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încercare de atac a timișorenilor. Participă la ea Al. Ioniță (cu balo
nul), Tătucu și Volman... Foto : Drago? NEAGU

„V" TIMIȘOARA SI FARUL 
CONDUC ÎN SERIILE 

CAMPIONATULUI DE RUGBY
Sîmbătă și duminică, odată cu 

disputarea primei etape a retu
rului Diviziei A, sezonul competi- 
țional rugbystic s-a încheiat. Iată 
amănunte de la cele șapte meciuri 
(al optulea, Rulmentul Birlad — 
Știința Petroșani, scor : 10—8, a 
avut loc miercuri) :

DINAMO — „U“ TIMIȘOARA 
3—9 (0—0). Partida a oferit un 
spectacol sportiv de nivel satisfă
cător, ambele garnituri manifes
ted vădite tendințe ofensive, dar 
nesusținute, întotdeauna, de mij
loace tehnico-tactice adecvate. Re
priza I a avut un aspect de echi
libru din toate punctele de ve
dere, singura mare ocazie aparți- 
nînd dinamoviștilor. Eliminarea 
lui Popovici, la începutul reprizei 
secunde, și transformarea loviturii 
de pedeapsă de către NICA (dic
tată ca penalizare a protestelor 
jucătorilor timișoreni), păreau a- 
tuuri indiscutabile pentru o victo
rie bucureșteană. Dar nu a fost 
așa, Dinamo greșind mult pe îna
intare, iar studenții blocînd a- 
tent orice încercare de atac ad
versă și contraatacînd periculos. 
De altfel, timișorenii au egalat 
destul de repede (DUȚA — l.p), 
reușind apoi să se distanțeze 

_ (CHICII) Și GHEȚU — l.p.c.) și 
r'să obțină o victorie meritată. A 

arbitrat C. jUdrea.
GLORIA — „POLI" IAȘI 0—4 

(0—0). Un meci plin de durități 
(Alecu, Filip, Curea — Gloria, Mi- 
halașcu — „Poli" : eliminați !), de

slab nivel, în care ieșenii au ter
minat învingători, datorită încer
cării realizate de NEMESNICIUC. 
A arbitrat D. Grigorescu.

STEAUA — SPORTUL STU
DENȚESC 26—12 (6—6). Partidă 
de bun nivel doar în prima re
priză, cînd ambele echipe au ju
cat cu ambiție. Marcatori : MATE- 
ESCU (încerc, și 2 tr.), SUCIU, 
TELEAȘA, BRAGA, CORNELIU 
(încerc.) si DURBAC (tr.), res
pectiv HÂRITON (2 l.p.), ILIE 
(încerc.) și NICOLESCU (tr.). Ar
bitru : Al. Lemneanu.

Emanuel FANTÂNEANU

GRIV1ȚA ROȘIE — FARUL 
3—9 (0—6). „Parcul copilului" a 
resimțit cea dintîi ninsoare a a- 
cestei ierni. Balonul a devenit 
greu, dar derbyul seriei secunde 
a fost, totuși, onorat, printr-un 
joc de mare luptă, desfășurat în- 
tr-o notă de sportivitate, la cea 
mai înaltă tensiune (mai puțin 
lovirea reciprocă a lui Scarlat și 
Varga, eliminați, astfel, în miri. 
32), presărat de splendide faze. La 
conducerea meciului s-a aflat, 
mai tot timpul, excelentul „XV" 
constănțean. Gazdele nu au răs
puns unui rugby deschis, prefe
rind jocul de fărîmițare și aglo
merare. Farul a construit la ju
mătatea primei reprize două fru
moase atacuri, pentru ca, în min.

(Continuare In pag. 2-3)

„Cupa Federației41 la gimnastică

TINERII SIBIENI —
CÎȘTIGATORII TROFEELOR

PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). — 
Timp de două zile, sala sportu
rilor „Victoria" a găzduit ultima 
competiție de gimnastică a anului, 
„Cupa Federației", întrecere tra
dițională care reunește an de an 
pe cei mai buni reprezentanți ai 
tuturor categoriilor de clasifi
care. De data aceasta, Federa
ția de specialitate, organizatoarea 
întrecerii, a fost de acord cu ab
sența sportivilor din loturile re
prezentative, ceea ce, evident, a 
scăzut nivelul competiției la ca
tegoria maeștri. Cu toate aces
tea, spectatorii care au venit la 
concurs au fost martorii unor e- 
voluții interesante, de bun nivel 
tehnic, care au subliniat munca 
și eforturile depuse de secțiile 
de gimnastică din întreaga țară, 
întrecerea de la Ploiești a rele
vat din nou munca pasionată des
fășurată de cadrele de speciali
tate de la Școala sportivă din 
Sibiu, unitate care a cîștigat în- 
tr-o manieră impresionantă tro
feul atît la feminin, cît și la mas
culin. Antrenorii și profesorii 
Horst Stolz, Mihai Weber, Nico- 
lac Buzoianu și Ana Aldea meri
tă sincere felicitări pentru mo
dul în care au activat în ulti
mul an și pentru rezultatele ob
ținute. Sînt de remarcat, de a- 
semenea, soții Dobre de la Li
ceul de gimnastică din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, Elena 
Sima, rare activează la Petrolul 
Ploiești, precum și Ștefan Harko

Gabriela Trușcă 
învingătoare 

categoria ma
estre

Za

Încheierea turului diviziei a la fotbal

DINAMO, LIDERĂ DE TOAMNĂ
® F. C. Constanța —- singurul punct în deplasare din etapă • Universitatea Craiova 

a repetat (după Jiul) recordul de scor al campionatului • U.T.A. a răsturnat, intr-un 
minut, rezultatul din partida cu Steaua • Despărțire de campionat pînă la 2 martie 
1975 • Miercuri au loc sferturile de finală ale „Cupei României"

Deși înconjurat de 3 apărători brașoveni (Cadar, Ciugarin, Hirlab), dinamovistul Zamfir va reuși să-i 
paseze lui Dudu Georgescu, demar cat, pe partea dreaptă. Nu va fi însă gol... Foto : N. DRAGOȘ

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F. C. Argeș — A.S.A. Tg. Mureș 1—0 (1—0)
Jiul — „U* Cluj-Napoca 1—0 (0—0)
Dinamo — Steagul roșu 1—0 (1—0)
Olimpia Satu Mare — Politehnica Timiș. 2—0 (o—o)
Chimia Rm. Vilcea — Politehnica lași 4—1 (2—1)
U.T.A. — Steaua 3—1 (0—0)
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Constanta 0—0
Univ. Craiova — F.G Galați 6—0 (2—0)
SIMBĂTA
Sportul studențesc — F.C.M. Reșița ț—0 (0—0)

MIERCURI, SFERTURILE DE FINALA ALE CUPEI
BUCUREȘTI ; F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș
PITEȘTI : Steaua — Steagul roșu
BUZĂU : Ceahlăul P. Neamț — Rapid București
TIMIȘOARA : Universitatea Craiova — „U“ Ckij-Napoca

1. DINAMO 17 13 1 3 32—13 27
2. F.C.M. Reșița 17 10 3 4 26—15 23
3. A.S.A. Tg. Mureș 17 10 1 6 24—20 21
4. U.T.A. 17 8 3 6 19—15 19
5. Univ. Craiova 17 7 4 6 25—16 18
6. Olimpia Satu Mare 17 7 4 6 16—15 18
7. C.F.R. Cluj-Napoca 17 6 6 5 14—15 18
8. Steaua 17 7 3 7 27—20 17
9. „U“ Cluj-Napoca 17 6 5 6 14—19 17

10. Jiul 17 6 4 7 24—15 16
11. F. C. Constanța 17 6 4 7 17—19 16
12. „Poli* Timișoara 17 7 2 8 13—20 16
13. Steagul roșu 17 6 3 8 23—16 15
14. F. C. Argeș 17 7 1 9 22—21 15
15. Sportul studențesc 17 6 3 8 17—22 15
16. Chimia Rm. Vilcea 17 4 5 S 15—32 13
17. Politehnica lași 17 6 0 11 20—34 12
18. F.C. Galați 17 4 2 11 6—27 10

GOLGETERII
13 GOLURI : D. Georgescu (Dinomo) 

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

re?) — 1 din 11 m.
9 GOLURI : Nâstase, Iordan eseu — 1

din 11 m (Steaua), Dânllâ (Politehnica 
lași)» Ghergheli (Steagul roșu), Oble- 
menco (Univ. Craiova) — 4 din 11 m.

8 GOLURI ; Broșovschi (U.T.A.) - 1
din 11 m.

MECIURI MAI INTERESANTE 
IN ULTIMELE DOUA ZILE 

ALE TURNEELOR DE VOLEI

pentru 
Clubul

Iată 
nin — 
Gh. Gh.-Dej) r," 
Petcu (Lie. 4 Galați) 
la Moldovan (Șc. sp. 
cat. III Cristina Itu ,____ ___ _
Napoca) 35,40, Iudita Marcu (CSO 
Baia Mare) 34,20, Eva Panite 
(CSM Cluj-Napoca) 33,75 ; cat. II 
Constanța Ciocănel (Farul) 35,10, 
Aurica Strat (Lie. Gh. Gh.-Dej) 
34,85, Constanța Mureșan (CSO 
Baia Mare) 34,80 ; cat. I Nicoleta 
loan (Petrolul) 36,05, Matilda Be-

rezultatele < ’ țl 
Steaua București, 
rezultatele tehnice : femi- 
cat. IV Dana Crăciun (Lie.

~ ') 35,10, Marilena
' 35,00, Mire-

Sibiu) 34,95 ;
(CSM Cluj-

obținute la rea (Petrolul) 35,30, Tatiana Jipa 
(Șc. sp. Sibiu) 35,05 ; maestre Ga
briela Trușcă (S. C. Bacău) 35,95, 
Magda Berea (Șc. sp. Sibiu) 35,15, 
Mariana Mocanu (S. C. Bacău) 
34,65 ; masculin — cat. IV Gh. 
Dumitrașcu (CSM Gluj-Napoca) 
53,30 ; cat. ni Octavian Ionașiu 
(Șc. sp. Lugoj) 53,95 ; cat. II Mir
cea Apolzan (Șc. sp. Sibiu) 53,15 ; 
cat. I Septimiu Nicola (Șc. sp. nr. 
2 Buc) 52,325 ; maeștri Sorin 
Cepoi (Steaua) 54,25, Kurt Szilier 
(Lie. 4 Timiș.) 53,00, Pavel Szabo 
(IEFS) 52,60.

Ion TANASESGU-coresp.

MASCULIN : C.S.U. Galați — I.E.F.S. 3—1 (14, —11, 14, 16), Dinamo 
—„U" Cluj-Napoca 3—2 (7, 11, — 10, —11, 6), Viitorul — „U" Craiova 
3—2 (9, —13, 8, —10, 13), Politehnica Timișoara — Rapid 3—2 (—11, 11, 
—9, 7, 11), Steaua — C.S.M. Suceava 3—0 (4, 5, 10), Explorări — Petrolul 
3—0 (12, 4, 6), Dinamo — C.S.M. Suceava 3—0 (13, 8, 5), Rapid — Viito
rul 3—1 (9, —II, 8, 3), Steaua — Petrolul 3—0 (2, 6, 3), C.S.U. Galați — 
„U“ Cluj-Napoca 3—1 (9, 6, —3, 3), Explorări B. Mare — Politehnica 
3—1 (—9, 5, S, 12), LE.F.S. — „U“ Craiova 2—3 (12, —13, —14, 4, —14).

FEMININ: C.S.U. Galați — Medicina 1—3 (9, —14, —10, —13), Spartac 
— IE.F.s. 0—3 (—9, —10. —12), „U“ Craiova — „U“ Timișoara 0—3 (—13, 
—13, —8), Farul — Dinamo 0—3 (—7, —6, —7), C.S.M. Sibiu — Penicilina 
Iași 0—3 (—5, —12, —8), Constructorul — Rapid 1—3 (—«, —6, 11, —7), 
„U“ Timișoara — Spartac 3—2 (7, —7, 5, —12, 4), C.S.U. Galați —
I.E.F.S. 0—3 (—5, —9, —10). Dinamo — CSM Sibiu 3—1 (8, —2, 9, 5), 
Medicina — Constructorul 2—3 (12, —9, 13, —3, —8). Penicilina — „U" 
Craiova 3—0 (6, 12, 6), Rapid — Farul 3-0 (11, 3, 10).

Primele turnee ale turului 
campionatului Diviziei A de vo
lei, care urmează să desemneze 
echipele ce vor lupta pentru titlu 
și alte cîte 8 ce vor susține o 
întrecere tur-retur cu etape săp- 
tămînale, s-au încheiat ieri la 
Timișoara și Iași.

MASCULIN
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon), 

în ultimele două etape ale tur
neului masculin, divizionarele A 
parcă ’e-au mai dezmorțit, deta-

șîndu-se de inerția începutului* 
jocurile au fost mai disputate și 
de un nivel tehnic oarecum îm
bunătățit. Firește, capitolul cali
tății, prezintă încă multe lipsuri, 
decurgînd atît din nivelul pregă
tirii precompetiționale, eît și din, 
acomodarea greoaie cu competi
ția oficială. Patru din cele șase

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



UN MECI AL TINEREȚII: OLIMPIA - CRIȘUL 56-65 I
Divizia A la baschet feminin a programat ieri o sin

gură partidă, Olimpia București — Crișul Oradea, 
restanță din etapa a 9-a, intermediară. In această 
întrecere (găzduită în condiții organizatorice exem
plare de sala M.I.U.), jucătoarele ambelor echipe au 
făcut o risipă de energie, cît în zece partide ! S-a 
alergat în toate cele 40 de minute, într-un tempo epui
zant, intercepțiile și contraatacurile au abundat, iar în 
apărare s-a luptat pînă la ultima fărîmă de efort. In 
aceste condiții (și ținînd seama că rezultatul avea 
mare însemnătate), nu a fost de mirare, că s-au pro
dus. și multe greșeli de tehnică și ratări. Victoria a 
revenit formației Crișul cu 65—56 (29—30), pentru 
că nu a avut momentele de totală ineficacitate pe 
care le-am consemnat la Olimpia, care între minu
tele 15 și 20, 35 și 40 nu a înscris nici un coș din 
acțiune (!).

Au marcat Casetti 6, Szekely 12, Dudaș 17, Varga 
7, Sălăjan 6, Kiss 15, Chvatal 2 pentru Crișul, 
pectiv Bîră 13, Nicolau 5, Tănăsescu 2, 
mescu 9, Zamfir 6, Căprița 11.

CLASAMENTUL LA ZI

1. I.E.F.S. » 8 1 6M—540 17
2. Crișul 9 7 2 565—527 16
3. Rapid 9 6 3 620—567 15
4. Olimpia 9 6 3 603—548 15
5. Politehnica 8 6 2 611—438 14
6 „U“ Timișoara 9 5 4 575—538 14
7. Voința Buc. 9 4 5 546—586 13
8. „U“ Cluj-Napoca 9 4 5 579—589 13
9. C.S.U. Galați 9 2 7 561—598 11

10. Constructorul 9 2 7 514—617 11
11. I. P. Tg. M. 8 2 S 468—551 IO
12. „U“ lași 9 1 8 438—612 10

Pentru a se permite componentelor lotului repu-
hiican să se pregătească în vederea Balcaniadei de 
la Baefca Topola (22—24 decembrie), campionatul a 
fost întrerupt și va fi reluat duminică 5 ianuarie

Iatan 16,

Sălăjan ș» Nieolau iș: dispută balonul la „altitu
dine". Foto : D. NEAGU

1975, odată cu cel masculin. Restanța Polttelinica— 
Institutul Pedagogie Tg. Mureș, va avea loc la 
29 decembrie.

I
D. STĂNCULESCU I

FRUCTIFICARE MINIMA A UNEI DOMIN
Stadionul Dinamo : timp rece, ploaie: teren alunecos; spectatori; aproxima

tiv 12 000.. A marcat: DINU (min. 28). Raport de corners: 22—1. Raportul 
Suturilor la poartă : 16—7 (pe spațiul porții : 11—2). Raportul faulturilor comise: 
9-12.

DINAMO : Constantinescu 7 — Cheran 8, G. Sandu 8, Dobrău 8. Deleanu 
8 — Dinu 9. Custov 7 — R. Nunweiller 7, D. Georgescu 7, Zamfir 7, Lucescu 7 
(min. 68 Dumitrache 7).

STEAGUL ROȘU : Adamache 7 — Hîrlab 7, Ciugarin 7, Mihâiloscu 7. Rusu 
6 - Șerbânoiu 6, Cadar 6 — Papuc 6, Ghergheli 6, Mateescu 6. G/orfi 7 (min. 
33 lambor 6; min. 80 Midoș).

Arbitrajul : BUN ; la centru M. Rotaru; la linie I. Ciolan ți T. Oniga (toți 
din lași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 2—0 (0-0).

DINAMO
STEAGUL

0 ETAPA VIU DISPUTATA IN DIVIZIA A LA POPICE I

Sîmbătă și duminică s-a dispu
tat etapa a VIII-a, penultima, a 
turului Diviziei A la popice. Iată 
rezultatele :

FEMININ

Gloria București — Rapid Bucu
rești 2444—2445 p d. Derby-ul se
riei Sud, care a adus față în față 
pe fosta lideră a clasamentului, 
Gloria,, și pe campioana țării, 
Rapid (după această victorie a 
preluat conducerea în grupă), a 
corespuns pe deplin așteptărilor. 
Cele două echipe au aliniat gar
niturile de bază, furnizînd o par
tidă de mare luptă (care a plăcut 
și prin evoluția scorului) cîștigată 
in extremis de elevele antreno
rului T. Buzea. S-au remarcat, de 
la Rapid, Elena Irod — 426, Ale
xandrina Navon — 420, Vasilica 
Pințea — 409, Florica Filip — 408 
și Maria Popescu — 407, iar de la 
Gloria, Ana Petrescu — 457 — 
performera meciului, Florica Ne- 
guțoiu — 421 si Stela Cimpoeru — 
400 d. (Tr. I.)

Voința Tg. Mureș — Voința ti
rades 2444—2397 p d. Joc viu dis
putat, în care trei schimburi au 
condus orădencele. Cel mai bun 
rezultat al întîlnirii l-a stabilit 
Maria Mălan (Oradea) — 435 pd. 
De la> Voința Tg. Mureș, fruntașa 
seriei Nord, s-a evidențiat Mar
gareta Szemanyi — 426 p d. (I. 
PAUȘ—coresp.)

L aromei București — Cetatea 
Giurgiu 2509—2403 p d. Partidă in- 
teresantă, în care principalele re
alizatoare au fost Trandafir —

433, Andrei — 424, Maxim — 422, 
de la învingătoare, respectiv, Oni- 
ciuc — 431 și Buradel — 418 p d. 
(N. TOKACEK—coresp )

Metrom Brașov — Frigul Bucu
rești 2466—2430 p d.

Voința Constanța — Voința Plo
iești 2311—2255 p d.

C.F.K. Tg. Mures — U. T. Arad 
2349—2342 p d.

Voința Roman — Voința Bucu
rești 2241—2405 p d.

MASCULIN

Voința București — Rafinăria 
Teleajen Ploiești 5130—4893 pd. 
Echipa bucureșteană, fruntașa se
riei Sud, a învins relativ ușor o 
formație în care au jucat nu mai 
puțin de trei juniori. Un fapt ra
risim în sextetul ploieștean : evo
luția a trei frați : Stelian, Con
stantin și Gheorghe Silvestru — 
primii doi sînt juniori, iar ultimul 
un jucător consacrat, component 
al lotului național, care a fost și 
performerul reuniunii (doborînd 
în disputa cu Petre Purje 911 de 
popice — Purje a realizat 900 p). 
Dintre popicarii Voinței, care au 
cîștigat în patru din cele șase în- 
tîlniri directe, s-au mai remarcat 
C. Voicu — 866 si M. Bălescu — 
857 p d (T. R.).

Progresul Oradea — Electrica 
Sibiu 5214—5089 p d. Gazdele își 
mențin locul I în seria Nord cu 
această victorie pe care au obți
nut-o cu destulă ușurință. Cel mai 
mare rezultat l-a realizat orădea- 
nul Seres — 896. (I. GHI.ȘA — 
coresp.)

Rulmentul Brașov — Construc
torul Galați 5325—5320 p d. Echipa 
campioană a părăsit învinsă are
na brașoveană, cu toate că doi 
dintre jucătorii ei — Băiaș 999 și 
Tismănar 951 — au reușit să punc
teze spectaculos. De la brașoveni, 
s-a remarcat Kovacs — 906 p d. 
(C. GRUIA—coresp.)

Lemnul Satu Marc — C.I'.R. Tg. 
Mureș 4769—4760 p d

Gaz metan Mediaș — Olimpia 
Reșița 5085—4970 p d.

Minerul Baia Mare — Jiul Pe- 
trila 4978—4691 p d.

Rapid București — Laromeț Bucu
rești 5075—4844 p d
Gloria București — Flacăra 
Cintpina 5085—5042 p d

CAMPIONATUL
DE RUGBY

(Urmare din pag. 1)

I
I 
I
I
I
I
I
I
I

TURNEELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1) care

Instalați la cîrma jocului încă 
din primele minute, dinamoviștii 
aveau să înregistreze, de-a lun
gul partidei cu Steagul roșu, un 
record pe tabelul statisticilor tu
rului de campionat (22—1, la cor
nere !) dar... o victorie minimală, 
printr-un gol reușit, paradoxal, 
cu concursul portarului advers !

Era minutul 28 și după o lun
gă suită de ratări ale liderului 
(printre care „bara" Iui Custov, 
din min. 14), atacul gazdelor a 
combinat de pe o latură pe alta 
a terenului, balonul a ajuns la 
DINU, în marginea careului, a- 
cesta a șutat puternic, Adamache 
— derutat de traiectorie — a fost 
surprins în „contre pied“, a atins 
mingea, dar n-a putut-o împiedi-

ca să se strecoare dincolo de li
nia porții.. .

Superioritatea netă a lui Di
namo își găsea astfel concretiza
rea, dar — în continuare — în 
ciuda aspectului neschimbat al jo
cului, poarta brașovenilor n-avea 
să mai fie perforată a doua oară. 
S-a opus portarul oaspeților (mai 
ales în minutele 32, Ia șutul lui 
Cheran, șî 79, la acțiunea perso
nală a iui Dumitrache), s-a opus 
apărarea în linii ferme, succesive, 
a brașovenilor, s-a opus... 
seala evidentă a 
namoviști cărora, 
ori în acest meci, 
zvîcnire finală în 
aducă golul.

Așa cum spuneam, liderul a

obo- 
atacanților di- 
de nenumărate 
le-a lipsit acea 
careu, care să

stăpînit jocul,| 
tinuă să râm] 
tru, zonă un] 
seori nevoi] 
Dinu, cel ma| 
neobosit în d 
fundamentale 
rea și atacul]

Cît despre 
greu de judeq 
tidă, în care 
sive, destul d 
jumătate de 
cvasitotal oda 
lui Gyorfl, d 
prea timid îl 
zece minute, 
registrat de 
două șuturi d

O sun 
corectiludiîS ] 
echipe și-au 
ales în condil 
te greu), ca ] 
ținută sportiv 
lerii".

ARAD, 8 (prin telefon)
U.T.A. începe jocul în forță și cu 

elan, alternînd acțiunile pe aripi 
cu șuturi puternice de la distan
ță, expediate de Pojoni, Pîrvu și 
Munteanu. Steaua plimbă mai 
mult balonul, construind cu răb
dare faze de gol, pe care însă 
atacanții săi le irosesc, multe la 
limita suprafeței de pedeapsă. Dis
puta este, în general, echilibrată 
și atractivă. Jucătorii celor două 
combatante fac risipă de energie 
în dorința de a înscrie, dar nici 
una din încercările lor nu-și a- 
tinge scopul, în ciuda faptului că 
de cîteva ori mingea a fost foarte 
aproape de a intra in plasă. Cele 
mai clare ocazii se consumă spre

UN „MINUT DE
Stadionul U.T.A.; teren îmbibat cu apă. r/'j-a- tS 

tatori, aproximativ 7 C00. Au marcat : IORDĂNESCU 
POJ.0NF (ambele goluri în min. 83) ți BROȘOVSCHI (- in 
nere : 10—2. Raportul șuturilor la poartă : 29-12 (pe s 
Raportul faulturilor cornițe : 12—10.

U.T.A. : lorgulescu 7— Birău 7. Kukla 8. Pcjcn: 
Pîrvu 7 (min. 75 Bedea 7), Broșovschi 8 — Munteanu 
6), Trondafilon 8.

STEAUA : lordache 8 — Sotmoreanu 6. Semeț 8. 
7 — Dumitriu IV 7, tor’dănescu 8, Vigu 6 — Pantea 6, 
7 (min. 74 Ion Ion 5).

Arbitrajul : BUN ; la centru N. Cur șart, ; la linie 
(ambii din Ploiești) și V. lacob (Orodeo).

Cartonașe galbene :
Trofeul Peîscbovschi
La tineret-speranțe :

Birău și Angheîini. 
9.

1-0 (1-0).

ciad Bro- 
careului

finalul primei reprize 
șovschi, din interiorul 
mic, trimite nestingherit, din vo-

9. ;
7. h

Smad 
Nâs!

: M.

întâlniri programate sîmbătă, au 
reținut cu deosebire atenția. Dar, 
deasupra tuturora, s-a situat ca 
nivel tehnic, partida dintre for
mațiile studențești C.S.U. Galați 
și I.E.F.S. Jocul a fost extrem 
de echflflbrat, cele două echipe 
remareîndu-se printr-o constanță 
deosebită. ceea ce a generat tin 
spectacol agreabil. Gălățenii por
neau favoriți și au confirmat 
pronosticurile prin victoria cu 
3—1 asupra unei garnituri cu o 
corn por tare remaroabilă. . Arbitrii 
M. Marian — O. Drăgan au condus 
foarte bine

Interesantă ca desfășurare a 
fost și întîlnirea dintre Dinamo 
și „®!“ Cluj-Napoca. Cu o forma
ție întinerită, studenții au făcut 
6el __ 1 ‘ j
Ia maximum pe campioni. După 
?e

drept, în fața Rapidului, în 
și-a făcut reintrarea -ridicătorul 
Cristian și a atins un înalt grad 
de eficacitate trăgătorul Schio- 
pescu. Cele mai dese și incredi
bile răsturnări de scor s-au con
semnat în întîlnirea dintre volei
balista craioveni și cei băeăoani, 
cîștigată de cei dinții. Două din
tre aceste schimbări de situații : 
băcăoanii cîștigă setul al doilea, 
în care erau conduși cu 13—2, dar 
îl pierd pe cei decisiv de 
pentru ei !

26, BUCOS să transforme o l.p. 
Simion, în replică, a încercat a- 
celași lucru după patru 
dar mingea a fost oprită 
laterală. In min. 37, tot 
stopează un „drop", de 
ceasta a lui BUCOS, care 
greșește însă în minutul următor: 
6—0 la pauză. Și în partea a 
doua, partida se menține pasio
nantă. Aceiași BUCOS urcă în 
dribling (min. 50), caută poziția 
ideală, o găsește și reușește un 
nou „drop", farul dă impresia că 
va face scor. Grivița revine însă 
și mai echilibrează disputa.
MION reduce, în min. 60, ___
handicap (l.p.). Deci, victorie ab
solut meritată a echipei antrena
tă de Mihai Naca, care s-a do
vedit cea mai bună a sezonului. 
Arbitrul S. Dragomirescu s-a a- 
chitat onorabil de o dificilă sarci
nă.

minute, 
de bara 
barele... 
data a- 
nu mai

SI- 
din

Geo RAEȚCH1
VULCAN — T.C. IND. CON

STANȚA 8—12 (8—9).

la 13—7

mai bun joc al lor, sollcitînd

au pierdut primele două se
turi (nu înainte de a obliga pe 
dinamovlști la o mare cheltuială 
de energic) elevii Lui C. Bengeanu 
âu preluat inițiativa și au ega
lat situația. în setul decisiv, Di
namo a fost beneficiara experien
ței mai vaste a jucătorilor săi. Se 
cuvine subliniată evoluția foarte 
bună a noilor promovați la „U“, 
Traian Corcheș și Victor Chezan. 
Scor 3—2 pentru Dinamo. Arbi
traj corect al cuplului O. Geor
gescu — A, Ion. Deosebit de dis
putate și cu spectaculoase răstur- 
nări de situații au fost meciurile 
Politehnica Timișoara — Rapid și 
Viitorul Bacău — Universitatea 
Crainva. Timișorenii, care au a- 
rătat în acest turneu că mai au 
încă disponibilități, aveau să ce
deze surprinzător (2—3), dar pe

I
I
I
Ii
I
I
I
I

FEMININ
(prin telefon), 
din localitate

în sala 
s-a în- 
campio- 

cea mai bună

IAȘI, 8 
Sporturilor 
cheiat primul turneu al 
natului feminin, 
formă manifestînd-o echipele Pe
nicilina Iași, Dinamo, Rapid, 
I.E.F.S. șl Universitatea Craiova. 
Din ultimele două zile de între
ceri au reținut atenția cu deose
bire meciurile susținute de for
mația Constructorul în compania 
echipelor Medicina și Rapid. Ele 
au fost de un bun nivel tehnic, 
atractive, cu faze spectaculoase. 
De asemenea, partida-maraton 
dintre Universitatea Timișoara și 
Spartac București, încheiată cu 
victoria studentelor timișorence. 
Dacă ne-am referi la jucătoarele 
care s-au remarcat, am menționa 
Pe Paula Cazangiu și Victoria 
Banciu (Constructorul), Constanța 
Dinculiță (Dinamo), 
" Sibiu),

Mariana 
Cernega și Maria 
Timișoara), Con
st Eugenia Rebac

CONSTRUCTORUL BUZĂU — 
C.S.M. SIBIU 7—3 (.3—0). In min 
71, arbitrul P. lonescu a întrerupt 
jocul, pentru comportarea nespor
tivă a sibienilor. (I. STĂNESCU).

RAPID — AGRONO3 IA CLUJ- 
NAPOCA 10—10 (4—6).

Clasamentele celor două serii : 
1:1. „U" TIMIȘOARA 20 p, 2. 

„Poli" Iași 19 p, 3. Steaua 18 p, 
4. Dinamo 17 p, 5. Constructorul 
16 p, 6. Sp. studențesc 
torii), 7. C.SIM. Sibiu 
8. Gloria 8 p ;

II : 1. FARUL 23 p, 
C-ța 18 p (victorie directă 
Știința), 3. Știința 18 p, 4. Agro
nomia 17 p, 5. Rulmentul 17 p, 6. 
Grivița Roșie 16 p, 7. Rapid 11 p, 
8. Vulcan 8 p.

15
15

2.

I
I

p (3 vie-
P (2 v.).

T.C. Ind.
cu

I 
I
I
I
I

Dinculiță
Pripiș (C.S.M.
Puiu (I.E.F.S.),
(C.S.U.), Emilia
Antonescu („U“ 
stanța Bălășoiu 
(Rapid), Maria Cengher (Farul).

Iulian CAR AIM AN, coresp.

Marcela 
Carmen 

i Focșa

„Uvertura" de sîmbătă a ră
mas pînă la urmă, pentru cei mai 
muiți spectatori și teleamatori de 
fotbal, o partidă oarecare, in care, 
conform obiceiului, „gazdele au 
învins pe merit, iar oaspeții n-au 
avut personalitate". Indiscutabil, 
victoria studenților nu surprinde, 
chiar dacă ei, simțind razele reci 
ale „lanternei", au început dis
puta inhibați de obsesia victoriei 
și de palmaresul de toamnă al 
adversarului. Echipa antrenată de 
Angelo Nicu'escu și Ion Voica are 
marele merit de a se fi angajat

Stadionul „Republicii*;. teren bun; 
aproximativ 2 500. A marcat : MARI CA

SP. STUDENȚESC-. Mo)

câ jucătorii reșițeni au dezamă
git, în finalul stagiunii, părînd 
obosiți și neinspirați; mai ales în 
prima repriză, cind, totuși, Ato- 
diresei nu 
Suciu din

E drept, 
vină ceva

l-a putut învinge pe 
apropiere în min. 31. 
oaspeții aveau să de- 

mai activi în ofensivă

timp însorit,
(min. 68). Raport de 

(pe spațiul porții : 6—4).

3 — Tănăsescu 6.
8), Chihaia 7, O.

dar friguros; spectatori, 
corner© : 10—4. 
Raportul faultu-Roportul șuturilor ta poartă : 22—10 

rilor comise : 16-16. *
SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 

Manea 8 — lorga 5 (min. 36 Marîca 
M. Sandu 6, I. Constantin 6.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin 7 — . ___ ___ _
— Pușcaș 7. Beldeanu 6 — Atodiresei 6, Ccprioru 6, 
Bora 6), Florea 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru : Nicoiae Roinea (Bîrlad); la linie : I. Chilibar 
(cu greșeli in aprecierea ofsaidului) și FI. Anu'eseu (ambii din Pitești).

Cartonașe galbene : Beldeanu : Trofeul Petschovschi : 10; La tineret-spe
ranțe : 1-0 (1-0).

Pigulea 6, Kiss 6,

7, Grigore 7,
7 — Leșeanu 7,

Hergane 7, Filipescu 8 
Nestorovici 5 (min. 63

Cazan 
lonescu

leu pe lingă d 
cind Iordâned 
Năstase rămîil 
lescu pe cărei 
vingă spectacd 

începutul r] 
sește din noul 
sivă dar, după 
tară a lui lori 
peții sînt acei] 
(min. 50) prin 
din .neu bine I 
nu mai ezită,] 
imparabil. Go] 
namizant pent] 
se aruncă, de] 
Pojoni „vîrfhd 
un singur se] 
lordache Ac] 
pînă in mini.] 
să fie fatal io] 
interval de n] 
șuturile lui I 
perforează <1J 
bucureșteană, 
și asigurînd ad 
tele unei vied 
ritate. Scorul | 
cat încă o 
de joc, darri.J 
BROȘOVSCHu 
cîțiva metri 
deni, infracțid 
tușierul M. t| 
vederea de „c|

f

total în joc, crezînd* permanent în 
succes, în pofida unor greșeli, a 
emoțiilor și a neșansei din fazele 
de finalizare. Dincolo de ocaziile 
atît de clare (Leșeanu în min. 12; 
I. Constantin în min. 18, cind 
Pigulea a gafat în fața porții și 
în min. 25 cind a șutat în bară ; 
M. Sandu în min. 26 și 52), din
colo de puterea sa de luptă. 
Sportul studențesc trebuie însă să 
coreleze acest succes meritat și 
cu eclipsa echipei oaspe. Pentru

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT,

ETAPA DIN 8 DECEMBRIE 1974

IX. 
X.

XI. 
XII. 

xm.

Cagliari—Roma
Cesena—Internazionals 
Lazio—Bologna 
Ternana—Sampdoria
V ar ese—Ascoli

2 
X

1
X
1

I. F.C. Argeș—ASA Tg. M.
II. Jiul—„U“ Cluj-Napoca

III. Dinamo—Steagul roșu
IV. Olimpia SM.—Poll. Tim.
V. Chimia Rm.V.—Poli. Iași

VI. U.T. Arad — Steaua 
VII. Cf'It Cluj-Napoca—F.C. C-ța

Vin. Univ. Cv.—F.C. Galați

1
1
1
1
1
1

X
1

Fond de cîșliguri 384 134 lei.

Plata cîștigurilor de la acest 
curs se va tace astfel : în Capitală, 
de la 13 decembrie 1974 pînă la 8 
februarie 19T3, în țară de. la 16 de
cembrie 1S74 pină la 8 februarie 1975, 
inclusiv.

con-

după pauză, lansați și de... tușie
rul I. Chilibar care nu a semna
lizat două ofsaiduri clare ale a- 
tacanților reșițeni. Dar ambițiile 
renăscute ale viceliderulul s-au 
redus la șutul foarte frumos al lui 
Pușcaș (min. 70) și lovitura de 
cap a aceluiași jucător (min. 77). 
Fapte care nu puteau reprezenta, 
totuși, argumente pentru o remi
ză. Mai ales că pretențiile ofen
sive ale echipei reșițene se năs
cuseră după primirea golului. 
După o lovitură de colț, Beldeanu 
a mai pasat odată unui adversar 
la marginea careului (prima oară 
o făcuse -în min. 60 fază din care 
studenții aveau să înscrie, dar I. 
Constantin se afla în ofsaid și 
golul nu a f st validat), iar cen
trarea lui Chihaia de pe dreapta 
a fost transformată în gol, cu 
capul, de cel care ordonase jocul 
bucureștenilor, MARIC'A. Și, așa, 
Sportul studențesc învinge încă' o 
echipă de frunte, după Dinamo și 
Steaua, iar F.C.M. Reșița încheie 
prima sa partidă din tur In care 
nu a înscris un gol '...

Mircea M. IO.VESCU l

JOCUL
CRAIOVA, J

SurprinzatoJ 
formației găla 
Timp de 13 | 
controlat cu | 
atacat în tror] 
să șuteze de] 
poarta noului 
tualei campioj 
țenii puteau J 
mul minut, d 
tat de puțin

Stadionul ] 
tari, aproxima 
(min. 45 ți 71 
de cornere : ] 
Raportul țadid

UNIV&iSli 
nicu 6 (min, 1 
8, Bălăci 9,1 <|

F.C. GALA 
C Don 5, I. ] 
Lupulescu 5, I

Arbitrajul 
ți T Gmpeari

Trofeul Pi 
Ln ,:n-r ?*1



REPRIZA SECUNDĂ, DECISIVĂ

METE

SATU MARE, 3 (prin telefon)
întregul oraș Satu Mare, cit și 

împrejurimile așteptau cu mari 
emoții jocul cu Politehnica Ti
mișoara. Doreau o victorie pen
tru a ierna cu 18 puncte (jumă
tate plus unul din punctele po
sibile în turul campionatului), 
ceea ce asigură, de obicei, o re
zervă liniștitoare pentru retur, 
însă teama că nu va fi așa por
nea de la indisponibilități : Both,

ii său con- 
;ar pe cen- 
simțit de-, 
instaleze...

s pe teren, 
momente 

lui, apăra-

, ei sînt 
ceasta par- 
■ lor ofen- 
în prima 

dispărut 
îcidentarea 
reapare' — 

ultimele 
eții au în- 
tirele lor 
porții.

insele (mai 
teren foar- 

frumoasa 
două „ga-

Stadionul Olimpia ; teren des
fundat, alunecos; timp rece, no- 
ros; spectatori, aproximativ 9 000. 
Au marcat : KAISER (min. 48) 
și BOROTA (min. 54). Raport de 
cornere : 8-5. Raportul șuturilor
la poarta : 18-2 (pe spațiu! por
ții: 6-1). Raportul (au turilor co
mise : 19-13.

OLIMPIA : Bathorî I 7 - Be- 
rețky 6, Bigan 7, Knobiau 6. 
Bocșa 6 — Naom 7, Kaiser 8 — 
Toth 6 (min. 89 Balogh), tancu 8. 
Helvei 6 (min. 46 Barata 8) 
Lucaci 8.

POLITEHNICA : Jivan 5 - M oc 
6, Păltinișan 5, Arnăutu 6, Maier 
6 — Surdcn 7, Lața 5, Mehedințu 
6 — Petrescu 8, Voinea 6 (min. 
46 Dașcu 7), Covalctc 5 (min. 59 
Anghel 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN, la 
centra : G Petrea la linie — 
R. Stincan și V. Toma (toți din 
București).

Cartonașe galbene ; KnoM«u. 
Arnăutu, Păltinișan.

Cadonase roții ; Păhinișan.
Trofeu* Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1—1 (0—6)

ZiCEANU

os; spez- 
KUKLA, 

! da cor- 
; 15-6).

>mide 3,
. 70 Leac

Anghelin? 
umitrescu

u grașali

Bath ori II, Filip și Hei vei care, 
deși trecut în formație, nu era 
restabilit complet. Apei, terenul 
moale, deși pudrat cu zăpadă, nu 
oferea condiții bune pentru fot
bal și scădea din avantajul pe 
care-1 oferă de regulă calitatea 
de gazdă. Cum se iotîmplâ a- 
deseori, de ce ți-e teamă nu 
scapi, și Olimpia s-a pus greu 
pe picioare în prima parte a me
ciului. A încercat combinații 
subtile, ca și pe teren uscat, dar 
ele nu i-au reușit, în timp ce 
Politehnica a acționat grupat la 
mijlocul terenului, cu deschideri 
lungi. Petrescu și Voinea, virtu
țile de atac, dovedindu-se foarte 
periculoși.

După pauză, din vina lui Jivan. 
care comite deseori greșeala de 
a purta mingea fără s-o pună în

OCAZIILE DE GOL, ABSENTE!

n min. 44. 
servit de 
cu Iorgu- 

■it să-l în- 
-a înscris, 
cunde gă- 
. In ofen- 
;r.ție salu- 
i. 49), oas- 
hid scorul 
SCU care, 
e Năsta&s, 
și înscrie 
efect di- 

gazdâ care 
atac, cu 

are acum 
poarta lui 
i din greu 
t ce avea 
Atunci, la 
î secunde,

POJON1 
ri poarta 
rezultatul 

iilor punc
te și me- 
și modifi- 
104I minut 
SOTului lui 
ofsaid de 

cânți ară- 
lalizată de 
recută cu 
. Cursaru.

JNESCU

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin telefon)
Un adevărat tur de forță a rea

lizat, în ansamblu (vezi cele 18 
puncte în clasament), formația 
gazdă și, totuși, fidelii și zeloșii 
ei suporteri, care au înfruntat 
vremea aspră, nu-i iartă. astăzi, 
acest al șaselea punct, pierdut pe 
propriul teren, manifestîndu-și 
insatisfacția odată cu ultimul flu
ier al arbitrului, Adam, Țegean, 
M. Bretan și coechipierii pără
sesc terenul cu fruntea plecată, 
conștienți fiind că — în pofida 
replicii remarcabile a parteneru
lui de întrecere — și comporta
rea mediocră a echipei lor expli
că într-o oarecare măsură aceas
tă nouă remiză. Economie de e- 
fort, elevii lui Săbăslâu n-au fă
cut nici de această dată — ținind 
cont, mai ales, de condițiile tere
nului greu — dar pot fi acuzați 
că, o dată in plus, au închis prea 
mult jocul, câulînd să puncteze, 
printr-o cvasi-permanentă hărțuialâ 
a izolatelor vîrfuri, Adam și Mo- 
ga, pe care i-au solicitat prea 
mult cu mingi lungi, la angaja
ment.

Cuvinte de laudă, în schimb, 
pentru replica oaspeților: hotă- 
rîtă, calmă, judicios orientată in 

OFSAID, UN BUMERANG
tfon)
î debutul 
cest meci, 
aspeții au 
jocul, au 
s-au sfiit 

?ulos la 
er al ac- 
iru. Gălă- 
a în pri- 
scu a ra- 
a balonu

lui, la numai 5—6 metri de bu
turile craio-vene. A ratat apoi L 
Ionică (min. 7) și C. Dan (mim 
13). Spectatorii priveau înmărmu
riți cum F. C. Galați punea, a- 
proape minut de minut, la grele 
încercări apărarea Universității. 
A venit însă golul lui BĂLĂCI 
(cursă de la centrul terenului ter
minată cu driblarea portarului) 
și echipa oaspe a intrat în pa
nică. Ce a urmat e lesne de în- 

teren bun, ușor alunecos: timp înnorat, rece; specta- 
*u marcat : BĂLĂCI (min. 18 și 67). OBLEMENCO 
fjJty — și min. 84) și ȚARAlUNGA (min. 52). Raport 
șuturilor la poartă : 24-16 (pe spațiul porții: 14—7).

> : 13-19.
(min. 83: Oprea) — Negrilâ 8, Boc 9, Dessl- 

. Berneanu 7 ■— Strîmbeanu 8, Ștefânescu 9 — Crișan 
, Țarâl.ungâ 3.
Iu 7 — C. Nedelcu 6, Stoicescu 5 (min. 46: Man-5). 
umixriu III 4, Codreanu 5 — Burcea 5, L. Nedelcu 7, 
min. 46: Manea 4).
entru : T. Andrei (Sibiu); la linie: V. Cioc (Mediaș) 
oca), ambii cu s.emnnPzâr! qreșite.
9.
5-1 *%-0).

JOC, arbitrul î-a sancționat. în 
min. 48, cu o lovitură liberă in
directa in careu, la 14 m de 
poartă, Lucaci a executat scurt 
la KAISER, care a șutat sec în 
poartă : 1—0. încurajați de des
chiderea scorului, sătmărenii au 
început să fie mai consistenți. 
Schimbarea lui Helvei. reacciden- 
tat, intrarea lui Borota și trece
rea lui Iancu pe extremă au ani
mat atacul local. In min. 54. 
Iancu a demarat pe extremă pină 
la linia de poartă, a centrat la 
semiinălțime io careul mic. și 
BOROTA a înscris printr-o lo
vitură cu capul, și cu contribuția 
neatenției fundașilor centrali și 
portarului timișoreni.

Acest moment a însemnat fina
lul jocului, urmînd unele ieșiri 
nervoase. în special ale oaspeți
lor. Aceștia l-au văzut avertizat 
pe Amâuai iar pe Pâllinișan e-

REABILITARE, DUPĂ

PITEȘTI. 8 (pnn telefon)
Dup. partnla foarte siabâ din 

meciul cu Steaua. F. C. Argeș a 
găsit sursele de energie pentru a 
încheia cu o victorie turul campi
onatului. Jocul a Început, neaștep
tat, intr-o maniera care lăsa să se 
întrevadă superioritatea oaspeților. 
Mureșenii au jucat degajat timp de 
30 de minute, manevrând frames la 
mijlocul terenului cu un cvartet re
dutabil din punct de vedere tehnic : 
Varodi — Bdldni — Hajnal — Na
ghi.

Ocazia ratată de Fazekaș, în min. 
30, a declanșat, la fel de surprinzător, 
iureșul argeșean. Timp de 3 minute 
piîeștenii și-au masat adversarii in 
careu, ex erei tind un veritabil ase
diu la poarta lui Solyom. La ca
pătul acestui iureș, s-a produs în
scrierea golului victoriei. în acel 
minut de respirație, mureșenii au 
încercat o nouă țesătură de pase, 
pentru descongestionarea terenului 
propriu, dar Ivan a interceptat, și-a 
dat seama că apărarea mureșeauă 
e avansată, a aruncat o minge cu

Stadionul C.F.R.; teren greu, a- 
ccperit de zăpadă; timp închis; 
spectatori aproximativ 6 000. 
Rapost de cornere ; 9—3. Rapor
tul șuLuriloi la poarta : 9-11 (pa 
soațiul porții : 3—2). Raportul
faulturilor comise : 5-11.

C.F.R. : Moldovan 7 — Szoke 7, 
Dragomir 6, Vișan 8, Roman 7 - 
M. Bretan 6, Cojocaru 6 (min. 
77 S. Bretan). Țegean 7, Pop 6 
(min. 63 Soporan 6) — Adam 6. 
Moga 6.

F.C. CONSTANȚA : Popa 8 - 
Musiafa 7 (min. 39 Ghirca 7). 
Antonescu 9, Bălosu 7. Nistor 7 
— I. Constantinescu 7, lovănescu 
8, Lică 7 - Tănase 6, Mârcules- 
cu 6, Caraman 6.

Arbitrajul: FOARTE BUN; la 
centru : M. Moraru; la linie: M. 
Marinciu (ambii din Ploiești) și 
M. Buzea (București).

Cartonașe galbene : Caraman.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe: 1—1 (0—1).

spațiul de joc. O nota în plus 
pentru întreg sistemul defensiv al 
oaspeților (bine dirijat de Anto
nescu), pentru intervențiile si
gure și pentru plasament ; după 
cum meritorie a fost astăzi și 
comportarea celor trei de la mij
loc, îndeosebi a lui lovănescu.

Cam atît despre această partidă 
în care ocaziile clare de gol au 
lipsit cu desăvîrșire.

G. NICOLAESCU

UNIV- CRAIOVA 6(fl
F.C. GALAȚI 0(0)

țeles. încet—Încet, Ștefânescu, 
Strîmbeanu, Bălăci, Oblemenco și 
coechipierii lor au înțeles cum 
să contracareze jocul la ofsaid 
al gălățenilor și următoarele 5 
goluri au venit, firesc, unul după 
altul, toate frumos „desenate" și 
aplaudate cu dărnicie de miile de 
spectatori din tribunele stadionu
lui. Scorul putea lua proporții 
chiar și mai mari dacă aceiași 
jucători care au marcat nu s-ar 
fi jucat cu alte cîteva mari ocazii 
și, bineînțeles, dacă Hagioghi n-ar 
fi intervenit inspirat la cei puțin 
3—4 șuturi grele.

Cu excepția întîiului sfert de 
oră curajos, F. C. Galați, din 
momentul primirii primului gol, 
și-a pierdut complet busola, ne
reușind să se mai redreseze pină 
în finalul partidei. Șuturile ex
pediate de atacanții ei, în repri
za secundă, au fost trimise de la 
mare distanță și fără un mare 
grad de p-r'?el- ::it >t ?.

Laurenjiu DUMITRESCU

OLIMPIA 2(0)
POL» TIMIȘOARA 0(01

liminat, deoarece primind și el 
un cartonaș galben l-a lovit peste 
mină pe arbitru pentru a-i azvirli 
cartonașul galben pe teren. De 
altfel, condiția fizică și psihică 
a timișorenilor a scăzut brusc in 
a doua parte a meciului. Victo
ria echipei Olimpia este pe de
plin meritată, pentru superiorita
tea generală din ultimele 45 de 
minute, motiv pentru care fan
fara uzinei „Unio“ i-a cintat la 
sfirșit „Mulți ani trăiască"... în 
Divizia A! Probabil că acordu
rile fanfarei i-au enervat atît 
de mult pe însoțitorii din teren 
ai Politehnicii incit aceștia au a- 
vut, pe culoarul spre cabine, 
izbucniri nepotrivite pentru buna 
reputație a echipei lor.

Aurel NEAGU

ETAPA PRECEDENTĂ
boltă, Radu I, cu concursul portaru
lui Solyom. a prelungit-o la IlADU 
II și astfel s-a înscris golul victo
riei.

După pauză, superioritatea terito
rială a gazdelor se accentuează. Ma-

Stadk>r>u1 „1 Mai"; teren greu; 
timp f.rguros, ninsoare; spectatori 
aproximativ 2 500. A marcat : 
RADU U (min. 36). Raport de 
cornere : 9—5. Raportul șuturilor 
H poartă : 12-4 (pe spațiul por
ții 8-2). Raportul fcuitorUor co-

F.C. ARGEȘ : Ariciu 5 — Zam
fir 8. Oheanu 7, Cirstea 7, Ivan 
II 7 — Mustâțea 7. M. Popescu 
8. Tron or u 7 — Radu 1 7, Radu 
11 8. Jercan 6.

A.S-A. : Solyom 7 — Gligore 6, 
Kiss 7. Ispir 7. Onuțan 7 — Va
rodi 7, Boloni 6, Naghi 5 (min. 
65 Both II 6) — Fazekaș 6, Mure- 
șan 6, Hajnal 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la 
centru — C. N icul eseu ; la linie 
Gh. Retezan și M. Haimovia 
(toți din București).

Cartonașe galbene t Varodi și 
Fazekaș.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe 2—0 (0—0).

rian Popescu, reabilitat complet 
după jocul cu Steaua, animă toate 
compartimentele, pe ambele flan
curi. El împarte cu largheță nenu
mărate pase, în situații favorabile., 
în min. 53, Jercan șutează puter
nic. îl imită Radu I, peste două 
minute. Murpșenii încearcă să con
traatace dar echipa gazdă recurge 
cu abilitate Ja ,jocul de ofsaid“. 
Dupâ marea ocazie a lui Radu II, 
din min. 77, rezolvată printr-un 
blocaj inspirat âl lui Solyom. me
ciul se îndreaptă spre un final lo
gic, mareînd o victorie meritată.

loan CHIM LA

S-A ÎNCHEIAT SI TURUL DIVIZIEI B
9

SERIA I
S.G BACAU - CHIMIA BRA1LA 6-3 

(2—0). Autorii golurilor : Cărpuci (min. 
20), Botez (min. 44, 58J, Pană (min. 62). 
Anghel (min. 61. autogol) și Mihai (min. 
84, autogol). (Gh. Dalban, coresp.)

S.C. TULCEA - PETROLUL PLOIEȘTI
2— 0 (1—0). A marcat : Corendeo (min.
14, 75). (P. Comșa, coresp.)

RELONUL SAVINEȘTI - UNIREA FOC
ȘANI 2—0 (2—0). Au înscris : Crivoi
(min. 3) și Ștefânescu (min. 39). (P.
Nemțeanu, coresp.)

METALUL PLOPEN1 - GLORIA BUZĂU 
0-0.

CONSTRUCTORUL GALAȚI - ȘTIINȚA 
BACAU 0-0.

OȚELUL GALAȚI - C.F.R PAȘCANI
3— 1 (0—1). Au marcat : Zdrâilâ (mia.
65, 76), Toma (min. 74), respectiv Bu- 
nea (min. 41). (T- Siriopol, coresp. ju
dețean)

PROGRESUL BRAILA - C.S.U. GALAȚI 
1-0 (0-0). Unicul gol a fost realițat de 
Traîan (min. 84). (1. 8altag, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA - CELULOZA CALA
RAȘI 2—0 (2—0). Au inserts ; Popescu 
(min. 13) și Dascăiu (min. 42). (1. Min- 
drescu, coresp.)

CLASAMENTUL

FORESTA FĂLTICENI - CEAHLĂUL P
NEAMȚ 1—0 (0-0). Unicul gol a fost mar
cat de Avasilcâi (min. 88). (D. Crăciun, 
coresp.)

1. S.G BACAU 17 ♦ 4 4 34-25 22
2. Prog. Brăila 17 • 4 4 29-20 22
3. Gloria Buzău 17 9 3 5 29-17 21
4. Metalul Plopeni 17 7 4 4 23-29 20
5. Petrolul Ploiești 17 8 3 6 22—16 19
6. C.S.U. Cătați 17 8 2 7 26—17 18
7. S.C. Tulcea n 7 4 4 23-W 18
8. Celuloza Călărași 17 8 2 7 14—17 19
9. Ceahlăul P. N. 17 7 4 4 18-17 18

10. C.S.M. Suceava 17 7 3 7 22-24 t7
11. Chimia Brăila 17 6 5 6 16-24 1?
12. Unirea Focșani 17 6 4 7 23-27 V6
13. Constr. Galați 17 5 5 7 28-22 15
14. C.F.R. Pașcani 17 7 1 9 21-26 15
15. Știința Bacău 17 4 2 9 13—15 14
16. Forosta Fălticeni 17 7 0 10 1S-29 14
17. Oțelul Galați 17 4 3 10 16-27 11
18. Relonul Săvinești 17 5 1 11 12-36 11

ÎH LUPTĂ PENTRU LOCUL... ÎS
RM. V.LCEA, 8 (prin ielelor»)

Aflat în etapa trecută la Brașov 
(Politehnica jucase sîmbătă) pentru 
a-și studia adversarul de săptâmîna 
viitoare, Die Oană remarca, în duda

Stadionul „1 Mai": te<en în
ghețat; bmp rece; spectatori, a- 
afoximativ 8 008. Au marcat : TA- 
TARU (min. 5). Si Mf O NAȘ (min. 
9). ȘUTRU (min. 13). IORDACHE 
(min. 46) și HA1DU (min. 68). 
Raport de cornere : 4—8. Rapor
tul șuturilor la poartă : 17—12 (pa 
spațiul porții : 7—3). Raportul
faulturilor comise : 17—21.

CHIMIA î Oană 7 - Lepă
datu 7. Ciobanu 8, Boiz 7, Cincâ 
7 — Stoica 8, Șutru 7 (min. 82 
Donase), Tâtaru 8 — C. Nicoloe 
3, Petre Gheorghe 6 (min. 58 
Haidu 8), lordache 7.

POLITEHNICA : Atimoftoaie 5 
(min. 54 Mihăilă 5) — Sofian 7, 
Romilâ ll â, Dinu 6, Vlad 6 — 
Ciocîrlan 7, Simionov 6 (min. 72 
Toaca 6), Simionaș 6 — Inez© 5, 
Dănilă 6, Costea 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN; la 
centru. N. Petriceanu; la linie, 
Gh. Vasilescu I și C. Ion iță 1 
(toți din București).

Cartonașe galbene ; Șutru, Stoi
ca, Ciocîrlan, Vlad.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 4—1 (1—0}.

eșecului vîleean, marea combativi
tate a Chimiei, forța sa de joc, im
petuozitatea lui C. Nicolae., fără să-i 
scape, desigur, naivitățile și gafele 
apărării. Iar Chimia și-a păstrat in-

MARE RISIPĂ DE ENERGIE
JIUL_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1(0)
„H“CLUJ-NAPOCA 0(0)
P£fROȘANl, 8 (prin telefon)
Jiul a controlat mai mult jocul, 

mai insistent în primele 45 de mi
nute, perioadă de timp in care a 
ratat numeroase ocazii, și a obținut, 
pină la urmă, o victorie la limită, 
cu prețul unor deosebite eforturi. 
Ijar e nevoie de unele precizări asu
pra golului victoriei înscris de MUL- 
ȚESCU (min. 59). Iată cum s-a pe
trecut faza respectivă; Roznai s-a 
infiltrat pe partea stingă, ajungînd 
pîna Ia linia de fund, unde, a purtat 
un duel prelungit cu fundașii clujeni. 
In cele din urmă a reușit să cen
treze și MULȚESCU a reluat cu 
boltă peste portarul Albu și, cu 
toate eforturile lui Pexa, care a șters 
mingea cu capul, aceasta a poposit 
în plasă. Oaspeții au contestat golul 
pe motiv că în momentul premergă
tor centrării mingea părăsise supra
fața de joc. Pină la urmă, după ce 
s-a consultat cu tușierul Coloși, con
ducătorul jocului a validat golul.

în continuare oaspeții care pînă 
atunci excelaseră în apărare, au 
ieșit la atac, echllibrînd jocul. Dar 
golul egalizator nu a putut fi în
scris. Ca un paradox, în prima pacte 
a intiinirii, cînd, gazdele atacau fu
ribund, cu întreg efectivul,, la sin
gurul contraatac al studenților, după

SERIA A IUa
METROM BRAȘOV - RAPID BUCU- 

REȘTi 0-0.

METALUL BUCUREȘTI - DINAMO SLA
TINA 4-1 (1—0). Au marcat : Georgescu 
(min. 26, 60, 81). Prodon (min. 88). res
pectiv Pană (min. 75 din 11 m). (V.
Io rd ac he)

VOINȚA BUCUREȘTI - GAZ METAN 
MEDIAȘ 1—1 (1—1). Au înscris : Danciu 
(piin. 10) pentru Voința, lonescu (min. 
14) pentru Gaz metan. (P. Peana)

OLTUL SF. GHEORGHE - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 0—3 (0—1). Autorii golurilor: 
Bujor (min. 24, 79) și Florea (min. 68). 
(Oh. Brtoto, coresp.)

PROGRESUL BUCUREȘTI - AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 5-1 (2-0) Au rxor'-
cat: Teri (mia. 3. 50. 55). I. Sandu
(min. 33. 66), respectiv Dumibru (min. 
63 d»n 11 m).

METALUL MDA - ELECTROPUTERE CRA
IOVA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Stroț (min. 60). (G Cosma, 
coresp.)

C.S.U. BRAȘOV - FLACARA MORENI 
3-8 (1-0). Autorii golurilor - Bucur (mm. 
26). Porumbița (mia. 69) și Pamschivescu 
(mia. 82). (G Stanca, corwp.)

Ș.N. OLTENIȚA - C. S. TiRGOVIȘTE 
1-0 (0-0). Unicul gol a fost înscris de 
Nițu (min. 47 din 11 m). (V. Țugui, 
coresp.)

CLASAMENTUL

METALUL DROBETA TR. SEVERtN - 
TRACTORUL BRAȘOV W (0—0). A mor- 
cat : Tirâ (min. 64). (Gh, Manafu, 
coresp.)

L RAPID BUCUREȘTI 17 12 4 1 26- S 23
2. Metalul Buc. 17 10 3 4 25—13 23
X Dinamo Slatina 17 10 2 5 33—15 22
4. Progresul Buc. 17 7 4 4 14—13 20
9. C.S. Tirgoriște 17 8 3 6 24-17 19
4. Metrom Brașov 17 6 5 4 M-13 17
7. Autobuzul Buc. 17 5 7 5 22-18 17
8. Eiecifoputere Cv. 17 7 3 7 18-17 17
9. Flacăra Moroni 17 4 5 4 20-23 17

10. Gaz metan Mediaș 17 7 2 8 22-25 16
11. Metalul Mija 17 4 3 8 14-21 15
12. S.N. Oltenița 17 4 3 8 12-21 15
13. C.S.U. Braț.ov 17 5 4 8 21-23 14
14. Voința Buc. 17 5 4 8 16-24 14
15. Met. Dro be ta T. Sv. 17 5 4 8 17-£3 14
16. Tractorul Brașov 17 5 3 9 21-23 13
17. O’tul Sf. Gh. 17 5 3 9 13—27 13
18. Automatica Alei. 17 4 4 9 13-22 12

CHIMIA_ _ _ _ _ _ _ 4(2)
POLITEHNICA IA$I 1(1)

tacte caracteristicile și în acest meci, 
minus, din nefericire pentru llie 
Oană, lipsurile din defensivă. A ju
cat avintat, cu precizie șl eleganță 
la mijlocul terenului, zona sa forte, 
unde Stoica, Tătaru și Șutru au ma
nevrat cu dezinvoltură. Politehnica, 
in ciuda bunăvoinței, nu a putut 
contracara atuurile gazdelor. Piesele 
de rezistență (Simionaș, Dănilă, Ro- 
milă II) au avut o zi de anonimat, 
tot ansamblul, deși a jucat deschis, 
pe atac, ni s-a părut rigid, fără po
tențial, ca o baterie descărcată. Sin
gura perioadă remarcabilă pentru ie
șeni au fost primele 20 de minute 
ale reprizei secunde, cînd o zvîcni.e 
generală a inipiiis echipa în terenul 
advers, culegind, în acest interval, 
satisfacția și necazul unei „bare" 
(Simionaș, min. 64).

Golurile : min. 5, TĂTARU trans
formă o lovitură de la 20 m ; min. 
4. SIMIONAȘ șutează din ulteriorul 
careului ; min. 13, ȘUTRU trage 
violent de la 18 m ; min. 46, IORDA- 
CHE „amendează" ezitarea lui Ati- 
moftoaiei care respinsese inițial ; 
min. 68, C. NICOLAE după o cursă 
lungă pasează inapoi, derutant, lui 
HAIDU care reia din mare viteză. 
Meciul a avut uneori nerv, dar. din 
păcate șl nervi. Trei cartonașe gal
bene au fost fluturate după pro
teste urlte, iar cel de-al patrulea al 
lui Stoica, pentru fault intenționat.

Ion CUPEN

Stadionul Jiul; teren greu, aco
perit cu zâpaaă; timp friguros, 
ninsoare continuă ; spectatori, a- 
proximativ 2 500. A marcat : MUL
ȚESCU (min. 59). Raport de cor
nere : 12-1. Raportul șuturilor la 
poarta : 21—9 (pe spațiul porții: 
TI—2). Raportul faulturilor comise: 
8-17.

JIUL : I. Gabriel 7 — Nițu 8, 
Rusu 8, Stocker 8, Dodu 8 — 
Naghi 7, Libardi 7 — Pavel 6 
(min. 80 Boloș), Mulțescu 7, Roz- 
nai 7, Fildiroiu 7.

,.U*î Albu 9 — Porațchi 7, 
Pexa 8, Matei 7, Mierluț 7 — 
Anca 7, Mureșan 6, Cimpeanu II 
7 — Dumitrescu 6 (min. 80 Vaczi), 
Coca 5, Batacliu 7.

Arbitrajul: BUN; la centru A. 
Munich; ț linie Fr. Coloși și 
S. Stăncescu (toți din București).

Trofeu! Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe ; 1—1 (0—1).

o neînțelegere între I. Gabriel și 
Dodu, clujeanul Coca (min. 27) s-a 
pomenit singur cu mingea, la 8 me
tri în fața porții goale dar a trimis, 
incredibil, pe lingă bară. După as
pectul general al întîlnirii succesul 
minerilor este meritat. O notă în 
plus tuturor jucătorilor pentru risipa 
de energie ca și pentru sportivitatea 
care a domnit pe teren.

Gheorghe NERTEA

SERIA A IlI-a
MINERUL BAIA MARE - VULTURII 

TEXTILA LUGOJ 3-0 (1-0). Autorii golu 
rdor : Lupău (min. 43, 83) și Moldovan 
(min. 49). (T. Tohătan, coresp. județean)

VICTORIA CALAN - IND. SIRMEI C.
TURZII 0—1 (0—1)• Unicul gol a fost rea
lizat de Coloji (min. 40). (M. Gunther,
coresp.)

UM. TIMIȘOARA - METALURGISTUL 
CUGIR 4-0 (3-0). Au înscris : Covaci
(min. 2), Munteanu (min. 9) și Schuch 
(min. 35, 62). (St. Marton, coresp.)

ȘOIMII SIBIU - CORVINUL HUNE
DOARA 2—0 (1—0). Au marcat : Oprea 
(min. 26) și Răduțâ (min. 78). (Gh. To- 
pirceanu, coresp.)

METALUL AIUD - MINERUL BALA 
SPRIE 1-2 (1—2). Meciul s-a disputat la 
Ci.-npia Turzii, deoarece terenul Metalu
lui este suspendat. Au înscris : Sanislâu 
(min. 23). respectiv Bohoni (min. 7) și 
Balogh (min. 31). (P. Tonea, coresp.)

RAPID ARAD - C.F.R. TIMIȘOARA 3-1 
(2—1). Autorii golurilor : Mafiei (min. 20, 
25). Lopoviță (min. 83), respectiv Cotec 
(min. 37). (St. locob, coresp.)

ARIEȘUL TURDA - MINERUL MOL
DOVA NOUA 5-1 C2-0).. Au înscris : 
Rezmuveș (min. 38, 44), Soo (min. 78
din 11 m), Szocs (min. 81), Câlușer (min. 
8», respectiv Pițurcâ (min. 77). (P. Lazâr, 
coresp.)

F.C. BIHOR - MINERUL ANINA 10-0 
(5-0). Autorii golurilor : Agud (min. 13. 
60, 67, 36), Florescu (min. 46. 81), Vlpd 
(min. 7), Popovici (min. 40), Kun (min. 
43), Suciu (min. 45). (I. Ghișa, coresp. 
județean)

VICTORIA CĂREI - MUREȘUL DEVA 
5-1 (2-0). Au marcat : Vaida (min. 15), 
Budai (min. 42, 73, 85), Petz (mia. 66), 
respectiv Uilecan (min. 57). (E. Herman, 
coresp.)

CLASAMENTUL

1. F.C. BJHOR 17 11 2 4 35-14 24
2. Șoimii Sibiu 17 11 2 4 31-11 24
3. Minerul B. M. 17 9 5 3 31- 9 23
4. Corvi nul Huned. 17 10 1 4 33-18 21
5. Mureșul Deva 17 8 3 6 20-21 19
6. Ind. sîrmei C.T. 17 8 3 6 20-22 19
7. Rapid Arad 17 8 2 7 25-20 13
8. Victoria Cărei 17 6 1 6 26-23 17
9. C.F.R. Timișoara 17 8 1 8 23-31 17

10. U.M. Timișoara 17 7 2 8 28-25 16
11. Minerul B. Sprie 17 7 2 8 21-23 16
12. Metalurg. Cugir 17 7 2 8 18-21 16
13. Arieșul Turda 17 7 1 9 23-U 15
14. Vulturii T. Lugoj 17 5 3 9 13-25 13
15. Minerul M. Nouă 17 4 5 8 13-19 13
16. Minerul Anina 17 5 3 9 V
17. Victoria Cătan 17 6 1 10 10—31 13
18. Metatal Aiud 17 3 3 11 16—33 9



CAMPIONII RACHETEI ÎNAINTEA ULTIMULUI START
® Mîine începe a V-a ediție a „Turneului campionilor** ® Newcombe joacă I

• Mexicanul Ramirez va fi primul adversar ai lui Năstase
Stadionul Kooyong din Mcf 

bourne, un „uriaș" în lumea te 
«tisului (25 000 locuri), este d 
mîine gazda ultimului mare tur
neu al anului. Fruntașii Marelui 
Premiu — F.I.L.T. intră în a- 
renă, înaintea tradiționalei căderi 
de cortină, în disputa campioni
lor rachetei. Ajuns la a cincea e- 
diție, turneul „Masters" polari
zează și în acest an atenția tu
turor iubitorilor de tenis.

O ultimă telegramă sosită din 
Melbourne anunță că asul austra
lian John Newcombe se va nu
măra totuși printre participanți. 
Astfel că din afiș nu lipsește, de- 
cît numele lui Jimmy Connors, 
indisponibil pentru motive de să
nătate — se precizează acum. în

(Melbourne) ;

.TURNEUL CAMPIONILOR-
(Tokio) : SMITH
(Paris): NĂSTASE 
(Barcelona) : NĂSTASE 

: (Boston): NĂSTASE Ilie Năstase, triplu laureat al tradiționalului „Masters", îți apără 
titlul incepind de azi.

STEAUA-SKODA PLSEN » «w
Șl I.E.F.S.-SWIFT ROERMOND (Olanda W

IN SFERTURILE DE FINALĂ
ALE C.C.E. LA HANDBAL

ZURICH, 8 (Agerpres). Sîmbătă 
a avut loc la Basel tragerea la 
sorți a sferturilor de finală din 
cadrul Cupei Campionilor Euro
peni la handbal. Campioanele 
României, Steaua (m) și I.E.F.S. 
București (f) vor întîlni echipele 
Skoda Plsen 
respectiv, 
landa), 
tre 17 
1975.

Iată

(Cehoslovacia) și,
Swift Koermond (O-

Jocurile vor avea loc în- 
ianuarie și 6 februarie

și celelalte întîlnlri pro-

gramate! MASCULIN: Szparta- 
kus Budapesta — VfL Gumersbach 
(R. F. Germania), Fim Leikafelag 
Hafnarfjardar (Islanda) — Vor- 
waerts Frankfurt pe Oder (H. D. 
Germană), Borac Banja Luka (Iu
goslavia) — Aarhus (Danemarca) ; 
FEMININ: Ruch Chorzow (Polo
nia) — Spartak Kiev (U.R.S.S.), 
F.I.F. Copenhaga (Danemarca) — 
Lokomotiv Zagreb (Iugoslavia), 
Vasas Budapesta — Ț.S.K.A. Sofia.

schimb, Newcombe 
restabilit și — după _________
afirmații — în cea mai bună for
mă. Principalii mei adversari — 
a declarat singurul reprezentant 
al gazdelor la acest turneu — vor 
fi Năstase și Vilas".

Deocamdată, comentatorii agen
țiilor de presă fac referiri asu
pra rezultatelor din acest sezon 
obținute între competitorii Mas- 
ters-ului. Se remarcă, astfel, că 
Iile Năstase l-a întîlnit de trei 
ori pe Borg, cîștigînd de două 
ori (3—2 la Madrid și 2—0 la 
Hilton Head) și pierzînd o dată 
(0—3, în finală, la Roma). Cum 
și pînă acum campionul român 
marcase 2—1 în întîlnlrile directe, 
Înseamnă că Năstase îl conduce 
pe Borg cu 4—2. Cu Vilas, are 
în acest an scor egal î 1—1 (1—2 
la Boston și 3—1 la Madrid). La 
fel cu Solomon (2—3 la Paris și 
2—0 la Madrid). Pe Orantes l-a

este complet 
propriile sale

întîlnit în finala de la Barcelona, 
învingîndu-1 cu 3—0. Iar pe Pa- 
run l-a învins tot cu 3—0, la 
Paris. Două jocuri cu Ramirez, de 
care a dispus cu 2—0 la Toronto, 
în Circuitul W.C.T. ; apoi, la In
dianapolis, meciul lor rămîne ne
încheiat i 7—5, 5—5 scor la care 
Năstase abandonează, contestînd 
arbitrajul. Nu l-a întîlnit pe 
Newcombe în actualul sezon, dar 
are scor pozitiv în întîlnirile an
terioare : 3—1 pentru Năstase.

Mîine, în reuniunea inaugurală 
de la Kooyong, Ilie Năstase întîl- 
nește pe Raul Ramirez. în celă
lalt meci al grupei B, Manuel 
Orantes joacă împotriva lui Ha
rold Solomon. In grupa A, se în- 
tîlnesc : John Newcombe — - — 
lermo Vilas ; Bjorn Borg — Onny 
Parun.
• Turneul internațional de tenis 

de la Adelaida a fost eîștigat de 
Bjorn Borg, care în finală l-a în
vins pe Onny Parun (Noua Zee- 
landă) cu 6—1, 6—4, 3—6, 6—2.

In finala probei feminine, so
vietica Olga Morozova a obținut 
o surprinzătoare victorie cu 7—6, 
2—S, 6—2 în fața cunoscutei cam
pioane australiene Evonne Goola- 
gong.

TURNEUL DE LUPTE LIBERE DE LA TEHERAN
TEHERAN, 8 (Agerpres). - Au luat 

sfirșit întrecerile turneului Internațional 
de lupte libere de la Teheran, compe
tiție la care cu participat sportivi din 
Bulgaria, Franța. R.F. Germania, U.R.S.S.

și iran, iotă cițtigătorii: cat. 
Rouhi (Iran); cat. 52 kg: Ivanav 
cat. 57 kg: Faravachi (Iran); 
kg: Naval (Iran); cat. 65 kg:

Guil-

R. D. GERMANA - ROMANIA
4-2 Șl 3-1 LA HOCHEI

PARTIZAN BELGRAD A ClȘTIGAl
DIN NOU C.C.E. LA POLO

Dinamo București pe locul III

48 kg: 
(URSS) . 
cat. 62 

_ . - .----- . . ----- __ Matalev
(URSS); cat. 74 kg: Barzegar (Iran); 
cat. 82 kg: Zabreski (Bulgaria); cot. 
99 kg: Surikov (URSS); cat. 100 kg: 
larlghin (URSS) ; cat. pesto 100 kg: 
Voigt (R.F. Germania). In clasamentul 
general pe echipe, pe primul loc s-a 
clasat selecționata Iranului, urmată de 
formațiile U.R.S.S., R.F. Germania, Bul
gariei ți Franței.

• TELEX •

Sîmbătă, in localitatea Weisswas- 
ser s-a disputat întîlnirea interna
țională dintre echipele de hochei 
pe gheață ale R.D. Germane și 
României. Meciul a prilejuit o dis
pută echilibrată și de o bună va
loare tehnică. După o repriză în
cheiată cu un scor alb, în cea de 
a doua hocheiștii din R.D.G. au 
reușit să înscrie de trei ori, timp 
în care jucătorii noștri au marcat 
o singură dată. Ultimele 20 de 
minute ale meciului au fost, de a- 
semenea, echilibrate, scorul fiind 
egal (1—1). în această întîlnire re
zultatul final a fost de 4—2 (0—0, 
3—1, 1—1) în favoarea echipei 
R. D. Germane.

Duminică, la Dresda, a avut loc

partida 
menea, 
scor < 
strînsă a meciului : 3—1 
0—0, 2—1).

Formația R. D. Germane a do
minat în prima repriză, cînd a și 
deschis scorul în min. 3 prin 
Braun. Repriza a doua s-a carac
terizat prin atacurile puternice ale 
formației române, care a ratat însă 
numeroase ocazii de a egala și de 
a lua conducerea. La începutul 
ultimei treimi formația gazdă are 
cîteva minute de presiune, mărind 
scorul prin Pacinski și Rudiger. 
Hocheiștii noștri au redus din 
handicap în ultimul minut de joc 
prin Costea.

revanșă, încheiată de ase- 
cu victoria gazdelor la un 

care reflectă desfășurarea 
' ’ ‘ ~ ' (1—0,

C. C. E. LA BASCHET FEMININ

CU CINE VA JUCA POLITEHNICA BUCUREȘTI
*

ÎN SFERTURILE DE FINALA?

Tradiția confruntărilor româno- 
iugoslave la polo, nu a fost infir
mată nici sîmbătă seara, în pisci
na Banjica din Belgrad, în par
tida Partizan—Dinamo București 
din cadrul turneului final al 
C.C.E. La J.O. de la Miinchen, în 
ultima repriză a meciului Româ
nia—Iugoslavia, românii au con
dus cu 7—5 și au pierdut cu 8—7. 
Anul acesta, în aceeași repriză a 
partidei respective 
campionatului 
au condus 
6—5.

în meciul 
a condus cu 
fiecare dată 
nit și la capătul 
susținute au egalat (4—4). De la 
5—4 pentru gazde, dinamoviștii au 
preluat conducerea datorită unor 
frumoase goluri ale lui Nastasiu 
și Lazăr. Mai erau două minute 
și 15 secunde pînă la sfîrșit și 
Dinamo se afla în avantaj : 6—5. 
Pînă la urmă însă Partizan a 
egalat, a trecut din nou la condu
cere și a luptat din răsputeri 
pentru a cîștiga cu un minim a- 
vantaj : 7—6 (2—1, 2—2, 1—2,
2—1). în final, Dinamo a avut su
perioritate numerică, dar Nastasiu 
a ratat. De subliniat că bucureș
tenii au jucat din repriza secundă 
fără Rus, eliminat definitiv, cu 
drept de înlocuire și în ultimul 
„sfert" fără Zamfirescu, penalizat 
cu 1 minut pentru a 3-a oară. 
Partizan a beneficiat de 7 supe
riorități, în care a înscris de pa
tru ori, a transformat un penalty, 
acordat cu multă ușurință și a 
realizat două goluri din acțiune. 
Dinamo s-a aflat tot de 7 ori cu

CU

din cadrul 
european, românii 
5—4 pierzînd cu

sîmbătă. Partizande
1—0, 3—1 și 4—2. De 

dinamoviștii au reve- 
unor eforturi

6un om în plus și a înscris de 
ori. Arbitru : A. Angella (Franța). 
Realizatori : Manojlovici 3, Bela- 
marici 2, Rudîci, Marovici (Par
tizan) și Lazăr 2, Nastasiu, Rădu- 
canu, Novac, Popescu (Dinamo).

întrecînd duminică și pe OJS.C. 
Budapesta cu scorul de 6—2 (2—0, 
2—2, 2—0, 0—0), Partizan Belgrad 
a terminat pe primul loc, cuce
rind pentru a 5-a oară C.C.E. în
vingătorii au beneficiat de 4 pe- 
nalty-uri (din care au transfor
mat două). Autorii golurilor : Ma
rovici 3, Perisici, Belamarici, So- 
fijanici. O.S.C. a înscris de două 
ori din acțiune (Vindisch și Gali) 
și a terminat meciul fără porta
rul Kovacs, Szivos, Konrad III și 
Sudar, eliminați definitiv din joc.

într-un meci decisiv pentru 
locul HI, Dinamo București a în
vins pe De Robben Hilversum 
(Olanda) cu 5—4 (3—1, 0—0, 1—2, 
1—1). Bucureștenii au avut ini
țiativa în permanență, cîștigînd 
mai ușor decît o arată scorul fi
nal stabilit de Zamfirescu 2, Po
pescu 2, Nastasiu (Dinamo) și 
Hermsen 4 (De Robben). Este o 
performanță meritorie a campio
nilor României. Rezultatul meciu
lui O.S.C. — De Robben 7—3 (3—1, 
1—1, 1—1, 2—0). Clasament final : 
1. Partizan 6 p, 2. O.S.C. 4 p, 
3. Dinamo 2 p, 4. De Robben 0 p.

După șase runde, In campionatul 
masculin de șah al U.R.S.S. care 
se desfășoară la Leningrad, con
duce Vaganian cu 3V, (o partidă 
mai puțin jucată), urmat cu același 
punctaj de Balașov, Dvorețki, Kuz
min, Polugaevski și Tal.
Intr-un mdt-i amical de hochei pe 
gheață, disputat la Sosnowiec, ,e- 
cbipa sovietică Avtomobllist Sverd
lovsk a întrecut cu 5—4 (1—2, 3—0, 
1—2) formația ' " “ — ■
La Praga s-a 
de gimnastică 
feminine ale
U.R.S.S. Gimnastele sovietice au ter
minat învingătoare cu 185,30—185,20 p. 
La individual compus, pe primul 
loc s-au clasat, la egalitate, spor
tivele sovietice E. Primakova și M. 
Ostanina, cu cite 37,80 p.
Tradiționalul maraton internațional 
de la Fukuoca, un adevărat campio
nat mondial neoficial, a revenit și 
la această ediție campionului olim
pic americanul Frank Shorter. El a 
parcurs clasica distanță de 42,195 km 
în 2 h 11 : 31,0.
In localitatea vest-germană LBden- 
scheid s-a desfășurat Întîlnirea de 
handbal dintre reprezentativele fe
minine ale R. F. Germania și Fran
ței. Gazdele au obținut victoria cu 
13—7 (7—3). Golgetera formației vest- 
germane a .. fost Monika Lechner, 
autoarea a/4 puncte.
Pe ringul arenei Luna Park din 
Buenos Aires, în prezența a 15 000 
de spectatori, s-a disputat meciul 
pentru titlul mondial de box Ia ca
tegoria semigrea (versiunea W.B.A.), 
între argentinianul Victor Galindez 
șl Len Hutchins (S.U.A.). Victoria a 
revenit lui Galindez, prin abandon 
în rundul 13.

locală Zaglebie. 
d.lsfasurat întîlnirea 
dintre selecționatele 

Cehoslovaciei șl

FOTBAL meiH
R. D. GERMANĂ — BELGIA 0—0

PARIS, 
rile retur 
finală ale 
ropeni la 
încheiat 
tatei Hellas Gand — Gottingen 
44—37 ; Geas Sesto San Giovanni 
— Ignis 
Sarajevo 
73—67 ; 
Sparta 
Plovdiv

8 (Agerpres). — Meciu- 
din cadrul optimilor de 
Cupei campionilor eu- 
baschet feminin s-au 

cu următoarele rezul*

Mataro 64—37 ; Bosnia
— B.S.E. Budapesta 

G.D.L. Amsterdam — 
Praga 49—52 ; Marița

— L.K.S. Lodz 55—46.

Pentru grupele sferturilor de 
finală, a căror componență va fi 
trasă la sorți în ziua de 9 de
cembrie la Miinchen, s-au califi
cat următoarele echipe: Politeh
nica București, Hellas Gand, Geas 
Sesto San Giovanni, B.S.E. Buda
pesta, Sparta Praga, Marița Plov
div, U. C. Clermont Ferrand și 
Daugava Riga, deținătoarea tro
feului (ultimele două formații au 
fost calificate din oficiu).

PRIMA VICTORIE
A ANNEMARIEI PROLL

IN ACEST SEZON

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
HANDBAL, Echipa Politehnica Ti

mișoara s-a calificat în finala tur
neului masculin de la Katowice, or
ganizat cu prilejul „Zilei minerului", 
după ce a învins pe rînd forma
țiile Empor Rostock cu 16—15 (8—9) 
și Ruda Slenska cu 19—18 (7—7). In 
finală, studenții timișoreni au fost 
lntrecuți cu 13—15 (8—10) de Pogon 
Zabrze. Pentru locul 3 : Empor Ros
tock—Munkâs Păcs 21—16 (14—7).

PATINAJ ARTISTIC. In concursul 
masculin de la Varșovia, după exe
cutarea figurilor obligatorii, condu
cea austriacul Gerhard Kilgerth, cu 
36,42 p, urmat de compatriotul său 
Gerhard Gubmann — 36,17 p, româ
nul Atanasie Bulete — 36,07 p, Alek
sei Maiorov (U.R.S.S.) — 35,63 p, Ja
cek Taszer (Polonia) — 35,41 p, Si
mon Tstvăn (Ungaria) — 34,38 p. In 
programul scurt, cel mai bun punc
taj (26,20) l-a realizat Kilgerth, în

timp ce Bulete 
CU 23,95 p.

ocupat locul 5

ȘAH. După 7 runde, în turneul de 
la Tbilisi conduc maestrul lslandez 
Slgurjonsson și maestrul sovietic 
Georgadze cu cite l'h, urmați la o 
jumătate de punct de Victor Cio
cănea (România), • Keene (Anglia), 
Nona Gaprlndașvlli, Tuzovski și Gu- 
feld (toți U.R.S.S.).

Proba feminină de slalom uriaș 
din cadrul concursului internațio
nal de schi care se desfășoară la 
Val d’Isere în cadrul Cupei Mon
diale a fost cîștigată de celebra 
campioană austriacă Annemarie 
Moser-Proll. învingătoarea a fost 
cronometrată, pe o pîrtie în lun- 

‘ gime de 1150 m, cu 320 m dife
rență de nivel si 55 de porți, cu 
timpul de 1:22,22. Pe locurile ur
mătoare s-au situat compatrioata 
sa Monika Kaserer — 1 ;22,74 și Fa- 
bienne Serrat (Franța) — 1:22,82.

★

Lo Leipzig s-o disputat meciul dintre 
selecționatele R.D. Germane și Belgiei, 
contînd pentru grupa a 7-a a campiona
tului european de fotbal. Partida, la 

de specta- 
î 0-0.

2—1. Celelalte jocuri au fost aminate, 
din cauza timpului nefavorabil. In closa- 
ment conduce Kickers Offenbach cu 22 
p, urmată de Hertha B.S.C. 21 p șt 
Eintracht Biaunschweig — 20 p (ambele 
cu cite un joc mai puțin).

care au asistat peste 35 000 
tori, s-o încheiat la egalitate

Clasamentul grupei :
1. Belgia
2. R.D. Germana
3. Franța
4. Islanda

3 
3
2
2

2 
O 
O
O

1
3
1
1

O 4-1 
0 3-3 
1 3-4
1 1-3

5
3 
i
1

FINALELE CUPELOR EUROPENE 
NU SE MAI REJOACA

ANGLIA : Birmingham — Stoke City 
0-3; Burnley — Queen’s Park Rangers 
3—0; Carlisle — Arsenal 2—1; Chelseo — 
Luton 2—0: Leicester — Everton 0—2; 
Liverpool — Derby 2—2; Manchester City
— Sheffield United 3—2; Middlesbrough
— Ipswich 3—0; Tottenham — Newcastle 
3—0; West Ham — Leeds 2—1; Wolver
hampton —Coventry 2—0. Clasoment: 1. 
Stoke 27 p.; 2. Manchester City — 26 
p; 3. Everton — 26 p.

TENIS. Cea de a 3-a ediție a con
cursului internațional pe teren aco
perit „Premiul televiziunii bulgare" 
se va desfășura la Sofia între 11 șl 
15 decembrie șl va reuni jucători din 
Anglia, România, Franța, Suedia, 
Iugoslavia, R. D. Germană, Elveția, 
Ungaria etc. Pe lista celor invitați 
se află jucători cunoscuți cum sint 
românul Ion Santel, francezul N’God- 
rella, maghiarul Szoke, englezul 
Wells, Emmerich (R D. Germană).

La Cervinia (Italia), in primul 
concurs contînd pentru Cupa Euro
pei, prima probă feminină de cobo- 
rîre a revenit sportivei italiene 
Tiziana Bracelli, cronometrată, pe 
o pîrtie în lungime de 2150 m, cu 
timpul de 1:19,17. In cea de-a doua 
probă, disputată pe aceeași pîrtie, 
pe primul loc s-a clasat Anneliesse 
Petautschnig (Austria) — 1:20,07,
urmată de schioarele italiene 
Edith Elzenbaumer — 1:20,41 și Ti- 
ziana Bracelli — 1:20,43.

BUDAPESTA (Agerpres). — Comitetul 
executiv al UEFA, întrunit ta Budapesta, 
sub președinția lui Artemio Franchi, a 
luat o serie de hotărirl privind activita
tea fotbalistică în Europa. Astfel, înce- 
pînd din anul 1975, campionatul euro
pean al jucătorilor pînă la 23 de ani va 
fl anulat șl înlocuit cu un campionat al 
echipelor cuprinzînd jucători pînâ la 21 
de ani. Incepînd din 1976, în cazul cînd 
finalele cupelor continentale se termină 
la egalitate, meciurile nu vor mai fi 
relocate, se vor disputa prelungirile re
gulamentare, Iar în cazul cînd egalitatea 
va persista, echipa învingătoare va fi 
decisă în urma executării loviturilor de 
la 11 m. S-a hotărit, de asemenea, crea
rea unui comitet special al UEFA, care 
se va ocupa de fotbalul feminin șl fot
balul școlar.

ITALIA (etapa a 9-a) : Cagliari — Roma 
1—2 (Gori, respectiv Marini si De Sisti); 
Cesena — Internazionale 0-0, Fiorentina 
— Lanerossî Vicenza O—O, Juventus — To
rino 0-0, Lazio — Bologna 1-0 (Fronzoni), 
Milan — Napoli 0—0, Ternana — Sampdo- 
ria 1—1 (Britti, respectiv Valente), Va
rese — Ascoli 3—1 (Tresoldi 2, Sperotto, 
respectiv Coiautti). în clasament : Ju
ventus 14 p, Napoli, Torino, Fiorentina șl 
Lazio cite 12 p. In clasamentul 
terilor conduce Pulicl (Torino) cu

ȘTIRI-REZULTATE

CAMHONATE

GERMANIA (etapa a 16-a) î 
Offenbach — V.f.L. Bochum 2—0; 
MOnchen — Fortuna Dusseldorf 

M.S.V. Duisburg

R.F.
Klckois
Bayern
4-0; V.t.B. Stuttgart —

golge
6 g.

a ju-Echipa Cernomoreț Odesa, 
cat in Sudan ia Kassala cu o selecțio
nată locală. Fotbaliștii sovietici au obți
nut victoria cu 6—1.

© Selecționata olimpică a U.R<S.S. 
și-a început turneul în Indonezia, jucînd 
ia Unjungpandang (Celebes) cu o se* 
/fecționată locală pe care a întrecut-o 

cu 2—0 (1—0).
0 Echipa suedeză F.C. Halmstod a 

Jucat la Bangkok cu o selecționată a 
cluburilor locale. Fotbaliștii suedezi au 
cîștiqat cu 2—0 (1—0).
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