor dintre H.C. Minaur ți Mo
cani Hărăzim (Israel). Arbi
trează Todorov — Tzerjinski 
(Bulgaria).
• DUMINICA, ultima eta

pă — a turului — în Divizia 
A (m) șl a returului în „Cupa 
de toamnă" (f). Derbyul Di
namo București - Steaua se 
va disputa in Palatul spor
turilor și culturii.

regularitate 
una dintre 
handbalului

„cota*. Se știe, 
cauzele eșecului 

nostru în Dane-
Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

DOLJUL - IN GRUPA A A „CUPEI ROMÂNIEI" LA ATLETISM
Cupa României* la atle- 
n a programat, săptămîna 

trecută, la Pitești, „p.s.“-ul său, 
adică concursul de baraj pen
tru grupele A și B. Pentru un 
loc în primul eșalon au concu
rat echipele județelor Iași,' 
Brașov și Dolj. Cu o formație 
mai bine pusă la punct, cu 
mai multe individualități — 
care au și primit punctaje su
plimentare — reprezentativa 
Doljului și-a cucerit dreptul 
să participe, anul viitor, ta 
grupa A, punîndu-și chiar, de 
pe acum, candidatura la titlul 
de campioană națională în 
întrecerea echipelor feminine I 

In concursul de la Pitești, 
punctajele înregistrate au fost 
următoarele : 1. Dolj 326 p
(bărbați 137 p + femei 189 p).

2. Brașov 267 p (178 +89), 3.
Iași 119 p (84+35). Dintre re
zultatele individuale remarcăm 
pe cele ale atletelor doljence: 
Cristina Popescu 11,9 s la 100 
m, 24,3 s la 200 m. Ana Marcu 
24,8 s la 200 m și 55,8 s Ia 400 
m, Natalia Mărăsescu 2:05,8 la 
800 m și 4:17,3 la 1500 m, Ma
riana Ionescu 50,94 m la disc, 
respectiv ale brașovenilor: 
Dan Grecescu 1:53,5 la 800 m, 
Gh. Motorca 14:29,3 la 5000 m 
și Gh. Vișinescu 8:59,6 la 3000 
m obst.

în barajul pentru grupa B 
succesul a fost de partea echi
pelor județelor
132.5 p (61+71,5) și
126.5 (54+72,5) care 
astfel, în eșalonul 
timp ce Alba 99 p,

p și Vrancea 74 p vor partici
pa ta cele 3 serii ale grupei C.

• Bucureșteanul Mihai Bo
man (Viitorul) a realizat un 
nou record național la arunca
rea ciocanului, juniori II cu 
60,22 m. Vechiul record ti a- 
parținea (cu 58,88 m) lui Petru 
Lengyel din 1973.

Dîmbovița 
Hunedoara 

vor evolua, 
secund, în 
Prahova 97

• Cea de a IlI-a ediție ■ 
competiției de cros organizată 
de clubul Steaua a fost cîști- 
gată de : Nicoleta Hudeănu 
(Rapid) — junioare I, M. Dră- 
goi (Rapid) — juniori I, Tomn 

(Dinamo) — tineret, 
Nedelea (Metalul) — 
și Florea Sandru

— seniori. (N. D. NI-
— coresp.).

Bănișor 
Tudorița 
senioare 
(Steaua) 
COLAE



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
SELECȚIONATELE BUCU- 
REȘTIULUI, CAMPIOANE 

DE BASCHET ALE 
„DACIADEl" LA JUNIORI

Desfășurate în sala Floreasca, 
ta trecerile „Daciadei" la baschet 
pentru juniori s-au bucurat de 
un real succes, multe dintre me
ciurile susținute de cele 6 selec
ționate județene de băieți și tot 
•tîtea de fete fiind echilibrate, 
spectaculoase. Iar unele dintre 
ele de bun nivel tehnic. In mod 
deosebit s-au evidențiat forma
țiile feminine ale municipiului 
București și ale județelor Bihor 
și Brașov (București : 60—59 cu 
Bihor. 69—67 cu Brașov : Bihor : 
•9—66 cu Brașov), în rfndul că
rora evoluează elemente de mare 
perspectivă.

Clasamente. Feminin ; L BUCU
REȘTI (Constanța Fotescu, Car
men Tocală, Mariana Oprescu, Bo
dies Pană, Eugenia Ivan, Corne
lia Hagiu, Marilena Froiter, Mire- 
la Stan, Iulia Andriev, Rodi ca Pîr- 
van, Liliana Voinea ; antrenori : 
Gh. Lăzărescu și C. Paraachi- 
vescu) 10 p — campioană a *Da- 
dadei“, 2. Bihor 9 p, X Brașov 
7 p, 4. Sa tu Mare 6 p, L Sibiu 
6 p. 6. Iași 6 p Coșgeteră : Clau
dia Perțache (Bihor) 114 p.

Masculin : 1. BUCUREȘTI (FL
Ermurache, M. Marinache, C. 
Ciochină, B. Popovici, M. Logo- 
fătu, A. Pongratz, C. Ion, C. 
Beliciu, D. Iordache, F. Negoiu, 38. 
Morariu, D. Ștefănescu antrenor : 
C. Dîrjan) 10 p — campioană a »Da- 
dadei", 2. Suceava • p. X Bră
ila 8 p, 4. Prahova 7 p, L Satu 
Mare 6 p, 6. Dîmbovița 5 p. Coș- 
geter ; C. S zii a g hi (Satu Mare) 
146 p.

ACTUALITATEA 
LA BASCHET

CLASAMENTELE DIVIZIEI A 
MASCULIN

1. Dinamo 660 732-425 12
X Steaua 166 585-417 12
X C.S.U Brașov 6 5 1 480-438 11
4. Rapid 642 463-406 10
5. „U- Cj.-Napoca 642 525-493 10
6. I.C.E.D. 633 531-515 1
T. C.S.U. Sibiu 633 515-665 •
1 Farul 6 2 4 545-583 8
8. C.S.U. Galați 624 433-560 8

10. Politehnica Buc. 615 506-520 7
11. URBIS 606 411-515 6
IX Univ. Timiș. 606 421-610 6

FEMININ
1. Rapid 6 6 0 514-396 12
X Univ. Timiș 6 6 0 470-303 12
3. „U“ Cj.-Napoca 6 4 2 518-442 10
4. Olimpia 6 4 2 378-335 10
X Voința Brașov 6 3 3 530-452 9
1. Progresul 6 3 3 381-375 9
7. Crișul 4 4 0 269-198 8
8. Voința Buc. 6 1 5 352-466 7
0. C.S.Ș. Ploiești 6 1 5 429-595 710. Mobila 4 2 2 268-294 611. Politehnica Buc. 6 0 6 369-423 612 P.T.T 6 0 6 348-457 6
Restanța Mobila Satu Mare —

Crișul Oradea se va disputa 
miercuri și joi. Apoi, campiona
tul se va întrerupe pînă la 4—5 
noiembrie cind se va disputa e- 
tapa a 5-a. Etapa a 4-a se va 
desfășura La 8—9 noiembrie.
• REZULTATE DIN DIVIZIA 

B. Masculin : Politehnlca-C.S.S.
Unirea Iași — p.T.T. București 
162—92 (73—49), C.S.S. Satu
Mare — Universitatea n 
Cluj-Napoca 66—99 (34—43). C.F.R. 
București — Carpați București 
•6—75 (37—38), Politehnica n
București — A.S.A Bacău 61—77 
(27—40) Academia militară — Ma
rina Constanța 73—59 (36—27)
Știința Invățămînt Ploiești — E- 
lectrica Fiem 77—79 (41—36), Co
merțul-,,BoIyai“ Tg. Mureș — 
Dinamo Oradea 76—98 (40—59) :
feminin : C.S.Ș. Arad — Comer
țul Tg. Mureș 85—57 (36—25), Car
pați si. Gheorghe — c.Ș.B. Bucu
rești 73—63 (36—28).

(Corespondenți . Tr. Tudose, L 
Toth, N. Ștefan, o. Guțu, c. 
Albu, N. Străjan, Livlu Briotă șl 
Al. Gheorghe).
VÎNATORII ȘI-AU DESEM
NAT CAMPIONII PE 1978

Cei mal bum vlnăton din în
treaga țară s-au tntilnit slmbătă 
și duminică pe poligonul Tunari 
din Capitală pentru a-și desemna 
campionii pe 1978. Au avut loc 
întreceri spectaculoase, atit la 
probele clasice de talere (trap Si 
skeet). cît si la probele specifi
ce vînătorilor. cum sînt cele la 
ținte mișcătoare șl statice unde 
obiectul ochit reprezenta diferite 
specii de vînat, mistreț, fazan, 
căprioară șl iepure. La finale au 
participat — în afară de concurs 
— si foști trăgători de perfor
manță, care acum sînt doar vînă- 
tori.

iatA primii clasați — trap 
(100 talere) : 1. I. Stamate
(AVPS sect. 1 Buc.) 71 p, j. S. 
Bilanschi (AJVPS Hunedoara) 
67 p, 3. i. Marin (AJVPS Con
stanta) 60 p — în afară de con
curs St. Popovici (Buc.) 85 p; 
skeet (100 talere): 1. V. Giuchlcl 
(AJVPS Timiș) 76 p, 2. C. Rogo- 
jan (AJVPS Maramureș) 75 p, J 
V. Crijevschi (AJVPS Maramu
reș) 72 p — în afară de concurs 
FI. Iurcenco (Buc.) 91 p. Proba 
de căpriori : 1. E. Knobel
(AJVPS Timiș) 196 p, 2. S. Hara- 
bagiu (AVPS Dinamo Buc.) 194 p, 
3 E Knobel iun. (AJVPS Timiș) 
193 p ; mistreț alergător : L R. 
Dragoș (AVPS sect. 1 Buc.) 154 p.

ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA RU-E- 
TELOR LA TRAGEREA PRONO- 
EXPBES DE MIINE 18 OCTOM
BRIE 1978. De remarcat că In 
fiecare săptămină tragerile PRO- 
NOEXPRES aduc noi mari cîști- 
guri în autoturisme și bani. Șl la 
tragerea Pronoexpres din 4 oc
tombrie 1978 a fost obținut un 
cîștig maxim. De data aceasta 
succesul aparține participantului 
VASILE BUCUR din Tg. Mureș 

8. E. Marinescu (AJVPS Maramu
reș) 148 p., S. V. ciobotaru (AVPS 
sect. 3 Buc.) 117 p. Parcurs de 
vlnătoare (ținte mișcătoare): L. L. 
Gligor 41 p, 1. St. Bereș 31 p. 8. 
V. Szekely 30 p (toți AJVPS Ma
ramureș) — în afară de concurs 
GL Plntilie (Maramureș), 39 p. St. 
Bodnărescu (Buc.) 81 P. <T. *-).

ECHIPELE BUCUREȘTIU- 
LUI, CAMPIOANE ALE „DA- 
CLADEI" LA VOLEI (juniori)

La Craiova, timp de cinci 
zile, s-au desfășurat întrece
rile din cadrul finalei „Dacia- 
dei“ la volei, pentru juniori. 
Partidele au fost de un bun 
nivel.

Iată clasamentele finale : 
masculin — 1. București —
campioană a „Daciadei”, 2. 
Mureș, 3. Constanța, 4. Dolj, 
5. Bacău, 6. Sibiu ; feminin — 
1. București — campioană a „Da- 
ciadei“, l Sibiu, 1 Dolj, 4. 
Bacău, 5. Mureș, 4. Ialomița, 
(V. POPOVICI — coresp.).
ANDREI BELLU, CAMPION 
ABSOLUT LA VITEZA IN 

COASTA
La SUna de Vale s-a desfășu

rat cea de a clncea si umma 
etapă a campionatului repubbcan 
de viteză In coastă ta automobi
lism. Traseul — în premieră — a 
fost apreciat de către soți aler
gătorii ca cei mal bun din țară 
pentru acest gen de curse. Are o 
lungime de 16,400 km, 87 de vi
raje 81 o diferență de nivel de 
tOC m. El a solicitat din plin 
îndeminarea si pregătirea con- 
curenților. In aceste condiții, o 
cursă foarte frumoasă a făcut 
Andrei Beliu de la I A. Dacia 
Pitești. EI a realizat si cel mai 
bun timp, devenind astfel, pe me
rit, campionul absolut al acestui 
gen de curse.

Iată si rezultatele tehnice în 
urma concursului la care au par
ticipat 57 de concurențl din 7 ju
dețe ale țării: cl. pînă la 1000 cmc 
— N. Mihăllescu (Unirea Trico
lor) ; cl. pînă la 1150 cmc — D. 
Gtndu (Unirea Tricolor) j cl. peste 
1300 cmc — E. Ionescu crlstea 
(Unirea Tricolor); cl Dacia 1300, 
grupa I — Ludovic Balint (C.S.U. 
Brașov); cl. Dacia 1300, grupa a 
rr-a, Andrei Belu (I. A. Dacia 
Pitești). Clasament general — 1. 
Andrei Beliu ; echipe — 1 Unirea 
Tricolor, 2. C.S.U. Brasov. 3. 
L A. Dacia Pitești.

Titlurile de campioni la viteză 
în coastă pe anul 1973 au revenit 
următorilor : Nicolae Mihăilescu, 
Doru Gindu, E. Ionescu Crlstea, 
Ludovic Balint, Andrei Beliu (ia 
clasă și în clasamentul general). 
Pe echipe : Unirea Tricolor — 
București (Gh. LOB1NCZ, coresp.) 

ETAPA RESTANȚA DIN 
DIVIZIA DE LUPTE LIBERE

Azi si mîine, în sala elubulul 
Steaua, se dispută întrecerile 
etapei restanță din cadrul Divi
ziei de lupte libere, seria a m-a. 
La startul turneului individual 
vor fi prezenți component!! echi
pelor care alcătuiesc cea mai pu
ternică serie (a Iii-a) a Diviziei: 
Steaua, Dinamo Brașov, Steagul 
roșu Brașov, Rapid, Progresul 
București, Vulcan București si 
C.S. Tîrgoviște.

Concursul începe azi, ia ora 
10,30, continuă după-amiază, de 
la ora 17, și se încheie mîine. în 
cele trei reuniuni vor evolua ma
joritatea componenților lotului 
republican.
AU ÎNCEPUT finalele 
„B" ALE CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL DE ȘAH
La București șl Satu Mare au 

început întrecerile grupelor fina
le „B“ ale campionatului național 
masculin de șah. Cele două con
cursuri reunesc 26 de lucători. 
primii 3 clasați în fiecare grupă 
urmând să se califice în finala A, 
care va desemna pe campionul 
tării.

In turneul găzduit de Clubul 
central de șah din Capitală un 
start puternic a avut juniorul 
ploieștean Adrian Negulescu, au
tor a trei victorii consecutive (la 
Grozav. Gh. Gavrilă si Pușcașul. 
Două victorii din 2 partide (cu 
Pușcașu și Vasilescu) a obținut 
Aurel Urzică, reintrat după o ab
sență de aproape un an în acti
vitatea competitională. în clasa
ment urmează : Tratatovici cu 2 
puncte (din 3 partide), Griinberg 
1<Â (din 2), Vasilescu șl Belcher 
1% (din 3), Georgescu 1 (din 2). 
După cum se vede, numărul can- 
didaților la cele 2 locuri este 
destul de mare.

★Și la Satu Mare este, după 3 
runde, un lider nescontat : ingi
nerul reșițean Cornel Bușu a a- 
cumulat 2Vî puncte (victorii la 
Cheșca și Ștefanov). El este se
condat de Stanciu și Ilijin cu cîte 
2 puncte, Bondoc l4/» puncte (din 
2 partide). Neamțu 1M, puncte 
(din 3 partide). Un start slab au 
avut doi dintre favoriții turneu
lui, Ștefanov și Mărășescu — 1Z» 
punct din 3 partide.

Și aici se anunță o luptă foar
te strînsă pentru ocuparea pri
melor trei locuri.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
care pe un bilet achitat In cotă 
de 25%, a cîștigat suma de 50.000 
lei la categoria a 8-a. Reamintim 
câ la tragerile Pronoexpres : se 
efectuează 2 extrageri de cite 6 
numere In continuare ; se extrag 
U numere lin 45 ; I categorii 
unice de ciștigurl pe Întreaga tra
gere ; se pot obține ciștigurl cu
mulate pe aceeași variantă sim

Formația „Universitatea* iași, 
din prima categorie a campiona
tului național, a întreprins, re
cent, un turneu în Polonia, la 
invitația clubului „Czarni* din 
Rseszow. Șahiștii ieșeni au sus
ținut un med fulger (sistem 
Scheveningen — în 4 tururi) și 
unul pe echipe, obținînd victo
ria în ambele întâlniri : 43—21 și, 
respectiv, 14—6. Cele mai bune 
rezultate individuale le-au reali
zat maestrul internațional V. 
Vaisman, maestra internațională 
Margareta Perevoznic, maeștrii 
A. Mar co vi ci și M. Domide. 
«SCHIMBURI DE LOCURI" 
IN DIVIZIA A DE JUDO

La sfirșitul lăptAmuiii trecute, 
Blmbăiă și duminică, Întrecerile 
celei de * treia etape a Diviziei A 
de judo au determinat modificări 
spectaculoase in clasament. I-E.F.S. 
a urcat de pe locul 9 pe 5, Rapid 
Arad a coborât de pe locul 3 pe 6, 
Constructorul M. Ciuc a ajuns de 
pe locul 6 pe »■ Iată dteva amă
nunte :

BUCUREȘTI Dinamo t-a impus 
categoric, obținînd victorii cu sco
rul maxim (7—0). în ambele par
tide susținute cu Rapid Arad fi 
Constructorul M. Ciuc. Nici un 
judoka de ia aceste echipe n-a 
reușit să smulgă vreun punct di- 
namoviștilor bucureștenl. Dealtfel, 
sportivii echipei Dinamo au tn- 
ebetat 12 din ede 14 partide prin 
ippon (toamte de limită). Dinamo 
Brașov, cum se anticipa, a avut 
un med extrem de dificil cu 
Constructorul M. Ciuc, ciștiglnd 
doar la Urnită : 4—3. Mal mult 
ea sigur, formația brașovean! ar 
fi fost pusă la grele Încercări și 
In partida eu Rapid Arad, pe 
care a ciștigat-0 eu 5—2. Dar 
arădenii au venit direct de la 
gară pe salteaua de concurs, fi, 
firește, nu au putut evolua pe 
măsura posibiEtăților lor. (C. CHJ

C, Știrbu (Dinamo Brașov) finalizează un ippon inevitabil in 
meciul cu C. Pantea (Constructorul M. Ciuc). Foto : Vasile BAGEAC

TG. MUREȘ. întrecerile din 
localitate au fost viu disputate și 
s-au încheiat cu rezultate mai 
puțin scontate. Nu ne așteptam 
ca Universitatea Cluj-Napoca să 
învingă — și încă detașat : 5—2 
— pe C.S.M. Borzești și nici ca 
A.S.A. Tg Mureș să piardă la
I.E.FJS.  : 2—4. Nu este însă mai 
puțin adevărat că I.E.F.S. a fost 
cea mai bună echipă (dispunînd 
și de Universitatea cu 4—3). în 
cele din urmă A.S.A. a reușit să 
obțină primul punct la această 
ediție, întrecînd pe C.S.M. cu 
5—2. (I .PAUȘ-coresp.).

FAG AR AȘ. Aproape toate par
tidele au fost echilibrate, 3 din 
cele 4 terminîndu-se cu victorii 
la limită sau la egalitate. Nitra- 
monia Făgăraș — performera eta
pei anterioare — a avut din nou 
o frumoasă comportare, ieșind 
învingătoare atât în fața Politeh
nicii Iași (3—2), cit și în meciul 
cu I.O.B. Balș »(5—2). Politehnica 
a terminat la egalitate (3—3) cu 
Olimpia București, victoria fiin- 
du-i atribuită 1a punctajul tehnic 
(27—25). O mare surpriză a pro
dus echipa din Balș care a reu
șit s-o învingă pe Olimpia (4—3).
(B. STOTC IU-coresp.).
1. Dinamo Buc.
2. Dinamo Bv.
3. Nitramonia
4 Politehnica Iași
». I.E.F.S.
6. Rapid Arad
7. A.S.A. Tg. Mureș
8. Olimpia Buc.
8. Constr. M. Ciuc 

M. C.S.M. Borzești
11. , U- Cluj-Napoca
12. I.O.B. Balș

6 6 0 41- 1 6
660 32-10 6
6 5 1 21-18 5
6 4 2 17-20 4
833 10-17 3
633 17-21 3
6 2 4 19-21 2
624 17-22 2
• 2 4 13-25 2
115 16-23 1
6 1 5 14-27 1
115 10-31 1

CAMPIONATUL NATIONAL 
DE ZBOR CU MOTOR

întrecerile Campionatului re
publican de zbor cu motor, găz
duite de aeroclubul „Gheorghe 
Bănciulescu* din Ploiești. se 
desfășoară, așa cum era de aș
teptat, sub semnul unei dispute 
deosebit de dîrze pentru ocupa
rea unui loc cît mai bun în ierar
hia valorică. Aceasta tlnînd sea
ma că este vorba de un impor
tant test în vederea Jocurilor 
Balcanice aeronautice care se vor 
desfășura în țara noastră, anul 
viitor. Este demn de subliniat că 
la lotul de piloți a căror măies- 

plă ; participarea se face pe bi
lete completate cu variante a 
6 lei, jucate integral (100%) sau 
sfert (25%).

★
CIȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 11 OCTOMBRIE 

trie a fost bine apreciată în con
fruntările internaționale de pînă 
acum se adaugă o promoție de 
zburători tineri, cu o promițătoa
re evoluție, cum ar fi Marcel 
Mitu, Gheorghe Uță si alții. No
tăm, Insă, ca surprinzătoare si 
discutabilă absenta din competi
ție a piloțllor Cezar liusu si Do
rina Gutsch, ambii candidați la 
treptele podiumului.

După două probe — acrobație, 
program impus si program liber 
ales — ambele cîștigate de Mi
hai Albu, clasamentul (primii 
cinci) arată astfel : Mihai Albu 
(Ploiești) 6936,9 p. Ion Trucmel 
(București) 6366,3 p. Marcel Mitu 
(Ploiești) 6 056,4 p, Gheorghe Uță 
(Buc.) 6 037.2 p și Nina loniță 
(Brașov) 5 937,3 p. (V. TJ.
NICOLAE SAVU CIȘTIGA 
CICLOCROSUL „STEAUA" 
„DAR MIRCEA ROMAȘ- 
CANU E PE URMELE 

CAMPIONULUI
Ckibul Sțeaua a organizat (In 

condiții tehnice excelente) un 
concurs de ciclocros, la starturile 
eAruia au fost prezenți aproxima
tiv 100 de sportivi. Cicliștilor 
bucureșt®^ s-au alăturat aler
gătorii secțiilor de ciclism Voința 
Ploiești, Metalul Plopenl, Petro
lul Ploiești. CIBO Brașov, pre
cum și un kx de alergători de Ia 
Unirea Giurgiu. Aceștia din urmă 
au concurat în proba rezervată 
bidcieteloc de semicurse, trei 
dintre ei <daslndu-ee ta primele 
dnd locuri ale întrecerii.

în proba seniorilor am remar
cat prezența hii Mircea Romaș- 
eanu. Acesta • mers ta primul 
pluton aproximativ trei ture, 
după care, rupîndu-i-se ghidonul 
a fost nevoit sâ abandoneze. Mir
cea Romașcanu ne-a declarat că 
va continua să se pregătească cu 

toată seriozitatea pentru alergă
rile pe teren variat, întrucît in
tenționează să participe la finala 
campionatului de ciclocros ce se 
va desfășura la sfirșitul săptămî- 
nii viitoare, la Brașov. Proba 
seniorilor a fost dștigată de 
campionul de anul trecut al ciclo- 
crosurilor, Nicolae Savu (Dina
mo) . în ciuda unui accident su
ferit la picior, în primul tur al 
cursei, Savu a continuat să a- 
lerge ! în ultimul tur, el s-a des
prins de colegii de întrecere și 
sigur de victorie, cu 20 m înainte 
de sosire, a ridicat mîinile de pe 
ghidon, continuînd să pedaleze 
cu... încetinitorul. Prea marea si
guranță în succes era să-l coste 
însă victoria. Dacă linia de so
sire ar fi fost doar cu un singur 
metru mal departe decît fusese 
marcată, primul loc în cursă ar 
fi r°vonît ciclistului stelist 
Marian Petrescu... Iată câștigă
torii probelor : semicurse — Ovi- 
diu Tepurică Unirea Giurgiu) ; 
juniori mici — Petruș Mitu (C.S.Ș. 
2) ; juniori mari — P. Borcea 
(Voința București); seniori — N. 
Savu (Dinamo).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

PILOȚII BUCURESTENI ÎN
VINGĂTORI IN' RALIUL 
MOTORETELOR „MOBRA" 

(Urmare din pag I)
•chimb, singura fată prezentă 
în concurs, Iliana Mona-Bota 
(CM—IIRUC), la prima ei 
evoluție, a făcut dovada unor 
reale calități în sportul cu 
motor, reușind să se claseze 
înaintea unor' rutinați motoci- 
cliști.

Duminică a avut loc o etapă 
relativ ușoară (108 km, numai 
pe șosele de asfalt). Ultima 
probă, circuitul de viteză la 
care au asistat mii de specta
tori suceveni, nu a adus modi
ficări esențiale. Cu un plus 
de tehnică în luarea virajelor, 
Traian Mihăilescu și-a învins 
— în disputa pentru titlu — 
colegul de secție, Gh. Pu- 
ran, iar echipajul bucureștean

1978 Categoria I : 1 variantă
100% autoturism Dacia 1300 si 1 
variantă 25% a 17.500 lei ; cat. 
t ; 4 variante 25% a 23.462 lei : 
cat. 3 : 13 variante a 6.275 lei : 
cat. 4 : 38,50 a 2.119 lei : cat. 5: 
195,75 a 417 lei ; cat. 6 : 5.844.75 
a 40 lei ; cat 7 : 101.50 a 200 lei 
și cat. 8 : 2.600,50 a 40 lei. RE
PORT CATEGORIA I : 111.121 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de participantul COSTA- 
CHE NICULAE din București. 

format din alergători mai pu
țin experimentați (Tr. Mihă
ilescu, Gh. Puran, Gh. Penciu, 
M. Niculescu; antrenor — 
George Zdrinca) a urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu
mului datorită unui plus de 
ambiție și preocupare pentru 
pregătirea mașinilor.

CLASAMENTELE FINALE : 
Individual — 1. Tr. Mihăiles
cu (C.M. — I.I.R.U.C, Buc.) 
1477 p, 2. Gh. Puran (CJM. — 
LI.R.U.C.) 1510 p, 3. E. Miil- 
ner (Torpedo Zărnești) 1535 p, 
4L P. Lucaci (St.rJBv.) 2 062 p, 
5. L Plugaru (St.r.Bv.) 2 290, 6. 
P. Popescu (Torpedo) 2323 p, 
T. M. Tabacu (I.O.B. Balș) 
2 584 p, 8. M. Niculescu (CM. 
— I.I.R.U.C.) 3 056 p ; echipe : 
1 C.M. — I.I.R.U.C. Buc. 3127 
p, 2. Torpedo Zărnești 6365 p, 
X Steagul roșu Brașov 40114 
p. Se cuvine să subliniem a- 
portul adus de CJ.E.FJS. Su
ceava și celelalte organe cu a- 
tribuții la buna desfășurare a 
raliului.
ARUNCAREA DE LA 7 m

(Urmare din pag. 1)
marca a fost tocmai lipsa de 
pregătire la acest capitol. Și 
atunci, antrenorii și jucătorii 
de ce n-au lucrat pentru a eli
mina această carență ? De ee 
continuă să fie considerată a- 
runcarea de la 7 m o șansă 
sigură, cînd ea se dovedește a 
fi o incertitudine ?

Competițiile interne au rolul 
de a-i pregăti pe sportivi pen
tru a face față marilor exa
mene internaționale. Campio
natul la care asistăm nu prea 
ne dovedește aceasta.

CLASAMENTE LA ZI
Divizia A (m)

1. STEAUA 8 6 1 1 166-135 13
X Dinamo 7 6 0 1 150-111 12
3. Poli Tim. 8 5 1 2 161-142 11
4. H.C. Minaur 7 5 0 2 147-130 10
5. St. Bacâu 7 5 0 2 151-138 10
6. „U“ Cluj-Np. 8 3 1 4 164-172 7
7. U. Craiova 8 2 1 5 140-170 5
X C.S.M. Borz. 8 2 0 6 145-172 4
9. Gloria Arad 8 1 2 5 136-154 4

10. U. București 7 0 0 7 105-141 0

SENIORI 
JUNIORI

Deși Început 
hocheistic ne
destule ocazii 
lucruri Irumc 
toate atlt in 
interne (acum 
Încadrată in 
de organizare 
ee privește 
națională (St 
In turul 3 
clente motiv, 
lumea să fie 
aștepte cu 1 
tele de „vlr 
dacă...

Dacă acest 
debut de i 
ne-ar fi prii 
«gen- de cons 
pildă, „ultlnd 
gulamentul a 
mal drastic s 
seclnță, p; 
sancționează 
orice fel d< 
ciziile arbitrii 
Jucătorii noșt 
tre cei mai 
să conteste, 
ment $1 pe 
Uos, deciziile 
ralul, Gbeșr- 
»eală caSȘ 
prompt „fi 
nări „pentru 
echivalente 
banca sancți 
rată de 10 nr 
«lan* al pe 
fel trecute 
mor noștri 
lună de ac

„DACIAD 
PCLITI

(Urmare

Iaci și Mihai 
tore, Marius Di 
mă și alții. M 
tluri si de rezi 
se situează în 
mea, următoar 
„Daciada" a 
mult mai mull 
nurile noastre 
fost vreodată; 
bazele sportivi 
la viața și aci 
zilele, în școl 
ogoare, tinerii 
buni nu num; 
sărituri, ci au 
perioară a ros 
ța patriei. Fă

„Cupa de toamnă" (f)
Seria I

1. Hidro C-ța 8 7 0 1 123-105 14
2. St. Bacâu 7313 89-83 7
X Confecția 7 2 2 3 95-95 6
4. ’Rulmentul 7 2 14 101-115 5
X Progresul 7 2 0 5 78-88 4

Seria
1. U. București

a n-a
7 5 0 2 113-100 10

2. Constr. B.M. 6 4 1 1 97- 75 9
X U. Timișoara 7 4 1 2 94- 93 9
4. Mureșul Tg. M. 7 2 1 4 109-116 5
X Rapid 7 0 1 6 84-113 1

DISPARUfl FARA URi

adesea 
publicu- 
că, ta 
finalei, cînd li se 
o diplomă pentru

Printre cele zece finaliste 
ale campionatului național de 
oină, încheiat recent la Brăi
la, s-a aflat și C.F.B. Sibiu, 
o echipă de certă perspecti
vă, cu mulți jucători în plină 
ascensiune aflați la vîrsta ju
nioratului. Luptînd aproape 
de la egal cu rutinatii lor 
adversari, feroviarii 
au cîștigat 
sufragiile 
hil. Numai 
ultima zi a 
pregătiseră _ _ _____ _______
cea mai tânără și merituoasă 
echipă, sibienii s-au... volatili
zat, pierzînd partidele prin 
neprezentare.

De unde șl de la cine pu
team afla motivele 
dispariții fără urmă ? 
convorbire telefonică, 
dintele asociației
C.F.R. Sibiu, Ion Costea, ne 
spunea cu regret că echipa 
se află sub influența mijloca
șului centru — Eugen Mun- 
teanu, jucător bun, dar certat

cu disciplina, 
nor, el a fos 
ților. „Si dacă 
tot ee le trebu 
interlocutorul, 
o »cuzâ. Cu ei 
na și preșd 
noastre de oinl

a
supri

acestei 
într-o 
preșe- 

«portive

ce astă rușine". 
Prin urmare, 

tilor de la •conJ 
o acoperire.'ls 
■tabilit adevănl 
discuție telefod 
că, în afară d 
teanu (tânăr ji 
deja o serie cu 
te în activitatd 
legi, acceptând] 
toarce spatele .1 
a părăsi comp] 
nn gest nespo] 
trebuie trecut < 
teptăm măsuri]

Traian

HI PIS M „TRIBUNELE
Timp excelent, o probă clădiră 

în program (Premiul Agriculturii) 
și un „austriac- cu o miză ini
țială (68 641 lei) ce constituia un 
punct de atracție cu totul deose
bit, iată ce a făcut ca reuniunea 
de duminică dimineața să se des
fășoare în prezența unui public 
extrem de numeros Spre satis
facția celor prezenți, alergările 
au oferit un spectacol de certă 
calitate, cu sosiri extrem de strân
se, una dintre ele, cea din pre
miul Agriculturii- — nitul doi 
(cinci cai pe o linie departajați 
numai după consultarea fotogra
fiei) — „ridicând-, pur si simplu, 
tribunele în picioare. Din an
samblul rezultatelor, am reținut 
victoriile obținute de Rimifon și, 
respectiv, Lazăr. în hiturile .Pre
miului Agriculturii-. saltul de va
loare (aproape 3 secunde) reali
zat de Sfioasa, siguranța tn sulky 
și eleganța cu care aprantiul M. 
Dumitru (un real talent) a con
dus-o pe Femina și dublul suc
ces obținut de imperturbabilul- 
Avram cu Meriș și Gascon, am
bii prezenți în frumoasă condi
ție. Rezultate tehnice : Cursa I :
1. Rabina (G. Tănase) rec. 1:38,9,
2. Ienupăr. Simplu 15. ordinea 14,
cursa a n-a : 1. Sfioasa (N. Si- 
mion) rec 1 r23.9. 2. Versiunea,
3. Reforma. Simplu 2.50. ordinea 
11, event 22, ordinea triplă 71 ;

cursa a m-a : 
mitru) rec. 1 
Simplu 6, ord 
triplu cîștigătc 
IV-a: 1. Rimifc 
1 36,S, 2 Hertz 
piu 3, ordinea 
dinea triplă 80 
Meriș (G. Avr 
Hanger. Simpl 
event 24 ; cur 
loarea (Tr D 
Hinsar. 3. Rii 
dinea 6, event 
plă 133 ; curși 
zăr (Tr. Marii 
Artizan. Simpl 
event 29, trip 
cursa a VTTI- 
Avram) rec. : 
Silicia. Simpl 
event 21, or di 
a rx-a : 1. ’ 
rec. 1:27,6, 2.
Simplu 6. orc 
ordinea triplă 
tor 1 362 ; cur 
nar (G Vasilf 
liciu. Simplu 
event 52. Pari 
cat la suma 
fost cîștigat 
cu 23 combin 
care. Report : 
provizoriu.

Gh.



Iesc indisciplină.
IAEAZĂ EXEMPLUL!
I dreptul alarmant. In meciul
I Steaua — EHC Biel de la
■ București : deniei, la Biel inI jocul retur : Nistor și Cazacu,
I In prunele partide de campio-
I nat : Mikloș (S.C. MiercureaI Ciuc), Gali și Solyom (Di-
I narno), Vlad (A.S.E. Sportul
I studențesc), Baka (Unirea Sf.
1 Gheorghe) — toți au suportat
I consecințele lipsei lor le dis-I dpimă. Mai grav ni se pare
I faptul ci atitudinea con dam-
I nabilă a acestor hocheiști
I fruntași a constituit un prost
I exemplu pentru unii dintre ti-
I_____ neril jucători, partici-

panți la primele jocuri 
VjfâjMjgijjfâ ale campionatului de 

Juniori. Nici n-au înce- 
KEtttEa put bine aceste partide 

5i iată că Dima (CI. sp. 
școlar nr. 2 (Galați), 

I Jumătate (Steaua), Nache
I (Steaua) au obligat, prin
l atitudinea lor. pe arbitri să-i
e sancționeze cu eliminări pe
I cite 10 minute !
I Este o situație care trebuie 
L să dea de gindit. Antrenorii
r l — pe eare-i considerăm prta-

-aeipalii vmovațl — au datoria 
S-șl facă mult mai serios

^^simțită munca de pedagogi, 
■r activitatea pe planul educării
p sportivilor in spiritul disci pli-
L nei ferme. De aceea poate că
t Biroul federal ar trebui să la 
t măsuri și Împotriva antrenorl-
L lor ai căror jucători continuă
L să manifeste astfel de atitu- 
[ă dizrUC Călin ANTONESCU

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

MAI MARE ACȚIUNE 
SPORTUL NOSTRU

împletirea, firească, a manifes-
— țărilor „Daciadei* cu frumoa

sele manifestări ale „Cintării 
României* a pus In mișcare 
puternice resorturi morale, de 

; conștiință, astfel că stadioanele
3 și arenele noastre au ajuns a-
ț deseori adevărate amfiteatre
X ale patriotismului. Desigur că
' și pentru noi, gălățenii. una

din concluziile „Daciadei* este 
a aceea de a face de acum ina-
* inte mai bine tot ce am făcut 

pînă acum, urmărind sporuri
e cantitative, dar mai ales o ca-

litate superioară, care nu se 
“ poate realiza decit printr-o ac-
“ tivitate intensă, atentă pînă la
L’ amănunt, o activitate în care
£ planul de lucru să nu rămînă
* doar anual, trimestrial sau lu

nar, ci să aibă o Împărțire șl 
o urmărire săptămină cu săp- 
tămînă și chiar zi cu zi.

Pentru tineretul gălățean, 
prezență activă și foarte apre
ciată in viața județului pe toa
te planurile sociale. In toate 
sectoarele de lucru, de la ora
șe și sate, „Daciada* reprezintă 
o cale de creștere multilaterală, 
de puternică afirmare In opera 
de înflorire permanentă a pa
triei socialiste.

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

înaintea meciului cu nonved, in Cupa D.tr.A.

| „POLI" TIMIȘOARA A
BUDAPESTA, 16 (prin telefon). 

Odată consumată etapa de slm- 
bata (a 8-a a Diviziei A din Un
garia), iubitorul de fotbal din a- 
eeastă metropolă si-a racordat 
din nou Inima la Înalta tensiune 
a cupelor europene îndeosebi 
suporterii formațiilor budapesta- 
ne Honved și Ferencvaroa așteap
tă cu nerăbdare ora meciurilor 
de miercuri, dnd formațiile lor 
vor fi opuse echipelor Politehni
ca Timișoara si F.C. Magdeburg, 
prima partidă fiind programată 
în Cupa U.E.F.A-, iar cea de a 
doua in Cupa cupelor.

Adversara lui .Poli» a evoluat 
stabilă la Szekesfehervar, 
unde, in compania echipei loca
le, a încheiat nededs : 0—0. An
trenorul Tichy, fostul cunoscut 
Internațional, cu TI de selecțio
nări in prima reprezentativă a 
Ungariei, a trimis in teren ur
mătorul ,11* : Gojdaz — Parocazl, 
Kocsis, A. Nagy. Varga I — Pal. 
Pinter, Lukacs — Bodonyi. Welm- 
per, Gyimesi. E3 a efectuat a 
singură modificare, pe parcursul 
fntflnirTT, înlOCUindU-1, în mWr 67, 
pe Weimper cu Varga H. Dar 
Bid cu această schimbare ta linia 
de atac Honved nu și-a putut 
crea o ocazie mal clară de gol 
pănă la sfirșitul partidei si îne-

In vederea partidei de inline din Cupa O.Lr.A.

ARGEȘENII ÎȘI STRING RÎNDURILE...
Valencia CF. a sosit ieri, cu Kempes și Bonhof

Florin Halagian. antrenorul 
principal al piteștenilor, a asis- 
tat la meciul susținut, Mmbătă 
seara, de Valencia la campiona
tul spaniol : «Partida s-s disputat 
tn nocturnă, pe stadionul pe care 
vom juca si nai — ne spunea 
Ieri Halagian. Echipa pe care s 
vom tntUni ta turul doi al Cupei 
U.E.F.A. a jucat cu Huelva, una 
dintre fruntașele actualei ediții. 
Valencia a jucat bine, a ciștlgat 
eu 1—0 prin golul marcat de Fel- 
man, deși scorul putea fi mal 
mare. Valencia este e echipă teh
nică, are tn rindurile ei jucători 
de mare valoare — suficient să-l 
amintim pe Kempes si Bonhof — 
practică un fotbal modern, apă- 
rindu-se grupat, atacind foarte 
rapid șl ingenios. Va fi pentru 
F.C. Argeș un adversar reduta
bil, pe care sperăm să-l depășim 
printr-o mobilizare maximă a tu
turor jucătorilor*.

Programul de pregătire a me
dului este aproape identic cu 
cei pe care argeșenii l-au par
curs șl în zilele premergătoare 
confruntării cu Panathlnaikos. 
din primul tur. Duminică a fost 
zi rezervată recuperării, o aten
ție deosebită acordlndu-se lui 
Radu H (gripat) și Doru Nlcolae, 
ușor accidentat după medul _o- 
limplcllor* de miercurea trecută 
din Polonia, ieri dimineață, pl- 
teștenil au făcut analiza jocului 
eu U.T.A., iar m antrenamentul 
de după-amiazâ s-a pus accentul 
pe mobilitate, lndemtnare șl pe 
repetarea combinațiilor în vite
ză ale unor cupluri de jucători. 
Astăzi dimineață, jucătorilor ar
geșeni le va fi prezentat filmul 
meciului Valencia — Huelva, pe

SOSIT LA BUDAPESTA
ticacitatea actualului vicelider a 
fost pusă în evidență de cro
nicarul lui Năpszabadsag. Cițiva 
suporteri localnici, aflați în păr- 
culețul din plin centrul orașului, 
motivau, spre liniștirea proprie, 
acel 0—0 de simbătă cu argumen
tul că favorițil Jar s-au menajat 
pentru miercuri, avizați de com
portarea lui .poli* în dubla 
partidă susținută cu M.TJL

„Poli* a parcat autocarul care 
a transportat-o de la Timișoara 
In fața hotelului Volga la ora 17 
(ora locală), deplasînd următorul 
lot : Catena, Moldovan — portari; 
Nadu, Vișan, Mehedințu, Barna, 
Floareș — fundași ; Dembrovschi, 
Roșea, Volaru, Șerbănoiu — mij
locași ; Anghel, Nucă, Giuchici, 
Petrescu, Iuga — înaintași. Lip
sesc, deci, Păltinișan, Cotee (acci
dentați tn meciul de stabătâ), 
Bath ori șl Lața — indisponibili 
de mai multă vreme. Marți dimi
neața, Politehnica va efectua un 
antrenament pe terenul Kispesti- 
stadlon, care va găzdui IntRnirea 
de miercuri cu Începere le la ora 
13J0 (14,30 ora Bucureștiului). Me
dul va fi condus de o brigadă 
de arbitri din Grecia.

Gheorghe N1COLAESCU

eare-1 vor comenta antrenorii 
Florin Halaglan șl Ion Voica. An
trenamentul programat In conti
nuare prevede, printre altele, 
exersarea unor faze fixe, a mij
loacelor de anihilare a even
tualelor lovituri libere executa
te atit de bine de Bonhof. fostul 
jucător al Borussiei Monchen- 
gladbach. După-amiazâ. în cadrul 
unui joc-școală. » contra t, se 
va urmări marcajul si demarca- 
jul.

La antrenamentele de ieri nu a 
participat fundașul central Ors- 
tea El s-a accidentat destul de 
grav în partida cu U.T-A. șl va 
fi indisponib:! pentru o perioadă 
mai îndelungată.

Valencia C.F. a sosit Ieri după- 
amiazâ în Capitală cu întregul 
efectiv de jucători, cu blnecunos- 
cuțil Kempes si Bonhof. cu Man- 
zanedo, cu Diarte. Solsona, Fel- 
man și ceilalți titulari, care au 
învins stabătâ pe Huelva .un 
adversar greu de întrecut, valo
ros* — cum declara după meci, 
ziarului -AS*. antrenorul Marcel 
Domingo.

Laurențiu DUMITRESCU

RESTANȚA 
IN „CUPA F.R.F.”

Azi are loc meciul dintre di
vizionarele A, Sportul studențesc 
— C.S, Tîrgovlște, restantă din 
cadrul .Cupei F.R.F.*. Partida se 
dispută pe stadionul Politehnica 
(fost C-A.M.) la ora 14.

E TAP A S-A I NC HE I AT,
COMENT ARIILE CONTINUĂ j

■■.....................................  ______....................................... i

LIDERUL CAUTĂ
Duminică, înainte de meci, l-am 

rugat pe V. Mateianu să ne 
explice acel 1—6 cu Olimpia Satu 
Mare, din Cupa F.R.F. „Desigur, 
cele cinci absențe (n.n. — Condruc, 
Koller, Terheș, Mureșan și re
zerva Dragomirescu) nu justifică 
eșecul și, mai ales, proporțiile 
lui. ne-a spus, fără ocolișuri, an
trenorul lui F. C. Baia Mare. Al
tele au fost cauzele, dintre care 
aș reține : marea ambiție a local
nicilor, amplificată de o rivalitate 
sportivă binecunoscută ; acciden
tarea lui Ariciu, la scorul de 1—2; 
iar cel mai important este faptul 
că noi am tratat intilnirea ca 
pe un JOC-ȘCOALA. După 4—5 
ședințe pregătitoare, am experi
mentat o nouă variantă in jocul 
echipei, tn meciul de la Satu 
Mare am renunțat deliberat la 
efectuarea presingului, pentru a 
▼edea CIT și CUM poate rezista 
echipa la • dominare puternică

UN NOU
Unul din subiectele de discuție 

după etapa a Ș-a este propulsa
rea lui Kukla, stoperul arădean, 
în plutonul numeros al golgete- 
rilor. Cum se explică apariția a- 
eestui ...McQueen în fotbalul nos
tru T

Este adevărat că cele șase go
luri ale lui Kukla sînt consecin
ța unui remarcabil spirit ofen
siv, care îl caracterizează (în ge
neral) pe fundașul central ară
dean. Acum două săptămini, la 
Tg. Mureș, Kukla, afectat de gre
șeala pe care a făcut-o. în cali
tate de apărător, la golul lui Blro 
I. a pornit avintat la atac și a În
scris un gol frumos, cu capul. 
Stabăta trecută, la Arad, același 
Kukla. avlnd conștiința nu toc
mai Împăcată după golul înscris 
de Radu U (dnd piteștear.ul a 
trecut de un Gașpar nedublat 
dc... Kukla). s-a lansat Iarăși la 
atac și a înscris două goluri eu 
cepul, două goluri identice, de 
klnogramă reluată.

DOI „BÂTRINI
Talenrol nu trădează niciodată. 

(H poate fi trădat, dar aceasta 
eete o altă poveste). O demon
strație a acestei afirmații au fă
cut-o duminică doi vechi comba
tanți din fotbalul nostru, îr.cor- 
porați în echipa C.S. Tîrgovlște. 
Ne referim la Co man și Tătaru. 
Primul a revenit după șase etape 
în poarta formației sale, în a- 
plauzele a 14 0W de spectatori 
care au înțeles că rezultatele mai 
modeste ca de obicei ale forma
ției, în intervalul dintre etapa a

CALVARUL
In minutul 10 al partidei de la 

Iași, extrema dreaptă a echipei 
Steaua, Troi, a căzut la pămînt, 
în urma unui fault de joc. Acci
dentatului i s-au dat primele în
grijiri, a fost pansat și lăsat apoi 
în spatele porții lui Bucu. După 
vreo zece minute de ia accident, 
Trei s-a ridicat și, sprijinit de 
masorul echipei Steaua, a înce
put o lungă traversare a stadio
nului ieșean, spre vestiare. Și 
jucătorul stelist a făcut acest 
drum de peste o sută de metri 
făcînd eforturi evidente să mear
gă într-un picior, chinuindu-se 
aproape. Și nimeni dintre aceia 
care ar fi avut obligația morală 
să-1 vină în ajutor nu a găsit de

MCQUEEN ?
Pînă aici, toate bune... Fotbalul 

românesc are nevoie de elanul 
care-1 caracterizează pe Kukla. 
Numai că pe cealaltă față a mo
nedei stă scris, cu litere apăsate, 
SUPERFICIALITATEA JUCĂTO
RILOR NOȘTRI, mai ales la fa
zele fixe. în situațiile defensive.

Kukla a marcat la Arad pentru 
că nu l-a jenat nimeni, pentru 
că nici un înaintaș piteștean n-a 
venit în careul propriu pentru a 
asigura echilibrul aritmetic al 
fazei fixe în aceeași situație s-a 
aflat și Sătmăreanu H, în meciul 
cu F C. Bihor.

Felicitîndu-1 încă o dată pe 
Kukla pentru performanța celor 
șase goluri, să nu uităm larga 
contribuție a echipei în apărare, 
așa cum s-a Intim plat și în cele
bra fază a golului înscris de 
McQueen, scoțianul, în min. 90 
al jocului România — Scoția.

loan CHIRILÂ

DE VALOARE
î-a șl a >-a se coroborează cu 
absența portarului titular. Coman 
și-a făcut datoria parînd două 
șuturi pentru care n-ar fi fost 
certat nici un goalkeeper d n 
hime dacă ele s-ar fi convertit în 
goluri. Al doilea a făcut un dis
pecerat asiduu și inteligent. cu 
rezolvări tehnice care nu puteau 
fi la îndemîna colegilor săi 
mai tineri, oricît de ambițioși și 
bine pregătiți ar fi eL

Ion CUPEN

LUI TROI...
cuviință să o facă pentru a-1 
ușura lui Troi suferința. Nici 
măcar jucătorii de pe banca de 
rezerve a echipei Steaua, co
echipierii acestuia. Nu s-a găsit o 
targă, nu s-a putut improviza un 
scaun din brațe. După un timp 
de la accident, Troi a fost trans
portat cu o mașină a Salvării la 
un spital, unde i s-au acordat 
îngrijirile necesare si lucrurile, 
cum s-ar spune, s-au rezolvat. 
Dar imaginea neonorării unor 
elementare obligații organizato
rice, a lipsei de omenie, continuă 
să persiste.

Mihai IONESCU

IN CONTINUARE...
a partenerei de joc. De ce fac 
acest lucru ? Pentru că, fără doar 
și poate, o să ne aflăm și în situa
ții cind vom fi dominați și tre
buie să știm din timp ce avem 
de făcut pentru a elimina înfim- 
plarea din jocul nostru. Și cum 
orice idee nouă implică și anu
mite riscuri, rezultatul de la 
Satu Mare, în contextul descris, 
nu trebuie să ne alarmeze".

Așadar, V. Mateianu șl F. C. 
Baia Mare continuă căutările. O 
spun fără ocolișuri, fără secrete. 
La toate acestea, însă, după cele 
văzute de noi în meciul cu S.C. 
Bacău fdnd. pentru primă oară, 
liderul a fost condus cu 1—0), 
noi am mai adăuga că atenția să 
se îndrepte spre jocul din linia 
defensivă (inclusiv portarul). Și 
mai ales în privința șutului la 
poartă.

Constantin ALEXE
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• Etapa derbyurllor locale . 
T.M.B., din seria „bucureșteană*. 
la prima Infringere • Scorul e- 
tapel : Prahova Ploiești — Carpați 
Nehoiu 7—0 . Luceafărul I Bucu
rești la cea dinții victorie • Cele 
mai multe puncte le-au obținut 
pînă acum Flacăra Mo reni șl 
Pandurii Tg. Jiu — cite 15 • Par
tizanul Bacău a dștigat derbyul 
seriei a n-a șl a revenit pe pri
ma! loc.

SERIA I
Zimbrul Suceava — Metalul Ră

dăuți 1—0 (0—0), TEPRO iași — 
Nloolina Iași 0—3 (0—1), C.FJL
Pașcani — Șiretul Bucecea 3—1 
(3—0), Metalul Botoșani — C.S. 
Botoșani 0—1 (0—1), Foresta Făl
ticeni — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 1—0 (1—0), cristalul Do- 
rohoi — Dorna Vatra Dornd 
4—0 (3—0) Danubiana Roman — 
Laminorul Roman 1—0 (0—0), U- 
nirea Săvenl — Avlntul Frasin 
3—3.

Meciul Laminorul Roman — 
C.S. Botoșani, din etapa a Vl-a, 
s-a omologat cu 3—0 cpe teren 
0—0) In favoarea echipei din Bo
toșani. deoarece Laminorul a co
mis o substituire de jucător.

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a VIT-a : 1. C.S. BO
TOȘANI 13 p (28—1), 2. C.FJt. 
Pașcani 12 p (14—10), 3 Cristalul 
Dorohoi 11 p (18—12)... pe ulti
mele : 15. Unirea Săveni 3 p 
(4—43) 16 TEPRO Iași 2 p (3—13).

SERIA A H-a
Oituz Tg Ocna — Hușana Huși

1—1 (0—1), Cimentul Bicaz — 
DEMAR Mărâșești 4—0 (1—0),
Bradul Roznov — Constructorul 
Vaslui 0—3 (0—2), Aripile Bacău
— Minerul Comănești 2—1 (0—0)
Petrolul Momești — Rulmentul 
Bîrlad 3—0 (1—0), I.M. Piatra
Neamț — Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(0—0). Letea Bacău — Partizanul 
Bacău 2—3 (0—3), C S.M Borzești
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
l—l (0—0).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACĂU 13 p (17—5), 2. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 13 p 
(14—5) 3 Petrolul Moinești 10 p
(19—8), 4. C.S.M. Borzești 10 p
(18—8)... pe ultimele : 15 Minerul 
Comănești 5 p (5—11). 16. Oituz 
Tg. Ocna 3 p (4—15).

SERIA A m-a
Petrolistul Boldești — Olimpia 

Rm. Sărat 0—0. Foresta Gogești
— dilmia Buzău >—1 O—l), 
CJS.U Galați — Oțelul Galați »—0 
(0—0), Unirea IDSMSA Focșani — 
Dinamo CPL Focșani 1—0 0—0), 
Prahova Ploiești — Carpați Ne
hoiu 7—0 (3—0), Metalosport Ga
lați — Ancora Galați 0—4 (0—1), 
Avtatul urzlcenl — Luceafărul 
Adjud 2—1 (»—0), Petrolul Băicol
— Petrolul Berea 4—2 (2—0).

Pe primele locuri : L PRAHOVA 
PLOIEȘTI 13 p (26—O. A (LS.U.

REZULTATELE MECIURILOR DIN ETAPA A Vlll-a A DIVIZIEI C
Galați 13 p (17—5), 3. Unirea Foc
șani 11 p (16—2), 4. Ancora Ga
lați 12 p (13—6)... pe ultimele : 
15. Carpați Nehoiu 2 p (3—20). 16. 
PețnAul Berea 0 p (8—26).

SERIA A IV-a
Pescărușul Tulcea — Marina 

Mangalia 5—1 (2—1), Electrica
Constanța — Voința Constanța 
1—1 (0—0), Tractorul Vizlru — U- 
mrea Eforie 1—1 (0—0). Cimentul 
Medgidia — Azotul Slobozia 2—1 
(0—0), Unirea Tricolor Brăila — 
Șoimii Cernavodă 1—1 (1—1). Vic
toria Țăndărei — Chimpex Con
stanța 1—0 (0—0). Arrublum Mă- 
eta — Dacia Unirea Brăila 4—3 
(1—1), Granitul Babadag — LM.U. 
Medgidia 1—1 (0—1)

Meci restanță dm etapa a V-a : 
Chimpex Constanța — Unirea 
Eforie 0—1

Pe primele locuri : L PESCĂ
RUȘUL TULCEA 12 p (23—11), 2. 
Unirea Tricolor Brăila 11 p (17—9), 
3. Cimentul Medgidia 11 p (9—5).. 
pe ultimele : 14. Chimpex Con
stanța 4 p (8—9), 15. Tractorul 
Vlziru 4 p (7—22), 16. Arrubium 
Măcin 2 p (7—27)

SERIA A V-a
Mecanica tină București — T.M. 

București 3—1 (1—0), Abatorul
București — Electronica Bucu
rești 2—1 (1—0). Celuloza Călă
rași — Automecanlca București 
1—0 (0—0), Sirena București —
Unirea Bolintin 2—1 (0—1), Lu
ceafărul i București — Victoria 
Lehliu 4—1 (0—1). IC.S.I.M. Bucu
rești — Luceafărul n București 
5—0 (2—0). Flacăra roșie Bucu- 

reșțl — Unirea Tricolor București 
0—0, Tehnometal București — 
Voința București 1—2 (0—1), Au
tomatica București — Vlscoza 
București 0—0.

Meci restanță dan etapa a 
V-a : Unirea Tricolor București 
— Luceafărul I București 2—0.

Partida Victoria Lehllu — 
LCJS.I.M București, din etapa 
trecută (întreruptă în min. 75, 
la •—1). a fost omologată cu 3—0 
ta favoarea echipei bucureștene, 
tar terenul din Lehliu a fost sus
pendat pînă la terminarea cam
pionatului 1

Pe primele locuri (după > eta
pe) S L I.C.S.LM. 14 P (24—0), 2. 
T.M.B. 14 p (16—8), 3. Voința 
12 p (18—10), 4. Mecanica fină 
12 p (15—8)... pe ultimele : 17. 
Luceafărul I 4 p (0—16), U. Lu
ceafărul H 4 p (10—28).

SERIA A VI-a
Flacăra Automecanlca Moreni

— I.O.B. Balș 4—0 (2—0), Dinamo 
Alexandria — Răsăritul Caracal
2-0  (1—0) ROVA Roșiori — Re
colta Stoicănești 2—0 (0—0). Pe
trolul Videle — Cetatea Tr. Mă
gurele 1—0 (0—0). Dacia Pitești
— Constructorul Pitești 0—0. 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Chimia Găeștl 2—2 (2—1), Progre
sul Pucioasa — Progresul Cora
bia 1—0 (0—0), Cimentul Fienl — 
Metalul Mija 0—0.

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 15 p (26—3), 2. ROVA 
Roșiori 12 P (17—4). 3. Metalul
Mija 11 p (14—3)... pe ultimele 
15. Cimentul Fienl 5 p (3—11), 16 
Constructorul Pitești 5 p (7—20)

SERIA A VU-a
Dierna Orșova — Metalurgistul 

Sadu 3—1 (2—1), Minerul Lupeni
— Progresul Băllești 3—0 (2—0),
Pandurii Tg Jiu — Constructorul 
Tg Jiu 5—1 (2—0), Minerul Mo-
tru — Unirea Drăgășani 5—1 
(1—0). Bistrița Băbeni — Metalul 
Rovinari 1—2 30—1) Minerul Vul
can — Chimistul Rm. Vtlcea 2—0 
(1—0). Constructorul Craiova — 
C.F.R. Craiova 0—0. Lotru Brezoi
— Gloria Drobeta Tr. Sev. 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. PANDURII 
TG. JIU 15 p (21—6), 2. C.FJL 
Craiova 12 p (17—7), 3. Minerul 
Lupenl 10 p (18—6)... pe ultimele: 
15. Constructorul Tg. Jiu 5 p 
(»—16) 16. Bistrița Băbeni 5 p 
(4—16).

SERIA A Vin-a
Unirea Alba Tulla — Minerul' 

Oravlța 1—1 (0—1). Metalul Hu
nedoara — Unirea Tomnatic 1—1 
(1—0), Electromotor Timișoara — 
Vulturii textila Lugoj 1—1 (1—0), 
Știința Petroșani — Metalul Oțelu 
Roșu 3—1 (1—0), Gloria Reșița

— ICRAL Timișoara 2—0 (0—0),
CJ.L. Blaj — Laminorul Nădrag 
1—1 (1—0), Metalul Bocșa — Uni
rea Slnnăcolgu 0—1 (0—0), C.F.R. 
Slmeria — Minerul Ghelar 4—0 
(3—0)

Pe primele locuri : L UNIREA 
TOMNATIC 11 P (18—6), X. Uni
rea Alba lulla 11 p (13—6), 3. 
Unirea Sînnicolau 11 p (11—4)-.. 
pe ultimele : 15. C.F.R. Simeria 
5 p (7—0), 16. Metalul Bocșa 5 p 
(0—13).

SERIA A LX-a
Strungul Arad — Constructorul 

Arad 1—0 <0—0), Minerul Șuncu- 
luș — Unirea Dej 2—0 (0—0), Bi
horeana Marghita — Tricolorul 
Beluș 3—1 (1—0), Minerul Bihor
— Oțelul or dr. Petru Groza
1—1 (0—1), Recolta Salonta — Vic
toria Ineu 1—0 (0—0), C M. Cluj- 
Napoca — Tehnofrig Cluj-Napoca
3—0 (1—0) Vomța Oradea — Me
talul Alud 1—0 (0—0), Rapid
Arad — Sticla Arieșul Turda 0—0.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 13 p (14—5), 2. Sticla 
Turda 11 p (15—I). 3. Tricolorul 
Beluș 10 p <9—8)... pe ultimele :
14. C.M. Cluj-Napoca 6 p (12—16),
15. Tehnofrig Cluj-Napoca I p
(7—13) 16. Recolta Salonta I p
(5—15).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — Victoria Ca

re! 0—1 (0—1) Minerul Băița — 
CUPROM Baia Mare 1—0 (1—0), 
Minerul Bala Sprie — Silviculto
rul Măieru-Anleș 4—0 <i—0). Glo
ria Viitorul Șimleu — Armătura 
Zalău 1—3 (0—0), Hebe Slngeorz

Băl — Someșul Satu Mare 0—0, 
Minerul Rodna — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 2—0 (1—0) — s-a jucat la 
Bistrița; Oașul Negrești — Mine
ral nba-Seini 2—0 (1—0), Rapid
Jibou — Bradul Vișeu 3—0.

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALĂU 13 p (21—6), 2,
Minerul Băița 12 p (16—8). 3. Mi
nerul Rodna 11 p (16—5)... pe ul
timele : 15. Lăpușul Tg. Lăpuș 
5 p (9—16), 16. Gloria Șimleu 4 p 
(6-21).

SERIA A Xl-a
IMIX Agnita — Metalul copșa 

Mică 3—0 (0—0), Foresta Bistrița
— Utilajul Făgăraș 2—0 (1—0),
Textila Cisnădie — Chimia Or. 
Victoria 0—1 (0—0) Avintul Re
ghin — Oțelul Reghin 0—2 (0—1), 
Mureșul Luduș — Automecanlca 
Mediaș 4—1 (4—0) Carpați Mîrșa
— Metalul Sighișoara 3—1 (0—0), 
Sticla Tirnăveni — I.P.A. Sibiu
1— 0 (0—0), Construcții Sibiu — 
INTER Sibiu 3—0 (0—0)

Pe primele locuri : 1. con
strucții SIBIU 12 p (14—6), 2. 
Carpați Mîrșa 11 p (12—5) 3. Me
talul Sighișoara 10 p (12—7) 4.
Foresta Bistrița 10 p (17—12)... pe 
ultimele : 15. I.P.A. Sibiu 5 p
(6—12) 16. Metalul Copșa Mică
5 p (8—18).

SERIA A XH-a
Caraimanul Bușteni — Precizia 

Săcele 1—0 (1—0), Metrom Brașov
— C.S.U. Brașov 1—6 (0—0), Car
pați Sinaia — Carpați Brașov 
5—1 (1—1) Viitorul Gheorghenl
— Tractorul Miercurea Ciuc 2—0 
(2—0) Izvorul Tg. Secuiesc — 
Torpedo Zărnești 2—0 (1—0). Mi
nerul Bălan — Minerul Baraolt
2— 1 (0—1) Progresul Odorhei — 
LRA Clmpma 4—1 (2-0). Avîn- 
tul Mîneciu — Măgura Codlea 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
SINALA 12 p (18—8) — 6 victorii, 
2. Viitorul Gheorghenl t2 p 
(13—3) — 5 victorii 3. Metrom 
Brașov 11 p (14—6), 4 Izvorul 
Tg. Secuiesc 11 p (11—6) .. pe ul
timele : 15. Carpați Brașov 5 p 
(6—15), 16. TR.A. Ctmpina 2 p
(4-20)

Rezultatele ne-an fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



in ultimul meci al turneului

in Marea Britanie
PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
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RUGBYȘTII ROMANI
MOTOCICLISTUL 

GH. SORA - ÎNVINGĂTOR 
IN UNGARIA

JOACA ASTA SEARA LA BRISTOL
BATH, 16 (prin telefon). Tur

neul rugbyștilor români în Ma
rea Britanie se apropie de sfîr- 
șit. Marți seara, la lumina re
flectoarelor stadionului din 
Bristol, selecționata noastră 
divizionară va susține ultimul 
meci din seria celor șapte dis
putate în patria balonului oval. 
Adversară va fi o foarte bună 
echipă de club. Bristol are în 
componență trei internaționali 
A (fundașul Hignell, cunoscut 
din „Turneul celor 5 națiuni", 
centrul Morey și aripa de li
nia a treia Rafter, care a ju
cat slmbătă contra Argentinei), 
doi titulari ai reprezentativei 
B a Angliei (Baker și Pomph- 
rey, acesta evoluînd în primă
vară șl în România) și trei ai 
selecționatei de tineret (Lane, 
Gorvette, Doubleday). Se anun
ță deci o partidă de atracție, 
„Rugbyștii noștri speră ca, în

eluda oboselii acumulate în 
jocurile precedente, să confir
me bunele aprecieri de pini 
acum și să încheie cu un re
zultat bun turneul întreprins 
în Marea Britanie" — ne spu
nea, într-o convorbire 
nică, antrenorul emerit 
Moraru.

Pentru această ultimă 
ție, antrenorii Valeria Irimes- 
cu și Alexandru Păloșanu in
tenționează să trimită în teren 
formația: Fălcușanu — Iana- 
scvici, Constatin, Nica, Motres- 
cu — Bucoș, Paraschiv — Stoi
ca, Borș, Murariu — Dumitru, 
Dărăban — Dinu, Munteanu, Io
ni ță. Gazdele vor alinia XV-Ie : 
Hignell — Lane, Ward, Morley, . 
Newman — John, Harding — 
Baker, Gorvette, Rafter — 
Pomphrey, Troughton — Fry, 
Bogira, Doubleday.

La Gyula (Ungaria) s-a des
fășurat un concurs de dirt
track, la care au participat 
motocicliști de la cluburile 
Metalul București și „Volan"

din Gyula. Concursul a fost 
dominat de sportivii români, 
care au ocupat primele trei 
locuri: 1. Gheorghe Sora 15 p ; 
2. Ion Bobilneanu 14 p; 3. Nl- 
culae Kîureanu 10 p. Pe locul 
patru s-a clasat Farkas („Vo
lan"), cu 9 p.

TURNEUL DE BOX DE LA 
TAMPERE

telefo- 
Viorel

evolu-

ADVERSARA ECHIPEI STEAUA
IN C. C. E. LA HOCHEI,

PE LOCUL 2
IN CAMPIONATUL POLONIEI

întrecerile 
campiona- 
hochei pe

In turneul de box desfășu
rat la Tampere (Finlanda), 

Alexandru

CAIAC-CANOK a Proba de 
1 500 m din cadrul concursului de 
la Ciudad de Mexico a foot ciș- 
tigat* de iugoslavul Milan Janici. 
urmat de Gâza Csapo (Ungaria) 
In proba de canoe 1 500 tn, vic
toria a revenit lui Gyula Hajdu 
(Ungaria), secundat de campio
nul iugoslav Ma ti la Liubec.

S-au încheiat 
primului tur al 
tului polonez la 
gheață.

Echipa Podhale Novy 
Târg, viitoarea adversată a 
formației Steaua București 
în C.E.E„ ocupă locul doi 
în clasament' cu 9 p, după 
echipa L.KJS. Lodz. care are 
10 p.

pugilistul român _________
Turei s-a clasat pe primul loc 
ta categoria semimuscă, lnvin- 
gfndu-1 in finală la puncte pe 
sportivul finlandez Antti Jun- 
tumaa. Boxerii români 
tr« Șchiopu (muscă) și 
che Ciochină (mijlocie 
au cîștigat medaliile de 
ta categoriile respective.

CICLISM • înaintea ultimelor 
*4 de ore, in Cursa ciclist* de 
șase zile, care se desfășoară pe 
velodromul acoperit din Dort
mund, conținu* s* conduc* cu
plul Francesco Moser (Italia) — 
Rene Pijnen (Olanda), cu 156 p 
• Competiția „steaua speranțe- 
*?r“ s-a încheiat cu victoria ru
tierului elvețian Daniel Gislngen, 
urmat în clasament de olandezul 
Den Herttog șl belgianul Verlin- den.

Dumi- 
Costa- 
mică) 
bronz

TURNEUL BOXERILOR

IRANIENI
ÎN ȚARA NOASTRĂ

„STILUL CUBANEZ", O NOUTATE 
ÎN VOLEIUL MONDIAL FEMININ?

23 de echipe au participat la 
un veritabil maraton voleibalis- 
tic (12 zile) prilejuit de cea 
de a opta ediție a campiona
tului mondial feminin. Desfă
șurat în natru orașe din 
U.R.S.S. — Leningrad, Volvo- 
grad. Riga și Minsk — această 
competiție s-a caracterizat — 
după cum am putut vedea ur
mărind întrecerile acestui tur
neu — printr-o luptă deosebi
tă nu numai pentru ciștigarea 
unei partide sau a unui set, ei 
chiar și pentru un singur 
punct, fiecare decisiv în reali
zarea obiectivelor propuse. 
Dacă ar fi să facem o grupare 
valorică a reprezentativelor 
prezente la această ediție a 
campionatului mondial, putem 
plasa în prima grupă pe cele 
patru finaliste : Cuba, Japonia, 
U.R.S.S. și Coreea de Sud. Ur
mează echipele S.U.A., R. P. 
Chineză, Brazilia, R. D. Ger
mană, Bulgaria, Polonia, Ceho
slovacia, Ungaria. In a treia 
grupă valorică situăm forma
țiile Canadei, Mexicului, Iugo
slaviei, Olandei, R. F. Germa
nia. Republicii Dominicane. 
Dealtfel, această grupare valo
rică a fost evidențiată și 
locurile ocupate de echipe 
clasamentul final al 
ției.

Această confruntare 
iului mondial feminin 
în evidență progresul 
de pe continentul american care 
au ctștigat întrecerea cu for
mațiile europene, dacă avem 
în vedere pozițiile ocupate de 
acestea in finalul turneului. De 
asemenea, trebuie să eviden
țiem și rezultatele obținute de 
echipele asiatice, în general 
scontate (Japonia, Coreea de 
Sud), din rîndul cărora se de
tașează însă cele realizate de 
reprezentativa R. P. Chineze 
care, cu o formație tînără 
jucătoare foarte înalte, 
tat un joc foarte bun, 
astfel un loc unanim 
în elita mondială.

Caracteristic pentru

ediție a campionatului mondial 
este faptul că jocul fetelor s-a 
apropiat 
băieților, 
doar in 
chipelor 
firmație 
ferea deosebită a rapidității ac
țiunilor la fileu, unde combina
țiile intre două sau trei jucă
toare, în mare viteză, pe țoale 
cele trei zone, au devenit un 
fapt obișnuit. Campioana mon
dială. Cuba, a aplicat sistemul 
de 4-J-2 cu intrare, avlnd în 
permanentă la fileu trei ata
cante, ceea ce a facilitat abor
darea unui joc de înaltă clasă 
și cu o eficiență deosebită, 
fapt ilustrat și de aceea că pa 
tot parcursul turneului a pier
dut doar două seturi ! Cele
lalte echipe din plutonul frun
taș, U.R.S.S., Japonia (ca 
alte formații) au jucat în sis
temul 54-1, avînd în sextet 
leibaliste (Nina Muradian, 
gava Kadzuko ș.a.) 
bile, care conduceau jocul în-

‘ ’ de

foarte mult de cel al 
diferența constind 

forța superioară a e- 
masculine. Această a- 
este susținută de creș-

vo- 
O- 

inepuiza-

de 
în 

corupe ti-

a vole- 
a scos 

echipelor

și 
a pres- 
ocupînd 
apreciat
această

tregii echipe, orice fază 
atac pierind de la ele.

O altă caracteristică a jocu
lui majorității formațiilor a 
fost aceea că defensiva a pro
gresat foarte mult, blocajul și 
apărarea din linia a doua avînd 
o eficiență sporită, ceea ee a 
dus la o echilibrare între atao 
$1 apărare. De aici a rezultat 
o creștere a „lungimii" fazelor, 
fiind necesare. în medie. 5—6 
lovituri de atac pînă la căde
rea mingii, dar nu de puține 
ori mingea a trecut de 10—11 
ori peste fileu pină să atingă 
podeaua. Fazele prelungite au 
cerut totodată și o pregătire fi
zică deosebită. antrenamentul 
jucătoarelor făcîndu-se pentru 
viteză în regim de rezistență, 
ți ni nd seama că pină la a exe
cuta o lovitură de atac o jucă
toare trebuia să efectueze de
plasare la blocaj, dublaj și re
venire pentru a executa atacul, 
ceea ce solicita evident un 
efort considerabil. Ca rezultat 
al ritmului sporit de executare

a atacului și al creșterii efi
cienței defensivei s-a mărit 
considerabil și spectaculozitatea 
jocului, ceea ce s-a reflectat în 
majoritatea celor 89 de partide.

Echipa Cubei este, după cum 
se știe, noua campioană mon
dială. Aceasta reprezintă ln- 
tr-un fel o mutație valorică în 
voleiul mondial feminin. An
trenorul cubanez Heorta Lafrita 
mărturisea la șfîrșitul competi
ției că „model pentru formația 
mea an fost formațiile U.R.S.S. 
și Japoniei și din îmbinarea 
jocului acestora două, vaJori- 
ficînd calitățile specifice volei
balistelor noastre, am format 
echipa pe eare ați urmărit-o". 
Va impune oare Cuba un nou 
stil în voleiul feminin 7 Se pare 
că da și caracteristicile acesteia 
— bazat pe calitățile motrice 
ale voleibalistelor, pe un joe de 
mare regularitate in toate com
partimentele, pe o pregătire fi
zică deosebită — au fost vizi
bile ta Leningrad.

Așadar, campionatul mondial 
feminin a reliefat incă o dată 
faptul eă pentru a pătrunde în 
elita aceste] discipline trebuie 
să dispui de jucătoare eu ga
barit, avind o mare mobilitate, 
eu un bagaj de cunoștințe teh- 
nlco-tactiee foarte bogat, eu e 
pregătire fizică și psihică de
osebită, toate clementele jocu
lui trebuind să le fie cunos
cute pînă la automatism. Nu
mai o astfel de pregătire poate 
să ofere garanția unei creș
teri calitative pe toate pla
nurile.

Echipa de box a Iranului se 
afl* în turneu în țara noastră, 
susținînd mai multe tatitairi în 
diferite orașe.

La Brăila, selecționata Iranului 
a Întrecut echipa Box Club cu 
13—». In cele mal frumoase par
tide, Gh. Negotț* l-a întrecut la 
puncte pe M. Bygasyar, iar Ira
nianul K. Sadaghy a fost decla
rat ciștigitor în fața iul Șt. Intre. 
(Gh. RIZU-coresp.)

La Măcln, boxerii iranieni au 
întUnit o combinat* alcătuit* 
sportivi de la B.C. Brăila

HANDBAL • Selecționata fe
minin* a U.R.S.S., aflată în tur
neu tn R.F. Germania, a susți
nut la GOttingen un alt ioe 
amical cu reprezentativa vest-ger- 
mană, pe care a învins-o cu 
ÎI—» (3—5) • In meci retur pen
tru „Cupa campionilor europeni" 
(masculin) V.S.Z. Kosice a între
cut pe teren propriu, cu 25—1» 
(10—6) formația elvețiană T. V. 
Zofingen. Haniballștil ceho
slovaci s-au calificat pentru tu
rul 2 al competiției.

MOTO • Prima ediție a com
petiției pe echipe dotat* cu „Cu
pa Națiunilor* s-a desfășurat pe 
circuitul de la Imola (italia) și 
a fost cîștigată de formația 
S.U.A., urmată de o selecționat» 
mondială și de echipele Angliei. 
Italiei și Franței.

TENIS • Olandezul Okker a 
terminat învingător în turneul de 
la Tel Aviv, în finala căruia l-a 
întrecut cu 6—7, 6—4. 6—2 pe 
austriacul FelgL

prof. DEZ1DERIU BLEIER

-

din 
.________ - ... - - . »1

Voința Măcln. Șl in această con
fruntare, oaspeții au cîștigat eu 
14—». De la gazde o bună impre
sie au lăsat Gh. Băduleseu În
soară) și C. Dafinoiu (semigrea). 
(L JTPA-coresp.).

TENIS DE MASA a In locali
tatea franceză Croix, meciul din
tre selecționatele mixte ale Fran
ței șl Angliei, pentru .Cupa ligii 
europene”, s-a Încheiat cu scorul 
de 4—J In favoarea oaspeților. Cel 
mal bun jucător al echipei en
gleze a fost Desmond Douglas, 
care l-a învins cu același scor 
(1—1) pe Jacques Secretin și pe 
Patrice Birocheau.

FACTORII ESENJIALI Al JOCULUI DE FOTBAL MODERN
Ziarul „SPORT” — zorich, octi- 

pindu-se de unele probleme ale 
fotbalului internațional. public* 
un articol semnat de antrenorul 
Helmut Johanssen, care trateaz* 
un aspect important al jocului cu 
balomul rotund : utilitatea prer*- 
tirii fizice șl împletirea el cu teh
nica individual*. In rtndurile ee 
urmează reproducem cîteva pasa
je din articol.

-S* nu par* eludat eînd afirm 
c* pregătirea fizic* a jucătorilor 
zilelor noastre este mai impor
tant* deeît eea tehnică I Ea duce 
ta mod firesc la mărirea vitezei 
de joc, atit de esențial» si hot*- 
ritoare In fotbalul modera.

lat* de ee este Imperios nece
sar ea pregătirea fizică a lucito
rilor să fie pusă pe prim plan 
Jncă dta eea. mal fragedă virată 
a celor cărora le place fotbalul. 
Dac* antrenamentele vor fi axa
te pe dezvoltarea vitezei șl forței 
Jucătorilor șl apoi Împletită eu 
celelalte elemente esențiale tavă- 
țăril soccerulul am putea spun» 
c* perspectivele stat bune, să nu 
fia tas* înțeles greșit : nu stat 
Împotriva necesității învățării 
tehnicii. Dimpotrivă, stat adeptul 
tehnicității jucătorilor, ba. mal 
mult, vot spune că tehnica In
dividuală trebuie exersat* de fie-

LOTUL FEMININ AL U.R.S.S.
PENTRU C.M. DE GIMNASTICĂ

Doi medici americani. Herbert Benson ți Myriam Klipper, alături de 
alți confrați in halate albe, au tras un serios semnat de alarmă, scri
ind. intr-o lucrare științifico consacrată vieții moderne și impactului 
său asupra sănătății oamenilor : „Sintem atinși de o epidemie căra 
lovește puternic Statele Unite. Numele său este hipertensiunea, termen 
medical desemnind o presiune sanguină prea ridicată. Ea predispune 
la arterioscleroză, la crize cardiace șl atacuri de cord. Din totalul 
decesurilor din S.U.A, 50'1', au drept cauză hipertensiunea”. Iar prin
cipala cauză a acesteia este sedentarismul, constatare ce a determi
nat un imens val de interes pentru activități sportive, in primul rind 
pentru sănătoasa și deloc costisitoarea alergare, ajungindu-se la ade
vărate performanțe in materie. Cum este cazul unul doctor pe nume 
Samuel Paris, intrat bine in a doua tinerețe, și care aleargă zilnic 
cca 20 km, drumul de acasă ia slujbă și înapoi. Un alt exemplu sem
nificativ : la crosul „Bay-to-Breakers” (12.5 km), care se dispută anual 
la Son francisco, s-au inscris in 1963 numai 100 de concurenți, pen
tru ca anul trecut numărul lor să ajungă la 12 000. După cum au de
monstrat. prin cercetări asidue, o serie de experți, exercițiul fizic ge
nerează o reducere substanțială a colesterolului și trigliceridelor, prin
cipalele tipuri de grăsimi aflate in singe, care, in cantități mari, mă
resc pericolul unui otac de cord.

Tot ca o pledoarie in favoarea exercițiului fizic regulat s-a înscris 
și conferința ținută de un alt medic american, Thomas J. Bassler, din 
California a cărui teză principală a fost astfel sintetizată : „Oricine 
alunge la un nivel de condiție fizică ce-i permite parcurgerea întregii 
distante a maratonului clasic nu va suferi niciodată un atac de cord”. 
Dealtfel, pentru a fi cit se poate de convingător, dr. Bassler și-a înce
put cu j-mătonrele cuvinte exounerea : „Numele meu este Bassler. Ara 
participat la 64 de maratonuri și am făcut 3 000 de autopsii*. Vorbea, 
deci, in deplină cunoștință de cauză—

MOSCOVA, 16 (Agerpres). E- 
chipa feminină de gimnastică a 
U.R.S.S. care va participa la 
apropiatele campionate mon
diale de la Strasbourg este alcă
tuită din următoarele sportive: 
Nelly Kim, Maria Filatova,

Elena Muhina. Natalia Sapos- 
nikova, Svetlana Agapova. Va
leria Jidunova și Elena Davi
dova. Antrenorul principal al 
echipei este Aman Șaniazov, a- 
sistat de fosta campioană olim
pică Polina Astahova.

care jucător ta parte șl în afara 
orelor de antrenament făcute în 
comun, pentru c* șlefuirea ele
mentelor șl procedeelor cere o 
munc* mig&loas*. sistematic* sl 
răbdătoare. Se mal recomand* — 
ta cazul cînd tinerii fotbaliști au 
deja un bagaj tehnic șl fizic co
respunzător — să se treacă la 
exersarea acelor faze de joc care 
survin cel mai des în timpul me
ciurilor. Acestea trebuie făcuta 
Intr-un ritm cit mal rapid, în 
special oonducerea balonului la 
slalom, șutul la poart* din po
zițiile cele mai dificile, exersarea 
loviturilor libere cu zid în ‘ " 
ș.a. elemente tehnice șl 
care toate au ca scop 
rltmuhil de joc. Si nu _____
Ins* în greșeala de a miza totul 
pe mărirea vitezei jucătorilor la 
detrimentul celorlalte componen
te de baz* ale fotbalului (disci
plina tactică, viața sportivă, pre
gătirea moral-voUtivă. tehnic* 
etc.).

Cu ani în urmă, cele mai evi
dente exemple contradictorii le-au 
furnizat englezii șl italienii. In 
timp ce britanicii mizau foarte 
mult pe pregătirea fizică, penin
sularii înclntau ochii prin finețea 
tactic*. Astăzi ambele scoli au a- 
juns la concluzii Identice : îmbi
narea jocului atletic — care pre
supune o pregătire fizică irepro
șabil* șl duce la mărirea vitezei 
șt a ritmului — cu tehnica indi
viduală a jucătorilor. în fond, a- 
cestoa sînt problemele esențiale 
a căror rezolvare asigură dru
mul spre practicarea unul fotbal 
de calitate".

fată 
tactica 

mărirea 
cădem

LUCIAN OPREA

CZfi
CAMPIONATE

IUGOSLAVIA (et. 10) S O.r.K.
Belgrad — Zeleznlciar 1—2 : Dy
namo — Split 2—2 ; Nis — Liu- 
bllana 0—0 ; Borac — Napredak
1— 2 : Osljek — Buducnost 1—1 ; 
Velez — Steaua Roșie 2—1 : Voj- 
vodina — Partizan 1—1 ; Rijeka
— Tuzla 0—0 ; Sarajevo — Za
greb 1—1. Clasament : 1. Buducnost 14 p ; * — -- - --
Dynamo 12

POLONIA
— Wroclaw 
covla 1—0 ; _
2— 1 ; Gdynia 
1—1 ; Gwardia
Poznan — Mlelee 1—0 ; Szczecin
— Legia 2—S; Sosnowlec — Opole 
0—1. Clasament : L Rueb 17 p ; 
2. Widzew 17 p ; 2. Legia 17 p.

BULGARIA (et. S) : Lokomotiv 
Sofia — Spartak Pleven 1—0 ;

2. Hajduk 13 p ; 3.
P-
(et. 12) : L.K.S. Lodz 
3—0 ; Bytom — Cra- 
Chorzow — Bytom 

Widzew Lodz 
Katowice 2—0 ;

Vrața — Slavia Sofia 4—1 : Bla- 
goevgrad — Cernomoret Burgas
4— 2 ; TSKA Sofia — Sliven 2—0; 
Beroe Stars Zagora — Akademlk
5— 1 ; Lokomotiv Plovdiv — Lev
ski Spartak 0—1. Clasament : L 
T.SJS.A. 13 p ; 2. Levski Spartak 
12 p : 3. Lokomotiv Sofia "

CEHOSLOVACIA (et. •) 
șov — Bohemians Praga 
Dukla Praga — Plsen 
Sparta Praga — V.S.S. 
3—1 ; Inter Bratislava — 
1—4 ; Lokomotiv Kosice — 
Trnave 1—0 ; Trecln — Slo
van Bratislava 1—4 : Ostrava
— Dukla Banska Bystrica 4—0. 
Clasament : L Dukla Praga 13 p : 
2. Ostrava 11 p : 3. Lokomotiv 
Kosice 10 p

ȘTIRI • REZULTATE
LOCALITATEA polonez* Ra

dom a găzduit primul meci dintre

îs p.
: Pre- 

2—2 ; 
4—i :

Kosice 
3nw

selecționatele de juniori ale Po
loniei șl Turciei, pentru prelimi
nariile „Turneului U.E.F.A.”. 
Gazdele au obținut victoria 
5—6 (1—0).

DUPĂ CUM se anunță 
Roma, federațiile de fotbal 
Italia și Argentina au căzut 
acord asupra unul meci amical 
între reprezentativele celor dou* 
țări. Partida dintre echipa Argen
tinei și „Squadra azzurra” ar 
urma s* se desfășoare, în Italia, 
anul viitor la 25 sau 26 mai.

eu

din 
din 
de

TURNEUL pentru echipe de 
juniori de la Las Palmas (insu
lele Canare) s-a Încheiat cu vic
toria selecționatei Angliei — 4 p, 
urmată de formațiile U.R.SS. 
—2 p și Las Palma* — zero p. In 
ultimul joc. Anglia a Învins ea 
3—0 (1—0) echipa Las Palmas.

LA TUNIS, în preliminariile 
C.M. pentru echipe de juniori. 
Algeria a întrecut cu 2—1 (1—1) 
formația Tunisiei. Partida retur, 
la 22 octombrie, la Alger.
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