
HOTĂRiRILE CONGRESULUI - 
' EXPRESIE A VOINȚEI 

ÎNTREGULUI POPOR!
Prin nenumăratele telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, prin luările de cuvînt în presă, Ia radio și la 
televiziune, comuniștii, oamenii muncii, în consensul unanim al între
gului nostru popor, continuă să-și exprime deplina adeziune la Docu
mentele istorice adoptate de cel de-al XI-lea Congres, marea bucurie 
pentru realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta funcție 
de secretar general al partidului.

Sentimentelor de nețărmurită dragoste, stimă și recunoștință, pe 
care întreaga noastră națiune socialistă le nutrește față de condu
cătorul iubit, Ii se alătură hotărirea fermă a tuturor de a nu precu
peți nici un efort pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini și 
obiective trasate de marele Forum al comuniștilor, pentru înaintarea 
patriei noastre pe calea progresului și a prosperității.
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ÎN RUNDA A XVi-a A DIVIZIEI A, LA FOTBAL

0 SINGURĂ VICTORII (a liderului) ÎN DEPLASARE
VOM ÎNDEPLINI EXEMPLAR

Am avut fericirea să mă număr 
printre participanții la marele Fo
rum al comuniștilor români și sînt 
încă sub puternica impresie a at
mosferei de entuziasm, de matu
ritate politică și de înaltă res
ponsabilitate imprimată lucrărilor 
Congresului de către tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Asemenea tuturor activiștilor, 
tehnicienilor și sportivilor, împre
ună cu toți ceilalți oameni ai 
muncii din țara noastră, îmi ex
prim totala adeziune la documen- . 
tele de importanță istorică adopta
te de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
și • sînt deosebit de fericit că, po
trivit dorinței tuturor comuniștilor, 
a întregului nostru ponor, în frun
tea partidului, în înalta funcție de 
secretar general a fost reales to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU,

UN ACT ISTORIC
CU ADÎNCI SEMNIFCATII

Alături de întregul tineret al pa
triei noastre, de întregul popor 
muncitor, am primit cu o mare 
mindrie patriotică vestea realege
rii celui mai iubit și stimat fiu al 
României socialiste — tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — in înal
ta funcție de secretar generai al 
partidului. Acest act, eu multiple 
semnificații pe drumul luminos al 
construirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, ne oferă ga
ranția că amplul și cutezătorul 
Program al partidului, aprobat in 
unanimitate de marele Forum al 
comuniștilor, va deveni realitate. 
Secretarul general al partidului, 
in cuvîntarea de încheiere a lucră
rilor Congresului al XI-lea, arăta 
că Programul partidului este „Car
ta ideologică, teoretică și politică 
ce dă partid'ilui și poporului nos
tru perspectiva clară a dezvoltării 
sale viitoare, a înaintării ferme 
spre cea mai avansată societate 
pe care a cunoscut-o vreodată o- 
menirea — societatea .comunistă". 
Ca sportiv, ca cetățean al acestei 
patrii, vreau să-l asigur pe înțe
leptul și distinsul nostru conducă
tor, model de dăruire și patos re
voluționar pentru generațiile de 
AZI și de MtINE ale acestui pă- 
mint strămoșesc, că sportivii, în
regimentați în marele detașament 
al tineretului patriei, vor face to
tul pentru a-și aduce contribuția 
lor la îndeplinirea exemplară a 
mărețelor sarcini de însemnătate 
istorică puse in fața întregii na
țiuni.

MIRCEA LUCESCU 
maestru emerit al sportului

Poloiștii de la Dinamo București, pentru a 17-a oară campioni ai țării. De la stingă la dreapta, in riadul 
de sus : antrenorul A. Grințescu, A. Nastasiu, G. Novac, V. Rus, Gh. Zamfircscu (căpitanul echipei), R. 
Lazăr, C. Frățilă ; in rindul de jos : L. Răducanu, D. Popescu, T. Teodorescu, I. Pom. Din imagine lipsește 
portarul de rezervă A. Stancu. Foto : Dragoș NEAGU

SARCINILE ÎNCREDINȚATE!
cel mai iubit fiu și cel mai de 
seamă bărbat al României.

Consider că, alături de ceilalți 
tovarăși din conducerea Consiliu
lui Național pentru Educație Fi
zică și Sport, de întregul activ al 
mișcării sportive, este de datoria 
mea să nu precupețesc nici un 
efort, să fac tot ce depinde de 
mine pentru a contribui la tradu
cerea în viață a documentelor Con
gresului partidului, la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne-au 
fost încredințate pentru dezvol
tarea continuă a educației fizice 
și sportului.

Exemplul luminos de dragoste 
pentru patrie, partid și popor, di
namismul, înțelepciunea și clar
viziunea, profundul atașament 
pentru cauza socialismului și co
munismului, pentru pace și prie
tenie între popoare pe care ni-1 
oferă zi de zi tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU ne încălzește inimile 
și ne mobilizează să muncim tot 
mai intens, cu un tot mai sporit 
simț de răspundere, pentru în
făptuirea întocmai a politicii in
terne și internaționale a partidu
lui nostru.

MIRON OLTEANU 
secretar al C.N.E.F.S.

DATORIA DE A FI 
MEREU iN FRUNTE!

Precum întregul nostru popor, 
am urmărit și eu cu mare interes 
lucrările celui de al XI-lea Con
gres al partidului, eveniment de 
importanță istorică în viața țării. 
Cuvintările tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU au arătat ou limpe
zime de cristal perspectivele de 
bunăstare și fericire ale întregu
lui popor muncitor. Ca membru de 
partid, am convingerea nestrămu
tată că aceste previziuni vor de
veni realitate.

Noi, sportivii, sintem hotăriți să 
contribuim cu toată vigoarea ti
nereții la înfăptuirea mărețelor 
planuri de dezvoltare a țării, la 
continua afirmare a sportului ro
mânesc pe plan internațional. Pen
tru aceasta ne-au fost create con
diții excelente șt avem datoria de 
onoare de a fi întotdeauna în pri
mele rînduri. Ocazii de a ne do
vedi vrednicia avem destule și ele 
se numesc campionate europene, 
campionate mondiale. Jocuri Olim
pice. Numai de pe podiumurile 
de premiere ale acestor mari în
treceri vom putea raporta că 
ne-am făcut pe deplin datoria.

CONSTANTIN GRUESCU 
campion european de box

• La Brașov, scorul etapei • Rămasă in 10 oameni din min. 23, F.C.M. Reșița 

invinge formația campioană I • Olimpia Satu Mare smulge un punct 
prețios la Cluj-Napoca • Renasc speranțele la Calați... • Cinci victorii

cu 1-0 • Chergheli (Steagul roșu) a marcat ieri patru goluri

Vigu trimite balonul cu capul în plasă, deschizînd scorul in meciul Steaua — F. C. Argeș Foto : S. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL DIVIZIEI A
F. C. GALAȚI — U. T. A. 1—0 (0—0) 1. DINAMO 16 12 1 3 31—13 25
STEAUA — F. C. ARGEȘ 3—1 (2—1) 2. F.C.M. Reșița 16 10 3 3 26—14 23
POU. TIMIȘOARA — C.F.R. CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0) 3. A.S.A. Tg. Mureș 16 10 1 5 24—19 21
F. C. CONSTANȚA — SPORTUL STUDENȚESC 1—0 (0—0) 4. Steaua 46 7 3 6 26—17 17
STEAGUL ROȘU — CHIMIA RM. VÎLCEA 5—1 (1-0) 5. U.T.A. 16 7 3 6 16—14 17
F. C. M. REȘIȚA — UN IV. CRAIOVA 1—0 (1—0) 6. C.F.R. Cluj-Napoca 16 6 5 5 14—15 17
A.S.A TG. MUREȘ — JIUL 1—0 (0—0) 7. „U- Cluj-Napoca 16 6 5 5 14—18 17
„U“ CLUJ NAPOCA — OLIMPIA SATU MARE 1—1 (0—0) 8. Univ. Craiova 16 6 4 6 19—16 16

9. Olimpia Satu Mare 14 4 4 6 14—15 16
Sîmbătâ : 10. „Poli” Timișoara 16 7 2 7 13—18 16

POLITEHNICA IAȘI — DINAMO 3—4 (1—1) 11. Steagul roșu 14 4 3 7 23—15 15
12. F. C. Constanta 16 6 3 7 17—19 15

ETAPA VIITOARE (8 decembrie) : F. C. Argeș -- A.S.A Tg. 13. Jiul 16 5 4 7 23—15 14
Mureș ; Jiul — „U“ Cluj-Napoca ; Dinamo — Steagul roșu ; 14. F. C. Argeș 16 6 1 9 21—21 13
Olimpia Satu Mare — Politehnica Timișoara ; Sportul stu- 15. Sportul studențesc 16 5 3 8 16—22 13
dențesc — F.C.M. Reșița ; Chimia Rm. Vîlcea —- Politehnica 16. Politehnica lași 16 6 0 10 19—30 12
lași ; U.T.A. — Steaua ; C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Con- 17. Chimia Rm. Vilcea 16 3 5 8 11—31 11
stanța ; Univ. Craiova — F. C. Galați. 18. F. C. Galați 16 4 2 10 6—21 10

VICTORIOASĂ PENTRU A 17-a OARĂ! 

dinamo a Încheiat 
CAMPIONATUL DE POLO 

FĂRĂ ÎNFRÎNGERE
CLUJ-NAPOCA, 1 (prin telefon). 

Ultimele întreceri ale turneului 
final din campionatul republican 
de polo s-au încheiat în piscina 
acoperită din localitate. Jucătorii 
de la Dinamo București au câști
gat cel de al 17-lea titlu fără să cu
noască înfringerea,

Rapid — Progresul 6—5 (1—0,
1— 1, 2—2, 2—2). Realizatori : Bă- 
jenaru2, Slavei, Mustață, C. Rusu, 
Schervan (Rapid) și Arsene 2, 
Popescu 2, Munteanu (Progresul).

Dinamo — Voința 7—7 (1—1,
0, 1—3, 3—3). Dinamo a condus 

cu 4—1, 6—4, 7—5, a ratat două 
aruncări de la 4 metri, iar în fi
nal, gazdele au reușit să egaleze 
la capătul unui splendid efort 
colectiv. Au marcat: Kus 2, Po
pescu 2, Kăducanu 2, Novac pen
tru Dinamo și CI. Rusu 2, Fiilop 
3, R. Rusu, Gyarfas pentru Vo
ința.

Voința — Progresul 6—6 (2—0,
2— 2, 2—2, 0—2). Partida care ur
ma să decidă pe ocupanta locu
lui III s-a încheiat cu un rezultat 
nedecis, care favorizează echipa 
din Cluj-Napoca. Voința a con
dus cu 3—0, 4—1 și 6—3, Progre
sul a egalat în final, avînd chiar 
posibilitatea (prin Miu) să obțină 
victoria. Autorii celor 12 goluri : 
CI. Rusu 4, Gyarfas 2 (Voința) și 
Manea 3, Arsene, Munteanu, Miu 
(Progresul).

Dinamo — Rapid 7—7 (1—2, 2—1, 
1—0, 3—4). în prima parte a în- 
tîlnirii au condus feroviarii cu 
1—0, 2—1 și 3—2. Apoi, Dinamo 
(fără Rus, accidentat) a avut un 
puternic reviriment, prețuind ini
țiativa : 5—3, 6—4 și 7—5. In ulti
ma repriză, Rapid a egalat în si
tuații de „om în plus". Realiza
tori : Zamtîrescu 2, Popescu 2, 
Lazăr, Nastasiu, Novac (Dinamo) 
și Băjenaru 3, C. Rusu 3, Scher
van (Rapid). A condus corect I. 
Drăgan (BhcJ.

Clasamentul final al turneului : 
1. DINAMO 27 p — campioană 
republicană, 2. Rapid 20 p, 3. Vo
ința 7 p, 4. Progresul 6 p.

Nușo DEMIAN

GOLGETERII
13 GOLURI: D. Georgescu (Dina

mo) — 2 din 11 m.
10 GOLURI : Mureșan (A.S.A. Tg. 

Mureș) — 1 din 11 m.
9 GOLURI : Năstase (Steaua), Dă- 

nllă (Politehnica Iași), Ghergheli 
(Steagul roșu).

8 GOLURI : Iordănescu (Steaua)
— 1 din 11 m.

7 GOLURI : Broșovsehi (U.T.A.)
— 1 din 11 m.

C GOLURI : Radu I șl Radu H 
(F.C. Argeș), Hajnal (A.S.A. Tg. 
Mureș), Roznai (Jiul), Oblemenco 
(Univ. Craiova) — 3 din 11 m.

SPORTIVII ROMÂNI 
AU DOMINAT AUTORITAR 
„CUPA CARPAȚI" 

LA POPICE
Laureații ediției 1974t 

Margareta Bordei-Cătineanu, losif 

Tismânar și perechea 

Elena Trandafir — Petre Purje

Ajunsă la a 8-a ediție, „Cupa 
Carpați" la popice a reunit jucă
toare și jucători din opt țări. Pe 
cele șase piste ale arenei Voința, 
din Capitală au evoluat, timp de 
trei zile, sportivi cu nume consa
crate pe plan internațional, în 
frunte cu campionul mondial, iu
goslavul Nikola Dragas.

Confirmînd'U-și valoarea, româ
nii, animatorii principalelor com
petiții continentale și mondiale din 
ultimii ani, au dominat copios în
trecerile, elasindu-se pe primele 
trei locuri In probele concursului. 
La fete, bucureșteanca Margareta 
Bordei-Cătineanu, învingătoare In 
ediția trecută, s-a impus din nou 
cu o precizie de metronom, învin- 
gînd pentru a doua oară oonsecu-

Troton 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. a t-a)
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„U“ TIMIȘOARA Șl FARUL LIDERE ÎN CELE 
DOUA SERII LA ÎNCHEIEREA TURULUI

I
I
I

După ultinaa etapă a turului 
campionatului de rugby, clasa
mentele cel«r două serii sînt 
strînse, mai ales acela al primei 
grape, unde doar UNIVERSITA
TEA Timișoara menține un punct 
avans prin victoria cucerită ieri 
în dauna Sportului studențesc, 
care pierde teren. Pe poziția se
cundă, ex-aequo, „Poli“ Iași și 
Dinamo, la un punct de lider. în 
seria secundă, FARUL, care pînă 
ieri nu pierduse nici un punct, a 
„remizat" la Bîrlad. Cu toate a- 
cestea, constănțenii se mențin au
toritar în fruntea clasamentului, 
pentru locul al doilea dîndu-se o 
luptă acerbă.

DINAMO — C.SJW. SIBIU 30—« 
(14—6). Prezentînd o garnitură 
completă și jucînd concepțional 
mult mai bine, dinamoviștii bucu- 
reșteni s-au impus cu manifestă 
ușurință în fața XV-lui din Si
biu, pare a decepționat. Scorul i 
30—6 (14—6) a fost obținut ca ur

mare a unei nete superiorități a 
liniei de treisferturi, care a înscris 
5 încercări prin Nica, Aldea (2), 
Constantin și Dragomirescu. Cele
lalte puncte ale învingătorilor se 
datoresc lui Nica (2 l.p.) și Con
stantin (2 tr.). Pentru sibieni a 
marcat Munteanu (2 l.p.). După 
cum a jucat ieri, se pare că Di
namo va avea un cuvînt greu de 
spus în acest campionat. DINA
MO : Dăiciulescu — Constantin, 
Nica, Dragomirescu, Aldea — Mar- 
ghescu, Paraschiv — Viman, Bo- 
roi, Roman — Ion Aurel,. Toma — 
Baciu, Caraiman, Turlea. C.S.M. 
SIBIU i Munteanu — Panait, Bu- 
țiu, Crîșmaru, Schotsc — Tamaș, 
Rășcanu — Lomotâ (Vincze), Bur- 
cea, Gomboș — Prohor, Moișan — 
Cherciu, Găldeanu, Ungheanu. A 
arbitrat foarte bine Th. Witting. 
(D. C.)

„U“ TIMISOARA — SPORTUL 
STUDENȚESC 6—0 («—0). Studen
ții din localitate au dominat în

GLORIA 26—3 
militar a învins

în campionatul feminin de baschet

INST. PEDAGOGIC TG. MURES - OLIMPIA 63-83!
5

Iată rezultate și amănunte de la 
etapa a 8-a a Diviziei A la bas
chet feminin:

INST. PEDAGOGIC TG. MU
REȘ — OLIMPIA BUCUREȘTI 
63—83 (32—34). Cu o mai bună 
pregătire fizică (în special viteză 
și rezistență), bucureștencele s-au 
impus în repriza a doua. Cele mai 
multe puncte i Iatan 25, Tomescu 
18 pentru Olimpia, respectiv MdL- 
nar 15. Au arbitrat bine E. Sa- 
rossyi și A. Caraman. (C. ALBU
— coresp.)

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 84—56 (34
— 42). Pînă în min. 30 (scor 
52—52), baschetbalistele de la Vo
ința evoluaseră sigure pe ele și 
dădeau impresia că pot produce 
o surpriză. Dar, în ultimele 10

STEAUA VICTORIOASA! 73-72 
CU SEL. ARMATEI GRECIEI

Debutul baschetului în Palatul 
sporturilor și culturii a oferit — 
simbătă — publicului satisfacția vic
toriei echipei steaua asupra Selec
ționatei armatei Greciei : 73—n
(38—38). întrecerea a fost viu dispu
tată, presărată cu faze spectaculoa
se și a avut o pasionantă evolu
ție a scorului. Tabela electronică a 
înregistrat de 17 ori scor egal și 
numeroase răsturnări de situații. 
Cea mai importantă — și decisivă 
— s-a produs spre sfirșitul meciu
lui, cînd bucureștenii au refăcut 
un handicap de șapte puncte (S3—7» 
In min. 16) și au obținut succesul 
la limită.

Au înscris : Tarău 18, Oczelak 14, 
Cernat 12, Zdrenghea 11, Savu 8, 
Pîrșu 6, Molnar 2, Stratulat 2 pen
tru Steaua, respectiv Goumas 25, 
Kondos 22, Raftopoulos 15, Gianou- 
zakos 5, Sismanidis 3. Au arbitrat 
G. Chiraleu și N. Iliescu.

Azi la ora 18 are loc.in sala Flo- 
reasca, partida dintre Lotul repre
zentativ al României și Selecționata 
armatei Greciei.

minute campioanele s-au detașat. 
Cele mai multe puncte : Tita 32, 
E. Savu 19 pentru Politehnica, 
respectiv Simionescu 16 și C. Sa
vu 15. Au arbitrat bine E. Nieo- 
lescu și M. Cunicer.

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
IAȘI 78-^53 (35—26). Partidă inte
resantă, de bună factură tehnică, 
datorită în mare măsuri bucu- 
reștencelor, din rîndul cărora s-a 
impus din nou Viorica Balai. Ea 
și-a condus foarte bine coechipie
rele și a pasat într-o manieră 
impresionantă . Cele mai multe 
puncte : Capotă 18, Mihalic 17 
pentru I.E.F.S. respectiv Haraga 
17. Au arbitrat bine M. Tănăses- 
cu si I. Antonescu. (P- IOVAN).

RAPID — CONSTRUCTORUL 
BUCUREȘTI 71—64 (36—32). Joc 
plăcut datorită vitezei acțiunilor 
inițiate de ambele echipe. For
mația Constructorul a constituit 
o surpriză plăcută și tinerele ei 
jucătoare au ținut multă vreme 
în șah pe feroviare, care au cîști- 
gat grație evoluției excelente a 
Ilenei Gugiu. Cele mai multe punc
te : Gugiu 21, Suliman 16 pentru 
Rapid, respectiv L. Popescu 22 și 
Tomescu 18. A» arbitrat bine C. 
Călin și M. Dimancea (D. ST.)

CRISUL ORADEA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA 78—71 
(40—35). Meci frumos, dominat de 
orădence. Cele mai multe puncte: 
Kiss 29, Chvatal 27 pentru Crișul, 
respectiv Prăzaru 24, Szekely 21. 
Au arbitrat bine S. Filoti și G. 
Berekmeri. (P. LORINCZ — co
resp.)

C.S.U. GALAȚI — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 64—71 (27 — 
36). Contrar așteptărilor, o partidă 
de slabă calitate. în care gazdele 
au decepționat Timișorencele au 
meritat victoria. Cele mai multe 
puncte : Goian 16, Salcu 15 pen
tru „U", respectiv Bolovan si T. 
Rădulescu cîte 15. (T. SIRIOPOL 
— coresp. județan).

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE ȘAH
După o zi de odihnă, turneul pen

tru desemnarea noului campion de 
șah al țării a fost reluat aseară, 
cu disputarea partidelor rundei a 
XlV-a. Desigur, așteptată cu cel mal 
mare interes a fost evoluția celor doi 
lideri ai clasamentului, maeștrii Ur
zică și Mititelu, ambii avind piesele 
albe în întîlnirile cu Șuba și res
pectiv Pușcașu. Din păcate, nici 
Urzică, nici Mititelu nu și-au asu
mat vreun risc in pozițiile aproxi
mativ egale survenite pe tablă după 
efectuarea mutărilor de deschidere 
și au acceptat repede propunerile 
de remiză ale partenerilor de joc. 
Egalitatea a fost consemnată și fn 
partidele Kertesz — Vaisman, Ma- 
carie — Voiculescu și Radovici — 
Pavlov (în poziție superioară, Pavlov 
se găsea Intr-o acută criză de timp, 
astfel încât a trebuit să se mulțu

mească numai cu o jumătate de 
punct).

Debut furtunos a avut partida 
Ghindă — Ilijin; menținindu-și regii 
în centru, cei doi parteneri au ini
țiat rapid atacuri și contraatacuri 
periculoase, soldate insă doar cu 
un pion în plus de partea lui Ili
jin. Partida s-a întrerupt, ca și în
tîlnirile Partoș — Buză și Griihberg 
— Stane iu, in care jucătorii cu pie
sele negre au poziții ceva mai bune.

înaintea reluării partidelor între
rupte, clasamentul se prezintă ast
fel : Mititelu, Urzică 10 puncte, Par
toș 8 <2), Ungureanu (1), Radovici 
7*£, Pavlov, Ilijin, Vaisman (1) 7,
Șubă 6’ j, Stanciu (3), Georgescu (1), 
Voiculescu 6, Ghindă 5V2 (2), Grun- 
berg (1), Pușcașu, Kertesz 5, Ma- 
carie (2), Buză (1) 4%

Astăzi se dispută runda a XV-a.

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 

1 DECEMBRIE 1974

1. F. C. Galați — U. T. Arad 1
2. Steaua — F. C. Argeș 1
3. Polit. Tim. — CFR Cluj-Napoca 1
4. F.C. Constanța — Sportul stud. 1
5. St. roșu — Chimia Rm. Vîlcea 1
6. FCM Reșița — Univ. Craiova 1
7. A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 1
8. „U“ Cluj-Napoca — Olimpia x
9. Ascoli — Fiorentina 2

10. Internazionale —• Juventus 2
11. Roma — Lazio 1
12. Sampdoria — Lanerossi x
13. Torino — Milan x

Fond de cîștiguri : 422 355 lei.
Plata câștigurilor va începe în 

Capitală de la 6 decembrie 1974 pînă 
la 1 februarie 1975, în țară de Ia 9 
decembrie 1974 pînă ia j. februarie

1975 inclusiv, prin mandate poștale 
de la 9 decembrie 1974.

Numerele extrase la tragerea excep
ționala Pronoexpres din 1 decem

brie 1974
Fbnd general de cîștiguri pro

vizoriu : 1 064 000 lei.
Extragerea I : 7 37 18 1 45 32 8 43 

28 ; Extragerea a Ii-a : 4 13 24 20 14 
40 38 27 25 ; Extragerea a IlI-a : 6 
37 2 44 1 4 5 22 38 ; Extragerea a 
IV-a : 19 45 10 42 16 28 8 43 25 ; Ex
tragerea a v-a : 44 21 45 34 3 42 16 
6 ; Extragerea a Vl-a : 18 20 21 13 33 
24 10 37 ; Extragerea a Vll-a : 39 37 
17 5 13 28 18 32 ; Extragerea a VUI-a: 
16 26 9 29 39 1 28 8.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală din 14 decembrie pînă la 
1 februarie 1975, în țară aproximativ 
din 18 decembrie pînă la 1 februarie 
1975 inclusiv, iar prin mandate poș
tale din 18 decembrie 1974.

I
I
I

majoritatea timpului în partida 
care i-a opus colegilor lor de la 
Sportul studențesc, astfel că vic
toria lor obținută cu 6—0 (6—0) a- 
pare firească. A marcat Popovici 
(încerc.). A transformat Duță. A 
condus D. Grigorescu. (P. ARCAN 
coresp. jud.)

STEAUA — 
(14—0). XV-le
cu ușurință pe Gloria cu 26—3 
(14—0). Au înscris, Martin, Telea- 
șă, R. Ionescu, Alex. Dumitru, E- 
nache (cîte o încerc.) și Mateescu 
(2 tr.), Ciornei (1 tr.). Pentru în
vinși a realizat Briceag (l.p.). A 
arbitrat bine A. Găgeatu. (M. F.)

POLITEHNICA IAȘI — CON
STRUCTORUL BUZĂU 10—3 (6—3). 
Jucînd acasă, Politehnica a în
vins ambițiosul XV 
care a evoluat bine, 
(6—3). Au marcat Popa . 
niciuc (cîte o încerc.), Mihalașcu 
(tr.), respectiv Castravete (l.p.). A 
condus bine C. Cristăchescu. (D. 
DIACONESCU, coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD — FA
RUL CONSTANȚA 0—0. Rulmen
tul și Farul anunțau un meci 
mare. N-a fost chiar așa. Terenul 
înghețat bocnă a determinat pru
dență. S-a jucat în schimb extrem 
de curat 
pedeapsă 
Au fost 
grămezile 
chise, de 
toate acestea între cele două 
ne periculoase". Scor : 0—0. 
bitrul 
foarte 
MENTUL: 
ghe) — 
Rainea — I. Cristea, Burghelea — 
L. Ciorici, Neculau, Tr. Cioricî — 
Gherasim, Dranga — Pătrăhău, 
Matei, Marin. FARUL ! St. Cristea
— Bogheanu, Ianusievici, Marica 
(Varga), Caragea — Bucoș, Oltea- 
nu — Podaru, Dărăban, Varga 
(Celea) — Borșaru, Frangu — A- 
vrigeanu, Crăciun, Sîrbu. (G. B.)

RAPID — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 6—9 (0—6). Un meci dîrz, în 
care rapidiștil nu au putut între
ce XV-le studenților din Petro
șani. Au înscris Oprea (2_ l.p.) 
pentru gazde, 
Stoica (l.p.c. și 
(l.p.c.). A arbitrat F.
(N. TOKACEK,

VULCAN — 
0—6 (0—0).

AGRONOMIA
— T.C. 
(3—0).

din Buzău 
cu 10—3 

și Memes-

(o singură lovitură de 
în tot cursul întîlnirii). 
și acțiuni la mină, iar 
au realizat acțiuni des- 
spectacol. E adevărat, 

„zo- 
Ar- 

condus
RUL- 

Gheor- 
Crețu,

V. Cișmaș a 
bine echipele s 

Harnagea (S. 
Dia, Bolea,

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

respectiv Enciu 
l.p.) Abribula 
~ Tudorache 

coresp.).
GRIVIȚA ROȘIE

CLUJ-NAPOCA
IND. CONSTANȚA 3—0

DIVE
ETAPA

DOUĂ GREȘELI CARE AU SCHIMBAT CURSUL
* i

POLITEHNICA IAȘI 3(1) 
DINAMO 4(1)

Penultima etapă a turului a 
debutat simbătă, la Iași, cu o 
partidă care a întrunit — credem 
— sufragiile iubitorilor de fot
bal. Politehnica și Dinamo (a- 
vînd merite egale) au oferit un 
joc de bună calitate, dinamic și 
spectaculos, uneori cam aspru, 
da? frumos în general, prin băr
băția cu care s-a luptat, un joc 
care a plăcut cu atît mai mult

Stadionul ,,23 August*; teren 
puțin moole ; timp splendid ; 
spectatori aproximativ 8 000. Au 
marcat : ROMILA II (min. 28), 
DANILA (min. 52 și 87). DUDU 
GEORGESCU (min. 32, 67 și 80 
— din loviturâ de la 11 m) și 
ClOCIRLAN (autogol, min. 63). 
Raport de cornere : 5—8. Raportul 
șuturilor la poartă : 12-8 (pe 
spațiul porții : 8—5). Raportul
faulturilor comise : 13—10.

POLITEHNICA : Costas 4 (min. 
68 Atimoftoaie 7) — Safian 8, 
Toacă 7, Dinu 7, Vlad 7 — Romilă 
II 8, Ciocirlan 6 (min. 80 Grosa- 
ru) — Incze 6, Dănilă 8, Simio- 
nos 7, Costea 8.

DINAMO : Constantinescu 9 — 
Cheran 8, Dobrâu 8, Sătmăreanu 
II 7, Deleanu 7 — Dinu 8. G. 
Sandu 8 — Nunweiller VI 8, D. 
Georgescu 8, Dumltrache 6 (min. 
37 Zamfir 7), Lucescu 8.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : I. Rus ; la linie : Z.
Szeczey (ambii din Tg. Mureș) 
și T. Andrei (Sibiu).

Cartonașe galbene : Sâtmărea 
nu II, Grosaru

Trofeul Petschovschi ; 6
La tineret-speranțe ; 3—2 (1—1).

dat o replică foarte dîrză lideru
lui, demonstrînd — prin ambi
țioasa și apreciata sa evoluție — 
că are, în ciuda unor slăbiciuni 
explicabile, dezvăluite și în me
ciul de sîmbătă, resurse supe
rioare poziției modeste ocupate 
în clasament. Ieșenii au condus 
in două rînduri (cu 1—0, prin 
golul înscris în min. 28 de RO
MILA II, din pasa lui Costea, și 
cu 2—1, în urma frumoasei exe
cuții . a lui DĂNILÂ, din min. 
52) și cum ei începuseră, după 
o primă repriză egală ca raport 
de forțe și scor (după ce Lucescu 
ratase o mare ocazie în min. 13, 
șutind peste poartă, dinamoviștii 
marcaseră în min. 32 prin D. 
GEORGESCU), să preia destul 
de autoritar controlul jocului în 
repriza secundă (atacînd insis
tent, pe un front larg), se părea 
că succesul nu le va putea scăpa. 
Au fost suficiente, însă, două 
gafe ale apărării localnicilor pen
tru ca desfășurarea și soarta par
tidei să se schimbe total. Prima 
din ele a comis-o în min. 63 <310- 
CÎRLAN care, la o centrare a Iui 
D. Georgescu, vrînd probabil să 
stopeze pe piept mingea, pentru 
a o trimite lui Costaș, a lovit-o 
prea tare, expediind-o in pro
pria poartă. Patru minute mai

tîrziu, portaru 
reține mingea 
Cheran și a 
dîndu-i posibil 
GESCU să o 
această răpi 
scor, pe for 
gazdelor, buci 
revenire put 
avantajul prir 
către D. GEC 
ty-ului, just i 
pentru fault 
asupra lui Z 
mult ca scori 
în min. 83 fu 
oprindu-1, prii 
lan pe același 
dintr-o cursă 
pe cert. Spe 
deconectare a 
au reușit să r 
prin DANILÂ 
tui ultim pun 
contro\m»ată, 
vist Săr ărea 
a lovit cel di 
intenția de a 
priul portar, ' 
naiul acestei | 
a scădea din 
ale învingător 
totuși că ir.“ 
șansă.

Con;

DOMINARE NETĂ, DAR SDCCES
POLI TIMIȘOARA 1(0)
C. F. R. 0(0)

I
I
I
I

DIVIZIA
SERIA I

PETROLUL PLOIEȘTI - FORESTA FĂL
TICENI 1—0 (0-0). Unicul gol o fost în
scris de Culda (min. 57). (I. Tănănes- 
cu, coresp.)

C.S.U. GALAȚI - METALUL PLOPENI 
3—0 (2—0). Au marcat : Ene (min. 8), 
Dinu (min. 37) și Cotigă (min. 77). (T. 
Siriopol, coresp. județean)

GLORIA BUZĂU - CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 2—1 (1-0). Au înscris : Bădin
(min. 43), Stan (min. 89), respectiv E- 
nache (min. 88). (D. Soare, coresp.)

ȘTIINȚA BACAU - PROGRESUL BRĂ
ILA 0-1 (0—0). Autorul golului : Rontea
(min. 53). (I. kincu, coresp. județean)

UNIREA FOCSANI - S C. TULCEA 2-0 
(1-0). A înscris : Constantin (min. 12 
și 60). (V. Manoliu, coresp.)

CHIMIA BRĂILA - RELONUL SAVI- 
NEȘTl 1—0 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Chitu (min. 44). (Gh. Rizu, ca» 
resp.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI - OȚELUL GA
LAȚI 1—0 (1—0). Autorul golului : Adam 
(min. 40, autogol). (M. Stan, coresp.)

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - S.C. BACAU 
0-0.

C.F.R. PAȘCANI - C.S.M. SUCEAVA 
4-0 (1-0). Au înscris : Dumitru’ (min. 35 
și 88),. Bunea (min. 55) și Diaconu (min. 
75). (C. Enea, coresp.)

1. GLORIA Buzău 16 9 2 5 29-17 20
!-3. S.C. Bacău 16 8 4 4 33-25 20

Prog. Brăila 16 f1 4l 4 28—20 20
4. Petrolul Ploiești 16 8 3 5 22-14 19
5. Met. Plopeni 16 7 5 4 23-20 19
6. C.S.U. Galați 16 8 2 6 26-16 18
7. Cel. Călărași 16 8 2 6 19-15 18
8. Ceahlăul P.N. 16 7 4 5 18-16 18
9. Chimia Brăila 16 6 5 5 16-18 17

10. S.C. Tulcea 16 6 4 6 21-16 16
11. Unirea Focșani 16 6 4 6 23-25 16
12. C.F.R. Pașcani 16 7 1 8 20-23 15
13. C.S.M. Suceava 16 6 3 7 20-26 15
14. Constr. Galați 16 5 4 7 28-22 14
15. Știința Bacău 16 6 1 9 13-15 13
16. Foresta Fălt. 16 6 0 10 17-29 12
17. Oțelul Galați 16 3 3 10 13-26 1
18. Rel. Săvinești 16 4 1 11 10-36 9

ETAPA VIITOARE (8 decembrie) : S.C. 
Bacău — Chimia Brăila, Relonul Săvi- 
nești — Unirea Focșani, Progresul Brăila 
— C.S.U. Galați, Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul P. Neamț, Oțelul Galați — 
C.F.R. Pașcani, Metalul Plopeni — Gloria 
Buzău, Constructorul Galați — Știința 
Bacău, C.S.M. Suceava — Celuloza Cală-

S.C. Tulcea — Petrolul Ploiești,

celor ce l-au urmărit, din tribu
ne sau pe micul ecran, datorită 
numărului mare de goluri mar
cate în ambele porți.

Dorind — firesc — să încheie 
cu o victorie ultima sa evoluție, 
pe teren propriu, din acest sezon 
(care ar fi dus și la realizarea 
integrală a bilanțului de puncte 
planificat pentru prima jumătate 
a campionatului), echipa locală a

TIMIȘOARA, 1 (prin telefon)
„Poli" a dominat categoric a- 

ceastă partidă, și cifrele din caseta 
alăturată o demonstrează elocvent 
Dar a fost o dominare precipitată, 
care a facilitat destul de mult mi
siunea acestui bun mecanism, care 
este defensiva feroviară. Studenții 
au avut două bare (Bojin — min. 
12 și Păltinișan — min. 33), s-au 
aflat de cîteva ori in situații cla

re de a dese 
— min. 28, St 
jin — min. I 
66), dar golul 
destul de tin 
bunei ajunse: 
Cu 16 minutz 
înscris DAȘC 
marele merit 
nișan, animat, 
atacului, care 
lansat cu prii 
dus. aflat tnt 
bună decit eJ 
această dcnrii

dor

B (etapa a XVI-a)
SERIA A Il-a

RAPID BUCUREȘTI - METALUL MIJA 
2—1 (1—0). Au marcat : Răducanu (min. 
35 din 11 m). Manea (min. 89), res
pectiv Grecu (min. 80 din 11 m). (V.
lordache)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - Ș.N. OLTE
NIȚA 2—0 (1—0). Au înscris : G. lones- 
cu (min. 36) și Rentea (min. 80).

DINAMO SLATINA - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 3—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Pană (min, 8), Gojgaru (min. 53) și Cos- 
ma (min. 66). (I. Dârnescu, coresp.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA - VOIN
ȚA BUCUREȘTI 3-0 (1-0). Au înscris : 
Voicilă (min. 43 și 55) și Meiroșu (min. 
87). (M. Bizon, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - METROM 
BRAȘOV 2—1 (2—1). Autorii golurilor : 
Moraru (min. 10 șî 35), respectiv Stoi
ca (min. 40). (Z. Rișnoveanu, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV - METALUL 
BUCUREȘTI 2-1 (1-1). Au marcat : Mo
raru (min. 25, autogol),. Oancea (min. 
66), respectiv Georgescu (min. 38). (C. 
Gruia, coresp. județean)

ELECTROPUTERE CRAIOVA - C.S.U. 
BRAȘOV 3—3 (1-3). Au înscris : Cîrțu 
(min. 31), Bîtlan (min. 72), Tacoî (min. 
77) pentru Electroputere, Naghi (min. 7), 
Bucur (min. 12), Sulea (min. 32) pentru 
C.S.U. (St. Gurgui, coresp. județean)

C.S. TÎRGOVIȘTE - METALUL DRO- 
BETA TR. SEVERIN 3-0 (2-0). Autorii 
golurilor ; Niță (min. 10), Tănase (min. 
45) și Sava (min. 87, din 11 m). (M. A- 
vanu, coresp. județean)

FLACĂRA MORENI - OLTUL SF. 
GHEORGHE 4—1 (3—0). Au marcat :
Cîmpu (min. 5), Stroe (min. 25), Toma

ETAPA VIITOARE (8 decembrie) : Me
talul București — Dinamo Slatina, Meta
lul Mija — Electroputere Craiova, Metrom 
Brașov — Rapid București, Metalul Dro- 
beta Tr. Severin — Tractorul Brașov, Ș.N. 
Oltenița — C.S. Tîrgoviște, Progresul 
București — Automatica Alexandria, Vo
ința București — Gaz metan Mediaș, 
C.S.U. Brașov — Flacăra Morenî, Oltul 
Sf. Gheorghe - Autobuzul București.

(min. 41), Botescu (imin. 58). respectiv
Antal (min. 73), (Gh. llinca, coresp.)

1. RAPID Buc. 16 12 3 1 26- 8 27
2. Dinamo Slatina 16 10 2 4 32-11 22
3. Metalul Buc. 16 9 3 4 21-12 21
4. C.S. Tîrgoviște 16 8 3 5 24-16 19
5. Progresul Buc. 16 6 6 4 11-12 18
6 Electroputere Cv. 16 7 3 6 18-16 17
7. Flacăra Moreni 16 6 5 5 20-20 17
8. Metrom Brașov 16 6 4 6 18-13 16
9. Autobuzul Buc. 16 4 7 5 19-18 15

10. Gaz met. Mediaș 16 7 1 8 21-24 15
11. Oltul Sf. Gh. 16 5 3 8 18-24 13
12. Tractorul Brașov 16 5 3 8 21-27 13
13. Voința Buc. 16 5 3 8 15-23 13
14. Metalul Mija 16 5 3 8 13-21 13
15. S.N. Oltenița 16 5 3 8 11-21 13
16. Automatica Alex.. 16 4 4 8 12-17 12
17. C.S.U. Brasov 16 4 4 8 18-23 12
18. Met. Dr. T. S. 16 4 4 8 16-28 12

SERIA A Illwa
C.F.R. TIMIȘOARA - F.C. BIHOR 6-1 

(0—0). Unicul gol a fost realizat de 
Lucaci (min. 68). (C. Crețu, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR - MINERUL 
BAIA MARE 1—0 (0—0). Autorul golului: 
Stanciu (min. 88). (M. Vilceanu, coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA - RAPID 
ARAD 1—0 (0—0). A marcat : Șchiopu
(min. 50). (I. Vlad, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE - VICTORIA 
CĂREI 1—0 (0—0). A marcat : Aldea (min. 
88, din 11 m). (Al. Domuță, coresp.)

MUREȘUL DEVA - ARIEȘUL TURDA 
1—0 (0-0). Unicul gol a fost realizat de 
Uilecan (min. 57). (I. Simion, coresp.).

VULTURII TEXTILA LUGOJ - U.M. TI
MIȘOARA 1—2 (1—0). Au înscris : Băr-
bulescu (min. 2), respectiv Grozăvescu 
(min. 74), Belanov (min. 76). (C. Oiaru, 
coresp.)

MINERUL MOLDOVA NOUA - ȘOIMII 
SIBIU 0-0.

IND. SÎRMEI C. TURZII - METALUL 
AIUD 2-1 (2—1). Autorii golurilor ; Ha-
țegan (min. 21 șl 44), respectiv Sanislau 
(min. 2). (P. Tonea, coresp.)

MINERUL ANINA - VICTORIA CALAN 
3—0 (3—0). Au rțțprcat : Tuculia (min.
7), Damian (min. 19) șî Stoiciu (min. 
35). (P. Lungu, coresp.)

1. ȘOIMII Sibiu 16 10 2 4 29-11 22
2. F.C. Bihor 16 10 2 4 25-14 22
3. Min. Baia Mare 16 8 5 3 28- 9 21
4. Corvinul Huned. 16 10 1 5 33-16 21
5. Mureșul Deva 16 8 3 5 19-16 19
6. Ind. sîrmei C.T. 16 7 3 6 19-22 17
7. C.F.R. Timiș. 16 8 1 7 22-28 17
8. Rapid Arad 16 7 2 7 22-19 16
9. Met. Cugir 16 7 2 7 18-17 16

10. Victoria Cărei 16 7 1 8 21-22 15
11. U.M. Timișoara 16 6 2 8 24-25 14
12. Min. Baia Sprie 16 6 2 8 19-22 14
13. Vulturii T. Lugoj 16 5 3 8 18-22 13
14. Arieșul Turda 16 6 1 9 18-23 13
15. Min. Mold. Nouă 16 4 5 7 9-14 13
16. Minerul Anina 16 5 3 8 17-25 13
17. Victoria Călan 16 6 1 9 10-30 13
18. Metalul Aiud 16 3 3 10 15-31 9

ETAPA VIITOARE (8 de cembri e) : Mi-
nerul Baia Mare — Vulturii Textila Lu
goj, Victoria Călan — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii, U.M. Timișoara — Metalurgistul Cu- 
gir, Rapid Arad — C.F.R. Timișoara, Me
talul Aiud — Minerul Baia Sprie, Victoria 
Corei — Mureșul Deva, F.C. Bihor — 
Minerul Anina, Șoimii Sibiu — Corvinul 
Hunedoara, Arieșul Turda — Minerul 
Moldova Nouă.

POUTEHNi 
7, Păitinișori 
8 — Surda n 
Lata 7, Mei 
6 (min. 46 
Petrescu 6.

C.F.R. ; N 
(mie. 20 S. 
7, ^i'șan 7, 
6, Cojocaru 
6 — Moga

Arbitrajul i 
Gh. Limona 
(cu greșeli 
dului) și D. 
rești).

Cartonașe 
Dragomir.

Trofeul Pe 
La tineret

sită de șutur 
tanță („tunar 
jucase la tin 
2 goluri !), îi 
așteptat, par<j 
zolvarea sare 
către... funda 
Păltinișan.

t,Poli“ a cîș 
însă, termina 
partidă. Cît 
s-au subordo 
zei, renunțîni 
bază din dep 
Iar atunci cîi 
tușierul S. E 
șit de două 
(min. 60 și ' 
echipei n-a n 
sprintul final 
logic, și SUC' 
tat, dar atît

h

c
SELE
Astăzi, h 

convocați co 
tei diviziona 
susțină mie.ji 
joc cu Selî 
din Israel.

Antrenorii 
Robert Cosn 
următorilor



uuan uii uul uni

ESCU

Maier,

(1-0).

a parat

ESCU

AREA LOTULUI
ATEI DIVIZIONARE

F.C.M. REȘIȚA 1(1)
UNIV. CRAIOVA 0(0)
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area de 

penal- 
arbitru 

careu 
-a lipsit 
roporții, 
n Vlad, 

groso- 
eorgescu 

aproa- 
ușoara 
ieșenii 

andicap, 
a aces- 
rămine

ngea, în 
re pro- 

). în fi
re, fără 
evident»' 

spune 
t ne-

la dis- 
Bungău, 

nscrisese 
ureș s-a 
tată re- 
re de 
ai ales

t. Putea, 
această 
iari, ei 
t remi- 
lor de 
aatacul. 
, fie că 
zat gre- 

Adam 
Igeterul 
pentru 
de aici, 

■ meri- 
dit.

nuivunuHOL ub/un muLu^njii, in UC UUL

Stadionul 23 August; 
timp noros, friguros ; 
aproximativ 10 000. A 
N. NAGHI (min. 64). 
cornere : 13-1. Raportul șuturilor 
la poarta 27—6 (pe spațiul porții.: 
12—0). Raportul faulturilor comi
se :

A.S.A.: 
Kiss 8, 
rodi 8, 
Naghi 
Both II 
laru).

JIUL : I. Gabriel 8 - Nițu 7, 
Tonca 8. Rusu 8, Dodu 7 
Naghi 6, Mușat 7, 
Mulțescu 6 (min. 77 
nai 7, Fiidiroiu 6.

Arbitrajul : BUN ; 
C. Bârbulescu ; la 
Popescu și V. 
București).

Trofeul Petschovschi: 
La tineret-speranțe :

TG. MUREȘ, 1 (prin
Gazdele au făcut o 

ză excelentă, perioadă de timp in 
care au practicat un fotbal mo
dern, cu acțiuni variate și în vi
teză, încheiate cu șuturi pericu
loase la poartă. Cu toate acestea, 
jucătorii de la A.S.A. nu au avut, 
pînă la pauză, satisfacția deschide
rii scorului, atît din cauza prompti
tudinii cu care au intervenit la 
fiecare minge fundașii echipei din 
Petroșani, cit și a formei bune a 
portarului Ion Gabriel. Au fost 45 
de minute de asediu in careul oas-

REȘIȚA, 1 (prin telefon)
Un duel aspru, fără nici o 

clipă de răgaz pe stadionul din 
Valea Domanului. Reșițenii, an
gajați psihic în luptă de urmă-

debutul partidei i-a arătat ___
puțin clarvăzători decît de obi
cei. Craiovenii, care s-au 
zentat fără Boc — exclus din__
tive disciplinare •— au mizat pe 
o mobilitate mai mare ca de 
obicei, dată fiind împrejurarea 
că prezentau o inedită pereche 
de centri atacanți (Țarălungă — 
Bălăci). Tensiunea nervoasă din 
teren avea să culmineze în min. 
23, cînd Ologeanu a părăsit te
renul, eliminat de arbitru pen
tru lovirea intenționată a lui 
Marcu, după un fault de joc co
mis de craiovean. Dacă un ase
menea gest condamnabil poate 
avea efecte... pozitive, ele au 
existat, în sensul că, din momen
tul rămînerii în zece oameni, 
gazdele și-au dublat eforturile și 
au inițiat o perioadă netă de 
dominare, perioadă marcată și de 
înscrierea singurului gol al par
tidei i în min. 37, BELDEANU 
recuperează o minge, efectuează 
un reușit „un-doi“ cu Nestorovici 
și înscrie plasat de Ia aproxima
tiv 8 m. 1—0 pentru F.C.M. Re-

A.S.A.
JIUL

După acest meci, suporterii am
belor echipe ar avea motive de 
nemulțumire, evident, pe planuri 
diferite : cei ai formației bucu- 
reștetie — pentru că scorul final

peților și, deși gazdele meritau 
cu prisosință să ia un avantaj 
substanțial, mingea n-a vrut, par
că, să intre în plasă ! Făcînd ab
stracție de marile ocazii irosite de 
toți atacanții de la A.S.A., neșan
sa lor a culminat și cu ratarea 
unui penalty (acordat just în ur
ma unui fault comis de Nițu asu
pra lui Varodi), de către Mureșan, 
în min. 39, care a șutat imprecis, 
mult peste poartă.

Și în prima parte a reprizei se
cunde, jucul a păstrat același as
pect. Gazdele atacă continuu și, 
după alte noi ratări, N. NAGHI 
(min. 64) reușește să înscrie unicul 
gol al partidei, trimițînd mingea în 
poartă, din apropiere, la o fază în 
care, in prealabil, și-au disputat 
balonul Fazekas și I. Gabriel. în 
continuare, oaspeții renunță la de
fensivă și ies ceva mai hotărîți la 
atac. Astfel, în min. 73 A. Naghi 
il lansează pe Libardi care scapă 
singur spre poartă, dar este oprit 
din acțiune de... tușierul M. Po
pescu, unicul care a văzut poziția 
de ofsaid a jucătorului din Petro
șani, neconformă însă cu realita
tea ! Finalul aparține gazdelor, 
care, prin Fazekas. mai irosesc 
citeva ocazii favorabile de a în
scrie.

Stadionui Steaua ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 12 000. Au marcat : 
VIGU (min 15 și 41), DUMI
TRIU IV (min. 60), RADU II (min 
43). Raport de cornere : 12—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 
23—9 (pe spațiul porții : 14—4).
Raportul faulturilor comise: 10—16.

STEAUA : * lordache 7 
80 Moraru) — Sătmâreanu 
Smarandache 7, Sameș 7, 
ghelini 7 — Vigu 8, Dumitriu IV 
8 — Pantea 6, *
40 Ion Ion 5), 
mitre seu 8.

F.C. ARGEȘ: 
fir 8, Olteanu 
Ivan II 6 — Mustâțea 6, M. Po
pescu 4 — Troi 5 (min. 40 
nea 5 ; min. 67 Cîrstea 6), 
naru 6, Radu II 7, Radu I 5.

Arbitrajul ACCEPTABIL; la 
tru : S. Drâgulici (Drobeta 
Severin) ; la linie : V. Ciocilteu 
și*-, V. Gligorescu (Craiova) — 
ambii cu multe greșeli ia ofsai
duri.

Cartonașe galbene : Radu II. 
Trofeul Petschovschi ; 8.
La tineret-speranțe : 0—0.

(min.
7, 

An-

Năstase 5 (min. 
Iordănescu 6, Du-

Stan 7 — Zam-
6, D. Popescu 5,

Ma- 
Tro-

cen- 
Tr.

Gheorghe NERTEA

cel puțin !) ; cei ai team-ului oas- 
pe — pentru evoluția generală 
foarte slabă a acestui „unspreze
ce" care, de la o vreme, se expri
mă total dezarticulat în teren, 
ceea ce face ca redutabilul F.C. 
Argeș de altă dată să navigheze 
acum dezorientat în „apele peri
ferice" ale clasamentului.

în aceste condiții, întîlnirea de 
ieri n-a ridicat steliștilor decît 
probleme de scor și, dacă din a- 
cest punct de vedere, echipa 
„roșu-albaștrilor“ a apărut handi
capată de lipsa de inspirație a 

. atacanților săi, în special în fa
zele de finalizare, ea a beneficiat 
în schimb de buna dispoziție, de 
joc și de șut, a mijlocașilor Vigu 
și Dumitriu IV care au concreti
zat de 3 ori.

Primul gol (min. 15) a fost în
scris cu capul, de către VIGU, 
dintr-o centrare primită de la 
Iordănescu. Tot VIGU majorează

STEAUA 3(2)
F. C. ARGEȘ 1(1)

scorul, în min. 43 : primind, la 16 
m, un balon respins de Stan, el 
șutează cu boltă, peste doi apără
tori care — aflați pe linia porții 
— încearcă zadarnic să evite go
lul. Piteștenii reduc din handicap 
după două minute, cînd RADU II 
reia, cu capul, centrarea lui Mus- 
tățea.

După pauză, înscrie DUMITRIU 
IV, prin șut din marginea careu
lui (min. 60). De 3 ori — la șutu
rile lui Olteanu, Iordănescu și 
Sameș — mingea întîlnește bara. 
Trecerea lui Doru Popescu în a- 
tac nu aduce nimic în plus pali
dei ofensive piteștene, după cum, 
la Steaua, verva aripei Fl. Dumi
trescu și a mijlocașului Vigu este 
stopată de... imprecizia colegilor 
lor din centrul atacului.

Radu URZICEANU

GOLURI MULTE, SPECTACOL AGREABIL

este prea mic în raport cu numă
rul ocaziilor de gol pe care le-a 
avut Steaua de-a lungul meciului 
(Năstase, Iordănescu și Ion Ion" 
au ratat, fiecare, cîte două goluri,

STEAGUL ROȘU 5(1)
CHIMIA 1(0)

REȘIȚENII CÎȘTIGĂ 
ȘI ÎN 10 OAMENI!

Stadionul Valea Domanului ; teren moale ; timp înnorat ; spectatori, a- 
proximativ 17 000. A marcat: BELDEANU (min. 37). Raport de corn^e : 4-7. 
Raportul șuturilor la poarta ; 1^-12 (pe spațiul porții : 10-6). Raportul faul
turilor comise : 19-23.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin 8 — Pigulea 8, Ologeanu (eliminat în min. 
23) 4, Hergane 7. Fi li pe seu 8 — Pușcaș 7, Beldeanu 8 - Atodiresei 7, Câprioru 
6 (min. 33 Kiss 6), Nestorovici 7 (min. 72 Bora 7), Florea 7.

UNIVERSITATEA : Oprea 8 — Negrită 8, bădin 7, Deselnicu 7, Berneanu 8 
— Strimbeanu 7, Ștefănescu 6 (min. 75 Bălan 6) - Crișan 6, Țcrâlungă 6 (min. 
46 Mincioagă 6), Bălăci 9, Marcu 7.

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru : R. Stincan ; la linie : Gh. Vasilescu 
I și C. lofciu (toți din București).

Cartonașe galbene : Marcu, Strimbeanu ; Cartonașe roșii : Ologeanu ; Tro
feul Petschovschi ; 10 ; La tineret-speranțe : 2—1 (0-0).

șița, scor ce avea să rămină 
definitiv.

Cu toate că în repriza secundă 
replica craiovenilor 
ficat și Constantin, 
în prima 
la citeva 
și Marcu 
țenii vor 
ciului la 
acum vom vedea acele specifice 
schimburi de baloane dintre ra
pidele lor, aripi, Florea și Ato- 
diresei care, in min. 83, 84 și 85, 
au răspîndit panică în apărarea 
adversă. Arbitrul R. Stîncan a 
condus destul de bine în prima 
repriză, dar în a doua deciziile 
sale n-au mai avut claritate și

s-a ampli- 
nederanjat 

parte, a avut de furcă 
mingi șutate de Bălăci 
(min. 67 și 70), reși- 

reapare în finalul me- 
conducerea jocului și

nici totdeauna 
cit clificativul 
foarte aproape de limita insufi
cienței.

justificare, așa în- 
său a coborît

Eftimie IONESCU

BRAȘOV, 1 (prin telefon) 
înfrîngere din cale afară 

severă a Chimiei Rm. Vîlcea, care 
a jucat multă vreme bine, egală 
în cîmp adversarei sale, cu o frec
vență și șuturi meritorie la fina
lizare. Oaspeții au început chiar 
în forță, cu atacuri viguroase și 
repetate, ignorînd șablonul clasic 
al apărării aglomerate, într-un 
meci de deplasare. Steagul roșu 
pare surprinsă, șovăie, se dezme
ticește complet, abia la 1—0, cînd 
GHERGHELI fructifică o fază con
struită de Mateescu (min. 28). In 
continuare, repriză egală, cu 
atacuri alternative, cu o risipă 
mare de efort pe un teren acope
rit cu zăpadă, moale, noroios, des
fundat pe măsură ce crampoanele 
îl pisau.

La reluare (min. 49), TATARU 
se furișează pe lingă fundașii 
adverși, impingind în plasă o min
ge trimisă de Șutru. Brașbvenii au 
puterea să se desprindă marcind 
încă un gol (min. 54) prin ace
lași GHERGHELI, cu un șut 
(moale) la care Stana s-a înșelat, 
plecînd în direcție opusă. Tot 
GHERGHELI va mai înscrie încă 
două goluri (min 63, cu capul, 
minge primită din corner ; min. 
85 după o cursă de 50 m, pe lingă 
Borz și Stana). în timpul acesta, 
fără prospețimea de la început, 
Chimia își vede totuși de joc,

pasează bine, suportă chiar o oa
recare duritate în replica gazde
lor, atacă, trage la poartă, dar 
acolo se află un Adamache în zi 
excelentă. In fine, în min. 90, 
GYORFI trage de la 20 m, mar
cind și fixind scorul final. Apă-

de
Stadionul Tineretului ; teren 

greu, cu zăpaJă ; timp frumos ; 
spectatori, aproximativ 4 000. Au 
marcat : GHERGHELI (min. 28, 
54, 63, 85), GYORFI (min. 90), 
respectiv TATARU (min. 49). Ra
port de cornere : 9—7. Raportul 
șuturilor la poarta : 11—18 (pe 
spațiul porții : 7-8). Raportul
faulturilor comise : 20—10.

STEAGUL ROȘU : Adamache 9
— Hîrlab 8, Ciugarin 7, Mihăi- 
lescu 7, Rusu 7 ~ Cadar 7, Șer- 
bânoiu 8, Mateescu 8 (min. 60 
Papuc 7) — Ghergheli 9, Pescaru 
7 (min. 40 lambor 8), Gyorfi 8.

CHIMIA ; - .........................
7, Ciobanu
— Haidu 7,.............. . ........
Gheorghe 7), Șutru 8 — C, Ni- 
colae 8, Tâtaru 7, lordache 7.

Arbitrajul : FOARTE “..............
centru : I. Cimpeanu ; 
V. Topan și A. Pop 
Ctuj-Napoca).

Cartonașe galbene : 
Ciugarin, Cincâ.

Trofeul Petschovschi : 
La tinoret-speranțe :

Stona 6 — Lepădata 
7, Borz 6, Cincâ 7 
Stoica 7 (min. 67 P. .

BUN ; la 
la linie : 
(toți din

Stoica,

8.
0-1 (0-0)

rarea imediată și, poate, lipsa de 
șansă au trimis-o la cabine pe 
Chimia, cu umerii împovărați de o 
înfrângere prea severă ca scor.

Ion CUPEN

RENASC SPERANȚELE
GALAȚI, 1 (prin telefon)
încă din startul partidei, F.C. 

Galați și-a demonstrat intențiile 
ofensive, dar chiar în minutul 1, 
L. Nedelcu a irosit o bună ocazie 
de a deschide scorul ; citeva alte 
zeci de secunde mai tirziu, Co- 
dreanu expediază un șut periculos, 
de la 25 m, greu respins de Ior- 
gulescu. în continuare, gălățenii 
devin realmente stăpînii jocului, 
incit putem spune că rareori am 
văzut pe U.T.A. dominată atît de 
categoric ca azi. Datorită acestui 
fapt, Pojoni a jucat tot timpul în 
spatele fundașilor ca un veritabil 
libero, locul lui în linia de fund 
luîndu-1 Schepp ; chiar și Sima a 
venit, deseori, în ajutorul apărării 
sale. Un adevărat asediu la poar
ta arădenilor, care au scăpat nu
mai cu un gol datorită acestui ex
cepțional Iorgulescu. în special în 
ultimele zece minute ale primei 
reprize, gălățenii puteau marca de 
citeva ori, dar Iorgulescu 
trei goluri gata făcute !

După pauză, jocul are 
aspect și golul (autor L. 
CU, în min. 55), pe deplin meritat, 
cade, în urma unei suite de ac
țiuni ofensive și de situații de gol

F.C. GALAȚI
U. T. A.

la poarta textiliștilor. Cinci minu
te mai tirziu, I. Ionică are posibi
litatea să majoreze scorul, dar a- 
celași Iorgulescu se opune. Spre 
sfîrșit, atacul arădenilor se mai

Stadionul Dunărea ; I 
lunecos ; timp toarte 
spectatori, aproximativ 
A marcat : L. NEDELCU 
55). Raport de cornere : 
Raportul suturilor la poartă 
(pe spațiul porții : 11—2). 
portul faulturilor comise :

F. C. GALAȚI : Hagioglu 7 — 
C. Nedelcu 8, Stoicescu 7, Don 
Coe 8, I. Nicu 7 — Dumitriu III 
8, Codreanu 7 — Burcea 9, L. 
Nedelcu 8 (min. 69 Manciu 6). 
Lupulescu 8, I. Ionică 7.

U.T.A. ; Iorgulescu 9 — Birou 
7, Kukla 6, Pojoni 7, Purima 5 
— Pîrvu 7, Schepp 5 — Munteonu 
5, Domide 5 (min. 71 Leac 6). , 
Broșovschi 5. Sima 5 (min. 60 
luhasz 5).

Arbitrajul 
ta centru : 
M. Buzea 
din București).

Cartonașe galbene : Lupules
cu.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1—1 (1—1).

teren o- 
frumos : 

18 000. 
(min. 
8-4.

: 25-6
Ra- 

15-21.

Fr.
Ș'

FOARTE BUN; 
Coloși ; la linie: 

M. Cruțescu (toți

CU 7 MINUTE ÎNAINTE DE FINAL,.
Stadionul 1 Măi ; teren moale ; timp însorit, dar răcoros : spectatori, apro

ximativ 6 000. A înscris: MARCULESCU (min. 83). Raport de cornere: 14-2 
Raportul șuturilor la poartă : 24-5 (pe spafful porții : 13-1). Raportul faul
turilor comise : 9-16.

CONSTANȚA : Popa 7 — Mustafa 7, Antonescu 7, Bolosu 7. Nirtor 7 
- Constantinescu 7. Iovănescu 8 - Tănose 8, Negoescu 6 (min. 68 Turcu 7), 
Marculescu 8. Lică 7.

SPORTUL STUD. : Suciu 8 — Tonosescu 7, Cazon 8, Grigore 8, Manea 7 — 
lorga 7, Chihaia 8. Oct lonescu 7 - Leșeanu 5. I. Constantin 5. Tolea 5.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : Otto Anderco (Satu Mare) : la 
linie : V. Trrfu (Boia Mare) și V. Cotonâ (Corei). Cartonase galbene : Tolea 
și Antonescu ; Trofeul Petschovschi : 8 ; La ttneret speranțe : 1-1 (O-O).

CONSTANȚA, 1 (prin telefon)
Terenul destul de moale, dato

rită ploilor căzute pe litoral, a 
supus la mari eforturi pe jucători. 
Studenții, in dorința obținerii unui 
„egal“, încă din startul partidei au 
ocupat poziții retrase, formind in 
fața porții lui Suciu un adevărat 
baraj protector. Invitată la ofen
sivă, F.C. Constanța a procedat ca 
atare, și-a creat destule situații 
bune de a înscrie (Negoescu — 
min. 13, 20 și 25, Constantinescu 
— min. 36), insă tabela a rămas 
albă fie datorită bunelor interven
ții ale portarului bucureștean, fie

datorită impreciziei atacanților lo
cali sau lipsei de forță in șut. în 
min. 38, gazdele au fost pe punc
tul de a deschide scorul : Lică a 
centrat ideal, de pe stingă, la Ne
goescu și acesta a reluat cu capul 
spre poartă. Suciu nu poate reți
ne, mingea se duce in transversa
lă pentru ca ea să poposească, 
pină la urmă, tot in brațele por
tarului bucureștean. Din prima 
repriză, am mai reținut cele 
două... cartonașe galbene (Tolea — 
min. 30, pentru lovirea adversaru
lui și Antonescu — min. 35, fault 
la Leșeanu, scăpt spre gol).

F.C. CONSTANTA 1(0)
SP. STUDENȚESC 0(0)

In repriza a doua, jocul are un 
singur sens : spre poarta lui Su
ciu. Timpul se scurge greu pentru 
„tribune" care așteaptă mult amî- 
natul gol. Din nou, asistăm la nu
meroase ocazii, un șut în bară al 
lui Iovănescu necăjește suporterii; 
un altul expediat, cu capul, de 
Marculescu (min. 78), balonul 
este, apoi, trimis afară de Tănase, 
de la numai 4 m. Constănțenii 
forțează victoria și ea vine greu, 
cu numai 7 minute înainte de 
final ! Iovănescu, pătruns la 
marginea carelui de 16 m, șutează, 
din piciorul fundașului Cazan ba
lonul ajunge la MARCULESCU 
care înscrie. Arbitrul Otto Ander- 
co, mascat, are un moment de 
ezitare, studenții protestează (dar 
mingea venise de la adversar !) 
și, după o consultare cu tușierul 
V. Cătană care se îndreptase spre 
linia de centru, a validat unicul 
gol al partidei.

Stelian TRANDAFIRESCU j

CLUJ-NAPOCA, 1 (prin telefon)

CEI DOI PORTARI, LA ÎNĂLȚIME

Portari — Răducanu, Iorgules
cu ; fundași — Cheran, Sătmărea- 
nu II, Antonescu, Sameș, G. San
du, Anghelini ; mijlocași — Du
mitru, Dinu, Iordănescu, Dudu 
Georgescu, Beldeanu, Bălăci ; îna
intași — R. Nunweiller, Kun, Lu- 
cescu, Troi, Crișan. l

înviorează. în min. 79, Schepp, de 
la cîțiva metri de poartă, șutează 
foarte lent , și Hagioglu prinde ba
lonul. Ultimele minute puteau a- 
duce atît mărirea scorului, la două 
greșeli elementare ale lui Purima, 
dar și egalitate pe tabela de mar
caj : Broșovschi a executat foar
te bine o lovitură liberă (min. 88) 
greu reținută de Hagioglu.

Mircea TUDORAN

Partidă disputată din primul și 
pînă în ultimul minut în limitele 
fair-play-ului. Universitatea s-a 
aflat mai mult timp în ofensivă, 
a atacat mai periculos, dar Olim
pia — cu o linie de mijlocași foarte 
laborioasă — bine grupată în a- 
părare, nu a uitat nici un mo
ment să șarjeze, la rîndul ei, vi
guros pe contraatac șl să ame
nințe cu gol poarta lui Lăzăreanu. 
Gazdele au deschis scorul 
min. 58 : Mieriuț, pornit de 
centrul terenului, i-a depășit 
viteză pe Berețki și Bigan, a a- 
juns pină în careul mic al Olim
piei, de unde a pasat, ușor, îna
poi lui MUREȘAN, care a, înscris 
imparabil. Fără să se descurajeze, 
oaspeții au continuat să joace 
calm și cu 13 minute înainte de fi
nal, la un corner executat de Hcl-

Stadionul Municipal ; teren alunecos : timp frumos, dar rece ; spectatori, 
aproximativ 7 000. Au marcat : MUREȘAN (ir.in. 58) și BIGAN (min. 77). Ra
port de cornere : 11-8. Raportul șuturilor la poartă ; 22-11 (pe spațiul porții I 
12-4). Raportul faulturilor comise : 11—12.

„U" CLUJ-NAPOCA: Lăzăreanu 9 — Poroțehi 7, Pexa 8, Matei 8. Mier
iuț 9 — Cîmpeanu II 8, Hurloî 8, Anca 6 — Mureșan 8, Uifăleonu 6 (min. 31 
Coca 7). Botocliu 8.

OLIMPIA i Bathori I 9 - Berețki 7, 
Naom 8, Scrota 7, Kaizer 8 — Lucoci 6 (min. 66 Toth 5).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru : C. Manușaride ; 
și I. Urdea (toți din București). Cartonașe galbene : Anca 
Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 1—1 (0—1).

Bigan 8, Knoblau 7, Bocșa 6 —
..... jancu Helvei 8. 

la 
»i

linie : I. Dancu 
Helvei ; Trofeul

.1
4 
s 
t

în 
la 
în

vei, BIGAN s-a înălțat spectaculos 
și a reluat, cu capul, in plasa porții 
clujenilor : 1—1 dar, rezultatul pu
tea fi și 2—1 și... 5—4. „Vinovați“ că 
nu s-a înregistrat un asemenea scor 
au fost cei doi portari, aflați în 
mare formă. Bathori a apărat inspi
rat șuturile violente expediate de 
Mieriuț (min. 31), Anca (min. 39), 
Mureșan (min. 48), Batacliu (min. 
61) și Cîmpeanu II (min. 84). Vi-

a fost și el pus la 
=___ ________ în minutele 11'1
(Kaizer), 13 (Naom) și 54 (Helvei).* 
Ambii portari au reușit să evite 
goluri gata făcute. Pe Bathori l-a 
ajutat, însă, si zeița Fortuna, în 
minutele 37 și 75, cînd șuturile lui 
Coca, pe care toată lumea le ve
dea transformate în goluri, au fost 
deviate de barele porții.

Laurențiu DUMITRESCU

za vi, Lăzăreanu 
grele încercări



HANDBAUȘTII DE LA STEAUA
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E.

S-A ÎNCHEIAT BALCANIADA DE LA SOFIA

SCRIMERII ROMÂNI AU CÎȘTIGAT
7 DIN CELE 8 TITLURI

Sîmbătă, în meci retur,
Amatorii de sport din Capitală 

au dovedit din nou simpatia 
pentru handbal. Aproape 6 000 
de spectatori au -fost prezenți 
sîmbătă seara în tribunele Pala
tului sporturilor și culturii pen
tru a asista la meciul retur din 
cadrul optimilor de finală ale 
C.C.E., care opunea două din 
cele mai bune formații de club 
din Europa : Steaua București și 
M.A.I. Moscova. Confruntarea a 
fost extrem de echilibrată, dispu
tată cu o îndîrjire și ardoare 
specifice partidelor de cupă, a- 
bundentă în faze de mare spec
tacol și încheiată în cele din ur
mă — spre satisfacția celor pre
zenți — cu victoria handbaliști- 
lor de la Steaua : 21—20 (13—10). 
învingători și în prima întîlnire 
(24—22. Moscova — 9 noiembrie), 
jucătorii de la Steaua s-au cali
ficat în sferturile de finală ale 
C.C.E.

Meciul a avut multe momente 
de suspense, astfel că pînă în 
ultimele sale secvențe el a ținut 
încordată atenția- celor prezenți.

ei au învins pe M. A. I. Moscova cu 21-20 (13-10)
Din multitudinea de aspecte no
tate de-a lungul celor 60 de mi
nute de joc palpitant, vom reține 
pe cele mai semnificative. Âr fi 
mai întîi radicala schimbare în 
bine a sistemului defensiv al e- 
chipei Steaua (deficitar în pri
mele minute) prin trecerea de la 
apărarea „în linie” la cea cu 
„zburător” (5+1) și prin înlocui
rea portarului Dincă (neinspirat 
sîmbătă) cu Orban, care a reali
zat una dintre cele mai bune 
partide din cariera sa (a apărat 
3 aruncări de la 7 m !). Pe a- 
ceste temeiuri, în a doua jumă
tate a primei reprize Steaua s-a 
detașat ceva mai net : 12—9, în 
min. 25. A mai fost, apoi sensi
bila revenire a oaspeților de la 
începutul reprizei secunde, cînd 
de la 10—13 ei au reușit o spec- 
.taculoasă egalare : 13—13 (min. 
35), urmată însă imediat de o re
intrare Ia timp în... „mină- a 
lui Birtalan, care a înscris (de pe 
poziție de inter stînga !) trei go
luri consecutive, anulînd în bună 
parte iureșul realizat de oaspeți.

Și cînd aceștia din urmă au în
ceput să-1 supravegheze foarte 
atent pe Birtalan, a apărut Voina, 
care prin cîteva eficiente acți
uni individuale, a adus echipei 
sale un nou și decisiv avantaj : 
20—16 (min. 52), care a permis 
gazdelor să reziste cu succes și 
la ultimul „sprint” al handbaliști- 
lor sovietici.

Arbitrii iugoslavi Milan Valcici 
și Miodrag Stanoevici au condus 
corect și atent formațiile :

STEAUA : Dincă (Orban) — 
Gațu (1), Birtalan (4), Stockl (2), 
Drăgăniță (2), Tudosie (3), Kic- 
sid (4), Voina (5), Coasă, Mari
nescu.

M A I. MOSCOVA : Silcev (Go
lubkov) — Panov (1), Maximov 
(9), Kravțov (3), Klimov (4), Ma- 
horin (1), Oganezov (2), Soloviov, 
Kadnikov.

Călin ANTONESCU

ECHIPELE R.P. CHINEZE Șl JAPONIEI ÎNVINGĂTOAftl

SOFIA, 1 (prin telex). Sîmbătă 
și duminică s-au disputat în capi
tala Bulgariei, în sala Sofia, ulti
mele probe; cele pe echipe, din ca
drul celei de-a Vil-a ediții a Bal
caniadei de scrimă. La floretă bă
ieți, echipa României a dispus de 
Turcia cu 8—1. de Grecia cu 7—2 
și de Iugoslavia cu 8—1, întîlnind 
în finală reprezentativa Bulgariei. 
Dominînd net, scrimerii români au 
cîștigat cinci asalturi consecutive 
și, conform regulamentului, parti
da s-a oprit la scorul de 5—0. Pen
tru formația noastră au punctat 
Buricea și Kuki (2) și Țiu. Astfel, 
titlul de campioană balcanică a re
venit echipei de floretă a Româ
niei, pe locurile doi și trei clasîn- 
du-se reprezentativele Bulgariei 
și respectiv Turciei. Proba femi
nină de floretă a adus de aseme
nea sportivele României în disputa 
finală, după ce au trecut de Gre
cia și Iugoslavia (9—0) și Turcia 
(8—1), pentru titlul balcanic ele în- 
tîlnind reprezentativa țării gazdă. 
Floretistele noastre au învins cu 
5—2, prin - victoriile obținute de 
Ardeleanu și Barto ș (2) și Draga.

Pe locul III — echipa Turciei. 
Spadasinii români au debutat cu 
două victorii (Grecia și Turcia M 
7—2), au trecut apoi de cei bul
gari (6—3), ca în finala probei, 
disputată cu reprezentativa Iugo
slaviei, să cîștige cu 5—0. Pentru 
formația noastră au punctat Zi- 
daru și Istrate (2) Și Pongraț. Pe 
locul III — Bulgaria. Și sabrerii 
au ajuns în disputa finală (trecînd 
în prealabil de echipele Greciei și 
Iugoslaviei cu 8—1, și de cea a 
Turciei cu 7—2), titlul balcanic re- . 
venind, însă, formației Bulgariei, 
cu 5—3. Pentru formația noastră 
au cîștigat Pop, Frunză și Pante- 
limonescu, iar pentru cea bulgară 
Dudenkov (3), Spiridonov și Hris- 
tov. Formația Turciei s-a clasat 
pe locul trei.

Astfel, sportivii români prezenți 
la această ediție a Jocurilor bal
canice de scrimă și-au înscris în 
palmares șapte titluri din cele opt 
probe puse în joc, clasamentul ge
neral pe echipe arătînd astfel : 1. 
România, 2, Bulgaria, 3. Turcia.

Ti beri u STĂM A

ÎN CAMPIONATELE DE TENIS DE MASĂ ALE SUEDIEI
„CUPA CARPAȚI» LA POPICE

(Urmare din pag. 1)

tiv adversare redutabile și cuce
rind astfel definitiv invidiatul tro
feu.

La băieți, după ce gălățeanul 
Iuliu Bice a condus mult timp, a 
intrat, în final, pe pistă campio
nul țării, Iosif Tismănar. într-o 
companie de elită, alături de ac
tualul campion mondial Nikola 
Dragas, campionul R. D. Germane. 
Klaus Meissner, și valorosul popi
car maghiar I. Meszaros. Reprezen
tantul țării noastre a acționat așa 
cum 11 știm, ambițios și dirz. în- 
scriindu-șl în palmares o nouă vic
torie de prestigiu, cu un rezultat 
de valoare mondială — 941 p d.

La proba de perechi mixte s-au 
aliniat la start dubluri din Unga
ria, Polonia. Iugoslavia. Cehoslo
vacia, Franța, Bulgaria. R. D. Ger
mană și România. Cu un plus de 
precizie in lansarea bilei, veteranii 
lotului național Elena Trandafir și 
Petre Purje neau amintit de zi
lele lor de glorie, urcînd pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumului 
promianților.

CLASAMENTELE GENERALE: 
individual feminin — 1. Marga
reta Bordei-Cătineanu (România) 
437 pd : 2. Florica Neguțoiu (Româ
nia) 431 pd, 3. Mariana Con 'jn- 
tin (România) 419 pd, 4. Maria 
Stanca 418 pd („izolate” mai slab). 
5. Elena Trandafir (România) 417 
pd, 6. Ana Petrescu (România) 415 
pd, 7. Vasilica Pințea (România) 
415 pd, 8. Katalin Toth (Ungaria) 
414 pd ; masculin — 1. Iosif Tis
mănar (România) 941 pd. 2. Iuliu 
Bice (România) 940 pd. 3. Gheor- 
ghe Silvestru (România) 937 pd. 4. 
Klaus Meissner (R.D.G.) S3i pd. 5. 
Petre Purje (România) 928 pd. 6. 
I. Meszaros (Ungaria) 912 pd. 7. 
Nikola Dragas (Iugoslavia) 907 pd, 
8, Alexandra Cătineanu (România) 
904 pd : perechi mixte : 1. Elena 
Trandafir — Petre Purje (Româ
nia) 1330 pd (424—906), 2. Mariana 
Constantin — Gheorghe Silvestra 
(România) 1 326 pd (435—891), 3. 
Ana Petrescu — Alexandru Căti
neanu 1 296 (417—879).

Se cuvine să subliniem faptul că

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET. Echipa masculină a Ce
hoslovaciei și-a continuat turneul 
în S.U.A., jucînd cu selecționata 
Illinois, la Champaing. Scor : 64—56 
pentru gazde.

BOX. La Paris, în meci pentru tit
lul mondial la „mijlocie" (versiunea 
W.B.C.), Rodrigo Valdes (Columbia) 
b.k.o. 2 pe Gratien Tonna (Fran
ța) e La Los Angeles, Alexis Ar
guello (Nicaragua) b.k.o. 13 pe Ru
ben Olivares (Mexic) și devine cam
pion mondial la categoria pană. • 
Jimmy Braddok, fost campion mon
dial Ia categoria grea între 1935 
(victorie la Max Baer) și 1937 (în
vins de Joe Louis), a încetat din 
viață la North Bergen (New Jersey), 
în vîrstă de 68 de ani.

CICLISM. La Geneva. în cadrul 
lucrărilor U.C.I. s-a stabilit ca Tu
rul Franței pentru amatori să se 
dispute între 5 și 14 septembrie 
1975. Competiția se va numi „Tour 
de l’Avenir — Premiul Prietenia".
• Au fost lelecționați cei 15 ci
cliști cehoslovaci care se » pregătesc 
pentru ediția viitoare a „Cursei 
Păcii". între alții, în lot figurează : 
Bartonicek. Dvorjak. Galik și Genke
• Prima ediție a C.M. pentru ju
niori va avea loc anul viitor la 
Lausanne (22—26 iunie).

Margareta Bordei-Cătineanu, care 
a intrat definitiv in posesia invi
diatului trofeu, surprinsă în plin 

efort

specialiștii federației au înscris in 
concurs, alături de seniori, și cîți- 
va tineri ponicari care s-au re
marcat în ultima vreme în cam
pionatul divizionar. Dornici de a- 
firmare, ei au dat deplină satisfac
ție, apropiindu-se de valoarea ru
tinarilor lor adversari. Elisabeta 
Badea. Elena Lupoaie. Silvia Ma
xim, Bălața Mirică. Horia Ardac, 
Marin Grigore. ca să amintim nu
mai cîteva nume de juniori care se 
anunță ca popicari de nădejde, au 
obținut cifre valoroase. Ei sînt ca
pabili de rezultate și mai înalte 
dacă vor continua să se antrene
ze metodic, respectînd programul 
indicat de federație.

Organizarea întrecerilor a fost 
ireproșabilă, iar arbitrajele com
petente.

GIMNASTICA. Concurs internațional 
de gimnastică acrobatică, în localita
tea Togliatti (U.R.S.S.) : individual 
feminin : Nadejda Masloboicikova : 
grup : T. Dubrovina. L. Guliaeva și 
T. Sablina : perechi : Margareta și 
Serghei Timofeev; triplusalt : Va
dim Vingler.

HANDBAL. Turneul feminin de la 
Leipzig : Bakony Veszprem (Ung.) 
— Progresul București 12—11, S. C. 
Leipzig — Vestar Oslo 14—8, S. C. 
Magdeburg — Sofia 14—11, S. C. 
Magdeburg — S. C. Leipzig 11—16. 
Bakony — Vestar 13—12, S.C. Mag
deburg — Progresul 10—8 • La
Valencia, în meci retur pentru 
C.C.E. la handbal feminin : Ruch
Chorzow — Medina Valencia 21—13 
(s-a calificat în sferturi echipa 
Ruch, care cîștigase turul cu 27—13).

HOCHEI PE GHEAȚA. în campio
natul U.R.S.S. : Dinamo Moscova 

— Ț.S.K.A. Moscova 5—3, Himik 
Voskresensk — Dinamo Riga 4—4. 
Conduce Ț.S.K.A.

POLO. Turneul final al Cupei cu
pelor, la Budapesta : Zian Vitesse 
(Olanda) — Mladost Zagreb 6—4 (!), 
Ferencvâros Budapesta — Akademik 
Sofia 11—3, Ferencvâros — Zian 
10—1, Mladost — Akademik 11—5. 
Conduce neînvinsă Ferencvâros.

STOCKHOLM (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Scandinaviei au 
continuat în localitatea suedeză 
Karlsham. cu disputarea prime
lor meciuri din turneele indivi
duale.

în proba de simplu femei, Ma
ria Alexandru a dispus în primul 
tur cu 3—1 de suedeza Brigitta 
Olsson. In turul următor, Maria

CONNORS FORFAIT
NEW YORK (Agerpres). — Cu

noscutul tenisman american Jimmy 
Connors nu va participa la Tur
neul campionilor de la Melbour
ne, unde, începînd de la 10 de
cembrie, vor fi orezenți primii 
clasați în „Marele Premiu-FILT”.

în Cupa cupelor
la volei masculin

EXPLORĂRI BAIA MARE 
A ELIMINAT PE 

PANATHINAIKOS ATENA
Sîmbătă, în Sala sporturilor 

din Baia Mare, s-a desfășurat 
partida retur dintre formațiile 
masculine de volei Explorări din 
localitate și Panathinaikos Atena, 
contînd pentru primul tur al 
Cupei cupelor. Echipa băimărea- 
nă, care cîștigase meciul de ja 
Atena cu 3—1, a obținut din nou 
victoria, tot în 4 seturi : 3—1 (—9, 
6, 11, 13), calificîndu-se pentru 
faza următoare a competiției. 
După o comportare mai puțin 
convingătoare la începutul parti
dei, băimărenii au pus stăpînire 
pe joc. asigurîndu-și succesul. 
Remarcați : Enescu, Dobre. Bă- 
găian (Explo-ări). Liopoldos și 
Georgandis (Panathinaikos). Au 
condus bine, în absența arbitru
lui iugosla’’ delegat, I. Armeanu 
și I. Covaci. - .
T. TOHATAN — coresp. județean

RUGBY. La Paris, Franța — R.S.A. 
3—10 (3—i) s La 15 decembrie, la 
Bourg en Bresse, este programat 
meciul Franța — Cehoslovacia în 
Cupa F.LR.A.

SCHI. La Neustift (Tirol), în proba 
de slalom uriaș : 1. Paolo Dechiesa 
(Italia) 2:51,03 : 2. Sten mark (Sue
dia) 2:51,81 ; 3. Schedler (R.F.G.)
2:52,12.

SCRIMA. în concursul de floretă 
de la Londra : 1. Robert Bruniges 
(Anglia). 2. Martin Siffels (Olanda),
3. W. Tonges (R.F. Germania).

ȘAH. Ediția a 42-a a campionatu
lui U.R.S.S. masculin : Kuzim —
Gulko 1—0. Vasiukov — Țeșkovski 
1—0, Savon — Vaganian, Dvorețki — 
Grigorian, Balașov — Alburg re
mize ; Tal — Polugaevski, între
ruptă. • Revenit la Amsterdam, 
președintele F.I.D.E.. Max Euwe, a 
declarat că speră să-1 contacteze pe 
Robert Fischer pentru a stabili con
dițiile preliminare ale meciului pen
tru titlul mondial cu Karpov, pro
gramat în 1975.

TENIS. La cererea federației sue
deze, faza finală a competiției eu
ropene pe teren acoperit nu va mai 
fi găzduită de Stockholm, ci de 
Ancona (13—15 decembrie).

Alexandru a întîlnit-o pe cam
pioana europeană Judith Magos 
(Ungaria), în fața căreia a cîsti- 
gat cu 3—1 (21—16, 21—13, 19—21, 
21—18), recditînd astfel victoria 
obținută în finala campionatelor 
internaționale ale Franței, des
fășurate recent la Paris.

Alte rezultate : Zoia Rudnova
— Ligia Lupu 3—0 ; Tomie Edano
— Ursula Hirschmuller 3—0 ; Hu

LA MELBOURNE!
Din cercurile apropiate jucătoru
lui american, se anunță că acesta 
nu se poate deplasa în Austra
lia fiind suferind. Astfel, în ca- 
zul că nu vor apare și alte for- 
faituri, la turneul de la Melbour
ne vor participa Guillermo Vilas, 
Manuel Orantes, Bjorn Borg, Raul 
Ramirez, Hie Nâstase, Onny Pa- 
run, Harold Solomon și John 
Newcombe (ultimul, neclasat prin
tre primii 8, dar reprezentant din 
oficiu al țării-gazdă).
• Osaka. Finale, bărbați : New

combe-Drysdale 2—6, 6—2, 7—6 ; 
femei : Evert-Casals 6—0, 6—2 ;
dublu bărbați : Alexander, Stone- 
Newcombe, Roche 6—3, 1—6, 6—2 ; 
dublu femei : Casals, Hunt-Held- 
man, Sawamatsu 6—3, 6—i.

• Competiția europeană pe te
ren acoperit. La Amsterdam : O- 
landa — Italia 1—1 ; la Bologna : 
Italia — Danemarca 2—0 (după 
prima zi).

[ i • i i ’• Fii
0 IMPORTANTA HOTĂRÎRE

A F. I. F. A.
ZURICH, 1 (Agerpres). — Co

mitetul de amatori al federației 
internaționale de fotbal, întrunit 
la Ziirich, a precizat într-un co
municat că jucătorii care au luat 
parte la campionatul mondial pot 
participa și la turneele olimpice, 
cu condiția ca respectivele comi
tete olimpice naționale să confir
me câ aceștia sînt amatori. Comi
tetul de amatori al F.I.F.A., pre
zidat de Valentin Granatkin 
(U.R.S.S.), cuprinde următorii 
membri : Teofilo Salinas (Peru), 
Mircea Angelescu (România), 
Rene Fougere (Franța), Abdel 
Halim (Sudan), Wilhelmus Meule- 
mann (Olanda), Yuzuru Nozu (Ja
ponia), Joaquin Sorias Terrezas 
(Mexic). Yidnekat Tessema (Etio
pia), Georges Schwartz (Canada), 
Helmut Kaeser (Elveția) — secre
tar general al F.I.F.A., și Rend 
Courte (Luxemburg). Viitoarea 
reuniune a Comitetului se va ține, 
în luna aprilie a anului viitor, Ia 
Dakar.

In campionatul european

TURCIA — ELVEȚIA 2-1 (1-1)
în grupa a 6-a a preliminariilor 

campionatului european, ieri, la 
Izmir, echipa Turciei a dispus cu 
2—1 (1—1) de selecționata Elveției.
Oaspeții au deschis scorul prin 
MUller (min. 18). după care gazdele 
au marcat de două ori prin Ism^îl 
(min. 28) și Mehmet (min. 86). Iată 
clasamentul grupei, după acest 
meci :
1. Irlanda 2 110 4—1 3
2. Turcia 2 110 3—2 3
3. Elveția 10 0 1 1—2 0
4. U.R.S.S. 10 0 1 0—3 0

Yu-lan — Claude Bergeret 3—0 ; 
Elmira Antonian — Wiebke Hen- W 
driksen 3—1 ; Se Pin — Ale
xandru 3—0 (19, 18, 12) : simplu 
bărbați : Surbek — Seemiller 
3—1 ; Gomoșkov — Li So-min 
3—0 ; Li Cen-șih — Tasaka 3—2 ; 
Stipancici — Gergely 3—2 ; Or
lowski — Imano 3—0, Șurbek — 
Lian Ko-lian 3—0, Stipancici —
Gomoșkov 3—2.

Proba masculină pe echipe a 
fost cîștigată de formația R. P. 
Chineze, care a întrecut în finală 
pu 3—0 selecționata Suediei. Li 
Cen-șih l-a învins cu 2—1 pe 
Stellan Bengtsson. în finala pro
bei feminine, Japonia a învins cu 
3—0 echipa U.R.S.S.

CAMPIONATUL MONDIAL
DE HOCHEI PE GHEAȚĂ 

LA MUNCHEN Șl DUSSELDOtF

MtJNCHEN, 1 (Agerpres). — 
Campionatul mondial de hochei^ 
pe gheată (grupa A) se va a- 
fășura anul viitor, între 3 si 19 
aprilie, în R.F. Germania, sl va 
reuni reprezentativele Cehoslova
ciei, Finlandei, Poloniei, Suediei. 
S.U.A. și U.R.S.S. Meciurile din 
tur se vor disputa în sala olim
pică din Miinchen (10 000 de 
locuri), iar cele din retur la 
patinoarul din Dusseldorf (11000 
de locuri).

CAMPIONATE 9 CUPE
ITALIA (etapa a 8-a). Numeroase 

derby-uri au stat în centrul aten
ției. Inter a fost învinsă pe teren 
propriu de Juventus cu 1—0. prin 
golul lui Cappello ; campioana Ita
liei, Lazio, a fost întrecută de Roma 
cu 1—0 ; Torino a terminat la ega
litate (1—1) cu Milan, în timp ce 
Cagliari a fost surclasată la Np’yoIî 
cu 5—0 ! Alte rezultate : Ascoll — 
Fiorentina 0—1, Bologna — Terrana
1— 1, Sampdoria — Lanerossi 1—1. 
Varese — Cesena 1—1. în clasament : 
Juventus 13 p, Fiorentina, Torino și 
Napoli cite 11 p.

IUGOSLAVIA. — Pentru a treia 
oară consecutiv, „Cupa Iugoslaviei" 
a fost cucerită de echipa Hajduk 
Split, care în finala disputată la Bel
grad, a învins cu 1—0 (1—0) forma
ția Borac Banja Luka. Golul vic
toriei a fost înscris, în min. 39, de 
mijlocașul Boljat.

R.F. GERMANIA. BSC Hertha a 
învins cu 3—1 pe MSV Duisburg și 
conduce în clasament, avînd 21 de 
puncte. Urmează Eintracht Braun
schweig cu 20 p și SV Hamburg, de 
asemenea, cu 20 p, care a dispus cu
2— 1 de Fortuna Diisseldorf. VfL 
Bochum a învins cu 3—0 pe Bayern 
Miinchen! Meciul Borussia Mdnchen- 
gladbach — Schalke 04 n-a avut 
loc din cauza timpului nefavorabil.

ANGLIA. — Rezultate mai impor
tante (etapa de sîmbătă) : Arsenal
— Middlesbrough 2—0 ; Everton —• 
Birmingham 4—1 ; Leeds — Chelsea 
2—0 ; Newcastle — Manchester City 
2—1 ; Stoke — Leicester 1—0 ; Co
ventry — Liverpool 1—1 ; Ipswich
— Carlisle 3—1. în clasament pe pri
mele locuri se află Stoke — 25 p, ur
mată de Manchester City, Liverpool 
și Ipswich cu cite 24 p etc.

La Bangkok, selecționata o- 
limpică a UKSS a învins cu 7—0
(3—0) reprezentativa Tailandci. Cel 
mai bun jucător de pe teren a fost 
atacantul central Slabodian, care a 
înscris cinci goluri. Celelalte douâ|k 
puncte ale formației sovietice au 
fost realizate de Cesnokov.
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