
VIZITA DE STAT 
A PREȘEDINTELUI AUSTRIEI, 

RUDOLF KIRCHSCHLÂGER
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, miercuri dimineață 
a sosit in Capitală dr. Rudolf 
Kirchschlâger, președintele fe
deral al Republicii Austria, 
împreună cu doamna Herma 
Kirchschlâger, care face o vi
zită de stat in fura noastră.

Actuala intilnire la nivel 
înalt dintre șefii de stat ai 
României și Austriei este me
nită să deschidă noi perspec
tive dezvoltării bunelor rela
ții româno-austriece, cores
punzător dorinței și intereselor 
ambelor țări și popoare. Ea re
prezintă, totodată, o contribu
ție importantă la cauza păcii, 
securității și colaborării în 
Europa și în întreaga lume.

Ceremonia sosirii inalților 
oaspeți a avut loc pe aeropor
tul Otopeni, împodobit sărbă
torește. Pe frontispiciul salo
nului oficial se aflau portre
tele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și președintelui fe
deral Rudolf kirchschlâger, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Austriei.

La ora 11,30 aeronava prezi
dențială cu care a călătorit 
președintele federal al Repu
blicii Austria a aterizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele federal Rudolf Kirch
schlâger și doamna Herma 
Kirchschlâger sint întâmpinați 
cu cordialitate de președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Cei doi președinți și-au 
strins cu căldură miinile.

Cu aceeași cordialitate și-au 
strins miinile tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Herma 
Kirchschlâger.

Comandantul gărzii de o- 
noare prezintă raportul. Sint 
intonate imnurile de stat ale 
Republicii Austria și Republi
cii Socialiste România, în timp 
ce, în semn de salut, răsună 21 
de salve de artilerie.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele fe
deral Rudolf Kirchschlâger au 
trecut in revistă garda de o- 
noare.

Un grup de pionieri a oferit 
buchete de flori președinților 
Nicolae Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlâger, tovarășei Elena 
Ceaușescu și doamnei Herma 
Kirchschlâger.

Cei doi șefi de stat urcă a- 
poi pe podiumul special ame
najat, de unde primesc defi
larea gărzii de onoare.

Miile de cetățeni ai Capita
lei, aflați pe aeroport, fac o 
însuflețită manifestație de 
stimă și simpatie președinților 
Nicolae’ Ceaușescu și Rudolf 
Kirchschlâger, aclamă eu 
căldură pentru continua dez
voltare a prieteniei și colabo

EFICIENȚA DIVIZIILOR DE LUPTE
INTRE BUNA INTENȚIE Șl REALITATE

Meciurile atractive din 
diviziile de lupte (cum 
e cel din fotografie, in 
care figurează campionul 
mondial Ion Draica) me
rită o ambianță adecva
tă... 

rării dintre cele două țări și 
popoare.

Aceeași atmosferă domnește 
de-a lungul traseului străbătut 
de coloana oficială.

★
La Palatul Republicii au în

ceput, miercuri, 8 noiembrie, 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele fe
deral al Republicii Austria, dr. 
Rudolf Kirchschlâger.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat satisfacția față de evo
luția rodnică a raporturilor 
tradiționale de prietenie și co
laborare dintre țările noastre, 
evoluție puternic stimulată de 
acordurile și înțelegerile stabi
lite cu ocazia dialogului la ni
vel înalt de la București și 
Viena. Au fost relevate, în a- 
cest sens, rezultatele pozitive 
ale conlucrării pe plan eco
nomic, tehnico-științific, cultu
ral și jn alte domenii de inte
res reciproc. Totodată, s-a a- 
preciat că potențialul econo
mic al României și Austriei 
oferă premise favorabile pen
tru amplificarea in continu
are a colaborării bilaterale.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Rudolf Kirchschlâger au e- 
xaminat, de asemenea, proble
me aetuale ale vieții politice 
internaționale, îndeosebi cele 
referitoare la întărirea secu
rității și cooperării pe conti
nentul european.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Rudolf Kirchschlâger au re
afirmat hotărirea României și 
Austriei de a conlucra tot mal 
strins pe plan extern, de a-și 
aduce o contribuție activă la 
democratizarea vieții interna
ționale, la afirmarea unei poli
tici noi, de destindere și cola
borare egală între națiuni, la 
statornicirea unui climat de 
pace, cooperare și securitate jn 
Europa și în întreaga lume.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă prietenească, 
de stimă și înțelegere recipro
că.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, miercuri, 
un dineu oficial în onoarea 
președintelui federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf Kirch
schlâger, și a doamnei Herma 
Kirchschlâger.
în timpul dineului, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă 
caldă, cordială. președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele federal al Repu
blicii Austria, dr. Rudolf Kirch
schlâger, au rostit toasturi, 
urmărite cu atenție și subli
niate cu aplauze.

Campionatele di
viziilor de lupte 
greco-rcmane și 
libere se apropie 
de sfîrșit. Simbătă 
și duminică sini 
programate între- 
cerj.e inter-serii, 
care vor stabili 
formațiile partici
pante la turneul 
final și pe cele 
care vor retro
grada.

In ultimele săp- 
tămini am fost 
martorii unei mari 
aglomerări de con
cursuri, etape a- 
proape în fiecare 
simbătă și dumi
nică, turnee indi
viduale atit la 
greco-remane. cit 
și la libere. Aceas
tă situație a creat 
insă o serie de ne
ajunsuri organiza
torice (un număr 
mare de tehnicieni 
și arbitri solicitați 
fn același timp, 

unele neprezentări, perturbați! 
în programarea altor activități 
competiționale in săli etc.).

Regulamentul Diviziilor de 
lupte a fost în așa fel alcătuit 
incit aceste competiții să con
tribuie substanțial la perfec’io- 
narea pregătirii sportivilor 
fruntași, să faciliteze progresul 
tinerilor luptători. Cu alte cu
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Entuziasmul și dirzenia — cheia succeselor

LA VIZANTEA-RĂZĂSEASCA SE PREGĂTESC 
NOI CAMPIONI Al „DACIADEI"

Aspect de la concursul de șah care a inaugurat ediția a doua a „Daciadei" la 
din Vizantea-RăzășeascaScoc’.a generală

Satul Vizantea-Răzășeasca este 
o așezare din județul Vrancea, 
cu case răspindite de o parte 
și de alta a pîrîului Vizăut. ale 
cărui ape șerpuiesc sprințar la 
poalele dealurilor Răchitașul și 
Ghergheleu. Am poposit la Vi- 
zantea duminică de dimineață, 
atrași de un eveniment pe care 
tineretul satului avea să-1 săr
bătorească cu un entuziasm 
care îi este propriu : deschide
rea festivă și primele întreceri 
ale celei de a Il-a ediții a 
marii competiții naționale „Da- 
ciada“.

In curtea școlii generale, în 
fapt o bază sportivă model pen
tru unitățile școlare similare 
din întreaga tară (cuprinde te
renuri de volei, baschet, tenis 
de cîmp, portic de gimnastică, 
gropi de sărituri, un bazm de 
înot de 25/10 m. unic în județ, 
și altele), copiii pregăteau cu 
sirguință cadrul întrecerilor. în
tr-o organizare desăvirșitâ. 
Printre ei. directorul școlii. Ion 
Urloiu. care este proferor de 
educație fizică, și colegul său 
de catedră Nicu Boscan dirijau 
întreaga activitate. Din școală 
au fost scoase și rînduite fru- 

vinte, să fie o competiție efi
cientă. Dar. în numărul mare 
de concursuri organizate în ul
tima vreme am constatat o se
rie de neregulnrități și neajun
suri care reduc eficacitatea 
campionatului pe echipe, pu
nând intr-o lumină nefavorabilă 
activitatea competâționalâ a u- 
nei discipline sportive cu fru
moase realizări pe plan euro
pean și mondial. De pildă, sint 
foarte numeroase situațiile in 
care sportivii concurează la alte 
categoria (superioare) de greu
tate decât cele la care sînt so
licitați în lotul național : N. 
Gingă. L Păun, A. Popa (Di
namo), V. Andrei (Progresul), 
St. Morcov (Dinamo Brașov), 
A. Rențea (Rapid), M. Pîrcă- 
labu și I. Ivanov (Steaua). Și 
exemplele ar putea continua. 
De multe ori am întilnit, în di
ferite echiipe, luptători concu- 
rind la categorii cu două clase 
mai mari decît cea obișnuită. 
Antrenorii justifică asemenea 
situații prin dorința de a alcă
tui o formație capabilă să rea
lizeze maximum de randament, 
cit mai multe puncte în cla
sament. Dar, în acest caz as
pectul general, al eficacității 
competiției, este trecut pe un 
plan secundar, iair prevederile 
regulamentului — altfel foarte

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2—3) 

mos în curte mai multe mese, 
pe care au fost puse tablele de 
șah ; pe un -Podium" bitumi- 
nizat a fost instalată masa de 
ping-pong ; terenurile de volei 
și de handbal au fost proaspăt 
marcate.

Am stat de vorbă cu harni
cul director al școlii. „N-am 
prevăzut ca astăzi, duminică, o 
să avem o zi atit de însorită, 
de călduroasă — ne-a spus el. 
Ne pregătisem să jucăm șah fi

Dispută aprigă intre înaintări, balonul fiind acum în brațele lui 
Rădulescu, care, deși incomodat, va deschide treisferturile 

Foto : Ion MIIIĂICA

Ieri, intr-o spectaculoasă partidă amicală Internațională de rugby

R.C. SPORTUL STUDENȚESC - SELECȚIONATA 
UNIVERSITARĂ A FRANȚEI 17-18

Ieri, pe terenul de la „Tei“, 
meci internațional de rugby, in 
care R.C. Sportul studențesc a 
primit replica Selecționatei 
universitare a Franței. S-a ju
cat cu nerv, spectaculos, dis
puta pasionind prin evoluția 
scorului. Au cistigaț oaspeții : 
18—17 (6—0). dar la fel de bine 
puteau să-și aproprie victoria și 
bucureștenii.

Meciul a fost, mai toată pri
ma repriză, egal. Universitarii 
francezi și-au anunțat apetitul 
ofensiv în min. 11 și 16. cind 
acțiunile lor au fost stopate, 
in extremis, de Mihai Nico- 
lescu. Nici studenții români nu 
au rămas datori. Ion Niculescu

în C.C.E. la volei feminin î

PANATHINAIKOS ATENA-
în primul joc din cadrul 

preliminariilor C.C.E. la volei 
feminin, campioana țării noas
tre, Dinamo București, a dis
pus, la Atena, cu 3—0 (2, 6, 7) 

tenis de masă în 
holul mare și pe 
sălile /școlii. Acum 
am tăcut... rocada 
care se impunea. 
Pentru noi. „Do- 
ciada" a însem
nat lansarea acti
vității sportive a 
școlii la un nivel 
la care nu speram 
să ajungem : echi
pa noastră de vo
lei a terminat pe 
primul loc întrece
rile pe județ ale 
primei edilii a 
..Daciadei", deve
nind campioana 
județeană a școli
lor generale, 
turneul final, 
chipa noastră 
învins Școala 
nerală nr. 5 
Focșani. Școala 
generală din Pan- 
ciu și altele. Am 

obținut rezultate bune și la te- 
tratlon. handbal și fotbal. La să- 
niuș. la faza județeană a „Da
ciadei". disputată la Vidra, re
prezentanta școlii noastre au 
ocupat locul doi. iar la tenis 
de masă au obtinut în finalele 
pe județ un merituos loc trei. 
Acum, la noua ediție a „Dacia
dei", ținem să realizăm și mai

Gheorqhe ȘTEFĂNESCU

tu 
o 
a 

ae- 
din

(Continuare în pag. 2—3)

întârziind de puțin — fracțiuni 
de secundă ! — in min. 22 a- 
tingerea balonului in butul ad
vers. Jocul se îndrepta spre 
un scor alb la pauză, numai 
e&, in min. 39. Pedeutour por
nește, după o grămadă. la 
atac ; fente, cursă de 30 de 
metri, pasă de eseu pentru 
Costes, care nu mai poate fi 
prins. Transformă Tardy t 6—0 
— rezultatul reprizei — pentru 
rugbyștii francezi.

Echipele par proaspete după 
pauză. Se face un joc de mare

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

DINAMO BUCUREȘTI 0-3
de Panathinaikos. Antrenoarea 
Doina Ivănescu a rulat toate 
jucătoarele care au făcut de
plasarea. Partida retur este 
programată duminică In Capi
tală.



A

f

UN DEZIDERAT ÎNCĂ NEÎMPLINIT: TOȚI ELEVII CUPRINȘI
IN activitatea turistică de masăA

Liceul de matematică-fizică 
„Nicolae Bălcescu1* din Capita
lă constituie o unitate de _ în- 
vățămînt de excepție : deține, 
anul acesta, primul loc pe țară 
în ceea ce privește procentul 
de absolvenți (92 la sută) care 
au devenit studenți... Subli
niind acest aspect esențial al 
muncii de instruire, darea de 
seamă prezentată la conferin
ța asociației sportive și discu
țiile purtate cu participarea 
delegațiilor celor peste 1000 
de elevi care învață aici au 
relevat totodată spiritul recep
tiv al tineretului din toate 
clasele față de mișcare, de 
exercițiul fizic și de activita
tea sportivă, în special în ul
tima vreme, sub impulsul în- 
suflețitor al „Daciadei". A 
rezultat astfel o prezență tot 
mai largă în diferite con
cursuri și competiții, organi
zate pe clase, inter-clase sau 
la nivelul sectorului 7 (locul I 
la șah ; tenis de masă — M. 
Scripcaru ; baschet — titulari 
permanenți : M. Ștefan, Dan 
Roșea, M. Măntoiu ; volei fete 
— ’ Simona Zegreanu, Rodica 
Pacioga, Doina Aciu ; atle
tism — L. Gheorghiu, la cros) 
și chiar pe municipiul Bucu
rești (locul I la șah echipe fe
te,’ tenis — Gh. Negoescu, L. 
Blaga etc.). Este lăudabil că 
fiecare colectiv de clasă (din 
cele 22) iși are organizate e- 
chipe reprezentative la ramuri 
sportive cu tradiție (baschet, 
fotbal, handbal, volei ș.a.), că 
ființează un campionat cu ca
racter permanent al asociației 
sportive.

Dar, pe lîngă aceste reali
zări care situează asociația de 
la liceul „Nicolae Bălcescu" 
printre fruntașe pe sectorul 7, 
atît darea de seamă cît și dis
cuțiile au scos în relief nevoia 
împlinirii unui deziderat în
făptuit deocamdată 
proporție de 25 la 
vorba de turismul 
Principala referire 
sens a fost făcută 
prof. Ioan Giurgiu, 
adjunct al liceului:

în- 
in 

Este 
masă, 
acest 
către

doar 
sută, 
de 
în 

de 
director- 
„Nu le 

plac elevilor de aici drumeți-

CINE VREA 0.., SECJIE de tir?

în care se pasează 
colo-colo este mu- 

Ciuj-Napoca. Ca ur- 
re organizării cluburi-

Nu știm de ce, dar în une
le locuri sportul tirului nu 
prea este agreat și, în conse
cință, nu se bucură de aten
ția și sprijinul cuvenite. Dra
goste cu sila —- vorbă veche 
— nu se face. Și atunci el 
este... pasat. De la Medicina 
la Universitatea. Apoi, de la 
Universitatea la Po
litehnica. Și — din 
cîte se aude neofi
cial — din nou o 
pasă, de la Politehnica 
Medicina. Adică de unde s-a 
pornit.

Locul 
tirul de 
nicipiul 
mare a _ _ ......
lor universitare, de-a lungul 
a doar cîteva luni (iunie-oc- 
tombrie) secția de tir a Me
dicine! Cluj-Napoca a trecut 
sub tutela a trei instituții de 
învățămî-nt superior din lo
calitate. iar în momentul de 
față se conturează perspec
tiva de a reveni la punctul 
de plecare. Ceea ee ar fi 
bine, pentru că, din cele trei 
instituții, doar la I.M.F. tirul 
este agreat, trăgătorilor și

a „CUPA BRAȘOVIA» a re
unit în Sala sporturilor din 
orașui de sub Tîmpa cinci e- 
chlpe într-o reușită Întrecere 
de gimnastică ritmică. Printre 
câștigătoare s-au numărat : 
Simona niescu (C.S. Șc. Con
stanța) 34,90 p — la categoria 
a n-a ; primul loc pe echipe 
— Brașovia 104,15 p ; Mariana 
Bota (Brașovia) 35,65 p — la 
categoria I ; pe echipe — Bra
șovia 158,40 p ; Mirela Mun- 
teanu (Universitatea Constan
ța) 35,70 p — la categoria ma
estre a CEA DE A Xl-A E- 
DIȚIE a „Cupei Suceava" la 
aeromodelism — la care au 
participat constructori de mi- 
cro-avioane din Tîrgoviște, Bo
toșani. Bacău și orașul gazdă 
— a revenit reprezentanților 
asociației Zimbrul Suceava. Pe 
locurile următoare s-au situat: 
C S.M. Suceava si Metalul Tîr
goviște. a NUMEROȘI TINERI 
din Tulcea, Babadag, comune
le Vișina ți ,,6 Martie" s-au 
întîlnit la Jurilovca la tradițio
nala .Sărbătoare a pescuitu
lui", din al cărei program n-a 
lipsit sportul. Oaspeții, alături 
de gazde, s-au întrecut la box, 
handbal, atletism, fotbal, volei 
și concurs de bărci pescărești. 
In toate probele au cîștlgat 
sportivii de la Razelm Juri
lovca a LA INSTITUTUL PQ- 

. litehnic „Traian Vuia" Ti
mișoara au avut loc recent do
uă frumoase acțiuni : „Ziua 

■ săritorului șl alergătorului d.e 
rezistență" si „Cupa Gențiana»' 
la orientare sportivă. Dintre

A

île, excursiile ? Dimpotrivă, 
toate sondajele arată că nu
mărul celor dornici să-și pe
treacă o zi pe săptămînă în 
mijlocul naturii, într-o pădure, 
pe un fir de apă, pe cărări de 
munte este de ordinul sutelor, 
din toate clasele44. Pornind de 
la o asemenea realitate,, prof. 
Giurgiu a apreciat necesitatea, 
ca drumețiile și excursiile să 
se înscrie în calendarul sportiv 
al tuturor claselor.

Tovarășul Aurel Bîlu, prim- 
secretar al Comitetului U.T.C. 
al sectorului 7, a recomandat 
să se muncească și mai ordo
nat, să existe o conlucrare di
rectă între responsabilii spor
tivi pe clase (aleși în consiliul 
asociației sportive) și cei ai 
organizației de tineret. Turis
mul să devină cu adevărat de

Una din frumoasele initiative turistice ale elevilor din clasele~ a 
IlI-a și a IV-a : excursie in Bucegi, pină la cabana Piatra Arsă...

Foto : prof. Marius GALL

Darea de seamă și luările 
de cuvînt au demonstrat că 
activitatea sportivă a elevilor 
de la liceul „Nicolae Bălcescu" 
din București poate fi și mai 
susținută, dacă acum, odată 
cu startul în cea de a Il-a e- 
diție a „Daciadei", învățînd 
din experiența acumulată, noul 
consiliu al asociației sportive, 
care cuprinde elevi sîrguincioși 
la carte, dar și excelenți orga
nizatori. (C. Trifu, clasa a X-a 
E, R. Dragason, a X-a C etc) 
vor găsi modalități pentru a 
atrage în sport întreaga masă 
a elevilor, folosind — ceea ce 
a lipsit în trecut — un stil 
de muncă potrivit cerințelor ;

Tiberiu STAMA

masă, să fie practicat nu nu
mai la nivelul cîtorva cla
se, ci al întregului liceu. In 
acest sens, inițiativelor luate 
de elevi li se adaugă cele ale 
Comitetului U.T.C. pe sector, 
care organizează periodic tre-

antrenorilor acordîndu-li-se 
întregul sprijin și toată bu
năvoința.

Această secție de tir pu
ternică, cu sportivi nominali
zați pentru Jocurile Olimpice, 
cu campioni naționali și 
recorduri 
ceput să

cu
republicane, a în- 

fie părăsită de unii 
dintre componenții 
ei care-și cer tran
sferul (Ion Mărgi- 
neauu, cu 596 p și 
pușcă liberă) ; alți1*146 p la __ ___ . .

trăgători se pregătesc la In- 
tîmplare (Marian Dumitru — 
component al lotului național 
de juniori); în fine, antrenorul 
(V. Micușan, profesor) este lip
sit de norma de tir pentru a- 
nul universitar 1978—79.

Drept care sugerăm orga
nelor de resort din Ministe
rul Educației șl învățămîntu- 
lui să se aplece cu mai mare 
atenție asupra doleanțelor ti
rului studențesc din Cluj-Na- 
poca, încercînd să-l ajute să 
depășească actuala-1 stare de 
fapt.

Radu TIMOFTE

cei 300 de studențl și studente 
au ieșit învingători loan Șan- 
dru (Fac. Electronică) la aler
gare șl Gabriela Me dar (Fac. 
Construcții) la săritura în lun
gime. La cea de a 12-a ediție 
a „Cupei Gențiana" au fost 
declarați dștigători : Luminița 
Bocșa (Voința Timișoara), Bar
na Szabo (Electrica Timișoa
ra), Enț Folker (12c. „Nicolau 
Lenau“) și Ioan Cuzman (E- 
lectrica Timișoara). a NOUA 
ȘCOALA generala din sta

cmiESPiimiii 
noștri

țiunea Neptun (Mangalia Nord) 
este dotată cu o splendidă 
sală de sport, utilată cu toată 
aparatura necesară. Acum, sta
țiunea Neptun are io baze 
sportive ■ LA BĂILE TUȘ- 
NAD a avut loc crosul pe țară 
al surzilor, competiție organi
zată de Filiala interjudețeană 
Tg. Mureș și C.J.E.F.S. Har
ghita Cu toată temperatura 
scăzută (minus 6 grade), cel 

. 130 de concuxenți, reprezen- 
tînd 18 filiale ale surzilor, au 
terminat cursa, ' pe primele 
locuri clasindu-se : Adela Re
begea (Galați) la junioare (800 
m). Eugenia Mocofan (Craio
va) La senioare (1000 m), Ion 

nuri speciale, pe trasee dintre 
cele mai pitorești. Vorbitorul 
a recomandat, de asemenea, 
valorificarea și mai promptă a 
condițiilor materiale existente, 
știut fiind că acest liceu dis
pune nu numai de o sală mo
dernă, bine utilată, ci și de 
un spațiu (în curte) utilizabil 
pentru o gamă largă de ramuri 
sportive : jocuri, dar și atle
tism, gimnastică etc.

Din păcate — așa cum a re-^ 
zultat din discuții — nu toți 
elevii știu, de pildă, că în li
ceu există trei mese pentru 
tenis, că sala de sport se află 
permanent la dispoziția amato
rilor de mișcare, nu numai în 
ziua săptămînală a sportului, 
că ea poate fi folosită chiar 
și duminica organi
zat, firește.

CAMPIONATE • COMPETIȚII © CAMPIONATE ® COMPETIȚII
PARTIDE IN DIVIZIA A 

DE VOLEI
în campionatul masculin de 

volei s-au desfășurat două parti
de, contând pentru etapa a V-a 
a întrecerii. Astfel, la Suceava, 
C.S.M. a întrecut cu 3—2 (8, —11, 
—11, 5, 17) pe Universitatea Cra
iova, iar Politehnica Timișoara 
a depășit cu 3—1 (7, 9, —12, 16) 
pe Universitatea Cluj-Napoca, 
ambele intîlnlri fiind de un nivel 
scăzut.

Astăzi, la Craiova, se dispută 
partida Universitatea — Dinamo, 
din etapa a vm-a.

Crăciun (Satu Mare) la juni
ori (3000 m) și Mihai Gaieș 
(Timișoara) la seniori (6000 m). 
Pe echipe, primul loc a reve
nit filialei Timișoara, a ARE
NA DE POPICE cu 4 piste din 
stațiunea Slănic Moldova — 
criticată în urmă cu cîtva timp 
pentru proastă gospodărire — 
se prezintă acum cu acoperi
șul reparat, cu pistele lustrui
te și cu pereții zugrăviți, iar 
oamenii muncii veniți în sta
țiune pot petrece aici ore plă
cute de destindere. a ÎN O- 
RAȘUL TITU (jud. Dîmbovița) 
s-a organizat o întrecere fot
balistică de către asociația 
sportivă Victoria, care a reve
nit echipei -C.F.R. Titu, învin
gătoare cu 2—1 în meciul cu 
Victoria și cu 4—2 în partida 
cu Unirea Nucet. a A.S. CAR- 
PAȚI M1RȘA, cu echipă în Di
vizia C la fotbal, a devenit în - 
ultimul timp una dintre aso
ciațiile fruntașe din județul 
Sibiu. Cei 3700 de membri co
ti zar ți pot activa în secțiile 
de fotbal volei, judo, handbal, 
popice, tenis și rugby (secție 
înființată recent) și au la dis
poziție terenuri de fotbal, vo
lei, handbal, sectoare de atle
tism și popicărie. în curînd se 
vor crea nuclee pentru bas
chet și motociclism.

RELATĂRI DE LA : C. Gru
ia, I. Mîndrescu, P. Comșa, P. 
Arcan, D. Moraru-Slivna. V. 
Pașcanu, N. Tokacek, M. Ava- 
nu și I. lonescu.

DIVIZIA
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-au încheiat întrecerile celor 
12 echipe din Divizia de judo. 
După cum se știe, titlul de 
campioană a revenit, deplin 
meritat, formației Dinamo 
București (antrenor — Sabin 
Lucea), care s-a impus catego
ric. Pe lîngă faptul că nu a 
cunoscut înfrîngerea, garnitura 
bucureșteană a înregistrat sco
ruri maxime (7—0) în 8 din 
cele 11 meciuri susținute ! Pe 
categorii, bilanțul dinamovișți- 
lor este și mai elocvent : din 
totalul celor 77 de partide, ei 
au obținut 74 de victorii, pier- 
zînd doar două (una s-a termi
nat la egalitate). Se poate, 
deci, spune că Dinamo Bucu
rești a fost de departe superi
oară celorlalte formații. Nu 
este. însă, mai puțin adevărat 
că aproape toți dinamoviștii 
bucureșteni fac parte din lotul 
republican și deci au benefi
ciat de o pregătire superioară 
(antrenorul acestuia fiind tot 
Sabin Lucea). Din echipa cam
pioană au făcut parte — la o 
etapă sau alta, unii dintre ei 
la toate — Ioan Domnar, Con
stantin Niculae, Ion Năstâilă, 
Marcel Nuțu, Cornel Roman, 
George Marinescu, Mircea Fră- 
țică, Miiiaiache și Ștefan To
ma, Jozsef Pali, Gheorghe Na- 
che și Iacob Codrea.

Celelalte echipe, exceptind 
pe I.O.B. Balș — care a a- 
vut o comportare submedio
cră de-a lungul întregii com
petiții — au fost de valoare 
apropiată, prilejuind întreceri 
echilibrate, de apreciabil nivel 
tehnic. Dinamo Brașov (antre
nor — Alexandru Vasile) a 
pierdut un singur meci, dar 
nu de puține ori a trecut prin 
emoții, obținînd victorii la li
mită. Dintre dinamoviștii bra
șoveni s-au remarcat Șt. Pop, 
V. Roșu, M. Notopol, C. Got- 
că și C. Știrbu. Este regretabil 
însă — și greu explicabil — că 
nici umil dintre cei citați n-a 
fost apt (?) să lupte în meciul 
derby cu Dinamo București1

Peste așteptări a evoluat 
Nitramonia Făgăraș (antrenor — 
ing. Gheorghe Gujbă). Disțra- 
nînd doar de 2—3 sportivi mai 
cunoscuți, echipa din Făgăraș 
a reușit să urce pe podium, 
clasîndu-se pe locul 3, înain
tea unor formații mult mai 
bine cotate, ca Politehnica Iași, 
Constructorul Miercurea Ciuc, 
Rapid Arad, A.S.A. Tg. Mureș 
și altele. La fiecare etapă ei 
au luptat cu multă ardoare, 
obținînd victorii surprinzătoa
re. Dacă n-ar fi avut neșansa 
ca în ultimele confruntări să 
fie lipsită de unii dintre titu
lari, nu ne-ar fi mirat s-o ve
dem pe Nitramonia situată 
chiar pe locul 2. Dealtfel, cînd 
a luptat cu Dinamo Brașov 
(în penultima etapă), nu l-a

ÎNTRECERILE JUNIORILOR 
LA HOCHEI

din® Pe patinoarul artificial __
Suceava s-au disputat întrecerile 
turului II al campionatului repu
blican al juniorilor I. Rezultate : 
STEAUA : 18—1 cu Cl. sp. șc. Ră
dăuți, 4—4 cu Cl. sp. șc. Galați, 
10—2 cu steagul roșu Brașov ; 
CL. SP ȘC. GALAȚI : li—1 cu 
St. roșu, 13—1 cu Cl. sp. șc. Ră
dăuți ;-------------- ----------- - *
Cl. sp.

STEAGUL ROȘU : 2—2 CU 
șc. Rădăuți.

I. MINDRESCU, coresp./

seria a doua, la Miercurea 
LICEUL M. CIUC : 13—5

• tn 
Ciuc : __ _______
cu Cl. sp. șc. Odorheiu Secuiesc, 
13—2 cu Cl sp. șc. Gheorgheni, 
6—4 cu S C M Ciuc ; S.C. M. 
CIUC : 9—1 cu Cl. sp. șc. Gheor
gheni, 10—i cu Cl. sp. șc. Odor- 
hei ; CL. SP. ȘC. ODORHEIU 
SECUIESC : 6—2 cu Cl. sp. șc.
Gheorgheni.

V. PAȘCANU, coresp.

sin 
CC
3

/n sezonul de toamnâ-iarnă
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM VĂ OFERĂ CELE MĂI PO
TRIVITE FORMULE PENTRU VACANTĂ, PENTRU EFECTUA

REA UNEI CURE BALNEARE EFICACE
In tratarea afecțiunilor aparatului locomotor, o bolilor reumatismale 

degenerative, abarticulare. Inflamatorii ți post-troumatice. Io recoman
darea medicului puteți opta pentru stațiunile: EFORIE NORD. MANGA
LIA, NEPTUN, GOVORA, LACU SARAT, AMARA, PUCIOASA, GEOAGIU- 
BAI, MONEASA, VAȚA-BAl, CALACEA, BAZNA.

l.olaaiile aparatului cardiovascular și ale sistemului nervos central Iși 
găsesc tratamentul in stațiunile: BUZIAȘ, VATRA DORNEI, TUSNAD 
BALVANYOS.

Recomandate pentru tratarea afecțiunilor tubului digestiv șl ale glan
delor anexe, ale rinichilor și căilor urinare, maladiilor hepatoblliare, 
bolilor de nutriție șl metabolism sint stațiunile : CĂLIMANESTI, CA- 
CIULATA, OLĂNEȘTI, SLĂNIC-MOLDOVA, ULCELE, SINGEORZ-BAI.

Iar penru odihnă, toate stațiunile baineoclimatice din țară, din rindul 
cărora să nu omiteți : DURAU, BORȘA, IZVOARELE, SEMENIC, MUN
TELE MIC, ST1NA DE VALE, BORSEC, LACU ROȘU.

Vă stau la dispoziție hoteluri elegone, vile confortabile, unități mo
derne de alimentație publică, nenumărate posibilități de agrementam 
a sejurului : piscine, saune, jocuri mecanice, cinematografe, biblioteci, 
excursii în împrejurimi etc.

In perioada sezonului , de toomnă-îarnâ se acordă însemnate redu
ceri de prețuri la cazare șl masă, precum șl la transportul pe colea 
ferată. Rețineri de locuri șl Informații suolimentare se pot obține prin 
agențiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM din întreaga 
țară.
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mai avut în echipă pe cel mai 
bun judoka, Ion Arsenoiu, și 
nici n-a dispus la categoria 
acestuia de un sportiv de re
zervă. Așa se explică, în bună 
măsură, și faptul că în ultima 
etapă a pierdut în fața echipei 
Olimpia București, aflată_la un 
pas de retrogradare, 
sîrguincioșii elevi ai 
rului Gujbă notăm pe 
nu, Gh. Cențiu, M. 
Codrea și I. Filip.

Așteptam o cu totul altă 
comportare din partea echipei 
I.E.F.S., care a terminat com
petiția în a doua jumătate a 
clasamentului. Printr-o adresă 
oficială, federația de speciali
tate era anunțată, cu cîteva 
luni înainte de începerea Di
viziei, că „secțiile de judo ale 
cluburilor sportive universita
re I.E.F.S., Politehnica și Uni
versitatea București fuzionează, 
urmînd ca activitatea să se 
desfășoare într-o singură sec
ție, sub denumirea de Clubul 
sportiv universitar I.E.F.S.". în 
urma acestei reorganizări, au 
fost transferați la I.E.F.S. nu 
mai puțin de 27 de sportivi 
legitimați, unii dintre ei cu 
categorii superioare de clasifi
care. Cu toate acestea, I.E.F.S. 
s-a zbătut de la o etapă la 
sita, avînd în final doar două 
puncte în plus față de C.S.M. 
Borzești (care a retrogradat !).

In încheierea acestor însem
nări se cuvine să subliniem un • 
aspect îmbucurător : arbitrajele 
au fost mult îmbunătățite față 
de edițiile anterioare. Totuși, 
unii dintre arbitri — promovați 
cu ușurință la conducerea me
ciurilor divizionare — s-au 
„bîlbîit" adesea, au întrerupt 
meciuri cînd nu trebuia sau 
au anulat decizii care nu erau 
de anulat.
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Ieri, în Sala sporturilo

SPECTACOL DEMON 
AL LOTULUI FEMININ >

Mierouri seară, în Sala spor
turilor din Deva, in fața ofici
alităților locale de partid și 
de stat, a unei asistențe record, 
echipa feminină de gimnastică 
a României, medaliată cu ar
gint la recentele campionate 
mondiale de la Strasbourg, a 
prezentat un spectacol demon
strativ. Publioul a aplaudat cu 
deosebită căldură înalta mă
iestrie etalată de două dintre 
vedetele competiției supreme 
de gimnastică. Nadia Comăncci, 
campioană a lumii la bimă și
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REZULTATELE ETAPEI 
RESTANTE IN DIVIZIA 

LA BASCHET (F)
A

Desfășurata ieri, prima „manșa'. . ... o
etopel a 4-a — restanță — a Diviziei 
A la baschet feminin a consemnat 
următoarele rezultate :

P.T.T. — Universitatea Cluj-Napoca 
«2-107 (35-52)

Rapid — Voința Brașov 81-49 
(36-31)

Progresul — Politehnica București 
71-76 (39-37)

Olimpia — Voința București 41—54 
(18—37)

Universitatea Timișoara — Mobila 
Satu Mare 103-63 (50-36)

Crișul - C.S.Ș. Ploiești 78-41 
(42-19).

Azi se dispută returul partidelor. 
Programul din Capitală : sala Fio- 
reasca, do la ora 8,30 : P.T.T. - 
„U" Cluj-Napoca. Rapid — Voința 
Brașov, Progresul - Politehnica, O- 
iimpia — Voința București.
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Foto : Ion MIHĂICĂ

De astăzi, la București
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Baschetbalistul care se pregătește să arunce la coș este..', portarul 
craiovean Lung. F. Grigore și Sabău (adversari) încearcă să-l îm
piedice, iar Rădulescu ți Coman (coechipieri) sint gata să recu
pereze mingea (Moment din antrenamentul de sporturi comple
mentare al lotului reprezentativ).
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I LOTUL REPREZENTATIV INTRĂ ÎN A DOUA 
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ETAPA A PREGĂTIRILOR
• Ieri, Ia Snagov, antrenamente cu caracter fizic și tehnico-tactic 
® Jocul adversarului, studiat din timp, cu atenție • Duminică, se- 

lecțior.abilii vor susține un ultim meci de verificare

Ieri, ziua a treia a pregăti
rilor lotului reprezentativ de 
fotbal în vederea partidei de 
la Valencia, de miercurea vi
itoare. Dimineața, un nou an
trenament cu caracter fizic a 
deschis programul. Au partici
pat toți jucătorii, inclusiv Ion 
Marin, care s-a prezentat luni 
seara la lot. în privința stării 
de sănătate, medicul lotului, 
dr. D. Tomescu, se îngrijește 
de refacerea celor doi „padenți" 
— Romilă, ușoară contuzie și 
Rădulescu, stare gripală. Do- 
brin acuză și el dureri la muș
chii aductori, dar piteșteanul 
a efectuat toate ședințele de 
pregătire prevăzute în pro
gram.

După-amiază, pe terenul de 
la Snagov s-a desfășurat un 
antrenament tehnjco-tactic. 
Antrenorii Constantin Cer-

DIVIZIILOR DE LUPTE
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rilor de lupte in sălile de an
trenament sau in alte încăperi 
improprii, unde nu există loc 
suficient nici pentru cei 70 de 
luptători aflați în întrecere. La 
Constanța, de pildă, ne spunea 
corespondentul nostru Petre 
Enache. concursul de lupte (in 
care evoluau campioni euro
peni și mondiali, de talia lui 
C. Alexandru, I. Păun, L Drai- 
ca etc.) s-a disputat in sala de 
la complexul de antrenament 
Tomis. în timp ce in Sala 
sporturilor avea loc un meci 
de volei de Divizia B (?!)• Cu 
puțină vreme în urmă. Nicoli- 
na Iași a organizat etapa de 
lupte în... holul Sălii sporturi
lor, un rînd de saltele fiind 
amplasat Ia parter (Pc beton!), 
iar celălalt, în condiții asemă
nătoare, la etaj...

Am amintit numai cîteva as
pecte negative semnalate in 
intrecerile Diviziilor de lupte. 
Din păcate, ele sint mai nume
roase. Tocmai de aceea, consi
derăm că federația de specia
litate, cluburile organizatoare, 
au datoria să ia toate măsurile 
pentru ca asemenea situații să 
nu se mai repete, iar luptele 
să-și mențină locul cuvenit în 
rîndul sporturilor practicate în 
România.

năianu și Gheorghe Constantin 
au alcătuit un program variat 
al acestei lecții, desfășurată 
într-un ritm susținut și ‘ efec
tuată cu multă tragere de ini
mă de cei 20 de jucători care 
alcătuiesc lotul. Buna atmos
feră din lot, realizată prin co
legiala primire a noilor selec
ționați (Sabău, Augustin, Ion 
Marin), promite realizarea unei 
trainice unități sufletești atît 
de necesare pentru întrecerea 
cu puternica echipă a Spaniei. 
Am avut din nou o mică do
vadă a colegialității, a spiri
tului de echipă — dacă vreți 
— dovedit de „tricolori" : Ior- 
dănescu s-a interesat de acci
dentarea lui Sătmăreanu, de 
condițiile în care s-a produs 
ea, Ii cerea lui Dudu Geor
gescu — care îl vizitase pe 
coechipierul său — amănunte 
despre starea internaționalului 
dinamovist.
rău de accident, 
era f 
foarte 
risea 
nale.

De 
intră 
lecționații vor veni Ia Bucu
rești, unde vor efectua antre
namente pe stadionul Steaua 
sau Voința. în fiecare zi, pînă 
duminică, este prevăzută des
fășurarea a cite două antrena
mente. în paralel, va începe 
și studierea caracteristicilor de 
joc ale adversarului. Ea va fi 
efectuată, în primul rînd, prin 
prezentarea observațiilor vice
președintelui F.R.F., Ștefan 
Covaci, care a urmărit aseară, 
la Paris, meciul amical Fran
ța — Spania, cit și prin înre
gistrările filmate din partida 
Iugoslavia — Spania, primul 
joc disputat în grupa a 3-a 
din preliminariile campionatu
lui european.

Ultima verificare înaintea 
plecării spre Valencia va avea 
loc duminică, așa cum am mai 
anunțat. între timp, U.E.F.A. 
a comunicat că jocul va fi con
dus de o brigadă de arbitri 
olandezi — avîndu-1 la centru 
pe cunoscutul purtător al ecu
sonului F.I.F.A. Ch. Corver.

„îmi pare foarte 
Sătmăreanu 

în _ formă, ne-ar fi fost 
! util la lot", ne mârtu- 

căpitanul echipei națio-

astăzi, pregătirile lotului 
într-o a doua fază. Șe

LOTO
L3 EK3

NTEA-RAZAȘASCA
ii în final am consemnat nu

mele primilor învingători ai în
trecerilor noii ediții a „Dacia- 
dei“ : Valerlu Grigoraș și Eu
gen Dochîțoiu — clasa a Vl-a, 
la șah ; Vasile Voinea — clasa 
a X-a, la tenis de masă ; echi
pa clasei a Vll-a. la volei, și 
reprezentanții clasei a X-a, la 
handbal.

La Vizantea se pregătesc noi 
campioni ai ..Daciadei"...

-AXX\XX\\\\\\\X\X\XX\\\\\\\X\\\\X\X\X\XXXXX\XX\\XXX'\
___ gi In această săptămînă, g; 

g “corn- g! patinoarul
m entu- g din Capita
fe ne-au 
lai bine 
a succe- 
p tineri
Ele mun-

fAXx\\\\\\xx\\\xx\\x\\xxxx\\\\\xxx\\\\\\\x\\x\xxx\x?.

zut, eon- 
ar orga- 
i de stat

ta careu, 
(colii. Iar 
din Vi

ta asiduu 
) și în- 
[ Cîteva 
ctor, cu 
ediții a 
începe-

tor,

I „23 August" 
din Capitală va fi pus ]a 
dispoziția publicului ast- 

J; fel : astăzi și sîmbătă. 
g: între orele 17—19; dumi- 
g? nîcă. între orele M—12 ■
g; si 17—19.

TOCMAI PROTAGONISTELE SINT IN PIERDERE DE VITEZĂ! 
® Echipe experimentate dau semne de pronunțată inconstanță © Anul trecut frun
tașă, acum codașă @ Antrenorii tineri atacă insistent pozițiile consacrării

In momentul de răgaz, de
terminat de apropiatul joc al 
echipei naționale în Spania, 
facem loc cîtorva constatări, 
observații, opinii (cum vreți 
să le numiți) despre campio
nat. Ajunsă la a 12-a etapă, 
principala întrecere internă ne 
prezintă mai mult motive de 
insatisfacție, de neplăcute sur
prize, decît aspecte pozitive. E- 
diția actuală este caracteriza
tă, mai accentuat decît orica
re dintre precedentele, de o 
modificare, în sens negativ, a 
forțelor ce se înfruntă în ca
drul Diviziei A. Nu este vorba, 
credem noi. numai de acea 
„tradițională" inconstanță a 
formațiilor noastre, ci de o 
stabilizare — mai gravă sau 
mai puțin gravă — la un ni
vel inferior precedentelor 
prestații a multora dintre con
curentele de primul pluton, a 
acelora care, în mod obișnuit, 
aduceau cea mai substanțială 
contribuție de calitate Ia des
fășurarea campionatului. Să 
vedem, deci, cum stau lucru
rile.

Fără să facem din clasament 
un factor absolut al valorii e- 
chipelor, dar avind, totuși, în 
el un punct de sprijin în com
pararea comportării echipelor, 
vom exprima aprecierile noas
tre pornind de la această si
tuație cifrică, obiectivă, re
prezentată de ordinea actua
lă a competitoarelor din cea 
mai importantă întrecere a 
fotbalului nostru. Despre F. C. 
Baia Mare s-a scris foarte 
mult (unii malițioși susțin că 
s-a scris și s-a spus chiar prea 
mult..). Indiferent dacă ea va 
mai înregistra noi înfrîngeri, 
indiferent pe ce loc va termi
na campionatul, un adevăr 
rămîne. Anume că echipa băi- 
măreană a venit in prima di
vizie cu un fotbal nou, mo
dern, dacă-1 raportăm la ceea 
ce joacă majoritatea celorlalte 
formații. Ea a produs o ieșire 
din tipare învechite, a zdrun
cinat cit de cit „tabieturi" 
tactice care se demodau văzînd 
cu ochii. Acesta este meritul 
actualului lider, al antrenoru
lui său, Viorel Mateianu, care 
— în treacăt fie spus — a re
luat cu succes pe meleaguri 
maramureșene o muncă des
fășurată mult mai aproape de 
noi, aici, la București, la Pro
gresul. Dar, ca In atîtea alte 
situații, noul în ceea
întreprindea el în parcul din 
str. dr. Staicovici n-a fost re
ținut, n-a fost sesizat, n-a fost 
apreciat. Ca și acum cînd, în. 
loc să se sublinieze, să se preia,

eventual, ceea ce este util și 
perfecționabil în modul de a 
juca al celor de la F.C. Baia 
Mare, se așteaptă un eșec sau 
altul al acestei formații. Repe
tăm, Mateianu și elevii lui 
vor mai pierde (probabil), pot 

dar 
real- 

fotbalul 
valoric, 

noutatea 
sub o 

ale pre

ce

coborî 
pentru 
mente 
nostru 
ceea ce contează este 
„cazului Baia Mare" 
mulțime de unghiuri 
gătirii unei echipe de perfor
manță. Sigur, fără să întruchi
peze un exemplu perfect, 
vind încă destule scăderi 
slăbiciuni, descoperirea 
a activității îndrăznețe desfă
șurată acolo merită toată aten
ția, solicitudinea și chiar acțiu
nea de asimilare și perfecțio
nare.

Cu formația din Baia Mare 
aproape epuizăm cazurile de 
concurente care — cel puțin 
pînă acum — au avut un 
parcurs de regularitate accep
tabil, adică ceea ce pretinde 
o competiție de durată. In 
rest, cum subliniam la început, 
căderi numeroase, unele de 
lungă durată și cu slabe per
spective de a fi eliminate. Si
tuația cea mai elocventă ne-o 
oferă Politehnica Timișoara. 
Din echipă care a participat 
efectiv la lupta pentru locu
rile fruntașe in trecuta ediție, 
echipa timișoreană a coborît 
pînă la poziția „lanternei ro
șii". Multe cauze — încă nelă
murite, dar pe care sperăm să 
le prezentăm în coloanele 
noastre — au dus la deterio
rarea randamentului unei echi
pe care dispune de jucători 
numeroși și valoroși, în orice 
caz nu de locul 18 în clasa
ment. Altă formație care a 
pierdut considerabil din stabi
litate în randament este Dina
mo București, și ea una din
tre „alergătoarele de prim plu
ton" în multe ediții ale Divi
ziei A. Remanierea de lot pro
dusă la clubul din șos. Ștefan 
cel Mare nu s-a produs fără 
o diminuare a potențialului e- 
chipei. Vedem cum — în mo
mentul cînd ar putea țîșni spre 
fruntea clasamentului — Dina
mo ratează evadarea printr-o 
comportare mediocră. Deși 
mai puțin vizibil din punctul 
de vedere al situației în cla
sament, nici Steaua, nici F. C. 
Argeș, nici Universitatea Cra
iova nu âu menținut ritmul 
primei părți a campionatului 
(primele două) sau nu au rea
lizat ascensiunea așteptată, 
promisă (a treia dintre ele).

și în clasament; 
un om obiectiv, 
interesat ca 

să progreseze

a- 
și 

tîrzie

ACTUALITATI
© ASTĂZI SE REUNEȘTE 

LOTUL DE TINERET. " 
derea partidei oficiale 
lecționata similară a 
care va avea loc la 15 
brie, la Sibiu, — în 
Campionatului european — lo
tul de tineret al țării noastre 
se reunește în cursul acestei 
dimineți la Sibiu. Antrenorii 
Ion Voica și Viorel Kraus au 
convocat următorii jucători : 
Mîndrilă și Lazăr — portari ; 
Andreicuti, A. Ionescu, Con- 
druc, Stancu, Zare și I. Gheor- 
ghe — fundași ; Vamanu, Orac, 
I. Mureșan și Forean — mij
locași; Ântolii, Chitaru, Terheș, 
Biro și Klein — atacanți.

In ve- 
cu se- 
Turciei. 
noiem- 
cadrul

tria — Portugalia din cadrul 
C.E. (grupa a II-a), care se 
disputa, la 15 noiembrie, 
Viena. Ceilalți doi arbitri, 
linie, sînt C. Bârbulescu și 
Igna.

va 
la 
la
I.

Iată, deci, că tocmai grupul e- 
chipelor considerate ca prota
goniste înregistrează oscila
ții — mai lungi sau mai scurte, 
mai grave sau mai puțin gra
ve. De ce să ne mirăm, a- 
tunci, că nivelul general cali
tativ al campionatului nu sa
tisface, că acumulările de 
puncte ale acestor echipe sînt 
inferioare — în acest moment 
— celor din anii precedenți ?

A rămas în sarcina competi
toarelor de mijlocul clasamen
tului sau chiar a promovatelor 
să producă, din cînd în cînd, 
cite o ieșire din anonimat, cite 
o partidă bună, cite un rezul
tat de mare surpriză. Cazul 
cel mai tipic, Gloria Buzău — 
autoarea celor mai izbitoare 
contraziceri ale „calculului 
hîrtiei": victorie netă în fața 
campioanei, victorii la Timi
șoara și Iași. Indiscutabil că — 
sub raportul unei autodepășiri, 
al unei angajări depline in 
competiție — formația buzoia- 
nă a dat mai mult pînă acum 
campionatului decît alte clu
buri cu garnituri experimen
tate și cu palmarese impresio
nante. într-un fel, pare să în
cerce 'sa imite exemplul cole
gei sale întru promovare Chi
mia Rm. Vîlcea. Amintind pe 
puținele echipe merituoase ale 
campionatului, după 11 etape, 
vedem — și nu fără bucurie — 
că acest mic pluton al revela
țiilor ne prezintă numai antre
nori tineri (V. Mateianu, I. 
Ionescu, M. Pigulea). Realita
tea aceasta trebuie fructifica
tă și încurajată de cei în 
drept. Ne-am temut, la un mo
ment dat, de perspectiva situa
ției corpului de tehnicieni. 
Faptele dezmint alarma. Se 
ridică o serie de antrenori 
capabili, inimoși, dornici să-și 
potrivească pasul după cel 
(foarte grăbit) al evoluției 
mondiale a fotbalului. Să-l ci
tăm, aici, și pe FI. Halagian. 
Sprijinirea lor reprezintă o o- 
bligație majoră pentru fede
rația de specialitate. Recentul 
curs de perfecționare consti
tuie o acțiune de mare utili
tate. Dar seria inițiativelor 
pentru „aducerea în față“ a 
noii promoții de tehnicieni 
trebuie să se întindă și în al
te direcții (schimburi de ex
periență cu reputați tehnicieni 
de peste hotare, îmbunătățirea 
surselor de documentare, soli
citarea la loturile reprezenta
tive etc.), astfel ca decalajul 
care risca să se producă, la un 
moment dat, între valoroasa 
promoție ce se apropie de fi
nalul de carieră și succesoa
rea sa să nu mai apară.

Acestea sînt numai cîteva 
dintre „sugestiile" campiona
tului. Așteptăm ca pauza să 
fie utilă — măcar sub rapor
tul reflecțiilor — pentru toate 
concurentele care vor relua 
întrecerea la 19 noiembrie.

Eftimîe IONESCU ’

• BRIGADĂ DE ARBITRI 
ROMANI LA MECIUL AUS
TRIA — PORTUGALIA. După 
cum am mai anunțat, U.E.F.A. 
l-a delegat pe arbitrul Nicolae 
Rainea să conducă meciul Aus-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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tragere_ _ _

BILUNARE 
POSIBILI- 

MARI CÎȘ-

NUMERELE 
TRAGEREA

Craiova, Adrian S. din Bucu
rești.

AGENȚIILE LOTO-PRONO-
SPORT SÎNT LA DISPOZIȚIA 
DUMNEAVOASTRĂ PENTRU
RPOCURAREA BILETEUOR.

NUMAI ASTAZI SE MAI POT 
PROCURA BILETELE LA TRA
GEREA LOTO DE MÎINE 10 NO
IEMBRIE 1978. CARE VA AVEA 
LOC în sala Casei de cultură din 
str. M. Eminescu nr. 69, la 
ora 16.

PARTICIPAȚI < 
MULTE BILETE, 
AVEA ȘANSE 
CÎȘTIG !

CU CIT 
, PENTRU 
SPORITE

MAI
A 

DE

EXTRASE 
PKONOEXPRES 

DIN 8 NOIEMBRIE 1978

LA

TRAGERE

Extragerea 1 : 33 38 36 20 
11 34 ;

ACESTE TRAGERI 
OFERĂ MULTIPLE 
TATI DE A OBȚINE 
TIGURI !

ASTFEL, ULTIMA
LOTO 2 DIN 29 octombrie 1978 
a adus, pe variante jucate 25%, 
cite un cîștig . de 41.965 lei parti- „ 
cipanțUor: Aurel perbecaru din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej (jud. 
Bacău), Alexandru Ciobotaru din

Extragerea a II-a: 31 8 14 
29 45 19.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 725.770 lei.

UITE CARTONAȘUL,
Ascultîr.Gu-1 pe Titi Popescu, 

antrenorul divizionarei B Ol
tul Sf. Gheorghe, care afir
ma cu tărie că jucătorul său 
Bela Antal nu primise un 
cartonaș galben în meciul cu 
Metalul Sighișoara și că, deci, 
nu acumulase cel de-al treilea 
cartonaș galben, membrii Co
misiei de disciplină au căzut 
pe gin duri. Sinceritatea se 
citea pe fața lui Titi Popescu, 
dar Comisia trebuia să țină 
seama 
oficial 
Și în 
foaie 
Mihai ______
scrisese că ară
tase cartonașul galben lui An
tal. Ca atare, acesta ar fi 
trebuit să nu joace duminica 
trecută. Dar ar fi fost un vi
novat fără vină ! Noroc că a 
mai existat timpul necesar 
pentru ca arbitrul să comu
nice F.RF. că, Intr-adevăr,' 
greșise și că nu-i arătase car
tonașul galben lui Antal, ci... 
altui jucător de la Oltul Sf. 
Gheorghe. O neatenție a con
ducătorului jocului, așa cum 
a fost și aceea a lui O. Streng 
din meciul Politehnica lași — 
Steaua, cînd a scris în foaie 
că l-a avertizat pe Sameș, în 
timp cp jucătorul căruia i se 
arătase ar to nașul galben fu
sese Florin Marin. Dar aceste 
greșeli pot avea 
neplăcute și ele sînt inadmi
sibile.

Există o indicație a Cole
giului central al arbitrilor ca 
arbitrii SA CONSEMNEZE 
IMEDIAT ÎN FOAIE numele 
jucătorilor cărora le-au arătat 
cartonașul galben. Dar cei 
mai mul ți conducători de joc 
nu respectă această indicație 
și pe urmă apelează la me
morie. Care, uneori, îi poate

de singurul document 
— foaia ‘ 

această 
arbitrul 

Ivăncescu

de arbitraj.

NU E CARTONAȘUL!
înșela, cum s-a văzut în ca
zurile de mai sus și cum se 
poate întâmpla mai ales în 
meciurile cu multe neregula- 
rități și, deci, cu multe car
tonașe galbene. Uneori însă 
nici nu este vorba de confu
zii, de greșeli involuntare, ci 
de lucruri de-a dreptul IN
CORECTE, de cedări din par
tea arbitrilor la rugămințile 
unor echipe (n.n. : numai ru
găminți ?), de omiterea 
cartonașe 
cerea lor

Punctul pe i\

consecințe

unor 
galbene sau de tre- 
ta '. contul altor ju

cători decît 
care 
mit, 
tia 
deja 

deci,

cel
le-au pri- 
dacă aceș- 
din urmă 
2 cartonașe 
vor fi ne-

au acumulat 
galbena și, 
voiți să stea pe tușă dacă în 
foaie apare și cel de-al trei
lea cartonaș. Asemenea prac
tici sînt intolerabile.

Reven ad 4a cele spuse la 
început, se impune, pe de o 
parte, ca arbitrii să se con
formeze indicațiilor primite și 
să noteze imediat cartonașele 
galbene, du cînd și ' 
își aduc aminte, 
central al 
greu sâ-și 
în această 
parte, LA 
CIURILOR, 
sau -antrenorii _ ____
intereseze la cabina arbitrilor 
de situația cartonașelor gal
bene și să țină evidenta lor. 
Altfel o pățesc ca Progre- 
sul-Vulcan București și A- 
vîntul Reghin.

O ultimă observație : arbi
trii să arate clar — în văzul 
tuturor — cartonașul galben, 
chemîndu.-i aproape de ei pe 
jucătorii în cauză, pentru a 
nu mai exista nici o confuzie.

Jack BERARiU

de cine 
Colegiului 

arbitrilor nu-i este 
impună autoritatea 
direcție. Pe de altă 
TERMINAREA ME- 
delegații echipelor 

trebuie să se



5 FOST STABILIT PROGRAMUL JOCURILOR 
GRUPEI B A C.M. DE HOCHEI

Recent a avut loc la Viena 
Congresul Federației interna
ționale de hochei (I.I.H.F.), 
prilej cu care au fost luate 
unele hotăriri importante re
feritoare la activitatea compe- 
tițională din acest sezon. Prin
tre altele a fost stabilit și pro
gramul jocurilor din cadrul 
grupei B a C.M., care va a-

vea loc anul viitor în martie 
la Galați. în conformitate cu 
programul adoptat de I.I.H.F.» 
selecționata țării noastre va 
intîlni în ordine Norvegia 
(16 martie). Japonia (18 mar
tie), Ungaria (19 martie). Aus
tria (21 martie). Elveția (22 
martie), Olanda (24 martie) și 
R. D. Germană (25 martie).

în Divizia A de hochei

STEAUA, DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
Prolog al etapelor a 15-a și 

a 16-a din cadrul Diviziei A 
de hochei, meciul dintre 
Steaua și Sportul studențesc 
— A.S.E’. a programat aseară

IERI, LA RUGBY
(Urmare din pag. I)

angajament, totuși fair. Nu 
trec 4 minute și Sportul stu
dențesc reduce handicapul. Ra
dulescu reușind dropul. după o 
lovitură indirectă la 40 m : 
6—3. Replica este fulgerătoare: 
cîteva zeci de secunde Și e rin- 
dul lui Mourgulart să-și facă 
„numărul" — sprint irezistibil 
pînă in but. Eseul este trans
format de Pedeutour : 12—3,
dar și bucuria francezilor este 
relativ scurtă ! După un atac 
bun. Costea Hariton — Ștefan 
Ionescu (min. 49), urmează 
(min. 51) o splendidă pătrun
dere în forță a liderului înain
tării bucureștene, Atanasiu, in 
dispozitivul advers, încheiată 
prin încercare de Nicolescu. 
Rădulescu transformă : 12—9.
Sportul studențesc se dezlăn
țuie (min. 55, 62), întoreînd re
zultatul în min. 66, mulțumită 
inspirației ltd Ștefan Ionescu, 
care urmărește și interceptează 
inteligent un balon. Roman 
reușind eseul : 13—12 ! Dar
in min. 72 Chadebech se lan
sează furtunos, pătrunde, pasă 
lui Pedeutour, fentă și din nou 
pasă. Culcă balonul — eseu — 
Vassas, uvertura franceză, nu 
greșește nici de această dată 
transformarea: 18—13. In ulti
mele momente ale partidei. 
Andrei Hariton. cu trei adver
sari ..agățați" de el, reușește 
un ultim eseu : 17—18, atit de 
aproape, totuși, de un succes... 
Arbitrajul lui Cornel Cristă- 
chescu, în notă discordantă cu 
jocul. Unele decizii — de-a 
dreptul bizare !

★
(Agerpres). 
anunțat, la 3 de- 
desfășura la Bucu-

a doua confruntare, încheiată, 
ca și prima, cu o scontată 
victorie a campionilor. Scorul 
final, puțin simetric 
din jocul 
cum nu se 
portul de 
1—2, 6—1). 
jucat bine 
(cînd l-a avut 
poartă), apoi 
4—0 conturile 
s-a „trezit" la 
a terminat în__ ______ e.
cat : Gheorghiu 3, Olenici 3, 
Nistor 2, Hâlăucă, Gherghișan 
și Justinian — Steaua, Nanu, 
Vlad și Bișu — Sportul stu- 
dențesc-A.S.E. A condus 
Enciu. ajutat, la cele două li
nii, de Gh. Mureșean u și 
Dobrescu. (c-a.).

cu cel 
anterior, explică 

poate mai bine ra- 
forțe : 11—3 (4—0, 
Echipa Steaua a 
în prima repriză 

și pe Netedu in 
a crezut că la 
sint încheiate, 

4—2 (min. 35) și 
forță. Au mar-

ȘL

R.

Du.păPARIS, 8 
cum s-a mai 
cembrie se va ,.......___
reștl meciul dintre ’ selecționatele 
de rugby ale României și Fran
ței, contînd pentru campionatul 
european „Cupa F.I.R.A.“. S-a 
stabilit ca această partidă să fie 
arbitrată de irlandezul D. M. Rea.

Actualitatea internațională la popice

LAROMET BUCUREȘTI-IN
• La Chimsee (R.F.G.) a avut

loc zilele trecute ședința Pre
zidiului Federației internațio
nale de popice (F.I.Q.), la care 
a participat și prof. Ladislau 
Szocs, secretarul F.R. Popice, 
președintele comisiei tehnice a 
forului international. Prezidiul 
a luat în discuție organizarea 
Campionatelor europene de ju
niori din 1979 și a Campiona
telor mondiale din 1980 — com
petiție care se va desfășura in 
România. în privința „europe
nelor" de juniori, s-a stabilit 
ca ele să aibă loc în zilele de 
19—26 mai 1979 la Augsburg 
(R.F.G.) ; vor fi acceptați jucă
tori, fete și băieți, născuți in
tre anii 1956—1961, iar ca arbi
tru principal a fost delegat 
Piere Schneider (Franța); tra
gerea la sorți va avea loc la 
10 martie 1979. —------~
tilnirii 
mania 
12 țâri 
acum, 
află și 
după cum se 
foarte bună comportare la ulti
ma ediție a ..europenelor" 
(1977 — Iugoslavia), cîștigind 7 
medalii, dintre care două de 
aur: echipe băieți și indivi
dual, prin Alexandru Tudor.

• Turneul final feminin al 
C.C.E. se va desfășura în zilele 
de 18—19 noiembrie in orașul 
iugoslav Maribor, cu participa-

TURNEUL FINAL AL C.C.E
GIMNAȘTI1 JUNIORI ROMÂNI

Învingători in polonia

__ .cu ocazia în- 
intemaționale R.F. Ger- 
— Austria. Printre cele 
care și-au anunțat, pină 
participarea la C-E. se 
România. Țara noastră, 

știe, a avut o

rea a 6 echipe campioane : La- 
romet București, Medvesceak 
Zagreb, Goldene • Waldorf 
(R.F.G.), Bundesbahn S.V. Vie- 
na, Moravska Slavia Brno (Ce
hoslovacia) și Ferencvaros Bu
dapesta. Ediția trecută a com
petiției continentale a fost cîș- 
tigată de Voința Tg. Mureș.
• La sfînșitul acestei săptă- 

minii va avea loc la Budapesta 
un mare turneu internațional 
de juniori, la care vor partici
pa și doi sportivi români : Ma
riana Buta-Croitoru (Gloria 
București) și Al. Szekely (Pro
gresul Oradea).
• In zilele de 1—3 decem

brie se va organiza la Bratisla
va un seminar internațional al 
arbitrilor, la care vor fi pre- 
zenți și trei arbitri români : 
F. Popescu, A. Stoianovici și I. 
Beke.
• La ultimul concurs de se

lecție a loturilor naționale de 
juniori, care a avut loc pe a- 
rena Rulmentul 
cele mai bune 
obținut : Ildiko 
Tg. M.) 876 p d 
ri). Elena Stan 
856, Maria Czompok (Hidrome
canica Bv.) 850. respectiv Al. 
Naszodi (Aurul Baia Mare) 1800 
pd, I. Hosu (Electromureș Tg. 
M.) 1790 și I. Boariu (Aurul 
Baia Mare) 1779.

La Bydgoszcz, s-a desfășurat 
întilnirea internațională de 
gimnastică între echipele de 
juniori ale Poloniei și Româ
niei, cu exerciții liber alese. La 
capătul unei întreceri de bun 
nivel tehnic, sportivii români 
au terminat învingători atit pe 
echipe, cit șl la individual com
pus. Iată rezultatele tehnice : 
echipe — ROMANIA 261,10. Fe
lonia 258,80; individual compus 
— Gabriel Alexe 53,65, Mariusz 
Wilinski 53,20, loan Stoica 52,40, 
Dumitru Sîrbu 52,15, Grzegorz 
Kosisniak 51,35, Adam Iabutin 
51,10.

LEGE FEDERALĂ IN STĂ. 
PENTRU SPRIJINIREA 

SPORTURILOR OLIMPICE

BOXERI ROMÂNI VICTORIOȘI LA PECS
La Pecs (Ungaria) a luat 

sfirșit turneul de box la care 
au participat pugiliști din 7 
țări. Un frumos succes au ob
ținut boxerii români Petre 
Bornescu (mijlocie) și Mihai 
Niculescu (ușoară), care au 
terminat învingători la cate
goriile respective. în gala fi
nală, Bornescu l-a întrecut la 
puncte pe cehoslovacul Polak, 
iar Niculescu a cîștigat prin

descalificarea lui Harmat (Un
garia). La cat. pană, FI. Țîr- 
comnicu a ocupat locul 2, 
pierzind în finală la Nemeth 
(Ungaria), iar E. Ghiurcă 
(muscă). Ștefan A. Ștefan (se- 
miușoară) și Floricel Ungurea- 
nu (mijlocie mică) s-au situat 
pe locul 3 la categoriile res
pective.

din Brașov, 
rezultate le-au 
Szasz (Voința 
(în două jocu- 

(Rapid Buc.)

WASHINGTON (Agerpres). 
— Camera reprezentanților a 
adoptat la Washington un 
proiect de lege destinat să 
contribuie la o reorganizare 
structurală a sporturilor olim
pice în S.U.A. în ceea ce pri
vește ajutorul federal solicitat 
de organizațiile sportive ame
ricane, la sfîrșitul anului va 
avea loc o nouă reuniune pen
tru a se stabili suma ce va fi 
alocată 
portului.

pentru dezvoltarea

TURNEUL DE TENIS
STOCKHOLM, 8 (Agerpres). — 

în primul tur al probei de du
blu bărbați din cadrai turneului 
internațional de tenis de la Stoc
kholm, cuplul Ilie Năstase (Ro
mânia) — Adriano Panatta (Ita
lia) a învins cu 7—6, 6—4 pere
chea elvețiană Gun-thardt — Och.

Rezultate înregistrate în proba 
de_șimplu (turul I) : Fibak (Po
lonia) — Pearson (S.U.A.) 6—1, 
6—0 ; McEnroe (S.U.A.) — Lars
son (Suedia) 6—1, 6—3 ; Panatta 
(Italia) — stockton (S.U.A.) 3—6,

DE LA STOCKHOLM
7—6 ,7—6; Kodes (Cehoslovacia) — 
Ziringibl (R. F. Germania) 6—3.
6— 2 ; Ashe (S.U.A.) — Svens
son (Suedia) 6—3, 6—2 ; Palm 
(Suedia) — Cox (Anglia) 1—6,
7— 5, 6—1 ; Fleming (S.U.A.) —
Vasselin (Franța) 4—6, 6—0. 6—L

Turneul de handbal de la Debrețin 
ROMÂNIA - POLONIA 21-17

La Debrețin a început un 
turneu internațional de handbal 
masculin, la care ia parte și 
reprezentativa țării noastre. In 
primul ipeci, echipa României a 
învins selecționata Olandei 
(24—17), în timp ce echipa Un
gariei a dispus de cea a Bul
gariei cu 19—10 (9—6), iar for
mațiile Poloniei și Uniunii So
vietice au terminat la egalitate: 
27—27 (16—11).

Aseară, echipa României a 
dispus cu 21—17 (10—8) de
Polonia. Au înscris : Birtalan 
(5), Stingă (5), Bedivan (4), 
Grabovschi (3), Durău (3) și 
Voina. Alte rezultate : Unga
ria — Olanda 28—17 ; Bulga
ria — U.R.S.S. (B) 19—18.

OLIMPIADA DE SAH
BUENOS AIRES, 8 (Ager

pres). Olimpiada de șah a con
tinuat la Buenos Aires cu în- 
tîlnirile din turul 11 al con
cursului masculin, încheiate cu 
următoarele rezultate : Iugo- 
slavia — România 2.5—13 
(Gheorghiu — Liubojev:ci__ re
miză, Matanovici 
1—0, Ivkov ‘ 
Șubă — 
U.R.S.S.
(2), S.U.A.
2.5— 63 (O, 
3—1, Polonia — Spania 1,5—0,5 
(2), Anglia — Danemarca 2—1 
(1), Bulgaria — Argentina (A)
2.5— 03 (1). Elveția — Filipine 
3—1, Cuba — Israel 0,5—0,5 (3), 
R.P. Chineză — Tunisia 1,5— 
0,5 (2).

. :_1 — Ciocâltea
— Ghițescu remiză, 

Parma remiză),
— Suedia 1—1
— R.F. Germania 
Ungaria — Islanda

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x\\w^^
Ți £

PLIMBĂRI 
CU BUSOLĂ

re- 
ra- 

a 
ac- 
sti-

Universității din Seat
tle. El va fi ajutat de 
Ed Temple, antrenor la 
Universitatea Tennes
see, și Dave Rodda, 
antrenor din Los An
geles.

vara trecută, 
dacția sportivă a 
dioulul budapestan 
lansat o originală 
tlune menită să
muleze odihna activă a 
celor care-și petreceau 
vacanțele estivale. A- 
nume, flecare ascultă
tor era invitat să se 
dedice parcurgerii u- 
nel probe de orientare 
turistică, în zona în 
care se afla. Traseele 
șl condițiile de concurs 
erau explicate în amă
nunțime, Ia microfon, 
de către multipla cam
pioană ungară Zsuzsa 
Monspart, deținătoarea 
titlului mondial. După 
cum se știe, orientarea 
turistică nu pretinde 
concurentului decît o 
simplă busolă si simț 
de observație, fiind 
deschisă sportivilor de 
toate vlrstele. inițiativa 
lansată de Radio Buda
pesta s-a bucurat de 
un succes deosebit, 
participanțil ia concurs 
numărîndu-se cu miile.

PRETIOASA BRĂȚARĂ
Un inventiv ceasor

nicar belgian a pus la 
punct un aparat de 
precizie care se pre
zintă sub forma unui 
ceas de 
realitate 
de scor 
destinată 
gistrarea 
unei partide de tenis. 
Micul „cronometru" 
este purtat ca brățară 
de arbitru. Prin apă
sări succesive asupra a 
două butoane sînt puse 
în mișcare cele patru 
cadrane, oonsemnînd 
punctajul pe ghemuri 
și seturi. Așadar, im
posibil de greșit !

mînă, dar în 
este o tabelă 

miniaturală, 
pentru înre- 

rezultatului

DUPĂ IEPURE !.,

TREI ANTRENORI
Un puternic „trio“ de 

antrenori se va ocupa 
de pregătirile echipei 
feminine de atletism a 
S.U.A. pentru Jocurile 
Olimpice de la Mos
cova. tn
ectivului se află Ken 
Foreman, 
vează actualmente _ 
'încă clubul sportiv al

fruntea co-

care acti-
pe

Un meci de fotbal 
disputat intre două e- 
chipe iugoslave din 
campionatul districtual, 
Borac Travnik și Tex- 
tllscik Dervent, a pri
lejuit o întîmplare cu 
totul neobișnuită. In
trat intempestiv pe te
ren, un iepure rătăcit 
a început să alerge în
tre cele două porfi, în 
hazul asistenței. El a 
stimulat ambițiile de 
vină tori nu numai ale 
celor 22 de jucători, ci

și ale arbitrilor și unor 
spectatori, care au 
„sprintat* dezlănțuit 
după micul animal. 
Dar iepurele șugubăț 
s-a dovedit mai rapid 
decît orice extremă șl, 
după mal multe tenta
tive, disperate, a găsit 
în sfirșit o ieșire prin 
gardul terenului, îndrep* 
tîndu-se direct spre pă
durea din împrejurimi, 
de unde venise. Pauza, 
neprevăzută In regula
ment, nu s-a dovedit 
șl binevenită. Căci, la 
reluarea partidei, fot
baliștii celor două e- 
chipe s-au arătat atît 
de obosiți, îneît ritmul 
jocului a scăzut con- 

Ceea ce a 
dovedit că o mai bună 

se

OCWQCH KRUftCtf

Fără cuvinte...
Din „STADION“-Praga

a
Șahiștii români au cîștigat cu 

3—1 meciul din turul anterior 
cu echipa secundă a Argentinei 
(Gheorghiu — Giardelli remiză, 
Ciocâltea — Seidler remiză, 
Ghițescu — Braga 1—9, Șubâ — 
Monier 1—0) și l-au terminat 
la egalitate (2—2) pe cel din 
turul 8 cu formația Bulgariei 
(partida dintre Ciocâltea și Er- 
menkov, întrerupta de două ori, 
s-a încheiat remiză).

în clasament, pe primul loc 
a trecut S.U.A. — 28,5 puncte 
(1), urmată de Ungaria — 28 
p, U.R.S.S. — 26,5 p (3), K.F. 
Germania — 26 p (1), Iugosla
via — 26 p, Suedia și Elveția 
25,5 p (2). Echipa României se 
află într-un pluton de 6 for
mații cu cite 25 p.

Rezultate înregistrate în run
da a 4-a a turneelor finale ale 
competiției feminine : LOCU
RILE 1—8: Bulgaria — Polonia 
1—0 (2), U.R.S.S. — Iugoslavia 
1,5—0,5 (1), Ungaria — R. F. 
Germania 1,5—13» Spania — 
Anglia 2—0 (1), LOCURILE
9—16: România — Suedia 1,5— 
1,5, Olanda — Argentina 1—1 
(1), Franța — S.U.A. 2—1, Aus
tralia — India 2—1.

★
Marele maestru islandez Fridrik 

Olalfsson a fost ales președinte 
al Federațșel Internaționale de 
șah, cu prilejul Congresului a- 
cestui for ținut la Buenos Aires, 
în locul olandezului Dr. Max 
Euwe.

siderabil.

pregătire atletică
Impune, cu sau fără... 
iepure.

IRINA NU VA PATINA 
IN ACEST SEZON !
Din Moscova s-a a- 

nunțat că multipla 
campioană mondială și 
olimpică de patinaj ar
tistic Irina Rodnina nu 
va participa 
sezon ta 
Absența de 
a celebrei 
sovietice se 
faptului că 
tă să devină 
După cum se știe, 
rina Rodnina este că
sătorită cu Aleksandr 
Zalțev, patinatorul ca- 
re-i este de mal bine 
de sase ani partener 
de întrecere.

în acest 
competiții, 
pe gheață 
campioane 
datorează 

ea așteap- 
mamă.

I-

AJAX - BAYERN
MUNCHEN 0-8 1

Cu prilejul retragerii din ac
tivitatea competiționalâ a cele
brului internațional olandez 
Johan Cruyff, la Amsterdam a 
avut loc întilnirea amicală din
tre echipele Ajax Amsterdam 
și Bayern Munchen. Meciul, 
disputat pe stadionul olimpic 
in prezența a peste 65 090 de 
spectatori, s-a încheiat cu sco
rul de 8—0 (2—0) ! in favoarea 
fotbaliștilor vest-germani, au
torii golurilor fiind Breitner 
(3), Rummenige (3) și Miiller 
(2).

Cruyff, care a evoluat m e- 
chipa Ajax, a reproșat fotba
liștilor vest-germani că au lă
sat pe planul secund caracterul 
demonstrativ al întâlnirii, fiind 
preocupați să înscrie cît 
multe goluri !

mai

ALTE REZULTATE
• Aseară, la Bratislava, în 

amical : Cehoslovacia — Italia 
(1—0). Au înscris : Janjșek, Panenka 
și Masny (din 11 m).

• Selecționata olimpică 
Cehoslovaciei a dispus la 
trava de Ruch Chorzotv cu 
(1-1).

O Aflată în turneu în
gentina „Cosmos" New York a 
întîlnit la Cordoba formația lo
cală Belgrano cu care a termi
nat la egalitate : 1—1 (1—0).
• La Mohacs (Ungaria), în 

meci amical dintre selecționa
tele secunde de tineret : Un
garia — K.D. Germană 3—1.

meci
3-0

a 
Os- 
2—1

Ar-

i
TELEX • TELEX • TELEX O TELEX 9 TELEX

ECHIPA CU JOCUL 
CEL MAI CORECT

în urma unui refe
rendum organizat de 
Asociația internațională 
împotriva violenței în 
sport (A.I.C.V.S.), al 
cărei sediu se află la 
Monte Carlo, selecțio
nata de fotbal a Aus
triei a fost desemnată 
drept formația cu jocul 
cel mal corect, dintre 
toate participantele la 
Campionatul mondial 
din Argentina. Un tro
feu special va fi acor
dat federației austriece 
de fotbal, în 
manifestărilor ce 
avea loc anul viitor la 
Ztlrich, cu prilejul ani
versării a 75 de ani de 
la înființarea F.I.F.A.

cadrul 
vor

BASCHET • Reprezentativa 
masculină a U.R.S.S. a evoluat 
la Albuquerque în compania unei 
selecționate locale, pe care a în
vins-o cu 111—81 (56—33). Coșgete
rul formației sovietice a fost pi
votul Vladimir Tkacenko (2,2B m), 
care a înscris 22 de puncte. ■ 
Da Izmir în „Cupa Koraci“ e- 
chipa vest-germană Wolfenbuet- 
tel a învins cu 80—79 (37—43) for
mația locală Karsiyaka și s-a ca
lificat pentru turul următor. In 
meci retur pentru aceeași compe
tiție : B.C. Barcelona — Sumbrest 
113—102 ............ .........
spanioli 
rul 2.

(60—51). Baschetbaliștii 
s-au calificat pentru țu-

Green- 
încetat
81 de

Intr-un spital din 
wlch (Connecticut) a 
din viață. In vîrstă da 
ani, fostul campion mondial 
de box la categoria grea, a- 
mericanul Gene Tunney.

Ș .--------- - . Ș
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CICLISM a Cursa de șase zile 
de la Mtlnchen a fost cîștlgată

de cuplul Patrie Sercu (Belgia) 
— Gregor Braun (R.F.G.).

HOCHEI • In meci amical, la 
Helsinki, selecționata Finlandei 
a întrecut cu 7—2 (3—0. 
4—2) formația Poloniei.

PATINAJ • In concursul 
la Kolomna (în apropiere 
Moscova), Vladimir Birin a

0—0,

de 
de 

________ ,, «pil_____ ter
minat învingător în două probe : 
500 m — 41,25 șl 3 000 m —
4:24,18. In întrecerea feminină s-a 
evidențiat deva Irina Kovrova, 
cronometrată tn proba de 500 m 
cu timpul de 42.32.

RUGBY a Reprezentativa Noii 
Zeelande a jucat la Belfast cu o 
selecționată locală tn fața căreia 
a cîștigat cu 23—3 (7—0).

TENIS • In turul 1 al turneu
lui de la Hong Kong : Rosewall 

* " * ~ ' Mot-
Sashi Menon 6—2, 6—3 ; 

6—1 :

— Edmondson 6—1, 6—3 ; 
tram 
Pfister — Kachel 6—4, 
Teltscher — McNamara 6—1, 6—1; 
Docherty — Jarret 6—4, 1—6, 7—5; 
Alexander — Carter 6—1, 6—1.

TENIS DE MASA a La Cha
teau roux în „Cupa ligii europe
ne*, selecționata Cehoslovaciei a 
întrecut cu 5—2 formația Fran
ței
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