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KIEV, 8 (prin telefon). Pri
ma zi de pauză, intercalată în
tre meciurile turneului final al 
celei de a Vl-a ediții a Cam
pionatului mondial de handbal 
feminin, se dovedește a fi bi
nevenită după epuizantele în- 
tîlniri din etapa inaugurală, 
consumată duminică. Toate cele 
trei partide disputate au fost 
caracterizate de un echilibru 
rar întîlnit la C. M., dovadă 
fiind chiar rezultatele înregis
trate : două victorii la limită și 
un „egal“. Ceea ce în aparență 
se dovedește surpriză, în reali
tate constituie un rezultat fi
resc, absolut toate cele șase e- 
chipe calificate în faza decisivă 
a competiției fiind de forțe sen
sibil egale. Surclasată în grupa 
preliminară, cu 20—6, de echi
pa României, reprezentativa 
Cehoslovaciei a fost revelația 
întrecerilor de duminică, reu
șind un 13—13 cu campioana 
mondială Iugoslavia !

Revenind la primele partide 
ale turneului final, care vor 
desemha atît campioana mon
dială, cît și cele patru echipe 
calificate pentru J. O. de la 
Montreal, ne vom opri la jocul 
dintre ■ reprezentativele Româ
niei și U.R.S.S. (16—17).

De la bun început vom sub
linia faptul că tactica defensi-

„Cupa tineretului"

iN TOATE JUDEȚELE, ÎNTRECERI

MAGDA MIKLOS

vă adoptată de antrenorii echi
pei noastre in prima parte a 
întîlnirii s-a dovedit a fi ne
inspirată. Sistemul 5 + 1, cu

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 4)

MÎINE, ULTIMELE 810 MINUTE 

ALE TURULUI DIVIZIONAR DE FOTBAL
Așteptăm o încheiere de sezon cu jocuri de bună factură, sportivitate și arbitraje corespunzătoare

Din nou o etapă, penultima 
a turului, aparent liniștită — 
în care gazdele au cîștigat 16 
din cele 18 puncte —, calculul 
hîrtiei nefiind infirmat decît la 
Satu Mare, unde gazdele au 
avut de suportat poate cea mai 
grea înfrîngere din întreaga lor 
prezență în Divizia A. în pofi
da, însă, a unor rezultate în 
general scontate, clasamentul 
n-a mai păstrat din configura
ția sa anterioară decît ordinea 
primelor trei echipe : Steaua, 
Dinamo și Politehnica Iași. în 
rest, de la locul 4 în jos, toate 
celelalte 15 formații și-au pă
răsit vechile poziții, unele ur- 
cînd mai mult sau mai puțin 
spectaculos, așa cum a fost ca
zul echipelor F. C. Bihor, F. C. 
Argeș, F. C. Constanța, Uni
versitatea Craiova, Sportul stu
dențesc, C.F.R., A.S.A. și Rapid, 
altele coborînd cu consecințe 
mai puțin importante, deocam-

Mihoi IONESCU

(Continuare în pag 2-3)

Derutat de traiectoria balonului, trimis in bară direct din corner, 
de către Naghi, portarul Duha va rata intercepția și Sătmăreanu 
va înscrie al doilea gol pentru F. C. Bihor in meciul cu „U“ Cluj- 

Napoca

Foto : A. SOMOGYI — Oradea

LA SPORTURILE DE IARNĂ
în întreaga țară continuă în

trecerile celei de a IlI-a ediții, 
de iarnă, a „Cupei tineretului". 
De pretutindeni, ne sosesc vești 
referitoare la concursurile or
ganizate în cadrul etapei dc 
masă a competiției.

LA START, MII DE TINERI 
VRINCENI

în județul Vrancea au fost 
organizate numeroase întreceri 
care au atras la start mii de 
tineri și tinere din întreprinderi 
și instituții, școli, mediul rural. 
Bune rezultate din punct de 
vedere al organizării și al par
ticipării s-au obținut în orașele 
Mărășești, Panciu, Adjud, Odo- 
bești, cît și în comunele Ure- 
chești. Vidra, Țifești, Păunești, 
Pufești unde au fost inițiate 
întreceri la șah, tenis de masă

La telefon CU ILIE NĂSTASE 
ÎN SEARA MARII VICTORII
9 „Arma secretă** a succesului: atacul • Revanșă 
In fața lui Vilas • „ll stimez pe Arthur Ashe...'*
• 4 Masters —record greu de egalat • A fost ultimul

Mare Premiu?
A trebuit să așteptăm mai 

mult ca de obicei legătura 
telefonică, duminică seara, 
cu Stockholmul. Nerăbdării 
noastre ii era opusă de fie
care dată cind încercam să 
obținem firul, o explicație 
categorică : la Kungliga- 
hallen, apoi la „Grand Ho
tel", Ilie Năstase era pur și 
simplu sechestrat de cores
pondenții agențiilor de presă, 
de fotoreporteri, operatori de 
filme și televiziune. N-a 
putut veni la telefon decît 
la oră tirzie. Și atunci, mai 
pe îndelete, am deșirat firul 
întrebărilor pregătite de 
mult.

Dar mai Intîi, firește, au 
fost felicitările. Pornite din 
inimă, cu bucuria unei spe
ranțe dragi, împlinite.

— Ilie Năstase, iți trans
mitem, din partea tuturor 
iubitorilor de sport din pa

și trîntă. Și în municipiul Foc
șani s-au desfășurat concursuri 
de șah, tenis de masă, lupte. 
De asemenea, pe aleea princi
pală a parcului „Nicolae Băl- 
cescu" s-a organizat un con
curs de săniuțe pentru elevii și 
elevele din municipiu și co
munele subordonate. Cele mai 
bune rezultate la aceste între
ceri le-au obținut formațiile 
școlilor generale nr. 2 (băieți) 
și nr. 10 (fete), ambele din Foc
șani. (Al. SlRBU-coresp.). ,

IN JUDEȚUL SUCEAVA, 
ÎNTRECERI DIVERSE

în județul Suceava au conti
nuat întrecerile din cadrul 
„Cupei tineretului", organizin- 

(Continuare în pag. 2—3)

trie, multe felicitări pentru 
frumoasa ta victorie. îți do
rim și în continuare, suc
cese cit mai multe.

— Vă mulțumesc. Îmi 
pare bine că, la acest sfirșit 
de an, am putut înscrie in 
palmaresul meu și acela al 
tenisului românesc acest re
zultat atît de mult dorit. 
Sint intr-adevăr fericit !

— Și-acum spune-ne des
chis, credeai posibilă o vic-

Rodu VOIA

(Continuare in pag. 4)

NOI ECOURI DUPĂ 
„TURNEUL CAMPIONILOR"

Agențiile internaționale de presă continuă să comenteze 
finala „Turneului campionilor- la tenis, disputată dumi
nică la Stockholm și cîștigată de campionul român Ilie 
Năstase.

Astfel, intr-un comentariu al agenției „FRANCE PRESSE" 
se notează printre altele : „Deși debutul i-a fost nefavo
rabil, Năstase s-a impus ca învingător incontestabil al 
acestei inlreceri pe care o ciștigă pentru a patra oară in 
decurs de cinci ani. In fața unui Năstase in cea mai 
bună formă, Borg, învingătorul lui Ashe, nu a putut emite

(Continuare in pag. 4)

Festivitate de premiere la Kungliga-hal- 
len din Stockholm : trofeul care răsplă
tește pe „campionul campionilor"4 tenisu

lui este decernat lui Ilie Năstase 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

SELECȚIONABILII PENTRU JOCURILE CU SCOȚIA
0 loniță, Romilă ți Florescu, nume noi in lotul reprezentativ • Reintroduce
rea jucătorilor Cheran, Zamfir, Criță n ți Kun # Antrenorul Cornel Drăguțin 

va conduce pregătirile

în ziua de 8 decembrie a.c. 
a avut loc o consfătuire de lu
cru organizată de conducerea 
C.N.E.F.S.. și a F.R. Fotbal cu 
antrenorii principali ai echipe
lor de Divizia A, antrenori ai 
unor echipe divizionare B frun
tașe. conducători ai unor secții 
de fotbal, alți specialiști.

S-au discutat probleme le
gate de pregătirea echipelor 
noastre reprezentative pentru 
apropiatele întîlniri cu cele ale 
Scoției, din cadrul prelimina
riilor campionatului european, 
de la 16 și 17 decembrie a.c.. 
de la Glasgow.

Au fost prezentate conclu-

•
ziile ultimelor evoluții ale echi
pei naționale și în special ale 
slabei comportări din întîlni- 
rea cu echipa olimpică a Fran
ței, de la Blois.

A urmat o largă consultare 
a tehnicienilor prezenți, în le
gătură cu desemnarea colecti
vului de antrenori ai echipei 
naționale in vederea meciului 
cu Scoția, alcătuirea lotului 
pentru acest meci, programul 
de pregătire imediată. In cuvin- 
tul lor, numeroși antrenori, 
conducători de cluburi si de 
secții de fotbal au făcut ob
servații critice și sugestii im
portante.

Din dezbateri a rezultat ne
cesitatea intensificării pregăti
rilor, a eliminării tuturor defi
ciențelor constatate, a întăririi 
ordinei și disciplinei.

în urma acestor consultări, 
Biroul F.R. Fotbal a numit la 
conducerea tehnică a echipei 
naționale pentru întilnirea cu 
Scoția, pe antrenorii Cornel 
Drăgușin, D. Nicolae-Nicușor 
și Emerich Jenei.

Conducerea tehnică a echipei 
naționale a propus, și Biroul 
federal a aprobat, următoarele 
loturi de jucători pentru me
ciurile cu Scoția, echipele A și 
de tineret :

ECHIPA A : Răducanu, Io- 
niță, Cheran, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Sameș, Anghelini, 
Hajnal, Romilă, Dinu, Boldni, 
Dudu Georgescu, Iordănescu, 
Lucescu, Crișan, Florescu, Kun, 
Zamfir.

ECHIPA DE TINERET : Mo
rarii, Ștefan, Porațchi, Ciocan, 
FI. Marin, Mateescu, Agiu, Pu- 
rima, Bălăci, Ion Ion, Dobrău, 
V. Mureșan, Troi, Atodiresei, 
Radu II, M. Răducanu, Manea,

Loturile se vor reuni la 
București în ziua de joi, 11 de
cembrie a.c.

La București și Ploiești

„TURNEUL
CELOR 6 NAȚIUNI * 

LA HOCHEI PE GHEATĂ
Una din marile întreceri in

ternaționale ale juniorilor la 
hochei pe gheață este „Tur
neul celor 6 națiuni", care are 
loc anual într-una din țările 
participante. Ediția din 1975 
se va disputa în România, pe 
patinoarele din București și 
(dacă timpul va permite) Plo
iești. La această tradițională 
întrecere iau parte selecționa
tele Austriei, Bulgariei, Italiei, 
Elveției, Ungariei și, firește, 
României. Jocurile vor avea 
loc în zilele de 27, 28, 30, 31 
decembrie 1975 și 2 ianuarie 
1976.



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
ambele0 Luptă strinsă in finale

apropie, dar siiua- 
să rămină incertă

Finișul se 
ția continuă 
în turneele finale ale campiona
telor naționale de șah, caracte
rizate în acest an printr-o lup
tă extrem de echilibrată.

ALEXANDRIA. în runda a 
10-a, Margareta Mureșan a ob
ținut un punct important, în- 
treeînd-o, la capătul unei par
tide frumoase, pe Elisabeta Po- 
lihroniadc. O foarte bună situa
ție de turneu continuă să aibă 
Suzana Makai. învingătoare a- 
supra Ligiei Jieman. Alte re
zultate : Elena Răducanu — Ju
dith Kanton 1—0, Ioana Mi
roslav — Viorica Ilie 1—0, E- 
milia Chis — Margareta Teodo- 
rescu și Maria Pogorevici —

remize. Partida E-
Eugenia

O NOUA RUNDA IN SERIA
SECUNDA A DIVIZIEI A,

LA HOCHEI
Pe patinoarul artificial din Po

iana Brașov a început ieri tu
rul trei în cadrul grupei secun
de a campionatului Diviziei A 
de hochei. După desfășurarea, a 
două manșe (prima la Miercu
rea Ciuc, a doua la București) 
Si o perioadă de pregătire, este 
de așteptat ca, de data aceas
ta, toate cele 6 echipe să sc 
prezinte la potențialul lor ma
xim, oferind o întrecere fru
moasă și cit mai echilibrată 
Desigur, în centrul atenției se 
situează mai departe „cursa" 
dintre Sportul studențesc A.S.E. 
ți Unirea Sf. Gheorghc. forma
ții care — deocamdată, cel pu
țin — se detașează în acest e- 
falon. Dar, Tîrnava Odorhei, 
Agronomia Cluj-Napoca și Li
ceul nr. 1 din Miercurea Ciuc 
au arătat că pot oferi o bună 
replică. în sfîrșit, echipa brașo- 
veană Tractorul are de această 
dată posibilitatea să se distingă 
In fața propriilor suporteri.

Lia Bogdan 
Ieonora Gogâlea 
Ghindă s-a întrerupt. Gertrude 
Baumstark a fost liberă.

în clasament conduce RĂDU- 
CANU cu 6'/z puncte din 10 
partide (3V2 puncte pierdute). 
Urmează : Makai (1) 6—2, Mu
reșan, Polihroniadc și Baums
tark 6—3, Teodorescu (1) 5V2 — 
3'/z, Pogorevici 5’/i — 3‘/z, Go
gâlea (1) 4V2 — 3'/z etc. După 
cum se vede, diferențele sini 
minime în fruntea clasamentu
lui, 8. jucătoare fiind angajate 
în lupta pentru titlu I Ieri a 
fost zi de odihnă.

SINAIA. Partidele principale 
ale rundei a 11-a, în care s-au 
intîlnit jucătorii din partea su
perioară a clasamentului, s-au 
încheiat remiză : Botez — Cio- 
câltea, Ghițescu — Pavlov, Urzi
că — Mititelu, Voiculescu — 
Reicher ; Radovici a cîștigat la 
Kertesz, Butnaru la Ghindă 
(!) și Ilijin la Cheșcă. Partide
le Vaisman — 
Partoș — Stoica

Continuă să 
CĂLTEA cu 7'/z ( 
tide, urmat de 1 
din 10, Pavlov cu 
țescu cu 6'/z din 10 etc.

Ungureanu și 
s-au întrerupt.
conducă CIO- 

(1) din 10 par- 
Radovici cu 7 

t 7 din 11, Ghi-

ANA PETRESCU (Gloria București) 
SI PETRE PURGE
» .

(Voința București)
CUPA F.R.P.“

u

CÎSTIGAT DE ECH•»

încheiat întrecerile edi- 
Il-a a competiției indi- 

,Cupa Fe- 
t“, la

S-au 
ției a 
viduale dotată cu 
derației române de popice* 
care au participat jucători frun
tași, component! ai loturilor na
ționale de seniori și senioare 
și ai unor -echipe divizionare. 
Ultima etapă, cea de a V-a, 
a avut loc concomitent cu în
trecerile turneului internațional 
„Cupa Carpați" și la ea s-au 
întrecut 24 de sportivi (12 fete 
și 12 băieți), cîți au mai rămas 
din cei 40, care au luat startul 
în prima etapă

La femei. Ana 
era cîștigătoare 
etapa a IV-a, a 
cu un avantaj 
la băieți, I. Tismănar, liderul 
competiției timp de patru etape, 
a fost întrecut de valorosul ju
cător Petre Purge, care a cîști- 
gat cu brio și întrecerile „Cu
pei Carpați", la individual 
la perechi mixte.

Iată primii șase clasați 
„Cupei F.R.P." : FEMEI ;

a competiției. 
Petrescu, care 
virtuală după 
ocupat locul I 
consistent, iar

Și

ai
1.

REZULTAȚI SCONTATE IN ÎNTRECERILE
DE TENIS DE MASA

Iată clasamentul de la care
se pornește.

1. SP. ST. A.S.E. 10 8 1 1 71—36 17
2. Unirea 10 7 1 2 67—40 15
3. Tîrnava 10 5 2 3 62—54 12
4. Agronomia 10 4 2 4 56—62 10
S. Liceul nr. 1 10 2 1 7 44—53 5
6. Tractorul 10 0 1 9 27—82 1

Rezultatele
★ 
de ieri : Agron 0-

mia — Tirnava 4—4 (0—1, 3—1, 
1—2) ; Liceul nr. 1 M. Ciuc — 
Unirea Sf.
1—1, 2-1).

La ora 
desfășoară 
r- Sportul

Gheorghe 3—3 (0—1,

cînd transmitem se 
întîlnirea Tractorul 
studențesc A.S.E.

Campionatele naționale de 
tenis de masă au programat la 
sfîrșitul săptămînii trecute noi 
întreceri. Iată rezultatele înre
gistrate : Progresul București — 
C.S.M. Cluj-Napoca (m) 10—7 
(Moraru 2, Ovanez 3, Cauri 2, 
Luchian 2, Moraru — Ovanez, 
respectiv, Doboși 4, Giurgiucă 
3) ; Progresul Buc. — C.S.M. 
Cluj-Napoca (f) 7—2 (Moldo
van 2, Baciu 2, Filimon 3, res
pectiv, Sinteoan 2) ; Voința 
Buc. — C.S.M. Cluj-Napoca (f)
1— 8 (Căpriță, respectiv, Milea 3, 
Ghe 3, Sinteoan 2) ; Voința 
Buc — C.S.M. Cluj-Napoca (m)
2— 15 (Bodea 2, respectiv, Giur
giucă 4, Doboși 4, Crișan 3, 
Bbhm 3, Doboși — Crișan) ; 
Politehnica Buc. — Locomotiva 
Buc. (m) 13—4 (Ghiță 4, Buga 
3. Busuioc 3, 
Ghiță — Colțescu, 
Păuna 3, Georgescu), 
cele două clasamente 1

FEMININ
1. C.S. ARAD n 13 13
2. Progresul Buc. 12 10

3. C.S. Arad I
4. Spartac Buc.
5. CSM Cluj-Nap. 
S Gloria Buzău
7. Voința Buc.
S. Met. Cugir

13
13
13
13
14
13

4
5
7

10
12
12

22
21
19
16
16
11

»»

Andronache 2, 
respectiv 

. Iată 
la zi :

Și

O 96—21
2 70—38

26
22

cupa f r box ELIMINAREA ECHIPEI RAPID, 
0 SURPRIZĂ

Turneul final al „Cupei F. R. 
Box“ se anunță plin de sur
prize. Cind afirmăm aceasta a- 
vem în vedere cele petrecute 
sîmbătă seara în sala Grivița 
Roșie, unde formația clubului 
Rapid București nu a reușit 
decît un scor de egalitate în 
întilnirea revanșă eu Metalul 
Bocșa : 21—21 (in tur : 23—20 
pentru metalurgiști în absența 
cîtorva titulari rapidiști) și ast
fel s-a văzut eliminată din 
competiție, deși în componența 
sa s-au găsit boxeri cu fru
moase cărți de vizită : M. La- 
xăr, C. Hoduț, V. Zilberman, 
St. Florea, M. Culineac. Echi
pa din Bocșa a venit în Ca
pitală cu intenția vădită de a 
realiza un scor cit mai strîns 
6i spre lauda ei a reușit 
un rezultat de egalitate, care 
îi dă dreptul să se înscrie 
printre candidatele la cucerirea 
trofeului, alături de 
B. C. Galați, și C.S.M. 
în acest mod, ambele 
«entanle ale județului

‘ vor evolua în 
acest fapt este

DE PROPORȚII!
A fost, evident, o eroare pe 
care un sportiv cu experiență, 
cum este Florea, ar fi trebuit 
să o evite !

Iată rezultatele înregistrate 
(primii sint sportivii de Ia Ra
pid) : R. Nedelcu p. ab. 1 A. Ur- 
sulescu, V. Bobe m.n. cu C. An- 
ghel, Șt. Hirșu p.p. Al Dobăeș, 
M. Lazăr b.p. E. Chișcă, I. Va- 
silc p.p. C. Nap, C. Hoduț b. ab. 
3 V. Sîrbu, V. Zilberman b. ab. 2 
I. Fuicu, C. Nicolae p. ab 2 I. 
Mocanu, Șt. Florea p. dese. 3 

C. Florea b. ab. 1 
Culineac b. dese. 1

E. Tamaș. 
I. Butiri, M.
L. Sima.

Farul, 
Reșița, 
repre- 
Caraș- 

turncul 
de re-

Paul IOVAN
★

Astă-seară, începînd de la ora 
18, in sala Giulești din Capitală se 
dispută reuniunea de box „Memo
rialul Nicolac Puiu“ la care par
ticipă pugiliști fruntași bucu- 
reștenl.

9
8
6
3
2
1

MASCULIN
1. PROGR. Buc. 17
2. Univ. Craiova 15
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

CSM Cj-Nap. 
Gloria Bz. 
Com. Tg. M. 
Voința Buc. 
Poli. Buc. 
Constr. H. 
C.S.M. Iași 
Loc. Buc.

17 
16
17
17
17
16
18
18

17
14
12
11

8
7
6
5
4
O

O
1
5
5
9

10 
11 
11 
14
18

34
23
29
26
25
24
23
20
20
17

K

Ana Petrescu (Gloria București) 
35 p (2 247 p d), 2. Stela Andrei 
(Laromet București) 22 p (2 198), 
3. Vasilica Pințea (Rapid Bucu
rești) 18 p (2163), 4. Maria
Stanca (C.S.M. Reșița) 16 p 
(2 150), 5. Florica Neguțoiu (Glo
ria București) 16 p (2 131), 6. 
Elena Trandafir (Laromet Bucu
rești) 15 p (2 158) ; BĂRBAȚI : 
1. P. Purge (Voința București) 
29 p (4 621 p d), 2. I. Tismănar 
(Constructorul Galați) 26 p 
(4 558), 3. Al. Cătineanu (Gloria 
București) 21 p (4 538), 4. Gh. 
Silvestru (Petrolul Te.leajen 
Ploiești) 21 p (3 750), 5. I. Bice 
(Constructorul Galați) 18 p 
(4 520), 6. Gh. Dumitrescu (Glo
ria București) 16 p (4 501).

Ultimul act din 1975 al acti
vității automobilistice din țara 
noastră, „Raliul României", a 
fost o întrecere deosebit de 
dură care a solicitat din plin 
îndemînarea și pregătirea par- 
ticipanților. O primă dovadă în 
sprijinul acestei afirmații este 
aceea că din cele 29 de echipa
je care au luat startul din Pia
ța Scînteii, au ajuns la Baia 
Mare doar 20, restul abando- 
nînd. Gradul mare de dificul
tate a întrecerii s-a datorat nu 
numai faptului că s-a alergat 
pe timpul nopții, ci și condițiilor 
meteorologice vitrege. în zona

In turneul individual al Diviziei de lupte greco-romane

DELTA TULCEA-PATRU LOCURI I
BACĂU 7 (prin telefon). Sala 

sporturilor din 
găzduit turneul 
seriei a IlI-a

localitate 
individual 

a Diviziei de 
lupte greco-romane, la care au 
participat componenții forma
țiilor Carpați Sinaia, Unirea 
Focșani, Dunărea Galați, A.S.A. 
Bacău, S. C. Bacău, IPROFIL 
Rădăuți, C. S. Botoșani, Farul 
Constanța și Delta Tulcea. Da
torită echilibrului de forțe 
existent între concurenți, me
ciurile disputate timp de trei 
zile au fost interesante și spec
taculoase. Cele mai omogene 
echipe au fost Farul Constanța 
și Dunărea Galați, care, deși 
n-au obținut locul I decît la 
cite o categorie de greutate, au 
acumulat cel mai mare nu
măr de puncte : 58. Dar, iată 
clasamentul pe echipe alcătuit 
în urma acestui concurs : 1. Fa
rul 58 p, 2. Dunărea 58 p,

în Divizia A la baschet masculin,

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA,

a 
al

Tulcea 57 p,
Rădăuți 55 p,

PERFORMERA PRIMELOR 8 ETAPE
Neîndoielnic, performera pri

melor 8 etape ale campionatu
lui republican de baschet mas
culin este echipa Universitatea 
Timișoara. Afirmăm aceasta 
deoarece formația timișoreană 
ocupă locul 3 în clasament, deși 
a evoluat cu un lot din care 
au lipsit cinci dintre cei mai 
buni jucători (Czmor, Cîmpeanu, 
Minius, Roxin și Weber) ai e- 
chipei cu care cucerise poziția 
a treia în ediția precedentă a 
competiției. Capacitatea și se
riozitatea antrenorului N. lo- 
nescu s-au făcut, însă, din plin 
simțite și în această perioadă 
dificilă pentru lotul bănățeni
lor, din rîndul cărora se evi
dențiază cu regularitate Mă- 
năilă, Viciu, Gal, Munteanu, 
Simon și Vulc.

Alături de Universitatea Ti
mișoara, șanse apreciabile pen
tru calificarea în grupa valo
rică 1—6 mai au Universitatea 
Cluj-Napoca (fuzionarea cu Po
litehnica s-a dovedit fructuoasă), 
I.C.E.D., Farul și Rapid, în vre
me ce I.E.F.S. (locul 4 în cam
pionatul trecut) este amenin-

țață (ca urmare a unei com
portări inegale datorate în cea 
mai mare măsură insuficientei 
discipline de joc) să „cadă" în 
grupa 7—12. Cit privește pe 
Steaua și Dinamo, ele iși con
tinuă cursa pentru titlu care 
va fi decis de viitoarele lor 
confruntări.

Iată clasamentul :

'2

1. STEAUA 16 15 1 1389— 978 31
2. Dinamo 16 15 1 1520—1028 31
3. Univ. Tim 16 11 5 1124—1071 27
4. „U" Cj.-Nap . 16 10 6 1158—1088 26
5. I.C.E.D. 16 10 6 1209—1222 26
6. Farul I6 8 8 1271—1325 24
7. Rapid 16 8 8 1045—1110 24
8. I.E.F.S. 16 6 10 1155—1304 22
9. Poli, lași 16 6 10 1214—1306 22

10. C.S.U. Bv. 16 5 11 1170—1304 21
11. Poli. Buc. 16 2 14 1120—1313 18
12. A.S.A. Buc. 16 0 16 969—1295 16

E

3. Delta 
IPROFIL 
A.S.A. Bacău 50 p, 6. Carpați 
Sinaia 47 p, 7. Unirea Foc
șani 43 p, 8. S. C. Bacău 42 p, 
9. C. S. Botoșani 40 p.

O comportare frumoasă au 
avut și luptătorii din Tulcea, 
patru dintre ei reușind să se 
claseze pe primele locuri la 
categoriile lor. Cei zece cîști- 
gători ai turneului de la Ba
cău sint următorii : 48 kg :
Ghiță Albert (Unirea Focșani), 
52 kg : Auraș Tănase (Carpați 
Sinaia), 57 kg : Florea Răduț 
(IPROFIL ------ /: “ _
Nicu Iliuță (Delta Tulcea), 68 
kg : Dumitru Popa (Delta Tul
cea), Ștefan Coleașcă (IPROFIL 
Rădăuți), 82 kg : Ion Draica 
(Farul Constanța), 90 kg : Lau- 
rențiu Paraschiv (Dunărea Ga
lați), 100 kg : Dumitru Manea 
(Delta Tulcea), +100 kg : Au
rel Bucov (Delta Tulcea).

Rădăuți), 62 kg :

Ilic IANCU, coresp. jud.

HANDBAL 30 decem-
BRIE , competiție 

organizata de Constructorul Baia Ma
re, aflata la prima ediție, a aliniat 
la start cinci formații feminine de Di
vizia A — „U” Timișoara, Rapid Bucu
rești, Constructorul Baia Mare, Con
structorul Timișoara, Textila Buhuși — 
și combinata Constructorul-$c. sp. 
Hunedoara. Partidele s-au desfășurat 
timp de patru zile în frumoasa sala 
a sporturilor din Baia Mare, spectato
rii avînd posibilitatea sâ urmâreascâ 
un handbal de buna calitate. Trofeul 
pus în joc a fost cîștigat de campioa
na țârii, „U" Timișoara (antrenor C. 
Lache), care a întrecut în partida de
cisiva pe Rapid București (antrenor 
Fr. Spier) cu 15—14 (9—12 I). Cla
samentul final : 1. „U* Timișoa
ra 9 p ; 2. Rapid 7 p ; 3. Constructo
rul Baia Mare 4 p ; 4. Textila Bu
huși 4 p ; 5. Constructorul Timișoara 
4 p ; 6. Combinata Hunedoara 4 p. 
(V. SÂSÂRANU — coresp.).
T|p LA PLOIEȘTI s-a disputat con- 
ilK cursul cu caracter republican 

la arme cu aer comprimat „Cupa Pe-

„CUPA TINERETULUI"
(Urmare din pag. 1)

Severin 
final și 
finut.

Iată ce __
bată seara la 
Metalul Bocșa, 
goria mijlocie, 
17—15 pentru 
toarele întîlniri 
vină gazdelor, care doar cîști- 
gînd în serie ar fi obținut sco
rul necesar calificării. Totul a- 
răta că așa va fi, dar mij
lociul Ștefan Florea (Rapid), 
după ce a dominat clar două 
reprize în fața tînărului Eu
gen Tamaș. care a și fost nu
mărat de două ori în primele 
6 minute, a căutat și în ulti
mul rund să obțină victoria 
înainte de limită. Cînd adver
sarul său se afla în vădită di
ficultate și nu mai prezenta 
nici un pericol, rapidistul a ex
pediat o lovitură sub 
Și, pe bună dreptate, a fost 
descalificat, spulberînd 
speranțele colegilor de ___ r_
de a evolua in turneul final.

ȘTEFANESCU SAU TĂNASE?
s-a întîmplat sîm- 

gala Rapid — 
Pînă la cate- 
scorul era de 

oaspeți. Urmă- 
trebuiau să re-

centură

astfel 
echipă

Teoretic, ce! de al 15-lea an 
desfășurat la Ploiești urma să se în
cheie alaltăieri. în dorința de a re
cupera reuniunea amînotâ din cauza 
vremii nefavorabile, conducerea hipo
dromului a hotărît ca punctul final să 
fie înscris duminica viitoare. Cum la 
sfîrșit de stagiune valoarea perfor
manțelor nu mai poate contura sem
nificații notabile, spectatorii au fost 
captivați de duelul Ștefănescu — Tă- 
nose pentru cucerirea titlului de cam
pion. E o luptă intr-adevăr pasionan
tă și desigur că ambii corifei ai dri
ver! lor noștri — indiferent de rezul
tatul final — merită felicitări pentru 
ambiția cu care iși susțin șansele cai
lor lor in fiecare cursă. Profitînd de 
forma excelentă a celor doi frați din 
Japoneza : Jale? și Joben, Mircea Ște
fănescu a inversat situația din clasa
mente în favoarea lui. Bineînțeles că 
duminică urmează să fie stabilită 
configurația definitivă a clasamentelor, 
ceea ce imprimă o notă de deosebită 
atracțîozitcte acestei reuniuni finale. 
Remarcabile sint totuși ți evoluțiile

lui Avram șl Toduță din ultimele reu
niuni, deși un atare subiect ar tom- 

.porta și alte comentarii. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I — Jaleș (M. Ște
fănescu) 38,5, Bănutu, simplu 2, or
dinea 52 ; cursa II — Santiago (D. 
Toduță) 34,5, Odol, simplu 4, event 
25, ordinea 40 ; cursa III — Hederîc 
(D. Toduță) 37,3, Fiorin, Emil, simplu 
4, event 32, ordinea 58, ordinea tri
plă ; 196 ; cursa IV — Tufar (G. A- 
vram) 32,4, Hemiona, simplu 4, event 
25, ordinea 35.; cursa V — Artizan 
(Tr. Marinescu), 31,1, Odiseu, Sonor, 
simplu 6, event 21, ordinea 18, ordi
nea triplă 436 ; cursa VI — Joben (M. 
Ștefănescu), 31,7, Crina, simplu 10, 
event 24, ordinea 111, triplu cîștigător 
142 ; cursa VII — Hidrant (I. Crăciun) 
33,1, Trufia, Diafana, simplu 3, event 
10, ordinea 45, ordinea triplă 1 288 ; 
cursa VIII ■— Hazaica (G. Avram) 33,8, 
Balerin, simplu 3, event 16, ordinea 
66, triplu ciștigâtor 83 ; cursa IX — 
Kaliu (Gh. Popescu) 38,6, Migdal, 
simplu 3, event 63, ordinea 20. Pa
riul austriac ridicat ta suma de lei 
45 649 a f°st cîștigat de șase combi
nații la șase cai a lei 3 804 fiecare. 
Report 22 825. Retrageri : Fruct.

Niddy DUMITRESCU

du-se la Rădăuți, Gura Humo
rului, Suceava, Șiret, Cîmpu- 
lung Moldovenesc, Solea și în 
celelalte localități concursuri de 
șah și tenis de masă. în comu
na Dorna Cândrenilor a avut 
loc o reușită duminică cultural- 
sportivă, cu prilejul căreia s-a 
desfășurat și o întrecere de 
schi și sanie între sportivii co
munei și cei din Vatra Dornci. 
în săptămîna trecută, în jude
țul Suceava au luat parte Ia 
concursurile din „Cupa tinere
tului", prilej cu care s-au tre
cut și norme din 
„Sport și sănătate”, 
de tineri și tinere. 
DRICI-coresp.).
CONCURS DE SĂNIUȚE 

LA URZICENI
Zăpada abundentă a permis 

organizarea la Urziceni a unui 
concurs de săniuțe. Ia care au 
participat circa 300 de elevi și 
eleve de la școlile generale nr. 
1, 2, 3 din localitate. Cîștigători 
au fost : Nicolae Popa, Gabri
ela Iancu, Nicolae Enache și 
Florica Smarcea (M. TABAR- 
CEA-coresp).

INTERES DEOSEBIT 
IN MUNICIPIUL ROMAN

După calculele făcute la sfîr- 
situl săptămînii trecu. 1 in mu-

complexul
peste 2 000 

(M. AN-

nieipiul Roman au luat startul 
piriă acum în etapa de masă a 
„Cupei tineretului" peste 5 000 
de tineri din întreprinderi și 
școli. Dintre aceștia, circa 1000 
elevi au participat pe dealurile 
Mărului și Gădinți, din apro
pierea orașului, la concursuri 
de schi și săniuș. (G. GROA- 
PĂ-coresp.).
ÎN PARCUL „SUB ARINI" 

DIN SIBIU...
...s-a disputat •— regulamen

tul competiției o permite — 
„Crosul 30 Decembrie”, în orga
nizarea, foarte bună, a A.S.A. 
Sibiu. într-un autentic decor 
de iarnă, cea de a treia ediție 
a „Crosului 30 Decembrie" — la 
care au luat parte ca invitați 
și atleți de la C.A.U. Timișoara 
— s-a bucurat de succes. Re- 
mareînd participarea numeroa
să a elevilor de ia Liceul „Oc
tavian Goga”, iată cîștigătorii : 
Daniela Dragomir și Dorin 
Duca (Șc. gen. 7), Viorica Pă- 
curariu (Lie. „Gh. Lazăr"), Ion 
Moisei (Șc. sp. „Șoimii"), Adria
na Popa (Șc. sp. „Șoimii”), Sil
viu Rîmnemteanu (C.A.U. Ti
mișoara), Mariana Paulescu 
(C.A.U. Timișoara), Aurel Ni- 
culcscu (C.Â.U. Timișoara). 
„Cupa 30 Decembrie" a revenit 
reprezentanților Școlii sportive 
„Șoimii" Sibiu. (I. IONESCU, 
coresp. județean).
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IMIINE, ULTIMELE 810 MINUTE
I

dată (Sport club Bacău, F.C.M. 
Reșița, Politehnica Timișoara), 
sau sub povara unor neîmpli- 
niri care le întunecă de griji 
viitorul (F. C. Olimpia, Jiul. 
U.T.A., Universitatea Cluj-Na- 
poca).

Meciurile etapei a XVI-a 
n-au adus, așa după cum a- 
nuntau primele lor 45 de mi
nute, schimbarea liderului, dar 
nici desprinderea fruntașelor 
clasamentului. Steaua si Dina
mo, de restul plutonului divi
zionar. Acest lucru se dato- 
rește, pe de o parte, evoluției 
marcată de oboseală fizică și 
nervoasă în finalul acestui se
zon a celor două echipe antre
nate de Em. Jenei și, respec
tiv, D. Nicolae-Nicușor. Pe de 
altă parte, replica Politehnicii 
Iași — revelația acestui tur de 
campionat — și a lui F. C. Argeș 
s-au situat la un nivel cores
punzător aspirațiilor acestor 
două formații. Nu-i mai puțin 
adevărat, însă, că rezultatele 
partidelor de la Iași și Pitești 
au fost influențate și de unele 
decizii eronate de arbitraj, care

ridică din nou problema atît 
de mult discutată a rolului și 
contribuției reale a cavalerilor 
fluierului Ia desfășurarea între
cerii în spiritul celei mai de
pline sportivități și al echității.
Tn același timp, însă, nu tre
buie trecute cu vederea nici
atitudinile de indisciplină, ma
nifestările de nervozitate exce
sivă sau chiar de violență de 
care s-au făcut vinovați unii 
jucători fruntași, parte din ei 
sancționați cu eliminarea din 
joc, ca Dcleanu, Sătmărcanu II 
și Anghelinî, alții tolerați prin
tre care Ariciu și Ciocîrlan .

Etapa de duminică a mai 
consemnat și una dintre sur
prizele de proporții ale acestui 
campionat : victoria fotbaliștilor 
din Constanța la Satu Mare, 
grație unei comportări peste 
așteptări a acestora, care le 
oferă, în continuare, frumoase 
perspective. Cu acest prilej s-a 
înregistrat și cea de-a doua se
rie de trei goluri, de astă dată 
în deplasare, ale lui Peniu, un 
jucător tînăr și talentat care se 
impune tot mai mult și căruia 
i se cuvine, credem, ceva mai 
multă atenție din partea selec
ționerilor. Prin înfrîngerea sufe-
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25 000 
AU 
UN

aspect negativ notăm fap- 
că unii dintre 
n-au respectat 
F.R.F. și nu 

regulamentul. De 
juniorul Balaban

La Brăila
DE SPECTATORI 
VĂZUT DOAR 

AUTOGOL...
Derby-ul dunărean F.

Brăila — F.C.M. Galați a avut 
un cadru optim de desfășurare. 
Atît cîmpul de joc, curățat per
fect de zăpadă, care s-a pre
zentat excelent, cît și ambianța 
din tribunele stadionului Muni
cipal, unde au luat loc apro
ximativ 25 000 de

Desfășurarea jocului 
în general plăcută, de 
nivel. In primele 45 de 
jucătorii echipei gazde 
minat cu autoritate,

Aspectul jocului nu s-a schim
bat nici în primele minute de 
după pauză și se părea că pînă 
la urmă partida se va încheia 
cu un scor alb. Dar a venit mi
nutul 58 și atunci fundașul gă- 
lățean Ghirca, urmărit îndea
proape de brăilcanul Traian, a 
trimis mingea din apropiere 
spre propria-i poartă, fără să 
sesizeze că Hagioglu avansase 
cîțiva metri în față, și astfel, 
mingea s-a oprit în plasă. A 
fost un autogol de o rară nai
vitate, greșeala lui 
determinantă în 
1—0) a formației 
zîndu-se conduși, 
ieșit hotărîți la atac și nu mult 
a lipsit ca ei să obțină ega- 
larea.

Dar să vedem ce alte aspecte 
ne-a mai oferit partida de la 
Brăila. Ne-a impresionat plă
cut prestația mijlocașului Pascu 
(F. C. Brăila), un junior cu 
reale calități, cu un serviciu 
foarte bun și o capacitate de 
efort remarcabilă. Alături de 
el, Trofin, Gheorghiță, Luca și 
I. Constantin, de la gazde, Mo- 
rohai, Banciu, Burcea și Bez- 
man, de la oaspeți, au fost cei 
mai buni.

Ca 
tul 
tori 
țiile 
nici 
piu, 
Galați), după ce a fost 
în min. 52, n-a rămas pe banca 
rezervată jucătorilor și a pre
ferat să se posteze în spatele 
porții echipei F. C. Brăila, 
pentru eventualele repuneri ra
pide ale mingii în joc. Spre 
sfirșitul meciului, organizatorii 
l-au scos din incinta stadio
nului cu brutalitate. Atunci, 
Ghirca i-a sărit în ajutor, pă
răsind nejustificat terenul. La 
revenire, conform regulamentu
lui, i s-a arătat cartonașul roșu, 
gălățenii rămînînd astfel în zece 
oameni. în afară de cele ară
tate, derby-ul seriei I 
o desfășurare normală și 
ceasta datorită în mare 
arbitrajului prestat de bucu- 
reșteanul C. Bărbulescu care, 
prin promptitudinea deciziilor, 
a asigurat un climat favorabil 
acestui meci care din start se 
anunța foarte aprins.

Gheorghe NERTEA

jucîb- 
indica- 
cunosc 
exem- 

(F.C.M. 
înlocuit

a avut 
a- 

măsură

Ghirca fiind 
victoria 
locale.
oaspeții au

(cu 
Vă-
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DUMINICA, 14 DECEMBRIE, 1975, 
O NOUA TRAGERE LOTO 
DUPĂ O FORMULA SIMPLA ȘI 

AVANTAJOASA

2,

îosport 
ampio- 
Divizia 
manșa

Puteți cîștiga și cu 2 numere din 
4 sau cu 3 din 12 extrase.

Procurați din vreme biletele.

.E.F.A. 
consi- 
rezul- 

, după 
lamen- 
îte 45

LA 16 DECEMBRIE 1975 — TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO

Se atribuie cîștiguri în autotu
risme, excursii și bani.

Agențiile Loto-Pronosport vă o- 
feră informații suplimentare privi
toare la concursul Pronosport 
la aceste trageri.

GERII PRONOEXPRES DIN 3.XII.1975
3ria 1 : 1 variantă 10% : autoturism Dacia 
7o a 14.030 lei ; cat. 3 : 9,60 a 4.384 lei ; cat. 4 : 
4,00 a 339 lei ; cat. 6 : 3.927,8o a 40 lei.
: 355.656 lei.

Categoria B : 5,65 variante a 16.941 Iei ; cat. 
1,565,25 a 60 lei.

k : 763.682 lei.
Categoria E : 125,10 variante a 200 lei ; cat.

)0” a revenit participantului ORZĂN MIHAI- 
-Secuiesc jud. Harghita, care mai obține și o 
categorii.

multe Și

La Hunedoara
UN JOC DE BUNA 

FACTURĂ
Tn ciuda terenului alunecos, 

nivelul partidei F. O. Corvinui 
Hunedoara — F. C. Șoimii Si
biu a depășit cota valorică me
die a primei divizii. 15 000 de 
oameni au savurat un meci cu 
faze desfășurate generos, pe 
toate zonele terenului, cu pre
cădere în preajma careului, de 
unde au plecat șuturi zdravene 
Ia cele două porți, sau infil
trări dibace spre buturile pă
zite cu destoinicie de hunedo- 
reanul Cocu și sibianul Negru.

Gazdele au prezentat o e- 
chipă tenace și rapidă. Punc
tele ei forte ni s-au părut a 
fi linia de fundași, „armată" 
bine în centrul ei, unde acti
vează Vlatl și Ghiță, prestația 
de mare travaliu a mijlocașu
lui ofensiv Cojocaru și flancul 
stîng al înaintării, dinamizat 
de extrema Georgescu.

Echipa Șoimii s-a dovedit un 
adversar redutabil. Pe stadio
nul Corvinului a susținut un 
test de maturitate. Ă atacat 
cu aplomb într-un meci în de
plasare (14 șuturi la poartă, 
dintre care 8 pe spațiul porții, 
față de 18—9 obținute de gazde, 
și două mari ratări ale lui O- 
prea), a avut superioritate la 
mijlocul terenului, unde Popa 
a făcut un dispecerat rafinat. 
Ajutată de o bună condiție fi
zică, a dominat chiar finalul 
întrecerii. Vulnerabilă s-a do
vedit însă apărarea imediată, 
unde s-a gafat, golul primit a- 
vînd la bază o gravă eroare in
dividuală a fundașului dreapta 
Șoaită.

Constantin Dinulescu (ajutat 
de Gh. Dragomir •— ambii din 
București și Gh. Raez — Bra
șov) a arbitrat fără greșeală un 
meci pretențios.

Ion CUPEN

rită pe teren propriu, F. C. O- 
limpia se înscrie în grupul celor 
cinci principale „candidate" la 
retrogradare, alături de Jiul, 
U.T.A., Universitatea Cluj-Na
poca și C.F.R., ultima dintre 
acestea reușind să scape de 
povara „lanternei roșii", răma
să totuși în perimetrul fotbalis
tic al orașului de pe Someș.

In sfîrșit, o ultimă remarcă, 
privind eficacitatea care apare 
in accentuată creștere față de 
etapele precedente. S-au în
scris in total 31 de goluri, din
tre care o treime numai în 
jocurile din Capitală. Oaspeții, 
ceva mai agresivi, au realizat 
opt goluri, ceea ce reprezintă 
un element de progres pe linia 
spiritului ofensiv în condițiile 
jocului susținut în deplasare.

Aceasta a fost situația în cea 
de a 
Mîine, 
te ale 
intern 
pele care duminică au fost oas
pete vor evolua pe teren pro
priu. Ceea ce înseamnă, teo
retic, că Sport club va căuta 
să revină în zona de frunte a 
clasamentului, F. C. Constanța 
să profite de conjunctura favo
rabilă ce i se oferă pentru a 
mai cîștiga cîteva poziții pe 
verticală, iar F.C.M. Reșița și 
„Poli“ Timișoara să nu scape 
ocazia de a se instala în prima 
jumătate a ierarhiei diviziona
re. Pe de altă parte. U.T.A., 
Jiul și Universitatea Cluj-Na
poca privesc meciurile lor nu
mai cu gîndul de a cîștiga cele 
două puncte, în timp ce Steaua 
și Dinamo 
care 
„stătu 
vară, 
realiza, 
cumva oaspeții se vor arăta a 
fi de altă părere. Pentru că nu 
trebuie deloc subestimate șan
sele nimănui în deplasare și în 
special ale unor echipe ca Ra
pid, Politehnica Iași, Universi
tatea Craiova, F. C. Argeș și 
A.S.A. Tg. Mureș.

XVI-a etapă a turului, 
în ultimele 810 de minu- 

sozonului competițional 
de toamnă, toatO echi-

speră în 
să mențină 
quo" pînă la 

Toate acestea 
bineînțeles,

victorii 
actualul 
prima

se vor 
dacă nu

Duelurile Neagu — Homan au caracterizat partida de duminică din 
Capitală, dintre Rapid și Jiul (3—1). De data aceasta portarul 
Homan iese învingător, dar Neagu i-a marcat un gol de toată fru
musețea în debutul meciului Foto : Ion MIHĂICĂ

PROGRAMUL ȘI ARBITRII MECIURILOR DE MÎ1NE

U. T. A.

Jiul

lată programul complet al etapei a 17-a și arbitrii de cen
tru ai celor 9 meciuri :

S. C. Bacău — Rapid
O. ANDERCO (Satu Mare)

— A.S.A. Tg. Mureș
M. POPESCU (București)

— Sportul studențesc
I. CIMPEANU (Cluj-Napoca)

„U“ Cluj-Napoca — F. C. Olimpia
N. CURSARU (Ploiești), meci televizat 

Dinamo — F. C. Bihor
S. DRAGULICI (Drobeta Tr. Severin), stadionul Dinamo
F. C. Constanta — Politehnica lași

FR. COLOȘI (București)
Steaua — C.F.R. Cluj-Napoca

AL. ENE (Craiova), stadionul Steaua
F.C.M. Reșița — Universitatea Craiova

C. DINULESCU (București)
Politehnica Timișoara — F. C. Argeș

V. IACOB (Oradea)
Toate partidele încep la ora 14

• AZI, ȘEDINȚA COMISIEI DE 
DISCIPLINA. Astăzi, la ora 13, la 
sediul F.R.F., va avea loc ședința 
Comisiei centrale de competiții și 
disciplină, cu care ocazie vor fi 
discutate cazurile jucătorilor eli
minați de pe teren în meciurile 
disputate duminică.

CLASAMENTUL „LA ZI *

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. M. 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. C-ța 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* Timiș. 16 6 3 7 23—27 15
14. F.C. Olimpia 16 5 4 7 16—25 14
15. C.F.R. Cj-Nap. 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* Cj.-Nap. 16 4 3 9 17—22 11

• JOI, METALUL BUCUREȘTI 
— C.S. TIRGOVIȘTE. Partida res
tanță Metalul București — C.S. 
Tirgoviște, din cadrul etapei a 
XlV-a a Diviziei B (seria a Il-a), 
se va disputa joi 11 decembrie, 
pe stadionul Metalul, de la ora 14.

ACTUALITĂȚI

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A V-A SERIA A IX-A

Metalul Rădăuți — Laminorul 
Roman 1—0 (0—0), Avîntul Frasin 
— Progresul Fălticeni 3—1 (2—1), 
Metalurgistul Iași — Constructorul 
Botoșani 0—2 (0—1), Foresta Fălti
ceni — Danubiana Roman 1—0 
(1—0), Dorna Vatra Dornei — Cris
talul Dorohoi 6—0 (4—0), A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc — Fores
ta Moldovița 2—0 (1—0), Victoria 
Roman — Constructorul Iași 2—1 
(1—1), Spicul Țigănași — Minerul 
Gura Humorului 1—0 (0—0). în-
tr-un meci contînd pentru etapa a 
XlV-a: Constructorul Iași — Spicul 
Țigănași 1—0 (1—0).

București — Olimpia
7—4 (3—1), I.O.R. Bucu-

Triumf București 1—1

SERIA A Il-A

Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Relonul Săvinești 2—1 (1—0), Oituz 
Tg. Ocna — Petrolul Moinești 0—0, 
Locomotiva Adjud — Ozana Tg. 
Neamț 3—1 (1—0), Tractorul Văleni 
— Letea Bacău 1—4 (1—3), Hușana 
Huși — Constructorul Vaslui 0—1 
(0—0), Rulmentul Bîrlad — Petro
listul Dărmănești 8—2 (5—0), Bra
dul Roznov — Textila Buhuși 2—1 
(1—0), Minerul Comănești — Ci
mentul Bicaz 2—1 (1—0).

Meciul Petrolistul Dărmănești — 
Hușana Huși, din etapa a XlV-a. a 
fost omologat cu 3—0, în favoarea 
primei echipe.

SERIA A III-A

I.R.A. Cîmpina — Caraimanul 
Bușteni 3—0 (2—0), Petrolistul Bol
dești — Avîntul Mîneciu 1—0
(0—0), Carpați Sinaia — Petrolul 
Berea 3—0 (1—0), Carpați 
— Poiana Cîmpina 0—2 
Chimia Buzău — Chimia 
șești 3—1 (2—1). Chimia 1 
Olimpia Rm. Sărat 1—1 (0—0). Fo- 
resta Gugești — Victoria Florești 
1—1 (0—1), Luceafărul Focșani — 
Petrolul Teleajen Ploiești 3—0 
(2-0).

Sirena 
Giurgiu 
rești — 
(0—0), I.C.S.I.M. București — Teh- 
nometal București 0—1 (0—1), T.M. 
București — Rapid Fetești 5—3 
(3—1), IPRECA Călărași — Unirea 
Tricolor București 1—2 (0—1). Fla
căra roșie București — Șoimii 
TAROM București 3—1 (2—0). Azo
tul Slobozia — Automatica Bucu
rești 3—1 (1—1), Avîntul Urziceni
— Electronica București 2—o 
(1-0).

Meciul Electronica București — 
IPRECA Călărași, din etapa a 
XlV-a — în care jucătorii din Că
lărași s-au retras de pe 
s-a omologat cu 3—0 in 
Electronicii.

SERIA A VI-A
Vulturii Cîmpulung — 

torul Pitești 3—1 (0—0).
Balș — ROVA Roșiorii de ____
0—2 (0—0), Viitorul Scornicești — 
Chimia Găești 5—0. Electrica Titu 
T- Voința Caracal 4—0 (1—0). Fla
căra — Automecanica Moreni — 
Petrolul Tirgoviște 2—1 (0—0),
Progresul Corabia — Cimentul 
Fieni 4—0 (1—0). Vagonul Caracal
— Cetatea Tr. Măgurele 3—1 (3—0), 
Oțelul Tirgoviște — Recolta Stoi- 
cănești 0—1 (0—1).

Meciul Voința Caracal — Progre
sul Corabia, din etapa a XlV-a, a 
fost dat pierdut ambelor echipe cu 
0—3.

Gloria Șimleu Silvaniei — Con
structorul Arad 2—0 (1—0), Con
structorul Satu Mare — Bihoreana 
Marghita 2—4 (1—1), Voința Cărei 
— Armătura Zalău 0—0, •
Bihor — Rapid Jibou 2—1 
Oașul Negrești — Recolta 
3—0, Strungul Arad — 
M.I.U. Oradea 1—0 (1—0), 
Oradea — Someșul Satu Mare 2—1 
(1—0), Gloria Arad — Minerul 
Sunculuș 3—1 (0—0).

SERIA A X-A

SERIA A IV-A

teren —
favoarea

Construc- 
F.O.B. 

Vede

Nehoiu 
(0-0), 

i Mără- 
Brazi —

Dunărea Tulcea — Minerul Ma
cin 7—0 (4—0), Ancora Galați — 
Electrica Constanța 1—0 (1—0),
Gloria Murfatlar — Viitorul Brăila 
1—0 (0—0), Portul Constanța — 
I.M.U. Medgidia 1—0 (0—0), Grani
tul Babadag — Marina Mangalia 
0—2 (0—0). Progresul Brăila — U- 
nirea Eforie Nord 0—0, Voința 
Constanța — Chimia Brăila 0—2 
(0—1), Dunărea Cernavodă — Au
tobuzul Făurel nu s-a disputat.

Meciurile din etapa a XlV-a din
tre Minerul Macin — Gloria Mur
fatlar și Autobuzul Făurei — Vo
ința Constanța au fost omologate 
cu 3—0 în favoarea Minerului și, 
respectiv, Voinței.

SERIA A VII-A
C.F.R. Craiova — Lotrul 

1—0 (1—0), Dierna Orșova 
mentul Tg. Jiu 0—2 (0—1). ___
structorul Craiova — Metalul Dro- 
beta Tr. Severin 3—1 (1—1). Mine
rul Rovinari — Chimistul Rm. Vîl- 
cea 1—1 (0—0), Metalurgistul Sadu 
— A.S. Victoria Craiova 1—0 (0—0), 
Progresul Băilcști — MEVA Dro- 
beta Tr. Severin, întreruot în min. 
65 la scorul de 5—1. Dunărea Cala
fat — Unirea Drăgășani 1—0 (1—0), 
Unirea Drobeta Tr. Severin — Mi
nerul Lupeni 0—1 (0—1).

Brezoi
— Ci-

Con-

SERIA A VIII-A
Ceramica Jlmbolia — Electromo

tor Timișoara 1—0 (0—0), Mi
nerul Teliuc — C.F.R. Ca
ransebeș 5—1 (3—0), Minerul
Anina — Metalul Oțelu Roșu 6—1 
(3—0), Constructorul Timișoara — 
Unirea Sînnicolau Mare 5—1 (2—0). 
Metalul Bocșa — Vulturii textila 
Lugoj 2—1 (1—0). Aurul Brad — 
Știința Petroșani 2—1 (2—0), C.F.R. 
Simerla — Minerul Ghelar 2—0 
(2—0). Gloria Reșița n-a jucat, de
oarece adversara ei în această eta
pă, Minerul Oravița, a fost exclusă 
din campionat.

Minerul 
(2-0), 

Salonta 
Dinamo 

Voința

Minerul Băiuț — Minerul Baia 
Sprie 1—1 (1—1), Tehnofrig Cluj- 
Napoca — Minerul Cavnic 0—2 
(0—1), Minerul Borșa — CUPROM 
Baia Mare nu s-a disputat, Der- 
mata Cluj-Napoca — Cimentul 
Turda 0—0, Foresta Bistrița — U- 
nirea Dej 3—1 (1—1), Minerul Rod- 
na — Construcții montaj Cluj-Na
poca 4—1 (2—0). Bradul Vișeu — 
Progresul Năsăud 7—0 (4—0),
C.I.L. Gherla — Minerul Băița 9—0 
(5-0).

SERIA A XI-A

Unirea Alba Tulia — Avîntul Re
ghin 3—0 (1—0), C.I.L. Blaj —
U.P.A. Sibiu 4—o (2—0). Vltrome-
tan Mediaș — Metalul Aiud 1—2 
(0—0), Metalul Copșa Mică — Con
structorul Alba Iulia 1—1 (0—1),' 
Soda Ocna Mureș — Textila Sebeș 
4—o (3—0). Inter Sibiu — Metalul 
Sighișoara 6—1 (3—0). Textila Cis- 
nădie — Chimica Tîrnăveni 1—2 
(1—0), I.M.I.X. Agnita — Lacul 
Ursu Sovata 5—0 (2—0).

Meciul Lacul Ursu Sovata — 
Constructorul Alba Iulia, din eta
pa a XlII-a (pe teren 1—1), a fost 
omologat cu 3—o în favoarea pri
mei echipe.

SERIA A XII-A
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

A.S. Miercurea Ciuc 3—0 (1—0),
Precizia Săcele — Unirea SI. 
Gheorghe 2—1 (1—1), Chimia Or. 
Victoria — Viitorul Gheorghlenl 
4—0 (2—0). Carpați Brașov — Me
talul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0), Tor
pedo Zărnești — Minerul Bălan 
3—0 (2—0). Minerul Baraolt —
I.C.I.M. Brașov 1—0 (0—0), Oltul 
SI. Gheorghe — Utilajul Făgăraș 
7—0 (4—0), Forestierul Tg. Secu
iesc — C.S.U. Brașov 1—0 (0—0).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Clasamentele turului — pentru 
toate cele 12 serii — Ie vom publi
ca intr-unu! din numerele viitoare.



EUROPA A ÎNVINS AMERICA, LA HALTERE
• V. Alekseev — nou record mondial

MONTREAL, 8 (Agerpres). — 
Meciul de haltere Europa — 
America, desfășurat în cadrul 
Săptămînii preolimpice de la 
Montreal, a fost cîștigat de 
sportivii europeni cu 111—116 
puncte. în cadrul categoriei su- 
pergrea, halterofilul sovietic Va
sili Alekseev a stabilit un ex
cepțional record mondial la sti
lul „aruncat", cu performanța 
de 247,500 kg. Vechiul record 
aparținea lui Gehrt Bonk 
(R.D.G.) și era de 246,500 kg.

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

Constantina Pițigoi avansată, 
avînd sarcina de a o anihila 
pe Zinaida Turcina, a dus for
mația României la o veritabilă 
inferioritate... numerică !_Ce se 
întîmpla, de fapt 1 Vâzînd că 
este supravegheată „om la om", 
Turcina, jucătoare de mare va
loare, cu vaste posibilități în 
jocul de atac, scăpa fulgerător 
de sub supravegherea jucătoa
rei românce și pătrundea pe 
semicerc. în acest timp, Con
stantina Pițigoi nu se replia cu 
aceeași viteză, așa incit rapor
tul numeric ajungea 6 contra 
5 în favoarea echipei sovietice, 
care nu ezita să înscrie, avînd 
— în plus — și largul concurs 
al jucătoarelor noastre, surprin
zător de imobile în defensivă.

Din fericire, antrenorul Con
stantin Popescu și-a' dat seama 
de fragilitatea sistemului de a- 
părare adoptat, retrăgînd „zbu
rătorul" și trecînd la un „6 in 
linie" care avea să se dove
dească mult mai eficient (față 
de 13 goluri primite din 20 de 
atacuri, ceea ce înseamnă un 
inadmisibil procent de 65 la 
sută, noul sistem defensiv a 
adus doar 4 goluri din 17 a- 
tacuri). Și ofensiva noastră a 
funcționat nepermis de slab în 
prima repriză, din 20 de situa
ții favorabile înscriindu-se doar 
8 goluri. Șase dintre cele 8 
puncte au fost opera Magdei 
Mikloș — declarată cea mai 
bună jucătoare a primei zile — 
suita de șuturi ratate fiind în 
majoritate „opera" Simonei Ar- 
ghir, surprinzător de neinspi
rată.

în repriza secundă, echipa 
noastră a cîștigat mult în pro
centajul de eficacitate, mobili- 
zîndu-se totodată în apărare, 
unde a fost aproape de netre
cut. Handicapul de la pauză s-a 
dovedit a fi. însă, insurmonta
bil, cu toate eforturile lăudabile 
făcute de fete.

W/Z£ ORGANE DE CONDUCERE A.E.B.A.
• Gheorghe Gurier (România) a fost reales vicepreședinte

La totalul celor două stiluri, 
Alekseev a realizat 420 kg. Iată 
și cîștigătorii celorlalte catego
rii : grea : Hristov (Bulgaria)
383.500 kg ; semigrea : Rigert
(U.R.S.S.) 377,500 kg ; mijlocie : 
Șari (U.R.S.S.) 352,500 kg ; semi- 
mijlocie : Stark (Ungaria) 310 
kg ; ușoară : Kaczmarek (Po
lonia) 297,500 kg ; pană : To
dorov (Bulgaria) 252,500 kg ; 
cocoș : Kirov (Bulgaria) 235 kg ; 
muscă : Casamayer (Cuba)
227.500 kg.

Marți urmează să întîlnim 
echipa Ungariei, o adversară 
tradițională. La C. M. din Iugo
slavia, în grupa semifinală de 
la Negotin, fetele noastre au 
cîștigat cu 12—11 la capătul u- 
nui meci dramatic. La noua 
confruntare cu handbalistele 
românce, reprezentativa Unga
riei se prezintă după două în- 
frîngeri, dar meciul va fi totuși 
extrem de greu. Un singur a- 
mănunt semnificativ : în parti
da cu R. D. Germană, handba
listele maghiare au pierdut la 
limită, 9—10, jucînd fără Bor- 
bala Toth Harsany, dar cu 
Szterbynszky și portarul Agne
ta Bujdoso în mare vervă, ul
tima (la 38 de ani !) fiind de
clarată cel mai bun portar al 
etapei de duminică.

Celelalte două meciuri de 
marți : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
și Iugoslavia — R. D. Ger
mană.

Scrisoare din Budapesta

A LUAI FIINȚĂ CLUBUL OLIMPICILOR DIN UNGARIA
Recent a fost înființat, la 

Budapesta, Clubul olimpicilor 
din Ungaria. La festivitatea 
inaugurală a participat dr. 
Arpăd Csanădi, membru in Co
misia executivă a C.I.O., vice
președinte al Oficiului național 
pentru educație fizică și sport 
din Ungaria. Cu acest prilej au 
fost înmînate plachete come
morative sportivilor care în 
cursul anului 1975 au cucerit 
titluri de campioni mondiali 
sau europeni, printre care 
Istvăn Jonyer (tenis de masă), 
Tibor Badari (box), Andrăs 
Hargitay, Zoltăn Zeraszto (înot) 
și componenților echipei de 
pentatlon modem.

NOI ECOURI
{Urmare din pag. 1)

pretenții reale la victorie. De 
altfel, scorul cu care s-a în
cheiat partida (6—2, 6—2, 6—1) 
reflectă perfect diferența de 
clasă intre cei doi finaliști. 
Stăpin pe mijloacele sale teh
nice, Năstase a reușit serii de 
„passing-shoturi", stopuri im- 
parabile și suite de „ași" de 
marc efect. Partida a durat nu
mai 65 de minute, dar in acest 
scurt interval tenismanul ro
mân a dat un veritabil recital. 
Odată cu aplauzele spectatori
lor, Ilie Năstase a primit și 
trofeul oferit de organizatori".

Comentatorul de specialitate 
al agenției „REUTER" scrie : 
„Finala a fost dominată net de 
Năstase care a obținui un bine
meritat succes. Victoria jucăto
rului român s-a conturat încă 
de la inceputul celui de-al 
doilea set cind, condus cu 2—0, 
Borg și-a dat seama că nu 
poate replica superiorității evi
dente manifestate de român". 
Analizînd jocul prestat de Ilie 
Năstase. același comentator a- 
junge la concluzia că princi
palele sale atuuri au fost servi
ciile puternice și precise, retu
rurile strălucite, precum și un 
calm mai puțin obișnuit pentru 
acest jucător plin de tempe
rament.

La rîndul ei, agenția „ASSO
CIATED PRESS" transmite : 
„Ilie Năstase și-a încheiat cea 
mai prodigioasă săptămină din 
bogata sa carieră sportivă în- 
vingîndu-1 de o manieră cate
gorică pe tînărul campion sue
dez Bjorn Borg și cîștigind ast
fel pentru a patra oară acest

Ce obiective și-a propus 
Clubul olimpicilor din Unga
ria ? Să realizeze un înalt spi
rit de amiciție și de colaborare 
în rîndurile candidaților olim
pici. Iată de ce, pînă la pleca
rea spre Montreal, vor fi or
ganizate 6 reuniuni generale, 
de fiecare dată în cîte o altă 
mare întreprindere din Buda
pesta sau provincie, unități care 
vor patrona aceste adunări, 
dînd posibilitatea și muncitori
lor să cunoască mai de aproape 
pe sportivii fruntași ai țării.

Printre intențiile inițiatorilor 
este și aceea ca olimpicii 
maghiari să se cunoască mai 
bine din vreme și nu așa cum 
se întîmpla în trecut, cînd mem
brii lotului ajungeau să-și 
stringă mîna (cînd aparțineau 
unor discipline diferite) abia 
în... satul olimpic.

DUPĂ „TURNEUL 
important turneu care încheie 
in fiecare an sezonul coropc- 
tițional al așilor rachetei".

In sfîrșit, cronicarul sportiv 
al agenției „U.P.I." este de pă
rere că „în această partidă, 
Ilie Năstase a făcut o de
monstrație fantastică de tenis 
modern. Despre Borg, se poate 
spune că a avut o finală de 
coșmar". într-un interviu acor
dat după finală, Bjorn Borg a 
declarat următoarele : „Deși am 
dorit foarte mult să ciștig in

La telefon cu Ilie Năstase
(Urmare din pag. 1)

torie atît de categorică în fi
nală ?

— Să fiu sincer, nu la acest 
scor. Adică nu astfel, lăsindu-i 
lui Borg doar cinci ghemuri. 
Dar, să știi că șansa mea era 
tocmai aceasta, să ciștig rapid. 
Ca si la Vilas, trebuia să mă 
grăbesc pentru victorie, altfel 
poate n-o mai cuceream. La 
patru sau cinci seturi, intram 
in jocul de regularitate al a- 
cestora, de mare forță și a- 
tunci...

— Am văzut comentată, în 
telegramele de presă, o așa-zisă 
schimbare în stilul de joc, care 
ți-ar fi permis să te impui cu 
pregnanță. Despre ce este 
vorba ?

— Așa cum am mai spus, 
m-am axat mai mult de data 
aceasta pe jocul de atac. Vezi, 
eu am fost considerat totdeauna 
ca un specialist al defensivei, 
un fel de nou Santana. Dar 
pentru a te apăra, trebuie să 
alergi mai mult, să reziști. A- 
cum încerc să ciștig atacind și 
iată că reușesc cite odată.

— Reușești chiar bine. Cine, 
dintre adversari, te-a incomo
dat cel mai mult ?

— Desigur, Ashe. înainte de 
turneu aș fi răspuns, insă : 
Vilas. Știam că este greu să-mi 
iau la el revanșa, pentru Mas- 
ters-ul pierdut anul trecut. Vi
las are nu numai atu-ul jo
cului său de stingaci. dar și 
muncește enorm in orice partidă, 
este totdeauna foarte concentrat. 
Pentru el mi-am pregătit toc
mai tactica ofensivă de care 
vorbeam. Cu Ashe, e altceva. 
Ne cunoaștem de multă vreme, 
iar eu știu că pot să-l bat. 
După cum pot să și pierd, cind 
nu sint in formă. Aci, la 
Stockholm, Ashe mi-a opus jo
cul cel mai dificil de contra
carat. Și totuși, trebuia să ciș
tig dacă nu interveneau greșe
lile de arbitraj pe care le știți, 
probabil. M-am enervat la min
gea de break din setul doi, care 
mi-a fost luată pe nedrept. A- 
poi, mi-am ieșit din mină.

— Cum ar fi fost o finală 
cu Ashe ?

— Să știi că o doream. In

CAMPIONILOR0
fața compatrioților mei, aceasta 
nu a fost posibil deoarece as
tăzi Năstase a jucat fantastic. 
Nu se poate spune că eu am 
jucat rău, ci că Năstase a fost 
excelent, cu lovituri unice, care 
mi-au răpit orice șansă. Sper să 
contribui ca echipa Suediei să 
ciștigc pentru prima oară „Cupa 
Davis" (N.R. în finala cu Ceho
slovacia, la 19—21 decembrie), 
performanță care ar mai ate
nua dezamăgirea produsă as
tăzi".

primul rind, fiindcă ar fi fost 
o împăcare cu Arthur, pe care 
de fapt il stimez ; sintem de 
atiția ani colegi de întrecere. 
Este un mare jucător, proba
bil va fi cotat nr. 1 mondial 
in acest an, prin victoriile sale 
de la Wimbledon și Dallas. Dar 
acum, in forma in care eram, 
cred că l-aș fi învins.

— Care a fost cea mai fru
moasă partidă ?

— Cu Panatta.
— Ne-a interesat o declara

ție făcută după semifinala cu 
Vilas, în care spunea-i că n-ai 
mai jucat de mult atît de bine, 
cam din 1973 încoace. Este 
chiar așa ?

— M-am gindit la acea pe
rioadă in care am cîștigat la 
Roland Garros. Atunci cind nu 
lăsam nici un set adversarilor...

— Statisticienii au înregistrat, 
atunci, un adevărat record pen
tru Năstase : 53—1. Apropiat de 
recordul absolut, cel al lui Til
den de 57 partide ciștigate con
secutiv. Fiindcă veni vorba de 
recorduri. Crezi că aceste 4 vic
torii din Masters ar putea fi 
vreodată întrecute ?

— Știu și eu ?... Borg are 19 
ani și este de pe acum un cam
pion complet. El ar avea timpul 
necesar pentru așa ceva. Ușor 
nu este, desigur.

— Dar dacă- Năstase își ma
jorează recordul?

— Nici asta nu e prea ușor. 
Mai ales că anul viitor, proba
bil că nici nu voi juca in Mas
ters. Am intenția să-mi schimb 
programul obișnuit și nu voi 
participa decit la citeva tur
nee. Poate la Wimbledon, sau 
în circuitul din toamnă. Voi 
juca, bineînțeles, pentru echipa 
țării, în „Cupa Davis“. In iarnă 
și in primăvară sint programat 
doar in meciuri, cele anunțate 
pentru „Cupa Avis“, in Hawai, 
apoi intr-o serie de intilniri 
demonstrative. De fapt, acesta 
a fost ultimul meu Mare Pre
miu. Adică ultimul in care am 
urmărit un rezultat. De aceea, 
îmi pare bine că mă despart 
de tenisul tradițional, cel de 
turnee, ca învingător.

Un învingător strălucit, am 
fi adăugat noi. Cum „Turneul 
campionilor", sau alte mari în
treceri ale tenisului, n-a mai 
avut parcă niciodată.

La Viena, cu prilejul Con
gresului Asociației europene de 
box amator (A.E.B.A.) au fost 
alese organele de conducere ale 
federației continentale. Jan 
Hoffmann (Olanda) a fost re
ales președinte, iar noii vice
președinți ai A.E.B.A. sint : 
Gheorghe Guriev (România), 
Mac Henderson (Scoția) și Emil 
Jecev (Bulgaria).

La lucrări participă reprezen
tanți a 23 de federații naționale 
de pe continent. Au fost stabi
lite datele 
competiții 
pionatele 
în 1977 la 
nă) și în 1979 în R.F. Germa
nia, iar campionatele europene 
de tineret la Izmir (Thrcia) în 
octombrie 1976.

următoarelor mari 
continentale : cam- 

europene de seniori 
Halle (R.D. Germa-

gzh
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PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Maratorui de la 

Fukuoka (Japonia) a fost cîști
gat de canadianul Jerdme Dray
ton cu 2 h 10:08,4. urmat de aus
tralianul David John Chettle și 
de americanul William Rogers.

HANDBAL • Turneul interna
țional de la Tbilisi s-a încheiat 
cu victoria primei reprezentative 
a U.R.S.S. (10 p), urmată de 
Iugoslavia — 7 p, Polonia — 
6 p, România — 4 p, R.S.S. Gru
zină și U.R.S.S. tineret Op.S 
La Berlin, joc amical (mascu
lin) : R. D. Germană — Ungaria 
17—16 (8—8). • In optimile 
„C.C.E.“ : VfL Gummersbach - 
Vikingur Rejkjavik 21—12 (11—5).

PATINAJ ARTISTIC • In con
cursul de la Varșovia, feminin : 
Grazyna Dudek (Polonia) 92,54 p; 
masculin : Grzegor Glovanja (Po
lonia) 93,60 p. Sportiva româncă 
Cornelia Picu a totalizat 83,92 p.

RUGBY • în campionatul eu
ropean, „Cupa F.I.R.A.“ : Olanda 
— Spania 4—4 (0—4) • La Edin
burgh : Scoția — Australia 10—3 
(10-0).

SCHI • în „Criteriul primei 
zăpezi44. la Val d’Isâre („Cupa 
Mondială44), la coborîre: Ken Read 
(Canada) cu 2:04,97, urmat de 
Plank (Italia) 2:05,58 ; Russi (El
veția) 2:05,62. La combinată, în
vingător a ieșit G. Thoeni, urmat 
de canadienii Hunter și Erwin.

Clasamentul „Cupei Mondiale" : 
1. Elveția 95 p ; 2. Italia 68 p ; 
3. Austria 67 p ; 4. R.F.G. 63 p ; 
5. Canada 44 p.

ȘAH • După 6 runde, în cam
pionatul sovietic, conduce Gulko 
5 p, urmat de Petrosian i'i't p, 
Romașin, Gheller și Polugaevski 
cîte 3*/„ p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 
15-a> : Slavia Praga — Slovan 
Bratislava 1—0 ; Inter Bratis
lava — Lokomotiv Kosice 0—0 ; 
Trnava — Z.V.L. Jilina 2—0 ; 
V.S.S. Kosice — Liaz Jablonec 
1—o ; Zbrojovka Brno — T. Z. 
Trinec 2—0 ; Banik Ostrava — 
Skoda Plsen 0—0 ; Bohemians 
Praga — Dukla Praga 2—1. 
Clasament : 1. Slovan 18 p ; 2. 
V.S.S. Kosice 18 p ; 3. Slavia 
18 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 17-a, 
ultima din tur) : Radniciki 
Kraguevaț — Velez 2—2 ; Rad-
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12—28

13—14
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SCHI

TENIS

NATAȚIE

SCHI

niciki Nis — Skoplje 0—0 ; Ze- 
lezniciar — Rijeka 5—3 ;
Steaua roșie Belgrad — Dyna
mo Zagreb 2—0 ; Boraț Banja 
Luka — Buducinost 0—0 ; Ze- 
nița — Novi Sad 1—1 ; Tuzla — 
Sarajevo 1—6 ; Partizan Bel
grad — Ljubljana 1—0 ; Split — 
O.F.K. Belgrad 4—2. Clasament: 
1. Partizan Belgrad 
Steaua roșie Belgrad 
Hajduk Split 23 p.

BULGARIA (etapa 
Akademik - 
0—0 ; Slavia 
Lokomotiv Plovdiv

25
24

P. ; 2.
P. ; 3.

14-a) :a
Trakia Plovdiv 

■ Pernik 0—2 ;
Pleven

DE

(tne-

sla-

Turneut final al C.M. (feminin), la 
Turneu internațional, la Sofia 
Optimile de finală în Cupa U.E.F.A. 
ciuri retur) 
Cupa mondială, feminin (coborîre, 
lom) la Aprica (Italia)
Cupa Europei (probe alpine), la Tlgnes Jj 
(Franța) S;
Cupa mondială, masculin (coborîre, sla- 
lom uriaș) la Madona di Camplgllo (Ita- g; 
Ha) g
Turnee pentru juniori, la Miami Beacb g 
(S.U.A.)
Marele premiu al orașelor Brno și 
Gottwaldov
Cupa Europei, masculin (coborîre, slalom) g 
la Arosa (Elveția) ș
Cupa Europei, feminin (slalom), la Les 
Contamines (Franța) §

1—0 ; Ruse — Lokomotiv Sofia 
1—0; “
Vrața 3—2 ;
Spartak Varna 1—0
Ț.S.K.A. Sofia 0—0.

Cerno More
Stara

Varna — 
Zagora — 

; Sliven — 
Clasament:

duminicâ.După etapele de 
clasamentul golgeterilor euro
peni, dotat cu „GHEATA 
AUR*, so prezintă astfel : 
Gallis (V.S.S. Kosice) " 
Iuri (15 jocuri) ; 2. 
(Ajai) 17 (13) ; 3.
GEORGESCU (Dinamo 
re,ti) 17 (18) ; 4. Beer 
B.S.C.) 18 (17) ; 5.
(Reims) 18 (17) ; 8. 
mus (Lierse) 15 (16) 
(Benfica) 15 (11) ; 
gall (Norwich) 15

DE 
1.

18 go- 
Geels

DUDU
Biicu- 

(Hertha 
Bianchi 
Posthu- 

7. Nene 
8. McDou- 
(20) etc.

Sofia 18 p1. Levski Spartak
(un joc mai puțin) ; 2. Akade- 
mik 18 p. ; 3. Ț.S.K.A. 17 p.

PRETUTINDENI
vor împli- 
înființarea 
din Unga-

• ANUL viitor se 
ni 75 de ani de la 
Federației de fotbal 
ria. Cu acest prilej, la 13 iunie, 
va avea loc la Budapesta, tradi
ționalul meci Ungaria — Aus
tria, care va coincide, totodată, 
cu cel de al 500-lea meci inter
național al reprezentativei ma
ghiare.
• DUPĂ ancheta efectuată 

de Federația scoțiană de fotbal 
s-a constatat că Billy Bremner 
a fost vinovat în scandalul pro
vocat într-un local de noapte 
la Copenhaga, după meciul din
tre echipele Danemarcei și Sco
ției. Ca atare, suspendarea lui 
din echipa națională rămîne de
finitivă.

• MlINE au loc meciurile
retur din optimile de finală ale 
Cupei U.E.F.A. “ 
tapă se încheie ___  ____ .
1975 în cupele europene. Iată 
meciurile (între 
ind rezultatele din tur) : 
Liverpool — Slask Wroclaw 
(2—1), Stal Mielec — Inter_Bra- 
tislava 
Bruges 
Sofia 
(1—2), 
Dynamo Dresda (0—3), Spartak 
Moscova — Milan (0—4), Vasas 
Budapesta — C. F. Barcelona 
(1—3), F. C. Porto — Hambur
ger S. V. (0—2).

• IN PRELIMINARIILE O- 
LIMPICE : Surinam — Cuba 
0—1 (0—0).

Cu această e- 
activitatea pe

paranteze fi- 
F. C.

(0—1), Roma — F. C. 
(0—1), Levski Spartak 

— Ajax Amsterdam 
Torpedo Moscova —
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