
Încheierea vizitei In algeria
*■

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
în zilele de 2 și 3 decembrie 

1973, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, a făcut, în 
drum spre Statele Unite ale Ame- 
ricii, o vizită de prietenie în Al
geria, la invitația lui Houari 
Boumediene, președintele Consi
liului Revoluției, președinte ’ al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare.

între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ-

nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și președintele Houari Boumediene 
au avut loc convorbiri, în cadrul 
cărora au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie pe multiple 
planuri dintre ~ 
tă România și 
Democratică și 
poarele român

Republica Socialis- 
Republica- Algeriană 
Populară, dintre po- 
și algerian. S-a con

statat cu satisfacție că, în 
înțelegerilor convenite cu 
vizitei președintelui 
Ceaușescu în Algeria, din 
1972, relațiile româno-algeriene au 
cunoscut o dezvoltare continuu as
cendentă, în interesul celor două

spiritul 
prilejul 
Nicolae 
martie

țări și popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

De asemenea, în cursul convor
birilor s-a făcut un larg schimb de 
păreri referitor la probleme inter
naționale actuale. în acest context, 
o atenție 
situației 
discutării 
unei păci 
ceastă zonă a lumii.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă dfi înțelegere reci
procă și cordialitate, care caracte
rizează relațiile de prietenie și 
laborare dintre cele două țări 
popoare.

deosebită a fost acordată 
din Orientul Apropiat, 
căilor pentru instaurarea 
trainice și drepte în a-

co-
si
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CUPA TINERETULUI" A PORNIT LA DRUM I

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a 
încheiat luni dimineața vizita de 
prietenie făcută în Algeria.

De la reședința rezervată oaspe
ților români — Palatul Poporului 
— tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți 
de președintele Houari Boumediene, 
s-au îndreptat spre aeroport, unde 
a avut loc ceremonia plecării. Ae
roportul era împodobit cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
România și ale Republicii Algeriene 
Democratice și Populare.

Se aflau, aici, pentru a-și lua 
rămas bun de la înalții oaspeți, 
Cherif Belkacem, membru al Con
siliului Revoluției, ministru de stat, 
alți membri ai Consiliului Revolu
ției, membrii guvernului, alte per
sonalități algeriene.

Erau de față ambasadorul Româ
niei în Algeria, Ștefan Mihai, și 
membrii ambasadei române, precum 
și șefi de misiuni diplomatice acre
ditați în capitala Algeriei.

La scara avionului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu și-au luat rămas bun de 
la președintele Houari Boumediene, 
de la celelalte oficialități algeriene. 
Cei doi președinți își string prie
tenește mîinile, se îmbrățișează.

în momentul decolării avionului 
prezidențial, înalții oaspeți români 
sînt din nou salutați cu căldură de 
președintele Houari Boumediene, de 
celelalte oficialități algeriene. To
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu salută pe gazde, 
adresîndu-le cuvinte de rămas bun.

Avionul prezidențial decolează, 
îndreptîndu-se spre capitala State
lor Unite, Washington, unde tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu vor face o 
vizită oficială, la invitația președin
telui Richard Nixon și a soției sale, 
Patricia Nixon.

Ceaușescu au fost salutați cu cor
dialitate, în numele președintelui 
Republicii Irlanda, Erskine Chil
ders, de Tom O'Donnell, ministru 
pentru zonele galice, și de Michael 
Flynn, șeful Protocolului de Stat.

Se aflau pe aeroport 
rul român Pretor 
membri ai ambasadei.

în timpul escalei.

ambasado- 
Popa, alți

Avionul prezidențial a făcut o 
escală pe aeroportul internațional 
Shannon din Republica Irlanda.

Pe aeroport, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena

tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. însoțit de tova
rășii Manea Mănescu și Vasile 
Pungan. consilier al președintelui 
Consiliului de Stat, precum și de 
Tom O’Donnell, a vizitat întreprin
derea „SPS“. profilată pe producția 
de matrițe pentru forje.

Directorul general al uzinei a 
menționat că întreprinderea între
ține bune țelații de cooperare cu 
România. La încheierea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
nat în cartea de onoare, a 
mit pentru ospitalitatea și 
manifestate de gazde, 
du-și speranța că întreprinderea va 
dezvolta colaborarea cu tara noas
tră.

vizitei, 
a sem- 
mulțu- 
căldura

exprimîn-

PRIVIRI ASUPRA ETAPEI DE FOTBAL

PENULTIMA RUNDA
A CAMPIONATULUI, 
0 SUITA DE JOCURI
VII Șl ATRACTIVE
• Plutonul fruntaș și-a ales titularele ? • De la „eclipsa Ghiță , 

la criza de atmosferă din Giulești
. Una- dintre..zecile,-de 
acțiuni ofensive ale 
eonstănțenilor; Radu- 
canu plonjează și re
ține, de această dată, 
șutul din apropiere al 
'.ui Mărculescu. Se mai 
văd in imagine 
Stelian, Petreanu 
Nistor. (Fază din 
tîtairea F. C. Constan
ța — Rapid).

FOTO: S. BAKCSY

Campionatul a suportat prima și 
deloc ușoara lovitură a iernii. A- 
vertizările meteorologilor n-au prea 
fost luate în seamă, n-a primit aten
ție nici aceD semnal de alarmă și 
propunerea noastră de condensa
re a finalului de sezon. Și, astfel, 
etapa penultimă s-a îmbrăcat în 
haine de ger și zăpadă, recuzită pe 
care fotbalul n-o agreează prin în
săși ființa lui. Dar, iată, împotriva 
presupunerilor și a temerilor, in 
Ciuda unor defecțiuni intervenite în 
protejarea cîmpurilor de joc. etapa 
nr. 16 a primit — în ansamblul său 
— mult mai numeroase aprecieri 
decît acelea desfășurate in mai 
propice condiții meteorologice. Fri
gul a reprezentat un neașteptat... 
aliat al vitezei jocului și angajării 
și întrecerile de la București. Bra
șov, Reșița, Timișoara au reușit 
să-i încălzească (și cită nevoie a-

M.
Si 

În

UN STMT
PROMIȚĂTOR

locui de 
de tineri

Cu schiurile, spre 
concurs... Acest grup 
din Cîmpulung Moldovenesc sînt 
gala de întrecere.

Foto : N. DRAGOȘ

veau!) pe cei cu adevărat bravi în
tre bravii iubitori de fotbal, pre
zenți în tribune cu tot arsenalul 
de apărare împotriva gradelor (nu
meroase) sub zero.

Un antrenor numit frigul a apă
rut așadar și influența sa a fost 
binefăcătoare. în mod surprinzător. 
Dar din această constatare ajun
gem tot la concluzia, destul de 
amară, că trebuie să se producă

ceva cu totul neobișnuit — fie chiar 
și apariția acestui ger — pentru 
ca echipele noastre să se dezmor
țească, să se dedice jocului și nu
mai jocului. După cum nici ceea ce s-a 
petrecut în etapa de duminică nu 
reprezintă — automat — învăță-

Efiimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

DUPĂ ULTIMUL ACT AL DIVIZIEI A DE SCRIMA
V* ’ _ __ __ , _ ___LA RAMPA: FLORETISTELE CLUBUL Of STEAUA!

Campionatul de scrimă al echi
pelor din divizia A s-a încheiat — 
după cum se știe — cu un cvadru
plu succes al clubului Steaua. Din
tre echipele campioane, două au 
reușit performanța de a parcurge 
întregul campionat fără a cunoaș
te infrîngerea. Slnt cele de flore
tă și dacă, acum, după ultimul act 
al întrecerii, aducem la rampă 
(prin imaginea publicată mai sus) 
formația feminină, o facem pentru 
motivul că floretistele și-au conti
nuat, in ■ultimii uni, victoriile din

campionatul țării cu cele din Cu
pa Europei, înscriind de patru ori 
numele clubului lor în palmaresul 
întrecerii continentale și adjude- 
cindu-și, în primăvara acestui an, 
trofeul pus în joc pentru al doilea 
ciclu al competiției.

In fotografia realizată de foto
reporterul R. Onodi (de la stînga 
la dreapta) : Ecaterina Stahl, Su- 
zana Ardeleanu, Ștefania Tudose, 
Olga Szabo, Ileana Gyulai și Ana 
Pasta»

PARTICIPAȚI

ANCHETĂ A

DESEMNAȚI
PE CEI

Facem loc astăzi unor noi rela
tări despre concursurile inaugurale 
ale ediției de iarnă a „Cupei tine
retului". Condițiile atmosferice 
prielnice, strădaniile manifestate de 
organizatori, dar, mai cu seamă, 
entuziasmul și dorința de întrecere 
a participanților, au făcut ca pri
mele starturi să se 
semnul unui succes

PESTE 3 000 DE
IN JUDEJUL

desfășoare sub 
deplin.

PARTiCIFANȚI
SUCEAVA

dar însorită, unO vreme geroasă, 
strat de zăpadă suficient de groS, 
măsurile luate din vreme de către 
comisia de organizare au permis 
devansarea cu o săptămînă a în
trecerilor din cadrul ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului" în județul 
Suceava. De altfel, „sporturile albe" 

aici ponderea principală, nu- 
mulți amatori. La Suceava, 
Dornei, Cîmpulung Moldove- 

Rădăuți, Șiret, în. satele Bro- 
Botuș, Ciocănești, Iacobeni,

au 
mără 
Vatra 
pese, 
dina,
Vama ș.a. s-au desfășurat primele 
concursuri de schi, săniuțe și pa
tinaj. Un amănunt demn de subli
niat : deși — ca sportivi clasificați 
— nu pot participa la întreceri, 
hocheiștii din Rădăuți s-au aflat 
în mijlocul micilor participanți la 
patinaj viteză, dîndu-le sfaturi și 
îndrumări tehnice. Merită, de ase
menea, evidențiat aportul substan
țial al profesorilor de educație fi
zică, al antrenorilor și instructori

LA TRADIȚIONALA

ZIARULUI NOSTRU!

PRIN
MAI

10 SPORTIVI
Al ANULUI

VOTUL DV.
BUNI

ROMÂNI
1973!

Amănunte în legătură cu această populară anchetă 
găsiți in pag. a 2-a

MIERCURI Șl JOI, iN SAIA FLOREASCA

TREI MECIURI ÎN CUPELE 
EUROPENE LA BASCHET

JOCURILE DIN TUR VĂZUTE DE ANTRENORI

Două din cele trei echipe româ
nești care au evoluat, săptămîna 
trecută, în optimile de finală ale 
cupelor europene la baschet au cu
noscut victoria : Politehnica (C.C.E. 
Ia fete) a dispus de Union Garant 
Viena cu 94—73 și Steaua (Cupa 
cupelor la băieți) de Sparta Ber- 
trange (Luxemburg) cu 108—77. 
Dinamo (C.C.E. Ia băieți), învinsă 
la Anvers de Rancing Ford cu 
65—75, păstrează șanse pentru par
tida . retui' care, împreună cu cele
lalte două, vor avea loc săptămîna 
aceasta, în sala Floreasca, după 
următorul program : miercuri, ora 
18,30 : Steaua — Sparta Bertrange ; 
joi, ora 18 : Politehnica — Union 
Garant Viena, ora 19,30: Dinamo 
— Racing Ford Anvers.

Pînă la desfășurarea acestor par
tide, este interesant să aflăm pă-

6-9 DECEMBRIE, LA BUCUREȘTI

SEMINAR INTERNAȚIONAL" 
AL ANTRENORILOR DE TENIS

între 6—9 decembrie a.c. va avea 
loc la București „Seminarul in
ternațional" al antrenorilor de te- 
piș. Vor fi spșșjayjti ai

sportului alb din Bulgaria. Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugosla
via, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Bpjjjnifț,

rerea antrenorilor echipelor româ
nești după întrecerile din turul 
competițiilor :

GRIGORE COSTESCU (POLI
TEHNICA) : „Am întîlnit o ochipă 
eu joc calm, corect, dar fără su
ficientă rezistență. Celebra atletă 
Ilona Gusenbauer s-a dovedit ex
celentă recuperatoare. De la noi, 
cele mai utile au fost Ecaterina 
Savu, Gabriela Ciocan, Margareta 
Pruncu, Anca Demetrescu și Elena 
Babore, ultima fiind o jucătoare 
foarte tinără".

VASILE POPESCU (STEAUA) : 
„Luxemburghezii au doi baschetba- 
iiști valoroși : nord-americanii Mc. 
Lennen (1,87, conducător de joc și 
antrenor) și Gwodzd (2,10 m, bun 
recuperator și chiar realizator). Dar 
valoarea generală scăzută a forma
ției ne-a permis ca în min. 7 să 
avem un avans de 30 de puncte 
și, în continuare, am putut rula 
întregul lot".

DAN NICULESCU (DINAMO) :
„După o repriză egală, în a doua 

am fost nevoit să-i înlocuiesc pe 
Popa și Georgescu care aveau 4 
faulturi. Din această cauză, randa
mentul echipei a scăzut. în plus, 
unele decizii ale arbitrilor ne-au 
frînat acțiunile. Tot arbitrii l-au 
avantajat pe Koger Marien (2,10 
m) să realizeze cîteva „capace" 
care, de fapt, erau greșeli perso
nale. Sînt convins că handicapul 
«Sțe îWJWaMF.

lor de sport, care și-au adus o pre
țioasă contribuție, asigurînd în 
multe locuri arbitrajele.

Foarte populată a fost pîrtia de 
mini-bob din Vatra Dornei, unde 
și-au disputat întîietatea curajoșii 
conducători de săniuțe, coborînd cu 
viteze uneori amețitoare. Schiorii 
din Cîmpulung s-au întrecut pe 
clasica lor pîrtie din Runc. Para
lel, în săli au avut loc concursuri 
de șah și tenis de masă.

După date (încă incomplete), se 
poate estima că peste 3 090 de ti
neri și adolescenți au participat în 
această duminică Ia întrecerile „Cu
pei tineretului". (C. ALEXA),

PRIMII CIȘTIGATORI

La Școala generală nr. 5 din 
Municipiul Glieorghe Gheorghiu- 
Dej întrecerile de tenis de masă au 
inaugurat ediția de iarnă a „Cupei 
tineretului". Au participat 20 de 
echipe, Gabriela Ciorașu, Mihaela 
Brescan, Mirela Mineulescu, Costel 
Zaharia, Octavian Nenu și Adrian 
Chiper fiind primii cîștigători. (Gh. 
GRUNZU).

SCHIUL Șl PATINAJUL LA LOC 
DE FRUNTE

Acum, în preajma deschiderii ofi
ciale a „Cupei tineretului" (ce va 
avea Ioc duminică), în municipiul 
Baia Mare au fost 
condițiile materiale 
carea, de către un 
rnare de amatori, a 
tinajului. Duminică 2 decembrie au 
fost deschise trei pîrtii de schi: 
Săsar, Dealul Florilor și Lunci. A 
fost o adevărată sărbătoare a spor
tului de iarnă, întrucît aproxima
tiv 5 000 de elevi din școlile ge
nerale și din liceele din Baia Mare, 
cit și mulți salariați ai întreprin
derilor și instituțiilor au ținut să 
fie prezenți în echipamentul... de 
rigoare.

în principalele cartiere ale ora
șului Baia Mare, au fost puse 
la dispoziția marelui public — în 
majoritate copii — un număr de 
patru patinoare. Ele sînt „patro
nate" de către Liceul nr. 3 (cartie
rul Republicii) și școlile generale

asigurate toate 
pentru practi- 

număr cit mai 
schiului și pa-

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cu o săptămînă înaintea 
deschiderii sale oficiale, 
„Cupa tineretului" a luat 
un start promițător in 

numeroase orașe și sale ale pa
triei 1 Spre lauda lor, comisiile 
de organizare a competiției au 
socotit că mai importante decit 
niște termene înscrise pe hir- 
tie sînt condițiile reale existen
te și, de vreme ce în întreaga 
țară s-a așternut iarna, ninge 
și geruiește, timpul este cum 
nu se poale mai potrivit pentru 
a se începe concursurile ediției 
de iarnă a marii întreceri.

Veștile transmise de cores
pondenții noștri sînt tonice, îm
bucurătoare, vorbesc grăitor des
pre interesul pe care tineretul 
îl manifestă față de această 
amplă acțiune, inițială în spi
ritul sarcinilor trasate mișcării 
noastre sportive de Hotărirea de 
partid în scopul atragerii unei 
mase cît mai largi de cetățeni 
spre practicarea continuă a e- 
xercițiilor fizice, a diferitelor 
sporturi, a activităților de miș
care.

în județul Suceava, de pildă, 
ziua inaugurală a „Cupei tine
retului" a fost marcată de pre
zența a peste 3 000 de concurenți 
la startul diferitelor probe, în
deosebi la cele de schi și de 
săniuțe. Aproape 1 500 de par
ticipanți s-au înregistrat în ora
șele și satele județului Dîmbo
vița. Concursuri reușite au avut 
loc la Timișoara, Ploiești, Sibiu, 
Bacău, Bistrița și în alte părți.

La această oră are loc pretu
tindeni o febrilă activitate orga
nizatorică în vederea festivită
ților de Ia 9 decembrie (startul 
oficial al „Cupei"), pentru crea
rea condițiilor optime în vede
rea bunei desfășurări a primei 
etape a întrecerii.

Insistăm asupra acestei PRI
ME ETAPE, deoarece experiența 
pe care o avem în materie ne-a 
învățat că de modul desfășură
rii ei depinde — în mare mă- 
■ură — succesul întregii compe
tiții.

La noi a existat, din păcate 
(și, probabil, că mai există pe 
alocuri), mentalitatea de a im- 
prima trăsăturile întrecerilor din 
sportul de PERFORMANTA și 
competițiilor cu un caracter pur 
de MASA. Un asemenea mod 
de a privi lucrurile a condus, 
nu o dată, Ia neglijarea etapelor ' 
Inițiale (de fapt, cele care defi
nesc caracterul acțiunii) și con
centrarea întregii atenții și a 
tuturor eforturilor la fazele el 
superioare și, mai cu seamă, la 
finale. Or, rațiunea existenței 
„Cupei", însăși modul cum a 
fost conceput regulamentul și 
calendarul ei, sînt subordonate 
tocmai îdeii de a aduce pe sta
dioane un număr cît mai marc 
de cetățeni, de a Ie deschide 
gustul pentru practicarea exer
cițiului fizic, a sportului. De a- 
ceea, socotim noi, nu cantitatea 
de medalii și diplome cucerite 
în finale trebuie să constituie 
măsura muncii desfășurate de 
organele și organizațiile sportive 
(aceste trofee au — fără îndoia
lă — o semnificație, dar ea este 
mai mult simbolică), ci angrena
rea întregii mase de tineri și ti
nere la startul probelor. Compe
tiția oferă, din acest punct de 
vedere, un diapazon foarte larg, 
cuprinde in programul său —de 
iarnă și de vară — nu mai 
puțin de 21 de discipline, se a- 
dresează. așadar, tuturor gustu
rilor și tuturor posibilităților.

„Cupa tineretului" a porni! 
cu dreptul. Trebuie veghiat. 
însă, ca acest start bun să fie 
continuat !

Valeria CHIOSE

Pătrundere specifică executată de Chivulescu. jucător care poate contribui 
decisiv la calificarea anhinai Dinamo in mieriu» da“ C.d.E.

l
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TRADIȚIONALA ANCHETA DE SFiRȘIT DE AN A ZIARULUI NOSTRU ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A DE JUDO
A STAT SUB SEMNUL ECHILIBRULUI

ROMÂNI Al ANULUI 1973
In ultima luni a anului, ca de altfel la fiecare efîrslt de an, ziarul 

noetru organizează printre cititori ancheta devenită tradițională pentru de
semnarea CELOR MAI BUNI 10 SPORTIVI ROMANI AI ANULUI.

CARE VOR n CEI MAI BUNI SPORTIVI ROMANI AI ANULUI 1373 7 
lată întrebarea pe care șl-o pun, în aceste zile, mii șl mil de iubitori al 
diferitelor aporturi.

Spre deosebire de anii trecuți, acum prezentăm «lăturat cititorilor 
noștri, tn dorința de a le oferi un panoramic de performeri români, 24 de 
nume de sportivi care tn 1973 au avut comportări remarcabile. O facem In 
ordinea alfabetică a sporturilor pentru a nu marca nici un fel de preferință. 
Desigur, cititorii noștri pot Indica printre cel 10 aleși ai lor șt nume din afara 
listei noastre. De exemplu, fotbaliști, pe care nu l-am trecut tn tabel pentru 
a nu influența concursul pentru Trofeul revistei Fotbal.

Pină la 15 decembrie 1973 Inclusiv, primim opțiunile cititorilor scrise In 
ordine, dc la 1 Ia 10, fie pe cărți poștale, fie prin scrisori, pe adresa ziarului 
SPORTUL, str. Vasile Conta 16, București, sectorul 1, cu mențiunea PENTRU - ............ ... .. — buniCONCURSUL '73. Cititorii care vor indica ordinea finală a celor mai 
10 sportivi români ai anului 1973 vor primi. ca de obicei, premii.

ATLETISM Virginia IOAN

Argentina MENiS

BOX

BOB 
CAIAC- 
CANOE

Gheorghe GHIPU

Simion CUȚOV 
Constantin GRUIESCU 
Ion PANTURU
Ivan PATZAICHIN 
Gheorghe DANILOV 
și Gheorahe SIMIONOV 
Iile O A NȚ A 
sl Dumitru'GRUMEZESCU 
Vasile TEODOR

©
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1,90 m la Balcaniada 
Atena 0 campioană 
dială universitară la Moscova 
a treia 
dială a 
campion 
pean de 
campion 
campion 
medalie 
campion

de la 
mon-

performanță mon- 
anulul
și recordman euro- 
juniorl 
european 
european

de bronz la C.M.
mondial

Cea de a doua ediție a campio
natului Diviziei A de judo s-a în
cheiat, duminică, cu un frumos 
succes al echipei Dinamo București. 
Succesul acestei formații este cu 
atît mai lăudabil cu cît a fost ob
ținut la debutul ei în divizia na
țională. Este, într-adevăr, o perfor
manță cu care nu se pot lăuda 
multe echipe, mal ales că antre
norul acestei formații — Gheorghe 
Doneiu — nu a avut la dispoziție 
un lot deosebit. Cu cîteva excepții, 
lotul dinamoviștilor 
este alcătuit din judoka 
mares prea bogat, spre 
de multe alte formații 
căTora activează sportivi 
noscuți, campioni naționali, meda- • 
liați la competiții internaționale, 
titulari în loturile republicane. A- 
supra acestor aspecte cît și a al
tora ne vom opri cu un nou prilej 
pentru a face, acum, loc însemnă
rilor de la confruntările ultimei 
etape, găzduite de sala Floreasca 
din Capitală.

Desigur, fiind o etapă decisivă 
pentru aproape toate echipele, me
ciurile au prilejuit — cum era și 
de așteptat — dispute dîrze, spec
taculoase și unele de apreciabil ni-

multe 
însă, 
dominat confruntările de la primul 
pînă la ultimul sunet de gong. Ex
plicația constă în faptul că marea 
majoritate a echipelor erau anga
jate fie în lupta pentru locurile 
fruntașe, fie în

probleme. Adevărul este, 
cu totul altul. Echilibrul a

cea pentru evita-

bucur eșteni 
fără pal- 
deosebire 

în rîndul 
bine cu-

ECHIPEI
BUCUREȘTI

Lazăr Moldovan, 
Mureș și Marin 
cat. semimijlocie : 
a și Ioan Nyari ;

LOTUL
DINAMO

Cat. ușoară : 
Constantin
Gheorghe ;
Cornel Roman și Ioan __ ,
eat. mijlocie : Ionel Lazăr și 
Costlcă Saticiuc ; cat. semigrea: 
Gheorghe Nache și Mihai Be- 
jenaru ; cat. 
drea și lou
— Gheorghe

grea : lacob Co- 
Mircea.
Doneiu.

Antrenor

suficient să 
2 și 3 erau 
în timp ce 
eforturi să

rea retrogradării. Este 
subliniem că locurile 
vizate de 5 formații, 
ț divizionare făceau 
iasă din raza locurilor expuse re
trogradării. Dar, după cum aveam 
să vedem, pentru reușită nu au 
fost suficiente doar victoriile, ci și

LAZĂR MOLDOVAN (judo)
După ce I.E.F.S. se instalase pe 

locul secund, nu mai puțin de trei 
echipe urmau să și-l dispute pe al 
treilea: Dinamo Brașov ți Rapid 
București, în meci direct, șl Poli
tehnica București In confruntarea 
cu Dinamo București. Antrenorul 
echipei brașovene, Vasile Ale
xandru, a mizat totul pe sportivii 
săi din primele trei categorii. Și, 
într-adevăr, Ștefan Pop (ușoară), 
Alexandru Fiilp (semimijlocie) și 
Ioszef Ianoși (mijlocie) au ieșit în
vingători. Ultimul a reușit să-l de
pășească prin ippon (victorie îna
inte de limită) pe giuleșteanul Va
sile Bideac, căruia i se atribuise, 
cu cîteva săptămîni în urmă, cen
tura neagră I Meciul Politehnica — 
Dinamo București a prilejuit 
dispute mult mai echilibrate decît 
se anticipa, deoarece, la încălzire, 
Lazăr Moldovan, titular la catego
ria ușoară, se accidentase, fiindu-i 
imobilizată mîna dreaptă. în cele 
din urmă, Dinamo a cîștigat la li
mită.

în dorința de a evita retrogra
darea, Constructorul Miercurea Ciuc 
a făcut o mare risipă de energie, 
întrecînd pe Universitatea Bucu
rești, dar victorii au obținut și Șc. 
sp. Unirea Iași și Universitatea 
Cluj, care aveau un punctaj mai 
bun. Cît privește cea de a doua 
echipă care urma să retrogradeze, 
aceasta era mai de mult cunoscută 
(Universitatea Craiova).

în sfîrșit, consemnăm cu satisfac
ție faptul că, la această ultimă 
etapă, arbitrajele au fost corecte, 
spre deosebire de confruntările an
terioare ale campionatului cînd, la 
diferite partide, arbitrii au dat, a- 
desea, verdicte inexacte.

Costin CHIRIAC

campioni
CANOTAJ

CICLISM

GIMNASTICA Alina GOREAC de argint ți bronz

Dan GRECU

HANDBAL

HALTERE

Anca GROZAN ATAȚIE

LUPTE

Vasilica PINȚEAPOPICE

i Mihai ȚIU 
lîie NÂSTASE

Doina COJOCARU
Lidia STAN
Cornel PENU 

Cristian GAȚU 
Ion HORTOPAN

ce! mol buni handballștl ol 
anului

8
I

|
t

Nicu GINGA 
Gheorghe EERCEANU

arglnt Io C. E.
universi-

de 
mondial

europeni
I «Turului Romă-

SCRIMĂ
TENIS
TENIS DE MASA Maria Alexandru 

lîie CODREANU

mondiali

TREI VICTORII

narno 5 punct» j I. Olimpia București 
4 puncte.

BASCHET Evolulnd In sala proprie, 
echipa feminină Universitatea Timișoa
ra a obținut „scor egal“ In fața for
mației Slavia Preșov (locul 4 tn cam
pionatul Cehoslovaciei) ; 47—58 (27—31) 
în prima zi, 65—56 (35—30) in cea de 
« doua. Corespondentul nostru jude
țean, Petre Arcan, ne-a relatat că cele 
mai bune Jucătoare ale gazdelor au 
fost Rodiră Golan, Ildiko FilllGp șl 
Gisela Schnebli-Czmor ® turneul 
divizionar MASCULIN A (etapele 
s, 7 și 8) programat inițial în zilele 
de 22, 23 șl 24 decembrie la Timișoa
ra, se va disputa, în aceeași localita

te, tn zilele de 21 șl 22 șl 23 decembrie
• meciul divizionar n dintre 
Știința Mediaș și U.M. Timișoara, vi
ciat și Întrerupt din cauza gravelor 
lacune In organizarea iul, a fost o- 
mologat cu scorul de 2—0 în favoarea 
timișorenilor • TOT CU 2—0 A FOST 
OMOLOGATA --------------
rele feminine 
Constructorul 
din Galați a 
transferate fără îndeplinirea 
formelor legale.

PARTIDA dintre echi-
Sănătatea Ploiești șl 

Galați, deoarece echipa 
utilizat două Jucătoare 

tuturor

CICLISM Tradiționala competiție de 
ciclocros „Cupa 13 Decembrie" s-a dis
putat duminică și a reunit la start un 
mare număr de concurențl, dornici să-și 
continue activitatea competițională. 
Școala sportivă nr. 1 a repurtat suc
cesul final. Reușind să cucerească lo
cui I In trei probe (biciclete de turism, 
juniori mici ți Juniori mari), elevii an
trenorilor Constantin Baciu, Ion Stoica 
ți Vasile Burlacu s-au clasat pe primul 
Ioc și în ierarhia finală a cluburilor, 
cucerind astfel „Cupa 13 Decembrie". 
Organizată de întreprinderea poligrafică 
13 Decembrie, competiția de clcloc'ros 
s-a bucurat de toate condițiile necesare 
unei depline reușite. Iată rezultatele : 
biciclete de turism (parcurs de 3 km) —
1. ANDREI GUTUIE ’(?C. sp. 1) 13:40 î
i. Mihai Antonescu (Șc. sp. 1) 13,40 ;

‘3. Emil Mărgineanu (Șc. sp. 1) 14:20 -
semlcurse (4 km.) : 1. NICOLAE STAN 
(Steaua) 19:34 ; 2. Mircea Lăcătușu (Șc. 
sp. 2) 19:40 ; 3. Viorel Vlad (Șc. sp. 2) 
19:40 : juniori mici (5 km) : 1. DAN 
BONCIU (Șc. sp. 1) 21:45 ; 2. Adrian
Bumbac (Șc. sp. 1) 22:58 ; 3. Gabriel Robe 
(Steaua) 22:58 ; juniori mari (6 km) :
1. TEODOR CIUMETI (Șc. sp. 1) 20:37 ;
2. Romlcă Simion (Șc. sp. 1) 20:58 : 3. 
Ionel Dumitru (Șc. sp. 1) 20:58 ; seniori 
(7 km) : 1. NICOLAE VOICAN (Dinamo) 
26:54 ; 2. Teodor Drăgan (Voința Bucu
rești) 27:20 ; 3. Constantin Popescu (O- 
limpla București) 27:35. Clasament fi
nal pe echipe : 1. ȘCOALA SPORTIVA
NR. 1 BUCUREȘTI 13 puncte ; 2. Di-

„CUPA
(Urmare din pag. 1)

nr. 4 (cartierul Săsar), nr. 14 (car
tierul Unirii) și nr. 5 (cartierul 
Ho tron).

AVANCRONICA DESCHIDERII 
OFICIALE A ÎNTRECERILOR...

„.„Cupei tineretului" — ediția de 
iarnă — a fost scrisă deja pe 
pîrtiile de schi și săniuș din multe 
localități ale județului Bihor. Ast
fel, profesorul de educație fizică 
Ioan Staneș, din comuna Tinea, a 
organizat duminică un concurs de 
săniuțe deschis elevilor săi și al
tora din celelalte școli. La start 
s-au aliniat aproape 100 de concu- 
renți. De o participare numeroasă 
s-au bucurat și concursurile ase
mănătoare desfășurate în orașul 
Nucet, pe una din străzile vechi, 
necirculate, și în comuna Budu- 
rcasa. La acest ultim concurs s-au 
remarcat, printre alții, Gheorghe 
Lariu, Nicolae Mihalcea și Teodor 
Lucan.

Alte 
loc în 
nele și

întreceri similare au avut 
multe dintre satele, comu- 
orașele județului Bihor.

campionl i 
cîștigătorul 
niei" 
medalii 
la C.E. 
medalie 
campion 
tar la Inele

locul IV Io C.M. cat? mus
că (total) • medalie de 
bronz la stilul smuls 
locul X la C.M. • multiplă 
campioană balcanică 
campion mondial 
campion european© campion 
mondial universitar
trei medalii de aur la C.E. 
de Juniori 
locul 4 la C.M. 
Premiul F.I.L.T. 
campioană mondială 
de patru ori campion a! ță
rii, realizator al unor perfor
manțe de valoare mondială

ÎNOT. La bazinul acoperit .,23 Au
gust" s-a desfășurat un concurs la 
care au participat cel mai buni îno
tători din Capitală. în cadrul celor do
uă reuniuni s-au înregistrat șl cîteva 
rezultate mulțumitoare : Marian Slavic 
56,4 și Radu Vrinceanu 58,7 la îoo m 
liber ; Mircea Hrahoiu 64,8 la 100 m 
spate ; Ion Miclăuș 61,1 la 100 m del
fin ; Eugen Aimer 9:13,1 la 800 m li
ber ; IUnca Pașa 1:30,2 la 100 m bras 
— nou record de fete categ. C i Adri
an Horvat 2:19,3 la 290 m spate,. Alte 
rezultate : Daniela Georgescu 67,4 — 
100 m liber ; Ira Ratușnl 1:25,8 — 100 
m spate ; Anca Groza 1:13,6 — 100 m 
delfin ; O. Resler 1:15,0 — 100 m bras; 
Anca Georgescu 1:23,3 — 100 m bras ; 
Mihaela Costea 11:16,7 — 800 m liber; 
L. șoptereanu 2:28,3 — 200 m mixt ; 
Anca Groza 2:44,2 — 200 m mixt ; T. 
Furtunescu 2:34,9 — 200 m delfin ; Mi- 
nola Vasillade 3:01,4 — 200 m spate ; 
E. Hempel 2:43,2 — 200 m bras ; Ligia 
Anastasescu 3:15,9 — 200 m bras ; I. 
Miclăuș 25,8 — 50 m liber ; Daniela 
Georgescu 30,0 — 50 m liber.

•u

ÎN SĂLILE DIN PLOIEȘTI 
Șl PE PANTELE ALBE 
ALE BUCEG'LOR...

Tineretul județului Prahova n-a 
mai așteptat inaugurarea oficială a 
competiției de masă ce i-a fost 
adresată și, luînd-o înșuntșa calep-

Greul lacob Codrea (Dinamo București) forțează o priză de fixare (osae- 
komi) în meciul cu Silviu Alexandrescu (Politehnica București) cu toată 
împotrivirea acestuia și dinamovistul va finaliza ippon-ul printr-q necru

țătoare kuzure-kami-shiho-gatame (imobilizare în prelungire).
Foto : Jacqueline ZVONEVSKI 

mărimea scorurilor. Cel mal bun 
rezultat In această etapă l-au ob
ținut studenții de la I.E.F.S. (an
trenor prof. Ion Hantău) care, la 
capătul unor eforturi lăudabile, au 
ieșit învingători în meciul cu Uni
rea Arad pe toată linia: 5—0 ! 
Astfel, formația lor a ocupat locul 
al doilea.

4
tehnic. Privind, 
unor partide 
— A.S.A. Tg.

vel 
tele 
Cluj 
structorul Miercurea 
versitatea București și Școala spor
tivă Unirea Iași — Universitatea 
Craiova, terminate cu victoriile pri
melor la scorul de 4—1) s-ar părea 
că învingătoarele n-au avut prea

însă, rezulta- 
(Universitatea 
Mureș, Con
duc — Uni-

3E5 S

REZULTATE DIN DIVIZIA B
BASCHET

In etapa a IV-a a turului secund 
al Diviziei B la baschet au fost în
registrate următoarele rezultate : 
MASCULIN : Politehnica Iași—A.S.A. 
Bacău 90—54 (45—25), I.E.F.S. II — 
Arhitectura 79—73 (41—41), Sănătatea 
Satu Mare — Voința Zalău 68—52 
(29—24), C.S.U. Brașov — Știința Me
diaș 87—66 (43—34), Voința București 
— Mine Energie București 65—56 
(42—24) — superiori ca talie, învin
gătorii s-au impus cu ușurință, dar 
în final nu au mai jucat eu seriozi
tate, dînd posibilitate adversarilor să 
reducă din handicap. Cel mai efici
enți : Teodoru 22 p de la Voința, 
respectiv Roșea 17 p. ; Progresul 
București — Academia Militară 68—67 
(42—30) — victorie meritată, datorită 
in special bunei evoluții din prima 
repriză. Principalii realizatori : Bîr-

san (Progresul) 21 p, respectiv Nico- 
lescu și Țurcanu cîte 13 p ; Universi
tatea Craiova 
83—53 (38—25),
— Olimpia
Mureșul 
Oradea 
NIN :
reș — Voința Oradea 77—42 (45—20), 
Universitatea București — P.T.T. 
60—24 (29—11), I.E,F.S. II — Medicina 
București 60—42 (31—14), Voința Bra
șov — Constructorul Arad 60—55 
(27—36), Rapid Deva — Medicina Ti
mișoara 75—55 (37—28), C.S.U. Galați
— Sănătatea Ploiești 104—46 (52—14), 
Constructorul Galați — Confecția 
Focșani 91—42 (47—22). Metalul Sa- 
lonta — Știința Sf. Gheorghe 61—35 
(38—18), Arhitectura — Progresul 
București 51—12 (29—26) — învingă
toarele au condus permanent, cîști
gînd (după o dispută în care ambele 
echipe au luptat din răsputeri) da-

U. M. Timișoara 
Constructorul Arad 

(47—32), 
Crișul 

FEMI- 
Tg. Mu-

Sibiu 88—74
Tg. Mureș — 

89—93 (43—44) ;
Inst. . Pedagogic

torită mai bunei pregătiri 
fizice. Cele
Costăchescu 11, Giurea 10, 
Nica 8 de la Arhitectura, respectiv 
Anmacof 12 '"

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții N. Tokacek, Gh. Co- 
trău, V. Ștefănescu, I. Jura, C. Gruia, 
C. Harea, G. Rosner, C. Albu, 
Gurgui, N. Sloean, Gh. Ștefan, 
Vida, D. Onciul, Șt. Iaeob.

mai eficiente

și Neagu 10.

TINERETULUI"
darului, a participat la primele 
concursuri. In marea majoritate a 
asociațiilor sportive ploieștene au 
fost organizate întreceri de șah și 
tenis de masă. Dar centrul de greu
tate al competițiilor 
zonele montane, în 
este atît de bogat, 
scăldată duminică de 
lucitor. Zăpada scîrțîia sub tălpi. 
Timp ideal pentru schi și săniuș. 
La Vîrful cu Dor, peste 100 de 
elevi din școlile orașului au par
ticipat la un concurs de schi în 
cadrul „Cupei tineretului". La „Șoi
mul" și pe „Furnica", numeroși 
copii din cadrul centrelor de ini
țiere își încercau forțele în pri
mele coborîri, deocamdată necrono
metrate. De reținut că în magaziile 
de materiale au intrat, recent, zeci 
de săniuțe, noi-nouțe, produse la 
fabrica din Reghin, care au primit 
și ele „botezul zăpezii".

Merită evidențiate hărnicia și 
spiritul de prevedere al organiza
torilor locali care... adulmecînd so
sirea iernii au avut grijă din timp 
să ia toate măsurile necesare. Te
lefericul, telescaunele, teleschiurile 
de pe Vîrful cu Dor și Furnica 
au funcționat ireproșabil. Munții au 
primit duminjeă peste 2 009 de iu
bitori ai agrementului în aer liber !

l-au constituit 
care județul 

Sinaia a fost 
un soare stră-

PESTE 70 DE PATINOARE
NATURALE ÎN JUDEJUL 

HARGHITA I

Tineretul harghitean va benefi-
• cUs în west segQP, de y^ște 70 de

tehnice și 
jucătoare : 
Screciu 8,

I
șt. 
șt.

patinoare naturale. Primele, la To- 
plița, Gheorghieni, Dănești, Mădă- 
raș, Bilbor, Joseni, Sînsimion, au 
și intrat în funcțiune. Duminică au 
avut loc, pe o gheață bună,, con
cursurile inaugurale de patinaj Vi
teză din cadrul „Cupei tineretului". 
Totodată, s-au desfășurat întreceri 
de schi, săniuțe și tenis de masă 
Ia care au luat parte aproape 1 000 
de concurenți. (V. PASCALU).

Iată rezultatele comunicate de_
pondenții noștri I. lancu. D. Daniel, 
Ionescu, C. Gruia, I. Păuș, 
G. Tamaș, D. Diaconescu, I. Focol, I. 
Vlad, C. Nemțeanu. St. lacob, St. Gur
gui, !W. Topolsciii, C. Alexa, O. Gutu, 
Șt. Giurgiu.

MASCULIN : Farul Constanța — Delta 
Tulcea 1—3, Politehnica Iași — C.S.U. 
Pitești 3—1, c.F.R. Ciul — Medicina Ti
mișoara 1—3, Corvinul Hunedoara — 
C.S.U. Brașov 3—1, Relonul Săvinești — 
Unirea Tricolor Brăila 3—1. Petrolul 
Ploiești — Voința Alba Iulia 3—0, C.S.M. 
Suceava — Aurora Bacău 3—0, Confec
ția București — Electra București 0—3, 
Electroputere Craiova — Exploratorul 
Caransebeș 3—2. Industria sîrmei C. 
Turzii — Alumina Oradea 0—3. Forests 
Arad — Silvania Șimleul Sllvaniei 3—0.

FEMININ : Ceahlăul P. Neamț — To- 
mistex Constanța 3—9. Știința Bacău — 
C.S.U. Galați 1—3. Flacăra roșie Bucu
rești — Viitorul București 3—2. Spartac 
București — Progresul București 3—0. 
Drapelul roșu Sibiu — Voința M. Ciuc 
0—3, I.G.C.M. Brașov — Voința . Craiova 
0—3, Voința Brașov — Dacia Pitești 
3—0, Medicina Tg. Mureș — Voința Ora
dea 3—0, Constructorul Arad — C. S. 
Zalău 3—0. Medicina Timișoara — Cor- 
vlnul Deva 2—3. Confecția București — 
Universitatea laș! 1—3.

Duminică este programată ultima eta
pă a turului II, după care echipele intră 
in pauză pină la 27 ianuarie 1974.

cores-
U'-l, 1.

P. Arcan, 
Focol,

„CRITERIUL PRIMEI ZĂPEZI"

Peste 2 500 de elevi din orașele 
Tulcea, Măcin și comunele Isaecea, 
Niculițel și Topologu (județul Tul
cea) s-au întrecut în cadrul con
cursului de săniuțe dotat cu „Cri
teriul primei zăpezi". Concomitent, 
în alte numeroase comune (Dăeni, 
Sarichioi, Samova, Mahniudia, Baia 
Luncavița și Jijila) s-au desfășurat 
întreceri de șah, tenis de masă, să
niuș și trîntă, concursuri care au 
contat, de asemenea, pentru „Cupa 
tineretului".

în momentul de față s-au luat 
ample măsuri pentru ca în aproape 
toate curțile școlilor să se amena
jeze patinoare naturale.

La Tulcea, în sala de sport, s-a 
desfășurat etapa județeană a „Cu
pei tineretului" la trîntă. Au par
ticipat 74 de luptători, toți cam
pioni ai celor 6 centre de comună. 
Pe primele locuri s-au clasat, în 
ordinea categoriilor, G. Manea (M. 
Kogălniceanu), G. Mocanu (Sa
mova), C. Cartale (Isaccea), I. Fro- 
fei (Mahmudia) și M. Partene 
(Mțtfijriudia), (M. TOPOLȘCHI),

Născut la 30 martie 1951, In comuna Sln- 
martln, Județul Mureș. Practică Judo-ul 
din anul 1968, primul antrenor fllndu-1 O- 
vidiu Nlcolae Bucur. Component al echi
pei Dinamo București, campioană a țării 
pe acest an, unde 11 are ca antrenor pe 
Gh. Doneiu.. Cucerește primul titlu de 
campion al țării (la juniori) in anul 1969. 
Rămtne In posesia titlului șl In următorii 
doi -ani : 1970 șl 1971. în 1970, cînd echipa 
de Juniori Voința Sibiu a cucerit titlul de 
campioană a țării, Lazăr Moldovan a fost 
component al acestei formații. în compe
tițiile internaționale, cel mai bun rezultat 
l-a obținut anul acesta la campionatele'eu
ropene de la Madrid, cînd s-a clasat pe 
locul X in proba individuală de seniori 
(cat. ușoară) și locul VII, la aceeași în
trecere, cu echipa României. S-a clasat 
al doilea, în acest an, în „Cupa Bulgariei". 
Este component al lotului național de se
niori. Duminică, i-a fost acordat titlul de 
maestru al sportului.

Cu cîteva zile in urmă., cînd 
echipa Dinamo București a cu
cerit titlul de campioană a țării, 
antrenorul Gh. Doneiu eviden
ția contribuția deosebită a a- 
cestui elev al său la cîștigarea 
locului I. Lazăr Moldovan este 
unul dintre cei mai sîrguincioși 
judoka, seriozitatea în pregătire 
permițindu-i să-și însușească o 
gamă largă de procedee tehni
ce. Stăpînește foarte bine ata
cul atît pe partea dreaptă, cît 
și pe partea stingă, tehnică la 
care n-au ajuns mulți judoka 
din țara noastră, In întîlnirile 
cu adversarii săi este primul 
care atacă.

In penultima etapă a cam
pionatului pe echipe, deși avea 
o fisură de coastă, sportivul di- 
namovist a luptat ca și cum 
s-ar fi aflat în deplinătatea pu
terilor, cîștigînd întîlnirea cu

puternicul său adversar, dina- 
monistul brașovean Alexandru 
Filip, în cadrul categoriei ușoa
re.

Cu prilejul ultimei etape de 
campionat, care a avut loc du
minică în Capitală, deși dorea 
să aducă un nou punct echipei 
sale, care susținea un meci di
ficil în compania formației Po
litehnica București, Lazăr Mol
dovan s-a accidentat în timpul 
încălzirii, medicul interzieîndu-i 
să concureze. A avut, totuși, o 
dublă satisfacție : Dinamo a clș- 
tigat cu 3—2, iar el a fost de
clarat cel mâi bun sportiv al 
Diviziei A de judo.

Lazăr Moldovan se gîndește 
de pe acum la viitoarele cam
pionate europene ce vor avea 
loc anul viitor la Londra, spe- 
rînd să ocupe un loc pe podiu
mul învingătorilor.

LA ZERO ÎN CAMPIONATELE
REPUBLICANE DE TENIS

In etapa de sîmbătă și duminică 
a campionatelor Diviziei A la te
nis de masă, formațiile favorite au 
ieșit învingătoare pe toată linia, 
trei dintre ele cîștigînd la zero : 
Spartac București (f), Școala spor
tivă Buzău și Progresul București 
(m). Dacă reprezentanții clubului 
Progresul din Capitală nu mai pot 
pierde titlurile republicane, atît la 
fete cît și la băieți, pentru locurile 
trei, în ambele clasamente, parti
dele ultimei etape de la sfîrșitul 
acestei săptămîni vor fi hotărîtoa- 
re.

Iată rezultatele și amănunte de la 
penultima etapă:

FEMININ
CLUJ (prin telefon). C.S.M.— 

C.S. ARAD I 2—7. Scor prea sever 
față de aspectul echilibrat al întîlniri- 
lor. Clujeanca Ligia Lupu a evo
luat inegal. Ea a învins-o pe Eleo
nora Vlaicov (2—1), dar a pierdut 
la Maria Korodi (0—2). Au „în
scris" Maria Korodț 3, Eleonora 
Vlaicov și Magdalena Lesai cîte 
2 pentru arădence și Ligia Lupu 
pentru C.S.M.

C.S.M. !-C.S.
cesul gazdelor s-a 
Lupu 3 și Măriei 
pentru oaspete au 
Gyăngyosi 2, Livia 
ana Mihuț cîte 1.

P. RADVANI, coresp.
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

ROVINE CRAIOVA 2—7. Elevele 
antrenorului Virgil Bălan au obți
nut o victorie relativ ușoară. Au
toarele victoriilor: Marilena To- 
mescu 3, Georgeta Fuiorea 3, Car-

13 13 0 83:14 26
14 12 2 87:19 26
14 8 6 54:58 22
13 8 5 53:46 21
14 7 7 57:53 21
14 3 11 37:71 17
13 3 10 29:75 16
13 0 13 15:84 13

DE MASA

ARAD II 5—4. Suc- 
datorat 
Șinteoan 
punctat 
Căruceru

Ligiei 
2, iar 
Ildiko 
și Li

men Căpriță 1 pentru oaspete și 
Nicoleta Spiridon 1 și Roberta To
ma 1, pentru gazde.

SPARTAC BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 9—0. Cele 
nouă victorii au fost realizate de : 
Elena Condicaru 3, Mariana Feld
man 3 și Lidia Ilie 3.

CLASAMENÎ
2. Progresul Buc.
2. C.S. Arad I
3. C.S.M. Cluj
4. Spartac Buc.
5. C.S. Arad II
6. Rovine Craiova
7. Politehnica Buc.
8. Voința Buc.

MASCULIN
CLUJ (prin telefon). 

C. S. ARAD 12—5. ~
chiar la acest scor, elevii antre
norului emerit F. Paneth fiind net 
superiori. Cele 12 puncte au fost 
obținute de Doboși și Giiirgiucă 
cîte 4, Papp 3 și cuplul Doboși- 
Giurgiucă. De la oaspeți au cîști
gat Covaci 2, Trupei, Simin și O- 
laru.

BUZĂU (prin telefon). ȘCOALA 
SPORTIVA BUZĂU — COMERȚUL 
TG .MUREȘ 17—0. Cu o experiență 
competițională mai mare și benefi
ciind de o pregătire excelentă, spor
tivii antrenați de Emil Băcioiu nu 
au permis oaspeților să cîștige decît 
un singur set (prin tînărul Pali, de 
14 ani). Au „marcat" Ancei, Teo- 
dorescu, Romanescu și Dinu cîte 4, 
și dublul Romanescu-Popovici.

I. STANESCU, coresp.
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

I.E.A.B.S. București 17—0. E- 
levii antrenorului N. Angelescu 
S-au arătat bine pregătiți și într-o

C.S.M. —
Succes scontat

bună dispoziție de joc. Ei și-au a- 
sigurat succesul, cîștigînd comod 
Ovanez 4, Sîndeanu 4, Luchian 4, 
Buzescu 4 și partida de dublu O- 
vanez-Buzescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVÂ 2—15. 
Handicapați de absența celui mai 
bun jucător, campionul național, 
Teodor Gheorghe (bolnav), studen
ții bucureșteni au opus doar o pa
lidă rezistență universitarilor din 
Cetatea Băniei, cedînd la un scor 
ce ne scutește de prea multe co
mentarii. Au punctat: Bobocică 4, 
Firănescu 4, Andronie 3, Arjoca 3, 
plus partida de dublu Bobocică- 
Firănescu pentru învingători și 
Călăuz 1, Ghiță 1 pentru învinși.

LOCOMOTIVA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 11—6. Fe
roviarii au dovedit o instruire mai 
bună și au obținut o victorie me
ritată. — 
Păuna 
pentru 
nait 4, 
Panait-Stamatescu pentru Voința.

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE

Realizatori : Gheorghiu 3, 
3, Danielis 3, Macovei 2 
Locomotiva, respectiv Pa- 

Bodea 1, plus jocul de dublu

floats

CLASAMENT
1. Progresul Euc. 17 17 0 192: 61 34
9 C.S.M. Cluj 17 14 3 176: 78 31
3. Locomotiva Buc. 17 12 5 162: 83 29
4. Șc. sp. Buzău 17 12 5 167: 94 29
5. Comerțul Tg. M. 17 8 9 114:133 25
6. politehnica Buc. 17 7 10 123:133 24
7. Voința Buc. 17 7 10 119:136 24
8. Univ. Craiova 17 5 12 99:144 22
9. C.S, Arad 17 3 14 71:166 20

10. I.E.A.H.S. BUC. ‘ 17 0 17 15:205 17

V
C. S. BOTOȘANI,

CAMPIONATUL CAPITALEI
LA TIR CU AER COMPRIMAT

Un mare număr 
reșteni — 
fruntașii, 
publicane, 
începători 
rile celor 
lui Capitalei la nrme cu aer compri
mat. Competiția a fost deosebit de 
utilă, ea constituind un bun prilej de 
verificare.

La probele de pistol au fost pre- 
zenți la etapele campionatului D. Iuga, 
C. Feciorescu, Anișoara Matei, Ana 
Buțu, iar la pușcă Gh. Vasilescu. I). 

-Hrib, Gh. Barbu, E. Satala, Veronica 
Stroe, Mariana Feodot, care au ocu
pat primele 
finale și au 
zultate bune, 
personale.

Ultima etapă, cea de a Illa, a 
fost o întrecere foarte interesantă, în 
care o serie de outsideri au întrecut 
pe marii favoriți, cum s-a întîmplat, 
de pildă, la pistol, unde G. Maghiar 
și Ana Buțu au depășit clar pe D. 
Iuga și, respectiv, pe Anișoara Matei, 
iar P. Șandor a tras cu multă pre
cizie la pușcă, apropiindu-se la două 
puncte de recordul național.

Rezultate — pistol senioare : 
Ana Buțu (Olimpia) 376 p, 2. Anișoa
ra Matei (Dinamo) 371 p, 3. Monica 
Șerban (Dinamo) 361 p. — după trei 
etape : 1. Anișoara Matei 1120 p, 2. 
Ana Buțu 1111 p, 3. Monica Șerban 
1 064 p ; seniori : 1. G. Maghiar 379 p,

de trăgători bucu- 
care aproape toțiprintre 

componenți ai loturilor re- 
precum și o serie de tineri 
— au participat la întrece- 
trei etape ale campionatu-

locuri în clasamentele 
obținut o serie de re
unii chiar noi recorduri

1.

Iuga 377 p (ambii de la Dina-
3. C. Feciorescu (Steaua) 377 p

— după trei etape : 1. D. Iuga 1132 p, 
2. C. Feciorescu 1 115 p, 3. I. Tripșa 
(Dinhmo) 1096 p ; juniori — D. Sian 
(Steaua) 378 p — după trei etape : 
Gh. Vasilescu (Dinamo) 1190 p : ju
nioare : Silvia Ratz (Metalul) 354 p
— după trei etape, tot ea conduce cu 
1 059 p. Pușcă senioare : 1. Mariana 
Feodot 373 p, 2. Veronica Stroe 371 p 
(în afară de concurs 379 p), 3. Marina 
Tomcscu 369 p (toate de la Dinamo)
— după trei etape : 1. Mariana Feo
dot 1120 p, 2. Marina Tomescu 
(Dinamo) 1 110 p, 3. Veronica Stroe 
1 109 p ; seniori : 1. F. Sandor
384 p, 2. I. Trăscăveanu 377 p (am
bii de la Steaua), 3. E. Satala (Dinamo) 
374 p — după trei etape : 1. Al. Be- 
linschi (Dinamo) 1115 p, 2. D. Hrib 
1 096 p, 3. Gh. Vasilescu 1 094 p. 
(ambii de la Olimpia) ; juniori — 
Gh. Barbn (I.E.F.S.) 371 p — după 
trei etape, tot el cu 1 102 p ; junioare
— Dumitra Matei (Dinamo) 366 p
— după trei etape, tot ea cu 1 098 p. 
La începători, pe primele locuri s-au 
clasat (la probele de 20 „diabolouri") 
A. Șerban (Metalul) la pistol 174, 
respectiv 501 p, și L. Călinescu (O- 
limpia) la pușcă 157 p, respectiv 
482 p.

Finalele sînt programate la sfîrșitul 
acestei săptămîni.

2. D. 
mo),

T. RĂBȘAN

----- _ _ — _ - ----- — ... _ „ . ----- ™ fe
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EXCURSII DE
AU MAI RĂMAS PUȚINE ZILE PINĂ LA REVELIONUL ’74 I 

întreprinderea de turism, hoteluri ți restaurante 
vă invită să participați la excursiile organizate 
prilej pe :

— Valea Oltului (Călimănești, Govora, Cozia)
— Litoral în stațiunile : Neptun (hotelurile 

„Neptun", „Dobrogea”), Mamaia (hotel „Parc"), Eforie 
Nord (hotel „Europa" și „Delfin")
De reținut că turiștii vor beneficia de frumoasele pis
cine cu apă de mare încălzită pentru practicarea spor
turilor nautice

— In orașele : lași, Piatra Neamț, Tîrgu Neamț, Cluj ți 
la Agapia

— In stațiunile : Borsec, Herculane, Pucioasa, Slănic-Mo! 
dova, Sovata și Tușnad, unde veți găsi

BUNA DISPOZIȚIE I ANTREN I AMBIANȚA PITOREASCĂ < 
Informații și înscrieri, ia filialele

Victoriei nr. 100 ți bd. Republicii nr. 
și 14 08 00.

IMPORTANT I
Ultimele locuri se mai pot obține 

decembrie.

București 
cu incest

„Sulîna",

de turism din calea 
68, telefoane 15 74 r

pină Ia data de K

CONSTRUCTORUL
MARGHITA
Șl GLORIA

S-AU
DE

BUZĂU
CALIFICAT ÎN DIVIZIA

LUPTE GRECO-ROMANE
Șapte 

natului 
co-romane, ____ __ ,___
tea, în sala Sportivă a Armatei 
Oradea, _ ______ _____ ...__..
zia A. După întreceri viu disputate, au 
obținut dreptul de a participa In pri
mul eșalon al campionatului republi
can. ediția 1974, formațiile : 3.C. 3C
TOȘANI 18 p (iată și rezultatele ob
ținute : cu - - ■ ■ ---- —
Voința-I.G.O.
Unirea Focșani 21—19, cu Știința Con- 

.. . _. •' - - 20—16
24—17), 

15 p 
Știința 

Sibiu 
Mare

echipe, finalistele 
de calificare la 

și-au disputat

campio- 
lupte gre- 

fntlieia- 
dln 

pentru promovarea în Dlvi-

c.s BO-

A.S.A. Sibiu 23,5—16,5.
Baia Mare 24—8,

cu 
cu

stanța 24—12, cu Gloria Buzău 
și cu Constructorul Marghita 
CONSTRUCTORUL MARGHITA 
(cu Gloria Buzău 21—15, cu 
Constanța 18—18, cu A.S.A.
23—17, cu Voința-I.G.O. Baia ____
19—13 și cu Unirea Focșani 36—0) șt 
GLORIA BUZĂU (cu A.S.A. Sibiu 
22—14, cu Voința-I.G.O. Baia Mare 
27—13, cu Știința Constanța 23—17 și 
cu Unirea Focșani 36—0). Pe locurile 
următoare s-au clasat : 4 Știința Con
stanța 12 p, 5. A.S.A. Slbiii 10 p, 6. U- 
nlrea Focșani 6 p, 7. Voința-I.G.O. 
Baia Mare 6 p.

Ilie GHIȘ A-corcsp. județean

REVELION!
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICA 

ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI 
anunță scoaterea la

CONCURS
a postului :

— Șef lucrări Ia catedra de Medi- 
cî.na. educației fizice și sportului, 
disciplina Control și asistență me
dicală. poziția 15.

Candidații la concurs vor depune 
la secretariatul institutului de edu
cație fizică și Sport din București, 
str. Maior Ene nr. 12, în termen de 
30 zile de Ia data publicării acestui 
anunț în Buletinul oficial a! Repu
blicii Socialiste România, partea a 
III-a, cererea de înscriere Ia con
curs la care vor anexa actele pre
văzute de Legea nr. 6, privind Sta
tutul personalului didactic din Re
publica Socialistă România, publi
cată în Buletinul oficial al Republi
cii Socialiste România, partea I, nr. 
33 din 15 martie 1969 și de instruc
țiunile Ministerului Educației șl 
Invățăintetului nr. 81539/1969.

Cei care funcționează într-o insti
tuție de învățămînt superior sînt o- 
bligați să comunice, în scris, recto
rului acesteia înscrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul In
stitutului de educație fizică și sport 
din București în termen de 2 ‘
ele la expirarea termenului de 
scriere la concurs.

Informații suplimentare se pot 
ține zilnic între orele 12—14 la 
crctariatul institutul ii,

luni 
in-

ob- 
se- 

tel. 31.14.49.
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0 SUITĂ DE JOCURI VII Șl ATRACTIVE
{Urmare din pag. I)

DOUĂ MODIFICĂRI IN PROGRAMAREA 
OPTIMILOR „CUPEI ROMÂNIEI"

Mîine, în șapte orașe din tară, 
se dispută „optimile" Cupei, me
ciuri la sfîrșitul cărora vom cu
noaște pe cele opt echipe care vor 
rămîne în cursă și care vor susține 
la primăvară, sferturile de finală.

La București, două partide atrac
tive: Jiul—Petrolul (stadionul Di
namo) și Chimia Rm. Vîlcea—F.C. 
Argeș (stadionul Republicii). Jucă
torii din Petroșani, după buna im
presie lăsată duminică. în jocul de 
campionat, cu Dinamo, au rămas 
în Capitală, acordînd o deose
bită atenție confruntării cu Fetro- 
lul. La rîndul lor, ploieștenii își 
leagă și ei speranțele de o bună 
comportare, gîndindu-se că — pe 
același stadion — au obținut în e- 
tapa a XV-a prima lor victorie în 
deplasare din campionat, asupra 
Sportului studențesc. Cealaltă întîl- 
nire nu este cu nimic mai prejos. 
De fapt, partida reprezintă o re
editare a unei intîlniri din ediția 
trecută: actuala deținătoare a „Cu
pei", Chimia Rm. Vîlcea, i-a eli
minat pe argeșeni. netezindu-ș* 
drumul spre finala competiției. Pi- 
teștenii au sosit luni în Capitală,

direct de la Timișoara, cu intenția 
ca de astă dată să fie scutiți de 
surprize. Și celelalte jocuri păstrea
ză același interes. „Capul de afiș" 
îl dețin întîlnirile de la Tr. Severin: 
Sportul studențesc—L.T.A., de la 
Galați: S.C. Bacău—Steaua și de la 
Deva : C.S.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara, trei partide care opun 
formații de Divizia A. Foarte echi
librată se anunță și singura parti
dă. care opune două echipe de Di
vizia B, cea de la Fetești (în loc de 
Constanța) dintre Ș.N. Oltenița și 
Delta Tulcea. Ultimele două jocuri 
ale programului, Minerul Baia Ma
re—A.S.A. (care va avea loc la Tg. 
Mureș și nu la Cluj) și Universi
tatea Cluj—Oltul Sf. Gheorghe (sin
gura reprezentantă a Diviziei C), 
de Ia Mediaș, par a da cîștig de 
cauză celor două divizionare A, da
tă fiind valoarea și experiența com- 
petițională a jucătorilor lor.

După cum vedeți, două dintre 
meciuri (Minerul Baia Mare—A.S. 
Armata și Delta—Ș.N. Oltenița) se 
dispută in alte două orașe dccît cele 
anunțate anterior.

CONSFĂTUIREA
CU ANTRENORII 

CENTRELOR DE COPII 
SI JUNIORI

leii dimineață, în sala de festivități 
a clubului Dinamo, și-a deschis lu
crările a 4-a consfătuire cu antrenorii 
din centrele de pregătire a copiilor și 
juniorilor și profesorii de la secțiile de 
fotbal din unitățile de învățămînt. Au 
participat, în această primă zi a con
sfătuirii, și reprezentanți ai conduce
rilor unor cluburi și asociații cu echi
pe în Divizia A.

Consfătuirea a fost deschisă de to
varășul Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., care, în cuvin tul său, a 
arătat scopul acestei ample acțiuni, s6- 
ilcitînd participanților să analizeze a- 
tent, critic, cu spirit de răspundere, 
activitatea lor, rezultatele obținute pînă 
acum de cele 45 de centre de copii 
și juniori și de către cele 46 de sec
ții cu profil din rețeaua școlară. Tova
rășul Ion Alexandrescu, secretar gene
ral al F.R.F., a prezentat, apoi, un re
ferat privind activitatea centrelor de 
pregătire a copiilor și juniorilor pe 
anii 1972—1973.

Au urmat discuții pe marginea refe
ratului și a proiectului noului regu
lament de organizare și funcționare a. 
centrelor, la cuvînt înscriindu-se 20 de 
antrenori, profesori, conducători de 
cluburi și asociații. Lucrările consfă
tuirii continuă astăzi și mîine, în sala 
de la Centrul „23 August".

mîntul că e bine să se joace de 
acum înainte... numai iarna. Peri
colele pentru sănătatea jucătorilor 
rămîn mari.

Privind clasamentul constatăm 
menținerea aproape neschimbată a 
plutonului din frunte — acolo unde 
Universitatea Craiova ți-a reținut, 
cu trei etape înainte de finalul pri
mului marg act al campionatului, 
locul cel rîvnît. Liderul a suferit, 
duminică, a treia înfrîngere din 
campionat. L-am urmărit și la Pi
tești și acum, pe stadionul „23 Au
gust". De fiecare dată am remar
cat moralul său. neadmiterea eșe
cului decît în minutul 91. E una 
dintre explicațiile fructuosului său 
parcurs din această toamnă, com
bativitatea, spiritul de echipă. 
Steaua a îndeplinit — prin victoria 
construită sub bagheta lui Dumitru 
— condiția rămînerii într-o poziție 
pasibilă de sprinturi pentru retur ; 
în orice caz. într-o postură care o 
arată, alături de F,C, Constanța — 
care s-a răzbunat pe Rapid pen
tru pasul greșit din jocul cu A.S.A. 
Tg. Mureș — și Dinamo, ca una 
dintre aspirantele locurilor de 
frunte în clasamentul final.

vor-

CAMPIONATUL

REPUBLICAN

DE JUNIORI

sEmA.ua, PROGRESUL BUCUREȘTI- 
RECORDMANA ABSOLUTĂ A SEZONULUI!

# Mai multă atenfie delegărilor de arbitri I

Deși cu un lider autoritar, care a 
cîștigat tot ce se putea cîștlga, seria 
a IlI-a a campionatului a oferit, de-a 
lungul turului, multe meciuri de foar
te bun nivel tehnic și spectacular. 
Martori neutri, cîțiva dintre cavalerii flu
ierului care au condus partide din a- 
ceastă serie și-au notat, In rapoartele 
lor, observații interesante, semnifica
tive în acest sens : „Joc bun, cu ac
țiuni gîndite la ambele porți. Cele două 
echipe merită sincere felicitări" (C. S. 
Tirgoviște — Progresul). „A fost un 
meci toarte frumos, cu multe faze 
spectaculoase, desfășurat intr-un spirit 
de sportivitate exemplară" (Petrolul — 
Liceul M. Vlteazu București). „Un 
astfel de meci, de ridicat nivel tehnic, 
fără probleme de .ordin disciplinar, 
mi-aș dori să arbitrez mereu” (Petro
lul — Progresul). „Echipele s-au stră
duit și au reușit să joace foarte bine, 
intr-un ritm susținut, corect". (Gloria 
Buzău — Liceul M. Vlteazu București). 
Cițiva jucători cu reale calități, ambi
țioși, dornici de afirmare au Încercat 
să ofere celor prezenți la meciurile 
formațiilor lor faze frumoase, de fot
bal curat, aerisit, simplu șl eficace. A. 
Diaconu, M. Dragnea, I. Ciobanu (Pro
gresul), N. Stere, șt. Chlhaia (Metalul 
București). Cr. Nlță, Șt. Lăcătuș, C. 
Popescu (Liceul M. Vlteazu), C. Popa, 
R. Negulescu (Șc. sp. Sinaia). Cr. Ba- 
bone (Petrolul), M. Ghiță, FI. Rotaru 
(Șc. sp. 2 București) etc. se numără 
printre ei.

Cealaltă „față" a seriei a fost do
minată, însă, de o adevărată... cala
mitate. cum s-a exprimat plastic unul

dintre antrenorii echipelor noastre de 
juniori : arbitrajele ! La meciurile Pro
gresul — Șc. sp. Sinaia, Unirea Tri
color — Dunărea Giurgiu, Steaua — 
Metalul Plopenl, Gloria — Dunărea 
Giurgiu, Șc. sp. 2 București — Gloria, 
C.S. Tirgoviște — Metalul Plopenl, Pro
gresul — Gloria, Metalul Plopeni — 
Metalul București 'și încă multe altele 
tușierii delegați nu s-au prezentat. Sau, 
poate că nici n-au fost delegați 1 Dar 
și mulți dintre cei care s-au prezentat 
au făcut-o numai cu... numele. „Am 
arbitrat singur meciul (Steaua — Pro
gresul) — scrie, in raportul 6ău. C. 
Volcu. S-a prezentat Șt. Negreanu, dar 
a plecat spuntnd că-1 delegat Ia altă 
partidă". „Tușlerul I. Berceanu a a- 
părut la meci (Gloria — Dunărea) in 
ținută necorespunzătoare și a fost tot 
timpul depășit de faze". „Abia in re
priza secundă (Progresul — Șc. sp. 
Sinaia) a venit ». Mihăilescu, care a 
făcut tușă îmbrăcat". „M. Manafu și 
N. Borcea au semnalizat tot timpul 
eronat, ceea ce mă face să cred că 
au fost rău intenționați" (C. S. Tîrgo- 
vlște — Steaua),’ Dacă așa stau lucru
rile (șl așa stau, ele fiind relatate de 
arbitrii de centru), de ce să ne mal 
mire, atunci, ' nervozitatea unor jucă
tori, protestele șl gesturile lor nespor
tive 7 Vinovății 1 Colegiul municipal 
București de arbitri șl cele județene.

Dar, dincolo de toate plusurile șl mi
nusurile partidelor turului acestei serii, 
comportarea Progresului rămîne cu to
tul remarcabilă, fiind singura echipă 
din întreg campionatul care a obținut 
maximum de puncte. Iată autorii aces
tei performanțe rare ;

Marin Nițu — Dorel Bunea, Iacob 
Ivan, Adorian Nemeș, Tudor Dragomir 
— Victor Parașcan, Simion Neagu, Ion 
Ciobanu (Mihai Lasl'j) — Adrian Dia
conu, Marin Dragnea, Nlcolae Paras- 
chiv. Au mai jucat : Constantin Feșteu, 
Florentin Mihal, Radu Vasllescu.

„Jucăm un 4—3—3 foarte elastic — 
afirmă antrenorul echipei, Ioan Kluge. 
Am încercat să imprimăm formației un 
spirit ofensiv, cu accelerarea ritmului 
în fazele de finalizare, cu șuturi din 
orice poziție. Ne-a surprins, insă, re
plica destui de slabă a celorlalte echi
pe, in care se află, totuși, mulți jucă
tori buni, dar care nu stat pregătiți 
așa cum trebuie..."

Progresul — de pe acum un candi
dat la titlul republican t

Mai cur'nd ar treimii însă să 
bim despre acele nume pe care nu 
eram obișnuiți să le găsim 
solul clasamentului. Să o 
pentru două trepte, numai, 
în sus...

Sport Club Bacău, care 
efectiv, ce înseamnă pericolul re
trogradării simte acum arzîndu-i 
pămîntul sub picioare. „Unspreze- 
cele“ din Bacău ajunsese la o sta
bilitate de comportare care nu îi 
oferea nici marea cunună de lauri, 
dar, cum spuneam, o ferea de pe
ricolul acelei mari și neplăcute 
surprize numită retrogradarea. La 
Bacău a intervenit însă, paralel cu 
un dezinteres al publicului pe care 
această formație nu-1 merita, și un 
proces de uzare. Evenimentul „lo
cal" primordial l-a reprezentat și o 
cădere a lui Ghiță, care a avut 
și repercusiuni directe prin pierderi 
de puncte pe care, altădată, inimo
sul portar le salva —, dar și o a- 
nemizare a moralului coechipieri
lor, asigurați — altfel — de inter
vențiile curajoase și fără greș ale 
apărătorului buturilor. „Eclipsa 
Ghiță", în care și personajul său a 
avut o importantă parte de vină, 
s-a întins asupra întregii formații. 
Aflăm că alarma a produs o pri
mă strîngere a rinduriloV la Bacău.

CAMPIONATUL
DE TINERET

la sub
porn im 
de jos

uitase,

ECHIPELOR
REZERVE

Laurențiu

1. Progresul Buc.
2. petrolul PI.
3. Steaua București 
«. Lie. M. VIL BUC.
5. Șc. sp. 2 Buc.
6. C.S. Tirgoviște
7. Metalul Buc.
8. Dinamo 2 Buc,
9. Șc. sp. Sinaia

10. Dunărea Giurgiu
11. Ș.N. Oltenița
12. Unirea Tricolor
13. Met. Plopeni
14. Gloria Buzău

DUMITRESCU

13 13 0 0 37— I 26
13 10 1 î 17—13 21
13 » 0 4 28—14 13
13 7 1 4 28—11 16
13 3 4 6 17—14 14
13 6 2 5 21—21 14
13 6 1 6 20—16 13
13 6 1 6 22—23 13
13 5 1 7 25—31 11
13 4 2 7 22—23 10
13 4 2 7 17—27 10
13 3 2 8 12—26 6
13 2 2 9 8—30 6
13 0 2 11 14—36 2

1.
1.
1.
4.
5.
6.

7-8.

Steaua
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
Steagul roșu 
C.S.M. Reșița 
U.T.A.
Petrolul 
Dtaamo

8. Rapid
10. F.C. Constanta
11. „U" Cluj
12. Politehnica 

Politehnica 
A.S.A. Tg. 
C.F.R. Cluj
sportul stud. 
Sport Club Bc. 
Jiul

13.
14.
15.
16.
17.
18.

nm.
Iași 
M.

1«
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
16
16
16
16
16
16

3
2
5
3
6
3
3
3
2
2
3
1
2
2
2
2
3
1

4 29—19 19
5 19—18 19
4 20—23 18
6 23—18 17
6 24—20 17
6 13— 9 17
7 18—18 16
7 25—29 16
7 19—16 15
8 21—26 15
8 19—22 14
8 23—26
8 21—29
8 16—25
8 21—28

13 14—29

14
14
14
13
5

S-A ÎNCHEIAT TURUL DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A IV-A SERIA A VII-A

Sp. muncitoresc sv. , — A.S.A. C-lung 0—1 (0—0)
Viet, PTTR Botoșani — Nicolina Iași 2—3 1(0-1)
Metalul Rădăuți — C.S. Botoșani 1—1 1(0-1)
Minerul G. Humorului — Constructorul Iași 1—0 1(0-0)
Constructorul Botoșani — Avîntul Frasin 3—0 (2-0)
Uhirea Iași — Foresta Fălticeni 1—0 '(0-0)
Danubiana Roman — Cristalul Dorohoi 1—0 (1-0)

Minobradul Vatra Dornel n-a jucat deoarece adversara
ei. Universitatea Iași, a fost scoasă din campionat.

(Corespondenți : C. Alexa, Th, Ungureanu,, B. Dumi-
tru, D. Bolohan, U. Teodor, D. Onciu și M. Chiriac).

1. A.S.A. CIMPULUNQ 15 8 4 3 32—10 20
2. Unirea iași 15 7 R 2 14- 7 20
3. C.S Botoșani 15 7 5 3 26—18 19
4. Danubiana Roman 15 7 3 5 25—12 17
5. Foresta Fălticeni 14 7 3 4 20—10 17
6. Sportul muncitoresc Sv. 15 6 5 4 14—10 17
7. Cristalul Dorohoi 15 7 2 6 27—18 16
8. Nicolina Iași 15 7 2 6 20—18 16
9. Minerul Gura Humorului 15 7 2 6 18—16 16

10. Metalul Rădăuți 15 5 5 5 24—22 15
11. Constructorul Botoșani 15 7 0 8 22—22 14

Avîntul Frasin 15 5 4 6 20—23 14
13. Constructorul Iași 15 5 2 8 9—16 12
14. Minobradul V. Dome! 14 4 3 7 16—24 11
15. Victoria PTTR Botoșani 15 4 3 8 19—34 11
16. Universitatea Iași 13 0 1 12 1—47 1

SERIA A ll-A

Relonul Săvtaeștl — Textila Buhuși 1—0 (0-0)
Oituz Tg. Ocna — Constr. Gh. Gh.-Dej 0—0
Letea Bacău — Cimentul Bicaz 2—2 (1-2)
Energia Gh. Gh -Dej — U.R.A. Tecuci 0—0
Bradul Roznov — Minerul Comănești 2—1 (1—0)
Hușana Huși — Constructorul vaslui 1—1 (1-0)
Rulmentul BIrlad — Foresta Gugești 2—0 (1—0)
Trotușul Gh. Gh.-Dej — Locomotiva Adjud 0—0

(Corespondenți : C. Nemțeanu, A. Avei, I. Iancu,) Gh.
Grunzu, D. Soroceanu , Gh. Dulhac, E. Solomon și Gb.
Gheorghe).

J. RELONUL SAVINEȘTI 15 7 7 1 33—11 21
2. Letea Bacău 15 6 5 4 24—13 17
3. Constructorul Gh. Dej 15 6 5 4 18—11 17
6. Trotușul Gh. Dej 15 5 7 3 17—12 17
1. Energia Gh. Dej 15 6 5 4 12—11 17
6. U.R.A. Tecuci 15 7 2 6 20—16 16
7. Minerul Comănești 15 7 2 6 21—21 16
8. Rulmentul Birlad 15 5 5 5 14—13 15
9. Cimentul Blcaz 15 4 7 4 16—16 15

10. Hușana Huși 15 6 3 6 19—24 15
11. Textila Buhuși 15 5 4 6 20—14 14
12. Bradul Roznov 15 6 2 7 17—26 14
13. Oituz Tg. Ocna 14 6 1 7 12—21 13
14. Foresta Gugești 15 4 4 7 19—20 12
15. Constructorul Vaslui 15 3 5 7 11—23 11
16. Locomotiva Adjud 14 2 4 3 9—30 8

tei, N. Stoean, D. Daniel, C. Pufu și O. Guțu).

Chimia Brăila — Portul Constanța 2—1 (1-9)
I.M.U. Medgidia — Ancora Galați 1—0 (1-0)
Electrica Constanța — Cimentul Medgidia 3—1 (1-1)
Tehnometal Galați — Viitorul Brăila 5—3 (3-0)
Dunărea Tulcea — Voința Constanta 4-0 (2-0)
Granitul Babadag *— Arrubium Măcin 8—0 (3-0)
Rapid Fetești — Marina Mangalia 1—1
știința Constanța — Constructorul Tulcea nedisputat

(Corespondenți : I. Baltag, R. Avram, S. Nace. V.
Ștefănescu, M. Topolschi, N. Fucigiu).

1. CHIMIA BRĂILA 15 11 1 3 21— 7 23
2. Marina Mangalia 15 8 5 2 24— 8 21
3. Portul Constanța 15 10 1 4 20—14 21
4. Dunărea Tulcea 15 8 4 3 23—10 20
5. Electrica Constanța 15 7 6 2 23—12 20
6. Viitorul Brăila 15 8 2 5 26—15 18
7. Ancora Galați 15 6 5 4 17—12 17
8. I.M.U. Medgidia 15 7 2 6 18—15 16
9. Cimentul Medgidia 15 7 1 7 19—15 15

10. Granitul Babadag 15 6 1 8 25—21 13
11. Rapid Fetești 15 3 6 6 19—23 12
12. Tehnometal Galați 15 4 3 8 18—30 11
13. Voința Constanța 15 2 5 8 11—27 9
14. Constructorul Tulcea 14 3 2 9 12—31 8
15. Știința Constanța
16. Arrubium Măcin

14
15

3 1
2 3

10
10

16—21
10—50

7
7

SERIA A V-A
Șoimii TAROM Buc. — Dlnamo Slobozia 5—2 (3—1)
T.M. București — Laromet București 4—0 (0—0)
Argeșul Mihăileștl — Voința București 1—4 (0-2)
Azotul Slobozia — Flacăra roșie Buc, nedisputat
Triumf București — Sportul Ciorogîrla 7—0 (2-0)
Tehnometal București — Olimpia Giurgiu 3—4 (1-2)
Electronica Buc. — Sirena București 2—3 (2-2)
I.O.R. București — Unirea Tricolor Buc, 0—0

(Corespondenți : C. Harea, I. Cucu, Gh. Vlad, I. MS-

1. VOINȚA BUCUREȘTI 15 10 3 2 37—10 23
2. Triumf București 15 9 4 2 32—13 22
3. T. M. București 15 6 7 2 21—11 19
4. Olimpia Giurgiu 15 8 2 5 28—22 18
5. Flacăra roșie București 14 7 4 3 21—15 18
6. Sirena București 13 7 2 6 30—21 16
7. I.O.R. București 15 5 6 4 19—16 16
8. Tehnometal București 15 5 5 5 19—23 15
9. Unirea Tricolor București 15 3 8 4 22—15 14

10. Electronica București 15 5 4 6 16—15 14
11. Azotul Slobozia 14 5 4 5 19—25 14
12. Șoimii TAROM Buc, 15 5 3 7 25—23 13
13. Laromet București 15 4 5 6 17—24 13
14. Dinamo slobozia 15 2 5 8 35 9
15. Argeșul Mihăileștl 15 4 1 10 19—45 9
16. Sportul ICMA Ciorogîrla 15 1 3 11 10—37 a

SERIA A III-A SERIA A VI A

Energia Rovlharl 
A.S. victoria Craiova 
Metalurgistul Sadu 
MEVA Drobeta Tr. Sev. 
Progresul Strebala 
Cimentul Tg. Jiu
Victoria Călan 
Știința Petroșani

Carnațl Sinaia — Comerțul Brăila 4—0 (0—0)
Unirea Focșani — Petrolul Berea 5—1 (0—0)
Avîntul Măneclu — Poiana Cîmpina 2—2 (1—1)
I.R.A. Cîmpina — Petrolistul Boldești 2—0 (0—0)
Portul Brăila — Luceafărul Focșani 1-1 (1--1)
Victoria Floreștl — Carpați Nehoiu 4—0 (3—0)
Chimia Buzău —< Prahova Ploiești 1—1 (0—1)
Olimpia Rm. Sărat — Chimia Brazi 2-1 (1’-1)

(Corespondenți : V. Feldman, V. Manoliu , Gh. 10-
nescu, E. Stroe, Tr . Enache, N. Comau, I. Stănescu Și
T. Budescu).

1. UNIREA FOCȘANI 15 9 5 1 37—14 23
2. Poiana Cîmpina 15 7 6 2 27—12 20
3. Petrolul Berea 15 9 1 5 24—25 19
6. I.R.A. Cîmpina 15 7 4 4 19—12 18
3. Olimpia Rm. Sărat 15 7 3 5 23—21 17
6. Petrolistul Boldești 15 7 2 6 19—14 16
7. Luceafărul Focșani . 15 6 4 5 28—25 16
8. Chimia Brazi 15 6 4 5 17—15 16
9. Chimia Buzău 15 6 4 5 19—18 16

10, Carpați Sinaia 15 7 1 7 27—19 15
11. Victoria Floreștl 15 7 0 8 19—22 14
12. Prahova Ploiești 15 6 1 8 19—20 13
13. Avîntul Măneclu 15 5 3 7 ÎS—23 13
16. Portul Brăila 15 3 3 9 8—17 9
hS- Comerțul Brăila 15 3 2 16 13—32 8
18. Carpați Nebolu 13 3 10 7

Chimia Tr. Măgurele — Automatica Alexandria 2—1 i(0-1)
Răsăritul’ Caracal — Vulturii C-lung Muscel 6—0 (2-0)
Unirea Drăgășanl — Cimentul Fienl 4—1 (0—0)
Dacia Pitești — ROVA Roșiorii de Vede 0—1 (0-0)
ARO C-lung Muscel — Recolta Stoicănești 3—1 (2-^1)
Petrolul Tirgoviște — Chimia Găești 3—1 (2-0)
Progresul Corabia — Cetatea Tr. Măgurele 1~—0 (0-0)
petrolul videle — Textilistul Pitești 1—0 (0-0)

(Corespondenți ; D. Gruia, Gh. Donciu, F. Denghel,
Al. Momete, P. Mateoiu, M. Avanu, C. Filip)

1. ROVA ROȘIORI \ 15 9 1 5 26-12 19
2. Răsăritul Caracal * 15 8 3 4 25—12 19
3. Progresul Corabia 15 8 2 5 25—14 18
4. Automatica Alexandria 15 7 4 4 19—14 18
5. Chimia Tr. Măgurele 15 6 4 5 21—17 16
6. Petrolul Tirgoviște 15 6 4 5 16—13 16
7. Chimia Găești 15 6 4 5 20—20 16
8. Dacia Pitești 15 5 5 5 26—19 15
9. Vulturii Cimpulung 15 6 3 6 16—19 15

10. Cetatea Tr. Măgurele 15 5 5 5 10—17 15
11. Textilistul Pitești 15 5 3 7 14—16 13
12. Recolta Stoicănești 15 5 3 7 1^—26 13
13. Unirea Drăgășani 15 4 5 6 16—27 13
14. A.R.O. Cimnulung 15 4 4 7 16—24 12
15. Cimentul Fienl 15 4 4 7 16—2? 12
16. Petrolul Videle 15 4 2 9 13— 10

masați în fața 
fluierului final.

jucători 
in plasă. Jiul pierde astfel, cu ISO de secunde înaintea .

Foto : Dragoș NEAGU

Minutul 87 al jocului de pe stadionul Dinamo : Dumitrache s-a desprins din grupul de 
porții lui Ion Gabriel și a reluat balonul 
o partidă în care a evoluat excelent

Să sperăm că nu a fost prea tîr- 
ziu.„

Rapid împlinește 19 ani de cînd 
a încheiat a doua cursă a sa spre 
Divizia B și, iată, dă semne că ar 
putea să reia itinerariul ! în Giu- 
lești, de o bună bucată de vreme, 
atmosfera a suferit destule avarii. 
S-au. încercat cîteva remedii loca
le, fără un efect profund, real, așa 
cum ne-o demonstrează faptele. 
Diferendumul care s-a născut intre 
antrenorul Tache Macri și unii ju
cători continuă să mocnească, spre 
rău] formației. înaintea jocului de 
la Constanța nu se știa dacă antre
norul va asista formația Ia acel joc, 
el a apărut în ultimul moment, ce 
s-a petrecut mai departe se știe din 
cronică ; cifra de cernere acordate 
de apărăterii din Giulești și cea 
a șuturilor trase de elevii lui Hașoti 
la poarta lui Răducanu sînt recor
duri care vor fi doborîte greu de 
altcineva în Divizia A! Pînă cînd nu se 
va ajunge la o limpezire a situației, 
la curmarea atmosferei care îm
parte în tabere — acum — pe an
trenori și jucători nu poate fi vor
ba de declanșarea acțiunii de re
dresare. Și e trist să constați că 
eforturile repetate depuse de acest 
inimos fost jucător al vișiniilor, 
Ilie Greavu, acum conducător al 
secției, se risipesc, că disensiunile 
continuă. Cît de mult influențează 
sănătatea morală a unei echipe forța 
ei de joc puteți constata privind 
situația echipei din Grant in cla
sament, după 16 etape !

Sînt doar cîteva prime observații 
asupra unor neobișnuite prezențe 
pe locurile neliniștii și ale sumbre
lor perspective. Mai complete, mai 
largi, mai ample vor fi, desigur, 
cele cuprinse în analizele dedicate, 
ca de obicei, urmăririi parcursului 
de 17 etape ale fiecăreia dintre 
combatantele primei noastre divizii.

Dacă au întruchipat adesea — 
chiar și săptămina trecută — su
biecte de frunte, dar nu și de lau
dă, arbitrii au reușit — deși au a- 
vut în frig, în gheața de pe teren 
și în ardoarea cu care s-au întrecut 
echipele dificultăți în plus — o 
reabilitare pe linie. Ne și așteptam. 
Aproape tot ce are mai bun corpul 
nostru de „cavaleri ai fluierului" a 
apărut duminică pe stadioane!

— C.F.R. Craiova
— Dunărea Calafat
— F.O.B. Balș
— Steagul roșu Plenița
— Metalul Topleț
— Minerul Lupenl
— C.I.L, Drobeta Tr. Sev.
— Petrolul Ticleni

8—1 (0—0)
1—1 (1—1)
2—0 (1—0)
5—2 (4—1)
5—0 (1—0)
0—0
4-0 (3—0)
3—0 (0—0)

(Corespondenți : N. Gherguș, T. Ștefănescu, A. Scrip- 
nlc, M. Focșan, C. Bologa, N. Chivulescu, A. Gunther Ș1 
S. Balot).

1. DUNĂREA CALAFAT
2. Victoria Călan
3. Progresul Strehaia
4. Minerul Lupenl
5. Cimentul Tg. Jiu
6. Steagul roșu Plenița
7. C.F.R. Craiova
8. Energia Rovinarl
9. F.O.B. Balș

10. MEVA Drobeta Tr. Sev.
11. Metalurgistul Sadu
12. C.I.L. Drobeta Tr. Sev.
13. Știința Petroșani
14. A.S. Victoria Craiova
15. Metalul Topleț
16. Petrolul Țiclenl

15 8 4 3 18— 9 20
15 9 2 4 24—17 20
15 7 4 4 25—18 18
15 7 4 4 21—15 18
15 6 5 4 21— 9 17
15 8 1 6 23—20 17
15 7 3 5 20—23 17
13 5 6 4 16—15 16
15 7 1 7 25—19 15
15 6 3 6 15—18 15
15 5 4 6 16—19 14
15 5 3 7 15—27 13
15 6 0 9 24—21 12
15 4 4 7 17—18 12
15 5 1 9 20—32 11
15 2 1 12 9—31 5

SERIA A VIII-A

POST-SCRIPTUM LA ETAPA

A XVI-a A DIVIZIEI A
*

UN EPILOG SUPĂRĂTOR...
E vorba de epilogul meciului Steaua — Universitatea Craiova, de fel 

potrivit cu spiritul general de sportivitate al întâlnirii, cu efortul depus de 
jucătorii ambelor echipe. Dacă de-a lungul campionatului se mai întâmplă 
ca spectatorii să regrete deplasarea la cite un joc, duminică ei au avut 
toate motivele să se felicite pentru curajul de a înfrunta gerul. Au fost 
90 de minute care au trecut repede tocmai pentru că meciul a fost intere
sant, jucat cu rîvnă de ambele părți. Am putea afirma că jucătorii ne-au 
onorat prin evoluția lor plină de conținut, ambițioasă, că atît Steaua cit 
și „U“ Craiova au merite egale în spectacolul sportiv oferit.

Iată de ce ne-a mirat foarte mult atitudinea deplasată a unei mici părți 
a publicului de la tribuna a doua care, către sfîrșitul jocului, a început 
să scandeze acel stupid ..Ați mîncat bătaie", pentru ca atunci cind echipele 
se îndreptau, după încheierea jocului,, spre tunelul care conduce spre 
cabine, să arunce cu bulgări de zăpadă în jucătorii oaspeți. Atest mod 
necivilizat de comportare nu este de fel în obișnuința spectatorilor bucu- 
reșteni care tratează de regulă echipele oaspete cu atenție și cu apreciere 
pentru evoluțiile bune. De altfel, marea majoritate a spectatorilor au apre
ciat pe Universitatea Craiova pentru modul cum și-a apărat șansele și 
onoarea de lideră a campionatului.

Deși izolat, gestul celor cîteva zeci de spectatori pătimași ne-a mîhnit 
și ne place să credem că pe viitor nu vom mai asista pe stadioanele bucu- 
reștene la asemenea scene, chiar dacă acestea nu au avut anvergura unor 
manifestări mai păgubitoare. (A. N.)

ASCENSIUNEA U.T.A.-EI
N-A PUTUT FI OPRITA...

s-a consumat, așa- 
Pe stadionul său,

Furnirul Deta
C.F.R. Simeria 
Minerul Teliuc
C.F.R. Caransebeș 
A.S. Bocșa 
Strungul Arad 
Dacia Orăștie 
Electromotor Tlm.

— Constructorul Arad
— Minerul Moldova Nouă
— Unirea Tomnatic
— Gloria Arad
— Unirea Sinntcolaul Mare
— Progresul Timișoara
— Minerul Ghelar
— Metalul Oțelu Roșu

2— 3 (1—2)
1—0 (1—0)
3— 1 (1—0)
0—0
1—0 (0—0)
3— 1 (2—1)
2—0 (1—0)
4— 1 (3—1)

(Corespondenți : M. Ștefan, M. Muntoanu, I. Vladis
lav. M. Mutașcu, T, Țăranu, I. Ștefan, B. Crețu și St. 
Marton).

1. MINERUL MOLDOVA N.
2. Dacia Orăștie
3. Minerul Ghelar
4. C.F.R. Simeria
5. Unirea Sînnteolaul Mare
6. A. S. Bocșa
7. Unirea Tomnatic
8. Metalul Oțelu Roșu
9. Constructorul Arad

10. Minerul Teliuc
11. Electromotor Timișoara
12. Progresul Timișoara
13. Strungul Arad
14. C.F.R. Caransebeș
15. Gloria Arad
16. Furnirul Deta

15 9 2 4 24—12 20
15 9 1 5 24—15 19
15 8 2 5 29—17 18
15 7 4 4 28—20 18
15 8 2 5 27—20 13
15 7 •- 3 5 18-17 17
15 7 2 6 13—17 16
15 6 3 6 30—27 15
15 6 3 6 22—28 15
15 6 2 7 27—16 14
15 5 3 7 21—17 13
15 6 1 8 26—29 13
15 6 1 8 16—25 13
15 3 5 7 9—18 11
15 3 4 8 12—24 10
15 4 2 9 9-33 10*

SERIA A IX-A

Minerul Bihor
Crlșana Seblș
Aurul Brad 
Someșul Bectean 
Const-. Alba lulia 
Metalul Aiud 
Dermata Cluj 
Recolta Salonta

— Minaur ziritna
— Arieșul Clmpia T.
— Unirea Alba lulia
— Cimentul Turda
— Tehnofrig Cluj
— Soda Ocna Mureș
— Unirea Dej
— C.I.L. Gherla

1—0 (0—0)
4—0 (3—0)
2—0 (1—0)
1- 3 (1-1)
2— 0 (1—0)
6—0 (3—0)
1-1 (1-1)
2-0 (1—0)

(Corespondenți : M. Donaițian, C. Brad, M. Susan. G. 
Platon, I. Filipeseti, I. Somogyi, E. Fehervari și Gh. 
Cotrău).

Surpriza etapei 
dar, la cluj. ve stauxuuui sau, 
C.F.R.-ul a pierdut pentru intiia dată. 
A învins-o U.T.A., deși echipa fe
roviară a dominat aproape 80 de mi
nute. C.F.R. Cluj a pierdut, deși a 
făcut un mare consum de energie. 
Dincolo de marile sale erori de or
din tactic, dincolo de handicapul te
renului înghețat, echipa de pe Someș 
a pierdut tocmai pentru că... n-a pu
tut crede o clipă din cele 00 de mi
nute de joc că ar putea fi învinsă. 
Dorința de izbîndă a clujenilor s-a 
transformat rapid în inhibiție și toate 
acele asalturi au fost diminuate, a- 
jungîndu-se din această crispare pînă 
și la lufturi în fata porții arădene. 
Surpriza de la Cluj, deci, a stris-o

SERIA A X-A
Voința Cărei — Minerul Baia Borsa 4—0 (2—0)
Bradul Vișeu — Gloria Baia Mare nedisputat
Oașul Negrești — Minerul Suncuiuș 4—0 (1--0)
Victoria Zalău — Minerul Bălța 7—1 (3—0)Minerul Baia Sprie — Unirea Zalău 3—0 (0—0)
C.I.L. Sighetu Mar. — Măgura Simleul Sllv. nedisputat
Topitorul Baia Mare — Someșul Satu Mare 1—0 (0—0)
Rapid Jibou — Bihoreana Marghita 1—1 (1-0)

(Corespondenți : Tr. Silaghi , A. Ghilezan, Gh. Preda,
M. Bonțoiu, A. Domuța. V. Mihali, V. ;Săsăranu si JB.
Marcel).

1. MINERUL BAIA SPRIE ÎS 10 3 2 28— 6 23
2. Someșul Satu Mare 15 9 2 4 31—15 20
3. Unirea Zalău 15 7 5 3 . 20— 9 19
4. Bihoreana Marghila 15 6 6 3 32—17 18
s. C.I.L. Sighetu Marmației n 7 3 4 2'2—19 17
6. Minerul Baia Borșa 15 6 2 7 22—19 14
7. Topitorul Baia Mare 15 5 4 G 20—20 14
8, Voința Cărei 15 5 4 6 21—22 14
9. Rapid Jibou 15 5 4 6 22—25 14

10. Gloria Baia Mare 14 3 7 4 19—19 13
11. Oașul Negrești 15 5 3 7 23—24. 13
12. Minerul Sunculuș 15 5 3 7 18—26 13
13. Minerul Băița 15 4 4 7 14—35 12
14. Victoria Zalău 15 4 3 8 24—35 11
15. Măgura Șimleul Silvanlei 14 4 3 7 14—30 11
16. Bradul Vișeu 14 4 2 8 15—24 10

SERIA A Xl-A
Viitorul Tg. Mureș 
A.S. Miercurea Ciuc 
Forestierul Tg. Sec. 
Avîntul Reghin 
Minerul Rodna 
Foresta Bistrița 
Minerul Bălan • 
Unirea Sf. Gheorghe

— Oltul Sf. Gheorghe 3—2 (2—0)
— Chimica Tirnăveni 0—0
— Hebe Sîngeorz Băl 4—0 (2—0)
— Mureșul Toplița 2—1 (0—0)
— Carpați Covasna 2—0 (1—0)
— Lacul Ursii Sovata nedisputat
— Viitorul Gheorghieni 2—2 (1—2)
— Unirea Cristuru Secuiesc 6—0 (4—0)

(Corespondenți : C. Altai, V. Pașcanu, L. Bucs, C. 
Tinea, Gh. Balin*, V. Bogan și Gh. Brio iii).

1. OLTUL SF. GHEORGHE
2. Chimica Tirnăveni
3. Viitorul Gheorghieni
4. A.S. Miercurea Ciuc
5. Avîntul Reghin
G. Forestierul Tg. Sec.
7. Unirea Sf. Gheorghe
8. Carpați Covasna
9. Viitorul Tg. Mureș

10. Minerul Rodna
11. Minerul Bălan
12. Unirea Cristuru Secuiesc
13. Lacul Ursu Sovata
14. Foresta Bistrița
15. Mureșul Toplița
16. Hebe Sîngeorz Băl

15 11 2 2 43—16 24
15 10 4 1 34—15 24
15 8 4 3 32—19 20
15 8 4 3 23—11 20
15 8 2 5 25—18 18
15 7 3 5 33—17 17
15 6 2 7 31—17 14
15 5 4 6 16-18 14
15 6 2 7 24—30 14
15 6 1 8 27—39 13
15 4 4 7 20—18 12
15 5 2 8 21—30 12
14 5 1 8 22—30 11
14 3 4 7 16—27 10
15 3 4 8 16—36 10
15 2 1 12 9—51 5

SERIA A Xlî-A
C.F.R. Sighișoara 
vltrometan Mediaș 
Textila Sebeș
C.I.L. Blaj
C.S.U. Brașov 
Precizia Săcele 
Oltul Rm. Vîlcea 
U.P.A. Sibiu

— Carpați Mirșa
— Chimistul Rm. Vilcea
— Chimia Victoria
— Lotrul Brezoi
— Metalul Copșa Mică
— Torpedo Zărneștl
— Textila Cisnădie
— I.C.I.M. Brașov

5— 1 (4—0)
1-1 (1-0)
2—1 (0—1)
6- 1-1 (4—1)
3-1 (1-1)
1—0 (0—0)
2—1 (1—0)
1—1 (0—0)

(Corespondenți : I. Turjan, R. Zamfir, D. Lădarti, V.
Moșneag, G. Lorac, V. Seeăreanu, P. Giornoiu și I. Bo~ 
țocan).

1. UNIREA DEJ 15 19 2 3 41—13 22 1. CHIMIA ORAȘUL VICTORIA 15 7 5 3 16—10 19
2. Metalul Aiud 15 8 4 3 34— 7 20 2. C.S.U. Brașov 15 9 0 6 23—15 18
3. Aurul Brad 15 9 0 6 30—20 18 3. Chimistul Rm. Vîlcea 15 7 4 4 17—23 18
4. Cimentul Turda 15 8 2 5 22—14 18 4. I.C.I.M. Brașov 15 7 3 5 22—10 17
5. Crlșana Seblș 15 6 4 5 13—15 16 5. C.F.R. Sighișoara 15 8 1 6 23—16 17
6. Soda Ocna Mureș 15 7 2 6 25—31 16 6. Textila Cisnădie 15 7 2 6 19—18 16
7. Minerul Bihor 15 7 2 6 15—24 16 7. C.I.L. Blaj 15 7 1 7 23—20 15
8. Recolta Salonta 15 6 3 6 13—12 15 8. Textila Sebeș 15 7 1 7 20—19 15
0. Constr. Alba lulia 15 6 3 6 20—22 15 9. Precizia Săcele 15 6 3 6 11—16 15

10. Dermata Cluj 13 5 3 7 14—15 13 10. U.P.A. Sibiu 15 5 5 5 13—20 15
11. Tehnofrig Cluj 15 6 1 8 18—22 13 11. Metalul Copșa Mică 15 6 2 7 14—18 14
12. Minaur Zlatna 15 6 1 8 12—16 13 12. Vltrometan.. Mediaș 15 6 2 7 16—20 14
13. Arieșul Clmpia Turzll 15 5 3 7 11—22 13 13. Lotrul Brezoi 15 7 0 8 14—19 14
14. C.I.L. Gherla 13 5 2 8 22—30 12 14. Torpedo Zărnești 15 5 3 7 12—10 13
15. Unirea Alba lulia 15 5 2 8 14—25 12 15. Carpați Mtrșa 15 4 3 8 19—29 11
16. Someșul Beclean 15 3 4 9 14—35 8 16. Oltul Rm. Vîlcea 15 4 1 10 12—21 9

în primul rlnd echipa gazdă, nepre
gătită moral să suporte un start po
trivnic, cu un gol primit după numai 
patru minute de joc. Atunci, sub 
amenințarea eșecului, echipa clujeană 
și-a amintit, parcă, de toate slăbiciu
nile sale de fond și s-a ‘ 
vizibil, dominînd haotic.

Surpriza de la Cluj a 
scrisă șl de U.T.A. Echipa 
Jurcă a Învins duminică, întîia dată 
în deplasare, pentru că și-a regăsit 
echilibrul și personalitatea." U.T.A. a 
învins pentru că a știut să-și sur
prindă adversarul din plecare prin 
joc matur și, în 
minică, U.T.A. 
fără ca Schepp 
acestui 
printre 
U.T.A. 
pentru 
să creadă in ascensiunea echipei și 
să se dăruiască total pentru acest 
crez.

încorsetat

fost. însă 
lui Toma

special, curajos. Du- 
a cîștigat la Cluj; 
și Kukla (revelațiile 
sezon) să se numere 

buni din formație.
final de
cei mai
a cîștigat, în primul rind; 
că fiecare jucător a început

Mircea M. IONESCU

LOTO - PRONOSPORT
, -’ț f

ClȘTIGĂTORII AUTOTURISMELOR
ȘI AI EXCURSIILOR

DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 20 NOIEMBRIE 1973

Categoria 1 (autoturisme Dacia 
1300) : Berea Nicolaie din Ploiești. 
Categoria 2 (autoturisme Skoda S 100) : 
1. Roată Nicolaie — Alba lulia ; 2. 
Fleșer Gheorghe — Moreni, jud. Dîm
bovița ; 3, Puțureanu Gheorghe —' 
Cîmpina ; 4. Bălan N. Costache — 
sat Popeni, comuna Zorieni, județul 
Vaslui. Categoria 3 (excursii de 2 
locuri în Italia) : Troacă Mihail Vio
rel — Craiova. Categoria 4 (excursii 
de cite 2 locuri în R. D. Germană 
plus diferența pînă* la 10.000 lei) ; 
1. Daxin Arcadie — corn. Pilu, ju
dețul Arad ; 2. Curelariu Ion — Tg.' 
Ocna județul Bacău ; 3. Găzdac Tra
ian — Cluj ; 4. Găzdac Traian — 
Cluj ; 5. Fecioru Alexandru — Bo
toșani ; 6. Benea Dumitru — corn.' 
Sînpetru, județul Brașov ; 7. Chira- 
Adam Maria — Codlea jud. Brașov ; 
8. Manea Dumitru — Brăila : 9. Ma- 
rem Nifet — Medgidia ; 10. Popescu 
Niculina — sat Săbiești com. Răcart 
jud. Dîmbovița ; 11. Bobit .Dumitru 
și 12. Bobei C. Ion din Tg. Jiu ; 
13. Szolga Iosif — Miercurea Ciuc. 
jud. Harghita : 14. Crișovan Petru — 
Deva ; 15. Costoiu Toma — Orăștie ; 
16. Cîrcu Ion — Iași ; 17. Pop Gheor
ghe — corn. Seini jud. Maramureș ; 
13. Lup.-a Visalon — Tg. Mureș ; 19. 
Nenu Alexandrina — Ploiești ; 20.
Brancu Traian — Timișoara ; 21. Ca- 
ragheorghe M. Stere — corn. Stejarul, 
jud. Tulcea ; 22. Radu Jean — com. 
Todirești. localitatea Rafailg, jud. 
Vaslui ; 23. Hamar Iuiiu ; 24. Tischie- 
vici Smaranda ; 25. Gologea Gheor
ghe ; 26. Marian Ion și 27. Blănaru 
Gheorghe toți din București.

*

CIȘTIGURILE DE I.A CONCURSUL PKO- 
NOEXPRES DIN 28 NOIEMBRIE 1973

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 10% 
a 100 000 lei ; cat. 2 : 2 a 33 505 lei : 
cat. 3 : 14,05 a 4 769 lei ; cal. 4: 31,20 a 
2148 lei ; cat. 5 : 123,05 a 545 lei ; cat. 6: 
3 498,50 a 40 lei.

Report categoria 1 : 348 868 lei.

Extragerea a II-a ; Cat. B : 12,15 va
riante a 6 325 lei : cat. C : 38,10 a 2 017 
lei : cat. D : 1 936,55 a 60 lei ; cat. E : 
99,90 a 200 iei ; cat. F : 2 252 a 40 lei.

Report categoria A : 164 596 lei.

Cîștlgul de 100 000 lei l-a revenit Iul 
COSMA P. 1OAN din Predeal care cîș- 
tigă un autoturism DACIA 1300 plus di
ferența în numerar.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

sEmA.ua


r ÎNCEPÎND DE AZI, LA BOSTON

ILIE MIMASE ÎȘI APĂRĂ TITLUL
*ț IN „TURNEUL CAMPIONILOR
Oarecum descumpănită de „șocul" 

înfrîngerii americane în „Cupa 
. Davis", lumea tenisului va privi, 
poate, cu o doză de scepticism ulti
mul start al sezonului. Numai John 
Newcombe poartă stindardul victo
rios al „cangurilor" australieni în 
această a patra ediție a „Turneului 
campionilor". Unde este Rod Laver? 

: Un răspuns autorizat ni-1 dă clasa
mentul din chenar, 
maratonul Marelui 
participant» la finala de Ia Cleve-

■ land au primit puncte, dar aceasta 
nu a fost suficient pentru a-l scoa
te pe „veteranul" Laver din poziția 
sa modestă și a-l promova în rîn- 
dul „primilor 8“. Am putea spu
ne. în completare, că el n-a cîști- 
găt nici un turneu în aer liber și

■ ultima sa victorie în acest an da
tează din sezonul „indoor" (februa
rie, la Toronto).

Preferabil, deci, să luăm acest 
5—0 încasat de Smith și Gorman 

' drept ceea ce este, adică o foarte 
' mare surpriză. De 18 ani, echipa 
! S.U.A. n-a mai fost învinsă la scor 
i net, pe teren propriu. Mai exact,

I

f

//

i

GRUPA 1 GRUPA 2

care încheie 
Premiu. Toți

12 ECHIPE REPREZENTATIVE FEMININE
1. ILIE NĂSTASE
2. JOHN NEWCOMBE
3. JAN KODES
4. TOM GORMAN

1. TOM OKKER
2. MANUEL ORANTES
3. JIM CONNORS
4. STAN SMITH

IȘI DISPUTĂ TROFEUL SUPREM LA HANDBAL
9 A V-a ediție a C.M. debutează sîmbătă in patru orașe din

Iugoslavia ® Formația României joacă la Zavidovici cu Japonia

DE HANDBAL IN 1975,
ÎN ROMÂNIA

din 1955, cînd ceda 
trofeul, la Forest Hills. Pe 
juca încă Rosewall pentru 
de la Antipozi, azi lăsat pe

Iar John Newcombe, prin 
său impresionant, se ridică 
un demn rival al premiatului 
F.I.L.T.. Ilie Năstase. Cei doi prin
cipali favoriți ai ultimului turneu, 
care începe azi la „John Hynes- 
Auditorium" din Boston, se vor în- 
tîlni încă din preliminariile între
cerii. Deși australianul a trecut pe 
locul doi în clasamentul final, or
ganizatorii au decis să nu schimbe 
compoziția grupelor anunțate ini
țial. Aceasta probabil și la sugestia 
gazdelor, care n-ar fi dorit să-1

tot Australiei 
atunci 
echipa 
tușă... 
finișul 
drept

SALATIERA DE ARGINT"
PLEACĂ SPRE AUSTRALIA
AMERICANII ÎNVINȘI CU 5-0 ÎN FINALĂ...
CLEVELAND, 3 (Agerpres). — 

Finala celei de-a 62-a ediții a „Cu
pei Dayis", disputată între echi
pele Australiei și S.U.A., s-a în
cheiat cu scorul de 5-—0 în favoa
rea tenismanilor australieni,, care 
au cîștigat și ultimele două parti
de de simplu : John Newcombe l-a 
învins eu 6—2, 6—1, 6—3 pe Tom 
Gorman, iar Rod Laver l-a între
cut cu 6—3, 6—4, 3—6, 6—2 pe 
Stan Smith.

Astfel echipa Australiei a recu
cerit mult mai ușor decît Se aș
tepta „Salatiera de argint", ceda
tă formației americane în anul 
1968 la Adelaide. Australienii cîș- 
tigă pentru a 23-a oară prestigiosul 
trofeu, pe care l-au disputat de 
38 de ori. în finală, 28 dintre a- 
cestea fiind susținute cu selecțio
nata S.U.A. Scorul întilnirilor Aus
tralia — S.U.A., în finala Cupei 
Davis, este acum de 15—13 pen
tru jucătorii de la Antipozi.

Victoria totală a echipei Aus
traliei în meciul de la Cleveland 
se datorește desigur revenirii în 
formație a valoroșilor săi jucători 
profesioniști, în special lui Rod 
Laver, care, în ciuda celor 35 de 
eni ai săi, a făcut o strălucită de-

monstrație de tenis modern — no
tează corespondentul agenției 
„France Presse". Căpitanul echipei 
australiene, Neale Fraser, ar fi 
dorit să-1 facă părtaș la acest suc
ces și pe veteranul echipei, Ken 
Rosewall (39 de ani), opunîndu-l 
lui Stan Smith în ultima partidă 
de simplu, dar americanul a decla
rat că joacă numai împotriva lui 

schimbări, 
pe Marty

vadă în prima zi pe Smith jucînd 
din nqu cu Newcombe. „Uriașul" 
american trebuie, probabil, mena
jat !

Dacă modificări de ultimă oră 
nu se vor produce, programul pri
melor trei zile ale turneului arată 
astfel : marți : Okker — Smith, 
Connors — Orantes, Newcombe — 
Kodes, Năstase—Gorman; miercuri: 
Năstase — Kodes, Newcombe — 
Gorman, Smith — Connors, Okker 
— Orantes ; Joi : Smith — Orantes, 
Okker — Connors, Năstase — New
combe, Kodes — Gorman. Ca și la 
Barcelona, în precedenta ediție a 
turneului, urmează semifinale „în
crucișate", între primii doi clasați 
din fiecare grupă. Iar finala, în ul
tima zi, sîmbătă.

De pe acum, se fac obișnuitele 
speculații asupra rezultatului între
cerii. Comentatorii agențiilor inter
naționale de presă sînt de părere 
că Boston-ul va desemna pe adevă
ratul tenisman. nr. I al anului, tre
buind să aleagă între Năstase și 
Newcombe. Dacă alte surprize nu 
sînt pe drum...

Evident, lupta se anunță foarte 
deschisă. Sau exact cît trebuie pen
tru a face această cădere de corti
nă a sezonului de 
dreptul pasionantă.

tenis ’73 de-a

Radu VOIA

Clasamentul final

Laver. în cazul unei 
Ralston l-ar fi utilizat 
Riessen.

Cum cei doi căpitani 
zut de acord, 4 000 de 
prezenți în sala Auditorium au a- 
sistat la un duel Laver—Smith, ter
minat cu o victorie clară a austra
lianului. Jucînd cu precizia unui 
ceasornic, Laver a dovedit că ră- 
mîne unul dintre cei mai buni te- 
nismani ai lumii. Serviciile sale pu
ternice, passing-shoturile în diago
nală, mingile liftate l-au descumpă
nit pe Smith care, este adevărat, 
nu a mai arătat forma din ultimii 
ani-

Astfel, ,,Salatiera de argint" re
vine în vitrina federației australie
ne de tenis, după o întrerupere de 
șase ani.

nu au că- 
spectatori

al Marelui Premiu F. I. L. T.

1. I. NASTASE (România)
2. J. Newcombe (Australia)
3. T. Okker (Olanda)
4. J. Connors (S.U.A.)
5. M. Orantes (Spania) 

Kodes (Cehoslovacia) 
Smith (S.U.A.)

p
5 P 

P
P

5 P 
P 
P 
P
P 
P 
P
P

R. 
O. 
16. 
K.

18—19. 
și E.

Dibbs (S.U.Â.) 155 p ; 20—21. A.
Metreveli (U.R.S.S.) și M. Riessen 
(S.U.A.) 141 p.

6. J.
7. S.
8. T. Gorman (S.U.A.)
9.

10.
11.
12.
13.

B. Borg (Suedia) 240
A. Ashe (S.U.A.) 236
R. Laver (Australia) 230
N. Pitici (Iugoslavia) 210

J. Fillol (Chile) 203 p ; 14.
Ramirez (Mexic) 186,5 p ; 15.
Parun (Noua Zeelandă) 177 p ; 
V. Amritraj (India) 169,5 p; 17. 
Rosewall (Australia) 169 p ; 
K. Meiler (R.F. Germania) 
Dibbs (S.U.A.) 155 p ;

TELEX
• i&

O fotografie care intră în istoria „Cupei Davis“ : australienii G. Masters, 
J. Newcombe, M. Anderson, N. Fraser, R. Laver, K. Rosewall și C. Dibley 

savurîndu-și victoria Telefoto : A.P.-AGERPRES

meciul de șah U.R.S.S. — Iugosla- 
(echlpe mixte), care se dispută la 

după’ două tururi scorul este 
o 

Campioana

In 
via
Tbilisi. _ ______ ______

p -în favoarea gazdelor.
partidă fiind întreruptă.
mondială Nona Gaprindașvili a cîști
gat partida cu Jivkovicl, iar Vagmian 
a învins pe Rukavina.

Dupa consumarea a șase runde șl a 
partidelor întrerupte, în turneul 
șah de la Madrid conduc 
Vhlmann (R.D. Germană), 
Hort (Cehoslovacia) șl 
(U.R.S.S.) — cu cite 4</2 P.

de
Wolfgang 
Vlastlmil 
Furman 

în runda 
a 6-a, Tukmakov l-a învins pe Kaplan, 

; Browne pe Garda. iar Furman a 
cîștigat la Bellon. S-au încheiat remiză 
partidele : Hort — Pianinei ; Uhlmann 
— Andersson ; Pomar — Portisch ; 
Liubojevici —r Karpov. Rezultate înre
gistrate în partidele. întrerupte : Hort 

. — Browne 1—0 ; Karpov — Bellon

Proba de slalom special 
concursului dî schi 
(Austria) a revenit 
nez. Andrezej Bachleda, 
cu timpul de 88.63 sec. 
următoare s-au 
Hinterseer și 
bit în 88.77 
— 88.84.
B
Tradiționalul 
la Fukoka (Japonia) 
și în acest, 'an 
Frank Shorter, 
.Tocurile de la 
a parcurs clasica distanță de 
km in 2h 11:45. fiind urmat de 
dianul Brain Armstrong — 2h 
Ekhard Lease (R.D. Germană) 
13:53.8, John Unclerson. (S.U.A.) 
15:52,8 și Kenichi Otsuki (Japonia) 
2h 16:17,3. Aceasta a fost cea de 
treia victorie consecutivă obținută 
Frank Shorter în maratonul 
Fukoka.
B
Peste 3 000 de spectatori au 
Ia Graz întilnirea amicală de 
pe gheață dintre reprezentativa U.R.S.S. 
și formația A.K. Graz. care activează 
în orima ligă a campionatului aus
triac. Hocheiștii sovietici au obținut 
victdria cu scorul de 13—3 (5—1. 5—1, 
8-1).

din cadrul 
de la Neustift 
sportivului polo- 

cronometrat 
88.63 sec. Pe locurile 
clasat austriecii Hans 

Hans Knlewasser 
și italianul

am-
Fausto Rădici

concurs de
a 

de atletul 
campion 

Milnchen.

maraton de 
fost cîștigat 

american 
olimpic la 
învingătorul 

42.195 
cana- 
13:43,
- 2h
— 2h

de

a 
de 
la

urmărit 
hochei

și Norvegia ® Finalele vor avea loc la Belgrad
La sfîrșitul acestei săptămîni, mai 

precis sîmbătă 8 decembrie, se dă 
startul în disputele finale ale celei 
de a 5-a ediții a campionatului mon
dial de handbal feminin. Găzduită 
de Iugoslavia, această ediție va cu
noaște un nivel tehnic net superior 
edițiilor anterioare. Ne determină să 
facem această anticipație nu numai 
evoluția firească a handbalului femi
nin, ci — îndeosebi — faptul că el 
a fost puternic stimulat de accepta
rea lui în familia sporturilor olim
pice. Programarea handbalului femi
nin pe afișul J.O. de la Montreal a 
dat un puternic imbold practicante
lor acestei discipline, tehnicienilor, fe
derațiilor de specialitate. S-au înmul
țit evident întrecerile internaționale, 
se fac pregătiri intense în țări care 
altădată nu' puneau preț decît pe 
competiția propriu-zisă, se caută (și 
se găsesc I) metode adecvate pentru 
sporirea eficienței în atac, pentru un 
sistem defensiv ferm.

în aceste condiții, lupta devine a- 
cerbă, fiecare întîlnire contînd enorm 
pentru îndeplinirea > scopului final. Re
prezentativa României , pleacă în Iu
goslavia animată de 'dorința de a 
urca' pe podiumul de premiere. Stă 
în puterea ei să realizeze acest lucru. 
Formația are o valoare bine expri
mată în acest sfîrșit de sezon și este 
— așa cum o afirmă antrenorii ei 
(prof. Constantin Popescu 
Dan Bălășescu) — bine 
dornică să se afirme.

Nu va fi ușor. Echipa 
trebuie — mai întîi — să 
selecționatele Japoniei (cine poate să 
știe ce surprize pregătesc sportivele 
nipone?) și Norvegiei, apoi să stră- 
. ... . '"’.Lrtli;! „parcurs" al

Sîmbătă 15 
se prezinte la același 
potențialului său în 
Belgrad, sala dispu- 
nu uităm, însă, că 

(și nu puține...) își

și prof, 
pregătită,

României 
treacă de

bată cu bine dificilul 
grupei semifinale și - 
decembrie — să 
nivel maxim al

. sala Pionir din 
telor finale. Să 
și alte echipe 
propun cam același lucru. Handbalis
tele noastre vor putea izbîndi adău
gind valorii lor și o mare putere de 
luptă, abnegație, luciditate în momen
tele cheie. Nutrim speranța că aces
tea vor fi atu-urile lor.

PARTICIPANTELE SI SISTEMUL 
DE JOC

Din cele 16 echipe care s-au Între
cut în preliminarii au obținut califi
carea 6, alăturîndu-se altor 6 cali
ficate direct. Astfel că în cele 9 orașe 
iugoslave- se >' vor- întrece următoarele 
reprezentative naționale :

Grupa A — Ungaria, Cehoslovacia, 
R. F. Germania ;

Grupa B — ROMANIA, Japonia, 
Norvegia ;

Grupa C — R. D. Germană, U.R.S.S., 
Polonia ;

Grupa D — Iugoslavia, Danemarca, 
Olanda.

Cele 4 grupe iși vor desfășura în
trecerile în orașele Sarajevo, Zavido
vici, Sibenik și Varazdin, în zilele de 
8, 9 și 10 decembrie. Echipele vor 
juca fiecare cu fiecare, urmînd ca 
primele două, clasate în fiecare grupă 
să se. califice pentru semifinale. Re
zultatul meciului jucat în grupă între 
cele două echipe calificate în faza 
superioară a C;M. contează în semi
finale.

Simona Arghir 
tează la poartă cu toa
tă opoziția defensivei 
iugoslave. (Fază din- 
tr-o întîlnire România 
— Iugoslavia, desfășu
rată în cadrul „Trofe
ului Carpați", ce s-ar 
putea reedita cu prile
jul finalelor C.M.).

găzduite de 
cu echipele 
în grupele

ROMA, 3 (Agerpres). — La To
rino, în cadrul unei reuniuni a Bi
roului Federației internaționale a 
sportului universitar, președintele 
acestui for. Primo Nebiolo, a a- 
anunțat datele și locurile de des
fășurare a principalelor competiții 
sportive rezervate studenților. Ast
fel, Campionatele mondiale uni
versitare de handbal se vor dis
puta în anul 1975 in România, 
cele europene de fotbal sînt. pro
gramate în anul 1974 în Franța 
(cu finala la Nisa), cele de judo 
în Belgia, iar cele de ciclism în 
U.R.S.S. în ceea ce privește Jocu
rile mondiale universitare de vară 
— ediția 1975. Primo Nebiolo a 
anunțat că această competiție a 
fost atribuită orașului Belgrad.

in „Turneul campioanelor" la volei

DINAM0VIST1I 8UCURESTENI7 ’

PE LOCUL 6

Grupele semifinale sînt 
orașele Negotin (grupa I, 
clasate pe locurile I—II 
preliminare A și B) și Zagreb (grupa 
a II-a, cu echipele clasate pe locu
rile I—II în grupele preliminare C 
și D). Partidele sînt programate în 
zilele de 12 și 13 decembrie. După 
încheierea întilnirilor, se stabilesc cla
samentele locurilor 1—4 în fiecare 
semifinală. La 15 decembrie sînt pro
gramate în sala Pionir din Belgrad 
meciurile finale. Cîștigătoarele grupe
lor semifinale vor juca pentru locu
rile 1—2, cele clasate pe locurile 
II se vor întîlni pentru stabilirea ocu
pantelor locurilor 3 și 4, cele clasate 
pe poziția a III-a își vor disputa locu
rile 5—6, iar cele de pe ultimul loc 
vor concura pentru locurile 7—8. în 
același timp, între 12 și 14 decembrie, 
au loc la Novi Sad și Zombor meciu
rile din turneul pentru locurile 9—12. 
in care vor fi angajate echipele cla
sate pe locurile 3 
preliminare.

6 SELECȚIONATE 
CU ȘANSE LA

• Din 1965, cînd în R. F. Germa
nia s-a disputat (între 7 și 13 noiem
brie) cea de a III-a ediție a C.M., 
întrecerile au avut loc numai în săli. 
Clasament final : 1, Ungaria, 2. Iu
goslavia, 3. R. F. Germania. Echipa 
României s-a clasai pe locul 6.
• Au trecut 6 ani pînă cînd s-a 

desfășurat ediția a IV-a a C.M. de 
handbal feminin. Ea a fost găzduită 
de mai multe orașe din Olanda și 
a adus în fruntea ierarhiei reprezen
tativa* R. D. Germane, care domina 
categoric, de mai multă vreme, acti
vitatea internațională. Clasament fi
nal : 1. R.D. Germană, 2. Iugoslavia, 
3. Ungaria, 4. România.

® Pentru al 5-lea titlu mondial 
concurează cu șanse mari nu mai pu
țin de 6 reprezentative : Iugoslavia, 
R. D. Germană, România, Ungaria, 
U.R.S.S. și Danemarca.

în cele 4 grupe Hristache NAUM

La Suhl a luat sfîrșit 
competiție masculină 
„Turneul campioanelor", 
au luat parte șase dintre echipele 
de club cu renume în voleiul in
ternațional. Dinamo București, lip
sită de cîțiva titulari, a continuat 
seria... înfrîngerilor începută la 
Leipzig (unde s-au desfășurat pri
mele două etape ale turneului) La 
Suhl, voleibaliștii bucureșteni au 
fost întrecuți cu 3—0 de Ț.S.K.A. 
Moscova, cu 3—1 de Dukla Libe
rec și, în ultima zi. cu 3—1 (3. 12, 
—9, 7) de Resovia Rzeszow. Dina
mo a utilizat următorul sextet de 
bază: Tîrlici, Păușcscu. Marines
cu, 
O comportare foarte 
campioană sovietică 
învinsă în turnou.

Iată clasamentul 
T.S-K.A. Moscova 10 
S.C. Leipzig 9 p (13:3). 3 Dukla
Liberec 8 p (9:9), 4. Resovia Rzes- 
zow 7 p (7:12). 5. Nippon Kokan 
Tokio 6 p (7:14), 6. Dinamo Bucu
rești 5 p (4:15),

tradiționala 
de volei 

la care

Tîrlici, Păușescu,
Dumănoiu, Schreiber, Vraniță. 

bună a avut 
Ț.S.K.A., ne-

CONCUREAZĂ 
PRIMUL LOC

Campionatul mondial de handbal 
feminin are o istorie relativ scurtă, 
înființat în anul 1957, el a programat 
pînă acum 4 
gul celei de 
se știe, se 
decembrie în 
cintă istorie

© Iugoslavia a găzduit în anul 1957 
(13—20 iulie) prima ediție a C.M. 
Meciurile au avut loc în aer liber. 
Clasamentul final : 1. Cehoslovacia,
2. Ungaria, 3. Iugoslavia. Reprezenta
tiva României s-a clasat pe locul 9.

® A doua ediție a C.M. de handbal 
feminin s-a desfășurat în România 
(7—15 iulie, 1962). Găzduite de ora
șele București, Ploiești, Brașov și 
Sibiu, întrecerile s-au bucurat de un 
mare succes. Satisfacția a fost de
plină, deoarece echipa României (an
trenori — Constantin Popescu și Ni- 
colae Netlcf) a cucerit titlul suprem. 
Clasament final : 1. ROMANIA, 2.
Danemarca, 3. Cehoslovacia.

ediții, aflîndu-se în pra- 
a V-a (care, după cum 
dispută între 8 și 15 
Iugoslavia). Iată o suc- 
a „mondialelor".

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
• HALTERE. In localitatea poloneză 

Semianowice s-a desfășurat Intilnirea 
internațională amicală de haltere din* 
tre formația locală Gomik șl echipa 
Rapid București. Gazdele au terminat 
învingătoare eu scorul de 5—3. Victo
riile echipei române au fost realizate 
de Marian Grigoraș, Aurel Miuț și Va
sile Davidoiu.

• HANDBAL. Turneul internațional 
de handbal '(echipe de junioare), des
fășurat Ia Belszowica (Polonia), a fost 
cîștigat de formația locală Zgoda, care, 
în meciul pentru locurile 1—2, a .între
cut eu scorul de 16—8 (7—1) 
nată a orașului Brașov.

o selecțio-

final : 
p (15:2),

1.
-2.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUHOPA

turneu de „libere-
Aryamelir“. Cei 
sînt 
Ion

însoțiți de
Mureșan.

dotat cu „Cupa 
patru sportivi români 
antrenorul brașovean

ȘAH. Cea
campioanelor europene"

de-a 5-a ediție a „Cu-
■ la șah a 

partici-
pei
început la Vrnjacka Bani a cu
pa.rea a ’ 13 șahiste din 10 țări. Româ
nia este reprezentată de Gertrude 
Baumstarck, care în prima rundă a 
cîștigat la italianca Anggelleri. iar în 
runda a doua a ‘ "
numărului impar

fost liberă din cauza 
de concurente.

iugoslavia (etapa a 16-a): 
Steaua Roșie Belgrad — Zelezni- 
ciar 3—1 ; Dynamo Zagreb — F.C. 
Zagreb 1—1 ; Vojvodina Novi Sad- 
Vardar Skoplie 1—0 ; Bor—Slobo
da Tuzla 0—0 ; Radnickî Niș — 
Partizan Belgrad 1—1 ; Celik Ze- 
nica—Velez Mostar 1—1 ; Saraje
vo—Proletar Zrenianin 3—2 ; Bo- 
rac Banja Luka—Hajduk Split 
0—0 ; OFK Beograd—Olimpia Liu- 
bliana 1—0.

Clasament: 1. Radnickî Niș — 
22 p ; 2. Steaua Roșie Belgrad — 
19 p ; 3. Celik Zenica — 19 p.

CEHOSLOVACIA (ultima etapă 
a turului): Slavia Praga—ZVL Ji- 
lina 1—0 ; Zbrojovka Brno—Ta- 
tran Presov 4—0 ; AC Nitra—Slo
van Bratislava 1—1 ; Banik Os- 
tra—SKLO Unio Teplice 2—lj.VSS 
Kosice—Lokomotiv Kosice 1—0 ; 
Inter Bratislava—Skoda Plsen 6—1; 
Spartak Trnava—Sparta Praga 1—1.

Clasament: 1. Slovan Bratislava 
— 20 p ; 2. Dukla Praga — 19 p ; 
3. Banik Ostrava — 19 p.

BULGARIA (etapa a 14-a).: 
Lokomotiv Sofia—Spartak Pleven
2— 1 ; Ț.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia — Lokomotiv Plovdiv
3— 2 ; Akademik Sofia — Minior 
Pernik 3—2 ; Beroe Stara Zagora — 
Spartak Varna 4—0 ; Iantra Ga
brovo—Slavia Sofia 0—2. Celelalte, 
meciuri au fost amînate.

Clasament: 1. Spartak Levski 
Sofia — 25 p (un joc mai puțin) ; 
2. Ț-S.K.A. — 20 p ; 3. Lokomotiv 
Plovdiv — 16 p.

SPANIA (etapa a 12-a): Valen
cia—Granada 1—1 ; 
na—Gijon 
ssa 
bao 0—1 
cia 4—: 
llon 2—0 ; Elche—Real 
1—0 ; Santander—Real 
0—0; Celta 
celona 1—2.

Clasament: 1. Valencia — 16 p; 
2. C.F. Barcelona — 14 p ; 3. At
letico Bilbao — 14 p.

ELVEȚIA (etapa a 12-a): Chia- 
sso—F.C. Zurich 0—1 ; Lausanne—

Acimovici, conducător de joc la
Steaua roșie și în reprezentativa 

Iugoslaviei
F.C. Basel 2—0 ; Servette Geneva— 
St. Gall 1—0 ; Young Boys Berna— 
Sion 3—3. Restul 
amînate-

Clasament: 1. 
p ; 2. Lausanne 
mai puțin) ; 3. Neuchate] 
(două jocuri mai puțin).

PORTUGALIA (etapa a 11-a): 
Benfica Lisabona—Sporting 2—0 ; 
Guimaraes—Academica 1—0 ; F.C. 
Porto—Olhanense 2—0 ; Montijo— 
Barreirense 1—0 ; C.U.F.—Vitoria 
Setubal 2—1 ; Oriental—Leixoes 
3—2 ; Belenenses—Beira Mar 2—1 ; 
Farense—Boavista 4—1.

Clasament: 1. Vitoria — 19 p; 
2. Benfica — 18 p ; 3. Sporting — 
17 p.

partidelor au fost

F.C Zurich — 21
— 15 p; (un joc

14 p.
luat sfîrșlt întrecerile 

a Campionatelor 
tenis ale Braziliei.

« TENIS. AU 
celei de-a 2-a ediții 
internaționale de t___  ________
In finala probei de dublu bărbați, ro
mânul Ion Țiriac și spaniolul Manuel 
Santana au învins cu 5—7, 7—6, 6—3 
perechea Zeliko Franulovici (Iugosla
via) — Cliff Drysdale (R.SA.). Proba 
de simplu bărbați 
victoria lui 
întrecut In finală 
brazilianul Edson«

O VOLEI. La Lier (Belgia) 
fășurat prima întîlnire dintre 
locală Rebels si Steaua București, con- 
tind pentru turti II al 
la volei masculin.
ria a
(6, 13,
rioare, 
tot pe

spre Iran 
(cat. 68 

Vasile

® LUPTE, ieri au plecat 
luptătorii Petroniu Androne 

Cristian (74 kg), 
și Ladislau Simon (4-100 
zilele de 6—9 decembrie 
la Teheran, la marele

kg), Emili an 
Iorga (82 kg) 
kg), care în 
vor participa s-a

Cliff Drysdale.
cu 7—6, 

Mandarino.

încheiat 
care 

7—6

cu 
l-a 
pe

0-1;

■1 ;

SLĂBESC HĂȚURILE APARTHEIDULUI?
tățile locale au căutat 
mijloacele cele mai co
mode de a-și exprima 
„bunele sentimente" și de 
a comufla, pe cît posibil, 
esența politicii de apart
heid. 5i a fost găsită so
luția —- probabil singura 
— potrivit căreia campa
nia „porțile deschise" s-a 
aplicat marelui „show"

Reduta apartheidului e 
supusă — și pe plan 
sportiv — unor serioase 
convulsiuni, determinate 
de presiuni externe și de 
interese interne. In țara 
in care doctorul Christian 
Barnard face de 6 ani 
acte de mare omenie 
prin transplanturile car
diace, se menține insti
tuția antiumană a discri
minării rasiale legiferate.

Evenimente foarte re
cente ar părea să indice 
— cel puțin în domeniul 
sportului — oarecari ten- 

de liberalizare în 
segregaționistă

dințe 
politica 
a Africii de Sud. Feno
menul trebuie însă con
siderat cu atenție.

Exclusă timp de două 
olimpiade din arena în
cununată cu cele cinci 
cercuri înlănțuite, mișca
rea sportivă sud-africană 
n-a întîrziat să simtă ur
mările grave ale izolării. 
La aceasta s-a adăugat 
hotărîrea unor federații 
internaționale de a exclu
de de la orice activitate 
De suDușii federațiilor de 
la Pretoria, Johannes
burg, Capetown .

In fața acestei puterni
ce Dresiuni mondiale, cu 
evidente repercursiuni a- 
supra dezvoltării vieții 
sportive din sudul con
tinentului african, autori-

s-a des- 
formația

C.F. Barcelo- 
5—1 ; Malaga—Sarago- 

Oviedo—Atletico Bil-
Atletico Madrid—Mur- 
Las Palmas — Caste- 

Madrid 
Sociedad

Vigo—Espanol Bar-

se acorda vize de intra
re in citadela apartheidu
lui, iată-i pe cei doi spor
tivi negri apârînd, pen
tru prima oară, în tere
nuri șl în arene care nici
odată nu au fost accesi
bile oamenilor de culoa
re. Este mai puțin impor
tant faptul că prilejul a 
fost. folosit de cei doi

COMENTARIUL SĂPTĂMiNII

sportiv, adică celui apar- 
ținînd mai curînd indus
triei spectacolului decît a- 
devăratei lumi sportive 
Această soluție prezenta 
avantajul de a nu atin
ge principiile fundamen
tale ale apartheidului și 
— concomitent — de a 
liniști (aparent convingă
tor) lumea asupra inten
țiilor cercurilor sportive 
su<|-africane de a slăbi 
hățurile discriminării.

In consecință, în cursul 
aceleiași luni noiembrie, 
jucătorul american de te
nis Arthur Ashe și boxe
rul american Bob Foster 
nu evoluat in Africa de 
Sud. Ceea ce îi leagă pe 
cei doi soortivi americani 
este — în acest caz — 
culoarea pielii lor. După 
repetate refuzuri de o li

albă" locali 
pot fi cel 
personale,

sportivi de peste Ocean 
aentru succese sportive. 
Tenismanul a ajuns în fi
nală cu Jimmy Connors, 
iar boxerul și-a păstrai 
titlul de campion mondi
al la categoria semiarea 
învingînd pe Pierre Fou- 
rie, considerat a fi „spe
ranța 
cestea 
victorii
justifică intr-un fel opți
unea de orgoliu a spoi- 
tivilor neqri care au ac
ceptat. să apară în .inima 
apartheidului, pentru a-l 
ridiculiza ia el acasă.

Din punctul de vedere 
ai adversarilor aparthei
dului, aceasta nu este fi
rește soluția ideală. Cei 
ce condamnă segreaațio- 
nismul și orice fel de 
discriminare rasială știu

că problema nu se rezol
vă cu compromisuri.

Este, de altfel, semni
ficativ faptul că tentati
vele de mascare a apart
heidului in sport sînt me
reu .. . demascate de veș
tile la zi. lată ultima, pe 
care ne-o furnizează a- 
genția Associated Press: 
nu numai că, în conti
nuare, sportivilor albi nu 
li se înqăduie să „con
viețuiască" pe același te
ren cu sportivii neqri, dar 
„sportivii neqri nu sînt 
autorizați să dispute me
ciuri cu sportivii mulatri 
decît în virtutea unei a- 
probări speciale, care se 
va acorda doar ia cere
rea scrisă prezentată cu 
trei săptămîni înainte de 
eveniment I".

in asemenea condiții, 
nu este de mirare că re
cent —1 în ciuda unor 
tradiționale relații — au
toritățile snortive din Au
stralia și Noua Zeelandă 
ou interzis contactele cu 
soortivii din Africa de 
Sud. Din oceeasi pricină, 

a te-
oraanizarea 

mondiale fe- 
tenis „Cupa 
oentru a nu 

să primească

Noua Zeelandă 
nuntat la 
comoetiției 
minine de 
Federației", 
fi oblicată 
•"e jucătoarele sud-afri- 
-■’ne . ..

Victor BANCIULESCU

„Cunei cupelor" 
Surprinzător, vlcto- 

revenit echipei belgiene cu 3—0 
7). Conform Înțelegerii ante- 
meeiul revanșă se va disputa 
terenul formației Rebels !

FOTBALIȘTII SOVIETICI

IN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL
Turneul final al zonei Americii 

de Nord, Centrale și Mării Carai
bilor, disputat în cadrul prelimina
riilor campionatului mondial, a 
programat la Port au Prince o nouă 
partidă, între selecționatele Haiti 
și Antilelor Olandeze. Victoria a 
revenit cu scorul de 3—0 (2—0) fot
baliștilor din Haiti, prin golurile 
marcate de Sannox (2) și Desire.

Meciul a fost urmărit de peste 
30 000 de spectatori. După disputa
rea primei etape a turneului, cla
samentul arată astfel:

1. Haiti
2. Honduras

3—4. Mexic
3—4. Guatemala

5. Trinldad-Tobago
6. Antilele Olandeze

1
1
1
1
î
1

1
1 
o 
o 
o 
o

0 o 
o
1
1
o
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0 
0 
0
1
1

2
2
1
1
0
0

ÎNVINGĂTORI LA CĂLI
BOGOTA, 3 (Agerpres). — Con- 

tinuîndu-și turneul în America 
de Sud, selecționata cluburilor so- ■ 
vietice de fotbal a jucat la Caii, 
în Columbia, cu formația „Ame
rica". Fotbaliștii sovietici au ter
minat învingători cu scorul de 
1—0 (0—0), prin golul înscris în 
minutul 46 de Oniscenko. în con
tinuare, selecționata sovietică va 
evolua în Ecuador.

LIDERII AU ÎNTRERUPT ÎN RUNDA A 17-A 
A CAMPIONATULUI DE ȘAH

Aseară, în- runda a 17-a a finalei 
campionatului național masculin de 
șah, liderii au întrerupt cu avantaj 
partidele susținute : Gheorghiu, cu
albele, la Șuta, iar Ciocâltea, cu negre
le. la Urzică. Celelalte rezultate : 
Șubă — Neamțu Vs—’/s, Ghițescu — 
Partoș într., Rădulescu — Ghizdavu 
0—1, Rotari» — Pavlov Vî—Va, Botez — 
Stanciu într., Mititclu — Georgescu 
1—0, Ungureanu — Vaisman într., Iii- 
jin — Buza V2—Vs.

Partide întrerupte : Rădulescu —
Ghoorghiu V2—’/a. Urzică — Vaisman 
l/2—Va, Pavlov — Ghițescu 0—1. Partoș 
— Ilijin 1—0, Buza — Botez 0—1. în 
runda a 16-a, două rezultate au fost 
consemnate după încheierea timpului

regulamentar de joc : Șuta — Radu
lescu 0—1 și Georgescu — Ungureanu 
%—■/!.

In clasament: Gheorghiu și Ciocâltea 
10V2 (1), Șubă lO'/i.

Azi dimineață se dispută 
le ; după-amiază, runda a 
ultima.

Intrerupte-
18-a, pen-

CAMPIONATELE DE 
DE MASĂ ALE SCANDINAVIEI

TENIS

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinavici au luat sfîr- 
șit la Malrnd. Sportivii din R. P. Chi-
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neză au cîștigat două probe : simplu 
femei (în finală, iu Cin-cla a învins-o 
cu 21—18, 21—13 22—20 pe compatrioa
ta sa Lin Sin-ien) și dublu mixt (în 
finală, cuplul Lu luan-sen. Lin Sin-ien 
a dispus CU 22—20. 18—21, 21—19, 21—14 
de perechea cehoslovacă Orlovskl — 
Grofova). Proba de simplu bărbați a 
revenit iugoslavului Surbek, învingă
tor CU 14—21, 21—14, 17—21. 21—17, 21—17 
în finala susținută cu maghiarul Ger- 
gely. In celelalte două finale s-au în
registrat 
bărbați :
dia) — Stipancicl,
21—16, 21—12, 21—12 ; dublu femei : 
Hammersley (Anglia). Kishazl (Unga
ria) — Grofova. Ridlova (Cehoslova
cia) 16—21, 21—12, 21—12.

următoarele rezultate : dublu 
Johansson, Bengtsson (Sue- 

Surbek (Iugoslavia) 
dublu
Kishazl
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