
ȘEDINȚA COMIIETUIIIIPOIIIIC] 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.J

Miercuri, 10 decembrie 1975, 
a avut loc ședința Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat unele probleme ale 
planului pe anul 1976, aprobind 

*“ propunerile elaborate de minis
tere, sub îndrumarea nemijlo
cită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru adoptarea 
unor măsuri privind valorifica
rea superioară a resurselor și 
îmbunătățirea structurii produc
ției, utilizarea intensivă a capa
cităților industriale, sporirea c- 
ficientei investițiilor, realizarea 
de economii în folosirea resur
selor materiale, financiare și 
valutare, creșterea productivită
ții muncii, asigurarea unei mai 
bune aprovizionări a populației. 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit, de asemenea, unele 
îmbunătățiri la proiectul buge
tului de stat pe anul 1976, — 
in concordanță cu prevederile 
planului — în scopul de a se asi
gura creșterea eficienței în di
ferite domenii ale activității 
economice și sociale, gospodă
rirea judicioasă a tuturor mij
loacelor materiale și bănești de 
care dispun unitățile socialiste, 
întărirea disciplinei și respon
sabilității in planificarea și uti
lizarea cu randament sporit a 
fondurilor.

Comitetul Tolitic Executiv a 
hotărît ca proiectele planului 
unic și bugetului, cu îmbunătă
țirile aduse, să fie înaintate 
spre dezbatere și aprobare Ple
narei C.C. al P.C.R., iar apoi 
sesiunii Marii Adunări Națio
nale.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat 
proiectul de lege pentru stabi
lirea normelor privind proiec
tarea. construirea și moderniza
rea drumurilor, norme a căror 
necesitate este determinată de 
creșterea intr-un ritm susținut 
a traficului rutier intern și in
ternațional ca urmare a dez
voltării continue a economici

noastre naționale, a întregii ac
tivități sociale. In acest scop, 
proiectul de lego prevede sta
bilirea unor norme obligatorii 
pentru proiectarea, construirea 
și modernizarea drumurilor, 
precum și amplasarea unor 
construcții șl instalații in zona 
acestora, care să asigure, in 
condiții de înaltă tehnicitate și 
rentabilitate, dezvoltarea judi
cioasă și armonioasă a întregu
lui sistem de drumuri, păstra
rea și valorificarea celor exis
tente, modernizarea lor, econo
misirea și folosirea rațională a 
terenurilor, creșterea eficienței 
și siguranței transporturilor ru
tiere. Aprobind prevederile pro
iectului, Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit să fie înaintat, 
spre dezbatere și legiferare, 
Marii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, proiec
tul de Decret al Consiliului de 
Stat privind regimul de înălți
me al clădirilor de locuit ; s-a 
indicat ca, corespunzător condi
țiilor urbanistice, economice, 
arhitecturale și de mediu proprii 
fiecărei zone și localități, să se 
stabilească criteriile de optimi
zare a regimului de inălțime 
al construcțiilor pentru locuit, 
permițind astfel rezolvări ar
hitecturale variate și specifice, 
precum și creșterea gradului 
de confort și economisirea fon
durilor de investiții. .

Comitetul Politic Executiv a 
examinat problema retribuirii 
muncii în unitățile agricole co
operatiste. Cu acest prilej a 
hotărit majorarea venitului ga
rantat de la 1300 lei la 1500 
lei lunar pentru cooperatorii ce 
lucrează in zootehnie și în for
mațiile permanente de udători. 
De asemenea, se va majora ve
nitul garantat de la 1 000 lei 
la 1 200 lei lunar pentru cci 
care lucrează in legumicultură, 
viticultură și pomicultură. Tot
odată va crește de la 35 lei la 
40 lei venitul pe zi lucrată pen
tru cei ce lucrează la culturi
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La încheierea turului Diviziei A la fotbal
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• Etapă furtunoasă, cu scoruri rpari la Petroșani, Cluj-Napoca și Constanța
• Echipele în deplasare, un simplu act de prezență • Record de goluri
într-o etapă: 37 • De la locul 8 la locul 18, doar patru puncte diferență!

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

(Continuare în on o. a 1-a)

SEMIFINALELE „CUPEI F.R. BOX“:
Azi, de la ora 17, în sala Dinamo ; B.C. Galați — 
Mefalul Bocșa și Farul Constanța — C.S.M. Reșița

Azi. de la ora 17, In sala Dina
mo din Capitală va răsuna primul 
gong din turneul final al „Cupei 
F.Ft. Box" pe echipe. Formațiile 
finaliste au sosit în București cu 
cele mai bune garnituri și sîntem 
convinși că vor oferi întreceri e- 
chilibrate, de bună valoare care 
vor satisfacș exigentul public 
bucureștean.

Ieri, la ședința tehnică ce a avut 
loc la sediul federației de specia
litate, s-a stabilit ca în prima se
mifinală (de la ora 17) să se în-

tîlnească formațiile Box Club Ga
lați și Metalul Bocșa, iar în con
tinuare Farul Constanța cu C.S.M. 
Reșița. Iată declarații ale condu
cătorilor sau antrenorilor echipe
lor respective :

Adrian Teodorescu, antrenor la 
Farul : ,,Ca deținători ai trofeu
lui, dorim să-1 păstrăm și în con
tinuare în vitrina clubului nostru. 
Pentru aceasta am adus la tur-

(Continuare in pag. 2-3)
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S. C. BACĂU — RAPID 4-1 (30)
U. T. A. — A.S.A. TG. MURES 2-0 (0-0)
JIUL — SPORTUL STUD. 7-1 (2-1)
„U" CLUJ-NAPOCA — F. C. OLIMPIA 6-0 (50)
DINAMO — F. C. BIHOR 3-1 (1-1)
F. C. CONSTANȚA — POLITEHNICA IAȘI 4-0 (2-0)
STEAUA — C. F. R. 3-0 (1-0)
F.C.M. REȘIȚA — UNIV. CRAIOVA 3-0 (1-0)
„POLI* TIMISOARA — F. C. ARGEȘ 2-0 (10)

GOLGETERII
19 GOLURI : D. GEOR

GESCU (Dinamo) — 3 
din 11 m.

11 GOLURI : Iordă-
nescu (Steaua) — 4 din 
11 m.

9 GOLURI: Peniu (F,C. 
Constanța), Costea („Poli" 
Iași), Roznai (Jiul).

8 GOLURI : M. Sandu

(Sportul studențesc), M. 
Răducanu (Steaua).

7 GOLURI : Florcs'cu 
(F. C. Bihor), Nemțeanu 
(„Poli" Iași), Neagu (Ra
pid), Cotec („Poli" Timi
șoara), Radu II „ (F. C. 
Argeș) — 1 din 11 m,
Mulțescu (Jiul) — 1 din 
11 m, Batacliu („U“ Cluj- 
Napoca) — 1 din 11 m.

1. STEAUA 17 10 4 3 38—16 24
2. Dinamo 17 11 1 5 39—19 23
3. „Poli” lași 17 8 3 6 27—25 19
4. S. C. Bacău 17 9 1 7 20—20 19
5. F. C. Constanța 17 8 2 7 23—17 18
6. A.S.A. Tg. Mureș 17 8 2 7 22—22 18
7. F.C.M. Reșița 17 • 2 7 18—22 18
8. F. C. Bihor 17 7 3 7 22—21 17
9. Rapid 17 7 3 7 19—20 17

10. „Poli“ Timișoara 17 7 3 7 25—27 17
11. F. C. Argeș 17 6 5 6 17—23 17
12. Univ. Craiova 17 6 3 8 22—17 15
13. Jiul 17 6 3 8 26—28 15
14. Sportul studențesc 17 7 1 9 21—28 15
15. U.T.A. 17 6 2 9 20—30 14
16. F. C. Olimpia 17 5 4 8 16—31 14
17. „U- Cluj-Napoca 17 5 3 9 23—22 13
18. C.F.R. Cluj-Napoca 17 4 5 8 12—22 13

ML Răducanu l-a driblat pe Mol
dovan și înscrie spectaculos, 
desCMzlnd seria celor trei goluri. 
Fază din meciul Steaua — C.F.R.

Foto : V. BAGEAC
După încheierea campionatului divizionar de judo

NADIA COMANECI, ÎN FRUNTEA CELOR MAI BUNI
SPORTIVI ROMÂNI

Clasamentele anuale întocmite de
Asociația presei sportive române

Ca și anul trecut. A- 
sociația presei sportive 
de pe lingă Uniunea Zia
riștilor din Republica 
Socialistă România, a în
tocmit clasamentele ce
lor mai buni sportivi ro
mâni și ai lumii în anul 
1975. Aceste clasamente 
sînt cerute și de Asocia
ția Internațională a Pre
sei Sportive care, prin 
votul asociațiilor națio
nale de presă sportivă, 
decerne anual trofeele 
A.I.P.S. pentru eei mai 
buni sportivi ai lumii..

La votul Asociației 
presei sportive române 
au participat 96 de zia
riști sportivi din presa 
centrală și presa jude
țeană.

Pe primul loc se află 
NADIA COMANECI, pe 
primul loc în clasamen
tul celor mai buni spor
tivi români și al celor

mai bune sportive din 
lume.

La numai 14 ani, tî- 
năra noastră gimnastă 
obține, pe baza perfor
manțelor și a reputației 
sportive ciștigate in lu
me, o consacrare fără 
precedent în țara noas
tră și pe meridianele 
globului. Să-i dorim Na- 
dlei Comăneci ca apre
cierea obținută în ma
joritatea anchetelor in
ternaționale sportive ale 
acestui sfîrșit de an să 
îi fie de bun augur pen
tru Jocurile Olimpice de 
la Montreal.

Cei mai buni sportivi 
români ai anului 1971 au 
fost : 1. Dan Grecu 2. 
Uie Năstase 3. Vasile 
Dîba 4. Cornel Penu 5. 
Cristian Gațu 6. L. Si
mon 7. Dan Iuga 8. Si- 
mion Cuțov 9. Mariana 
Suman 10. Radu Durbac.

Al ANULUI 1975
PRIMII 10 SPORTIVI ROMANI

1. Nadia Comăneci — gimnastică
2. Ilie Năstase — tenis
3. Ecaterina Stahl — scrimă
4. Simion Cuțov — box
5. Maria Alexandru — tenis de masă
6. Dan Grecu — gimnastică
7. Mariana Suman — atletism
8. Natalia Andrei — atletism
9. Dudu Georgescu — fotbal

10. Constantin Alexandru — lupte 
PRIMELE 6 SPORTIVE DIN LUME

1. Nadia Comăneci (România) — gimnastică
2. Kornelia Ender (R.D.G.) — înot
3. Faina Melnik (U.R.S.S.) — atletism
4. Annemarie Proll (Austria) — schi
5. Chris Evert (S.U.A.) — tenis
6. Nona Gaprindațvili (U.R.S.S.) — șah

PRIMII 6 SPORTIVI DIN LUME
1. Joao de Oliveira (Brazilia) — atletism
2. Tim Shaw (S.U.A.) — înot
3. Ilie Năstase (România) — tenis
4. Vasili Alekseev (U.R.S.S.) — haltere
5. Cassius Clay (S.U.A.) — box
6. Niki Lauda (Austria) — automobilism

PRIMELE 6 ECHIPE DIN LUME
1. U.R.S.S. — hochei
2. Iugoslavia — baschet masculin
3. Dinamo Kiev — fotbal
4. R. P. Chineză — tenis de masă
5. Țara Galilor — rugby
6. Japonia — baschet feminin

DINAMO BUCUREȘTI SI DINAMO BRASOV•> •> »

AU DOMINAT AUTORITAR COMPETIȚIA
Ediția din acest an a cam

pionatului Diviziei A de judo, 
încheiată duminică, -a relevat 
un progres apreciabil pe mai 
multe planuri. Ni se pare sem
nificativ în acest sens că din 
cele 330 de partide, 124 au luat 
sfirșit prin ippon, (înainte de 
limită). 171 prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică) și 35 
prin hiki-wake (egalitate). Fap
tul că față de prima ediție —

■cînd victoriile prin ippon pu
teau fi numărate pe degete din 
noianul celor realizate prin yu
sei-gachi — au ajuns la pesto 
o sută ne determină să apre
ciem că sportivii judoka din 
primul eșalon și-au îmbogățiți

Costin CH1RIAC

(Continuare in pap. 2-3)

Lotul echipei de judo Dinamo București, campioană pe 1975 (rindul 
de sus, de la stlnpa la dreapta) : Gh. Nacfre, Iaco>b_ Codrea, Gh. 
Donciu (antrenor), C. Roman, Ion Codrea, I. Lazăr ; rindut de jos 3 

L. Lazăr, M. Nuțu, P. Moțiu și M. Creții Foto : S. BAKCSx



ECHIPA STEAUA-PENTRU A 17-A OARA 
CAMPIOANĂ REPUBHCANĂ LA HALTERE

4 recorduri naționale de seniori

CAMPIONATELE DE ȘAH |
• Ungureanu II tatonează 
pe liderul Ciocâltea > Finiș 

pasionant In finala feminină
Ultima etapă a campionatului 

republican de haltere pe echipe 
(seniori) desfășurată la Pitești a 
consfințit din nou victoria forma
ției Steaua, care cîstigă astfel 
pentru a 17-a oară titlul de 
campioană a tării. Cu acest pri
lej au fost corectate 4 recorduri 
naționale de cert* valoare. La 
cat. semimijlocie, D. cioroslan 
(Steaua) a „aruncat" 175 kg. la 
cat. pană. M. Grlgoras (Petrolul 
Ploiești) a „smuls" 115 kg si a 
totalizat 255 kg iar la cat. cocoș 
S. Paraschiv (Steaua) a „smuls" 
105 kg.

Iată componenta echipei învin
gătoare : cat. cocos. S. Paraschiv
— 230 kg ; cat. pană. V. Rusu — 
227,5 kg ; cat. ușoară, V. Ienciu
— 250 kg ; cat. semimijlocie. D. 
Cioroslan — 305 kg : cat. mijlo
cie. N. Căprlceru — 290 kg; cat. 
semigrea, Gh. Stoicescu — 260 
kg; cat. grea. N. Parapancea
— 295 kg ; cat. supergrgR. St. 
Kreicik — 280 kg. ,

In clasamentul pe echipe, pe 
locurile următoare s-au clasat 
formațiile S.N. Constanta și 
Rapid București.

După startul foarte 
puncte din 8), Cio- 

„trena“ făcînd 
consecutive. El

CAMPIONATUL DIVIZIONAR Df JUDO
(Urmare din pag. 1)

considerabil bagajul procedee
lor tehnice.

Întrecerile acestei ediții au 
fost dominate autorilor de Di
namo București (antrenor 
Gheorghe Donciu) — noua 
campioană ■— și Dinamo Bra
șov (antrenor Alexandru Vasi- 
le), clasată pe locul secund. 
Formația bucureșteană a termi
nat competiția fără nici o în- 
frîngere. La rîndu-i, echipa din 
Brașov a cedat numai în fața 
campioanei.

Cum am remarcat și cu alte 
prilejuri, o frumoasă compor
tare a avut și tînăra echibă 
Constructorul Miercurea Ciuc 
(antrenor Iosif Gall), a cărei 
medie de vîrstă este doar de 19 
ani ! Promovată anul acesta în 
Divizia A, Constructorul a ur
cat în final pe podiumul de 
premiere, clasindu-se pe locul 
3, înaintea multor formații cu 
pretenții. Tinerii de la Con
structorul au reușit succese sur
prinzătoare datorită, îndeosebi,

„CUPA F.R. BOX"
(Urmare din pag. I)

neul final pe cei mai buni sportivi 
ai mei. Din echipă nu vor lipsi 
Bușit Turan, Faredin Ibrahim, Mr- 
met Xuseim, Ion Adam, Augustin 
lacob, George Agapșa, Alexandru 
TIrbol, Valeriu Flllp si Ilie Das- 
călu*.

Ioan Stoia, vicepreședintele 
C.S.M. Reșița : „Calificarea în tur
neul final este o onoare pentru 
sportivii noștri și slnt convins că 
nu vom face doar act de prezență, 
avînd în vedere că vor urca 
pe ringul de la Dinamo : Cornel 
Buhara, Ion Anghelescu, Pavel 
Nedelcea, Gherasim Blaj și Con
stantin Viran".

Gheorghe Stoian, antrenor la 
Metalul Bocșa : „După ce am eli
minat pe Rapid, pretențiile noas
tre au crescut și, de ce să nu re
cunosc. vizăm foarte departe în 
acest turneu final. Cînd afirm 
aceasta mă gîndesc și la valoa
rea sportivilor mei : Aehim Ursu- 
lescu. Alexandru Dobăeș, Virgil 
Sirbu, Ion Fuicu, Ion Mocanu și 
Eugen Tamaș, capabili să învingă 
orice adversar".

Gheorghe Moscopol, vicepre
ședintele B.C. Galați : „Vreau să 
precizez că nu ne vom mulțumi 
doar cu postura de... finaliști. 
Pentru aceasta, maestrul Petre 
Mihai și mai tînărul său coleg 
Traian Ogrinjeanu au adus la 
București pe cei mai buni elevi 
al lor: Petre Ganea. Mircea Tone, 
Ștefan Duminică, Nlcolae Butesea- 
c». Adrian Guțu, Costieă Chiracu, 
frații Hie și Sandu Ttrilă, Vastle 
Lehăduș. Iată deci argumentele 
noastre...".

Simpla enumerare a sportivilor 
din cele patru echipe este sufi
cientă pentru a întrevedea un 
spectacol de calitate, cu meciuri 
interesante. Au fost delegați să 
oficieze unii dintre cei mai buni 
arbitri. Delegat general va fi Pe
tre Epureanu, iar la cele 5 mese 
șl în ring vor Judeca : Constantin 
Chiriac, Virgil Cazacu, Marin Zam- 
firescu, Gabriel Danciu (toți din 
București). Ion Ștefan (Galați), 
Dumitru Petrișor (Constanta), 
Constantin Ivănescu (Reșița), La- 
dislau Krauser (Timișoara), Lau- 
rențiu Vlad (Cluj-Napoca). •

stilului lor modern de luptă, cu 
procedee tehnice riscante dar 
de mare eficiență.

O altă formație merituoasă 
este Politehnica Iași (antrenor 
Constantin Bordea), clasată pe 
locul 4. Dacă antrenorul ieșean 
ar fi avut un sportiv valoros și 
la categoria semigrea, cu sigu
ranță că Politehnica ar fi fost 
un adversar dificil pentru toa
te echipele. Lipsindu-i acesta, 
a fost nevoit să-1 urce pe tî- 
nărul Toma Mihalache — la 
ultimele 5 meciuri — de la 
„semimijlocie" (70 kg) la semi
grea (93 kg) ! Este adevărat că 
talentatul sportiv ieșean a obți
nut și la această categorie suc
cese frumoase (4 victorii), dar 
înlocuitorul său la semimijlocie, 
A Hazincop hu ă corespuns j

Celelalte competitoare, de 
valoare apropiată, au avut evo
luții diferite de la o etapă la 
alta. Bunăoară, C.S.M. Bor- 
zești (antrenor Florică Georges
cu) în primele 8 întîlniri rea
lizase numai două puncte, pen
tru ca în următoarele 3 să iasă 
învingătoare, clasindu-se, în fi
nal pe locul 5. I.E.F.S. (antre
nor Ion Hantău), victorioasă în 
primele 4 partide, după care o- 
cupa locul 3, a fost învinsă în 
următoarele 7 de 6 ori ! A.S.A. 
Tg. Mureș (antrenor Constan
tin Mărcuș), „retrogradată" ia
că din etapa a 4-a, a dispus W 
ultimele. întreceri de Universi
tatea București chiar la ...Bucu
rești !

/ SINAIA, 
puternic (7 
câltea a slăbit 
patru remize 
n-a putut cîștiga întrerupta cu 
Kertesz și nici în rundele a
12- a și a 13-a la cei doi plo- 
ieșteni, Butnaru și, respectiv, 
Partoș. în schimb a venit pu
ternic și amenințător din urmă 
Ungureanu, Victorios în partida 
întreruptă la Vaisman iar apoi 
și în fața tenacelui Reicher. 
Iată rezultatele : Partos — 
Stoica 1—0 (întrerupte). Runda 
a 12-a : Ghindă — Partos 1—0, 
Stoica — Voiculescu, Radovici 
— Botez, Ilijin — Kertesz, Vais
man — Ghițescu și Pavlov 
-** Urzică remize ; Runda a
13- a : Ungureanu — Stoica, 
Voiculescu — Ghindă, Botez — 
Ilijin, Ghițescu — Reicher, Ur
zică — Vaisman și Mititelu — 
Pavlov remize.

în partea superioară a clasa
mentului situația este urmă
toarea : CIOCALTEA 9—3, Un
gureanu 8*/z—3*/2, Pavlov 8—5, 
Ghițescu 7‘/2—4*/2, Partos 7—5, 
Ghindă, Urzică, Mititelu 6*/2— 
5*/j (a doua cifră indică punc
tele pierdute). Derbyul finalei 
Ungureanu — Ciocâltea este 
programat în runda a 15-a :

ALEXANDRIA. Finala femi
nină anunță un finiș palpitant 
Cu 4 runde Înainte de sfîr- 
șit, turneul are 3 lidere, iar 
alte 5 jucătoare aspiră la pri
mul loc! EL--- .. .. ..
remarcă victoria 
Makai 
rupta 
aceea 
de la

Alte
Gogâlea 0—1 (fără joc, între
rupta din runda a 10-a). Go
gâlea — Miroslav 1—0, Baum- 
stark — Răducanu 1—0, Teo
dorescu — Pogorevici 1—0, 
Kantor — Ghindă 0—1, Jic- 
man — Chis %—>/,, Ilie — 
Mureșan întreruptă, Bogdan a 
fost liberă.

CLASAMENTUL : Makai,
Polihroniade, Baumstark __3,
Gogâlea 6*/j—3‘/i, Teodorescu, 
Răducanu —41/:, Mureșan 
6—3 (1), Pogorevici 5’/z—4% 
etc.

I
I
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Dintre rezultate se 
obținută de 

la Teodorescu (între- 
din runda a 9-a) și 

realizată de Polihronia- 
Makaf, In runda a 11-a. 

rezultate : Ghindă —

I
I
I

DIN TOATE SPORTURILE
BASCHETLA timișoara 

ÎNCEPE vineri 
un turneu international femi
nin la care iau parte echipele 
Slavia Presov (Cehoslovacia), 
Universitatea Timișoara si selec
ționatele de seniori si de ti
neret ale tării noastre. întrece
rile vor avea loc in sălile Uni
versitatea (vineri) si Olimpia 
(sîmbătă si duminică).
JUDO NO1 maeștri ai spor

tului. Intr-un cadru fes
tiv. prilejuit de întrecerile ultimei eta
pe a Diviziei A. duminică au primit 
titlul de „Maestru al sportului* Le- 
ghin Lazăr și Gheorghe Nache (Dina
mo București), Toma Mihalache (Poli
tehnica iași) și Constantin Știrbu (Di- 
namo Brașov). • FINALELE „DINAMO- 
VIADEI", competiție rezervata concu. 
renților din asociațiile sportive dina- 
moviste, se vor desfășura in zilele de 
20—21 decembrie Io CluJ-Nopoca. 
• INTILNIREA INTERNAȚIONALA din
tre selecționatele de Juniori Praga șl 
București, core a avut loc In capitala 
Cehoslovaciei s-a incheiot la calitate: 
11—11.
LUPTE ”CUPA METALUL", 

competiție de «reco
rdmane devenită tradițională, a 
reunit duminică în sala Dinamo 
din Capitală echipele bueurestene 
Rapid, Steaua și pe Stroitel Kark- 
jall (Bulgaria). Trofeul a fost 
cucerit de formația organizatoa
re. Metalul București (antrenor 
Ilie Gheorghe) Cîștlgătorii pe- 
categorii : 48 kg — I. Coteanu 
(Rapid). 52 kg — S'. Marinescu 
(Metalul), 57 kg — c. Ciobotaru 
(Rapid). 62 kg. — M. 
(Rapid). 63 Kg — M.

MIINE INCEP TURNEELE PE CATEGORII
ALE DIVIZIEI A DE LUPTE

DIV

ETAP

SUPERIORITATE LA TOATE CAPITOLELE
Din start, Steaua s-a lansat 

în ofensiva pc care oaspeții o 
prevăzuseră.

Gazdele și-au. masat adver
sarii în terenul acestora, de 
unde a rezultat un duel aproa
pe continuu între atacul „roș- 
albaștrilor" și apărarea, în 8—9 
oameni, a feroviarilor. De aici 
a rezultat și nivelul spectacu
lar scăzut, încilceala de Ia mar
ginea careului clujean. Cu a- 
tîția jucători într-o jumătate 
de teren era și greu de -reali
zat faze... de spectacol.

Așa se face că și raportul 
șuturilor la poartă a fost des
tul de sărac. Ocazii, la fel de 
puține. în min. 10 Anghelini ți 
Agiu au trecut pe lingă bune 
situații, apoi Mihai (min. 25) 
i-a depășit în imprecizie. în 
min. 26 Iordănescu a ratat 
și el.

Peste două minute, însă, s-a 
reabilitat : l-a deschis excelent, 
„printre", pe RADUCANU, care 
I-a driblat și pe Moldovan și a 
deschis scorul.

După pauză, meciul s-a re
luat pe aceleași... calapoade.

Pină in min. 52, cînd Agiu

s-a angajat ca un veritabil a- 
tacant, a intrat în careu, unde 
Mihai i-a pus piciorul înainte

Stadion Steaua ; teren bun ; timp însorit, dar 
aproximativ : 10 000. Au marcat : RADUCANU (mi 
NESCU (min. 52. din 11 m). Raport de cornere : 8 
la poartă : 13—7 (pe spațiul porții : 9—1).

STEAUA : Mororu — Anghelini, SMARANDACI 
AGIU (min. 87 Dumitrlu IV), Ion Ion, IORDĂNESCU 
Zamfir (min. 85 Botez).

C.F.R. : Moldovan — Lupu (min. 75 Pop), Szfikr 
Mihai, Boca, VIȘAN — Gostilean (min. 55 Petrescu

A arbitrat : Al. Ene ; la linie : V. Grigorescu ( 
M. Fediuc (Suceava).

Cartonase galbene : VI$AN, CIOCAN.* Trofeul P 
neret-speranțe : 4—1 (2—0).

și l-a trîntit la pămînt : 11 m, 
transformat precis dc IORDA- 
NESCU.

De aici, jocul a devenit mai 
frumos, mai atractiv. Feroviarii 
ies la atac, au și cîteva ocazii, 
dar Lupu și Adam 
(min. 55 și 68). In 
RADUCANU driblează 
portarul, apoi pe alți 
rători și înscrie. în 
Troi șutează fulgerător în mu
chia barei, punînd punct unui

joc în care 
dent superi 
tolele, adve|

ratează 
min. 70, 
din nou 

doi apă- 
min. 90,

I

I
I
I
I
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0 [0]

ARAD, 10 (prin telefon)
U.T.A. a avut inițiativa 

mai mare parte a timpului, 
minînd uneori categoric, 
nu a putut deschide scorul

cea 
do
llar 
de-

De mîine si pină duminică la 
Timișoara, Cimpulung Muscel, 
Hunedoara, Sf. Gheorghe si 
Constanta se vor desfășura în
trecerile celui de al doilea tur
neu — și ultimul — pe categorii 
de greutate al Diviziei A de lup
te greco-romane si libere. La ca
pătul acestor confruntări vor fi 
desemnate echipele participante 
la turneul final (il—23 
brie) si formațiile caro 
teegrada.

La Timișoara se vor 
competitoarele din seria 
eo-romane): Vulturii Li, 
Tim. ’ " * — —

echipă, iar din cea de a doua 
— patru. întrecerile formațiilor 
din seria a in-a s-au desfășu
rat săptămîna trecută, la Bacău, 
si rezultatele au fost publicate 
în ziarul nostru.

decerni» 
var re-

întîlni 
I (gre- 

.     C.F.R.
.... A.S.A Cj—Nap.. Bihorea

na. Grisul. C.S.M. Reșița. Eleo 
troputere. St. r. Bv si Mureșul. 
Seria a D-a. Ja Cimpulung Mus
cel: Dinamo, steaua. Aluminiu. 
Prog. Buc,. C.S.O. «I Dacia Pi- 
teetl. C.S.O.C.-lung, Rapid si 
Met. Buc. Dip prima scrib se 
califică, MMra turneul final, "»

Iată si programul turneelor de 
lupte libere: seria I, la Hune
doara: A.S.A 61 Dinamo Bv., 
C.F.R. si U.M. Tim.. Vulturii 
Lj.. C.S.M Cj-Nap.. Olimpia. Ra
pid Arad si Constr. Huned.. se
ria a n-a. la Sf. Gheorghe: C.S. 
Tîrgoviste. St.r.Bv., Prog. Buc., 
Lemnarul. Mureșul, C.S.M Cra
iova. A.S.A. Oradea. C.S. Onești 
si Oltul: seria • IH-a, la Con
stanța : Steaua, C.S.M. și Nicoli- 
na Iași. Petrolul. Dunărea. Pro
gresul Brăaa. Rapid Buc.. Mon- 
torul si Hidrotehnica Formațiile 
clasate pe primele două locuri 
în flecare eerie vor particina la 
turneul final.

(Stroitel). 74 kg — C. Pîrlog 
(Rapid). 82 kg — V. Prentlu 
(Steaua). 90 kg — C. Penclu 
(Metalul). 100 kg — Z. Szilagy 
(Steaua), -f- 100 kg — Gh. Dolip- 
xchi (Rapid). D. Dumitrescu — 
coresp. • INTILNIREA INTER
NAȚIONALA de libere Dunărea 
Galati — Chemie Halle (R.D. 
Germană). disputată la Galați, 
s-a încheiat cu rezultatul de 
8—4 în favoarea oaspeților. Punc
tele gălățenilor au fost obținute 
de Gh. Roșea (48 kg), I. — 
trie* (52 kg), A. Neagu (57 
Si N. Burzaza (+ 100 kg) 
TENIS DIVIZIA A.
MlulACX Buzău s-a desfăsu- 

MAOA rat partida dintre 
echipele masculine Gloria si Co
merțul Tft. Mures. Gazdele au 
Învins cu 10—7 prin punctele 
realizate de : Ancei 4, Badea 2, 
Teodorescu 2, Gheorghe si 
Gheorghe-Badea. Pentru oaspeți 
au punctat : Pali 3. Valics 2 
și Cristof 2. • IN SAPTAMlNA
ACEASTA sînt programate alte 
două meciuri,: la București, 
Spartac — Metalurgistul Cugir 
(f) si la Craiova, Universitatea 
— Politehnica București (m).

Pe-
kg)

La

SIMPOZION LITERAR
Cosa de cultură a sectorului 4 

(xtr. Mircea Vodă nr. 5) organi
zează. astăzi după-amiaxă, Ic ora 
19, un simpozion al salonului său 
literar avind ca temă literatura 
sportivă. Vor vorbi Paul Teodores
cu despre literatura turistica și 
Toma Alezandrescu despre volu
mul ,,A fost odată un meci de 
handbaF.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
11'1

Stadion U.T.A. ,* teren bun ; 
timp rece : spectatori, aproximativ 
9 000. Au marcat : ISPIR (min. 52 
— autogol) ți COLNIC (min. 64). 
Raport de cornere : 7—4. Raportul 
șuturilor la poartă : 21—10 (pe
spațiul porții : 6-6).

U.T.A. t Gheorghiu 
Kukta, Pojoni, Goii 
DOMIDE, Broșovsehi 
COLNIC. Sima.

A.S.A. : Solyom — Szolosi (min. 
22 Gligore), Kiss, Ispir, Onuțan — 
Pîsloru (min. 53, Vorodi), BO- 
LONI — FAZEKAS, NAGHI, Mure
șan, Hajnal.

A arbitrat : Mai. Pepescu ; la 
linie Al. Ptrvu (ambii din Bucu
rești) și T. Andrei (Sibiu),

Trofeul Petschovschi : 9 ; La li- 
ret-speranțe : 0—0.

bitrul lasă jocul să continue. 
După pauză, presiunea ară
denilor se concretizează după 
o fază de atac prelun
gită : in min. 52 Sima cen
trează de pe stingă, Colnic vrea 
să lovească balonul cu capul, 
dar mingea se duce spre linia 
de poartă, ISPIR încearcă să 
degajeze, dar trimite balonul In 
propria-i poartă. Scorul devine 
2—0 în min. 64 prin COLNIC 
care fructifică spectaculos (foar
fecă pe spate) o 
Broșovsehi. Finalul 
arădenilor.

pasă de la 
aparține tot

Mircea TUDORAN

BACĂU, I
Fotbaliștii 

mult să ini 
sezonul col 
reușit, reali 
joc al lor I 
natului, doi 
ritate advel 
sive succed 
tate la pod 
foarte binel 
celor 4 gd 
ce portarul I 
în primele I 
intervenții I 
la centrării 
min. 17 A 
o pasă precl 
pe BALUțJ 
efect, in 4 
zînd scorul

BIRAU, 
Schepp, 

CURA, Studenții mereu

a întîl- 
exacte a

cît în a doua parte 
nirii, datorită apărării 
oaspeților, dar și erorilor ata- 
canților arădeni care în în
treaga repriză au expediat un 
singur șut pe spațiul porții ! 
A.S.A. a jucat așa cum ne-a 
obișnuit, adică s-a lăsat domi
nată și a contraatacat în spe
cial prin Fazekas, dar acțiunile 
sale ofensive nu au avut forța 
de a străpunge linia defensivă 
a textiliștilor, cu toate că mi
litarii și-au creat cîteva bune 
situații de gol. Da una dintre 
ele, Mureșan a trimis balonul 
în bară (min. 29). Dominarea 
arădenilor devine, însă, catego
rică pe măsură ce ne apropiem 
de min. 45. Astfel, Cura își 
depășește adversarii în min. 37, 
dar Solyom intervine cu suc
ces. Două minute mai tîrziu, 
Colnic feste împiedicat în careu 
să joace balonul, se creează o 
grămadă ca la rugby, dar ar-

TIMIȘOARA, 10 (prin telefon)
Studenții au evoluat la un bun 

nivel, mai ales la mijlocul te
renului, unde Dembrovschi și-a 
etalat măiestria recunoscută, în 
timp ce F. C. Argeș a dat o 
replică slabă, datorită și fap
tului că din formație au lipsit 
două piese de bază — Dobrin 
și Mustățea, ambii indisponi
bili.

Timișorenii au avut inițiativa 
din primele minute, au atacat 
aproape în tot timpul primei 
reprize. Ei au o primă situație 
de a deschide scorul în min. 5 
cînd Cotec, de la 8 m, a șutat 
de puțin pe lingă bară ; apoi, 
în min. 8 și 12, Ariciu a plon
jat cu multă siguranță la pi-

ÎN DIVIZIA A, LA POPICE
Voința București (f) a terminat neînvinsă turul campionatului

Stadion 1 Moi ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, aproxi
mativ 20 000. Au marcat : AN
GHEL (min. 17), DEMBROVSCHI 
(min. 83). Raport de cornere : 
9—1. Raportul șuturilor la poarta : 
17—2 (pe spațiul porții : 6-0).

POLITEHNICA : Catona
MIOC, Pâltinișan, Mehedlnțu, 
Maier - COVALClC. DEMBROV
SCHI, COTEC - Anghel, Șerbâ- 
noiu (min. 55 : Istrâtescu), PE
TRESCU.F. C.‘ ARGEȘ : ARICIU - Zam
fir, DUMITRESCU, CIRSTEA, 
IVAN II — Simion (min. 75 Doru 
Popescu), Toma I, Toma II (min. 
57 Tronaru) — Radu III, Radu II, 
Jercan.

A arbitrat : V. lacob ; la linte : 
O. Ștreng (ambii din Oradea) fi 
St. Marian (Sighișoara).

Cartonașe galbene :
CIRSTEA, ------------
schovschi î 
țe : 0-1

"___  : ZAMFIR.
RADU II ; Trofeul fot- 

9 ; La tinerot-sporan- 
(0-1).

victoria în deplasare a formației 
feminine Voința București, care 
termină astfel neînvinsă prima 
Jumătate a competiției, fiind 
singura .echipă din lot campio
natul care obține o asemenea 
performantă Iată iwzultatele 
tehnice :

Au fost devansate datele de 
disputare ale unor partide djn 
ultima elapă a turului campio
natului Diviziei A, ale echipe
lor oare dau jucători loturilor 
reprezentative. Dintre rezultatele 
acestei etape fractionate — de* 
fășurată marți — se remarA

FEMININ : Rapid București — Voința București 2454—2473 p d ; Hi
dromecanica Brașov — Voința Cluj-Napoca 2471—2459 ; U.T. Arad — Vo
ința Tg. Mureș 2419—2412 ; Laromet București — Petrolul Băicoi 2409— 
£341 ; Gloria București — Voința Galați 2367—2335 ; Cetatea Giurgiu — 
Frigul București 2407—2309.

MASCULIN : Jiul Petrii» — Aurul Baia Mare 5155—5127 p d ; Voința 
Cluj-Napoca — Electrica Sibiu 5143—4853 ; Rulmentul Brașov <— Gloria 
București 5486—5166 ; Constructorul Galați — Petrolul Teleajen Ploiești 
5200—5062.

Celelalte meciuri din etapa a IX-a se dispută sîmbătă șl duminică.

lui Cotec și, respectiv, 
Dar, in min. 17 Mioc 
pini in apropierea ca- 

centrat ;

cioacele 
Anghel. 
a urcat 
reului oaspeților, 
Șerbănoiu a expediat balonul 
spre poartă, Ariciu a respins in 
picioarele lui ANGHEL, care l-a 
reluat in plasă. Pină la pauză, 
timișorenii au dominat copios, 
apărătorii piteșteni au 
totul, însă, In ultimele 
recurgînd la mijloace 
lamentare, Zamfir și 
primind ți cartonașe

Fizionomia jocului nu ț-a 
schimbat după pauză. Studenții

rezolvat 
minute, 
neregu- 
Cîrstea 

galbene, 
nu

au dominai 
autoritate, d 
ori poziții 
mări avanta 
au avut-o 
cînd Istrăte 
capul, a tril 
transversală 
inie de fl« 
tcscu a pal 
centrali a 
BROVSCHI, 
careu și, d< 
sec, înscriin 
echipei sale 
repriza sec 
niciodată la

REȘIțA, li
După un 

promițător, 
bele părți j 
chis, cu aci 
lucrate, pari 
tat aspectul 
uzură, presa 
șeii tehnico! 
cu foarte n 
rități, care J 
moment dai 
degenereze, 
energice și 
trului 
două 
dreze 
lui și 
condiții, fazd 
țiunile de 1 
de rare. Dd 
consumate îi 
în treimea d 
lor, au avut] 
cipal pe G.j 
tuație, bine| 
deanu, dar, v 
spectaculos d

Dinuli 
comb; 
în sf 
al spi
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îndeosebi tabela de marcaj 
a fost aceea care a menținut 
o bună parte din timp intere
sul în jurul partidei disputată 
în Șoseaua Ștefan cel Mare. 
Mai rămăseseră de jucat doar 
două minute din prima repriză 
și oaspeții, calmi, dezinvolți, 
datorită poziției liniștitoare în 
clasament, aveau avantaj: mar
case SUCIU (min. 38), găsit 
singur, înspre colțul sting al 
careului mic, de o minge ve
nită de pe partea opusă de la 
Kun. Dar bucuria orădenilor a- 
vea să fie de scurtă durată, 
întrucit campionii n-au admis 
să intre conduși, pentru pauză, 
în cabină : Custov a fost lan
sat, in min. 43, pe aripa stingă,- 
a centrat in careu, Dobrău a 
reluat spre poarta lui Vidac, 
țdar G. SANDU, urcat în atac, 
a schimbat, cu capul, traiecto
ria mingii, trimițind-o in plasă.

Relaxată de golul egalizator, 
Dinamo a reînceput jocul mai 
aproape de potențialul ei, de 
reala valoare a unora dintre 
titulari : în min. 47, Radu Nun
weiller s-a infiltrat pe un eu-

Stadion Dinamo ; teren alu
necos ; timp însorit, dar rece ; 
spectatori, aproximativ 10 000. Au 
marcat : G. SANDU (min. 43), D. 
GEORGESCU (min. 47 și 85), res
pectiv SUCIU (min. 38). Raport 
de cornere : 8—6. Raportul șutu
rilor la poartâ : 19-10 (pe spa
țiul porții : 10—4).

DINAMO : Ștefan (min. 87 Ca
val) - Cheran, SATMĂREANU II, 
G. SANDU, Mateescu (min. 29 
I. Marin) — Dinu, CUSTOV, Do
brău — R. NUNWEILLER, “ 
GEORGESCU, Lucescu.

F. C. BIHOR : Vidac - Sătmă- 
reanu I, Bigan, LUCACl, Popovici
- NAOM, AL. NAGHI, Ghergheli
— Suciu (min. 62 Agud), Florescu, 
Kun II (min.. 46 Georgescu).

A arbitrat : S. Drâgulici (Dro- 
beta Tr. Severin) ; la linie : M. 
Moraru (Ploiești) și I. Ciolan 
(lași).

Trofeul Petschovschi : 10 ; La
tineret-speranțe : 1-0 (1-0).

D.

JOC Al LOCALNICILOR

hi
I ținut 
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bun 
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auto- 
ofen- 
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lotuși, 
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După 
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bîteva 
posebi 
L >n 
St cu 
tîngă,

Gheorghe NERTEA

dașul MARGASOIU, infiltrat și 
pină atunci deseori in atac, a 
găsit un bun culoar in careul 
aglomerat al bucureștenilor și 
șutul său puternic, expediat de 
Ia aproximativ 20 m, a lovit 
rădăcina stilpului din stingă 
porții Iui Ioniță, de unde a de
viat in gol. Patru minute mai 
tîrziu bucureștenii au primit al 
treilea gol, Ioniță nemaiputind 
face nimic la șutul lui PANA, 
care a înscris din întoarcere. 
Bartales (min. 32) și Pană (min. 
38) au ratat două bune ocazii 
de gol.

La reluare (min. 55 și 57) 
Ioniță s-a remarcat din nou, 
parînd șuturile lui Băluță și 
Chitaru, expediate puternic din 
apropierea porții sale. De par
tea cealaltă, incredibil a ratat 
Neagu (min. 73). A fost cea 
mai mare ocazie a bucureșteni
lor. BALUȚA (min. 78) a mar
cat al 4-lea gol al formației 
gazdă in urma celei mai fru
moase faze a meciului. Oaspe
ții au redus handicapul (minv 
83) prin RÎȘNIȚA, care l-a sur
prins pe Coman cu un șut cu 
boltă.

loar lateral, a centrat, pe jos, 
la intilnire, vizindu-1 pe DUDU 
GEORGESCU, al cărui picior. 
Ia marginea careului mic, a 
fost mai rapid decît reacția lui 
Bigan și balonul a fost expe
diat în plasă. în continuare, 
oaspeții au îndrăznit mai pu
țin (în pofida modificărilor e- 
fectuate în formație), permi- 
țînd adversarului să dețină o 
ușoară superioritate teritorială 
și chiar să se detașeze în final 
(min. 85), cind DUDU GEOR
GESCU, din nou, in cursă după 
„Gheata de aur", a reluat in 
plasă, din apropiere, balonul 
respins de Vidac, la un șut 
puternic expediat de Radu Nun
weiller.

Gheorghe NICOLAESCU

F.C. CONSTANȚA 4(2)
POLITEHNICA IAȘI 0(0)

rare- 
a-și 

bună 
1. 63, 
n, cu 
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toată 
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Stadion ,,23 August* ; teren 
bun ; timp frumos, dar rece ; 
spectatori, aproximativ 15 000. Am 
marcat : BALUȚA (min. 17 șl 78), 
MARGASOIU (min. 26), PANA 
(min. 30) și RIȘNIȚA (min. 83). 
Raport de cornere : 6—2. Rapor
tul șuturilor la poartâ : 22-8 (pe 
spațiul porții : 12—3).

SPORT CLUB : Coman — Pru- 
teonu, CATARGIU, Volmer, MAR
GASOIU - CARPUCI, Duțon (min. 
77 Șoșu), AELENEI - CHITARU 
(min. 84 Săvulea), Pană, BALUȚA.

RAPID : IONIȚĂ - Pop, GRI- 
GORAȘ, FI. Marîn (min. 19 Pet- 
cu). Iordan — RIȘNIȚA, Angelescu, 
Bartales (min. 40 Rontea) — Le- 
șeanu, Neagu, Manea.

A arbitrat : O Anderco (Satu 
Mare) ; la ” . C.
(Baia Mare) și V. Catanâ (Că
rei).

Cartonașe galbene : BALUȚA, 
RIȘNIȚA, CATARGIU, PETCU ; Tro
feul Petschovschi : 9 ; La tineret- 
speranțe : 1-0 (1-0).

: Szilagy

BALUȚA,

E3
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PETROȘANI, 10 (prin telefon)
Diferență mare între cele 

două echipe, reflectată fidel 
de cifrele înscrise pe tabela 
de marcaj. Sportul studen
țesc n-a putut ține piept 
mult de o repriză, cind 
micșorat handicapul la 
singur gol, prin șutul Iui 
TREANU, de la 35 m, la 
Iloman s-a bîlbiit, 
stinjeneala 
Cele două goluri ale gazde
lor fuseseră opera Iui MUL- 
ȚESCU, in marc vervă de 
joc, neincomodat nici o clipă 
de marcajul Iui Cassai.

în partea a doua a întîlni- 
rii, Mulțescu a fost trecut în 
paza lui O. Ionescu, fără ca 
dezinvoltura căpitanului echi
pei Jiul să fie amputată.

Dar în această parte a me
ciului, nu numai Mulțescu a 
constituit un pericol pentru 
careul lui Răducanu. în zi 
bună, toată echipa gazdă

SP. STUDENȚESC j 1(1)
Șl DE TINERET

mai 
a și 

un 
PE- 
care 

i, acuzind 
soarelui orbitor.

SE REUNESC AZI
(mențiuni și pentru Moldovan 
și Stoica) a manevrat și fi
nalizat cu brio, sufocîndu-și 
adversara, obligînd-o să joa
ce numai în fază de apărare.

Fantezia și dinamismul 
fotbaliștilor petroșeneni a pro
vocat derută în tabăra stu
denților, constrînși să gre
șească în nenumărate rînduri 
și să primească încă cinci 
goluri. In ultimele 30 de mi
nute s-a încins o sarabandă 
în terenul Sportului studen
țesc, numai șansa și cîteva 
intervenții de excepție ale lui 
Răducanu (fără să fie însă 
brav la toate mingile care 
i-au nimerit poarta) linii tind 
un decalaj și așa zdrobitor.

Astăzi sc reunesc la Bucu
rești loturile A și de tineret 
(23 ani), convocate în vederea 
meciurilor de săptămîna viitoare 
cu reprezentativele Scoției din 
cadrul competițiilor europene 
rezervate primelor selecționate 
și celor de tineret. Reunirea 
este fixată pentru 
sediul F.R.F.

Așa cum se știe, 
drul unor reuniuni 
lui federal, la care 
pat și antrenorii de Divizia A, 
s-au stabilit cele două loturi în 
vederea partidelor de la 16 de
cembrie (echipele de tineret) 
și 17 decembrie (echipele A). 
Vă reamintim componența lo
turilor :

luni, în ca- 
ale Birou- 
au partici-

lon CUPEN

^Stadion Jiul ; teren alunecos ; timp rece ; spectatori, aproximativ 
4 000. Au marcat: MULȚESCU (min. 18, 39 și 82), PETREANU (min. 40), 
STOICA (min. 48), ROZNAI (min. 75), GRIGORE (min. 76 — autogol) și 
MOLDOVAN (min. 78). Raport de cornere : 11—1. Raportul șuturilor la 
poartâ : 22—4 (pe spațiul porții : 15—1).

JIUL : Homan — NIȚU, Tonco, Stocker. LECA — TOMA, MOLDOVAN, 
STOICA (min. 77 G. Stan) — SA LA JEAN (min. 74 STOICHlȚA), MULȚES
CU, ROZNAI.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu — Tănăsescu. 
Grigore — Cassai (min. 52 Manea), Chîhaia (min. 46 
ionescu — Petreanu, Grosu, Radulescu.

A arbitrat : I. Cîmpeanu (Cluj-Napoca), la linie : 
tești) și Gh. Ionescu (Brașov).

Cartonașe galbene : O. IONESCU și MOLDOVAN, 
schi : 9. La tineret-sperante : 1—2 (1—2).

timp rece : spectatori, aproximativ

LOTUL A : Răducanu, Ioniță 
(portari), Cheran, G. Sandu, 
Sătmăreanu II, Anghelini, Sa- 
meș, Hajnal (fundași), Dinu, 
Bdloni, Romilă II, Dudu Geor
gescu (mijlocași), Lucescu, Cri- 
șan, Iordăncscu, Florescu, Kun, 
Zamfir (atacanți). Cum s-a mai 
anunțat, pregătirile lotului A 
vor fi conduse de antrenorii 
Cornel Drăgușin, D. Nicolae- 
Nicușor și Emerich Jenei.

Ciugarin, Cazan, 
C. Popescu), O.

FI. Anufescu (Pî- 

Trofeul Petxhov-

CONSTANȚENII CONFIRMA
de către Hofmeister — înscrie 
printr-un șut puternic din 
afara careului ieșenilor. A-

Stadion 1 Mai : teren moale, ci_______ .'____
latori, aproximativ 10 000. Au marcat: MOLDOVAN (min. 24).
(min. 35 fi 83), PENIU (min. 75). Raport de cornero : 
fulurilor la poartâ : 22—8 (pe spațiul porții : 13—5).

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu — Mustafa. ANTONESCU. Bâlosu. 
Negoescu (min.

olunecos ; timp foarte frumos ; spec-
“ ' ....... ................. TURCU

19—4. Raportul

F.C. CONSTANȚA : Ștefănescu — Mustafa, ANTOI 
Gătej — I. Constantinescu, Hofmeister, MOLDOVAN — 
46 Sălceanu), PENIU (min. 79 Gache), TURCU.

POLITEHNICA : Stan (min. 77 Costaș) — Ciobanu, 
Ciocîrlan — ROMILA II, Dinu, Simionaș — D. Ionescu, 
Stratulat), COSTEA.

A arbitrat : Fr. Coloși ; ta linie : I. Roșoga și Gh. 
din București).

Cartonașe galbene : GATEJ, CIOCÎRLAN. Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—0 (1—0).

Anton, Unchittș,
Banu (min. 73

Vasitacu j (toți

CONSTANȚA, 10 (prin telefon)
Punînd față în față pe două 

dintre performerele ultimei 
etape, meciul a oferit un 
spectacol fotbalistic antre
nant, de o calitate destul de 
bună. Confirmînd ascensiunea 
sa în acest final de sezon, ex
primată atît prin joc, cît 
și prin rezultate, echipa con- 
stănțeană a obținut o victorie 
mai lejeră decît era de anti
cipat. Gazdele s-au dovedit 
în mare vervă sub raport o- 
fensiv, dominînd autoritar în
deosebi în repriza secundă și 
fructificînd patru dintre nu
meroasele ocazii de gol avute.

Scorul a fost deschis în 
min. 24. eind, în urma unui 
corner executat de pe partea 
dreaptă de către Negoescu, 
mijlocașul MOLDOVAN a 
reluat mingea cu boltă și a 
plasat-o din marginea careu
lui, surprinzindu-1 pe portarul 
Stan. După alte 11 minute, 
TURCU — lansat spectaculos

vantajul localnicilor putea A 
mărit în min. 41 ;
șutată de Bălosu 
bara.

După pauză, ca

a

o

mingea 
întîlnit

conse-

CLUJ-NAPOCA, 10 (prin tele
fon)

Scor zdrobitor la Cluj-Napoca. 
F. C. Olimpia k.o.! In min. 28, era 
5—0 la capătul unor acțiuni 
foarte rapide, în care omul de 
gol a fost Batacliu, ...__ „
cundat de foarte inventivii Bi
chescu (in mod special) și Cîmpeanu — - — . ..
de altfel, „ ______ __________
trei nume. Min. 3 : șut Bichescu, 
reluare BATACLIU : 1—0 ; min. 
4 : BICHESCU acțiune perso-

fiind se-

II. Suita golurilor are, 
„în distribuție" aceste

VICTORIE CLARĂ A GAZDELOR
a ratat. în acțiunea următoare 
însă 
atent și 
a șutat 
Purcaru

După 
aceeași 
ma repriză și, ca să se păs
treze simetria, gazdele reușesc 
să majoreze scorul în același 
minut 18 (min. 63 al partidei) : 
autor... DESELNICU, care a de
viat balonul în plasă la cen-

GABEL a' fost mai 
mai sobru in execuție, 
fără speranțe pentru 

și a marcat : 1—0.
pauză, meciul are cam 
desfășurare ca în pri-

trarea lui Florea. Două minute 
mai tîrziu, studenții craioveni 
rămîn în 10 oameni prin eli
minarea lui Marcu — pentru 
injurii — și gazdele, profitînd 
de superioritatea lor numerică, 
sprintează spre o victorie mai 
clară pe care o obțin, meritat, 
ca urmare a golului marcat de 
TANASE cu capul, în min. 87, 
la capătul unei faze de toată 
frumusețea.

Mihai IONESCU

Stadion Municipal ; teren în
ghețat, alunecos ; timp geros ; 
spectatori, aproximativ 2 000. Au 
marcat : BATACLIU (min. 3, 11, 
28). BICHESCU (min. 4), CÎMPEA- 
NU II (min. 15). VACZI (min. 76). 
Raport de cornere : 15—1. Rapor
tul șuturilor la poartâ : 31-0 (pe 
spațiul porții : 19—0).

„U* : Duho - Poroțchi, PEXA, 
Mușat. CIOCAN - BICHESCU, 
Anca, Dumitrescu - Vaczi, CÎM
PEANU II. BATACLIU.

F. C. OLIMPIA : Bathori I (min. 
15 Pusztai) — Filip, Bereș, Kno- 
blau, Bocșa — Boroto, Popescu, 
Kaiser — Helvei, V. Mureșan (min. 
56 Hațeganu), Both I.

A arbitrat N. Cursaru (Plo
iești) ; Ic linie • A. Miinich și M. 
Cruțescu (ambii din București).

Trofeul Petschovschi : 9 ; La
tineret-speranțe : 5-1 (2-1).

Stadion Valea Domanului ; teren bun ; timp frumos ; spectatori, a- 
proximativ 15 000. Au marcat: GABEL (min. 18), DESELNICU (min. 63 — 
autogol) și TANASE (min. 87). Raport de cornere,: 5—5. Raportul șutu
rilor la poartâ : 11—10 (pe spațiul porții : 3—5).

F.C.M. : Constantin — CHIVU, OLOGEANU, Hergane (min. 87 Kiss), 
Filipescu — GABEL, Câprioru (min. 74 Bojin), BELDEANU — Atodiresei, 
Tânase, FLOREA.

' UNIV. CRAIOVA : Purcaru — Negrită, BOC, Deselnicu, Berneanu — 
Strîmbeanu (min,. 46 Cămâtaru), Ciupitu, ȘTEFĂNESCU (min. 74 Donose) 
•— CRIȘAN. BaIcici, Marcu.

A arbitrat : C. Dinulescu ; la linie : Gh. Popovici șl Gh. Retexan 
(toți din București).

Cartonașe galbene : FILIPESCU, BERNEANU, CÂPRIORU. MARCU. 
Cartonașe roșii : MARCU. Trofeul Petschovschi : 9. La tineret-sperante : 
0—0.

nală : 2—0 : min. 10 : șut Bi- 
chescu, Bathori I respinge, gol 
BATACLIU : 3—0 ; min. 15 :
acțiune personală CÎMPEANU 
II : 4—0 ; min. 28 : din nou BA
TACLIU, din pasa Iui Bichescu... 
5—0. Pină Ia pauză, alte nenu
mărate ocazii și un record al 
Olimpiei : nici un șut la (pe) 
poartă. In pauză, F. C. Olimpia a- 
cuză terenul alunecos, subliniind 
că „U“ are erampoane mult mai 
potrivite pentru un gazon în
ghețat. Explicația are mult a- 
devăr, dar ea e mai curînd un 
fel de autocritică pentru o e- 
chipă care se deplasează în de
cembrie, ea fiind obligată să 
nu omită eventualitatea unui

cință a presiunii lor din ce 
în ce mai puternice la poar
ta oaspeților, constănțenii 
marchează încă de două ori, 
în min. 75 (PENIU, eare a 
fost foarte activ în acest 
meci, fructificînd o inspirată 
pasă a 
min. 83 
did, cu 
centrare

Avînd 
deschis, neobstrucționist, chiar 
și- atunci cînd scorul a luat 
proporții, ieșenii și-au creat 
și ei două mari situații de 
gol — ratate însă de Simio- 
naș (min. 38) și Doru Ionescu 
(min. 54). în apărare, însă, 
ei s-au dovedit nesiguri, co- 
mițînd numeroase greșeli.

LOTUL DE TINERET : Mo- 
raru, Ștefan (portari), Porațchi 
Ciocan, FI. Marin, Agiu, Ma
teescu, Purima (fundași), Bă
lăci, Ion Ion, Dobrău, V. Mn- 
reșan (mijlocași), Troi, Atodl- 
resei, Radu II, M. Răducanu, 
Manea (atacanți). Antrenor, Ion 
Nunweiller.

Pentru mîine sînt prevăzute 
cite două ședințe de pregătire, 
care urmează să fie efectuate 
pe stadioanele Republicii (lotul 
A) și Dinamo sau I.C.S.I.M. 
(Iotul de tineret). Plecarea spre 
Glasgow este fixată pentru luni 
15 decembrie, în cursul dimi
neții.

lui Moldovan) și în 
(TURCU reia splen- 
capul, o frumoasă 
a lui Sălceanu). 
meritul de a fi jucat

Constantin FIRANESCU

IIÎPÎH

teren greu. în afara acestui 
handicap real, să menționăm 
plusul de vigoare al studenți
lor, care s-au și adaptat mai 
bine, dincolo de „procesul cram
poanelor".

După pauză, aspectul e ace
lași. „U“ atacă. Bară Batacliu 
(min. 65), cursă Cîmpeanu II 
(min. 71). între aceste două ac
țiuni, frumos contraatac al lui 
Kaiser, în ciuda crampoanelor 
deficitare. In min. 76, Porațchi 
execută o lovitură liberă și 
VACZI înscrie de aproape : 
6—0. Așa se încheie acest joc, 
care dincolo de ascuțimea 
crampoanelor, marchează resur
sele nu întotdeauna valorificate 
ale studenților și în egală mă
sură eclipsa de toamnă a săt
mărenilor.

loan CHIRILA

ACTUALITĂȚI
DUDU GEORGESCU, 

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI 
GOLGETERILOR EUROPENI

Cu cele două goluri marcate 
ieri, Dudu Georgescu (Dinamo) 
a trecut pe primul loc în cla
samentul „Ghetei de aur", cu 
19 goluri marcate. îl urmează 
Gallis (V.S.S. Kosice) cu 18 go
luri (și campionatul cehoslovac 
se află în pauza dintre tur ți 
retur) și Geels (Ajax) cu 17 
goluri (campionatul olandez se 
desfășoară fără întreruperea de 
iarnă).
• MECI RESTANȚA IN DI

VIZIA B. Azi. de la ora 14, 
pe stadionul Metalul din Ca
pitală, are loc meciul restanță 
Metalul București — C. S. Tîr- 
goviște, din etapa a XlV-a a 
Diviziei B.
• STADIOANELE ȘI ORELE 

DE ÎNCEPERE ALE MECIU
RILOR SCOȚIA — ROMANIA. 
Forul de specialitate din Glas
gow a informat F.R.F. că me
ciul dintre echipele de tineret 
ale Scoției și României va avea 
loc marți 16 decembrie, cu în
cepere de la ora 21,30 (ora 
Bucureștiului), în orașul Fal
kirk. Partida dintre reprezen>- 
tativele A ale Scoției și Româ
niei se va desfășura miercuri 
17 decembrie, cu începere de la 
ora 22 (ora Bucureștiului), pe 
stadionul Hampden Park din 
Glasgow.

• ARBITRUL PARTIDEI 
SCOȚIA — ROMANIA. U.E.F.A. 
a desemnat, pentru întîlnirea 
Scoția — România, de la 17 de
cembrie, o brigadă de arbitri 
din R. D. Germană, avîndu-1 la 
centru pe Adolf Prokop.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
FRONOEXPRES DIN 10

1973 :
FOND GENERAL DE

497.532 lei. Extragerea I :
10 31. Extragerea a It-a: 1523 16 14 23.

Plata cițtigurilor se va face în Ca
pitals începînd din 20 decembrie 
pină Io 10 februarie 1974, în țară 
aproximativ din 24 decembrie pină 
la 10 februarie t974 inclusiv, iar prin 
mandate poțtale aproximativ din 24 
decembrie 1975.
REZULTATELE TRAGERII EXCEPȚIONALE 
PRONOEXPRES — OLIMPIC DIN 30 

NOIEMBRIE 1975 :
FAZA I : Cat. A : 1 voriantă 25% 

17.500 lei ; Cot. B : 2,85 variante 
20.000 lei din care, Io alegere, 
excursie la Innsbruck—Austria sau

TRAGEREA 
DECEMBRIE

CLȘTIGURI :
11 36 21 27

a 
o 
o

____  ._ . .. __  © 
excursie de 2 locuri în R. D. Germană 
și diferențo în numerar ; Cot. C : 7,90 
variante o 6.774 lei ; Cat. D : 39,30 a

1362 lei ; Cat. E : 76 a 500 leî ; Cot. 
F : 524,05 o 200 lei ; Cat. G : 1180,65 
o 100 lei. FAZA a ll-a : Cat. 1 : 1,50 
variante a 50.000 lei din care, la ale
gere, o excursie Io Montreal — Cana
da sou o excursie la Innsbruck — Aus
tria și diferența în numerar ; Cat. 2 c 
1,80 variante o 10.000 lei, din care, la 
alegere, o excursie de doua locuri în 
R. D. Germană și diferența în nume
rar ; Cat.
lei ; Cat. 
5 : 273.75 
a 100 leî. 
Cateqoria .
LASCAIAN AUGUSTIN din 
județul Bistriîa-Năsăud.

• LA 14 DECEMBRIE
NOUA TRAGERE
• MARTI. 18 

1975, TRAGEREA 
LA LOTO.

Procurați din

3 : 10,05 vorionte a 3.740 
4 : 13,65 a 2.754 lei ; Cat. 
o 400 lei ; Cat. 6 : 922,85 
Cîștigul de 50.000 leî de la 
1, o revenit participantului 

........... Becleon,

1975 O
2 !I.OTO

DECEMBRIE, 
EXCEPȚIONA-

vreme bilete.
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păioase, prășitoare, plante teh
nice și furajere, la lucrările de 
fertilizare, de erbicidare și de 
combaterea dăunătorilor. Ia iri
gații, desecări și combaterea 
eroziunii solului. Ia deservirea 
mașinilor și utilajelor agricole. 
Ia încărcări, descărcări și trans* 
porturi.

In continuarea lucrărilor Co
mitetul Politic Executiv a e- 
xaminat și aprobat propunerile 
privind organizarea dezbateri
lor asupra modului în care se 
înfăptuiește programul de acti
vitate ideologică și măsurile ce 
se impun pentru realizarea sar
cinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea în vederea îmbunătăți
rii continue a activității politi- 
co-ideologice și cultural-educa
tive. In acest scop, în perioa
da februarie-aprilie 1976, în în
tregul partid, în toate organi
zațiile de masă și obștești, în 
instituțiile ideologice și cultu
ral-educative se vor organiza 
dezbateri asupra modului în 
care se realizează sarcinile din 
Programul P.C.R. pentru îm
bunătățirea activității ideologice 
și educației socialiste a mase
lor, în spiritul concepției ma
terialismului dialectic si istoric, 
al politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, pentru așeza
rea relațiilor din societatea 
noastră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și co
muniste. Comitetul Politic Exe
cutiv a hotărit ca in luna mai 
1976 să aibe loc Congresul edu
cației politice și al culturii. 
Dezbaterile care vor avea loc in 
această perioadă in întregul 
partid, în întreaga noastră so
cietate trebuie să conducă la 
adoptarea unor măsuri concre
te, menite să asigure perfecțio
narea continuă a activității 
ideologice, a propagandei de 
partid, a .întregii munci politi
ce și cultural-educative, să du
că la dezvoltarea conștiinței 
socialiste, a spiritului revoluțio
nar, a responsabilității sociale a 
celor ce muncesc, la participa
rea lor tot mai activă in înfăp
tuirea neabătută a 
viitorului cincinal, 
mului partidului de 
societății socialiste 
dezvoltate și de 
României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat studiul privind perfec
ționarea învățămintului superior 
economic. In acest sens sc vor 
lua măsuri pentru legarea mai 
strinsă a acestui învățămint de 
realitățile și cerințele dezvoltă
rii economice a țării noastre, 
de activitatea practică a între
prinderilor in specialitatea res
pectivă, de obiectivele concrete 
ale politicii economice a parti
dului, pentru cunoașterea apro
fundată a legislației economice 
românești, pentru eliminarea 
fragmentării excesive a discipli
nelor, a caracterului abstract și 
descriptivist al unor eursuri, a 
carențelor în pregătirea juri
dică, financiar-contabilă și în 
domeniul relațiilor valutare și 
plăților internaționale, precum 
și pentru perfecționarea profe
sională a cadrelor didactice care 
lucrează în domeniul economic.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat 
o informare cu privire la vizita 
în țara noastră a delegației de 
partid și guvernamentale viet
nameze condusă de tovarășul 
Le Duan, prim-secrclar al Co
mitetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat convorbirile dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Le Duan, vizita înalți- 
lor oaspeți vietnamezi drept o 
contribuție de marc însemnă
tate la dezvoltarea relațiilor 
frățești de prietenie și colabo
rare dintre partidele, guvernele 
și popoarele celor două țări, la 
întărirea solidarității țărilor so
cialiste și a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
în lupta împotriva imperialis
mului, pentru pace, indepen
dență. democrație și socialism.

Comitetul Politic Executiv 
salută cu deosebită satisfacție 
semnarea Declarației Comune, 
celelalte acorduri încheiate intre 
cele două țări, apreciindu-le ca 
documente de cea mai mare im
portanță pentru dezvoltarea re

sarcinilor 
a Progra- 
cdificarc a 
multilateral 

trecere a

lațiilor româno-vietnameze. care 
deschid largi perspective pentru 
extinderea conlucrării dintre 
cele două partide, țări și po
poare, atil in construcția socia
listă, cit și in afirmarea prin
cipiilor socialismului. cauzei 
păcii și colaborării între națiuni.

Comitetul Politic Executiv dă 
o înaltă apreciere hotăririi Par
tidului Comunist Român și a 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam de a contribui la con
solidarea șl dezvoltarea priete
niei frățești, colaborării multi
laterale și solidarității între ță
rile socialiste, de a milita pen
tru întărirea unității și 
rității dintre partidele 
niște și muncitorești, 
toate forțele progresiste, 
cratice, antiimpcrialisle din în
treaga lume.

Comitetul Politic Executiv a 
reafirmat sprijinul partidului, 
statului și poporului nostru 
față de lupta și eforturile po
porului vietnamez, pentru con
struirea cu succes a unui Viet
nam unit și socialist, prosper și 
independent, față de dreptul său 
legitim 
curind 
rindul 
Unite.

Tovarășul Nicolae 
a informat, de asemenea, Comi
tetul Politic Executiv 
rezultatele vizitei 
prietenie făcută 
tovarășa Elena 
Iran, la invitația Maiestății Sale 
Imperiale Șahinșahul Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr și 
a Maiestății Sale Imperiale 
Farah Pahlavi, Șahbanu a Ira
nului.

Comitetul Politic Executiv dă 
o înaltă apreciere acestui nou și 
importam aci de politică externa 
a Republicii Socialiste Româ
nia, considerind că, prin re
zultatele suie pozitive, vizita 
marchează un nou pas inainte 
pe calea colaborării fructuoase 
dintre România și Iran. Con
vorbirile dintre cei iloi șefi de 
stat, desfășurate sub semnul sti
mei reciproce și prieteniei ce 
caracterizează dialogul la nivel 
înalt româao-iraniaa, bunele 
relații dintre țările și popoarele 
noastre, acordurile și protocoa
lele semnale, ințelegcrile conve
nite, deschid noi și ample pers
pective colaborării și cooperării 
bilaterale, corespund pe deplin 
intereselor de progres și pros
peritate ale celor două popoare, 
cauzei generale a cooperării și 
păcii internaționale.

Comitetul Politic 
consideră că vizita 
tovarășul 
împreună 
Ceaușescu, reprezintă o contri
buție de cea mai mare impor
tanță — prin identitatea puncte
lor de vedere exprimate asupra 
problemelor fundamentale ale 
lumii de azi — la promovarea 
politicii noi de egalitate și res
pect între națiuni, la făurirea 
unei noi ordini politice și eco
nomice internaționale, a unei 
lumi mai bune și mai drepte- 
Relațiile româno-iraniene, înte
meiate pe principiile 
egalități, respectului 
denței și suveranității 
le, neamestecului in 
interne și avantajului 
demonstrează in mod ____
posibilitățile largi de cooperare 
intre țări cu orinduiri sociale 
diferite, atunci cind ele își în
temeiază relațiile pe egalitate 
și respect mutual și sint ani
mate de dorința înțelegerii, de 
hotărirea de a contribui la tri
umful nobilelor idealuri ale 
păcii și progresului omenirii. 
Vizita in Iran a pus in lumină 

marele prestigiu 
bucură în lume 
român, stima și 

care este privită

solida- 
comu- 
dintre 
demo-

de a-și ocupa cit mai 
locul ce i se 
Organizației

cuvine în 
Națiunilor

Ceaușescu

despre 
oficiale de 

împreună cu 
Ceaușescu in

Nicolae 
eu

Excculiv 
făcută de 
Ceaușescu, 

tovarășa Elena

deplinei 
indepen- 
naționa- 
treburile 
reciproc 
strălucit

încă o dată 
de care sc 
șeful statului 
prețuirea cu 
prodigioasa activitate a Repu
blicii Socialiste România, pusă 
in slujba intereselor fundamen
tale ale 
movării 
păcii și 
nale.

Comitetul Politic 
stabilit măsuri pentru aplica
rea cu consecvență în viață a 
acordurilor și înțelegerilor con
venite între Republica Socialis
tă România și Republica De
mocrată Vietnam, intre Repu
blica Socialistă România și 
Iran.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
soluționat probleme ale activi
tății curente de partid și dc 
stat.

poporului român, pro- 
proercsului, 
internatio-

cauzei 
înțelegerii

Executiv a

I
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EVOLUIND INCONSTANT, ECHIPA ROMÂNIEI
PIERDUT LA LIMITĂ (10-11) Șl

Din
scăzut

nou o primă repriză foarte slabă • Randament

in atac si

decisivă

in apărare • Astăzi — o intilnire

cu R. D. Germana
10 (prin telefon), 
desfășurat în Pa- 

din Kiev

KIEV. 
Marți s-au 
latul Sporturilor 
partidele celei de a Il-a etape 
a turneului final din cadrul 
Campionatului mondial de 
handbal feminin.

După ce conduc cu 3—0, ju
cătoarele noastre sint egalate 
la 5—5, situație in care antreno
rul C. Popescu operează o 
schimbare neinspiratâ, inlocuin- 
d-o în poartă pe Eîisabeta Io- 
iiescu — care apărase foarte bi
ne — cu Lidia Stan. Rezultatul 
— in min. 18 Ungaria conduce cu 

dintre cele două 
înscris de Ster- 
largui aport al... 
La încheierea pri- 
tabela de marcaj

7—5, prithul 
goluri fiind 
binszky, cu 
Lidiei Stan ! 
mei reprize, 
indica un avantaj de trei go
luri în favoarea echipei Unga
riei : 9—6

La reluare, ea și în jocul eu 
U.R.S.S., din etapa preceden-

Ită, reprezentativa României își 
îmbunătățește considerabil de
fensiva (a primit doar douâ

I
I
I
I
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I
I
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ÎN FATA UNGARIEI
7

REZULTATE TEHNICE

goluri din 14 situații 1). lărgin- 
du-și totodată și gama de ac
țiuni ofensive, canalizată pînă 
atunci numai pe forța de șjl 
a Magdei Mikloș dar care, in 
continuare, înregistrează o scă
dere. Totuși, româncele se apro
pie la un gol (3—10 min. 40) 
și 10—11 (min. 47). Din nou 
trei minute la dispoziție pentru 
obținerea egalării și chiar a vic
toriei. Handbalistele maghiare 
pierd mingea repede (o pasă 
în... aut dovedește și inhibiția 
lor din aceste momente). Roza-

lia Șoș își creează culoar pe ex
trema dreaptă și șutează în... 
bară. Vadasz face fault în atac 
și iată-le pe jucătoarele noastre 
pentru ultima dată pe semicer
cul advers. Doina Furcoi, in ul
tima secundă a întîlnirii obține 
un indiscutabil 7 m ! Execută 
Rozalia Șoș, care, timorată ex
cesiv de răspunderea încredin
țată, expediază mingea în bara 
transversală. Meciul ia șfîrșit, 
deci, cu scorul de 11—10 în 
favoarea echipei. Ungariei I

Au marcat : Mikloș 4. Furcoi 
2, Șoș, 2, Arghir f și Cojoca- 
ru 1 — România, respectiv
Sterbinsky 4, Csik 3, Nagy 1, 
Laki 1, Nemeth 1 și Vadasz 1.

Și, totuși, victoria n-a fost 
pierdută, atunci în ultima se
cundă a partidei, ci. mult mai 
devreme, în prima repriză. Am 
consemnat în primele 25 de 
minute, din 18 atacuri, doar 6 
goluri. In rest, handbalistele 
românce au ratat patru arun
cări și au avut 8 greșeli teh
nice, dintre care nu mai puțin 
de 5 pase la adversar ! ! In 
apărare, jumătate dintre situ
ații n-au fost rezolvate (9 go
luri din 18 atacuri adverse), 
jucătoarele noastre fiind ușor 
de ■ depășit prin fente și com
binații simple. In sfîrșit, este 
de reținut faptul că în ulti
mele două partide echipa noas
tră a evoluat fără extremele 
de bază — Petrovici și Luța.ș, 
ambele accidentate — dar nu 
ne putem explica de ce an
trenorii reprezentativei nu au 
folosit rezervele obișnuite —

Turneul pentru locurile 1—6 : 
Ungaria — România 11—10 
(9—6). U.R.S.S. — Cehoslova
cia 16—8 (12—2). R.D. Ger
mană — Iugoslavia 13—12 
(7-6).

Turneul pentru tocurile 7—12: 
. Polonia — Norvegia 14—11 

(9—5), Japonia — S.U.A. 
17—10 (6—5), Polonia — Da
nemarca 16—9 (9—4), S.U.A. 
— Tunisia 14—13 (9—8).

CLASAMENT 1—4

1. U.R.S.S. 3 2 1 0 43—34 5
2. R.D.G. 3 2 1 0 33—31 5
3. Iugoslavia 3 1 1 1 36—34 3
4. România 3 1 0 2 46—34 2
5. Ungaria 3 1 0 2 28—31 2
6. Cehosl. 3 0 1 2 27—49 1

In clasamentul pentru locu
rile 7—12 conduce Polonia, cu 
6 p.

PROGRAMUL DE AZI

Cehoslovacia — Ungaria, 
România -— R.D. Germana (pe 
micul ecran, la ora 17.15), 
Iugoslavia — U.R.S.S. (turneul 
1—6), Japonia — Tunisia șl 
Norvegia — Danemarca (tur
neul 7—12).

Mihoc și Ilobincu — sau, în 
ultimă instanță, de ce nu au 
întrebuințat-o pe Doina Furcoi 
pe acest post, pe care este 
specializată, preferind să o 
mențină pivot 1

Hristache NAUM

TINERI LUPTĂTORI ROMANI
ÎNVINGĂTORI IN IUGOSLAVIA

Al

POIANA BRAȘOV. 10 (prin 
telefon). -L întrecerile din ca
drul celui de al treilea tur al 
echipelor serici secunde a Di
viziei A la hochei sint în crește
re valorică.

O ușoară superioritate mani
festă, în prezent, lidera actuală a 
întrecerii, Sp. studențesc A.S.E., 
care se impune printr-o mai 
bună organizare a jocului și 
printr-o pregătire fizică supe
rioară. Datorită acestui ultim 
atu, studenții bucureșteni s-au 
putut detașa clar, în ultimele 
10 minute ale întîlnirii lor cu 
Tîrnăva Odorheiul Secuiesc, 
obținind o victorie care nu se 
arătase prea certă pînă atunci.

Carol GRUIA — coresp.

CUPA 30 DECEMBRIE-

Rezultate tehnice. LUNI : 
Tractorul Brașov — Sp. stu
dențesc ASE 0—2 (0—0. 0—1. 
0—1). au marcat ; Constan- 
tinescu șl TăbOcaru ; MARTI: 
Unirea - Sf. Glieorghe — 
Agronomia Cluj—Napoca
6—5 (3—3. 1—1, 2—1). au mar
cat : Kemenessy (3). Dealii, 
Tiike, Tanko — Unirea. Baka 
(2). Borszos, Laszlo, Antal — 
Agronomia. Sp. studențesc 
ASE — Tîrnava Odorheiul Se
cuiesc 9—4 (2—2. 3—2. 4—0),
au marcat : Boidescu (4), V. 
Huțanu (2). Fodorea, M Vlad 
și Gh. Vlad — ASE. Moldovan 
(2). Gali. Deszi — Tîrnava : 
MIERCURI : Tractorul Brașov
— Liceul ar. 1 Miercurea Ciuc 
2—6 (2—1, 0—2. 0—3).

Programul de toi : ORA
8,30 : Agronomia Cluj—Napoca
— Sp. studențesc ASE ; ORA 
11 : I.iceul nr. 1 M. Ciuc — 
Tîrnava Odorheiul Secuiesc ; 
ORA 13.30 : Tractorul Brașov
— Unirea Sf. Gheorghe.

I

La Valicvo, 
Belgrad, a 
campionilor" 
romane 
această competiție au partici
pat și patru sportivi români. 
La capătul întrecerilor trei din
tre ci s-au clasat pe primul loc 
la categoriile respective : N. 
Horniccanu (52 kg), D. Aiaco- 
boaie (57 kg) și D. Obrocea 
(62 kg).

în 
avut 

la 
rezervat

apropiere de 
loc „Turneul 
lupte groco- 

juniorilor. La

LA JO U IA INNSBRUCIL

77
începînd de mîine, pe pati

noarul artificial din Miercurea 
Ciuc, va avea loc o nouă edi
ție a „Cupei 30 Decembrie" la 
hochei. Și-au anunțat partici
parea 
VZKG 
Slavia , „
Dinamo București și S. 
Miercurea Ciuc. Turneul se va 
încheia duminică.

30 dintre țările participante La 
cea de-a 12-a ediție a Jocuri
lor Olimpice de iarnă, progra
mate anul viitor intre 4 și 15 
februarie la Innsbruck, au a- 
nunțat Comitetului de organi
zare listele de concurcnți la 
marea întrecere sportivă. Cel 
mai numeros lot este cel al 
S.U.A., alcătuit din 123 de spor
tivi (92 bărbați și 31 femei), ur
mat do cel al U.R.S.S. — 110 
sportivi (80—30), Austria — 100 
de sportivi (88—12). R. F. Ger
mania — 93 de sportivi (69—24).

echipele cehoslovace 
Ostrava (prima ligă) și 
Praga (liga națională), 

București și S. C.

ILIE NASTASE
IN TURNEU

DEMONSTRATIV
STOCKHOLM, 10 (Agerpres). 

După strălucita victorie obținută 
în „Turneul Campionilor", tenis- 
manul român Ilie Năstase par
ticipă în aceste zile la un tur
neu de meciuri demonstrative, 
care se desfășoară în orașul 
Uppsala. In prima partidă sus
ținută, Ilie Năstase l-a întrecut 
cu 0—3, 7—5 pe suedezul Rolf 
Norberg, iar în a doua el a dis
pus de americanul Sherwood 
Stewart cu 6—4, 6—1.

Alte rezultate din prima zi : 
Bengtsson — McNair 6—4, 7—6 ; 
Fibak — Johansson 6—1, 6—3 ; 
Andersson — Stewart 6—3,5—7, 
6—4. In ziua a doua : Norberg 
— Andersson 6—4, 6—4 ; Johan
sson — Bengtsson 7—6, 6—2 ; 
Fibak — McNair 6—4, 6—4.

BOXERII BUCUREȘTENI ÎNVINGĂTORI
IN DANEMARCA Șl R.F. GERMANIA
S-a înapoiat în țâră echipa 

de box a clubului Metalul 
București, care a întreprins un 
turneu in Danemarca și R. F. 
Germania. Formația metalur
giste a fost completată cu di- 
namoviștii Paul Dobrescu și 
Mircea Simon. La Copenhaga, 
Metalul a terminat la egalitate

(4—4) cu o selecționată locală, 
iar la Karlsruhe a ciștigat cu 
5—3. Dintre sportivii 
impresie deosebită ____
greul Mircea Simon (ciștigător 
înainte de limită), 1 _
brescu, Nicu Popa, Marin Peia 
și Nedelea Mocanu, învingători 
în meciurile susținute.

români o 
au lăsat

Paul Do-

ÎN „CUPA U.E.F.A."
Aseară s-au desfășurat meciurile retur din cadrul optimilor de finală 

ale Cupei U.E.F.A. Iată rezultatele care ne-au sosit -pina 
ediției. Intre paranteze sint trecute rezultatele din tur.

la închiderea

Stal Mielec
Levski Spartak Solia

(După

Torpedo Moscova 
Spartak Moscova 
Vasas Budapesta 
A.S. Roma

— Inter Bratislava
— Ajax Amsterdam

executarea loviturilor de la 11 m)

— Dynamo Dresda
— Milon
— C.F. Barcelona
— F.C. Bruges

s-a,u calificat în etapa sferturilor

(0—1)
(I-2)

2—0
7—5

3—1 
2—0
0—1
0—1

de finală, careEchipele subliniate 
se vor desfășura la primăvară.

Rezultatele celorlalte meciuri și alte amănunte le vom publica in nu
mărul de mîine.
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