
VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IN IRAN
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• Președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu le-au lost con
ferite titlurile de Doctor honoris causa al Universității 
Teheran • Ieri au continuat convorbirile româno-iranie- 
ne la nivel înalt ® Vizita la Centrul de cercetări nucle-
are din Teheran

După vizita efectuată sîmbătă 
29 noiembrie, în regiunea din 
sud-vestul Iranului, la centrul de 
control și comandă a fluxului 
de petrol și a funcționării in
stalațiilor de pe insula Kharg, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
continuat, duminică dimineață, 
vizita in regiunea din sudul 
țării. De la Abadan, unde au ră
mas in noaptea de sîmbătă spre 
duminică, înalții oaspeți români 
s-au deplasat, cu un elicopter 
special, in portul Shapour.

La amiază, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat 
cu avionul special la Teheran.

★
Vizita oficială a solilor po

porului român în Iran a înscris, 
duminică, un nou și semnifica
tiv moment care a pus pregnant 
in evidență înalta stimă și pre
țuire de care se bucură pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pro
digioasa lor activitate închinată 
propășirii poporului român, no
bilelor idealuri de progres ale 
umanității, cauzei păcii și prie
teniei între națiuni.

in această zi, în cadrul unei 
solemnități desfășurate în spiri
tul străvechilor’tradiții univer
sitare a fost conferit pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu titlul de Doctor 
honoris causa al Universității 
Teheran.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu se 
întrețin cordial, timp de cîteva 
minute, cu rectorul Hushang 
Nahavandi, care exprimă dorin
ța vie ca una din filele cărții 
de onoare a universității să 
poarte semnătura iluștrilor oas
peți.

Ităspunzlnd cu plăcere acestei 

rugăminți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în cartea 
de onoare a Universității Te
heran.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnit, 
duminică seara, la palatul Nia- 
varan, cu Maiestatea Sa Impe
rială Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și Ma
iestatea Sa Imperială Farah 
Pahlavi, Șahbanu a Iranului.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și Șahinșahul 
Aryamehr au continuat schim
bul de vederi în probleme de 
interes comun ale dezvoltării pe 
multiple planuri a raporturilor 
româno-iraniene șl conlucrării 
celor două țări prietene în viața 
internațională.

Convorbirile s-au desfășurat 
sub semnul stimei reciproce și 
prieteniei ce caracterizează dia
logul la nivel înalt româno-ira- 
nian, relațiile dintre țările și 
popoarele noastre.

în acest timp, tot Ia palatul 
Niavaran, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah 
Pahlavi s-au întreținut îndelung, 
într-o atmosferă destinsă, prie
tenească.

După convorbirile dintre cei 
uoi șefi de stat, președintele 
N olae Ceaușescu și Șahinșahul 
Aryamehr, tovarășa Elena 
Ceaușescu și împărăteasa Farah 
Pahlavi s-au reintilnit împreu
nă, in cadrul unui dineu intim 
ce s-a desfășurat într-o ambian
ță plină de cordialitate.

★
Președintele Republieii Socia

liste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, în cursul după-amiezii 
de duminică. Centrul de cerce
tări nucleare din Teheran.

In derbyul Diviziei A la baschet
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I REPREZENTATIVELE ROMÂNIEI Șl U.R.S.S.
1 AU TERMINAT LA EGALITATE: 2-2
I in jocul echipelor de tineret: ROMÂNIA — U. R. S. S. 2-0

Pe stadionul „23 August", echipa noastră națională, 
după un debut favorabil, a fost condusă, pentru ca in 
final, jucînd mai bine, să reușească egalarea

Iln ultimul joc al sezonului 
susținut în fața propriului pu
blic, echipa reprezentativă nu a

I reușit să ne ofere satisfacția 
victoriei. Ea n-a obținut decît 
un rezultat de egalitate (2—2), 
care este cel de-al 8-lea din 

| acest an — în 11 partide dispu-

Golul egalizator al echipei noastre. Hajnal a șutat puternic și por
tarul Ostapovski a fost învins Foto : Dragoș NEAGU

Itate —, confirmînd că draw- 
urile au devenit — mai ales pe 
teren propriu — o nedorită 

| „specialitate" pentru fotbaliștii 
I echipei noastre reprezentative.

E3înd vorba de o partidă a- 
nalcală, și ținînd seama de va
loarea partenerei de întrecere 
(echipa Uniunii Sovietice a de
monstrat, îndeosebi în prima re
priză, că își merită poziția cîș- 
tigată printre fruntașele conti
nentului), rezultatul de sîmbătă 

nu este de natură a ne afecta 
într-o măsură prea mare.

Ceea ce, firește, a nemulțumit 
a fost factura în general mo
destă a jocului prestat de echi
pa noastră reprezentativă — ex
presie elocventă a unei scăderi 
vizibile de potențial de joc — 

ca și faptul că — la fel ca în 
partidele anterioare, cu Turcia 
și Spania — ea s-a văzut din 
nou condusă pe propriul teren 
(ca urmare a unor grave greșeli 
în apărare), alergînd din greu 
după egalare, pe care o merita, 
dar pe care a obținut-o de-ab<a 
in finalul meciului.

Spre deosebire, însă, de parti
dele precedente amintite, echi
pa noastră a avut sîmbătă un 
început de joc deosebit de fa
vorabil, frumosul gol înscris de 
Troi, după numai cinci minute 
de la fluierul de începere al ar
bitrului, fiind promițător pen
tru desfășurarea ulterioară a 
meciului. Din păcate, după acest 
debut încurajator, ceea ce a ur
mat a infirmat speranțele celor 
15 000 de spectatori fideli care au 
înfruntat frigul în tribune și ale 
— probabil — sutelor de mii de 
telespectatori, evoluția „tricolo
rilor" intrînd într-o oarecare 
platitudine, pentru ca de-abia 
în ultima parte a întîlnirii, sub 
amenințarea. primei infringer! 
după o lungă perioadă de timp, 
să marcheze o creștere evidentă 
îndeosebi sub raport ofensiv 
(dominare insistentă și nume
roase șuturi la poartă, cele mai 
multe, insă, imprecise), stimu
lată în oarecare măsură și de 
inspirata — necesară încă mai 
devreme — introducere în teren 
a lui Hajnal.

Comportarea de ansamblu in 
meciul de sîmbătă a reprezen
tativei noastre se explică, desi
gur, prin randamentul sub po
sibilități șl așteptări al majori
tății jucătorilor utilizați. De

Constantin FIRANESCU

(Continuare In pag. 2-3)

DINAMO-STEAUA 11, DUPĂ JOCURI MODESTE
Campionatul republican de 

baschet masculin a continuat 
sîmbătă și duminică prin meciu
rile duble ale etapei a 7-a, 
dintre care s-a detașat, prin 

i interesul stîrnit, tradiționalul 
derby Dinamo — Steaua. Frun
tașele baschetului nostru și-au 
împărțit victoriile, dar deoare
ce succesul echipei Steaua a

Aruncare la coș stopată prin- 
tr-un „capac". Autori, Cernat 
și respectiv Popa. Fază din me

ciul Dinamo — Steaua 

fost realizat la o diferență mal 
mare (8 puncte) decît al dina- 
moviștilor (5 puncte), această 
formație a trecut în fruntea 
clasamentului.

DINAMO — STEAUA 1—1 : 
77—72 (44—40) și 77—85 (40—51). 
Partidele au avut o desfășu
rare asemănătoare. Sîmbătă, 
Dinamo a dominat majoritatea 
timpului și s-a și distanțat (65— 
50 min. 29), apoi a trecut la un 
joc prudent, cu atacuri „lungi" 
și aruncări la coș din situații 
cit mai sigure. Popa (în prima 
repriză) și Diaconescu (în cea 
de a doua) au excelat, înscriind, 
alături de Niculescu, majorita
tea punctelor. Steliștii au recu
perat din handicap, dar insufi
cienta agresivitate în apărare 
și faptul că au contat aproape 
numai pe Zdrenghea ca realiza
tor nu le-a permis să schimbe 
rezultatul Duminică a fost rîn- 
dul echipei Steaua să dețină ini
țiativa (79—64 min. 35, 83—68 
în min. 36), de astă dată fiind 
rîndul Iui Cernat să puncteze 
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decisiv. De asemenea, colegii lui 
au fost mai combativi și mai 
hotărîți In lupta sub panouri, 
pe care au dominat-o, iar în 
aruncările la coș au dovedit mai 
multă precizie. Dinamoviștii, în 
schimb, nu au mai arătat luci
ditatea din ziua precedentă si, 
în plus, absența lui Novac (ac
cidentat, nu a jucat în nici 
unui din cele două meciuri) s-a 
resimțit mai mult. în general, 
trebuie spus insă că mult aștep
tatul derby (dovadă numărul 
mare de spectatori prezenți în 
sala Floreasca) a dezamăgit din 
pricina nivelului tehnic scăzut 
al întrecerii și a atitudinii re
probabile a majorității jucă
torilor, care au protestat a- 
proape permanent la deciziile 
arbitrilor și au făcut „schim
buri" de durități și de apostro
fări. Din aceste cauze, în în- 
tîlnirea de duminică Savu a

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

La cîteva secunde după darea startului in proba seniorilor, la 
„Crosul tipografilor" Foto ; Sigmund BAKCSY

ÎN CAPITALĂ 600 DE PARTICIPANT!
EA FINALELE „CROSULUI TIPOGRAFILOR ‘

Ieri dimineață, în Capitală 
(pe o vreme rece, cețoasa) > > i 
desfășurat întrecerile finale ale 
tradiționalului „Cros al tipogra
filor". Peste 600 de participanți, 
în marea lor majoritate tineri 
muncitori, au tinut să participe 
la această frumoasă competiție 
sportivă de masă închinată lupte
lor eroice ale muncitorilor de 
la 13 decembrie 1918. De fapt 
cei prezenți la start erau cîșli- 
gătorii întrecerilor desfășurate 
în ultima perioadă în unitățile 
tipografice din toate județele 
țării. Cea de a 4-a ediție a 
„Crosului tipografilor" — in or ■ 
ganizarea Comitetului Uniunii 
Sindicatelor din poligrafie, pre
să, radioteleviziune și edituri. 
Comisiei de sport și turism a 
C.C. al U.G.S.R., Federației de 
atletism și C.M.E.F.S. București 
— s-a bucurat de succes. între
cerea concurenților, plecați din 

fața Palatului telefoanelor, a 
fost urmărită și aplaudată pe 
traseu de mii de bucureșteni.

Primii clasați la cele trei ca
tegorii au fost : junioare (800 
m) — 1. Veronica Andruseac 
(Timișoara), 2. Anișoara Oloia- 
nu (Slobozia), 3. Rodica Popa 
(Slobozia); juniori (2 000 m) — 
1. George Istrati (I.P. 13 De- 
cembrie-București), 2. Alexan
dru Gorgan (Luceafărul-Bucu- 
rești), 3. Valentin Rușitoru 
(Slobozia); seniori (3 000 m) — 
1. Ion Neacșu (Slobozia), 2. Ni
colae Hercui (Bacău), 3. Con
stantin Neacșu (Slobozia), 4. 
Dumitru Țapelea („Arta gra
fică" București). 5. Dumitru Po- 
taschi (Bacău).

„Cupa 13 Decembrie 1918", a- 
tribuită Învingătorilor pe echi
pe, a revenit alergătorilor sub
unității poligrafice din Slobozia. 
(M. FR.)



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
• Gertrude Baumstarck conduce in finala feminină • Ghițescu 

și Pavlov, lideri in turneul masculin
ALEXANDRIA. Reluarea par

tidelor întrerupte i-a adus ma- 
estrei internaționale Gertrude 
Baumstarck două puncte într-o 
•ingură dimineață ! Ea a obți
nut victoria în întîlnirile ne
terminate cu Emilia Chiș și Ma
ria Pogorevici, egalînd-o astfel 
pe Margareta Mureșan, și ea 
autoarea unui procentaj de sută 
la sută în primele două runde.

Iată și celelalte rezultate ale 
Întreruptelor : Pogorevici — 
Kantor 1—0, Bogdan — Gogâlca 
tyr—Va (r. 1), Kantor — Bogdan 
1—0, Răducanu — Chiș ,1—0, 
Ghindă — Makai 0—1.

în runda a 3-a, maestrele in
ternaționale prezente în .turneu 
au întîmpinat o dîrză rezistență 
din partea tinerelor jucătoare, 
trebuind să se mulțumească cu 
Jumătăți de punct. Rezultatul 
de egalitate s-a înregistrat în 
partidele Bogdan — Baumstarck, 
Teodorescu — Kantor, Polihro- 
niade — Ilie (mezina turneului, 
cu negrele, a atacat foarte cu
rajos, punînd-o în dificultate pe 
multipla noastră campioană !) 
ți Pogorevici — Răducanu. Par
tidele Makai — Miroslav, Chiț 
— Ghindă și Jicman — Gogâ- 
lea s-au întrerupt. Mureșan a 
fost liberă.

în clasament : Baumstarck 
2V2 puncte din 3 partide, Mure
șan 2 din 2, Teodorescu și Ră
ducanu 2 din 3, Polihroniade și 
Makai IV2 din 2, Pogorevici și 
Kantor IV2 din 3. (M. Bizon — 
corespondent).

SINAIA. Sîmbătă dimineața 
au continuat partidele întrerup
te, încheiate cu următoarele re
zultate : Ott — Pavlov 0—1,

EXPLORĂRI B. MARE 
A CUCERIT 

„CUPA F.R. VOLEI" 
în noua sală de sport din 

Baia Mare s-a desfășurat ieri 
cea de a doua partidă dintre 
echipele masculine de volei 
Explorări B. Marc și Viitorul 
Bacău, în cadrul finalei „Cu
pei F.R.V.“ (ediția a II-a). 
Circa 3 000 de spectatori au a- 
sistat la această întîlnire, în 
care victoria a revenit — ca 
și în prima partidă, desfășura
tă la Bacău — cu 3—1 (5, —13. 
11, 6) voleibaliștilor băimăreni.

Cele două echipe au realizat 
un joc frumos, antrenant, ale 
cărui faze au fost subliniate 
adesea cu aplauze. începutul 
meciului a aparținut gazdelor, 
care și-au adjudecat la dife
rență primul set, însă în con
tinuare balanța întîlnirii s-a 
echilibrat. Oaspeții au luptat 
cu ardoare în setul următor, 
reușind să-1 cîștige la limită. 
Replica lor a rămas viguroasă 
și în setul al treilea, dar lo
calnicii și-au materializat su
perioritatea tehnico-tactică. 
preluînd conducerea și înche
ind partida în maniera în care 
o abordaseră. S-au remarcat: 
Paraschivescu, Bălaș, Stancu și 
Băgăian (Explorări), Burciu și 
I. Aurelian (Viitorul). Au ar
bitrat bine C. Armășescu și 
M. Nicolau, ambii din Bucu
rești. în urma celor două vic
torii obținute asupra formației 
din Bacău, Explorări B. Mare a 
cucerit „Cupa F.R. Volei".

T. TOHATAN, coresp

11 -----
DINAMO - STEAUA 1-1, LA BASCHET

(Urmare din pag. I)

fost elminat din joc, iar Dia- 
conescu a fost sancționat cu 
fault tehnic. Au înscris : Dia- 
concscu 26 (sîmbătă) — 17 (du
minică), Niculescu 17—20, Popa 
Bl—20, Ivascenco 2—8, Chivu- 
lescu 2—1, Fluturaș 2—2, Geor
gescu 7—4, Uglai 5 (a jucat nu
mai duminică) pentru Dinamo, 
respectiv Zdrenghea 25—16, 
Cernat 15—24, Tarău 8—10, 
Savu 4—0, Pîrșu 2—10, Oczelak 
14—11, Cîmpeanu -4—6, Molnar 
0—6, Dumitru 0—2. Cuplurile 
de arbitri C. Negulescu — N. 
Iliescu și M. AIdea — A. Ata- 
nasescu au avut misiuni dificile 
(îngreuiate de atitudinea jucăto
rilor), de care au căutat să se 
achite cit mai bine.

I.E.F.S. — I.C.E.D. 1—1 : 76— 
71 (38—31, 64—64) și 82—99 (37— 
43). Două partide interesante 
și spectaculoase, în care cele 
două formații bucureștehe si-au 
împărțit punctele. Mai echili
brat a fost primul meci, mai 
ales în repriza secundă, cînd 
scorul a alternat aproape tot 

Butnaru — Ungureanu 0—1, Ur
zică — Botez V2—V2, Ott — Urzi
că V2—V2. S-a întrerupt pentru 
a doua oară partida Partos — 
Voiculescu, iar cea dintre Un
gureanu și Partos nu s-a reluat.

Runda a 5-a (după-amiază) 
s-a disputat sub semnul remi
zelor, consemnate în toate întîl
nirile încheiate : Ilijin — Stoica, 
Radovici — Ghindă, Ott — Rei- 
cher, Kertesz — Pavlov, Botez
— Mititelu și Partoș — Ghițes
cu. Partidele Cheșcă — Vaisman, 
Butnaru — Urzică și Voiculescu
— Ungureanu s-au întrerupt. 
Ciocâltea a fost liber.

în clasament conduc Ghițescu 
și Pavlov cu 3% puncte din 5 
partide, urmați de Urzică cu 3 
(1), Radovici, Ilijin și Mititelu 
3, Ungureanu 2’/2 (2), Botez 2V2, 
Ciocâltea 2 (din 2 partide) etc.

Ieri a fost zi de odihnă.

în „Cupa Olimpia11, la arme cu aer comprimat

UN NOU RECORD NAȚIONAL LA PROBA DE PUȘCĂ
Numeroși trăgători fruntași 

din aproape toate secțiile de 
performanță din Capitală și 
din țară s-au întrecut timp de 
două zile în tradiționala com
petiție de sală „Cupa Olim
pia" (ediția a 5-a), organizată 
în foarte bune condiții de către 
clubul sportiv bucureștean O- 
limpia. Principalele performere 
ale întrecerii feminine la pro
bele de pușcă au fost dinamo- 
vistele Mariana Feodot (383 p), 
Veronica Tripșa (381 p.) și Me
lania Petrescu (379 p.) — cla
sate în această ordine — care 
au stabilit un nou și valoros 
record pe echipe — 1143 p
(v.r. 1135 p.).

Rezultate tehnice — pușcă 
cu aer comprimat 40 „diabo- 
louri" — seniori : 1. A. Belin- 
schi (I.E.F.S.) 381 p, 2. D. Pan- 
tazi (Șc. sp. 1 Buc.) 380 p, 3. 
P. Posea (Petrolul Ploiești) 
377 p. — pe echipe : 1. Steaua 
1470 p, 2. Dinamo 1411 p, 3. O- 
limpia 1409 p ; echipe seni
oare : 1. Dinamo 1143 p — nou 
record național, 2. I.E.F.S. 1083 p 
3. Olimpia 966 p ; junioare : 
1. Tatiana Ilovici (Activul Bra
șov) 378 p, 2. Eva Olah (Acti
vul Brașov) 377 p, 3. Stela Ma- 

In sala de tir Dinamo, la întrecerile de arme cu aer comprimat 
pentru „Cupa Olimpia".

timpul. I.E.F.S. a intrat în ul
timele secunde cu un avans de 
două puncte, dar Atanasiu a 
obținut egalarea cu o fracțiune 
de secundă înaintea fluierului 
final. în prelungiri, studenții — 
mai activi și mai incisivi — au 
cîștigat pe merit. Duminică di
mineața, baschetbaliștii de la 
I.C.E.D. au reușit să tempereze 
elanul adversarilor și au atacat 
cu multă dibăcie, obținînd un 
succes clar. Excelenți — Haneș 
(22) și același Atanasiu (25), 
oamenii de bază ai învingăto
rilor.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 1—1 : 63—77 (31—35) 
și 79—77 (40—41). Sîmbătă oas
peții ffu dominat evident, cîști- 
gînd fără probleme. în al doi
lea meci însă Politehnica a ju
cat cu multă ambiție, întrecînd 
la limită o echipă ce a acuzat 
oboseala disputării a 6 meciuri 
în 9 zile. (A. V.).

FARUL CONSTANȚA — 
RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 82— 
61 (40—40) și 68—67 (40—39). în 
ambele partide gazdele s-au 
impus în repriza secundă, dar

„Cupa F. R. Box“

REȘIȚA, 30 (prin telefon). — 
Terminînd la egalitate meciul 
retur de la Reșița (după ce la 
Brăila pierduse la un scor strîns 
20—24), echipa locală C.S.M. a 
ratat producerea unei mari 
surprize —- eliminarea din com
petiție a formației Box Club 
Brăila. Sportivii de pe malul 
Dunării au venit la Reșița bine 
pregătiți și cu o echipă alcă
tuită în 'funcție de punctele 
forte ale gazdelor. Ei au evitat 
astfel un eșec, obținînd cali
ficarea pentru turneul final 
de la București.

Vorbind despre gală trebuie 
să spunem că a fost deosebit 
de spectaculoasă, cu meciuri a- 
plaudate la scenă deschisă de 
un numeros public. în cea mai 
atractivă partidă s-au întîlnit 
„penele" Ion Anghelescu și 
Gheorghe Roșea, care ah schim-

gearu (Olimpia) 370 p ; pe c- 
chipe a cîștigat Activul Bra
șov 1107 p : juniori : 1. T, Al
berti (Dinamo) 377 p, 2. C. Vă- 
luță (Șc. sp. 1 Buc.) 376 p, 3. 
D. Calalb (C.F.R. Arad) 375 p ; 
pe echipe ■— Șc. sp. 1 Bucu
rești 1110 p. Pistol 40 „diabo- 
louri" — senioare : 1. Silvia 
Kaposztai (U.T.A.) 371 p, 2. Ana 
Cobanu (Dinamo) 370 p, 3. A- 
nișoara. Matei (Dinamo) 369 p ; 
pe echipe : 1. Dinamo 1107 p, 2. 
Steaua 1029 p, 3. Olimpia 
1025 p ; seniori : 1. L. Giușcă 
(Dinamo) 377 p, 2. D. Ciobanu 
(I.E.F.S.) 375 p, 3. I. Cojocaru 
(Olimpia) 371 p ; pe echipe : 1. 
Dinamo 1485 p, 2. Olimpia 
1472 p, 3. I.E.F.S. 1452 p ; juni
oare : 1. Maria Ilaba (Metrom 
Brașov) 362 p, 2. Lavinia An
dree? (Steaua) 350 p, 3. Vic- 
torița Paulică (Steaua) 349 p ; 
juniori : 1. I. Lăcătuș (U.T.A.) 
370 p, 2. L. Pop (Dinamo) 3S8 p, 
3. D. Vința (Steaua) 367 p ; pe 
echipe : — Dinamo 1085 p.
CLASAMENT GENERAL : 1.
Dinamo 36 p, 2. Șc. sp. 1 Bucu
rești 19 p, 3. Steaua 19 p, 4.
Olimpia 18 p, 5. Activul Bra
șov 12 p, 6. C.F.R. Arad 10 p.

T. RABȘAN

numai datorită acțiunilor o- 
fensive. în apărare s-au com
portat destul de slab. Oaspeții 
au plăcut datorită jocului lor 
organizat. Cele mai multe 
puncte în cele două dispute 1 
Martinescu 45, Spînu 31, Pasca 
26 pentru Farul, respectiv Molin 
26, Stănescu 22. (P. ENACHE
— coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA IAȘI 
2—0 : 103—77 (46—34) și 82—69 
(36—34). Partide viu disputate, 
deși gazdele au dominat aproa
pe tot tot timpul, excepție 
făcînd finalul primei reprize a 
meciului de duminică. Cele 
mai multe puncte : Mănăilă 48, 
Viciu 47, Munteanu 30, respec
tiv Scutaru 30, Vasile 26, Moi- 
sescu 33. (P. ARCAN — coresp. 
județean).

C.S.U. BRAȘOV — A. S. 
ARMATA BUCUREȘTI 2—0 : 
95—75 (43—34) si 86—78 (42— 
41). Meciuri spectaculoase și 
victorii meritate ale brașove
nilor. S-au evidențiat : Moraru, 
Popescu de la C.S.U,, respec
tiv Roxin și Ursache. (P. DU
MITRESCU — coresp.).
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bat lovituri multe și precise. 
Pentru un pluș de claritate, 
juriul a acordat victoria la 
puncte lui Anghelescu (C.S.M.). 
Un alt meci interesant au ofe
rit semimijlocij Ion Sala 
(C.S.M.) și Eugen Stoica (B. C. 
Brăila). Ambii sportivi au cău
tat lovitura decisivă, dar cum 
aceasta nu a fost găsită în 
cele 9 minute cit a durat în- 
tîlnirea lor, arbitrii-judecători 
au acordat victoria la puncte 
brăileanului. Trebuie să re
marcăm competența manifestată 
de corpul de oficiali condus de 
arbitrul internațional Petre E- 
pureanu (delegat general) și 
format din Mihai Voiculescu și 
Valentin Berezovschi (ambii 
din Craiova), Dumitru Dimu- 
lescu și Eugen Lazăr (ambii 
din București). Iată REZUL
TATELE TEHNICE, în ordinea 
celor 11 categorii de greutate 
(primii «înt boxerii de le C.S.M. 
Reșița) : C. Buhara b.p. I. Co- 
man, V. Toth p.ab. 1 Nițâ 
Robu, Al. Șotropa p.ab. 2. Gh 
Marinei, I. Anghelescu b.p. Gh. 
Roșea, P. Nedelcea b.p. Gr. 
Roman, C. Muscă p.p. I. Rădut. 
I. Sala p.p. E. Stoica, G. Blaj 
b.p. I. Vlad, D. Trandafir p.ab. 
2 I. Răducu, C. Văran b.ab. 1. 
Al. Mircea, M. Morărescu m.n. 
cu Gh. Bunea.

Doru GLAVAN, coresp.

ÎN DIVIZIA A, IA POPICE
Tn etapa a S-a a campionatu

lui Diviziei A la popice s-au în
registrat următoarele rezultate :

FEMININ
Voința București — Cetatea 

Giurgiu 2431 — 2270 pd — Voin
ța se află la a 8-a victorie, fiind 
singura formație neînvinsă în 
campionat, Voința Galați — Me- 
trom Brașov 2455 — 2478, Fri
gul București — Laromet Bucu
rești 2357 — 2458, Petrolul 
Băicoi — Gloria București 2479
— 2540, Voința Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița 2528 — 2439, Vo
ința Cluj-Napoca — U.T. Arad 
2517 — 2235, Voința Constanța
— Rapid București 2333 — 2476, 
Dermagant Tg. Mureș — Hidro
mecanica Brașov 2390 — 2396, 
Voința Oradea — Voința Cra
iova 2532 — 2352, Voința Me
diaș — Voința Timișoara 2307
— 2234.

MASCULIN
Voința București — Construc

torul Galați 5308 — 5296 pd, Ra
finorul Ploiești — Olimpia 
București 5172 — 5173 !, Elec
trica Sibiu — Jiul Petrila 5353
— 5210, C.F.R. Timișoara — 
Progresul Oradea 5073 — 5018, 
Petrolul Teleajen Ploiești — 
Rulmentul Brașov 5164 — 5061, 
Aurul Baia Mare — Metalul 
Hunedoara 5127 — 4926, Gaz 
metan Mediaș — Olimpia Re
șița 4992 — 4999, Flacăra Ci>n- 
pina — Hidromecanica Brașov 
5257 — 5125, Electromureș Tg. 
Mureș — Voința Cluj-Napoca 
5160 — 5354.

Loto-Pronosport informează
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES-OLIMPIC DIN 30 NOIEM

BRIE 1975

FAZA I

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI :
812.379 lei

Extragerea I 
11 24 44 ;

Extragerea a

: 36 2!5 8 43 38 16

Il-a : 12 39 35 8
20 30 44 33 42 ;

Extragerea a m-a : 8 1 0 25 41 3
23 17 6 26 ;

Extragerea a IV-a : 32 33 45 25
15 36 35 29 24.
FAZA a H-a :

Extragerea a V-a : 30 22 36 2
35 25 14 44 ;

Extragerea a 
38 45 44 ;

Extragerea a

Vl-a : 13 17 8 15 21

vn-a : 2 41 28 39
14 11 15 18 ;

Extragerea a vin-a : 7 41 14 35
39 38 34 3

AȘA ARATA O VARIANTA 
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
ETAPA DIN 30 NOIEMBRIE 1975

I. Ascoli — Lazio 1 g
II. Bologna — Como X I

III. Cagliari — Perugia X I
IV. Internazionale — Fiorentina 1
V. Juventus — Cesena X I

VI. Napoli — Milan 1 I
VII. Roma — Torino X ’

VIII. Verona — Sampdorla 1
IX. Ceahlăul — C.S.U. Galați 1 I
X. F.C.M. Galați — Petrolul 1 |

XI. Automatica — Metalul Buc. 1
xn. Victoria Cărei — Corvinul X ■ 

XIII. C.F.R. Timiș.—F.C. Baia M, X I
Fond de cîștiguri : 366.829 lei.

în irec’ul anfcal dsputat

sîmbătă la București

ROMÂNIA-
(Urmare din pag. I)

fapt, cu greu am putea face 
vreo evidențiere specială. Ex- 
ceptîndu-1 pe Hajnal, al cărui 
mare merit în obținerea egală- 
rii se cere subliniat, doar Lu- 
cuță, Iordănescu (mai puțin ra
tările sale din poziții atît de 
clare). Dinu (a muncit, ca de o- 
bicei, foarte mult) și, în oare
care măsură. Troi (acesta din 
urmă pentru golul înscris) pot 
primi calificative ceva mai bune.

Din nou, ca și în meciurile 
anterioare, printre jucătorii cu 
o slabă evoluție s-a aflat și 
Dudu Georgescu, care traversea
ză — în mod evident — o pe
rioadă de regres, în ciuda unor 
reușite din partidele de campio
nat ale echipei sale de club. 
Alături de el ii putem situa și

pe Răduc 
la golul c 
cotim nep 
experiențe 
butul său 
neconclud 
în acțiuni 
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câți în m 
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merire o 
lui Sătmă

FILMUL
Lovitura de începere aparți

ne jucătorilor noștri, dar prima 
încercare de atac este irosită, 
în min. 3, Dinu ii găsește cu o 
pasă lungă, în adîncime, la 
marginea careului, pe D. Geor
gescu, care preia defectuos, 
dînd posibilitate portarului Os- 
tapovski să intervină. Nu trec 

'decît două minute și „tricolo
rii" ne aduc satisfacția deschi
derii scorului: Lucuță, avansat 
mult pe flancul sting, este faul
tat de Troșkin. Tot el execută 
lovitura liberă în fața porții 
oaspeților, acolo unde se înal
ță Diidu Georgescu și Zvea- 
ghințev, ultimul respingînd ba
lonul cu capul pînă la... TROI, 
care reia puternic, din voleu 
sub „transversală", mingea o- 
prindu-se în plasă': 1—0. în 
continuare, inițiativa aparține 
echipei noastre, oaspeții apă- 
rîndu-se grupat și organizat, 
în min. 13. Iordănescu încear
că poarta cu un șut de la 25 
m. care îl solicită pe Ostapov- 
ski. Prima acțiune ofensivă a 
oaspeților, extrem de pericu
loasă. se derulează în min. 17, 
cînd Blohin pătrunsese pe par
tea stingă... După ce Lucescu 
(min. 30) se angajează intr-un 
dribling prelungit și este faultat 
de Konkov (lovitura liberă ră- 
mînînd fără rezultat), în 
min. 31 oaspeții inițiază un 
contraatac prin Blohin, scăpat 
singur, dar deposedat de G. 
Sandu în ultima clipă. In min. 
37; Konkov expediază un șut 
violent de la 25 m, dar ba
lonul trece milimetric pe lin
gă stîlpul din dreapta porții 
lui Răducanu. După două mi
nute, oaspeții sînt pe punctul 
de a egala prin Blohin. care, 
bine angajat de Konkov, pă
trunde singur în careu și nu
mai intervenția de ultim mo
ment a lui Sameș face ca ta
bela să rămînă neschimbată. 
Vine însă ultimul minut al re
prizei și același Sameș, care 
pînă atunci avusese o bună 
prestație, îl faultează pe Ve
remeev, în suprafața de pe
deapsă, după ce acesta îl de
pășise pe Mateescu. Penalty 
transformat ireproșabil de KO
LOTOV: 1—1.

La reluare, nu trec decît 
două minute și oaspeții pre
iau conducerea. în urma unei 
faze simple: Veremeev trimi
te de pe partea stingă o pasă 
cu efect, KONKOV țișnește 
dintre „centralii" noștri și reia 
destul de slab balonul, pe care 
Răducanu, după ce-1 atinge, il 
scapă în plasă: 1—2' Din acest 
moment, „tricolorii" pun totală 
stăpînire pe joc și atacă ne
contenit. Dinu încearcă dese
ori poarta de la distanță, iar 
Iordănescu (min. 55, 62 și 74) și 
Lucescu (min. 67) ratează bune 
situații. Introducerea lui HAJ
NAL în min. 74 aduce un plus 
de combativitate și de clarita
te ofensivei noastre. El are și
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fOTBALISTII NOȘTRI PLEACĂ, ASI
în cursul zilei de astăzi, fot

baliștii „tricolori" urmează să 
plece în Franța. După cum se 
știe, miercuri 3 decembrie este 
programată, la Blois, prima 
intîlnire dintre selecționatele 
olimpice ale Franței și Româ
niei din cadrul preliminariilor 
J. O. Vor efectua deplasarea 
următorii jucători : Răducanu, 
Moraru — portari ; Mateescu,

Sătmărean 
Sameș, I 
Dudu Geo 
Hajnal, I 
Troi, M. 
Lucescu _

Acuzînd 
nunchi, di 
tă, Dobrir 
plasarea, 
inclus în
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2-2 (1-1)
fida unei comportări mai slabe 
în partida cu Spania, rămîne — 
după părerea noastră — un ele
ment de bază al echipei națio
nale și el n-ar fi trebuit să 
lipsească nid în meciul de 
sîmbătă.

Chiar și numai prin relevarea 
acestor slăbiciuni, partida cu e- 
chipa Uniunii Sovietice — care 
a fost, totuși, interesantă și s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
sportivitate — s-a dovedit, cre
dem, utilă apropiatei evoluții în 
compania selecționatei olimpice 
a Franței. Sperăm că miercuri, 
la Blois „tricolorii “ noștri vor 
avea o comportare mai bună și 
vor obține — după aceste ulti
me rezultate egale — și o vic
torie, care să le deschidă calea 
calificării în turneul final al 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real.

ULUI

Irealizat dintr-o lovitură de la 11 m. Ră- 
nta lui Kolotov, plonjind in sens opus.

Foto : N, DRAGOȘ

egali- 56 Moraru) — Mateescu. Sa
wn șut meș. G. Sandu, LUCUȚA —
20 m, DINU, D. Georgescu, Bălăci 

povski, (min. 46 Dobrin; min. 86 M.
a re- Sandu) — TROI, IORDANES- 

ita de- CU, Lucescu (min. 74 HAJ- 
nferin- NAL).
klidind U.R.S.S.: OSTAPOVSKI — 

Troșkin, Zveaghințev, FOMEN- 
r aju- KO, Reșko — Burjak, KON-
F și S. KOV. VEREMEEV — Oniscen-
Ferma- ko, KOLOTOV, Blohin (min-
tutori- 74 Andreasian).

(min. Gheorghe NERTEA
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nia — 68 de acțiuni ofensive ; 
U.R.S.S. — 25. Pe sferturi de 
oră : 22—10 (min. 46—60), 
21—8 (min. 61—75) și 25—7 (min. 
76—90), diferența cea mai mare 
înregistrîndu-se în finalul par
tidei cînd, de altfel, echipa 
României a și reușit să realize
ze golul egalizator. De ce nu
mai atît ? Răspunsul îl vom 
găsi analizînd, în continuare, 
cel de-al treilea element carac
teristic al meciului — eficacita
tea selecționatei noastre. Să ve
dem, deci, cum a finalizat re
prezentativa noastră.

3. S-a tras, ca de obicei în 
ultimul timp, destul de frecvent 
la poartă (23 de șuturi), cu un 
procent de precizie care poate 
fi considerat satisfăcător (a- 
proape 50 la sută). Dar, tot ca 
de obicei, șuturile jucătorilor 
noștri pe spațiul porții au fost, 
cu mici excepții, nepericuloase 
pentru că le-au lipsit forța și 
mai ales eficiența propriu-zisă, 
dependentă direct de tehnica 
execuției, ca și de modalitatea 
încadrării acesteia în contextul 
acțiunii. în ciuda acestor ne
ajunsuri, asupra cărora va tre
bui îndreptată, cu prioritate, în 
viitor atenția tehnicienilor noș
tri, meciul cu U.R.S.S. ne-a o- 
ferit, totuși, și prilejul unei 
constatări îmbucurătoare sub 
raportul finalității ofensive. 
Este vorba de înscrierea unui 
număr mare de jucători (9) pe 
lista acelora care au expediat 
lovituri la poartă. Iată, de alt
fel, și contribuția individuală a 
acestora : Iordănescu șl Dinu — 
cîte 5 șuturi, Lucescu — 4, D. 
Georgescu, Dobrin și Sameș — 
cîte 2, Troi, Hajnal și G. Sandu 
— cîte 1. Cînd, oare, toți aceș
tia, sau majoritatea lor, vor tra
ge nu numai mult, ci și bine ?

Mihai IONESCU

în meciul echipelor de tineret

0 VICTORIE MULT APLAUDATĂ ÎN ULTIMELE MINUTE...
România — U. R. S. S. 2-0 (1-0)

GALAȚI, 30 (prin telefon). 
Partida dintre selecționatele de 
tineret ale României și Uniunii 
Sovietice, disputată duminică 
pe stadionul Dunărea din loca
litate, a constituit, între altele, 
și o probă de voință pentru 
echipa noastră, pentru că avea 
de întîlnit un partener valoros 
și tenace. Mobilizarea exem
plară a tinerilor noștri fotba
liști a permis, în acest joc, ob
ținerea unui rezultat prețios și 

Ape deplin meritat: 2—0 (1—0). 
Un succes pentru care a lup
tat fiecare jucător, partenerul 
de joc — excelent pregătit fi
zic — alergînd permanent, ne- 
cedînd pasul nici o clipă.

A fost un meci aspru, pe 
un teren neașteptat de bun 
(felicitări organizatorilor), un 
joc în care formația sovietică 
a început puternic și a avut 
două mari ocazii de gol în pri
mele 15 minute. Dar, după 
primul sfert de oră, fotbaliștii 
conduși, de C. Drăgușin și I. 
Nunweiller își sincronizează 
ambițiile într-un iureș ofensiv, 
în urma căruia, în min. 30, 
Manea este faultat în careu de 

< An, iar ROMILA II transfor
mă penaltyul, deschizînd sco
rul: 1—0. Peste 9 minute, V. 
Mureșan nu poate fi oprit de- 
cît prin fault, fază în urma că
reia Bubnov primește cartonaș 
galben, iar An îl vede și pe 
cel roșu, datorită bruscării con
ducătorului de joc. Finalul re
prizei va aparține, echipei noas
tre, dar fără materializare pe 
tabela de marcaj-

După pauză, însă, aproape o 
jumătate de oră echipa româ
nă va lupta cu o mare dăru
ire, încercînd și reușind să stă
vilească presiunea oaspeților, 
care nu au lăsat nici o clipă

DIVIZIA B:
SERIA I

CS.M. BORZESTI - C.F.R. 
PAȘCANI 3-0 (1-0)

BORZEȘTI, 30 (prin tele
fon). După un început furtu
nos, gazdele cedează inițiativa, 
oaspeții construind acțiuni mai 
clare, încheiate cu șuturi pe
riculoase la poartă. Terenul 
greu (acoperit cu un strat 
subțire de zăpadă și, apoi 
transformat într-un veritabil 
patinoar) a dat însă, în final, 
cîștig de cauză ,,spiridușilor“ 
formației gazdă, în permanen
ță primii la balon în duelurile 
cu fotbaliștii din Pașcani. Iată 
cum s-au marcat cele trei go
luri ale partidei : în min. 20, 
mijlocașul ofensiv Solomon 
centrează precis de pe partea 
dreaptă a terenului și Nis
treanu trimite cu capul balonul 
în bară și de aici în plasă :
1— 0 ; în min. 55, fundașul Eli- 
sei, intercalat pe extrema stin
gă, centrează și Tudosc în
scrie plasat cu capul : 2—0 ; 
în min. 63 e rîndul lui Moră- 
rescu să centreze, pentru ca 
același Nistreanu să înscrie 
din apropiere : 3—0. Un cu- 
vînt de laudă organizatorilor 
pentru degajarea terenului de 
zăpadă și ambelor formații 
pentru sportivitate.

A arbitrat N. Suciu (Bucu
rești).

C.S.M. BORZEȘTI : C. Popa — 
Gruber, Staicu, Ioniță, Elisei — 
Tudose. Solomon, Hîrlov — Fra
sin (min. 38 Morărescu), Boișteanu 
(min. 59 V. Popa), Nistreanu.

C.F.R. : Bucu — Nazare. Ursu. 
Bivolan, Barbu (min. 63 Cioancă) 
— Măciucă, Drăgan — Oșlobeanu, 
Apostol, I. Georghe, Bunea (min. 
56 Dumitru).

Pavel PEANA
F.C.M. GALAȚI — F. C. PETROLUL 

PLOIEȘTI 3—2 (3—0). Autorii goluri; 
lor : Bezman (min. 6 și 11), Țolea 
(min. 15), respectiv Fl. Dumitrescu 
(min. 71 și 85). (T. Siriopol, coresp. 
județean).

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.M. SU
CEAVA 2—0 (2—0). A marcat : Nis- 
tor (min. 1 și 5). (I. Tănăsescu, co
resp.).

F. C. BRĂILA — C. S. BOTOȘANI
2— 0 (1—0). Au înscris : Traian (min. 
5) și Gheorghițâ (min. 74). (D. Cris- 
tache, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.S.U. GA 
LĂȚI 3—2 (1—1). Au marcat : Goj- 
garu (min. 13, 57 și 60), respectiv 
Cramer (min. 9), Marinescu (min. 47). 
(R. Toma, coreso.)

CELULOZA CĂLĂRAȘI — VICTORIA 
TECUCI 2—0 (0—0). Au înscris : Cata- 
nă (min. 50) și Nicolae (min. 85). (M. 
Stan, coreso.).

GLORIA BUZĂU — CIMENTUL MED 
GIDIA 8—1 (3—0). Autorii golurilor : 
Stan (min. 3, 63 și 75), Oprișan (min 
29), Marin (min. 42), Anghel (min. 46 
și 71), Nan (min. 89), respectiv Manea 
(min. 59). (D. Soare, coresp.).

UNIREA FOCȘANI — METALUL 
PLOPENI 1—0 (0—0). A marcat : Dra
ga (min. 90, din 11 m). (A. Sîrbu,
coresp.).

Partida S. C. TULCEA — VIITORUL 
VASLUI se va disputa în ziua de 3 
decembrie. 

impresia că joacă în 10 oa
meni. „Tricolorii" nu vor ne
glija contraatacul și, după ba
ra lui Florescu (min. 68). ur
mează, în min. 81, o fază de 
mare frumusețe pe traseul A- 
lodiresei — M. Răducanu — V 
MUREȘAN, ultimul, cel mai 
bun jucător de pe teren, în
scriind de Ia 18 m cu un șut 
splendid. Asistăm, în continu
are, la un final dezlănțuit al 
echipei noastre, timp în care 
Romilă II va șuta foarte pu
ternic sub bară (min. 85), min
gea cade în pămînt, dar arbi
trul, mai aproape de fază, con
sideră că balonul nu a trecut 
în întregime dincolo de linia 
porții; în min. 88, la numai 
cîteva secunde după o ocazie 
a lui Vasilevski, echipa noastră 
trece pe lingă majorarea sco
rului prin M. Răducanu.

Și astfel înregistrăm o vic
torie mult aplaudată de cei a- 
proximativ 18 000 de spectatori, 
o victorie a puterii de luptă 
calitate demonstrată de toți 
componenții lotului nostru.

Arbitrul Miroslav Zivny (Ce
hoslovacia), ajutat la linie de 
bucureștenii Fr. Coloși și A- 
Munich, a condus foarte bine 
următoarele formații:

ROMÂNIA : Ioniță — PO- 
RAȚCIII. CIOCAN. FI. Marin, 
PURIMA — ROMILA II, BO- 
LONI. V MUREȘAN — Doru 
Ionescu (min. 46 Atodiresei), 
Florescu, Manea (min. 61 M. 
Răducanu).

U.R.S.S. : Radaev — Borov- 
ski, BUBNOV, Sarkisian, Bu- 
kievski — ADGEM, An. KO
VALIOV — S. PETROSIAN 
(min. 51 Vasilevski), Oganesi
an (min. 60 Pudeșev), N. PE
TROSIAN.

Mircea M. IONESCU

în cele 3 serii, final pasionant de sezon

ETAPA VIITOARE (7 decembrie) : 
C.F.R. Pașcani — C.S. Botoșani, Ci
mentul Medgidia — Prahova Ploiești, 
F.C. Brăila — F.C.M. Galați, Victoria 
Tecuci — C.S.M. Borzești, F.C. Petrolul 
Ploiești — Viitorul Vaslui, Celuloza 
Călărași — Gloria Buzău, C.S.U. Ga
lați — Unirea Focșani, S.C. Tulcea — 
Ceahlăul P. Neamț, C.S.M. Suceava — 
Metalul Piopeni.

. 1. F.C.M. GALAȚI 15 11 1 3 33— 8 23
2. F.C. Brăila 15 8 5 2 27—10 21
3. Prahova Ploiești 15 6 6 3 16— 9 18
4. C.S.U. Galați 15 5 8 2 16—12 18
5. C.F.R. Pașcani 15 7 3 5 28—14 17
6. F.C. Petrolul 15 6 5 4 23—20 17
7. C.S.M. Borzești 15 6 4 5 16—12 16
8. Gloria Buzău 15 6 3 6 20—18 15
9. Victoria Tecuci 15 6 3 6 11—13 15

10. Metalul Piopeni 15 6 2 7 18—16 14
11. Ceahlăul P. N. 15 5 4 6 11—16 14
12. Celuloza CI. 15 5 4 6 15—26 14
13. C.S.M. Suceava 15 5 3 7 13—17 13
14. C.S. Botoșani 15 4 5 6 9—18 13
15. Cimentul Medg. 15 4 4 7 13—26 12
16. Viitorul Vaslui 14 4 3 7 14—22 11
17. Unirea Focșani 15 4 2 9 9—20 10
18. S.C. Tulcea 14 1 5 8 9—24 7

SERIA A II-A 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
- TRACTORUL BRASOV 

8-1 (3-1)
Doar în primele 15 minute 

jocul a fost echilibrat. apoi 
bucureștenii, acomodîndu-se 
mai bine cu terenul înghețat, 
au dominat copios, au construit 
multe acțiuni ofensiv-e și au 
cîștigat la mare scor. Jucătorii 
de Ia Tractorul au evoluat sub 
posibilități, apărătorii au co
mis nenumărate greșeli. iar 
înaintașii au făcut figurație 
mai tot timpul. în prima par
te, după cîteva acțiuni ale îna
intașilor de la Progresul, in 
min. 10 Dragu a deschis sco
rul. Nu a trecut decît un mi
nut și oaspeții au egalat prin 
Gherghe. în continuare, elevii 
antrenorului Mateianu au luat 
jocul pe cont propriu și pînă 
la pauză și-au mărit avanta
jul prin Oancea (min. 29. au
togol) și Apostol (min. 38).

După pauză, jocul a avut un 
singur sens, spre poarta echi
pei Tractorul. Golurile din a- 
ceastă parte a meciului au fost 
înscrise de Țevi (min. 51), D. 
Ștefan (min. 63 din 11 m),
Dumitrîu II (min. 66) și Dra
gu (min. 81 și 83).

A arbitrat T. Andrei (Sibiu). 
PROGRESUL: Giron — Ploscaru, 

Badea. D. ștefan, Grama — Tur- 
batu, Dragu, Dumitrîu II (min. 77 
Neagu) — I. Sandu (min. 64 Nig- 
nea), Țevi, Apostol.

TRACTORUL : Cuteanu — Gola- 
nu. Soporan, Romanov, Oancea — 
Grigore, Gherghe, Drăgușel (min. 
60 Serbina) — Petruț, Vătav (min. 
68 Suciu), Ionescu.

P. VINTILA
AUTOMATICA ALEXANDRIA — ME

TALUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Au 
marcat : Voicilâ (min. 11) și Manciu 
(min. 76) (B. Mihai, coresp.).

VOINȚA BUCUREȘTI — Ș. N. OLTE 
NIȚA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost

Stadion ,,23 August" ; teren 
acceptabil ; timp friguros ; 
spectatori, aproximativ 10 000. 
Au marcat : CARPUCI (min. 
6), GROSU (min. 86) și AELE- 
NEI (min. 89). Raport de cor- 
nere : 11—4. Raportul șuturi
lor la poartă : 16—12 (pe spa
țiul porții : 7—7).

S.C. BACĂU : COMAN — 
Bădin (min. 72 Drâuceanu), 
CATARGIU, VOLMER, Marga- 
șoiu — CARPUCI, DUȚAN - 
Chitaru, Pană, Aelenei, Băluță.

SPORTUL STUDENȚESC : 
VERȘANSCHI — Tănăsescu, 
CAZAN, Olteanu, Grigore — 
Radulescu, CASSAI, Chihaia 
(min. 77 Ciugarin) — Grosu, 
Varodin (min. 46 O. Ionescu), 
PETREANU.

A arbitrat : N. Cursaru ; la 
linie M. Marinciu (ambii din 
Ploiești) și I. Honig (Arad).

Trofeul Petschovschi : 9 ; la 
tineret-speranțe : 4—1 (2—1).

BACĂU, 30 (prin telefon).
In prima repriză, fotbalul prac

ticat de cele două echipe a fost 
de bună calitate, în pofida te
renului dificil. S-a jucat frumos, 
deschis, rapid. Ocaziile de gol 
au alternat la intervale scur
te de timp. Tn min. 1. noroiul 
din fața porții a... evitat golul 
la șutul lui Aelenei. In min. 5 
a ratat Grosu, pentru ca, imediat 
după aceea, băcăuanii să des
chidă scorul: Pană a centrat, de 
pe stingă, și CARPUCI a reluat 
cu capul, de Ia 8 m. mingea a 
lovit pă min tul și a sărit sub ba
ră. A urmat o altă suită de ra
tări (Aelenei. Pană, Băluță, Chi
taru). In min. 23, Coman s-a 
remarcat la o lovitură liberă, de 
la 18 m, executată excelent de 
Rădulescu. In min. 29, singur cu 
portarul. Varodin s-a pripit, iar 
în min. 33 Pană a ratat cu poar
ta goală. Am notat apoi două 
lovituri de cap (Cărpuci și Chi
taru), care nu și-au atins ținta. 
Spre finalul reprizei, jocul s-a 
încins. Bădin. Băluță și Grigore 
ar fi meritat cîte un cartonaș 
galben.

După pauză, inițiativa a apar
ținut mai mult bucureștenilor.

realizat de Costache (min. 67). (V.
lordache).

DINAMO SLATINA — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Țarălungă (min. 11, din 11 m) 
și Gungiu (min. 89). (D. Mihail, co
resp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — F.C.M. 
GIURGIU 8—0 (4—0). Au înscris : Pe- 
lea (min. 9, 18, 65 și 66), Doșcu 
(min. 30, 88), Stăncescu (min. 33) și 
Calotă (min. 60). (Șt. Gurgui, coresp. 
județean).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — CHI
MIA RM. VILCEA 2—1 (0-0). Au mar
cat : Arineanu (min. 75), Niță (min. 
80), respectiv Orovitz (min. 87). (C. 
Gruia, coresp, județean).

C. S. TÎRGOVIȘTE — NITRAMONIA 
FĂGĂRAȘ 5—2 (1—0). Autorii goluri
lor : Tătaru (min. 40), Sava (min. 67, 
72), Kallo II (min. 77), Neagu (min. 
88), respectiv Nucă (min. 55, 80). (M. 
Avanu, coresp. județean).

METALUL MIJA — MINERUL MOTRU 
3—1 (1—0). Au marcat : Bogaciu
(min. 10), Georgescu (min. 48), Dobre 
(min. 58), respectiv Mateoscu (min. 
67). (Ion Gheorghe-coresp.).

Meciul CHIMIA TR. MĂGURELE — 
METROM BRAȘOV nu s-a disputat, din 
cauza timpului nefavorabil, și va avea 
loc astăzi.

Electroputere Craiova — Metalul Mija, 
Tractorul Brașov — C.S. Tîrgoviște, 
$. N. Oltenița — Progresul București, 
Minerul Motru — Dinamo Slatina, 
Chimia Rm, Vîlcea — Voința Bucu
rești, F.C.M. Giurgiu — Steagul roșu 
Brașov, Autobuzul București — Nitra- 
monin Făgăraș, Automatica Alexandria
— Metrom Brasov, Metalul București
— Chimia Tr. Moourele.

1. PROGRESUL 15 10 1 4 32—13 21
2. Dinamo Slatina 15 9 3 3 30—12 21
3. C.S. Tîrgoviște 14 10 1 3 29—13 21
4. Steagul roșu 15 8 4 3 22—14 20
5. Electroputere 15 9 1 5 30—18 19
6. Automat. Alex. 14 5 5 4 11— 9 15
7. Chimia Rm. V. 15 6 3 6 23—22 15
8. Ș.N. Oltenița 14 7 1 6 19—22 15
9. Nitramonia Făg. 15 6 3 6 15—20 15

10. Chimia Tr. Măg. 14 5 3 6 16—20 13
11. Metalul Buc. 14 5 3 6 14—19 13
12. Tractorul By. 15 4 5 6 13—21 13
13. F.C.M. Giurgiu 15 5 3 7 13—25 13
14. Metalul Miia 15 5 2 8 16—23 12
15. A.utobuzul Buc. 15 4 3 8 11—23 11
16. Metrom Bv. 14 5 0 9 15—16 10
17. Voința Buc. 15 3 3 9 15—24 9
18. Minerul Motru 15 2 4 9 10—20 8

ETAPA VIITOARE (7 decembrie) :

SERIA A III-A
GAZ METAN MEDIAS - 

METALURGISTUL CUGIR 
4-0 (3-0)

MEDIAȘ, 30 (prin telefon), 
în ciuda unui teren greu, alu
necos și acoperit cu zăpadă, 
cele două combatante — spre 
lauda lor — au oferit un joc 
plăcut, cu multe faze palpi
tante. Victoria echipei gazdă 
este absolut meritată, evolu
ția ci situîndu-se mult pests 
poziția locului ocupat în clasa
ment. Localnicii au prestat un 
joc frumos, combinativ, cu pa
se lungi în adîncime, care au 
surprins în nenumărate rin- 
duri apărarea din Cugir. reu
șind în prima repriză să în
scrie de trei ori: Armeneanu 
II (min. 2), Moraru (min. 32) 
și Boboloț (min. 43). La relu

s. C. BACĂU 
SP. STUDENȚESC

2(1)
1(0)

Ocaziile au fost, însă, mai rare 
și, cu atît mai mult, nimeni nu 
bănuia ce final palpitant va avea 
această . partidă. în min. 85 a 
ratat Pană, el aflîndu-se doar cu 
portarul Verșanschi în față. Un 
minut mai tîrziu, pe contraatac, 
oaspeții au egalat: Petreanu a 
centrat impecabil și GROSU a 
reluat, cu capul, de la 7—8 nf, 
fără speranță pentru Coman. în 
minutul următor. Grosu și Cas- 
sai au trecut pe lingă o mare 
ocazie, iar în min. 88 O. Ionescu 
a șutat puternic, dar balonul a 
lovit barele la ,.vinclu“. Pasio
nante răsturnări de situații, pen
tru că în min. 89, în urma unui 
contraatac, Chitaru a șutat, Ver
șanschi a respins și AELENEI, 
atent, a trimis balonul în poar
tă printre 3—4 apărători bucu- 
reșteni, aducind astfel victoria 
în tabăra gazdelor, o victorie 
care părea la un moment dat 
pierdută și aceasta îndeosebi da
torită jocului slab, confuz în 
atac, din repriza secundă al bă
căuanilor.

Constantin ALEXE

CLASAMENTUL
în urma rezultatului înregistrat ieri 

la Bacău, în partida restanță Sport 
Club — Sportul studențesc, clasamen-
tul Diviziei A se prezintă astfel :

1. STEAUA 15 9 4 2 35—14 22
2. Dinamo 15 10 1 4 35—16 21
3. ,,Poli" lași 15 7 3 5 25—21 17
4. S.C. Bacău 15 8 1 6 16—16 17
5. A.S.A. Tg. M. 15 7 2 6 21—20 16
6. F.C.M. Reșița 15 7 2 6 15—20 16
7. Rapid 15 6 3 6 15—15 15
8. F. C. Bihor 15 6 3 6 17—18 15
9. „Poli" Tim. 15 6 3 6 23—26 15

10. F. C. Argeș 15 5 5 5 15—20 15
11. F.C. Constanța 15 6 2 7 15—16 14
12. F. C. Olimpia 15 5 4 6 15—21 14
13. Univ. Cv. 15 5 3 7 19—14 13
14. Sportul stud. 15 6 1 8 15—19 13
15. Jiul 15’ 5 3 7 18—24 13
16. U.T.A. 15 5 2 8 16—25 12
17. ,,U” Cluj-Nap. 15 4 3 8 17—18 11
18. C.F.R. Cluj-Nap.. 15 3 5 7 10—19 11

are, oaspeții sînt ceva mai in
sistent în atac, dar jocul lor 
este lipsit de forță. Tot gaz
dele sînt mai periculoase în 
ofensivă și marchează ultimul 
gol al partidei în min. 85, prin 
Moraru, care a executat puter
nic o lovitură liberă de la 
18 m; portarul Tripa a reți
nut pentru un moment min
gea, după care a scăpat-o din
colo de linia porții. Cu toate 
protestele oaspeților, arbitrul 
a validat golul. A arbitrat I. 
Pop (București).

GAZ METAN : Windt — Tănâ- 
soiu, Armeneanu I, Boaru, Bordi
— Tatu, Armeneanu II, Muscă — 
Serfozo (min. 74 Cîmpeanu), Mo
raru, Boboloț.

METALURGISTUL : Tripa — Ki
lin. Drăgan, Dinea. Dobrai — Soos, 
Staicu (min. 46 Meiroșu), Stan ci u
— Sava, Floarea (min. 46 Simu), 
Emandi.

Aurel PĂPĂDIE
RAPID ARAD — MUREȘUL DEVA 

1—0 (1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Catona (min. 5). (I. Ioana, coresp. 
județean).

F. C. ȘOIMII SIBIU — MINERUL 
MOLDOVA NOUA 3—0 (2—0). Autorul 
golurilor : Oprea (min. 34, min. 37, 
din 11 m, și min. 57). (I. Boțocan, co 
resp).

VICTORIA CĂREI — F. C. CORVI- 
NUL HUNEDOARA 1—1 (0—0). Au
marcat : Orza (min. 70) pentru Vic
toria, Ologu (min. 52) pentru F. C. 
Corvinul. (Em. Herman, coresp.).

UNIREA TOMNATIC — STICLA TUR
DA 0—0.

GLORIA BISTRIȚA — C.I.L. SIGHET
1—0 (1—0). A înscris : Damian (min. 
30L (I. Toma, coreso.).

IND. SiRMEI C. TURZII — DACIA 
ORĂȘTIE 1—0 (1—0). A marcat : Libra 
(min. 1). (P. Tonea, coresp.).

VICTORIA CALAN — U. M. TIMI
ȘOARA 1—0 (1—0). Autorul golului : 
Schmidt (min. 33). (H. Gunter, co
reso.1 .

C.F.R. TIMISOARA — F. C. BAIA 
MARE 1—1 (0—1). Au marcat : 
Stoișin (min. 83) pentru C.F.R., Co- 
drea (min. 18) pentru F. C. Baia 
Mare. (I. Stan, coresp.).

ETAPA VIITOARE (7 decembrie) : 
F. C. Baia Mare — Dacia Orăștie, 
Mureșul Deva — Metalurgistul Cugir, 
Victoria Călan — Ind. sîrmei C. Tur- 
zii, Unirea Tomnatic — Minerul Mol
dova Nouă, C.I.L. Sighet — Victoria 
Cărei, F. C. Corvinul Hunedoara — 
F. C. Șoimii Sibiu, U. M. Timișoara — 
Gaz metan Mediaș, Sticla Turda — 
Rapid Arad, Gloria Bistrița — C.F.R. 
Timișoara.

1. F.C. CORVINUL 15 9 4 2 24—10 22
2. F.C. Baia Mare 15 9 2 4 23—12 20
3. F.C. Șoimii 15 6 8 1 22—11 20
4. Gloria Bistrița 15 8 2 5 23—11 18
5. C.F.R. Timișoara 15 8 1 6 24—20 17
6. Minerul M. N. 15 8 0 7 23—21 16
7. Victoria Călan 15 7 2 6 15—16 16
8. Sticla Turda 15 6 3 6 14—12 15
9. Metalurq. Cugir 15 7 1 7 19—24 15

10. Rapid Arad 15 7 1 7 16—25 15
11. Ind. sîrmei 15 6 2 7 20—19 14
12. Mureșul Deva 15 5 4 6 23—23 14
13. U. M. Timișoara 15 5 4 6 13—15 14
14. Gaz metan 15 5 3 7 23—18 13
15. Dacia Orăștie 15 5 3 7 13—16 13
16. C.I.L. Sighet 15 5 3 7 20—25 13
17. Victoria Cărei 15 2 4 9 9—28 8
18. Unirea Tomnat. 15 2 3 10 9—27 7



VERIFICĂRI UTILE ALE REPREZENTATIVELOR 
FEMININE DE HANDBAL

Sîmbătă după-amiază, sala 
Victoria din Ploiești a găzduit 
o nouă reuniune internațională 
de handbal. Reprezentantele 
handbalului românesc au obți
nut și de această dată, victorii 
categorice, detașîndu-se îndeo
sebi ca valoare cele realizate 
de juniori.

Echipa reprezentativă femi
nină a României a susținut ul
tima partidă de verificare, îna
intea plecării la campionatul 
mondial, in compania selecțio
natei S.U.A. Și de această dată, 
ca și in cazul întîlnirii cu Tu
nisia, din cauza decalajului va
loric partida s-a transformat 
într-o ședință de pregătire a 
naționalei noastre. Antrenorii 
Constantin Popescu și Dan Bă- 
lășescu au utilizat întregul lot 
și au cerut elevelor lor să aplice 
diferite scheme tactice, de atac 
și de apărare, să exerseze con
traatacul și șutul de la distanță. 
Victoria a revenit, cum era și 
firesc, la scor echipei României: 
36—10 (17—5). Au înscris: $oș 
8, Miklos 6, Arghir 6, Boși 4, 
Lufaș 4. Furcoi 3, Cojocaru 2, 
Petrovici 2 și Mihoc 1 — pen-

tru România, Forest 4, Lillis 3, 
Clanton 2 și Dwight 1 — pentru 
S.U.A. Au arbitrat R. Buchda 
și M. Wehner (R.D.G.).

După un început timid, echi
pa de iunioare a României s-a 
impus clar, mai ales în repriza 
a doua, în fața redutabilei for
mații similare a Cehoslovaciei. 
Această victorie, ca și cele rea
lizate în ultimele zile în fața 
reprezentativelor R.D. Germane 
și Ungariei, atestă valoarea 
schimbului de miine in handba
lul nostru feminin. Scor final, 
România — Cehoslovacia 14—9 
(7—6). Principale realizatoare : 
Weber 4, Torlik 3, Răducu 3 
(România), Drahokovpilova 4. 
Matysova 2 (Cehoslovacia).

într-o partidă amicală, divi
zionara B Vulturul Ploiești a 
întrecut reprezentativa feminină 
a Tunisiei cu 16—13 (9—5).

★
în meciul de juniori, victoria a 

revenit de asemenea reprezenta
tivei României. Scor final : 
România — Cehoslovacia 22—13 
'12—4).

Hristache NAUM

JUCĂTORII români au pierdut

MECIURILE CU R. D. GERMANĂ
Sîmbătă și duminică, la 

Cottbus și Berlin, au avut loc 
două partide amicale între re
prezentativele masculine de 
handbal ale R. D. Germane și 
României. Echipa țării noastre 
a evoluat fără Stockl și Gu- 
nesch, ambii accidentați.

în întîlnirea de la Cottbus. 
prima repriză a aparținut jucă
torilor români, care au condus 
la pauză cu 10—8. După cinci 
minute de la reluare, România 
își mărise avantajul la 4 goluri: 
12—8 (min. 35). Din acest mo
ment, echipa gazdă se mobili
zează, reușește să refacă terenul 
pierdut și să egaleze spectacu
los in min. 47: 13—13. Urmează 
minute de joc extrem de echili
brat, reflectat fidel de tabela 
de marcaj, care consemnează, 
pe rind, 14—14, 15—15 și 16—16. 
Cu două secunde înaintea fluie
rului final, șutează puternicul 
inter al echipei R.D. Germane, 
Kaehlert aducînd formației gaz
dă succesul cu .17—16.

Și în cel de-al doilea meci, 
disputat aseară la Berlin, hand- 
baliștii din R.D. Germană au 
obținut victoria. Ca și la Cott
bus, jucătorii români au condus 
o bună parte din timp (4—1, 
5—2, 6—4, 8—fi. 11-9. 12—11 și 
14—13), gazdele recuperînd și 
cîștigind în cele din urmă, cu 
19—16 (9—8). Au marcat : Tu- 
dosie 5, Birtalan 4, Cosma 3, 
Ucu 3 și Stef l pentru Româ
nia, J. Rost 5, Holdebrand 4, 
Bohme 3, Hoft 3, Ganschow 2, 
Engel 1 și Lakenmacher 1 pen
tru R.D. Germană. Au condus 
suedezii Lundin și Westar.

SUCCESE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI 
LA CAMPIONATELE BALCANICE DL SCRIMĂ
® România a cucerit

BELGRAD, 30 (prin telefon). 
Ediția 1975 a Campionatelor 
balcanice consemnează o perfor
manță deosebită realizată de 
scrimerii României — ciștigarea 
tuturor titlurilor 'ndividuale si 
oe echipe.

în ultima probă individuală, 
cea de sabie, sportivul român 
Corneliu Marin a reușit să urce 
pe treapta I a podiumului, după 
un turneu de baraj susținut în 
compania lui Ion Pop și T. 
Hristov. Clasamentul final al 
probei arată astfel : 1. Marin 
(România) 4 v.d.b., 2. Pop (Ro
mânia) 4 v.d.b., 3. Hristov (Bul
garia) 4 v.d.b., 4. Dimitrov (Bul
garia) 2 »>.. 5. pantelimonescu

TURNEUL PREOLIMPIC 
DE BOX DE LA MONTREAL 

Doi campioni europeni învinși!
In sferturile de finală ale tur

neului preolimplc de box de la 
Montreal s-au înregistrat rezulta
tele : cat. cocoș : Cosentino (Fr) 
b.p. Guardatti (It) ; semimijlocie : 
Yoshifumi Seki (Jap) b.p. Kalevi 
Marjamaa (Fini., camp, europ.) ; 
mijlocie : Savcenko (URSS) b.k.o.l 
Broom (SUA), Taylor (Can) b.p. 
Bent (Jam) ; semigrea • Odonga 
(Ug) b.k.o.l Thompson (Jam) ; 
grea : Berbick (Jam) b.p. Ruokala 
(Fini). In semifinale, semimuscă : 
Ramirez (Cuba) b.p. Tkacenko 
(URSS, camp, europ.), semiușoară: 
Solomin (URSS) b.ab.) Banier 
(Fr) ; ușoară : Limașov (URSS) 
b.p. Nagy (Ung) ; mijlocie : Sav
cenko (URSS) b.p. Taylor (Can) ; 
grea : Stinson (SUA) b.p. Tara
senko (URSS).

titlurile și la echipe

(România) 1 v„ 6. .Geokici (Iu
goslavia) 0 v.

Succesul la individuale a fost 
repetat și la întrecerea pe e- 
thipe. La floretă bărbați, de 
oildă, 3-ul României a întrecut 
oe rind formațiile Turciei 
(8—1), Greciei (7—2), Bulgariei 
și Iugoslaviei (6—3). Clasament 
general: 1. fiOMANIA. 2. Bul
garia, 3. Grecia, 4. Iugoslavia, 
5. Turcia.

Floretistele țării noastre s-au 
impus și ele, dispunînd la sco
ruri categorice de toate forma
țiile intîlnite : 3—1 cu Grecia și 
Turcia și 6—3 eu Bulgaria și 
Iugoslavia. Clasament final : 1. 
ROMANIA, 2. Bulgaria, 3. Iu
goslavia, 4. Turcia, 5. Grecia.

Sub semnul unei superiorități 
evidente s-a desfășurat și tur
neul pe echipe la spadă în care 
sportivii români au obținut re
zultatele : 9—0 cu Turcia și Gre
cia și 7—2 cu Bulgaria și Iugo
slavia. Clasamentul general : 1. 
ROMANIA, 2. Iugoslavia, 3. 
Bulgaria, 4. Turcia, 5. Grecia.

în fine, în proba de sabie, 
care se anunța, conform tradi
ției, a fi cea mai disputată, din 
nou victorii clare ale reprezen
tanților României : 9—0 cu Iu
goslavia, 8—1 cu Turcia, 7—2 
cu Grecia și 5—3 cu Bulgaria, 
(ultimul asalt nu s-a mai dis
putat, deoarece nu mai putea 
influența rezultatul final) Cla
sament : I. ROMANIA 2. Bul
garia, 3. Turcia 4. Grecia, 5. 
Iugoslavia

Scrimerii noștri revin în Ca
pitală marți dimineața.

ln întîlnirea de haltere 
a echipelor de <incrct 

ROMÂNIA -
R.S.S. BIELORUSA

4-5
întîlnirea de haltere dintre re

prezentativele de tineret ale Româ
niei și R.S.S. Bieloruse, desfășu
rată sîmbătă seara in sala Rapid, 
a fost cîștigată de oaspeți cu sco
rul de 5—4. Cu acest prilej am 
consemnat 4 noi recorduri națio
nale de juniori realizate de : V. 
Lucaci (cat. cocoș) 130 kg la ,.a- 
runcat" și 227,5 kg la total ; E. 
Chivu (cat. pană) lio kg ta 
,,smuls“ și M. Paloș (cat. ușoară)
127.5 kg la ,smuls" eu care ega
lează, de altfel, recordul tării la 
seniori !

Cele patru puncte ale echipei 
noastre au fost obținute de V. 
Lucaci (cat. cocoș) cu 225 kg ; E. 
Chivu (cat. pană) cu 230 kg — 
ambii fără adversari ; C. Mate 
(cat. semigrea) 300 kg și S. Tasnadi 
(cat. grea) 310 kg

La celelalte categorii «u cîștigat 
oaspeții : R. Diu (cat. muscă) 190 
kg; M. Verbițki (cat. ușoară) 275 kg; 
N. Butoveț (cat. semimijlocie)
277.5 kg ; V. Serșukov (cat. mijlo
cie) 285 kg și M. lasbiri (cat. su- 
pergrea) 305 kg. La această cate
gorie reprezentantul țării noastre 
Iosif Kreicik a totalizat, de ase
menea, 305 kg. dar adversarul său 
a fost mai ușor la cîntarul oficiaL

GERT BONK-RECORD 
MONDIAL LA HALTERE

BERLIN (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs desfășurat 
la Karl Marx-Stadt, halterofi
lul Gert Bonk (R. D. Germană) 
a stabilit un nou record mon
dial la categoria supergrea (sti
lul „aruncat"), cu performanța 
de 246,5 kg. Vechiul record era 
de 246 kg și aparținea cunos
cutului campion sovietic Vasili 
Alekseev.

LA STOCKHOLM A ÎNCEPUT 
„TURNEUL CAMPIONILOR» LA TENIS

OniCHNALliL „MECI AL GREILOR"

FINALELE CUPELOR EUROPENE 
DE BASCHET, LA TORINO

TORINO, 30 (Agerpres). — O- 
ficialitătile sportive ale orașului 
Torino și-au depus candidatu
ra de a organiza finalele com
petițiilor Internationale de bas
chet „Cupa campionilor euro
peni" si ..Cupa Cupelor". Ur
mează ca forul international să 
accepte această candidatură

In meciul „greilor" la box, 
S.U.A. — U.R.S.S., de la Ma
dison Square Garden, încheiat 
cu scorul de 6—4, s-au 
înregistrat următoarele re
zultate : Woody Clark b.p. 
Nikulin, Spinks b. p. Rîs- 
kiev (fostul campion european 
la cat. mijlocie), Davis p.p. 
Klimanov (campionul Europei 
la cat. semigrea). Chaplin b.p. 
Blisov, Giordan b. ab. 2 Alek
seev, Sorentino p. ab. 1 Ivanov. 
Cuney b.ab. 1 Aksionov, Brown 
p.ab. 3 Gorstkov, Stinson (vi- 
cecampion mondial) p.p. Uli- 
anici (fostul campion euro
pean), Jimmy Clark b.ab. 3 
Vîsoțki (singurul învingător al 
lui Teofilo Stevenson),

în următorul meci, la Cin
cinnati, boxerii sovietici și-au

luat revanșa, ciștigînd cu 7—2: 
Riskev b.p. Morgan, Alekseev 
b.p. Woods, Klimanov b.p. 
Williams, Nikulin b.p. Spell
man, Ivanov b. ab. 1 Daron, U- 
lianici b. ab. 2 Hammond. Gor
stkov b. p. Tate, Subotin p. ab. 
2 Cummings. Plisov p.p. Stin
son.

în orașul Las Vegas s-a dis
putat a treia întîlnire.. Boxerii 
sovietici au terminat învingători 
cu scorul de 6—4. O excelentă 
impresie a lăsat Viktor Ivanov 
(22 de ani), o mare speranță a 
boxului sovietic pentru J.O. de 
la Montreal, care a dispus prin 
k.o în prima repriză de Richard 
Schaner. De remarcat că Ivanov 
a cîștigat toate cele trei meciuri 
ale turneului în prima repriză.

STOCKHOLM, 30 (Ager
pres). — La Stockholm au 
început duminică întrecerile 
„Turneului campionilor* la te
nis, concurs care reunește pe 
fruntașii „Marelui premiu — 
F.I.L.T."

în reuniunea de dupâ-a- 
miază s-au disputat două par
tide. Campionul suedez Bjorn 
Borg l-a întrecut după nu
mai o oră de joc, cu 6—3, 6—3 
pe mexicanul Raul Ramirez, 
iar spaniolul Manuel Orantes a 
cîștigat cu 6—4, 7—6 întîlnirea 
susținută cu italianu’ Adriano 
Panatta.

Celelalte două partide, in 
reuniunea de seară, opuneau 
pe argentinianul Guillermo Vi
las lui Harold Solomon (SUA). 
iar pe Ilie Năstase americanu-

lui Arthur Ashe, ciștigâtorul 
turneului de la Wimbledon,

La închiderea ediției ne-au 
parvenit rezultatele : Vilas — 
Solomon 6—3, 6—4 ; Năstase —• 
Ashe 6—1, 5—7, 1—4 întrerupt.

Cel mai bun ciclist italian 
al anului

ROMA (Agerpres). — Ziariș
tii italieni de sport l-au de
semnat pe Francesco Moser cel 
mai bun ciclist al Italiei pe 
anul 1975. In ancheta întreprin
să cu acest prilej, Francesco 
Moser a totalizat 270 p., fiind 
urmat în clasament de Paolini 
și Conti — cu cite 129 puncte.

AUTO © Fostul campion mon
dial, englezul Graham Hill, împre
ună cu alte 5 persoane, și-a găsit 
moartea în accidentul unui avion 
particular, care, la aterizare, din 
cauza ceții, s-a prăbușit în apro
piere de Londra.

BASCHET • Turnee în S.U.A. 
(mase.) : iugoslavia cu Universit. 
Nevada 75—100 și cu Univ. Brigham 
Young Provo (Utah) 78—75 © 
U.R.S.S. — sel. Salina (Kansas) 
78—75 © (fem.) : R. P. Chineză — 
sel. College Park (Maryland) 68—50.

CICLISM © La Rotterdam, C.E. 
omnium (kilometru lansat, 10 km, 
eliminare și urmărire 4000 m) : 1. 
Sercu (Belg.) 4 p, 2. Haritz 
(R.F.G.).

GIMNASTICA • La Modena, 
Italia — Polonia (mase.) 271,95— 
272;65. La individual compus: Szaj- 
na (P) 56,15, Milanetto (I) 55,15.

HANDBAL © La Graz, meci de 
calificare pentru J.O. : Austria — 
Franța 22—23 © In turneul femi
nin de la Katowice : Empor Ros
tock — DAI Copenhaga 28—5, Vie- 
na (junioare) — GKS Sosnica 
13—10.

HOCHEI © La Oslo, Norvegia 
— R. D. Germană 3—11 (1—4, 0—6,
1— 2) © în campionatul sovietic : 
Dinamo Riga — Dinamo Moscova
2— 5, Traktor Celiabinsk — SKA 
Leningrad 5—6, Torpedo Gorki — 
ȚSKA Moscova 2—4, Spartak Mos
cova — Aripile Sov. Moscova 3—1. 
Lider : Spartak Moscova 35 p. © 
în campionatul cehoslovac : Dukla 
Jihlava — SONP Kladno 3—6, Sko
da Plsen — VSZ Kosice 2—0, 
VZKG Ostrava — Slovan Bratisla
va 1—3. Tesla Pardubice — Motor 
Ceske Bude.iovice 3—3, HZ Litvi
nov — ZKL Brno 6—2. Lider : 
SONP Kladno 27 p.

MOTOCROS © La Havana, con-

• PE SCURT»
curs internațional (la start Belgia. 
Mexic, URSS, Cuba) ; clasa 250 
cmc — Ribalcenko (URSS), 500 
cmc — Judiakov (URSS).

PATINAJ • Artistic : la Mos
cova, după programul scurt, con
duc Wendy Burge (SUA), Vladimir 
Kovalev (URSS) și Irina Rodnina 
— Aleksandr Zaițev (URSS) © 
Viteză : la Alma Ata (Medeo), în 
cadrul meciului URSS — Polonia, 
două recorduri poloneze : 500 m 
(m) Juzvik 39.6 și 1500 m (f) El
vira Rysz 2:17.1 © La Heerenveen 
(Ol.), trei victorii ale sportivilor 
din RDG : 500 m (f) Marion Ditt- 
mann 45,89 ; 1000 m (f) Monika 
Zernicek 1:32,99 și 1500 m (m) 
Winter 2:14.52.

SCHI © La Livigno (It.), primul 
concurs oficial al sezonului, slalom 
uriaș : Hinterseer (Austr.), urmat 
de Bieler (It.) și Gros (It.).

SCRIMA © La Praga. floretă 
(m) : 1. Koukal (Cehosl.) 5 v, 2—3. 
Hein (RFG) și Vrsecky (Cehosl.) 
4 v.

TENTS © în cadrul „Cupei Da
vis", la Karaci : Pakistan — In
donezia 1—2, iar la Ciudad de 
Mexico : Mexic — Canada 2—1 
(cîștigătoarea joacă în turul ur
mător cu formația SUA) © Tn fi
nala turneului de la New Delhi : 
Gorman — V. Amritraj 4—6. 6—4, 
6—4 © în semifinala turneului de 
la Tokio : Newcombe — Roche 
3—6. 6—4. 6—2. Calificați în finală : 
Newcombe și Rosewall, Franșoise 
Durr și Chris Evert.

TENIS DE MASA © Campiona
tele internaționale ale Suediei, la 
Kalmar. Finalele probelor pe echi
pe (m) : R. P. Chineză — Suedia

3—1 și (f): R P. Chineză — Coreea 
de Sud 3—0. In probele individuale, 
turul 3 (m) : Surbek (I) — Vik- 
stroem (S) 3—0, Liao Fu-min (Ch)
— Kunz (Cehosl) 3—2, Stipanciei 
(I) — Lagerfeldt (S) 3—1, Bengts
son (S) — Franczyk (Pol) 3—0 ; 
(f) : Li Hsi-yen (Ch> — Llndbald 
(S) 3—1, Hendriksen (RFG) — Kim 
Soon ok (C.S.) 3—2, Hammersley 
(Ang) — Kneip (RFG) 3—0 ; în 
semifinale (m) : Bengtsson — Sur
bek 3—2 și Johansson — Stipan- 
cici 3—2. Finala feminină se va 
disputa între jucătoarele din R. P. 
Chineză : Clan și Li-cen,

VOLEI, q Competiția feminină 
de la Varșovia s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei Poloniei — 10 
p, urmată de ȚSKA Moscova — 
8 p, sel. Tașkent — 6 p, AZS Var
șovia — 4 p, Penicilina Iași — 2 p 
și Spojnia Varșovia. In ultima zi a 
turneului : ȚSKA Moscova — Sel. 
Tașkent 3—1, Polonia — Penicilina 
Iași 3—0 (15—6, 15—5, 15—3) ; AZS
— Spojnia 3—1.

AGENDA

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA
ITALIA. In etapa a 7-a s-au 

înregistrat cîteva surprize, prin
tre care consemnăm meciurile 
nule de la Torino, Bologna, Ca
gliari și Roma. Surprinde în
deosebi scorul egal (3—3) rea
lizat pe teren propriu de Ju
ventus, fruntașa șlasamentului. 
cu Cesena. Iată celelalte rezul
tate : Ascoli — Lazio 2—1,
Bologna — Como 1—1, Cagli
ari __ Perugia 0—0, Internazio-
nale — Fiorentina 1—0, Napoli 
__ Milan 1—0, Roma — Torino 
1—1, Verona — Sampdoria 4—1. 
In clasament conduce Juven
tus cu 12 p, urmată de Napoli 
11 p, Torino 9 p, Bologna, Ce
sena Și Inter cite 7 p etc.

R. D. GERMANA. In sfertu
rile de finală ale Cupei se vor 
intîlni. la 7 și 17 decembrie i 
Dynamo Dfesda — Vorwărts

SAPTAM1N1I
1— 7
1— 7
2— 5

3—14

4— 7

7

TENIS 
CICLISM 
LUPTE

HANDBAL 
FOTBAL

HANDBAL

SCHI

RUGBY

„Turneul campionilor", la Stockholm
„Cursa de 6 zile", Ia Ziirich
Turneu internațional (greco-romane), la 
Copenhaga
Turneul „Aryamehr" (libere), la Teheran 
Turneu internațional masculin, la Tbilisi 
Franța — România (preliminariile olim
pice), la Blois
Portugalia — Cipru (C.E., gr. 1), la Lisa
bona

C.M. (feminin), la Vilnius, Rostok pe Don 
și Kiev
Probe alpine (coborîre și slalom uriaș) 
masculin și feminin, la Val d’Is&re
Franța — România (echipe de tineret), la 
Bourg en Bresse;

Desau (liga 2), Vorwărts Framt- 
furt pe Oder — Sachsenring 
Zwickau, F. C. Carl Zeiss Jena
— Lokomotive Leipzig și Dy
namo Berlin — F. C. Magde
burg

UNGARIA (etapa a 15-a, ul
tima din tur) : Ujpesti Dozsa — 
Bekescsaba 2—1, Diosgydr — 
Gyor 0—0, Salgotarjăn — 
Csepel 1—1, Videoton — Ferenc- 
vâros 0—0. Tatabânya — Vasas 
3—2, Szombathely — M.T.K. 
3—1, Honved — Kaposvăr 1—0, 
Zalaegerszeg — Szeged 4—0. în 
clasamentul turului, pe primul 
loc se află Ferencvâros cu 25 p, 
urmată de Ujpesti Dozsa cu
22 p, Videoton cu 21 p. etc.

K. F. GERMANIA (etapa a 
16-a): Borussia Monchengladbach
— Kickers Offenbach 2—0 ; 
V.f.L. Bochum — Eintracht 
Braunschweig 2—0 ; F. C. 
Koln — Bayern Miinchen 2—1 ; 
Hanovra — Schalke 1—1. tn 
clasament, pe primul loc se află 
Borussia Monchcngladbach cu
23 p, urmată de S. V. Hamburg 
20 p. și Eintracht — 19 p. Ba
yern ocupă locul 7 cu 17 p.

ANGLIA. (etapa a 19-a) ■ 
Derby — Middlesborough 3—2 ; 
Queens Park Rangers — Stoke 
3—2 ; Leeds — Everton 5—2 ; 
West Ham — Arsenal 1—0 ; 
Manchester City — Wolver
hampton 4—0 ; Norwich — Li
verpool 3—1. In clasament con
duce Derby cu 27 p, urmată de 
Queens Park Rangers cu 26 p 
și West Ham United cu 26 p, 
însă cu un joc mai puțin.

Redacția șl administrația > București, str. V. Conta or. 16 j tel. centrală 11.10.05 j secția coresp. 11.51.0S j interurban 286 ; telex : 11180 sport r. Tiparul L P. ..tntormatia• 10 36S


