
ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
In ziua de 25 octombrie a.c„ 

a avut loc, sub președinția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu» 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al F.U.S.

In cadrul ședinței, Biroul 
Executiv a examinat Raportul 
cu privire la activitatea consi
liilor Frontului Unității Socia
liste, apreciind că această acti
vitate, desfășurată pe baza ho- 
tăririlor Congresului al XI-lea 
și.ale Conferinței Naționale ale 
partidului, a indicațiilor cu
prinse în expunerile tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, a fost în
dreptată spre unirea tuturor 
forțelor poporului nostru in 
înfăptuirea Programului Parti
dului Comunist Român de dez
voltare multilaterală a Româ
niei socialiste, de ridicare a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a tuturor celor ce mun
cesc. In acest cadru, Biroul 
Executiv a evidențiat impor
tantele realizări obținute, prin 
munca harnică și entuziastă 
desfășurată de întregul nostru 
popor, în înfăptuirea obiecti
velor planului cincinal și * 
subliniat că succes ele dobindite 
în dezvoltarea industriei, agri
culturii, științei și culturii, în 
ridicarea nivelului de viață al 
celor ce muncesc sînt indisolu
bil legate de orientările și in
dicațiile secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de intensa și neobo
sita sa activitate pentru con
tinua perfecționare a organi
zării sociale, a planificării și 
conducerii societății noastre 
socialiste.

Biroul Executiv a relevat ro
lul și contribuția consiliilor 
Frontului Unității Socialiste în 
unirea eforturilor clasei mun
citoare, a țărănimii și intelec
tualității, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate, în înfăptuirea mari
lor obiective politice și econo
mice ale actualei etape de dez
voltare a țării. In același timp» (Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele mondiale de gimnastica

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU A URCA PE PODIUM LA STRASBOURG
© Gimnaștii noștri s-au clasat pe locul 7, după o evoluție slabă la _ exercițiile 
liber alese © Reprezentativa masculină a Japoniei — din nou campioană mondială

STRASBOURG, 25 (prin telefon). Miercuri, din nou o ,.zi pli
nă" în cadrul campionatelor mondiale de gimnastică. Echipele 
masculine au prezentat exercițiile liber alese. Seara tirziu, la 
capătul unui spectaculos duel dintre echipele masculine ale Ja
poniei și U.R.S.S. selecționata niponă și-a înscris din nou numele 
în lista campionilor lumii. Prezentindu-se mult mai bine la exer
cițiile liber alese, formația Uniunii Sovietice a redus în perma
nență din diferența care o separa de prima clasată, dar în ulti
mul schimb japonezii au fost pur și simplu extraordinari la bară 
fixă, cîștigînd cu o diferență minimă in fața unul adversar de 
asemenea de o ridicată valoare tehnică.

fața unui adversar de

Gimnaștii noștri n-au mai 
reușiț să repete performanțele 
obținute acum patru ani, la 
campionatele mondiale de la 
Varna și la Jocurile Olimpice 
de la Montreal, cînd s-au cla-

★

ASTA-SEARÂ, PUMNII STRINȘI
PENTRU GIMNASTELE NOASTRE!

STRASBOURG, 25 (prin te
lefon). Miercuri seară, exerci
țiile libere ale echipelor mascu
line au făcut să vibreze puter
nic sala expozițională „Rhenus* 
din Strasbourg. Disputa dintre 
gimnaștii japonezi, sovietici, 
din R. D. Germană și cei ame
ricani a entuziasmat pe cei 
8 000 de spectatori. Se așteaptă 
de pe acum, după ultimele a- 
plauze pentru Kasamatsu, An
drianov. Nikolay sau Thomas, 
ca joi seară spectaculozitatea 
concursului să crească într-o și 
mai mare măsură, să se înre
gistreze un nivel de vîrf al pri
melor patru zile ale acestor 
campionate mondiale.

1 Privim la mulțimea de oa
meni care trăiesc acum marea 
satisfacție oferită de cei mal 
desăvârșiți maeștri al gimnas- 
Meii mondiale și ne imaginăm 
cu emoție grandioasa gală de 
Joi seară, pe care cu siguranță 
ne-o vor oferi cele mai bune 

Biroul Executiv a recomandat 
organizațiilor componente, ale 
Frontului Unității Socialiste 
să-și intensifice eforturile pen
tru trecerea de la acumulări 
cantitative la o nouă calitate, 
superioară in întreaga activi
tate economico-socială, acțio- 
nind cu fermitate în direcția 
organizării superioare a pro
ducției și a muncii, întăririi 
ordinii șl disciplinei, reducerii 
consumului de materii prime 
și materiale, gospodăririi rațio
nale a combustibililor șl ener
giei, folosirii integrale a capa
cităților de producție, creșterii 
productivității muncii, îmbună
tățirii calității produselor. S-a 
cerut să se acorde o atenție 
mai mare acțiunilor de mobili
zare a cetățenilor la desfășu
rarea muncii patriotice pentrn 
înfrumusețarea și buna gospo
dărire a tuturor localităților.

Examinînd activitatea politică 
și cultural-educativă a consi
liilor F.U.S. în vederea ridicării 
nivelului general de cunoaștere 
al maselor, al dezvoltării con
științei socialiste. Biroul Exe
cutiv a relevat rezultatele ob
ținute în răspîndirea cunoștin
țelor științifice și a recomandai 
organizațiilor componente. să 
acționeze mai intens in direc
ția creșterii nivelului politie și 
ideologic al celor ce muncesc, 
pentru formarea concepției ști
ințifice, materialist dialectice 
despre lume și societate, pen
tru dezvoltarea conștiinței so
cialiste a întregului nostru po
por, pentru stimularea partici
pării maselor la Festivalul na
țional „Cîntarea României*.

Biroul Executiv a apreciat că 
măsurile adoptate în acest an 
în vederea îmbunătățirii com
ponenței consiliilor locale ale 
F.U.S. și a comisiilor pe do
menii au creat condiții pentru 
continua dezvoltare a democra
ției noastre socialiste, pentru 
participarea largă a maselor de 
cetățeni la viața politică, social- 
economică șl Ia conducerea tre
burilor obștești, corespunzător 
indicațiilor și orientărilor date

locul 6 în disputa pe 
Deși punctajul lor de la 

este

sat pe 
echipe. . .
Strasbourg este considerabil 
mai mare față de cele realizate 
în 1974, la C.M. (547,25) și ' 
J.O. din 1976 (557,30), locul

★ ★

la 
pe

în

gimnaste ale lumii, în Înche
ierea concursului pe echipe. 
Pentru următoarele zile s-a re
zolvat $1 problema televizării, 
datorită unei soluții ingenioase 
găsită de Comitetul de organi
zare a „mondialelor*, astfel că 
febra și emoția cresc atît 
rindurile concurenților, cit 
ale spectatorilor și telespecta
torilor.

Fiecare zi arată altfel aici, iar 
dacă gimnaștii noștri n-au reu
șit să urce pe podium, fetele o 
vor face cu siguranță. în presa 
franceză și străină găsim tot 
felul de supoziții în legătură 
cu deznodămintul luptei echipe
lor feminine. Este 
cele aproape 200 de 
care au evoluat aici 
în două categorii de 
gabarit Prima este 
gimnastelor sub 15 ani și i

Aurel NEAGU

adevărat, 
gimnaste 

se împart 
vîrstă șl 
categoria 

Ol

(Continuare in pag. a 4-a)
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ROMÂNIA-IUGOSLAVIA 3-2 (0-1)
Tricolorii au realizat o repriză secundă foarte bună, 
obținând o frumoasă victorie în meciul lor de debut 
in preliminariile Campionatului european de fotbal

Moment decisiv : Same; înscrie golul cu care echipa României ia 
conducerea : 2—1 Foto : Dragoș NEAGU

O frumoasă victorie, așadar, 
a echipei noastre reprezentati
ve în acest meci de debut In 
grupa a IlI-a a preliminariilor 
Campionatului european 1

O victorie care înseamnă un 
start bun (păcat că nu s-a rea
lizat și scorul mai net, care 
era posibil !), o victorie deplin 
meritată, grație jocului exce
lent din repriza secundă, cînd 
team-ul nostru a manifestat o 

care s-au clasat de data asta 
este mai slab și el reflectă, 
după opinia noastră, o . oare
care ușurință cu care echipa 
noastră a tratat, această mare 
competiție. Așa s-au petrecut 
lucrurile la exercițiile impuse, 
cind s-a ratat, surprinzător, Ia 
bară fixă și așa s-a întîmplat 
și miercuri după-amiazâ. la 
prezentarea exercițiilor liber 
alese. De data aceasta, calul 
cu minere s-a dovedit un ob
stacol extrem de dificil pentru 
echipa noastră, din care doar 
un singur gimnast a evoluat 
bine (Kurt Szilier, 9,55). în 
rest, ratări peste ratări, inexac
tități. Oprescu, de pildă, a fost 
notat cu 8,10, Cepoi cu 8,65.

(Continuare tn pag. a 4-a)

A luat slirșlt „Trolcul Carpați" la handbal feminin

Echipa R.D. Germane, pe primul loc, urmată de for
mațiile României și U.R.S.S.

BRAILA, 25 (prin telefon). Miercuri seară a luat sfîrșit, in 
Sala sporturilor din localitate, ce* de-a XVII-» ediție a „Trofeu
lui Carpați* la handbal feminin, competiție care a reunit la start 
o bună parte din elita handbalului mondial. întrecerea s-a În
cheiat cu victoria echipei R.D. Germane — campioană mondială —, 
dar cei aproape 3 000 de spectatori au avut prilejul să aplaude, in 
ultima rundă, victoria selecționatei noastre in disputa-derby pen
tru locul II cu formația Uniunii Sovietiee.

ROMÂNIA — U.R.S.S. 24—13. 
Este evident că „dușul scoțian* 
de marți seară a folosit din 
plin handbalistelor noastre. în 
ultima zi a competiției, in 
greaua dispută pentru locul II 
cu redutabila formație a Uniunii 
Sovietice, echipa noastră — deși 

netă superioritate de ansamblu 
asupra „unsprezecelui* iugoslav, 
dar și grație aportului substan
țial — la evoluția echipei — al 
unor jucători in zi excelentă, 
ca Dobrin, Sameș, Rădulescu, 
Eomilă, care — prin efortul și 
inspirația lor — au adus for
mației tricolore plusul de orga
nizare, de creativitate și de 
eficacitate care-i lipsiseră in 
primele 45 de minute.

într-adevăr, repriza primă 
ne-a dat griji în privința re
zultatului final. Și nu numai 
din cauza golului primit (la 
un penalty acordat pentru hen- 
țul în careu inutil comis de 
Anghelini), ci și din cauza slă
biciunilor din echipa noastră 
care — chiar dacă domina te
ritorial — nu reușea să creeze

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Finalele campionatelor naționale de box

AZI, MECI DE MARE ATRACȚIE 
AL TUREI-R. COZMA

»>

© Primul campion eliminat : Gyorffi © Constănțeanul 
I. Șandor învinge prin abandon pe FI. Livadaru © Ga- 

leîe-maraton continuă
Palatul sporturilor din Capi

tală a găzduit ieri, în două re
uniuni succesive, un număr 
neobișnuit de mare de meciuri 
(48) programate in cadrul fina
lelor campionatelor naționale și 
ale „Daciadei* la box.

lipsită de Janesch (accidentata 
marți) șl din min. 6 și de Mi- 
kloș (accidentată) — a jucat cel 
mai bun meci al său. a dovedit

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

BRAVO DOBRIN!
BRAVO SAMES!»

BRAVO RĂDULESCU!
Extraordinară a fost re

priza a doua a meciului de 
ieri. Dominată psihologic de 
nefericitul penalty al lui 
Anghelini, echipa noastră 
nu s-a găsit în primele 45 
de minute, în pofida efortu
rilor lui Dobrin de a-i or
dona jocul, cîteva din pase
le lui măiestre fiind irosite 
da Doru Nicolae, de Crisan, 
de

și a venit partea a doua 
a meciului, cu atît de inspi
rata introducere în teren a 
lui Aurică Rădulescu. Și a- 
tacul nostru a legat un 
„pod" între Dobrin și Rădu
lescu (pină atunci avusese 
doar un cap de pod, pe Do
brin) — singurii noștri jucă
tori care n-aa putut fi nici
cum opriți în acțiunile lor 
ofensive — iar echipa Româ
niei a început să arate că 
POATE și CIT POATE. Go
lurile au început să pluteas
că prin aer, a căzut primul 
— muncit cu sclipire de Do
brin și realizat de Sameș, 
cu o minunată lovitură de 
cap —, au venit al doilea, 
al treilea (ar fi trebuit să 
vină și altele, gîndiți-vă, de 
pildă, la faza de mare fot
bal pe care a realizat-o 
Rădulescu atunci cînd î-a

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Disputată la concurență cu 
partida de fotbal România — 
Iugoslavia, prima gală s-a con
sumat, -din păcate, într-un ano-

Gavrilă (Constr. Bu-
..................... Miron 

- Gtr- 
(St.

(Dina-
Seml- 
Cklj-

DIN PROGRAMUL DE AZI
GALA I (ora 14). Muscă : 

Govid (Steaua) — Ghinea 
(Steaua), Ileana (St. roșu Bra
șov) — —X ----- 
zău) : mijlocie mică : 
(C.S.M. duj-Napoca) - 
gavu (Steaua), Mura-u 
roșu Brașov) — Cicu 
mo).

GALA n (ora 19). 
muscă : Turei (Voința 
Napoca) — Cozma (Dinamo), 
Boboc (A.S.A. Cluj-Napoca) — 
Șeitan (Litoral Mangalia), 
Voicilă (Steaua) — Ciobann 
(Ceahlăul Piatra Neamț); 
grea ; Boancă (Litoral Man
galia) — Cemat (Steaua), Un- 
gureanu (Muscelul) — Mlcu 
(B.c. Galați).

ruinat complet, în ciuda faptu
lui că unii dintre competitori au 
realizat meciuri frumoase, inte
resante, apreciate de specialista 
prezenți în jurul ringului. în 
rîndul acestor partide se si
tuează disputa dintre pite.ștea- 
nul Gheorghe Oțele» si ambi-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. « 4-a)



RECORDURI
Șl ANTIRECORDURI!

Nld n-au apucat bine să fa
că primii pași în domeniul 
grupei A a „Cupei României- 
la atletism că, lată, oficialii 
craioveni își exprimă cu hotă- 
rîre părerea că, la ediția vi
itoare a competiției, echipa 
lor, reprezentativa județului 
Dolj, va lupta cu toate forțele 
pentru cucerirea titlului de 
campioană națională în între
cerea formațiilor feminine. Ia
tă un obiectiv care-i onorea
ză pe acești specialiști șl, 
bineînțeles, pe atletele și atle- 
ții olteni la prima lor parti
cipare în eșalonul principal al 
competiției republicane pe e- 
chipe.

Dar de la intenții la fapte e 
cale lungă ! Avem în față o 
iarnă, un întreg sezon de con
cursuri ale anului viitor, deci 
multe, foarte multe luni de 
muncă. Craiovenii, și nu nu
mai ei, au datoria să-și ono
reze participarea la „Cupa 
României" prin rezultate cît 
mai bune. Ce înseamnă ase
menea rezultate, cît mai bu
ne? Recentul exemplu al so
ților Raduly-Zorgo, de la ul
tima etapă a „Cupei", este pe 
deplin edificator.

La Pitești, la concursul a- 
mintit, după cum se știe, 
Eva și Carol au cîștigat arun
carea suliței și au stabilit fie
care un record național. în 
plus, conform regulamentului 
competiției, au primit punc
taje suplimentare pentru per
formanțe de valoare interna
țională. Așa se face că cei 
doi aruncători au realizat câte 
• p pentru locul I, cfte 15 p 
pentru record șl dte 12 p 
pentru oerformanță de va
loare, adică 36 p, pentru a- 
mîndoJ deci 72 p, care au 
reprezentat mai mult de ju
mătate din totalul celor 130 
de puncte acumulate de în
treaga reprezentativă a jude
țului Cluj .’ Adică, altfel spus, 
cu 5—6 atleți, ca soții Raduly- 
Zorgo poți deveni chiar cam
pion național pe echipe ! !

Si pentru că am amintit de 
ultima etapă, cea de la Pi
tești. a surprins neplăcut mo
dul în care Clubul atletic uni
versitar a înțeles să răsrrundâ 
cerinței regulamentare de a 
'avea 5 juniori în formație. în 
loc să se fi străduit de-a 
lungul sezonului (care a fost 
destul de mare !) să selecțio
neze și să pregătească juni
ori pc care să conteze în 
viitor, C A.U. a adus în con
curs cîteva tinere total ne
pregătite, am putea spune 
chiar niște nechemate pentru 
atletism, care au fost crono
metrate la 100 m în... 13.4 8, 
16.3 S. 16.8 s și 17,9 s ! N-am 
înțeles ce-a vrut C.A.U. să 
demonstreze eu aceasta : for
malism în muncă, superficia
litate în tratarea cerințelor 
regulamentare ale unei com
petiții republicane, lipsă de 
interes sau ce altceva ?

Romeo VI LARA

O TIMP DE ȘASE LUNI, 36 
de echipe de fotbal de la în
treprinderea de autoturisme 
„Dacia-* din Pitești, împărțite 
în 6 serii, s-au întrecut In
tr-un pasionant campionat. 
După disputarea finalei între 
capii de serii, pe primele trei 
locuri s-au clasat echipele 
secțiilor de producție : Caro
serie, Autoutilări și Cutii vi
teze autoturisme. • DIVIZIO
NARA A DE RUGBY Rulmen
tul Bîrlad are de cîteva zile 
un nou antrenor, pe Marian 
Rainea (fratele cunoscutului 
arbitru internațional de fot
bal, Nicolae Rainea), fost ju
cător în „15"-le bîrlădean, a- 
cum tehnician la Fabrica de 
rulmenți. • IN INCINTA STA
DIONULUI I.C.I.M. din Bra
șov s-a dat, recent, în folo
sință o frumoasă si modernă 
arenă de popice cu două 
piste. Ea va fi folosită numai 
în activitatea de masă, dat 
fiind numărul mare de ama
tori al acestui frumos sport 
la cunoscuta întreprindere 
brașoveană. Pentru construi
rea arenei, iubitorii sportului 
de la I.C.I.M. au prestat pes
te 2000 de ore de muncă pa
triotică, evidențiindu-se, în 
special, colectivele conduse de 
IUe Corbescu (asfalta  tori). Va- 
lile Cărămidă (tâmplari) și 
Alexandru Brutaru (electrici
eni). 0 ÎN „CUPA SINDICA
TELOR", competiție polispor
tivă de masă ce se desfășoară 
în cadrul „Daciadei", etapa pe 
județul Vaslui — la care s-au 
Întrecut aproape 1500 de fete 
și băieți — s-au situat pe 
primele locuri : Filatura Huși
— la handbal băieți și volei 
fete, Filatura Vaslui — la 
fotbal, Constructorul Vaslui
— la volei băieți, I.E.P.A.M. 
Bîrlad — la handbal fete, 
Vasile Postolache (Mobila 
Vaslui) șl Felicia Ghiordec 
(Confecția Bîrlad) — la popi
ce, Andrei Mihai (Sănătatea 
Vaslui) — !a tenis de masă 
și Constantin Boceanu (Con
structorul Vaslui) — ja șah.

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
AZI, IN CAMPIONATUL DE HOCHEI, STEAUA - 

DINAMO, PRIMA DIN CELE 8 INT1LNIR1
MARIANA MOISEI (STEAUA) - CAMPIOANA 

LA CĂLĂRIE (CAT. UȘOARĂ)
$1 in acest an, Steaua si Di

namo se arată a £1 principalele 
candidate la titlul de campioană 
națională la hochei, intnnlrile lor 
directe fiind, de aceea, foarte 
importante. în acest campionat 
Steaua șl Dinamo se vor Intllnl 
de I ori. prima dintre aceste !n- 
tflnlri fiind programată astăzi, la 
.13 August”, de la ora ipo (in 
deschidere, la ora ÎS, Dunărea— 
A.S.E. Sportul studențesc). A 
treia partidă 1 S.C. M* Ciuc — 
Unirea Sf. Gheorghe are loc la 
Miercurea Clue.

înaintea acestor meciuri clasa
mentul Diviziei A este următo
rul :

PE ARENELE INTERNAȚIONALE DE POPICE
• Federația română de popice 

a definitivat programul jocurilor 
de verificare, din această toam
nă, a loturilor naționale de ju
niori, care se pregătesc pentru 
campionatele europene din pri
măvara anului viitor. Tinerii noș
tri popicari vor juca cu selec
ționatele R. D. Germane (25—26 
noiembrie) și Cehoslovaciei (9 

— 10 decembrie) — ambele întLniri 
vor avea loc la Brașov. în pre
alabil, tot la Brașov, se va ține 
un concurs de selecție.

• în zilele de 11—12 noiembrie 
va avea loc la Budapesta un mare 
turneu internațional rezervat ju
niorilor (individual) La care vor 
participa și doi sportivi români.

• La cea de a 23-a ediție a 
.Cupei Wemer Seelenbinder- de 
la Sangerhausen (R-D.GJ au cîș
tigat primele locuri reprezentanții

REZULTATE DIN DIVIZIA A LA VOLEI
Ieri după-amlază în campio

natele Diviziei a de volei s-a_ 
desfășurat două partide, progra
mate mai devreme dasortu par
ticipării echipelor noastre cam
pioane In Cupele europene. Iată 
rezultatele înregistrate n tfseva 
amănunte.

STEAUA — UNIVERSITATE-^ 
CLL7-XAFOCA (in) 3—0 (5, u,
S). Joc ia discreția voieibalisulor 
bucureșteni. cărora le-au fost su
ficiente 43 de minute pentru a-sl 
apropria victoria. Ei au eorxhis în 
primul set cu 12—1. în setul doi 
cu 12—3, In cel de al treilea eu

SERIA I, CEA MAI ECHILIBRAU DIN 
DIVIZIA B LA RUGBY

In etapa a șasea a Diviziei B 
F&u Înregistrat următoarele re
zultate : SERIA I : Sportul stu
dențesc n București — Olimpia 
București 9—30, Calculatorul Bucu
rești — Gloria București 3—46, E>u- 
nărea Giurgiu — RuLmer.tul Ale
xandria 4—0 (forfait, echipa Rul
mentul neputîndu-ae deplasa M 
Giurgiu — după cum ne infor
mează Constantin Cocor, președin
tele comisiei de competiții a

• REPREZENTANȚII clubului 
de caiac-canoe Danubiu-Tul- 
cea au evoluat la Sofia, ca 
invitați ai cunoscutului club 
Ț.S.K.A. Sofia. Din cele 12 pro
be, tulcenii au dștigat 7. in
clusiv cea de viteză 500 m la 
caiac, care a revenit lui Do- 
bre Nendu. • ELEVII DIN 
CARANSEBEȘ practică atle
tismul în număr mare și cu 
bune rezultate. Recent, ei au 
participat la un mare con
curs, alături de sportivi din 
Reșița, Urgoviște, Arad și O- 
țelui Roșu, obținînd cîteva re
zultate bune, dintre care se 
detașează, în mod deosebit, 
cel al lui Iustin Guțâ-Almă- 
jan (C.S. Șc. Caransebeș) ca
re, la săritura în Înălțime, a 
stabilit cu 1,41 m un nou re
cord republican la copii n.
• LA CLUBUL întreprinderii 
de rețele electrice din Bacău 
■-a disputat „Cupa energcti- 
cianului- la șah. competiție 
în care au evoluat nouă echi
pe. Pe locurile 1—-3 s-au clasat 
reprezentativele întreprinderi
lor de rețele electrice din Ba
cău, Constanța și București.
• 40 DE TINERI BOXERI ti
mișoreni au trecut... botezul 
focului, participând la primul 
lor concurs, „Cupa debutantu
lui" găzduit de sala C.F.R. din 
Timișoara. S-au remarcat M. 
Grecu, N. Hermeneanu. P. 
Oteșteanu T. Vițan si I. Raț.
• PESTE 1000 DE "ELEVI din 
Giurgiu s-au întrecut zilele a- 
cestoa în tradiționalul „Cros 
de toamnă", competiție orga
nizată de Comitetul municipal 
U.T.C. șl C.M.E.F.S. La juni
ori n au cîștlgat Mariana 
Pană (Lie. ,jon Maiorescu") 
și Li viu Roșea (Lie. ind. 1), 
iar Ia juniori I Steliana De- 
geratu și Robert Stînculescu 
(ambii de la Lie. „Ion Maio- 
rescu").

RELATĂRI DE LA ! L Fe- 
țeanu, E. Solomon, C. Gruia, 
M. Florea, P. Comșa, D. Glă- 
van, I. Tancu, C. Crețu șl Tr. 
Barbă Iată.

L DINAMO
2. steaua 
1. S.C. M. Ciuc
4. Unirea
5. Dunărea

4. ASE Sp. stud.
• F.R. 

tldele In 
in mod 
41 18J0,

4 4 • • S3—M U 
4 4 4 • B- * t 
4 4 t • M—14 t 
IUI 31—41 4 
111 J 23—59 2
4 0 4 4 ÎS—55 0

Hochei a decis ca par- 
cuplaj să se desfășoare, 
obligatoriu, la orele 16 
cele simple ia ara n.

• Meciul din cadrul turului al 
Ill-lea din C.C.E. dintre steaua 
și Podhale Nowy Târg (campi
oana Poloniei) va avea ioc li 1 
noiembrie la București șl la 13 
noiembrie la Nowy Târg.

țării gazdă, Helga Leuchtmann 
470 p d și G. Machur 1020 p d 
— la individual. G. Machur — 
Ilona Grauert 1454 p d — 1a pe
rechi mixte. Cei doi reprezentanți 
ai țării noastre au avut o com
portare modestă, clasând u-se du
pă cum urmează : L Băiaș cu 962 
p d — locul 9. iar Ana Petrescu 
cu 407 p d — locul 2L La perechi 
el au ocupat poziția a 19-a cu 
1331 p d.

• Finala „Cupei campionilor 
europeni- la femei, la care parti
cipă cele mai bune opt formați 
de pe continent, se va desfășura 
anul acesta în iugoslavia, la Co- 
pnvmca. în zilele de 19—19 no
iembrie. Tara noastră va fi re
prezentată de către Laromet 
București, eair.pwana tării pe 1971. 
Reammum că ediția de anul tre
cut a prestigioasei competiții a 
fost cLr-gatâ de Vo.uța Tg. Mu
re».

14—1. Oaspeții au opus o oare
care rezistență doar In setul doi. 
end au recuperat de la 4—12 la 
4—12 si de la 4—14 la 11—14. Au 
arbitrC- Manițiu (Brașov) și 
B. Uță (București).

FAXUL CONSTANTA — DINA
MO BUCUBEȘTI (f) 1—3 (—3. —4, 
L —W. Bucureștencele »-aa Im
pus. des ou aa Jucat la adevă
rata lor valoare. In evoluția gaz- 
detoe s-a simțit s: de astâ-dată 
lipsa unei realjatoare. Arbitri: O. 
Maa-țiu (Brașov) șl ▼. Pavel 
(București). (C. POPA, ooreapj.

F-RR. — din „lipsa unul mijloc 
de transport •), Aeronautica Bucu
rești — Ș.N. CXtenița 30—4, Petro
chimistul Pitești — Vulcan Bucu
rești 4—22. In fruntea clasamen
tului. 3 ech.pe la egalitate de 
puncte : Olimpia, Dunărea șl
Vulcan — cu cite 19 p. O între
cere care se anunță pasionantă șl 
în care e greu de dat un pronos
tic !

SERI A A D*a : Constructorul 
Alba lulia — Unirea Săcele 9—3, 
Minerul Livezeni — Eleccrotinxș 
Timișoara 3—7, Minerul Lupeni — 
Glor.a P.T.T. Arad 9—4, C.FJL 
Cluj-Napoca — Dadi I.P.A. Sibiu 
4—9. Conduc în clasament C.F.R. 
Cluj-Napoca și Electrotimiș, fie
care cu dte 16 puncte.

SERIA A IU-a : Rulmentul H 
Biriad — C.S.M. Suceava 9—14, 
Politehnica n lași — Rapid C.FJL 
Galați 22—3, C.FJt. Suceava — 
Locomotiva Buzău 0—60. Lideră 
este echipa C.SA4. Suceava, eu 
15 p. urmată de Locomotiva, Ra
pid C.F.R. și Politehnica H — 
cu dte 13 p

SERIA A IV-a: Farul n Con
stanța — Dacia Constanța 5—30, 
Viitorul Mă cin — Chimia Năvo
dari 7—22. I.T.C. Constanța — 
Voința Constanța 6—6, Pescărușul 
Tulcea — C.F.R. Constanța 6—23, 
Metalul Mangalia — Constructorul 
Constanța 0—40. Pe primele lo
curi : Constructorul șl CJ.R. cu 
tfte 18 p.
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1978 A DOUA TRAGERE

LOTO 2
din această lună

După prima tragere, cea din 
15 octombrie, un autoturism 
.Dacia 1300“ a plecat spreBra- 
țov, intrînd in posesia ferici
tului său cîștigător : Patriche 

, Gheorghe !

în ce direcție vor pleca e- 
ventualele mari cîștiguri în 
autoturisme și bani după tra
gerea LOTO 2 de duminică 20 
octombrie a.c. ?

Șansa poate să-și îndrepte 
pașii spre oricare participant 
care îndrăgește și joacă la tra
gerile bilunare. LOTO 2

KBHJ, 25 (prin telefon). Pro
ba da obstacole (categorie ușoa
ră) a finalei campionatului repu
blican de călărie, care se desfă
șoară pe baza hipică din Locali
tate, a reunit la start un mare 
număr de concurenți — 49.

Fără a fi deosebit de dificil, 
parcursul a ridicat, totuși, pro
bleme fai fața concurenților, mulți 
fiind eliminați sau obligați să re
nunțe, în timp ce alții au terminat 
cu prea multe puncte penalizare. 
Minusurile La care ne referim 
■tot urmare a unei pregătiri ne
corespunzătoare efectuate în pe
rioada (destul de lungă) dintre 
etapa a doua și finală. De ase
menea, au fost ușor vizibile și 
unele improvizați în alcătuirea 
cuplurilor (exemplu : M. Simion 
cu Protocol, M. Silvestru cu Fil
deș ș-a.), care au grevat asupra 
evoluțiilor din această reuniune.

Au existat, firește, și concu
rența bine pregătiți — Deac 
Gruia (C.S3L Sibiu) cu Năzdră
van, Mariana Moisei (Steaua) cu 
Ficus, Ioana David (Olimpia) cu 
Pels, Mircea Neagu (C.S.M. Si
biu) cu Glorios, Victor Demian 
(Dmamo)) cu Stolnic și Mihai 
Aluneanu (Dinamo) cu Baical — 
care. în proba nr. 1, desfășurată 
dimineață, au terminat fără pe
nalizare fiind departajau doar

Azi, la Baia Mare, derby in Divizia A la handbal 
masculin

H.C. MINAUR - DINAMO BUCUREȘTI
Divizie A le handbal progra

mează ax4 în Sa^ <>crtunlor 
dm Baia Mare, un atractiv 
derby : H.C. Minaur din locali
tate intilneștc pe Dmamo Bucu
rești. Bâimărenii și-au făcut o 
rezervă" pentru această întâlni
re, neîntrebuințîndu-i în meciul 
retur cu Macabi Israel pe Palko, 
Mironiuc și Avramescu, astfel 
ca forțele lor să fie proaspete 
in vederea confruntării de azL 
La rlnxiul lor, dinamoviștil bucu- 
reșteni au făcut un uH_m antre-

IN ETAPA
Etapa din 25 octotnbrie. Mas

culin, seria I : Comerțul Coos- 
tacța — D^aamo Brașov 14—24 
0—14) ; Tractorul Brașov—CUS.U. 
Galați 1»—13 (12—S) ; Unirea Tri- 
oolor BrâZa — Universitatea Iași 
30—15 (»—5) ; seria a n-a : Os
tul St Gheorghe — Tbhlaul Lu
goj 34—24 (14—in ; A-S.A. Tg.
Mureș — CSM. Reșița n—14 
(4—O ; KItra.-r.onia Figira» — 
ladeper.dehța Sibiu îl—:2 0—0 ; 
H.C. H Ea-a Mare —

MECANICUL GEORGE CĂLIN VREA SĂ CREASCĂ OAMENI /
La Motru, într-unul din ce

le mai tinere orașe miniere 
ale țării, trăiește și muncește 
un om despre care Tudor 
Florică, locțiitorul de primar, 
afirma cu toată convingerea : 
»Dacă am avea aici munci
tori și antrenori ca George 
Călin, cite lucruri frumoase 
nu s-ar Înfăptui !...•

Este George Călin un om 
altfel decît ceilalți locuitori ai 
Motrului ? Nu, avem de-a fa
ce cu un om cu totul obiș
nuit ! Un om calm și echili
brat. Dar, poate, spre deose
bire de alții, omul acesta pu
ne suflet, un înalt grad de 
responsabilitate, de conștiință, 
în tot ceea ce își propune. In 
tot ce înfăptuiește.

Meseria sa ? Mecanic. îm
preună cu tovarășii săi de 
muncă de la I.T.A., întreprin
dere cu o importantă pondere 
în economia orașului, lucrează 
neobosit, ori de dte ori este 
nevoie (adesea și peste ore de 
program), vine cu idei desti
nate să iporească eficiența 
unității, a colectivului. „Omul 
vrea să sfințească locul*, afir
mă Ion Vădeanu, secretarul 
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică și sport. Poa
te de aceea, pentru el. timpul 
nu are... dimensiuni J

INFORMEAZĂ
MAI MULTE BILETE JU

CATE, ȘANSE SPORITE DE 
CÎȘTIG I

★

NUMAI ASTAZI SE MAI 
POT PROCURA BILETE PEN
TRU TRAGEREA OBIȘNUITĂ 
LOTO DE MÎINE 27 OCTOM
BRIE 1978.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 25 OCTOMBRIE 1978

Extragerea I : 41 27 16 30
15 10.

Extragerea a Il-a : 3 25 19 26 
14 33.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 924.641 lei din care
178.909 lei REPORT LA CA
TEGORIA 1. 

I R

de cronometru. Deci înaintea 
probei nr. 2 de după-amiazA» d 
erau can-didații cei mal îndreptă- 
țti la titlu.

Dintre cei 6, după-amtază doar 
trei au terminat proba nr. 2 fără 
penalizare, oontinuînd. cursa pen
tru titlu. După primul baraj 
Mircea Neagu, cu Glorios,Mră- 
mine" și el, datorită unui obs
tacol doboriL Pentru desemnarea 
Învingătorului s-a apelat la un 
nou baraj. Mariana Moisei cu 
Ficus greșește de 2 ori, dar Mi
hai Aluneanu cu Baical este pe
nalizat pentru trei obstacole do- 
borite, astfel că sportiva de la 
Steaua intră în posesia titlului, 
la capătul unei evoluții bune 
care confirmă comportarea din 
actualul sezon.

CLASAMENT : 1. Mariana Moi- 
/ șei, cu Ficus, 8 p — campioană 

republicană, 2. Mihai Aluneanu, 
cu Baical, 12 p — după baraj, 3. 
Mircea Neagu, cu Glorios, 4 p, 4. 
Victor Demian, cu Stolnic 4 p,
5. Ion Popa, cu Licurici, 4 p, 8. 
Gruia Deac, cu Năzdrăvan, 8 p.

Joi, de la ora 9, se desfășoară 
proba de obstacole pe echipe, 
iar de la ora 15 — proba de dre
saj (cat. Sf. Gheorghe șl inter
mediară 1).

Emanuel FÂNTÂNEANU
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I 
I

taxs de 1 
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buni tehi 
eunoațter. 
subtili în 
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menințau 
ducanu, < 
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ne poziții 

Dacă li 
te nu t- 
mult în 
datorat di 
brin, ca i 
un eolabe 
care ne-ai 
ce Iordăr 
schimbat 
cînd intre 
cu a adu 
pei, des£i 
ofensive. ' 
creînd țri( 
cui drept 
Radulescu 
tru și e 
verși, a_ 
apărării r 
și un oa 
Iul lordăi 
Dobrin să 
cui de cr 
la finaliz; 
dezaglome

nament marți seara, tirzlu, an
trenorul emerit Oprea Viate so- 
licitindu-și din plin elevii.

In meci restant din Divizia A 
la handbal masculin, ȘtLnța 
Bacău a dispus cu 27—22 (14—8) 
de Universitatea București. Prin
tre marcatori : Szemeț 11, Va- 
silache 5 — pentru Știința :
Micle 8, Dumitrache C — pentru 
Universitatea. Au arbitrat bine 
V. Armeanu șl Gh. Stlnescu 
(Bacău). (Sile NENIȚA — co- 
resp.).

DIVIZIEI B
Știința Petroșani 19—18 (9—4) ; 
feminin, seria I: Confecția Vas
lui—Gloria P.oiești 29—13 Q3—6); 
seria a n-a : Universitatea C3uj- 
Napoca — Avintul Craiova 9&—13 
(12—5) ; C.S.M. Sibiu — Construc
torul Timișoara 12—9 (4—8) ; Vo
ința Sighișoara — Energetica Dro- 
beta Tr. Severin 21—19 (12—6).
(Corespondenți : R. Mircea, N. 
Coatm, A. Szabo L Ion eseu, V. 
Săsăranu, L Stanca, Tr. Lancea, 
I. Trajan. G. Tamaș, M. Florea, 
Gh. Brioni).

| cit
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și, totuși, mecanicul George 
Călin găsește vreme să-și fa
că meseria îndrăgită, dar și să 
dea curs pasiunii care l-a ți
nut legat de sport în cei mai 
frumoși ani ai adolescenței si 
tinereții, marea sa dragoste 
fiind boxul. Prin box, însă, 
George Călin Înțelege mult 
mai mult decît un simplu 
schimb de pumni ; pentru el, 
pugilatul este o școală a cu
rajului, a ambiției șl a luptd 
cinstite.

Un minut de etică

Am înțeles toate acestea 
asistând la cîteva dintre lecți
ile sale, cu elevi de la Grupul 
școlar minier din localitate, 
copil și tineri care se anunță 
adevărați stiliști și fac din a- 
parițiile lor în ring întreceri 
sportive de o mare atractivl- 
tate. cu siguranță că această 
orientare a antrenorului l-a 
atras simpatia tuturor, a ele
vilor, dar și a părinților. Șl 
undi și ceilalți văd în tinârul 
antrenor și un educator, un

pedagog adevl 
ring fiind co 
deauna de sîr 
namente, dar 
școlară sau d< 
societate, în 
care trec prin 
antrenorului G 
buie să ajung 
adevărați, chi; 
gilat nu vor < 
sigur își ' dor< 
pioni. Adic^ 
tehnicieni des 
du-le, și ei să 
țească locul...

în aceste 5 
George Călin 
curs de antrer 
federație. Pug 
de la Voința ] 
namo Brașov, 
ring alături de 
pioni, dorește 
reu, chiar și la 
et te onorea 
a-ți lărgi oriz< 
gere sau de ci 
dar. un nou el 
re, o nouă caii 
ea sa de a! 
George Călin t 
dește șl făptui 
treacă prin fii 
•ale 1
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ÎNTREPRINDEREA DE TURISM,
Șl RESTAURANTE

Vă recomandă pentru sănătatea 
dumn eavoast r ă 

ODIHNA la MUNTE in stațiunile

$

$

BALVANYOȘ 
DURAU
CHEIA
BUȘTENI 
SEMENIC
TUȘNAD 
SOVATA

BREAZA 
CRIVAIA 
SINAIA 
BORSEC 
POIANA 
BRAȘOV
PREDEAL

Plecări în fiecare zi cu durata de 
minimum 3 zile

CURA BALNEARA în STAȚIUNI 
RENUMITE î

SOVATA 
SLANIC 
MOLDOVA 
AMARA 
TUȘNAD 
BUZIAȘ 
PUCIOASA 
CACIULATA 
SINGIORZ

HERCULANE 
BALTATEȘTI 
EFORIE NORD 
BAZNA 
CALIMANEȘTI 
GOVORA 
BORSEC 
LACU SARAT 
BUȘTENI

g Serii de 18 și
duceri cu 25% pe transportul C.F.R. și I.T.A,

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

20 zile. Tarife reduse față de sei



NIĂ-IUGOSLAVIA 3-2 (0-1)
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șan, mai bun șl el după pauză 
decît în prima repriză.

Această inspirație a conduce
rii tehnice a echipei noastre no 
trebuie însă apreciată drept 
cauza unică a jocului mai bun 
al echipei din repriza secundă. 
Toți componenții echipei au 
reușit să lase ia cabină cvasi- 
inhibiția din primele 45 de mi
nute, jocul întregii echipe a 
fost mai avinlat, mai plin de 
elan, mai „armat" de încrede
rea în posibilitatea egalării și, 
mai departe, a victoriei.

In întreg acest ansamblu de 
conjuncturi favorabile, se cu
vine menționat și marele tra
valiu ofensiv al lui Romilă, ca 
și decizia și aplombul lui Sa- 
meș, autorul primelor două go
luri, prezent cu hotărîre în ca
reul advers la cele două mingi 
prețioase ale lui Dobrin.

Forța de joc din repriză se
cundă a echipei României a 
fost remarcabilă, pregătirea sa 
fizică s-a dovedit superioară 
celei a echipei antrenate de 
Mladinici ; oaspeții au cedat 
văzînd cu ochii, „măcinați" de 
jocul de avînt și inspirație al 
tricolorilor care au realizat ieri 
una din cele mai bune reprize 
de fotbal din activitatea echi
pei României in ultimii ani.

După acest meci bun, după 
această victorie clară, care

OASAMENTUL GRUPEI A 3-a din GE.

V-2. ■OMANIA 110 0 3-2
1-2. SPANIA 1 1 0 0 2-1

X- CIPRU 0 0 0 0 0-0
4. IUGOSLAVIA 2 0 0 2 3-5

2
2
0
0

ne-a adus o mult așteptată re
vanșă față de acel 4—-6 din a- 
nul trecut, de pe același sta
dion, ne rămîne totuși regretul 
că tricolorii n-au realizat un 
scor mai net. Marile ratări din 
acest meci (Doru Nicolae, Cri- 
șan și — mai ales — Iordănes
cu, în finalul partidei), ca și 
gafa de apărare din minutul 
90, atrag atenția In legătură cu 
meciurile următoare (și, tn pri
mul rînd, cel de la 15 noiem
brie, cu Spania, la Valencia), 
clipind ca niște semnale lumi
noase de avertizare pentru con
ducerea tehnică a echipei, pen
tru componenții lotului.

După meciul cu Polonia, 
scriam că pentru a învinge în 
fața Iugoslaviei echipa noastră 
va trebui să joace mai bine. In 
repriza secundă de ieri, a reu
șit.

Acum, la Valencia, trebuie 
să jucăm mai bine decît ieri, 
ta AMBELE REPRIZE. Este 
prima (mare) condiție a califi
cării, ta fața unei echipe care, 
să nu uităm, a întrecut și ea 
Iugoslavia, chiar la Zagreb—

VINE ATAC'

MINUTUL 91...
COVACI, vicepre- 

,_____ F. R. Fotbal : „Sint
mulțumit de modul in care s-a 
prezentat în repriza a ll-a for
mația noastră. S-a dovedit cu 
această ocazie că pregătirea fi
zică a fost superioară celei a 
oaspeților ți, cred eu, a cintă- 
rit foarte mult in obținerea vic
toriei. Dobrin și Sameș au fost 
„primele viori" ale echipei care 
a acționat intr-o manieră colec
tivă a demonstrat o voință 
de fier. Repriza secundă a fost 
ca un uragan care a șters de pe 
teren echipa Iugoslaviei*.

DOBRIN : „Cred că echipa
noastră merită felicitările pe 
care le primește acum, in minu
tul 91. Dar vreau să adaug că 
aceste felicitări ar trebui acor
date numai pentru 
doua. Păcat că victoria 
n-a fost mai „rotundă" 
acelui stupid gol primit 
90*.

SAMEȘ : „Md bucur 
mult că victoria a fost
tea noastră și că eu am marcat 
două goluri. Am dorit să
luăm revanșa și iată că am
uțit. Sper că vom juca la
de bine — ca in ultimele 45 
minute — și tn Spania. Cum
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am 
marcat cele două goluri ? înain
te de joc am discutat intre noi 
și am anunțat pe băieți că voi 
veni in față la fazele fixe. E- 
ram sigur că voi marca pentru
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țat, au Inițiativa, stăplnesc tere
nul. Echipa noastră nu prea lese 
la atac. La poarta lui Borota am 
reținut doar „capul* lui Sameș, 
din min. 25, parat cu oarecare 
dificultate de portar, ocazia lui 
Bâloni (min. 26 — sut de la dis
tanță deși putea să mal Înain
teze, respins tn corner) șl șutul 
aceluiași Boloni (min. O la pasa 
lui Iordănescu.

După pauză, asistăm 7 minute 
la un Joc mai mult la centrul 
terenului. In min. 52, la centrarea 
excelentă a lui Iordănescu, singur 
la 10 m, Crișan șutează defectuos. 
Echipa noastră este parcă alta, 
zburdă, literalmente, in timp ee 
farmația Iugoslaviei e depășită 
total. Minutul 62, Începutul dru
mului spre victorie: Dobrin n 
driblează pe Tukrov și Stoikovicl, 
centrează excelent și SAMEȘ 
(venit pentru a cita oară tn a- 
tac ?) reia cu capul, de la 10 m, 
șl Înscrie lingă bară: 1—1. Jocul 
se relansează. Peste un minut, 
Iordănescu mtîrzie să șuteze din 
poziție bună. In replică. Sușici 
(min. 68) trimite un șut-bombă 
pe lingă poartă, dar peste un 
minut (69) Sameș, iar Sameș, In
tră din nou in rol: Dobrin, din 
nou Dobrin. execută o lovitură 
liberă, mingea se lovește de un 
grup de jucători și SAMEȘ șu
tează fără speranțe pentru Bo
rota și înscrie: 2—1. In noianul 
de atacuri ale jucătorilor noștri, 
In min 75, Mujinici comite henț 
tn careu, arbitrul nu ezită să dic
teze penalty și IORDĂNESCU

cd, așa cum se tntimplă de re
gulă cu fundașii centrali 
avansează in careul advers, 
uitați la marcaj. Dobrin a 
trai excelent și primul 
mi-a deschis apetitul pentru cel 
de-al doilea'.

ANTE MLADINICI, antrenorul 
Iugoslaviei : „Meci tipic de cam
pionat. Greșeli de plasament in 
apărare — la ambele echipe — 
au condus la realizarea acestui 
scor. Noi am greșit grav și, fi
rește, in fotbal acest lucru se 
pedepsește. Mi-au plăcut îndeo
sebi Dobrin și Iordănescu de la 
care au plecat toate acțiunile 
romănilor. Cred cd la Valencia 
este posibil orice rezultat'.

PETROVICI : „Echipa noastră 
a greșit flagrant in apărare, eu 
repercusiuni pe tabela de mar
caj. Dacă am fi continuat să 
jucăm ca in prima repriză și nu 
ne-am fi retras in apărare, altul 
ar fi fost rezultatul. Nu l-am 
ascultat pe antrenor și am pier
dut'.

SURJAK : „In repriza secundă, 
românii ne-au surprins prin jo
cul lor ofensiv și rapid, cîști- 
glnd pe merit. Meciul l-am pier
dut in prima repriză, cînd n-am 
marcat și alte goluri. România 
are șanse la Valencia, dar me
dul va fi foarte, foarte greu'.

ROBERTO LATANZI (Italia) — 
arbitrul partidei : „Sint impre
sionat de puterea de luptă a 
formației române. Echipa iugo
slavă mi s-a părut un pic prea 
sigură de ea. Mi-a plăcut 
foarte mult Dobrin. Apoi Cri
șan și Rădulescu. De la iugo
slavi, Surjak si Petrovici*.

SANDOR BÂRCS (Ungaria) — 
delegatul U.E.F.A. : „Două re
prize complet diferite. In prima 
— superioritate iugoslavă. In a 
doua, o echipă română care a 
constituit o deosebit de plăcută 
Surpriză pentru mine. Victorie 
meritată. Cei mal buni jucători : 
Sameș, Dobrin, Crișan, 
gazde, Țukrov și Borota 
iugoslavi'.

LADISLAU KUBALA — 
țlonerul echipei Spaniei : „tzee- 
lentă prima repriză făcută de e- 
ehipa Iugoslaviei. In a doua 
parte insă, reprezentativa Româ
niei a fost parcă alta și, con
dusă magistral de Dobrin, a 
construit o victorie pe deplin 
meritată'.
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Dobrin, „creierul* atacului in 
acțiune ofensivă

transformă: 3—L Ratează, apoi, 
mari ocazii Iordănescu (min. Si) 
șl Crișan (min. 83) șl asa, tn 
loc de 3—1, 4—1 și chiar 5—1, ta 
min. 30, scorul va deveni 3—2: 
Răducanu trimite balonul lui 
Rădulescu, acesta pasează greșit 
Înapoi, Vigu și Ștefănescu, deși 
aproape, nu pot Interveni șl 
DESNIȚA Înscrie ta poarta goală. 
Rezultat final: 3—2 (0—1).

Arbitrul italian R. I atanzl a 
condus bine următoarele formații: 
ROMANIA: Răducanu — Anghell-

partida de ieri, inițiază o nouă 
Foto : Dragoș NEAGU

ni, Sameș, Ștefănescu, Vigu — 
Romilă, Boloni, Iordănescu — 
Crișan, Dobrin, Doru Nicolae 
(min. 46 Rădulescu); IUGOSLA
VIA : Borota — Mujinici, Stol- 
k o viei, Surjak, Hagiabdici — Tri- 
funovici (min. 69 Rojlci), Tukrov, 
Petrovici — -Zungul (min. 69 
Desnița), Halilhogid, Sușici.

Au primit cartonașe galbene: 
Kagiabdici, Vigu, Borota, Trifu- 
novici șl BolGni.

Constantin ALEXE

LUI BOROTA }
Șapte fotoreporteri români șl numet 

unul din Iugoslavia în spatele porții 
lui Borota. Ne căutăm și noi un... 
unghi favorabil cu intenția de a ve
dea cît mai bine cu putință desfășu
rarea acțiunilor ofensive ale tricolo
rilor și, de ce n-am spune-o, cît maî 
multe goluri in plasa porții lui Boro
ta. Abia se derulaseră primele sec
vențe ale întâlnirii și portarul „pla- 
vflor" ie striga echipierilor din apă
rare : „Ne fault, ne fault* I (tradus: 
„Nu faultați, nu faultați I"). Borota 
cunoștea precizia loviturilor libere e- 
x ecu ta te de Iordănescu și Dobrin și 
de aceea iși lua de la începutul par
tidei măsuri de precauțiune. Era, o- 
ceasta, o veritabilă obsesie pentru 
•I... Fundașii îl ascultă, evitând de
posedările neregulamentare. Dobrin, 
strict marcat de Surjak, îi lansează 
„ca la carte** pe Crișan și D. Ni
colae. O nouă „deschidere marca Do
brin" II găsește liber pe D. Nicolae 
care șutează fulgerător in „transver
sală**. Borota expiră prelung, privind 
spre înaltul cerului, mulțurnindu-i par
că zeiței Fortuna că l-a salvat. Do
brin îi cere lui Iordănescu să nu 
mal „care" mingea. „Puiule, hal să 
dăm drumul la ,,un-doi**-url că altfel 
na mai scăpăm de... umbra fundași
lor. Nu vezi cum se (in scai de 
noi C

Dar a venit reoriza a ll-a și atacu
rile la poarta lui Borota s-au înmul
țit. Rădulescu întârzie șutul o fracțiu
ne de secundă, este deposedat de 
Mujinici și strînae din pumni de ne
caz. „Nu-i nimic", îl încurajează Cri
șan, și Rădulescu iși dă drumul la 
joc, producind panică pe partea stîn- 
Ca terenului. Eaalăm prin Sameș.

brățișări în tabăra noastră. Crișan 
spune cu glas tare : „Ce le-a făcut 
Dobrin,. i-a înșirat ca pe mărgele". 
Ratează Crișan. Se lamentează, scrîș- 
nlnd din dinți. înscrie, din nou, Sa
meș, venit oportun în atac. Este 2—1 
pentru Romănia. Cîțiva dintre fotore
porterii noștri se rostogolesc pe ga
zon. In sfîrșit, 3—1 pentru „tricolori" 
la penalty-ul executat de Iordănescu. 
Stoikovici se ceartă cu Mujinici. Iu
goslavii sint 
este cel mei abătut. Are și de ce. 
U două meciuri a primit 7 goluri la 
București.

Gheorghe NERTEA j

descumpăniți. Borota

BRAVO DOBRh ! BRAVO SAME$! BRAVO RĂDIIESCC!
(Urmare din pag. J)

„DIAGRAMA" CELOR 12
După o victorie frumoasă, ca 

eea de ieri, și mai ales după 
admirabilul forcing de după 
pauză, care s-a prelungit timp 
de 30 de minute, se obișnu
iește să se facă elogiul echipei, 
renunțîndu-se la notări indi
viduale. Totuși, în cadrul aces
tor rînduri, vom încerca o de
limitare a valorilor, pornind 
de la ideea că meciul s-a si
tuat în jurul lui 8, notă care 
include atît marea mobilizare 
ofensivă de după pauză, solda
tă cu îngenunchierea unei 
echipe de remarcabili tehni
cieni, cît și timiditatea pri
melor 45 de minute, subliniată 
de evoluția palidă a lui D. Ni
colae și de reinstalarea lui 
Dobrin ca „șef de orchestră*, 
așa cum s-a întîmplat sută la 
sută după pauză. Așadar.„

RADUCANU : 6. Evoluție
fără prea multe probleme, 
două-trei intervenții sigure ta 
jurul minutului 70, dar și acea 
faimoasă relaxare negativă din 
ultimul minut, una din erorile 
care l-au tras întotdeauna 
înapoi pe unul dintre cei mai 
buni portari ai noștri.

ANGHELINI : 5. Un joc mai 
modest, agravat de... penalty-ul 
inutil. Fundașul stelist poate 
invoca în favoarea sa clasa 
deosebită a adversarului direct 
Sușici.

SAMEȘ : 9. Cel mai bun joc 
sub culorile tricolore și, poate, 
cel mai bun joc al carierei 
sale. Are marele merit de a 
fi rezolvat problema... vîrfului 
de atac. Intervenții de mare 
promptitudine în apărare, aproa
pe fără greșeală.

ȘTEFĂNESCU : 8. A asigurat 
cu maturitate spatele frontului

la toate „plecările" lui Sameș. 
Și-a valorificat abilitatea teh
nică ta dublaje deosebit 
prompte, pe spații mici, ta fața 
unor virtuozi ca Petrovici sau 
Sușici.

VIGU: 7. început modest, 
dominat de verva lui ZunguL 
Și-a revenit după pauză, cînd 
„l-a simțit" pe Rădulescu, a- 
vansind în terenul advers prin 
combinații care ni l-au rea
mintit pe fostul mijlocaș.

ROMILĂ : 8. Capacitate 
efort extraordinară, a acope
rit zone mari, permițînd alto
ra să joace pe spații libere. 
Una din partidele care n con
firmă pe Romilă — Zagreb TI.

BOLONI : 6. Dominat în
prima repriză de „caruselul* 
iugoslav, a contribuit la lipsa 
de cursivitate a liniei de mij
loc ta prima repriză și la iro
sirea unor mingi ta treimea 
adversă.

IORDĂNESCU: 6. Lipsit de 
inspirație, a alergat mult, dar 
nu s-a „legat" de nimeni. A 
surprins lipsa lui de colabo
rare cu Dobrin.

CRIȘAN : 7. A reușit să 
șteargă, uneori, după pauză, 
jocul slab din prima repriză. 
Și-a demonstrat calitățile cînd 
a acționat pe tot frontul ata
cului, inclusiv pe partea stingă.

DOBRIN : 9. A făcut risipă 
de inteligență și fantezie, a 
construit mereu, a declanșat 
două din golurile victoriei și, 
mai ales, i-a convins pe toți 
ceilalți coechipieri — prin au
toritate și dezinvoltură — că 
au dreptul să învingă.

D. NICOLAE : 5. Mult sub 
așteptări, nu i-a reușit mai 
nimic.

de

de

IN „CUPA ROMÂNIEI"

TRICOLORI
RADULESCU: 8+. A cîști- 

gat, în 45 de minute, meciul 
direct cu un fundaș (Muji
nici) care păruse imbatabil. A 
mărit decisiv cota de tehnici
tate a echipei noastre, schim- 
bînd jocul.

Echipa Iugoslaviei, o echipă 
de tehnicieni, a scos la iveală 
destule valori (Mujinici, Sur
jak, Țukrov, Petrovici, Sușici), 
care n-au putut rezista, însă, 
dezlănțuirii „tricolorilor" după 
pauză.

loan CHIRÎLA

creat lui Iordănescu o 
uriașă ocazie de a înscrie !) 
și victoria nu mai putea să 
ne-o ia nimeni.

Fără îndoială, și această 
victorie, la care nu îndrăz
neam să ne gindim în pri
ma repriză, are cîteva um
bre. Nu a fost, bunăoară, 
4—1 sau 5—1, cum foarte 
bine se putea încheia parti
da, ci 3—2, în urma unei 
gafe copilărești a lui Rădu- 
lescu... Dar cine poate uita 
aportul decisiv al aceluiași 
Rădulescu in SCHIMBAREA 
JOCULUI din repriza a 
doua ? Cine poate — astăzi
— garanta că echipa noastră 
ar fi cîștigat meciul fără 
acest atît de talentat jucă
tor, adus in echipa naționa
lă mai mult printr-un con
curs de împrejurări, ea și 
fără Dobrin dealtfel, la care 
s-a apelat pentru că s-a ac
cidentat ba unul, ba altul ? 
Dobrin, prim artizan al 
victoriei. Dobrin cel care de 
ani de zile intilnește in cale 
bariera tuturor demonstra
țiilor posibile și speculative
— „e bătrin, nu fuge, nu

rezistă etc., etc." —, pentru 
ca odată ajuns în teren să 
convingă întreaga tribună 
și pe toți telespectatorii că 
rolul său in echipă este 
mare, hotărîtor, jocul său 
netrebuind în nici un caz 
să fie judecat după... bule
tinul de identitate, ci după 
inteligența sa din teren, 
după pasele sale admirabile 
cu caro joacă coechipierii 
săi.

Toată admirația noastră 
și pentru Sameș, care a 
făcut una din cele mai bune 
partide ale vieții sale, și 
lista sublinierilor noastre 
nu-i poate uita nici pe un 
Ștefănescu sau pe un Romi- 
lă, muncitori, foarte activi, 
oameni care au dus o bună 
parte din Joc pe umerii lor.

După cum s-a văzut, echi
pa noastră are capacitatea 
să se afirme în fotbalul eu
ropean.

Folosind nu numai victo
ria, ci in primul rind 
LECȚIA cu multe învăță
minte ale victoriei de ieri, 
reprezentativa României iși 
poate continua o ascensiune 
pe care o așteptăm de atita 
vreme.

/

La Seghedin, in preliminariile C. E,

UNGARIA ROMANIA (tineret) 1-0

• Azi, în Capitală, au Ioc două 
interesante jocuri In cadrul „CU
PEI ROMÂNIEI" : fruntașa seriei 
a V-a a Diviziei C, I.CJS.I.M., va 
Juca cu divizionara B Metalul 
(teren I.C.S.I.M. — Floraasca), Iar

Flacăra roșie, tot din ed de al 
treilea eșalon, va primi repUca 
Rapidului (teren Flacăra roșie — 
Dudeștl). Ambele partide sint 
programate la ora 14,34.

SEGHEDIN, 25 (prin telefon), 
în prezența a aproximativ 
15 000 de spectatori, miercuri pe 
stadionul Tisa, din localitate, 
s-a disputat meciul, din cadrul 
preliminariilor. campionatului 
european, dintre reprezentati
vele de tineret ale României 
și Ungariei. La capătul unei 
dispute de nivel mediu, victo
ria a revenit la limită repre
zentativei 
aspectul | 
evoluția 1 
trecerii, 
tau cel . ,
egalitate. Ei au avut inițiativa 
chiar de la începutul jocului, 
au organizat mai multe ac
țiuni de atac, și-au creat cîte- 
va ocazii bune de gol, însă au 
ratat de fiecare dată din poziții 
favorabile. Așa cum a fost, în 
min. 3, cînd Biro a șutat afară 
din marginea careului mic, tot 
el irosind, în min. 11, o altă 
bună situație ; sau în min. 16 
cînd Florean nu a reușit să 
finalizeze o fază frumos lucra
tă de Sabău și în min. 26 cînd 
Chitaru a trimis puternic ba-

ungare, dar, după 
general al partidei și 
lor pe ansamblul în- 

fotbaliștii noștri meri- 
puțin un rezultat de

Ionul sus la colț, dar portarul 
Zsiboras l-a respins în corner. 
In prima jumătate de oră, re
plica gazdelor a fost destul de 
ștearsă, prezența lor în atac 
neînsemnînd practic un real 
pericol. Pe acest fond de evi
dentă superioritate teritorială 
și tactică a echipei noastre, 
bidonul ajunge în suprafața 
noastră de pedeapsă. în min. 
32, trimis fără o țintă precisă 
de Kerekeș. Se produce o aglo
merare de jucători în fața por
ții Iui Lazăr și arbitrul sur
prins la vreo 30 m de fază și 
influențat de reacția subiectivă 
a tribunei fluieră 11 m, fără 
să știe el însuși ce s-a întîm- 
plat. Execută Sulia, Lazăr atin
ge ușor balonul, dar nu-1 poa
te împiedica să intre în plasă.

După pauză, gazdele încep 
ceva mai bine jocul și, în min. 
54, Lazăr este surprins de un 
șut in bara transversală, de
viat de apărătorii noștri. Ime
diat însă jucătorii noștri revin 
In atac și după o suită de ac
țiuni mai viguroase ratează in 
min. 60 o mare ocazie de ega-

lare prin Florean. In continua
re ei evoluează bine, exerci- 
tînd o puternică presiune la 
poarta adversă și, între min. 
62—67, obțin cinci lovituri de 
colț consecutive și beneficiază 
de două bune ocazii de gol, 
prin Florean și Chitaru. rezol
vate cu dificultate de portarul 
Zsiboras. Spre finalul partidei 
disputa devine pasionantă. Se 
luptă cu toată echipa pentru 
egalare. Dar timpul trece re
pede și pe tafiela de marcaj 
rămîne înscris scorul de 1—0, 
așa cum a fost fixat în min. 
32 prin contribuția substanția
lă a arbitrului polonez Z. Stro- 
cyak, care a condus slab for
mațiile : UNGARIA : Zsiboras 
— Szanto, LAKATOS, 
(min. 46 Pekker),
Tepszics, KEREKES, SULIA — 
Schmidt, Novath, ~ 
ROMANIA : Lazăr
cuți (min. 
CONDRUC, 
Vamanu, MUREȘAN, TERHEȘ, 
Florean — Chitaru (min. 73 
Antohi), Biro.

Mihai IONESCU

Hires
Peter —

Csepregi !
- Andrei-

46 I. Gheorghe), 
SABAU, Gali —



ȘEDINȚĂ BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

M FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 
i (Urmare din pag. 1)

de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Biroul Executiv a 
subliniat necesitatea perfecțio
nării in continuare a activității 
consiliilor Frontului Unității 
Socialiste, în vederea participă
rii tot mai largi a maselor de 
cetățeni, îndeosebi la sate, la 
activitatea economică, la viața 
politică și socială.

în continuare, Biroul Executiv 
a examinat Raportul cu privire 
la activitatea desfășurată de 
consiliile Frontului Unității So
cialiste și organizațiile de masă 
și obștești componente de echi
pele de control al oamenilor 
muncii pentru intensificarea și 
creșterea eficientei controlului 
maselor populare. în spiritul 
orientărilor și indicațiilor date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Biroul Executiv a indicat comi
siilor județene, municipale, oră
șenești, ale sectoarelor munici
piului București și comunale, 
tuturor echipelor de control să 
acționeze eu mai multă fermi
tate împotriva fenomenelor ne
gative din sfera comerțului, 
serviciilor, transporturilor. în 
domeniul ocrotirii sănătății șl 
în alte sectoare, pentru forma
rea unei puternice opinii de 
masă împotriva neajunsurilor, a 
abaterilor de la normele eticii 
și echității socialiste. S-a ce- 

„TROFEUL CARPAȚI11 LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. I)

vioiciun-e, atenție în apărare șl 
luciditate în atac, o omogeni
tate pe care nu ne-o arătase 
încă în acest turneu. Jucătoa
rele noastre au creat faze care 
au entuziasmat, pur și simplu, 
depășindu-și net adversarele la 
toate capitolele. Dacă ar îi să 
facem evidențieri, nc-ar fi foar
te greu pentru că întreaga echi
pă și. firește, antrenorii Fran
cis c Spier și loan Bota merită 
felicitări pentru această realiza
re deosebită.

Au marcat : Torok 10, Răducu 
6, Avădanei 3, Boși 2, Mikloș 1, 
Pereș 1, Iacob 1 — pentru Româ
nia ; A'vram 5, Juravih 3, Garș- 
vinskaite 2, Prokofieva 2, Ivuș- 
kina 1. Au arbitrat Karel Kipson 
și Frantisek Ribar (Cehoslova
cia.

R.D. GERMANA — IUGO
SLAVIA 17—16. „Buturuga mi
că era să răstoarne carul 
mare", adică tînăra echipă a 
Iugoslaviei să depășească pe 
campioana mondială, într-un 
meci în care fetele lui Bogdan 
Margan s-au întrecut pe ele

CAMPIONATELE 
DE BOX

(Urmare din pag. I) 

țiosul severinean Nicolae Stan. 
Stan i-a servit o curajoasă re
plică adversarului său și numai 
plusul de experiență l-a ajutai 
pe Oțelea să primească verdic
tul la limită (3—2). Pasionantă 
a fost și întîlnirea dintre Titi 
Cercel (Dinamo) și Mihai Plo- 
ieșteanu (Metalul București). 
Metalurgistul a început mai bi
ne lupta și — folosind cu pri
cepere alonja — a acumulat un 
ușor avantaj după primele trei 
minute. în rundul 2, dinamo- 
.vistul — mai insistent in atac 
r- punctează mai mult cu lovi
turi de la semidistanță, un ero

de stingă făcîndu-1 k.d. pe 
eșteanu. La fel de ofensiv 

gt în ultima parte a întîlnirii. 
Cercel a obținut o meritată vic
torie, eliminînd din competiție 
pe unul dintre favoriți. Un alt 
component al lotului olimpic 
lărgit, Nicolae Neaga, a pără
sit și el prematur concursul, 
fiind învins prin abandon în 
rundul 3 de către gălățeanul 
Ion Lungu,

La categoria ușoară. Cared 
Hajnal (Steaua) a cîștigat, mai 
greu decît ne așteptam, meciul 
cu Mihai Ciubotaru (C.F.R. Ti
mișoara). Ciubotaru a evoluat 
curajos, nu s-a lăsat intimidat 
de faima adversarului, dar, pînă 
Ia sfîrșit, experiența și talentul 
lui Hajnal au avut cîștlg de 
«cauiză.

Păcat că reuniunea de după- 

rut să se pună un accent mal 
mare pe educarea oamenilor 
muncii în spiritul atitudinii îna
intate față de muncă, al cinstei 
și corectitudinii, de combatere a 
manifestărilor de neglijență, ne
păsare și lipsă de răspundere, 
pentru apărarea și buna gospo
dărire a avutului obștesc.

Biroul Executiv a relevat ne
cesitatea de a se acționa in 
mod hotărit pentru perfectiona
rea întregii activități de control, 
pentru creșterea eficientei aces
tuia, pentru soluționarea opera
tivă a propunerilor făcute de 
echipele de control ale oame
nilor muncii, pentru sporirea 
gradului de receptivitate a ca
drelor de conducere din unită
țile economice și social-cultura- 
le fată de sesizările si obser
vațiile acestora.

în încheiere, Biroul Executiv 
și-a exprimat convingerea că 
toți oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, vor parti
cipa în continuare, cu același 
elan și abnegație, la activitatea 
de dezvoltare economico-socială 
a localităților țării, a tuturor 
județelor, orașelor și comunelor 
patriei, la sporirea avuției na
ționale, adueîndu-și astfel con
tribuția la înfăptuirea Progra
mului partidului de dezvoltare 
multilaterală a României so
cialiste, la creșterea neîncetată 
a nivelului de trai material șl 
spiritual al celor ce muncesc.

Insele, iar perfecta „mașină de 
joc“ a Iui Peter Kretzschmar a 
avut prima „pană" din acest 
turneu. Handbaliste pînă la 20 
de ani, iugoslavele s-au făcut 
că nu cunosc cartea de vizită 
a puternicelor lor adversare șl 
au jucat excelent, conducînd 
cu 12—11, 13—12 și 15—13 (min. 
43). Ele au meritat chiar un 
egal pentru că realmente au 
fost egale adversarelor lor. O- 
bosită, pentru prima oară ușor 
debusolată, formația R.D. Ger
mane a fost numai o umbră a 
aceleia din meciul de marți sea
ra cu "reprezentativa noastră.

Au marcat: Kretzschmar 6, 
Tietz 4, Rocther 2, Richter 2, 
Matz 1, Krause 1, Wunderlich 
1 — pentru R. D. Germană ) 
DJurița 4, Pojgaicici 3, Lazaro- 
vici 2, Lepoglavat 2, Peiovici 2, 
Anastasovschi 2, Jeremici 1 — 
pentru Iugoslavia. Au arbitrat 
bine Marin Marin și Ștefan 
Șerban (România).

UNGARIA — ROMANIA B 
20—19. Ambiționate de criticile 
aspre, dar meritate, apărute în 
presă, jucătoarele formației se
cunde a țării noastre au acțio
nat azi (n.r. — ieri) mai ener- 

REZULTATE TEHNICE
GALA L Pană: .Ruja (ASA Ctuj-Nap.) b.p. Coteț (SIMARED). 

Nemet (Farul) b.p. Guță (BC Brăila), oțelea (Dacia Pit.) b.p. stan 
(Met. Drobeta Tr. Severin), Enache (Cimentul Medgidia) b.p. Barbu 
(Lit. Mangalia), Sall (Farul) bj>. Roșea (ASA Tg. Mureș), Cercel (Di
namo) b.p. Ploleșteanu (Met. Buc.), Lungu (BC Galați) b.ab.3 Neagu 
(Oțelul Trg.), Ciochină (Steaua) efiștigă fără adversar ; ușoară : Tu- 
dorache (Lit. Mangalia) b.p. lehlni (Unirea Focșani), Covaci (UNIO 
S. Mare) b.p. Călinescu (ASA Tg. M.), Hajnal (Steaua) b.p. Ciubo
taru (CFR Tim.), Stamatescu (Met. Buc.) b.p. Zamfigesou (IOB Balș) 
Girleanu (Unirea Focșani) b.p, Rădulescu (Voința Măcin), Ștefanovid 
(Electroputere) b.p. Sandu (Prahova), S. Cuțov (Dinamo) b.ab.2 Con
stantin (Motorul Arad), Sîrbu (Met Bocșa) b.p. Iancu (Rapid); se
migrea : Preda (Torpedo Tohan) b.p. Butnaru (CSM Sibiu), Văleanu 
(Steaua) b.p. Ciocoiu (Dinamo), Vâran (CSM Reșița) b.p. coman (CSM 
Oluj-Nap.), Vasile (Rapid) b.ab.l Călin (Met Drob. Tr. Sev.), Donld 
(Steaua) b.p. Gyorffi (Dlnamo), Chlracu (BC Galați) bab. 2 Mlroea 
(BC Brăila), Captari (Steaua) b ab.2 Neculai (Nicolina), Cullneac 
(URBIS) b.ab.l Florea (Rapid).

gala n. Semiușoară : Costache (Dacia Pit.) b.p. Draguna (Met 
Trg.). Vasile (Semănătoarea Buc.) b.p. Burdușel (Met. Plopeni), Tudor 
(Prahova) b.p. Roșea (BC Brăila), Turcitu (C.F.R. Craiova) b.p. Barna 
(Mot. Arad), Stoenescu (BC Gal.) b.p. Jurcuță (UM Tim.), Șandor (Fa
rul) b.ab. 3 Livadaru (Steaua), Căpriceanu (Electroputere) b.p. Dospl- 
noiu (Met Plopeni), nie (Din.) b.k.o. 3 Sultan (St) ; semimijlode : Sl- 
mion (Din.) b.p. Bute (BC GaL). Simlon (Farul) b.p. Stefanovid (Ni
cotină), Budușan (Met. Buc.) b.ab. 1 Dlcu (Rapid), Vladimir (Din) 
b.ab. 3 Perneei (Met. Trg.). Teofil (Voința Buc.) b.p. Curelea (Met. 
Drobeta Tr. Sev.), Hoduț (Rapid) b.p. Imbre (Voința Brăila), Modro- 

gan (Rapid) b.p. cosita (St.), Costache (Rapid) b.p. Plăeșu (Viit Cj.-N.).
amiază s-a încheiat cu o deci
zie în flagrantă eroare, care a 
umbrit activitatea corpului de 
oficiali. în meciul semigreilor 
Ion Gyorffi (Dinamo) — Geor- 
gică Doniri (Steaua), dinamo- 
vistu] a fost net superior în 
primele două reprize și astfel 
victoria sa nu putea fi pusă la 
îndoială. Impresionați probabil 
de revenirea din ultimul rund 
a stelistuJui, trei judecători l-au 
indicat Învingător. în mod cu 
totul neașteptat, pe DonîcL Și 
astfel, Gyorffi este primul cam
pion care părăsește competiția. 
Intr-un meci așteptat cu mult 
interes, semiușorul Iosif San
dor, după ce a fost trimis la 
podea In primul rund, a luptat

HANDBALIȘTII 
JUNIORI ROMÂNI 

DIN NOU VICTORIOȘI
Și în meciul revanșă dintre 

selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei victoria 
a- revenit, tot la o diferență 
categorică de scor, 22—14 
(13—9), reprezentativei noastre 
care, și de această dată, și-a 
manifestat cu siguranță supe
rioritatea tehnică și in con
cepția de joc. La fel ca în pri
ma partidă, tinerii handbaliști 
români au început meciul ușor 
timorați, acționînd confuz în 
atac și fără fermitate în apă
rare, ceea ce a permis ambi
țioasei selecționate oaspe să 
mențină 20 de minute scorul 
egal (8—8). Din acel moment, 
insă, și pînă la sfîrșitul primei 
reprize, iar apoi in continuare 
pe toată durata meciului, se
lecționata noastră — bine diri
jată în teren, alternativ, de 
Haberpursch (fiul fostului 
mare portar international) și 
de Arghir — a acționat pe un 
front foarte larg in atac, de- 
tașîndu-se In cîștigătoare, cu 
toată opoziția dîrzilor jucători 
bulgari. Să notăm, în plus, evo
luția bună a tînărului portar 
Chirilă (introdus în repriza se
cundă) și din nou a celor doi 
interi, Becicheri și Knuff. Au 
marcat: Knuff 5, Becicheri 4, 
Cenan 3, Rădulescu 3, Arghir 
3, Haberpursch 2, Bokoși 1, Co
jocarii 1 — pentru România; 
Rașev 5, Ivanov 4, Nikolov 4, 
Parușev 1 — pentru Bulgaria. 
Au arbitrat H. Rampf șl E. 
Glaeser (R. D. Germană).

Călin ANTONESCU

CLASAMENT FINAL

1. R.D. GERMANĂ 5 5 0 6 112- 69 10
2. ROMÂNIA 5 4 0 1 S3- 75 •
k, U.R.S.S, 5 3 8 2 64- 87 6
4. UNGARIA 5 2 0 3 82- 91 4
L IUGOSLAVIA 5 10 4 73- 82 1
*. ROMANA B 5 0 0 5 67-102 8

REZULTATE TEHNICE Șl PREMIILE 
„TROFEULUI CARPAȚI*

România - U.R.S.S. 24-13 (11-4), 
R.D. Germanâ — Iugoslavia 17—14 
(10—8), Ungaria — România B 20—14 
(12-8).

Premiul celei da-a XVtl-o edlfO ■ 
„Trofeului Corpoți" : echipa R. D. 
Germane ; trofeul foir-plcy : România 
B ; cel moi bun portor : Vesna Ra
dovici (Iugoslavia) : cele moi multe 
goluri : Magda Mikloș (România) — 
28.

gîc, mai legat și au reușit să 
termine în -apropierea repre
zentativei Ungariei, fiind chiar 
la un pas de o „remiză*.

Au marcat: M. Nagy 6. Lel- 
keș 5, Csulik 4, Csajbok 2, L 
Nagy 2, Kramer 1 — pentru 
Ungaria ; Gaal 7, Eremia 4, 
Dorgo 3, Văcaru 2, Manolescn 
2, Ignat 1. Au arbitrat I- Kos
tov și E. Kabadelov (Bulgaria).

exemplar în continuare și l-a 
supus pe Florian Livadaru unui 
tir continuu de lovituri, care 
l-au epuizat pe stelist Cu ar
cada sîngerîndă, în ultima re
priză, Livadaru a cedat prin 
abandon.

ASEARĂ, ÎN PRELIMINARIILE C.E. DE FOTBAL
Aseară s-au desfășurat cîteva meciuri din cadrul preliminariilor 

campionatului european de fotbal.
Iată rezultatele sosite piuă la Închiderea ediției :

GRUPA L Irlanda 
Irlanda N. 
Scoția 

_ _________ Tara Galilor 
Alte amănunte șl clasamentele după aceste partide, tn 

mttae.

Ia Dublin: 
la Belfast: 

GRUPA A n-A. la Glasgow
la Cardiff :

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

Grecu cu 8,85, lar Georgescu și 
Checicheș cu 9,10. Din păcate, 
ratarea lui Dan Grecu, corobo
rată cu evoluția mai slabă de 
la paralele (9.35), va afecta, 
desigur, poziția campionului 
nostru la individual compus. 
La paralele au mai ratat și 
Aurelian Georgescu (8,90) și Ion 
Checicheș (8,95). Dan Grecu a 
repetat la inele execuția bună 
din prima zi. fiind notat cu 
9,75, aceeași notă obținlnd-o și 
Ion Checiches la sol. Astfel

ASTĂ-SEARĂ,
(Urmare din pag. I)

gabarit mic „tip Nadia Comă- 
ned — Montreal", dar în rin- 
durile cărora se înscriu șj ex
cepții ca, de pildă, Maria Fila
tova, care la 17 ani și jumătate 
a rămas la gabaritul de acum 
doi ani (sub 1.48 m și sub' 40 
kg). A doua categorie este tot 
„tip Nadia Comăned — Stras
bourg", care s-a dezvoltat și are 
corespondente, de pildă. în Neli 
Kim (deși cu doi ani mai mare) 
și in altele de aceeași struc
tură. Firește, gimnastele cu ga
barit mic sînt mai ușoare, mai 
„aeriene*, cum a rămas terme
nul după evoluțiile Nadiei la 
trecutele Jocuri CHimpice și ca 
urmare elementele acrobatice 
le sînt mai la Indemină, în timp 
ce gabaritul mare pretinde alt 
gen de exerciții, in raport eu 
dezvoltarea.

Vom vedea în ce măsură joi 
seară arbitrajele vor înclina 
spre elementele acrobatice sau 
spre acelea ala gimnasticii cla
sice, In prima seară a prezen
tării exercițiilor libere la aces
te campionate. Aceasta este • 
problemă importantă pentru e- 
chipa României, care — pe de 
o parte — vrea să reducă cit 
mai mult din diferența de 1,75 
puncte care o desparte de cam
pioana olimpică și mondială,

COMENTARIILE PRESEI FRANCEZE
Publicațiile care ne-au sosit 

miercuri dimineață aid, la Cen
trul de presă, consacră spații am
ple concursului feminin pe echi
pe desfășurat in cursul zilei de 
marți. Stat comentate evoluțiile 
principalelor favorite, precum șl 
aspectele de arbitraj survenite ia 
timpul întrecerii. Ziarul local 
„DERNlERES NOUVELLES <T AL
SACE* subliniază între altele : 
„A doua zi consacrata exercițiilor 
impuse, executate de fete, n-a 
adus surprize, echipele clasln- 
du-se in aceeași ordine ca la 
Montreal: U-R.S.S., România, R.D. 
Germană. Au fost Insă unele pro
bleme In privința notărilor. Se 
pare că româncele n-au fost de
loc favorizate șl în mod sigur 
notările an lăsat de dorit. Șl, 
spre deosebire de luni, la con
cursul băieților, elnd s-su înre
gistrat nud puține greșeli de ar
bitraj, de această dată publicul 
s-a dezlănțuit prin fluierături șl 
strigăte de dezaprobare. Fără a 
ne amesteca în problemele teh
nicienilor. vom afirma, totuși, că. 
In general, româncele au fost 
notate nud sever declt principa
lele lor partenere de Întrecere*.

Gimnastica actuală, scrie ziarul, 
preferă domnia gabaritelor mid, 
ca acelea ale Filatovei, Eberle 
sau Sapoșnlkova șl de aceea 
generația de la Montreal cedea
ză greu. Nadia n-a renunțat, ea 
îșl apără titlul pînă la capăt. 
Același ziar publică punctul de 
vedere al directorului tehnic al 
federației franceze, Arthur Ma- 
gaklan, care declară: „Unii ar
bitri caută nod in papură șl vl- 
nează deci greșeli probabile. șl 

posibile. Comănccl, de exemplu, 
a atins 35 la sută din perfecțiu
ne, dar anumite arbitre nu i-au 
iertat nimic. In ceea ce o priveș
te pe Nadia, care a făcut să dis
pară noțiunea de dezechilibru, ea 
n-a pierdut nimic față de trecut 
in privința executării exercițiilor 
obligatorii. Dar, prospețimea, va
loarea artistică șl expresivitatea 
unor adversare care au acum 
virata Nadiei de ta Montreal, o 
concurează*. „L'EQUIPE" scrie : 
„Din primele evoluții ale gim
nastelor am reținut următoarele: 
Nadia Com&neci rămlne o mare 
gimnastă, chiar dacă nu mal este 
aht de -aeriană» ca la Montreal. 
Ea nu pare să aibă Insă dificul
tăți In a-țl adapta stilul la noua 
morfologie. Balanța arbitrelor a 
înclinat in favoarea gimnastelor 
sovietice, care alcătuiesc o for
mație omogenă șl valoroasă. Na
dia a excelat la btrnă. A fost un 
bun debut, chiar dacă ea n-a 
obținut nota maximă de Ia Mont
real. La sol ea a evoluat cu o

— Anglia
— Danemarca
— Norvegia
— Malta

1-1 (1-1)
2- 1 (O-O)
3— 2 (1-1) 
7—0 (3—0) 
ziarul de

că, în bilanțul general, echipa 
noastră realizează 560,85 p. cu 
care nu a putut să depășească 
nici una din formațiile situate 
pe primele șase locuri după 
executarea exercițiilor impuse, 
clasindu-se pe locul 7.

Clasament: 1. Japonia 579,85, 
campioană mondială, 2. U.R.S.S. 
578,90, X R. D. Germană 571,75, 
4. S.U.A. 568,70, 5. R. F. Ger
mania 566,90, 6. Ungaria 566,30, 
7. România 560,85, 8. Franța
556,35, 9. Cehoslovacia 551,65. 
10. Elveția 550,95.

A.N.

LA STRASBOURG
formația U.R.S.S., iar — pe de 
altă parte — să evite surpriza 
unei replici din partea urmări
toarei sale, reprezentativa 
R. D. Germane, clasată pe lo
cul 3, la un punct și 15 sutimi 
de locul doi. Acesta va fi, de
sigur, punctul principal de a- 
tracție al galei de joi-seara, de 
la ora 19,40 (ora 20,40 la Bucu
rești) din sala „Rhenus".

Pentru cele șase titulare ale 
echipei României, seara de 28 
octombrie va fi o mare piatră 
de încercare. Cu acest prilej, 
ele susțin un important exa
men și au o excelentă ocaufe 
de a se autodepăși, de a suplini 
prin talent, experiență și dă
ruire unele minusuri obiective 
și subiective, ca și conjunctura, 
cum ar mai putea fi cazul unor 
arbitraje părtinitoare. despre 
care presa franceză a scris atit 
de clar. Să sperăm insă că fn 
finala supremă pe echipe gim
nastele noastre ne vor da pri
lejul să utilizărrț întreaga gamă 
a unor aprecieri laudative, de 
talia acelora de la Jocurile 
Olimpice șl de la campionatele 
europene.

Să le dorim din suflet mult 
succes, să le ținem pumnii 
strinși, pentru că bîrna este 
atât de Îngustă, aparatele 
atît de grele, emoțiile atlt de 
mari, iar unele arbitre se do
vedesc™ mioape.

grație incontestabilă, iar Ia pa
ralele mișcarea ei a fost foarte 
apreciată". „L’HUMANTTE- afir
mă, printre altele : „Am așteptat 
o Nadia transformată, după doi 
ani de la uimitoarele evoluții de 
la Montreal șl așa am văzui o. 
Susținută și admirată de mii de 
suporteri, această tinără fată fru
moasă — Nadia de acum, rapor
tată la Nadia de la Montreal — 
pare că a coborlt pe păminl. Tn 
timpul exercițiilor publicul șl-a 
manifestat dezaprobarea față de 
unele arbitre, îndeosebi la sol, 
iar după Intervențiile oficiabTor 
români ,-an reevaluat eiteva 
note. Șl astfel, după părerea spe
cialiștilor, noile note an fost mat 
conforme cu logica' față d<- pri
mele notări, care an lezat pe 
gimnastele românce".

TELEX
ROX • Puglllstul iugoslav Mate 

Partov, deținătorul titlului mon
dial la cat. semigrea (versiunea 
W-B.C.), ișl va pune titlul în 
Joc la 2 decembrie în fața ameri
canului Marvin Johnson. Meciul 
se va disputa la Marsala (TtaMa).

FOTBAL . • La Alger, în m»cl 
retur pentru preliminariile C.M, 
(juniori) : Algeria — Tunisia o—«. 
învingători în primul joc cu 2—1, 
fotbaliștii algerieni s-au calificat 
pentru turul următor, a Cu trei 
etape înainte de Încheierea cam
pionatului U.R.S.S., pe primul loc 
se află formația Dinamo Tbilisi 
(virtuală campioană) cu 44 p, ur
mată de echipele Dinamo Kiev șt 
Dinamo Moscova — cite 34 p. Re
zultate înregistrate In etapa a 27-a : 
Dinamo Tbilisi — t.s.k.a. 4—1 ; 
Torpedo — Cemomoreț 2—2: Di
namo Kiev — Ararat 3—0; Pah- 
takor — Dinamo Moscova 0—0. 
în meed retur pentru „Cupa eta
pelor* Internazlonale Milano a în
vins cu 2—1 (1—1) formația nor
vegiană Bodo Glint. învingătoare 
cu 5—0 în primul joc. Intemazlo- 
nale se califică pentru tunrt UT al 
competiției.

HANDBAL • La Moscova, tn 
meci retur pentru C.C.E. (mas
culin) : T.S.K.A — Kiffen Hel
sinki 35—14 (ÎS—4). învingători șl 
tn primul joc, handballștil sovie
tici s-au calificat pentru turul ur
mător.

RUGBY • Reprezentativa Ar
gentinei a susținut un med ami
cal la Rovlgo cu selecționata Ita
liei, rugbyștll italieni obțintaA 
victoria cu 19—6 (13—3). • Căpi
tanul echipei Franței, J. P. Bas- 
tiat, accidentat (entorsă a gemi»- 
chiulul sting) tn timpul unul joo 
de campionat, va fl probabil in
disponibil timp de mai multe rAp- 
tâmînl, prezenta sa la meciurile 
cu echipde U.R.S.S. (In noiem
brie) și României (in decembrie)' 
fiind pusă sub semnul Întrebării.' 
• Echipa Noii Zeelande, aflată in 
turneu in Marea. Britan te, a în
trecut eu scorul de 23—7 (7—4) o 
selecționată din Țara Galilor, tn 
meciul disputat la Swansea. .


