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Victorii la spadă, floretă fete și băieți
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Etapa a 14-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO IȘI MENȚINE AVANSUL DE 4 PUNCTE
• in afara liderului, doar Universitatea Craiova, F.C.M. Reșița și F.C. Bihor au 
mai 
trei,

obținut cite un punct în deplasare • Politehnica Timișoara a revenit pe locul 
iar U.T.A. a urcat pe locul patru ! • Rapid n-a reușit să cîștige în Giulești 

• Următoarea etapă — la 1 decembrie

REZULTATE TEHNICE
— F.C.M. Reșița

CLASAMENTUL
Rapid
Politehnica Tim. — F.C. Constanța 
A.S.A. Tg. Mureș— Sportul stud. 
S.C. Bacău
F.C.M. Galati
U.T.A.
Progresul
Jiul
Sîmbătă
Politehnica lași

— F.C. Bihor
— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— F.C. Corvinul
— Steaua

— Dinamo

(0—1) 
(0-0) 
(0—0) 
(1-0) 
(1-1) 
(1-0) 
(0-0)
(1—1)

ETAPA VIITOARE (1 decembrie)
Universitatea Craiova — A.S.A. Tg. Mureș 
Progresul
F.C.M. Reșița
Rapid
F.C. Argeș
Steaua
F.C.
Jiul
F.C.

Corvinul

Constanța

ATENA, 21 (prin telefon). — 
Sîmbăită, întrecerile Balcaniadei 
de sarimă au continuat cu pro
bele pe echipe. Debutul l-au 
făcut formațiile masculine de 
floretă. A fost un prilej bine
venit de a oonsemna un nou 
succes al reprezentanților țării 
noastre, care au terminat tur
neul pe locul I cu 6 puncte 
(24 asalturi cîștigate). Același 
număr de puncte l-au realizat 
însă și floretiștii Bulgariei, dar 
ei au totalizat numai 23 de a- 
salturi cîștigate.

Inițial, echipa României a în
trecut pe cea a Turciei cu 6—3. 
Apoi, o nouă victorie, asupra 
formației Iugoslaviei, cu 7—2. 
în al treilea meci, trăgătorii 
noștri aiu fost victorioși și în 
fața celor greci, eu 8—1. Urma 
partida decisivă, cu echipa Bul
gariei, întrecută surprinzător, cu 
5—4, de cea a Turciei I Pentru 
a încheia pe primul loc în tur
neu era suficient ca floretiștii 
noștri să, cîștige trei asalturi. 
Așa s-a și întîmplat : Bulgaria 
și-a apropriat victoria cu 6—3, 
dar titlul de campioană balca
nică a revenit formației de flo
retă a României (FI. Nicolae, 
P. Kasa, S. Roca. R. Baciu), o 
echipă-expe.riment_ pentru 
itoarea 
ret.

Clasament final la floretă bă
ieți : 1. ROMANIA 6 p (24), 2. 
Bulgaria 6 p (23), 3. Turcia 4 p, 
4. Iugoslavia 2 p (16), 5. Gre
cia 2 p (10).

La sabie, victorie scontată a 
echipei olimpice a Bulgariei 
oare a totalizat 8 puncte. Pe 
locul II formația țării noastre 
cu 6 puncte : 8—1 la Turcia și 
Grecia, 7—2 la Iugoslavia și 
2—5 la Bulgaria (de la acest 
scor nu s-a mai tras, deoarece 
situația în clasament se clari
ficase, sabrerii bulgari nemaipu- 
tînd pierde partida).

De notat evoluția frumoasă 
în turneu a trăgătorilor noștri 
I. Panielimonescu 
nescu. M. Frunză 
și la „individuale" 
tor dezordonat și

Clasament final_ _______
BULGARIA 8 P. 2. ROMANIA 
6 p, 3. Grecia 4 p, 4. Iugoslavia 
2 p, 5. Turcia 0 p.

Duminică s-au desfășurat 
ultimele probe pe echipe, flo
retă fete și spadă.

Formația feminină de flo
retă a tării noastre a evoluat 
foarte bine, reușind să dispună 
cu 8—1 de echipele Iugoslaviei

Paul SLAVESCU

și FI. Pău- 
a fost — ca 
— un trăgă- 
inegal.
la sabie : 1.

etape a Diviziei A.

1. DiNAMO 14 9 3 2 33—13 21
2. Univ. Craiova 14 7 3 4 25—16 17
3. Politehnica Tim. 14 8 1 5 20—13 17
4. U.T.A. 14 7 3 4 19—23 17
5. Sportul studențesc 14 6 4 4 17— 9 16
6. Steaua 14 7 2 5 24—18 16
7. Jiul 14 7 2 5 18—17 16
8. A.S.A. Tg. Mureș 14 7 1 6 12—12 15
9. F.C. Argeș 14 6 3 5 19—24 15

10. F.C.M. Reșița 14 6 2 6 21—20 14
11. F.C. Bihor 14 4 5 5 17—19 13
12. Progresul 14 4 5 5 19—27 13
13. Rapid 14 5 2 7 18—21 n
14. F.C. Corvinul 14 4 4 6 13—18 12
15. Politehnica lași 14 4 3 7 13—12 11
16. S. C. Bacău 14 4 3 7 18—20 11
17. F.C. Constanța 14 4 2 8 16—21 10
18. F.C.M. Galați 14 1 4 9 10—29 6

Citiți în pag. 2—3 relatări de lla meciurile celei
de a 14-aGalați

0—0

— Dinamo
— S.C. Bacău
— Sportul studențesc
— F.C. Bihor
— Politehnica lași
— U.T.A.
— Politehnica Timisoara
— F.C.M. * ' '

GOLGETERII
GOLURI : D. Georgescu (Di-20 

namo) — 1 din 11 m.

7 GOLURI : Țevi (Progresul).

6 GOLURI : Marcu, Bălăci 
Oblemenco — 1 din 11 -m (Univ. 
Craiova), Dumltrache — 2 din 
11 m (Jiul), O. ionescu (Sportul 
studențesc), Gabel si Bora 
(F.C.M. Reșița), Troi (Steaua), 
Nedelcu (U.T.A.), Șutru (Rapid), 
Ghergheli (F.C. Bihor), Radu II 
(F.C. Argeș).

vi- 
ediție a C.M. de tine-

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPA NOASTRĂ
LOCUL 2 LA HALTERE

Alexandru Kiss-campion halcanic la categoria ușoară
(stilul aruncat)

5 GOLURI : Munteanu (S. 
Bacău) — 1 din 11 m, Boiani 
(A.S.A. Tg. Mureș), Dănilă (Po
litehnica iași), Răducanu și lor- 
dăneseu — 1 din 11 m (Steaua) 
Georgescu (F.C. Corvinul), Fio 
rescu (F. C. Bihor), Broșovschi 
(U.T.A.), Mulțescu (Jiul).

Duminică, la București, returul finalei Campionatului balcanic

MECIUL ROMANIA -BULGARIA
lnălțindu-se, intr-un buchet 

de jucători, Șutru va lovi min
gea 
Așa 
ciul

cu capul, relulnd in gol. 
a egalat Rapidul, in me
de ieri cu F.C.M. Reșița.

știe, duminică 
va disputa la

După cum se
28 noiembrie se
București, pe stadionul ,,23 Au
gust", meciul internațional din
tre echipele reprezentative ale 
României și Bulgariei, returul 
finalei campionatului balcanic la 
fotbal. (Reamintim că primul

joc a fost cîștigat de echipa 
Bulgariei cu 1—0).

în vederea acestui meci (și a 
celui de tineret, programat la 
Kazanlîk) selecționabilii se vor 
reuni în cursul acestei dimi
neți în Capitală.

Foto : I. MIHĂICĂ

DRAGAȘANI, 21 (prin te
lefon). Ultimele două zile din 
cadrul Balcaniadei de haltere 
au adus noi medalii echipei 
României și astfel, după puter
nica reprezentativă a Bulgariei, 
care s-a clasat pe primul loc 
cu 105 puncte, România a o- 
cupat locul 2 în clasamentul ge
neral cu 80 p, înaintea Tur
ciei, Greciei și Iugoslaviei. O 
comportare frumoasă a avut 
reprezentantul nostru Alexan
dru Kiss, care la categoria u- 
șoară — stilul aruncat — a 
obținut titlul de campion bal
canic cu 170 kg — nou record 
balcanic (v-r. 165 kg) și națio
nal, și a corectat cu 5 kg re
cordul țării la total — 287,5 kg 
(v.r. 282,5 kg). în continuarea 
întrecerilor, sportivii români 
n-au putut trece de concurenții 
bulgari, care au cucerit ma
joritatea titlurilor, mulțumin- 
du-se astfel cu locurile secunde 
Ia mai multe categorii de greu
tate și stiluri. Totuși, în com
parație cu edițiile precedente

ale Balcaniadei, se poate spune 
că evoluția sportivilor români 
a fost mulțumitoare, ei cucerind 
in total 5 medalii de aur, 12 de 
argint și 9 de bronz.

Iată rezultatele tehnice : CA
TEGORIA PANA : (60 kg) : 1.
lanko Rusev (Bulgaria) 257,5 kg,
2. Marian Grigoraș (România)
242.5 kg, 3. Franyo Bes(Iugo
slavia) 230 kg ; stilul smțls : 1. 
Rusev 115 kg, 2. Grigoraș 110 kg,
3. Bes 105 kg ; aruncat : 1. Ruse»
142.5 kg, 2. Grigoraș 132,5 kg, 3. 
Katsadonis (Grecia) 127,5 kg. CA
TEGORIA UȘOARA (67,5 kg) : 1. 
Ivan Belcev (Bulgaria) 292,5 kg,
2. Alexandru Kiss (România) 287,5 
kg, 3. Virgil Dociu-Enciu (Româ
nia) 285 kg ; smuls : 1. Belcev
132.5 kg, 2. Dociu-Enciu 125 kg,
3. Kiss 117,5 kg ; aruncat : 1. Kiss 
170 kg, 2. Dociu-Enciu 160 kg, 3. 
Belcev 160 kg (in afară de con
curs P. Paloș — România —
272.5 kg la total). CATEGORIA 
SEMIMIJLOCIE (75 kg) : 1. En-

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

în campionatul de polo

în a doua partidă de handbal masculin RAPID-DINAMO 5-2
ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 16-14 (8-3)

în sala Victoria din Ploiești 
s-a desfășurat sîmbătă seara 
cea de a doua întîlnire dintre 
reprezentativele masculine de 
handbal ale României și R. F. 
Germania- Și de această dată, 
victoria a revenit echipei țării 
noastre, dar la o diferență mai 
mică : 16—14 (8—3).

-ocul a avut două 
diferite. în prima 
handbaliștii români au 
impresie excelentă, ca 
partida de la Brașov, unde în
vinseseră cu 
forte a fost, 
primele 30 de 
rarea. Avansat, 
în intervenții 
defensiv a 
verva portarului Ștefan 
care a blocat cu

aspecte 
repriză, 
lăsat o 

și în

19—11. Punctul 
din nou — în 
minute — apă- 
mobil și 
sistemul 

beneficiat

prompt 
nostru 
și de 
Orban, 

siguranță 
mingile expediate de oaspeți 
prin putinele culoare de. șut. 
Astfel, reprezentativa "
Germania, deși a circulat mult 
și și-a organizat minuțios 
atacurile, n-a reușit să punc
teze decît de trei ori !

A doua parte a întîlnirii a 
avut, însă, un aspect diamc-

R. F.

Feroviarii au 4 puncte avans in clasament

trai opus, inițiativa trecînd de 
partea elevilor lui V. Stentzel.

Au marcat : Birtalan 5, 
Voina 3, Drăgăniță 2. Miro- 
niuc 2, Deacu 2 și Grabovschi 2 
pentru România. Brandt 4, Wun
derlich 3, Frank 2. Boeskowsky 
2, Emrich 4, Nagel 1 și Kâller 1 
pentru R. F. Germania. Au 
arbitrat J. Korec și C. Sladky 
(Cehoslovacia).

Călin ANTONESCU

Poloiștii de la Rapid Bucu
rești au tranșat destul de net 
rivalitatea lor sportivă cu ju
cătorii de la Dinamo Bucu
rești, în actualul campionat, 
cîștigînd ieri dimineață, la ba
zinul Floreasca, cu 5—2 (2—0,
1—1, 1—1, 1—0). în urma aces
tei frumoase victorii, perfect 
meritată, rapidiștii au acumu
lat un avans de patru puncte 
în fața adversarilor lor, avans 
care în mod practic le oferă 
cele mal mari șanse de a ră-.

JUNIORII ROMÂNII INVINGAIORI
ÎN MECIURIlt Dt HANDBAL CU POLONIA

telefon). înPLOIEȘTI, 21 (prin .
sala Victoria s-au disputat dumi
nică seara partidele revanșă din
tre reprezentativele de juniori șl 
junioare ale României și Poloniei 
la handbal.

In partida feminină formația 
țării noastre a reușit să obțină 
o victorie la limită: 17—16 (7—8), 
după ce la un moment dat a fost 
condusă cu 8—2. Principalele rea-

TorOk 
pentru

lizatoare :
Kăducu 4 . 
falska 6, Stanczak 
nia.

Șl la masculin 
României a învins la 
22—21 (15—9). Principali
tort : Tătaru și Dumitru 
4, respectiv Rogoj 9 și 
row 4.

6, Janesch 4, 
România, Tra- 
6 pentru Polo-

reprezentativa 
limită : 
realiza- 
— cite 
Fiedo-

mine în posesia 
campioni naționali.

Partida de ieri, 
înverșunată decît cele 
dente s-a decis după ______
noastră în prima repriză. Ță- 
ranu a șutat de la centrul te
renului, Spinu a fost „asistent” 
la această fază și a scos min
gea din poartă. Dinamoviștii 
au acuzat șocul destul de pu
ternic pentru că în mai puțin 
de 60 de secunde, Cprnel Rusu 
scăpat de sub supravegherea a- 
părătorilor adverșl a f 
nestingherit r 2—0 pentru 
pid. Din acest moment, 
viarii au acționat calm, 
multă dîrzenie, fructificînd ma
joritatea ocaziilor avute. în 
schimb, poloiștii de la Dinamo 
— mai ales după ce Spinu a 
mai primit un gol parabil (0—3) 
de la distanță (I. Slavei), fiind 
schimbat cu Frățilă — au ata
cat orbește, au greșit destul 
de mult și în atac, dar mai 
ales în apărare, acționînd tot 
timpul sub impulsul nervilor și 
al tensiunii. Din acest duel în
vingătoare a ieșit Rapid, care 
a găsit resurse ca de la 3—2

mai puțin 
prece- 

părerea

titlului

înscris 
Ra- 

fero- 
cu

Feroviarul 
goluri in

Cornel 
partida

Foto :

Rus a redus

Rusu —două 
cu Dinamo.

D. NEAGU

de două ori(V. — - --------- —
din handicap) să ajungă Jta fi
nal — 32
Un succes pentru care întrea
ga echipă merită felicitări. A 
condus cu scăpări Radu Timoc 
(Cluj-Napoca), căruia îi re
proșăm lipsa de consecvența 
în decizii. El a dictat eliminări

Adrian VASILIU

lâ 5—2 * (Slavei" și Rusu).

(Continuare în pag. a 4-a)



DIVIZIA A CONSTRICTORUL BRAILA I I

LA VOLEI ÎNVINGĂTOARE IN GIULEȘTI!
etapă din 

Diviziei 
înregistrai

în cea de a 8-a 
cadrul campionatelor 
A de volei s-au 
două surprize : victoria obținută 
de noua promovată Construc
torul Brăila, care a învins pe 
Rapid. în Ciulești și succesul 
studenților craioveni la Bacău, 
Iată amănunte de la cîteva 
partide programate duminică.

MASCULIN
Rapid — Constructorul Brăila 

1—3 (—3, —10, 7, —8). Echipa 
brăileană a lăsat o frumoasă 
impresie în Giulești, prin jo
cul legat pe care l-a făcut și 
prin acuratețea execuțiilor. Vic
toria realizată de oaspeți în 
numai o oră și 15 minute, se 
explică și prin replica ștearsă 
dată de rapidiști. După ce s-au 
impus net în primul set. oas
peții au întîmpinat o rezistență 
superioară în următorul, dar 
l-au cîștigat în cele din urmă, 
grație serviciilor bine efectuate 
și plasate de Preda, coordonării 
fără reproș a acțiunilor ofen
sive de către Dragoș Popescu, 
care a știut să-i pună în va- 

pe trăgătorii principali 
precum

Ana Chirițescu de la Penicilina, 
respectiv Liliana Pașca și Ma
riana Chima. Arbitri : Al. Dra- 
gomir din București și C. Șo
văială din Ploiești. (D. DIA- 
CONESCU, coresp.).

Dinamo — C.S.U. Galați 3—0 
(8, 9. 6). Pe parcursul celor 50 
de minute 
la cîteva 
Oaspetele, 
evoluat și 
fost depășite de campioane, mai 
rutinate. Remarcate : Irina Pet- 
culeț.
nescu si Helga Bogdan (Dina
mo) .

de joc am asistat 
faze spectaculoase, 
în rîndul cărora a
Florentina Itu, au

Alexandrina Coristanti-

Maria Obreja și Crina 
Georgescu (C.S.U.). Arbitri : 
M- Nicolau și C. Armăsescu, 
ambii din București. (N. M.).

Rapid — C.S.M. Sibiu 3—0 
(10, 1. 11). întîlnire dominată 
de rapidiste. care au avut în 
față o echipă fâră veleități, (cu 
excepția Marinelei ""

I.E.F.S.B. Mare - 
—12, —5).
Ceahlăul P. Neamț 
3).

Maratex
0—3 (—3,

Farul —
3—0 (4, 9,

Universitatea Timișoara — 
Știința Bacău 3—1 (—4. 11, 13, 6).

CLASAMENTE
MASCULIN

1. DINAMO
2. Explorări
3. Viitorul
4. Tractorul
5. Constructorul
6. Steaua
7. Politehnica
8. Rapid
9. Universitatea

10. C.S.M. Delta
11. C.S.U. Galați
12. Petrolul

24: 0 
21: 4 
19:14 
13:14 
16:17 
15: 5 
13:16 
14:17 
12:17
9:20

11:21
2:24

I
I
I LIDERUL A REZISTAT OFENSIVEI,
I
I
I

POLITEHNICA IAȘI 0
DINAMO 0

loare
Mocufa și D. Ionescu, , 
și blocajului ferm. în setul 3 
elevii lui V. Măgureanu s-au 
relaxat prematur- în cel de al 
patrulea, însă, după un început 
mai slab (0—4. 2—6. 3—8). brăi- 
lenii și-au regăsit ritmul de 
joc. realizînd 12 puncte con
secutiv. învingătorii au folosit 
sextetul : Bratu (Chirită). D- 
Popescu. Preda. Mocuta. Oda- 
giu, D. Ionescu (Suciu). Arbi
tri : V. Arhire din Brașov și 
M. Oancea din București. (A. B.).

C.S-U. Galati — Explorări B. 
Mare 2—3 (15, —12. 4. —4. -3). 
O partidă disputată, în care 
gazdele au fost la un pas de 
succes. Arbitri : O. Manitiu din 
Brașov și Z. Patru din Bucu
rești. (T. SIRIOPOL. coresp.).

Tractorul Brașov — Petrolul 
Ploiești 3—0 (8. 4. 2).

C.S.M. Delta Tuicea - 
namo 0—3 (—9, —6, —6).

Viitorul Bacău — Universi
tatea Craiova 2—3 (4, —8. —12. 
6, —14).

FEMININ

___ _ ______ _ Țurlea). 
Punctajul realizat în primul si 
cel de al treilea set este mai 
degrabă rezultatul comodității 
excesive manifestată de rani- 
diste. Arbitri : D. Dobrescu din 
Ploiești și V- Ran«?hel din 
București. (N. CHINDEA).

A Început Ium finald a

SURPRIZA

Di-

Penicilina Iași — Universita
tea Craiova 3—0 (12, 6, 1). Gaz
dele, dispunînd de un sextet e- 
chilibrat, au evoluat foarte 
bine. S-au remarcat : Mariana 
Baga-Ivanov (cea mai bună),

RAPID ÎNVINGE
primei divizii la 

reluat ieri, o dată

Dinamo
I.E.F.S.
Rapid
„U" Craiova

8
7
8
8 
8 
6
7
8 
8 
8 
8 
8

FEMININ
1. PENICILINA 8
2.
3.
4.
5.
6. Farul
7. „U“ Timișoara
8. C.S.U. Gl.
9. Știința

10. Maratex
11. Ceahlăul
12. C.S.M.

câmpionatului de ruQbij

ETAPEI

I
I
I
I
I
I

Cu patru dintre jucătorii titu
lari (Dudu Georgescu, *’ 
dovan, _ \ ""
dentați și rămași la București, 
apoi în a doua jumătate a par
tidei și fără G. Sandu (care a 
comis în pauză un act de indis
ciplină față de antrenor, dar, 
mai ales, împotriva propriei sale 
echipe). Dinamo părea că nu va 
rezista Politehnicii, deși nici a- 
ceasta nu-1 .avea în teren pe 
unul din oamenii săi de bază. 
Romilă, a cărui absență a fost 
resimțită. Bucureștenii au reușit, 
însă, pînă Tn final să facă față 
ofensivei ieșene (foarte insistentă 
îndeosebi în primele 15—20 de 
minute după pauză, cînd si jocul 
a avut un ritm mai alert), expe- 
rimentații lor apărători (activ si

Al.___ _ , Mol- 
Dobrău și Custov) acci-

Stadionul ,,23 August" ; teren moale, alune 
— aproximativ 6 000. Raport de cornere : 12—5. 

20—7 (;pe spațiul po-rții : 6—4).
POLITEHNICA : Naște 8 — Sofian 8, Toaca 

Trandafilon 7, Ursu 6 (min. 68 Anton 6), Sim-io: 
nilă 6, Costea 6 (min. 73 Mureșan 7).

DiNAMO : Ștefan 9 — Cheran 8, G. Sandu 
reanu II 8, Lucuțâ 8 — Dinu 7, |. Marin 7, I. 
Roz no i 5, Vrînceanu 5.

A arbitrat : I. Rus ; la linie : |. So
Mureș).

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 3—2 (1—0).

«
eficien.t susținuți de către mij
locași) stopînd și respingînd cu 
siguranță atacurile adverse. Nu-i 
mai puțin adevărat, însă, că aces
te atacuri (bine și rapid lansate 
la mijlocul terenului) si'-au pier
dut din forță în preajma careu
lui dinamovist, localnicii abuzînd 
de centrări fără sanse de reuși
tă în fața mai ales a lui Săt- 
măreanu și ștefan, sau gutînd de

la distal 
situai 

rei 
36.
o 

Ro

Campionatul 
rugby a fost 
cu desfășurarea meciurilor etapei 
inaugurale a fazei sale finale. în 
care echipele participă, pe baza 
rezultatelor obținute în grupele 
preliminare, fie în întrecerea pen
tru titlul de campioană (locurile 
1—8, seria I), fie în lupta pentru 
evitarea retrogradării (seria a 
II). iată unele amănunte de la 
meciurile de ieri :

... Șl TOTUȘI, S-A 
RUGBY ! Un timp 
(ploaie rece, deasă și vînt in ra
fale) și un teren mustind de 
apă nu constituiau cel mai agrea
bil cadru pentru un spectacol, 
recomandat de veleitățile comba
tantelor : Steaua si Știința Pe
troșani. Dar, etalînd un potenț ai 
superior, jucătorii militari au fă
cut un 
reușind 
iate 
aceasta 
de excelenta grămadă aliniată de 
P. Cosmănescu și i. Danciu, su
perioară partenerei sale, lipsită de

JUCAT 
nemilos

impresionant travaliu, 
atacuri la mînă, înche- 

cu 7 încercări ! Și de data 
rezultatul a fost hotărit

LA TIMISOARA!
aportul lui Ortele.an. Studenții 
s-au „zbătut" și ei, însă fără lu
ciditate și incisivitate, râmînînd 
încă o dată datori publicului 
bucureștean (ieri puțin numeros, 
dar temerar, atît cît a fost). 
Scorul, 32—0, a fost stabilit prin 
frumoasele încercări marcate de 
Radu Ionescu și Marin 
(,cîte 2), Murariu, “ 
dintre care 
Durbac. A

Ionescu
Fuicu, Cioarec, 

două transformate de 
arbitrat C. Udrea.

Geo RAEȚCHI
ROȘIE N-A PUTUT

I
I
I
I

HAJNAL, PE CONT PROPRIU
balon într-o , 
locul terenului,, 
eficace al lui Onuțan, 
spațiu degajat, acesta

„grămadă" la mij- 
i, sesizează sprintul 

pe un 
centrează

O 
fost 
min.

Cu 
care 
evoluat I 
1^ i i :iul 
în real I 
în min. I 
luat în I 
Marin (1 
deoarece! 
semnalai 
bucurești 
în urmai 
lungi a I 
din cărei 
respins I 
flex. Dai 
sată, dirl 
credit ai 
celași ld 
cîteva sil 
peții au 
pentru d

Rezulta 
într-o nd 
apreciem

Stadionul ,,23 August'1 
timp frumos ; spectatori

teren bun; 
. .... _____  . _______ aproxima
tiv : 8.000. A marcat : PÎSLARU (min. 
75). Raport de cornere : 7—6. Rapor
tul șuturilor la poartă : 11—1'1 
spațiul porții : 7—4).

A.S.A. : Nogel 7 — Gligore
Szollosi 5, Ispir 7, Onuțan 7 — Vcrodi
6, Boloni 6, Hajnal 8 —
(mi-n. 70 Both |l 6), Pislaru
6 (min. 53 Naghi 7).

SPORTUL STUDENȚESC :
7 — Tânâsescu 6, Ciugari'n
7, Mo nea 6 — Cassai 6, 
Radulescu 6 — Grosu .5 (min. 71 Pe- 
trcanu 6), O. Ionescu 6, VIad 6.

A arbitrat : V. Tătar ★★★★ ; la 
linie : I. Ștefanițâ (ambii din Hune
doara) și Gh. Ionescu (Brasov).

Cartonașe galbene : GLIGORE. 
Trofeul Petr.chovschi : 8.
La juniori : 2—1 (1—1).

TG. MUREȘ, 21 (prin telefon)
A.S.A. a cișugat greu, la li

mită, o partidă în care s-a des- 
| prins în final, în momentul în 

care Hajnal a controlat jocul 
I echipei sale. Pînă atunci, și mai 
' ales in prima repriză, mureșenii 
! au jucat crispat, fazele de poarta 
1 lipsind aproape cu desăvîrșire, 
, dovadă și faptul că echipa locală 
! avea să expedieze primul șut la 
I poartă în min. 43 (Fazekaș). In 

această parte a meciului, Spor
tul studențesc a jucat mai „cu- 

I rat", ratînd deschiderea scorului 
i în min. 40, cînd, la o combinație 

Cassai — Rădulescu, acesta din 
urmă nu a avut forța necesară 

I unui șut destul de simplu, La 
j cîțiva metri de poartă.

După pauză, mureșenii par mai 
deciși, forțînd jocul 'mai mult pe 
aripi, odată cu ieșirea din teren 
a lui Fazekaș, care, pînă atunci, 
avusese misiunea de a veni din 
jumătatea terenului, ceea ce po
sibilitățile lui fizice nu recoman
dă. Odată cu intrarea lui Naghi, 
jocul se schimbă. In ciuda fap
tului că „veteranul" nu cîștigă 
prea multe dueluri, el reușește 
să transmită cîteva baloane utile, 
care activizează mai mult linia 
de mijloc, atrasă de culoare’e 
astfel create. Golul victoriei cade 
în min. 75, cînd Hajnal cîștigă un

Râduconu
7, Grig ore 
Cazan 7,

Ma rto-n 6
7, FazekașIGRIVIȚA _______

SA VALORIFICE avantajul tere
nului și al... galeriei, pierzînd 
partida cu Dinamo (4—10), care a 
fost mai decisă și a acționat, in 
general, mai compact, cu deose
bire în prima repriză. Intr-ade
văr, rugbyștii dinamoviști au con
trolat mai riguros balonul pină 
la pauză. Ca urmare a repetate
lor acțiuni ofensive dinamoviste, 
Nica a transformat o lovitură de 
pedeapsă (min. 23) după ce, mai 
înainte, tot ’ el ratase alta. Apoi 
Țurlea a mărit avantajul echipei 
sale, printr-o încercare (min. 31). 
Patru minute mai tîrziu Nica a 
stabilit (1. p). la 10—0 scorul re
prizei.

La reluare, o dată cu intrarea 
„15“-le Griviței Roșii a 
Pop, inițiativa a trecut 

acesteia. Scorul 
48, prin

I
I
I
I

F.C.I

In „pot] 
Rapid a I 
jucat a via 
de energii 
teritorial, 
lizare au 
lipsește

frumos și PÎSLARU. reia din 
voleu in colțul scurt, surprinzîn- 
du-1 pe Răducanu. Replica 
denților, după gol, nu _ are 
goarea necesară, deoarece 
treanu joacă în stilul său ... 
sonal, adică cu capul în jos, iar 
O. ionescu pâre obosit de pe 
urma curselor efectuate pe dis
tanțe destul de lungi..

ICLUJ-NAPOCAIA BASCHET, „U
LA UN PAS DE A ÎNVINGE PE STEAJA

/✓

‘ în cadrul campionatelor 
blicane de baschet, sîmbătă 

desfășurat 
băieți meciurile etapei a 4-a

repu- 
si 
la

__ _____________ ___  _ _ a 
turului secund, iar la fete cele 
ale etapei a 9-a. Iată rezultatele 
și unele amănunte •

MASCULIN
GRUPA 1—6

STEAUA — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 2—0 ; 93—81 (37— 
42, 75—75) si 89—82 (46—37). Cu
vinte de laudă se cuvin studen
ților, mai ales pentru evoluția 
lor în meciul de sîmbătă pe care 
1-a-u pierdut, în ultimele minute 
de joc, din cauza ratărilor în 
serie. Ei au condus cu 38—26 
(min. 15), 74—65 (min. 36), dato
rită unui remarcabil joc colectiv 
în care s-au evidențiat Crăciun 
și Roman, dar eliminarea lui 
Schuller, Crăciun, Ruhrig și Ro
man (5 greșeli personale) a per
mis formației Steaua să egaleze și 
să cîștige, în prelungiri, în fața re
zervelor echipei Universitatea. Și 
a doua zi clujenii au dat o re
plică dîrză ' 
final),

duminică s-au

timele secunde ; duminică, în ă. 
oaspeții au cîștigat clar. (I. 
GHIȘA-coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.U. 
GALAJI 2—0 : 80—66 (42—35) si
102—83 (49—39).

I.E.F.S. — C.S.U. BRAȘOV 1—1 ;
83—81 (40—41) și 62—85 (28—46).

FEMININ

în 
Al
de partea 
modificat, în min. 
cercarea lui Bărgăunaș (10—4), la 
o gravă greșeală de apărare 
lui Marghescu. Atacurile 
numerice ale grivițenilor, 
au caracterizat această parte 
jocului, n-au mai 
modifica rezultatul 
C. Cristăchescu.

lui 
net 
s-a 
în- I

stu- 
vi- 

Pe- 
per-

a 
supra- 

care 
___  a 
putut. ' însă, 
... A arbitrat

loan CHIRILA

T. STAMA I \

(dovadă fiind scorul 
.. dar înfrîngerea din ziua 

precedentă, în condițiile aminti
te, i-a făcut să abordeze între

mai scăzut, 
deloc 
fiind

cerea cu un moral
Despre Steaua, aprecieri 
măgulitoare, îngrijorător ____
felul în care componenții echipei 
înțeleg să lupte pentru victorie, 
nemotivată — supraaprecierea po
sibilităților, în general tare se
rioase la capitolul responsabili
tății cu care abordează unele 
partide. Au înscris : Oczelak
25-ț-24, Cernat 174-24, Tarău 124-19, 
Savu 104-10, Zdrenghea 144-0, Pîr- 
șu, 34-8, Dumitru 64-2, Cîmpeanu 
64-2 pentru Steaua, respectiv, 
Roman 21-J-20, Crăciun 19-|-16, 
Barna 144-25, Ruhrig 144-0, Schu
ller 24-6, Mate 44-0, Vidican 44-8, 
Mihalaehe 34-7. (D. ST.)

FARUL — I.C.E.D. 2—0 ; 89—88 
(44—53) și 97—95 (47—45). Meciuri 
foarte echilibrate, cu răsturnări 
de scor spectaculoase și finaluri 
dramatice în care victoria putea 
reveni la fel de bine si t — 
reștenilor. Cele mai multe punc
te.: Martinescu 414-25, ~
224-31 pentru Farul, 
Haneș 274-21, Chircă 174-30, 
POPA-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI 
2—0 : 87—65 (45—28)
(42—36).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 : 83— 
86 (45—46) si 87—70 (49—35). Punc
tul de atracție al dublei întîlniri
1- a constituit partida de sîmbătă, 
în care ambiția și precizia arun
cărilor de la distanță le-au adus 
sportivelor de la Olimpia o bine
meritată victorie. Duminică di
mineața. studentele n-au mai să- 
vîrșit greșeala de a nu exploata 
plusul de înălțime și, jucind mai 
mult sub panouri, au obținut o 
victorie confortabilă. (Rd. T.)

VOINȚA BRAȘOV — SANATA- 
TEA PLOIEȘTI 2—0 : 71—61 (32— 
21) si 84—78 (55—36). Gazdele au 
manifestat un plus de eficacita
te. Cele mai multe puncte : Pe
trie 274-22, Opriciu 144-20, Iftimie 
124-24 pentru Voința, 
Cuțov 254-26, Săcui 54-26, 
6-1-15. ----------

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA — 
CRIȘUL 0—2 : 74—80 (32—49) S1
66—81 (42—34).

I.E.F.S. — VOINȚA BUCUREȘTI
2— 0 : 66—58 (30—36 !) si 89—54
(39—24).

C.S.U. GALATI — RAPID 0—2 î 
75—80 (29—35) si 69—83 (30—19).

MOBILA SATU MARE — „U"
CLUJ-NAPOCA 1—1 : 90—89 (49—
51, 80—80) ; 66—83 (25—36).

respectiv. 
. ", Gura 

(C. GRUIA-coresp.).

bucu-

Pașca 
respectiv 

(C.

— RAPID 
și 91—57

GRUPA 7—12
DINAMO ORADEA — ________

SITATEA TIMIȘOARA 1—1 : 80— 
78 (35—43) Sj 70—80 (27—37). 
derby-ul grupei B, orădenil 
cîștigat in prima zi printr-o 
runcare la cos fexeoutată în

UNIVER-

în
au 
a- 

ul-

TEHN2CE : se
Știința Pe-

4 , Gri vi ța
Dinamo 4—10 (0—10),

REZULTATE 
ria I : Steaua 
troșani 32—0 (16—0), 
Roșie ‘
Rulmentul Bîrlad — Farul 3—7 
(0—4), Politehnica lași —
C.S.M. Sibiu 6—0 (6—0) —
s-a jucat la Tecuci ; seria a 
ll-a : „U" Timișoara — Rapid 
9—12 (6—12) I, Gloria Buzău 
— Sp. studențesc 4—6 (4—6), 
Minerul G. Humorului — O- 
limpia Buc. 6—15 (0—7), A- 
gronomia Cluj-Nopoca — Glo
rie Buc. 20—10 (13—0).

VIU DISPUTAT LA BÎR- 
Constănțenii au învins 

meci

I
I
I
I

PROGRESUL 2(0)
COR VINUL QCO]

JOC
lad.
meritat, la capătul unui ____
frumos, prin punctele realizate de 
ianusevici (încercare) și Bucos (1. 
p). Pentru gazde a marcat Mi- 
halcea (1. p.), scorul final fiind 
de 7—3 pentru Farul. (E. SOLO- 
MON-coresp.).

IEȘENII S-AU DESPRINS GREU. 
Rugbyștii de la C.S.M. Sibiu au 
dat o replică puternică Politeh
nicii, care a cîstigat totuși cu 
6—0. (C. FlLITA-coresp.).

SURPRIZA LA TIMIȘOARA ! 
Universitatea confirmă declinul 
în care se află, pierzînd ieri pe 
teren propriu în fata merituoasei 
Rapid : 9—12 ! (C. CREȚU-coresp.).

I
I
I
I
I

Prima repriză avut prea
multe elemente- interesante. Tere
nul, din ce în ce mai greu, pe 
măsură ce minutele se scurgeau, 
invita pe jucătorii bucureșteni, 
aflați permanent în ofensivă, să 
șuteze spre poartă mai ales din 
afara careului, pentru a-1 sur
prinde pe I. Gabriel. Au făcut-o 
de cîteva ori Iorgulescu. Iatan 
și Dragu. fără prea mare' preci
zie însă. Hunedorenii s-au grupat 
masiv în apărare. Vlad și Tonca 
dominau careul de 16 m. Ange- 
lescu mătura totul în fața lui 
și astfel Progresul a reușit, abia 
în min. 41, primul șut pe poartă 
— Nignea din lovitură liberă.

Reînto-rși de la cabine, „alb-al- 
baștrli" au stat tot timpul cu... 
piciorul pe accelerator și jocul a 
devenit palpitant, spectaculos, 
prin marele duel purtat de ofen
siva bucureșteană apărarea

oaspeților, care 
prin dăruirea și 
exemplară. După lovitura la în
cheietura barelor expediată de 
latan (min. 53). tirul s-a întețit 
la poarta lui I. Gabriel, ale că
rui intervenții s-au dovedit salu
tare. cornere după cornere au 
fost executate mai ales de pe

a impresionat 
puterea de luptă

foorte 
vînt, 

apro- 
DRAGU 

Raport 
șutu- 

spoțiul

Stadion!
7 000. Au 1 
cornere : 11

RAPID 1
M. Stei ian | 
(min. 62 Da

F.C.M.
20 Fiji pescui 

/A arbitri 
iova) și Gh 

Cartona 
Trofeul 
La jirnid

. ei

LA LOTO 
BRIE 1975 LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NUMERELE EXTRASE
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21 NOIEMBRIE 1976

REZULTATELE EXACTE 
LA CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 21 NOIEMBRIE 1976

TRAGEREA EXCEPTIONA- 
’ " NO’EM-

LA TRAGEREA „LOTO 2“

EXTRAGEREA I :
59 33 20

RuTOTUulLmE BRRI 
UAUI» I3UU SKUU* SIU0 

EXCURSII IN UH.S.S R D GERMANA 
H.S CEHUSKJVACA 

și bilete de udlhna la Ptedeai 5du Sinaia

EXTRAGEREA a
16 10 2

EXTRAGEREA a
7 50 32

II-a :
23

IlI-a :
29

ASTAZI ESTE ULTIMA ZI 
PENTRU PROCURAREA 

BILETELOR •
FOND PROVIZORIU DE 

CÎȘTIGURI : 365.000 lei.

I. Rapid—F.C.M. Reșița
II. Politehnica '

III. A.S.A. Tg. Mureș—Sportul stud.
IV. S.C. “ ----------- -----  -
V.

VI. 
VII. 

. VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

. . x
Tim.—F.C. Constanța 1.... x

X
X

1
1

X
X
X 
X
1
1

Bacău—F.C. Bihor 
F.C.M. Galați—,,U“ C?iaiova 
U.T. Ar.ad—F.C. Airgeș 
Jiul—Steaua
Bologna—Mi lan 
Napoli—Lazio 
P e<r ugiia—To r in-o 
Fiorentina— Catanzaro
Roma— Foggia
S am p do-nia—C es ena

_ Fond de cîștiguri provizoriu: 442.214 lei.

Stadionul Dinamo ; teren 
greu ; timp friguros, raîale de 
ploaie mâruntâ ; spectatori 
ximativ 1 000. Au marcat : 
(>mi-n. 84) și TEV| (min. 89).
de cornere : 12—1. Raportul
rilor la poartă : 27—2 (pe
porții : T1—1).

PROGRESUL : Tichigiu 7 — Plosca- 
ru 8, Moraru 7, Iorgulescu 7, Gh. Ște
fan 7 — Nignea 8, Dragu 8, latan 
3 — |. Sandu 8. Țevi 8, Apostol 5 
(min. 70 Mihai 6).

F.C. CORV1NUL : I. Gabriel 7 —
Dina 6, Tonca 9, Vlad 8, Micudescu 
7 — Angelescu 8, Economu 6 (min. 
72 Savu 6), Dumitri'u IV 7 — Bucur 6, 
Șurenghin 5, Georgescu 5 (min. 72 
Șumulanschi 5).

A airbiltrat :l. !gn-a (Arad) ★
la linie : Gh. Ispas (Constanța) 
C. Pîrvu (Brâi'la).

Cartonașe galbene : TONCA, 
VU, NIGNEA, DUMITRIU IV.

Trofeul Petschovschi : 9.
La juniori : 1—1 (0—1).

Și

SA-

partea extremului dreapta Sandu, 
în min. 78, fundașul Miculescu 
a salvat de pe linia porții. Șase 
minute mai tîrziu, noul introdus 
în locul lui Apostol, Mihai, s-a 
angajat cu balonul, lateral-dreap- 
ta în apropierea careului de 16 m, 
fiind obstrucționat de fundașul 
Miculescu ; Nignea a executat lo
vitura indirectă, care a fost fruc
tificată, cu capul, de DRAGU : 
1—0. Cu un minut înainte de 
final. fundașul Gh. Ștefan a 
urcat în atac, a centrat impeca
bil de pe linia de corner și 
ȚEVI a înscris fără drept de a- 
pel î 2—0.

Steiian TRANDAHRESCU

schemă 
lansarea h 
ză din lin] 
decisiv, 
joc și 
a izbutit șl 
bucată del 
corzi. Dar I 
dovedit dl 
destructivăJ 
bili și ted 
„clasice", J 
momentul ] 
cu șansă rea 
min. 44, ci 
și FLOREA,

TIMIȘOA
Dominared 

fost evidei 
venit cu ini 
punct. în a] 
tonat în ap 
umbra lui '

Stadionul ,
12 000. A ma 
tul șuturilor h

POLITEHNIC
— Rioșaa 6, 
(min. 64 Anat

F. C. CONJ
— Mateescu 
Peniu 6,

A arbitrat :
I. Chilibar (Pi

Cartonașe g 
Trofeul Petsi 
La juniori :



A

a

RSE

CIND LIPSEȘTE
OMUL DE GOL...

F.C.M.GALATI B8
UNIV- CRAIOVA 1(1)1 avut 

exce-'

; spectatori 
*r la poarta :

iocîrlan 7 —
pnescu 7, Dă-

ru 7), Sătmă-
I— L-ucescu 6,

(toți din Tg.

imprecis, 
critică 
Dinu

a 
în

GALAȚI, 21 (prin telefon)
Condiții vitrege de joc, 

meciul a plăcut, îndeosebi dato
rită ardoarei cu care cele două 
echipe si-au apărat șansele. Pri
ma repriză a fost de un nivel 
tehnic mai bun, acțiunile 
,, curate", iar după pauză, dato
rită si terenului, a ‘
angajamentul fizic, _____
balon. în general, a fost o dis
pută antrenantă. Gazdele au do
minat, ‘ ‘
iovenii au răspuns cu 
atacuri periculoase, prin 
și Beldeanu si, mai ales, 
Baiaci, în bună dispoziție, 
ambele părți a lipsit omul 
gol (explicabil la oaspeți cu 
tea noutăți în teren, cu un 
debutant, juniorul Bălută), 
ce a făcut ca marile ocazii 
nu fie fructificate (min. 27 
Morohai. doar cu Lung în față ; 
min. 32 — Haiduc, la fel ; min. 
64 — din nou Morohai ; min. 73

dar

mai

predominat 
lupta pentru

uneori categoric, iar cra- 
contra- 
Donose 

prin 
De 
de 

atî- 
alt 

ceea 
să

— Ciobanu, șut pe lîngă poartă 
de la 8 m). în min. 48 Baiaci a 
ajuns pînă în apropierea liniei de 
fund, dar din nou nu a 
cine să reia în poartă 
lenta lui centrare.

Pe fondul dominării localnici
lor, craiovenii au deschis scorul 
în min. 16 : la o minge lungă, 
Stoicescu a vrut să intercepteze, 
a alunecat și a pierdut controlul 
balonului, pe care l-a jucat apoi 
cii mina, dar arbitrul a lăsat a- 
vantajul creat si BĂLĂCI a 
înscris, de la 8 m, în colțul lung, 
în min. 35, gazdele au egalat 
în urma unei faze care a creat 
multe discuții : la centrarea Iui 
Ghirca, Morohai a simulat sări
tura la cap, Berneanu din spate 
a sărit peste el și amîndoi 
căzut Ia pămînt. Arbitrul a
cordat 11 metri, transformat pre
cis de MOROHAI.

Rezultatul ni se pare echitabil.

au 
a-

Constantin ALEXE

DIFERENȚA DE RANDAMENT INTRE
PETROȘANI, 21 (prin telefon)
Stadionul din Petroșani a în

registrat azi un număr record 
de spectatori, la o partidă foar
te aspră, foarte disputată, 
în care angajamentul . a de
pășit uneori limitele re
gulamentului. silindu-l pe con
ducătorul jocului să' intervi
nă spre a calma spiritele. în 
dorința lor de victorie, pe care 
echipa gazdă a cucerit-o, de 
altfel, în mod meritat, dată fiind 
superioritatea sa ofensivă, cîți
va dintre jucătorii localnici au 
acționat, pe alocuri, foarte dur 
(în mod special Stoica), ceea 
ce a făcut ca aspectul specta
cular al întrecerii, să. se estom
peze în unele momente.

în meciul de astăzi, succesul 
Jiului a fost determinat de di
ferența de randament dintre 
liniile de atac. în vreme ce 
linia ofensivă condusă de Du
mitrache a apărut mult mai in-

LINIILE DE ATAC

BUCURIA OASPEȚILOR,
3 7

[iritare 
nceanu
| de modest. 
Ide dottfi ori 
h gazdelor : 
beanu a re
țea lui I. 
fost validat, 
L Szilaghi 

înaintașul 
pin. 50 cînd, 
hide pase 
cnai a șutat, 
ksă Naște a 
kcelent re- 

controver- 
Iti putea da 
hinie, nu a- 
be în alte 
in care oas- 
din acțiune 

binare.
disputată 

rivitate,
iL

în 
au

îl

ĂNESCU

Stadionul Dunărea ; teren alunecos, 
desfundat ; timp ploios, frig, 
spectatori — aproximativ 15 000. 
marcat : MOROHAI (min. 35, 
1*1 m), respectiv BĂLĂCI (min. 
Raport de cornere : 11—1. Raportul 
șuturilor la poartă : 17—9 (pe 
țiul porții : 10—4).

F.C.M. : D umiitrescu 7 — Ghirca 
Stoicescu 7, Nedelcu | 7, I. Nicu 7 — 
Constantinescu 7, Morohai 6. Haiduc
7 — R. Dan 5 (imin. 46 Popescu 6 ; 
min. 72 Constantin 5), Vochin 5, Țo- 
lea 8.

UNIVERSITATEA : Lung 8 — Negrilă 
6, Berneanu 7, Stefănescu 7, Purima 
6 — Donose 7, Geolgâu 6, Beldeanu
8 — Ciobanu 5, Baiaci 8, Băluță 
(min. 65 Călin 5).

A arbitrqt : C. N-icul eseu W ;
linie, foarte bine : D. Râdulescu 
G. Fodar (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori : 0—1 (0—1).

DE SCURTĂ DURATĂ

cisivă, creîndu-și 
de gol (min. 8 
min. 12 — Mulțescu, min. 22 — 
Augustin, min. 37 — Dumitra- 
che, min. 58 — Augustin, min. 
76 — Mulțescu, min. 79 — Bucu- 
rescu), compartimentul ofensiv 
al bucureștenilor a fost mai 
puțin periculos, dovadă fiind 
cele numai trei situații de gol 
(min. 39 — Dumitru, min. 59 — 
Dumitru, min. 68 — Iordănes
eu). Bineînțeles, toate aceste si
tuații în afara celor trei faze 
care au dus la marcarea golu
rilor : în min. 15, la o centrare 
a lui Deleanu, Sălăjan se înal
ță și trimite cu capul la MUL
ȚESCU, care reia în plasă : 
1—0 ; trei minute mai tîrziu, 
Iordănescu il lansează pe TROI. 
acesta pătrunde în viteză și e- 
galează : 1—1 ; în min. 55, ac
țiune Bucurescu, lansare SA
LA JAN și șut bară-plasă : 2—1. 
Să notăm, în final, că este una 
din puținele victorii pe care 
jucătorii din Petroșani le-au 
obținut în fața echipei bucu- 
reștene în întâlnirile dintre cele 
două formații.

Eftimie IONESCU

7 mari ocazii 
_■— Augustin, JIUL ,2ft:

STEAUA Kt:

.5

la 
Și

’57f PENTRU EGALARE!

din Ciulești, 
L egalare. A 
bare consum 
|t mult timp 
rile la fina
le. Echipei îi 
L“ și singura

în superioritate numerică 
cesta din urmă ajunge în 
ideală. Șut calm și 1—0 
oaspeți.

La reluare, gazdele au _ _____
vremelnic și inițiativa.. Dar la o 
lovitură liberă executată de Rîș- 
niță (min. 73), ȘUTRU va țîșni 
izbutind egalarea într-o mare în
vălmășeală. Chiar dacă nu va 
mai înscrie, Rapid își va regăsi, 
totuși, cadența din prima repriză. 
Va domina pînă la sfîrsit, însă 
haotic, trecîndu-și în cont două 
ocazii mari : min. 82 —r M. Ste-

(!), a- 
poziție 
pentru

pierdut

ARAD, 21 (prin telefon)
După un start precipitat, în 

min. 8 arădenii au reușit să des
chidă scorul la prima lor acțiu
ne simplă : Cura a recuperat o 
minge șj centrarea Iui a fost 
reluată în plasă, din plonjon, cu 
capul, de către DOMIDE : 1—0. 
După acest gol, partida a cres
cut în calitate, caracterizată fiind 
de un ritm foarte rapid si de 
un mare angajament. La această 
reușită o însemnată contribuție 
au adus-o și oaspeții, care au 
practicat un joc deschis, contra
atacurile lor — pe fondul domi
nării teritoriale a localnicilor — 
fiind extrem de tăioase. De alt
fel, piteștenii s-au aflat de rhai 
multe ori pe punctul de a în
scrie — raportul ocaziilor fiin- 
du-le favorabil — îndeosebi prin 
Radu III (în min. 28. 30 și 35).

La reluare, am asistat la o 
spectaculoasă evoluție a scorului. 
In min. 46, Cristian a scos spec
taculos de Ia „vinclu“ un șut al 
Iui Broșovschi, mingea a ajuns 
Ia RADU II, acesta a făcut o 
cursă solitară de aproape 70 de 
metri, a depășit pe Bîtea și 
Kukla și a șutat sec de Ia 6 m, 
egalînd : 1—1. Bucuria oaspeților 
avea să fie însă de scurtă du
rată. deoarece arădenii nu s-au 
demobilizat și, curînd. aveau să 
schimbe soarta meciului în fa-

voarea lor, mai întîi prin golul 
lui NEDELCU, din min. 47 (la 
centrarea lui Uilecan) și în min. 

61 prin BROȘOVSCHI. care a re
luat cu capul o centrare a lui 
Domide.

Arădenii mai puteau înscrie, 
dar Cura, cu capul, a irosit două

Stadionul U.T.A. ; teren bun ; timp 
frumos (primăvăratec) ; spectatori — 
aproximativ 14 000. Au marcat: DO
MIDE (min. 8), NEDELCU (min. 47), 
BROȘOVSCHI (min. 6î), respectiv 
RADU jl (min. 46). Raport de corne
re : 7—11. Raportul șuturilor la poar
tă : 16—13 (pe spațiul porții : 8—8).

U.T.A. : lorgulescu 8 — Bîtea 7, 
Kukla 7, Schepp 7, Giurgiu 7 — Do
mide 8, Leac 7, Broșovschi 6 — Cura 
5 (min. .71 Tisa 5), Nedelcu l| 7, Ulle- 
can 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 5 (min. 
Speriatu 7) — Zamfir 6, Olteana 
Sta-ncu 6, Bărbulescu 6 — Toma 
Stan 6 (min. 
cu 7 — Radu 
colae 6.

A airbitrat : 
la linie : V, 
București) și C. Szilaghi (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 9.
Lp juniori : 1—2 (0—2).

63
7, 

____  7, 
63 Leșeanu 6), lovănes- 
III 7, Radu l| 8, D. Ni-

C. Dinulescu ★ ★ ★ ;
Mîndescu (ambii din

situații extrem
60 și 68) 
pași de 
minute, 
mult mai 
le lor nu

de clare (min. 
cînd se afla la cîțiva 

poartă. în ultimele 15 
piteștenii s-au arătat 
insistent!, dar eforturi- 
au putut fi finalizate.

Adrian VASILESCU

teren alunecos ; timp rece ; spectatori — aproximativ 
REA (mim. 44), respectiv ȘUTRU (min. 73). Raport de 
I șuturilor la poartă : 17—6 (pe spațiul porții : 5-r-2).
Pop 6, Zalupca 7, Pî-rvu 8, Ad. Dumitru 6 — Șutru 7, 

I— Tel eș pan 6, Rontea 6 (min. 74 Petcu 6), Neagu 7

FINAL SPECTACULOS

i
J

Stadionul Jiul ; teren foarte greu ; 
timp noros, friguros ; spectatori — 
aproximativ 10 000. Au marcat : MUL
ȚESCU (min. 15). SALAJAN (min. 55), 
respectiv TRO| (min. 18). Raport de 
cornere : 7—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 18—10 (pe spațiul porții : 
11-5).

JIUL : Homan 7 — Rusu 7, Bădin 
7, Ciupitu 8, Deleanu 7 — Stoica 6 
(notă scăzută pentru joc dur), Mul
țescu 8, Augustin 8 (min. 89 Stoichi- 
ță) — Bucurescu 7, Dumitrache 7, 
Sălăjan 8.

STEAUA : Mora-ru 7 — Anghelini 7, 
FI. Marin 6, Someș 8, Vigu 8 — Du
mitru 7, Aciu 7, lordănescU 8 — Trot 
7, M. Răducanu 6, Zamfir 6.

A arbitrat : N. Rainea ★ ★ ★ : la
linie : D. Munteanu (ambii din Bîr- 
lad) și E. Munteanu (Reșița).

Cartonașe galbene : MULȚESCU,
SALAJAN, FL. MARIN.

Trofeul Petschovschi : 8.
La juniori 0—3 (0—1).

DIVIZIA B: ETAPA A 14-a
SERIA I (min. 30), 

(min. 3).
respectiv- Georgescu

idt 9 — Chivu 7. Kiss 7, H&rgone 8. Boțonea 7 (min.
6, Bojift -8. Bora 7 -— Atodiresei 6, Tănase 7, Florea 7. 

m IiiWiț ; la lini« : V. Grigorescu (ambii din Cra- 
m stanța).
BOȚONEA.
8.

S. C. BACĂU 2(1)
F. C. BIHOR 2(0),

ie reduce la 
pre avansea- 
pentru șutul 
Imani eră de 
pat', ceea ce 
Lșlța, o bună 
hghesuită in 
|șița nu s-a 
rmație strict 
pașii ei mo- 

aripile sale 
cu

îsei.
o

răbdare 
potențat 
găsit în 
Tănase 

morișcă

lian trimite cu capul la rădăcina 
barei și Windt salvează incredi
bil ; min. 86 — Bojin respinge 
de pe linia porții. Arbitrului R. 
Șerban, care s-a străduit* să in
terpreteze just regulamentul pe 
un teren-patinoar, favorizant pen
tru simulări, i-am fi acoardat ca
lificativul maxim dacă n-ar 
arătat ușor cartonașul galben lui 
Boțonea, fără să cîntărească cu 
aceeași unitate de măsură o agă
țare de tricou executată de Ad. 
Dumitru, în disperare de cauză.

fi

Ion CUPEN

BACĂU, 21 (prin telefon)
Starea terenului, după doua 

zile de ploaie, părea să influ
ențeze această partidă. Spre 
lauda lor, însă, cele două for
mații au reușit să învingă ma
rele adversar —■ un teren greu, 
mustind do apă — și să ofere 
un joc plăcut, cu ritm foarte 
bun și un final spectaculos. Sub 
complexul neizbutirii unei vic
torii în fața băcăuanilor, F.C. 
Bihor a încercat să echilibreze 
prin maturitate jocul și elanul 
gazdelor, să se apere decis si să 
contraatace avîndu-1 la pupitrul 
tehnic pe Kun II în zi exce
lentă. Dar și băcăuanii aveau 
avantajul psihologic de partea 
lor, de unde și startul în forță 
materializat prin golul lui BO-

TEZ (min. 29) și alte trei oca
zii. bune, ultima a lui Șoșu (în 
min. 42) care, după ce a luftat 
la zece metri de poartă, a fost 
împins în careu, dar arbitrul 
nu a acordat nimic. F.C. Bihor 
amenințase, totuși, poarta gaz
delor și numai inspirația lui 
Constantinescu, în min. 31 și 34, 
a împiedicat egalarea. Aceasta 
va veni, însă, curînd după pau- 
ză, cînd, după un start bun, 
orădenii obțin un penalty me
ritat (Lupău fiind faultat în

DOUA BARE ȘI UN GOL

lin telefon) 
timișorene a 

stănțenii au 
a obține un 
ei s-au be- 

kteescu fiind 
kschi. Prima

acțiune mai periculoasă a gazde
lor a fost cea din min. 6. cînd, 
la un corner executat de Floa- 
reș, Păltinișan s-a înălțat și a 
reluat, cu capul, dar balonul a 
lovit bara transversală. în min. 
17, la un atac prelungit al 
denților, Petrescu a centrat, 
Lața și Cotec au trecut pe 
gă balon, dînd posibilitatea
Antonescu să degajeze terenul. 
Prima acțiune mai periculoasă a

stu- 
dar 
lîn- 
lui

A
I teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
[TINIȘAN (min. 67). Raport de cornere : 18—2. Rapor- 
25—4 (pe spațiul porții : 14—2).

ri I 7 — Vișan 6, Păltinișan 9, Mehedințu 7, Maier 
phi 5 (min. 54 Șerbănoiu 6), Lața 7 — Floareș 
ec 6, Petrescu 5.
Popa 8 — Mustafa 7, Antonescu 8, Nistor 7, Gâtej
ks, Buduru 5 — Mârculescu 5 (min. 60 Drag nea 5), 

Hofmeister 5).
in (Mediaș) ★★★★ ; la linie : P. Baban (Sibiu) și

6
5

OȘCA, MĂRCULESCU, PETCU.
|9.

consumat înconstănțenilor s-a
min. 35. cînd Turcu, după ce a 
driblat pe Păltinișan și Maier, a 
centrat în careu, dar balonul nu 
a fost ajuns de Buduru. în min. 
41, timișoreanul Floareș a executat 
un nou corner și Lața a reluat în 
bară, mingea a revenit la Pălti
nișan, dar șutul acestuia a fost 
blocat cu multă greutate de por
tarul constănțean.

După pauză, Politehnica a do
minat în continuare jocul, dar 
situațiile bune de gol create au 
fost ratate de Lața, Visa» și Păl
tinișan sau respinse de apărarea 
constănțeană. în min. 67, se va 
înscrie singurul gol al meciului : 
apărarea oaspeților comite un 
fault la circa 17 m de poartă, iar 
PĂLTINIȘAN execută cu multă 
precizie lovitura, făcînd inutilă 
intervenția portarului Popa. Pînă 
la sfîrșitul partidei, timișorenii au 
continuat să domine,-dar pripeala 
atacanților în fazele de finalizare 
i-a privat pe aceștia de o victorie 
categorică.

Stadionul ,,23 August" ; teren greu ; 
timD frumos, rece ; spectatori — apro
ximativ : 12.000. Au marcat : BOTEZ 
(min. 29), FLOREA (min. 82), respec
tiv KUN || (min. 54, din penaility), 
GHERGHELI (min. 78). Raport de cor
nere : " 
podrtâ 
7-5).

S.C.
Lunca 
gasoi'U 
nalte 6 (min.
Pană 7, Botez 7 (min. 68 Fio rea 7), 
Băluță 7.

F. C. BIHOR : Albu 6 — Bigan 6, 
Lucaci 6, E. Naghi 7, Petrovici 
Naom 7, Al. Naghi 6 (min. 46 
Marian 6), Kun II 9 — Lupău
Kun I 6 (min. 84 Foaie), Ghergheli 7.

A arbitrat : C. Bărbulescu ;
la linie : G. Manta (cu greșeli) 
Carol Jurja (toți din București).

Cartonașe galbene : ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi : 7. 
La juniori : 3—0 (1—0).

15—10. Raportul șuturilor la 
: 15—10 (pe spațiul porții

BACĂU : Constantinescu
6, Catarg iu 5, Volmer 7.
7 — Șoșu 7, Cărpuci 7,

52 Si-năucea n>u 6)

7 —
Mar-

Pa-

6 — 
M.
7,

Și

careu de Margasoiu), transfor
mat de KUN II. Gazdele for
țează victoria, dar uită să se 
apere și contraatacul condus de 
Kun II în min. 78 anunță o 
surpriză : internaționalul biho
rean a schimbat inteligent jo
cul pe stingă, unde GHER
GHELI, nemarcat, a venit lan
sat și a înscris cu capul. F.C. 
Bihor nu va reuși, totuși, pri
ma 
uanilor, deoarece, în 
Bigan greșește în săritura 
cap cu Sinăuceanu, Albu 
derutat și 
scrie din apropiere.

ei victorie în fața băcă- 
min. 82, 

la 
este 

el si FLOREA în-

Ștefan MARTON, coresp. Mircea M. IONESCU

PETROLUL PLOIEȘTI — VIC
TORIA TECUCI 5—0 (3—0). Au 
înscris : Fl. Dumitrescu (min. 20), 
Simaciu (min. 25). Toporan (min. 
30, 61 și 70).

METALUL PLOPENI — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (2—1). Autorii golu
rilor : Spiridon (min. 28, 43 și 57), 
respectiv Cramer (min. 35).

GLORIA BUZĂU ---------------
GURA HUMORULUI 4—1 
Au marcat : Anghel 
Gh. Radu (min 13, 23 și 87). res
pectiv Ciorea (min. 39).

CELULOZA CALARAȘI — POR
TUL CONSTANȚA 3—0 (0—0). Au
torii golurilor : Musat (min. 77 
și 82)

F.C. 
IEȘTI 
Pascu
(min.

C.S.M.

minerul 
(3—1). 

(min. 9),

Mușat (min. 
și Martin (min. 78).

BRAILA — PRAHOVA PLO-
1—2 (1—2). Au înscris : 

(min. 28), respectiv Dobre 
19), Munteanu (min. ’43).

" BORZEȘTI ------------
FOCȘANI 3—0 (1—0)
cat : Boișteanu (min. 20. 83) și 
Solomon (min. 57). în min. 56 V. 
Nicolae (Unirea) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (2—1). Autorii go
lurilor : Mustață (min. 7 din 11 
m și min. 27), respectiv Gheor- 
ghe (min. 11).

C.S.M. SUCEAVA — 
SÂVINEȘTI 2—0 (1—0) 
cat : Prepeliță (min. 35) și 
(rriin. 68).

OLTUL SF. GHEORGHE 
LIMPIA RM. SARAT 2—0 
A înscris : Siklodi (min. 5

UNIREA
Au măr

RELONUL
Au mar-

Cosma

— O- 
(2-0). 
șî 22) i

(Relatări de la corespondenții î 
I. Tănăsescu, M. Boghici, C. Teo- 
dorescu, C. Bărbulescu; N. Cos* 
tin, Gh. Grunzuj 
Mîndrescu sî Gh.

1. PETROLUL PI.
2. Met. Plopeni
3. Gloria Buzău
4. C.S.M. Suceava
5. Cel. Călărași
6. F.C. Brâila
7. Rel. Sâvinești
8. C.S.U. Galați
9. Ceahlăul P. N.

10. Prahova PI.
11. Oltul Sf. Gh.
12. C.S.M. Borzești
13. Vict. Tecuci
14. Unirea Focșani
15. C.F.R. Pașcani
16. Portul C-ța
17. Min. Gura Huim.
18. Olimpia Rm. S.

Pașcani

» c.
Briolă

Rusu, 
).

I.

14 13 1 0 35 5 27
14 7 4 3 21- 9 18
14 5 7 2 H1- 5 17
14 6 5 3 13- 8 17
14 7 1 6 16-12 15
14 5 5 4 16-18 15
14 7 1 6 15-19 15
14 6 2 6 22-16 14
14 6 2 6 17-21 14
14 6 1 7 16-16 13
14 5 3 6 13-13 13
14 5 3 6 8- 9 13
14 5 2 7 12-23 12
14 4 3 7 13-17 11
14 3 4 7 12-15 10
14 2 6 6 11-17 10
14 4 2 8 10-22 10
14 2 4 8 9-25 8

LE (duminică 28ETAPA 1
noiembrie) : C.F.R.
Metalul Plopeni, Relonul Sâvinești
— Victoria Tecuci, C.S.U. Galați
— Oltul Sf. Gheorghe, C.S.M. Su
ceava — Petrolul Ploiești, Olim
pia Hm. Săra.t — Celuloza Călă
rași, Minerul Gura Humorului — 
C.S.M. Borzești, Portul Constanța
— F.C. Brăila, Prahova Ploiești
— Ceahlăul P. Neamț, Unirea 
Focșani — Gloria Buzău.

SERIA A ll-A
flacAra automecanica mo

reni — chimia tr. măgure
le 2—0 (2—0). Au marcat : Gri- 
gore (min. 17), Petrescu (min. 26).

VOINȚA BUCUREȘTI — ME
TALURGISTUL CUGIR 0—1 (0—1). 
Unicul gol a fost realizat ’ de 
Giuîvezan (min. 30).

CHIMICA TÎRNĂVENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). AU 
înscris : Oprișan (min. 35) și Vigh 
(min. 65 din 11 m).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—2 (2—1). 
Autorii golurilor : Stăncescu (min. 
3), Stanciu (min. 30). Gorneanu 
(min. 65), respectiv Bartales (min. 
15 și 69).

F.C.M. GIURGIU — S.N. OL
TENIȚA 3—0 (0—0). Au înscris : 
Rety (min. 57). Cojocaru II (min. 
70) și Sandu (min. 86).

TEHNOMETAL BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA 0—0.

STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 
C.S. TÎRGOVIȘTE 2—1 (1—1). Au
torii golurilor : Pană (min. 40 din 
11 m). Gyorfi (min. 52), respec
tiv Tănase (min. 45).

NITRAMONIA FAGARAȘ — DI
NAMO SLATINA 2—0 (1—0). Au 
marcat : Vărzaru (min. 14) si 
Boantă (min. 86).

ȘOIMII SIBIU — METALUL 
BUCUREȘTI 2—1 (2—1). Au în
scris : Oprea (min. 4), Lazăr

(Relatări 
Gh. IIincaț 
V. Popovici. 
Ștefan, C. 
Ionescu).

de Ia corespondenții •
G. Rosner, I. Ducan, 

Tr. Barbălată. N. 
Gruia, T. Lancea si I.

1. C.S. TÎRGOVIȘTE
2. Steagul r. Bv.
3. Voința București
4. F.C.M Giurgiu
5. Chimia Rm, V.
6. Nitram. Fâgâraș
7. Dinamo Slatina
8. Met. Cugir
9. Chimica Tîrnăveni

10. FI. Aut. Moreni
11. Metalul București
12. Electro pute re Cv.
13. Tractorul Brașov
14. Chimia Tr. M.
15. Unirea A lex.
16. Șoimii Sibiu
17. Ș.N. Oltenița
18. Tehnometal Buc.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

18- 8 19 
17- 9 19
14- 11 18 
25-15 17 
28-21 16
17- 15 16
18- 16 15 
11-10 15
17- 20 15
15- 713 14
18- 21 14 
23-23 13 
15-19 13 
15-14 12 
11-14 11 
11-17 10 
10-19 9
7-25 6

ETAPA VIITOARE (duminică 28 
noiembrie) : Chimia Rm. Vîlcea
— Șoimii_ Sibiu. Metalurgistul Cu
gir 
torul Brașov — F.C.M. 
Ș.N. Oltenița — Flacăra 
canica Moreni. Metalul
— Steagul roșu Brașov, 
goviște — Nitramonia 
Chimia Tr. Măgurele 
București, Unirea Alexandria — 
Electroputere Craiova, Dinamo 
Slatina — Tehnometal București.

Chimica Tîrnăveni, Trac-
Giurgiu, 
Auto me- 

București 
C.S. Tîr- 
Făgăraș, 

— Voința

SERIA A III-A
MINERUL LUPENI — C.F.R. TI

MIȘOARA 3—o (2—0). Autorii go
lurilor : Stoker (min. 15 ș’i 19) si 
G. Stan (min. 60).

F.C. BAIA MARE
TURDA 2—0 (1—0).
Moldovan (min. 4)
(min. 76).

C.I.L. — 
PIA SATU 
cui gol a 
(min. 50). 
(C.I.L.) și

STICLA 
marcat :Au ____ _ -

și Chivescu

F.C. OEIM-SIGHET
MARE 1—0 (0—0). Uni- 
fost realizat de Xuga 
în min. 52 Ciohan II 
Kaizer (Olimpia) âu 

fost eiiminați pentru lovire reci
procă.

U.M. TIMIȘOARA — DACIA O- 
RAȘTIE 6—0 (5—0). AU înscris :
Giuchici (min. 10 și 32), Belanov 
(min. 20 și 48), Mușat (min. 26) 
și Mathe (rrtin. 43).

AURUL BRAD — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 2-0 (1—0). Autorii go
lurilor : Ștefan (min. 44 din 11 m) 
și Ghiță (min. 52).

MINERUL CAVNIC 
ARAD 0—0.

VICTORIA CALAN — GLORIA 
BISTRIȚA 2—1 (2—0). Au marcat: 
Goea (min. 12). Schmidt (min. 
28), respectiv Moga (min. 46).

IND. SIRMEI C. TURZII — AR
MATURA ZALĂU 2—1 (1—0). Au 
înscris : 
(min.
(min. 50).

„Uf '
ȘUL DEVA 1—0 (0—0). 
golului : Furnea (min. 86)

rapid

Niță (min. 23). Pripici
62), respectiv Munteanu

CLUJ-NAPOCA MURE-
Autorul

(Relatări de. la corespondenții : 
I. Cotescu, V. Săsăranu. S. Pra- 
lea, St. Marton, Al. .Turcă, Z. 
Debrețeni, A. Gunther, St. Giur
giu și I. Lespuc).

11

1. OLIMP. S.M. 14 9 2 3 27- 9 20
2. Aurul Brad 14 8 2 4 22-11 18
3. C.F.R. Tim. 14 8 1 5 16-14 17
4. Vict. Călan 14 7 2 5 15-16 16
5. ,,U" Cj.-Nap. 14 7 2 5 11-13 16
6. F.C. Baia M. 14 6 3 5 22-16 15
7. C.I.L. Sighet 14 6 3 5 14-12 15
8. Ind. s. C. T. 14 6 2 6 18-19 14
9. Min. Lupeni 14 6 2 6 14-15 14

10. U.M. Tim. 14 6 1 7 28-18 13
1—12. Gl. Bistrița 14 5 3 6 17-19 13

Armătura ZI. 14 5 3 6 18-20 13
13. Sticla Turda 14 4 5 5 13-15 13

• 14. Rapid Arad 14 5 2 7 15-17 12
15.. CFR Cj-Nap. 14 4 4 6 14-19 12
16. Mureșul Deva 14 5 1 8 11-20 11
17. Dacia Orășt. 14 5 1 8 12-26 11
18. Min. Cavnic 14 3 3 8 15-23 9

28 
,U“

ETAPA VIITOARE (duminică 
noiembrie) : C.I.L. Sighet — 
Cluj-Napoca, Dacia Orăștie 
C.F.R. Timișoara. Sticla Turda 
Victoria Călan, Mureșul Deva 
F.C. Baia Mare, C.F.R. Clul-Napo- 
ca — Minerul Cavnic, Rapid 
Arad — Armătura Zalău. Gloria 
Bistrița — Ind. Sîrmei C. Turzii, 
U.M. Timișoara — Aurul Brad, 
Olimpia Satu Mare — Minerul 
Lupeni.



FRUMOASE SUCCESE INTERNAȚIONALE
ALE GIMNAȘTILOR ROMÂNI

Tn meciurile susținute sîm
bătă și duminică, gimnaștii ro- 
aâni au realizat frumoase 
succese internaționale.

LA BRNO a avut loc întîl- 
nirea dintre echipele reprezen
tative masculine ale Ceho
slovaciei și României. La capă
tul unei dispute interesante, de 
bun nivel tehnic, selecționata 
tării noastre a repurtat un fru
mos succes, învingînd detașat 
formația tării gazdă. La indivi
dual, în schimb, în absenta lui 
Dan Grecu (incomplet restabi
lit după accidentul survenit în 
timpul J.O. de la Montreal), 
victoria A revenit unui repre
zentant al tării gazdă, Tabak 
Endre, avantajat, pe alocuri, 
și de brigăzile de arbitri. Gim
nastul cehoslovac s-a clasat 
primul la patru aparate (sol, 
inele, sărituri și bară). în timp 
ce la două aparate au cîștigat 
gimnaștii noștri prin Sorin Ce- 
poi (cal cu minere) și Nicolae 
Oprescu (paralele). Cu excep
ția barei fixe și ,a solului, spor
tivii români s-au impus, pe e- 
chipe, Ia toate aparatele. în 
clasamentul final reprezenta
tiva României a obținut. 274,35 
p, iar Cehoslovacia 271.60 p.

TURNEU DE TENIS 
LA COPENHAGA

Marți începe la Copenhaga 
un turneu internațional de te
nis, la care au fost invitați să 
participe jucătorii Ilie Năstase 
(România), Wojtek Fibak (Po
lonia), Adriano Panatta (Italia), 
și Bjorn Borg (Suedia).

CAMPIONATELE DE ȘAH
• LA TIMIȘOARA: Trei lideri în finala

0 I A PIATRA NEANT :
Cea de a 40-a ediție â fina

lei campionatului național mas
culin de șah — găzduită de 
sala „Modex" din Timișoara — 
capătă o turnură foarte inte
resantă prin ambiția și dirze- 
nia cu care jucătorii creditați 
cu „șansa a doua" au ținut să 
abordeze întrecerea. Astfel, în 
runda a 3-a, debutantul loan 
Biriescu a reușit să-l învingă 
pe tenacele Mircea Pavlov, ju
cător care pierde foarte rar în 
competițiile noastre interne.

O dispoziție excelentă mani
festă, în acest start, Emil Un
gureanu, autor a încă două vic
torii : cu Radovici, în runda a 
3-a, și cu Olt, în runda a 4-a. 
Primul punct (întreg) a în
scris în turneu Victor Ciocăl- 
tea, învingător în fața lui Dan 
Bondoc (runda a 4-a), în timp 
ce marele maestru Florin 
Gheorghiu se mulțumește (de
ocamdată) cu remize...

REZULTATE : Voiculescu — 
Griinberg, Botez — Ciocâltea, 
Stoica — Șubă, Stanciu — 
Gheorghiu, remize ; Ghindă — 
Kertesz 1—0, Bondoc — Ott 
0—1 (runda a 3-a) Kertesz — 
Stanciu, Șubă — Ghindă, Ra
dovici — Stoica, Pavlov — Bo
tez, Griinberg — Biriescu. re
mize, Ilijin — Voiculescu 1—0.

ÎN CLASAMENT, după 4 
runde, sînt trei lideri: BIRIES
CU, BOTEZ și UNGUREANU

0 România - Cehoslovacia 274,35-271,60 p ® La Bacău, patru 

victorii 0 Un nou concurs demonstrativ In R. F. Germania
La individual compus : Tabak 
Endre (Cehoslovacia) 56,35 p. 
Radu Branea (România) 55,55 p, 
Jan Migdau (Cehoslovacia) 55,10 
p. Ion Checicheș (R) 54,70 p, 
Mihai Borș (R) 54,55 p, Nico
lae Oprescu (R) 54,50 p. Ion 
Checicheș s-a aflat multă vre
me pe locul 2 al clasamentu
lui individual, dar o ratare la 
bara fixă a făcut ca poziția 
a doua să-i revină lui Radu 
Branea, care a evoluat excelent 
de-a lungul întregului concurs.

LA POTSDAM, meci intertări 
între echipele de juniori ale 
R.D. Germane și României. Pe 
echipe au cîștigat gazdele 
(R.D.G. 268,95 p, România
264,15 p), iar la individual Aurel 
Georgescu (România) cu 53,90 p.

LA BACAU, sîmbătă și du
minică, s-a desfășurat dubla 
întîlnire dintre echipele de ju
nioare (feminin) și tineret 
(masculin) ale României și 
U.R.S.S. Un public numeros a 
venit la Sala sporturilor, care 
a găzduit întîlnirea. Atît pe e- 
chipe cît și la individual vic
toriile au revenit gimriastilor 
români : junioare — ROMÂNIA 
185,30 p, U.R.S.S. 183,90 p ; 
individual compus — Dana 
Crăciun (România) 38.35 p, 
Margareta Popova (U.R.S.S.) 
37,85 p, Dana Turner (Româ
nia) 37,65 p ; tineret — ROMÂ
NIA 269,90 p, U.R.S.S. 269,50 p ; 
individual compus — Kurt 
Szilier (România) 54,95 p. Ga
briel Popescu (România) 54.35 p, 
Artur Akopian (U.R.S.S.) 54,20 p.

masculina

start în turneul leminin
au acumulat cite 3 puncte. Ur
mează : Ciocâltea și Ghindă cu 
2'/2 P, IUjin, Stoica și Kertesz 
cu 2 p (toți din 4 partide) ; 
Gheorghiu are IV2 P din 3 par
tide jucate (a fost liber în run
da a 4-a),

★
în sala de festivități a liceu

lui „Calistrat Hogaș" din Pia
tra Neamț a început finala 
campionatului național feminin 
de șah. Iau parte 16 jucătoare, 
aflate în următoarea ordine pe 
tabelul de turneu :

1. Elena Răducanu-, 2. Suzana 
Makai, 3. Margareta Teodores- 
cu, 4. Mariana Nechifor, 5. E- 
milia Chiș, 6. Margareta Mure- 
șan, 7. Viorica Ilie, 8. Ligia 
Jicman, 9. Margareta Pere- 
voznic, 10. Judith Kantor, 11 
Eleonora Gogâlea, 12. Rodica 
Reicher, 13. Lia Bogdan, 14 
Elisabeta Polihroniade, 15. An
gela Cabariu, 16. Dana Nuțu.

în prima rundă s-au înregis
trat următoarele rezultate : Ră
ducanu — Nuțu 1—0, Makai — 
Cabariu 1—0, Nechifor — Bog
dan 0—1, Chiș — Reicher 1—0, 
Ilie — Kantor 0—1, Jicman — 
Perevoznic 1—0. S-au întrerupt 
partidele Teodorescu — Poli
hroniade (un pion în plus pen
tru negru) și Mureșan — Go
gâlea (o poziție foarte compli
cată, greu de apreciat).

LA RUSSELSHEIM (R. F. Ger
mania), Nadia Comaneci- Teo
dora Ungureanu, Mariana Con
stantin, Marilena Neacșu și 
Gaby Gheorghiu au susținut 
vineri seară un nou concurs 
demonstrativ. Gimnastele noas
tre au evoluat la paralele, bîr- 
nă și sol, făcind din nou do. 
vada marilor lor calități. Peste 
4 000 de spectatori au răsplătit 
cu aplauze furtunoase înalta 
măiestrie etalată de maestrele 
gimnasticii românești.

Ieri după-amiază gimnastele 
noastre s-au înapoiat în țară.

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

și Turciei și cu 9—0 de cea a 
Greciei.

în aceste meciuri, alături de 
trăgătoare cu o mai bogată ex
periență ca Suzana Ardeleanu, 
Viorica Turcan și Elena Pricop- 
Buhaev, Adriana Băcioi a de
monstrat reale calități și mai 
ales o mare stăpînire de sine 
în frazele dificile ale unor a- 
salturi. Ea a justificat integral 
încrederea antrenorilor.

în același mod s-au compor
tat și spadasinii din reprezen
tativa tării noastre. Ei s-au de
tașat net în partidele cu Gre
cia și Turcia pe ai căror re
prezentanți i-au întrecut cu a- 
celași scor (8—1) și au dispus 
cu 6—2 de formația Iugosla
viei, două dintre asalturi în- 
cheindu-se prin „duble înfrîn- 
geri“.

Excelent au evoluat în aceste 
meciuri Angelescu, Bărăgan și 
Zidaru.

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

cio Lipovanski (Bulgaria) 290 kg,
2. Mustafa Ertem (Turcia) 275 kg,
3. Akaya Harun (Turcia) 270 kg; 
smuls : 1. Ertem 125 kg, 2. Ha
run 117,5 kg, 3. Lipovanski 117,5 
kg ; aruncat : 1. Lipovanski 175 
kg, 2. Savici (Iugoslavia) 152.5 
kg, 3. Harun 152,5 kg (România 
n-a avut concurent la această 
categorie). CATEGORIA MIJLO
CIE (82.5 kg) : 1. Rumen Kurțev 
(Bulgaria) 320 kg, 2. Vasile Că- 
priceru (România) 292,5 kg, 3. 
Ayaslan Zya (Turcia) 287,5 kg : 
smuls : 1. Kurțev 140 ktr, 2. Că- 
priceru 130 kg, 3. Zya 127,5 kg ; 
aruncat î 1. Kurțev 180 kg, 2. Că- 
priceru 167,5 kg, 3. Zya 165 kg ; 
CATEGORIA SEMIGREA (90 kg) :
1. A tanas Radev (Bulgaria) 350 
kg, 2. Nikos Ilyadis (Grecia) 330 
kg, 3. Tudor Petrișor (România)
307,5 kg ; smuls : 1. Radev 155 kg,
2. Ilyadis 150 kg, 3. Petrișor 137,5 
kg ; aruncat : 1. Radev 195 kg»
2. Ilyadis 180 kg, 3. Tanulianovici

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

După vizita la Moscova

LORDUL KILLANIN DESPRE
VIITORUL JOCURILOR OLIMPICE

MOSCOVA (Agerpres). — 
La sfîrșitul vizitei efectuate la 
Moscova, vizită în cursul căreia 
a purtat convorbiri cu Ignati 
Novikov, președintele Comite
tului de organizare a J.O. de 
vară 1980, lordul Killanin, pre
ședintele Comitetului Interna
țional Olimpic, a declarat că 
este pe deplin satisfăcut de 
modul cum decurg pregătirile 
în vederea celei de-a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară. Președintele C.I.O. a măr
turisit că a fost impresionat 
în mod deosebit de faptul că 
instalațiile sportive ce se con
struiesc la Moscova pentru 
J.O. din 1980 vor fi utilizate 
în totalitatea lor și după Olim
piadă. Lordul Killanin a apre
ciat, de asemenea, proiectul 
Satului olimpic foarte modern 
și funcțional, s-a interesat de 
programul cultural al Jocurilor, 
de posibilitățile de cazare a tu
riștilor etc.

DE SCRIMA
Cîștigînd cu 5—2 la floretă 

fete și cu 5—0 la spadă în fața 
formațiilor Bulgariei, reprezen
tativele țării noastre și-au a- 
propriat titlurile balcanice și la 
ultimele probe ale competiției. 
Așadar bilanțul general pe e- 
chipe : trei titluri balcanice 
(spadă, floretă fete și băieți).

★
Cu prilejul Congresului bal

canic de scrimă s-a hotărît, 
printre altele, ca viitoarea edi
ție a Balcaniadei (1977) să fie 
organizată de către federația de 
specialitate din Turcia. Locul 
de desfășurare : Ankara. Con
gresul a mai hotărît ca din 
anul 1978 să fie organizat un 
campionat balcanic și la nivelul 
formațiilor de juniori, la toate 
probele. Prima ediție a com
petiției urmează să fie orga
nizată de către federația noas
tră de resort.

DE HALTERE
(Iugoslavia) 172,5 kg (în afară de 
concurs N. Căpriceru — România 
— 310 kg la total). CATEGORIA 
GREA (110 kg) : 1. lancio Za- 
korski (Bulgaria) 337,5 kg, 2. 
Hristos Iacovo (Grecia) 327,5 kg,
3. Marin Parapancea (Romania)
327.5 kg ; smuls : 1. zakorskl 150 
kg, 2. Iacovo 145 kg, 3. Parapan- 
cea 140 kg ; aruncat : 1. Zakorski
187.5 kg, 2. Parapancea 187,5 kg,
3. Iacovo 183,5 kg. CATEGORIA 
SUPERGREA (+110 kg) : 1. Ivan 
Karcev (Bulgaria) 365 kg, 2. A- 
lexandru Nenov (Bulgaria) 360 kg, 
3. Ștefan Kreicik (România) 335 
kg ; smuls : 1. Karcev 165 kg, 2. 
Nenov 160 kg, 3. Kreicik 145 kg : 
aruncat : 1. Nenov 200 kg, 2. Kar
cev 200 kg. 3. Kreicik 190 kg.

CLASAMENT GENERAL : 1. 
BULGARIA 105 p, 2. România 80 p, 
3. Turcia 64 p, 4. Grecia 60 p, 5. 
Iugoslavia 54 p.

După terminarea întrecerilor, a 
urmat o frumoasă festivitate de 
închidere a celei de-a 7-a ediții 
a Balcaniadei la a cărei reușită 
și-au dat din plin concursul or
ganizatorii din localitate.

Cu privire la viitorul Olim
piadelor moderne, lordul Killa
nin a declarat că deocamdată 
și cel puțin pînă la sesiunea 
C.I.O. de la Praga nu se dis
cută nimic oficial, dar, duoă 
opinia sa, există patru soluții 
posibile : menținerea actualei 
formule, organizarea Olimpia
dei prin asociere de către mai 
multe țări învecinate, disper
sarea competițiilor în mai 
multe orașe ale tării organiza
toare, sau, așa cum a propus 
Grecia, ținerea Olimpiadelor la 
fiecare patru ani în același loc, 
de pildă la Olympia.

ACORD DE COLABORARE 
SPORTIVĂ

U.R.S.S. - R.S.F. IUGOSLAVIA
MOSCOVA (Agerpres). — 

într-un interviu acordat ziaru
lui „Sovietski Sport", Kaki Poz- 
deraț, președintele Uniunii pen
tru cultură fizică din Iugosla
via, după semnarea unui acord 
de colaborare sportivă între 
U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia, 
a spus : „Cred că tinerea Jocu
rilor Olimpice la Moscova este 
un lucru foarte important pen
tru dezvoltarea spiritului olim
pic. Sînt convins că Olimpiada 
de la Moscova se va desfășura 
la un înalt nivel organizatoric 
și că toti sportivii, inclusiv cei 
din Iugoslavia, se vor strădui 
să se pregătească cît mai bine 
pentru acest eveniment".

CAMPIONATE OE FOTBAL 
ÎN EUROPA

ITALIA : Bologna — Milan 2—2 
(Chiodi, Maselll, respectiv, Silva, 
Bigon) ; Florentina — Catanzaro
1— 1 (Della Martira — Improta) ; 
Inter — Genova 1—0 (Anastasi) ; 
Juventus — Verona 2—1 (Bettega, 
Causio. respectiv, Luppi) ; Na
poli — Lazio 1—1 (Speggiorin — 
Garlaschelli) ; Perugia — Tori
no 1—1 (Novellino — pulici) ; 
Roma — Foggia 3—1 (Di Bartolo
mei, Muslello, Prati, respectiv, 
Bordon) : Sampdoria — Cesena
2— 1 (Valente, Callloni, respectiv.
Bonei). Clasament : 1. Juventus
12 p ; 2. Torino 11 p : 3. Nanoli 
9 p ; 4. Lazio 8 p ; Clasamentul 
golgeterilor : 1. Savoldi si Bet
tega 7.

ANGLIA : Arsenal — Liverpool
1— 1 ; Aston Villa — Coventry
2— 2 ; Everton — Derby 2—0 : 
Ipswich — Leeds 1—1. In clasa
ment : Liverpool 23 p, Ipswich 
18 p, Aston Villa 18 p.

R. F. GERMANIA : Rot WelsS 
Essen — Bayern Munchen 1—4 ; SV 
Hamburg — Borussia Monchen- 
gladbach 4—1 ; Schalke 04 —
MSV Duisburg 3—2 ; FC Koln — 
Hertha 3—2 ; Eintracht Brauns
chweig — Borussia Dortmund
3— 1. în clasament : Borussia
Monchengladbach 23 p, Bayern 
Munchen 20 p.

IUGOSLAVIA : Steaua Roșie 
Belgrad — Olimpia Liubliana 1—0. 
în clasament : Steaua Roșie Bel
grad 23 p. Radnickl Niș 18 p.

★
Echipa Torpedo Moscova și-a 

început turneul în R. F. Germa
nia evoluînd la Munchen in 
compania formației locale „Stadt- 
werke". Fotbaliștii sovietici au 
obținut victoria cu scorul de 5—1 
(2—0), prin golurile înscrise de 
Petrenko (2), Mironov, Grișin și 
Belenkov.

CAMPIONATUL DE POLO
(Urmare din pag. 1)

în situații mai puțin grave, dar 
a lăsat .nesancționate faulturi 
grosolane.
Ultima parte a campionatului 

— manșa a Il-a a turneului fi
nal — este programată, între 
8 și 10 decembrie, la Cluj- 
Napoca.

Rezultatele de sîmbătă și 
duminică din turneul final : 
Rapid București — C.N.U.

★
în turneul pentru locurile 

5—8 : Crișul Oradea — Rapid 
Arad 5—5 (1—1, 3—2, 1—1,
0—1) ; Progresul București . — 
Progresul Oradea 5—3 (2—2,
0—0, 1—0, 2—1) ; Progresul
Oradea — Rapid Arad 6—4 
(0—2, 2—0, 1—0, 3—2) ; Cri-

București 16—3 (5—1, 4—0, 3—2,
4—0) ; Dinamo București — 
Voința Cluj-Napoca 5—4 (1—1,
1—1, 3—0, 0—2) ; Voința — 
C.N.U. 9—6 (2—2, 2—0, 1—3,
4—1) ; Rapid — Dinamo 5—2 
(2—0, 1—1, 1—1, 1—0). Clasa
mentul după aceste jocuri :

1. RAPID 12 10 2 0 87- 31 22
2. Dinamo 12 8 2 2 77- 45 18
3. Voința 12 3 0 9 58- 80 6
4. C.N.U. 12 1 0 11 41-107 2

★ ★
șui — Progresul București 6—4 
(1—1, 1—1, 1—2, 3-0). Clasa
ment final : 5. Crișul Oradea 10 
p ; 6. Progresul București 8 p; 
7. Progresul Oradea 5 p ; 8.
Rapid Arad 1 p. Crișul și Pro
gresul București vor juca în 
sezonul viitor în prima serie.

ATLETISM a La Milano, atleta 
italiană Margherita Gargano a 
stabilit un nou record mondial 
al orei — 16.916 km (v.r.
16,872 km).

BASCHET • In optimi de fi
nală ale C.C.E. (feminin), Steaua 
Roșie Belgrad a întrecut cu 99—55 
(49—21) și 90—71 (42—29) formația 
Maccabi Tel Avlv. a Turneul 
studențesc (masculin) de la Bra
tislava a fost cîștigat de selec
ționata Universității din Minsk, 
care a întrecut în ultimul meci 
cu 83—79 (36—42) reprezentativa
universitară a Cehoslovaciei.

BOX a Pentru a șasea oară, 
mexicanul Miguel Canto șl-a a- 
părat titlul de campion mondial 
profesionist Ia cat. muscă. învin- 
cîndu-1 la puncte pe filipinezul 
Orlando Jovlerto, în meciul dis
putat la Los Angeles.

CICLISM a Cursa de 6 zile de 
la Munster a revenit lui Renă 
Pilnen sl Giinter Harltz. înaintea 
nerechllor peffgen — Fritz sl 
Schultze — Tschan. » Ciclocrosu) 
de la Varșovia a fost cîștigat de 
cehoslovacul Jlri Kvapll — 20
km în 42 min.

GIMNASTICA • Proba pe a- 
parate a concursului internațio
nal de la Tokio a fost dominată 
de sportivele sovietice. clasate 
pe primele locuri: Nelli Kim la 
bîrnă (9,75) șl sol (9,80), Elena 
Davîdova la sărituri (9,75) și 
Svetlana Grozdova la paralele 
(9.70).

HANDBAL • în meci amical 
masculin, la Pekin : R. P. Chi
neză — Franța 19—24. • La 
Zabrze (Polonia) a început un 
turneu internațional masculin. în 
primul joc, echipa maghiară 
Munkâs P6cs a dispus cu 19—14 
de formația iugoslavă Partizan 
Gevgelia. a în meci tur pentru 
Cupa cupelor (masculin) : SMUC 
Marsilia — porto 26—18.

RUGBY • Prima ediție a Cu
pei U.R.S.S. s-a încheiat cu vic
toria formației Institutului de 
aviație „I. A. Gagarin", care a 
dispus cu 10—6, în finala dispu
tată la Tbilisi, de formația lo
cală Lokomotiv • La Hanovra, 
în C.E. (grupa B), R.F. Germania 
— Olanda 13—13 (13—9).

TE?JIS * Semifinalele turneului 
.,indoor" de la Wembley — Lon
dra : Connors — Gottfried 6—3,

5— 7, 6—2 ; Tanner — Fibak 6—2,
4—6, 7—5. în „sferturi" Tanner 
îl eliminase cu 6—1, 6—4 ne 
Okker, iar Gottfried l-a învins 
pe Ramirez cu 6—2, 4—6, fi—0. 
în finală : Connors — Tanner 3—6, 
7—6. 6—4. • „Sferturi" la Manila: 
Crealy — Case 4—6, 6—3, 7—6 ; 
Masters — Machette 6—1, 3—6,
6— 0 ; Ruffels — Pohmann 6—3,
6—2 ; Fairlie — Edmondson 6—1, 
6—2. • în „Cupa Davis" (zona
asiatică) : Coreea de Sud — Ja
ponia 2—3

TENIS DE MASA • La Novl 
Sad, în campionatele internațio
nale ale iugoslaviei, finalele pro
belor pe echipe au revenit for
mației R. P. Chineză : 3—2 cu 
Iugoslavia la masculin si 3—1 cu 
Ungaria la feminin. în finalele 
individuale, la masculin : Surbek 
(Iugoslavia) — Klampar (Ungaria)
3—2 ; feminin : Pak Jon Sun 
(R.P.D. Coreeană) — Kuo Shi-al 
(R. p. Chineză) 3—0 ; mixt du
blu : Kuo Shi-ai, Lian Kuo-Han 
(R. P. Chineză) — Uhlikova, Or
lowski (Cehoslovacia) 3—1.

VOLEI a în C.C.E. (feminin) ? 
V. C. Hanovra (R.F.G.) — Hapoel 
Naaman (Israel) 3—2 si 3—o.
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