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IH PRIMUL JOC Dl» TURNEUL fINAL Al C. II. DE HANDBAL FEMININ

ECHIPA ROMÂNIEI A PIERDUT
IA LIMITĂ (16-17) MECIUL CU U.R.S.S.

KIEV, 7 (prin telefon). La 
Palatul Spoiturilor din locali
tate, în prezența a circa 8 000 
de spectatori, au început dumi
nică după-amiază întrecerile 
turneului final al celei de a 
Vl-a ediții a C. M. de handbal 
feminin.

REZULTATELE DE IERI

CLASAMENTUL

Iugoslavia — Cehoslovacia 13—13 
(7—4) I. U R.S.S. — România 17— 
16 (13—8), R,D. Germană — Un
garia 10—9 (6—6).

1. Iugoslavia 2 1 1 0 24-21 3
2. U.R.S.S. 2 1 1 0 27-26 3
3. R.D. Germana 2 1 1 0 20-19 3
4. România 2 1 0 1 36-23 2
5. Cehoslovacia 2 0 1 1 19-33 1
6. Ungaria 2 0 0 2 17-21 0

PROGRAMUL DE MIINE

România - Ungaria, Cehoslovacia 
— U.R.S.S., Iugoslavia — R. D. 
Germană.

După ce, în prima partidă a 
zilei, campioana mondială, e- 
chipa Iugoslaviei, a obținut in 
extremis o remiză în fața Ceho
slovaciei, 13—13 (7—4), rezultat 
ce constituie o surpriză de pro
porții, formația României a în- 
tîlnit reprezentativa U.R.S.S..

pierzînd la limită : 16—17
(8—13).

Handbalistele noastre au în
ceput slab jocul, atacînd nede- 
cis și, mai. ales, apărîndu-se 
neatent. Cu toate că Magda 
Mikloș se află într-o vervă 
deosebită de șut, handbalistele 
sovietice se detașează treptat- 
treptat, avantajul lor ajungînd 
la 5 goluri după primele 25 de 
minute de joc : 13—8.

După pauză, însă, aspectul 
partidei se schimbă radical 
Cele care domină sînt acum 
jucătoarele românce. Mobiliza
te de forma excelentă a Mag- 
dei Mikloș — care va înscrie 
pînă la sfîrșitul meciului nu 
mai puțin de 10 goluri ! — 
handbalistele noastre recupe
rează punct după punct, apro- 
piindu-se din ce în ce mai mult 
de adversarele lor : 11—15 
(min. 35), 12—15 (min. 37). 
13—15 (min. 38). Antrenorul 
Igor Turcin înlocuiește porta
rul principal (Șerstiuk), care 
apărase, de fapt, foarte bine, 
și aruncă în luptă ultimele re
surse. Totul pare, însă, inutil, 
pentru că echipa României 
continuă să recupereze, după ce 
Elisabeta Ionescu apără o a-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 4)

ILIE NÂSTASE DIN NOU CAMPION 
AL CAMPIONILOR TENISULUI MONDIAL! 
Cea mai categorică victorie din istoria finalelor competiției
r

I
I

SEMIFINALE

I. Năstase (România) — G. Vilas (Argentina) 
6 0, 6—3, 6—4

B. Borg (Suedia) — A. Ashe (S.U.A.) 6—4, 3—6, 
6—2, 6—2

FINALA
ILIE NĂSTASE — Bjorn Borg 6—2, 6—2, 6—1

Clasamentul probei de dublu : 1. Orantes — Gisbert 
(Spania) 2 v (setaveraj 4—2 ; ghemaveraj 28—22) ; 2. 
Fassbender — Pohmann (R.F.G.) 2 v (4—2 ; 32—33) ; 3. 
McNair — Stewart (S.U.A.) 2 v (4—3) ; 4. Gottfried 
(S.U.A J — Ramirez (Mexic) 0 v. Rezultatele ultimei 

Ramirez 6—3, 6—1 ;
Stewart 7—6, 7—6.

Stewart (S.U.A.) 2 v (4—3) ; 
_ Ramirez (Mexic) 0 v. “

zile : Orantes, Gisbert — Gottfried, 
Fassbender, Pohrflonn — McNair,

S-a încheiat a Vl-a ediție a 
„Turneului campionilor'*.  Una 
din cele mai interesante, plină 
de momente intense de luptă 
sportivă și care, întrucîtva, rupe 
cu tradițiile. Pentru prima 
oară, din 1972 încoace, cîștigă- 
torul trofeului Masters nu este 
și cel al Marelui Premiu FILT. 
Uie Năstase și nu Guillermo 
Vilas primește laurii concursu
lui de închidere a sezonului. Ilie 
Năstase și nu Bjorn Borg, ad
versarul său din finală, pe care 
publicul suedez l-ar fi dorit cu 
ardoare să-1 vadă urcînd pe 
treapta cea mai de sus a po
diumului.

DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA A XVI-a

F.C. CONSTANȚA A REALIZAT 
MAREA SURPRIZĂ A TURULUI
Steaua și Dinamo învinse In două partide controversate • Olimpia, surclasată de... Peniu: 3 goluri

• 0 etapă cu 31 de goluri 9 Promovatele s-au grupat pe locurile 5-6-7
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C. Olimpia
F.C. Bihor
F.C. Argeș
Univ. Craiova
Sportul studențesc
C.F.R. Cluj-Napoca 
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș 
„Poli" lași

F.C. Constanța 1—4 (1—1) 
„U“ Cj-Nap.
Dinamo
S.C. Bacău
U.T.A.
F.C.M. Reșița 
Jiul
„Poli" Timiș. 
Steaua

4— 0 (3—0)
2—1 (0—1)
3—0 (1—0)
5— 2 (1—0)
2—0 (2—0)
3—1 (3—0)
1—0 (1—0)
2—0 (1—0)

ETAPA VIITOARE (miercuri 10 decembrie)
S.C. BACĂU 
U.T.A.
JIUL
„U" CLUJ-NAPOCA 
DINAMO
F. C. CONSTANȚA 
STEAUA
F.C.M. REȘIȚA 
„POLI" TIMISOARA

— RAPID
— A.S.A. TG. MURES
— SPORTUL STUDENȚESC
— F.C. OLIMPIA
— F.C. BIHOR
— „POLI" IAȘI
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— UNIV. CRAIOVA
— F.C. ARGEȘ

1. STEAUA 16 9 4 3 35—16 22
2. Dinamo 16 10 1 5 36—18 21
3. „Poli" lași 16 8 3 5 27—21 19
4. A.S.A. Tg. Mureș 16 8 2 6 22—20 18
5. F.C. Bihor 16 7 3 6 21—18 17
6. Rapid 16 7 3 6 18—16 17
7. S.C. Bacău 16 8 1 7 16—19 17
8. F.C. Argeș 16 6 5 5 17—21 17
9. F.C. Constanța 16 7 2 7 19—17 16

10. F.C.M. Reșița 16 7 2 7 15—22 16
11. Univ. Craiova 16 6 3 7 22—14 15
12. Sportul stud. 16 7 1 8 20—21 15
13. „Poli" Timișoara 16 6 3 7 23—27 15
14. F.C. Olimpia 16 5 4 7 16—25 14
15. C.F.R. Cj.-Napoca 16 4 5 7 12—19 13
16. Jiul 16 5 3 8 19—27 13
17. U.T.A. 16 5 2 9 18—30 12
18. „U“ Cluj-Napoca 16 4 3 9 17—22 11

GOLGETERII
17 goluri : D. Georgescu 

(Dinamo) — 3 din 11 m.
10 goluri : lordânescu

(Steaua) — 3 din 11 m.
9 goluri : Costea („Poli- 

lași).
8 goluri: M. Sandu (Spor

tul studențesc), Roznai (Jiul), 
Peniu (F.C. Constanta).

7 goluri : Florescu (F.C. 
Bihor), Nemțeanu („Poli- 
lași), Neagu (Rapid), Radu 
II (F.C. Argeș) - 1 din 11 m, 
Cotec („Pofi- Timișoara).

Al patrulea gol al 
Sportului studențesc, 
in meciul cu U.T.A. : 
portarul Gheorghiu nu 
poate reține șutul pu
ternic al lui Casai.

Foto : S. BA^KSY
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Primul tenisman 
al României revine 
în fruntea întrece
rii care îl consa
cra definitiv în lu
mea campionilor 
rachetei acum e- 
xact patru ani. Dar 
dacă atunci. în sala 
„Pierre de Couber
tin" din Paris, 
neuitata sa finală 
cu Stan Smith ne 
dăduse atîtea e- 
moțil, acum el 
trece cu autoritate 
incontestabilă peste 
ultimele obstacole 
dinaintea victoriei

Evoluind cu aceeași măiestrie, „campionul 
campionilor" a entuziasmat pe spectatorii de 
de la Kungliga-hallen din Stockholm.

Secvențele de me
ciuri pe care ni 
le-a prezentat te
leviziunea, timp de 
două seri conse
cutiv, sînt edifica
toare. Spectatorii de la „Kung- 
liga-hallen" din Stockholm 
l-au aplaudat cu entuziasm pe 
Ilie Năstase, adevărat artist al 
jocului de tenis, învingător 
strălucit și merituos al unei 
mari întreceri.

Cronica ultimelor două zile 
n-a fost scutită de surprize. 
Mai întîi, semifinalele. Cei care 
se așteptau la un duel de u- 
zură între Năstase și Vilas, 
finaliștii de anul trecut, și-au 
văzut înșelate pronosticurile. 
Jucătorul român și-a regăsit 
întreaga sa vervă, luînd ferm 
inițiativa de la începutul par
tidei. Argentinianul a fost do
minat net atît prin jocul la 
fileu al campionului nostru, cit 
și prin passing-shoturile^ pre
cise cu care acesta a răspuns 
încercărilor de atac ale adver
sarului. In numai trei seturi 
(dintre care primul la 0!), Ilie 
Năstase cîștigă o partidă stră
lucită și se revanșează pentru 
înfrîngerea, la limită, pe care 
o suferise anul trecut în Mas- 
ters-ul de la Melbourne. La 
rîndul său, tinărul Bjorn Borg 
a pus punct evoluției, pînă a- 
tunci remarcabilă, a lui Arthur

Ashe, de care a dispus în patru 
seturi.

Este interesant de reprodus 
declarația făcută după meci de 
Guillermo Vilas, învins fără 
drept de apel : „Simbătă seara 
Năstase a fost inspirat și pu
ternic. Mi-am dat seama după 
primul set că nu voi putea 
ciștiga. M-a făcut să alerg atit 
de mult, că mă dureau picioa
rele și nu-mi mai reușea ni
mic..." Iar Ilie Năstase, mo
dest ca totdeauna, spunea : 
„Nu-mi amintesc să mai fi ju
cat atit de bine, de multă 
vreme. Poate din 1973“. Finala 
cu Borg, de a doua zi, i se 
părea și lui destul de dificilă.

Din nou, insă, spectatorilor 
suedezi, ca și tuturor celor ce 
au urmărit întrecerea prin ima
ginile televizate sau din textul 
telegramelor de presă, le-au 
fost scutite orice dubii, încă 
din primele minute ale finalei. 
Ieri după-amiază, pe teren nu 
exista decît un singur învin
gător posibil și acesta era Ilie 
Năstase. Serviciile puternice

(Continuare in pag. 4)

„CRITERIUL TINERETULUI44 LA BOX

O FINALĂ REUȘITĂ
BRĂILA, 7 (prin telefon). 

Simbătă seara a avut loc in 
Sala sporturilor din localitate 
finala competiției pugilistice 
„Criteriul Tineretului". Intr-o 
organizare excelentă, într-o at
mosferă cu adevărat de box, 
reuniunea a corespuns exigen
țelor. In general, partidele au 
fost de bună calitate (pregă
tire fizică bună, cunoștințe 
tehnice avansate pentru vîrsta 
competitorilor, preocupare pen
tru box in linie, combativitate), 
nelipsind nici meciuri de ex
cepție, notate adică cu „foarte 
bine" sau cu „nesatisfăcător"...

Neînscrierea în competiție a 
pugiliștilor tineri consacrați, 
„cap de serie" la fiecare cate
gorie, s-a dovedit o măsură

bună, fiindcă a creat posibili
tatea afirmării altor talente ne
cesare eșalonului doi al boxu
lui românesc. Am înscrie aici 
pe Al. Dumitrașcu, Tiberiu Vass 
sau Ilie Dragomir, despre care 
majoritatea tehnicienilor pre- 
zenți la Brăila au avut cu
vinte de laudă.

Rezultate : 45 kg : Alexandru 
Dumitrașcu (B. C. Brăila, antr. 
Adolf Șaibei) b.ab. 2 V. Voi- 
cilă (Dacia Pitești) ; 48 kg :
Ionel Mircea (B. C. Galați — 
Nicolae Dobre) b.p. Ion Traian

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)



Obfinind victoria in derbyul cu Dinamo Brașov (3 2) i
DINAMO BUCUREȘTI, NOUA CAMPIOANĂ LA JUDO I
In sala Floreasca din Capita

lă au avut loc Ieri dimineață 
întrecerile ultimei etape a Di
viziei A de judo. In urma a- 
cestor confruntări au fost de
semnate noua campioană a ță
rii, echipele care au retrogra
dat și ierarhia celorlalte^ com
petitoare. Iată cîteva amănunte.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV : 3—2. întîl- 
nirea dintre cele două formații 
dinamoviste constituia derbyul 
competiției, deoarece și una și 
alta obținuseră numai victorii 
in toate etapele anterioare. La 
prima categorie de greutate, 
ușoară, M. Nuțu a fost între
cut prin yusei-gachi (superio
ritate tehnică) de Șt. Pop și 
astfel Dinamo 
conducerea cu 1—0. In partida 
următoare însă, de la cat. semi- 
mijlocie, L. Lazăr a reușit, la 
capătul unui duel deosebit_ de 
disputat, să iasă învingător 
prin yusei-gachi în fata lui I. 
Petrof. Deși Lazăr finalizase 
patru procedee tehnice cotate 
fiecare cu „koka“ (3 puncte), 
in timp ce Petrof avea pe ta
bela de punctaj un singur „ko- 
ka“, brașoveanul a fost pe

Brașov a luat

punctul de a întoarce rezul
tatul în favoarea sa cu o spec
taculoasă harai-goshi (cosirea 
coapsei din exterior) ce putea 
fi cotată cu „yuko“ (5 p) dar 
arbitrii au dat „koka“. Mijlociul 
I. Lazăr a reușit 
două secunde să ia 
minim (,,koka“) în 
I. Ianoși, primind 
învingător prin
Deci 2—1 pentru Dinamo Bucu
rești. La semigrea, Gh. Nache 
a fost condus do juniorul bra
șovean Fr. Laszlo p’nă în ul
timele secunde, cînd dinamo- 
vistul bucureștean și-a surprins 
adversarul cu o uchi-mata (co- 
sirea coapsei din interior) în 
urma căreia a obținut un „yu- 
ko" și victoria prin yusei-gachi. 
La grea, I. Codrea a pierdut 
prin yusei-gachi în fața lui 
C. Știrbu, rezultatul final de
venind 3—2 
București,

în ultimele 
un avantaj 
meciul cu 
decizia de 

yusei-gachi.

pentru Dinamo 
care astfel a cuce-

-n

VOLEIBALISTELE DE LA
DINAMO AU CUCERIT

//CUPA FEDERAȚIEI'
Sala Dinamo din Capitală a 

găzduit ieri ultima partidă din 
cadrul „Cupei F.R. Volei", în care 
trofeul si l-au disputat la femi
nin echipele Dinamo București, 
campioana tării, și Penicilina 
Iași. Voleibalistele bucureștene. 
pregătite de maestra emerită a 
«portului Doina Ivănescu. au 
eîștigat și cel de al doilea meci 
al finalei tot în trei seturi : 
15—13, 15—8, 15—10, intrind astfel 
in posesia cupei.

In fața unei echipe dispunînd 
de un lot mult mai experimen
tat. voleibalistele ieșenee nu au 
Izbutit, firește, să-și adjudece 
nici măcar un set, dar au reali
zat mai multe puncte decit la 
lași, în partida-tur. Ele au 
avut cîteva momente de joc bun, 
reflectat si în evoluția scorului: 
10—5 (setul I), revenire 
b—13 la 8—13 (setul rt), 
7—3, 9—5 (setul III). Au 
echipele : DINAMO — E. 
ou (P. Cazangiu), H. Bogdan, 
Petculet. E. Stoian, M. Grigoraș 
(V. Banciu), A. Constantinescu ; 
PENICILINA : M. Raevschi (C. 
Petrescu). K. Tcacenco (G. Po
pescu), A. Chiritescu, M. Pricop, 
C. Hatură, N. Sava. (A. B.)

de la 
5—1, 

jucat 
Milen- 

I.

rit titlul de campioană repu
blicană pe 1975.

în celelalte partide : Rapid— 
Univ. CIuj-Napoca 3—2, A.S.A. 
Tg. Mureș — Univ. Buc. 2—2 
(13—10 punctaj tehnic), Poli. 
Buc. — Poli. Iași 3—2, C.S.M. 
Borzeștj — I.E.F.S. 3—2, Constr. 
M. Ciuc—Agro. Timiș. 4—1. Au 
retrogradat A.S.A. Tg. Mureș 
și Agronomia Timișoara.

Costin CHIRIAC

CLASAMENTUL FINAL

1. Dinamo Buc.
2. Dinqmo Bv,
3. Constr. M. Ciuc
4. Poli, lași
5. C.S M. Borzești
6. I.E.F.S.
7. Poli. Buc.
8. Rapid Arad
9. Univ. Buc.

10. „U" Cj.-Napoca
11. Agron. Timiș.
12. A.S.A. Tg. M.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

0 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

o 
1
3
5
6
6
6
7
7
8
8
9

48— 4 
44— 9 
27—20 
24—24 
26—22 
19—27 
18—31 
22—27 
18—31 
18—31 
15—36 
15—32

11
10
8
6
5
5
5
4
4
3
3
2

campionatul de baschet masculin

.0“ CLUJ-NAPOCA ÎNVINGĂTOARE LA IAȘI11

Campionatul republican de 
baschet masculin a continuat 
cu jocurile duble ale etapei a 
8-a, disputată sîmbătă și du
minică. Iată rezultatele și uncie 
amănunte :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — C.S.U. BRAȘOV 2—0 : 
103—82 (55—37) și 97—96
(30—45, 72—72, 78—78). După
victoria lejeră de sîmbătă, ti
mișorenii și-au subestimat ad
versarii, fapt de care aceștio 
au profitat și au obținut du
minică un avans de 15 puncte. 
Gazdele au trebuit să depună 
eforturi deosebite 
face handicapul, 
ultimele secunde, 
pentru a cîștiga 
prelungiri, prin 
de Simon). (P. ARCAN-coresp. 
județean).

pentru a re- 
a egala (în 
prin Gal) și 

(după două 
coșul înscris

RAPID — I.E.F.S. 2—0 : 
65—57 (36—38) și 67—65 (30—34). 
Ambele meciuri au oferit spec
tacole plăcute, iar cel de du
minică a avut un plus de atrac- 
tivitate datorită evoluției sco
rului și finalului încordat. Stu
denții au încercat să se impu
nă prin pivotii Mihuță și Ber- 
ceanu, dar contraatacurile fe

„Cupa F. R Box“

RAPID-METALUL BOCȘA 2121!
Sîmbătă seara, în meciul re

vanșă din cadrul „Cupei F.R. 
Box", disputat în sala Grivița 
Roșie, între formațiile Rapid 
și Metalul Bocșa scorul a fost 
egal : 21—21 ! Cîștigînd prima

partidă cu 23—20, metalurgiștii 
s-au calificat pentru turneul 
final al competiției, alături de 
Farul Constanța. Box Club Ga
lați și C.S.M. Reșița.

CRITERIUL TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

(U. M. Timișoara) — Cristian 
Bărbulică a depășit greutatea 
și a fost înlocuit cu I. Mircea 
Mihai Ivanciu (B. C. Brăila — 
A. Șaibei) b. neprez. Stelică 

acci- 
54 kg : Tiberiu Vass 

Salonta — Zoltan

Șaibei) b. neprez. 
Enache (Voința Macin), 
dentat ;
(Metalul
Vass) b.p. Isar Sinan (Portul 
Constanța); 57 kg : Ion Antone 
(C.S.Ș. Buc. — Gh. Botă) b.p. 
Ștefan Ștefana (Șc. sp. Arad) ; 
60 kg : Ilie Dragomir (Olim
pia Buc. — Mihai Voinea) b.ab. 
1 Stan Petruș (B. C. Brăila) ; 
63.5 kg : Alexandru Giurgiu 
(B. C. Brăila — Ion Zlătaru)

b.p. Florin Grecescu (Șc. sp. 
Olimpia Craiova) ; 67 kg : Vir
gil Tudorache (S. C. Muscel — 
Cristian Panaitescu) b.ab. 1 
Odon Douda (Voința Cluj-Na- 
poca) ; 71 kg : Nicu Rădan
(B. C. Brăila — A. Șaibei) 
Vasile Butnaru (Ceahlăul 
Neamț) : 75 kg : Dumitru 
leanu (S. -C. Muscel — C. 
naitescu) b.ab. 1 Constantin 
Badea (Nicolina Iași) ; 81 kg : 
Nicolae Grigore (Portul Con
stanța — Ștefan Văcaru) b.p. 
Ion Leancă (Nicolina Iași), în 
cea mai echilibrată partidă ; 
+31 kg : Mihai Turcu (B. C. 
Brăila — Petre Ganea) b.ab. 2 
Nicolae Cioacă (Șc. sp. Olim
pia Craiova).

b.p.
P. 

Vă- 
Pa-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATA O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE 
CONCURSUL PRONOSPORT 

7 DECEMBRIE 1975
F. C. Argeș — Dinamo 
Sportul stud. — U.T.A. 
F. C. Olimpia—F. C. C-ța 
F. C Bihor—„U“ Cl.-Np. 
Rapid — Jiul Petroșani 
A.S.A. — Poli Timiș 
C.F.R. — F.C.M. Reșița 
Univ. Cv. — S. C. Bacău 
Cesena — Bologna 
Lazio — Napoli 
Milan — Internazionale 
Sampdoria — Cagliari 
Torino — Juventus

Fond de cîștiguri ; 365 856 :
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1
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1
1
1
1
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1
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lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES — SPE
CIAL DIN 7 DECEMBRIE 1975 
FOND GENERAL DE CtȘTIGURI: 
935.572 lei. FAZA I : Extragerea 

26 39 13 17 32 8 ; Extragerea a 
28 21 40 19 23 ; FAZA a 

Extragerea a IH-a : ------ - — - a 
26 ; FAZA 
a V-a :

I:
n-a
II-a
6 10 45 40 42 2 ; Extragerea 
IV-a : 45 13 44 11 17 " 
a in-a : Extragerea
23 18 17 35 41 1 42 14

ULTIMELE ZILE 
COMPLETAREA ȘI 
BULETINELOR LA 
PRONOSPORT DE 
10 DECEMBRIE 1375

PENTRU 
DEPUNEREA 
CONCURSUL 

MIERCURI,

I
I
I
I
I
I
I
r

I
I 
I
I
I
I

roviarilor (din rîndul cărora 
i-am remarcat pe Baciu, Bu- 
lancea, Tcodorescu și T. Stă- 
nescu) au fost mai eficiente.

u-
CLUJ-NAPO- 

(31—39) și

POLITEHNICA IAȘI 
NIVERSITATEA 
CA 0—2 : 67—71 
70—79 (38—44). Ambele partide 
au avut o desfășurare echili
brată, dar succesul a revenit de 
fiecare dată clujenilor, care au 
dovedit o precizie mai bună în 
aruncările la coș. S-au eviden
țiat Riilirig și Barna de la „U“, 
respectiv Moisescu și Scutaru. 
Au arbitrat bine M. Aldea și 
Em. Niculescu. (C. DRAGAN- 
coresp.).

STEAUA -
77—59 (37—25)

- FARUL 2—0 : 
și 86—74 (41—39).

l.C.E.D. - 
BUCUREȘTI 
(42—40) 
Ambele întîlniri au fost inte
resante 
tă, studenții au condus majo
ritatea timpului și în min. 34 
aveau avantaj, dar în continua
re nu au rezistat și au pierdut. 
Duminică, l.C.E.D. s-a insta
lat la conducere’ din start și 
nu a mai cedat avantajul pînă 
la fluierul final al arbitrilor, 
deși în ultimele două minute 
ale partidei studenții se apro
piaseră la un punct, 
bitrat bine G. Chiraleu 
Popescu, N. Iliescu și 
ducanu.

Și

POLITEHNICA
2—0 :

70—65
66—61 

(39—36).

și echilibrate. Sîmbă-

DINAMO — A.S.A.
REȘTI 2—0 : 98—48
Și 103—67 (53—44),

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Au ar
și V.

M. Ră-

BUCU- 
(40—30)

I
I
I
I

LA LIMITA,
TG. MUREȘ, 7 (prin telefon)
Asalt cvasi-continuu, în 

toată repriza întîi, al formației 
gazdă, sprijinită în, atac de un 
vînt puternic. în aceste con
diții, mureșenii au și deschis 
scorul, relativ repede, în min. 16, 
prin MUREȘAN care, primind 
mingea de la... Mehedințu, a 
șutat cu precizie de la margi
nea suprafeței de pedeapsă, din 
fața apărătorilor timișoreni ma
sați in propriul careu și sur
prinși de execuția rapidă a 
„omului de gol" din echipa 
gazdă. Golul, însă, nu a adus 
ofensivei mureșene luciditatea 
necesară și, în pofida reușite
lor lui Boloni, Naghi și Pîslaru 
în treimea de mijloc a terenu
lui, cei din linia întîi sau cei 
care s-au infiltrat acolo nu au 
beneficiat de mingi bune pen
tru finalizare.

După pauză însă, vîntul s-a 
mai potolit, spre dezamăgirea 
oaspeților și spre șansa fotba
liștilor din Tg. Mureș, care au 
dorit să-și apere fragilul avan
taj de un gol-mizînd pe car-

DIV

ETAP

VICTORIE MERITATĂ, DAR SCOR DISCUTABIL!
Stadion 23 August ; timp răcoros ; teren bun ; 

tiv 25 000. Au marcat : ROMILĂ II (min. 45 — din 
COSTEA (min. 68). Raport de cornere : 16—4. 
poarta : 18—7 (pe spațiul porții : 10—4).

POLITEHNICA IAȘI : Stan — Ciobanu, Anton, UNCHIAȘ, Ciocîrlan — 
ROMILĂ II, SIMIONOV (min. 66 Dinu), SIMIONAȘ — D. Ionescu, Nem- 
țeanu (min. 17 Banu), COSTEA.

STEAUA : Moraru — Anghelini, Smarandache, SAMEȘ, VIGU — Ion 
Ion, AGIU, lordânescu — TROI, Râducanu, Zamfir.

A arbitrat I. Rus (Tg. Mureș) ; la linie O. Anderco (Satu Mare) și 
Stelian Marian (Timișoara).

Cartonașe galbene : RADUCANU, SIMIONOV, ZAMFIR, DINU. Carto
nașe roșii : ANGHELINI ; Trofeul Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe 
2-1 (1-1).

IAȘI, 7 (prin telefon)
Din start, bucureștenii con

duc ostilitățile, realizează 
schimburi rapide de balon și, 
în min. 5, din acțiunea lui Troi. 
se realizează o fază prelungită, 
de mare tensiune, rămasă însă 
fără rezultat. „Poli" ripostează 
în minutele următoare și D. Io
nescu realizează, la rîndul lui, 
o excelentă fază, rezolvată în 
ultimă instanță de Sameș. Me
ciul nu dă prea multe satis
facții din punct de vedere al 
spectacolului, în teren asistăm 
la multe faulturi, unele de joc, 
altele intenționate (Agiu, Cio-

ASPECTE DIFERITE, IN

Stadion Giulești : teren 
cos ; timp rece, ploaie 
priza a doua ; spectatori, i 
mativ 10 000. Au marcat : 
GU (min. 4), BARTALES (min. 24), 
LEȘEANU (min. 30), TOMA (min. 
74). Raport de cornere : 4—7. Ra
portul șuturilor la poartă : 14—19 
(pe spațiul porții : 5—7).

RAPID : IONIȚA — Pop, Gri- 
goraș, FI. Marin, Iordan — Ange- 
lescu (min. 46 Savu), Rîșnițâ (min. 
53 M. Stelian), NEAGU — MA
NEA, BARTALES, LEȘEANU.

JIUL : Homan — Nițu, Tonca, 
Stocker, Leca — TOMA, MULȚES- 
CU, Stoica — MOLDOVAN, Sâ- 
lâjan (min. 40 Stoichiță), Roznai.

A arbitrat : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) ; la linie V. Ciocîlteu și 
Al. Ene (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : NEAGU, 
GRIGORAȘ : Trofeul Petschovschi : 
9 ; La tineret-speranțe : 3—1 
(2-1).

JI

STEAUA
spectatori, aproxima- 
loviturâ de la 11 m), 
Raportul șuturilor la

cîrlan). Tn min. 32 la lovitura 
liberă executată de Simionaș 
peste zid, de la 20 m, infiltra
rea lui D. Ionescu nu este con
cretizată, Moraru salvînd in 
corner, ca și în min. 36 la o 
acțiune a aceluiași D. Ionescu. 
Ieșenii luptă cu ardoare, domi
nă cu insistență și vor înscrie, 
în min. 45, dintr-o situație foar
te mult discutată — Romilă 
șutează la poartă, mingea întîl- 
nește mina lui Smarandaclic, 
iar arbitrul acordă 11 m, trans
format de același ROMILÂ. Pă
rerea noastră este că Smaran- 
dache n-a jucat intenționat ba-

CUE DOHA IlfPitlZf

Ionul, el af 
sub distant 
de unde s-i 

în repri 
iese la atac 
fir pătrund 
reu, dar a 
din spate 
dă nimic, 
două din 
conducătoru 
partidă 1 
siunea 
Anghelini, 
liming dii 
lovit'-”,C 
„Poli", dup 
spectaculoa; 
reușește s 
prin COS' 
urma unei 
care au lu 
și Romilă/’ 
arbitraj, ca 
rul, victori 
ritată pentr 
adversarul. 
Steaua nu 
spectaculos 
datele jocul 
ferioară ca 
scorul este 
arbitrului.

Stelian

fo

alune- 
în re- 
aproxi- 

: NEA-

FEROV

Feroviarii 
(min. 4) 
NEAGU 
foarfecă 
se duce . 
lui Homan care nu a schițat 
nici un gest. Dar oaspeții sta
dionului Giulești nu se pierd 
cu firea și, după ce Sălăjan

deschid scorul 
printr-un gol splendid: 
lovește balonul, din 
pe spate, și mingea 
gjonț în plasa porții

DAR MERITAT!

tea contraatacului. Și, intr-ade
văr, la puțin timp de la re
luare (min. 49), A.S.A. a fost 
foarte aproape de majorarea 
scorului, dar balonul, trimis cu 
efect din apropierea liniei de 
fund de către Naghi, a căzut 
puțin alături de stîlpul sting 
al porții. In min. 64, a fost rîn- 
dul lui Mureșan să rateze o 
bună situație după care jocul 
s-a desfășurat sub semnul u- 
nui echilibru de forțe. Timișo
renii se vor vedea acum mai 
des și în careul advers, risi
pind însă, în min. 71, cea mai 
clară ocazie a lor de gol, prin 
Floareș, care mai ratase și la 
începutul primei reprize. Victo
rie la limită, însă pe deplin 
meritată.

G. NICOLAESCU
t,

Stadion 23 August ; teren înghețat : timp senin, dar rece, vînt ; spec
tatori, aproximativ 7 000. A marcat MUREȘAN (min. 16). Raport de 
cornere : 12—6. Raportul șuturilor la poartâ : 18—4 (pe spațiul porții : 
4—1).

A.S.A. : Solyom — Szoldsi, Kiss, ISPIR, Onutan — Pislaru, Naghi, 
BOLONI — FAZEKAȘ, Mureșan, HAJNAL.

„POLI*  : Catona — Mioc, PALTINIȘAN, Mehedin|u, Mayer — Dem- 
brovschi, COVALCIC, Cotec (min. 72 Istrătescu) — Floareș, Șerbănoiu, 
Petrescu.

A arbitrat : C. Ghiță (Brașov) ; la linie S. Stăncescu (București) șl 
R. Șerban (Craiova).

Cartonașe galbene : HAJNAL, DEMBROVSCHI ; Trofeul Petschovschi : 
fi ; La tineret-speranțe : 2—1 (0—1).

(min. 14) și Moldovan (min. 
15) încearcă vigilența lui 
Ioniță (mereu Ia post), Roznai 
se află în bună poziție de șut 
(min. 17) dar Grigoraș îl îm
piedică (după părerea noastră 
ncreguiamentar) să joace ba
lonul, situație rămasă _fără ecou 
la arbitrul meciului, 
dite, in min. 24, va 
pentru Rapid : după 
nație cu Leșeanu, 
centrează de pe dreapta, Homan 
iese total neinspirat în întîm- 
pinarea mingii care trece peste 
el și ajunge la 
Acesta o ridică peste 
și o trimite in plasă. în 
30 LEȘEANU va marca 
capul ultimul gol al 
sale.

Firește, în repriza 
se aștepta o cascadă 
în poarta Jiului, mai 
Rapid prezintă și doi mijlocași 
proaspeți, pe Savu și M. Ste
lian. Dar înlocuitorii lui Ange- 
lescu și Rîșniță se comportă 
foarte slab, aproape nimic nu 
se mai încheagă și Jiul, care 
a jucat curajos tot timpul, 
invitată, iese și mai mult la 
atac, are inițiativa, șutează 
mai mult decît Rapid (13 lovi
turi la poartă față de două 1) 
dar nu reușește deeît reducerea 
scorului (TOMA, min. 74) și o 
bară (Roznai, min. 63).

Supărătoare lipsa de atenție 
a tușierului V. Ciocîlteu.

CLUJ-NA 
fon)

Gazdele 
treaga amb 
primă repri 
re au mar 
Primul a
Atunci, OIo 

a

Pe negîn- 
fi 2—0 

o combi- 
Angelescu

nimeni, 
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prompt, 
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reșițenii

BARTALES.
portar 
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cu 
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de .goluri 
ales că

Mircea TUDORAN

a 
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. . r 
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pe Căprioru 
tușierul M. 
ză ofsaid ș 
zitare, arbi 
validează g 
n-a fost o 
minut 27. 
inscrie AD 
ternic din 
traiectoria 
piciorul lui 
Era cel de 
cat de atac 
ma divizie

A fost o 
gazdelor. Ș

Stadion 
aproximați 
29). Rapo 
spațiul po 

C.F.R. : 
(min.

BEUjEA.m’ 
A arbitr 

București) 
Cartona 

La tineret

EFICIENTA CONTRA/!
J I

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp însorit, dar 
aproximativ : 5 000. Au marcat : BOCȘA (min. 11) 
20), PENIU (min. 60, 85, 89). Raport de cornere : 
rilor la poarta : 21—13 (pe spațiul porții : 9—7).

F. C. OLIMPIA : Bathori I — Filip, Bereș (min. 
blau, BOCȘA — Borota (min. 55 Popescu), Kaiz 
Hațeganu, Helvei, Both. J

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu — Mustafa, AN 
Gâtej — I. CONSTANTINESCU, Hofmeister, Neg] 
ceanu) — PENIU, Moldovan (min. 89 Gache), TURCI

A arbitrat : Al. Pîrvu (București) ; la linie I. Cîm 
și I. Țifrea (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : TURCU, BALOSU ; Trofeu» | 
tineret-rezerve : 1—I (1—1). I

SATU MARE, 7 (prin telefon)
Debutul partidei a fost cel 

așteptat, cu atacuri susținute 
ale jucătorilor localnici, în timp 
ce oaspeții au căutat să se 
„închidă" cit mai bine în de
fensivă. Dominarea 
marcată și de două ocazii 
Both........................." ■'
(min. 
zată, 
dașul 
ternic mingea respinsă defec-

gazdelor,

(min. 1) și V. Mureșan
7) — a fost materiali-

în min. 11, de către fun- 
BOCȘA care a reluat pu-

tuos de apă 
stânjeni, 1,-J 
lat de Hclv 
Olimpia a 
să-și majoE 
Kaizer, din 
tat imprecis 
in min 20 
au ieșit ma 
obținut ega 
VAN. Acest 
mai mult 
lor care îl



SCOP. CATEGORIC, DAR MECI ECHILIBRAT!
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ORADEA, 7 (prin telefon)
Neputînd face față deplasă

rilor permanente ale atacanți- 
lor echipei gazdă (in care a 
excelat Kun II, talonat îndea
proape de Florescu și susținut 
inteligent de Naom) apărătorii 
clujeni au fost nevoiți să ce
deze de patru ori. Este drept 
că la primul gol, înscris de 
KUN II, în min. 29, ei au acu
zat henț la atacantul 
dar faptul că aresta a

C’'*'5ă  I’Ll?! "'■5,, __________
șut sec, fără speranțe 
Duha, n*i  se poate 
arbitrilor... Golul Iui

facă o 
cu un 
pentru 
impv.Ori

orădean, 
putut să 
încheiată

se

Stadipn F.C. Bihor ; teren bun; 
timp senin, dar friguros ; specta
tori aproximativ : 15 000. Au mar
cat : KUN II (min. 29), SATMA
REANU I (min. 33), GHERGHELI 
(min. 45), GEORGESCU (min. 81). 
Raport de cornere : 6—4. Rapor
tul șuturilor la poarta : 19—8 (pe 
spațiul porții : 11—3)

F. C. BIHOR : VIDAC - SAT
MAREANU I, BIGAN, Lucaci, Po
povici — NAOM, Al. Naghi, Gher- 
gheli (min. 67 Georgescu) — Su- 
ciu (min. 79 Agud), FLORESCU, 
KUN II

„U" CLUJ-NAPOCA : Duha - 
Porațchi, MUȘAT, Vosiliu, Ciocan 
— BICHESCU, Anca, Dumitrescu 
(min. 43 Luchescu; min. 79 S. Bre
ton) — Vaczi, Cîmpeanu II, BA
TACLIU.

A arbitrat : C. Manușaride ; la 
linie : R. Stîncan și V. Roșu (toți 
din București).

Cartonase galbene : 
BICHESCU, POPOVICI. 
Petschovschi : 9. La
ranțe ; 3—0 (1-0).

SĂTMĂREANU I (min. 33) s-a 
datorai, în bună măsură execu
ției ingenioase a lui Naghi, care 
a trimis balonul ia bară, di
rect din corner, cit și ezitării 
Iui Duha, surprins de traiecto
rie. La ultimul gol al reprizei 
GHERGHELI ‘
gur în fața 
cu un balon 
la adversar, 
fiind o simplă formalitate.

In pofida unui handicap care 
părea insurmontabil, la reluare 
studenții au luat jocul pe cont 
prODriu. evoluînd grupat și cu 
mai multă hotărîre, timp de peste 
20 de minute. Lipsiți, însă, de 
decizie în fața porții, Batacliu. 
Cîmpeanu II (de 2 ori) și Vaczi 
n-au reușit să fructifice domi
narea teritorială a echipei lor. 
Și după ce Vidac a intervenit 
excelent, în min. 80, la un șut 
al lui Vaczi, din careul de 16 
m, contraatacul lansat de oră- 
deni, prin intermediul Iui Agud, 
s-a concretizat printr-un nou 
gol, al lui GEORGESCU, care 
a trimis balonul în plasă, prin- 
tr-o pădure de picioare.

s-a pomenit sin- 
portaruiui advers, 
venit „plocon" de 
înscrierea golului

Paul SLĂVESCU

:u

KUN II, 
Trofeul 

tineret-spe-

LUPTAT MAI MULT

oluri. 
. r..
ii ,!<•
.. cu

t dc
m 11 • ■.

izea- 
.ă e- 
i nu 
n că 
acest 
nule,

pu- 
, in 
it și 
2—0.
mar- 
pri-

tă a 
rînd.

pentru că au luptat mai mult, 
chiar dacă sub aspectul valorii 
de ansamblu reșițenii s-au ară
tat superiori. Dar formația oas- 
pe n-a avut convingere în 
atac și, chiar dacă Gabel (min. 
43 și 52), Căprioru (min. 44) 
s-au aflat în bune situații de 
a înscrie, echipa rpșițeană tre
buie să se întrebe singură cum 
de a fost posibil să nu tragă 
un singur șut pe poartă în în
treaga repriză secundă ?

C.F.R. Cluj-Napoca a cîști- 
gat grație eforturilor sale și 
replicilor neconvingătoare ale 
adversarului său. Feroviarii au 
predat lanterna, dar la Cluj- 
Napoca fețele nu s-au descre
țit încă, pentru că pe ultimul 
loc al clasamentului a trecut 
cealaltă echipă clujeană.

Mircea M. IONESCU

îhețat ; timp friguros, ninsoare ; spectatori, 
: ADAM (min. 15 — din penalty, și min.

—1. Raportul șuturilor la poartă : 21—7 (pe

)EANU, CIOCAN ; Trofeul Petschovschi j

u, CIOCAN, Szoke, Roman — BOCA, Mihai 
ADAM, VIȘAN, Soo.

ivu, Ologeanu, Hergane, Filipescu — GABEL, 
ăprîoru, Tănase (min. 57 Munteanu), Florea. 
; la linie : M. Buzea și D. Ghețu (toți din

xecu- 
F. C. 
itatea 
, dar 
a șu- 

2—0, 
speții 
și au 
LDO- 
rat și 
ilnici- 
:ut fi

fructificata, ei ratind citeva o- 
cazii prin Mureșan (min. 22 
Și 43) și Both (min. 21).

La reluare, jocul s-a desfă
șurat în permanență în tere
nul formației F. C. Constanța, 
gazdele ratind în această pe
rioadă de timp cit pentru două 
meciuri ! Constănțenii, apărin- 
du-se foarte bine și exploa
tând unele inexactități din apă
rarea adversă, au inițiat contra
atacuri periculoase soldate cu 
trei goluri înscrise de aceiași 
PENIU (min. 60, 85, 89), ulti
mele două, marcate după exe
cuții de excepție, . mingea șu
tată de atacantul constănțean 
din marginea careului de 16 m 
fiind trimisă in colțul lung. 
Partida se încheie cu o vic
torie meritată a constănțenilor, 
aplaudată și de spectatorii săt
măreni, care au subliniat, ast
fel, eficiența jocului pe con
traatac al oaspeților, din par
tea a doua a întîlnirii.

Adrian VASILESCU

PRINTRE EROII PRINCIPALI, ARBITRUL!
PiTEȘTî, 7 (prin telefon)

Meciul disputat în localitate a 
început într-o atmosferă de ten
siune, creată atît de public — 
care a primit nesportiv echipa 
bucureșteană încă de la intrarea 
ei pe teren —, cît și de către 
unii dintre jucători, îndeosebi de 
la Dinamo, prin „intrările**  lor 
dure, ca aceea a lui Dobrău asu
pra lui Mustățea (min. 9), mijlo
cașul piteștean fiind accidentat 
destul de serios și nevoit să iasă 
din joc. In aceste condiții, cu o 
linie de mijloc improvizată, care 
nu a dat satisfacție, gazdele nu 
s-au putut impune de o manie
ră clară, deși au păstrat — în 
general — inițiativa și și-au creat 
două-trei situații mai favorabile 
de gol (min. 5, Radu II centrea
ză și Jercan este împins în careu 
fără ca arbitrul să se sesizeze ; 
min. 25, mingea a șters bara 
transversală la șutul lui Doru 
Popescu).

Dinamoviștii, în schimb, mai 
omogeni și mai maturi în joc, 
au replicat mai rar în atac, dar 
au făcut-o cu mai mult folos. 
Astfel, în min. 29, Ia primul lor 
corner, efectuat scurt, R. Nun- 
weiller a centrat perfect la semi- 
înălțime și DUDU GEORGESCU, 
ca în zilele Iui bune, a țîșnit 
dintre apărătorii adverși și a în-

6 GOLURI IN ULTIMELE 35 DE MINUTE
nu 
de 
a 

la

Meci interesant, atractiv, 
numai prin numărul mare 
goluri și curioasa evoluție 
scorului (U.T.A. a condus, 
un moment dat, în repriza se
cundă, cu 2—1, pentru a pierde 
apoi categoric !...), ci și prin 
nivelul său tehnic, prin des
tul de numeroasele faze de fot
bal plăcut realizate de ambele 
echipe. Cu o formație mai 
omogenă, jucînd mai dinamic 
și mai variat în atac, studenții 
au supus poarta neexperimen
tatului Gheorghiu unei pre
siuni puternice, au șutat mult 
(cu un coeficient de precizie 
redus, totuși) repurtînd o vic
torie meritată dar la un scor 
care ni se pare prea sever. 
Pentru că arădenii — bine con
duși de Domide ieri, de departe 
cel mai bun de pe teren — 
nu ș-au arătat, în ansamblu, 
inferiori cu 3 goluri gazdelor, 
„căderea" lor din finalul jocu
lui fiind mai ales urmarea cî- 
torva naivități de apărare, 
prompt speculate de un adver
sar mai decis și avînd mai 
multă prospețime.

Scorul a fost deschis tîrziu, 
în finalul primei părți a par
tidei : in min. 40, Kukla a șu-

tat în BIRÂU și, din spatele 
acestuia, mingea a ricoșat în 
plasă. La 10 minute după re
luare, Sima centrează și BRO
ȘOVSCHI reia din voleu, ega- 
lînd. în min. 57. mare eroare 
a lui Cazan care pasează lui... 
COLNIC șl acesta aduce avan
taj arădenilor : 2—1. Ripostă 
fermă a studenților, într-o pe
rioadă de joc care evidențiază 
eforturile și luciditatea lui Chi- 
haia : două centrări ale aces
tuia (min. 59 și 71) sînt fruc
tificate de GROSU (reluare cu 
capul) și O. IONESCU (lovi
tură de cap, în transversală, 
de unde balonul cade în poar
tă). Două șuturi în diagonală 
(CASAI, în min. 76 și apoi 
ROȘU, în min. 89) dau un con
tur clar, 
victoriei 
fondul unei prea timpurii re
semnări arădene.

dar prea... generos, 
bucureștenilor, pe

Radu URZICEANU

Stadionul Republicii ; teren moale ; timp noros, rece ; spectatori, 
aproximativ 3 000. Au marcat: BIRAU — autogol (min. 40), GROSU 
(min. 59), O. IONESCU (min. 71), CASAI (min. 76), ROȘU (min. 89), 
respectiv BROȘOVSCHI (min. 55), COLNIC (min. 57). Raport de cor- 

8—3' Raportul șuturilor la poartă : 27—12 (pe spațiul porții :

SPORTUL STUDENȚESC : Răduconu — TANASESCU, Cazan, Olteanu, 
Grigore — CHIHAIA (min. 87 Roșu), Casai, O. lonescu — Grosu, M. 
SANDU (min. 79 Popescu). RADULESCU.

U.T.A. : Gheorghiu — Birău, Kukla, POJONI, Gol (min. 79 Giurgiu) 
— SCHEPP, Broșovschi (min. 79 Bedea), DOMIDE — Cura, Colnic, Sima.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrlad) ; la linie M. Moraru (Ploiești) și C. 
Săndulescu (Vaslui) ; Trofeul Petschovschi : 10 ; La tineret-speranțe : 
1—0 (0—0).

GAZDELE AU STAPINIT JOCUL

CRAIOVA, 7 (prin telefon)
Dornică și hotărîtă să-și a- 

melioreze poziția în clasament, 
Universitatea atacă din startul 
partidei pe un front larg, cu 
două extreme iuți (Marcu în 
vervă deosebită), cu două vîrfuri 
periculoase, îndeosebi la lovitu
rile de cap, cu intercalări sur
prinzătoare în ofensivă ale mij
locașilor (cu precădere Ștefă- 
nescu). Băcăuanii se apără su- 
pranumeric, lăsîndu-i 
doar pe Pană și 
tru eventualele 
Dar, cu fiecare 
forcingul echipei 
in intensitate și 
poarta ' ’ “
mai 
rînd, 
Marcu (min. 4), Boc (min. 15), 
Stefănescu (min. 24). în min. 
26, însă, OBLEMENCO este 
faultat de Sinăuceanu Ia circa

in față 
Chitaru, pen- 
contraatacuri. 
minut scurs, 
locale crește 

ocaziile la 
lui Coman devin 

numeroase. Ratează 
din poziții foarte bune,

tot 
pe

de

56, 
de

scris, din plonjon, un goi 
mare frumusețe.

Puțin după pauză, în min. 
arbitrul Topan se lasă înșelat
o căzătură teatrală a lui Doru 
Popescu în careul oaspeților și 
acordă penalty, pe care îl trans
formă RADU II. Dinamoviștii 
bucureșteni protestează îndelung 
și Deleanu îl insultă chiar pe 
arbitru, fiind pe drept eliminat 
de pe teren.

Șase minute mai tîrziu, la un 
nou atac al argeșenilor, Simion 
șutează din apropiere și (în lip
sa lui Ștefan, surprins pe undeva 
în careu) Lucescu încearcă să 
evite golul. El cade chiar în fața 
liniei propriei porți cu balonul 
între picioare. Spre el se reped 
cîțiva jucători (atît dinamoviști. 
cît și piteșteni), se iscă o buscu
ladă și mingea intră în poartă, 
lovită — se 
către RADU 
testează din 
la Lucescu, 
surprinzător

pare — ultimul de
II. Dinamoviștii pro- 

nou, acuzînd fault 
iar Sătmăreanu II, 
de vehement, trage 

pe arbitru de cămașă și 
cartonașul, fiind și el — 
just — eliminat.

în min. 72, dinamoviștii 
și pe Dudu Georgescu, 
un duel aerian, în careul gazde
lor, de către portarul Ariciu. 
care a sărit periculos cu piciorul 
înainte, fără ca arbitrul să reac
ționeze. în 9 oameni, bucureștenii 
au, totuși, ocazia să egaleze (min. 
80, ratare Dinu), apoi, în min. 
83 și 89, trec prin momente gre
le, cînd Radu II are posibilita-

îi rupe 
în mod

îl pierd 
lovit *la

Stadion 1 Mai ; teren 
timp frumos, dor 
tatori aproximativ 
marcat: DUDU
(min. 29), RADU 
din lovitură de la , ........
63). Raport de cornere: 6-2. Ra
portul șuturilor la poartă : 13—5 
(pe spațiul porții : 6—1).

F.C. ARGEȘ : Ariciu - ZAMFIR, 
DUMITRESCU, Cirstea, Ivan 
Mustățea (min. 9 Simion), Toma 
- DORU POPESCU (min. 80 Radu 
III), Radu II, DOBRIN, Jercan.

DINAMO : ȘTEFAN - Cheron, 
Sătmăreanu II, G. SANDU, De- 
leanu — Dobrău, DINU, Custov 
(min. 58 I. Morin) — Rodu Nun- 
welller, DUDU GEORGESCU 
(min. 74 Dumitrache), Lucescu.

A arbitrat V. Topan (Cluj-Na- 
poco) ; Ier linie I. Honig (Arad) 
și Gh. lonescu (Brașov).

Cartonașe galbene : 
ARICIU ; Cartonase roșii : 
LEANU, SATMAREANU " 
feul Petschovschi : 7 ; 
speranțe : 2—1 (0-0).

bun ; 
răcoros ; spec- 

12 000. Au 
GEORGESCU 

II (min. 56 — 
11 m. și min.

DINU.
DE- 

II ; Tro- 
La tineret-

tea să mărească avantajul, însă 
ratează și el.

Un meci al cărui erou principal 
a fost și arbitrul care a influen
țat scorul jocului.

Constantin FIRĂNESCU

DIVIZIA B: ETAPA A XVI-a
SERIA I

F. C. BRAlLA — F.C.M. GALAȚI 
1—0 (0—0). Autorul golului :
Ghirca (min. 88, autogol). (Tr. E- 
nache, coresp.)

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI — 
VIITORUL VASLUI 4—0 (2—0). Au 
marcat : Toporan (min. 11, 38), N. 
lonescu (min. 55), Fl. Dumitrescu 
(min. 75). (I. Tănăsescu, coresp.)

CELULOZA CALARAȘl — GLO
RIA BUZĂU 4—2 (1—0). Au înscris: 
Enache (min. 28), Al. Gheorghe 
(min. 55, 63), Filimon (min. 58), 
respectiv Mureșan (min. 81), Du
mitrache (min. 85). (M. Stan, co
resp.)

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
PLOPENI 2—1 (o—1). Au marcat : 
Iosep (min. 50), Amarandei (min. 
60), respectiv Cismaru (min. 36). 
(I. Mîndrescu, coresp.)

C.F.R. PAȘCANI — C. S. BO
TOȘANI 3—0 (1—0). Autorii golu
rilor : Măciucă (min. 10, 79 — am
bele din 11 m), Apostol (min. 63). 
(C. Enea, coresp.)

VICTORIA TECUCI 
BORZEȘTI 0—0.

C.S.U. GALAȚI — UNIREA FOC
ȘANI 1—o (1—0). Unicul gol a fost 
înscris de Marinescu (min. 18). 
(V. Ștefănescu, coresp.)

S. C. TULCEA — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 2—1 (2—0). Au marcat : 
Ciobanu (min. 30), Gheorghe (min. 
40, autogol), respectiv Alecu (min. 
84 din 11 m). (Gh. Vorovenci, co
resp.)

CIMENTUL MEDGIDIA — PRA
HOVA PLOIEȘTI 0—0.

(min. 4) pentru Progresul. (V. 
Țugui, ooresp.)
1. Progresul 16 10 2 4 33—14 22
2. C. S. Tîrgov. 15 10 2 3 29—13 22
3. Din. Slatina 16 9 3 4 30—13 21
4. Electroputere 16 10 1 5 32—19 21
5. Steagul r. Bv. 16 8 4 4 23—16 20
6. Automatica 16 5 7 4 12—10 17
7. Ș. N. Oltenița 16 7 3 6 21—24 17
8. Chimia Rm. V 16 6 4 6 24—23 16
9. Metalul Buc. 15 6 3 6 18—19 15

10. Nitramonia 16 6 3 7 15—21 15
11. Chim. Tr. M. 16 6 3 7 18—25 15
12. FCM Giurgiu 16 6 3 7 15—26 15
13. Tractorul Bv., 16 4 6 6 13—21 14
14. Autobuzul 16 5 3 8 12—23 13
15. Metalul Mija 16 5 2 9 17—25 12
16. Metrom Bv. 16 5 1 10 16—18 11
17. Min. Motru 16 3 4 9 11—20 10
18. Voința Buc. 16 3 4 9 16—25 10

ETAPA VIITOARE I:i4 decern-

C.S.M.

brie) : C.S. Tîrgoviște — 
Giurgiu, Metrom Brașov 
talul București, Dinamo
— Tractorul Brașov, 
Mija — Autobuzul 
Steagul roșu Brașov 
tenița, Voința București 
lomatica Alexandria.
Măgurele — Electroputere Craio
va, Progresul București — Chimia 
Rm. Vîlcea. Nitramonia
— Minerul Motru.

F.C.M. 
— Me- 
S latina 

Metalul 
București, 

S.N. Ol- 
Au- 

Chimia Tr.

SERIA A lll-a
TURDA -

3—0 (0—0). Au

Făgăraș

RAPID 
înscris :

30 m de poarta lui Coman. 
Tot el execută lovitura liberă, 
puternic, mingea șterge „zi
dul", îl derutează pe Coman 
și... 1—0. Marcu (min. 35) și 
Nedelcu II (min. 40, bară) au 

adouă mari posibilități de 
majora scorul.

După pauză notăm cea mai 
frumoasă fază a meciului : 
cursă vijelioasă a lui ȘTEFA
NESCU, pornit de Ia centrul 
terenului, „un-doi“ cu 
menco 
dribling spectaculos al mijlo
cașului craiovean " _ ’
Coman, ieșit in îniimpinare, șut 
plasat la colț și 2—0.

Golul aduce o oarecare li
niște în tabăra gazdelor, de 
care profită băcăuanii. Ei echi
librează disputa numai că șu
turile expediate spre poarta lui 
Purcaru nu au suficientă forță 
și precizie. Și, după 
imense ratări ale lui 
(min. 73, bară și 83 
cu portarul Coman), 
stabilește scorul final, 
șut violent, expediat din apro
pierea porții.

Laurențiu DUMITRESCU

„un-doi" cu Oble- 
în marginea careului,

la portarul

două 
Cămătarii 
— singur 
CRIȘAN 

printr-un

teren bun ; timp frumos ; spectatori, aproximativ 
OBLEMENCO (min. 26), ȘTEFANESCU (min. 50), 
Raport de cornere : 10—6. Raportul șuturilor ia

Stadion Central ;
20 000. Au marcat : 
CRIȘAN (min. 89). .
poartă : 30—10 (pe spațiul porții : 14—4).

UNIVERSITATEA : Purcoru — NEGRILA, BOC, Deselnicu, Berneanu — 
Strîmbeanu, STEFANESCU (min. 70 Donose) — Crișan, OBLEMENCO, 
Nedelcu II (min. 63 Cămătaru), MARCU.

S. C. BACĂU : COMAN — Pruteanu, VOLMER, Catargiu, Morgasoiu 
— Cărpuci, Sinăuceanu (min. 85 Săvuiea), DUȚAN — Chitaru (min. 46 
Băluță), Pană, Aelenei.

A arbitrat : Gh. Popovici ; la linie : A. Munich și M. Hanganu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : NEDELCU II, CHITARU, BERNEANU ; Trofeul 
Petschovschi : 9 ; La tineret-speranțe : 5—1 (2—1).

1. F.C.M. Galați 16 11 1 4 33— 9 23
2. F. C. Brăila 16 9 5 2 28—10 23
3. C.S.U. Galați 16 6 8 2 17—12 20
4. C.F.R. Pașc. 16 8 3 5 31—14 19
5. F. C. Petrolul 1(> 7 5 4 27—20 19
6. Prahova PI. 16 6 7 3 16— 9 19
7. CSM Borzești 16 6 5 5 16—12 17
8. Vict. Tecuci 16 6 4 6 11—13 16
9. Celuloza Căi. 16 6 4 6 19—28 16

10. Glozia Buzău 16 6 3 7 22—22 15
11. CSM Suceava 16 6 3 7 15—18 15
12. Met. Plopeni 16 6 2 8 19—18 14
13. Ceahlăul 16 5 4 7 12—18 14
14. C. S. Botoș. 16 4 5 7 9—21 13
15. Cim. Medg. 16 4 5 7 13—26 13
16. Viitorul Vasl. 16 4 3 9 14—27 11
17. S. C. Tulcea 16 3 5 8 12—25 11
18. Unirea Focș. 16 4 2 10 9—21 10

ETAPA VIITOARE (14 decern-
brie) : G-loria Buzău — F.C. Pe
trolul Ploiești, Unirea Focșani — 
Celuloza Călărași, C.S Botoșani 
— S.C. Tuilcea. F.C.M. Galati — 
C.S.M. Suceava. C.S.M. Borzești— 
Cimentul Medgidia, Viitorul 
Vaslui — C.S.U. Galați. Ceahlăul 
P. Neamț — F.C. Brăila. Metalul 
Plopeni — Victoria Tecuci. Pra
hova Ploiești — C.F.R. Pașcani.

SERIA A ll-a

STICLA
ARAD
Varga (min. 56), Mureșan (min. 
63), Fedeleș (min. 82). (P. Lazăr, 
coresp.)

MUREȘUL DEVA — METALUR
GISTUL CUGIR 2—0 (0—0). Au
torii golurilor : Niță (min. 65 
din 11 m), Cojocaru (min. 69 din 
11 m). (I. Simion, coresp.)

F.C. CORVINUL HUNEDOARA 
— F.C. ȘOIMII SIBIU 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Georgescu (min. 15). (I. Vlad,
poresp.)

UNIREA TOMNATIC — 
RUL MOLDOVA NOUA 
(2—2). Au înscris : Manea (min. 
14), Catrina (min. 19, 85). 
pectiv Gutuie (min. 30, 37). 
Iatan, coresp.)

F C. BAIA MARE — DACIA 
ORAȘTIE 3—0 (2—0). Autorii
golurilor : Moldovan (min. 10, 
61), Codrea (min. 39). (V. Săsă- 
ranu, coresp.)

U.M. TIMIȘOARA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 4—0 (2—0). Au
marcat : Belanov (min. 18. 35,
71), Bostan (min. 84). (C. Crețu, 
coresp.)

C I.L. SIGHET — VICTORIA 
CĂREI 2—0 (2—0). Au înscris :
Diuga (min. 11). Szecheli (min. 
24). (S. Pralea, coresp.)

GLORIA BISTRIȚA — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (1—1). Autorii
golurilor : Butuza (min. 4), Pe- 
trovici (min. 53), respectiv Bar
but (min 39). (I. Toma,

VICTORIA 
SÎRMEI C.
Au marcat : Mavrușca (min. 24), 
Felecan (min. 80). respectiv Radu 
(min. 78). (A. Gunter, coresp.)

MINE-
3—2

res- 
(P.

, coresp.)
CALAN — IND. 

TURZII 2—1 1—4?).

c.s.

CHIMIA RM. VÎLCEA — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 1—1 (1—0). AU 
marcat : Cincă (min. 26) pentru 
Chimii Frunză (min. 72) pen
tru Voința. (P. Giornoiu, coresp)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
NITRAMONIA FAGARAȘ 1—0 
(1—0). Unicul gol a fost realizat 
de Nicolau (min. 24).

TRACTORUL BRAȘOV 
TÎRGOVIȘTE 0—0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALUL MIJA 2—1 (0—0).
Autorii golurilor : Stăncescu
(min. 83). Cirțu (min. 89), res
pectiv Iacob (min. 90). (T. Costin, 
coresp.)

MINERUL MOTRU — DINAMO 
SLATINA 1—0 (1—0). A înscris : 
Manea (min. 7). (Gr. Jugănaru, 
coresp.)

F.C.M. GIURGIU 
ROȘU BRAȘOV 2—1 (1—1). 
marcat : J ‘
Cojocaru II (min. 84). respectiv 
Arineanu (min. 25). (Tr. Barbă- 
lată, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 4—0 
(2—0). Au înscris : Nica (min. 
37), Iancu (min. 39). Nedelcu 
(min. 53 și min. 85 din 11 m).
(M. Dogaru, coresp.)

AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— METROM BRAȘOV 0—0

S.N. OLTENIȚA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1—1 (1—1). Au
torii golurilor : Ră,ducanu (min.

STEAGUL
Au

Cojocaru I (min. 9),

39) pentru S.N. Oltenița, Dragu

(14

1. F. C. Corvinul 16 10 4 2 25—10 24
2. F. C. Baia M. 16 10 2 4 26—12 22
3. Gl. Bistrița 16 9 2 5 25—12 20
4. F. C. Șoimii 16 6 8 2 22—12 20
5. Vict. Călan 16 8 2 6 17—17 18
6. Sticla Turda 16 7 3 6 17—12 17
7. C.F.R. Timiș. 16 8 1 7 25—22 17
8. U. M. Timiș. 16 6 4 6 17—15 16
9. Mureș. Deva 16 6 4 6 25—23 16

10. Min. M. N. 16 8 0 8 25—24 16
11. C.I.L. Sighet 16 6 3 7 22—25 15
12. Met. Cugir 16 7 1 8 19—26 15
13. Rapid Arad 16 7 1 8 16—28 15
14. Ind. s. C. T. 16 6 2 8 21—21 14
15. Gfiz. m. Med. 16 5 3 8 23—22 13
16. Dacia Orășt. 16 5 3 8 13—19 13
17. Unirea Tomn,.16 3 3 10 12—29 9
18. Vict. Cărei 16 2 4 10 9—30 8

decem-
— F.C.

ETAPA VIITOARE 
brie) : C.F.R, Timișoara 
Corvinul Hunedoara, Dacia Orăș- 
tie — Sticla Turda. F.C. Șoimii 
Sibiu — Gloria Bistrița, Metalur
gistul 
Rapid 
Gaz 
Călan, 
Baia 
Nouă 
sîrmei. 
nație.

Cugir — C.I.L. Sighet, 
Arad — U.M. Timișoara, 
metan Mediaș — Victoria 

Victoria Cărei — F.C.
Mare, Minerul Moldova 

— Mureșul Deva, Ind. 
C. Turzil — Unirea Tom-



Contraatac al echipei R. D. Germane (fază din primul meci) 
Foto : N. DRAGOȘ

Dubla întîlnirc de Hochei România - R. D. fiermană

Oaspeții învingători 
în ambele partide

Primul meci a purtat am
prenta unei dispute aprige și, 
cu deosebire, foarte echilibra
tă, astfel incit scorul final 
(4—2 pentru oaspeți) nu este 
pe deplin echitabil. Dar, ca 
și în meciurile cu Iugoslavia, 
echipa română a plătit — de 
această dată mai greu — tri
but unor greșeli de apărare, 
dintre care două s-au soldat 
cu demoralizante autogoluri.

Partida de sîmbătă, care a 
inaugurat activitatea interna
țională din acest sezon pe 
patinoarul „23 August“, ne-a 
dezvăluit însă și multe părți 
bune în jocul echipei române. 
Am văzut, de pildă, că ho- 
cheiștii noștri au o capacitate 
sporită de a rezista la efort 
și că au înclinații spre un joc 
combinativ. iute și cu evident 
accent pe forță. Aceste cali
tăți au ieșit în evidență chiar 
din primele minute, cînd spor
tivii români s-au impus rapid, 
executînd un presing insistent 
asupra adversarului. Echipa 
gazdă a și deschis scorul, ca 
urmare a acestui joc bun, prin 
Axinte, care venit de pe ban
ca de pedepse, a fructificat 
excelent un contraatac inițiat 
de Tureanu. Partida a conti
nuat în același fel, pînă la 
jumătatea reprizei secunde, 
cînd în intervalul a numai 28 
de secunde scorul a devenit de 
la 1—0... 1—2 ! Cum ?

CAMPIONATELE

NAȚIONALE DE ȘAH
• VICTOR CIOCALTEA Șl ELI- 

SABETA POLIHRONIADE IN 
FRUNTEA CLASAMENTELOR

SINAIA. în ziua liberă, Cio- 
câltea a susținut partida amî- 
nată din runda a 2-a cu Rei- 
cher. Confirmînd forma exce
lentă pe care' o deține, liderul 
clasamentului a înscris a 6-a 
victorie în turneu !

La reluarea partidelor neter
minate, Ungureanu l-a învins 
pe Mititelu iar Stoica a remizat 
cu Butnaru. Intilnirea Ciocâltea 
— Kertesz s-a întrerupt a doua 
oară într-o poziție complicată.

în clasament, după 10 runde 
(prima cifră indică punctele a- 
cumulate, cea de a doua punc
tele pierdute) : CIOCALTEA (1) 
7—1, Pavlov 6* */ 2—3'/2, Radovici, 
Ungureanu, Ghițescu 6—3, Par- 
toș 5*/ 2—3*/a,  Mititelu 5*/ 2—4%, 
Stoica, Ghindă, Urzică 5—4, 
Botez, Vaisman 5—5 etc.

ale lui Borg erau returnate cu 
precizie, iar jocul său de regu
laritate destrămat de la ghem 
la ghem. în plus, suedezul n-a 
reușit nici un break, pe întreg 
parcursul partidei, fiind redus 
la continuă defensivă. Năstase 
a fost categoric superior. Cu 
trei seturi cîștigate consecutiv, 
cu scorul total de 18 ghemuri 
la 5, el își adjudecă cea mai 
netă finală din toate cele șase 
ediții ale turneului.

„Am atacat tot timpul — 
ne-a declarat la telefon, după 
finală, Ilie Năstase. Am știut 
că șansa mea este să nu-i las 
Iui Borg nici un moment ini
țiativa... Sînt fericit că recîștig

2—0 ; Dusseldorf — Hamburg 1—0 ; 
Offenbach — Hanovra 1—0 ; Bremen 
— Essen 3—3 ; Hertha B.S.C. — Ba
yern Miinchen 2—1.
• Dezmințind știrile publicate de u- 

nele ziare, potrivit cărora ar urma 
să joace în anul viitor la o echipă 
din Franța, Franz Beckenbauer a de
clarat că nu are intenția să joace 
peste hotare și va rămîne fidel clu
bului său Bayern Munchen, 

ne se va face numai după ce vor fi 
cunoscute datele tuturor partidelor 
programate.

DIRECTORUL tehnic al reprezen
tativei Braziliei, Oswaldo Brandao, a 
informat presa sportivă că în vede
rea campionatului mondial din anul 
1978 va conta pe colaborarea fostu
lui internațional Pel6. In calitate 
de observator peste hotare, Pele va 
furniza relatări despre pregătirile u- 
nor echipe din Europa și America 
de sud pe care le va vizita în acest 
scop. In altă ordine de idei, O. Bran- 
dao a declarat că va utiliza formula 
din sistemele de joc preconizate de 
fostul selecționer Joao Saldanha.

ALEXANDRIA. Runda a 9-a 
a finalei feminine a fost mar
cată de o surpriză : Ligia Jic- 
man a învins-o pe maestra in
ternațională Margareta Mure- 
șan. Celelalte rezultate : Po- 
lihroniade — Miroslav 1—0, 
Bogdan — Chiș 1—0, Ilie — 
Ghindă 0—1, Gogâlea — Rădu- 
canu 0—1, Kantor — Baumstark 
'/i—‘/i, Teodorescu — Makai în
treruptă. Pogorevici a fost li
beră. în partidele întrerupte : 
Bogdan — Mureșan 0—1 și Mi
roslav — Jicman J/2—*/ 2-

După 9 runde, în fruntea cla
samentului a trecut ELISABETA 
POLIHRONIADE cu 6 puncte 
din 8 partide. Tot 6 puncte, dar 
din 9 partide, a acumulat Ger
trude Baumstark. Urmează: E- 
lena Răducanu 5*/j  din 9. Su- 
zana Makai 5 din 7. Margareta 
Mureșan, Maria Pogorevici și 
Margareta Teodorescu cu 5 din 
8 etc.

Mai întîi a fost autogolul lui 
M. Vlad („creditat» Stasche), 
după care a urmat șutul plin 
de șansă, al lui Thomas, direct 
Ia „vinclu" și excelentul Nele- 
du a fost învins, parcă pe 
nedrept. în ultima repriză, 
cînd formația noastră își rein- 
trase în ritm, a căzut un nou 
autogol (pasă Breitschuch, pu
cul deviind în plasă din patina

Sîmbătă

ROMÂNIA — R. D. GER-' 
MANA 2—4 (1—0, 0—2, 1—2). 
au înscris în ordine : Axin
te (min. 20), Stasche (min. 
30), Thomas (min. 30), Breit
schuch (min. 44), Franke 
(min. 51), Pană (min. 51).

Duminică

ROMANIA — R.D GERMA
NA 2—7 (1—3. 1—0, 0—1). AU 
marcat : Bielas 2. Slapke 2, 
Noack 2 și R. Peters de ia 
învingători. Axinte și Justi
nian de la învinși.

lui Justinian), care a contat 
enorm în desfășurarea meciu
lui, pentru că oaspeții s-au 
descătușat (au și înscris un 
gol frumos prin Franke), în
trezărind victoria. Revenirea 
din ultimele 10 minute a echi
pei noastre nu i-a adus decît 
un singur gol (Pană) ceea ce 
era prea puțin, pentru elanul 
și ambiția cu care ea evolua
se.

A doua partidă, disputată 
duminică după-amiază, a fost 
mai puțin echilibrată decît 
primul meci, oaspeții reușind 
să-și impună superioritatea în 
prima repriză, și mult mai e- 
vldent- în cea de a treia. Echi
pa română s-a ridicat deseori la 
nivelul valoric al adversarei 
sale dar — din nou I — greșe
lile de plasament și lipsa de 
atenție în apărare a jucătorilor 
au facilitat primirea unor go
luri ușoare. De subliniat că și 
portarul oaspeților, Kratzke, a 
apărat excelent. Meciul a fost 
în general dîrz și rapid, plă- 
cînd numeroșilor spectatori 
prezenți în tribunele patinoaru
lui.

Călin ANTONESCU

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
ITALIA (etapa a 8-a). Derby-ul de 

la Torino, dintre formația cu același 
nume ți Juventus, încheiat cu victo
ria primei echipe cu 2—0, ca și suc
cesul formației Napoli la Roma, au 
adus în fruntea clasamentului 11-le 
napolitan. lată rezultatele : Cesena 
— Bologna 0—0, Como — Ascoli 0—0, 
Florentina — Roma 2—0 (Antognoni, 
Desolati), Lazio — Napoli 0—1 
(Boccocini), Milon — Inter 2—1 (Ca- 
Iloni, Villa, respectiv Marini), Peru
gia — Verona 1—0 (Nappi), Samp- 
doria — Cagliari 2—1 (Valente, Sal- 
tutti, respectiv Riva), Torino — Juven
tus 2—0 (Zaccarelli, Pulîci din 11 m). 
In clasament : Napoli 13 p, Juventus 
12 p, Torino 11 p, Cesena, Bologna 
ți Milan cite 9 p. In clasamentul gol- 
geterilor conduce Pulici (Torino) cu 8 
g, urmat de Savoldi (Napoli) 7 g.

ANGLIA. Arsenal — Leeds 1—2 : 
Everton — Ipswich 3—3 ; Leicester — 
Wolverhampton 2—0 ; Stoke — Aston 
Villa 1—1 ; Burnley — Liveroool 0—0 ; 
Manchester City — Q. P. Rangers 
0—0 ; Sheffield — Tottenham 1—2.

R. D. GERMANA (meciuri tur din 
sferturile de finală ale Cupei) : Dy
namo Dresda — Vorwărts Dessau 3—0, 
Vorwârts Frankfurt pe Oder — Sach
senring Zwickau (deținătoarea trofeu
lui) 3—0 I, Dynamo Berlin — F. C.

In „Cupa Carpați“ la popice

FLORICA NEGUTOIU Șl PETRE PURGE 
AU ClSTIGAT TOATE PROBELE

întrecerile celei de a IX-a 
ediții a tradiționalei competi
ții internaționale dotată cu 
„Cupa Carpați" — la care au 
participat, pe lingă sportivi ro
mâni. o serie de concurenți va
loroși din Bulgaria, Cehoslova
cia, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Polonia și Ungaria — s-au în
cheiat cu victoriile categorice 
ale reprezentanților țării noas
tre. în timpul celor trei zile 
de confruntări, pe pistele de 
bitum ale arenei Voința din 
Capitală am asistat la dispute 
interesante, de un bun nivel 
tehnic. în care aproape toți 
sportivii au obținut rezultate 
bune, chiar și cei care nu au 
ocupat locuri fruntașe, cum a 
fost cazul jucătorilor din Po
lonia și Bulgaria, care însă au 
stabilit recorduri personale.

Principalii performeri ai edi
ției ’75 a „Cupei Carpați" au 
fost cunoscuții jucători Florica 
Neguțoiu și Petre Purge, com
ponent! de bază ai echipelor 
noastre naționale, care au evo
luat cu multă precizie și au 
reușit să ci.știge toate probele: 
individual, perechi mixte. Ne- 
guțoiu a punctat sîmbătă, în 
proba individuală, 457 la 100 lo
vituri mixte, iar duminică di
mineața, în întrecerile de du
blu mixt, 485 (!). Purge a fost 
notat pe foile de arbitraj cu 
961 p d — la individual și cu 
911 p d — la proba de pe
rechi. Bine s-au mai compor
tat în turneul individual și o 
serie de sportivi recent selec- 

C. M. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

runcare de la 7 m executată 
de Turcina. In min. 47, bine 
angajată pe semicerc, Doina 
Furcoi străpunge apărarea ad
versă, aducînd echipa României 
la un singur gol diferență : 
16—17. Mai erau trei minute de 
joc ! Atacul handbalistelor so
vietice se consumă repede, fără 
rezultat și iată-ne, la rîndul 
nostru, in ofensivă. Fetele 
noastre circulă, căutînd culoa
rul favorabil de șut. Dar apă
rarea gazdelor este decisă să 
nu permită șutul spre poartă, 
fiecare handbalistă sovietică 
ieșind prompt la adversara cu 
mingea. Mai erau circa 30 d? 
secunde de joc cînd Simona 
Arghir — care nu reușise să 
înscrie nici un gol — și-a asu
mat răspunderea șutului deci
siv. Ca și pînă atunci, mingea 
expediată de ea n-a reușit să 
pătrundă în plasă... Meciul ia 
sfîrșit, deci, cu victoria la li
mită a echipei U.R.S.S. : 17—16. 
Echipa României pierde astfel 
un joc în care ar fi putut ob
ține cel puțin un rezultat de e- 
galitate, dacă evoluția handba
listelor noastre atingea și in 
prima repriză nivelul din par
tea a doua a întilnirii. Din pă
cate, însă, a trebuit să plătim 
tribut debutului neconcludent, 
al ofensivei fără putere, unde 
Magda Mikloș nu a avut, in 
prima repriză mai ales, nici o 
secundantă de nădejde. Apăra
rea din prima parte a jocului 
a fost lipsită de mobilitate și 
a căzut deseori pradă unor

Magdeburg 3—1, F. C. Carl Zeiss 
Jena — F. C. Lokomotive Leipzig 2—3. 
Meciurile retur sînt programate la 17 
decembrie.

R. F. GERMANIA. Dupâ 17 etape 
(ultima din tur) conduce Borussia Mon- 
chenglcabach cu 25 p, urmată de Ein
tracht Braunschweig cu 21 p. Rezul
tate tehnice : Mdnchengladbach — 
Koln 4—0 ; Braunschweig — Eintracht

DE PRETUTINDENI
COMISIA de arbitri a Federației 

internaționale de fotbal se declara 
în principiu de acord cu introducerea 
in regulament a loviturii de mini
corner, dar se opune suspendării of
saidului la loviturile libere. Reunită 
la Zurich, comisia de specialitate a 
luat cunoștința de experimentul efec
tuat la recentul turneu de juniori de 
la Monte Carlo, apreciind rezultatele 
sale pozitive. Sugestiile comisiei de 
arbitri vor fi supuse la viitoarea re
uniune a Internațional Board, ce se 
va ține in iunie 1976 în Țara Galilor. 
In ce privește desemnarea arbitrilor 
în meciurile preliminare ale viitorului 
campionat mondial, această operațîu- 

ționați în lot inie lărgite, cum 
sînt Bălașa Tănase (junioară). 
Stela Andrei. Maria Popescu și
1. Stefucz, care au reușit să 
ocupe poziții fruntașe în ierar
hia competiției.

Dacă în turneul individual 
concurenți! străini au avut o 
evoluție mai modestă, nereușind 
să se claseze pe primele șase 
locuri. In schimb duminică, în 
proba de perechi, după ce s-au 
mai acomodat cu pistele are
nei, ei au jucat mult mai bine.

REZULTATE TEHNICE : tur
neul individual femei : 1. FLO
RICA NEGUTOIU 457 p d, 2. 
Bălașa Tănase 454, 3. Andrei 
Stela 451, 4. Maria Popescu 450, 
5. Ana Petrescu 449, 6. Elena 
Goncear 447 (dintre jucătoarele 
oaspete cele mai bune rezultate 
le-au obținut A”nes Megyesi 
— Ungaria 443 și Ștefica 
Kristof — Iugoslavia 436) ; 
bărbați : 1. P. PURGE 961 p d,
2. Gh. Silvestru 951, 3. C. Voi-
cu 945, 4. I. Băiaș 941, 5. I. 
Stefucz 930, 6. I. Tismănar 922 
(I. Bencze — Ungaria 913, 
H. Brautigam — R.D.G. 908). 
Perechi mixte : 1. FLORICA
NEGUTOIU — P. PURGE 1396 
p d (485—911), 2. Margareta 
Cătineanu — Al. Cătineanu 1389 
(455—934), 3. Ana Petrescu — 
Gh. Silvestru 1363 (454—909), 4. 
Ștefica Kristof — R. Rabfeld 
(Iugoslavia) 1358, 5. Agnes Me- 
gyesi — I. Bencze (Ungaria) 
1357. 6. Helga Leuchtmann — 
H. Brautigam (R.D.G.) 1350.

T. RABȘAN

combinații dintre cele mai sim
ple („blocaj-plecare"), nedove- 
dindu-se capabilă nici să blo
cheze aruncările de la distan
tă, deși se știa că prin Turcina 
și Makareț echipa sovietică are 
o extrem de puternică linie. 
Cum spuneam, în repri
za secundă reprezentativa 
României a reușit să înlăture 
aproape toate lacunele apărute 
în jocul său din prima repriză.

Au marcat : Mikloș 10, Soș 
3, Furcoi 2 și Oancea 1 pentru 
România. Makareț 5, Turcina 
3, Bobrusi 3, Litoșenko 2, Su- 
bina 2, Zaharova 2 pentru 
U.R.S.S. Au condus E. Reichcl 
și W. Tetens (R. F. Germania)

ILIE NĂSTASE DIN NOU CAMPION
(Urmare din pap l)

la Bourg en Bresse, la rugby

FRANJA - ROMĂ*  IA 
(tineret) 25-15 (9-12)

PARIS, 7 (prin telefon). Ieri, 
la Bourg en Bresse, important 
centru al rugbyului din Franța, 
s-au întîlnit selecționatele de 
tineret ale țării gazdă și Româ
niei, echipe de speranțe, for
mate din jucători sub 23 de 
ani. La capătul unei partide 
disputate, victoria a revenit ti
nerilor rugbyști francezi, mai 
experimentați, mai robuști, cu 
scorul de 25—15 (9—12). Băieții 
noștri (care au evoluat în for
mația : Simion — Burghclca, 
Enache, Bidirel, Aldea — Mar- 
ghescu, Suciu — Murariu, Borș, 
Zafiescu — Boroi, Malancu — 
Cioarec, Caraiman, Fi. Iouiță) 
au avut o comportare bună, 
dînd o replică dîrză XV-lui 
francez. îndeosebi în prima re
priză, cînd au și fost la con
ducerea jocului. Acest rezultat 
ne dovedește că generația tînără 
de rugbyști este alcătuită din 
elemente talentate, cu care tre
buie însă să se lucreze în con
tinuare cu multă răbdare și spi
rit de răspundere.

0 IMPORTANTĂ DECLARAȚIE 
A PREȘEDINTELUI C.I.O.
MONTREAL 7 (Agerpres). Pre

ședintele Comitetului Internatio
nal Olimpic, lordul Killanin. a 
declarat că forul olimpic își 
menține votul său de încredere 
dat orașului Montreal ca gazdă 
a J.O. de vară din anul 1976. 
„Transferarea Olimpiadei intr-un 
alt oraș nici nu poate intra în 
discuție și orice speculație pe 
această temă este regret abilă44 
— a precizat președintele C.I.O., 
făcînd aluzie la unele știri alar
mante apărute în presa sportivă 
din Occident.

în același timp, președintele 
C.I.O. a tinut să reamintească 
organizatorilor J.O. de la Mont
real că anul olimpic bate la 
ușă și aceștia trebuie să depună 
toate eforturile pentru a-si res
pecta angajamentele asumate.

TURNEUL DE HANDBAL

DE LA TBILISI
MOSCOVA 7 (Agerpres) — 

Meciurile din penultima etapă 
a turneului de handbal de la 
Tbilisi s-au soldat cu următoa
rele rezultate: Polonia — U.R.S.S. 
tineret 24—20 (11—10) ; Iugoslavia 
— România 29—24 (14—13) ;
U.R.S.S. — R.S.S. Gruzină 25—14 
(13—8).

trofeul Masters, în fața tu
turor !“ Este intr-adevăr un re
cord, aceaslă a 4-a victorie in 
„Turneul campionilor**.  Un re
cord care va fi greu de între
cut — notează comentatorii a- 
gențiilor internaționale de 
presă. Performanță excepțio
nală, la îndemîna doar a unui 
campion de talia lui Ilie 
Năstase — comentează a- 
ceiași.

Fără îndoială, ne aflăm în 
fața unui succes strălucit al 
excelentului nostru tenisman, 
care impune din nou sportul 
românesc în arena celor mai 
mari competiții internaționale.

• PE SCURT 9
ATLETISM • Campionatul de 

cros al S.U.A., desfășurat la 
Anapolis (Maryland), a fost cîș- 
tigat de Greg Fredericks — 10 000 
m în 28:58,0.

HANDBAL • La Zurich, in op
timile de finală ale C.C.E. (m) : 
Grasshoppers — Kremikovzi (So
fia) 13—10 (6—5). în tur 21—26.
Handbaliștii bulgari s-au calificat 
pentru sferturile de finală.

RUGBY • La Edinburg, meciul 
dintre selecționatele Scoției și Aus
traliei s-a încheiat cu scorul de 
10—3 (10—0) în favoarea sportivi
lor scoțieni.

SCHI • „Criteriul primei ză
pezi", prima probă a Cupei Mon
diale, a continuat la Val d’lsere 
cu proba masculină de slalom u- 
riaș, care a fost cîștigată de ita
lianul Gustavo Thoeni. urmat de 
suedezul ingemar Stenmark șj ita
lianul Piero Gros.

ȘAH • în turneul de la Leip
zig, după 12 runde, conduce so
vieticul Teșkovski cu 9‘/2 P, ur
mat de Uhlmann (R.D.G.) — 8 p 
(1) • După 5 runde, în campio
natul masculin al U.R.S.S. conduce 
Lev Polugaevski cu 3‘/2 P- urmat 
de Gulko — 3 p (1). Vaganian 
— 3 p.

TENIS • într-un meci de dublu 
mixt, desfășurat la Las Vegas, cu
plul Jimmy Connors — Chris Evert 
a învins cu 4—6. 6—3, 6—4, 7—5 
perechea Marty Riessen — Billie 
Jean King.
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