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UN PALPITANT SUCCES IN DAUNA FUSTEI CAMPIOANE MONDIALE: IUGOSLAVIA

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
S-A CALIFICAT PENTRU J.0. DE LA MONTREAL!

,• In ultimul joc al campionatului mondial de la Kiev, 
handbalistele noastre și-au revenit in mod spectaculos 
eliminînd pe fostele campioane mondiale din cursa

SUCCES 
LA OLIMPIADĂ!

Am fost martorii unui 
campionat mondial de 
handbal ieșit din 

comun, disputat de ve
ritabile atlete, indiferent 
de gabarit, intr-un ritm 
sufocant, cu deznodămint 
neprevăzut, obositor cniar 
pentru noi, spectatorii din 
fata televizoarelor. Dar pen
tru aceste minunate fete 2 
Cit efort, cit consum ner
vos, cită epuizare ? Majori
tatea lor, mai ales fetele 
noastre, au jucat 7 meciuri 
in 10 zile. îndeosebi hand
balistele noastre pentru că, 
după trei meciuri pierdute 
la limită, au găsit forța mo
rală și fizică necesară să se 
revanșeze asupra campioa
nelor mondiale, echipa Iu
goslaviei (cu care pierduseră 
finala in precedentul C.M.), 
reușind o calificare de mare 
spectaculozitate. Cine n-a 
palpitat simbătă după a- 
miază. la fiecare pasă, la 
fiecare șut, cine n-a dorit o 
satisfacție de ultimă oră, 
cine n-a sărit de pe scaune 
in ultimele secunde, cine nu 
le-a îmbrățișat, cu gindul, pe 
handbalistele noastre, pen
tru acest succes, pentru a- 
ceastă eficace autocritică, 
din ceasul al 12-lea

Este adevurat, de la e- 
chipa noastră am fi putut 
pretinde o medalie și la a- 
cest campionat mondial. Ar 
fi putut să fie realizată dacă 
echipa nu ar fi avut 
citeva slăbiciuni evidente. 
Nu este insă mai pu
țin adevărat că acest cam
pionat a fost un infern 
de situații, cu echipe foarte 
bine pregătite, de forțe sen
sibil egale, echipe care de 
fiecare dată ar putea fur
niza o altă campioană mon-

a. n.
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pentru turneul olimpic, ROMANIA — IUGOSLAVIA : 
12—11 (6-6) • Reprezentativa R. D. GERMANE, noua 
campioană mondială in urma surprizei furnizată de 

echipa Ungariei, 12—10 cu U.R.S.S.

KIEV, 13 (prin telcton).
înainte de a ne referi la dra

matica întîlnire dintre repre
zentativa țării noastre și cea 
a Iugoslaviei, vom prezenta cî- 

Doina Furcoi, una dintre cele mai bune jucă
toare românce in partida cu Iugoslavia.

teva amănunte de la partida 
care a furnizat cea mai mare 
surpriză a acestei ediții a C.M.: 
U.R.S.S. — Ungaria. Pentru 
toți specialiștii era clar că for
mația țării gazdă pornea favo
rită în jocul de simbătă pentru 
cucerirea titlului suprem ! 
Handbalistele sovietice trebu
iau să se gîndească numai la 
victorie, golaverajul mai bun 
asigurindu-le în aceste condi
ții medaliile de aur în duelul 
cu cealaltă candidată la titlu, 
echipa R. D. Germane. Antre
norul Igor Turcin a făcut, du
pă părerea noastră, o greșeală 
tactică. Văzînd că Tatiana Ma- 
kareț — principala realizatoare

a echipei sale — este supra
vegheată „om la om", acesta 
n-a obligat-o să intre pe semi
cerc și, deci, să participe activ 
în atac, preferind s-o lase de

parte de linia de 
la 9 m, unde pre
zența ei se limita 
la simplă iigurație. 
In plus, este de
reținut faptul că
formația sovietică 
a ratat trei arun
cări de la 7 m I 
Handbalistele ma
ghiare, cu Steri 
binszky într-o for
mă de zile mari, a 
practicat un joc 
excelent, dominind 
partida de la cap 
la cap, singurul 
moment de egali
tate fiind consem
nat în min. 31 (7— 
7). După cum se 
știe, jocul a luat 
sfîrșlt cu victoria 
Ungariei: 12—10
(7—5) !

în cea de a doua
întîlnire a zilei, formația R. D. 
Germane a depășit destul de 
ușor Cehoslovacia : 17—11 (7— 
7), cîștigînd titlul.

Și iată-ne în fața jocului Ro-
Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

In vederea dublei intilniri cu fotbaliștii scoțieni

LOTURILE A Șl DE TINERET ALE ȚĂRII NOASTRE

Dispută aprigă între Ion Enache (Farul) — în atac și Mircea Tone 
(stingă), fostul campion al categoriei. Foto : Dragoș NEAGU

Echipa Farul Constanța ciș- 
tigă, al treilea an consecutiv, 
„CUPA F. R. BOX" și din nou 
în fața tenacelui adversar B.C. 
Galați. Simbătă seara, însă, în 
sala Dinamo, arhiplină, soarta 
meciului a stat destulă vreme 
in cumpănă. După categoria 
mijlocie mică, gălățenii se a- 
propiaseră amenințător : 15—16, 
apoi, odată cu victoria lui 
Sandu Tîrilă în penultima în
tîlnire, scorul devenise 19—20, 
cu un prea fragil avantaj de 
partea constănțenilor. Catego
ria grea urma să decidă. Des
pre tînărul și neexperimenta
tul gălățean Dumitru Micu se 
spunea că-1 mai pusese și altă 
dată în dificultate pe fostul 
campion al țării Ilie Dascălu. 
Și de astă dată, curajos, Micu 
a apărat decis șansa echipei 
dunărene, numai rutina Iui 
Dascălu impunînd un verdict 
de egalitate, care a adus for
mației Farul victoria finală cu 
22—21.

Cele 11 meciuri au constitu
it o reuniune extrem de reu
șită, nu lipsită de rezultate 
care au contrazis anticipările. 
Cine ar fi crezut că micuțul 
Turan Rușit îl va întrece pe 
consacratul Petre Ganea ? Cine 
credea că Mircea Tone nu ya 
fi capabil să obțină decizia în 
fața tînărului Ion Enache 7 îm
potriva „calculului hîrtiei" au 
fost și victoria categorică a 
lui Nicolae Buteseacă la Iuseim 
Memet, aceea a lui Adrian Guțu 
la Constantin Lică și a lui 
Marcel Lupu asupra lui Cos- 
tică Chiracu.

Dar să vedem cum s-au des

fășurat „ostilitățile". în trei re
prize în care Petre Ganea (cat 
semimuscă) l-a urmărit aproa
pe in permanență pe Turan 
Rușit (Farul), punctînd dese
ori cu directe de stingă, con- 
stănțeanul a răspuns rapid, 
prin surprindere, din perma
nentă mișcare, reușind să cre
eze o impresie mai bună ce
lor 3 judecători (din 5) care 
i-au acordat victoria. Decizia a 
fost aplaudată de o parte din
tre spectatori, care și-au ma
nifestat astfel simpatia pentru 
micuțul boxer de la Farul, dar 
un meci egal ar fi mulțumit 
ambele tabere. Și astfel. Fa
rul ia conducerea (3—1). Pen
tru campionul național al ca
tegoriei muscă, Faredin Ibra
him (Farul), meciul cu Tra
ian Boșcu a fost o simplă for
malitate. După mai puțin de 
două minute de dominare cla
ră, antrenorul gălățenilor i-a 
aruncat prosopul elevului său, 
chemîndu-1 la colț (scor 6—2). 
La categoria cocoș s-a con
sumat una dintre partidele cele 
mai mult „gustate" de spec
tatori. Fostul campion al ță
rii, care pornea favorit, Mir
cea Tone, a întîmpinat o rezis
tență neașteptat de dîrză din 
partea constănțeanului Ion E- 
nache. Deși lovit de nenumă
rate ori la ficat și urmărit în 
permanență, Enache a răspuns 
curajos, eu contre de dreapta 
puternice, reușind să-I trimită

Victor BANCIULESCU 
Mihai TRANCA
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AVANPREMIERĂ LA
POIANA BRAȘOV. 14 (prin 

telefon). — Prefațind bogatul 
calendar competitional al iernii, 
azi (n.r., duminică) la Poiana 
Brașov s-au organizat primele 
întreceri de schi : fond și pro
be alpine. Un număr de peste 
90 de participanți au onorat a- 
cest prim start avînd doar va
loarea unui test creat ad-hoc 
de Comisia județeană de schi, 
pentru verificarea gradului de 
pregătire a marii mase a con- 
curenților. într-un prim bilanț 
al schiorilor fondiști, concluzi
ile sînt promițătoare, generate 
de numărul crescut de juniori 
și de ambiția cu care sînt ata
cate pozițiile consacraților.

Proba de slalom special a 
fost organizată după multi ani 
pe vechea pîrtie, clasică, de 
lingă hotelul Sport. Traseul, re- 
amenajat în toamnă, a oferit 
prilejul unei confruntări dra
matice pentru tinerii și ambi
țioșii participanți, nediferenți- 
ați în această cursă după cri
terii de virstă.

Iată lista ciștigătorilor : sla
lom special (47+45 porți) : Vir
gil Brenci (A.S A. Brașov) 68,9; 
fete : Geta Băncilă (Dinamo 
Br.) 86,2 ; 15 km — seniori : 
Iosif Tamaș (Dinamo Br.) 
50:07 ; 5 km — senioare : Lu
cia Benga (Tractorul) 9;24 ; 
5 km — ,iunio,*re: Vilma Todor 
(Dinamo Br.) 9:52; 10 km —

SEZONUL DE SCHI
juniori : Cornel Potroancăn
(C.S.O. Sinaia) 33:35 ; 5 km — 
juniori II : Andrei Linguraru 
(A.S.A. Br.) 18:33; 3 km — ju
nioare II : Maria Toma (L.E.S. 
Predeal 12:32.

Mihai BARA

Atac al lotului A la poarta echipei de tineret-speranțe Steaua. (Aspect din jocul de antrenament 
de ieri al „tricolorilor"). Foto : S. BAKCSY (Continuare In pag. 2—3)

PLEACĂ AZI LA GLASGOW
© Jocurile de (întrcuoment <ilc celor două echipe 9 Alte indisponibilitâli la tineret

în cursul acestei dimineți, 
loturile reprezentative (A și de 
tineret) ale țării noastre se vor 
deplasa, pe calea aerului, la 
Glasgow, în vederea dublei în- 
tilniri oficiale cu reprezentati
vele similare ale Scoției, în ca

drul campionatului european de 
fotbal.

Reamintim că jocul de tine
ret este programat mîine seară 
și se va disputa în localitatea 
Falkirk, iar cel dintre primele 
reprezentative va avea loc 

miercuri seara, pe marele sta
dion „Hampden Park" din 
Glasgow.

Continuîndu-și pregătirile, Io
tul A a făcut simbătă antre
namente de pregătire fizică șl 
cu conținut tehnico-tactic, iar 
ieri la ora prînzului a susți
nut un joc de pregătire cu 
echipa de tineret-speranțe 
Steaua, pe stadionul Steaua.

„Tricolorii" au început par
tida de antrenament de ieri in 
următoarea formație :

Răducanu — Cheran, Sătmă- 
reanu II, G. Sandu, Anghelini 
— Romilă, Dinu, Boloni — Lu- 
cescu, Dudu Georgescu, Iordă- 
nescu. în primele 45 de minute, 
poarta echipei de tineret-spe
ranțe Steaua a fost apărată de 
loniță. După pauză, în inten
ția de a rula tot lotul de 16 
jucători care vor face deplasa
rea, antrenorul Cornel Drăgușin 
(care conduce lotul împreună 
cu D. Nicolae-Nicușor și Eme- 
rich Jenei) a făcut o serie da 
modificări în formație. Astfel, 
în poartă a intrat loniță, fiind 
rîndul lui Răducanu să treacă 
în poarta adversă. în linia de 
fund, Sameș l-a înlocuit pe G. 
Sandu, iar Hajnal pe Anghelini.



La Ploiești

INAUGURAREA PATINOARULUI
ARTIFICIAL

Orașul Ploiești s-a îmbogă
țit, de sîmbătă, cu o nouă și 
frumoasă bază sportivă. Tine
rii și adultii care iubesc pati
najul sau hocheiul nu vor mai 
trebui să aștepte înghețul pen
tru a practica doar pe pati
noare naturale aceste sporturi. 
Nu va mai fi necesar întrucît 
în municipiul Ploiești, lingă 
Sala sporturilor Victoria, s-a 
dat în folosință, cu doar două 
zile în urmă, un frumos pati
noar artificial descoperit. Noua 
constructe are o suprafață în
ghețată de 30 m X 60 m (di
mensiuni regulamentare olim
pice, care permit și desfășura
rea meciurilor de hochei), în
conjurată de mantinele, o tri
bună cu 1200 de locuri, vesti
are, cabine pentru arbitri, du
șuri, bufet, garderobă, camere 
pentru închiriat și ascuțit pa
tine șji. Patinoarul este perfect 
iluminat, ceea ce permite folo
sirea lui și după căderea în
tunericului.

Sîmbătă, cu prilejul inaugu
rării, tovarășul Teodor Con- 
stantinescu, prim-vicepreședin-

te al C.J.E.F.S. Prahova a e- 
vidențiat contribuția ce au a- 
dus-o, la realizarea acestei im
portante construcții sportive : 
Institutul de proiectări Prahova 
— care a executat proiectul —, 
Trustul de construcții montaj 
Prahova, și pe tinerii, în spe
cial elevii, care au prestat aici 
multe ore de muncă patriotică. 
După ce primarul orașului, to
varășul Ion Paraschiv, a tăiat 
panglica inaugurală, pe pati
noar și-au făcut apariția o par
te din membrii lotului republi
can de patinaj artistic care 
au făcut o splendidă demon
strație. Au evoluat: Doina Mi- 
tricică și Ion Mircea — cam
pioni republicani. Dana Rădu- 
lescu, Gabriela Voiea, Vasile A- 
drian, Atanasie Bulete, Viori
ca Nicu și Robert Haimovici.

Noul patinoar dat în gospo
dărire clubului Petrolul — care 
a și înființat o secție de pa
tinaj artistic — este pus, zil
nic, la dispoziția amatorilor de 
patinaj.

Modesto FERRARINI

Imagine surprinsă sîmbătă, doar cu puțin înainte de căderea serii, 
la inaugurarea patinoarului artificial din Ploiești.

Foto : VASILE BAGEAC

ÎN DIVIZIA A, LA POPICE
S-au încheiat întrecerile tu

rului campionatului Diviziei A 
la popice ediția 1975—76. Sîm
bătă și duminică s-au disputat 
ultimele jocuri ale etapei a 
IX-a (o parte din meciuri s-au 
jucat la începutul săptămînii 
trecute). O singură formație a 
reușit să termine neînvinsă pri
ma jumătate a competiției, Vo
ința București, fruntașa seriei 
Sud a campionatului feminin.

Pe primele locuri în clasa
mente se află formațiile: Voin
ța București (seria Sud) și Hi
dromecanica Brașov (seria 
Nord) — la femei. Voința 
București (seria Sud) și Voința 
Cluj-Napoca (seria Nord) — la 
bărbați.

Ultimele rezultate ale etapei 
a IX-a :

FEMININ : Metrom Bra
șov — Voința Constanța 2551
— 2404 p d, C.S.M. Reșița — 
Voința Oradea 2439 — 2353> 
Voința Timișoara — Dermagant 
Tg. Mureș 2316 — 2232, Voința 
Craiova — Voința Mediaș 2553
— 2388.

MASCULIN : Progresul O- 
radea — Gaz metan Mediaș 
5281 — 5143 p d, Hidromeca
nica Brașov — Rafinorul Plo
iești 4993 — 5025, Olimpia Re
șița — Electromureș Tg. Mu
reș 5201 — 5021, Metalul Hune
doara — C.F.R. Timișoara 5282
— 5226.

Turneele inoîviduale ale Diviziei *
de lupte greco-romane

MECIUIII VIU DISPUTATE j 
TA CÎMPULUNG MUSCEL ,

CÎMPULUNG MUȘCEL, 14 
(prin telefon). Sala Liceului I 
central de atletism din locali- ] 
tate a găzduit turneul individual 
din cadrul Diviziei de lupte I 
greco-romane al primei grupe I 
valorice (seria a Il-a), cea în ■ 
care concurează formațiile Di- . 
namo, Steaua, Aluminiu Slati- I 
na, C.S.M. Pitești etc., echipe | 
avînd în componența lor majo
ritatea membrilor lotului națio- I 
nai. La capătul unor întreceri I 
viu disputate, primele trei 
locuri la cele zece categorii de ■ 
greutate au fost ocupate de I 
următorii (48 kg.): 1. Gh. Ma- I 
rinescu (Aluminiu Slatina), 2.
I. Gibu (Dinamo), 3. N. Zam- I 
fir (C.S.M. Pitești); 52 kg.: 1. | 
C. Alexandru (Steaua), 2. N. 
Horinceanu (Dinamo). 3. Gh. | 
Viman (Pitești); 57 kg.: I. M. | 
Boțilă (Pitești), 2. Gh. Mareș I 
(Slatina), 3. N. Gingă (Dinamo);
62 kg : 1. I. Dulică (Pi- ■
tești), 2. C. Ionescu (Di- g 
namo), 3. Gh. Gheorghe
(Rapid); 68 kg.: 1. I. Păun I
(Dinamo), 2. Șt. Rusu (Steaua), I 
3. I. Ivanciu (Progresul Buc.); ■ 
74 kg.: 1. Gh. Ciobotaru (Di- g 
namo), 2. E. Hupcă (Met. Buc.), I 
3. P. Gheorghe (Stoaua); 82 kg: I 
1. I. Enache (Dinamo), 2. V. 
Prentiu (Steaua), 3. V. Gabor I 
(Slatina); 90 kg.: 1. N. Neguț I 
(Steaua), 2.- V. Penciu (Meta
lul), 3. I. Vlad (Slatina); 100 ■ 
kg.: P. Dicu (Dinamo), 2. N. I 
Andrei (Progresul), 3. I. Preda I 
(Dacia Pitești); +100 kg.: 1. V.
Dolipschi (Dinamo), 2. N. Man- I 
dea (Slatina), 3. Al. Frujină | 
(Pitești).

Clasamentul alcătuit pe baza I 
punctelor acumulate: 1. Dina- I 
mo 82 p, 2. Steaua 57 p, 3. A- ■ 
luminiu Slatina 57 p, 4. C.S.M. g 
Pitești, 5. Metalul, 6. Progresul, I 
7. Dacia Pitești, 8. Rapid, 9. | 
Muscelul Cîmpulung (retrogra
dat).

P. MATEOIU-coresp.

TIMIȘOARA. Sala de sport | 
nr. 2 din localitate a fost gaz- I 
da turneului individual al se- I 
riei I a Diviziei de greco-ro
mane. Primele locuri la cele I 
zece categorii au fost ocupate, | 
în această ordine, de sportivii: 
FI. Gheorghe (C.F.R. Timiș), | 
Gh. Toader (A.S.A. Cluj-Napo- I 
ca), I. Marton (A.S.A. C!uj-Na- ■ 
poca), AI. Szabo (Crișul Ora- . 
dea), T. Horvath (Vulturii Lu- I 
goj). Șt. Șerban (Electroputere | 
Craiova), M. Gali (Mureșul Tg. 
Mureș). I. Ciobanu (C.F.R. Ti- | 
miș), I. Bender (Vulturii Lu- I 
goi). D. Anghel (Craiova). *

Cele nouă formații au acu- . 
mulat puncte conform clasa- I 
mentului: 1. A.S.A. Cluj-Napo- | 
ca 61 p, 2. Crișul Oradea 59 p, 
3. Steagul roșu Brașov 58 p, 4. I 
Vulturii Textila Lugoj 52 p. 5. I 
C.F.R. Timișoara 50 p, 6. Biho- " 
reana Marghita 47 n, 7. C.S.M. ■ 
Reșița 43 p, 8. Electroputere I 
Craiova 42 p, 9. Mureșul Tg. ■ 
Mureș. _

fN PAUZA
DINTRE TURUL

Șl RETURUL
CAMPIONATULUI

Campionatul masculin de baschet

POLITEHNICA BUCUREȘTI-RAPID 72-67, ÎN PRIMUL JOC! |
In etapa de sîmbătă și dumi

nică a campionatului național 
de baschet masculin s-au înre
gistrat rezultate scontate, mai 
puțin cel din prima partidă Po
litehnica București — Rapid. 
Iată amănunte de la jocurile 
disputate.

STEAUA — I.E.F.S. 92—69 
(42—38) și 87—76 (34—39). In 
primul joc studenții au condus 
pînă în min. 16, pentru ca apoi 
Steaua să domine copios și să 
cîștige lejer. Duminică, cvin
tetul I.E.F.S. a jucat cu o și 
mai mare ambiție (Berceanu 
27 p — excelent) și a condus 
pînă în min. 34. Cu un lot 
mult mai omogen și cu Cernat 
foarte activ (61 p în două me
ciuri), Steaua s-a impus din 
nou.

DINAMO — „U“ TIMIȘOARA 
81—60 (33—32) și 79—57 (34—27). 
Sîmbătă seara, campionii nu au 
înscris vreun coș în primele 9 
minute de joc (!), dind posi
bilitate timișorenilor să se evi
dențieze, datorită lui Viciu care, 
la 37 de ani, continuă să fie 
omul de. bază al lui „U“. După 
reluare însă dinamoviștii și-au 
impus net superioritatea teh- 
nico-tactică, folosind cu mult 
succes contraatacul. Situația s-a 
repetat și în al doilea joc. 5

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
RAPID 72—67 (43—27) și 52—65 
(21—35). Deși porneau cu a 
doua șansă, studenții au ciști- 
gat sîmbătă pe merit, pentru

că au atacat mai organizat și 
s-au apărat cu dîrzenie, în timp 
ce feroviarii au mizat mai mult 
pe acțiunile individuale ale lui 
Vinlilă (19), C. Popescu (10) și 
Baciu (12). învingătorii au a- 
vut în Ioneci (27) și Posa (16) 
doi, jucători în mare vervă. 
Partida de duminică, giuleștenii 
au cîștigat-o fără dificultate.

„U“ CLUJ-NAPOCA — I.C.E.D. 
79—66 (40—25) și 89—66 (41—33). 
Ambele meciuri s-au desfășu
rat în nota de dominare evi
dentă a gazdelor, din rîndul 
cărora s-au remarcat Barna,

Roman și Ruhring. (M. RADU, I 
coresp.).

FARUL CONSTANTA — 1 
A.S.A. BUCUREȘTI 89—76 (48— ■ 
30) și 87—60 (47—32). Partide I 
frumoase și victorii clare ale 1 
Farului, care a avut cei mai _ 
buni oameni în Martinescu și I 
Pașca. (G. TAMAȘ, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — POLI- I 
TEHNICA IAȘI 80—70 (38—34) 
și 74—73 (52—34). Succese pre- | 
țioase ale brașovenilor ; mai a- I 
Ies cel de duminică, la capătul " 
unei partide aprig disputate. | 
(P. DUMITRESCU, coresp.). 1

I

In

SP. STUDENȚESC A.S.E. S-A DETAȘAT
seria secundă a Diviziei A la hochei

I 
I

BRAȘOV (prin telefon). — Sîm
bătă, pe patinoarul artificial din 
Poiana Brașov s-a încheiat turul 
III din cadrul seriei secunde a Di
viziei A la hochei. „Runda" a fost 
dominată net de echipa bucureș- 
teană Sportul studențesc A.S.E. 
(antrenor principal. Ștefan lones- 
eu, secondat de Virgil Crihan), 
care a realizat procentajul maxim, 
cîștigînd toate cele cinci partide 
susținute. In întîlnirea derby, cu 
Unirea Sf. Gheorghe, studenții au 
obținut din nou o victorie conclu
dentă (10—6).

Iată ultimele rezultate : Agrono
mia — Tractorul 5—4 (2—1, 0—0, 
3—3) I, meci disputat vineri ; Li
ceul nr. 1 — Agronomia 6—4 (1—1, 
2—2, 3—0), au marcat : Nagy (2), 
Teodoslu. Prakab. Eross si I.ukacs

II; respectiv, Laszlo (2). Gyorgy- I 
pal și Daniel.; Tirnava — Tracto- I 
rul 9—7 (3—2, 5—2, 1—3), au marcat 
Csziszer (3), Ballo, Gall, Moldovan | 
(cîte 2), pentru Tirnava, Derek I 
(3). Sfichi, Antal, Cedo și Boda • 
pentru Tractorul ; Sportul studen
țesc A.S.E. — Unirea 10—6 (2—2. I 
4—1, 4—3), au marcat : Boldescu I 
(5 !), Fodorea (2), Mantea. V. Hu- • 
țanu șl Constantinescu, pentru 
studenți, Lukacs I (4), Kemenessy I 
și Veres.

Clasamentul după 3 tururi : 1. ’
SP. STUD. A.S.E. 27 P. 2. Unirea 
Sf. Gheorghe 20 P, 3. Tirnava O- I 
doritei 19 p, 4. Agronomia Cluj- | 
Napoca 13 p, 5. Liceul nr. 1 M. 
Ciuc 10 p. 6. Tractorul Brașov 1 p. | 
Carol GRUIA-coresp. județean I

F.
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PROIECTE ALE DIVIZIOPREOCUPĂRI Șl
De miercuri, formațiile de prima categorie au intrat in pauza 

competițională dintre turul ți returul campionatului. Cum ți-au or
ganizat conducerile tehnice această perioadă care cuprinde ți im
portanta sarcină a pregătirii sezonului de primăvară 1976? Astăzi, 
citeva răspunsuri referitoare la programul unor divizionare A :

• STEAUA. în această pe
rioadă, citiva dintre jucătorii 
militari se află la Băile Felix, 
pentru tratament. Pregătirile se 
vor relua în ziua de 5 ianuarie, 
cu vizita medicală, după care 
echipa se va deplasa pentru 
două săptămini Ia munte, pro
babil la Brașov. După aceea, 
bucureștenii vor reveni în Ca
pitală pentru a-și continua an
trenamentele. în proiect este și 
efectuarea unui turneu în stră
inătate.

• DINAMO. Exceptind pe 
jucătorii componenți ai lotu
rilor A și de tineret, ceilalți 
fotbaliști ai echipei din Șos. 
Ștefan cel Mare au plecat vi
neri la Băile Felix, unde vor 
rămîne pină la 22 decembrie. 
După 2—3 zile de la înapoie
rea din Scoția, Dinu, Lucescu, 
Sătmăreanu II, G. Sandu, Dudu 
Georgescu, Dobrău, Ștefan, 
Vrînceanu vor merge și ei, pen
tru 10 zile, la Băile Felix, unde 
vor urma tratamentul indicat. 
Startul pregătirilor este prevă
zut pentru 5 ianuarie. A doua 
zi, dinamoviștii se vor afla la 
Cumpătul — Sinaia, 
pregătire centralizată 
două săptămini.

pentru o 
de circa

IAȘI. în• POLITEHNICA
această perioadă, cei mai mulți 
dintre jucători se pregătesc și 
vor susține examenele la fa
cultate (Costaș, Romilă II, Si- 
mionaș, Unchiaș) sau la liceu. 
Alții (Sofian, Simionov) ur
mează tratamentul indicat la 
Băile Felix. în zilele de 6—7 
ianuarie se va efectua contro
lul medical și vor reîncepe pre
gătirile, care vor continua apoi 
pe Valea Prahovei, in două e- 
tape : prima la Sinaia, la alti
tudine, și următoarea la Breaza, 
în proiect este și un 
peste hotare.

turneu

• S. C. BACAU. De 
decembrie și pînă la 5 
rie — vacanță. Catargiu, Vol- 
mer, Bădin, Pană, Aelenei, Soșu 
și Băluță, jucători care au su
portat diverse traumatisme, 
pleacă la tratament, la Băile 
Felix. După o săptămînă de an
trenamente la Bacău, din 12 ia
nuarie, vor avea loc alte șe
dințe de pregătire, la Slănic 
Moldova. Se duc tratative pen-

ia 13 
ianua-

în 
in

O 
au

tru efectuarea unui turneu 
Turcia sau Iugoslavia, la 
ceputul lunii februarie.

• F. C. CONSTANȚA, 
parte dintre jucători, care
nevoie de tratament, au ple
cat sau vor pleca la Băile Fe
lix. Alții, care sînt studenți, au 
rămas la Constanța pentru a 
pregăti și susține examenele. La 
5 ianuarie, vor fi reluate pre
gătirile, participîndu-se și la un 
turneu de sală, la care vor lua 
parte și alte echipe constănțene. 
Se va pleca apoi, pentru două 
săptămini, la munte, probabil la 
Sinaia. în program figurează și 
un turneu în Olanda, la invi
tația clubului Twente Enschede.

• A. S. ARMATA TG. MU
REȘ. A doua zi după meciul 
susținut la Arad, mureșenii au 
intrat în vacanță, ziua reve
derii fiind fixată pentru 5 ia
nuarie. In această perioadă, o 
serie de jucători (Ispir, Both II, 
Nagel, Mureșan, Varodi etc.), 
vor urma tratamente medicale. 
La 9 ianuarie, la Sinaia, vor 
reîncepe antrenamentele, ur- 
mînd ca primele jocuri de pre
gătire să aibă loc după 23 ia
nuarie. Este posibil un turneu 
în R. D. Germană, la începu
tul lunii februarie.

• F.C.M. REȘIȚA. Da la 12 
decembrie pînă la 4 ianuarie 
1976, întregul lot are vacanță. 
Intre 4 și 28 ianuarie pregăti
rile se vor desfășura la Reșița. 
Urmează apoi un turneu în 
Grecia, pînă la 12 februarie, la 
sfîrșitul căruia este prevăzut și 
un joc în Iugoslavia. După data 
de 12 februarie, instruirea va 
continua acasă, pe stadionul din 
Valea Domanului.

• F. C. BIHOR. De vineri, 
orădenii — mai puțin Kun și 
Eugen Naghi, accidentați — se 
află la Băile Felix pentru un 
tratament de aproximativ 10 
zile. Pînă in ziua de 6 ianuarie 
întreg lotul este în vacanță, ur- 
mînd ca, a doua zi, să efec
tueze deplasarea la Stîna de 
Vale, pentru o pregătire cen
tralizată de 10 zile, 
este un turneu peste

In proiect 
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ECHIPELE ROMÂNIEI PLEACÂ AZI LA
(Urmare din pag. 1)

Linia de mijloc a suferit cele 
mai puține modificări, doar în 
ultimele 20 de minute Dinu 
fiind înlocuit cu Florescu (ata
cant central), iar Iordănescu 
fiind retras în mijlocul tere
nului. în atac, în repriza a 
doua a intrat Crișan, în locul 
lui Dudu Georgescu, acest com
partiment jucînd în alcătuirea : 
Crișan, Iordănescu, Lucescu.

Datorită replicii dîrze date 
de partenerul de antrenament 
(Steaua-tineret a condus în pri
ma repriză cu 1—0), jocul de 
ieri a fost util, selecționabilii 
fiind siliți să joace intr-un 
tempo destul de susținut, chiar 
dacă in final ei s-au cam me
najat, mai ales după ce au a- 
juns să conducă cu 3—1, scor 
cu care — de altfel — s-a și 
încheiat partida. Golurile lo
tului A au fost marcate de Lu
cescu (2 — ambele din pe
nalty) și Iordănescu.

în mod deosebit, a interesat 
randamentul noilor introduși în 
formație. Dintre aceștia, Ron+'ă 
și Boloni (folosiți 90 de mi
nute) au avut evoluții promi
țătoare, ca și Iondță — în re
priza I —, cînd a fost supus 
unor încercări dificile de ata
cul lotului.

Lotul stabilit pentru a face 
deplasarea la Glasgow cuprinde 
pe : Răducanu; Ioniță — Che- 
ran, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Anghelini, Sameș, Ha'jnal — 
Romilă, Dinu, Boloni, lordă- 
nescu — Lucescu, Dudu Geor
gescu, Florescu, Crișan.

Plecarea (împreună cu lotul 
de tineret) este fixată pentru 
azi, Ta ora 8,30, de pe aero
portul Otopeni.

Ultimele știri primite de la 
Glasgow anunță introducerea 
în lotul A a lui John Brownlie 
de la Hibernians, care făcea 
parte pînă acum din lotul de 
tineret.

în afara numelor cunoscute 
și publicate în ziarul nostru de 
sîmbătă, antrenorul Willie Or
mond a declarat că îi va con
voca pe portarul Jim Cruicks-

hank, pri 
John Doj 
care, pro 
dreapta, < 
ai liniei 
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transferai 
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englez As 
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ALȚI JUCĂTORI INDISPONIBILI ÎN 4
Mîine seară, de la ora 21,30 

(ora Bucureștiului), la 40 de 
kilometri de Glasgow, în orașul 
Falkirk, reprezentativa de ti
neret sub 23 de ani a țării 
noastre va întîlni, în ultimul 
său meci din actualul campio
nat european, selecționata si
milară a Scoției.

Meciul nu mai poate in
fluența clasamentul grupei pre
liminare, întrucît echipa sco
țiană (învingătoare și în par
tida tur, cu 2—1, la Pitești) este 
promovată în fazele superioare 
ale competiției. Dar, scăpate de 
obsesia rezultatului, cele două 
formații pot oferi un joc bun, 
ceea ce dorește și antrenorul 
Ion Nunweiller.

Din nefericire pentru echipa 
noastră, pregătirile sale au fost 
grevate de o suită de indispo
nibilități. După ce, la convoca
rea lotului, s-a renunțat la Ma- 
teescu și FI. Marin (accidentați 
în ultima etapă de campionat), 
a urmat un lanț întreg de „for- 
fait“-uri neprevăzute. Astfel, 
au părăsit lotul Bălăci (viroză 
respiratorie și colică renală), 
Radu II (sciatică), Agiu (rup
tură fibrilară), Ion Ion și Ma
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CEAhlmu. P. NEAMȚ - 
F. C. BRĂILA 1-0 (1-0)

P. NEAMȚ, 11 (prin telefon).
Peste 5 000 de spectatori au ți
nut să fie prezenti pe stadio
nul de la poalele Ceahlăului la 
partida dintre formația locală 
și F.C. Brăila, una din frunta
șele seriei. Jocul, așteptat cu 
justificat interes, a fost însă 
de un slab nivel tehnic, cele 
două echipe fiind preocupate 
doar de rezultat și nicidecum 
de fotbalul pe care l-au prac
ticat. Unicul gol al meciului 
s-a înscris în minutul 40. Au
tor: GOJGARU, coautor fiind 
portarul brăilean Trofin, care 
a respins defectuos balonul la 
o lovitură liberă executată de 
Mustață de la aproximativ 
20 m !

_ După pauză jocul s-a mai 
„încălzit", acțiunile de poartă 
fiind ceva mai numeroase. 
Tot gazdele au fost mai aproa- 
pe_ de gol, dar înaintașii Cea
hlăului au ratat din poziții 
clare: Gojgaru (min. 55, 57, 60), 
Alecu (min. 77) și Gherghina 
(min. 82). De partea cealaltă, 
o mare ocazie a ratat Ologu în 
minutul 72.

A arbitrat C. Niculescu 
(București).

CEAHLĂUL : Fugaciu — 
Gheorghe, ENCSI, Petrică. Di- 
ță — NIȚĂ, ALECU — Rusu 
(min. 13 Vasilache; min. 16 
Andreescu), GOJGARU, Gher
ghina. Mustată.

F. C. BRĂILA: TROFIN — 
Tilihoi, GHEORGHIȚĂ. Gaș- 
par. Trifina — Pascu, Prepur- 
gel (min .70 MihalaChe), Luca 
— I. Constantin (min. 46 Radu 
Dan), Ologu. TRAIAN.

Florian SANDU

GLORIA BUZĂU - 
F. C. PETROLUL PLOIEȘTI 

0-0
BUZĂU, 14 (prin telefon), 
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PROGRESUL BUCUREȘTI - 
CHIMIA RM. VILCEA 

1-1 (0-0)

Dezamăgire pe stadionul din 
str. dr. Staicovici. Antrenorul 
Viorel Mateianu, mereu același 
adept al sportivității, recunoș
tea că echipa sa a făcut cel 
mai slab joc al sezonului. A- 
ceasta e o primă explicație a 
rezultatului-surpriză. A doua: 
replica neașteptat de dîrză a 
oaspeților. Chimia și-a apărat 
șansa cu dîrzenie exemplară 
(minus tragerile de timp), cu 
o orientare tactică adecvată — 
grupare în apărare, dublaj per
manent, contraatacuri rapide, 
din care Orovitz (min. 83) pu
tea marca golul victoriei, dar 
a ratat de la 6 m. Mai ratase 
Boța (min. 15), Giron salvase 
un gol aproape făcut (min. 
30), iar Badea degajase, „in 
extremis", din fața porții (min. 
78). Și Progresul, care a domi
nat în majoritatea timpului (în 
repriza secundă cu autoritate).

WRET

NUMERELE EXTRASE LA TBA-
GEREA LOTO 

CEM
2 DIN 14 DE-

BRIE 1975

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
GURI : 562.897 lei
EXTRAGEREA I : 41 32 46 28

EXTRAGEREA a II-a : 1 33 10 38

EXTRAGEREA a III-a : 62 15 63 27

Plata cîștigurilor de la această
tragere se va face astfel : în mu-
nicipiul București de la 27 de-
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LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ:

cembrie 1975 pînă la 14 februarie 
1976, în țară de la 31 decembrie 
1975 pînă la 14 februarie 1976 in
clusiv ; prin mandate poștale în- 
cepînd de la 31 decembrie 1975.

★
AZI ULTIMA ZI 

PEă’TRU PROCURAREA 
BILETELOR LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 16 DECEMBRIE 1975

Participînd la această tragere 
puteți cîștiga : autoturisme „Dacia 
1300“. excursii în U.R.S.S., R.D. 
Germană și la Olimpiada Albă de 
la Innsbruck — Austria precum și 
variate cîștiguri în bani. 

două echipe se angajează în- 
tr-o dispută dîrză, fără mena
jamente, dar și cu un grad 
mare de nervozitate, care s-a 
amplificat pe parcursul întîl- 
nirii. Cele două eliminări, Ma
rin (Gloria) și Pisău (F.C. Pe
trolul) — pentru apostrofări re
ciproce —, precum și avertis
mentele primite de Maghiar, 
N. Ionescu și Stan sînt argu
mente care susțin afirmația de 
mai sus. Gloria a avut la în
ceput inițiativa și și-a creat 
numeroase ocazii de gol, însă 
atacanții le-au irosit cu multă 
ușurință. De notat că în min. 
22 Stan, a trimis mingea, de la 
6 m, în bară. în formația bu- 
zoiană s-a resimțit din plin 
lipsa unui coordonator de joc 
care să poată ordona acțiunile 
de atac.

După pauză, F.C. Petrolul 
joacă mai bine decît în prima 
repriză. Echipa se apără calm 
și organizat, controlînd mijlocul 
terenului prin Angelescu și Ne- 
goiță și contraatacînd periculos 
prin Fl. Dumitrescu, Greaca și 
Toporan. Cea mai mare ocazie 
a oaspeților a fost ratată de 
Greaca în min. 64, atunci cînd 
atacantul ploieștean a primit 
mingea la marginea careului 
de 16 m, a driblat doi apără
tori și apoi... a ratat. Au mai 
fost și alte ocazii, dar și aces
tea irosite. Ultimele 15 minute 
aparțin cu autoritate gazdelor, 
care atacă cu tot efectivul, 
dar haotic, cu centrări înalte, 
ușor respinse de fundașii de la 
F.C. Petrolul.

A arbitrat N. Petriceanu 
(București).

GLORIA: Stelian — MURE- 
ȘAN, NICOLAE, Tulpan (min. 
70 Vlad), Maghiar — Simion, 
Dobre (min. 64 Dumitrache) — 
OPRIȘAN, Anghel, STAN, 
Marin.

F.C. PETROLUL: Gh. Iones- 
CU — Pătrașcu, ENE, BITEA, 
N, Ionescu — Angelescu (min. 
77 Niculescu), NEGOIȚĂ — Pi

a avut mari ocazii, dar Sandu 
(min. 7 și 17), Dragu (9, 10,
76), Apostol (58) și Țevi (62) 
s-au întrecut în ratări. Cele 
două goluri seamănă ca două 
picături de apă. Min. 48: cor
ner și BOTA (complet nemar
cat) reia cu capul la colț : 0-1 ; 
min 59 : corner și fundașul BA
DEA înscrie tot cu capul : 1—1. 
Rezultat echitabil, după un joc 
influențat de terenul desfundat, 
după un meci dîrz, uneori 
prea dîrz (C. Nicolae și Pinti- 
lie — cartonașe galbene, Apos
tol eliminat în min. 87, pentru 
lovirea adversarului), ținut în
să în strune de arbitrajul com
petent al bîrlădeanului Nicolae 
Rainea.

PROGRESUL: GIRON —
Ploscaru, BADEA, D. Ștefan, 
Grama — Turbatu, Dumitriu II 
(min. 73 Nignea) — I. Sandu 
(min. 73 Neagu), Dragu, Țevi, 
Apostol.

CHIMIA: Oană — Crăciunes- 
cu, CIOBANU, PINTILIE, Cin- 
că — Constantin, BOTA, C. NI-

Mai multe bilete, mai multe 
șanse de cîștig.

Variantele de 15 lei participă la 
toate extragerile. 

★

AȘA ARATA O VARIANTA CU 
13 REZULTATE EXACTE LA
CONCURSUL PRONOSPORT, 
TAPA DIN 14 DECEMBRIE

E-
1975

I. Bologna — Perugia X
II. Cagliari ■— Cesena 2

III. Como — Fiorentina 2
IV. Juventus — Inter 1
V. Milan — Torino 2

VI. Napoli — Ascoli X
VII. Roma — Sampdoria 1

VIII. Verona — Lazio X
IX. Brescia -- Atalanta 1
X. Catania ■— Palermo X

XI. Genoa — Catanzaro 2
XII. Modena -- Reggiana X

XIII. Novara —- Varese X

FOND DE CTȘTIGURI : 374.926
LEI

Plata cîștigurilor la acest con
curs se face astfel : de la 19 de
cembrie pînă la 14 februarie 1976. 
inclusiv (în Capitală) ; de la 22 
decembrie pînă la 14 februarie 
1976, inclusiv (în țară) și începînd 
aproximativ de la 22 decembrie 
(prin mandate poștale).

său, TOPORAN, Fl. Dumitres
cu. GREACA.

Vasile IORDACHE
METALUL PLOPENI — VICTORIA TE

CUCI 2—0 (1—0). Autorii golurilor : 
Manolache (min. 25), Alexe (min. 60). 
(M. Boghici, coresp.)

PRAHOVA PLOIEȘTI — C.F.R. PAȘ
CANI 3—0 (1—0). Au marcat : Nistor 
(min. 43, 53), Rugiubei (min. 86). 
(I. Tânâsescu, coresp.)

C.S.M. BORZEȘTI — CIMENTUL 
MEDGIDIA 1—0 (0—0). A înscris : 
Tinț (min. 46). (Gh. Gorun, coresp.)

F.C.M. GALAȚI — C.S.M. SUCEAVA 
1—0 (0—0). A marcat : Morohai (min. 
61). (T. Siriopol, coresp. județean)

UNIREA FOCȘANI — CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 4-—1 (0—0). Autorii golurilor : 
Grămoșteonu (min. 49), Fanici (min. 
52, 53), Manta (min. 89), respectiv 
Filimon (min. 72). In min. 15 Geor
gescu (Celuloza) a fost eliminat pen
tru lovirea adversarului. (V. Manoliu, 
coresp.)

VIITORUL VASLUI — C.S.U. GALAȚI 
1—1 (0—0). Au înscris : Diceanu (min. 
80) pentru Viitorul, Marinescu (min. 
55) pentru C.S.U. (M. Florea, coresp.)

C. S. BOTOȘANI — S. C. TULCEA 
1—0 (1—0). Unicul pol o fost realizat 
de Secoșan (min. 15. din 11 m). (T. 
Ungureanu, coresp.)

1. F.C.M. GALAȚI 17 12 1 4 34— 9 25
2. F.C. Brăila 17 9 5 3 28—11 23
3. Prahova PI. 17 7 7 3 19— 9 21
4. C.S.U. Galați 17 6 9 2 18—13 21
5. F.C. Petrolul 17 7 6 4 27—20 20
6. C.F.R. Pașcani 17 8 3 6 31—17 19
7. C.S.M. Borzești 17 7 5 5 17—12 19
8. Met. Plopeni 17 7 2 8 21—18 16
9. Gloria Buzău 17 6 4 7 22—22 16

10. Victoria Tecuci 17 6 4 7 11—15 16
11. Ceahlăul P. N. 17 6 4 7 13—18 16
12. Celuloza Căi. 17 6 4 7 20—32 16
13. CSM Suceava 17 6 3 8 15—19 15
14. C.S. Botoșani 17 5 5 7 10—21 15
15. Cimentul Med. 17 4 5 8 13—27 13
16. Unirea Focșani 17 5 2 10 13—22 12
17. Viitorul Vaslui 17 4 4 9 15—28 12
18. S.C. Tulcea 17 3 5 9 12—26 11

GOLGETERII : • 14 GOLURI : Bez- 
man (F.C.M. Galați) « 11 GOLURI : 
Apostol (C.F.R. Pașcani) • 9 GO
LURI: Traian (F.C. Brăila) < 8 GO
LURI : Stan (Gloria Buzău) • 7 GO
LURI : Fl. Dumitrescu (F.C. Petrolul), 
Fanici (Unirea Focșani), Gh. Alexan
dru (Celuloza Călărași).

COLAE — Vergu, Orovitz» 
Trușcă (min. 65 Șerbăneci, min. 
67 Iordache).

Constantin ALEXE

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
ELECTROPUTERE 

CRAIOVA 2—0 (2-0)
ȚURNU MĂGURELE, 14 

(prin telefon). Plăcut, chiar 
frumos acest meci. In ciuda 
unui teren greu, alunecos, am
bele echipe — spre lauda lor 
— s-au angajat într-o dispută 
atractivă, contribuind, în ega
lă măsură, la realizarea unui 
agreabil spectacol.

Pentru a obține victoria, 
echipa gazdă, antrenată de H. 
Eftimie, a depus multe eforturi, 
a desfășurat un joc în viteză 
și cu pătrunderi spectaculoase 
pe aripi. De partea cealaltă, 
formația oaspete (antrenor — 
Șt. Coidum) a practicat și ea 
un joc bun, combi nativ. Iată 
cum s-au marcat cele două go
luri: în min. 38, Pană a plon
jat spectaculos în careu, ca un 
cascador, impresionîndu-I pe 
arbitrul I. Banciu, care a acor
dat penalty în favoarea gazde
lor, spre stupefacția craioveni- 
lor. Lovitura de la 11 m a fost 
transformată de ȘARDI. După 
deschiderea scorului, craiovenii 
au acuzat șocul și în min. 42 
au primit al doilea gol, înscris 
de data aceasta în condiții re
gulamentare, printr-o spectacu
loasă reluare cu capul a Iui 
ANDREI. După pauză, oaspeții 
au avut cîteva ocazii de a 
marca, beneficiind și de o lo
vitură de la 11 m — la un 
henț în careu comis de Pîrvu 
—. ratată însă de Stăncescu 
(min. 66).

A arbitrat T. B-nciu fSihin).
CHIMIA: BTRLĂ — Z’mbrea, 

Crist^a, Pîrvu, r’ONC'EA I — 
PANĂ. Șardi. Nica — Radu 
(min. 78 Chioțea). So’omon 
(min. 65 Cărbunarul. ANDREI.

ELECTROPUTERE • T-țTnn. 
RA — Ungureanu. Tană, BTT- 
I.AN. Cioară — Stanciu. Călin. 
pAT.EA — Stăncescu (min. 87 
Nită). Calotă (min. 75 Pelea). 
CÎRȚU.

Aurel PĂPĂDIE
METALUL MI.IA — AUTOBUZUL 

RUCURFȘTI 2—1 (1—0). Au marcat :
Georgescu (m-n. 4). D-ă"h:ci (m;n.
50), resoectiv Sultnnoiu (min. 831. (FI. 
Geor-ercu, cores? 5

DINAMO SLATINA — TRACTORUL 
BRAȘOV 1—1 (1—1). Au înscris : Gin- 
giu (min. 39, din 11 m) pentru Di-

Dumitriu II 
ocoli poarta

(in tricou de culoare închisă) a șutat, dar balonul va 
Chimiei. (Fază din meciul Progresul București — Chi

mia Rm. Vîlcea 1—1).
Foto : I. MIHĂICĂ

nomo, Trăznea (min. 25) pentru Trac
torul. In min. 22 Cotoșman (Dinamo) 
a fost eliminat pentru atitudine ne
sportivă față de arbitru. (D. Mihail, 
coresp.)

C.S. TIRGOVIȘTE — F.C.M. GIUR
GIU 4—1 (1—0). Autorii golurilor :
Niță (min. 20), Sava (min. 51, 88), 
Neagu (min. 67), respectiv Buduru 
(min. 75). (M. Avanu, coresp. ju
dețean)

VOINȚA BUCUREȘTI — AUTOMA
TICA ALEXANDRIA 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Costache 
(min. 52). (D. Moraru)

STEAGUL ROȘU BRASOV — S. N. 
OLTENIȚA 2—0 (1—0)'. Au înscris : 
Arineanu (min. 27), Mihail (min. 67). 
(C. Gruia, coresp. județean)

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — MINE
RUL MOTRU 3—0 (1—0). Au marcat : 
Chiriac (min. 44), Vârzav (min. 47), 
Nucă (min. 73). (Tr. Lancea, coresp.)

METROM BRAȘOV — METALUL 
B"'-,""mT| o—o.

SERIA A III-a -------------------------------
C.F.R. TiMiȘUAAA -

F.C. CORVINUL HUNE
DOARA 1-3 (0-1)

TIMIȘOARA, 14 (prin tele
fon). Peste 5000 de spectatori 
au urmărit derbyul seriei a 
III-a și au plecat nemulțumiți 
de la acest meci, nu numai 
pentru rezultatul nefavorabil e- 
chipei favorite, ci și pentru jo
cul slab al feroviarilor. Hune- 
dorenii au jucat sigur îp apă
rare (excelenți — Bologan și 
Vlad) și cu toate că au fost 
dominați aproape 80 de minu
te (raport de cornere 16—2) ei 
au acoperit mijlocul terenului 
și au contraatacat foarte peri
culos și eficient (remarcați : 
Georgescu, Ologu și Cojocaru, 
atacanții cei mai în vervă). 
Gazdele au ratat incredibil, u- 
neori de la 3—6 metri de poar
tă (Kun, Dima, Giulvezan). 
Formația locală a manifestat 
serioase carențe și în dispozi
tivul defensiv, cei mai slabi 
apărători fiind Volaru, Bărbuț 
și Chimiuc.

Au marcat : în min. 28 — 
GEORGESCU — de la 16 m, 
șut scc Ia colțul sting (0—1) ; 
în min. 49 —OLOGU — după 
ce a driblat pe Volaru (0—2) ; 
min. 85 — GEORGESCU — 
după o acțiune solitară porni
tă de Ia centrul terenului, l-a 
driblat și pe portar (0—3) ; 
min. 89 — KUN — dintr-o ac
țiune confuză în careul advers, 
la o lovitură liberă indirectă 
de Ia 5 m (1—3).

A arbitrat C. Petrea (Bucu
rești).

C.F.R.: Suciu — Dosan, Chi
miuc, Bărbuț, Panici — Vola
ru, Brindescu — Giulvezan, 
Kun I, Dima, Boboiciov (min. 
46 Trifan, din min. 48 Stoi- 
șin).

F. C. CORVINUL : BOLO
GAN — Stan, Ghiță. VLAD, 
Pintilie — Lazăr, COJOCARU, 
Savu (min. 70 Surenghin) — 
Bucur (min. 58 Petcu), OLO
GU, GEORGESCU,

Petre ARCAN -coresp. județean

F. C. ȘOIMII SIBIU - 
GLORIA BISTRIȚA 

2-2 (0-0)
SIBIU, 14 (prin telefon). Un 

stadion arhiplin (peste 10 000 
dartjspectatori) a rămas îneîn- 
ȘSț’de evoluția formației bis- 
fflțene, o echipă omogenă, bine 
pregătită fizic și tehnic și care 
nu întîmplător se află pe lo
cul 3 în clasament. Partida a 
început în nota de dominare a 
gazdelor, dar acțiunile lor au 
fost haotice, purtînd de cele 
mai multe ori pecetea hazar
dului, facilitînd în felul aces
ta sarcina apărătorilor bistri- 
țeni. care au respins calm și 
fără dificultate. Treptat, oas
peții au ieșit la joc prin con
traatacuri rapide, creînd cu re
gularitate panică în careul lo
calnicilor. După pauză, echili
brul s-a frînt în favoarea ata

GOLGETERII : • 14 GOLURI : Țevi 
(Progresul Buc.) * 11 GOLURI : Ța- 
rălungă (Dinamo Slatina) • 9 GO
LURI : Sava (C.S. Tîrqoviște), Fildi- 
roiu (Ș.N.O.), Boța (Chimia Rm. Vîl
cea), Frătilă II (Dinamo Slatina) • 
8 GOLURI : Tătaru (C.S. Tîraoviște) 
a 7 GOLURI : Arineanu (Steagul 
roșu).

1. CS TIRGOVIȘTE 17 11 2 4 33—15 24
2. Progresul Buc. 17 10 3 4 34—15 23
3. Din. Slatina 17 9 4 4 31—14 22
4. Steagul r. Bv. 17 9 4 4 25—16 22
5. Electroputere 17 10 1 6 32—21 21
6. Metalul Buc. 17 7 4 6 19—19 18
7. Chimia Rm.V. 17 6 5 6 25—24 17
8. Automat. Alex. 17 5 7 5 12—11 17
9. Nitram. Făg. 17 7 3 7 18—21 17

10. Ș.N. Oltenița 17 7 3 7 21—26 17
11. Chimia Tr. M. 17 7 3 7 20—25 17
12. Tractorul Bv. 17 4 7 6 14—22 15
13. FCM. Giurgiu 17 6 3 8 16—30 15
14. Metalul Mija 17 6 2 9 19—26 14
15. Autobuzul Buc. 17 5 3 9 13—25 13
16. Metrom Bv. 17 5 2 10 16—18 12
17. Voința Buc. 17 4 4 9 17—25 12
18. Min. Motru 17 3 4 10 11—23 10

cului mai iute, mai îndrăzneț 
al bistrițenilor : în min. 47, 
CIOCAN aleargă umăr la umăr 
cu Mihăilă, este mai rapid în 
execuție, reușind deschiderea 
scorului : 0—1; în min. 51, DO- 
RU NICOLAE (excelent în a- 
ccastă partidă) ciștigă un duel 
cu David și înscrie în colțul 
lung : 0—2. Gazdele au început 
apoi să echilibreze jocul și 
„pasul" greșit al Iui Panteli- 
mon (min. 59) face ca balonul 
să ajungă Ia GEORGESCU, 
care a redus din handicap. Lo
calnicii aleargă cu sufletul la 
gură după egalare și izbutesc 
golul mult așteptat, in min. 
76, prin TURLEA.

A arbitrat C. Ghiță (Brașov).
F. C. ȘOIMII : Negru — Vîr- 

lan (min. 60 Soaită), David, 
Mihăilă, BARNA — Marcu, Po
pa — Schwartz, Oprea, Turtea, 
Enescu (min. 46 GEORGESCU).

GLORIA : V. Gheorghe — 
Andrecuți, Pantelimon, Filipoi, 
SZEKELY — Butuza. Petro- 
vici — BUCUR. CIOCAN, E. 
DUMITRU, DORU NICOLAE.

Pavel PEANĂ
DACIA ORĂȘTIE — STICLA TURDA 

4—0 (0—0). Autorii golurilor : Silaghi 
(min. 60, 62, 68), Sava (min. 70). (B. 
Crețu, coresp.)

MINERUL MOLDOVA NOUĂ — MU
REȘUL DEVA 2—0 (0—0). Au înscris : 
Nestorovici (min. 67), Gutuie (min. 
72). (P. Sumandan, coresp.)

METALURGISTUL CUGIR — C.I.L. 
SIGHET 2—0 (0—0). Au marcat : Simu 
(mîn. 49), Roșu (min. 70). (M. VII- 
ceanu, coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ — VICTORIA 
CALAN 5—0 (2—0). Au înscris : Ar- 
meneanu SI (min. 29), Moraru (min. 
39, 84. 88), Meria (min. 60, autogol). 
(Z. Rlșnoveanu, coresp.)

IND. SÎRMEI C. TURZII — UNIREA 
TOMNATIC 2—1 (1—0). Autorii golu
rilor : Lorinț (min. 26), Coloji (min. 
87), respectiv Fildan (min. 74). (P. 
Tonea, coresp.)

VICTORIA CĂREI — F.C. BAIA MARE

RAPID ARAD — U.M. TIMIȘOARA 
1—1 (0—0). Au înscris : Dodeanu
(min. 72) pentru Rapid, Belanov (min. 
59) pentru U.M. Timișoara. (I. Ioana, 
coresp. județean)

2—0 (1—0). Au
(min. 13), Budai 
man, coresp.)

marcat :
(min. 60).

Bejenaru 
(E. Her-

1. FC CORVINUL 17 11 4 2 28—11 26
2. FC Baia Mare 17 10 2 5 26—14 22
3. Gloria Bistrița 17 9 3 5 27—14 21
4. FC Șoimii Sib:u 17 6 9 2 24—14 21
5. Minerul M. N. 17 9 0 8 27—24 18
6. Victoria Călan 17 8 2 7 17—22 18
7. UM Timișoara 17 6 5 6 18—16 17
8. CFR Timișoara 17 8 1 8 26—25 17
9. Sticla Turda 17 7 3 7 17—16 17

10. Metalurgistul 17 8 1 8 21—26 17
11. Ind. s. C.T. 17 7 2 8 23—22 16
12. Mureșul Deva 17 6 4 7 25—25 16
13. Rapid Arad 17 7 2 8 17—29 16
14. Gaz m. Med. 17 6 3 8 28—22 15
15. Dacia Orâstie 17 6 3 8 17—19 15
16. C’L Sighet 17 6 3 8 22—27 15
17. Victoria Cărei 17 3 4 10 11—30 10
18. Unirea Tomn. 17 3 3 11 13—31 9

GOLGETERII : « 13 GOLURI : Mo
raru (Gaz metan) a 10 GOLURI : 
Sâlâjan (Mureșul Deva) • 9 GO
LURI : Ciocan (Gloria Bistrița) • 8
GOLURI : Șurenahin (F.C. Corvinul), 
Tisa (Rapid Arad), Oprea (F.C. Șoi
mii) a GOLURI : Belanov și Voinea 
(U.M. Timișoara). Georaevici (Mine- 
rt’l M. Noua), Moldovan (F.C. Baia 
Mare).



ILIE NĂSTASE ELOGIAT IN COMENTARIILE
PRESEI SPORTIVE
într-un comentariu pe mar

ginea ultimelor succese ale te- 
nismanului român Ilie Năstase, 
ziarul parizian „L’EQUIPE" 
scrie între altele: „La Stock
holm, în Turneul campionilor, 
Ilie Năstase ne-a dovedit că se 
mai poate conta pe el. Mai ales 
în partida cu Vilas — această 
mașină nemiloasă de respins 
mingi — artistul care este 
Năstase și-a regăsit mijloacele 
sale de exprimare. In toate 
compartimentele jocului, el a 
excelat. Și din nou, ca in zilele 
sale cele mai bune, Ilie Năs
tase a improvizat, adică a in
ventat lovituri care sînt numai 
ale lui și nu au mai fost vă
zute niciodată. Ca un veritabil 
virtuoz, Năstase găsea totdea
una cea mai pură trăsătură de 
„arcuș". A fost o adevărată

TURNEUL DE TENIS

DE PESTE HOTARE
plăcere să vedem cum renaște 
talentul acestui mare jucător 
de tenis".

Revenind asupra excelentei 
performante obținută de tenis- 
manul român in finala ultimu
lui ..Masters", ziarul „NEP- 
SI’ORT" din Budapesta, sub 
semnătura comentatorului său 
de specialitate Văd Dezsd, scrie 
următoarele: „Cu jocul său 
strălucitor, campionul campioni
lor tenisului și-a confirmat în
că o dată excepționalul talent, 
bincmeritind aplauzele ce i-au 
fost adresate de către publicul 
din capitala Suediei". Titlul 
articolului este „Năstase — un 
maestru 1"

în cronica finalei publicată 
de cotidianul londonez „DAILY 
TELEGRAPH", cunoscutul ga
zetar sportiv britanic Lance 
Tingay notează succint": „De 
ani de zile nu l-am văzut ju- 
cînd atît de bine pe Năstase, 
revenit acum la forma sa de 
veritabil supcrcampion".

DE LA SOFIA
SOFIA, li (prin telefon). — 

Pentru a treia oară, în cele 
patru ediții disputate pînă 
acum, campionul de tenis al 
R.D. Germane, Thomas Emm- 
rich, cucerește victoria în tur
neul „indoo." de la Sofia. In 
finală, el a dispus de finlan
dezul L. Palin — revelația în
trecerilor — cu scorul de 6—3, 
4—6, 6—4. 7—6. In semifinale: 
Emmrich — Palm 6—4, 2—6, 
7—5; Palin — Beust 6—3, 4—6, 
6—3.

Ultimii jucători români ră
mași în concursul de dublu, 
frații Traian și Viorel Marcu, 
au fost eliminați in turul doi, 
de cuplul suedezilor Svensson 
și Palm, cu 2—6, 2—6. In par
tida următoare, Svensson — 
Palm înving pe sovieticii Me- 
treveli — ~ 
Rezultatul 
(Suedia), 
Svensson,

Pugaev cu 6—3, 6—1. 
finalei: Johansson
Beust (Franța) —

Palm 3—6, 6—3, 6—2.
TOMA HRISTOV

PRIMII MEDALIAȚI AI „ORDINULUI OLiMPIC"
Lia Manoliu — medalie de bronz

Comitetul Internațional O- 
limpic — ținînd seama de apa
riția unui număr mereu cres- 
cind de trofee și recompense, 
ceea ce scade din valoarea lor 
— a hotărit să reducă la doar 
două cele atribuite în mișcarea 
olimpică. A fost menținută 
„Cupa olimpică", creată în 1906 
de Pierre de Coubertin și con
sacrată instituțiilor sau asocia
țiilor cu merite deosebite în 
promovarea idealului olimpic. 
La aceasta s-a adăugat acum 
„Ordinul olimpie", creat pentru 
a onora pe cei cu merite emi
nente în domeniul sportului 
sau pe cei care au făcut servi
cii excepționale cauzei olimpis- 
mului. Pot fi printre aceștia : 
mari performeri ai stadionului 
cu valoare de exemplu, condu
cători sportivi cu spirit între
prinzător sau artiști care au 
glorificat sportul.

„Ordinul olimpic" prevede 
atribuirea unei medalii de aur, 
argint sau bronz (menținîn- 
du-se parcă scala de pe podiu

mul olimpic), precum, și a u- 
nei decorații personale și a 
unei Diplome olimpice.

Cu .prilejul ultimei sale se
siuni, de la Lausanne. C.I.O. a 
procedat la anunțarea primi
lor medaliați ai „Ordinului o- 
limpic“. Medalia de aur a fost 
atribuită (post-mortem) pre
ședintelui de onoare al C.I.O. 
Avery Brundage. Trei medalii 
de argint au revenit următori
lor : Ryotaro Azuma (Japonia), 
membru de onoare al C.I.O., 
Miguel de Capriles (S.U.A.). 
fost președinte al Federației 
internaționale de scrimă, și R. 
H. Russell (Anglia) fost pre
ședinte al Federației inter
naționale de box amator 
(AIBA). în sfîrșit. 6 persoane 
au primit medalia de bronz 
a „Ordinului olimpic" : Lia Ma
noliu (România), Ellen Miiller- 
Preis (Austria), Charles De- 
beur (Belgia), Gyula Hegyi 
(Ungaria) și dr. Jacques Thie- 
bault (Franța).

NOU RECORD MONDIAL 
LA HALTERE

Cunoscutul halterofil sovietic 
David Rigcrt a evoluat în ca
drul unul concurs desfășura, a 
Gettysburg (S.U.A.), unde a 
realizat un nou record mondial, 
la categoria semigrea, stilul 
aruncat, cu o performanță de 
219 kg. Vechiul record i-a a- 
parținut cu 217,5 kg.

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

mânia — Iugoslavia, finala e- 
diției trecute, care urma să 
desemneze acum ocupantele lo
curilor 4 și 5, ciștigătoarea pri
mind dreptul de a participa la 
J.O. din

Echipa 
puțin de 
cidentate 
(Luțaș și 
ce totuși 
vocaină. 
mei șanse, o șansă ce nu tre
buia să fie ratată ! Antrenorii 
reprezentativei României au re
considerat mult tactica, indi- 
cînd în atac o desfacere a jo
cului pe extreme — introduce
rea tinerei Iuliana Hobincu s-a 
dovedit 
strînsă 
la 9 m

1976.
noastră — cu nu mai 
patru jucătoare ac- 

— dintre care două 
Boși) aveau să joa- 
cu infiltrații de. no

se afla în fața ulti-

de bun augur — și o 
colaborare a liniei de 
cu semicercul, în timp

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
Titlul feminin se decide astăzi

ALEXANDRIA. înaintea ultimei 
runde, trei jucătoare mai rămăse
seră in cursă pentru titlul de cam
pioană de șah a țării : Elisabeta 
Polihroniade — 10 puncte, Suzana 
Makai (a cîștigat la Iudith Kan
tor) și Gertrude Baumstark (a în
vins-o, cu negrele, pe Margareta 
Mureșan) cu cite 9’/2. O surpriză 
a penultimei runde : Viorica Ilie 
(mezina turneului) — Maria Pogo- 
revici 1—0 !

Aseară s-a desfășurat runda a 
15-a.

Cele două partide în care urma 
să se hotărască noua campioană, 
Polihroniade — Teodorescu și 
Baumstark — Makai, s-au între
rupt în poziții aproximativ egale, 
urmînd să fie reluate astăzi dimi
neața.

Celelalte rezultate : Răducanu — 
Mureșan 0—1, Ghindă — Miroslav 
1—0, Gogâlea — Pogorevlci, Kantor 
— Chis Și IHe — Bogdan — re
mize.

CLASAMENTUL : POLIHRONIA
DE 10, Makai și Baumstark 9’/j 
(cite o partidă întreruptă), Gogâ
lea și Mureșan 8*/2. Teodorescu 
7’/2 (1), Răducanu 7. Pogorevici (»*/21 
Bogdan și Ghindă 6. Kantor 5V2. 
Miroslav 5, Chiș, Jicman și Ilie 
4’/a puncte.

SINAIA. Maestrul internațional. 
Victor Ciocâltea a făcut un pas

serios spre cel de al 7-lea titlu de 
campion al țârii (l-a mai cîștigat 
în anii 1952, 1959, 1961, 1969. 1970 și 
1971) ! In runda a 16-a (sîmbătă) 
el l-a învins (cu albele) pe vechiul 
său concurent, Theodor Ghițescu, 
iar ieri dimineață s-a apărat cu 
succes în întrerupta cu Emil Un* 
gureanu, salvînd un final aparent 
pierdut.

Astfel, liderul și-a mărit la 2 
puncte avansul în clasament și 
este foarte greu de presupus că 
această diferență ar mai putea fi 
refăcută în ultimele 3 runde de 
vreunul dintre urmăritorii sal.

REZULTATE: Ungureanu — Cio
câltea Va—‘A. Botez — Cheșcă 1—0, 
Ghițescu — Ghindă 1—0 (fără joc)
— partide întrerupte. Runda a 
16-a: Ciocâltea — Ghițescu 1—0, 
Olt — Partos 0—1, celelalte remize: 
Relcher — Pavlov, Stoica — Miti- 
telu. Ghindă—Urzică, Radovici — 
Ungureanu. Ilijin — Voiculescu, 
Cheșcă — Butnaru. Kertesz — 
Botez.

ÎN CLASAMENT, cu trei runde 
înainte de sfîrșit : CIOCÂLTEA 
IIV2, Partos și Ungureanu 9’/2, Ra
dovici, Ghițescu, Pavlov 9 p etc.

Aseară, in runda a 17-a : Urzică
— Ciocâltea Va—Va» Mititelu — 
Ghindă V2—’ Voiculescu — Ott 
Va—*/a« Celelalte partide se jucau 
la ora convorbirii telefonice.

„CUPA F
(Urmare din pag. 1)

și la podea, în repriza secundă, 
pe gălățean. Decizie justă de. 
meci nul și scor 8—4 pentru 
Farul. La cat. pană. Iuseim Me- 
met (pe carc-1 consideram ca
pabil de mai mult) a trebuit 
să se recunoască învins de gă- 
lățeanul Nicolae Buteseacă — 
într-o formă foarte bună de 
data aceasta. Scor 9—7. Fără 
să strălucească, Ion Adam (Fa
rul) a primit decizia de învin
gător (5—0) în fața mai tînă- 
rului său adversar. Victor 
Munteanu (scor 12—8).

La cat. ușoară, Adrian Gu- 
(u (B. C. Galați), ca și in me
ciul din semifinale, a evoluat 
foarte bine și, de data aceasta, 
l-a depășit la puncte pe Con
stantin Lică (scor 13—11). Senr- 
mijlociul de la Farul, George 
Agapșa, s-a dovedit la fel de 
puternic ca Dumitru Bute, dar 
plusul său de experiență l-a 
ajutat să obțină avantajul ne
cesar victoriei (scor 16—12).

. R. BOX“
Cat. mijlocie mică : Pavel Is- 

irate (B. C. Galați) cîștigă prin 
descalificare (pentru lovitură cu 
capul) meciul cu Alexandru 
Tîrboi care, deși n-a lovit in
tenționat. i-a spart adversaru
lui arcada. Scor 16—15. Dez- 
nodămînt neașteptat la mijlo
cie : după numai un minut de 
luptă, Marcel Lupu (Farul) cîș
tigă prin k.o. partida cu Cos- 
tică Cliiracu, boxer recunosmu 
pentru forța loviturilor saV.’j 
Scor : 19—16. La semigrea, Mișn.' 
Banu (Farul) a fost abandonat 
în repriza secundă în disputa 
cu Sandu Tîrîlă, după ce pri
mise două avertismente pentru 
țineri (scor 20—19).

Cat. grea : Ilie Dascălu (Fa
rul), fostul campion al cate
goriei, a trebuit să depună 
mari eforturi pentru a obține 
o decizie de egalitate în fața 
lui Dumitru Micu, un tînăr ta
lentat, curajos și bine pregătit, 
dar cu aproape 20 de kilogra
me mai ușor 1 Scor final 22—21.

ce în apărare s-a cerut mobi- 
11...;.. promptitudine în ieșiri
le la adversarul cu mingea și 
multâ-multă atenție. Acestei 
tactici, echipa Iugoslaviei i-a 
opus un sistem defensiv foarte 
avansat, care a încercat — prin 
ieșirea apărătoarelor pină din
colo de 9 m, să deruteze jucă
toarele noastre și să le frag
menteze atacurile. Din fericire, 
echipa României, ceva mai lu
cidă, a reușit să lege jocul, re- 
zolvind în general bine acțiu
nile ofensive. Un merit deose
bit în reușita atacurilor îl au 
jucătoarele de semicerc (din
tre care Doina Furcoi s-a re-

litate.

(Urmare din pag. I)

cunoaște. 
medaliate 
României 
una din

ULTIMELE REZULTATE

FINAL

Ungaria — U.R.S.S. 12—10 (7—5), 
R.D. Germană — Cehoslovacia 
17—11 (7—7), România—Iugoslavia
12—11 (6—6).

CLASAMENTUL

1. R.D. Germană 5 4 1 0 60—49 9
2. U.R.S.S. 5 3 1 1 70—58 7
3. Ungaria 3 3 0 2 52—48 6
4. România 5 2 0 3 65—55 4
5. Iugoslavia 5 1 1 3 59—63 3
6. Cehoslovacia 5 0 1 4 43t—78 1

marcat din nou 
pusă în teren), 
nu numai să creeze culoare de 
șut. dar să și pătrundă la timp 
prin ele, primind pase foarte 
bune, în special de la Magda 
Mikloș și Doina Cojocaru. Cu 
toate că handbalistele iugosla
ve au condus la un moment 
dat cu două goluri (min. 16:5— 
3), putem spune că echipa Ro
mâniei a reușit să se achite cu 
bine de sarcinile pe care le-a 
avut in această partidă, obți- 
nînd în final o victorie pe de
plin meritată, cu 12—11. Un ar
gument demn de luat în sea
mă în sprijinul victoriei me
ritate a reprezentativei noas
tre este că scorul putea fi mult 
mai clar dacă nu s-ar fi ratat 
mari ocazii de gol, inclusiv un 
7 m. Esențiala rămîne victoria 
obținută prin dîrzenia și dă
ruirea pentru calificarea la J.O. 
și, în final, dacă Ungaria n-ar 
fi realizat marea surpriză din 
meciul cu U.R.S.S. despre care 
am scris la început, România 
cucerea la această ediție a 
C.M. și medaliile de bronz !

Au marcat : Mikloș 3, Furcoi 
3, Hobincu 2, Cojocaru 2 și 
Boși 2 pentru România, Ileș 3, 
Leutar 2. Lukici 2. Antici, 
braraovici, Suprinovici și 
kurov pentru Iugoslavia, 
arbitrat E. Reichel și W. 
tens (R. F. Germania).

prin munca do
care au știut

A-
Bu- 
Au

Te-

pot 
bine 
pre- 
vor 

mod

diată. Dintre aceste 4 for
mații calificate pentru tur
neul final de la Montreal 
(R.D.G., U.R.S.S., Ungaria și 
România) se vor 
cele trei echipe 
olimpice. Echipa 
candidează pentru
aceste medalii, chiar de aur. 
Cu condiția să îndepărteze 
lipsurile, mai puține la nu
măr decit calitățile indivi
duale și colective. Talentul 
și dăruirea cu care handba
listele noastre ne-au impre
sionat in ultimul meci 
fi fructificate mult mai 
la Olimpiadă dacă, in 
gătirea din anul viitor, 
învăța să profite in
eficace de contraatacuri, să 
utilizeze mai des pătrunde
rile pe aripi, să speculeze 
situațiile cind adversarele 
sint in inferioritate nume
rică, să folosească cu încre
dere și jucătoarele tinere 
care sîmbătă s-au dovedit 
foarte utile.

Handbalistele noastre re
vin azi in orașele, familiile 
și cluburile lor. Să le pri
mim cu brațele deschise și 
să le urăm de pe acum suc
ces deplin la Montreal!

• PE SCURT •
BOX • Campionul mondial la 

cat. „semiușoară", portoricanul 
Alfredo Escalera și-a apărat cu 
succes centura la Oslo unde i-a 
învins prin k.o. în repriza a 9-a 
pe șalangerul său campionul eu
ropean Erik Paulsen (Norvegia).
• Fostul campion mondial la cat. 
„super-ușoară", italianul Bruno 
Arcari și-a făcut reintrarea la 
Torino unde l-a întilnit pe ame
ricanul Davin Leve. Arcari a re
purtat victoria prin k.o. în re
priza a 5-a. • Argentinianul Car
los Monzon și-a păstrat titlul de 
campion mondial la cat. mijlo
cie învlngînd în rundul 5 pe fran
cezul Gratien Tonna. Lovitura 
decisivă, o directă de drepta în 
ceafă, a stîrnit protestele publi
cului și ale managerilor pugilis- 
tului francez, dar arbitrul a apre
ciat că Tonna a greșit făcînd o 
eschivă inabilă.

HANDBAL • i_,a Rotterdam, în 
meci retur pentru optimile de fi
nală ale C.C.E. (masculin) echi
pa olandeză Sittardia a terminat 
la egalitate 17—17 (7—7) cu for
mația Slask Wroclaw. învingători 
în primul joc cu 23—13, hand- 
ballștil polonezi s-au calificat 
pentru sferturile de finală ala 
competiției. • La Bratislava în
tr-un meci pentru turul doi al 
C.C.E. (masculin) echipa iugo
slavă Borac Banja Luka a în
trecut cu scorul de 26—22 (14—8) 
formația locală Ruda Hvezda.

JUDO • în prima zi a cam
pionatelor europene feminine care 
au loc la Miinchen, sportivele 
franceze au obținut 3 medalii de 
aur din 4 posibile. Au intrat în 
posesia titlurilor Martine Rottier 
(61 kg), Paulette Fouillet (66 kg) 
și Catherine Pierre (72 kg). Al 
patrulea titlu, cel al cat. ..semi
grea" (peste 72 kg) a Cost cîștigat 
de Christine Chivd (Anglia).

NATAȚIE • în cadrul concursul 
lui internațional de înot de la Got- 
twaldov proba feminină de 200 m 
fluture a fost cîștigată de Kother 
(R.D. Germană) cu timpul de 
2:16,5. Anca Groza (România) s-a 
clasat pe locul doi cu 2:23,7 urma
tă de Shipman (S.U.A.) — 2:25.1.

ȘAH • După disputarea a 9 
runde și a unor partide între
rupte, în campionatul U.R.S.S., 
continuă să conducă maestrul 
Gulko cu 6‘/j p. II urmează în 
clasament fostul campion mon
dial Tigran Petrosian cu 5’/» (1) 
și Balașov — 5 p. Rezultatele în
registrate în partidele întrerup
te : Polugaevski — Beliavskl
1—0 ; Balașov — Dorfman 1—0 ; 
Tal — Furman 1—0 ; Klovan — 
Gheller V2—’/3 ; Romanișin — Be
liavskl -</2.

TENIS DE MASA • La Buda
pesta s-a disputat întîlnirea din
tre echipele mixte ale Ungariei 
și Iugoslaviei, contînd pentru 
,,Cupa Ligii europene" la tenis 
de masă. Formația iugoslavă a 
obținut o victorie categorică, cu 
6—1 l

PE PISTELE DE SCHI
Proba de coborîre femei de la 

Tignes (Franța), contînd pentru 
„Cupa Europei", a revenit austrie
cei Brigitte Schroll cu 1:56,67. Re
velația cursei a fost japoneza 
Mitzuyo Nagumo, clasată pe locul 
doi. cu 1:58,17. In urma acestei 
victorii, Brigitte Schroll a trecut 
pe primul loc în clasamentul gene
rai individual al „Cupei Europei".

★
Proba de coborîre bărbați de la 

Madonna di Campligio din cadrul 
„Cupei Mondiale", a revenit aus
triacului Franz Klammer cu tim
pul de 1:39,95, urmat în ordine de 
Philippe Roux (Elveția) — 1:40.89 
și Erik Haker (Norvegia) cu 1:40.92. 
In clasamentul general al „Cupei 
Mondiale", după desfășurarea a- 
cestei probe, pe primul loc se 
află Philippe Roux (Elveția) cu 26 
p. urmat de Klammer (Austria). 
Read (Canada) și Thoeni (Italia) 
cu cîte 25 p. Pe echipe conduce

Austria — 168 p. urmată de Elve
ția — 157 p. și R.F. Germania — 
86 p.

Proba de coborîre (2 manșe) a 
fost cîștigată de elvețianul E. Pu- 
gaetzi.

★
La Colle Isarco (Italia) slalomul 

uriaș — bărbați a fost cîștigat de 
americanul Phil Mahre. cu timpul 
de 3:14,02, urmat de compatriotul 
său Gary Adgave cu 3:15,32 și de 
italianul Sepp Oberfrank — 3:15,33.

ir
„Cupa Europei" a programat la 

Arosa (Elveția) o probă masculină 
de coborîre, în care victoria a re
venit americanului Karl Anderson 
— 1:57,18, urmat de compatriotul 
său Andy Mill — 1:58,13 și elveția
nul Erwin Joși — 1:58,18. In cla
samentul general individual al 
„Cupei Europei", conduce Steve 
Mahre (S.U.A.) — cu 26 p.

CAMPIONATE DE FOTBAL
ITALIA. Etapa a 9-a a fost deo

sebit de agitată și a consemnat 
numeroase surprize. Lidera, Na
poli, nu a putut trece pe teren 
propriu de Ascoli și astfel, napoli
tanei au fost egalați în clasament, 
de Juventus, care a dispus de 
Inter. Surprinzătoare sînt și victo
riile în deplasare obținute de Ce
sena și Fiorentina, ca și scorul 
egal dintre Bologna și Perugia. 
Iată rezultatele, și autorii goluri
lor : Como — Fiorentina o—1 (Spe- 
gglorln) ; Napoli — Ascoli 0—0 ; 
Bologna — Perugia 1—1 (Chiodi, 
respectiv Scarpa); Cagliari — Ce
sena 1—2 (Riva, respectiv Urban 
și Zuccheri) ; Juventus — Inter 2—0 
(Bettega șl Tardelli); Milan — To» 
rino 1—2 (Zaccarelli șl Graziani 
pentru Torino, respectiv Maldera);

Roma — Sampdoria 1—0 (Petrini); 
Verona — Lazio 2—2 (Moro, 
Macchi, respectiv Chinaglia și 
d’Amico). în clasament : Napoli 
șl Juventus cîte 14 p, Torino 3 3 P, 
Cesena 11 p, Bologna 10 p, etc. în 
clasamentul golgeterilor conduce 
Pulici (Torino) cu 8 g. urmat de 
Savoldi (Napoli) 7 g. etc.

ANGLIA (etapa a 21-a) : Stoke
— Arsenal 2—1 ; Everton — Bir
mingham 5—2; Manchester City — 
Coventry 4—2 ; Queen’s park Ran
gers — Derby 1—1; Tottenham — 
Liverpool 0—4; Sheffield United — 
Manchester United 1—4: Ipswich
— Leeds 2—1; Aston Villa — Nor
wich 3—2; Burnley — West Ham 
United 2—0. în clasament, după 21 
de etape, conduc echipele Queen’s 
park Rangers, F.C. Liverpool,

ÎN EUROPA
Manchester United și Derby 
County cu cite 28 p.

★
• în rnecl amical desfășurat Ia 

Aue (R.D. Germană), formația lo
cală Wismut a dispus cu 5—0 (3—0) 
de o selecționată din R.D. Viet
nam.

• în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde in Indonezia e- 
chipa austriacă Voest din Linz a 
jucat la Djakarta cu echipa Aceh 
din Perslraja. Fotbaliștii austrieci 
au terrftinat învingători cu scorul 
de 1—0.

• în clasamentul golgeterilor din
campionatul vest-german, după în
cheierea turului conduce Beer 
(Hertha B.S.C.) cu 16 goluri mar
cate, urmat de Kostedde de
la Hertha) cu 13 g.
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