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DIVIZIA A LA FOTBAL ETAPA A XV-a

• Georgeta Gabor și echipa feminină, pe locul I 
• Dan Grecu, două victorii în finalele pe aparate

TANDEMUL ECHIPELOR FRUNTAȘE
S-A MAI DETAȘAT CU UN PUNCT

Sîmbătă după- 
amiază și dumini
că dimineața au 
continuat în sala 
Dinamo din Capi
tală întrecerile din 
cadrul celei de-a 
XIII—a ediții a 
Dinamoviadei de 
gimnastică. Sîm
bătă s-a desfășu
rat concursul fe-

• „POLI" IAȘI CONFIRMA • RAPID A CiȘTIGAT PRIMUL SĂU PUNCT ÎN DEPLA
SARE • ECHIPELE CLUJENE CONTINUĂ SĂ PIARDĂ TEREN... ® DUDU GEOR

GESCU MENȚINE O MEDIE RIDICATĂ 16 GOLURI ÎN 15 ETAPE

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
C.F.R. Cluj-Napoca — Politehnica lași 1-1 (0—1)
Dinamo — S.C. Bacău 2—0 (1—0)
„Poli" Timișoara — U.T.A. 3—0 (2-0)
F.C. Constanța — Rapid

— ,,U‘Î’ Cj.-Napoca
0—0

F.C.M. Reșița 1—0 (1-0)
Steaua — Univ. Craiova 1—0 (1—0)
F.C. Olimpia S.M. — F.C. Bihor 1—0 (1—0)
Jiul Petroșani — F.C. Argeș 4—1 (2—1)
A.S.A. Tg. Mureș — Sportul stud. 2-0 (1—0)
Duminică 30 noiembrie :

S.C. Bacău — Sportul stud, (restanță)
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Georgeta 

toate cele

In min. 36, Iordânescu înscrie 
golul care avea să decidă re
zultatul meciului Steaua — „U“ 
Craiova.

Foto : V. BAGEAC

Citiți în paginile 2—3 relatări 
de la meciurile de ieri.

minin. care a re
unit în fața a- 
paratelor echipele 
Dinamo (Româ
nia), Dynamo (R.D. 
Germană), Dinamo 
(U.R.S.S.), Gwardia 
(Polonia) și Lev- 
ski-Spartak (Bul
garia). Ca și la 
masculin, întrece
rea s-a desfășurat 
sub semnul supe
riorității eviden
te a echipei ali
niată de gazde, din 
care au făcut par
te : Georgeta Ga
bor, Gabriela Trus
ei, Luminița Mi- 
lea, Mioara Stan- 
ciu, Aurelia Dobre 
și Magda Logofă- 
tu. Gimnastele ro
mânce au avut e- 
voluții remarcabile la
patru probe, mai ales trio-ul 
Gabriela Trușcă, Georgeta Ga
bor, Luminița Milea. Faptul 
este de natură să ne bucure, 
cu atît mai mult cu cît aceste 
trei sportive se află in plină 
pregătire pentru viitoarele 
Jofcuri Olimpice, evoluțiile lor 
din acest ultim concurs al a- 
nului dîndu-ne speranțe pen
tru viitoarele întreceri. Ulti
mele evoluții de sîmbătă seara 
au consemnat, așadar, pres
tigioase succese pentru re
prezentantele echipei Dinamo 
(România), atît la individual 
compus, prin Georgeta Gabor, 
cît și în clasamentul pe echipe. 
Iată rezultatele tehnice ale con
cursului feminin : echipe : Di
namo (România) 186.70 p. Dy
namo (R.D. Germană) 133,05 p, 
Dinamo (U.R.S.S.) 183.00 p,

Gabor evoluează la birnă
Foto : N. DRAGOȘ

Gwardia (Polonia) 179,60 p, 
Levski-Spartak (Bulgaria) 174,05 
p ; individual compus : George
ta Gabor 38,10, Gabriela Trușcă 
38,05, Luminița Milea 37,55, 
Barbel Rohrich (Dinamo 
R.D.G.) 37,40, Ludmila Builova 
(Dinamo U.R.S.S.) 37,20, Lucia 
Matraszek (Gwardia Polonia) 
36,90. Mioara Stanciu, campioa
nă absolută de junioare a țării 
noastre, s-a clasat pe locul 8 
(36,60), iar Aurelia Dobre pa 
locurile 10—12 cu 36,40.

Duminică dimineață un nu
meros public a asistat la fina
lele pe aparate, prilej de a-i 
urmări pe primii șase clasați 
în fiecare probă. Potrivit re-

Constontin MACOVEI

(Continuare în naa. a 4-a)

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

GOLGETERII

REPREZENTATIVA
DE FORMAȚIA

ROMÂNIEI ÎNTRECUTĂ NET
FRANȚEI: 12-36 (3-13)

15 COLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 3 din 11 m.
10 COLURI : Iordânescu (Steaua) — 3 dih 11 m
3 GOLURI : M. Sandu (Sportul studențesc), Costea („Poli" Iași), 

Roznai (Jiul).
.7 GOLURI : Florescu (F. C. Bihor), Nemțeanu („Poll“ Iași).
6 GOLURI : M. Răducanu șl Zamfir (Steaua). Neagu (Rapid).
5 GOLURI : Vaczi („U‘‘ Cluj-Napoca), Broșovschl (U.T.A.) — 1 din 

11 m. ,Angliei („PoU“ Timișoara). Radu II (F.C. Argeș). . Oblemenco 
(Univ.’Craiova) — 2 din 11 m, Mureșan (A.S.A.), Peniu (F.C. Constanța).

4 GOLURI : Batacliu („U“ Cluj-Napoca) — 1 din 11 m. V. Mureșan și 
Both I (F.C. Olimpia). Manea (Rapid) — 1 din 11 m. Colnic (U.T.A.). 
Dumiirache și Sătmăreanu 11 (Dinamo). Grosu (Sp. studențesc). Nedelcu 
II și Marcu (Univ. Craiova)', Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 m. Naghl 
(A.S.A.). Popovici (F.C. Bihor) — 3 din 11 m, Munteanu (F.C.M. Reșița) 

— 2 din 11 m.

Storuri contradictorii in campionatele de baschet

„U“ CLUJ NAPOCA - OLIMPIA
6181 SÎMBĂTĂ,
Campionatele republicane de 

baschet au continuat sîmbătă 
și duminică, prin meciurile e- 
tapei a 5-a (ultima) a turului 
secund al întrecerii feminine și 
cele ale etapei a 6-a a primu
lui tur al disputei masculine. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte :

FEMININ, grupa 1—6

I.E.F.S. — RAPID 2—0: 76— 
67 (45—33) și 71—65 (40—34).
Campioanele țării au fructifi
cat potențialul creat de omo
genitatea lotului și de buna 
pregătire asigurată de antreno
rul I. Nieolau. Deși nu au 
obținut diferențe prea mari, 
studentele au dominat destul 
de net și au realizat multe 
faze de bună calitate, plăcute. 
Rapidul, cu unele indisponibi-

82-51 DUMINICĂ!
lități, a contat pe eforturile și 
eficiența Ilenei Gugiu, iar du
minică a reușit, în mai mare 
măsură ca de obicei, să înche
ge un joc colectiv. O deziluzie 
(observată, din păcate, de mai 
multă vreme), evoluția Maria
nei Andreescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI- 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 2—0 : 59—56 (32—28) și 71— 
58 (32—30). Sîmbătă, timișoren- 
cele și-au creat situații de a- 
runcare la coș mai multe și 
mai favorabile decît adversa
rele lor, dar le-au ratat (uneori 
incredibil) pe cele mai multe 
dintre ele. In aceste condiții. 
Politehnica, deși nu a excelat, 
s-a impus și a cucerit victoria. 
A doua zi, oaspetele au rezis
tat doar o repriză, după care 
bucureștencele s-au desprins 
(între min. 10 și 17) decisiv.

BORDEAUX, 23 (prin tele
fon). — Aprecierile favorabile 
din fructuosul turneu în Noua 
Zeelandă și victoriile asupra 
echipelor Poloniei și Waitema- 
ta (Noua Zeelandă) nu au fost 
confirmate, echipa de rugby a 
României pierzînd cu 12—36 
(3—13) în fața formației Fran
ței, în partida derby a cam
pionatului european.

Rugbyștii noștri nu au pu

Ileana Porlik (I.E.F.S.) a prins 
Lilianei Radulescu (nr. 7).

Menționăm că absența Gizclci 
Cz.mor și Anei Sarchizian a 
afectat capacitatea echipei U- 
niversitatea.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 1—1 : 61—81 (31—43) și 
82—54 (45—20). De-a dreptul 
stranii aceste rezultate atît de 

tut surmonta o inexplicabilă 
timiditate, care și-a pus am
prenta pe întreaga Tor evoluție, 
din primele minute și pînă la ' 
începutul reprizei a doua. Am 
crezut, inițial, că avem de a 
face cu o încălzire mai difici
lă. Dar, a fost vorba de cu 
totul altceva... înaintarea, prin 
prima ei linie, a cedat, deși 
pilierii. Țurlea și Mușat, erau 
socotiți ca foarte puternici. Ei

balonul șl se pregătește să paseze 
Foto: D. NEAGU

diferite, această diferență de 
comportare pe același teren, in
tervenită intr-un răstimp de 
numai 16 ore. S-au evidențiat: 
Doina Prăzaru (8 puncte în pri
ma zi, 28 în următoarea), Floa-

(Continuare In pag. 2-3) 

au fost împinși cu regularita
te în grămezi și astfel echipa 
a pierdut multe baloane, chiar 
pe introducerea noastră, cedind 
astfel inițiativa gazdelor. Gre
șit s-a jucat și pe treisferturi,

Stadionul Municipal din Bor
deaux ; teren foarte bun ; timp 
însorit ; spectatori aproximativ 
25 000.

AU MARCAT : Romeu (min. 
7) — 1. o. : Dubertrand (min. 
29) — încerc., Romeu — transf.; 
Dubertrand (min. 36) — încerc.; 
Bastiat (min 44) — 1. o. ; 
1‘ecune (min. 50) — încerc. : 
Bastiat (min. 63) — încerc. : 
Fouroux (min 75) — încerc. : 
Romeu — transf. ; Dubertrand 
(min. 79) — încerc. ; Romeu — 
transf. pentru Franța ; Bucos: 
min. 8 — 1. o. c. si min. 57. 
68. 76 — 1 p. pentru România.

FRANȚĂ : Droitecourt — 
Gourdon, Bertranne, Pecune, 
Dubertrand — Romeu. Fou
roux — Skrăla, Bastiat, Rlvâs 
— Haget, Palmie — Paparem- 
borde, Paco, Cholley.

ROMANIA : Durbac — Con
stantin, Nica, Nicolescu, Mo- 
trescu — Bucos. Paraschlv — 
Pop, Dumitru, Stoica — Dără- 
ban, Postolachl — Țurlea, 
Munteanu, Mușat:

ARBITRI : Norman Sanson 
(Scoția) — foarte bun, ajutat 
de J. Chardon (Franța) și A. 
Găgeatu (România).

linie care a făcut erori inexpli
cabile, deși are în componența 
sa jucători experimentați, care 
s-au lăsat, de această dată, 
surprinși, mai ales în apărare. 
Jucătorii din liniile dinapoi au 
fost prea lesne păcăliți, ca

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare in pag. 4)



REZULTATE SURPRINZĂTOARE 
ÎN PENULTIMA ETAPĂ LA JUDO

în campionatul Diviziei A, l

ia popice

Marea majoritate a partide
lor din cadrul penultimei eta
pe a Diviziei A de judo s-au 
Încheiat cu rezultate surprin- 
Bătoare. Multe echipe favorite 
au fost învinse, în deplasare 
Bau „acasă". Iată citeva amă
nunte :

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. în triunghiularul 
Politehnica Iași — C.S.M. Bor- 
Bești — Agronomia Timișoara, 
disputat sîmbătă după-amiază, 
prima șansă o avea formația 
ieșeană, clasată înaintea aces
tei etape pe locul 3. Totuși, 
spre surprinderea generală, 
C.S.M. Borzești (situată pe lo
cul 10) a întrecut net. la sco
ruri categorice, atît pe Poli
tehnica (4—0) cit și pe Agro
nomia (5—0). După acest spec
taculos succes, C.S.M. a scăpat 
de emoțiile retrogradării. în 
cel de-al treilea meci. Poli
tehnica a dispus de Agronomia 
cu 3—1. (Gh. -------------
resp.).

în cele din urmă, la limită : 
3—2. In partida cu A.S.A. Tg. 
Mureș, Dinamo s-a impus clar, 
obținînd victorii la toate cele 
cinci categorii. Deosebit de in
teresantă a fost confruntarea 
dintre Rapid și A.S.A. Dacă 
formația arădeană ar fi pier
dut această partidă, nu mai 
putea evita retrogradarea. Dar, 
judoka de la Rapid Arad au 
luptat cu multă ardoare, ieșind 
învingători cu 3—2. Deci A.S.A. 
este una din cele două forma
ții care vor părăsi competiția 
republicană. (C. GRUIA — eo- 
resp. județean).

SUCCESE PREȚIOASEI
iN DEPLASARE

GRUNZU co-

Campioana țării, 
localitate, a fost

BRAȘOV.
Dinamo din _______ .
ținută în șah de Rapid Arad 
(aflată pe penultimul loc în 
clasament), reușind să cîștige,

„Cupa F. R. Volei“

ȘI-ACUM, FINALELE!
Joi și duminică s-au desfă

șurat jocurile restante din 
„Cupa F. R. Volei". La Craiova, 
Universitatea (f) a dispus cu 
3—2 de Rapid (—7, 7, 12, —15, 
5), la capătul unui meci viu 
disputat. (I. Drăgănoiu — co
resp.). Duminică, în București. 
Dinamo (f) a învins cu 3—0 
(11, 11, 4) echipa C.S.M. Sibiu, 
după aproape o oră și jumăta
te de joc. (N. Mateescu). în sa
la Giulești, Rapid (f) a obținut 
o victorie facilă : 3—0 (6, 10, 
12) în ' ’ ...................... — '
șoara, 
treilea 
nivelul

Iată 
„Cupa ' 
pa I : 
I.E.F.S.

BUCUREȘTI. în 
tuiui Politehnic, 
spectatori au fost 
cele două triunghiulare divi
zionare. Și n-au avut ce re
greta, deoarece meciurile au 
fost interesante, viu disputate 
și încheiate cu unele rezultate 
neașteptate. Politehnica Bucu
rești — I.E.F.S. — Constructo
rul Miercurea Ciuc a luat sfîr- 
șit cu surprinzătorul succes al 
ultimei echipe. După ce a sur
clasat pe I.E.F.S. cu 4—1, Con
structorul a întrecut și pe Po
litehnica : 2—1. în urma aces
tor victorii, formația din 
Miercurea Ciuc a urcat pe locul 
3 în clasament. Partida dintre 
Politehnica și I.E.F.S. a stat 
sub semnul echilibrului de la 
prima pînă la ultima categorie 
de greutate. Mai bine orientați 
tactic, judoka de la Politehnica 
au învins cu 2—1. Al doilea 
triunghiular, Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj-Na
poca — Universitatea București 
a fost dominat, cum era de aș
teptat, de dinamoviști, victo
rioși la toate categoriile în 
ambele confruntări. Așadar, de 
două ori 5—8 pentru Dinamo. 
Ultimul meci dintre cele două 
formații studențești s-a înche
iat la egalitate ; 2—2. Cu un 
punctaj tehnic superior (10—6) 
echipa bucureșteană a ieșit în
vingătoare. (Costin CHIRIAC).

sala Institu- 
numeroși 

prezenți la

In etapa a VII-a a campionatu
lui divizionar — disputată sîmbătă 
și duminică — s-a dat o luptă in
teresantă, atît în competiția femi
nină, cît și în cea masculină. In 
seria Sud la femei Voința Bucu
rești a întrecut la un scor destul 
de strins pe Laromet București, 
pe terenul acesteia, iar Rulmentul 
Brașov (la bărbați) a dispus 
clar de Voința București. O serie 
de echipe, mai ales feminine, au 
obținut victorii prețioase în de
plasare, ca de pildă : Voința Cluj- 
Napoca, Voința Tg. Mureș, Der- 
magant Tg. Mureș (f) șl Gaz me
tan Mediaș (m). în clasamente 
conduc : Voința București (seria 
Sud), Voința Tg. Mureș (seria 
Nord) — la femei ; Rulmentul 
Brașov (seria Sud) și Voința Cluj- 
Napoca (seria Nord) — la băr
bați. Iată rezultatele :

FEMININ

Laromet București — Voința 
București 2471—2509 p d, Cetatea 
Giurgiu — Rapid București 2462— 
2374, Gloria București — Frigul 
București 2354—2275, Voința Me
diaș — Dermagant Tg. Mureș 
2200—2301, Voința Galați — Voin
ța Constanța 2467—2317, C.S.M. 
Reșița — Voința Cluj-Napoca 
2464—2514, Metrom Brașov — Pe
trolul Băicoi 2582—2501 (prima vic
torie a brașovencelor), U.T. Arad
— Hidromecanica Brașov 3372— 
3317, Voința Craiova — Voința Tg. 
Mureș 2486—2521. Voința Timișoara
— Voința Oradea 2329—2227.

MASCULIN
Voința 
C.F.R. 

Mediaș
Rulmentul Brașov — 

București 5541—5392 p d, 
Timișoara — Gaz metan 
5111—5174, Olimpia București — 
Flacăra Cîmpina 5005—4961, Pro
gresul Oradea — Aurul Baia Mare 
5187—5011, Constructorul Galați — 
Rafinorul Ploiești 5182—5161, Voin
ța Cluj-Napoca — Olimpia Reșița 
5218—4962, Metalul Hunedoara — 
Electrica Sibiu 5262—4957, Petrolul 
Teleajen Ploiești — Gloria Bucu
rești 5225—5138, Jiul Petrila — 
Electromureș Tg. Mureș 5155—5060, 
Hidromecanica Brașov — Metalul 
Roman 5142—4896.

ETA

Derbyul etapei, deciI Hl.'ll'M.iiijiiri.iMiiroi;

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

fața Universității Timi- 
care doar în 
a reușit să se 
adversarelor.
clasamentul 

F.R.V."
Penicilina — 18 p,

, — 17 p, C.S.U. Galați 
— 15 p, Farul — 14 p. Olim
pia — 13 p, -
13 p ; grupa a 
19 p, Rapid 
Craiova — 16 . .
poca — 13 p, Univ. Timiș. — 
13 p, C.S.M. Sibiu — 
Masculin — grupa I : 
rări B. Mare — 16 p. 
Buc. — 13 p. Tractorul 
12 p, „Poli“ Timiș. —

setul 
ridice

final

al 
la

în
Feminin — gru-

Știința Buc. — 
II-a : Dinamo — 
— 18 p, Univ. 
p , „U“ Cluj-Na-

11 p. 
Explo- 
Steaua 
Bv. — 

. .. , 11 P,
„U“ Cluj-Nappca — 8 p ; gru
pa a II-a : Viitorul Bacău — 
18 p, Rapid — 
lăți — 16 p, 
13 p, Univ. 
I.E.F.S. — 13

17 p. C.S.U. Ga- 
C.S.M. Delia — 
Craiova 13 p, 
P-

Jocurile echipelor finaliste se
vor desfășura după programul 
următor: Viitorul Bacău — Ex
plorări Baia Mare, la 27 no
iembrie, ora 18,00, la Bacău, 
iar returul la 30 noiembrie ora 
10,00, la Baia Mare. Penicilina 
Iași — Dinamo Buc. (f) : 4 de
cembrie ora 17,00, la Iași (după 
întoarcerea echipei ieșene din 
turneul de la Varșovia), iar re
turul la 7 decembrie, ora 17,30 
la București. în caz de egali
tate, se va lua în considerație 
setaverajul, punctaverajul și, în 
ultimă instanță, la egalitate 
perfectă, va cîștiga echipa cu 
media de vîrstă cea mai mică.

S. NORAN

LOTO

SCORURI CONTRADICTORII LA BASCHET
(Urmare din pag. I)

rea Anca 
respectiv 
(23+24) și 
cu (24+7). 
resp.).

(14+23) de Ia „U“, 
Alexandrina Biră

Alexandrina Tomes- 
(M. RADU — co-

GRUPA 7—12
CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 

GALAȚI 2—0 : 58—51 (32—15) 
și 77—58 (34—24). S-au remar
cat Viorica Boca, Elisabeta 
Varga de la Crișul, respectiv 
Camelia Spătărescu, Tatiana 
Radulescu. (P. LORINCZ — 
coresp.).

C.S.U. TG. MUREȘ — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 0—2 ; 
59—65 (30—33) și 63—68 (27— 
30, 60—60). Ambele meciuri, dar 
mai cu seamă cel de duminică, 
au oferit întreceri echilibrate 
și spectaculoase. (C. ALBU — 
coresp.).

SANATATEA ploiești — 
VOINȚA BUCUREȘTI 1—1; 63— 
57 (39—29) și 72—87 (29—46).
Absența Lilianei Ciobotaru (e- 
liminată la sfîrșitul partidei de 
sîmbătă) a influențat posibili
tățile ploieștencelor în meciul 
de duminică. (O. BALTEANU- 
coresp.).

MASCULIN
I.C.E.D.

STANȚA
și 84—66 
tul destul de valoros al con- 
stănțenilor prezintă deficiențe

— FARUL CON- 
2—0 : 97—81 (40—42) 
(37—29). Păcat că lo-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
! LA M NOIEMBRIE. 1975 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRE3-OLIMPIC

Se atribuie autoturisme Dacia 
1840 excursii la Jocurile Olim
pice de la Montreal-Canada, la 
Ollmnlada albă de la Innsbruck- 
Austria. în R D. Germană, cîș
tiguri în bani.

ASA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT, 
TAPA DIN 23 NOIEMBRIE

CU
LA
E- 

1975

N’JMERELE extrase la tra
gerea LOTO 2 DIN

BRIE 1975 :
23 NOIEM-

I

Desfășurat în condiții atmos
ferice foarte dificile (frig, nin
soare viscolită) și pe un cimp 
de joc cu zăpadă, alunecos — 
pe care controlul și conducerea 
balonului, driblingul, pasa re
prezentau... o loterie — meciul 
a avut prea puțin din virtuțile 
unui „derby" de etăpă, singu
rul element pozitiv, demn de 
reținut, fiind efortul fizic de
pus de cei 26 de jucători care 
au intrat pe teren. în asemenea 
situație, multe din greșelile 
tehnico-tactice comise sînt scu
zabile, ele datorîndu-se în pri
mul rînd condițiilor de joc vi
trege, care operează și pentru 
arbitrul Moraru, dar, desigur, 
nu în aceeași măsură ca pen
tru jucători, ploieșteanul dînd 
în această partidă cam multe 
decizii de neînțeles.

Cu avantajul unui vînt pu
ternic, Steaua domină întreaga 
primă repriză. De două ori

Stadion Steaua ; teren : cu zăpadă, alunecos ; 
spectatori aproximativ 6 000. A marcat : IORDANL 
de cornere : 10—3. Raportul șuturilor la poart 
porții : 5—2).

STEAUA : Moraru — Zahiu, Smarandache (m 
Vigu — ION ION, Agiu — TROI, Răducanu, lord. 
Danciu).

UNIV. CRAIOVA : PURCARU — Negrilă, BOC, G 
— Strimbeanu (min. 60 DESELNICU), Ștefănescu 
Crișan, Bălăci, Oblemenco, Marcu.

Arbitru : M. Moraru (Ploiești) ; la linie : Gh. 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : ZAHIU ; Cartonașe roșii 
Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 2—1 (1—0).

(min. 2 — Iordănescu și min. 
26 — Troi), gazdele puteau în
scrie, dar s-a opus Purcaru. 
In această primă parte a me
ciului, atacul stelist, alcătuit 
din jucători mai ușori și mai 
supli, mai mobili, s-a descurcat 
mai bine pe terenul greu, im- 
punîndu-și jocul și obținînd 
numeroase cornere. Unicul gol 
al întîlnirii (min. 36) a fost ob
ținut de IORDĂNESCU. in ur
ma unei centrări de pe aripa 
dreaptă, la care apărarea cra-

DlFERtNJA VALORICA ȘI A SPUS CUVINTUL

ioveană a 
du-1 liber 
tacantul b

După p 
neficiau. e 
lui, craiov 
lua domin! 
min. 59 — 
meni, prii 
Iaci (pent: 
ti vă), ceea 
peți la ac 
încercarea 
doar pe c< 
70, 72 și 1 
tuații bum 
Răducanu 
singuri, îi 
Universitai 
totuși, în 
priză) a p 
rabile oca 
(min. 65) 
care, în rr 
individuali 
ție clară i

Pe o vreme vitregă, pe un 
teren extrem de greu, înzăpe
zit (arbitrul Rus a stat în cum
pănă dacă să autorizeze sau nu 
disputarea partidei). ne-am fi 
așteptat ca decisivi să fie fac
torii complementari care opere- 
rează în fotbal : gabaritul, re
zistența psihică, procentul de 
hazard. Mărturisim sincer că 
ne-am înșelat. Meciul a fost 
dominat net de echipa mai 
bine cotată (Dinamo), specifi
cul jocului ei- de ansamblu 
(dispecerat lucid la mijlocul 
terenului, manevre de învă
luire pe aripi și centrări repe
tate pentru Dudu Georgescu) 
s-a menținut, chiar în condi
țiile descrise, individualitățile 
ei s-au remarcat ca de obicei. 
Am asistat astfel la o cursă 
dură pentru goluri a bucurește- 
nilor, care au jucat majorita
tea timpului în terenul adver
sarei. Băcăuanii au mizat, de
sigur, pe șansa meciului nul. 
Și-au fortificat defensiva, aglo- 
merînd-o, îndrăznind contra
atacuri rare, cu precădere în 
perioada cînd Aelenei a stat în

teren, pînă la înlocuirea sa, de
terminată de o intrare violentă 
a fundașului Mateescu.

Concretizîndu-se în joc și pe 
tabela de marcaj diferența valo
rică dintre partenere, realizări
le de spectacol, de o parte și de 
alta, au fost estompate, se înțe
lege, de condițiile atmosferice 
aspre. Iată cum s-au marcat 
cele două goluri : min. 17, Do- 
brău expediază mingea in bara 
transversală, ea revine în teren, 
iar DUDU GEORGESCU, mai 
abil decit Coman și Bădin, 
care ar fi putut interveni, o 
trimite în plasă ; min. 65, Du
mitrache lansează un balon în 
careu! băcăuan, portarul oaspe
ților, în ciuda unui plonjon 
morar, nu îl poate bloca 
LUCESCU finalizează pe 
culoar găsit cu precizie.

Ion CUPEN

M
CLUJ-Nj 

Ion)
Nu trecu 

de si prin 
aparfinînd 
Ionul in zo 
care, nereu 
Simionov, > 
iui D. ION 
de făcut a: 
nească o s 
tru a trim 
In continui 
un timp in: 
dele se de 
tele în ata 
cornere, ai 
a înscrie l 
Boca — m 
(min. 44). i 
public nu 
primei repr

Repriza t 
tunos. Poli 
posibilitatea 
min. 46. d 
din poziție 
minute mai 
în careul < 
dașul LUPt

Ila capitolul disciplină, ceea ce îi 
dăunează mult. Sîmbătă, de 
pildă, Pașca a fost avertizat de 
două ori pentru greșeli inten
ționate, dar a continuat cu jo
cul obstructionist, culminînd 
cu o brutalitate comisă față de 
Haneș. Drept urmare, arbitrii 
l-au eliminat din joc, i-au re
ținut carnetul de legitimare jși 
a doua zi nu a putut fi folo
sit. în contrast, I.C.E.D. se pre
zintă în acest campionat ne
sperat de bine, lucru confirmat 
și în partidele cu Farul. Ne-au 
plăcut în mod deosebit Haneș 
(excelent creator și realizator, 
mai ales în întîlnirea de sîm
bătă, cînd a înscris 35 de punc
te) și Anastasiu (foarte util 
conducător de joc). Au arbitrat 
exemplar Fr. Took — ‘ ~
raman, respectiv 
V. Pruncu.

A.S. ARMATA 
UNIVERSITATEA 
0—2 : 56—63 (34—24) și 53—54 
(30—33). Bucureștenii au avut po
sibilitatea să obțină prima lor 
victorie în actualul campionat, 
dar nu au izbutit să arunce la 
coș în ultimele 20 de secunde 
ale meciului 
remarcat la 
plina de joc 
norul-jucător

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — I.E.F.S. 2—0 : 98—53 
(51—29) și 85—66 (38—29). Am
bele partide au fost net do
minate de gazde, din rîndul 
cărora s-au evidențiat Roman, 
Riihring și Barna. I.E.F.S. a ju
cat slab. (R. MIRCEA — co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 2—0: 
91—74 (41—38) și 92—68 (45— 
27). (I. CARAIMAN — coresp.).

RAPID — DINAMO 0—2 : 
54—101 (31—52) și 66—74 (30— 
47). In prima partidă, singurul 
semn de întrebare era dacă 
vor izbuti campionii să reali
zeze „suta". A reușit Chivu- 
lescu în ultimele secunde. în 
schimb, duminică, dinamoviștii 
au trebuit să se întrebuințeze 
destul de serios pentru a obți
ne victoria, feroviarii dînd, de 
data aceasta, o replică mult 
mai dîrză (de altfel, repriza a 
doua le-a și aparținut).

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
2—0 : 82—51 (44—24) și 101—48 
(47—11). Rar ne-a fost dat să 
vedem 
scriind 
repriză 
Steaua 
norul Mihai Nedef avînd po
sibilitatea să ruleze tot lotul.

A. Ca- 
Fr. Took —

BUCUREȘTI- 
TIMIȘOARA

de duminică. Am 
timișoreni disci- 

impusă de antre- 
N. Ionescu.

I
I
I
sI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

te
și 

un

specîa- 
și LU- 

poartă:

Stadion Dinamo ; teren înzăpezit ; timp friguros, ninsoare ; 
lori, aproximativ 3 000. Au marcat : D. GEORGESCU (min. 17) 
CESCU (min. 65). Raport de cornere : 8—1. Raportul șuturilor la 
10—1 (pe spațiul porții : 5—0).

DINAMO : Ștefan — Mateescu, G. SANDU, Sătmăreanu II, ___
— DINU (min. 85 I. Marin), Custov, DOBRAU (min. 41 Dumitrache) — 
R. NUNWEILLER, D. GEORGESCU. LUCESCU.

S.C. BACĂU : Coman — Bădin, CATARGIU, Volmer, Margasoîu — 
SINAUCEANU, CARPUCI, Soșu (min. 70 Duțan) — Chitaru, Pană, 
AELENEt (min. 34 Bălută).

A arbitrat : 1. Rus (Tg. Mureș) ; la linie : St. Marian (Sighișoara) 
și N. Barna (Tîrnăveni).

Cartonașe galbene : MATEESCU. BADIN, DUMITRACHE ; Trofeul 
Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe : 2—1, (1—1)

Lucutâ

VICTORIE DUPĂ>•••

3(2)
0(0)

TIMIȘOARA, 23 (prin telefon)
Din anul 1967 (!) timișorenii 

n-au reușit să cîștige în fața 
arădenilor. De data asta, însă, 
formația locală a intrat pe te
ren ferm hotărîtă să-și adju
dece victoria, infirmînd tradi
ția. Și, spre deosebire de alte 
meciuri disputate pe teren pro
priu în acest tur de campionat, 
cînd au reușit să se dezlănțuie 
abia în repriza secundă, alb-vi-

de fază, a arătat prompt 
terenului, validînd go- 

ciuda protestelor jucăto-

proape 
centrul
Iul, în
rilor arădeni. U.T.A. ar fi putut 
egala în min. 23, cînd Colnic, 
singur în careu și într-o pozi
ție foarte bună, s-a pripit și a 
șutat defectuos. A venit apoi 
golul lui ȘERBANOIU (min. 31). 
ex-brașoveanul șutind splendid 
din afara careului.

Profitînd și de accidentarea 
lui Pojoni, „Poli" a pus stăpî- 
nire pe joc, a dominat cu au
toritate, reușind, îndeosebi în 
repriza secundă, o suită de faze 
spectaculoase, mult gustate de 
public. Anghel (min. 54), Pe
trescu (min. 62) și Șerbănoiu

timp friguros ; spectatori, aproximativ

Stadion 
ușoara ; 
1), LUPd 
poarta : 

C.F.R.
(min. 65 
Bîlâ).
x POLITE 

ffiMILAi 
TCanea),1

A arbi 
(toți din

Cartonc 
Trofeul P

A. S. A.
SP. STl

TG. MUI
Meci ne 

(din păcat 
nervi), cu 
cartonașe l 
ar fi trebu 
un carton: 
teanu, elin 
rea arbitr 
anulat un 
Sandu în 
e că Ia ac< 
rind la ci 
jucători, di 
a trimis l 
poartă, făr 
pinge un a 
ține că bu 
jinit pe u 
cutabilă. 1 
nat două t: 
tat prin Mi 
iar Răduc; 
bine. Pe I 
nări, Grosu 
cu (min. 
tarul, au 
min. 13, f 
la șutul lu

Stadion 1 Mai ; teren moale ; __ r ___ . _ ________ ......-
30 000. Au marcat : ANGHEL (min. I5). ȘERBANOIU (min. 31). DEM 
BROVSCHI (min. 75). Raport de cornere : 3—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 19—11 (pe spațiul porții : 12—5).

POLITEHNICA : Catona (min. 89 Jivan) — Mioc, PALTINIȘAN, MEHE
DINȚII, Maier — COVALCIC, DEMBROVSCHI, Cotec — ANGHEL(min. 
78 Istrâtescu), Șerbănoiu, PETRESCU.

U.T.A. : GHEORGHIU — Birău, KUKLA, Pojoni (min. 35 Bedea), 
Giurgiu — DOMIDE, Broșovschi, Schepp — Cura, Colnic, Sima.

A arbitrat : R. Stîncan ; la linie : Gh. Popovici și C. lofciu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : COLNIC și
La tineret-speranțe : 4—0 (2—0).

I1. CFR Cluj-Napoca—Polit Iași x 
~ rî

3. Politehnica Tim.—U. T. Arad 1
x
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Dinamo—S. C. Bacău
4. F. C. Constanța—Rapid
5. FCM Reșița—„U“ Cluj-Napoca
6. Steaua—Univ. Craiova 

Olimpia—F.C. Bihor 
Petroșani—F.C. Argeș 
Tg. M.—Sportul stud. 
Galati-F.C. Brăila

I7. F.C
8. Jiul 

ASA 
csu 
Steagul roșu—Progresul Buc. 
Mureșul Deva—Șoimii Sibiu 
Corvinul—F.C. Bala Mare'

COVALCIC ; Trofeul Petschovschi : 9;

I9.
10
11
12
13.

cîstiguri :
79 755 lei

Fond
649 159 lei 
report.

Extragerea 
Extragerea
Extragerea ____ __ _
Plata cîstigurilor va începe 

Capitală de la 6 decembrie pînă 
la 23 ianuarie 1976 : în tară de 
la >0 decembrie pînă la 23 ia
nuarie 1976 inclusiv. Prin manda
te poștale de la 10 decembrie 
1975.

general de 
din care

56
10 
în

Fond de cîștiguri : 339 686 
din care 6 646 lei report.

lei, I
Plata cîstigurllor

Capita# de la 
pînă la 23 ianuarie
de la 1 decembrie .......   ... _
nuarie 1976 inclusiv. Prin manda
te poștale de la 1 decembrie 1975.

va începe în 
28 noiembrie 
1976 : în tară 
pînă la 23 ia-

o echipă masculină în- 
doar 14 puncte într-o 

! în aceste condiții, 
s-a impus clar, antre-

I
4
I

șiniii s-au grăbit să tranșeze 
soarta meciului în favoarea lor 
încă din prima repriză.

Nu trecuse decît un sfert de 
oră din meci și, Ia o învălmă
șeală în careul oaspeților, AN
GHEL a șutat puternic din apro
piere. Pojoni, aflat dincolo de 
linia porții, a respins balonul 
dar arbitrul Stîncan, foarte a-

(min. 70) au ratat mari ocazii 
de gol. In min. 75 însă, Ia o lo
vitură liberă executată de pe 
partea stingă de Maier. DEM- 
BROVSCHI a reluat eu capul, 
balonul a lovit 
unde a ricoșat 
prinzîndu-1 pe 
nilor.

Lcurențiu

pămîntul, de 
în plasă, sur- 
portarul arăde-

DUMITRESCU



DAM N-AR FI FOST PEHALTY-UL...
REȘIȚA, 23 (prin telefon)
Spectatorii care s-au încu

metat să înfrunte frigul și 
ninsoarea au plecat oarecum 
nemulțumiți de la calitatea jo
cului prestat de echipa favo
rită. Nereușitele ei provin cu 
precădere din slabul randament 
al mijlocașilor, ca și din 
lipsa de agresivitate a atacu
lui. în schimb, echipa clujeană 
a lăsat aici o bună impresie, 
confirmînd reușitele sale evo
luții din deplasare. Cu un plus 
de mișcare și de tehnicitate și 
cu echilibru între comparti
mente, „șepcile roșii“ s-au 
flat multe minute la cîrma 
cului, s-au zbătut pentru 
rezultat bun și au fost la 
pas de a-1 obține.

Sentința partidei s-a sem
nat în min. 2. Atunci, Mușat, 
care avea să joace 
partidei, a avut o 
nefericită în careu, 
nu. Arbitrul a 
fără nici o ezitare :

JOC DE MARE TENSIUNE

a- 
jo- 
un 
un

bine restul 
intervenție 

la Muntea- 
sancționat-o
11 m. Ace-

Iași MUNTEANU a executat 
și... 1—0. Acesta avea să fie 
unicul gol al partidei. în gene
ral, au cam lipsit fazele 
interesante la 
Iată pe scurt 
principale ale 
22 — balonul 
seul Filipescu 
Munteanu ; uitimul trimite cu 
capul, dar Duha salvează „in 
extremis", în corner ; min. 24 
— Porațchi execută o lovitură 
liberă laterală, Furnea ratea
ză de la 6 m cea mai mare 
ocazie de gol : în min. 30 se 
consumă trei cornere reșițene 
consecutive, dar fără rezultat; 
min. 37 — Tănase șutează în 
plasa laterală ; min. 60, Mușat 
salvează de pe linia porții.

SATU MARE, 23 (prin telefon)
Joc de mare tensiune, rezul

tat dintr-o rivalitate regională 
a fotbalului, din ambiții și do
rințe de puncte, care a adus 
la Satu Mare mulți orădeni si

cu un dispozitiv întărit în apă
rare : 4- * “ - -
egal. De 
siune a 
rări în 
largi, cu

-4—2, mizînd pe joc 
aci a rezultat o pre- 
gazdelor, cu desfășu- 
atac. cu combinații 
ocazii de gol din pri-

mai 
cele două porti. 
alte momente 

partidei : min. 
circulă pe tra- 
— Tănase —

Stelion TRANDAFIRESCU

; timp noros, răcoros ; spectatori,Stadion F. C. Olimpia ; teren bun
aproximativ 10 000. A marcat : HELVEI (min. 28) Raport de cornere : 
10—2. Raportul șuturilor la poartă : 27—5 (pe spațiul porții : 8—2).

F.C. OLIMPIA : Bathori I - Filip, BEREȘ, KNOBLAU, Bocșa — Borota. 
Kaiser, BOTH — MUREȘAN, Hațeganu, HELVEI.

F. C. BIHOR : VIDAC - P. Nicolae, E. NAGHI, LUCACI, Popovici — 
Suciu (min. 60 Agud), NAOM, AL NAGHI, Ghergheli (min. 73 Geor
gescu) — Kun, Florescu/

A arbitrat : V. Topan (Cluj-Napoca) ; la linie : Al. Pîrvu și Max. 
Popescu (ambii din București).

Cartonașe galbene : BOTH, KAISER, P. NICOLAE. KUN, NAOM ; Tro
feul Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 1—1 (0—0).

băimăreni, pe lingă localnici. 
F. C. Olimpiei îi erau absolut 
necesare două puncte ; F. C. 
Bihor înțelegea că nu poate 
spera la mai mult de un punct. 
Deci, oaspeții s-au prezentat-

mele minute ratate de Mureșan 
(min. 1) și Both (min. 25), pen
tru ca golul să fie înscris din
tr-o fază care nu anunța des
chiderea scorului. De Ia 20 de 
metri, HELVEI a șutat pu-

0 oa- 
Ba- 

bșpor- 
r oas- 
P și 
talare 
nutele 
ut si- 
I de 
oescu, 
porții. 
|ctivă, 
a re- 
Ifavo- 
îlnicu 
Irișan 
îțiune 
situa- 
>recis.

Stadion Valea Domanului; 
teren moale ; timp friguros, 
ninsoare slabă ; spectatori, 
aproximativ 7 000. A marcat : 
MUNTEANU (min. 2 
11 m). Raport 
14—3. Raportul 
poartă : 11—8 
porții : 6—2).

F.C.M. : Constantin (min. 
46 Filip) — PIGULEA, Ologea- 
nu, HERGANE, Filipescu, — 
Gabel, Căprioru, Munteanu 
(min. 82 Bojin) — ATODIRE- 
SEI, Tănase, Florea.

„U* : Duha — Porațchi, 
PEXA, MUȘAT, CIOCAN — 
DUMITRESCU, ANCA, FUR
NEA — Vaczi (min. 60 Lu- 
chescu), Cîmpeanu II, BATA- 
CLIU (min. 82 S. Bretan).

A arbitrat : C. Szilaghi ; 
la linie : G. Pop (ambii din 
Baia Mare) și Gh. Vasilescu I 
(București).

Cartonașe 
PORAȚCHI.; 
chi : 9 ; La 
1-0 (1—0).

din 
de cornete : 
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galbene î PEXA, 
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NU-I SUFICIENT SA DESCHIZI SCORUL
PETROȘANI, 23 (prin telefon)
Fusese un șoc puternic pen

tru gazde acel minut 7, cînd 
Homan respinsese defectuos 
un balon venit din corner, iar 
RADU II marcase din careu. 
Socul dezechilibrase formația 
Jiului, plină de mari ambiții 
după egalul din ultima etapă 
de la Cluj, dar piteștenii n-au 
știut să fructifice acel avantaj 
psihologic. Și Jiul și-a revenit 
in ultimul sfert dc oră al re
prizei, egalînd prin ROZNAI 
(min. 31), după un dribling in 
careu, și luind chiar conduce
rea peste patru minute prin 
MULȚESCU, care a marcat cu 
o execuție dibace, din margi
nea careului mare. Fuseseră 
două faze în care apărarea ar- 
geșeană se clătinase neaștep
tat de ușor, fapt care a stimu
lat și mai mult iureșul gazde-

lor. Golul trei va veni în min. 
54, dintr-un penalty transfor
mat de MOLDOVAN, sancțiu
ne acordată pentru un fault a- 
supra lui Mulțcscu. Peste 11 
minute Stoica îl găsește foarte 
bine pe MULȚESCU, acesta 
țișnește și, de la 15 ni, înscrie.

Acest 4—1 putea fi chiar mai 
mare, pentru că din min. 68 
Jiul a avut și o superioritate 
numerică. lovănescu fusese eli
minat atunci pentru insulte a- 
duse arbitrului, iar în min. 81 
avea să părăsească terenul 
Dobrin pentru injurii 
conducătorului partidei, 
că scorul s-a oprit la 
aceste condiții, meritul 
lui Ariciu, salvator în 
căzii limită, dar și... mulțumi
rii formației gazdă. în privin
ța eliminărilor arbitrul a pro
cedat regulamentar. Nu era însă

cazul unei eliminări și în faza în 
care Stoica l-a lovit violent pe 
Radu II (min. 68) după ce a- 
cesta trecuse de el ?

ternic printr-un grup de jucă
tori adverși și proprii masați 
in careu, in traiectorie mingea 
a deviat din Al. Naghi, și-a 
schimbat direcția și l-a păcă
lit pe portarul Vidac, care lu
ase o altă poziție de apărare. 
F. C. Olimpia continuă să do
mine, F. C. Bihor se apără și 
contraatacă timid. Jocul devine 
încîlcit, nervos. Viitorii învin
gători nu reușesc să mărească 
scorul, numeroasele lor șuturi 
sînt fie cu adresă greșită, fie 
slab trase. Contraatacurile oas
peților, de asemenea, n-au con
sistență. Kun este prea firav, 
Florescu prea confuz. In min. 
58, ultimul ratează o ocazie de 
cgalare, pentru ca apoi Hațe- 
ganu să irosească la rîndul lui 
mărirea scorului.

Jocul și datele acestuia in
dică o victorie meritată a F.C. 
Olimpiei, al cărei „11" pare în 
revenire după seria de eșecuri, 
dar antrenorul Traian lonescu 
mai are încă de lucru, ca și 
Robert Cosmoc la F. C. Bihor, 
perioada de întrerupere conve- 
nindu-le de minune. Cartona
șele galbene acordate prompt 
de arbitrul 
rătate mai 
și proteste 
turi.

V. Topan au fost a- 
mult pentru nervi 
decît pentru faul-

Mircea M. IONESCU Aurel C. NEAGU

Și 
aduse 

Iar da- 
4—1, în 

revine 
trei o-

zăpadă ; timp rece, ninsoare după

DIVIZIA B: ETAPA A XIV A
SERIA I

C. PETROLUL PLOIEȘTI — Cl- 
2—0 (0—0). Au 

(min. 65) și Ne- 
(I. Tănăsescu,

L fur- 
[ întîi 
ui. în 
ktează 
Două 
mută 
fun- 

bnt o

minge respinsă de apărătorii ie
șeni. îsl încearcă șansa cu o pu
ternică lovitură de la 14—15 m, 
care de astă dată nu mai gre
șește tinta si... 1—1. De 
înainte, meciul capătă un 
ter tăios, se ioacă deschis, 
bele echipe luptînd cu o 
exemplară pentru victorie, 
care dintre ele _ ____ ____
gazdele — trecînd pe lingă go
lul care să le aducă ambele 
puncte. Pînă în final însă, com
batantele se vor mulțumi cu cite 
un punct, răsplată a efortului lor 
generos si a unui joc de un bun 
nivel tehnic la a cărui reușită 
a contribuit si arbitrajul prestat 
de proaspătul 
nului F.I.F.A.

acum 
carac- 

am- 
vointă 

fie- 
dar mai ales

purtător al ecuso- 
N. Pctriceanu.

Mihai IONESCU

boperit . _ ___ _
nativ 7 000. Au marcat : D. IONESCU (min. 
Irt de cornere : 18—6. Raportul șuturilor la 
lorții : 9—3).
pu, CIOCAN, Vișan, Roman — M. Bretan 
I BOCA — SOO, Adam, Gostilean (min. 46

cu zăpadă ; timp friguros, ninsoare

[Ciobanu, Anton, UNCHIAȘ, Ciocîrlan — 
lONAȘ^*- D. lonescu, Nemțeanu (min. 70

u ; la linie : C. Ioniță 1 și N. Georgescu

IONESCU, ANTON, CIOBANU, SIMIONAȘ ; 
tineret-speranțe : 6—0 (2—0).
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■
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niiv.'ii
■zilele

Stadion Jiul ; teren acoperit cu ...
pauză ; spectatori, aproximativ 5 000. Au marcat: ROZNAI (min. 31), 
MULȚESCU (min. 35 și 65), MOLDOVAN (min. 54 — din 11 m). RADU II 
(min. 7). Raport de cornere : 10—3. Raportul șuturilor la poartă : 15—5 
(pe spațiul porții : 9—3).

JIUL : Homan — Niculescu, TONCA,
78 G. Stan), STOICA — MOLDOVAN 
Roznai, Sălăjan.

F. C. ARGEȘ : ARICIU — M. Zamfir, 
tățea, lovănescu — D. Popescu, RADU 
M. Toma (min. 46 Jercan).

A arbitrat : C. Bârbulescu ; la linie : C. Niculescu șl C. Ioniță II 
(toți din București).

Cartonașe galbene : STOICA ; Cartonașe roșii : IOVĂNESCU, DO 
BRIN ; Trofeul Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe : 0—5 (0—2).

Stocker, Nițu — N. Toma (min. 
(min. 62 Stoichiță), MULȚESCU,

Dumitrescu, Stan, Ivan II — Muș
ii (min. 74 Bârbulescu), Dobrin,

ÎN LUPTĂ CU VÎNTUL...

CONSTANȚA, 23 (prin telefon)
Nu se poate spune despre 

acest, meci, că ar putea să 
primească un calificativ satis
făcător. Dar cei 26 de jucători 
care au evoluat pe terenul 
foarte dificil al stadionului 1 
Mai au circumstanțe atenuante, 
datorită atît terenului de care 
am mai amintit, cit mai ales 
conditiunilor total neprielnice 
în care s-a desfășurat partida. 
La Constanta nu a nins, dar 
a plouat foarte mult și, de sîm-

bâtă, a bătut un vînt toarte pu
ternic, în rafale. Atît de pu
ternic, îneît mișca mingea 
tunci cînd erau de executat 
vituri libere sau loviturile 
Ia poartă, intervenind direct 
desfășurarea

Nu e mai 
și jucătorii 
nu au știut 
avantaj 
du-se în nenumărate 
runte. fără finalitate,

F.
MENTUL MEDGIDIA 
marcat : Angelescu 
goiță (min. 75) 
coresp.)

C. S. BOTOȘANI — UNIREA FOC
ȘANI 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
înscris de Dumitru (min. 75). (T.
Ungureanu, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — S. C. TUL- 
CEA 1—0 (0—0). Autorul golului : 
Boghiu (min. 61). (I. Mindrescu,
coresp.)

VICTORIA TECUCI — GLORIA BU
ZĂU 1—0 (1—0). A înscris : Adam 
(min. 35). (V. Doruș, coresp.)

C.S.U. GALAȚI — F.C. BRÂILA 
2—1 (0—1). Au marcat : Dobre
(min. 60 din 11 m), Georgescu (min 
67), respectiv Pascu (min. 25). (Gh 
Arsenie, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 9—0 (2—0). Autorii go
lurilor : Apostol (min. 27, 52, 71),
Barbu (min. 14), Dumitru (min. 62), 
Nazarie (min. 75), I. Gheorghe 
(min. 80), Cioancă (min. 81) și Dră 
gan (min. 86). (V. Zahcria, coresp.)

VIITORUL VASLUI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 0—0.

C.S.M. BORZEȘTI 
PLOIEȘTI 0—0.

METALUL PLOPENI 
LĂȚI 0—0.

1. Dinamo Slatina
2. C.S. Tîrgoviște
3. Progresul' Buc.
4. St. roșu Bv.
5. Elec. Craiova
6. Chimia Rm. VI.
7. S.N. Oltenița
8. Nitramonia Făg.
9. Automatica Alex.

10. Tractorul Brașov
11. Metalul Buc.
12. Chim. Tr. Mag.
13. F.C.M. Giurgiu
14. Autobuzul Buc.
15. Metrom Brașov
16. Metalul Mija
17. Minerul Motru
18. Voința București

14 8
13 9
14 9

7
8
6
7
6
4
4
5
5
5
4
5
4
2
2

14
14
14
13
14
13
14
13
14
14
14
14
14
14
14

(30

PRAHOVA

F.C.M. GA

OASPEȚII, FĂRĂ CURAJ
au deschis scorul în min. 37 : 

Fazekaș, Boloni a 
cu capul la NAGHI 
de la 8 m, a trimis 
pe lingă

a centrat 
prelungit 
și acesta, 
în plasă, 
ieșit la blocaj.

După pauză timp 
minute gazdele au 
apoi urmează o perioadă de e- 
chilibru, pentru ca, în final, 
oaspeții să iasă — în sfîrșit — 
la joc. în min. 85, tot gazdele, 
sînt cele care înscriu : _ 
a trecut de Grigore, l-a

Răducanti,

de 25 de 
inițiativa,

Pislaru 
driblat

și pe Răducanu, a trimis apoi 
spre poartă și MUREȘAN l-a 
depășit pe Cazan, înscriind. 
Dar, între linia porții și ,Mu- 
reșan nu se afla decît un sin
gur jucător în momentul trans
miterii balonului (e vorba de 
Cazan) ; deci, ofsaid ! Arbitrul 
„s-a uluit" și a validat golul. 
Un meci în care lipsa de curaj 
a oaspeților de a ieși la atac 
nu le putea aduce punctul pe 
care îl vizau.

Constantin ALEXE

Stadion
spectatori,
ȘAN (min
15—10 (pe

A.S.A. :Varodi)’, Pislaru, BULONl'

SPORTUL : RADUCANU — Tănăsescu, CAZAN, Olteanu, Grigore — 
Chihaia (min 56 Cassai), Ciugarin (min. 46 O. lonescu), Rădulescu — 
PETREANU, M. Sandu, Grosu.

A arbitrat : C. Teodorescu (Buzău) ; la linie : I. Ciolan (lași) și I. 
Tifrea (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : CIUGARIN, GRIGORE, OLTEANU ; Cartonașe 
roșii : OLTEANU ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 
0—2 (0—11.

„23 August" ;
aproximativ : _ _______  ______ %....... _.z> ______
85). Raport de cornere : 6—5. Raportul șuturilor la poarta : 
spațiul porții : 8—5).
Solyorn^^—^Szoloși, KISS, ISPIR, Onuțan — Naghi (min. 74 
-■—, — Fazekaș (min. 66 Popa), Mureșan, HAJNAL.

teren înghețat, cu zăpadă ; timp friguros ;
5 000. Au marcat NAGHI (min. 37), MURE

a-
10- 
de 
in

jocului.
puțin adevărat 

formației gazdă 
să fructifice acest 

substanțial,

că

incurcîn- 
pase ma
in loc să

terenStadion ,,1 Mai";- 
foarte moale; timp rece, vînt 
puternic; spectatori, aproxi
mativ 3 000. Raport de cor
nere 
lor la poartă : 19-10 
spațiul porții: 8—4).

F.C. CONSTANTA : 
nescu — Mustafa, ANTONES
CU, Bălosu, GATEJ — Hofme 
îster. Moldovan, I. CONSTAN 
TINESCU — Peniu (min. 
Sălceanu), Mărculescu 
74 Neooescu), TURCU.

RAPID : IONIȚĂ -
GRIGORAȘ, FL. MARIN 
65 Rontea), Iordan — 
'eseu, Neagu. Rîșniță 
seanu (min. 65 M. Stelian) 
Manea, Bartales.

A arbitrat : R. 
(Craiova): la linie: T. 
drei (Sibiu) și G. Jucan 
diaș).

Trofeul Petschovschi : 
La tineret-speranțe : 
(1-0).

1. F.C.M. Galați
2. F.C. Brăila
3. C.S.U. Galați
4. C.F.R. Pașcani
5. FC Petrolul PI.
6. Prahova PI.
7. Victoria Tecuci
8. Met. Plopeni
9. C.S.M. Borzești

10. C.S.M. Suceava
11. Gloria Buzău
12. C.S. Botoșani
13. Ceah. P. Neamț
14. Cim. Medgidia
15. Celuloza
16. Viitorul Vaslui
17. Unirea Focșani
18. S.C. Tuicea

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

(30 noiembrie) :
11—1, Raportul șuturi- 

(pe

$tefă

. 66 
(min.

Pop. 
(min. 

Ange- 
- Le-

Șerban 
An- 

(Me

9
4-0

încerce vigilența lui lonită și 
prin șuturi expediate de la dis
tanță. pe care tăria vîntului 
le-ar fi făcut să devină adevă
rate „ghiulele1*. Forța vîntului 
poate fi ilustrată de situația 
șuturilor pe reprize : in timp 
ce constănțenii au șutat de 17 
ori în prima parte a întîlnirii 
și numai de două ori în urmă
toarele 45 de minute, feroviarii 
au șutat o singură dată în pri
ma repriză și de 9 ori în a 
doua. F. C. Constanta a avut 
destule ocazii de gol (raport : 
8—3 în favoarea gazdelor), dar 
Ioniță sau FI. Marin. în cîteva 
rînduri, au interveni* salvator

Mircea TUDORAN

ETAPA VIITOARE
Gloria Buzău - Cimentul Medgidia 
Ceahlăul P. Neamț - C.S.U. Galați 
S.C. Tuicea - Viitorul Vaslui, Unirea 
Focșani — Metalul Plopeni, C.S.M. 
Borzești — C.F R. Pașcani, F.C.M. 
Galați “ “ 
Brăila - C.S.
Ploiești - C.S M 
Călărași - Victoria

Metolul Plopeni,
C.F R. Pașcani, . _ . .

F.C. Petrolul Ploiești, F.C.
Botoșani, Prahova 

Suceava, Celuloza 
Tecuci.

SERIA A Il-a
BRAȘOV — PRO 
I 3—1 (2—1).

12).
85
II

Jude-

1
1
4
1
3
1
3
5
5
3
3
3
3
0
2
4
3

19
19
19
18
17
15
15
15
13
13
13
13
13
11
10
10

8
7

ETAPA VIITOARE ... 
Chimia Tr. Măgurele — 
sov, 
talul ___ __  ____.... ________...
- Chimia Rm. Vîlcea, Electroputere 
Craiova — F.C.M. G*urqiu, Dinamo 
Slatina — Autobuzul București, C.S. 
Tîrgoviște — Nitramonia Făgăraș, Vo
ința București - S-N. Oltenița, Me
talul Mija — Minerul Motru, Progre
sul București — Tractorul Brașov.

noiembrie) :
--- __ „____ Metrom Bra-

Automatica Alexandria — Me- 
București. Steagul roșu Brașov

SERIA A IlI-a

TURDA — VICTORIA CA-

STEAGUL ROȘU L 
GREȘUL BUCUREȘTI
Autorii golurilor : Popescu (min. 
Balint (min 30) Pescaru (min. 
din 11 m), respectiv Dumitriu 
(min. 10). (C. Gruia, coresp. 
tean).

METROM BRASOV — ELECTRO 
PUTERE CRAIOVA 4—0 (3—0).
Au marcat : Dan (min. 3), Hîrșulescu 
(min. I6), Bălan (min. 30), Paveliuc 
(min. 70). (V. Secăreanu, coresp.)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — MINE 
RUL MOTRU 1—0 (0-0). Unicul oo> 
a fost înscris de Cătoi (min. 65)

NITRAMONIA FÂGÂRAȘ — VO!NT/« 
BUCUREȘTI 1—0 fi—0) . A marco* 
Ciutac (min 271 rg. Stoiciu, cores-'

CHIMIA TR. MĂGURELE ---------
GIURGIU ?—9 (0—0). Autorii golur 
lor : Pană (min. 55) și Radu (m5^ 
85), fD. G-uie» cores-i.)

DINAMO SLATINA — METAL1 ” 
MIJA 3—0 <1—0). Au marcat : FrătiIA 
II (min. 13. 70) și Țarălungă (ml** 
76). (D. Mîhoiil, coreso.)

CHIMIA RM. VILCEA — 
BRASOV 1-0 (1—0). A 
Nicolae (min. 2). (P.
coreso.)

Partidele S.N. OLTENIȚA - AUTO 
MATICA ALEXANDRIA si METALUL
BUCUREȘTI - C.S. TÎRGOVIȘTE nu 
s-au disoutot din cauza terenurilor

impracticabile.

DACIA ORÂȘTIE — VICTORIA CĂ
REI 1-0 (1—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Bolovan (min. 35). (B. Crețu, 
coresp.)

STICLA
LAN 4—0 (2—0). Au marcat : Fedeleș 
(min. 21, 44, 59) si Neaqu (min. 62). 
(L. Petru, coresp.)

MINERUL MOLDOVA NOUA 
IND. SIRMEI C. TURZII 5-1 (3-1).
Autorii golurilor : Georgevici (min.
15 din 11 m și min. 43) Nestorovici 
(min. 36, 50), Foaie (min. 85), 
oectiv Vesa (min. 33). (P. *
dan, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR 
REA TOMNATIC 2-0 (2-0).
scris : Soos (min. 17) și 
(min. 36). (M. Vilceanu, coresp.)

F. C. CORVINUL HUNEDOARA - 
F.C. BAIA MARE 1-0 (1-0). Autorul 
golului : Dina (min. 41). (I. Vlad,
coresp.)

MUREȘUL DEVA - F C. ȘOIMII 
SIBIU 3—0 (2—0). Au înscris : Moț 
(min. 2), Gnerga (min. 17) și Co- 
iocaru (min. 61). (I. Jura, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - ---------- ------
MIȘOARA 3-2 (1-1). Au 
Moraru (min. ‘
60), respectiv 
Stoișan (min. 
coresp.)

U.M TIMIȘOARA - GLORIA BIS
TRIȚA 0-1 (0-1). A înscris : Ciocan 
(min. 31). (I Stan, coresp.)

C.I.L. SIGHtT - RAPID ARAD 4-1 
(3—1). Autorii golurilor ; Juga (min. 
13, 55), Stan (min. 21 din_11 m), 
Deac (min. 36), 
(min. 41). (S Pralea

res-
Suman-

- UNI- 
Au în- 
Floarea

C.F.R. Tl- 
marcat : 

33, 87), Tănășoiu (min. 
Giulvezan (min. 13), 

85). (Z. Rișnoveanu,

resoectiv Dodeanu 
coresp.)

F.C M

TRACTORU' 
înscris : C 

Gîornoîti

1. FC Cor. Huned.
2. FC Baia Mare
3. FC Șoimii Sibiu
4. Gloria Bistrița
5. Min. M. Noua
6. CFR Timișoara
7. Met. Cugir
8. Sticla Turda
9. Mureșul Deva

10. U.M. Timisoara
11. Victoria Câlan
12. Dacia Orâștie
13. C.I.L. Sighet 
’4. Rapid Arad 
*5. Ind. sîrmei CT

Gaz met. Med.
7. Victoria Corei 
' ’’"‘rea Tom.

14 9 3 2 23— 9 21
14 9 1 4 22—11 19
14 5 8 1 19—11 18
14 7 2 5 22—11 16
14 8 0 6 23—18 16
14 8 0 6 23—19 16
14 7 1 6 19—20 15
14 6 2 6 14—12 14
14 5 4 5 23—22 14
14 5 4 5 13—14 14
14 6 2 6 14—16 14
14 «; ■» 6 13—15 13
14 5 3 5 ?0—24 13
14 6 1 7 15—25 13
14 5 2 7 19—19 12
14 4 3 7 19—18 11
M 3 9 8—27 7
1 ’ - « 9—27 6

p embrie) :
M Tîrrvsoara, Ind.

■ÎAPA VIITOARE 
Victoria Călan - U

•:rmei C. Turzii - Dacia Orâștie, 
Gloria Bistrița — C.I.L. Siqhet. Vic
toria Caiei - F.C. Corvinul Hune
doara, Gaz metan Medias - Meta- 
lurqistul Cuqir, Unirea Tomnatic — 
Sticla Turda, Rapid Arad - Mureșul 
Deva, C.F.R. Timișoara — F.C. Baia 
Mare, F.C. Șoimii Sibiu — Minerul 
Moldova Nouă.



ÎN MECI REVANȘA

ROMÂNIA B- FRANȚA 22-18

LA HANDBAL MASCULIN
PLOIEȘTI, 23 (prin telefon!. 

Sîmbătă seară s-a desfășurat in 
sala Victoria din localitate par
tida revanșă dintre formațiile 
masculine de handbal ale 
României, selecționata B, și 
Franței. De această dată, me
ciul a .fost echilibrat, spectacu
los-, pe alocuri pasionant. Hand- 
baliștii francezi, mai activi de- 
cit vineri seară (cînd au fost 
intrecuți cu 29—15), mai abili 
in găsirea soluțiilor de anihie 
lare a acțiunilor de atac aie 
echipei gazdă, au reușit să se 
ridice aproape în permanență 
la nivelul handbaliștilor ro
mâni. Scor final. 22—18 (10—9) 
pentru România B. Oaspeții au 
condus cu 1—0. 5—4 (min. 17) 
și 6—4 (min. 20) și au egalat 
(după ce fuseseră conduși cu 
13—10) in min. 40 : 13—13. For
mația română ni s-a părut mat 
obosită, mai puțin dispusă să 
facă marile eforturi în apărare 
din seara precedentă. Din a

ceastă cauză, poarta noastră, 
deși bine apărată de N. Mun- 
tcanu, a fost străpunsă de 18 
ori. Ne-au plăcut în mod de
osebit M. Mironiue. Hornea, 
Meyer, Maurctte, Martinet S' 
Legrand.

Au marcat Mironiue 10. Hor
nea 5. Oroș 3.. Fălker 1. Bota 
1, Cheli 1 și D. Petruc 1 pen
tru România, respectiv Meyer 
7, Maurette 3, Nicaise 2. Mar
tinet 2, Legrand 2. Roussel 1 
și Grandjean 1 Au arbitrat 
Imre Papp și Laszlo Kiss (Un
garia).

în această săptămînă hand- 
baliștii români se vor afla în 
fața unor noi confruntări inter
naționale. Echipa masculină A 
va susține două jocuri în R. D. 
Germană, iar cea feminină va 
intîlni, la București și Ploiești, 
reprezentativele Tunisiei și 
S.U.A.

Hristoche NAUM

SPORTUL IN LUME
SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

STAN PARASCHIV, CAMPION BALCANIC LA HALTERE
In orașul iugoslav Sombor au 

început campionatele balcanice 
de haltere, tn prima zi. un 
frumos succes a obținut sporti
vul român Stan Paraschiv, în
vingător la categoria cocoș cu 
un total de 215 kg (904-125). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat iugoslavul Ostrogonac —

BOXERII ÎNVINGĂTORI 
IN IRAN

In cadrul turneului pe care-1 
întreprinde in Iran,, echipa de 
box a României a evoluat in 
localitatea Baboi, unde a susți
nut primul meci împotriva unei 
selecționate locale. Pugilijftii 
români au obținut victoria cu 
16-6.

FOTBAL MERIDIANE

212,5 kg și Dogan (Turcia) — 
205 kg.

La categoria pană, in care 
victoria a revenit bulgarului 
Nurikian cu 260 kg. halterofilul 
român Marian Gngoras a ocu
pat locul 2 eu totalul de 247;5 
kg (107.54-140)

HANDBALIȘTil JUNIORI 
IN R.D. GERMANĂ

Aflată în turneu in R.D. Ger
mană. reprezentativa de juniori 
a României a susținut cel de-al 
doilea joc in compania selecțio
natei similare a țării gazdă. 
După ce obținuseră victoria în 
primul mdci (15—14), handba- 
liștii români au fost învinși de 
această dată : 19—23.

ILIE NASTASE
A CISTiGAT TURNEUL

DIN AUSTRIA
VIEaA, 23 Agerpres). — 

Turneul internațional desfășurat 
in orașele Gratz și Viena, a 
fost ciștigat de tenismanul ro
man [lie Năstase.

In prima zi. Năstase l-a în
trecut in două seturi, cu 6—3. 
7—5 pe austriacul Hans Kary. 
într-c altă partidă. olandezul 
Tom Okker a dispus cu 6—3. 
7—5 de campionul cehoslovac 
Jan Kodes.

A doua zi. jucind excelent, 
Ilie Năstase l-a învins in ulti
mul meci, cu 6—1. 7—6. pe o- 
landezul Tom Okker. Partida 
a durat doar 55 de minute. In 
alt joc (competiția s-a disputat 
după sistem turneu), ceho
slovacul Jan Kodes a dispus cu 
6—4, 6—2 de austriacul Kary.

în proba de dublu. Năstase 
și Kary au învins cu 6—2. 7—6 
pe Okker si Kodes.

PREMIERĂ HOCHEISIICĂ LA TIMIȘOARA
• Narfi și miercuri echipa reprezentativă a României 

întâlnește Iugoslavia, la Ljubljana
TIMIȘOARA. 23 (prin tele

fon). Deschiderea sezonului de 
iarnă in localitate a avut loc 
sîmbătă pe patinoarul artificial 
și a coincis cu o foarte inte
resantă premieră : peste 2 00(1 
de spectatori au fost martorii 
unei partide de hochei oferită 
de membrii lotului național, 
care au efectuat cu acest pri
lej o ultimă verificare înaintea 
dublei întîlniri cu reprezentati
va Iugoslaviei.

Cele două formații (A și B) 
au făcut o excelentă propagan
dă jocului cu crosa și pucul, 
furnizînd un meci dinamic, ra
pid. cu faze spectaculoase, mult 
aplaudate de cei prezeriți.’ Re-

DINAMOVIADA
DE GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. I)

zultatul final a fost de 6—4 
(3—0. 2—2. 1—2) in favoarea
echipei A, principalul realiza
tor fiind Nistor (4 goluri). Au 
mai marcat Herghelegiu și Ius- 
linian, iar pentru selecționata 
B — Tureanu și Axinte (cite 
2). Au arbitrat bucureștenii Gh. 
Mureșanu și Ștefan Enciu. Jo
cul a fost însoțit de interesan
te comentarii și explicații fă
cute la microfonul patinoarului.

Nutrim speranța că această 
evoluție nu va rămîne fără re
zultat. și câ ea va avea drept 
urmare înființarea unui pu
ternic nucleu hocheistic în o- 
rașul de pe Bega.

Duminică dimineață, lotul re
prezentativ al României a ple
cat cu autocarul spre Ljubljana 
unde, în zilele de 25 și 26 no
iembrie, va susține dubla în- 
tilnire cu echipa Iugoslaviei.

Petre ARCAN, coresp. jud.

REPREZENTATIVA STUDENȚEASCĂ DE RUGBY A ROMÂNIEI

CEHOSLOVACIA Șl OLANDA
CALIFICATE IN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.E.

Sîmbătă și ieri s-au desfă
șurat alte meciuri decisive in 
campionatul european de fot
bal.

La Roma, a avut loc, sîmbă
tă, pe Stadionul olimpic, întil- 
nirea dintre reprezentativele 
Italiei și. Olandei. în fața ce
lor 50 000 de spectatori, Italia a 
ciștigat cu 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Capello în min. 
20. Cu toată înfrîngerea suferi
tă, echipa Olandei cîștigă grupa 
a 5-a, avînd un golaveraj mai 
bun decît reprezentativa Polo
niei, Iată clasamentul final :

1. Olanda 6 4 0 2 14— 8 8
2. Polonia 6 3 2 1 9— 5 8
3. Italia 6 2 3 1 3— 3 7
4. Finlanda 6 0 1 5 3—13 1

A fost decisă și învingătoarea 
grupei 1. Ea este echipa Ceho
slovaciei, care a învins ieri la 
Nicosia, reprezentativa Ciprului 
cu 3—0 (3—0), prin golurile 
marcate de Nehoda (min. 9), 
Bîcovsky (min. 27) și Masny 
(min. 33). Ultimul meci, Por
tugalia — Cipru (3 decembrie), 
nu mai poate influența configu
rația clasamentului :

1. Cehoslovacia 6 4 11 15— 5 9
2. Anglia 6 3 2 1 11— 3 8
3. Portugalia 5 13 1 4—7 5
4. Cipru 5 0 0 5 0—15 0

In fine, la Istanbul, a avut 
loc meciul dintre reprezentati
vele Turciei și U.R.S.S., din ca
drul grupei a 6-a. Victoria a 
revenit gazdelor cu 1—0 (1—0) 
prin autogolul lui Fomenko 
(min. 20). Rezultatul nu afec
tează însă primul loc. deoarece 
reprezentativa U.R.S.S. era. ca
lificată pentru sferturile de fi
nală, încă înaintea acestui meci. 
Iată formația prezentată de re
prezentativa U.R.S.S., care, pro
babil, va fi folosită și sîmbătă 
la București, in meciul amical 
cu România : Rudakov — Kon
kov, Fomenko, Resko, Zuev — 
Muntean, Zvigancev, Vermeev 
— Oniscenko, Kolotov, Blohin. 
Iată clasamentul final al gru
pei:
1. U.R.S.S. 6 4 0 2 10— 6 8
2. Irlanda 6 3 12 11— 5 7
3. Turcia 6 2 2 2 5—10 6
4. Elveția 6 1 1 4 5—10 3

• Selecționata Iugoslaviei ur
mează să intilnească la 20 fe
bruarie, la Cairo, reprezenta
tiva Republicii Arabe Egipt. -

CAMPiuNĂTE
ANGLIA. — In etapa de 

sîmbătă s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Arsenal- 
Manchester United 3—1 ; Aston 
Villa — Everton 3—1 ; Leeds— 
Birmingham 3—0 ; Leicester — 
Ipswich 0—0 ; Liverpool — Co
ventry 1—1 : Manchester City— 
Tottenham Hotspur 2—1 ; Nor
wich — Newcastle 1—2 ; 
Queen's Park Rangers — Burn
ley 1—0 : Stoke City — Shef
field United 2—1; West Ham — 
Midlesbrough 2—1; Wolverham
pton — Derby County 0—0. în 
clasament conduce echipa Der
by County cu 25.

R. F. GERMANIA. - (etapa 
a 15-a). F. C. Schalke 04 —
Borussia Monchengladbach 2-2 ; 
Hertha B.S.C. — V.F.L. Boc
hum 4—1 ; F. C. Koln — Ki
lters Offenbach 4—0 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — Bayern 
Munchen 6—0 (!) ; Fortuna
Dusseldorf — Hanovra 96 3—0 ; 
Eintracht Braunschweig — 
Rot Weiss Essen 1—1 ; S. C. 
Karlsruhe — M.S.V. Duisburg 
2—2 ; Werder Bremen — S. V. 
Hamburg 1—3 ; Bayer Verdin- 
geh — F. C. Kaiserslautern 2-2. 
Clasament : 1. Borussia Mou- 
chengladbach — 21 p ; 2. S. V. 
Hamburg — 19 p ; 3. Eintracht 
Braunschweig — 19 p.

gulamentului competiției. nu 
puteau evolua la același apa
rat mai mult de doi sportivi 
din fiecare echipă. Georgeta 
Gabor (două locuri întîi), și 
Gabriela Trușcă (învingătoare 
la paralele) au îneîntat publi
cul prin exercițiile lor, după 
cum o impresie excelentă au 
lăsat și Jana Epperlein in e- 
voluția sa la sol și Ludmila 
Builova Ia bîrnă.

In întrecerea masculină Dan 
Grecu a avut din nou prilejul 
să-și etaleze buna pregătire, 
ciștigînd într-o manieră impre
sionantă inelele și paralelele, 
aparate in care multiplul nos
tru campion s-a dovedit evi
dent superior adversarilor săi. 
Tînărul gimnast de 18 ani Kuit 
Szilier, învingător la sol, a fost 
foarte aproape de succes și la 
bară fixă, dar a avut o ezitare 
în finalul exercițiului.

Dublele victorii (echipe și 
individual compus) ale forma
țiilor Dinamo (România) atit 
la masculin cit și la feminin. 

— ca și rezultatele din finalele pe 
aparate reprezintă cele mai bu
ne comportări românești la 
edițiile de pină acum ale dina- 
moviadelor de gimnastică.

lata primii clasați pe aparate : 
feminin : sărituri - Georqeta Gabor 
19,00, Gabriela Trușcâ 18,90. Nina 
Zelenkova (Dinamo U.R.S.S.) 18,80;
paralele — Trușcâ 19,20, Gabor 19,10, 
Ludmila Builova (Dinamo U.R.S.S.) 
și Lucia Matraszek (Gwardia Polo
nia) 19.05; bîrnâ — Builova 19,05, 
Gabor 19,00, Trușcâ 18,95; sol - Jana 
Epperlein (Dynamo R.D.G.) și Geor
qeta Gabor 19,20, Svetlana Kudinova 
(Dinamo U.R.S.S.) 19,00; masculin :
sol - Kurt Szilier (Dinamo România) 
18,85, Radu Branea (Dinamo Roma
nia) 18.80, Paata Samuqia (Dinamo 
U.R.S.S.) 18,57; cal - Peter Racz
(Ujpesti Dozsa) 18,90, Dan Grecu 
(Dinamo România) 18,85, Imre Mol
nar (Ujpesti Dozsa) 18,65; inele — 
Dan Grecu 19,15, V. Sobieski (Dina
mo U.R.S.S.) 18,65, Imre Molnar
18,40; sărituri - Gunther Kopsch 
(Dynamo R.D G.) 18,675, Dan Grecu 
18,550, Imre Molnar 18,425; paralele 
— Dan Grecu 19,05, Boris Kinov (Di
namo U.R.S S.) și Imre Molnar 
18,75; bara — Samuqia 19,00, Szilier 
18,75, Kinov 18,70.

învingătoare In prima
Simbătă, reprezentativa stu

dențească de rugby a Români
ei, care se află în turneu în 
Franța, a susținut primul joc, 
în compania unei selecționate 
studențești provinciale.

Rugbyștii. români, conduși de 
antrenorul Th. Rădulescu, au 
avut o evoluție bună, reușind 
să se detașeze în fața adver
sarilor lor. Echipa română a 
ciștigat cu 17—9, autorii punc
telor noastre fiind Fugigi,

PARTIDĂ ÎN FRANȚA
care a înscris 
pedeapsă și o 
ton, care a marcat o încercare, 
și Iordănescu, care a transfor
mat precis o lovitură de pe
deapsă.

Miercuri, reprezentativa stu
dențească de rugby a României 
va susține cel mai important 
meci, jucind la Strassbourg cu 
Selecționata universitară a 
Franței.

două lovituri de 
încercare, A. Hari-

CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
(Urmare din pag. I)

niște începători, în special în 
fazele în care francezii au fă
cut schimbări de ritm în ac
țiuni. Greșelile din apărare 
ne-au costat foarte mult, ad
versarii reușind să marcheze și 
să se distanțeze.

După pauză, meciul a cres
cut în intensitate și valoare, 
formația română lăsînd impre
sia că poate să refacă ceva din 
handicap. Dar, 
nostru, forțind 
nu s-a asigurat 
jucătorii români 
prinși do experimentații rug- 
byști francezi. Sesizînd jocul 
uneori hazardat al românilor, 
gazdele au contrat rapid, in- 
terceptînd baloane 
le-au fructificat prompt. Echi
pa Franței a făcut un joc de 
bună calitate și în această al
cătuire ea va lua startul și în 
„Turneul celor 5 Națiuni". 
Cele șase încercări pe care 
sportivii francezi le-au înscris 
duminică spun destul de mult 
despre posibilitățile lor.

Rugbyștii noștri au decepțio
nat. Deși în repriza a doua au 
jucat în unele 
egal la egal 
nu au putut 
patru lovituri 
Bucos. In urma meciului dc la 
Bordeaux rugbyștii noștri ră- 
mîn datori. Faptul că ei nu 
au reușit să marcheze nici o 
încercare spune mult...

momente de la 
cu francezii, ei 
concretiza decît 
de picior, prin

• PE SCURT • PE SCURT •
în campionatul 
cros at S.U.A..

ATLETISM • 
international ae 
la Salina (Kansas) : 1 Mike Bolt 
(Kenya) 24:23 pe 5 mile (8 406 m).

AUTO • Cursa pentru mașini 
de serie de la Hampton (Virgi
nia) : 1. ”
pe Ford.

BASCHET * în optimile 
finală ale C.C.E.
Forst Cantu —
xemburg) 97—76 • 
lonia) — Sefra Viena 83—88: MTV 
Giessen (R.F. Germania) -*• Aka- 
demik Sofia 89—75 : B.C. Logano 
(Elveția) — Dukla Olomouc (Ce
hoslovacia) 91—73 : Panathinaikos 
Atena — B C Turku (Finlanda) 
96—78 : (feminin) : Agon Diissel- 
dorf — Evax Barcelona 38—52 : 
Nokia (Finlanda) — Wisla Craco
via 54—116 : Yukselis Ankara — 
Logis Bruxelles 60—54. • 
liminariile turneului 
(masculin) R.A. Egipt — 
103—33 si 79—53 • în
meci în S.U.A.. echipa
— Universitatea South Bend (In
diana) 77—76 (42—50) • Univer
sitatea Logan (Utah) — Iugosla
via 87—78 (49—38).

BOX • La Las Vegas. în cel 
de-al 3-lea meci al echipelor de 
categorie grea : SUA — URSS
4—6 • La Hanovra. R.F. Germa
nia — Turcia 12—8.

HANDBAL • La Halle, 
meci feminin. Japonia — S 
Chemie Halle 15-13 (7—10)

Buddy Backer (SUA), 
medie orară 202,8 km. 

de 
(masculin) : 

Dudelange (Lu- 
Reszowia (Po-

In pre- 
oltmpic 
Etiopia 
ultimul 

U.R.S.S.

In
C.

______ ____ . •
In C C.E. (masculin) : Slas.k Wro-

spre regretul 
atacul, echipa 
în apărare și 
au fost sur-

pe care

I AGENDA SĂPTĂMÎNII
25—26 HOCHEI
26 FOTBAL
27 BASCHET

27—30 TENIS DE 
MASĂ 
SCRIMĂ

27— 1 BOX
29 HANDBAL

30
AUTO

România. la Ljubljana 
finală, in Cupa U.E.F.A, 
în Cupele europene (m.L),

Iugoslavia — 
Optimile de 
Etapa a 2-a 
iocuri retur 
Campionatele 
dinaviei. la Kalmar (Suedia) 
Balcaniada, la Belgrad 
Turneu preolimpic. la Montreal 
R.D. Germană — România (m), 
Cottbus : Belgia — R F. Germania
(m). calificări olimpice.R. D. Germană — România (m), la Berlin- 
Concurs (F I), la Tokio.

Internationale ale Scan-
g

la

ctaw — Sittardia (Olanda) 23—13 
(11—7)?

PATINAJ • La Sverdlovsk pe 
500 m (f) Vera Krasnova 44."6 
si (m) Valeri Muratov 39,59. iar 
pe 1 000 m (f) Ludmila Titova 
1:32.B si Aleksandr Safronov 
1:23,0

POLO • în C.C.E., la Hilver- 
sum. turneu final : Partizan Bel
grad — Vasas Budapesta 6—5 si 
CanotVeri Napoli — Den Robten 
4—3 • în Cupa cupelor, la Si- 
benik (turneu final) : Mladost
Zagreb — Civittavecchia A'-S si 
OSC Budapesta — Neptunus Arn- 
heim 6—2

POPICE • La Halle • RDG — 
Cehoslovacia 5 459—5 261 (mascu
lin) si 2 560—2 374 (feminin). In
dividual: cehoslovacii Jaroslav
Antonin tmasc) 945 p.d. si Alena 
Simonovikova (fem.) 437 p.d.

ȘAH • în meciul pentru titlul 
mondial la Tbilisi: Nona Ga- 
pri.ndasvi.li — Nana Aleksandria 

"6%—3'. 2 . ...
TENIS • tn turneul de la Jo

hannesburg. în optimi: Pat Cra
mer — Ashe 6—3. 3—6. 6—2; Mei- 
ler — Yuill 6—0. 6—3; Parun — 
Avis 6—1. 6—4: Gottfried — Fair
lie 6—2. 6—0: Pattison — Panalla 
6—3 7-6- McMillan — Dibbs 7—6
6—1 : Solomon — Stewart 6—2, 
6—4: in sferturi: Solomon 
McMillan 6—0. 6—1: Meiler - Cra
mer 6—4. 6—7. 15—13 • In tur
neul de la Calcutta în sferturi: 
V. Amritrai — Gisbert 6—2, 6—1; 
Warwick — Rahim 4—6. 7—6, 
6—2: Orantes — Gorman 6—1. 
6—2: Cahill —. Mayer wo. • in 
semifinale: V. Amrltra.1 — War
wick 6—2. 6—3 si Orantes — 
Cahill 6—3 6—3.

TENIS DE MASA • Campio
natele internaționale ale Iugosla
viei la Liubliana. finale: echi
pe masculin: R.P, Chineză — Iu
goslavia 3—2 feminin: R.P Chi
neză A - • R.P. - Chineză B 3—0: 
simplu masculin: Cian Den-in 
(R.P. Chineză) — Stellan Beng- 
tsspn (Suedia) 3—0, feminin: 
Branka Batinici (Iugoslavia) — 
Cian Dei-in (R.P. Chineză) 3—1 
(!) învingătorii la dublu mas
culin: Surbek Stlpanclci (Iu
goslavia). feminin: Cen-in Suei 
Cen-in (R.P Chineză), mixt: Se
cretin. Bergeret (Franța). La 
simplu bărbați. în turul 2. Teo
dor Gheorghe a fost eliminat cu 
0—3 de Karakasevici (Iugoslavia).
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