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Start în ediția a lll-a a „Topului Sportul**

ELEVII Dl LA „REPUBLICA",
Cil MAI... SPRINTENI PARTICIPANT!

Comentarii elogioase la adresa echipei noastre

The Observer: „PUBLICUL A FĂCUT CUNOȘTINȚĂ 
CU 0 NOUĂ MARE FORȚĂ IN RUODYUL MONDIAL I“
9 Primul turneu românesc în Țara Galilor a fost o reușită deplină * Tricolorii — 
fără complexe ! # „Am cîștigat jocuri dar și prieteni noi" • B.B.C a retransmis 

duminică meciul pe micile ecrane I # Lo tul se înapoiază miercuri in Capitală Sare Constantin Mihalache, ocupantul locului I in concursul bă
ieților.... Foto : Dragoș NEAGU

Puternicul nostru înaintat 
Marin Ionescu, autorul unui e- 
scu de antologie... In dreapta, 

Corneliu Scarlat

A început campionatul de hochei

FAVORITELE - 33 DE GOLURI 
ÎN TREI MECIURI!

Pe patinoarele artificiale aco
perite din București, Galați șl 
Miercurea Ciuc a început, ieri, 
cel de-al 53-lea campionat na
țional de hochei pe gheață. Pri
mele jocuri s-au desfășurat în 
nota de superioritate a echi
pelor favorite, care au obținut 
— fără să se întrebuințeze prea 
mult — victorii confortabile. 
Iată scurte relatări de la cele 
trei partide.

DINAMO BUCUREȘTI - 
UNIREA SF. GHEORGHE 

7-0 (2-0, 2-0, 3-0)

Meciul inaugural al campio
nilor a constituit, de fapt, un 
bun... antrenament cu public, 
bucureștenii dominîndu-și ad
versarii mult mai co
pios decît o arată 
scorul final. însă, prea 
siguri de o victorie 
care — pînă la urmă 
— s-a și conturat, ei 
au căzut în „capca
na" jocului individu
al, preferind șarjele 
singulare unui ho
chei colectiv și efica
ce. Dar, campionatul 
este abia la început 
și nu se pot da ver
dicte după aceste pri
me 60 de minute, în 
care Dinamo, fără să 
strălucească, mai ales 
la capitdlul viteză, 
a etalat cunoscutele-i 
virtuți tehnice.

Fundașul dinamo- 
vist Doru Moroșan 
intr-una din nu
meroasele (și... in
dividualele) sale 
incursiuni ofensive
Foto : V. BAGEAC

CARDIFF, 8 (prin telefon). 
Rezultatul de 12—13 este, de
sigur, mult comentat. Am 
vrea să revenim acum asupra 
manierei în care tricolorii au 
obținut acest atit de strins 
rezultat. Nu se poate spune că 
ei nu au avut emoții. însăși 
prezența pe un asemenea sta
dion, în fața unui asemenea 
public, te copleșește. Dar rug- 
byștii români nu s-au arătat 
nici un moment complexați de 
faima și valoarea celebrilor 
adversari. Ei au jucat de par
că erau obișnuiți de cînd lu
mea să intilnească una din 
marile forțe rugbystice și încă 
la ea acasă ! Acesta este un 
mare, un remarcabil succes, 
pentru care întreaga echipă și 
antrenorii Valerin Irimescn și 
Adrian Mateescu merită sin
cere felicitări.

Desigur, frumosul bilanț cu 
care se încheie cel mai impor
tant turnep din istoria sportu
lui nostru cu balonul oval_ a 
fost posibil prin acumulările 
lente făcute de generații în
tregi de sportivi, care au ser
vit cu lăudabil devotament 
rugbyul românesc. Ceea ce a 
dus la marele pas de acum I

Vorbind despre turneu, nu 
putem omite marea contribuție 
a profesorului universitar Glyn 
Maddocks, un statornic prie-

Au marcat : Herghelegiu (2), 
Pisăm, Solyom, Axinte, Pană 
și Toke-

A arbitrat Șt. Enciu, ajutat 
la cele două linii de FL Gu- 
bernn șl M. Presneanu. (C. AN
TONESCU).

DUNĂREA GALAȚI - 
STEAUA BUCUREȘTI 
i-ii (o-2, o-a, 1-1)

Cu excepția primelor 15 ml- 
- nute, cînd gălățenii au jucat 

de la egal la egal cu multiplii 
campioni, în rest partida a fost 
la discreția steliștilor. Ei au 
construit atacuri numeroase și 
frumoase, dar misiunea le-a 

(Continuare in pag. a 4-a)

ten al rugbyului, al sportului 
românesc, în prezentarea echi
pei noastre publicului britanic. 

Tricolorii — care se întorc 
acasă miercuri, la aeroportul 
Otopeni (avionul de Londra 
aterizează la ora 19,25) — au 
vizionat duminică filmul ma
relui joc din ajun, retransmis 
de televiziunea britanică, 
B.B.C.-U1 a luat apoi, în di
rect, un interviu lui Viorel 
Morarn. Luni, vicepreședintele 
F.R.R. s-a întîlnit cu repre
zentanți ai lui Wales Rugby 
Union, iar după-amiază întreg 
lotul s-a deplasat la Bath pen
tru a urmări meciul de ju
niori. Mîine (n.r. azi) de dimi-

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Pentru jocul de duminică, de Ia Moscova 

COMPONENȚII LOTULUI REPREZENTATIV DE FOTBAL 
S-AU REUNIT IERI LA BUCUREȘTI■

Fotografia... tradiționali făcutd la puține momente după re
unirea tricolorilor

Luni, ora 12... La sediul 
F.R.F. s-au prezentat compo
nenței lotului reprezentativ 
pentru meciul amical de du
minică, de la Moscova, cu pu
ternica selecționată a Uniunii 
Sovietice. Au răspuns la 
apelul antrenorului principal 
ai lotului, C. Cernăianu, urmă
torii jucători : Cristian I. Bnen 
(portari), Tilihoi, Ștefănescu,

După Balcaniada de tenis de masă

SUCCESUL Dl LA ATENĂ DOVEDEȘTI CĂ SÎNTEM PI UN DRUM BUN
Ieri, la întoarcerea lotului 

nostru de tenis de masă de la 
Jocurile Balcanice, am rugat 
pe cei doi antrenori care au 
condus pregătirile, Paneth 
Farkaș și Emil Prokopecz, să 
ne dea amănunte despre des
fășurarea competiției și să co
menteze succesul obținut de 
sportivii noștri. Am aflat că, 
în drum spre titlul balcanic, 
Zsolt Bohm a trecut de Pe- 
tridis (Grecia) cu 3—0, apoi a 
învins tot cu 3—0 pe Anton 
Stipancici (Iugoslavia), cam
pion mondial în proba de du
blu masculin de la Phenian. 
In semifinală a cîștigat greu 
la Șerban Doboși (3—2), scor 
cu care l-a învins în finală și

Ediția a IlI-a a „Topului 
Sportul" la săritura în lungi
me, acțiune sportivă de masă 
desfășurată sub însemnele „Da- 
ciadei", a debutat duminică di
mineață, în Capitală, pe unul 
din terenurile Complexului 
sportiv „23 August", sub aus
picii dintre cele mai încuraja
toare : o prezență masivă de 
elevi, cei mai mulți reprezen
tanți ai Liceului industrial 
metalurgic „Republica", nume
roși oficiali și excelenta orga
nizare a Consiliului pentru E- 
ducație Fizică și Sport al Sec
torului 3, cu sprijinul conduce
rii Școlii sportive „Viitorul", a 
catedrei de atletism a acesteia. 
Vremea a fost bună pentru ac
tivități sportive in aer liber.

„Topul" a scos în relief ca
racterul de masă al atletismu

Foto : Vasile BAGEAC
Sameș, Păltinișan. Muntean a 
(Sp. studențesc), Koller (fun
dași). Boloni, Bălăci, Stoica, 
Niccdae (mijlocași). M. Râdu- 
canu, Cîrțu, Cămătaru, FL 
Grigore, Crișan (atacanți). 
Dinu, care a evoluat ieri la 
Cluj-Napoca, cu Dinamo, în 
meciul de campionat, urmează 
să se prezinte astăzi la Bucu
rești. Toți selecționații rfnt 

pe Kalinici (Iugoslavia). Z. 
Bohm a jucat intr-o continuă 
ofensivă, a preluat corect și 
fulgerător orice serviciu cu 
efect, ceea ce a constituit o 
mare surpriză pentru adversa
rii săi cel mai puternici, iugo
slavii.

în ceea ce o privește pe Eva 
Ferenczi, aflată și ea la pri
mul titlu balcanic, ordinea 
victoriilor el a fost : 3—0 cu 
Staleva (Bulgaria), 3—0 cu 
Skrivanou (Grecia), 3—2 cu 
puternica jucătoare iugoslavă 
Palatinus și 3—1 în finala cu 
Maria Alexandru.

Eva a dovedit o mare pu
tere de luptă, a jucat în fie
care meci mai bine, a lovit 

lui în cadrul Liceului „Repu
blica" (dovadă — participarea 
cu nu mai puțin de patru cla
se !), dar cu posibilități de îm
bunătățire a unor rezultate, 
primele înregistrate în acest 
nou an de învățămînt nefiind 
suficient de concludente. Un 
singur elev a sărit peste 5 
metri — Ion Mihai, dar în cla
samentul oficial al „Topului 
Sportul" a fost punctat, pe lo
cul L Constantin Mihalache, 
cu 4,72 m, a cărui clasă a IX-a 
E2 a realizat media cea mal 
bună dintre toate colectivele 
participante : 4,16 m.

Primul clasat, C. Mihalache, 
s-a anunțat a fi cel mai—

Ti beri u STAMA

(Continuare în pag. 2-3)

apți de antrenamente și jocuri, 
numai Sameș acuză o întin
dere. Urmează ca medicul lo
tului, dr. Dumitru Tomescu, 
să se pronunțe asupra situa
ției fundașului central de la 
Steaua, după examenele și 
probele pe care le va efectua 
in cursul zilei de astăzi.

Conducerea tehnică a lotului 
este asigurată de C. Cernăianu. 
antrenor principal, și Gh. Con
stantin, antrenor secund. Co
laborează cu colectivul tehnic 
antrenorul federal V. Siăncu- 
lescu. Programul de pregătire 
a început încă de la primele 
ore ale reunirii. După orele 
de odihnă de la amiază, lotul 
a vizionat pe micul ecran re
priza a doua a meciului „U* 
Cluj-Napoca — Dinamo; pri
lej de observații, de comenta
rii, o mică lecție, pe viu, des
pre fotbal. Toate acestea se 
petreceau la Complexul spor
tiv studențesc Tei, acolo unde 
și-a stabilit cartierul general 
grupul tricolorilor. împreună 
cu „internaționalii cei mari* 
se află șl cei din formația de 
tineret, ocazie de pregătiri co
mune, de declanșarea unor 
constructive ambiții și emu
lații.

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3) 

eficace și pe rever și cu for- 
handul, dînd întreaga măsură 
a posibilităților sale actuale 
în partida cu Palatinus, care 
a durat 65 de minute ! Cei doi 
antrenori au fost de comun a- 
cord că principalii adversari 
la Atena au fost jucătorii și 
jucătoarele din Iugoslavia, la 
care s-au adăugat formațiile 
masculine și feminine ale Bul
gariei și jucătorii greci, toți 
în vizibil progres.

„La băieți — spunea antre
norul emerit Paneth — o mare 
satisfacție ne-a adus echipa,

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)



» 3-1 Lfi POPICE

DRUM LARO SPRE AFIRMARE
Vasul aluneca ușor pe Du

nărea învolburată de adierea 
Viatului, Omul de lingă mine 
era cufundat în lectura unei 
reviste de șah și doar din ctad 
In cînd îșî ațintea ochii, de un 
albastru marin, spre un pîlc de 
Sălcii aplecate pe_ste ape. Abia 
în apropiere de 
trat în vorbă.

— E frumos 
•rice anotimp...

— Se pare că 
hui este la fel 
mi-am dat cu părerea.

— Două pasiuni de timp 
her : șahul și turismul, natu
ra cu poezia ei. Le-ara îndră
git de cînd eram copil.

Omul se numește Noel Las- 
xlo si este de profesie maistru 
Xa Sulina. A venit aici cu ciți- 
va ani în urmă, de la Dro- 
beta Tr. Severin, și s-a legat 
de Deltă „ered că pentru tot
deauna" — cum ne spunea. 
Unul din motive — oriei t ar 
părea de curios — este șahul.

11 vizităm la clubul de șah 
•1 asociației sportive „Răsări
tul", ți-1 ascultăm vorbindu-ne 
eu voce scăzută, pentru 
deranja pe cei 15—20 
meni aplecați atenți 
meselor de joc.

— Cînd am venit aici 
nici un fel de activitate șa- 
Mstă.
•port 
Kind it 
fc-un 
latre

Acesta 
vreo zece 
tatr-un cerc de șah. Foarte 
repede, insă, numărul lor a

Sulina am ta
pe Dunăre.

pentru dv. 
de frumos

in

?a-

li-

a nu-i 
de oa- 
asupra

nu era

Dar iubitori ai acestui 
se găseau destui. Ne-am 

să
cerc 
noi.

ne constituim in
și să ne întrecem 
in mod organizat... 

a fost începutul: 
entuziaști constituiți

noastre 
sezonul 
sîmbătă 
intilnire 

selec-

crescut, cercul a devenit un 
„cenaclu de șah“. apoi o secție 
in cadrul asociației sportive 
„Răsăritul". „în circuitul spor
tiv al județului ne-a înscris 
marea competiție 
„Daciada". Acesteia, 
rilor ei, îi datorăm și noi afir
marea". Prin grija 
locale, șahiștilor atrași de Noel 
Laszlo spre o activitate organi
zată le-a fost pus la dispoziție 
Un. spațiu adecvat, dotat cu tot 
ceea ce este necesar.

Consultăm riguroasa evidență 
s celor înscriși, a competițiilor 
care 
nu 
om. 
tuit 
na", 
bri.

națională 
întrece -

organelor

Reprezentativele țării 
de popice au început 
internațional, susținind 
și duminică o dublă 
amicală cu puternicele
ționate ale Ungariei. Partidele, 
desfășurate pe arena Voința 
din Capitală, au fost deosebit 
de disputate și de bun nivel 
tehnic. La fete, victoria a re
venit, în ambele jocuri, român
celor — 2529—2505 pd și 2161— 
2388 p d —, care au 
echipă omogenă, iar 
victorioși au fost in 
sîmbătă oaspeții — 
P d — și in cel de 
popicarii noștri — 
p d.

Din echipa feminină s-au 
evidențiat Elena Andreescu — 
449 p d, Ana’ Petrescu — 432 
p d, Silvia Raieiu — 434 p d — 
în prima partidă, Elena Pană 
— 448 p d și Elisabeta Albert

format o 
la băieți 
meciul de 
5386—5331 
duminică 
5334—5282

— 425 p d — in jocul al doilea. 
De menționat că, în ambele 
partide, dubla campioană mon
dială, Zsuzsa Kristyân, din 
sextetul ungar, a pierdut în 
meciurile directe : 417—432 cu 
Ana Petrescu și 405—448 cu 
Elena Pană. Din formația oas
pete s-au remarcat, în ambele 
zile de concurs, Megyesi (423— 
425), Szakăl (423—397) și Al- 
măsi (433—391).

Formația masculină a țării 
noastre a pierdut întilnirea de 
sîmbătă datorită slabei evolu
ții a lui Al. Naszodi (schimbat 
în timpul meciului) și I. Băiaș 
(851). Sub posibilități a jucat 
și I. Tismănar (879), dar în jo
cul de duminică el a fost mai 
aproape 
tribuind 
doborîte 
riei.

de valoarea lui, con-
— cu cele 898 popice
— la obținerea victo-

T. RĂBȘAN

DINAMO BUCUREȘTI 
TITLU DE CAMPIOÂN

Campionatul național de oină, 
ediția 1979, șl-a derulat ultimele 
secvențe pe stadionul Municipal 
din Tîrgoviște. Cele 10 finaliste 
au furnizat jocuri de bună fac
tură tehnică. Confirmînd așteptă
rile, valoroasele formații Dinamo 
București, Universitatea București 
șl C.P. București s-au detașat în 
principale favorite, datorită unui 
superior bagaj de cunoștințe teh
nice și tactice, care le-a permis 
să construiască faze deosebit de 
frumoase, atit la „prindere", cit 
și la „bătaia" mingii.

Dinamo București, care a in
trat in posesia titlului, a cîștigat . 9 part(de ^ținute. Di-

(antrenați de maeștrii 
Al. Ciobanu șl Gh. 

fost net superiori, de
clar pe studențl cu 

— pe tipografi cu 19—12. 
învingătorii au în mijlocașul cen
tru N. Păsărică un inspirat rea
lizator, I. Minac șl Fi. Dincă

toate cele 
namoviștil 
sportului 
Vlase) au 
pășindu-i 
18—4, iar

s-au ținut și nu putem să 
admirăm munca acestui 
De curtad, a fost consti- 
aici Clubul de șah „Delta- 
cu peste o sută de mem- 
cu secții de inițiere și de 

performanță, cu peste 50 de 
sportivi legitimați. Cîț despre 
activitatea competițională. no
tăm din calendarul etapei care 
urmează : campionatul clubu
lui, pentru începători și avan
sați ; turneul open „Căluțul de 
mare"; Cupa femina1 Cupa 
Eliberării 1 Cupa Unirii... ți e- 
numerarea ar putea continua. 
Marea surpriză pe care ne-a o- 
ferit-o, însă, Noel Laszlo a 
fost primul număr al... revistei 
de șah „Deltana", editată de 
clubul cu același nume. O răs
foim. Reportaje, articole de 

. specialitate, informații și... 
poezii închinate șahului. Aces
tea dfn urmă, pentru că redac
torul principal al revistei, cel 
care a vitalizat activitatea șa
hiști că la Sulina. este si poet.

Viorel TONCEANU

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
RAPID A RĂMAS IN PRIMA GRUPA A 

LA ATLETISMROMÂNIEI"
„CUPEI

START ÎN EDIȚIA A IlI-a 
A „TOPULUI SPORTUL"
(Urmare din pag. 1) ea

■printen săritor dintre toți co
legii săi. Chiar de la prima 
Încercare, el a fost măsurat eu 
4,62 metri, rezultat pe care nu 
l-a mai depășit nimeni. Antre
norii care au asistat la „Top" 
eonsideră că Mihalache ar fi 
putut obține o săritură mult 
mai bună dacă aterizarea sa 
nu s-ar fi făcut ușor pe spate, 
ceea ce a determinat diminua
rea lungimii. Ambițios, la a 
doua încercare, el s-a corectat, 
hnbunătățindu-și cu 12 centi
metri primul rezultat. Sigur, 
Bici 4,72 m nu este ceea ce 
se cheamă o performanță la 
15 ani, Insă, oricum, acest elev, 
absolvent al Școlii generale 
nr. 21 din București, atestă ca
lități reale pentru sport și o 
preocupare deosebită față de 
probele atletice In raport cu 

# colegii săi. Ii plac, cum ne-a 
mărturisit, nu numai săriturile, 
ci și alergările pe distanțe me
dii Rămine de văzut cum se 
va realiza el ca sportiv, acum, 
Intr-un liceu, cu posibilitatea 
ca în timpul liber să activeze 
|i intr-un club sportiv, Metalul- 

Iată și primele 10 rezultate 
ale clasei a IX-a E2 : 1. C. 
Mihalache 4,72 m„ 2. L. Ghiță 
4,40 m., 3. I. Nicolae 4,36 m., 
4. I. Olteanu 4,20 m. (din prima 
Încercare), 5- C. Vanghele 4,20 
m (din a doua Încercare), 6. 
V. Busuioc 4,10 m (I), 5. II. 
Rizea 4,10 m (II), 9—10. Oct. 
Vasile și P. Platon 3,80 m (II).

In concursul fetelor, cea meii 
bună clasă a fost Ml, cu o me
die a primelor 10 săritoare de 
3,28 m. Disputa pentru întâie
tate a fost mult mai strinsă,

In raport cu cea a băieților, 
•ngajindu-Ie in special pe Mi
haela Trandafir și Eugenia 
Bazomitu. Ultima a sărit din 
prima încercare 3,40 metri, lă- 
sind impresia că nu va avea 
contracandidată la locul I, Mi
haela sărind inițial numai 3,20 
o. In a doua încercare insă, 
Mihaela a fost înregistrată cu 
O săritură de 3,83 m, cu trei 
centimetri mai mult decît Eu
genia. Ocupanta locului I este 
absolventă a Școlii generale nr, 
41 din București.

Primele 10 rezultate ale cla
sei a IX-a Ml : 1. Mihaela 
Trandafir 3,83 m., 2 Eugenia 
Bazomitu 3,80 m., 3—4. Aurelia 
Dobrin și Ștefana Ichira 3,30 m„ 
5—6 Ioana Barbu și Mariana 
Mireț 3,20 m., 7. Mariana Pena 
S,20 m (II), 8. Georgeta Grigo- 
re 3,00 m (I). 9—10. Elena Ni- 
colescu și Lenuța Păduraru 
3,00 m (II).

O primă remarcă, acum la i- 
naugurarea „Topului" : rezul
tatele nu suit pe măsura dez
voltării somatice a elevilor, a 
pasiunii lor pentru probele a- 
tietice și îndeosebi pentru să
ritura in lungime, probă cu o 
recunoscută atractivitate. Una 
din cauze — în marea majori
tate a școlilor generale nu 
există preocupare pentru atle
tism, pentru amenajarea unor 
sectoare de sărituri. In Secto
rul 3 al Capitalei, de pildă, 
NICI O ȘCOALA GENERALA 
nu posedă o asemenea amena
jare ! Ceea ce. desigur, este în 
total dezacord cu obligația a- 
Sigurării pregătirii fizice ele
mentare a copiilor, formării 
unor bune deprinderi de miș
care...

Sezonul de pistă s-a încheiat 
odată cu desfășurarea, la Pitești, 
a meciurilor de baraj pentru 
„Cupa României". Frigul pătrun
zător $1 apropierea vacanței au 
transformat concursul intr-o în
trecere de uzură, cu foarte multe 
rezultate submediocre.

In barajul pentru grupa „A", 
Rapid (ultima clasată la ediția 
din acest an a primului eșalon) 
șl echipele județelor Brașov ți 
Iași (ciștigătoarele celor două 
grupe „B") s-au aflat la egali
tate doar... înainte de începerea 
meciului. Cu o formație cuprin- 
zlnd mal multe valori, cu o mo
bilizare deosebită și o mal bună 
acoperire a probelor, rapidlștii 
s-au impus de la început, obțl- 
nînd ta final o victorie netă, 
care le asigură răminerea ta pri
ma grupă valorică a competiției 
pe echipe. Clasament general: 1. 
Rapid 331 p (băieți 134, fete 197), 
2. Brașov 203 p (131+72), 3. Iași 
191 p (142+49). Rezultate tehni
ce : FEMININ : 100 m : Doina 
Budirincă (R) 11,7 ; 200 m : Bu- 
dirincă 24,0 ; 400 m : Doina Bă- 
descu (R) 54,9 ; 100 mg : Mihaela 
Dumitrescu (R) 13,7 ; înălțime : 
Virginia Ioan (R) 1,72 m ; lun
gime : Vali lonescu (R) 5,74 m; 
greutate : Mihaela Dumitrescu 
11,14 m (!) ; suliță : Maria Bucur 
(I) 43,02 m : MASCULIN : 100 m: 
Valentin nie (R) 11,0 ; 400 m ;
Ion strole (R) 49,9 ; 800 m :
Gheorghe Vișinescu (R) 1:56,0 ; 
1 500 m : Viorel Dragomir (R) 
3:55,3 ; 5 000 m : Moise Hatoș (R) 
14:37,6 ; 110 mg : Marcel Bogdan 
(B) 15,1 ; 400 mg : Dragomir 56,2; 
lungime : ștefan Lăzărescu (R) 
7,28 m ; înălțime : Livlu Maftel 
(I) 2,15 m ; triplusalt : Dan Si-
mlon (R) 15,02 m ; prăjină : Con-

DEBUT IN CURSELE 
DE CICLOCROS

stantin Halichias 
greutate : Zoțtan 
13,13 m ; disc : ' 
suliță 
54,84 ; UUCAll l ' 
lluc (I) 51.56 m.
In barajul pentru calificarea ta 

grupa B, la care au participat 
cinci echipe (Covasna, Combina
ta București, Mureș, Prahova și 
Vrancea), primele două ’----- '
care aduceau calificarea, 
ocupate de formațiile 
Prahova (165 p) și 
(125 p), detașate, la rîndul lor, 
net de restul competitoarelor. Ci- 
teva rezultate: FEMININ: 100 m: 
Gabriela Coteț (V) 12,7 ; 1 500 m: 
Tunde Dombi (C) 4:41,9 ; Antoa- 
neta Iacob (Buc.) 4:49,5; înălțime: 
Maria Datu (M) "1,66 m ; lungi
me : Coteț 5,40 m ; MASCULIN: 
100 m ; Mihai Căpățînă (V) 11,0 ;
1 560 m : C ..............................—
3:57,5 ; 5 000 m 
ria (P) 14:36,5
du (P) 14:36,5 . 
greutate : Gabriel 
13,62 m ; disc 
(Buc.) 42.18 
Negoiță (P)

(B) 4,40 . m ;
Hegheduș (B) 

Hegheduș 43,62 ; 
Constantin Alupel (B) 

ciocan : Gheorghe Cova-

CLASAMENTELE
ILOR NAȚIONALE A

HANDBAL
Sfîrșitul săptcminii trecute o 

mor cot de noi întreceri în cele 
mportante competiții interne 
handbalului, după consumarea 
nora clasamentele se prezintă astfel :

DIVIZI- 
LA

fost 
moi 
ele 
co-

locuri, 
au fost 

județelor 
Covasna

Gheorghe Neamțu (P) 
~ Gheorghe Zaha- 

Constantin Ari- 
Neamțu 14:30,5 ; 

Vasile (Buc.) 
Dumitru Ciocan 

m ; suliță : Dumitru 
69.02 m.

A
VL M.

DOUA ETAPA A

a fost 
sezonul 
printr-o 

de clubul

CAMPIONATUL MASCULIN 
DIVIZIA A

1. STEAUA 12 11 1 0 285-228 23
2. H.C. Minaur 12 11 0 1 299-219 22
3. Dinamo Buc. 12 8 1 3 270-215 17
4. „Poli" Timiș. 12 7 3 2 239-230 17
5. Știința Bc. 12 7 2 3 250-203 16
4. „U- Cj.-Nap. 12 3 2 7 222-249 8
7. Dinamo Bv. 12 2 3 7 228-246 7
8. C.S.M. Borz. 12 2 1 9 223-282 5
9. Gloria Arad 12 1 3 8 213-246 5

IC, Independența 12 0 0 12 192-303 0
CAMPIONATUL 

DIVIZIA
FEMININ, 
A

1. ȘTIINȚA Bc. 7 7 0 0 129- 78 14
2. Constr. B. M. 7 4 2 1 81- 84 10
3. Univ, Timiș. 7 4 0 3 93- 82 8
4. Mureșul Tg. M. 7 4 0 3 115-115 8
5. Hidrotehnica 7 3 0 4 85- 88 6
6. Rulmentul Bv. 7 3 0 4 98-104 6
7. TEROM lași 7 2 1 4 100-109 5
8. Univ. Cj. Nap. 7 2 1 4 89-107 5
9. Confecția Buc. 7 1 2 4 86- 91 4

10. Progresul 7 1 2 4 62- 80 4

DIVIZIEI A DE JUDO

Duminică dimineață 
inaugurat in Capitală 
curselor de ciclocros 
competiție organizată 
sportiv Voința, la baza Metalul 
din șos. Pantelimon. Un traseu 
greu, deosebit de accidentat, șl 
un timp friguros, cu vint in rafa
le, au constituit obstacole di.fi- 
cile pentru concurențl. Din pro
gramul concursului, au plăcut, 
ta special, disputele juniorilor 
mici și ale seniorilor. La juniori 
mici, C. Petcu (Olimpia) l-a În
trecut pe V. Mitrache (C.S.S. 1) 
pe linia de sosire, cu mal puțin 
de jumătate de roată. învingăto
rul a suferit la Încheierea turu
lui doi o defecțiune mecanică, a 
pierdut bineînțeles teren cu re
medierea, după care—a început 
cursa de urmărire, Încheiată cu 
victoria sa la... potou. La seniori 
a condus timp de trei ture I. Pa- 
raschiv (Olimpia), după care, 
presat puternic din urmă, a fost 
nevoit să cedeze poziția de lider 
hi! T. Drăgan (Olimpia). CLASA
MENTE. începători (2 ture 
4 km) : " ~ — ' '
16:13, 1.
16:2S, 3. .____ ,.
juniori mici, 6 km : 
39:02, 2......................
Oprescu 
mari, I 
(Steaua) 
(C.S.S.l) 
Ința 
11 km : 
L Paraschlv 39:00, 
(Steaua) 40:51, 4.
(Steaua) 42:30, 5.
(Steaua) 43:55.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Sîmbătă și duminică au avut 
loc partidele celei de a doua e- 
tape a Diviziei A de judo. Iată 
eîteva amănunte relatate de co
respondenții ziarului nostru.

BRAȘOV. Dinamo din localitate 
a dominat triunghiularul din 
care au mai făcut parte AS.A. 
Tg. Mureș și A. S. Carpați Mir- 
șa. Atit in fața uneia cit șl a ce
leilalte, Dinamo a obținut victo
ria cu scorul de 6—1. Dinamo- 
vlștii brașoveni N. Drăgălău 
(superușoară), S. Topliceanu (u- 
șoară), O. Dușa (semimijlocie), 
C. Got că (mijlocie), D. Radu (se
migrea) și C. Știrbu (grea) au 
Ieșit învingători in toate meciu
rile susținute. Meciul dintre Car
pați și a.S.a. s-a Încheiat ne- 
decis, la egalitate de victorii in
dividuale (3—3), dar Carpați ciș- 
tigă Întilnirea pe echipe fiind 
superioară la punctajul tehnic : 
23—20 (C. GRUIA).

MIERCUREA CIUC. Dinamo 
București, deși a concurat in fa
ța uneia dintre cele mal puternice 
echipe, Constructorul, in sala a- 
cesteia din urmă, s-a impus cu 
un rezultat concludent : 5—1.
Dar, trebuie subliniat că la toa
te cele 7 categorii Întâlnirile au

LA ZI, IN ACTIVITATEA INTERNA Șl INTERNAȚIONALA 
A BASCHETULUI

fost aprig disputate și de un a- 
preciabil nivel tehnic Campionul 
balcanic, I. Pali (Constructorul) 
șl medaliatul cu bronz la C.E. 
din acest an, M. Toma (Dinamo) 
au susținut un meci cum arare
ori poate fi văzut în competiția 
divizionară, încheiat la egalitate. 
Formația dinamovlstă a cîștigat 

doua partidă, 7—0 cu 
Pitești. La rîndu-i, Con

structorul M. Ciuc a dispus și ea 
net (6—0) de C.S.M. De notat că 
echipa piteșteană se află la a 
4-a Infringere consecutivă I (V.4-a înfrîngere 
PAȘCANU)

ARAD. După 
cător în prima 
a reușit să obțină prima victorie, 
dispunînd de Olimpia București 
cu 4—3. Firește, în confruntarea 
cu Nitramonia Făgăraș nu putea 
emite pretenții, gazdele fiind ne
voite să cedeze intîletatea (1—4). 
Ultimul meci al triunghiularului 
de la Arad a opus pe Nitramo
nia și Olimpia. Formația făgără- 
șană a învins fără dificultate : 
8—2. (N. STRAJAN)

Triunghiularul studențesc Poli. 
Iași — I.E.F.S. — „U« Cluj-Na
poca a fost amînat pentru 18 
noiembrie.

startul nesatlsfă- 
etapă, Rapid Arad

1. O. Mitran (Voința) 
I. Alexandru (Voința) 

A. Ganea (Voința) 17:22 ; 
rfii, - : 1. C. Petcu
V. Mitrache 20:02, 3. S. 
(Olimpia) 22:00 ; juniori 
km : " ‘ ------

26:55. _ __ ______
. 27:35. 3. D. Nicolae (Vo- 
Plolești)1. r

1. A. Androne
2. A. Tudor.

,„) 27:56 ; seniori,
T. Drăgan M :50, 2.

" ", Radu
Bonclu 

Cr. lonescu

3. V. 
C. 1

SA FIE DOAR TIMPUL DE VINA?
Nu știm dacă vremea, mai pu

țin favorabilă (vint puternic, frig 
pătrunzător), sau unele „aspecte" 
(deloc plăcute) înregistrate in ul
timul timp pe cîmpul de curse 
(șl rămase nesancționate sau 
„sancționate" cu jumătăți de mă
sură) au făcut ca duminică dimi
neața numărul celor prezenți 
hipodromul din Ploiești să 
mai mic ca de obicei. Trecînd 
alergări, trebuie să arătăm 
unele din ele (cele cîștlgate

pe 
fie 
la 
că 

_ — — ,----- —— de
Recurs, Epilog Honorica, Palicar 
șl Silistraru) au reușit să „în
călzească" într-o oarecare măsu
ră pe cei prezenți. ’lecurs, Pali
car și Honorica, afl'.ți într-o for
mă de zile mari, și-au învins 
net adversarii (ult’ma a făcut o 
adevărată recoltă de premii anul 
acesta), Epilog, minat cu multă 
exactitate de A. Brailovschl, s-a 
desprins cu autoritate în finalul 
'robei» iar Silis j-aru, „păstrat"

ta primul hit al „Premiului Scor- 
nicești" (cam așa se „obișnuieș
te"), și l-a adjudecat, ce-i drept 
destul de greu, pe cel de-al doi
lea, invingînd de foarte puțin pe 
Bavarl.
Cursa 
1:38,5, 
dinea 
(M.
Vareg, _
ordinea 14, event 46, ordinea tri
plă 130. Cursa a l-a : 1. verset 
(S. Onache) rec. 1:33,1, X Ra- 
blna, Simplu 1,60, ordinea 13, e- 
vent 6, triplu ciștigător S64. 
Cursa a 4-a : 1. Recurs (I. Oană) 
rec. 1:27,5, x Samanta. Simplu 
2,50, ordinea 39, event 10. Cursa 
a 5-a : 1. Ienupăr (N. Boitan) 
rec. 1:31,0, 2. Halogena, 3. Rubi- 
dlu. Simplu 3, ordinea 27, event 
24, ordinea triplă 2.211. Cursa a 
*-a : 1. Epilog (A. Brailovschl) 
rec. 1:28,4, 2. Izmir, 3. Lazăr.

REZULTATE TEHNICE : 
1 : 1. Iubit (I. Florea) rec. 
2. Holban. Simplu 2,50, or- 
15. Cursa a 2-a î 1. Siracuz 
Ștefănescu) rec. 1:33,3, 2.

3. Diagrama. Simplu 15,

Simplu 2, ordinea 12, event 9, 
triplu cîștigător 472, ordinea tri
plă 457. Cursa a 7-a : 1. Silistra
ru (Ir. Nicolae) rec. 1:28,1, X Ba- 
vari. Simplu 33, ordinea închisă, 
event 138. 
rica (D.
Bastia, 3. 
dlnea 13, 
plă 1.184.
(N. — ’
3.

Cursa a 8-a : 1. Hono- 
Toduță) rec. 1:27,8, 2.
Ostil, Simplu 2,50, or- 
event 150, ordinea tri- 

Cursa a "
, Nicolae) rec. 
Friu. Simplu 

event S3, triplu 
ordinea triplă 638.
1. zmerit (G. Popescu) rec. 
1:37,8, 2. Sablnica. Simplu 13, or
dinea 29, event 64. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 25.620 lei 
și a fost 
3 tichete, 
12 810 Iei 
xoriu).

9-a : 1. Palicar 
1:25,5, 2. Jug, 
6, ordinea 30, 
eiștlgător 4.293, 
Cursa a 10-a : 

Popescu)

cîștigat (50 la sută) de 
cu două combinații, a 

fiecare (Rezultat provi-

Gh. ALEXANDRESCU

• ECHIPA FEMININA UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA a 
avut o evoluție bună ta turneele 
Întreprinse in Ungaria șl Ceho
slovacia. La Szekszard, ,.U“ a 
cucerit locul I, inreglstrind ur
mătoarele rezultate (în ordinea 
clasamentului) : 85—69 cu Epi- 
thk Szekesfehervar (participantă 
la „Cupa Liliana Ronchetti"), 
50—49 cu Dosza Szekszard, 45—67 
eu Lokomotiv Bratislava. 88—50 
cu Bacska Topola șl 77—52 cu 
Chlrana Stara Tura. La Bmo : 
85—62 cu PHVS Pecs, 83—69 CU 
Lech Poznan, 72—89 cu Kralovo- 
polska Brno. Clasament : 1. Kra- 
Iovopoiska. 2, Universitatea, 3. 
Lech, 4. PKVS. Cele mai bune 
jucătoare (cluje'nce) ta cele două 
turnee : Măndlca Clubăncan,
Gheorghița Bolovan, Floarea 
Anca, Mariana Merca și Adriana 
Mangu.
• „CUPA IAȘULUI", competi

ție devenită tradițională, a fost 
cucerită de echipa masculină Po
litehnica Iași (93—78 cu C.S.U. 
Brașov, 100—80 cu C.S.U. Galați, 
108—92 cu Polltehnica-C.S.Ș. 3 
București), Pe locurile următoare: 
2. C.S.U. Brașov. 3. Politehnica 
-C.S.ș. X 4. C.S.U. Galați. Au

primit distincții speciale : Boiș- 
teanu (coșgeter) și Mihăilescu 
(cel mal tehnic jucător), ambii 
din echipa gazdă. (Dumitru 
DIACONESCU — coresp.).
• REZULTATE DIN DIVIZIA

B, DE TINERET : masculin :
Steaua Electrica Flenl — C.S.S. 
Tg. Jiu 158—94 (72—41), Comerțul 
Lie. „Bolyal" Tg. Mureș — Știin
ța Petroșani 74—50 (36—31), Știin
ța Ploiești — Academia militară 
84—62 (37—36), Automatica Bucu
rești — Voința Timișoara 87—58 
(49—30), Carpațl București — 
Gloria Dej 64—44 (25—23), A.S.A. 
Bacău — Urbis București 107—94 
(47—47), Chimia Craiova — C.S.S. 
Lumina Botoșani 133—68 (6J—32) ; 
feminin : Confecția Călărași — 
Confecția Iași 76—68 (36—38), Clu
bul școlar de baschet București 
— P.T.T. 86—64 (43—22), C.F.R.
Craiova — C.S.ș. Lumina Boto
șani 63—61 (29—30), Metalul Salon- 
ta — Sănătatea Ploiești 57—71 
(29—35), comerțul Lie. „Bolyai" 
Tg. Mureș — Precizia Săcele 
111—45 (42—24). Corespondenți :
C. Albu, I. Tomescu, Fr. Darvasi, 
I. Cornea, O. Guțu, N. Ștefan, 
I. Iancu, V. Popovici, N. Con- 
stantinescu, I. Timuc.

ION IONESCU (ST. ROȘU BRASOV) - CAMPION 
DE REGULARITATE Șl REZISTENȚĂ LA MOTOCICLISM
Participanții la campionatul re

publican de regularitate și rezis
tență rezervat motoretelor „Mo- 
bra“ au- parcurs, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, ultimii 700 km, 
impărțiți in trei etape, cu plecă
rile și sosirile în orașul Rm. Vil- 
eea. Raliul motoretelor „Mobra" 
s-a Încheiat cu victoria brașovea
nului Ion lonescu (antrenor — 
Traian Moașa), care a totalizat 
ta clasamentul individual 2.399 
puncte, fiind urmat de Iulian Ni- 
eulescu (IIRUC Buc.) ți Marin 
Tabacu (I.O.B. Balș). O frumoasă 
surpriză au produs-o motocicllș- 
ttl de la I.O.B. BaJș (I. Ghlnea, 
M. Tabacu, V. Bîrsan și L Cos-

ma), care, dornici de afirmare, 
s-au situat înaintea multor echi
paje mai experimentate, ocupînd 
primul loc in clasament, ii ur
mează, in ordine, echipajele 
I.T.A. Tg. Jiu și IIRUC Bucu
rești.

In ultima zi a campionatului 
s-a desfășurat, pe un circuit ales 
in centrul orașului Rm. Vîlcea, 
un concurs . de viteză, organizat 
de C.J.E.F.S. Vîlcea pentru pose
sorii de " ■
mul Ioc 
Văduva 
cea).

motorete „Mobra". Prl- 
1-a ocupat tinărul Aurel 
(Met. I.U.C.F. Rm. VO-

Pavel GIORNOIU coresp.
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CÂȘTIGURILE TI
EXPRES DIN 3

Categoria 1 : 1 
autoturism „Dac: 
2 : 3 variantSr®’ 
tegoria 3 : 11.25 
gorla 4 : 66,75 a 
5 t 133,50 a 235 
4.982,75 a 40 lei : i 
a 200 lei ; cat eg 
40 let

REPORT CATE 
lei.

Autoturismul „ 
la categoria 1 a 
pantulul ALEXA 
din Slobozia.



EXPERIENȚA ȘI-A SPUS CUVÎNTUL
„U“ CLUJ-NAPOCA - DINAMO 0-1 (0-1)

ANTRENAMENTELE ECHIPEI DE TINERET
b obți- 
te din 
prezen-
I cam- 
Intru a
I 30 de 
I secția 
Lncește 
I lungul 
I Dina- 
I forma- 
|tu, ai. 
încă, I. 
I. Fun-
I Păsă-
u.
kreșteni 
minorul
Andro- 

|e echi- 
hetalur- 
hpioana 
L șl, în 
I Bucu- 
năra și 
L. con-

Săl-

I
I
I
I
I
I
I

Jucătorii din București și 
cei din provincie, componenți 
ai lotului B. s-au reunit, ieri, 
la sediul federației, de unde 
au plecat la Pitești, unde au 
făcut joncțiunea cu cei de la 
F. C, Argeș, pentru începerea 
preparativelor in vederea par
tidei România (B) — U.R.S.S. 
(B), care se va desfășura du
minică pe stadionul „1 Mai" 
din Pitești (fotbaliștii de la 
„U“ Cluj-Napoca vor veni azi, 
direct la Pitești).

După cum se știe, lotul B 
(pregătit de antrenorii C. Dră- 
gușin și FI. Halagian) are în 
componența sa următorii jucă- 

Moraru și Ursacbe (por- 
Nadu, Stancu, 

Bărbulescu,
(fundași),

• Joi, on meci amical atractiv cu formația braziliană Vitoria Santos

rr.portat 
bciefi-

sigură 
id însă 
oinlștii 
puncte 

n-se la

I
I

F ’• Di*
Unlver- I
3. C.P. 
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tori : 
tari).
Agiu, 
reșan 
lovănescu, Cimpeanu ÎI (mij
locași), Doru Nicolae, Ma
rinescu, Carabageac și Batadiu 
(înaintași). S-a renunțat pen
tru această acțiune la Sabău, 
care a suferit o entorsă, dumi
nică, in meciul de la Iași, și 
la Radu II — fractură de cla
viculă în meciul cu A.E.K., ți 
M. Zamfir, de mai mult timp 
indisponibil.

în programul de pregătire, 
lotul B va susține o in
teresantă partidă de verificare 
cu echipa braziliană Vitoria 
Santos.

Cîrstea, 
I. Mu- 
Ticleanu,

Ieri, Ia ora prinzului, s-a 
reunit și lotul reprezentativ de 
tineret (antrenor — Robert 
Cosmoc), aflat în preajma a 
două importante examene in
ternaționale : duminică, 14 oc
tombrie, joc cu reprezentativa 
U.R.S.S. (amical, pe Stadionul 
Republicii, ora 11) ți returul 
cu echipa similară a Ungariei 
(miercuri. 17 octombrie, pe Sta
dionul Republicii, ora 15) din 
preliminariile campionatului 
european de tineret. Iată pe

18 selecționabili : Boldici 
Nițu — portari, Negrilă, 

Bumbescu, Iovan, 
fundași j 

Bozeșan, Suclu,

cei 
și 
Ungureanu.
Solomon II, Gall 
Geolgău,

Klein, Șunda — mijlocași ; M. 
Marian, Ad. lonescu, Terheș, 
Tureu, Irimescu — atacanți. 
După cum se poate observa, 
lotul înmănunchează pe cei 
mai talentați jucători din tină- 
ra generație, 
virstă fiind de 
trei luni.

în programul 
figurează, zilnic, 
duble (fizic-tehnic-tactic). 
joc-școală (astăzi, cu 
echipei Steaua) ți un 
meci internațional (joi, 
dionul Republicii, ora 
compania formației braziliene 
Vitoria Santos.

media lui de
20 de ani și

de pregătire 
antrenamente 

un 
juniorii 
atractiv 
pe Sta- 
15) in

Stadion Municipal ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — 3C 000. 
A marcat : VRlNCEANU (min. 37). Șuturi la poartă : 11-13 (pe poartă 6-6) 
Comoro : 3—2.

„U" : Bukossi 6 - Porațchi 6 (min. 45 Anca 
reșan 5 — Mânu 5, L. Mibai 7, Suclu 5 (min 
Batacliu 6, Cimpeanu U 5.

DINAMO : Ștefan 7 — Cheron 7, Sătmăreanu
Dinu 7+, Lucuță 4 — Augustin 4, Mvlțescu 7
Ț dinar 4, Dudu Georgescu 8, Vrînceanu 4.

A arbitrat : I. Igna 0 ; la Unle : 1. Buciumon (ambii din Tlmîșooro) si C. 
Szilaghi (Baia Mare).

Cartonașe galbene : SATMAREANU M șl CUSTOV.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0-0).

4).
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Moș 6, Ciocon 6, I. Mu- 
Răduțo 6) — Dobrotă 6,

H « .
(mia. 85 Apostol),

(min. 19 I. Moldovan 7),
Custov 6 —

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin te- 
leton)

Peste 30 000 de spectatori șl 
mulți alții, rămași In afara sta
dionului. au intuit că „șepcile 
roșii” joacă un mecl-chele in 
compania dinamoviștllor. Această 
miză deosebită” și-a pus ampren
ta pe jocul clujenilor, care n-au 
rezistat tensiunii și au cedat fi
nalmente in fața unei echipe mal 
experimentate, care a jucat eco
nomic și a beneficiat de aportul 
unul Dudu Georgescu. In zi foar
te bună, prezent pe tot terenul. 
Clujenii au luat un start foarte 
rapid, au Încercat să-și „supu
nă” partenerul de întrecere, dar 
acest forcing a durat doar zece 
minute șl s-a încheiat cu o fru
moasă situație de gol ratată de 
L. Mihai, care a reluat slab, de 
la cîțiva metri, o „bombă” a lui 
Mânu (la o lovitură liberă), per- 
mițlndu-l lui Sătmăreanu II să 
degajeze de pe linia porții. După 
aceste zece minute clujene, Dina
mo Iși acordează metronomul șl 
reușește să echilibreze jocul, 
punctînd pc contraatac, așa cum o 
va face, dealtfel, pînă la termi
narea meciului. Golul victoriei, 
anunțat in min. 35 de o mare o- 
cazie ratată de Mul țes cu, la o 
centrare a lui Tălnar, va fi rea
lizat In min. 37, cind D. Georgescu, 
sprintează pe partea dreaptă, 
centrează în forță, prin fața apă
rării surprinse a gazdelor, și 
VRlNCEANU înscrie. Clujenii 
acuză din plin acest gol. angre- 
nlndu-se tot mal mult lntr-un 
joc confuz, cu o linie de mijloc 
Inexistentă șl cu un atac în care 
unele demaraje ale lui Dobrotă 
sînt irosite, mai ales că BatacNu 
șl Cimpeanu n (nerefăcuțl) joacă 
mult sub cota lor valorică.

După pauză, în chiar prunul 
minut, Tălnar e la un pas de 
2—0. Studenții încearcă să forțe
ze, dar jocul nu se leagă, astfel 
că totul se reduce la unele în
cercări ’ pe cont propriu ale lui 
Ciocan, " "
de Încredere 
trai 
ale sextetului din față. Gazdele 
au.

ceea ce sugerează lipsa 
■' a fundașului cen- 

în capacitățile combinative

totuși, două minute bune 
(min 73—75), cînd Batacliu șu- 
tează foarte puternic, iar Cim
peanu II reia frumos cu capu). 
Această ultimă zvîcnire. neîr.cu- 
nunată, permite bucureștenilor 
să regleze din nou tempoul jocu
lui și să rateze două mari ocazii 
de majorare a scorului în min. 
82 și 87, prin același Dudu Geor
gescu, care, după marele efort 
depus pe tot terenul, a avut re
sursele necesare pentru a re
deveni vîrt de atac.

O victorie meritată, realizată 
de o echipă care și-a dozat bine 
(dar poate prea mult) eforturile,

loan CHIRILĂ

COMPONENȚII LOTULUI S-AU REUNIT LA BUCUREȘTI
ferea generațiilor. Sper ca atit 
mai vechii selecționați cit ți 
“oii intrați în lotul reprezenta
tiv să corespundă încrederii". 
Bălăci, fericit că a revenit în- 
tr-o bună formă în lotul re
prezentativ, ne-a spus ; „Sînt 
sigur că vom face un meci 
bun. Noi, cei de la Craiova, 
venim cu un moral ridicat pe 
care il vom transmite întregu
lui lot".

De astăzi, pregătirile intră 
in ritm înalt. Zilnic var avea 
loc duble antrenamente. în 
program figurează și două 
jocuri-școală. Acestea sînt pri
mele vești slin tabăra tricolo
rilor. Să vă mai comunicăm 
partida de duminică, de 
Moscova, va începe la ora 
(ora 16 — București) și va 
transmisă integral la radio 
televiziune.

(Urmare din pag. D

Componenții lotului actual sînt 
prezenți, pentru Început, In 
cîteva fraze, de antrenorul 
principal a] lotului, C. Cemă- 
ianu : „Noul lot este o rezul
tantă a , concluziilor expediției 
mexicane, coroborate eu cele 
oferite de campionat, de creș-
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Ecourile rezultatului surpriză 
de la Pitești se vor stinge trep
tat, treptat. Nu același lucru 
trebuie să se Inlîmple șl cu ma
rile carențe, atît de ordin tehnic, 
cit și tactic manifestate de jucă
torii argeșeni In partida de du
minică. Luate global, aceste de
ficiențe constituie un semnal de 
alarmă, care trebuie să fie auzit 
șl mai cu seamă înțeles de 
antrenorii piteșteni și de elevii 
lor. După meci s-a invocat ma
rea risipă de energie făcută 
miercuri in partida cu A.E.K., 
oboseala acumulată de această 
deplasare, care au condus la o 
evidentă lipsă de prospețime a 
majorității jucătorilor. Dar cu 
deficiențele de ordin tehnic șl 
tactic cum rămîne 7 Pasele (DE 
PE LOC) la adversar, preluările 
(DE PE LOC) greșite, șutul lui 
lovănescu (APROAPE... DE PE
LOC) la executarea penalty-ului

— am amintit doar cîteva dintre 
ele — ce scuză mai au 1 Incăpă- 
țlnarea (sau lipsa de lucidita
te 7) de a centra la Infinit șl la 
întlmplare Intr-un careu aglome
rat șl dominat de detenta lui 
Bădin șl plasamentul fără cusur 
al lui Cavai, ce scuză mai are 7 
Un lucru este clar : de mult 
n-am mai văzut atîta dezordine 
bl Jocul echipei campioană. In 
care ți Dobrin s-a „raliat” notei 
generale.

In aceste condiții, considerăm 
de maximă urgență luarea unor 
măsuri de înlăturare 
grabnică a acestor 
pentru ca F. C. Argeș
— cit mal repede — 
prestației din jocul cu 
Ia Pitești, avlndu-se 
ți dificilele partide din 
Nottingham Forest.

Adrian VASILESCU

cit mal 
deficiente, 
să revină 
la nivelul 
A.E.K de 
în vedere 
C.C.E, cu

| DRUMUL SPRE VALOARE AL LUI F.C.M. GALAȚI

I
I

Pronosticurile, In legătură eu meciul de la Bacău, indicau, liră 
rezerve, o victorie lejeră a gazdelor. Iar cind echipa oaspete a In
trat In teren și fără atacul său de bază (R. Dan — Florea — Orac), 
toată lumea se pregătea sufletește să asiste la un „festival băcăuan”. 
Toată lumea, mal puțin jucătorii gălățenl. Și ce a urmat, se știe. 
Reamintim că numai două minute l-au mai despărțit pe aceștia de 
o surprinzătoare victorie, care nu putea fi pusă, totuși, pe seama 
întîmplării. Șl aceasta* pentru că echipa antrenată de C. Teațcl ți 
C. Ardcleanu a jucat, realmente, bine, )a Bacău (pe alocuri, în prima 
repriză și foarte bine), practiclnd un fotbal aerisit, modem orientat 
tactic și viguros. Rezultat, fără îndoială, al unei bune pregătiri, ca 
ți al unei atitudini de subordonare mai conștientă a jucătorilor față 
de rigorile performanței. Comparind evoluția de la Bacău a forma- 

_țlei F.C.M. Galați cu prestațiile sale anterioare, ciștigul de calitate 
M>are ca destul de evident. Mal mult chiar, se poate afirma că echipa 
gălățeană, în căutarea unui drum nou, este pe cale să-și definească 
o personalitate colectivă, care să-1 asigure o permanență în primul 
eșalon divizionar. Ceea ce ar fi nu numai In Interesul Iubitorilor 
fotbalului din orașul de la Dunăre, ci șl al fotbalului nostru în ge
neral.

Mihoi IONESCU

că
la
18 
fi 
Și

CLASAMENTUL DUPĂ PARTIDA DE 
IERI

1. STEAUA 10 6 2 2 20-10 14
2. Univ. Craiova 10 6 2 2 18- S 14
3. Dinamo 10 4 4 2 13- l 12
4. F.C. Baia Mare 10 6 0 4 19-14 12
5. S.C. Bacău 10 4 4 2 12-11 12
4. ,,Poli“ Tim. 10 5 1 4 19-14 11
7. Chimia Rm. V. 10 5 1 4 12-10 11
8. Politehnica Iași 10 5 1 4 13-11 11
9. A.S.A. Tg. M. 10 5 1 4 14-14 11

10. Jiul 10 5 1 4 7- 8 11
11. C.S. Tîrgoviște 10 3 4 3 12- 9 10
12. ,,U“ Cluj-Nap. 10 5 0 5 10-10 10
13. Sportul stud. 10 4 1 5 8 8 9
14. F.C. Scornicești 10 4 1 5 14-19 9
15. F.C. Argeș 10 3 2 5 10-14 8
18. F.C.M. Galați 10 3 2 5 12-18 8
17. Gloria Buzău 10 2 0 8 5-18 4
18. Olimpia S. M. 10 0 3 7 6-21 3

REZULTATELE ETAPEI A Vll-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Ceahlăul Piatra Neamț — Șire
tul Bucecea 2—0 (1—0), Cetatea 
Tg. Neamț — Laminorul Roman 
3—1 (2—0), Avintul Frasin — Cris
talul Dorohol 4—0 (1—0), Danu
biana Roman — Cimentul Bicaz 
3—1 (0—0), Doma Vatra Dome!
---- .Metalul Botoșani 5—0 (2—0), 
Celuloza Piatra Neamț — - ~ - 
Cîmpulung Moldovenesc 
(0—0), Foresta Fălticeni — Meta
lul Rădăuți 2—0 (1—0), Zimbru)
Suceava — I.M. piatra Neamț 
3—2 (1-1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a VH-a : 1. FORESTA 
FĂLTICENI 10 p (15—5), 2. A-
vlntul Frasin 9 p (13—4), 3. Ceah
lăul P. Neamț 9 p (12—5).., 
ultimele : 14. I.M. P. Neamț 
»—13), 15. Danubiana Roman 
(»—16), 16. Metalul Botoșani 
(0—16).
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1300" de 
nit particl- 
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Acțiunea formării intensive 
șl a promovării (după merit) 
rapide, pe scara calificării 
arbitrajului, a unul grup de 
foști jucători, de curlnd tre- 
cuțl pe tușe, n-a trezit (de 
ce să n-o spunem 7) unanime 
aprobări. Mulți zlmbeau a 
neîncredere cînd ea s-a de
clanșat, sub forma unul curs 
complet și complex, la Bra
șov. Și, iată, zilele au trecut 
șl marea majoritate a „in
tensivilor” au ajuns pînă In 
loturile superioare de arbitri, 
cele de Diviziile A și B.

Actualul campionat a și În
registrat delegarea, la centru, 
a unora dintre el și despre a- 
ceste reapariții — In costu
mul negru al „judecătorilor 
jocului", al celor ce îmbrăcau, 
nu cu mult timp în urmă, tri
courile. de diverse culori, ale 
cluburilor — vrem să ne ocu
păm, pe scurt, în cele ce ur
mează. Au primit rolul im
portant de a conduce la cen
tru partide de prima divizie 
următorii absolvenți 
„cursului intensiv” 
șov : M. Adam, 
M. Ivăncescu, V. 
Mustățea ; alături 
doi foști jucători, 
puseră arbitrajul 
te, M. Salomir șl

al 
“ de la Bra- 
A. Deleanu, 
lanul, A. 
de ei, altl 
care înce- 

mai înain- 
D. Ologea-

LA ÎNĂLȚIME
nu, au fost și ei delegați, ca 
principali conducători al unor 
meciuri din prima divizie. Nu 
numai notele pe care acești 
foarte tineri „cavaleri al flu
ierului” le-au primit de la 
observatorii federali șl de la 
cronicarii respectivelor Intîl- 
nlri (în mare majoritate no
tații bune sau foarte bune), 
ci și aprecierile generale, ale 
spectatorilor șl ale celor arbi
trați, au dovedit că apariția 
acestui grup de ex-jucătorl 
In rolul de „cavaleri al flu
ierului” e binevenită șl utilă 
fotbalului nostru. El vine nu 
numai cu autoritatea celor ce 
evoluau, cu puțin timp in 
urmă, in primul campionat al 
țării dar, am adăuga ndi, ți 
cu deplina cunoaștere a stă
rii de spirit a Jucătorului, 
deci cu o capacitate In plus 
de judecare a fazei șl de a- 
Jungere la decizia cca mal 
justă.

Să sperăm că tlnărul grup 
nu va ’ ‘
nu va 
că va 
parte.
adresa
BUS...

dezminți startul. că 
compromite acțluneă, 
prilejul, pe mal de- 
observatfi pozitive la 
sa. Ca cele de mai

EF. I.

SERLă A D-a
Adj ud — Petrolul 
" “ Rulmentul

C.S.M. Borzeștl — Partizanul Ba
cău 1—0 (0-0), C.F.R. Pașcani
— Minerul Comănești 2—0 (2—0), 
Constructorul Vaslui — DEMAR 
Mărășeștl 3—1 (1—1), Letea Ba
cău — Relonul Săvineștl Roznov 
3—2 (2—2), Nlcollna iași — Tex
tila Buhușl 1—0 (1—0), Construc
torul Iași — Hușana Huși 2—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 11 p (12—4), X Nico- 
Mna lași 10 p (15—8) * ’
Bacău 10 p (14—8), 4. 
torul Vaslui 10 p (11—11)... 
ultimele : 15. A.S.A. lași 2
(5—15), 16. Hușana Huși 2
(3—15).

Luceafărul
Moinești 2—0 (0—0), 
Bîrlad - A.S.A. Iași 2-0 (1—0)

3. Letea 
Construc- 

pe 
P 
P

SERIA A tn-a
Prahova Ploiești — Foresta 

Gugeștl 1—0 (1—0), victoria Te
cuci — C.S.U. Galați 3—1 (3—0), 
Chimia Brazi — Chimia Buzău 
4—o (4—0). Carpați Sinaia — Ca- 
ralmanul Bușteni 3—0 (1—0), O- 
țelul Galați — Petrolul Berea 
1—0 (0—0). Petrolul Bălcol —
Olimpia Rm. Sărat 1—0 (1—0),
Ancora Galați — Dinamo Focșani 
1—1 (0—0), F.N.C. Săhătenl — 
Carpați Nehoiu 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALATI 11 p (8—6), 2. Prahova 
Ploiești 10 p (12—5), 3. Oțelul 
Galați 9 p (11—12)... pe ultimele :
14. Carpați Nehoiu 4 p (7—12),
15. Chimia Buzău 4 p (8—21), 16. 
Petrolul Băicoi 3 p (5—12).

SERIA A IV-a
Șoimii Cernavodă — Voința 

Constanța 1—2 (0—2), Pescărușul
Tulcea — Chlmpex Constanța 
2—0 (1—0), Dacia Unirea Brăila
— Granitul Babadag 0—0 — s-a
jucat la Măcln, Victoria Țăndă- 
rei — I.M.U. Medgidia 1—0 (1—0), 
Unirea Eforie — Marina Manga
lia 0—1 (0—0), Progresul Isaccea
— Amonii Slobozia 0—1 (0—1),
Electrica Constanța — Ș. N. Bră
ila 1—0 (0—0), Chimia Brăila —
Rapid Fetești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri • ’ ’
MANGALIA 12 p 
monil Slobozia 10 
I.M.U. Medgidia 10 , .
ultimele : 14. Granitul Babadag
4 p (5—13), 15. Ș.N. Brăila 4 p 
(5—15), 16. Unirea Eforie 3 p 
<7—10.

• 1. MARINA 
(12—6), 2. A- 
p (16—5), 3.

p (14—6)... pe

SERIA A v-a
Automecanica București — Fla

căra roșie București 2—1 (1—0),
Dunărea Călărași — FEROM Ur- 
zlcenl 4—1 (2—0), Vîscoza Bucu
rești — T.M. București 0—1 
(0—0), Voința București — Da
nubiana București 3—0 (0—0),
I.C.S.I.M. București — Abatorul 
București 1—1 (1—0), Ș.N. Olte
nița — Viitorul Chimogl 1—0 
(1—0), Tehnometal București — 
Sirena București 1—1 “ “ 
tomatica București — 
București 4—2 (3—1). 
nu a Jucat.

Pe primele locuri : 
REA CALARAȘI 10 p (11—4), 2. 
Voința București 10 p (10—8), 8. 
Sirena București 9 p (10—4)... " 
T.M. București 5 p (3—5), *" ' 
nublana București 5 p 
16. Vîscoza București 4 p

SERIA A VI-a
Progresul Pucioasa — 

tul Fienl 1—0 (1—0),
Mija — Sportul muncitoresc Ca
racal 2—1 (2—1), ROVA Roșiori
— Dacia Pitești 2—0 (1—0), Pro
gresul Corabia — Electrodul Sla
tina 2—0 (0—0), Petrolul Tîrgo-
viște — Electronistul Curtea de 
Argeș 2—3 (0—1), Recolta Stoică- 
nești — I.O.B. Balș 2—1 (1—1),
Constructorul Pitești — Dinamo 
Zimnlcea 2—0 (1—0), Petrolul
Vlde'e — Petrolul Bollntln 2—0 
(2-0). ___

Pe primele locuri : L 
ROȘIORI 12 p (15—2), ~ 
Mija 10 p (11—10), 3. 
Corabia 9 p (15—8), 4. 
teștl 9 p (14—9)... pe 
14. Cimentul Fienl 4 p 
Constructorul Pitești 4 . ,
16. Electrodul Slatina 4 p (0—15).

SERIA A VH-a
Minerul Motru — Gloria Stre- 

haia 7—0 (1—0), Lotru Brezol — 
Dunărea Calafat 1—1 (1—0), Pro
gresul Bănești — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Sev. 0—0, Minerul Lu- 
penl — Constructorul Craiova 
2—0 (0—0), unirea Drobeta Tr. 
Sev. — Metalul Rovinari 2—0 
(1—0), Unirea Drăgășanl — CJF.R. 
Craiova 1—0 (0—0), Dlerna Or
șova — Chimistul Rm. VUcea 
1—0 (0—0), Electroputere Craiova 
— Metalurgistul Sadu 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : L UNIREA 
DROBETA TR. SEV. 13 p (12—4), 
X Minerul Motru 9 p (24—9), 
Dunărea Calafat 9 p (13—4), 
Diema Orșova 9 p (11—8)... pe 
ultimele : 16. Metalul Rovinari
4 p (5—11), 16. Chimistul Rm. Vîl- 
cea 3 p (3—12).

SERIA A Vin-a
Gloria Reșița — Metalul 

Roșu 3—1 (2—0), Vulturii 
Lugoj — Minerul Ghelar 
(2—0), Știința Petroșani — 
Simeria 3—1 (0—0), Minerul
ravița — Laminorul Nădrag 5—0 
(2—0). Minerul Deva — C.F.R. 
Timișoara 0—0, C.P.L. Caranse
beș — Explorări Deva 1—0 (1—0), 
Victoria Călan — Minerul Vul
can 2—0 (2—0). Electromotor Ti
mișoara — Metalul Bocșa 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 10 p (14—5), 2. Vul
turii Lugoj 10 p (15—9), 3. Elec
tromotor Timișoara 9 p (9—6)... 
pe ultimele : 15—16. Explorări
Deva 5 p (6—12), Știința Petro
șani 5 p (9—15).

(0—1), Au-
Luceafărul 

Electronica

L DUNA-

14. 
15. Da- 
(5-11), 
(8—13).

Cimen- 
Metahil

ROVA
1. Metalul 
Progresul 
Dacia Pi- 
ultimele : 

(5—10), 15. 
p (5—11),

9.
4.

Oțelu- 
textila 

3—0 
C.F.R. 

o-

SERIA A IX-a
Tricolorul Beiuș — Bihoreana 

Marghita 2—0 (1—0), Construcții
Electrometal Cluj-Napoca — Mi
nerul Sunculuș 2—0 (0—0), Uni
rea Tomnatic — Rapid Arad 5—0 
(1—0), Voința ©radea — Unirea 
Stnnicolau 4—0 (2—0), Armătura
Zalău — Alumina Oradea 2—1 
(1—0). C.F.R.. Arad — Recolta
Salonta 4—0 (1—0), Victoria f
Ineu — Unirea Dej 3—0 (2—0), | 
Otelul Or. dr. Petru Groza — 
Victoria Elcond zalău 4—3 (2—1).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
ARAD 12 p (14—3), 2. Construcții 
Cluj-Napoca 10 p (11—5). r 
rea Tomnatic 9 p (13—4), 
nlrea Dej 
mele : 
(5-9). 
(3-12).

15.
16.

3. 1 
, 4.

9 p (16—13)... pe 
Alumina Oradea 

Minerul Șuncuiuș

SERIA A X-a
Silvicultorul Maieru — Bradul 

Vișeu 2—0 (0—0), Simared Baia
Mare — Victoria Cărei 0—0, Fo
resta Bistrița — Minerul llba- 
Seini 2—0 (2—0)2 C.I.L. Sighet — 
Minerul 
Minerul
Băl 2-0 
Minerul 
ȘUI Tg.
3—0 (2—0), ----------- ... . .
CUPROM Baia Mare 3—1 (0— 1),

Pe primele locuri : 1. VICTORIA 
CĂREI 13 p (12—3), 2. Minerul
Rodna 9 p (8—â). 3. Minerul Baia 
Sprie 8 p (21—8)... pe ultimele : 
14. Minerul Ilba 5 p (7—9), 15. 
CUPROM Baia MARE 5 P 
(13—15), 16. Hebe Slngeorz 5 p
(5-11).

Bala Sprie 2—0 (2—0).'
Băița — Hebe Singeorz 

(0—0), Metalul Cărei — 
Rodna 2—0 (2-0), Lăpu- 
Lâpuș — Oașul Negrești 

Minerul Băiuț —

SERIA A Xl-a
Mureșul Luduș —■ IMIK Agnita 

2—0 (0—0). Construcții Sibiu —
C.I.L. Blaj 4—0 (1—0), Metalul
Copșa Mică — Metalul Sighișoara 
l_0 (0—0), Automecanica Mediaș 
— Sticla Tîrnăveni 2—2 (0—0),

Vitrometan Me- > 
(0—0). Sticla Arieșul 

Avintul Reghin 5—1 
Faianța . sighișoara — 

Sibiu 0—1 (0—1), Otelul
Reghin —Metalul Aiud 6—1 (0—0).'

Pe primele locuri : ’ u,w*-
LUL AIUD................
Sibiu 10 p 
Copșa Mică 
mele : 
(5-13), 
3 p (4—15).

SERIA A XII-a
Minerul Baraolt — Torpedo 

Zărnești 1—0 (0—0), Utilajul Fă
găraș — Chimia Or. Victoria 
!_0 ’(1—0), Metrom Brașov — Mi
nerul Bălan 1—1 (1—0), Carpați
Covasna — Precizia Săcele 0—2 
(0—1), Mobila Măgura Codlea — 
Metalul Tg. Secuiesc 0—1, (0—0),' 
Mureșul Toplița 
Gheorghe 0—o, 
heiu
3—0 
Ciuc

Pe
SF.

C.P.L. Sebeș 
dlaș 1—0 
Turda
(3-0),
LP.A.

META-
2. I.P.A.’
Metalul

15.
16.

1.
10 p (12—3),
(13—7), 3. -----
10 p (8—3)..; pe ulti- 
Oțelul Reghin 4 P 
Faianța sighișoara

— Oltul Sf. 
Progresul Odor- 

Secuiesc — Carpațl Brașov 
(1—0). Tractorul Miercurea 
— c.S.U. Brașov 4—0 (3—0). 
primele )ocuri : 1. OLTUL

„. GHEORGHE 11 p (12—4), 2.
Progresul Odorhei 10 p (13—1), 3. 
Precizia Săcele 10 p (13—8).,. Pe 
ultimele : 14. , Carpați Covasna
5 P (3—10), 15. Metrom Brașov 
5 p (6—14), 16. Torpedo zărnești 
4 p (6-11).

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



S-au încheiat grupele preliminare ale C. E. de volei Timp de o săptămînă, la Berchtesgaden

FETELE - ÎNCREDERE PENTRU TURNEUL FINAL CONFERINȚĂ SPORTIVA EUROPEANĂ
Tema generala: „Intllnirc și înțelegere prin cooperare**

ORLEANS, 8 (prin telefon). 
Reprezentativa feminină • 
României a cîștigat primul 1OC 
în grupă, atingindu-și astfel 
cel dinții obiectiv, acela de * 
se califica în turneul final. A- 
ceastă calificare s-ar fi putut 
însă realiza de o manieră mai 
categorică, sextetul român a- 
vînd posibilitatea să învingă 
pe cel sovietic. „Româncele au 
creat multe emoții echipei 
U.R.S.S., au dispus cu ușurința 
unor jucătoare de excepție de 
Polonia, care venea cu ascen
dentul moral a două victorii, 
dintre care una în fața cam
pioanei europene" — scria zia
rul „La Nouvelle Republique" 
din Orleans, la care adăugăm 
și aprecierea unui alt cotidian, 
„La Republique du Centre", in 
care se spune, printre altele: 
„Pentru românce toate aplau
zele orleanezilor. Ciștigătoarele 
ne-au ineîntat prin 
frumos". Intr-adevăr, 
tul sporturilor din 
formația României 
foarte bjne. avînd

ULTIMELE REZULTATE ALE PRELIMINARIILOR

MASCULIN : U.R.S.S. - Grecia 3-0. kigotlavîa - Ungaria 3-0. Po
lonia — Belgia 3—1, Italia — Bulgaria 3—1 ;

FEMININ : Cehoslovacia — I" “ *_
3-0, Ungaria — Fran-ța 3-0.

Belgia 3-0, R. D. Germană - Bulgaria

CLASAMENTE
Masculin

2. Iugoslavia 5 p. 3. Ungaria 4 p. 4. Gra- 
Polonia 4 p. 2. Italia 5 p. 3. Bulgaria

GRUPA 1:1. U.R.S.S. 4 p, 
da 3 p : GRUPA A ll-a : 1--------------- „.------------------- ---------- - .
4 p, 4. Belgia 3 p : GRUPA A lll-a : 1 Franța 5 p (setaveraj 8:5), 2. 
Cehoslovacia 5 p (8:5), 3. România 5 p (7:5). 4. R. D. Germană 3 p.

Feminin
GRUPA I : 1. România 5 p (8:4). 2. U1.S.S. 5 p (8:5). 3. Polonic

5 p (4:4). 4. R. F. Germania 3 p : GRUPA A ll-a : 1. R. D. Germană 
4 p, 2. Bulgaria 5 p, 3. Cehoslovacia 4 p, 4 Belgia 3 p GRUPA A 
lll-a : 1. Ungaria 4 p, 2. Olanda 5 p. 3. Iugoslavie 4 p. 4. Franța 3 p.
• Echipele clasata pe primele două locuri vor juca tn turneele finala 

de la Paris (mosculin) și Lyon (feminin) pentru locurile 1-4, celelalte 
vor evolua la Nancy (masculin) și Cannes (feminin) pentru locurile 
7-12. Turneele vor avea loc intre 14 și 13 octombrie. Rezultatele dta 
grupe (între cele două formații 00 Minate) contează în turneul w»

jocul lor 
în Pala- 

localitate, 
a 

in 
Săvoiu o coordonatoare 
iar în Mariana Ionescu 
in meciul cu Polonia a 
accidentată la o gleznă). 
Enache, Iuliana Enescu, 
ria Banciu și Irina Petculeț pe 
cele mai bune jucătoare. Lau
dele primite și succesul înre
gistrat au creat un bun moral 
echipei, dar aceasta nu le îm
piedică să privească cu lucidi
tate spre următoarele intilniri. 
Antrenorul principal, N. Roi- 
bescu, ne spunea imediat după 
încheierea 
„Desigur, 
leans ne 
sebit. dar 
pă că. la 
mai bune 
tilni numai adversare de 
loare. Dorim însă să ne com
portăm ca și 
zăm. astfel, o 
bună".

jucat 
Doina 

lucidă, 
(care 
jucat

Mari* 
Vitrio

preliminariilor : 
rezultatul de la Or- 
bucură în mod deo- 
nu uităm nici o 
Lyon, vor fi 
echipe, că vom

cll- 
cele 
in- 
va-

aici și să reali- 
clasare cit mai
Sever NORAN

TOULOUSE. 
fon).

8 (pnn tele-
Toate calculele și spe-

ranțele legate de evoluția e- 
chipei masculine a României 
au fost dezise simbătă șl du
minică, atunci cind jucătorii 
noștri au arătat că nu știu să 
facă față partidelor cu miză. 
In toate întilnirile. de verifi
care, susținute în perioada 
pregătitoare, voleibaliștii noș
tri au lăsat impresia că sint 
in creștere valorică (dovadă și 
numărul mare de victorii rea
lizate). că dispun de resursele 
necesare — pe toate planurile 
— pentru a face față unei 
competiții de talia campiona
tului european, astfel că se 
spera cel puțin într-o califi
care fără prea multe emoții . în 
turneul final. Dar, atît partida 
cu Cehoslovacia, cit și cea cu 
Franța au arătat o neașteptată 
lipsă de încredere a formației 
noastre în forțele proprii, la
cună care a marcat-o puternic 
și care a făcut-o să cedeze ini
țiativa. Iată, deci, că cele două 
momente cheie ale grupei pre
liminare n-au putut fi depășite 
din cauza psihicului labil. Nu
mai astfel se poate explica, 
credem, de ce nimic nu le-a 
funcționat jucători Iot noștri: 
nici serviciul, nici preluarea, 
nici atacul, nici blocajul (de la

care se spera atita I). Supără
toare a fost, in același timp, 
lipsa de combativitate, apatia 
de care au fost cuprinși, toc
mai atunci cind se cerea o ac
celerare a ritmului. Astfel, re
prezentativa României a ratat 
nu numai obiectivul propus de 
a urca pe podium, dar și șan
sa de a obține calificarea pen
tru J.O.

Aurelian BREBEANU

Recent, la Paris, în cadrul 
sesiunii Consiliului Executiv 
al UNESCO, ambasadorul 
român Valentin Lipatti a sub
liniat necesitatea dezvoltării 
cooperării europene în diverse 
domenii, potrivit unor preve
deri din Actul final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare In Europa. Unui ase
menea generos țel 
sacra te — in aria 
cialitate — și 
sportive europene.
nesc, o dată la doi ani, repre
zentanții organizațiilor sporti
ve naționale și ai instituțiilor 
guvernamentale sportive din 
țările europene. Aceste reu
niuni sportive continentale iși 
propun să contribuie la coope
rarea prietenească și la crea
rea unor raporturi mai strînse 
intre autoritățile sportive na
ționale europene, să faciliteze 
schimburile de experiență prac
tice, schimburile de informații 
in domeniul organizării, dotă
rii, tehnicii, cercetării științifi
ce etc.

Debutînd în 
na, Conferințele 
pene s-au mai 
cum la Dresda 
penhaga (1977). 
cea de a 4-a ediție a tradițio
nalului forum sportiv continen
tal va avea ca gazdă localita-

ii sint con- 
lor de spe- 
Conferințele 

care reu-

1973. la Vie- 
sportive euro- 
ținut pînă a- 
(1975) și Co- 
De astă dată.

tea vest-germană Berchtesga
den. Intre 9 și 13 octombrie, 
delegați din toate țările euro
pene vor dezbate subiecte de 
interes imediat, puse sub sem
nul temei generale : „Intilnir* 
și înțelegere prin cooperare". 
Referatele principale vor avea 
ca titluri : „Sportul ca mijloe 
de înțelegere", „Formele co
operării" _ și „Programul practi
cii sportive", toate reprezentind 
nu numai o pledoarie pentru 
valorile eterne ale sportului, 
d și o stăruitoare căutare a 
celor mai avantajoase mijloace 
de realizare și dezvoltare a re
lațiilor sportive internaționale, 
ca o prețioasă contribuție la 
strădania omenirii de a stator
nici un climat de pace, secu
ritate, colaborare și respect 
mutual.

Delegația Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică șl 
Sport din țara noastră va par
ticipa La actuala reuniune, de 
la Berchtesgaden, prezentînd 
— ca și la precedentele Confe
rințe sportive europene — 
principiile și concepțiile noas
tre în domeniul sportului ca 
instrument de cooperare și în
țelegere, milltînd pentru apă
rarea și promovarea sportului, 
a schimburilor sportive inter
naționale.

Aseară, în meci de rugby, la Bath

ANGLIA (școlari) - BARBARIANS (juniori) 28-6
BATH, 8 (prin telefon). Cu 

ocazia aniversării a 75 de ani 
de la crearea Uniunii școltfe 
de rugby din Bath a avut loc 
un meci care a opus Selec
ționata de școlari a Angliei — 
considerată cea mai bună e- 
chipă din rugbyul mondial 
juvenil — și Barbarians, echi-

pă internațională, cuprinzînd 4 
juniori galezi, 3 români (O. 
Moraru-căpitan, Pongragz și 
Benguș), 3 englezi, 3 irlandezi 
și 2 scoțieni. La capătul unui 
joc foarte spectaculos, forma
ția engleză a repurtat victoria 
cu scorul de 28—6 (12—0).

DINAMO BUCUREȘTI, 
CÎȘTIGĂTOAREA - 

„DINAMOVIADEI"

COMENTARII ELOGIOASE
(Urmare din pag. 1)

GIMNAȘTII ROMÂNI ÎWISGtTORI, 14 PR4GA,

szilicr, primai
8 (prin telefon), 

duminică s-a des- 
Praga întilnirea in

• Hurt
PRAGA,

Simbătă și 
fășurat la 
ternațională amicală dintre re
prezentativele masculine de 
gimnastică ale Cehoslovaciei și 
României, utilă verificare In 
vederea campionatelor mondia
le de la Dallas, din decembrie. 
Programat atit cu exerciții im
puse, cit și liber alese, meciul 
a evidențiat forma bună de 
concurs a gimnaștilor români, 
cu deosebire a campionului ab
solut al țării, Kurt Szilier, care 
a terminat pe primul loc la 
individual compus, 
victorie a repurtat 
noastră, care s-a 
peste două puncte 
de formația gazdă, 
pe plan internațional.

Rezultate tehnice : individual 
compus — Kurt Szilier (Româ
nia) 112,35 p, Rudolf Babiak 
(Cehoslovacia) 112,10 p, Josef 
Konecny (Cehoslovacia) 111,55 
p, Dan Grecu 111,50 p. Ceilalți 
gimnaștj ai reprezentativei

Ia indhidual compus
noastre s-au situat pe următoa
rele locuri : 6. Romulus Bucu- 
roiu 110,20... 8. Sorin Cepoi
107,90... 10. Rada Eranea 107,70, 
11. Valentin Grecu 106,30.

neață rugbyștii noștri pleacă 
de la Cardiff la Londra. 

Pentru a
noastre de 
zentăm — 
doar citeva 
primate de _____  ._______
tăți sportive sau de 'către re- 
putați comentatori de rugby.

... vicepre-
tehnice 

des- 
In 

ra
de 
în- 
an-

ilustra afirmațiile 
mai sus, vă pre- 
in continuare — 
dintre opiniile ex- 
diferite personali-

O frumoasă 
și echipa 

distanțat la 
și jumătate 
bine cotată

UN FRUMOS SUCCES 
AL BOXERiLOR JUNIORI 

DE LA DINAMO
Zilele trecute, la Neubranden

burg și Neusterlitz (R. D. Ger
mană), ai\ avut loc întrecerile 
unul turneu Internațional de box 
rezervat juniorilor, la care au 
luat parte și șase pugiliștl de la 
Dinamo București. Elevii antre
norului Va*Ha Mariuțan au avut 
o comportare excelenta, cind 
dintre ei clasîndu-se pe locuri 
fruntașe : L Matei și L Stan — 
locul I, N. Ciobotaru și P. Bor- 
nescu T __2 ZZ, ~ •
locul ITL Cu aceste performanțe, 
pugiliștii români au ocupat pri
mul loc 
chipe.

locul n, P. Nedelciu —

in clasamentul pe

A ÎNCEPUT campionatul de hochei
(Urmare din pag. 1)

fost mult ușurată de evoluția 
foarte slabă a apărătorilor gă- 
Sățeni și, mai ales, a celor doi 
portari.

In ultima treime, Steaua n-a 
mai forțat, permițînd ca jocul 
să capete în final pecetea echi
librului.

Au înscris : Olenici și Keme- 
nessy (cite 2), Cazacu, Sandor, 
Chiriță, Justinian, Hălăucă, Bo- 
gos și Gheorghiu. Golul de 
onoare al gălățennilor a fost 
realizat de Bujoreanu.

A arbitrat O. Barbu, ajutat 
de L. Petras și T. Szabo. (T. 
SIRIOPOL).

S.C. MIERCUREA CIUC - 
METALUL RĂDĂUȚI 
15-3 (5-0, 9-2, 1-1)

întilnirea a fost dominată de 
formația gazdă, localnicii creîn-

du-și, încă din primul minut 
de joc, numeroase ocazii de 
goL Oaspeții — debutanți în 
eșalonul de elită al hocheiului 
nostru — au depus eforturi 
considerabile pentru a limita 
proporțiile scorului, dar nu au 
putut suplini doar pnn elan di
ferența de valoare. Ceva mai 
echilibrată a fost doar ultima 
repriză cind localnicii, mulțu
miți de rezultat, nu au mai 
insistat.

Autorii golurilor : Bartalis, E. 
Antal și Miklos (cite 3), Todor 
(2), Gereb, I. Antal, Demeter 
și Csiser pentru Sport Club, 
respectiv Smoleac, Halus și Fi- 
lici.

A arbitrat L. 
R. Cristescu și 
PAȘCANU).

VIOREL MORARU, 
ședințe cu probleme 
al F.R.R, : Cind vorbim 
pre comportarea românilor 
Țara Galilor nu trebuie s-o 
portăm numai la meciul 
simbătă. Trebuie să privim 
treg turneul de 5 jocuri, în _
samblu, și atunci putem apre
cia că el a fost un mare suc
ces. Am venit aici să ciștigăm 
jocuri, dar și prieteni noi. 
Cred că am reușit in ambele 
direcții... Poate că echipa noas
tră a fost puțin crispată sîm- 
bătă. Dar ea trebuie înțeleasă 

—e greu să joci in fața unui 
public atit de exigent și per
fect cunoscător, care te poate 
ridica sau coborî. Sper să-i 
vedem cit mai curînd pe ga- 
lezi în România ! Incercînd o 
judecată de valoare asupra 
evoluției tricolorilor, aș remar
ca două categorii de jucători: 
în prima îi încadrez pe Dumi
tru, Murariu, Pintea și Con
stantin — care, după părerea 
mea, au dat tot ce puteau ; 
ar veni apoi acei rugbyști care 
pot primi calificativul bine : 
M. Ionescu. Dinu, Scarlat, Ai
des, Bucos, Zafiescu I.

JOHN DAWES, antrenorul 
echipei Țării Galilor : Aveți 
multe de oferit publicului, a- 
veți o mare capacitate de 
luptă. Nu vă feriți să o expri
mați !

DEREK QUINNELL, căpita- 
tanul lui WALES XV : Ii feli
cit pe români pentru compor-

tarea lor. Nu-i ușor să cîștigi 
4 jocuri și să pierzi unul sin
gur, la un punct diferență. 
Este realmente o mare perfor
manță.

CONSTANTIN DINU, vete
ran și recordman al selecțiilor 
in națională : A fost cel mai 
bun turneu din întreaga mea 
carieră sportivă... Sint nespus 
de fericit că am ieșit cu frun
tea sus și în aplauzele acestui 
formidabil public de pe cele
bra arenă. Putem să repetăm 
performanța foarte curînd, în 
partida cu Franța, cind sper 
să fiu prezent printre titulari. 
Pe urmă, voi vedea...

CLEM THOMAS, în „The 
Observer" Londra, în articolul 
cn titlul pe patru coloane 
„FACEȚI LOC ROMÂNI
LOR !", notează : Oaspeții au 
produs o mare impresie. Cele 
patru victorii precedecfe au 
făcut ca stadionul să fie plin, 
vinzindu-se bilete și în pi
cioare, la pauză continuind să 
vină spectatori I Românii au 
fost răsplătiți prin aplauzele 
publicului, care a făcut cunoș
tință cu o nouă mare forță in 
rugbyul mondial !

GARETH EDWARDS, fostul 
celebru căpitan al galezilor, 
reîntors în ziua meciului de 
la Paris, unde a primit Tro
feul Fair-play „Pierre de Cou
bertin", atribuit de UNESCO 
și A.I.PJS. : Jocul metodic pe 
care-1 practică România a cîș
tigat admirația tuturor. Ați fă
cut însă și greșeli care, evi
tate, puteau schimba soarta 
partidei. Rezultatele vor fi tot 
mai bune, pe măsură ce 
juca mai mult cu marile 
pe ale lumii.

ALAN WILLIAMS, de 
B.B.C.-TV : Mare joc de 
by, de o calitate excelentă 
foarte curat, tonul fiind 
de români.

LA BASCHET
Echipa de baschet Dinamo 

București a cucerit locul I tn 
întrecerile „Dinamovladei", com
petiție desfășurată în orașui ce
hoslovac Pardubice. Formați* 
pregătită de antrenorul emeri» 
Dan Niculescu a realizat victorii 
In toate meciurile susținute : 
9S—50 cu Dinamo Moscova (din 
a cărei formație au făcut parte 
și cunoscuții internaționali SF- 
dlakln, Jighill, Boloșov. Gon- 
cearov). 90—83 cu Le vski-SpartaK 
Sofia, 85—73 —---------- “
și 83—79 CU 
bice.

Clasament 
București 6 
va 5 p, S. 
4. Ruda Hvezda 3 p.

cu Gwardia Varșovia 
Ruda Hvezda Pardu-

final : 1. Dinam* 
p. 2. Dinamo Mosco-
Levskl-Spartak 4 p.'

BALCANIADA DE ȘAH
BELGRAD, 8 (Agerpres). 

Turneul feminin din 
Balcaniadei de șah, 
desfășoară la Bihaci i 
via), a fost cîștigat de 
Bulgariei (7*/:), urmată 
pele României (5 p), 
viei (3*/i p), Greciei ( 
Turciei (1 p). ’

In concursul masculin 
țațele nu sint definitive _ 
cit au mai rămas de disputat țr 
partidele întrerupte. Pe primul . 
loc în clasament se află Iugt>- v
slavla, cu 21 p (1), urmată de v
Bulgaria — 18 p (5), România * 
— 171/: p (1), Albania — 11 P 
(5), Grecia — 8V1 p (1) și Tur
cia — 7 p (1).

i cadrul 
care se 
(Iugosla- 
formația 
de echi- .
Iugosla- 

p) șl(2
rezul- 
întru-

Enciu, ajutat de 
Gh. Lupu. (V.

AUTO • Marele Premiu al 
S.U.A., desfășurat la Watkins 
Gleen, ultima probă a C.M. (for
mula 1) a revenit francezului G. 
Villeneuve („Ferrari") — 320,500
km în lh 52:17,73 (medie orară 
171,330 km). In clasamentul final : 
1 Jody Scheckter ; a. Gilles 
Villeneuve (amindoi pe „Ferra
ri") ; 3. Jacques Laffite („Ll- 
gler").

BASCHET • In finala turneu
lui de la Sao Paulo, formația 

Sirio a întrecut cu

veți 
echi-

la 
rug-

?i 
dat

S.U.A. Șl ITALIA 
IN FINALA „CUPEI DAVIS'?

Finala de anul acesta a Cupei 
Davis se va disputa intre re
prezentativele Statelor Unite 
și Italiei. S.U.A. a cîștigat cu 
4—1 semifinala disputată la 
Sydney cu formația Australiei, 
în ultimul meci : Gerulaitis — 
Alexander 5—7, 6—4, 8—6, 
6—2. Reamintim că în cealaltă 
semifinală Italia a dispus tot 
cu 4—1 de Cehoslovacia. Parti
da finală va avea loc, la în
ceputul lunii decembrie, în 
S.U.A.

TELEX •TELEX

Astăzi, de la 
partidele retur 
pe.

ora 17, au loc 
ale primei eta-

braziliană
100—98 pe Bosnia Sarajevo. Pen
tru locul trei : Emerson Varese 
— Mokan (S.U.A) 80—75.

ciclism • La Buenos Aires, 
proba de 1000 m cu start de pe

loc a C.M. pentru junior! a re
venit lui Freddy Schmldtke 
(R.D.G.) — 1:07,93 urmat de L. 
Galdis (U.R.S.S.) — 1 :08,83

HANDBAL • La Hanovra, tn 
meci amical feminin : R. F Ger
mania — Norvegia 12—8 (7—3).

natațib • Turneul preolimpie 
de polo de la- Hvar (Iugoslavia) 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Spaniei, cu 11 p, urmată de O- 
landa 10 p. Grecia 8 p. Franța 
o p, Suedia 4 p, Bulgaria 3 p, 
Anglia 0 p. Primele patru cla-

sate participă la un nou turneu 
de calificare alături de alte opt 
echipe (din America, Asia, Afri
ca și Australia).

ȘAH • In „interzonalul" femi
nin de la Rio de Janeiro, Elisa- 
beta Polihroniade a întrerupt in 
poziție complicată cu Nana A- 
leksandria și se află pe locul 5, 
cu 5 p (1). Conduce Ioseliani 
(UR.S.S.), cu 7 p (1).

TENIS * Evonne Goolagong a 
cîștigat turneul feminin 
Bloomington (Minnesota), 
glnd tn finală pe Dianne 
holtz cu (—1, 8—4 • La 
dam : B. Borg — E.
t—3, «—«.

de la
Invln-
From-

Rotter-
Dibba

Pent™ RsewăDinătoto . ’ “dn«i3i Bue“re”il * * Con*0 .’*> •»- >»'• centrală 11 10 05: secția coresp. 11510»; Interurban 437; teles J0 350 romsp. Tiparul l. P. „Informația*
rwitru ttramafate : abonamente pnn 0.EXIM - departamentul export import presă, P.O. Box 136-137, telex 11 226, București, sir. 13 Decembrie nr. 3. R. 1, 2, 3, 4. 10363


