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Finalele campionatelor naționale da box
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Azi, la Strasbourg, a doua zi a întrecerilor

CELE MAI BUNE GIMNASTE ALE LUMII IAU STARTUL 
lNTR-0 ATMOSFERĂ DE MARE ATRACȚIE Șl INTEO 
• Echipa feminină a României și-a încheiat luni seară pregătirile 

• Gimnaștii noștri pe locul 7 după „impuse14
tre să evolueze la un Înalt ni
vel la exercițiile liber alese, 
în prima zi, cel mai bun con
curent român a rămas Dan 
Grecu, notat cu 9,75 la inele 
(la fel ca și Nicolae Oprescu).

Selecționata noastră a început 
Întrecerea la sărituri, probă in 
care gimnaștii români au fort 
depunctați, primind note sub 
valoarea execuțiilor. Astfel, 
cea mai bună notare a avut-o 
Aurelian Georgescu (9,45). ur
mat de Checicheș (9.40). Nici 
la paralele notările nu au fost 
prea ridicate. d®r campionul 
nostru Dan Grecu a reușit to
tuși o execuție bună, fiind no
tat cu 9.60. Contrar așteptări-

Aurel NEAGU

Imagine de la unul 
nine a țării noastre,

(prin tele-STRASBOURG, 23
fon). Campionatele mondiale de 
gimnastică au început luni aici 
cu exercițiile impuse ale băie
ților, exerciții care, deși nu 
sînt spectaculoase și se află pe 
calea dispariției în viitorul a- 
propiat, așa cum au afirmat 
unii specialiști la recentul con
gres F.I.G., au atras totuși în 
sala „Rhenus“ foarte mulți 
spectatori. Netransmiterea pe 
micile ecrane a întrecerilor, 
din cauza grevei tehnicienilor 
T.V. de aici, care privează nu 
numai Franța, ci și întreaga 
lume de acest frurnes specta
col, a făcut ca un mare nu
măr de iubitori ai acestui 
sport să se deplaseze în ulti
mul moment la sala de concurs.

Bătălia pentru primele locuri 
s-a declanșat încă de dimi
neață, cînd au intrat în con
curs gimnaștii din grupa a 
doua, din care au făcut parte 
echipele U.R.S.S., R.D. Germa-

Pregătirile pentru edifici a ll-a a „Daciadei" de iarnă

AUTODEPASIREA,
Pe fereastra biroului său, 

președintele C.J.E.F.S. Har
ghita, prof. Ioan Ferenczi, pri
vește — cînd îngîndurat, cînd 
nerăbdător — ovalul de beton 
care se conturează ferm lingă 
clădirea patinoarului artifi
cial : noua pistă de patinaj 
viteză, prima de acest fel din 
țară, de dimensiuni olimpice. 
Sînt gata peste 300 de metri, 
dar tractoarele, camioanele, 
mașinile care aduc betonul și 
oamenii, mai ales oamenii, în- 
tr-o forfotă neîntreruptă, crea
toare, dau zor ca ovalul să 
se împlinească pînă la sfîrșitul 
lunii.

— Cuvîntul nostru de ordine 
— spune loan Ferenczi (Vi-1 mai 
amintiți pe impetuosul centru 
al primei linii de atac a na
ționalei de hochei de acum 
cîțiva ani, Szabo I, Ferenczi, 
Szabo II ?) — este ca noua e- 
diție a „Daciadei" de iarnă să 
ne găsescă cu pista gata. Da
rea ei în folosință va însemna 
pentru noi un mare pas îna
inte pe drumul continuei dez
voltări a sporturilor de iarnă 
în județ, o posibilitate con
cretă de a da noi dimensiuni 
întrecerilor multiple din ca
drul marii competiții naționale.
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din ultimele antrenamente ale echipei femi- 
primită ieri prin rețeaua agențiilor interna

ționale de presă
ne și României. A fost o gală 
de două ore, foarte aplaudată 
care s-a remarcat printr-un 
mai ridicat nivel al exercițiilor 
acestor formații față de ediții
le anterioare ale marilor com
petiții, situație în care se în
scriu și gimnaștii noștri : 1974 
(C.M. de la Varna) 270,40 p ; 
1976 (J.O. de la Montreal) 
276,50 p ; Strasbourg 279,15 p. 
Din păcate, multe inexactități 
comise în concurs, îndeosebi la 
bară fixă și cal cu minere, i-au 
împiedicat pe componenții e- 
chipei noastre să se apropie de 
selecționata R. D. Germane. 
Prin urmare, deși previziunile 
în ce privește potențialul echi
pei noastre erau mai optimiste, 
rezultate din declarațiile spe
cialiștilor români, aspirațiile la 
o clasare superioară la echipe 
sînt acum barate, astfel îneît 
pentru menținerea locului 8 
ocupat la J.O. ’76 este necesar 
ca toți gimnaștii echipei noas-

CUVINT DI ORDINE IN HARGHITA

Tribunele pline, la toate meciurile care se dispută pe 
irtificial din localitate, ilustrează grăitor dragostea 

Miercurea Ciuc față de hocheiul pe gheață
Foto : Dragoș

patinoarul 
celor din

NEAGU
— Am venit la Miercurea 

Ciuc tocmai pentru a vă în
treba cum vă pregătiți pentru 
startul care se apropie, ce fa
ceți pentru ca Harghita să-și 
păstreze primul loc, pe care

(Continuare in pag. a 4-a)

„Trofeul Carpați“ înaintea ultimelor două runde

HANDBALISTELE NOASTRE, IN PROGRES VIZIBIL,
POT FORMA 0 ECHIPĂ OMOGENA, MAI PUTERNICĂ

Fazi din meciul România — Iugoslavia: Boși, in atac, va înscria 
de pe extremi in poarta adversă

l-a ocupat în clasamentul edi
ției de iarnă anterioare, cînd 
a acumulat cel mai mare nu-

Rodu URZICEANU

(Continuare in pag. 2—3) (Continuare in pag. 2—3)

• Tinerii pugiliști se 
disting : Gh. Govici, 
D. Agavriloaie, FL 
Butnaru, V. Girgavu * 
In revenire de formă : 
F. (broim și M. Ploieș- 
teanu • Un k.o. in 23 

de secunde !

DIN PROGRAMUL 
ZILEI
I (ora 14).

Liva-
Vlad

GALA
Semlușoară : 
dara (St.) ■ 
(Câmpulung Mușc.); 
mijlocie: S. Tirili 
(B. C. Galați) — 
Imre (Litoral).

GALA n (ora 13j. 
Muscă : Sili (CSM 
Sibiu) — Eădulescu 
(Prahova) ; cocoș : 
Dinu (Din.) — Că- 
prărescu (Farul) ; 
Bumb (ASA CluJ- 
Napoca) — Dobăeș 
(Met. Bocșa) ; mij
locie mică : Sîrba 
(St.) — N. Mocanu 
(Met. Buc), Ttrboi 
(Farul) — Cicu 
(Din.).

ambianță entuziastă, de mare interes. Ia 
__________ _________naționale de box, înnobilate de astă dată 
de înscrierea întrecerilor in marea competiție națională „Da- 
oada*. încă de ieri, la primele două gale (zilnice), in jurul ringu
lui din Palatul sporturilor s-au adunat din nou amatorii de 
pugilism din Capitală. Inaugurarea festivă — ușor întîrziată, dar 
tradițională la acest sport — a oferit publicului o frumoasă pa
radă a celor 211 boxeri participanți.

Ca in Secare an. 
finalele campionatelor

Tînărul electrician birlădean 
Gheorghe Govici (20 ani), for
mat de antrenorul Gh. Flat la 
clubul Steaua, a furnizat, chiar 
in primul meci al finalelor.

BRAILA, 23 (prin telefon). Fe
tele handbalului au zi de odihnă. 
Zi de odihni înaintea ultimelor 
două runde ale celei de-a xvn-a 
ediții a .Trofeului Carpați", zi 
de uitare, petrecută pe o navă 
care coboară alene pe cursul 
Dunării.»

Doar antrenorii șl tehnicienii 
au rămas In camerele lor pentru 
a derula la nesfirșit benzile vi- 
deomagnetoscopulul, pentru a 
medita deasupra inn distrărilor 
codificate ale metodiștilor. Pline 
de griji sint aceste zile, acum 
înaintea ediției cehoslovace a 
«mondialelor*, ediție care distrl-

la âjanul meciului cu echipa Iugoslaviei

REPREZENTATIVA DE FOTBAL HDTARITA

Ieri, penultima zi din pro
gramul „plin" al pregătirilor 
tricolorilor. Dimineața, pe sta
dionul Steaua, un antrenament 
fizic, completat cu un capitol 
tactic, destinat perfecționării 
conlucrării diverselor linii. Mai 
cu seamă că, așa cum ați citit 
în ziarul nostru de 
suita de accidentări 
adăugat una, aceea

ieri, la 
s-a mai 

_ a lui
Marcu. Mehedînțu suferă și el 
de o întindere, astfel că a pă
răsit Bucureștiul. La clubul său 
s-a reîntors și Stoica, încă ne-

M. Ploieșteanu (dreapta) în plin atac, 
impotriva lui V. Duchin

marea surpriză, care dă culoa
re unor asemenea competiții, 
invingînd la puncte (4—1) pe

(Continuare in pag. a 4-a)

bule șl tichetele de participare 
la Olimpiadă.

Să aruncăm șl noi o privire 
fugară asupra „trofeului*. Am
bianța lui este fermecătoare. O 
sală superbă, plină ochi în fie
care seară, gazdele care le în
conjoară cu căldură șl dragoste 
pe participante, spectatorii entu
ziaști care subliniază flecare fază 
cu îndelungi aplauze, pe acest 
teren fertil își manifestă elita 
handbalului virtuțile, potențialul. 
Sint trei echipe care cuprind tot 
ce are mai bun handbalul din 
țara lor în momentul de fată — 
R. D. Germană. Ungaria șt 
România — șl alte două care 
și-au trimis, sub firma primei 
reprezentative, garniturile de per
spectivă : U.R.S.S. șl iugoslavla. 
Iugoslavii au trimis alături de 
echipa de tineret un grup com
pact de tehnicieni care înregis
trează pe film și fonic fiecare 
mișcare a jucătoarelor noastre-

Prin locul practicat, prin va
loarea intrinsecă demonstrată 
consecvent, selecționata R. D. 
Germane, campioană mondială, M 
ridică clar deasupra celorlalte 
participante la „Trofeul Carpați*. 
Echipa lui Peter Kretszchmar are 
o uimitoare forță ' atletică, vita
litate debordantă, și-a însușit 
pină la amănunt scheme de atac 
și apărare, pe care le-ar putea 
efectua șl cu ochii închiși. Im
plantate intr-un lot de jucătoare 
tinere, cele două „veterane" — 
Waltraud Kretzschmar (30 de ani. 
200 de jocuri în națională, verita
bil record mondial !) si Chris
tine Richter (32 de ani) — par.

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a) 

restabilit de pe urma acciden
tării suferite (comoție). Față 
de aceste neîncetate modificări 
determinate de indisponibilită
țile intervenite, este cazul să 
vă prezentăm componența lo
tului, la ora actuală : N. Rădu- 
canu, Lung — portari ; Anglie- 
lint, Ștefănescu, Someș, Vigu, 
Sătmăreanu, B. Grigore, Kol
ler — fundași; Komilă, Bălani,

Eflimie iONESCU



Divizia A de rugDij - la linele turului fazei pc grupe Un subiect de roman...

ÎNVINGĂTORII CAMPIONILOR, JUCĂTORII S1BIENI,
MERITA MAI MULTA ATENȚIE!

3 rezultate fac o figură aparte 
tai bilanțul etapei rugby stice de 
duminică, etapă care a reînno- 
dat firul campionatului Diviziei 
A șl care a încheiat prima 
•ecvență a întrecerii, turul fazei 
inițiale, pe grupe. Și acestea pe 
fondul celor 5 victorii ale oas
peților !

Mai întîi, acel 3—0 de la Sibiu, 
în care o echipă mică a răsturnat 
un „car mare", chiar pe cel al 
campionilor. Iată., C.S.M. arată 
încă o diată că la Sibiu se lu
crează pasionat, se lucrează so
bru, se face rugby de calitate. 
Și cînd spunem acestea, vizăm șl 
divizionara B a orașului. Dacii 
IJP.A., și juniorii, cu o prezență 
activă in cel mai tînăr campio
nat național. De-ar realiza, ta 
fine, și organele sportive locale’ 
că balonul oval merită unde in
vestiți, fie ele numai morale ! 
Căci, remarca deunăzi, cu o a- 
mară ironie, veteranul rugbyști- 
Vor sibieni. Mitică Râs can u : 
„Cine ne susține ? Cine ne pa
tronează ? Ai cui sin te m ? Al 
lui... Bebe Boboc Or, price
perea și onestitatea antrenorului, 
singure, nu pot fi de ajuns. Dar 
acest 3—0 a luce în discuție șl 
«Ituația echipei Farul, de 3 ori 
campioană în ultimii 4 ani. Fără 
Gheorghe Dinu și Dobre, acum 
studenți la Petroșani, fără Vasile 
Ion si Urde-a, și ei ..boboci*, dar 
la Baia Mare, fără Cornel Vasile 
(tot la RACEMIN), lipsiți în prezent 
șl de aportul lui Burghelea (își 
satisface stagiul militar), constăn- 
țenii trec printr-un moment mai 
dificil Vor reuși Mihai Naca șl 
Gheorghe Dragomirescu, împreu
nă cu Bucos, Motrescu, Lanuse- 
vici, Ioniță și compania ...rămasă 
să țină fruntea sus șl în acest 
campionat ?

Rezultatul de la Cluj-Napoca 
(29—12 pentru R.C. Grivița Ro
șie) are și el o dublă semnifica
ție. Vor deveni, în sfirșit, ti
nerii elevi ai lui Viorel Moraru 
si Radu Demian o ECHIPA ? 
Acel 6—7, pe muchie de cuțit, 
de la Petroșani, alăturat succe
sului de duminică. conduc 
»pre un răsnuns pozitiv. Pe de 
altă parte, nu poate trece ne
observată mediocritatea în care 
se zbate Politehnica ardeleană. 
Simpla trecere de la Agronomie 
la Politehnică a rugbyștilor clu
jeni nu a fost suficientă pentru 
un reviriment. După cite știm,

capacitatea antrenorului Alexan
dru Paloșanu este alta. Ea poate 
fi suportul unor rezultate opuse 
celor de pînă acum !

Cea de-a treia partidă care a 
reținut in mod deosebit atenția 
s-a disputat la Gura Humorului. 
Prin prisma comportării merito
rii a Minerului din ultima vre
me, coroborată cu insuccesele ta 
lanț ale Universității Timișoara, 
victoria bănățenilor apare drept 
• surpriză. Să ne amintim insă 
că este vorba, în cazul Univer
sității, despre o fos-tă campioa
nă, prima care a întrerupt suc- 
ces-e’e de ani și ani ale echipe
lor bucureștene.

Acestea slnt cele 3 rezultate 
care au dominat etapa rugbysti- 
că de duminică. Ar mai fi de 
adăugat mersul egal — citește 
numai victorii — al Stelei ; dru
mul ascendent al studenților pe- 
troșeneni (conduși acum numai 
de Tîti Ionescu, fostul lor an
trenor Gheorghe Băltăreții, proas
păt sub inginer, preiuînl desti
nele Minerului LupenI), precum șl 
succesul în deplasare al Rapidu
lui, care face din prima grupă 
eea mal echilibrată ta trec ere a 
tezei Inițiale a eampier.atu'ui.

Geo RAEȚCH1
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Se petrec, uneori. Ungă 
noi, in viața sportivă lu
cruri de excepție pe care 
nu le sesizăm. Nu este vor
ba, evident, de recorduri si 
de titluri, de cifre deosebite, 
care nu trec, pentru că nu 
pot trece, neobservate. Este 
vorba de planul uman, de 
adincul plan uman, care nu 
iese întotdeauna la suprafa
ță, ba rămine adeseori in 
umbră, deși el determină, in 
primul rînd, succesul.

— Cazul Bogdan Marines
cu — și-1 numim „caz" pen
tru că ar putea fi oricind 
subiect de carte, de roman
— este unul dintre cele mai 
frumoase și mai emoționan
te exemple din lumea spor
tului nostru. Un trăgător 
tinăr, talentat, de mare vii
tor — de două ori campion 
european de juniori, o dată 
campion național de seniori 
In anul 1965 — suferă un 
teribil accident in care pier
de lumina unui ochi. Și e 
tocmai ochiul drept, cel fo
losit la tragere. „Cu o zi 
Înainte de accident, țin min
te că era intr-o simbătă. 
am tras 75 din 75, un rezul
tat de vis, vă dați seama T“
— ne spune Bogdan Mari- 
■escu.

—Urmează operații, inter
venții care nu pot salva ce 
e pierdut și la două luni 
după accident inima de ma
re sportiv a lui Bogdan Ma
rinescu il readuce pe poli
gon. Experiența dramatică : 
dintr-o serie de 25 va reali
za numai 3 lovituri— S-a 
terminat cu sportul ? S-a 
terminat cu tirul ? Pentru 
zeci, pentru sute de alți 
sportivi aflați în locul lui 
performanța și exercițiul ei 
ar fi rămas fără • îndoială 
amintiri.

— De ce nu ai renunțat, 
pentru ce motiv. Bogdan 
Marinescu ?

— Pentru că primul lucru 
pe care l-am învățat din 
sport este să lupt pină la 
capăt ! Cu toți adversarii, 
cu tot ce înseamnă împotri
vire, cu mine însumi cînd

slăbiciunile sînt uneori pu
ternice, cu viața...

— Și ai luptat.
— A fost, într-adevăr, ne

voie să lupt strașnic.
—Și cum să nu fie ne

voie să lupte un om care 
pînă și strada de toate zilele 
o vede altfel pentru a reveni 
un performer la tir ! Și-a 
schimbat, după ani lungi de 
obișnuință, poziția de tragere. 
Lucrează cu un îel dc armă 
cotită, patul armei sprijinin- 
du-se pe umărul drept, el 
privind prin țeavă cu ochiul 
sting... Și lucrează intens, cu 
disperare — sperînd intens, 
cu disperare, să revină un
de a fost înainte in sport — 
de 13 ani. Și reușește. Și 
eiștigă lupta. După ce a cu
cerit în anul 1965 primul 
titlu de campion al Româ
niei, reușește luna aceasta 
să-l obțină pe cel de-al doi
lea, eu performanța de 289 
de lovituri din 300 de focuri. 
13 ani de muncă îndirjită, 
13 ani de luptă dramatică, 
neștiută. O luptă în reușitele 
căreia au crezut numai doi 
oameni, antrenorul de la O- 
Iimpia, Ion Lovinescu, si cel 
care a fost mult regretatul 
nostru coleg de ziar Constan
tin Comarnischi. Restul, toți 
ceilalți, l-au compătimit, 
l-an sfătuit prietenește să se 
lase de tir și l-au și radiat 
chiar din lumea sportului—

De ce nu s-a lăsat ? Pen
tru că sportul I-a învățat să 
se bată pină la capăt și î» 
earacterul lui, puternic, a 
cioplit această trăsătură ca 
în piatră. Și Bogdan Mari
nescu, bărbat de 33 de ani, 
medic specialist și asistent 
universitar, om care lucrea
ză 12—14 ore pe zi, luptă 
in continuare, vrea să con
cureze Ia J. o. de la Mos
cova și dorește — marea lui 
ambiție — să aducă Româ
niei. de acolo, un rezultat 
de prestigiu.

Cum să nu crezi într-un 
asemenea sportiv, cum să nu 
crezi într-un asemenea om?

Marius POPESCU

Pentru prima dată în lume, pe 
o pistă de bob s-a desfășurat un 
concurs de sanie pe rotile. Eve
nimentul a avut loc duminică, ka 
Sinaia, cu participarea a 36 de 
băieți și 21 de fete din Brașov,

CAMPIONATUL 
MUNICIPAL 

DE CiCLOCROS 
IN DtCOR DE TOAMNA

Cînd duminică dimineață s-a 
dat primul start în Campionatul 
rrwi.nicipai de cidiocros burnița, 
iar temperatura era foarte scă
zută. Și totuși, întrecerile s-au 
desfășurat fâră să se fi înregis
trat absențe In rîndurile concu- 
renților. Organizatorii, Comisia 
municipală de ciclism au avut, 
tnsâ, grijă să modifice traseul a- 
ies inițial (devenit total imprac
ticabil din cauza ploii) cu un 
altul, la fel de greu, dar fără să 
mal aibă porțiuni de urcuș pe 
ctisă. Spectatorii, prezenți șl de 
data aceasta în număr mare la 
baza sportivă Metalul din Șoseaua 
Pantelimon, nu au avut ce re
greta că au venit la concurs pe o 
vreme atât de neprielnică.

Pi. „a juniorilor mici a revenit, 
ca de fiecare dată în ultimele 
săptămîni, lui Petruș Mitu 
(C.S.Ș.2). Succesele acestui spor
tiv sînt o urmare a judiciozității 
cu care aleargă. Nu se avîntă de 
la început să conducă. Aleargă 
prudent, studiază bine traseul, 
își tatonează adversarii, iar în 
ultima parte atacă și se deta
șează. La juniori mari, victoria a 
revenit fără probleme lui Paul 
Borcea (Voința București). A 
preluat conducerea in primul 
tur, iar la capătul celui de-al 
șaptelea, ultimul, avea un avans 
de 150 m față de urmăritorii săi. 
Cea mai spectaculoasă cursă pri
vind bătălia pentru supremație a 
fost aceea a seniorilor. Primele 
două ture a condus Romașcanu. 
Apoi pe primul loc a trecut N. 
Savu. presat puternic din urmă 
de I. Parascliiv. Intre aceștia doi 
a avut loc un duel de toată fru
musețea, încheiat cu victoria bine 
merita4 ă a Iul Savu. Clasament : 
i, N. Savu (Dinamo), 2. V. Marin 
(Dinamo), 3. I. Paraschiv (Stea
ua), 4. M Petrescu (Steaua), 5. 
C. Jelev (Olimpia), 6. M. Bornaș- 
canu (Dinamo).

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
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PREGĂTIRILE PENTRU EDIȚIA A ll-a A „DACIADEI11 DE IARNĂ
LA SFIRȘITUL SĂPTÂN

(Urmare din pag. 1)

măr de puncte (46) dintre toate 
județele țării.

— De fapt, preocuparea noas
tră pentru ediția a Il-a a în
ceput chiar din momentul în
cheierii ediției trecute. Prima 
grijă a fost asigurarea bazei 
materiale, repararea sau mai 
buna dotare a unor patinoare 
naturale din comune, ca cele 
de la Ciumani, R metea, La- 
zarea, Joseni, Dănești, Suseni, 
Sîncrăieni, Sîndominic, Sînsi- 
mion, Mădăraș etc. Cînd va 
veni gerul, bocheiștii și pati
natorii vor începe deîndată 
competițiile de tot felul. Au 
fost pregătite și pirtiile 
de schi, ca cele de la Har
ghita Băi. (unde se constru- 
ieșt? o cabană-vestiar), Bor- 
sec. Toplița, Lacul Roșu sau 
„Gheorghenj Km. 4“. în aceeași 
ordine de idei, a asigurării 
eondiț'ilor materiale pentru în
trecerile „Daciadei". amintesc 
dotarea cu patine, schiuri și 
sănii de competiție. în fine, 
pentru ca întrecerile de sanie 
să ciștige in amploare dar și 
in nivel tehnic, începem — cu 
concursul federației de specia
litate — amenajarea nnei pîrtii 
de sanie de circa 800 m. cu 11 
viraje, tot la Harghita Băi, sta
țiune care ne propunem să de
vină un centru de schi și sa
nie de importanță nu numai 
județeană ci și națională.

— Orașul Miercurea Ciuc și 
eomunele învecinate sînt cu
noscute ca un continuu rezer

MĂSURI CE SE IMPUN
La programul reuniunii de du

minică 22 octombrie la rubrica 
•Sancțiuni", citim următoarele : 
„Se dă un ultim avertisment 
antrenorului Onaciie Simion pen
tru s-aba prezentare in alergări 
a cailor din antrenamentul său". 
Ne-a cam surprins, ce-i drept, 
hu. xea luată de oficiali, nu 
fiindcă am considerat-o neindi- 
cată (ba dimpotrivă) d pentru 
oă asemenea atitudini incisive 
nu am intilnit ' (deși a mai fost 
căzu.) prea des la cei puși să 
a ■ gure un climat sănătos pe 
c mpui de curse. Vrem să credem 
ci d? asemenea .atenționări" nu 
v i scăpa nici o formație cu ^re- 
z e“ similare, indiferent de 
c îl cheamă pe cel care o 
c- luce. Poate că I. Crăciun, 
d er ia grajdul Dinu Traian (a 
cărui formație se află In pre- 
z nt pe ultimul loc), va medita 
mai profund asupra felului cum 
a înțeles — in lipsa antrenoru

vor al hocheiului nostru. Fos
tul internațional loan Bașa, a- 
eum antrenor la S. C. Miercu
rea Ciuc, pe care l-am lntîl- 
nit fn drum spre dumneavoas
tră, spunea (cu mîndrie, dar 
și cu o urmă de regret, por
nită de la faptul că echipa di
vizionară A a orașului nu mai 
realizează performanțele de 
altădată în campionat) că în 
primele 5 echipe din divizie
— scoțînd din calcul Sport 
Clubul local — activează 36 de 
jucători originari de aici. De 
asemenea, Alexandru Calamar, 
unul din antrenorii lotului na
țional de juniori aflat aici în 
pregătire, spunea că are în 
lot doi jucători provenind din 
comune harghitene (Bariț și 
Pavel), că trei tineri din co
muna Ciumani (Toke, Csata și 
Szabo) joacă acum la Dinamo 
București și mai cita și alte 
nume de hocheiști porniți spre 
consacrare din satele județu
lui : Șandor și Bartalis de la 
Ciumani, Solyom de la Su
seni etc. Vă preocupă extin
derea „rezervorului harghitean"
— o realitate în hochei — și 
la alte discipline sportive de 
iarnă ?

— Am dat și dăm loturilor 
reprezentative patinatori tineri. 
In urma primei ediții de iarnă 
a „Daciadei", s-au ridicat și ele
mente promițătoare pentru sa
nie, să citez doar un exem
plu, Tereza Both. Șase fete au 
fost legitimate. In urma „Da- 
eiadei", la secția de sanie a 
Sport Club-ului. Acum înce
pem bătălia schiului și de a-

lui Dinu, absent multă vreme 
din motive medicale — să-și pre
zinte și să-și susțină pensionarii 
(doar 3 victorii personale) în a- 
eest an. REZULTATE TEHNICE: 
Cursa I — L Coltana (N. Gheor
ghe) rec. 1:42,6 2. Rubidin.
Simpl-u 3» or linea 83. Cursa a 
n-a — 1. Solitara (L Oană) rec. 
1:36,6, 2. Iberica, 3. Tamira.
Simplu 7, ordinea 23, event 73 
ordinea triplă 224. Cursa a m-a— 
L Olteanca (Ion Nic.) rec. 1x36,0.
2. Soneria. Simplu 2, ordinea 40, 
event 13, triplu ciștigător 331. 
Cursa a iv-a — 1. Oranjada (N. 
Boitan) rec. 1:31 5, 2. Iridium, 3. 
Rafon. Simplu H, ordinea 12, e- 
vent 14, ordinea triplă 137. Cursa 
a V-a — L Tufiea (M. Ștefănes- 
cu) rec. 1:33,3. Simplu 1,50, or
dinea 5/6 “ 3, event L/5 -■ 7. 1.
Retuș (G_ Solcan) rec. 1:33 3. 
Simplu 2, ordinea 6/5 — 3, event 
1/6 — 9. Cursa a Vl-a — 1. Mar
țian (L G. Nicola e) rec. 1:28,7, 

ceea, în noua ediție a .Dacia
dei", această ramură se va 
bucura de un plus de preocu
pare, mai ales că, grație „Da- 
ciadei", avem cadrul organiza
toric optim. In acest sens am 
organizat un sistem de lucru 
în cadrul căruia profesori din 
Toplița, Miercurea Ciuc, Gheor- 
gheni se deplasează în „co
mune satelit", cum le-am de
numit noi, unde țin ore de 
antrenament de schi. Este ca
zul cu Valea Strîmbă și Jo
seni, cu Bilbor sau Harghita 
Băi și Mihăileni. (De fapt, ex
tindem metoda folosită de pro
fesorii de lupte libere de Ia 
Odorheiu Secuiesc care țin 
antrenamente în comuna Ze- 
tin). Ne preocupă de asemenea 
axarea unor comune pe prac
ticarea schiului ; în acest sens, 
în afară de Harghita Băi, aș 
putea cita Praidul sau comu
nele de pe Valea Ghimeșului, 
Lunca de sus și Lunca de jos. 
In această acțiune, ne bazăm 
pe sprijinul larg al activiști
lor obștești din comisia jude
țeană de schi (președinte dr. 
Andor Semsei).

— Ce alte acțiuni se mai în
treprind în preajma startului 
noii ediții a „Daciadei" 7

— Am făcut discuții de lu
cru cu profesorii de educație 
fizică, al căror aport în orga
nizarea tuturor competițiilor 
este, de fiecare dată, nu numai 
competent, ci și entuziast. Pro
fit de această discuție pentru 
a le mulțumi pentru ce au fă
cut pînă acum în întrecerile 
JJaciadei", în județul nostru, și

2 Hinsar, 3. Abil. Simplu 12, or
dinea 34, event 5/6=12. event 
6/6 — 42, ordinea triplă 123. 
Cursa a VU-a — 1. Tita (I. Oană) 
rec. 1^7 A 2. Siminica. Simplu 
2.50, ordinea 17, event 48, triplu 
cîștigător cu cahil 5 — 76, triplu 
ciștigător cu calul 6 — 223. Cursa 
a Vin-a : 1. Zambila (G. Solcan) 
rec. 1 2. Friu, 3. Artizan.
Simplu 4. ordinea 30, event 12, 
ordinea triplă 360. Cursa a EX-a:
1. Fundy (F. Băjan) rec 1:28,7,
2. Gascon, 3. Recurs. Simplu 23,
ordinea 129, event 48, ordinea 
triplă 969, triplu cîștigător 275. 
Cursa a X-a : 1. Hanger (N. Si
mion) rec. 1:27 8, 2. Rondo.
Simplu 2,50, or linea 15, event 51. 
Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 99 405 lei și a fost dști- 
gat (50%) de 12 tichete cu 25 
combinații a 1 983 lei fiecare. Re
zultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU 

pentru tragerea de inimă eu 
care participă la pregătirea 
noii ediții. De asemenea, în 
cadrul adunărilor de dare de 
seamă și alegeri din asociațiile 
sportive, acțiune în plină des
fășurare, un punct central îl 
constituie planurile concrete și 
măsurile pentru organizarea 
„Daciadei". La aceste adunări 
participă metodiști ai C.J.E.F.S., 
membri ai Biroului Executiv 
sau ai Consiliului Județean
E.F.S.  care fac instruiri spe
ciale pe tema „Daciadei".

— Pentru Harghita, deci, 
pronosticuri optimiste în edi
ția a doua.

— Vrem să nu ne dezmin- 
țim și chiar să realizăm un 
punctaj general superior celui 
anterior. Dar, dincolo de acest 
obiectiv, dorim să atragem un 
număr tot mai mare de tineri 
în practicarea regulată și siste
matică a exercițiilor fizice, 
sens major al „Daciadei" șl să 
descoperim noi talente pentru 
sportul de performanță.

Prof. Ioan Ferenczi se a- 
pleacă asupra unui plan de 
lucru pentru festivitatea de 
deschidere a anului sportiv 
școlar și deschiderea ediției a 
II-a a „Daciadei", alcătuit îm
preună cu comitetul orășenesc 
U.T.C. Miercurea Ciuc. Vrea 
să ne dea citeva date despre 
festivitatea programată la 30 
octombrie, mai devreme cu 
citeva zile decît In alte părți, 
după cit se pare. Ne enumeră 
citeva puncte, cînd ușa se des
chide și cineva anunță : „To
varășii Țăran și Kaduly sînt 
jos, pe șantierul pistei de pa
tinaj".

Coborîm și noi.
In mijlocul colacului de be

ton, Intre constructori și agre
gate, tovarășii Petru Țăran, 
secretar al Comitetului jude
țean Harghita al P.C.R., și A- 
lexe Raduly, primarul orașului, 
se interesează de mersul lu
crului, de nevoile de material 
și de utilaje, de îndeplinirea 
graficelor...

Găsesc amtndoi timp — în 
mulțimea de treburi pe care 
le au — să vină pentru a da 
ajutor și a impulsiona o treabă 
a sportului, dar — la urma 
urmelor — o treabă a orașu
lui, a județului, o treabă cetă
țenească, politică.

...Pista betonată de patinaj 
viteză, o mîndrie sportivă a 
orașului Miercurea Ciuc, o 
nouă victorie a „Daciadei" fli- 
tr-un județ al țării, pista •- 
ceasta va fi gata la timp.

• CLASAMENTELE DIVIZIEI 
A- MASCULIN, după desfășurarea 
a 4 etape :
1. DINAMO 8 8 0 536—562 16
2. Steaua 8 8 0 777—578 16
3. C.S.U. Brașov 8 7 1 662—577 15
4. Rapid 8 6 2 628—552 14
5. Farul 8 4 4 748—752 12
6. „U“ Cj.-Nap. 8 4 4 662—697 12
7. I.C.E.D. 8 3 5 692—707 11
8. C.S.U. Sibiu 8 3 5 661—830 11
9. U.R.B.I.S. 8 2 6 578—655 10

10. C.S.U. Galați 8 2 6 572—742 10
11. Politehnica 8 1 7 675—723 9
12. Univ. Timiș. 8 0 8 561—777 1

Singurele echipe neînvinse — 
Dinamo și Steaua — susțin pri
mul derby (în partidă dublă) la 
sfîrșitul acestei săptămîni, în sala 
Floreasca : sîmbătă la ora 18 și 
duminică la ora 10.

FEMININ, după disputarea me
ciurilor restante :
1. RAPID
2. Crișul
3. Univ. Timiș.
4. „U“ Cj.-Nap.
5. Olimpia Buc.
6. Voința Brașov
7. Progresul
8. Mobila
9. Voința Buc.

10. C.S.Ș. Ploiești
11. Politehnica
12. P.T.T.

6 6 0 514—396 12
6 6 0 437—328 12
6 6 0 470—383 12
6 4 2 518—442 10
6 4 2 378—335 10
6 3 3 520—452 9
6 3 3 381—375 9
6 2 4 398—462 8
6 1 5 352—466 7
6 1 5 429—595 7
6 0 6 369—423 6
6 0 6 348—457 6

Campionatul se va relua la 4 
noiembrie, prin întîlnirile etapei 
a 5-a. tn timpul întreruperii com
petiției, lotul olimpic va Lua par
te, sub denumirea de selecționata 
Capitalei, 1a un important turneu 
internațional găzduit de orașele 
Bratislava și Emo. Turneul va 
avea loc între 25 și 29 octombrie.

n n ZULT.VrB DIN DIVIZIA B, 
MASCULIN î Marina Constanța — 
Politehnica n București 89—81 
(35—4fl). A S.A. Bacău — Politeh
nica lași 89—122 (40—61), „U-
TT CIuj -Natx)ca — Comerțul Tg. 
Mureș 78—ac f36—33), Dinamo O- 
radea — Știința Petroșani 98—GO 
(47—31), Constructorul Arad —

Automatic 
(31-58) ; 
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(Cores item 
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tivi ta tea și multiplele șanse de 
câștig pe care le oferă partici
pant tior.

Noi mari ciștguri șl M trage
rea PRONOEXI’RES din U oc
tombrie 1978.

De data aceasta dștigul maxim 
— un autoturism „Dacia 1306" — 
a revenit participantului Cos
tae he Nicu’ae din București care 
a obținut acest succes jucînd pe 
un bilet achitat 100%.

La aceeași tragere, alți 4 par
ticipant >u realizat fiecare dte 
un cîștig de 23.462 lei la cate
goria 2-a pe bilete jucate ta ©otă 
de 25°/b.
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LA LIMH\ IN DIVIZIA 
DE JUDO

Majoritatea partidelor cele! de 
a patra etape a Diviziei de judo 
s-au încheiat cu victorii la li
mită, unele rezultate finale fiind 
chiar decise de punctajul tehnic. 
Iată cîteva amănunte :

BUCUREȘTI. In sala Olimpia, 
întrecerile triunghiularului Olim
pia — A.S.A. Tg. Mureș — Con
structorul Miercurea Ciuc au 
fost deosebit le disputate. Dealt
fel, victoriile s-au decis abia 
după meciurile de la ultima ca
tegorie. Mai mult, ta întâlnirea 
Olimpia — Constructorul s-a a- 
pelat la punctele tehnice reali
zate de sportivii celor două for
mații pentru a fi departajată ta- 
vingătoarea, deoarece medul s-a 
tocheiat la egalitate : 3—3. Cu 
un plus de 6 puncte trimise 
(30—24) OCmpta a câștigat scest 
meci. In celelalte eonii a.ăr. 
A-SA. a avut o inimmsrt 
portare reușind să obțmă 
victorii prețioase : 4—3 ca 
p_a și tot 4—3 eu Ooostra 
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Tr. Mureș — Tul PesrfSa 
5795 (4—2). • Metalul no
Petrolul Băicol 5302—5157
S-au evidențiat Canache 
Bilei — 920 ie la Metalul ți Stal 
de la oaspeți — 895. (M. CHI- 
RTAC-coresp.). a Carpațl Si
naia — Gloria București 5513 — 
5299 (5—1). Din nou o victorie 
la scor a formației slnăiene nou 
promovată In divizie. Cel 
buni au 
la gazde 
tascu — 
eoresn.).
Met"'nl 
«—m. a 
Tehnoui’laJ 
5256—4952 (5—1)

mai 
fost Nicoară — 961, de 
si. resnectiv, S-tama- 
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0 Un’o Satu Mare — 
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Ilordănescu, Iovănescu 
locasi ; Crișan, Dobri

I

I
I
I

. ___ 1 — mij-
, , Crișan, Dobrin, Radu 

II, M. Răducanu, D. Nicolae 
— atacanți. întregul grup de 
jucători a participat, ieri după- 
amiază, pe stadionul Voința, la 
un antrenament in care— fot
balul a fost absent S-a jucat 
handbal, volei ți baschet, mo
tiv de mișcare susținută mai 
multe zeci de minute. Pentru 
astăzi dimineață este progra
mat un nou antrenament com
plex, pe stadionul Stea na. Pre
gătirea teoretică a jocului, care 
a inclus (ața exn v-i 
mat) studierea jocolo: 
via —

VA FI MULT MAI GREU DECÎT ANUL TRECUT!“
Bucu-

France, 
— Belgrad — Bucu- 
■ ectapa de fotbal 
s ta capitala țării 

—< aeroport, •> oaspeții 
rgxrarți de Nicolae Iri- 
vm-v.cepreședinte al 

FXF. 0 de alți reprezentanți 
a federației noastre. întreaga 
Afegaffe se Îmbarcă în auto
car. cu destinația hotelul Do- 
rotanți. Delegația fotbaliștilor 
tageslavi este condusă de S. 
Mustafa, președintele federației 
Iugoslave, ți M. Lazarevici, se
cretarul forului respectiv.

Revedere eu selecționerul 
Ante Mlădiatei ți un scurt dia
log • Ce lot ați deplasat la 
București? • Cel anunțat Încă 
de la Belgrad: Borota, Svilar, 
Dzoni, Hagibdid, Mujinici, Tri- 
funovici, Stoicovici, Rojici. V. 
Petrovici, Zungul, Halilhogici, 
Surjak, S. Susici, Savici, Tuk- 
rov, Desnița (n.n. dintre aceștia, 
șapte, adică cei subliniați, au 
jucat In meciul de anul tre-

• Flacăra Morenl, lidera serie! 
a Vl-a, la prima Infrlngere • 
Scorul etapei : Pandurii Te. Jta — 
Bistrița Băbenl 3—0 o Surpriză la 
Galați : Metalosport surclasată 
(0—6) de Avtatul Urricenl • Noua 
promovată Tricolorul Beiuș ob
ține un punct la Arad, de la 
Strungul, prima clasată ta seria 
a IX-a a Fostele divizionar. B 
C.S. Botoșani, Pandurii Tg. Jiu și 
Armătura Zalău șl-au consolidat 
pozițiile de lideri.

SERIA i
Laminorul Roman. — Cristalul 

Dorohoi 2—2 (1—0), Foresta Făl
ticeni — Danubiana Roman *—0, 
Nicollna Iași — Zimbrul Suceava
3—1 (9—0), Dorna Vatra Domed. — 
C.F R. pașcani 3—0 (1—0), Metalul 
Botoșani — Metalul Rădăuți 3—3 
(*— i), A.S_A. cimpulung -----
dovenesc — Unirea Săvenl 5—0 
(•—•). Șiretul Bucecea — C. S. 
Botoșani 4—1 (O—l), Avtotul
TCVM. Frasin — TEPRO Iași 
»—4 <>—•>.

Pe primele lecnri ta clasament, 
etapa a LX-a : L C. S. 

—TOI U * (®—D. 1A.SA.
'-------SE< 12 p (12—11), 3. CriS-

DteotW n p 03—14). A A- 
Frna ii p cis—14) _ pe 

3 Unirea SAwerd 1 p 
ut : p (i—15».

A n-a

I
I

P C-3—«. 1 
ca—n. i 
p (m-o- i 
tatea Tg. Neaas* ■ * <5—00. M. 
Oltuz Tg. Orna 3 p 0—0*.

SERIA A m-a
Prahova Ploiești — O»,e*2 Ga

lați 5—0 (2—0), Dinamo C-PX. Foc
șani—Foresta Gugeștl I—0 (2—•>. 
Ancora Galați — Petrolistul 
B oldești 4—2 (2—1), Cârpe ți Ne- 
hoiu — Luceafărul Adjud 2—3 

țflor sint vechi coechipieri de 
echipă națională. Cei noi au 
fost adoptați cu multă căldură. 
Dobrin, care ne mărturisea că 
a venit cu toată bucuria la e- 
ehipa națională, dacă s-a so
cotit că poate fi util JJ'-lui 
reprezentativ, adăuga: _Șî cei 
care au Jucat oitima partidă 
cu Iugoslavia și aei. cei care 
am armârit-o 
știm bine ce 
u tăcem. Na 
peta acri ■ 
pregătirile pe

cmăe za u- 
a echipei : 

Bisat soluțiile 
țață de acei-

cut) • Cu ce ginduri ați venit 
acum ? • întotdeauna venim 
să jucăm... Sint posibile toate 
cele trei pronosticuri, adică 1, 
x sau 2. Știm, bilanțul general 
este favorabil echipei României, 
dar rezultatul partidei 
miercuri nu se poate 
dinainte. • Așadar, selecțio
nerul echipei Iugoslaviei este 
circumspect.

Jucătorii așteaptă lifturile 
care să-i ducă spre camerele 
lor. In acest timp, l-am rugat 
pe Surjak — cel ce a fost că
pitan al echipei la ultima In- 
tflnire dintre cele două repre
zentative și, totodată, jucăto
rul cu cel mai bogat palmares 
din delegația țării sale — să ne 
spună părerea despre 
de miine. Acceptă cu 
amabilitate ți răspunde 
stea pe ginduri : „Va 
mai greu decît anul 
Românii ne-au surprins la Za
greb. noi la București. Acum, 
ambele echipe vor juca mai 
atent. Ce să vă spun, am avut

0—0), Metalosport Galați — Avîn- 
tul Urzioeni 0—6 (0—3)1, Petrolul 
Berea — Unirea I.D.SM.SA, 
Focșani 4—4 (4—Z), Petrolul Bălcol
— Chimia Buzău 1—0 (1—0), O- 
tanpia Bm. Sărat — C.S.U. 
lațl 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHO
VA PLOIEȘTI 15 p (31—6), 1. An
cora Galați 14 p (17—8). 3. Di
namo Focșani 13 p (19—5), 4. 
Unirea Focșani 13 p (20—6)... pe 
ultimele : 15. Luceafărul Adjud 4 
p (5—23), 16. Petrolul Berea 1 p 
(12—30).

SERIA A IV-a
I.M.U.  Medgidia — Arrubium 

Măcta 4—1 (1—0), Marina Manga
lia — Unirea Tricolor Brăila 1—1 
0—1), Azotul Slobozia — Pescă
rușul Tulcea 5—2 (3—0), Șoimii
Cernavodă — Granitul Babadag
4—0 (3—0), Chimpex Constanța — 
Cimentul Medgidia 2—2 (0—0),
Dada Unirea Brăila — Unirea 
Eforie 1—0 (0—0), Voința Con
stanța — Victoria Țăndărei 1—0 
(0—0), Tractorul Viziru — Elec
trica Constanța 3—1 (3—1).

* Pe primele locuri : L PESCĂ
RUȘUL TULCEA 12 p (25—17), 2. 
Unirea Tricolor Brăila 12 p 
(13—10), 3. Cimentul Medgidia 12 
p (11—7)... pe ultimele : 15. Chim
pex Constanța 5 p (10—11), 
Airublum Măcin 2 p (8—31).

SERIA A V-a
LCJSJJJ. București — Sirena 

București 2—0 (3—0), Voința Bucu
rești — Unirea Tricolor București 
>—4 (•—•). Tehnometal București
— Beccodca București 2—0 (0—0), 
im anta Lciilla — Abatorul Bucu-

2—2 <♦—I) — »-a jucat la 
Auwmecaaâca București 

roșe București 3—4.
— Mr răniri 
TM. Buca
li București 
Bairan — 

=. î -2—5).

dentările intervenit.
Noii convocați s-au integrat 
repede in echipă și asta îmi 
dă încredere".

Pentru final, opinii ale con
ducerii tehnice. Ștefan Covaci 
este, desigur, preocupat de si- 
txsațlile de accidentare surve
nite. _Ne fixasem asupra for
malei de atac a Universității 
Cxaăsra și. iată, doi dintre ti- 
taăari ca devenit indispozibili. 
Acod m punem nădejdile in
fern (semna csmksana F. C.

VaisersifaSea Cra- 
seere0eTV că ea va 

âe. Asaryt malt de 
i îsrfiart rn. ca de

ar In (screaca eck*ă*. 
faarte Cfic^^Dar 

»r ta ecirgă. cred 
*. rW.irgNr Ceo- 

a: JScarea de spirit a 
a ne prezintă exr eleat, 
emrrias că ea se va mani- 

fensa priatr-e deosebită patere 
de faptă, prin combativitate".

Ultmele ore dinaintea debu
tai ui Ia Campionatul european 
găsesc echipa națională ho- 
târită să facă totul spre a păși 
eu bine In marea competiție 
continentală.

ghinion în recentul meci cu 
Spania, dar, trebuie s-o recu
nosc, am jucat și slab. Dorința 
noastră e ca la București să 
evoluăm mai bine. E greu de 
dat un pronostic în privința 
echipei care va cîștiga seria 
noastră. Eu spun că noi avem 
șansă in partida din Spania și 
e posibil ca in final toate cele 
trei echipe să se afle la egali
tate de puncte".

Printre ziariștii care însoțesc 
echipa Iugoslaviei se află și 
Raiko Mitici, fostul selecționer 
al echipei Iugoslaviei, care a 
dus echipa „plavilor" în finala 
Campionatului european, de la 
Roma, din 1968, acum trimisul 
revistei „Tempo" Belgrad, L-am 
rugat să ne dea un pronostic. 
S-a abținut, spunindu-ne doar: 
„Prognoza o voi trimite 
țară, revistei mele".

Azi, la ora 15, echipa Iugo
slaviei va susține un antrena
ment de acomodare pe stadio
nul Steaua.

Constantin ALEXE

Cimentul Fieni 0—0, Recolta Stoi- 
cănești — Petrolul Videle 2—1 
(1—0). Progresul Pucioasa — Da
da Pitești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 15 p (27—6), 2. ROVA 
Roșiori 14 p (13—4), 3. Metalul 
Mija 13 p (19—3)... pe ultimele : 
IA Electronistul Curtea de Argeș 
4 p (7—18), 15. Cimentul Fierți 6p 
(>—11), 16. Construdorul Pitești 
4 p (7—20).

SERIA A Vil-a
Pandurii Tg. Jiu — Bistrița Bă

benl 8—0 (4—0), Minerul Vulcan
— Minerul Motru 3—1 (0—0), Me
talurgistul Sadu — Chimistul Rm. 
Vîlcea 1—0 (0—0), Gloria Drobeta 
Tr. Severin — Minerul Lupenl nu 
B-a disputat, Constructorul Craio
va — Dlema Orșova 3—1 (1—1), 
Progresul Băileștl — C.F.R. Craio
va 0—1 (0—1), Unirea Drăgășani
— Lotru Brezol 2—1 (1—1), Meta
lul Rovinari — Constructorul Tg. 
Jiu 2—1 (lr-1).

Pe primele locuri : L PAN
DURII TG. JIU 17 p (29—6),
2. C.F.R. Craiova 14 p (1®—7), 3.
Constructorul Craiova 11 p (15— 

pe ultimele : 15. Construo 
Tg. Jiu 5 p (9—18), 16. BiS- 
Băbeni 5 p (4—26).

SERIA A VHI-a
Metalul Hunedoara — Știința 

Petroșani 2—2 (2—2), Minerul
Ghelar — Gloria Reșița 3—0 
(0—0), I.C.R.A.L. Timișoara — 
Metalul Oțelu Roșu 1—0 (0—0),
Unirea Tomnatic — Vulturii tex
tila Lugoj 2—1 (1—0), Metalul
Bocșa — Unirea Alba Iulia 1—0 
(1—0), Unirea Sînnicolau Mare — 
Electromotor Timișoara 3—2 (0—0), 
Laminorul Nădrag — C.F.R. Si- 
meria 4—0 (2—0), Minerul Ora vița
— C.IL Blaj 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : L UNIREA 
TOMNATIC 13 p (20—7) * “ ’
rea Sînnicolau 13 
Lamtnorul Nădrag 
pe oldmeie : 15.
«oara 1 p 0—ÎS), 
meru» 3 p (7—13).

SERIA A IX-a
Z . a — Bl-

horeata Karghda 1—1 CI—*). 
Ctarea Dej — Rapid Arad 1—4 
O—4*. Toana azadea. — Recolta 
Saaxra 3—I Arad —
Tneoîorz; Beritț 4—4. Mânerul 
Semcurss — Jimerul Bibor 1—4 
0—4* O*0ii3 Or. P. Groza — 
Metal ul Atad 2—* (3—O. Sfida A- 
neșul Turda — C.FJL Construc
torul Arad :—0 (»—0), Victoria
Ineu — CM. cluj -Napoca 1—0
A—*».

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 14 p (14—5), 2. Sticla 
Turda 13 p P«—4), 3. Victoria

LOTUL DE TINEREI 
ÎN DRUM SPRE SEGHEDIN

In cursul acestei dinul».ur
mează a părăsi țara lotul de 
tineret al României care, 
miercuri după-amiază, întâlneș
te, Ia Seghedin, reprezentativa 
similară a Ungariei. Fotbaliștii 
noștri au sosit, aseară, pe calea 
aerului, la Arad, de unde vor 
continua drumul pînă la Se
ghedin cu autocarul. Antrenorii 
I«n Voica ți Viorel Kraus au 
la dispoziție următorii 17 jucă
tori : Mindrilă și Lazăr — por
ter. ; Andreicuț, Tornoreanu, 
Caadrac Sabău. Gali. Gh. Ion 
— fundași ; Vamanu, Florean, 
L Miresac, Terheț — mijlo
cași ; Ad. Ionescu, Chitaru, An- 
teki. Biro. Mușat — atacanți. 
După cum se poate observa, 
s-a renunțat la convocarea ce
lor doi jucători de la Metalul 
București, Anghelina și Șt Po
pa, întrucit, in urma eforturi
lor depuse de medicul lotului, 
dr. Florin Brătilă, fundașii An- 
dreicuț și Gh. Ion — acciden
tați — au fosț recuperați inte
gral și sînt apți de joc. Âu fost 
de asemenea, recuperați și Va
manu, accidentat în meciul de 
verificare de duminică dimi
neața în compania lotului A, și 
Condruc, ultimul — parțial, dar 
cu perspectiva unei refaceri 
totale.

In aceste condiții, antrenorii 
lotului de tineret au, cel puțin 
la această oră, posibilitatea al
cătuirii celui mai bun 11. A- 
ceasta, bineînțeles, după efec
tuarea ultimei ședințe de pre
gătire care este programată pe 
terenul din Seghedin, unde ur
mează să se desfășoare întâlni
rea de miine cu reprezentativa 
de tineret a Ungariei.

Mihai IONESCU

• METALUL BUCUREȘTI — 
LOTUL DE JUNIORI 2—1 (2—0>. 
Pe stadionul Metalul din Capita
lă s-a disputat ieri partida ami
cală dintre echipa antrenată de 
Paul Popescu — una dintre frun
tașele seriei a H-a a Diviziei B — 
și selecționata de juniori a țării 
noastre care se pregătește pentru 
preliminariile turneului U.E.F.A.. 
ediția 1978 Prima repriză a fost 
dominată de Metalul, care a în
scris prin Marin și Prodan. După 
pauză juniorii au echilibrat dis
puta și au redus scorul prin 
Geolgău. A fost un test foarte 
util pentru „11“—le antrenat de 
R. Cosmoc și M. Ciomoavă. care 
a jucat In următoarea alcătuire ; 
Pavel — Ivana, Iovan, Pop, Lascu 
— Geolgău, Jiga, Suciu, Hie — 
Mărgineanțu, Turcu. Au mai lost 
folosiți Nițu, Mânu și Cămui.

meu 11 p (13—3), 4. Tricolorul 
Beiuș 11 p (9—6)... pe ultimele : 
IA Minerul Bihor 6 p (12—15), 15. 
C.M. Cluj-Napoca 6 p (12—17), IA 
Recolta Salonta 6 p (5—15).

SERIA A X-a
Lăpușul Tg. Lăpuș — Viitorul 

Gloria Simleu 6—1 (3—0), 
nerul Hba-Seini — Minerul Baia 
Sprie 1—0 (1—0), CUPROM 
Mare—Hebc Singeorz Băi 4-1 (2-1), 
Silvicultorul Măieru-Anieș — Mi
nerul Băița 2—1 (1—1), Bradul
Vișeu — Oașul Negrești 2—1 (1—0), 
Armătura Zalău — Rapid Jibou 
2—0 (2—0), Minerul Rodna — Vic
toria Card 4—0 (2—0), Someșul 
Satu Mare — Minerul Băiuț nu 
l-a disputat

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 15 p (23—6), 
2. Minerul Rodna 13 p (20—5), 3. 
Minerul Băița 12 p (17—10)... pe 
ultimele : 15. Hebe Singeorz Băi 
* p (9—14), 16. Viitorul Simleu 4 
p a—27).

SERIA A Xl-a
Construcții Sibiu — Automeca- 

nica Mediaș 4—1 (1—0), Metalul 
Copșa Mică — Oțelul Reghin 3—2 
(2—2). I.M.I.X. Agnita — Carpațl 
Mlrșa 1—2 (1—0), Utilajul Făgăraș
— INTER Sibiu 2—0 (0—0), Fores
ta Bistrița — Textila Cisnâdie nu 
s-a disputat, Textila fiind exdusă 
din campionat, Chimia Or. Vic
toria — Sticla Tîrnăveni 4—0 
(3—0), Avîntul Reghin. — Metalul 
Sighișoara 1—0 (1—0), I.P.A. Sibiu
— Mureșul Luduș 2—2 (2—0) —
B-a jucat la Agnita.

Pe primele locuri: 1. CONS
TRUCTORUL SIBIU 14 p (18—7),
1. Carpați Mlrșa 13 p (14—6), 3. 
Chimia Victoria 12 p (12—5)... pe............................- - - - s
, .... — -------  ------- P
(8—14), 16 Automecanlca Mediaș 
8 p (7—15).

SERIA A XH-a
Metrom Brașov — I.R.A. 

pina 6—0 (2—0), Torpedo 
nești — Progresul odorhei 
(1—0). Avintul Mineciu — Izvorul 
Tg. Secuiesc 1—0 (1—0), Măgura 
Codlea — Minerul Bălan 3—0
(1—0). Caralmanul Bușteni — Car
pațl Brașov 2—2 (1—1), Tractorul 
Miercurea Ciuc — Carpațl Sinaia 
1—4 '»—•). C.S.U. Brașov — Mi
nerul Baraoit 1—1 (1—0), Pred- 
ria Săcele — Viitorul Gheorghienl 
•—1 (•—!■

Pe primele locuri : 1. VUTORUL 
GHEORGHIENI 14 p (14—3),
2. Metrom Brașov 13 p (20—6), 
A Carpați Sinaia 12 p (18—9)... pe 
ultimele : 15 
p (9—11), 16.
(4—26).

ne-au fost trans-Rezultatele 
mise de către corespondenții noș
tri v^.untari din localitățile res
pective.

I.D.SM.SA


VIZITA DELEGAȚIEI COMISIEI NAȚIONâf E
PENTRU CULTURĂ 

DIN R. P.
! La invitația Consiliului Na- 
\ țional pentru Educație Fizică

■ și Sport, ieri a sosit in Capi-
■ tală o delegație a Comisiei Na- 
i ționale pentru Cultură Fizică 
i și Sport din R.P. Chineză,
condusă de Van Men, președin
tele Comisiei Naționale pentru 
Cultură Fizică și Sport.

FIZICĂ SI SPORT
CHINEZĂ
La sosire, pe aeroportul O- 

topeni. delegația a fost întîm- 
pinată de Emil Drăgănescu. 
ministrul turismului și sportu
lui, președintele C.N.E.F.S.. de 
activiști sportivi.

Au fost prezenți Li Tin 
Ciuan, ambasadorul R.P. Chi
neze la București, și alți mem
bri ai ambasadei.

VIRGINIA RUZICI JOACĂ 
LA STUTTGART

începlnd de azi, în penul
tima săptămină a circuitului 
internațional feminin de tenis 
dotat cu Marele Premiu 
F.I.L.T., la Stuttgart se desfă
șoară un nou turneu, cu par
ticiparea fruntașelor acestei 
discipline. Jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici este cotată ea 
favorita nr. 3 a concursului. 
Ea va intra în competiție din 

turul doi, avlnd ca adversară 
pe tinăra englezoaică Kate 
Glancy, una din revelațiile tur
neului de la Brighton, unde a 
reușit să elimine pe tenismana 
cehoslovacă Regina Marsikova. 
Pe lista prezențelor se mai 
remarcă Betty Stove (Olanda), 
Tracy Austin (S.U.A.), Mima 
Jausovee (Iugoslavia). Renata 
Tomanova (Cehoslovacia).

ECHIPA FEMININĂ OE FLORET*
a româniei Învingătoare In r.d.6

Desfășurată în orașul Schwedt, 
Intîlnirea amicală de floretă 
dintre selecționatele feminine 
ale R. D. Germane și României 
s-a încheiat cu scorul de 9—7 
In favoarea scrimerelor ro
mânce. Punctele echipei noa»- 
tre au fost realizate de Mag
dalena Chezan și Gabriela Be- 
tuker (cite 3 victorii), Viorica 
Țurcanu (2) și Suzana Arde- 
leanu (l). Din formația gazdă 
s-au remarcat Gabriele Janka 
(3) ți Mandy Dick (2).

DELEGAȚIA C.I.O. A VIZITAT R.P. CHINEZĂ
PEKIN, 23 (Agerpres). — O 

delegație a Comitetului inter
național olimpic, alcătuită din 
C. Lance, S. Cross (Noua 
Zeelandă), membru al Comi
tetului executiv al C.I.O., A- 
lexandru Siperco (România) și

In „Cupa cupelor" la handbal masculin

VICTORIOASĂ Șl ÎN MECIUL RETUR, H. C. MINAUR 
SA CALIFICAT ÎN TURUL URMĂTOR AL COMPETIȚIEI

BAIA MARE, 23 (prin tele
fon). Cea de-a doua întîlnire 
(returul) de handbal dintre H.C. 
Minaur și Macabi Hărăzim Ra
mat Gan din Israel, contînd 
pentru primul tur al ,,Cupei 
cupelor”, s-a incheiat in Sal* 
Sporturilor din localitate cu o 
nouă victorie a sportivilor 
români. H.C. Minaur a ciștigat 
meciul cu rezultatul de 22—11 
(9—7). Deși băimărenii au e- 
voluat fără Mironiuc, Palko, 
Avramescu și Panțiru, victoria 
lor nu a fost pusă nici o clipă 
sub semnul îndoielii. Au mar
cat: Odae 8, M. Voinca 6, N. 
Voinea 3, Oros 2, Stamate 1, 
Tirniceru 1, Marta 1 — pentru 
H.C. Minaur ; Gelfand 6, Doron 
2, Eliakin 2,. Katz 1 — pentru

Azi și mline, In Capitală

ROMÂNIA - BULGARIA 
LA HANDBAL JUNIORI

Astăzi și mîine, sala Flo- 
reasca din Capitală va găzdui 
o atractivă confruntare dintre 
selecționatele de handbal ju
niori ale României și Bulgariei. 
Cele două jocuri încep la ora 
18. urmînd a fi arbitrate de un 
cuplu de cavaleri ai fluierului 
din R. D. Germană : II. Rampf 
și J. Glaeser. In deschidere, v* 
evolua selecționata de junioare 
a țării noastre, care se pregă
tește pentru o confruntare cu 
echipa similară a Ungariei. 
Marți, tinerele noastre handba
liste vor întjlni pe Universita
tea (ora 16,30). iar miercuri pe 
Confecția (16,30).

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

principalul favorit al categoriei 
muscă, brăileanul Niță Robu. 
Fostul campion îndeplinește din 
ce in ce mai greu condițiile de 
greutate ale acestei categorii și 
a cedat în fața preciziei lovi- 
turilor directe și a rezistenței 
adversarului său. Nu departe 
ce o performanță la fel de 
—faini ~tii ire a fost lăcătușul 
■ecanîc Dumitru Agavriloâie 
O aaî). originar din Cotnari, 
care i-a opus o dirză rezistență 
ratiaatatai Teofil Ghinca, care 
t Sa «iteaa
de exectn-e ce i-a deschis altă- 
daU calea spre sacceve Medu- 
r"Ie la categoria cocoț ne-au 
dezvăluit un Faredia Ibraim

lor in etapa viitoare este aș
teptat cu deosebit interes. Pri
ma confruntare la categoria 
pană ne-a prilejuit un meci de 
un rar dinamism, cu torente de 
lovituri de o parte și de alta, 
tot mai violente pe măsura tre
cerii timpului. Mai concentrat 
și mai atent ca niciodată In 
apărare. Mihai Ploieșteanu, 
aflat parcă la o doua tinerețe 
(26 de anii, și-a regăsit vigoa
rea de altă dată, și a punctat 
mai decis decît curajosul său 
partener, rapidistui X ictor Du- 
chin. stopat prea timpuriu prin 
ingratitudinea sorților. Ac eași 

Roy Anthony Bridge (Jamaica), 
membri ai C.I.O., a vizitat o- 
rașele Pekin, Șanhai și Hanceu, 
unde au avut întîlniri cu re
prezentanți ai organizațiilor 
sportive din R. P. Chineză.

Macabi. A arbitrat foarte bine 
cuplul Veselin Terzjiski—Iordan 
Todorov (Bulgaria).

V. SASARANU — coresp.

„TROFEUL
(Urmare din pag. 1)

paradoxal, mai... tinere dedt ti
nerele lor colege, dau echipei nu 
numai maturitate, d șl vigoare^ 
explozie, ritm. Dar nu-i este dat 
nimănui să aibă zile liniștite. Cei 
patru ziariști care însoțesc cam
pioana lumii mărturiseau Îngrijo
rarea lor (șl a tehncienilor) pri
vind faptul că formația se afli 
In maximum de formă cu mal 
bine de 30 de zile înaintea star
tului la campionatul mondial. 
Fiecare cu grijile lui...

Marea surpriză a turneului este 
echipa Ungarei. Pretendentă la O 
medalie la C.M., așa cum a cu
cerit la ediția anterioară, precum 
șl la J. O., echipa lui Bodog T5-

PROGRAMUL DE A3
ora 16,30 : România B — 

U.R.S.S.
ora 17,45 : Iugoslavia — 

Ungaria
ora 19 : România - R- D. 

Oermanâ

r8k se află, după primele trei 
zile ale turneului brăilean. Intr-o 
situație precară : 3 jocuri, 3 to- 
frîngeri ! Fără portarul Bujddsâ, 
fără Totharszany și Csik, retrase 
din activitate sau accidentate, 
Strzeblnskl rămlne vedeta echi
pei, vedeta care are. în mod egal, 
străluciri și căderi, vedeta care 
poate cîștiga un meci, dar fi șl 
poate pierde.

în mod sigur prima formație a 
României a realizat un progres

REZULTATE TEHNICE

GALA L Muscă : Govid
(Steaua) b.p. Robu (BC Brăila), 
Coelug (BC Galați) b. dese. 2 
Ullnluc (Nlcolina), Ghlnea (StJ 
b.p. Agavriloale (ASA Bacău), 
Tlsmăneanu (Autobuzul Buc.) 
b.ab. 3 A. Slrca (Zalău) ; cocoț : 
Sburlea (St. roșu) b.p. Vellșca 
(SIMARED), Butnaru (Dinamo) 
b.ab. 3 Dumitrașcu (BC Brăila), 
Ibratm (Farul) b.p. Panaite (Du
nărea Gl.) ; pană : ploieștean* 
(Met. Buc.) b.p. Duchin (Rapid). 
Gh. Ciochină (St) b.p. Dontu 
(Met. Sadu), Pricochie (Delta) țl 
P. Cozma (Farul) dublă dese. ; 
N. Neagu (Oțelul Tgv.)b.ab. 3 Cri- 
șan (Zalău), Lungu (BC Gl.) 
b k.o. 1 I. Neagu (Progresul Br.); 
mijlocie mică : Miron (CSM Ouj- 
Nanoca) b.p. C. Chiochină (BC 
Br.), Olaru (CSM Sibiu) b.p. L 
TîrEâ (BC Gl.), Dldea (Din.) b.p. 
O-atn (ASA Bacău), Gîrgavu 
<sv) b.ab. 1 V. Sirca (ASA Cluj- 
Itapoea).

categorie r.e-a oferit nu numai 
premiera unei duble și dezono
ranta descalificări (a tulceaniv 
lui Pricochie și a constănțeanu- 
hri P. Cozma). ci și, probabil, 
cel mai rap.d k.o. ai campio
natului : In secunda 23. gălă- 
țeanul Ioa Lunga l-a trimis la 
podea pe brăileanul Ion Neasn 
cu un singur croșeu la bărb e ’ 
La mijlocie mică după ce Ion 
Miron și-a dovedit din nou a- 
bilitatea In ring (dar si slăbi
ciunea pumnului) in fața brăi- 
leanului Costache Ciochioă. un 
alt boxer rutinat, gălățeanul 
Ilie Tîrîlă a fost net întrecut

CELE MAI BUNE GIMNASTE ALE LUMII IAU STARTUL
(Urmare din pag. I) 

lor, următorul schimb, la bară 
fixă, a însemnat și cea mal 
slabă evoluție a sportivilor 
români, cu repercusiuni directa 
asupra punctajului individual 
și general. Astfel. Oprescu a 
Obținut 8,75, Checicheș 8,85, 
Cepot 9,00, Georgescu 9,05,

La inele, echipa noastră 
s-a prezentat la valoarea ei, 
îndeosebi prin Dan Grecu ți 
Nicolae Oprescu care au obți
nut 9,75, notă care, evident, H 
menține în lupta pentru locu
rile medaliate la acest aparat, 
cu condiția ca ei să repete ți 
la liber alese exercițiile bune 
d, astăzi. M mai menționăm 

că în această probă notări

CARPAȚI"
CLASAMENT

1. R.D. GERMANA 3 3 0 0 71-34 0
2. România A 3 3 0 0 54-34 4
3. Uniunea Sovietică 3 2 0 1 49-55 4

0 2 42-40 2 
0 3 45-57 *
0 3 40-60 0

4. Iugoslavia
3. Ungaria
4. România B

3 I
3 «
3 0

Vizibil In ultimele trei săptăminl. 
Jocul el este mal ordonat, mal 
rapid, mai sigur tn apărare (prin 
travaliul Întregii echipe, dar țl 
al siguranței Lldlel Stan) și mai 
eficient In atac. Asta nu În
seamnă insă că a ajuns la nive
lul exigențelor cuceririi unui loc 
Ia Jocurile Olimpice. Antrenorii 
Fanclsc Spier șl loan Bota mal 
au mult de muncit cu elevele lor. 
în sistemul defensiv se creează 
Încă breșe (fie prin plecarea Iul 
Boși prea în față, fie prin lipsa 
de mobilitate a lui Mikloș), iar 
în atac, partea dreaptă — Andrei, 
TflrSk — este realmente Inertă. 
Acolo nu se nasc aproape nici
odată faze periculoase, nu se În
scriu declt arareori goluri. Tehni
cienii echipelor străine care au 
înregistrat fază cu fază jocurile 
noastre vor folosi, cu siguranță, 
această .zonă liniștită- pentru 
a-șl muta atenția spre stingă, un
de Janesch -șl Mikloș acțloneazâ 
rapid și energic, colaborlnd efici
ent cu Boși și Cazacu (sau Mălai) 
Ultimele două partide — marți 
(n.r. azi) eu R. D. Germană șl 
miercuri cu U.R.S.S. — vor con
stitui tot atîtea puncte de reper 
pentru definirea actualului sta
diu de pregătire a naționalei 
noastre, pentru determinarea po
tențialului și perspectivelor el.

GALA n. Ușoară : Slrbu (Met. 
Bocșa) b.p. Bacriș (St.) ; semimQ- 
locie : Teofil (Voința Buc.) b.p. 
Farcău (UM Tlm.), Hoduț (Ra
pid) b.p. Splnu (Farul), Imbre 
(Voința Hr.) b.ab. 1 Fulcu (Met. 
Bocșa), Modrogan (Rapid) b.p. 
Midăuș (ASA Cluj-Napoca), Ooe- 
tin (St.) b.p. Balaban (Dada Pi
tești), Plăieșu (ICMA Cluj-Napo
ca) b.p. Pleșcan (UM Tlm.), Cos- 
tache (Rapid) b. neprez. cernea 
(Litoral) ; semigrea : Captarl (St.) 
b. neprez Florea (Rapid), 
Culineac (Urbls) b.ab. 2 Fodor 
(Voința Cj-Nap.), Florea (Rapid) 
b.ab. 3 Dafinoiu (BC Brăila) ; 
grea : Luxemburger (ASA Cj.- 
Nap ) b.p. Szilagyl (Met. Salonta), 
Grigore (St.) b.k.o. 1 Plrjol (D), 
Boancă (Litoral) b.p. Bogoi (Da
cia), Cernat (St.) b.k o. 3 Vrln- 
ceanu (D), Ungureanu (Muscel) 
b.p. Axente (BC Galați), Mlcu 
(BC Galați) b.p. Anghel (Timpuri 
noi Buc.).

de tinărul lăcătuș sibian Mihal 
Olaru. O impresie bună a lăsat 
proaspătul senior Vasile Gîrga
vu, care a încheiat rapid soco
telile — datorită forței sale su
perioare — cu lalentatul Viorel 
Sirca. O partidă excelentă, in 
gala a doua, a făcut constăn- 
teanul Teodor Spînu, care — 
deși boxer doar de doi ani — 
l-a Înfruntat cu mult curaj pe 
campionul național Cornel Ho
duț. obligindu-1 pe acesta să 
se întrebuințeze.

Victor BÂNC1ULESCU 
Pau! IOVAN 

bune au obținut si Aurelian 
Georgescu (9,70) și Sorin Cepoi 
(9,65). fapt ce probează încă o 
dată clasa ridicată a gimnaști- 
Ibr noștri la acest aparat.

O eitcelentă impresie a pro- 
dua publicului spectator echipa 
Japoniei, alcătuită din mari 
maeștel ai gimnasticii. Kasa- 
matsu (58,50) și Kenmotsu 
(58,40) ți-au etalat convingător" 
valoarea lor ridicată, aflindu-se 
pe primele locuri după prezen
tarea exercițiilor impuse. Ia 
disputa pe echipe, Japonia a 
luat o serioasă opțiune pentru 
primul Joc, avlnd un avans de 
trei puncte in fața celei de-a 
doua clasate, U.R.SJS, (Nikolai 
Andrianov ți Vladimir Marke- 
lor au ratat calul cu minere). 
Ca ți la precedentele mari În
treceri, pe poziția a treia se 
află după impuse formația 
R. D. Germane. Clasament: 
Japonia 290,15 p, U.R.S.S. 287,20, 
R.D. Germană 285,00, S.U.A. 
283,10, RJ. Germania 282,25,

CAMPIONATE
UNGARIA (etapa a 9-a) : 

Partida derby dintre echipele 
Honved ți Ferencvanos s-a în
cheiat cu scorul de 5—1 (2—0) ta 
favoarea fotbaliștilor de la Hon- 
ved. Au marcat pentru învingă
tori : Weimper (2) Poczik, Gyl- 
meșl ți Nldy. Alte rezultate : 
M.T.K.—UjpesU Dosza 1—2; Va- 
sas Ism — Dlosgybr 1—3 ; Cse- 
pei — GyOr 1—1 ; Bekescsaba — 
Vasas L—o ; Vidâoton — szom- 
batheiy 1—1 ; Salgotariăn — Sză- 
kesfebârvăr 2—4 ; Ptes — Za- 
îaegeiszeg 2—1 ; Dunaujvăros — 
Tatabănya 1—4. Clasament : L
Honved — 14 p : 2. Ferencvaros— 
14 p. ; *. UJpestl Dozsa — 13 p.

R. D. GERMANA (etapa a 3-a) ț 
Jena — A.U-E. 3—3 ; Union Ber
lin — Halle 3—1 ; Zwickau — 
y. C. Kart Marx Stadt 0—4 ; Lo
komotiv* Leipzig — BShlen 1—1 ; 
Riesa — Dynamo Dresde 1—4 ț 
Bostock —' F-C. Magleburg 1—4 ; 
Erfurt — Dynamo Berlin 4—2. 
Clasament : L Dynamo Berlin — 
a > ; 1 Dynamo Dresda — 13 p; 
3. Jena — Up.

ȘTIRI, REZULTATE
• In programul săptămtnll fi

gurează mai multe întOnirl pen
tru CA interțăxl. In afară da 
medul din grupa a ni-sa. da,la 
București. dlntoe selecționatele 
României țl Iugoslaviei, care va 
avea loe miercuri, în aceeași zL 
se vor desfășura țl alte jocuri: 
Irlanda — Anglia ; Irlanda de 
Nord — Danemarca (grupa D ț 
Scoția — Norvegia (grupa a n-a) 
ți Tara GalOor — Malta (grupa 
a vn-a). Stmbătă va avea loc

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa interna

țională de maraton de ia New 
York s-a încheiat cu victoria a- 
mericanului Bill Rodgers (42,195 
km în a h 12:12,0). El a fost ur
mat de englezH ian Thompson. 
(2h 14:12,0) ol Trevor Wricht
(2 h 1435.0).

AUTO • Cursa de 150 mile de 
Ia Trenton (New Jersey) — for
mula Indiana polls a fost cl ști gatt 
de campionul mondial Mario An
dretti, pe o mașină „ Cos worth-, 
cu o medie orară de 193,200 km, 
fiind urmat la 1 sec. de John 
Parsons („Ofenhauser.

CICLISM • Campionatul euro
pean cu antrenament mecanic, 
desfășurat la Frankfurt pe Main, 
a revenit vest-germanului Die
trich Thurau — 45,600 km în 50 
mln. Pe locul doi, olandezul Renâ 
Pijnen.

HANDBAL 0 Turneul masculin 
de la Hamburg a fost ciștigat 
de selecționata R. F. Germania. 
In ultima zi : R.F. Germania — 
Cehoslovacia 24—16 (10—7) ; Iugo
slavia — Danemarca 14—12 (7—6). 
• La Madrid, In med retur 
pentru C.C.E. (masculin) : Atle
tico — Belenenses (Portugalia) 
30—16 (17—8). Handbalist!! spa
nioli s-au calificat pentru turul 
n.

Ungaria 282,00, România 279,15, 
Franța 276,00.

Marți intră în concurs și 
gimnastele noastre. Continuîn- 
du-ți pregătirea, ele s-au an
trenat intens și în cursul zilei 
de luni, după care antrenorul 
Bela Karoly a definitivat for
mula de echipă, titularizînd-o 
pe Marilena Neacșu, Gabi 
Gheorghiu devenind astfel re
zervă. Forma sportivelor noas
tre, și îndeosebi a Nadiei Co- 
măneci, este In continuă creș
tere, fapt ce ne face să spe
răm intr-o bună evoluție și în 
obținerea unor rezultate presti
gioase, la nivelul prestanței da 
care se bucură în lume gim
nastica noastră feminină. Co
mentariile sînt aici unanime in 
privința șanselor, echipele 
UJR.S.S., României, R.D. Ger
mane, Ungariei, Cehoslovaciei 
și S.U.A. fiind socotite cele mai 
puternice, din rîndurile cărora 
vor fi desemnate și medalia
tele.

GRECIA (etapa a 6-a) : A.E.K.— 
ARIS 1—1 ; Panathinalkos — Se- 
rres 3—1 ; Aegaleo — Panion.oa 
1—0 ; Apollon — O.F.I. 1—0 ; 
Olympiakos Pireu — Yannina 
1—1 ; PAO.K. — Heraklis 1—1 ; 
Ethnikos — Kavala 2—0 ; Pant- 
halkl — Larissa 0—0. Clasament! 
1. AJLK. — 11 p. ; 2. Panathiaai- 
kos — 10 p. ; 3. Aria — 10 p.

ITALIA (etapa a 4-a) : Ascoli—• 
Torino 3—0 ; Atalanta — Milan 
1—3 ; AveUno — Verona 2—0 ; 
Fiorentina — Lazio 3—0 ; Inter — 
Catanzaro 0—0 ; Juventus — Pe
rugia 1—1 I ; Lanerossl — Na poll 
0—4 ; Roma — Bologna i—a. 
Conduc Milan și Perugia cu cite 
1 P.

ANGLIA (etapa a U-a) : Arse
nal — Southampton i—0 ; Bir
mingham — Aston VlUa 0—1 j 
Boston — Manchester City 2—1; 
Liverpool — Chelsea 2—0 ; Nor
wich — Leeds 2—2 ; Nottingham— 
Ipswich 1—1. Clasament : 1. Li
verpool a a !. Everton 13 p, 3. 
Nottingham 14 p.

lnritolree dintre echipele Greciei 
țl Ungariei (grupa a Vl-a).

a La Bemburg (în apropiere 
de Halle) în meci amical de ju
niori : R.D.G. — U.B.S.S. 2-4 
0-4).
• Finala „Cupei campionilor 

AznerlcH de Sud“ se va disputa 
Inire Boca Juniors șl Deportivo 
Call (primul joc la 23 noiembrie 
la Call. Iar returul săptămlna 
următoare, la Buenos Aires).

HOCHEI • în med retur pen
tru C.C.E., echipa austriacă 
A.T.S.E, Graz a întrecut pe H.C. 
Bolzano eu 6—3 (1—1, 3—1. 2—1). 
callficlndu-se pentru turul HL 
• în campionatul Poloniei, echi
pa Podhale Novy Târg, viitoarea 
adversară a formației Steaua 
București, a învins cu 7—1 în 
deplasare, formația stoknewec 
Gdansk. în clasament continuă 
să conducă L.K. Lodz — 13 p, 
urmată de Zaglembie Sosnowiec
— 12 p yl Podhale Novy Târg
— 11 p.

RUGBY • Echipa Noii Zeelan- 
de a învins la Cardiff o selecțio
nată locală cu 17—7 (9—3). • La 
Dublin, meciul dintre reprezen
tativa Argentinei și formația ir
landeză Leinster a revenit oaspe
ților cu scorul de 21—13 (15—4).

ȘAH • Cei dc-al 33-lea cam
pionat masculin al Iugoslaviei a 
fost ciștigat de Aleksandr Mata- 
novici, care l-a învins în meci de 
baraj eu 31/-»—Bora Ivkov.

TENIS • Jimmy Connors a ter
minat învingător la Sydney, în- 
trecînd în finală cu 6—0. 6—0, 
6—4 pe Geoff Masters. în semi
finale : Connors — Dupre 6—3, 
6—1 ; și Masters — Rosewall 6—2, 
6—3 • Finala turneului demons
trativ de la Hamburg : Bjorn 
Borg — Wojtek Fibak 6—1. 6—1.
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