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După un joc de rugby de bună calitate

SEIECTIONATA DIVIZIONARĂ A TERMINAT ÎNVINGĂTOARE 
ÎN PARTIDA CU WAITEMATA (Noua-Zeelandă): 23-13

in meci amical de handbal masculin.

la Saarbriicken,

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 1713

Partida de rugby dintre Se
lecționata divizionară a Româ
niei și echipa neo-zeelandeză 
Waitemata, campioana provin
ciei Auckland, a suscitat inte
resul nu numai al pasionaților 
constanți ai balonului oval, ci 
și al altor numeroși iubitori ai 
sportului, în general, ceea ce a 
făcut ca pe stadionul „Parcul 
Copilului" să fie prezenți, ieri 
după-amiază, cîteva mii de spec
tatori. întîlnirea, încheiată cu 
scorul de 23—13 (4—4) în fa
voarea echipei noastre, s-a si
tuat în prim-planul activității
rugbystice din această perioadă, 
ea trebuind să ofere — dincolo 
de ineditul său, prin prezența 
pentru prima oară în Capitală

Alexandru Pop îl va deschide pe Mircea Paraschiv și Selecționata 
noastră divizionară va lansa un nou atac spre buturile formației 
Waitemata. Foto : I. MIHĂICĂ

JOCUL DE ANTRENAMENT AL LOTULUI
REPREZENTATIV DE FOTRAL

BRAȘOV, 9 (prin telefon), 
în fața unui stadion arhiplin 
(peste 12 000 de spectatori), lo
tul reprezentativ a susținut un 
meci de antrenament în com
pania divizionarei B Tractorul.
S-au jucat două reprize a cite
45 de minute ; rezultat final : 
2—1 (1—1) în favoarea lotului 
prin golurile înscrise de Luces- 
eu (min. 23) și Zamfir (min. 
89) respectiv Suciu (min. 18).

A fost un antrenament util, 
pentru că echipa Tractorul a 
jucat cu multă dîrzenie, solici- 
tîndu-i pe selecționabili să se 
întrebuințeze. în general, acți
unile ofensive ale „tricolorilor" 
s-au arătat mai bune în repri
za secundă, cînd s-au construit 
atacuri mai rapide, mai divers 
orientate decît în prima repriză.

Antrenorii Valentin Stănescu, 
Dumitru Nicolae-Nicușor și 
Emerich Jenei au utilizat 15 
dintre cei 19 jucători pe care-i 
au la dispoziție. Nu au evoluat, 
dintre jucătorii valizi, doar Troi 
și Bolani. Sătmăreanu II (ac
cidentat de săptămîna trecută) 
și G. Sandu (ușoară acciden
tare) n-au fost utilizați, spre a 
li se da răgazul unei refaceri 
mai rapide.

Arbitrul Constantin Ghiță — 
Brașov a condus următoarele 
formații :

LOTUL REPREZENTATIV : 
Răducanu (min. 46 Moraru) — 
Anghelini, Sameș, Dobrău, Haj- 
nal (min. 46 Mateescu) — Dudu 
Georegscu, Dinu, Dobrin (min.
46 lordănescu) — Lucescu, M. 
Sandu (min. 72 Kun), Zamfir.

TRACTORUL : Cuteanu — 
Soporan, Șerb, Pașca, Marcu, 
Romanov, Petruț, Suciu, Vă
taf, Ionescu, Ghergho. Au mai 
jucat - Covaci, Trăznea, Găian, 
Roșu, Oancea.

Stadion Parcul copilului, teren bun, timp rece.
Spectatori cca. 6000.
Au marcat: Munteanu (min. 35) — încerc.; Constantin (min. 53) — 

încerc., transformare Bucos; Motrescu (min. 70) — incerc.; Constantin 
(min 75) — încerc., transformare Durbac; Bucos (mîn. 77) — 1. p. 
pentru Selecționata divizionară. H. Smith (min. 15) — incerc. ; Ri

chards (min. 55) — I. p.; Harris (min. 66) — încerc., transformare Ri
chards, pentru Waitemata.

Arbitru : Th. Witting — bun.
SELECȚIONATA DIVIZIONARA: Durbac — Constantin, Nica, Nicolescu, 

Motrescu — Bucos, Paraschiv — Pop, Dumitru, Stoica — Dârăbcn, Pos- 
tolachi — Țurlea, Munteanu, Cioarec ;

WAITEMATA : Richards — H. Smith, Vuksich, Oxenham (Winslow — 
min. 35), Thomson — Harris, J. Hart (Allen — min. 35) — Rastovich, 
P. Jelicich, Quedley — Bulog, Baker — T. Jelicich, Weathearall, Dalziet.

a unui XV de la Antipozi — o 
imagine mai completă asupra 
formei și posibilităților jucăto
rilor noștri înaintea dificilei

în programul de luni al lo
tului reprezentativ, în cursul 
dimineții e prevăzută o nouă 
ședință de pregătire la Poiana 
Brașov, urmînd ca după-amiază 
să se facă deplasarea la Sna- 
gov. unde marți vor fi conti
nuate antrenamentele. în pri
vința lui Dumitru, așa cum s-a 
mai anunțat, urmează ca me
dicii să stabilească dacă va fi 
sau nu apt pentru meciul de 
duminică.

Eftimie IONESCU

Dublă victorie a gimnaștilor români 
in meciui cu Cehoslovacia

Sîmbătă și duminică s-a 
disputat în Capitală întîlnirea 
internațională de gimnastică 
dintre echipele masculine ale 
României și Cehoslovaciei. Așa 
cum era de așteptat, confrun
tarea dintre echipele celor 
două țări a purtat amprenta 
echilibrului. De altfel, și la 
C.M. de la Varna aceste for
mații au fost despărțite doar 
de un punct și jumătate in 
clasamentul final. Echilibrul de 
care aminteam s-a concretizat 
atit în disputa pe echipe, cit 
și în duelul care i-a pus față 
în față pe liderii celor două 
selecționate. După prima zi, 
de pildă, gimnaștii români lua
seră un avans de un punct 
și 10 sutimi, avantaj pe care 
l-au dublat în cea de a doua 
zi, astfel că în final victoria 
gazdelor a fost în afară de o- 
rice discuție, la o diferență re- 

confruntări oficiale cu repre
zentativa Franței (23 noiem
brie, Bordeaux), contînd pentru 
campionatul european.

Dacă privim meciul prin a- 
ceastă prismă, se poate spune 
că, in momentul de față, an-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

I.E.F.S. Șl „U“ 
AU OBTINUT 

PREȚIOASE ÎN 5
Campionatul republican de 

baschet masculin a continuat, 
sîmbătă și duminică, prin me
ciurile duble ale etapei a IV-a. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — DINAMO 0—2 : 57— 
68 (31—34) și 51—109 (23—49). 
în prima partidă, dinamoviștii 
au evoluat sub așteptări și, 
drept urmare, meciul a fost 
echilibrat, interesant prin pris
ma evoluției scorului (min. 
19:31—29 pentru ,,U“), dar de 
slabă valoare tehnică. în re
priza secundă, campionii țării 
au greșit mai puțin și și-au 
adjudecat victoria. In meciul al 
doilea, gazdele au rezistat doar 
8 minute (scor 13—13), după 
care bucureștenii, cu un lot net 
superior, s-au desprins și au 
înregistrat o diferență aprecia
bilă. Au arbitrat foarte bine 
E. Hottya și G. Dutka. (M. 
RADU — coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — 
I.E.F.S. 1—1 : 74—71 (43—25) 

zonabilă. La individual, situa
ție aproape similară. După e- 
xecutarea programului impus 
conducea Dan Grecu, pentru 
ca după exercițiile liber alese, 
de duminică după-amiază, tot 
el să fie cel care să termine 
învingător, cu un punctaj re
marcabil. De altfel, am dori să 
subliniem că multiplul nos
tru campion a făcut un con
curs bun, și ceea ce ne-a bucu
rat cel mai mult a fost pre
zentarea noii sale ieșiri la i- 
nele (Tsukahara), pe care a 
executat-o foarte bine. Ne aș
teptam la mai mult din partea 
lui Nicolae Oprescu și el a fost 
foarte aproape de obținerea u- 
nui rezultat valoros. Dar, ra
tarea exercițiului la cal cu 
minere i-a adus o serioasă de- 
punctare, vizibilă, în primul 
rind, în clasarea sa modestă 
la individual compus.

• Echipa de tineret — locul
• Reprezentativa feminină

SAARBRtJCKEN, 9 (prin te
lefon). După ce vineri, la E- 
ppelheim, reprezentativele mas
culine de handbal ale R. F. 
Germania și României termi
naseră la egalitate (15—15), ele 
s-au întîlnit, din nou, astăzi 
(n. r. duminică) la Saarbrii- 
cken în mec; revanșă. De su
bliniat că, deși amicale, cele 
două partide jucate în compa
nia campioanei mondiale au 
reprezentat o extrem de utilă 
verificare a selecționatei R. F. 
Germania în vederea intîlnirii 
din preliminariile olimpice cu 
formația R. D. Germane (20 
decembrie 1975 și (i martie 
1976). în fața a 3 400 de spec-, 
tatori, cele două echipe au 
desfășurat — în prima repri
ză (scor 10—6) — un joc spec
taculos, de ridicat nivel tehnic. 
La cîrma jocului s-a aflat în 
permanență campioana mondi
ală, care a condus cu 3—1 (min 
7) și 4—2 (min. 11). O puter
nică revenire a formației gaz
dă a adus (în min. 16) egăla- 
rea : 5—5. Din acest moment 
și pînă la sfîrșitul întîlnirii au 
condus numai handbaliștii ro
mâni, uneori chiar la diferen
țe apreciabile: 9—5 (min. 23), 
11—6 (min. 32), 13—7 (min. 35), 
14—7 (min 37), 17—12 (min 59). 
Din echipa României s-au re
marcat în mod deosebit Cor
nel Penu (care a apărat un 
„7 m“ și o serie de puternice 
șuturi în momente critice ale 
partidei), Ghiță Licu, Adrian 
Cosnia, Cornel Tudosie și Radu 
Voina. Din formația R. F. Ger
mania au avut o comportare

In Divizia A la baschet masculin

TIMISOARA•»

VICTORII
DEPLASARE

Se înfruntă Te- 
cău (in dribling) de 
la Farul fi Posa de 
la Politehnica Bucu
rești, doi candidați 
la lotul reprezen
tativ.

Foto : D. NEAGU 

și 79—85 (48—48). Gazdele au 
dominat mai mult în jocul de 
simbătă, cînd au manifestat și 
o bună eficacitate. In schimb, 
în al doilea au ratat enorm, 
permițînd oaspeților ca, spre 
sfîrșitul reprizei secunde, să se

Gimnaștii cehoslovaci au lă
sat o frumoasă impresie pu
blicului spectator și specialiș
tilor noștri. Ei au făcut un 
concurs bun, este neîndoios că 
pot obține rezultate și mai bu
ne și, cu siguranță, vor con
stitui un adversar redutabil 
pentru gimnaștii români la J.O. 
din 1976.

Clasamente finale : ECHIPE 
— România 545,35, Cehoslovacia 
543,20 ; INDIVIDUAL COM
PUS : Dan Grecu 110,95, Mi
roslav Netusil 109,85, Gustav 
Tannenberger 109,50, Vladis
lav Nehasil 108,30, Sorin Ce- 
poi 107,80, Radu Branea 107.65, 
Nicolae Oprescu .107,45, Ște
fan Gali 107,35, Janulidis Di
mitrios 107,30, Jiri Netusil 
106,70, Ion Checicheș 105,15, 
Pavel Janicec 104,95.

Constantin MACOVEi

II in turneul de la Trinet 
pleaca miine la Katowice

bună portarul Hoffmann, Spen
gler, Kliihspiess și Deckarm.

Au marcat : Cosma 4, Tudo
sie 3, Licu 3, Voina 3, Birlalan
2, Gațu 1 și Kicsid 1 — pentru 
România, Spengler 4, Deckarm
3, Busch 2, Kliihspiess 2, Hahn 
1 și Becker 1 — pentru R. F. 
Germania.

Au arbitrat Korec și Nemcc 
(Cehoslovacia).

★
Turneul de handbal masculin 

pentru echipe de tineret de la 
Trinec (Cehoslovacia) a fost 
cîștigat de formația Ceho
slovaciei, urmată de echipele 
României și Suediei. Bulgaria, 
care s-a prezentat cu prima 
formație de seniori, a participat 
în afară de concurs. Iată ulti
mele rezultate: Suedia — Bul
garia 28—24 (16—13); Ceho
slovacia — Polonia 19—16 (10—7).

★
Miine pleacă la Katowice 

(Polonia) selecționata feminină 
de handbal a României care 
participă la turneul internațio
nal dotat cu „Cupa Sileziei". 
Programul jocurilor echipei 
noastre este : 12 noiembrie cu 
Polonia B, 13 — cu Suedia, 15 
— cu Cehoslovacia, 16 — cu 
Polonia A. Din echipa pregătită 
de antrenorii Constantin Po
pescu șl Dan Bălășescu fac 
parte, printre altele. Doina Co- 
jocaru, Rozalia Șoș, Cristina 
Pctrovici, Constantina Pițigoi, 
Simona Arghir, Doina Furcoi, 
Magda Mikloș, Elisabeta lo- 
nescu.

detașeze decisiv. In general, 
ambele întîlniri au fost viu 
disputate, urmărite cu interes 
de un public entuziast, dar 
cîteodată prea „încins". Au ar
bitrat V. Popescu și A. Atana- 
sescu. (D. DIACONESCU — 
coresp. județean).

RAPID — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 1—1 : 66—51 (25— 
33) și 51—61 (25—27). în meciul 
de simbătă, timișorenii au con
dus pînă în min. 35 și se părea 
că vor termina cîștigători. Dar, 
în ultima parte a partidei rapi- 
diștii au evoluat toarte bine și 
au învins într-o dispută in 
care au fost conduși, uneori, cu 
10 puncte. Duminică, cele două 
echipe au avut alternativ a- 
vantaj, dar la diferențe necon
cludente. în ultimele minute. 
Viciu și Ionescu de la Univer
sitatea au punctat decisiv șj 
și-au adus formația în postură 
de cîștigătoare. Au arbitrat 
bine I. Szabo — C. Dîrjan, 
respectiv C. Negulescu — J. 
Antonescu. (P. Iv.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— FARUL 0—2 : 59—73 (30—38) 
și 79—90 (41—53). întîlnirile au 
avut o desfășurare asemănă
toare : constănțenii s-au deta
șat în primele minute (30—12 
in min. 12 al primului meci ; 
45—24 în min. 15 al celui de al 

1 doilea), după care antrenorul 
Al. Botoș a încercat să ruleze 
întregul lot, dar a trebuit să

(Continuare in pag. 2-3)



In campionatul divizionar de Judo

CONSTRUCTORUL MIERCUREA CIUC, 
PERFORMERA ETAPEI A III a

întrecerile celei 
de a III-a etape a 
Diviziei A de judo, 
care s-au desfășu
rat la Cluj-Napo- 
ca, Brașov și Bucu
rești, au fost viu 
disputate. Perfor
mera acestei etape 
este tîriăra forma
ție Constructorul 
Miercurea Ciuc, 
victorioasă în am
bele partide pe 
care le-a susținui 
In deplasare. Iată 
•îteva amănunte :

CLUJ-NAPOCA. 
Performera celor 
patru partide dis
putate în sala 
A.S.A. din locali
tate a fost Con
structorul Miercu
rea Ciuc, învingă
toare cu 3—1 în 
fața formației gaz
dă, Universitatea 
fi cu 3—2 In me
dul cu Rapid 
rad, la capătul 
nor confruntări 
prige. Deosebit 
pasionante au fost 
fi celelalte două 
tntîlniri, în care 
universitatea Cluj- 
Napoca a întrecut

A- 
u- 
a- 
de

C. Sauciuc (Politehnica Iași) a finalizat ex
celent o harai-goshi (secerare a coapsei din 
exterior) in partida cu T. Petru (A.S.A. Tg. 
Mureș) obținind o spectaculoasă victorie 
prin ippon.

Foto : S. BAKCSY

pe Agronomia Timișoara cu 
a—1, iar Rapid a dispus la li-
mită, 3—2, de Agronomia. 
Printre cele mai spectaculoase 
partide au fost D. Csep (Uni
versitatea) — L Szakacs (A- 
gronomia) la cat. mijlocie și I. 
Szanto (Constructorul) — I. 
Clit (Universitatea) la grea, în
cheiate cu victoria prin yusei- 
gachi (superioritate tehnică) a 
primilor. (Nușa DEMIAN).

BRAȘOV. în noua sală 
clubului Dinamo, peste 
Spectatori au aplaudat 
reușitele competitorilor, 
•ebi ale dinamoviștilor 
reșteni și brașoveni. De 
Dinamo București a ciștigat la 
scoruri categorice : 5—0 cu
LE.F.S. și 4—1 cu C.S.M. Bor- 
cești. La rîndu-i, Dinamo din 
localitate a depășit cu 4—0 pe 
LE.F.S. și cu 3—2 pe C.S.M. 
B-au remarcat M. Nuțu (cat. 
ușoară) și L Lazăr (cat. semi
grea) de la Dinamo București, 
L Petrof (cat. semimijlocie) și 
C. Știrbu (cat grea) de la Di
namo Brașov, D. Deliu 
ușoară) de la I.E.F.S. și 
Constantin (cat. mijlocie) 
la C.S.M. (C. GRUIA — 
resp. județean).

BUCUREȘTI. în sala Insti
tutului Politehnic, numeroși 
spectatori au fost prezenți 
pentru a asista la confruntări
le susținute de Politehnica 
Iași, A.S.A. Tg. Mureș, Poli
tehnica și Universitatea Bucu
rești. Toate partidele s-au dis
putat sub semnul echilibrului.

a
500 de 
adesea 
îndeo- 
bucu- 
altfel,

(cat.
D. 
de 

co-

De altfel, doar Universitatea a 
reușit să obțină victorii în am
bele meciuri. Politehnica Iași, 
în prima întîlnire, cu A.S.A., 
a ieșit învingătoare cu 3—1 
prin punctele obținute de A. 
Hazincop (cat. semimijlocie), I. 
Moraru (cat. mijlocie) și C. 
Sauciuc (cat. semigrea). în cea 
de a doua însă, cu Universi
tatea, a fost întrecută la punc
tajul tehnic (8—13), rezultatul 
pe categorii fiind egal 
Politehnica București a 
prin multe emoții în 
cu A.S.A. în fața căreia 
tigat la limită : 2—1. 
cum ne-o arată și scorul, 
două categorii (ușoară și grea) 
au fost consemnate rezultate 
de egalitate (pentru care nu se 
acordă puncte), 
vingătorilor au 
de Gh. Anton 
și I. Herman 
toate eforturile, în cea de a 
doua partidă. întîlnind pe Uni
versitatea, formația gazdă a 
fost nevoită să cedeze, și încă 
la scor : 1—4. Doar la semimij
locie. I. Trușcă a ieșit învingă
tor. La celelalte categorii, vic
toriile au revenit sportivilor de 
la Universitatea : O. Cojocaru 
(ușoară), M.
M. Olteanu 
Vaida (grea), 
taculos meci, 
M. Florea l-a 
pe I. Herman, 
sode-tzuri-komi-goshi 
care peste umăr (Costin CHI- 
RIAC).

2—2. 
trecut 

meciul 
a cîș- 
După 

la

Punctele în- 
fost obținute 

(semimijlocie) 
(mijlocie). Cu

Florea (mijlocie), 
(semigrea) și Z. 
în cel mai spec
ia cat. mijlocie, 
învins prin ippon 

finalizînd o 
arun-

A. Pongral și M. Mustață, ultimii învingători 
in „Cupa României" la scrimă

Sîmbătă și duminică, sala 
Floreasca II din Capitală a 
găzduit ultimele probe ale e- 
diției a X-a a „CUPEI ROMÂ
NIEI" Ia scrima, spada și, res
pectiv, sabia.

„MARATONUL" DE SPADA

Noul sistem de desfășurare 
nu scutește nici spada de sur
prize. Astfel, nu s-au calificat 
în finală sportivi de valoarea 
lui Szabo și Al. Istrate (Stea
ua), Duțu (I.E.F.S.). In schimb, 
putem remarca buna evoluție a 
trăgătorului de la I.E.F.S., I. 
Palotaș, care intră în turneul 
final prin victoriile obținute la 
Călina (Farul), Nițulescu (Elec- 
troputere Craiova) și Szabo 
(Steaua).

Componenții lotului repre
zentativ, Pongraț și Bărăgan 
trebuie să treacă prin focul 
recalificărilor pentru a ajunge 
în finală, făcînd un adevărat 
„maraton". Emoțiile lor nu se 
termină însă nici acum : după 
ce Bărăgan conduce în clasa
ment cu 4 victorii, Pongraț 11 
egalează în asalt direct și se 
ajunge astfel la baraj. Ultimul 
asalt este adjudecat de Pongraț 
cu 5—4, care cîștigă a X-a edi
ție a „Cupei României" la 
spadă. De altfel, toate întrece
rile finalei au fost foarte 
strînse, majoritatea asalturilor 
încheindu-se cu 5—4, demon- 
strînd echilibrul valoric al spor
tivilor.

într-o asemenea frumoasă 
competiție a trebuit să asistăm 
și la un fapt regretabil : spa
dasinul Dan Podeanu (Electro- 
putere Craiova) s-a retras ne
justificat din concurs. El tre
buia să-și apere în mod cprect 
șansele, mai ales că evolua 
pentru ultima dată sub culo
rile acestui club unde a deprins 
tainele scrimei (după 1 ianua
rie va fi transferat la Farul).

Clasament : 1. Anton Pongraț 
(C.S.U. Tg. Mureș) 4 v. d.b., 
2. Costică Bărăgan (Steaua) 
4 v. d.b., 3. loan Popa (Steaua) 
3 v., 4. Octavian Zidaru (Stea
ua) 2 v., 5. Iosif Palotaș

------------------------■.....................................................................

(LE.F.S.) 1 v., 6. Niculae Iorgu 
(Steaua) 1 v.

UN ÎNVINGĂTOR nescontat 
LA SABIE

Proba de sabie a fost ex
trem de animată, cu asalturi 
de un ridicat nivel tehnic, dar 
mai puțin tactic.

Cea mai mare surpriză a fost 
eliminarea lui Irimiciuc (puțin 
obosit și nervos). Acesta, după 
ce-1 învinge pe Frunză (10—6) 
este învins la rîndu-i de M. 
Mustață (7—11). în recalificări 
Irimiciuc se întîlnește din nou 
cu... Frunză, de această dată 
victoria aparținînd tînărului 
dinamovist (10—8) care ajunge 
în finală, în urma unei cali
ficări dificile în dauna lui Șuta 
(Politehnica Iași). Frunză este 
condus cu 6—9, dar recuperea
ză spectaculos și cîștigă cu 
10—9.

în revenire de formă Gh. 
Culcea tsteaua) care se numără 
printre finaliști, revenire punc
tată și cu o săptămînă în urmă, 
cînd s-a clasat pe primul loc 
în „Cupa municipiului Bucu
rești".

Finala a stat tot timpul sub 
semnul incertitudinii. Au con
dus pe rînd Nilca, Mustață. 
Pop. dar nici unul nu s-a putut 
detașa în învingător, ajungîn- 
du-se și la această armă la 
baraj, între Mustață și Pop, 
care acumulaseră cite 4 victorii. 
Cu acțiuni mai clare și mai 
combativ (de altfel în cursul 
întregii competiții a punctat 
decis, cu foarte puține simul
tane, chiar cînd era în avan
taj) M. Mustață cîștigă asaltul 
de baraj pentru cucerirea 
„Cupei României" la sabie cu 
5—3 în fața colegului său de 
club, I. Pop.

Clasament : 1. Marin Mustață 
(Steaua) 4 v. d.b., 2. Ion Pop 
(Steaua) 4 v. d.b., 3. Corneliu 
Marin (Steaua) 3 V., 4. Mihai 
Frunză (Dinamo) 2 v., 5. Ale
xandru Nilca (Steaua) 2 v., 6. 
Gheorghe Culcea (Steaua) 0 v.

Nicoleta ALDEA
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DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN |

(Urmare din pag. I)

revină la jucătorii de bază, a 
căror absență din teren s-a fă
cut repede resimțită, bucureș- 
tenii reducînd treptat din han
dicap. Pe parcurs, „apele" s-au 
liniștit și jucătorii ambelor for
mații nu au mai insistat : cei 
de la Farul pentru că nu le 
era periclitat succesul, cei de 
la Politehnica pentru că pier

deau la o diferență rezonabilă. | 
Referitor la studenți, trebuie 
spus că lotul actual, deși foar- g 
te tînăr, este capabil de mai I 
mult. Cu condiția, însă, ca cei I 
ce-1 alcătuiesc să înțeleagă că 
pentru a învinge trebuie să a- ■ 
runce în luptă toată vigoarea I 
lor. Ceea ce nu au făcut nici I 
sîmbătă, nici duminică. Au 
arbitrat C. Negulescu — J. An- I 
tonescu, respectiv I. Szabo — | 
C. Dîrjan.

In Divizia A, la popice

DERBYUL SERIEI SUD (F) A REVENIT
LA UN SCOR RECORD VOINȚEI BUCUREȘTI
Sîmbătă și duminică s-a dispu

tat etapa a Vl-a a turului cam
pionatului Diviziei A. Iată rezul
tatele obținute:

FEMININ
Voința București — Gloria 

București 2624 — 2501 p. d. Der- 
by-ul seriei Sud a prilejuit o 
partidă frumoasă, In care fetele 
de la Voința, cu trei junioare 
în formație, au ciștigat detașat, 
la un scor ce constituie recordul 
actualului campionat. Cele trei 
tinere jucătoare de la Voința au 
dat satisfacție deplină, ele fiind 
principalele realizatoare : Elena 
Lupoae — 448 p d (la „izolate- 
146), Elena Badea — 445 p d — 
record personal și Mariana Ni- 
chifor — 439 p d. Infrîngerea 
Gloriei este prea severă, avînd 
în vedere faptul că în formație 
Joacă trei componente ale lotu- 
ui național, care au evoluat, în 

general, bine. Ana Petrescu a 
fost, de pildă, performera reu
niunii cu 457 p d, în schimb ju
nioarele Gloriei nu pot ține în
că pasul cu experimentatele lor 
colege de echipă. (T. RABȘAN).

Petrolul Băicoi — Voința Ga
lați 2453—2409 p d. Cele mai mul
te puncte le-au obținut Aristița 
Uță (V) — 447 șl Elena Furtună 
(P) — 443. (L BRÂNZEA — co
resp.).

Voința Tg. Mureș — Voința Ti
mișoara 2464—2383 p d. Campioa
nele au ciștigat datorită faptului 
că formează o echipă mai omo
genă. Ele au avut în Minodora 
Chețan (432) cea mai precisă ju
cătoare. De la oaspete s-a re
marcat Mărcuș — 413 p d. (I. 
PAUȘ — coresp.).

Rapid București — Laromet 
București 2439—2448 p d. Meci de 
mare luptă în care formația giu-

leșteană a pierdut pe arenă pro
prie. S-au remarcat, în mod deo
sebit, Maria Popescu (R) — 436 
și Stela Andrei (L) — 421. (N.
ȘTEFAN — coresp.).

Frigul București — Metrom Bra
șov 2414—2406

Voința Constanța — Cetatea 
Giurgiu 2313—2342

Dermagant Tg. Mureș — U.T. 
Arad 2408—2362

Voința Cluj-Napoca — Voința 
Craiova 2455—2327

Hidromecanica Brașov — C.S.M. 
Reșița 2513—2390

Voința Oradea — Voința Me
diaș 2592->2339

MASCULIN
Flacăra Cîmpina — Constructo

rul Galați 5339—5395 p d. Forma
ția campioană a jucat foarte 
bine, obținînd o prețioasă victo
rie în deplasare. Aurel Chirilă 
(Constructorul) a obținut un 
rezultat excelent — 966 p d. De 
la gazde, cel mai mult a punctat 
C. Dumitru — 922. (C. VIRJOGHIE 
— coresp.).

Voința București — Petrolul 
Teleajen Ploiești 5320—4797 p d.

Fruntașa seriei Sud, neînvinsă 
pină acum, a ciștigat mult mai 
ușor decît se aștepta și la un 
scor ce ne scutește de orice co
mentarii. De la Voința s-au im
pus, în primul rînd, C. Voicu — 
953 și P. Purge — 942.

Gloria București — Hidrome
canica Brașov 5068—4891 p d. 
Nici un popicar n-a reușit să ob
țină 900 p. S-au ratat multe lo
vituri : Gloria 37, Hidromecanica 
47. Primii clasați în fiecare e- 
chipă : V. Toma — 896, Al. Că- 
tineanu — 887 de la gazde, res
pectiv I. Ghergheli — 859 și R. 
Brutaru — 833. (N. TOKACEK — 
coresp.).

Rafinorul Ploiești — Rulmentul 
Brașov 5172—5218 p d. Oaspeții, 
cu Radu Pavel în formă bună — 
902 — au ciștigat după o dispută 
apfigă. De la gazde s-a remarcat 
Manea cu 918 p d. (I. CORNEA 
— coresp.).

Electromureș Tg. Mureș — 
Corvinul Hunedoara 5332—5186

Metalul Roman — Olimpia 
București 5083—5301

Gaz metan Medias — Voința 
Cluj-Napoca 5059—5119

Aurul Baia Mare — C.F.R. Ti
mișoara 5180—5034

I.C.E.D. — C.S.U. BRAȘOV I 
2—0 :86—75 (44—36) și 93—77 ■ 
(55—34). Lipsită de aportul 
unui component al „5“-ului de I 
bază (Milea, suspendat de an- | 
trenorul P. Vasiliu pentru ati
tudine ireverențioasă), echipa ■ 
brașoveană nu a rezistat pre- I 
siunii exercitată permanent de • 
formația I.C.E.D.-ului, din rin- - 
dul căreia l-am evidențiat în I 
mod deosebit pe tînărul Mo- I 
drogan. Au arbitrat N. Iliescu- 
D. Oprea, respectiv D. Oprea I 
— P. Pasăre.

STEAUA — A.S. ARMATA - 
BUCUREȘTI 2—0 : 85—53 (44— I
24) și 96—38 (34—19). Baschet- » 
baliștii' de la Steaua, întîlnind 
o echipă foarte tînără (recent I 
promovată în Divizia A), au I 
dominat net și și-au permis să 
exerseze diferite tactici ce vor I 
fi aplicate în derby-ul cu Di- | 
namo (29 și 30 noiembrie). Au 
arbitrat D. Crăciun — P. Pa- ■ 
săre, respectiv N. Iliescu — D. E 
Crăciun (D. ST.).

„CUPA FEDERAȚIEI" |

STEAUA-LOTUL DE
2-1

Bălăci și Agiu stopați in această fază de

Loto-Pronosport informează

ani)(21

LOTUL DE TINERET ( 
SPORTUL STUDENȚE

Pregătindu-se pentru meciul 
de miercuri, de la Gyula, cu 
selecționata similară a Unga
riei, lotul nostru de tineret 
sub 23 de ani a susținut, ieri 
dimineață, pe stadionul Giu- 
lești, ultimul joc de verificare 
Adversară i-a fost Sportul stu
dențesc, care, deși lipsită de 
patru titulari, s-a dovedit un 
sparring-partner nimerit, mai 
ales după pauză, cînd linia me
diană a studenților s-a dovedit 
mai activă și mai periculoasă 
in finalizare (bară, in min. 72 ; 
ocazie în min. 
lui C. Drăgușin 
weiller 
l-au 
bune, 
mult, 
(min. 
Agiu 
(min. 
șansă, 
min. 63 cînd Bălăci, 
cursă foarte bună, a șutat în 
bară. Lotul de tineret a cîști- 
gat abia în finalul partidei, In

90). Elevii 
și L Nun- 

au dominat jocul, 
punctat cu cîteva faze 
dar au ratat foarte 
mai ales prin Crișan 

30 și 75), Bălăci (min. 35), 
(min. 41) și Răducanu 
27 și 47). sau n-au avut 

cum s-a întîmplat in
- - - • după o

min. 84 c 
lansat de 
a prins, î 
portarul 
oarecare 
putut evi 
firesc, în 
Crișan s- 
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lotul de 
de ani) 
fără ju- 

Această

Ieri dimineață, 
Steaua din Capitală, 
parti da-test dintre 
tineret (sub 21 
și echipa Steaua, 
cătorii din loturi, 
verificare a oferit antrenorului 
Gh. Staicu posibilitatea de a 
face ultimele retușuri în jocul 
selecționatei de tineret, care 
susține miercuri, la Tîrgoviște, 
întîlnirea amicală cu reprezen
tativa similară a Ungariei.

După 90 de minute de joc, 
in care inițiativa a aparținut 
mai mult formației Steaua, a- 
ceasta a obținut victoria cu sco
rul de 2—1 (1—1). în minutul 
15, Ion Ion, care s-a detașat 
de toți ceilalți jucători din. te
ren, a transformat o lovitură de 
la 11 m, acordată cu ușurință 
de arbitru, în urma unui duel

ANUNȚ
Universitatea populară București, 

In colaborare cu Centrul de cer
cetări pentru educație fizică și 
sport al C.N.E.F.S. șl Consiliul 
municipal pentru educație fizică 
și sport București, anunță ținerea 
cursului de reciclare cu tema : 
„SELECȚIA $l PREGĂTIREA DE 
PERSPECTIVA A COPIILOR $1 PRE

PUBERILOR PENTRU ACTIVITATEA 
SPORTIVA DE ÎNALTA 
MANTA".

Prelegerea, care va fi 
prof. Virgil Mazilu, va 
In sala Dalles, luni 10 
1975, orele 12,30.

Va urma film artistic.

PERFOR-

ținuta de 
avea loc 
noiernbrie

g

LA VOLEI |
în „Cupa Federației" s-au I 

înregistrat următoarele re- | 
zultate : feminin : C.S.U. Ga
lați — I.E.F.S. 3—2, „U“ |
Cluj-Napoca — Universita- I 
tea Craiova 3—1, Olimpia 
București — Penicilina Iași . 
0—3, Știința Bacău — Farul I 
Constanța 3—1 ; masculin : Vi- • 
itorul Bacău — Rapid Bucu
rești 1—3, Steaua — Politeh- ! 
nica Timișoara 3—0, Delta Tul- | 
cea — Universitatea Craiova 
3—0. (Corespondenți : N. Ma- g 
teescu, N. Costin. I. Pocol, I 
L Iancu, T. Siriopol), ■

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO 2 DIN 9 NOIEMBRIE 

1975
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI 

553.948 lei.
EXTRAGEREA I : 5 56 4 29
EXTRAGEREA a H-a: 71 27 44 25 
EXTRAGEREA a III-a: 48 72 22 9 
Plata cîștigurilor de la această 

tragere se va face astfel : în mu
nicipiul București de la 22 noiem
brie 1975 pînă la 9 ianuarie 1976 
în țară de la 26 noiembrie 1975 
pînă la 9 ianuarie 1976 Inclusiv, 
prin mandate poștale începînd de 
la 26 noiembrie Î976.
AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT. 
TAPA DIN 9 NOIEMBRIE

1. Ascoli — Cesena
2. Bologna — Fiorentina
3. Internazionale — Verona
4. Juventus
5. Napoli -
6. Perugia
7. Roma —
8. Sampdoria —
9. CFR Pașcani

10. Viet. Tecuci
11. c.s
12. Aut.
13. Met

Fond 
Plata 

concurs 
municipiul București, de la 
noiembrie 1975 pînă la 9 ianuarie 
1976, în tară de la 17 noiembrie 
1975 pînă la 9 ianuarie 1976. in
clusiv. Prin mandate poștale în
cepînd de la 17 noiembrie 1975.
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DIVIZIA B; TOȚ/ CEI TREI LIDERI ÎNVINȘI!
SERIA I ----------------------------------------- --

PRAHOVA PLOIEȘTI -
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 0-0

PLOIEȘTI, 9 (prin telefon).
Meci agreabil, deși — spun gaz
dele — Prahova este în stare 
de mai mult, dar în această 
duminică n-a avut o zi prea 
bună. I-au lipsit și cîțiva titu
lari (Tănăsescu, Moldoveanu), 
iar Răut, inexplicabil, a fost 
trimis în teren cu mîna acci
dentată. De fapt, ploieștenii au 
resimțit evoluția modestă de 
la mijlocul terenului. Au fost 
și ocazii de gol, chiar cu 
carul, dar cine să le finali
zeze ? Nistor (min. 32 și 88), 
Tudor și D. Nicolae (min. 47) 
s-au pripit, iar Sotir și Răut 
(min. 66 și, respectiv, 80) au 
trimis balonul în bară! In trei 
situații, Fugaciu a apărat ex
celent, iar în min. 55, funda
șul Diță a jucat mingea cu 
mîna în careu, însă arbitrul — 
departe de fază — nu a vă
zut și nu a acordat nimic.

Ceahlăul, o surpriză plăcută 
prin acuratețea jocului de la 
mijlocul terenului și prin con
traatacurile rapide și pericu
loase din care Mustață (min. 
20 și 62) ar fi putut înscrie.

A arbitrat A. Pop (Cluj-Na
poca).

PRAHOVA : Focșeneanu — 
— Dumitrescu, SOTIR, D. NI
COLAE, JANTOVAN — Flo- 
rea, RAUT, Rizea — Tudor, 
Nistor, Drăgoescu (min. 28 
Barbu ; min. 35 Rugiubei).

CEAHLĂUL: FUGACIU — 
Gheorghe, leneși, PETRICĂ, 
Diță — NIȚA, ALECU, Mustață 
(min. 77 Andreescu) — Rusu, 
Gherghina, Ailoaie (min. 14 
Constantin).

Constantin ALEXE
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Dan- 

n. 46

TEA

C.F.R. PAȘCANI - F.C.M. 
GALAȚI 2-0 (1-0)

PAȘCANI, 9 (prin telefon), 
încă din primele minute, cei 
care își impun jocul sînt fero
viarii. Acțiunile lor sînt mai 
clare, cu schimbări derutante 
de balon de pe o parte a te
renului pe cealaltă, astfel că 
ei reușesc deschiderea scorului 
(în min. 5), după o combina
ție de efect între Bunea, Apos
tol și I. Gheorghe, ultimul fi
ind autorul golului. în conti
nuare, dominare a gazdelor și 
cîteva ratări ale lor.

La reluare, gălățenii par ho- 
tărîți să obțină egalarea, au o 
mare ocazie de a o realiza, 
dar Morohai (min. 51) ratează 
o lovitură de la 11 m (în urma 
faultării lui Enache în suprafața 
de pedeapsă). în continuare, lo
calnicii preiau inițiativa, ratînd 
prin I. Gheorghe, Apostol și Oșlo
beanu. Scorul este pecetluit în 
min. 61, cînd Oșlobeanu a fost 
faultat clar, fără minge, în ca
reu, în timp ce faza se disputa 
la marginea terenului. Firește 
penalty, transformat de Mă
ciucă.

A arbitrat : C. Bărbulescu 
(București).

C.F.R. : BUCU — Nazarie, 
URSU, Bivolan. Barbu — MĂ
CIUCĂ, DRAGAN — Oșlobeanu, 
APOSTOL. I. GHEORGHE (min. 
85 Dumitru), Bunea (min. 57 
Cioancă).

F.C.M. : Hagioglu — Ghirca. 
MOROHAI, Burcea (min. 46 An- 
ghel), I. Nicu — Codreanu (min. 
70 Nuțescu), ENACHE — Hai
duc, Bezman, VOCHIN, Țolea.

V. IORDACHE

I AMICALE
Ik ado 
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gol, dar le-au ratat. (I. Ferne, 
coresp.).

• F. C BIHOR — C.F.R.
CLUJ-NAPOCA 3—2 (1—2).
Spectatorii orădeni au gustat 
din plin acest amical cu 5 go
luri spectaculoase și cu multe 
răsturnări de situații. Au mar
cat : Țegean (min. 4), L. Mihai 
(min. 11), Florescu (min. 37), 
Suciu (min. 57) și Daraban 
(min. 75). (Ilie Ghisa, coresp. 
jud.)-

• DINAMO (TINERET-SPE- 
RANȚE) — LOTUL NATIO
NAL DE JUNIORI 2—1 (2—1). 
Au marcat Zamfir și Frîncu 
pentru dinamoviști, respectiv 
Urziceanu. Moga, din echipa de 
juniori, a ratat un penalty, în 
prima repriză.

1. F.C.M. GALAȚI 12 » 0 3 27— 5 18
2. F.C. Brăila 12 6 5 1 23— 8 17
3. C.F.R. Pașcani 12 6 3 3 18— 9 15
4. Prahova Ploiești 12 5 5 2 14— 8 15
5. C.S.U. Galați 12 4 7 1 11— 7 15
6. F.C. Petrolul PI. 12 5 4 3 18—16 14
7. Victoria Tecuci 12 5 3 4 10—10 13
8. C.S.M. Borzești 12 5 2 5 13—12 12
9. Metalul Piopeni 12 5 1 6 16—14 11

10. C.S.M. Suceava 12 4 3 5 12—13 11
11. Gloria Buzău 12 4 3 5 10—15 11
12. Cimentul Med. 12 3 4 5 11—16 10
13. Ceahlâul P. N. 12 4 2 6 8—14 10
14. Celuloza CI. 12 3 4 5 11—17 10
15. Viitorul Vaslui 12 4 2 6 13—20 10
16. C.S. Botoșani 12 3 4 5 8—16 10
17. Unirea Focșani 12 3 1 8 8—19 7
18. S.C. Tuicea 12 1 5 6 8—20 7

ETAPA VIITOARE (16 noiembrie): 
F.C. Brăila — Prahova Ploiești, Uni
rea Focșani — C.S.M. Borzești, F.C. 
Petrolul Ploiești — C.S.U. Galati, Glo
ria Buzău — C.F.R. Pașcani, Celuloza 
Călărași — C.S.M. Suceava, F.C.M. 
Galati — S. C. Tuicea, Cimentul Med
gidia — Victoria Tecuci, Metalul Plo- 
peni — Viitorul Vaslui, Ceahlăul P. 
Neamț — C.S. Botoșani.

GOLGETERII : 10 GOLURI: Bezman 
(F.C.M. Galați) • 8 GOLURI: Tra
ian (F.C. Brăila) n 7 GOLURI: Apos
tol (C.F.R. Pașcani) « 6 GOLURI: 
Spiridon (Metalul Piopeni) 0 5 GO
LURI: Vochîn (F.C.M. Galati), I. Con
stantin (F.C. Brăila), Fonici (Unirea 
Focșani).

SERIA A II-a

AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
- ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 0-3 (0—2)

Victorie meritată a echipei 
craiovene, care a pasat mai 
mult și mai bine, speculînd cu 
promptitudine greșelile apărăto
rilor adverși. în prima repriză, 
bucureștenii au avut inițiativa, 
au obținut mai multe lovituri 
de colț, au ratat o bună situa
ție (min. 3 prin Sultănoiu), dar 
oaspeții au contraatacat peri
culos și, în min. 30, Stăncescu 
a deschis scorul. Cu două mi
nute înainte de pauză, după o 
acțiune ofensivă prelungită, E- 
lectroputere și-a mărit avanta
jul prin Calotă. Craiovenii au 
început furtunos repriza se
cundă. După ce în min. 46, 
Vintilă a respins cu greutate 
un șut al lui Calotă, în minu
tul următor, Cîrțu, din apro
piere, a marcat al treilea gol. 
în continuare, bucureștenii au 
echilibrat jocul, au avut o oca
zie de a micșora diferența (min. 
60 — Sultănoiu), dar, în gene
ral, ei au șutat imprecis la 
poarta adversă sau portarul Tu
dora a intervenit cu succes.

A arbitrat FI. Anuțescu (Pi
tești).

AUTOBUZUL : Vintilă — 
Munteanu, G. Ionescu (min. 46 
Ene), Bică, Cățoi — Moraru 
(min. 63 Zamfir), Zdrăilă, Bu- 
buruz — Stroe. Sultănoiu. Ni- 
colau.

ELECTROPUTERE: TUDORA 
(min. 84 Mîniosu) — Ungureanu, 
TANA, BÎTLAN, Cioară — Că
lin, TACOI, Cîrțu (min. 80 
Stanciu) — STĂNCESCU, CA
LOTĂ. Palea.

P. VINTILĂ

C. S. TÎRGOVIȘTE - 
PROGRESUL BUCUREȘTI 

4-1 (2-1)
TÎRGOVIȘTE, 9 (prin tele

fon). Peste 10 000 de spectatori 
au asistat la un agreabil spec
tacol fotbalistic, furnizat de cele 
două pretendente la primul loc. 
Gazdele au obținut o victorie 
clară, pe deplin meritată, a- 
vînd, în ansamblu, o superio
ritate evidentă. Din primul mi
nut, localnicii domină și, în 
min. 2, Tătaru transformă o lo
vitură de la 11 m, acordată în 
urma unui fault în careu comis 
de Ploscaru asupra lui Niță. 
După o suită de ratări — 
Neagu (min. 20, 21 și 29), Tă
taru (min. 25), Niță (min. 30) 
— în plină dominare tîrgoviș- 
teană, la o greșeală a funda-

VICTORIA TECUCI — VIITORUL VA
SLUI 2—0 (2—0). Autorii golurilor : 
Pavel (min. 12) și Tomo (min. 24). (C 
Filiță, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — F.C. PETROLUL 
PLOIEȘTI 1—1 (1—0). Au înscris : Bo
ghiu (min. 12) pentru C.S.M., Pisau 
(min. 83) pentru F. C. Petrolul. (I. 
Mîndrescu, coresp.).

C.S.U. GALAȚI — METALUL PLOPENI 
2—0 (1—0). Au marcot : Marinescu 
(min. 30) și Ene (min. 67). (T. Slrlopol, 
coresp. Județean).

C.S.M. BORZEȘTI — GLORIA BU
ZĂU 1—0 (0—0). Unicul gol a fosl 
înscris de Sandu (min. 84). (G. Grun- 
xu, coresp.).

C. S. BOTOȘANI — CIMENTUL MED 
GIDIA 2—2 (1—0). Autorii golurilor : 
Fâtu (min. 40), Dinu (min. 61) pentru 
C.S., Leu (min. 52), Manea (min. 80) 
pentru Cimentul. (Th. Ungureanu, co
resp.).

F. C. BRĂILA — UNIREA FOCȘANI 
4—0 (1—0). Autorii golurilor : I. Con
stantin (min. 45 șl 89), Troian (min 
55 șl min. 74, din 11 m). (I. Baltag, 
coresp.).

S. C. ÎULCEA - CELULOZA CALA 
RAȘI 3—1 (2—0). Au marcat: Cioba- 
nu (min. 10, 40 și 61), respectiv Gh. 
Alexandru (min. 75). (Gh. Vorovenci, 
coresp.).

Portarul Tudora a respins în corner o nouă acțiune ofensivă a bucure stenilor (Fază din meciul 
Autobuzul București-Electroputere Craiova) Foto : V. BAGEAC

șului central Florea. bucu
reștenii obțin egalarea prin 
Țevi (min. 33). Fără a demo
biliza după primirea golului, 
jucătorii echipei C. S. Tîrgo- 
viște insistă și mai mult în 
atac și, în min. 37, înscriu prin 
Tătaru : 2—1. La reluare, supe
rioritatea tîrgoviștenilor este 
tot mai clară, ei au ocazii peste 
ocazii, golurile lui Economu 
(min. 46) și Niță (min. 70), fi
ind urmarea firească a acestei 
dominări.

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mu
reș).

C. S. TÎRGOVIȘTE : STAN
— GHEORGHE, Al. Florea, 
ENE, Popescu — Tănase, E- 
conomu — Niță, TĂTARU, 
NEAGU, Kallo I (min. 67 
Kallo II).

PROGRESUL : GIRON — 
Ploscaru, BADEA, D. ȘTEFAN
— Nignea, V. Petre (min. 65 
Cosma), Dragu — I. Sandu, Du- 
mitriu II, Țevi (min. 80 Ana- 
horlis), APOSTOL.

Mișu AVANI), coresp. jud.

METALUL MIJA — VOINȚA BUCU
REȘTI 2—1 (1—0). Au morcat : Ghîor- 
cău (min. 28), Petrei (min. 79), res
pectiv lordache (min. 52). (F. Geor
gescu, coresp.).

METROM BRAȘOV — F.C.M. GIUR
GIU 3—1 (1—0). Autorii golurilor : 
Bădițoiu (min. 32, din 11 m), Stoica 
(min. 65), Furnică (min. 82), respectiv 
Vasilache (min. 60). (V. Secăreanu,
coresp.).

AUTOMATICA ALEXANDRIA — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 1—0 (1—0). Uni
cul gol a fost realizat de Grigore 
(min. 5). (M. Bizon, coresp.).

DINAMO SLATINA — CHIMIA TR.
MĂGURELE 2—0 (2—0). Au înscris : 
Țarălungă (min. 33, din 11 m) și Fră- 
țilă II (min. 43). (D. Mihail, coresp.).

METALUL BUCUREȘTI — NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 2—1 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Georgescu (min. 40), 
Nedelcu (min. 42, din 11 m), respec
tiv Drăgoi (min. 85). (M. Dogaru, co
resp.).

MINERUL MOTRU — CHIMIA RM. 
V1LCEA 0—0.

Meciul Ș.N. Oltenifa — Tractorul 
Brașov se dispută în ziua de 12 no
iembrie.

1. PROGRESUL Buc. 12 8 1 3 22— 9 17
2. C.S. Tirgoviște 12 8 1 3 23—11 17
3. Dinamo Slatina 12 7 2 3 24—11 16
4. Electroputere Cv. 12 7 1 4 20—13 15
5. Steagul roșu Bv. 12 6 3 3 16—11 15
6. Tractorul Brașov 11 4 5 2 11— 9 13
7. Ș.N. Oltenița 11 6 1 4 17—16 13
8. Automatica Alex. 12 4 5 3 8— 7 13
9. Nitramonia Fg. 12 5 2 5 11—14 12

10. F.C.M. Giurgiu 12 4 3 5 12—15 11
11. Chimia Rm. V. 12 4 3 5 17—20 11
12. Metalul Buc. 12 4 3 5 13—17 11
13. Metalul Mija 12 4 2 6 13—18 10
14. Chimia Tr. Mg. 12 3 3 6 13—20 9
15. Autobuzul Buc. 12 3 3 6 10—20 9
16. Metrom Brașov 12 4 0 8 11—15 8
17. Minerul Motru 12 2 4 6 9—15 8
18. Voința Buc. 12 2 2 8 13—22 6

ETAPA VIITOARE (16 noiembrie): 
Minerul Motru — Metalul București, 
C.S. Tirgoviște — Metrom Brașov, Pro
gresul București — Metalul Mila, Trac
torul Brașov — Chimia Tr. Măgurele, 
F.C.M. Giurgiu — Autobuzul București, 
Chimia Rm. Vîlcea — Ș.N. Oltenița, 
Voința București — Steagul roșu Bra
șov, Nitramonia Făgăraș — Dinamo

SERIA A IlI-a ----------------------------------

METALURGISTUL CUGIR
- F. C. CORVINUL 

HUNEDOARA 2-0 (1-0)
CUGIR, 9 (prin telefon). Din 

start, apărarea hunedoreană, 
sufocată pur și simplu, este ne
voită să cedeze, în min. 2, 
cînd Tîmpea deschide scorul cu 
un șut frumos din afara ca
reului. După gol, Corvinul re
simte șocul și, în cîteva mi
nute, Metalurgistul ratează 
mari ocazii de gol. După acest 
iureș, oaspeții trec mai hotărîți 
la atac, dar jocul lor este ste
reotip, lipsit de vlagă, fără 
forță de pătrundere și finali
zare. Linia mediană (Savu — 
Șchiopu), punctul forte al e- 
chipci, a evoluat șters. Pină la 
pauză, mai notăm două mari 
ocazii de gol ale gazdelor, ra
tate de Floarea (min. 20) și 
Soos (min. 23). După pauză, 
Metalurgistul stăpîneșțe, în con
tinuare, jocul, domină uneori 
categoric și își mărește avan
tajul prin Soos (min. 61) care 
a speculat o gafă a mijlocașu
lui Savu. Finalul partidei îi 
găsește pe hunedoreni mai in
cisivi dar ratările lui Șchiopu 
(min. 75 — șut în bară și min. 
85) fac ca scorul să nu se 
mai modifice.

A arbitrat C. Dinulescu 
(București).

METALURGISTUL : TRIPA
— Kilin, Drăgan, DINEA, Do- 
brai — RADULESCU, Stanciu, 
Tîmpea (min. 86 Emandi) — 
SAVA, Florea (min. 80 Meiroșu) 
SOOS.

F. C. CORVINUL : Cocu — 
Pintilie, Stan, VLAD, Năstase
— Savu, Cojocaru (min. 46 La- 
zăr) Șchiopu — BUCUR, Șu- 
renghin (min. 46 Deacu), 
Stoica.

Aurel PĂPĂDIE

MUREȘUL DEVA - GAZ 
METAN MEDIAȘ 2-1 (1-1)

DEVA, 9 (prin telefon). După 
un început bun al gazdelor, 
cu acțiuni ofensive în viteză, 
pe un front larg, cu schimbări 
derutante de locuri, oaspeții 
revin și echilibrează meciul, 
încercînd contraatacuri pericu
loase, unul concretizat de Mo
raru (min. 30) care speculează 
o greșeală a apărării gazdelor. 
Echipa din Deva se organi
zează judicios la mijlocul te
renului, face multă risipă de 
energie și, jucînd mai bine, 
egalează prin Iancu (min. 36). 
La reluare, Mureșul atacă de
bordant, desprinzîndu-se de ad
versar. Joacă foarte bine în a- 
tac, dar oaspeții se apără su- 
pranumeric. Medieșenii au și ei 
ocazii de gol (min. 52 și 55) 
cînd Grosu și Zotinca, scăpați 
singuri, ratează incredibil. în 
min. 56, Gherga, găsit cu o 
pasă în careu de Moț, șutează 

Slatina, Electroputere Craiova — Auto
matica Alexandria.

GOLGETERII : 12 GOLURI: Țevi (Pro 
greșul Buc.) • 9 GOLURI: Țarălungă 
(Dinamo Slatina) n 8 GOLURI: Fii- 
diroiu (Ș.N.O.) 0 6 GOLURI: Frățilă 
II (Dinomo Slatina), Ghiorcău (Meta
lul Mija), Tătaru (C.S. Tirgoviște), 
Prodan (Metalul Buc.), Boța (Chimia 
Rm. Vîlcea).

imparabil : 2—1. în continuare, 
gazdele domină, dar ratează o- 
cazii clare.

A arbitrat : N. Petriceanu 
(București).

MUREȘUL : BALLA — Mi- 
culescu, M. MARIAN, CO
JOCARU, Iancu — Selimesi, 
GHERGA (min. 70 Niță) — 
DUMITREASA (min. 65. Cor- 
nescu), Uilecan, MOȚ, Bocșa.

GAZ METAN : WINTH — 
Tănăsoiu, Buhariu, BORDI, Ar- 
meneanu I — Armeneanu II. 
Jiga, Tatu (min. 74 Cîmpeanu) 
— ZOTINCA, Moraru, BE
LEAUA.

Florin SANDU

VICTORIA CALAN — RAPID ARAD 
2—0 (1—0). Au înscris : Mavrușco
(min. 28) și Schmidt (min. 49). (A. 
Gunter, coresp.).

F. C. BAIA MARE — IND. SIRMEI 
C. TURZII 1—0 (0—0). Unicul gol a 
fost marcat de Condruc (min. 49). (V. 
Săsâranu, coresp.).

STICLA TURDA — MINERUL MOL
DOVA NOUA 2—0 (0—0). Autorii go
lurilor Fedeleș (min. 49) ți Neagu 
(min. 89, din 11 m). (P. Lazăr, co
resp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — C.I.L. SIGHET 
6—0 (2—0). Au marcat: Kun I (min. 
13 și 75), Dima (min. 37), Periatu 
(min. 50 și 82) și Giulvezan (min. 88). 
(C. Crețu, coresp.).

VICTORIA CĂREI — U.M. TIMIȘOA
RA 1—1 (0—0). Au înscris : Orza (min. 
74, din 11 m) pentru Victoria, Voinea 
(min. 76) pentru U.M. (E. Herman, 
coresp.).

UNIREA TOMNATIC — GLORIA BIS
TRIȚA 2—0 (2—0). Autorul golurilor : 
Tamaș (min. 4 și min. 39, din 11 m). 
(P. Iatan, coresp.).

F. C. ȘOIMII SIBIU — DACIA ORAȘ 
TIE 1—0 (0—0). A marcat: Enescu 
(min. 84). (Gh. Topirceanu, coresp.)

1. F.C. BAIA MARE 12 9 0 3 21— 9 K
2. F.C. Corvinul Hd. 12 7 3 2 21— 9 17
3. F.C. Șoimii Sibiu 12 5 7 0 18— 7 17

4. Victoria Câlan 12 6 2 4 13— 9 14
5. U.M. Timișoara 12 5 4 3 13— 9 14
6. C.F.R. Timișoara 12 7 0 5 18—15 14
7. Met. Cugir 12 6 1 5 17—18 13
8. Gloria Bistrița 12 5 2 5 15—11 12
9. Mureșul Deva 12 4 4 4 20—iu 12

10. Minerul M. Nouâ 12 6 0 6 16—17 12
11. Sticla Turda 12 5 2 5 10—11 12
12. Rapid Arad 12 5 1 6 12—21 11
13. Ind. sirmei. C. T. 12 4 2 6 14—14 10
14. Gaz metan M. 12 3 3 6 16—14 9
15. Dacia Orâștie 12 3 3 6 10—15 9
16. C.I.L. Sighet 12 3 3 6 12—23 9
17. Victoria Cărei 12 2 3 7 8—22 7
18. Unirea Tomnatic 12 2 2 8 9—23 6

ETAPA VIITOARE (16 noiembrie): 
C.I.L. Sighet — U.M. Timișoara, F.C. 
Corvinul Hunedoara — Sticla Turda, 
Gloria Bistrița — Mureșul Deva, F.C. 
Bala Mare — F.C. Șoimii Sibiu, C.F.R. 
Timișoara — Victoria Călan, Rapid 
Arad — Unirea Tomnatic, Ind. sîrmei 
C. Turzii — Victoria Cărei, Minerul 
Moldova Nouă — Metalurgistul Cugir, 
Dacia Orăștie — Gaz metan Mediaș.

GOLGETERII : 10 GOLURI : Sălăjan 
(Mureșul Deva) 0 8 GOLURI: Șuren- 
ghin (F.C. Corvinul) • 7 GOLURI: 
Voinea (U.M.T.), Tisa (Rapid Arad) 
• 6 GOLURI: Moraru (Gax metan) 
O 5 GOLURI : Georgevîci (Minerul 
M. Nouă), Șchiopu (Mureșul), Mol
dovan (F.C. Baia Mare), Floare (Me
talurgistul), Oprea (F.C. Șoimii).



Vizita delecaliei Secretariatului de Stat l 
pentru Sport și Tinerel din Portugalia I
La invitația Consiliului Na

țional pentru Educație Fizică 
și Sport, o delegație a Secre
tariatului de Stat pentru Sport 
și Tineret din Portugalia, con
dusă de Dr. Antonio Silva 
Grața, secretar de stat, a făcut 
o vizită in țara noastră, de la 
6 la 9 noiembrie a.c.

Delegația a lost primită de 
Ion Traian Ștefăneseu, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tinere
tului și a avut convorbiri cu 
conducerea C.N.E.F.S. despre 
organizarea și preocupările ac
tuale ale mișcării sportive din 
România. Delegația a vizitat 
baze sportive din București,

I
in scria secundă a campionatului dc hochei

SPORTUL STUDENȚESC A.S.E. |
A CÎȘTIGAT DERBYUL CU UNIREA
Pe patinoarul artificial „23 

August" s-a încheiat ieri tu
rul II din cadrul seriei secunde 
a campionatului de hochei. A 
fost, în general, un turneu in
teresant, viu disputat, echili
brat. Iată cîteva amănunte de 
la jocurile de duminică :

SPORTUL STUDENȚESC 
A.S.E. — UNIREA SF. GHEOR- 
GHE 9—4 (1—1, 6—3, 2—0).
Derbyul grupei a oferit un meci 
atractiv, rapid, presărat cu nu
meroase faze spectaculoase. U- 
nirea a rezistat în prima ju
mătate a jocului, apoi însă a 
cedat pasul în fața iureșului 
ofensiv al studenților care, prin 
această victorie, trec la șefia 
clasamentului seriei. Au mar
cat : V. Huțanu (4), Ciobanu (2), 
Cojocaru, Fodorea și Boldescu, 
respectiv Gyiirgy, Toke, Dcaky 
și Tanko. Au arbitrat FI. Gu- 
iiernu și C. Sgîncă.

TlRNAVA ODORIIEI — 
TRACTORUL BRAȘOV 11—2 
(3__o, 4__0, 4—2). Echipa bra-
șoveană, debutantă în compe
tiție, este — deocamdată, cel 
puțin — cea mai slabă dintre 
participantele la întrecerile ac
tualei grupe secunde a campio
natului țării. în ciuda puterii 
de luptă și a eforturilor lău
dabile pe care le-a făcut, ea

Selecționata divizionară de rugby |
(Urmare din yag. 1)

trenorii V. Irimescu și P. Cos- 
mănescu dispun de un lot de 
rugbyști capabili să facă față 
unei partide cu grad înalt de 
dificultate, dar se cere, totuși, 
ca în abordarea acesteia să se 
plece din start cu o maximă 
concentrare și decizie. Să ne 
amintim că rugbyștii noștri au 
avut în prima jumătate de oră 
o evoluție sub posibilități, ei 
nereușind să treacă decît o sin
gură dată dincolo de centrul 
terenului 1

Că pot și știu să presteze 
și un joc de calitate ne-au do
vedit-o în celelalte 50 de mi
nute, cînd înaintașii au fost mai 
prompți, blocînd nu numai pe
riculoasele acțiuni ale adversa
rilor, dar, legîndu-se mai bine, 
au transmis liniilor dinapoi ba
loane foarte utile, dintre care 
patru au fost fructificate și 
transformate în spectaculoase 
încercări.

Evidențiem jocul bun pres
tat de Munteanu (totuși, prea 
impulsiv), autorul unei încer
cări, care a fost și un adevă
rat motor al compartimentului 
înaintării, lui alăturîndu-i-se 
Țurlea, Dărăban, Postolachi și 
Dumitru. Mijlocașii, Bucos și 
Parasc’F" — s-au descurcat 
bine, cu intervenții prompte. 
Linia de treisferturi a făcut 
cîteva demonstrații de virtuo
zitate, în special prin Constan
tin, o aripă debordantă, dar și 
prin ceilalți componenți, Nica, 
Nicolescu și Motrescu. Ar fi 
fost însă de dorit din partea 
acestora o mai mare clarviziune 
în acțiuni, mai ales în trans
miterea baloanelor. Jucătorii 
noștri au avut posibilitatea să 
înscrie mai multe puncte, dar 
pripeala i-a făcut să greșească 
și astfel să rateze ocazii bune 
de atac.

De partea' cealaltă rugbyștii 
de la Waitemata s-au dovedit 
foarte buni cunoscători ai a- 
cestui loc, fiind posesori ai unor 

Ploiești și Brașov. Duminică, 9 I 
noiembrie 1975, a fost semnat • 
Planul de schimburi de dele- 
gații sportive pe anul 1976 din- I 
tre C.N.E.F.S. și Secretariatul | 
de Stat pentru Sport și Tine
ret din Portugalia.

Din partea C.N.E.F.S., Planul | 
a fost semnat de general li. 
Marin Dragnea, președinte, iar 1 
din partea portugheză, de Dr. I 
Antonio Silva Grața, secretar 
de stat pentru sport și tineret. ■

Vizita delegației portugheze, 1 
discuțiile care au avut loc cu 
acest prilej, s-au desfășurat în- • 
tr-o atmosferă de caldă priete- I 
nie și înțelegere reciprocă.

n-a putut rezista experienței 
mai mari a formației din O- 
dorhei.

Punctele au fost înscrise de : 
I. Vass, Csiszer și Peter — 
cite 3, Ballo, Gail, Tarcsi, F. 
Vass și Szekely pentru Tîrna- 
va, Antal și Balint pentru Trac
torul. Au condus. G. Tasnadi și 
C. Antal.

LICEUL NR. 1 M. CIUC — 
AGRONOMIA CLUJ-NAPOCA 
7__4 (3__3, 2—0, 2—1). Agrono
mia a evoluat tot meciul nu
mai cu două linii, fapt pe care 
l-a resimțit, din plin, în a doua 
jumătate a întîlnirii. Pe de 
altă parte, trebuie consemnat 
faptul că formația elevilor din 
Miercurea Ciuc a depășit e- 
clipsa de formă arătată la în
ceputul campionatului, acționînd 
tot mai bine de la un meci la 
altul.

Au marcat : Daniel — 3,
Prakab — 2, B. Erbs și Nagy 
pentru Liceul nr. 1, Deneș, 
Laszlo, Otvbs și Tamas pentru 
Agronomia. Arbitri : O. Barbu 
și C. Ștcfănescu.

în clasament : 1. Sportul stu
dențesc A.S.E. 17 p ; 2. Unirea 
15 p ; 3. Tîrnava 12 p ; 4. Agro
nomia 10 p ; 5. Lie. nr. 1 5 p ;
6. Tractorul 1 p.

V. CHIO3E
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calități fizice și tehnice remar- a 
cabile, cu o excelentă viteză de I 
reacție. (Este util de precizat ■ 
că pină la evoluțiile din fața . 
spectatorilor din Constanța și I 
București, • sportivii neo-zeelan- I 
dezi au mai susținut 25 de în- 
tilniri, în Anglia, Irlanda. Iu- I 
goslavia, în toate ei terminînd I 
învingători. Așadar, o notă bună 
pentru rugbyștii români, care a 
au reușit să le rupă firul vic- I 
toriilor. în meciul de ieri, ac- • 
cidentarea (min. 35) a coordo
natorului de joc, mijlocașul la I 
grămadă J. Hart, a frînt echi- | 
librul dintre compartimente și, 
pe fondul unui joc din ce în | 
ce mai bun al echipei române, I 
Waitemata a trebuit să se re- 1 
cunoască învinsă. .

Cu această partidă, evoluția I 
jucătorilor noștri în actualul se- I 
zon competițional internațional 
în fața propriului public se în- I 
cheie, ei urmînd să demonstreze | 
potențele de care dispun în 
fața XV-lui „cocoșului galic", | 
în cea mai importantă confrun- I 
tare a campionatului european. •

BOX a Campionul mondial si 
olimpic la categoria grea. Teo- 
iilo Stevenson, se va afla In 
fruntea echipei Cubei care va 
participa între 26 noiembrie si 2 
decembrie la turneul preolimpic 
de la Montreal. Din lot face 
parte si valorosul mijlociu Ale
jandro Montoya.

baschet a In Cupa cupelor 
(masculin) : ABC Viena — O- 
lympic Fribourg (Elveția) 86—6.3 
si Federale Lugano — Besiktas 
Istanbul 103—61 ; învingătoarele 
s-au calificat.

CICLISM a Italianul Frances
co Moser a anunțat oficial că 
anul viitor. în cursul lunii octom
brie. va face o tentativă de do- 
borîre a recordului mondial al 
orei deținut de belgianul Eddy 
Merckx cu 49,431 km. înaintea 
plecării la Ciudad de Mexico, 
Moser se va pregăti pe pistele 
velodromurilor din Roma si Mi
lano.

HANDBAL a în meci de cali
ficare olimpică. la Ljubljana : 
Iugoslavia — Luxemburg 54—13 
(27—5) a Turneu feminin la 
Snejberg (Danem ) : Iugoslavia

S-AU FIXAT GRUPELE
TURNEULul OLIMPIC
FEMININ DE VOLEI
MUNCHEN (Agerprcs). — în 

cadrul unei ședințe a Federa
ției internaționale . de volei, 
care a avut loc la Heidelberg, 
au fost stabilite cele două 
grupe ale turneului olimpic fe
minin de la Montreal. Iată com
ponența acestor grupe : A : Ja
ponia, Canada. Ungaria și o 
echipă din America de Sud ; 
B : U.R.S.S.. Coreea de Sud, 
Cuba și echipa care va ciștiga 
turneul de calificare programat 
intre 16 și 24 ianuarie la Hei
delberg, cu participarea repre
zentativelor R. F. Germania,
S.U.A., Bulgariei, Italiei, Indo
neziei, Iugoslaviei, R. D. Ger
mane, Poloniei. Braziliei, O- 
landei și Elveției.

TURNEE ZONALE DE ȘAH
In turneul zonal de șah de la 

Vrața (Bulgaria), după 12 runde 
și disputarea partidelor întrerup
te, în clasament conduc Ermen- 
kov (Bulgaria), Matanovici (Iu
goslavia) și Sax (Ungaria) cu 
cite 7*/2 P, urmați de Florin 
Gheorghiu (România), Matulovici 
(Iugoslavia) — 6’/2 p (1), Sigur- 
jonsson (Islanda) — 6 p (2),
Vogt (R.D.G.) — 6 p (1), Radu
lov (Bulgaria), Ree (Olanda), 
Dueball (R.F.G.), Wirthenson (El
veția) — 6 p., Bednarski (Polo
nia) — 5 p (1) etc. Rezultate din 
partidele întrerupte : Strobel — 
Gheorghiu remiză ; Gheorghiu — 
Vogt remiză ; Sax — Bednarski 
1—0 ; Wirthenson — Czerniak 
0—1 ; Letzelter — Bednarski 1—0. 
Florin Gheorghiu mai are de 
continuat o partidă întreruptă cu 
Bednarski.

In turneul zonal d6 la Pola 
(Iugoslavia), după 12 runde și 
disputarea partidelor întrerupte, 
în clasament conduc Hazai și 
Csom (Ungaria) cu cîte 7 p. ur
mați de Andersson (Suedia), Pîdev-

TURNEUL DE BASCHET
FEMININ DE LA PRAGA

în capitala Cehoslovaciei s-a 
încheiat cea de-a 17-a ediție a 
turneului internațional de bas
chet feminin „Marele premiu al 
orașului Fraga". In ultimele 
două zile de întreceri, selec
ționata feminină a orașului 
București a cedat cu 67—99 
(34—48) în fața primei repre
zentative a orașului Fraga . șl 
cu 76—78 (după prelungiri) în 
partida cu echipa Varșoviei. 
Alte rezultate : Moscova — 
Praga A 65—50 (31—24) ; Praga 
B — Budapesta 80—56 (38—33) ; 
Varșovia — Budapesta 54—44 
(21—24).

Turneul a fost cîștigaț de 
selecționata orașului Moscova. 
Au urmat Varșovia, Praga A, 
București, Praga B și Buda
pesta.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
10—16 TENIS Turnee la Londra, Hong Konq și Buenos Aires.
12 FOTBAL In preliminariile olimpice: Olanda — Franța ;

în C.E.: Portuqalia — Cehoslovacia (qr. 1), la
Lisabona ; U.R.S.S. — Elveția (gr. 6), la Kiev.

12—16 HANDBAL Cupa Sileziei (f), la Chorzow.
13—17 LUPTE Turneu preolimpic de „qreco-romane", la Montreal.
14 HANDBAL Polonia — România B (m), la Poznan.
14—16 TENIS DE 

MASA Campionatele internaționale ale Unqariei.
NATATIE Concurs internațional de înot, la Berlin.

15 FOTBAL Franța — Belgia (gr. 7), la Paris.
15—19 PENTATLON 

MODERN C M. la Ciudad de Mexico.
16 HANDBAL Polonia — România B (m), la Poznan.

— Cehoslovacia 16—15 (8—6) si
Danemarca — R. F. Germania 
11—8 (6—3) a In meci feminin,
la Lorrach : R.F.G. (B) — El
veția 13—9 (3—5) a La Ber-
gisch. VfL Gummersbach — 
Spartakus Budapesta 21—26 (11—
11).

HOCHEI a Selecționata URSS 
va susține în zilele de 11 si 13 
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noiembrie două meciuri amicale 
la Praga în compania echipei 
Cehoslovaciei. In vederea aces
tor partide Federația sovietică a 
selecționat un lot în frunte cu 
internaționalii Mihailov. Gusev, 
Kuznețov, Harlamov. Iakușev și 
Vikulov, a In campionatul ceho
slovac: VSZK Kosice — Slovan 
Bratislava (lidera clasamentului) 
1—3. Dukla Jihlava — Motor 
Ceske Budejovice 6—1, Ingstav 
Brno — Tesla Pardubice 2—4,

PANATTA
ÎN TURNEUL DE

Turneul internațional de tenis 
de la Stockholm s-a încheiat cu 
surprinzătoarea victorie a ita
lianului Adriano Panalta asupra 
americanului Jimmy Connors 
cu 4—6, 6—3, 7—5. în semifi
nale, într-un meci mai ușor, 
Panatta l-a întrecut pe Onny 
Parun cu 6—3, 6—3, în timp ce 
Connors l-a eliminat mai greu 
pe Bjorn Borg cu 6—2, 7—6. 
Forma bună a lui Panatta s-a 
vădit încă din sferturile de fi
nală. cind l-a învins pe Arthur 
Ashe cu 6—3, 6—2. în aceeași 
fază : Borg-IIie Năstase 6—4,
6— 4 ; Parun-Tanner 3—6, 7—6,
7— 6 ; Connors-Mitton 6—3, 6—1. 
în sferturile de finală ale pro
bei de dublu : Borg, Bengtsson- 
Ashe, Okkcr 7—6. 6—3 ; Passa- 
rell, Tanner-Năstase. Connors 
7—6, 6—1.

ski (Bulgaria) și Knaak (R.D.G.) cu 
61/, p. fiecare. Aurel Urzică are 
41/, p. Rezultate din partidele în
trerupte : Urzică — Knaak 0—1 ; 
Augustin — Bukici 1—0 ; Bellon — 
Szmidt remiză ; Csom — Urzică 
1—0.

In turenul zonal de la Reykja
vik, înaintea ultimei runde, pe 
primul loc al clasamentului se 
află Ribly și Lieberson cu cîte 
101/, p, urmați de Parma 9'/, p, 
Olafsson 9 p (1).

La Fortaleza (Brazilia) se des
fășoară turneul zonal sud-ameri- 
can. După 14 runde, în fruntea 
clasamentului se află Râul San- 
guinetti (Argentina) cu 11 p.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ITALIA (etapa a 5-a). Nici 

o surpriză in etapa de ieri. La 
Napoli, cei 80 000 de spectatori 
au trecut prin emoții, deoarece 
la pauză Cagliari conducea cu 
1—0, prin golul marcat de Riva 
din lovitură liberă. Apoi, gaz
dele au jucat excelent, mareînd 
de trei ori prin Massa și Sa- 
voldi (2). Scor : 3—1 pentru
Napoli. Inter a cîștigat fără 
drept de apel în fața Veronei : 
3—0 (Boninsegna, Mazzola și 
Bertini), în timp ce echipa 
campioană Juventus a dispus 
cu 2—0 de Lazio (prin punctele 
marcate de Damiani). Bologna 
a fost condusă pe teren pro
priu de Fiorentina prin golul 
lui Spegiorin, dar gazdele au 
egalat prin Clerici (1—1). Ce
lelalte rezultate : Roma — Mi
lan 0—0, Sampdoria — Torino 
0—0. Ascoli — Cesena 0—0, 
Perugia — Como 2—0 (Vanni
ng Scarpa). în clasament con
duc Juventus și Napolj cu cîte 
9 p, urmate de Milan cu 7 p, 
Torino și Inter cu cîte 6 p. 
în clasamentul golgeterilor 
conduc Pulici (Torino) și Sa- 
voldi (Napoli) cu cite 5 goluri.

R. D. GERMANA (etapa * 
10-a) : F. C. Vorwărts Frank-

Skoda PLsen — SONP Kladno 
3—8, KHZ Litvinov — Sparta 
Praga 3—2.

RUGBY a Echipa FILI din 
Moscova a cîștigat pentru a 
5-a oară titlul de campioană, to- 
talizlnd 29 p. Pe locurile ur
mătoare: Kiiga Kiev — 25 d și 
Lokomotiv Moscova — 23 p în 
sezonul viitor, rugbyștii sovie

tici îsi vor face debutul în gru
pa B a Campionatului euro
pean „Cupa F.I.R.A.**.

ȘAH a Campioana mondială 
Nona Gaprindașvili conduce cu 
572—l‘/j puncte, după 7 partide, 
în meciul pentru titlu, pe care-1 
susține, la Pitunde, cu salan- 
gera sa Nana Aleksandria. Nona 
a cîștigat partida a 7-a în 58 de 
mutări, a în turneul feminin de 
la Halle (RDG), după 2 runde, 
conduce Gesine Cămin cu 1V2 P»

VICTORIOS
LA STOCKHOLM
• în turneul de la Tokio, in 

semifinale : Ramirez-Rosewall 
6—1, 1—6, 6—3 ; Orantes-Roche
6— 1, 6—4. iar in finală : Rami- 
rez-Orantes 6—2. 5—7. 6—3.
• în turneul feminin de ia 

Paris, două favorite învinse in 
sferturile de finală : Sue Bar
ker-Evonne Goolagong 6—2,
7— 5 ; Glynies Coles-Rosemarie 
Casals 6—7. 7—5, 6—3. în semi
finale : Barker-Coles 6—2. 6—2 ; 
Virginia Wade-Betty Stove 6—4, 
3—6, 7—5.

• în Cupa Davis (zona ameri
cană), la Ciudad de Mexico : 
Mexic — Jamaica 2—0.

0 „CARTĂ
A ETICII SPORTIVE'-

LAUSANNE (Agerprcs). —■ 
Comisia internațională pentru 
„fair play", întrunită la Lau
sanne, a redactat o Cartă a 
eticii sportive, care va fi pre
zentată la 15 noiembrie Con
siliului Internațional pentru E- 
ducație Fizică și Sport (CIEPS) 
de pe lingă UNESCO. Președin
tele comisiei, Jean Borotra, a 
declarat că în „Carta fair-play- 
ului“ se insistă asupra respectă
rii regulilor de întrecere în 
toate sporturile, asupra co
rectitudinii participanților. asu
pra acceptării cu modestie a 
victoriei. în Cartă se arată ne
cesitatea combaterii manifestă
rilor de vedetism și a violenței 
pe terenurile de sport.

furt pe Oder—Erfurt 1—7 (!), 
F. C. Magdeburg — Wismut 
Aue 6—0 (!), Chemie Leipzig
— F. C. Karl Marx Stadt 1—3, 
Dynamo Berlin — Stahl Riesa
1— 1, Sachsenring Zwickau — 
Lokomotive Leipzig 0—1, Dy
namo Dresda — Chemie Halle
2— 4 (!), Energie Cottbus — 
Jena 0—1. în clasament : Dy
namo Dresda 16 p, Lokomo
tive Leipzig 16 p, F. C. Mag
deburg 14 p. etc.

ANGLIA (etapa a 16-a) : Ar
senal — Derby County 0—1 ; 
Wolverhampton — Ipswich 
1—0 ; Aston Villa — Sheffield 
5—1 ; Liverpool — Manchester 
United 3—1 ; West Ham Uni
ted — Coventry 1—1 ; Stoke — 
Everton 3—2 ; Manchester City
— Birmingham 2—0 ; Q.p. Ran
gers — Tottenham 0—0. în 
clasament conduce West Ham 
United cu 22 p. din 15 partide, 
urmată de Derby — 22 p. din 
16 meciuri.

R. F. GERMANIA (etapa a 
13-a). Bayern Miinchen — 
Essen 5—1 ; Bayern Urdingen
— Monchengladbach 1—1 ; Du
sseldorf — Offenbach 0—0 ; 
Braunschweig — Hamburg 
1—o ; Schalke — Koln 3—1 ; 
Eintracht Frankfurt pe Main
— Bochum 6—0. După 13 e- 
tape, în clasament conduc Bo- 
rusia Monchengladbach și Ein
tracht Braunschweig cu cite 
18 p., urmate de Bayern Mun- 
chen cu 17 p.

★
CEHOSLOVACIA. A fost al

cătuit lotul echipei Cehoslova
ciei care va întîlni miercuri 
12 noiembrie, la Porto, selec
ționata Portugaliei în prelimi
nariile campionatului european. 
Din lot fac parte, printre alții, 
cunoscuții internaționali Viktor, 
Pivarnik, Dobias, Pollak. Mas- 
ny, Vesely, Capkovic și Nehoda.

urmată de Michel — 1 p (1).
Emilia Cilis (România) ocupa lo
cul 3 cu 1 punct, realizat in 
partida cu maestra Sinka din Un
garia. In prima rundt'i. Chis a 
pierdut la lidera clasamentului.

TENIS DE MASĂ a Meri a- 
mical masculin, la Bonn: K F. 
Germania — Suedia 0—5 a în
tre 20 și 22 noiembrie se vor 
desfășura la Ljubliana campio
natele internaționale ale iugo
slaviei la care participă spor
tivi si sportive din R. P. Chine
ză. România. Iugoslavia. Ceho
slovacia. Suedia. Ungaria. An
glia. Franța, R. F. Germania si 
alte tari. Pe lista jucătorilor fi
gurează cunoscuții campioni LI 
Pong (R. P. Chineză). Bengtsson 
(Suedia), Stipancici (Iugoslavia). 
Secretin (Franța) si alții

VOLEI a Turneu masculin, 
la Ancona: Lubian — Legia 
Varșovia 3—2 (—4, —9, 12, 12, 7).

YACHTING A După prima e- 
tapă. Londra — Sydney, in 
cursa de yacht în jurul lumii, 
pe primele locuri ale clasamen
tului se află ambarcațiunile 
,,Great Britain44 si „Kriter 11“
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