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I,a Palatul Republicii au con
tinuat. simbătă dimineață, con
vorbirile .oficiale între tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Re
publicii Social ste România, și 
tovarășul Le Duan, prim-secre
tar al Comitetului Central 
al Partidului Celor ce Muncesc 
dii) Vietnam

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Le Duan au reluat schim
bul de vederi consacrat dezvol
tării relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre 
cele două țări și partide. Des
fășurate în aceeași atmosferă 
cordială, tovărășească, de înțe
legere și respect reciproc, con
vorbirile au relevat hotârîrea 
comună de a amplifica și ridi
ca pe o treaptă superioară con
lucrarea româno-vietnameză. în 
toate domeniile de activitate, 
în folosul accelerării construc
ției socialiste în cele două țări, 
în interesul 
socialismului

cauzei generale a 
și păcii în lume..

★
amiază, tovarășulSimbătă .la

Le Duan, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
a plecat intr-o călătorie pe 
Valea Prahovei. în drum spre 
Sinaia, înaltul oaspete, împreună 
cu membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.D. Viet
nam, a vizitat municipiul Plo
iești și două din marile între
prinderi ale orașului * * 
prinderea de utilaj 
„1 Mai" si Combinatul 
mic de lâ Brazi.

Primul secretar al 
tului Central al Partidului Ce
lor ce Muncesc din Vietnam a 
fost însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guver-

: Intrc- 
petrolier 

pctroehi-

Comite-

l

I 

nul ui. Paul Niculescu, membru > 
al Comitetului Politic Executiv. I 
viceprim-ministru al guvernu- I 
lui, ministrul educației și invă- 
țămintului. Ion Catrinescu, șef I 
de secție la C.C. al P.C.R., de | 
Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi, de alte 
persoane oficiale.

In cursul după-amiezii, oas
peții au ajuns la Sinaia, pentru 
o scurtă odihnă in 1 
stațiune montană dc la poale
le Bucegilor.

I
a, pentru ■ 
frumoasa I 
la poale- •

Duminică, tovarășul Le Duan, I 
prim-secretar al Comitetului I 
Central al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, 
cu membrii delegației 
tid și guvernamentale a R. D. 
Vietnam, au fost oaspeții ora
șului Sinaia, unde au vizitat 
unele obiective de interes isto
ric, artistic și turistic.

Vizita a început la Muzeul 
Peleș și a continuat la muzeul 
de ceramică.

Oaspeții vietnamezi au urcat, 
apoi, la cota 1 400 pentru a ad
mira panorama orașului Sinaia 
— unul din importantele centre 
ale turismului montan din țara 
noastră. Aici ei au fost infor
mați despre dezvoltarea turis
mului din România, despre e- 
forturile făcute de stat pentru 
crearea unei baze moderne de 
practicare a turismului.

Vizita prin Sinaia s-a înche
iat la hotelul Montana, una 
dintre cele mai moderne con
strucții hoteliere din oraș, care 
asigură, prin funcționalitatea sa 
multiplă condiții excelente de 
cazare și odihnă pentru turiști. 

Pe parcursul întregii vizite, 
solii poporului vietnamez au 
fost salutați cu deosebită stimă, 
simpatie și căldură de locuito
rii orașului, de numeroși oa
meni ai muncii afiați aici la 
odihnă.

i, împreună I 
ei de par- |

leri, in C. E. la fotbal: ROMÂNIA SPANIA 2-2

N-A MAI RĂMAS TIMP
echipa noastră

RECIT PENTRU EGALARE
• în a doua parte a meciului, 
tardivă a ercrslor de inceput n-a mai permis < 

adus <echipei Spaniei cistigarea grupei

a fost superioară adversarilor,
obținerea victoriei ® Rezultatul de egalitate 

calificarea

insă înlăturarea

I
Iordănescu șutează din margi
nea careului și, peste citeva 
momente, balonul va intra în 
poartă : 2—2 Foto : D. NEAGU

JIMMY CONNORS Șl ILIE NASTASE
AU SOSIT IN CAPITALA

• Primele declarații înaintea galei de tenis, de mîine
undă de soare, luminînd 
netedă a aeroportului Oto- 
a salutat, parcă, sosirea

O
pista
peni, . .
avionului care aducea la Bucu
rești pe Ilie Năstase și Jimmy 
Connors, în primele ore

Lucia șl Maria Romanov, cu 
tradiționalul i „Bine ați venit 1* 

Iată-ne reuniți, apoi, la pu
ține clipe după aterizare, pen
tru prima discuție cu cei pe 
care-i vom urmări marți (n.r.

dată, sud-americanul Pancho 
Segura. Același care — astăzi 
antrenor — a avut o contribu
ție de seamă în formarea lui 
Connors.

Evident, 
se oprește 
mentele la 
zonul nostru e ca și încheiat — 
ne spune Ilie. Eu mai joc Mas- 
ters-ul, Ia Stockholm, la sfîr- 
șitul lunii. Jimmy se întoarce 
însă în 
Suediei, 
iembrie, 
Premiu 
ultimul 
pionul nostru figurează printre 
cei sigur calificați, fiind al 
5-lea în clasamentul circuitului 
mondial. Dar — așa cum am 
mai anunțat — va absenta 
Connors. Campionul american 
ne-a declarat : „Bucureștiul
este ultima mea escală în Eu
ropa. Șî sînt fericit că apar,

convorbirea noastră 
mai mult pe eveni- 

zi din tenis. „Se-

America". în capitala 
începind de la 30 no- 
„primii 8“ ai Marelui 
FILT își vor disputa 

trofeu al anului. Cam-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

întilnirea-derby de la Bucu
rești a grupei a IV-a a cam
pionatului european de fotbal, 
dintre reprezentativele Româ
niei și Spaniei, care avea să 
clarifice clasamentul și să de
cidă echipa calificată, 
cheiat 
te de 
chipa 
grupei 
sferturile de finală ale compe
tiției continentale.

Aproape 50 000 de spectatori 
și sute de mii de telespectatori 
au asistat, în a doua parte a 
meciului, la o cursă de urmă
rire palpitantă făcută de fotba
liștii noștri pentru a egala sco
rul de 0—2, cu care oaspeții au 
luat conducerea în primele 57 
de minute ale partidei. A fost 
supărătoare, pentru toți aceia 
care au privit, ușurința cu 
care echipa noastră a primit 
acele două goluri din min. 29 
și 57, precum și exasperan
ta neputință a jocului in atae, 
in special pină la pauză, de a 
pune în pericol poarta lui Mi
guel Angel și de a înscrie go
luri. Abia spre ultima treime a 
intilnirîi reprezentativa Româ
niei a jucat așa cum ar fi tre
buit s-o facă de la începutul 
partidei și a reușit să reducă 
scorul (1—2 în min. 72) și apoi 
să egaleze 2—2 (in min. 80), fă
ră să mai aibă în ultimele 10 
minute forța necesară pentru a 
ciștiga un joc care a debutat 
sub auspiciile cele mai nefavo
rabile pentru dorința unanimă 
a tuturor de a aplauda o vic
torie a fotbaliștilor noștri.

Este adevărat că reprezen
tativa Spaniei are o valoare 
fotbalistică de prim ordin, dar 
cu atît mai mult este nesatisfă-

s-a în- 
cu rezultatul de egalita- 
2—2 (0—1) prin care e- 
oaspe a ciștigat șefia 
și dreptul de a juca in

călor faptul că selecționata 
noastră nu a jucat și in pri
ma parte a meciului așa cum 
a făcut-o după pauză, cind a 
arătat clar că ar fi fost in mă
sură să învingă și să aspire, 
pe mai departe, la calificare.

Din păcate pentru străduința 
multor jucători din echipa 
noastră națională, meciul cu 
Spania a fost abordat cu o 
tactică greșită, atacuri cu cen
trări inalte, cu joc pe sus, în 
ideea că centrul înaintaș San
du Mircea și mijlocașul ofen
siv Dudu Georgescu vor putea 
depăși apărarea spaniolă Ia 
mingile inalte. In acest scop a 
fost menținut in echipă un ju
cător fără formă, slab în jocu
rile de pregătire, ca Sanda 
Mircea și, astfel, a fost făcut 
un dublu deserviciu, atît echi
pei naționale, cit și atacantului 
Sportului studențesc. Deci, cum 
era de așteptat, socoteala an
trenorilor echipei naționale a 
ieșit pe dos, spaniolii, mai atle
tici și cu mai bună detentă, 
cîștigînd aproape toate duelu
rile aeriene în care, pe lingă 
Dudu Georgescu, s-a avîntat șl 
Sătmăreanu II. Din aceste asal
turi aeriene au rezultat... unele 
contraatacuri adverse soldate 
cu goluri, apărarea noastră ră- 
minind descoperită, în special 
pe partea lui Anghelini.

Deși în anticipările meciului 
de ieri s-a insistat mult asu
pra necesității jocului pe jos și 
a înlocuirii, în acest scop, a 
formulei de echipă preconizată, ( 
prin renunțarea la Sandu Mir
cea și introducerea lui Iordă-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatul republican de ciclocros

Cei (' • . ' _ ■ _ ■ ’ ‘
citeva ore după sosire, acasă, la 
ale după-amiezii. Nerăbdării 
noastre, a tuturor celor care 
veniseră în întâmpinarea mult 
așteptaților oaspeți, avea să-i 
ia locul în sfîrșit bucuria reve
derii. Și iată-i coborînd din a- 
vion, încărcați cu nelipsitele 
vrafuri de rachete, zîmbindu-ne 
prietenoși. Celor doi campioni 
ai tenisului mondial le sînt pre
gătite flori proaspete, pe care 
le primesc din mîinile a două 
viitoare campioane, surorile

doi protagoniști ai galei tenisului, de miine după-amiâză, la 
’ —’ ’ " ’ ' ' Ilie. Foto : N. DRAGOȘ

miine) In meciul de la Palatul 
sporturilor și culturii. Nu in
terviu, nici conferință de pre
să, ci un simplu schimb amical 
de păreri. în paranteză fie 
spus, ne aflam șl în fața unei 
mici surprize. Nu avem un sin
gur invitat, ci doi, fiindcă 
Jimmy Connors sosește însoțit 
de încă un jucător de valoare. 
Este Spencer Segura, purtăto
rul unul nume glorios în tenis, 
fiul celebrului campion de altă-

VASILE SELEJAN (Dinamo) A CUCERIT TITLUL
BRAȘOV, 16 (prin telefon). 

Duminică dimineața, în Poiana 
Brașov, pe o vreme geroasă, 
dar însorită, pe un traseu 
demn de o mare competiție și 
într-o organizare de nota 10 au 
avut loc ultimele întreceri ci
cliste ale sezonului, în cadrul 
cărora au fost desemnați cam
pionii naționali de ciclocros pe 
anul 1975. în asemenea condi
ții favorabile, cicliștii, peste 100 
la număr, reprezentanți a 12 
centre sportive și 17 secții de

ciclism din țară, au oferit pu
blicului venit să-i asiste între
ceri de un mare dinamism, cu 
numeroase și spectaculoase in
versări de situații. Așa, de 
pildă, în proba seniorilor, fa
voritul nr. 1 al campionatului, 
Gh. Negoescu, cu un start slab, 
a reușit totuși să recupereze 
din terenul pierdut și să de
pășească cinci dintre concuren- 
ții pe care îi avea în fată. Dar 
numai atît, clasîndu-se pe lo
cul X

Pentru locurile 1 și 2 am 
asistat la un duel de toată fru
musețea, soldat cu victoria fi
nală a lui Vasile Selcjan in 
fața lui Nicolae Andronache. 
Acesta din urmă a condus în
trecerea 20 din cei 21 km ai 
cursei.

în celelalte două probe vic
toria a revenit alergătorilor din

Gh. ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. 2-3)



In baschet,

MULTE
campionatele de

ÎNTÎLNIRI ATRACTIVE
FINALELE CAMPIONATELOR

deCampionatele republicane 
"baschet au continuat, simbăiă 
și duminică, prin desfășurarea 
meciurilor duble ale etapelor a 
IV-a (turul al II-Iea) la fete 
și a V-a (turul I) la băieți. Iată 
rezultatele și unele amănunte :

FEMININ, GRUPA 1—6
POLITEHNICA BUCUREȘTI 

— OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0 : 
74—66 (45—20) și 77—69 (36—33). 
Reintrarea Suzanei Pîrșu (după 
o absență îndelungată) a pro
dus — sîmbătă — un puternic 
reviriment echipei Politehnica 
și, drept urmare, prima repriză 
a fost net dominată de fostele 
campioane ale țării. în urmă
toarele 20 de minute, a fost 
rindul 
să se 
foarte 
ții și 
Uzeze 
cuperare a handicapului, dove
dit, însă, prea mare. A doua 
zi, întrecerea a fost mai echi
librată, deși formația Politeh
nicii a avut avantaj permanent, 
dar nu la diferențe mari. Ne-a 
bucurat faptul că antrenorul 
Gr. Costescu a început partida 
cu junioara Camelia Filip (18 
ani, provenită de la Școala 
sportivă nr. 2 — antrenor C. Di- 
nescu), pe care a utilizat-o și 
in final, clnd soarta meciului 
*u era decisă. Și, trebuie să 
■punem, tînăra junioară a con
firmat încrederea antrenorului, 
aa avind o evoluție cu totul 
promițătoare. Au arbitrat 
Chiraleu — A. Atanasescu 
foarte bine, N. Iliescu — 
Ghiurcan — bine (D. ST.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — RAPID 0—2 : 69—70 
(31—37) și 67—69 (28—31). Am
bele întîlniri au avut un nivel 
tehnic slab, dar au fost atrac
tive datorită evoluției scorului. 
(Mircea RADU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.E.F.S. 0—2 : 66—89
(29—39) și 76—85 (41—41). Vic
torii categorice ale campioane
lor României. Cele mai multe 
Sunete : Goian (26 sîmbătă, 36 

uminică), Salcu (10 + 13) și 
Vilanny (9 + 13) pentru gazde, 
respectiv L. Rădulescu (16 + 23) 
și Simionescu (16 + 15). (C.
CREȚU, coresp.).

GRUPA 7—12
PROGRESUL BUCUREȘTI — 

CRIȘUL ORADEA 0—2 : 53—73 
(31—44) și 52—59 (25—30). Suc
cesul dublu al oaspetelor s-a 
datorat, în cea mai mare mă
sură, excelentei comportări a 
jucătoarei Viorica Boca, autoare

tinerelor de la Olimpia 
impună (printr-o apărare 
agresivă, multe intercep- 
contraatacuri) și să rea- 
o adevărată cursă de re-

G.

G.

par-a 52 de puncte în ambele 
tide. Au arbitrat bine S. Grecu
— V. Pruncu și S. Grecu — M. 
Dimancea (RD. T.).

VOINȚA BUCUREȘTI — 
C.S.U. TG. MUREȘ 2—0 : 75—45 
(35—16) și 62—38 (33—16). Dife
rențele se explică prin forma 
remarcabilă a bucureștencelor, 
dar și prin evoluția submediocră 
a mureșencelor, cărora le poate 
fi reproșată mai ales insufi
cienta combativitate.

SANATATEA ploiești —
C. S.U. GALAȚI 1—1 : 57—71
(29—48) și 64—59 (30—39). în 
ambele meciuri, ploieștencele au 
jucat slab în primele reprize. 
(A. CORNEA — coresp.).

MASCULIN
I.E.F.S. — POLITEHNICA 

BUCUREȘTI 2—0 : 83—73 (46— 
39) și 85—79 (46—37). întîlnirile 
au fost plăcute, în special cea 
de duminică, în care am con
semnat și o interesantă evolu
ție a scorului. Politehnica a 
condus cu 15—5 și 17—8, apoi 
I.E.FJS. a realizat 30—29, 58—43 
(min. 25), dar adversarii au re
dus din handicap : 75—73 în 
min. 36. în final, baschetbaliștii 
de la I.E.F.S. au fost mai ra
pizi și mai eficienți. Cele mai 
multe puncte : Braboveanu
28 + 26, Chircă 20 + 23, Mihuță 
17 + 12, Berceanu 6 + 20 pentru 
I.E.F.S., respectiv Posa 28 + 20, 
Bakouzou 7 + 16 (deseori a- 
plaudat pentru spectaculozitatea 
acțiunilor), Dudeseu 10 + 7. Au 
arbitrat foarte bine N. Iliescu — 
A. Balaș și G. Chiraleu — P. 
Pasăre.

A. S. ARMATA BUCUREȘTI
— POLITEHNICA IAȘI 0—2 : 
76—84 (28—45) și 67—70 (29—32, 
60—60). Sîmbătă, victorie clară 
a ieșenilor, din rindul cărora 
i-am remarcat pe Scutaru 22, 
Moisescu 18 și Măgurean 10. A 
doua zi, evoluția scorului a fost 
pasionantă. După ce avantajul 
a alternat timp de 30 de mi
nute, A.S.A. a obținut 56—51,
59— 53 și 60—55. Cînd mai erau 
3 secunde de joc, la scorul de
60— 59, A.S.A. a beneficiat de 
2 aruncări libere, la care a re
nunțat. La repunerea mingii în 
joc, ieșenii au interceptat-o și, 
la rîndul lor, au obținut 2 a- 
runcări libere, dintre care Scu
taru a fructificat-o pe prima, 
egalînd. în prelungiri, Politeh
nica s-a impus. Au arbitrat
D. Crăciun — P. Pasăre — bine, 
C. Negulescu — Em. Răducanu
— autoritar. (A. V.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — STEAUA 0—2 : 65—77

(34—42) și 70—89 (31—44). Stu
denții au opus o rezistență o- 
norabilă unui lot de jucători 
evident mai valoros. Cele mai 
multe puncte : Savu 14 + 20, 
Tarău 6 + 22, Oczelak 10 + 26 
pentru Steaua, respectiv Mă- 
năilă 25 + 14 și Munteanu 5 + 
18. (C. CRETE, coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 1—1 : 84—85 (38—34) și 
78—71 (38—24). Două întîlniri 
cu aspecte (și rezultate) dife
rite. Sîmbătă, disputa a fost 
deosebit de echilibrată și clu
jenii au realizat victoria la li
mită ; duminică, sportivii de Ia 
Farul au dominat destul de net, 
cîștigînd fără emoții. S-au evi
dențiat : Martinescu, Pașca, Te- 
cău de la Farul, respectiv 
Voicu, Ruhrig, Moisin. (G. TA
MAS — coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 1—1 : 58—74 (26— 
34) și 74—70 (43—32, 61—61,
67—67). Partide frumoase, cea 
de a doua avînd un plus de 
atractivitate datorită dramaticei 
evoluții a scorului din finalul 
întrecerii. (P. DUMITRESCU — 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. BUCUREȘTI 2—0 : 
107—63 (56—27) și 104—66 (53— 
33). Dinamo a practicat un joc 
tehnic, în viteză, cu schimburi 
variate de mingi și a rulat în
tregul lot. (N. ȘTEFAN — 
coresp.).

NAȚIONALE

celor

Ciștigători merituoși la probele 
Stela Andrei și losif

Confruntarea pentru titlurile 
de campioni ai țării la probele 
de perechi a fost — ca și în
trecerea finală la individuale — 
deosebit de interesantă, de un 
foarte bun nivel tehnic. Titlu
rile pe 1975 au revenit
mai bune cupluri : losif Tismă- 
nar — Ilie Băiaș (Constructorul 
Galați) și Elena Trandafir — 
Stela Andrei (Laromet Bucu
rești) .

întrecerile i-au supus pe fi
naliști la un examen dificil, în 
primul rind, pentru că partidele 
s-au desfășurat pe arene, se 
poate spune, neutre : băieții au 
evoluat pe Laromet (unde în 
ultimul timp în campionat joacă 
formațiile feminine), iar fetele 
pe Olimpia (fosta Constructorul, 
pe care se întrec numai echipe 
masculine). In ambele compe
tiții s-au obținut, mai ales de 
către sportivii fruntași, rezul
tate valoroase, ca de pildă 
rechea gălățeană Tismănar 
p d — nou record al arenei 
romet — și Băiaș 927 p d.

Disputa fetelor s-a încheiat, 
în mod practic, odată cu lansa
rea ultimelor bile între repre
zentativele asociațiilor sportive 
bucureștene Laromet și Gloria. 
Ana Petrescu — ciștigătoare, cu

pe-
976

La-

C. S. M. CLUJ NAPOCA ÎNVINGĂTOARE IN
CAMPIONAIIII 01 JUNIORI, PE ECHIPE, IA HALTERE

S-a încheiat concursul de tenis al juniorilor

CLUJ-NAPOCA, 16 (prin te
lefon). Timp de trei zile s-au 
desfășurat în localitate campio
natele republicane de juniori 
pe echipe, la care au partici
pat aproape 200 de tineri hal
terofili. Cu acest prilej au fost 
stabilite 8 recorduri naționale 
de juniori, dintre care două la 
juniori mari : 
locie, Zoltan 
Cluj-Napoca) 
kg la „smuls", 
ro (Clujeana), 
gorie, a „aruncat" 160 kg. De 
notat că, în afară de concurs, 
a fost obținut un record de se
niori : Spiridon Herghelegiu 
(Clujeana) — 195 kg la „arun
cat" (cat. supergrea).

în urma rezultatelor, clasa
mentul pe echipe se prezintă 
astfel : 1. C.S.M. Cluj-Napoca 
(antrenori Tiberiu Roman, Ion 
Cătănici și Ladislau Barabaș) 
170 puncte ; 2. Steaua 143 p ; 3.

la cat. seciimij- 
Peter (C.S.M.

a realizat 127,5 
iar Francis Bi
la aceeași cațe-

Clujeana 140 p ; 4. Șc. sportivă 
nr. 2 Galati 110 p ; 5. Olimpia 
București 109 p ; 6. St. roșu 
Brașov 93 p.

Grupa valorică B a fost cîști- 
gată de echipa Dunărea Galați 
cu 113 p, urmată de Gloria 
Bistrița 109 p. Ambele echipe 
vor participa anul viitor în 
prima categorie a tării.

Iată cîștigătorii individuali 
pe categorii : 52 KG — A. Buta 
(St. roșu Brașov) 170 kg ; 56 
KG — C. Chivu (Olimpia Buc.) 
210 kg ; 60 KG — I. Buta 
(Steaua) 230 kg ; 67,5 KG — 
M. Paloș (Steaua) 250 kg ț 75 
KG — Z. Peter (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 277,5 kg ; 82 KG — V. 
Căpriceru (Steaua) 270 kg ; 90 
KG — C, Mate (Clujeana) 300 
kg ; 110 KG — I. Szalma 
(Steaua) 275 kg ; +110 KG — 
M. Cătănici (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca) 255 kg.

Paul RADVANYI coresp.

0 BUNA VERIFICARE A TINERELOR NOASTRE RACHETE
Concursul internațional de 

tenis rezervat juniorilor, orga
nizat de clubul bucureștean 
„Tot înainte", s-a încheiat du
minică la amiază, după o săp- 
tftmînă în care, alternativ, s-a 
Jucat în sală și în aer liber. A 
fost o competiție binevenită, 
după părerea noastră, ea ofe
rind tinerei generații de tenis- 
mani posibilitatea verificării 
cunoștințelor acumulate de-a 
lungul unui sezon.

Clubul organizator — care a 
avut și cei mai mulți sportivi 
pe tablourile de concurs — a 
dștigat doar un titlu în pro
bele de simplu (Eduard Fană 
la categ. 15—16 ani), dar tenis- 
manii de la „Tot înainte" se 
prezintă cu un bilanț conclu
dent: cinci finaliști — A. Popo- 
vicî, Ed. Pană, A. Mîrza, Lucia 
Romanov și Maria Romanov — 
In probele individuale și suro
rile Romanov în proba de du
blu fete, pe care au și cîștiga- 
♦-o, de altfel. A. Popovici — un 
Junior în care antrenorul Tu- 
dorel Bădin își pune mari spe
ranțe — are meritul de a-1 fi 
eliminat, într-una din semifi
nalele de la 15—16 ani, pe FI. 
Segărceanu.

Finalele de simplu — dispu
tate sîmbătă în sala „23 Au-

gust“ — au desemnat drept câș
tigători pe sportivii favoriți. 
Bîrcu, Pană și Segărceanu au 
practicat un joc destul de a- 
propiat de cerințele tenisului 
modern, caracterizat prin schim
buri rapide de mingi și veniri 
permanente la fileu, 
oaspeți, jucătoarea i _ 
că, în vîrstă de 13 ani, Hana 
Mandlikova, a lăsat o 
bună impresie, ea cîștigînd do
uă titluri. Cu siguranță, 
numele ei vom mai auzi.

Iată rezultatele finalelor 
simplu.
Bîrcu — Orășanu (ambii de la 
T.C.B.) 6—1, 7—6; 15—16 ani : 
Pană — Popovici (ambii de la 
„Tot înainte") 6—4, 6—1; 13—14 
ani : Segărceanu (Dinamo) — 
A. Mîrza („Tot înainte") 3—6, 
6—1, 6—0 ; fete, 17—18 ani : 
Gabriela Dinu (Dinamo) — Lu
cia Romanov 6—3. 6—1; 15—16 
ani : liana Mandlikova (Ceho
slovacia) — Maria Romanov 
6—1, 6—2; 13—14 ani : Hana
Mandlikova — Radana Kraglo- 
va (Cehoslovacia) 6—1, 6—2. 
Finala de dublu fete a fost cîș- 
tigată de Lucia și Maria Ro
manov, care au dispus cu 6—2, 
6—3 de Irena Tuckova — Ha
na Mandlikova (Cehoslovacia).

Ion GAVRILESCU

Dintre 
cehoslova-

foarte

de

de
Băieți, 17—18 ani :
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CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CICLOCROS
(Urmare din pag. 1)

provincie. La juniori mari, 
titlul de campion al țării a fost 
cucerit de Andrei Antal 
(CIBO), iar Ia juniori mici de 
către Ion Vintilă (Petrolul Plo
iești).

Iată clasamentele : SENIORI 
— 7 TURE, 21 KM — 1. Vasile 
Selejan (Dinamo) — campion 
național (antrenor Nicolae Voi- 
cu), 2. N. Andronache (Metalul 
Plopeni), 3. G. Negoescu 
(Steaua), 4. N. Savu (Dinamo), 
B. L Dumitru (Dinamo). 6. N.

David (Mureșul Tg. Mureș) ; 
JUNIORI MARI — 5 TURE, 15 
KM — 1. Andrei Antal (CIBO, 
antrenor Martie Ștefănescu), 2. 
I. Paraschiv (Voința Buc.), 3. 
M. Dragne (Șc. sp. 1), 4. D. 
Pop (C.S.M. Cluj-Napoca), 5. 
P. Marin (Șc. sp. 2), 6. V. Chi- 
for (C.S.M. Cluj-Napoca) ; JU
NIORI MICI — 3 TURE, 9 KM 
— 1. I. Vintilă (Petrolul Plo
iești, antrenor C. Ciocan), 2. A. 
Gutuie (Șc. sp. 1), 3. V. Zahiu 
(C.S. Brăila), 4. A. Lungu (Șc. 
sp. 1), 5. C. Nicolae (Voința 
Ploiești), 6. V. Nițu (Olimpia 
Buc.).

LA POPICE |
de perechi: Elena Trandafir — | 

Tismănar — Ilie Băias
o zi înainte, la proba indivi
duală — a realizat 441, între- 
cînd cu un punct pe Elena 
Trandafir, însă colega ei, Flo- 
rica Neguțoiu, a fost depășită 
de către Stela Andrei, tot la 
un scor foarte strins (425—422), 
dar suficient ca primul loc să 
revină, la o diferență de numai 
două „bețe", fetelor de la La
romet. Bine s-au mai compor
tat și mureșencele Minodora 
Chețan și Maria Todea, precum 
și brașoveanca Mariana Con
stantin, care cu 442 p d a obți
nut cel mai mare rezultat al 
finalei la proba de perechi.

La bărbați, Tismănar și Băiaș 
au cîștigat detașat, dovedin- 
du-se din nou că sînt cei mai 
buni jucători ai țării. Ambii au 
avut cîte o manșă de 50 de bile 
în care au obținut rezultate rar 
întîlnite : Băiaș 275 p d (la „pli
ne" 178, la „izolate" 97), Tis
mănar 268 (170—98). Aici, o 
luptă pasionantă s-a dat pentru 
locurile 2—6, dispută la care, 
pe lingă popicari din lotul na
țional, ca P. Purge, AI. Cătinea- 
nu și C. Voicu, au participat și 
concurenți mai puțin cunoscuți, 
cum sînt brașovenii P. Radu și 
L. Kiss, clujeanul V. Gyarfas 
și alții.

CLASAMENTE — PERECHI 
FEMEI : 1. ELENA TRANDA
FIR (440 pd) — STELA AN
DREI (425) (Laromet București) 
865 p d — campioane naționale, 
2. Ana Petrescu (441) — Florica 
Neguțoiu (422) (Gloria Bucu
rești) 863, 3. Minodora Chețan 
(433) — Maria Todea (426) (Vo
ința Tg. Mureș) 859, 4. Mariana 
Constantin — Emilia Sinpetru 
(Hidromecanica Brașov) 856, 5. 
Elisabeta Balisz — Apolonia Gi- 
dro (Dermagant Tg. Mureș) 840, 

■ 6. Paraschiva Păunescu — Ele
na Furtună (Petrolul Băicoi) 
834 PERECHI, BĂRBAȚI : 1. 
I. TISMĂNAR (976) — I. BAIAȘ 
(927) (Constructorul Galați) 1903 
— campioni naționali, 2. L. 
Martina (906) (Electromureș 
Tg. Mureș) — Șt. Ordog (897) 
(Voința Tg. Mureș) 1803, 3. I. 
Ștefucz (917) — V. Gyarfas (882) 
(Voința Cluj-Napoca) 1799, 4.
P. Radu — L. Kiss (Rulmentul 
Brașov) 1796, 5. Al. Cătineanu 

Dumitrescu (Gloria 
1787, 6. P. Purge — 
(Voința București)

— Gh. 
București) 
C. Voicu 
1780.

Organizarea ca și arbitrajele, 
pe tot parcursul finalelor cam
pionatului, au fost ireproșabile.

T. RABȘAN

In finalele de gimnastică ritmicâ-modernă

CRISTINA SIMA ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ 
ABSOLUTĂ A ROMÂNIEI

PLOIEȘTI, 16 (prin telefon). 
Vineri și simbătă, sala spor
turilor Victoria din localitate a 
găzduit finalele Campionatelor 
republicane de gimnastică rit- 
mică-modernă, rezervate cate
goriilor a Il-a, I și maestre. 
Numărul mare de sportive în
scrise pe foile de concurs — 
peste 120 — și comprimarea 
programului în numai două zi
le, au făcut ca spectatorii pre- 
zenți în tribune să asiste la un 
veritabil maraton, al cărui ni
vel valoric a fost, în general, 
bun.

Vom începe prezentarea în
semnărilor noastre cu catego
ria maestre, care a figurat pe 
program în ultima reuniune. 
Titlul de campioană absolută a 
României pe anul 1975 a re
venit, ca și în anul trecut, 
Cristinei Sima (Școala sportivă 
nr. 2 București). Eleva antre- 
noarei Ileana Iosif și-a domi
nat adversarele nu numai 
printr-o pregătire evident su
perioară, ci și printr-un foarte 
bun temperament de concurs. 
Evoluțiile ei s-au ridicat la un 
nivel tehnic apreciabil, care a 
atins deseori parametrii ceruti 
pe plan internațional : viteză, 
grad de dificultate, combinații 
originale, mare precizie în mî- 
nuirea obiectelor. Din păcate, 
campioana a fost penalizată la 
exercițiul cu minge, pentru de
pășirea cu o secundă a timpu
lui regulamentar. Altfel, domi
narea ei ar fi apărut și mai 
clară în clasamentul final in
dividual compus.

Alături de Cristina Sima, 
concursul maestrelor ne-a rele
vat încă două valori autentice 
— Mihaela Tîrnoveanu (Șc. sp. 
2 București) și Ileana Măndes-

cu (Lie. 35). Ambele au dove
dit nu numai calități fizice re
marcabile, dar și un bagaj teh
nic bogat, care le recomandă 
drept speranțe autentice. Gra
dul accentuat de inhibiție le-a 
dus, însă, pe amîndouă Ia ra
tări copilărești, înregistrate a- 
proape fără excepție dincolo de 
momentele dificile ale exerci- 
tiilor. în sfîrșit, pentru a în
cheia însemnările legate de ca
tegoria 
o altă 
neanu 
lipsită

La categoria I 
fost dominat de 
tele C.S. Școlar București (an- 
trenoare Victoria Ionescu). 
Gimnastele C.S.S., care alcă
tuiesc o garnitură omogenă, au 
lăsat o bună impresie, cucerind 
titlul pe echipe, și nu mai pu
țin de alte patru titluri la in
dividual, prin Ana Vidrighin.

în încheiere, cîteva amănun
te despre întrecerile de la ca
tegoria a Il-a. Am urmărit, 
aici, un interesant duel între 
Viitorul București (antrenoare 
Ana Motet) și Școala sportivă 
nr. 2 București. Fiecare din
tre aceste două echipe a avut 
cîte o lideră incontestabilă : 
Mariana Rusu și, respectiv, An
da Marinescu. Ambele gimnas
te s-au dovedit în mare pro
gres față de anul trecut, în
deosebi Mariana Rusu 
prin evoluțiile ei, a 
titlul republican și a 
contribuție substanțială 
cesul „Viitorului".

Iată acum primele 
Cat. maestre, individual com
pus : 1. Cristina Sima (Șc. sp. 
nr. 2 București) 37,45 ; 2. M. 
Tîrnoveanu (Șc. sp. nr. 2Bucu-

maestre, v<Mn aminti că 
favorită, 
(Viitorul), 
de verva

Doina Pălti- 
ni s-a părut 
obișnuită.
concursul a 
reprezentan-

care, 
obținu t 
adus o 
la suc-

clasate.
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rești) 37,10 ; 3. D. Păltineanu 
(Viitorul) 37,05 ; 4. I. Măndescu 
(Lie. 35) 35,25 ; 5. V. Torok (Po
litehnica) 35,05 ; 6. A. Hoppe 
(Politehnica) 34,95 ; cat. I, in
dividual compus : L Ana Vi
drighin 
Chiriac 
Sandu (Viitorul) 
chipe : 1. C.S.S. 
litehnica 103.00 ;
tivă Brașov 102,80 ; 
individual compus : 
Rusu (Viitorul) 2<,zw , z. 
Marinescu (Șc. sp. 2) 26,15 ; 3. 
I. Miiller (Șc. sp. 2) 26,15 ; pe 
echipe : 1. Viitorul 78,55 ; 2. 
Șc. sp. 2 78,40 ; 3. Șc sp. 1 Con
stanta 75.10.

Horia ALEXANDRESCU

(C.S.S.)
(C.S.S.)

35,80 ;
35,30 ;
34,85 ;

105,50 ;
3. Șc.

N. 
c.

2.
3.
pe e-
2. Po- 

spor- 
cat. a Il-a,
1. Mariana 

27,20 ; 2. A.
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LOTO - PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 16 NOIEMBRIE 1975

I. România (A) — Spania (A)
II. Cagliari — Bologna

IU. Cesena — Perugia
IV. Como — Internazionale
V. Fiorentina — Sampdoria

VI. Lazio — Roma
VII. Milan — Juventus

VIII. Torino — Napoli
IX. Verona — Ascoll
X. F.C. Brăila — Prahova Pl.

Plata cîștigu 
curs se face 
iembrie pînă 
(în Capitală), 
pînă la 16 lan 
și aproximații 
(prin mandat

Azi este u 
PROCURAM 

TRAGEREA 
LOTO DIN 1

Se atribuie 
risme, bani, « 
R. D. Germa 
albă de la I»

X
2
1
1
2

X
2
1
1
1

XI. Voința Buc. — Steagul roșu X
XII. Nitramonia — Dinamo Si. X

Xin. F.C. Baia M. — Șoimii Sibiu X

Fond de cîștiguri : 426.480 lei.

Tragerea ar 
rești, în sala 
Bănci din st 
cu începere 
continuare ru

Mai multe 
șanse de cîștl



IN DIVIZIA B, 0 SCHIMBARE DE LIDER
SERIA 1 -------------------------------------------------------------------- - —

k Spania 2-2
I comportamentul slab al lui An-
I— ghelini, în nota ultimelor lui 
■iți- jocuri din campionat și cele 
|nu de pregătire; lipsa de decizie a 
I ia Iui Dudu Georgescu; inadapta- 
lar, rea lui Zamfir in echipa națio- 
lute nală, care a arătat multă in- 
I la hibiție în jocurile de pregătire; 
Ica- nesiguranța lui Răducanu, de 
Ko- mai mult timp in scădere, vi- 
Icul novat în parte Ia primirea ce- 
I a lui de-al doilea gol.
fa- Invers, jucători de Ia care 
f-Ș* se aștepta mai puțin, controver-
|joc sați, cu scăderi in evoluții In
|nai reprezentativă sau la cluburi,
pli- ca Dinu și Dobrin, au jucat
Itru ieri bine, Lucescu a împins
fen- mereu jocul inainte, Crișan in
lor- cele 29 de minute s-a arătat a
■ *- fi la înălțimea consacrării lui
I cu din acest an, iar Lucuță a dc-
P-ț1 butat acceptabil, devenind o
Isi- speranță in penuria de fundași
fi-a laterali.
I de Dacă, după acest 2—2, aspi- 
pe- rațiile la calificare pentru cam-
rosi pionatul european s-au irosit
[ta- pentru fotbalul nostru, acum
al- urmează obiectivul turneului

că preliminar olimpic de califica-
a re Ia Montreal și jocul amical

pa eu echipa U.R.S.S. (București,
tru 30 noiembrie a.c.), pentru care

problemele echipei naționale 
Ine- vor trebui să fie abordate eu
au mai multă claritate, curaj și

itul încredere in ceea ce privește
un- , selecționarea și orientarea tac- 
an- tică in funcție de caracteris-
II; ticile adversarilor.
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La reluare, cu Dobrin înain
taș central și cu Iordănescu 
(care îl înlocuise pe M. San
du) în linia a doua, „tricolorii" 
leagă mai mult jocul, produc 
panică la poarta adversă. în 
min. 51, Iordănescu, infiltrat 
prin fente, are golul în picior, 
dar se sperie parcă de cît de 
mare a fost ocazia și de la 7—8 
m va șuta în portar. N-a fost 
1—1, va fi 0—2 însă în min. 
57, cînd SANTILLANA va în
scrie din apropiere. Introduce
rea lui Crișan (min. 61) dă echi
pei noastre o aripă odihnită și 
mai inspirată : în min. 72, noul 
introdus ii va obliga pe Villar 
să-I faulteze clar in careu și 
penalty-ul va fi transformat de 
D. GEORGESCU. Oaspeții nu-și 
mai îngădtiie momente de re
laxare, ca după 2—0, și Încep 
să tragă de timp. In min. 80, 
vor primi și al doilea gol, min
gea trimisă de IORDĂNESCU 
intilnind, spre poartă, piciorul 
Iui Benito va ricoșa in plasă, 
la colț, cu tot plonjonul dispe
rat al Iui Miguel Angel. Ur
mează 10 minute de mare ten
siune. dar ofensiva, lipsită de 
luciditate, va aduce „tricolori
lor" doar o serie de lovituri 
libere, deloc exploatate.

Arbitrul Ilans Ioachim Weil- 
land (R.F. Germania) a con
dus corect și autoritar forma
țiile :

ROMANIA : Răducanu — An- 
ghelim, Sătmăreanu II. G. San
du. Lucută — D. Georgescu, 
DINU. DOBRIN — Lucescu, 
M. Sandu (min. 46 IORDĂ- 
NESCU), Zamfir (min. 61 CRI
ȘAN).

SPANIA : MIGUEL ANGEL 
— Sol. BENITO. PIRRI, Ca
macho — Villar, Miguelli. DEL 
BOSQUE — Quini (min. 88 
Satrustegui), Santillana, Rojo 
(min. 75 Fortes).

Gheorghe NICOLAESCU

MECIURI AMICALE
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F.C.M. REȘIȚA — PARTI
ZAN BELGRAD 3—3 (2—0).
Peste 12 000 de spectatori au 
asistat la un frumos spectacol 
fotbalistic, la care liderul cam
pionatului iugoslav, Partizan 
Belgrad, și-a adus o prețioasă 
contribuție. Rcșițenii au pres
tat un joc combinativ, cu mul
tă fantezie, reușind, în primele 
57 de minute, trei goluri, prin 
Tănase (min. 11 și 57) și Flo- 
rea (min. 29). Dar finalul par
tidei a aparținut echipei oas
pete, care a reușit să egaleze 
prin Nikolici (min. 72) și Geor- 
gevici (min. 83 și 90). De remar
cat că în min. 78 Gabel a ratat 
un penalty. A arbitrat foarte 
bine bucureșteanul Nicolae Pe- 
triceanu. (Doru Glăvan — co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — CO
LORADO CURITIBA (Brazilia) 
1—0 (1—0). Un joc frumos, mai 
ales în prima parte, cînd gaz

DUPĂ JOC, LA CABIN!
VALENTIN STĂNESCU (antrenor 

principal) : ,,Nu pot afirma că ju
cătorii nu s-au străduit, că n-au 
luptat pentru a cîștiga meciul. De 
ce nu l-au cîștigat, totuși ? Pentru 
că, in prima repriză, în atac, s-a 
jucat stereotip, numai cu centrări 
înalte, toate respinse cu ușurință de 
jucătorii spanioli. Golurile primite 
s-au datorat unor greșeli in
dividuale. Anghelini, cei doi fundași 
centrali, Mircea Sandu și Dudu Geor
gescu s-au comportat sub aștep
tări. După pauză s-a jucat ceva 
mai bine. Dacă Iordănescu ar fi 
marcat la începutul reprizei secunde, 
la acea clară ocazie pe care a 
avut-o, cred că altfel s-ar fi pe
trecut lucrurile pînă în final".

EM. JENEI (antrenor) : .Greșeli 
de ordin individual au privat echipa 
noastră de un rezultat mai bun".

C. DINU (căpitanul echipei) : 
«Am întîlnit astăzi un adversar de 
valoare. La mijloc, spaniolii au folo
sit un registru tactic variat, creîn- 
du-ne mari probleme. Cu toate a- 
cestea, în repriza secundă am domi
nat cu autoritate. Cu ceva mai mul
tă decizie am fi putut cîștiga".

M. LUCESCU : .Toate jocurile din 
grupă au fost extrem de echilibrate ; 
exceptînd, bineînțeles, meciul nos
tru cu Danemarca, de la București, 
echipele aflate în deplasare s-au 
descurcat mult mai bine. E mai 
greu de jucat acasă, pentru că tre
buie să faci eforturi aproape duble 
pentru a destrăma un sistem defen
siv aglomerat. In plus, oaspeții se 
pot desfășura mai ușor pe contraatac 
— cum s-a întîmplat și astăzi —, a- 
vînd spații mai mari de acțiune".

LADISLAU KUBALA (antrenorul e- 
chipei Spaniei) : „Știam că la Bucu
rești ne așteaptă un meci deosebit 
de greu. De aceea am acordat o 
atenție deosebită mai ales pregă
tirii lui teoretice. Jucătorii mei au 
meritul că au respectat întocmai in
dicațiile tactice. Nici un moment nu 
ne-am gîndit să intrăm pe teren nu
mai să ne apărăm. In defensivă toți 
cei patru fundași au știut să-i mar
cheze strict pe atacanții echipei 
României, care nu și-au putut face 
în voie jocul. Cred că dacă Crișan 
ar fi fost introdus de la începutul 
meciului, lucrurile se complicau pen
tru noi, deoarece el are calități deo
sebite de extremă : rapid, cu tem
perament, greu de marcat. Am avut 
posibilitatea să prezentăm la Bucu
rești tot ce are mai bun fotbalul 
spaniol la ora actuală".

PIRRI (căpitanul echipei) : ,,A
fost un meci disputat în forță, dar 
cît se poate de corect. Toți echi
pierii mei au prins una din zilele 
bune și echipa noastră a funcționat 
la adevărata ei valoare. Miza jo
cului a făcut ca formația României 
să-și intre în ritm abia în repriza se
cundă. Consider că rezultatul reflectă 
Just raportul de forțe de pe teren".

BENITO : „Cînd am plecat de la 
Madrid ne-am propus să Jucăm des
chis la București, fără masuri spe
ciale în apărare și iată că această 
orientare tactică a dat roade. Să 
conduci cu 2—0 în deplasare repre
zintă foarte mult. Din . echipa noas
tră toți jucătorii, fără excepție, me
rită evidențiați. De la români mi-au 
plăcut Dinu, Dobrin, Lucescu șl Cri
șan, care ne-a creat din nou pro
bleme".

H. J. WEYLAND (arbitrul meciu
lui) : .Am fost acuzat de antreno
rul Kubala și de jucătorii spanioli 
că am acordat gratuit lovitura de 
la 11 m. Crișan a fost faultat clar 
în suprafața de pedeapsă șî, con
form regulamentului, am dictat fără 
ezitare penalty".

CLASAMENTUL GRUPEI A IV-A

în urma rezultatului de ieri, 
clasamentul grupei a IV-a a pre
liminariilor campionatului Euro
pei se prezintă astfel :

1. Spania 6 3 3 0 10— 6 9
2. România 5 14 0 10— 5 6
3. Scotia 5 2 2 1 7—5 6
4. Danemarca 6 0 15 3—14 1

Ultimul meci: Scotia — Româ
nia, programat la 17 decembrie 
la Glasgow.

dele au și înscris de altfel uni
cul gol prin Nemțeanu (min. 
29). A arbitrat ieșeanul Mircea 
Rotaru. (D. Diaconescu — co
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
JIUL 5—1 (1—1). Joc util pen
tru ambele echipe. „Poli" a domi
nat după pauză, reușind o vic
torie la scor. Autorii golurilor : 
Dembrovschi (min. 47), Șerbă- 
noiu (min 40 și 62), Cotec (min. 
50), Istrătescu (min. 79), respec
tiv Roznai (min. 32). (C. Crețu 
— coresp.).

RAPID — DINAMO 1—1 
(1—0). Disputat sîmbătă, pe sta
dionul Giulești, meciul s-a do
vedit spectaculos, cu multe faze 
de poartă. S-au remarcat Io- 
niță, Radu Nunweiller și Bar- 
tales. Golurile au fost marcate 
de Neagu (min. 10) șl Bucu- 
rescu (min. 52). (D. Moraru-
Slivna — coresp.).

A II-a

F. C. BRĂILA - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1-0 (0-0)

BRAlLA, 16 (prin telefon). 
Puțin fotbal în prima repriză. 
Jocul s-a purtat mai mult la 
mijlocul terenului, iar rarele 
faze de poartă nu au avut darul 
să încălzească suficient tribu
nele. Totuși, pot fi notați auto
rii ratărilor care s-ar fi putut 
transforma în goluri : Luca și 
Gheorghiță (min. 18), Traian și 
I. Constantin (min. 27), Prepur- 
gel (min. 35) și Tiiihoi (min. 
38). Ocazia cea mai mare au 
avut-o, însă, ploieștenii, prin 
Lazăr (min. 21), care a tras 
puternic în bară.

După pauză, jucătorii brăileni 
măresc presiunea, iar din min. 
66, cînd Jantovan (Prahova) 
este eliminat pentru injurii, se 
joacă numai la o poartă. Drept 
urmare, in min. 82, cade și go
lul atit de mult așteptat. Gaș- 
par recuperează o minge pe stin
gă, o trimite la OLOGU, care, 
cu o execuție spectaculoasă, re
ușește să înscrie. Oaspeții s-au 
apărat bine, au combinat destul 
de frumos, neglijînd, insă, in 
bună măsură atacul. în min. 87, 
Prepurgel (F. C. Brăila) ripos
tează la un fault și este și el 
eliminat de pe teren.

A arbitrat C. Pețrea (Bucu
rești).

F. C. B1ÂILA : Trofin —' 
TILIHOI, GH-IORGHIȚA, Tri-

SERIA
VOINȚA BUCUREȘTI - 
STEAGUL ROȘU BRAȘOV 

1-1 (0-1)
Ambele formații au început 

această partidă cu o mare 
dorință de a obține victoria : 
Voința pentru a scăpa de locul 
18, iar Steagul roșu pentru a 
se menține în plasa liderului. 
După aspectul jocului, brașove
nii se puteau întoarce acasă cu 
două puncte, dar pripeala din 
fața porții lui Crăciun, în fa
zele de finalizare, cît și forma 
bună a fundașilor bucureșteni 
au făcut ca scorul de egalitate, 
stabilit în min. 50, să rămînă 
pînă la sfîrșitul partidei.

După un început furtunos 
(atacuri furibunde la poarta 
lui Clipa), Voința cedează ini
țiativa și formația brașoveană 
stăpînește cu autoritate jocul. 
La unul din atacurile lor la 
poarta lui Crăciun. oaspeții 
reușesc să deschidă scorul: 
Micloș infiltrat pc partea stin
gă centrează și SFRIJAN (min. 
32) înscrie cu capul : 0—1. Du
pă pauză, Voința insistă mai 
mult și egalează (min. 50), cînd 
COSTACHE șutează un balon, 
venit dintr-o învălmășeală de 
jucători, in colțul din dreapta 
al porții lui Clipa. Pînă la sfîr
șitul partidei Steagul roșu ra
tează cîteva ocazii clare prin 
Balint (min. 81) și Popescu 
(min. 84).

A arbitrat I. Rus (Tg. Mu
reș).

VOINȚA : Crăciun — JUR-

SERIA A IlI-a
F. C. BAIA MARE - 
F. C. ȘOIMII SIBIU 

1-1 (0-0)
BAIA MARE, 16 (prin tele

fon). Dornici de a-și menține 
rubrica înfrângerilor imaculată, 
oaspeții s-au retras încă din 
start în apărare, cu un dispo
zitiv cu două linii de fundași 
centrali, iar în atac s-au rezu
mat la cîteva contraatacuri, și 
acelea destul de firave. Invita
te la ofensivă, gazdele s-au in
stalat în terenul advers, con
struind atac după atac, irosind 
zeci de ocazii, dar fiind și lip
site de șansă : Mânu (min 17) 
și Condruc (min. 24) au expe
diat mingea în bară ! Nu e 
mai puțin adevărat că și apă
rătorii sibieni au avut multe 
intervenții in extremis.

La reluare, timp de 30 de 
minute, jocul a avut aceeași 
desfășurare, însă atacurile gaz
delor și-au pierdut din consis
tență. în min. 76, Șleam (F. C. 
Baia Mare) a ratat o lovitură 
de la 11 m (respinsă de por
tarul Liebhardt), acordată la 
un fault comis asupra lui Co- 
drea. Totuși, în min. 80, local
nicii au reușit deschiderea sco
rului prin DRAGOMIRESCU, 
după ce fundașii oaspeți au 
respins de două ori mingea de 
pe linia porții. După gol, în 
min. 83, sibienii au avut o 
zvîcnire în atac, obținînd ega- 
larca prin ENESCU.

A arbitrat : C. Bărbulescu 
(București) următoarele forma
ții : 

fina, GAȘPAR — PASCU, Pre
purgel, Luca — Mihalache (min. 
68 Motoc), I. Constantin (min. 
46 Ologu). TRAIAN.

PRAHOVA: FOCȘENEANU — 
DUMITRESCU, Sotir, D. NICO
LAE, Jantovan — Tănăsescu, 
Răut — Florea, Nistor, Moldo- 
veanu, Lazăr (min. 44 Gh. Ma
rin ; min. 46 Tudor).

Dumitru NEGREA

F.C.M. GALAȚI — S. C. TULCEA 
3—1 (1—1). Autorii golurilor : Bezman 
(min. 12 și 60), Enache (min. 75), 
respectiv Ciobanu (min. 44), (T. Si- 
riopol, coresp. județean).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S. BO
TOȘANI 0—0.

GLORIA BUZĂU — C.F.R. PAȘCANI 
2—1 (0—0). Au înscris : Stan (min.
60), Anghel (min. 65), respectiv I. 
Gheorghe (min. 89), (D. Soare, co
resp.).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 1—1 (0—0). Autorii golurilor: 
Pantea (min. 84, din 11 m) pentru 
F. C. Petrolul, Marinescu (min. 67) 
pentru C.S.U. (I. Tfinâsescu, coresp.).

UNIREA FOCȘANI - C.S.M. BOR- 
ZEȘTI 0—0.

CELULOZA CĂLĂRAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 2—0 (1—0). Au înscris : 
Enache (min. 18) și Gh. Alesandru 
(min. 62). (M. Stan, coresp).

METALUL PLOPENI — VIITORUL 
VASLUI 2—1 (1—0). Au marcat : 
Alese (min. 29), Vili (min. 80), res-

CA. FRUNZA. Denu, Belodi — 
Ioniță (min. 65 Ilieș ; min. 70 
Niță). Mihalache — Iordache, 
Costache, Decu, Moldovan.

STEAGUL ROȘU : Clipa — 
Hîrlab, PESCARU, Naghi, MI
CLOȘ — Șulea, BALINT — 
Stancu (min. 12 Sfrijan ; min. 
62 Paraschivescu), Popescu, Ni
ță, GYORFFI.

Pavel PEANA
F.C.M. GIURGIU — AUTOBUZUL 

BUCUREȘTI 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Vasilache (min. 69). 
(Tr. Barbâlatâ, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — META
LUL MIJA 1—0 (1—0). Autorul golu
lui : D. Ștefan (min. 32). (Aurel Pă
pădie) .

TRACTORUL BRAȘOV — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 0—1 (0-0). A mar
cat : Solomon (min. 62). (C. Gruia, 
coresp. județean).

C.S. TÎRGOVIȘTE — METROM BRA
ȘOV 1—0 (0—0). A înscris : Tâtaru 
(min. 75, din 11 m). (M. Avanu, co
resp. județean).

CHIMIA RM. VÎLCEA — Ș.N. OLTE
NIȚA 4—0 (2—0). Autorii golurilor : 
Orovitx (min. 1), Boța (min. 30 și 79), 
și C. Nicolae (min. 80). (P. Giornoiu, 
coresp.).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — DINA
MO SLATINA 1—1 (1—0). Au înscris: 
Chirie (min. 27) pentru Nitramonia, 
Frâțilă II (min. 82) pentru Dinamo, 
(T. Lancea, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — AU
TOMATICA ALEXANDRIA 2—1 (2—0). 
Au marcat : Doșcu (min. 27 și 41),

F. C. BAIA MARE : Gadja
— Șleam, CONDRUC, Necula, 
Molnar — MÂNU, Chivescu 
(min. 77 R. Pamfil) — Lucaci 
(min. 61 Dragomirescu), CO- 
DREA, Moldovan, Koller.

F.C. ȘOIMII : LIEBHARDT
— Cloacă, DAVID, MIHAILA, 
Barna — OPREA, Fanea, Po
pa — Schwartz (min. 77 E- 
nescu), Țurlea. Trandafilon.

Adrian VASILESCU

MINERUL MOLDOVA NOUA — ME
TALURGISTUL CUGIR 2—0 (0—0). Au 
marcot : Nestorovici (min. 64) ți Gu
tuia (min. 76). (P. Sumondon, co
resp).

IND. SIRMEI C. TURZI1 — VICTO
RIA CĂREI 4—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Horoneanu (min. 26), lorinț 
(min. 54 din 11 m), Libra (min. 58) șl 
Melon (min. 70, autogol). (P. Tonea, 
coresp.).

DACIA ORAȘTIE — GAZ METAN 
MEDIAȘ 2—0 (0—0). Au înscris: Stîn- 
cel (min. 69, din 11 m) și Bolovan 
(min. 83). (B. Crețu, coresp).

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
STICLA TURDA 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Stan (min. 49). 
(I. Vlad, coresp.).

C.F.R. TIMIȘOARA — VICTORIA CA- 
LAN 3—1 (3—0). Autorii golurilor : 
Kun I (min. 4, 12 și 31), respectiv Tâ- 
tîrcâ (min. 73). (I. Stan, coresp.).

GLORIA BISTRIȚA — MUREȘUL 
DEVA 6—0 (2—0). Au marcat : Cio
can (min. 25, 52 și 74), Petrovîci (min. 
28), Bucur (min. 48) șî Butuza (min. 
57). (I. Tomo, coresp.).

RAPID ARAD — UNIREA TOMNA
TIC 2—0 (0—0). Au înscris : Tisa 

pectiv Dicianu (min. 51). (I. Cornea, 
coresp.).

CIMENTUL MEDGIDIA — VICFOWA 
TECUCI 1—0 (0—0). A înscris Ariiman 
(min. 85). (R. Avram, coresp.).

1. F.C.M. GALAȚI 13 10 0 3 30— 6 20
2. F.C. Brăila 13 7 5 1 24— 8 19
3. C.S.U. Galați 13 4 8 1 12— 8 16
4. C.F.R. Pașcani 13 6 3 4 19—11 15
5. Prahova PI. 13 5 5 3 14— 9 15
6. F.C. Petrolul 13 5 5 3 19—17 15
7. Met. Plopeni 13 6 1 6 18—15 13
8. C.S.M. Borzești 13 5 3 5 13—12 13
9. Victoria Tecuci 13 5 3 5 10—11 13

10. Gloria Buzău 13 5 3 5 12—16 13
11—12. Cimentul 13 4 4 5 12—16 12
11—12. Celuloza 13 4 4 5 13—17 12
13. C.S.M. Suceava 13 4 3 6 12—15 11
14. Ceahlăul P.N. 13 4 3 6 8—14 11
15. C.S. Botoșani 13 3 5 5 8—16 11
16. Viitorul Vaslui 13 4 2 7 14—22 10
17. Unirea Focșani 13 3 2 8 8—19 0
18. S.C. Tulcea 13 1 5 7 9—23 7

ETAPA VIITOARE (23 noiembrie) : 
Viitorul Vaslui — Ceahlăul P. Neamț, 
Metalul Plopeni — F.C.M, Galați,
C.S. Botoșani — Unirea Focșoni, 
C.S.M. Borzești — Prahova Ploiești,
Victoria Tecuci — Gloria Buzău,
C.S.U Galați — F.C. Brăila, C.F.R.
Pașcani — Celuloza Călărași, F. C. 
Petrolul Ploiești — Cimentul Medgi
dia, C.S.M. Suceava — S.C. Tulceo.

GOLGETERII : > 12 GOLURI : Bez- 
man (F.C.M. Galați) • 8 GOLURI: 
Traian (F. C. Brăila) • 7 GOLURI : 
Apostol (C.F.R. Pașcani) • 6 GO
LURI : Spiridon (Metalul Plopeni), 
Stan (Gloria Buzău) • 5 GOLURI : 
Vochin (F.C.M; Galati), I. Constantin 
(F.C. Brârla), Fonici (Unirea Focșani), 
Gh. Alexandru (Celuloza).

respectiv Potîng (min. 61). (Șt. Gur
gui, coresp. județean).

MINERUL MOTRU — METALUL 
BUCUREȘTI 0—1 (0—0). Autorul golu
lui : Lungu (min. 61). (G. Jugă-
naru, coresp.).

1. PROGRESUL Buc. 13 9 1 3 23— 9 19
2. C.S. Tîrgoviște 13 9 1 3 24—11 19
3. Dinamo Slatina 13 7 3 3 25—12 17
4. Electroputere Cv. 13 8 1 4 22—14 17
5. Steagul roșu Bv. 13 6 4 3 17—12 16
6. S.N. Oltenița 13 7 1 5 19—21 15
7. Chimia Rm. v. 13 5 3 5 21—20 13

8—9. Automatica 13 4 5 4 9— 9 13
8—9. Tractorul Bv. 13 4 5 4 12—12 13
10. F.C.M. Giurgiu 13 5 3 5 13—15 13
11. Metalul Buc. 13 5 3 5 14—17 13
12. Nitramonia Făg. 13 5 3 5 12—15 13
13. Chimia Tr. Mâg. 13 4 3 6 14—20 11
14. Metalul Mija 13 4 2 7 13—19 10
15. Autobuzul Buc. 13 3 3 7 10—21 9
16. Metrom Brașov 13 4 0 9 11—16 8
17. Minerul Motru 13 2 4 7 9—16 8
18. Voința Buc. 13 2 3 8 14—23 7

ETAPA VIITOARE (23 noiembrie) s 
Chimia Rm. Vîlcea — Tractorul Bra
șov, Nitramonia Făgăraș — Voința 
București, Autobuzul București — Mi
nerul Motru, Ș. N. Oltenița — Auto
matica Alexandria, Steagul roșu Bra
șov — Progresul București, Chimia Tr. 
Măgurele — F.C.M. Giurgiu, Metrom 
Brașov — Electroputere Craiova, Me
talul București — C.S. Tîrgoviște, Di
namo Slatina — Metalul Mija.

GOLGETERII: ft 12 GOLURI:
Țevi (Progresul București) • 9 GO
LURI : Țarălungă (Dinamo Slatina), 
Fildiroiu (Ș. N. Oltenița) A 8 GO
LURI : Boța (Chimia Rm. Vîlcea) • 
7 GOLURI : Frâțilă II (Dinamo Sla
ting), Tătaru (C. S. Tîrgoviște) 
6 GOLURI : Prodan (Metalul Bucu
rești) .

(min. 66) șî Catona (min. 87). (D.
Marincescu, coresp.).

C.I.L. SIGHET — U. M. TIMIȘOARA 
4—0 (0—0). Autorii golurilor : Deac 
(min. 54), Culda (min. 57), Sechelî 
(min. 63) și Chiohan I (min. 86). (S. 
Pralea, coresp.).

1. F.C. CORVINUL 13 8 3 2 22— 9 19
2. F.C. Baia Mare 13 9 1 3 22—10 19
3. F.C. Șoimii Sibiu 13 5 8 0 19— 8 18
4. C.F.R. Timiș. 13 8 0 5 21—16 16
5. Gloria Bistrița 13 6 2 5 21—11 14
6. Victoria Câlan 13 6 2 5 14—12 14
7. Minerul M. N. 13 7 0 6 18—17 14
8. U.M. Timișoara 13 5 4 4 13—13 14
9. Metalurg. Cugir 13 6 1 6 17—20 13

10. Rapid Arad 13 6 1 6 14—21 13
11. Ind. Sîrmei C.T. 13 5 2 6 18—14 12
12. Sticla Turda 13 5 2 6 10—12 12
13. Mureșul Deva 13 4 4 5 20—22 12
14. Dacia Orâștie 13 4 3 6 12—15 11
15. C.I.L. Sighet 13 4 3 6 16—23 11
16. Gaz metan Mdș. 13 3 3 7 16—16 9
17. Victoria Cărei 13 2 3 8 8—26 7
18. Unirea Tomnatic 13 2 2 9 9—25 6

ETAPA VIITOARE (23 noiembrie) : 
Mureșul Deva — F.C. Șoimii Sibiu, 
Gaz metan Mediaș — C.F.R. Timi
șoara, Sticla Turda — Victoria Câlan, 
Metalurgistul Cugir — Unirea Tomna
tic, Minerul Moldova Nouă — Ind. 
sîrmei C. Turzii, F. C. Corvinul Hu
nedoara — F.C. Baia Mare, U.M. Ti
mișoara — Gloria Bistrița, Dacia O- 
răștie — Victoria Cărei, C.I.L. Sighet 
— Rapid Arad.

GOLGETERII : © 10 GOLURI : Să- 
lâjon (Mureșul Deva) © 8 GOLURI: 
Șurenghin (F C. Corvinul), Tisa (Ra
pid Arad) © 7 GOLURI : Voinea 
(U.M.T.), Ciocan (Gloria Bistrița) © 
6 GOLURI : Moraru (Gaz metan) 
ș?) 5 GOLURI : Georpevici (Minerul
M. Nouă), Șchiopu (Mureșul), Mol
dovan și Dragomirescu (F. C. Baia 
Mare), Floare (Metalurgistul), Oprea 
(F.C. Șoimii).



HANDBALISTELE ROMÂNCE
ÎNVINGĂTOARE ÎN

KATOWICE, 16 (prin telex). 
Duminică a luat sfirșit tradiți
onala competiție internațională 
dotată cu „CUPA SILEZIEI**. 
Victoria finală a revenit repre
zentativei feminine a ROMÂ
NIEI care, neînvinsă, s-a im
pus de-a lungul celor cinci zile 
ale întrecerii. Menționăm că a- 
cesta este cel de-al doilea tur
neu internațional pe care for
mația României îl cîștigă în 
acest an peste hotare (primul, 
în Cehoslovacia). Aflate în 
campania de pregătire a cam
pionatului mondial, handbalis
tele românce au lăsat o fru
moasă impresie spectatorilor și 
specialiștilor polonezi.

In ultimele două zile, echi
pa României a susținut parti
dele cu reprezentativele _ Ceho
slovaciei și Poloniei. Sîmbătă, 
în meciul cu Cehoslovacia, an
trenorul Constantin Popescu a 
rulat întregul lot, realizînd un 
meci tactic cu viitoarele adver-

ÎNTÎLNIRILE 
INTERNAȚIONALE 

DE LA PLOIEȘTI
PLOIEȘTI, 16 (prin telefon), 

în sala Victoria din localitate 
s-au disputat duminică după- 
amiază trei partide internațio
nale de handbal.

în prima partidă, selecționata 
de junioare a țării noastre a 
învins formația similară a Un
gariei, datorită în special for
mei bune a portarului Cristina 
Lada și a jucătoarelor de cîmp 
Cherghina Mălai și Heidrun 
Janisch. Scor final: 11—9
(5—5), cele mai multe puncte 
fiind înscrise de' Tordk 3 — 
România, Husz și Oszvand am
bele cite 3 goluri — Ungaria.

în meciul dintre echipele 
masculine, victoria a revenit, 
de asemenea, jucătorilor ro
mâni, cu scorul de 14—11 
(7—6). Principalii realizatori: 
Croitoru (o), Bedivan și Stingă 
cite 3 — România, Wohner (3) 
— Ungaria.

în partida selecționatelor fe
minine de tineret. România a 
obținut un rezultat de egalita
te : 11—11 (5—7) cu Ceho
slovacia.

„CUPA SILEZIEI“
sare de la C.M. întîlnirea s-a 
terminat la egalitate, 11—11 
(4—6). Constantina Pițigoi fiind 
jucătoarea care a înscris, pen
tru echipa României, cele mai 
multe goluri: 5.

Duminică, in cadrul u^ei ve
ritabile finale. România a în
trecut cu 13—12 (7—6), la ca
pătul unui meci deosebit de 
spectaculos, prima reprezentati
vă a tării gazdă. S-a remarcat 
in mod deosebit Magda Mikloș, 
care a înscris 5 goluri.

în celelalte partide din ulti
mele zile s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: Polonia — 
Suedia 18—13 (8—6). Polonia II— 
Suedia 11—16 (4—7). Cehoslova
cia — Polonia II 24—13 (9—6), 
Cehoslovacia — Suedia 14—13 
(5—6).

Clasament final : 1. ROMA
NIA 7 p„ 2. Polonia 6 p., 3. Ce
hoslovacia 5 p., 4. Suedia 2 p., 
5. Polonia IJ 0 p.★

La Poznan s-a desfășurat în
tîlnirea internațională amicală 
de handbal masculin dintre re
prezentativa Poloniei și selecți
onata secundă a României. 
Handbaliștii polonezi au cîști
gat cu scorul de 13—10 (7—6).

CONNORS Șl NĂSTASE
(Urmare din pag. I)

pentru prima oară, in fața pu
blicului românesc. Acasă la 
prietenul meu Ilie, mă simt și 
eu ca acasă... Regret că n-am 
venit aicj cu laurii de la ulti
mul meu turneu, de la Londra. 
Am pierdut o finală grea, cu 
compatriotul meu Eddie Dibbs, 
care este în mare progres"*. 
Aflăm că, în setul decisiv, Con
nors avea 5—3 și 30—30 pe 
serviciul său, dar două retu
ruri uluitoare ale adversarului 
i-au răpit șansa victoriei, pe 
care n-a mai putut-o cuceri 
nici în continuare. „Sper însă 
— completează oaspetele nos
tru __ că în meciul cu Ilie Năs-
tase, aci în capitala României, 
să evoluez la cea mai bună 
valoare a mea**. Fostul campion 
de la Wimbleddn și Forest 
Hills pare, într-adevăr, foarte 
sigur pe el, spunînd aceasta.

Ne adresăm și celuilalt oas
pete al nostru. Spencer Segura 
(22 ani) ne spune i „Indiferent 
de ultimele lor rezultate, poate

AGENDA SAPTAMINII
17—19

17—23
19

PENTATLON 
MODERN 
TENIS 
HANDBAL 
FOTBAL

Continua C.M., la Ciudad de Mexico. 
Turnee, la Calcutta și Johannesburg. 
Bulgaria — România (m), la Loveci.
In C.E. t Portugalia — Anglia (gr. 1), 
Lisabona ; Țara Galilor — Austria (gr. 2), 
Cardiff ; Iugoslavia — Irlanda de Nord 
3), la Belgrad ; R.F. Germania ” _ 
(gr. 8), la Stuttgart. In preliminariile olim
pice : Cehoslovacia — R. D. Germană.

la 
la 

(gr. 
— Bulgaria

20 BASCHET Cupe europene (m, f) — turul 2.
20—22 TENIS 

DE MASA Campionate internaționale, la Ljubljana.
21 HANDBAL Bulgaria — România (m), la Loveci.

21—23 HALTERE Balcaniada, la Zambor (Iugoslavia).

22
AUTO 
FOTBAL

Raliul ,,Marii Britanii”.
In C.E. : Italia — Olanda (gr. 5), la Roma.

23 In C.E. : Cipru — Cehoslovacia (gr. 1), la

RUGBY

Nikosia ; Turcia — U.R.S.S. (gr. 6), la Is
tanbul.
în C.E. : Franța — România, la Bordeaux.

ATLETISM • CU prilejul unui 
concurs desfășurat în localitatea 
Nerviano, din apropiere de Mila
no, atletul vest-german Bernard 
Kannenberg a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 50 km 
marș, cu timpul de 3h 56:51,4.

BASCHET a In continuarea 
turneului pe care-1 întreprinde in 
S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a evoluat la Syracusa, 
în compania formației Universi
tății locale. Baschetbaliștii so
vietici au obținut victoria cu 
scorul de 71—58 (42—36) a In ziua 
a doua a turneului internațional 
masculin (echipe studențești) de 
la Bratislava, U.R.S.S. a întrecut 
cu 98—30 (56—38) Bulgaria, iar
R. D. Germană a dispus cu 
87—57 (40—26) de Ungaria. In
prima zi : Cehoslovacia — Un
garia 106—50 (55—27) ; Bulgaria — 
Selecționata Slovaciei 84—82 
(40—43).

BOk A Feste 10 000 de specta
tori .au urmărit la Madison Squa
re Garden, din New York, prima 
întîlnirc dintre selecționatele de 
box ale U.R.S.S. și S.U.A., for
mate din pugiliști de categoria 
grea. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 6—5. în ultimul 
meci, americanul Jimmy Clark 
a cîștigat prin abandon dictat de 
arbitru, în repriza a treia, în 
fața pugilistului sovietic Igor Vis- 
totski a La Karl Marx Stadt 
s-a disputat meciul internațional

de box dintre selecționatele R.D. 
Germane și Poloniei. Pugiliștii 
din R.D. Germană au terminat 
învingători cu scorul de 14—8. a 
Greul american Duane Bobick a 
repurtat un nou succes lă Blo- 
mington (Minnesota), unde l-a 
învins prin k.o.» în repriza a 5-a, 
pe George Johnson. Bobick a sus
ținut pînă în prezent 33 de în-

VICTORII ALE BOXERILOR 
ROMÂNI LA SKOPLJE

La turneul internațional de 
box de la Skoplje, organizat de 
federația de specialitate din Iu
goslavia, au fost prezenți și. 
șase pugiliști români: Marian 
Lazăr (cocoș), Paul Dobrescu 
(ușoară). Cornel Hoduț (semi- 
mijlocie), Vasile Didea (mijlocie) 
mică), Ștefan Florea (mijlocie) 
și Mircea Simon (grea). Dintre 
aceștia, în semifinalele compe
tiției cinci au obținut victorii, 
calificindu-se în finale. M. La- 
zăr l-a depășit la puncte pe iu
goslavul Bahtejarevici, P. Do

brescu l-a învins, intr-un meci 
spectaculos, pe tunisianul Besir 
Selasi, C. Hoduț a cîștigat la 
puncte partida cu Manevski 
(Iugoslavia), iar V. Didea l-a 
întrecut clar la puncte pe Der- 
visnurovici (Iugoslavia).

O foarte frumoasă impresie 
a produs campionul țării noas
tre la categoria grea, Mircea 
Simon. El l-a învins detașat la 
puncte pe iugoslavul Țveiici. 
Rezultatele din reuniunea fina
lă nu ne-au parvenit pînă la 
închiderea ediției.

SURPRIZE IN

ALE „CUPEI
LONDRA — Sîmbătă sea

ra a luat sfirșit la Albert 
Hall din Londra turneul inter
național de tenis pentru „Cupa 
Dewar“. în finala probei mas
culine, americanul Eddie Dibbs

ULTIMELE PARTIDE 

DEWAR" LA TENIS

AU SOSIT iH CAPITALĂ
nu atit de concludente, Năstase 
și Connors sint la o mare va
loare în tenis. I-ani urmărit în 
multe concursuri și pot spune 
că jocul lor, din punct de ve
dere al tehnicii stricte, n-are 
egal. Chiar acum, la Londra, 
unde i-am fost sparing-partener 
lui Jimmy înainte de ultimele 
partide, m-am convins că este 
în formă. Deci, prevăd un meci 
de zile mari, aci la București. 
Și, dacă-mi permiteți, mi-aș 
exprima o dorință personală : 
vreau să apar și eu în cadrul 
reuniunii de marți, într-o în- 
tilnire cu un jucător român. 
Sper să nu vă dezamăgesc...**

Evident, programul galei de 
marți dupâ-amiază — fiindcă 
spectacol de gală va fi — nu 
este încă fixat. Și, cu siguranță, 
va fi loc și pentru o apariție 
inedită la București, a lui 
Spencer Segura. Pentru mo
ment, încă puține ore de aș
teptare- și vom asista, din tri
bunele marii săli bucureștene, 
la un adevărat festival al teni
sului.

a obținut o surprinzătoare vic
torie cu 1—6, 6—1, 7—5 în fața 
compatriotului său Jimmy Con
nors. Acesta din urmă se cali
ficase, în semifinală, întrecînd 
cu 6—3, 4—6, 6—1 pe Ilie Năs
tase. Partida a fost' de un ex
celent nivel tehnic și a fost 
urmărită de peste 6 000 de spec
tatori.

Proba de simplu femei din 
cadrul aceleiași competiții a 
fost cîștigată de englezoaica 
Virginia Wade, victorioasă cu 
6—3, 6—2 în finala susținută 
cu australiana Evonne Goola- 
gong. în semifinale i Virginia 
Wade (Anglia) — Mima Jauso- 
vec (Iugoslavia) 6—2, 7—5 ; 
Evonne Goolagong (Australia) 
— Renata Tomanova (Cehoslo
vacia) 6—2, 6—1.

Surprize și în finalele de la 
dublu: Fibak (Polonia), Meiler 
(R.F.G.) — Năstase (România), 
Connors (S.U.A.) 6—1, 7—5 ; 
Franțoise Durr (Franța), Bet
ty Stove (Olanda) — Virginia 
Wade (Anglia), Evonne Goola
gong (Australia) 6—4, 7—6.

UN FRUMOS SUCCES 
AL SAHISTELOR NOASTRE A

BELGRAD, 16, — In capitala 
iugoslavă s-a disputat cea de a 
X-a ediție a tradiționalei întil- 
niri de șah dintre reprezentati
vele feminine ale României și 
Iugoslaviei. Jucînd remarcabil, 
șahistele românce au repurtat 
o frumoasă victorie, ciștigind 
cu scorul total de 14—10. La 
primele mese, rezultatul a fost 
egal, pentru ca la cele urmă
toare echipierele României să 
ia avans decisiv: Polihroniade
— Iovanovici 2—2, Teodorescu
— Stadler 2—2, Baumstark — 
Kalchbrenner 2l/t—l‘/i, Makai
— Markovici 3—1, Mureșan — 
Pihailici 2‘/,—l‘/j. Jicman — 
Belamarici 2—1 (Gogîlea — Be- 
lamarici 0—1).

„Internaționalele" de tenis 
de masă ale Ungariei

în orașul Szeged au început 
campionatele internaționale de 
tenis de masă aIe Ungariei, la 
care participă sportivi și spor
tive din 15 țări.

Proba feminină pe echipe a 
fost cîștigată de Anglia, învin
gătoare cu 3—2 în fața Iugo
slaviei. După ce a întrecut cu 
3—1 Canada, echipa României 
a pierdut cu 0—3 în fața selec
ționatei Ungariei. La masculin, 
Suedia a dispus cu 3—0 de 
R. F. Germania. Echipa Româ
niei a fost eliminată în „op
timi**, cu 3—1, de selecționata 
secundă a Ungariei.

Rezultate din probele indivi
duale, simplu bărbați, optimi 1 
Orlowski — Doboși 3—1, Se
cretin — Gheorghe 3—1 ; se
mifinale : Secretin — Johans
son 3—1, Bengtsson — Or
lowski 3—0 ; simplu femei, op
timi : Tyryet (Franța) — Za- 
haria 3—1 ; semifinale : Ham- 
mersley _  Bergeret 3—0, Hel
man — Szabo 3—0. întrecerile 
continuă

BELGIA - CALIFICATA

A ÎNCEPUT C. M.
DE PENTATLON MODERN

CIUDAD DE MEXICO, 16 
(Agerpres). In capitala Mexi
cului a început cea de-a 21-a 
ediție a campionatelor mon
diale de pentatlon modern. Pri
ma probă, călăria, a revenit 
surprinzător australianului Pe
ter Ridgway cu 1 100 puncte, 
urmat de mexicanul Francisco 
Salazar și francezul Claude 
Guiget.

Clasamentul pe echipe : 1.
Australia — 3 204 p ; 2. Franța
— 3 134 p ; 3. S.U.A. — 3 108 p; 
4. Suedia — 3 076 p ; 5. Japonia
— 3 076 p ,. La campionate 
participă 47 de concurenți. De
ținătorul titlului mondial, Pa
vel Lednev, s-a clasat în proba 
de călărie pe locul 33, cu 972 p.

Ultimul meci din grupa a 7-a 
a preliminariilor C.E. a avut loc 
sîmbătă, la Paris. între reprezen
tativele Franței și Belgiei. Intîl- 
nirea s-a încheiat cu un scor 
alb: 0—0. Astfel, echipa Belgiei
s-a calificat în sferturile de fina
lă ale competiției Iată clasa
mentul final.:
1. Belgia
2. R.D. Germană
3. Franța
4. Islanda

6 3 2 1 6—3 8
6 2 3 1 8—7 7
6 1 3 2 7—6 5
6 1 2 3 3—8 4

G învingînd la Louviere cu 3—2 
echipa Belgiei, selecționata de 
tineret a Franței a cîștigat grupa 
a 7-a a preliminariilor campio
natului european. în urma aces
tui succes, fotbaliștii francezi 
s-au calificat în sferturile de fi
nală ale C E. de tineret.

CAMPIONATE
ITALIA (etapa a 6-a). Nume

roase surprize în etapa de ieri, 
în fruntea lor se situează vic
toria lui Bologna la Cagliari, ca 
si succesul Sampdoriei la Flo
rența. Derby-ul etapei a avut loc 
la Milano, pe ,.San Siro“, unde 
s-au întîlnit echipele Milan 
și Juventus. A cîștigat cam
pioana Italiei. Juventus, după un 
meci foarte disputat, cu 1—0,

mană), cu 38,55 p. Ea a reușit 
să o întreacă pe campioana mon
dială Ludmila Turișceva-(U.R.S.S.), 
clasată pe locul doi, cu 38,10 p. 
La masculin, pe primul loc s-a 
situat gimnastul japonez Hiroji 
Kajiyama, care a totalizat 56,90 p.

HANDBAL a Disputată în lo
calitatea vest-germană Paderborn, 
întîlnirea internațională dintre

• PE SCURT • PE SCURT ■
tîlniri, fiind neînvins ca profe
sionist. o Fostul șalanger la ti
tlul mondial al categoriei grea, 
Chuk Wepncr, și-a făcut rein
trarea întîlnindu-1 la Portland dc 
irlandezul Jonny Evans. Wepner 
a obținut victoria prin k.o. în re
priza a patra.

CĂLĂRIE o Proba de deschi
dere din cadrul concursului in
ternațional de la Viena a fost 
cîștigată de sportivul elvețian 
Bruno Gandrian („Golden Shut
tle"), cu timpul de 49,5.

GIMNASTICA a într-o compe
tiție internațională care se dispu
tă în Japonia, la individual com
pus feminin (exerciții liber alese) 
victoria a revenit în mod sur
prinzător Gittei Escher (R.D. Ger-

selecționatele feminine ale R.F. 
Germania și Ungariei Ș-a înche
iat la egalitate : 9—9 (2—5).

HOCHEI a La Grenoble, Aus
tria învinge Franța cu 11—2 (6—0, 
1—0, 4—2). Din formația austriacă 
s-a remarcat Anwander, autorul 
a trei goluri □ Selecționata R.D. 
Germane a susținut un joc ami
cal la Moscova cu formația Di
namo. Hocheiștii sovietici au ob
ținut victoria cu scorul de 4—2 
(1—0, 3—1, 0—1).

SCRIMA a Campionatele inter
naționale ale Austriei au început 
la Viena cu desfășurarea probei 
masculine de floretă, în care vic
toria a revenit sportivului sovie
tic Aleksandr Romankov, învin
gătorul a totalizat în turneul fi-

nai 5 v, fiind urmat de Haertter 
(R.D. Germană) — 4 v și Koukal 
(Cehoslovacia) — 2 v.

ȘAH ® După consumarea a 
opt runde, la Halle con
duc maestrele Irina Leviti
na (U.R.S.S.) și Brigitte Hof
mann (R. D. Germana), cu ci
te 5’/2 P. Emilia Chiș (România), 
care în runda a opta a remizat 
cu Worch (R.D. Germană) ocupă 
locul 10, cu 3’/2 P- a După două 
ture, în meciul internațional din
tre echipele masculine ale 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, care se 
desfășoară la Odesa, scorul este 
favorabil cu 7—4 (o partidă în
treruptă) gazdelor.

TENIS a In semifinalele tur
neului de ia Hong Kong : Mayer 
— Ramirez 2—6, 6—1, 6—2 ; Gor
man — Gotffried 6—3, 7—5. In 
„sferturi": Gottfried — Newcom
be 6—3, 3—6, 6—3, Ramirez —
Gisbert 7—5, 6—0 ; Gorman —
Okker 6—4, 6—4, Mayer — Car
michael 6—4, 8—6. In finala pro
bei de dublu se vor întîlni pe
rechile Rosewall — Okker și Ma
yer — Carmichael, a La Buenos 
Aires, finala se dispută între A- 
driano Panatta și Guillermo Vi
las. în semifinale : Panatta — 
FilliOl 6—2, 6—3, 4—6, 6—7, 6—3 ; 
Vilas — Cano 6—2, 7—5, 6—3 a 
în semifinale, la Oslo, Bengtsson 
l-a învins pe Borowiak cu 6—4, 
6—7, 6—3. în finală, Bengtsson î.1 
va întîlni pe Farrel.

prin golul marcat de Gori, în 
repriza secundă. Derby-ui din 
capitală. între Lazio si Roma, 
s-a încheiat si el la egalitate : 
1—1. Roma a deschis scorul prin 
De Sisti, apoi Chinaglia a ega
lat pentru Lazio. O excelentă 
comportare a avut Bologna la 
Cagliari, unde a cîștigat cu 2—L 
prin golurile lui Clerici (din pe
nalty) și Nanni, după ce Riva a 
deschis scorul din 11 m pentru 
gazde. O victorie prețioasă a re
alizat Torino în fata echipei din 
Napoli: 3—1. Celelalte rezultate: 
Fiorentina — Sampdoria 0— 
rona — Ascoli 1—0. Como — In- 
ternazionale 3—0, Cesena — Pe
rugia 2—1. în clasament condu
ce Juventus cu 11 p, urmată de 
Napoli cu 9 p, Torino 8 p.

R. F. GERMANIA : După 14 
etape, pe primul loc se află 
Borussia Monchengladbach cu 20 
puncte, urmată de Eintracht 
Braunschweig 13 p, S.V. Ham
burg — 17 p. Bayern Miinchen
— 17 p. etc. Rezultate mal im
portante înregistrate în etapa a 
14-a: VFL Bochum — Bayern 
Miinchen 3—1; Borussia Mon
chengladbach — Fortuna Diis- 
seldorf 1—0 ; MSV Duisburg — 
Eintracht Braunschweig 1—0 ; SV 
Hamburg — SC Karlsruhe 3—0: 
Kaiserlautern — Werder Bremen 
4—0.

ANGLIA : .Birmingham — Ar
senal 3—1; Burnley — Wolver
hampton 1—5; Coventry — Nor
wich 1—0; Derby — West Ham 
United 2—1; Everton — Manches
ter City 1—1; Ipswich — Queen’s 
Park Rangers 1—1: Manchester 
United — Aston Villa 2—0; Tot
tenham — Stocke 1—1. în clasa
ment conduce Derby Coufnty cil 
24 p.

UNGARIA (etapa a 13-a) 2 
M.T.K. — Vasas 2—1, Honved — 
Salgotarjdn 5—2. Ujpesti Dozsa — 
Zalaegerszeg 3—0, Kaposvâr — 
Csepcl 5—2, Diosgyor — Ferenc- 
varos 0—0 (timp de 40 de minute, 
Ferencvaros a jucat în 10 oameni, 
deoarece unul dintre jucători a 
fost eliminat). Szombathely — Ta- 
tabănya 1—0. Gybr — Videoton 
0—2, Bekescsaba — Szeged 1—0. 
în clasament, Ferencvaros condu
ce cu 23 p, urmată de Videoton 
18 p, Ujpesti Dozsa 18 p, Honved 
17 p. etc.

TURNEE, MECIURI 
AMICALE

LA MONTE CARLO. în turneul 
pentru juniori, echipele României 
și Finlandei au terminat la ega
litate: 2—2. Alte rezultate: Belgia
— Polonia 1—1 (1—1); Italia —
Finlanda 2—1 (1—0).

MECIURI AMICALE: Ceho
slovacia — R.D. Germană 1—0 
(1—0) — meci de juniori; F.C-
Magdeburg — Bohemians Praga 
1—1: Stahl Riesa — Liaz Jablo- 
nec 4—3
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