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Pe linia evoluțiilor nesatisfăcătoare din ultimul timp,

FOTBALIȘTII NOȘTRI AU EȘUAT 
ȘI ÎN CAMPIONATUL BALCANIC

BUDAPESTA, 28 (prin tele
fon). Sîmbătă si duminică s-a 
disputat în capitala Ungariei 
(pe arenă neutră) turneul final 
al „Cupei campionilor europeni” 
la popice, la care au participat 
cîștigătoarele etapelor prelimi
nare : Constructorul Galati, Cari 
Zeiss Jena (R. D. Germană), 
Medvesceak Zagreb (Iugoslavia) 
și H. M. Viena (Austria). Cam
pioana tării noastre, Construc
torul Galati, echipă în care 
joacă deținătorii titlului mon
dial la proba de perechi. Iosif 
Tismănar și Ilie Băiaș, a avut 
o comportare excelentă în a- 
ceastă dificilă confruntare con
tinentală, cîștigînd locul întîi și

devenind astfel, campioană a 
Europei. încă din prima manșă 
(s-au jucat cite două partide 
contra scor) gălătenii se aflau 
în frunte, performanță pe care 
au repetat-o și în ziua a doua 
a turneului. Dar iată rezultate
le tehnice : 1. CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 10417 p d (pe 
manșe : 5252 — 5165), 2. Cari 
Zeiss Jena 10279 p d (5158 — 
5121), 3. Medvesceak Zagreb
10248 p d (5135 — 5113), 4. 
H.M. Viena 9786 p d (4884 — 
4902). Cel mai bun jucător din 
echipa română a fost I. Tismă
nar, care în cele două probe de 
cîte 200 lovituri mixte a doborît 
1808 popice.

în meciul retur, scor insuficient: România - Bulgaria 3-2 (0-1) 
și astfel trofeul a revenit oaspeților ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 12-9

Nici acest ultim meci al anu
lui nu ne-a adus, așadar, satis
facția pe care o așteptam : fot
baliștii noștri au pierdut cam
pionatul balcanic, nereușind de- 
cît o victorie cu 3—2 în fața 
reprezentativei bulgare, insufi
cientă pentru cîștigarea trofeu
lui, care a revenit oaspeților de 
ieri ai stadionului „23 August", 
învingători cu 1—0 în prima 
manșă a finalei, în primăvară, 
la Tirnovo, fotbaliștii bulgari 
au avut — la scorul general de 
3—3 — beneficiul regulamentar 
al golurilor marcate în depla
sare și au intrat în posesia 
Cupei.

Nemulțumirea celor peste 
40 000 de spectatori aflați ieri 
în tribune, a sutelor de mii de 
telespectatori, a tuturor iubito
rilor fotbalului pornește însă 
nu numai de la faptul că echi
pa noastră nu și-a putut valo
rifica șansele de a deveni cam
pioană balcanică (șanse reale,

CONSECINȚA VECHILOR SLĂBICIUNI
De Ia acest ultim meci internațional al anului, marea masă 

a iubitorilor fotbalului din țara noastră aștepta să constate o 
remediere a lipsurilor din fotbalul nostru arătate de-a lungul 
întîlnirilor din 1976, soldate cu nereușite, cu eliminări. Opinia 

publică sportivă dorea ca, printr-un joc eficient, reprezentativa 
României să cîștige un trofeu zonal, „Cupa Balcanică" la fotbal, și 
să arate astfel că a înregistrat un progres în pregătirea pentru 
preliminariile campionatului mondial din primăvara anului viitor. 
In loc de o echipă națională hotărită să lupte și să ciștige trofeul, 
miile de spectatori și sutele de mii de telespectatori au văzut o 
formație care a început partida timid, fără vlagă, fără o concepție 
de joc, comițind greșeli elementare care au permis oaspeților să 
ia un avantaj nesperat pentru deplasare, să înscrie primul gol al 
partidei retur.

Timp de 45 de minute am sesizat cu toții repetarea unor 
greșeli tehnice și tactice mereu criticate, lipsă de forță, incapaci
tate de dominare a adversarilor, persistența unor erori vechi, ju
cători departe de valoarea lor din campionat și din unele jocuri 
ale reprezentativei. Chiar și după pauză, cu excepția primelor 
15 minute cînd s-a reușit o oarecare recuperare, echipa nu a fost 
capabilă să depășească adversarii cu două goluri, primind în 
schimb un nou gol care putea fi evitat. Victoria Ia limită cu 3—2 
nu a adus nici o satisfacție, în schimb, evoluția modestă a echi
pei noastre naționale a fost din nou reflexul stării de fapt pre
care, îngrijorătoare din fotbalul nostru Ia nivelul cluburilor, al 
pregătirii echipelor reprezentative, al conducerii fotbalului nostru. 
Faptul că a fost posibil ca trei din titularii echipei naționale, 
Dumitru, Dinu și Gabriel Sandu, să nu poată fi folosiți pentru 
neglijență în pregătire și indisciplină, arată ce fel de mentalitate 
există încă în fotbalul nostru la nivelul principalelor cluburi și 
al multor jucători fruntași.

Deși în ultimii ani s-a atras atenția în multe rinduri în Hotă- 
rîri și documente de partid, recent la ședința Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., asupra necesității îndreptării situației 
din fotbal și instaurării unei atmosfere de muncă temeinică, pre
gătire de înalt nivel, ordine și disciplină, atît Federația de fotbal, 
cit și cluburile, antrenorii și jucătorii nu au reușit să îmbunătă
țească situația acestui sport care se menține Ia un nivel îngrijo
rător. în fotbal nu au fost luate măsuri îndrăznețe, competente, 
în măsură să îndepărteze ceea ce este dăunător și să ofere, o 
situație nouă, promițătoare.

Convingerea generală după evoluția cu totul nesatisfăcătoare a 
echipei naționale din finala Cupei Balcanice este aceea că .vor 
fi luate măsuri imediate și hotărîte, schimbări esențiale de men
talitate și de structură la toate nivelele fotbalului nostru, pentru 
îndepărtarea tuturor lipsurilor și formarea unei echipe repre
zentative cu fotbaliști capabili să abordeze preliminariile Cam
pionatului mondial cu o pregătire și un nivel de joc satisfăcă
toare din toate punctele de vedere.

La gimnastică junioare

ROMÂNIA-CEHOSLOVACIA 18770-186,95
ludita Marcu pe locul I la individual compus

BAIA MARE, 28 (prin tele
fon). Sala sporturilor din loca
litate a fost gazda întilnirii 
amicale dintre reprezentativele 
de gimnastică junioare ale 
României și Cehoslovaciei. Pu
blicul prezent în tribune a 
aplaudat numeroase evoluții 
reușite, bucurîndu-se în final 
de dublul succes al gimnaste
lor românce, care au cîștigat 
atît întrecerea pe echilpe 

pentru că juca returul acasă, 
pierduse în deplasare la dife
rență de un singur gol, oaspeții 
veneau după o suită de rezul
tate slabe, printre care șl un 
0—4 pe teren propriu cu R.D.G.) 
ci și de la evoluția slabă a echi
pei române, care a dovedit ieri 
un scăzut spirit de luptă, a ju
cat dezorganizat și lent, acțio- 
nînd la întimplare, comițînd nu
meroase erori în apărare, fiind 
lipsită de ceea ce se cheamă 
„consistența jocului la mijlocul 
terenului" și prezentînd un atac 
timid, confuz, incapabil să pună 
prea des în pericol apărarea 
masivă și decisă a partenerilor 
de întrecere.

Lipsurile de ansamblu ale e- 
chipei noastre au fost evidente 
mai ales in primele 45 de mi
nute, pe care — de altfel — 
oaspeții le-au terminat în avan
taj. La pauză, la scorul total 
de 2—0 pentru echipa Bulga-

(187,70—186,95), cit și locul I Ia 
individual compus, unde ordi
nea primelor 6 locuri a fost 
următoarea : 1. ludita Marcu
(România) 38,15 ; 2. Jitko Vaj- 
dijova (Cehoslovacia) 37,75 ; 3. 
Nicoieta Ioan (R) 37,70 ; 4.
Amalia Cîmpan (R) 37,55 ; 5—6. 
Svetlana Zelnicikova si Eva 
Marecikova (C) ambele — 37,45.

V. SASARANU. coresp. 

piei, perspectivele cîștigării tro
feului de către „tricolori" erau 
minime. Și totuși, după reluare 
(datorită în bună măsură întă
ririi liniei de mijloc printr-un 
jucător de construcție, Muițes- 
cu, apt de a ordona mai bino 
jocul), echipa României a cu
noscut un scurt reviriment, a» 
jungînd să conducă, în min. 53 
— deci destul de repede — cu 
2—1. Era, pînă la sfîrșlt, timp 
suficient pentru desprinderea 
decisivă. în loc, însă, ca acest 
moment favorabil să fie fructi
ficat, ca echipa noastră să atace 
eu un plus de vigoare — avînd 
acum suportul psihic al răstur
nării scorului, într-un debut de 
repriză atît de fructuos pentru 
ea — delăsarea și-a făcut din 
nou loc în rindurile echipei, au 
reapărut neglijențele în joc ma
nifestate și în prima repriză, a 
venit greșeala de apărare din 
min. 70 (cu Răducanu spectator 
la o minge centrată prin fața 
sa...) și, ca urmare, o nouă ega- 
litate pe tabela de marcaj. Este

Radu URZICEANU

(Continuare în vag. 2-3)

Turneele finale ale Diviziilor de lupte

DINAMO (greco-romane) Șl STEAUA (libere)
DIN NOU CAMPIOANE NAȚIONALE

Sîmbătă la prînz. în sala de 
atletism de la „23 August", s-au 
încheiat întrecerile din cadrul 
turneului final al Diviziei de 
lupte greco-romane la care au 
participat cele șase echipe fi
naliste : Steaua, Dinamo Bucu
rești, Metalul București, Alumi
niu Slatina, A.S.A. Cluj-Napoca 
și IPROFIL Rădăuți. Cu o for
mație mai valoroasă și omoge
nă, Dinamo a obținut victoria 
finală, cîștigînd cel de-al 26-lea 
titlu de campioană. Este de re
marcat faptul că sportivii di- 
namoviști s-au clasat pe pri
mul loc la șapte din cele zece 
categorii dc greutate : N. Gin- 
gă (52 kg), I. Păun (62 kg), Gh. 
Ciobotaru (74 kg). I. Enache (82 
kg), P. Dicu (90 kg), N. Marti- 
nescu (100 kg)-, V. Dolipschi 
(+ 100 kg). Ceilalți trei învin
gători în turneele individuale 
sînt sportivii de la Steaua, Gh. 
Berceanu (48 kg). I. Baciu (57 
kg) și S. Rușu (68 kg).

în ultimele tururi ale con
cursului au fost programate și 
cîteva meciuri decisive pentru 
stabilirea clasamentelor finale

Echipă Steaua — ciștigătoare a titlului la lupte libere 
Foto : Dragoș NEAGU

IN AL DOILEA
IAȘI, 28 (prin telefon). 3000 

de spectatori au asistat dumi
nică seară în Sala sporturilor 
din localitate la cea de a doua 
victorie a echipei reprezentative 
de handbal feminin a României. 
Elevele antrenorilor Valeriu Go- 
gâltan și Traian Bucovală au 
întrecut în meci revanșă selec
ționata R. F. Germania : 12—9 
(8—4).

Echipa României a evoluat 
foarte bine în prima parte a 
întilnirii, cînd. de altfel, a con
dus cu 5—1 (min. 13), și 8—3 
(min. 24), beneficiind de cura
jul și de inspirația Georgetei 
Lăcustă, de impetuozitatea Mă
riei Boși și practicînd, în gene
ral, un bun joc colectiv, cu le
gătură între linii, calm în crea
rea acțiunilor ofensive, atent și 
mobil în apărare.

Cu totul altfel s-au petrecut 
însă lucrurile în partea a doua 
a întilnirii, cînd formația oas
pete a surprins prin verva ma
nifestată în atac de Siegrid 
Berndt (o jucătoare înaltă, care 
dovedește eficacitate atît ca ex- 

Formația Dinamo București •— campioană la lupte greco-romanei

la unele categorii de greutate. 
Unul dintre acestea a fost cel 
dintre N. Martinescu (Dinamo) 
și Z. Szilak (Steaua), Ia cate
goria 100 kg. Dinamovistul a

MECI AMICAL
tremă, cît și ca inter) și în apă
rare printr-un joc agresiv 
și avansat pînă dincolo de li
nia de la 9 m. Handbalistele 
românce n-au mai reușit să se 
descurce într-o astfel de situa
ție, fiind total handicapate de 
faptul că echipa vest-germană 
le fragmenta mereu jocul, sco- 
țîndu-le din ritm.

Căutind noi arme, fetele noas
tre au dat pase greșite sau în 
aut, s-au pripit. Așa se face că 
s-a ajuns în min. 33 la 9—8, 
existînd și premisa ca echipa 
R. F. Germania să obțină ega- 
larea. Un final ceva mai bun 
în ceea ce privește puterea de 
luptă și dorință de a obține vic
toria a departajat, însă, din 
nou echipa României.

Au marcat : Boși 5 (3 din 7 
m), Lăcustă 3, Hobincu, Arghir, 
Furcoi și Iacob pentru echipa 
României, respectiv, Berndt 4, 
Lange, Sziele. Fleth, Weber și 
Petersen. Au arbitrat G, Fiilop 
și L. Marki (Ungaria).

Hristache NAUM

inițiat chiar din primele secun
de o aruncare peste piept, și-a 
trecut adversarul prin „pod", 
dar a fost „contrat", astfel că 
acțiunea le-a adus cîte două 
puncte ambilor concurenți. Lup- 
tînd cu multă atenție și dove
dind o bună pregătire fizică (în 
ciuda celor 36 de ani), Marti
nescu și-a mai fixat în cîteva 
rinduri adversarul la parter, 
luînd avantajul necesar victo
riei (8—4).

O formă surprinzător d-e bu
nă a manifestat stelistul I. Ba
ciu. El a dominat cu autoritate 
disputele cu adversarii săi, ob- 
ținînd victorii prin tuș în ,fața 
unor parteneri mult mai tineri 
și cu pretenții la selecționarea 
în lotul național : N. Horincea- 
nu (Dinamo). FI. Răduț 
(IPROFIL Rădăuți).

Clasamentul final se prezintă 
astfel : 1, DINAMO 56 p, 2. 
Steaua 44 p, 3. Aluminiu Slati
na 36 p, 4. IPROFIL Rădăuți

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag. a 4-a)



întrecerile finale de judo DIVIZIA A LA VOLEI Pe lin

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ
Cea de-a 5-a ediție a Diviziei 

A de judo s-a încheiat simbătă 
seara, după ce echipele partici
pante în competiție au susți
nut, în sala Dinamo din Ca
pitală, partidele ultimei etape. 
Titlul de campioană a fost 
cucerit de Dinamo București, 
învingătoare și în edițiile din 
1973 și 1975. Au retrogradat : 
Politehnica Iași și Politehnica 
București. Iată cîteva amă
nunte :

Reuniunea a prilejuit meciuri 
deosebit de aprige, spectaculoa
se și nu puține de apreciabil 
nivel tehnic. Mai trebuie să 
spunem că aproape toate întîl- 
nirile s-au disputat sub semnul 
echilibrului. Meciul Dinamo 
București — Dinamo Brașov, 
derbvul campionatului, a început 
cu un duel (la cat. 60 kg) sus
ținut într-un ritm debordant 
atît de G. Sburlea, din echipa 
bucureșteană, cît și de Șt. Pop, 
din cea brașoveană, terminat cu 
o decizie de hiki-wake (egali
tate). La cat. 65 kg, M. Nutu 
a dispus la limită, prin yusei- 
gachi (superioritate tehnică), de 
Al. Filip și Dinamo București 
ia conducerea cu 1—0. A urmat 
însă o mare surpriză : la cat.. 
71 kg, C. Roman a fost învins 
de I. Petrof cu o serie reușită 
de 3 morote-seoi-nage (aruncare 
peste umăr). Deci 1—1. Dar. în 
continuare, dinamoviștii bucu- 
reșteni s-au detașat pierzînd 
doar o singură partidă : cat. 
78 kg : T. Mihalache b.y.g. I. 
Ianoși, cat. 86 kg : I. Lazăr 
b.y.g. S. Tătărășan, cat. 95 kg : 
Gh. Nache b. ippon (min. 3) 
C. Gotcă, cat. +95 kg : I. Co-

drea p.y.g. C. Știrbu. Rezultat 
final : 4—2 pentru Dinamo
București.

Cu mult interes au fost ur
mărite și partidele în care erau 
angajate echipele amenințate 
cu retrogradarea. Rapid Arad, 
învingînd cu 5—2 pe Politehnica 
București, a reușit să se men
țină printre divizionare. Prin 
mari emoții a trecut și Olimpia 
București care a terminat la e- 
galitate (3—3) cu Nitramonia 
Făgăraș, dar a obținut victoria 
grație punctajului procedeelor 
tehnice (30—24). Tot la egali
tate (3—3) s-a încheiat și me
ciul Universitatea Cluj-Napoca 
— Universitatea București, dar 
formația clujeană a avut un 
puncta] al procedeelor tehnice 
superior : 20—16. Partida Con
structorul M. Ciuc — Politeh
nica Iași avea să stabilească a 
doua echipă retrogradată. Poli
tehnica a terminat la egalitate 
(3—3) dar a fost întrecută la 
punctajul procedeelor tehnice 
(18—20). In sfîrșit, într-o par
tidă fără miză, C.S.M. Borzești 
a întrecut detașat (5—2) pe
I. E.F.S.

Costin CHIRIAC
CLASAMENTUL FINAL

1. Dinamo Buc. 11 11 0 0 67— 8 11
2. Dinamo Bv. 11 10 0 1 54—20 10
3. C.S.M. Borz. u 9 0 2 48—25 9
4. „U“ CI.-Nap. 11 7 0 4 33—37 7
5. Constr. M.C. 11 6 0 5 40—31 6
6. Rapid Arad 11 4 0 7 33—40 4
7. Univ. Buc. 11 4 0 7 33—41 4
8. I.E.F.S 11 4 0 7 30—41 4
9. Nitram. Fg. 11 4 0 7 28—40 4

10. Ollmp. BUC. 11 4 0 7 28—46 4
II. Polit. Iași 11 3 0 8 27—43 3
12. Polit. BUC. 11 0 0 11 11—59 0

La Craiova: UNIVERSITATEA - TRACTORUL 1-3! I
în cea de-a 9-a etapă a Di

viziei A la volei s-a înregistrat 
o nouă surpriză în campiona
tul masculin : Tractorul Brașov 
a învins pe Universitatea Cra
iova în fieful acesteia din urmă.

MASCULIN

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— TRACTORUL BRAȘOV 1—3 
(11, —3, —7, —6). Scorul sever 
reflectă realitatea, jocul fiind 
la discreția oaspeților, de la 
care s-au remarcat Măcicășean 
și Banca. Corect arbitrajul : 
Covaci din ~ 
brescu din
— coresp.)

EXPLORĂRI B. MARE — 
VIITORUL BACĂU 3—0 (10, 1, 
7). Victorie netă a localnicilor. 
Evidențiați : Paraschivescu, Bă- 
găian, Enescu și Arbuzov de la 
gazde. Arbitri : V. Chioreanu, 
din Cluj-Napoca și I. Nicoară 
din Arad. (L. Chira, coresp.)

CONSTRUCTORUL BRĂILA 
— C.S.M. DELTA TULCEA 3—1 
(10. 6, —15, 8).

V. Pavel, ambii din Bucu
rești. (A. B.) I

nesatisfăcăto

I.
București și D. Do- 
Ploiești. (T. Costin

— RAPID 3—1 (12, 
Joc de factură teh- 

dar interesant

STEAUA
9. —13, 9). 
nică modestă, 
mai ales prin replica dată de 
rapidiști. Steaua nu a evoluat 
la nivelul așteptat, arâtînd de
ficiențe mai cu seamă la efec
tuarea blocajului, dar și în a- 
tac. S-au remarcat Bartha și 
Chifu de la învingători, Bo- 
cean și Penciulescu de la în
vinși. Arbitri : N. Găleșeanu și 
M. Nicolau, ambii din Bucu
rești. (N. M.).

DINAMO — C.S.U. GALAȚI 
3—0 (5, 8, 7). Comportarea mo
destă a studenților gălățeni, în 
fața unei echipe net superioare, 
în care s-au făcut remarcați 
îndeosebi Udiștcanu și Tutovan, 
dirijați cu măiestrie de Oros. 
Arbitri : D. Medianu și N. Tăr- 
chilă din București (N. Chin- 
dea).

Campionatul de rugby, tot mai palpitant

FARUL ÎNTRECUTĂ LA PETROȘANI: 0-6!
Rezultate tehnice. GRU

PA I : Știința Petroșani — 
Farul Constanta 6—0 (6—0), 
Steaua — „Poli" Iași 27—7 
(20—3), Dinamo — Rulmen
tul Bîrlad 23—6 (15—0),
C.S.M. Sibiu — Grivița Ro
șie 7—9 (7—3) ; GRUPA A
11- a : Sp. studențesc — Glo
ria Buc. 12—3 (9—0), Olim
pia — Agronomia Cluj-Na- 
noca 4—16 (4—13). Rapid — 
Minerul Gura Humorului
12— 3 (4—0). Gloria Buzău— 
„U" Timișoara 11—6 (8—6).

VICTORIE MUNCITA, 
DE NECONTESTAT

PETROȘANI, 28 (prin telefon). 
Pentru a treia oară în ulti
mele două sezoane, campioana 
gustă din cupa înfrîngerii, acum 
cu 6—0. Meciul, jucat pe un te
ren înghețat a avut un solist in
dubitabil în echipa locală, me
tamorfozată fată de evoluția de 
acum numai o săptămînă. Gră
madă decisă, doi luptători ad
mirabili în fundul tușei (FI. 
Constantin si Stoica), aplomb, 
circulație bună. In contrast, 
înaintarea Farului a acuzat ab
senta puternicilor Băcioiu si 
Mușat. accidentați. Logic, prin 
urmare, studenții au construit 
mai mult, au dominat si au 
învins ! Ei s-au pus mai re
pede pe picioare, nu numai la 
figurat, 
tatonare, asediind din min. 28 
butul advers. Fazele calde s-au 
succedat cu repeziciune. In 
min. 31 Talpă a culcat balonul 
în terenul de tintă al oaspeți
lor, dar arbitrul P. Ionescu a 
văzut o trecere „înainte". Sco
rul a fost deschis dună numai 
un minut, cînd Stoica a exe- 

sigur o 1. p. Și tot el 
34) a punctat printr-o 
Rezultatul de la pauză 

să fie si cel final.

Alexandru) sau mai vechi (Dur- 
bac. Munteanu, Postolachi, 
Cioarec) au învins, cum era și 
lesne de anticipat, cu 27—7 
(20—3). Dar și ieșenii, conduși 
de mijlocașul Petre Florescu, 
cu unele elemente de perspec
tivă (Pop. Boghcanu, Măcănea- 
ță) au răspuns 
acțiunile lor 
colective. E 
lipsiți de 5 
acesta l-au
Au înscris, pentru învingători: 
R. Ioncscu (2 inc). Alexandru 
și Braga (cite' o inc.). D. Ale
xandru (drop). Durbac (2 l.p. 
și tr.) : de Ia oaspeți au reali
zat Manea (inc.) 
(1. p.) (D. C.).

curajos, deși 
au fost mai puțin 
drept, ei au fost 
titulari si lucrul 

resimțit din plin.

și Benedek

SERIE ! Pe
cvasi...

după o perioadă de

cutat 
(min. 
1. p.
avea ... ___ __ ____

ȘTIINȚA : Tudose — Bă- 
loi, Dumitru. Budică, Nicolae — 
Martin. Drondoie — Stoica. FI. 
Constantin. Veștemeanu — Ște
fan. I. Aurel — Bunduc. Oțe- 
taru. Talpă.

FARUL : Cristea — Dinu,.
Varga, Motrescu (I. Vasile, 79), 
Ianusevici — Bucos, Olteanu — 
Panaitescu (Holban. 52). Dara
ban. Podaru 
ru — Petre,

— Celea. Borșa- 
Grigore, Ioniță.

Geo RAEȚCHI
UN SUCCES CA-DIN NOU

TEGORIC. Un teren înghețat, 
extrem de 
pentru un 
constituit.
ment pentru rugbyștii de la 
Steaua și „Poli" Iași, în a fur
niza o partidă agreabilă. în 
ciuda unei diferente evidente 
în favoarea XV-lui militar. 
Bucureștenii. care au aliniat e- 
chipa standard, cu toată ple
iada de internaționali mai noi 
(M. Ionescu, Murariu, Pintea,

greu și impropriu 
joc cursiv, nu a 

totuși, un imnedi-

FLOIEȘTI — 
TIMIȘOARA 

—6. —2).

gomirescu (cite o inc.). Nica 
(l.p.) pentru Dinamo. Mihalcea 
(2 l.p.) pentru Rulmentul.

Pe același teren, în cuplai, 
Olimpia n-a reușit să-și apro
prie victoria în fața Agronomiei, 
mai calmă și mai grupată la 
jocul în 
margine.

grămezi si în cel din
(T. ST.).

LA A DOUA VIC-

DINAMO. ÎN
„Olimpia" (duminică 
patinoar). Dinamo a trecut cu 
destulă ușurință de Rulmentul, 
ca urmare a plusului de omo
genitate. Un meci al fair- 
play-ului. apreciat de specta
tori. Realizatori : Zafiescu (2 
inc.). Chiricencu, Aldea si Dra-

RAPID
TORIE. De data aceasta în fata 
Minerului G. Humorului, la 
capătul unei partide de bun nivel 
(D. Moraru-Slivna, coresp.).

Clasamente : Grupa I : 1.
Steaua (59—7) 6 p. 2. Dinamo 
(33—10) 6 p. 3. Farul (7—9) 
4 p. 4. Gr. Roșie (13—17) 4 p. 
5. Știința (6—32) 4 p. 6. „Poli" 
Iași (13—27) 4 p. 7. C.S.M. Si
biu (7—15) 2 p. 8. Rulmentul 
(9—30) 2 p ; Grupa a Il-a : 1. 
Agronomia (36—14) 6 p. 2. Ra
pid (24—12) 6 
dențesc (18—7) 
Buzău 4 p. 5. 
„U“ Timișoara 
G. Humorului 2
2. p.

p. 3. Sp. stu-
6 p. 4. Gloria 
Olimpia 4 p. 6.
2 p. 7. Minerul 
p. 8. Gloria Buc.

PETROLUL 
POLITEHNICA 
2—3 (—3, 8, 9,

în clasament : Dinamo 18 p, 
Explorări 16 p, Politehnica 15 p, 
Steaua 14 p, Viitorul 14 p, 
Tractorul 14 p, Constructorul 
14 p. Rapid 12 p, Universitatea 
12 p, Delta 11 p, C.S.U. 10 p, 
Petrolul 9 p.

C.S.U. GALATI 
BUCUREȘTI 3—0 (5, 
dentele au obținut o 
prestigiu, ca urmare 
tării foarte bune în 
partimentele. S-au 
joc Crina Georgescu (16 ani), 
Maria Obrcja și Florentina Itu 
de la învingătoare. 
Constanta Bălășoiu. 
pol, coresp.)

— RAPID
13, 9). Stu- 
victorie de 
a compor- 
toate com- 
detașat în

respectiv
(T. Sirio-

CRAIO-UNIVERSITATEA
VA — FARUL CONSTANȚA 
3—0 (5, 7, 12). Superioritatea 
gazdelor s-a manifestat cu au
toritate tot timpul partidei. Re
marcate : Alina Bujor, Maria 
Popa, Liliana Pașca (Univ.), 
respectiv, Maria Enache. (V. 
Popovici, coresp.)

FEMININ

I.E.F.S. — UNIV. TIMIȘOA
RA 3—0 (2, 4, 4). învingătoare
le au jucat variat, în viteză, 
arătînd o bună pregătire. Re
marcabile cele două ridicătoare 
(Margareta Bako și Nina Co- 
mănescu), precum și trăgătoa
rele Victoria Georgescu și Car
men Puiu. Studentele bucureș- 
tence au întâlnit însă o echipă 
complet dezorientată, în care 
eforturile ridicătoarei Doina 
Popescu s-au dovedit inutile. 
Arbitraj bun : I. Sușelescu și

ȘTIINȚA BACĂU — DINA
MO 2—3 (—11, —2, 13, 9, — 10).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
MARATEX B. MARE 3—1 

12, 9).(—11, 11.
SIBIU — PENICILI-
0—3 (-4, —6, —4).

C.S.M. 
NA IAȘI

In clasament, după nouă eta
pe : Penicilina 18 p, Dinamo 17 
p, I.E.F.S. 16 p. Universitatea 
Craiova 14 p, Rapid 14 p, C.S.U. 
Galați 14 p, Farul 13 p, Univ. 
Timișoara 13 p, Ceahlăul P. 
Neamț 12 p'. Știința Bacău 11 p, 
Maratex 11 p, C.S.M. Sibiu 9 p.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cristina Liuba (Univ. Timișoara) parează de data aceasta atacul
Doinei Stoian (I.E.F.S.) Foto : V. BAGEAC

ELISABETA BADEA (Voința București)
A CUCERIT TITLUL LA JUNIOARE

Popicarii de la Jiul Petrila și Voința Timișoara au clștigat la perechi
Ieri s-au încheiat, în Capitală, 

întrecerile finale ale campiona
tului național al juniorilor la 
popice, la care cei mai buni 
reprezentanți ai tinerei genera
ții au avut, aproape în totali-

în derbyul de baschet feminin,

I.E.F.S. A ÎNVINS DE DOUA ORI PE POLITEHNICA
In cadrul campionatelor republicane de baschet, simbătă și du

minică s-au desfășurat jocurile etapei a 10-a la fete și cele ale 
etapei a 5-a a turului secund la 
amănunte :

băieți. Iată rezultatele și unele

FEMININ
I.E.F.S. — POLITEHNICA BUCU

REȘTI 2—0 : 86—84 (46—44) și
94—7'7 (39—38). Foarte echilibrate
trei din cele patru reprize, în ul
tima echipa I.E.F.S. detașîndu-se 
cu autoritate datorită pregătirii 
fizice mal bune. In general, stu
dentele de la I.E.F.S. și-au orga
nizat bine acțiunile ofensive, dar 
au ratat foarte mult, deseori de 
sub coș șl de la distanță mică. 
Le mai reproșăm momentele de 
apatie în apărare. La Politehnica, 
mult așteptata întinerire a deve
nit un „basm cu cocoșul roșu", 
deoarece, de fapt, antronorul Gr. 
Costescu se bazează pe șase ju
cătoare din vechea garnitură (din
tre care nici una nu mal e stu
dentă de mulți ani), iar elemen
tele tinere sînt introduse în teren 
sporadic, deși Elena Filip, Cristi
na Mareș și ilona chvatal, de 
pildă, au dovedit că merită mal 
multă încredere (D. ST.)

RAPID — OLIMPIA 2—0 : 64—47 
(38—20) șl 91—60 (40—28). Ambele 
partide au fost lipsite de interes, 
deoarece rapidistele au dominat 
net. Formația Olimpia n-a mai 
prestat, de această dată, jocul a- 
preciat de spectatori, așa cum ne 
obișnuise.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — VOINȚA BRAȘOV 1—1 : 
65—72 (32—43) șl 82—76 (31—36). In 
ambele meciuri rezultatele au 
fost decise de comportarea jucă
toarelor în apărare. Cele mal efi
ciente : Merca 19+31, Aszalos 
16+15 de la „U" respectiv, Petrie

14+32, opriciu 19+12. (M.RADU- 
coresp.).

C.S.U. GALATI — MOBILA SA- 
TU MARE 2—0 : 62—57 (32—27) și 
58—49 (33—32).

CRIȘUL ORADEA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2—0 : 7O—«l (41—30)
șl 96—57 (53—20).

SAnATATEA PLOIEȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 2—0 : 
87—61 (35—30) șl 86—82 (40—39).

MASCULIN, GRUPA 1—6
RAPID — FARUL 1—1 1 58—67 

(32—40) și 53—46 (30—29). Dacă în 
prima întîlnire constănțenil au 
arătat, tehnic și tactic, lucruri 
deosebite, el constituind o echipă 
solidă și omogenă, nu același lu
cru se poate spune despre ei că 
au făcut în meciul de duminică. 
De astă dată, ambele formații au

jucat confuz, departe de cerințele 
Diviziei A. Un argument 7 Scorul 
mic, caracteristic mal degrabă 
unui meci de junioare... (Rd. T.).

I.C.E.D. — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 1—1 t 87—82 
(44—42) și 77—97 (44—48). Două în
tîlniri total diferite ca desfășura
re : în prima bucureștenii au lup
tat exemplar șl au cîȘtigat tocmai 
datorită combativității lor. după 
o întrecere echilibrată ; a doua 
a fost net dominată de clujeni 
care și-au valorificat cu adevărat 
potențialul, s-au evidențiat 
neș, Chircă, Berceanu de 
I.C.E.D., respectiv. Crăciun, 
man, Barna. (N. ȘTEFAN-coresp.)

GRUPA 7—12
POLITEHNICA IAȘI — DINAMO 

ORADEA 1—1 : 81—67 (46—3-0) și 
72—80 (26—38).

C.S.U. GALATI — I.E.F.S. 2—0 î 
82—58 (40—30) șl 89—75 (45—36).

C.S.U. BRAȘOV — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 1—1 5 90—87 
(37—37) și 94—110 (33—47).

Ha
la 

Ro-

tate, o comportare remarcabilă.
La junioare, campioana de a- 

nul trecut, Elisabeta Badea, 
după o evoluție excelentă în 
manșa I, cînd cu 464 p d a 
stabilit „recordul" finalei, a 
reușit să-și mențină titlul. Ju- 
cătoarea echipei divizionare Vo
ința București, componentă de 
bază a lotului 
confirmat și de 
forma bună în 
(Badea a ocupat 
nioarelor, împreună 
Goncear, primul loc la dublu). 
In proba de perechi, la fete, s-a 
înregistrat o surpriză, locul în- 
tii revenind cuplului timișorean, 
Elisabeta Dragomir și Emilia 
Ebel, care la această finală au 
avut o comportare remarcabilă.

în concursul băieților titlul 
a revenit perechii Victor Miclea 
și Ion Popa, de la Jiul Petrila 
și astfel Miclea („veteran'' 
lotul național de juniori) s-a 
reabilitat pentru evoluția 
ștearsă de la individuale unde 
n-a reușit să se situeze printre 
primii șase. Acum el se poate 
mîndri și cu cel mai valoros 
rezultat al competiției, 931 p d 
la proba de 200 lovituri mixte.

național, și-a 
data aceasta 

care se află, 
la finalele se- 

cu Elena

în

sa

AZI, DERBYUL DINAMO - STEAUA
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E
(Urma

adevărat, jui 
purtat pînă 
dar ei n-au 
și golul c 
trofeul.

Așa incit 
„tricolori” r 
mensiunile 
de infringer] 
a finalei și | 
facție pentr| 
tei de meci 
mele trei 1 
noastre la I 
ția, Spania, I 
Cehoslovacia 
na numai el 
nu și pe I

Lăsind lai 
pierderii uni 
nic (pentru I 
echipa noaJ 
împrejurării 
cîștig^) trell 
rilc slăbirii 
de echipă, I 
Ies în pers™ 
anul viitori 
Campionatul 
tida de ieri 
evoluat la <1 
planul ansa] 
generale ini 
port indivit] 
nici titulari 
serviciu (RB

La nuptai 
jocurile din 
amatorii de 
pitală au din nou prilejul să 
vizioneze un meci de mare a- 
tracție, tradiționalul derby Di
namo—Steaua. Prima manșă a 
dublei întîlniri se dispută azi 
la ora 18 în sala Floreasca, iar 
a doua mîine la ora 17, în a- 
ceeași sală. Cele două jocuri au 
loc în cadrul etapei a 5-a a

cîteva zile după 
cupele europene, 
baschet din Ca-

turului secund al Campionatu
lui național. în caz de 2—0 pen
tru Steaua sau de 1—1, lupta 
pentru titlu rămâne deschisă 
și va fi hotărîtă de partidele 
din ultimul tur ; în ipoteza unui 
rezultat 
moviști, 
aproape 
rămine
tur Dinamo a învins cu 80—77.

de 2—0 pentru dina- 
aceștia își majorează 
decisiv șansele de a 

în posesia titlului. In

Rezultate tehnice : junioare (s-a 
jucat pe arena Gloria) : 1. Eli
sabeta Badea — Voința București 
859 pd (pe manșe 4G4—395), 2. 
Elisabeta Dragomir — Voința Ti
mișoara 844 (422—422), 3. Adriana 
Rîbu — Rapid București 825 
(391—434), 4. Rodica Țigheanu — 
Laromet București 823, 5. Verona 
Bartoș — Metrom Brașov 820, 6. 
Olga Psihas — Voința Oradea 804. 
Perechi : 1. Emilia Ebel (436) — 
Elisabeta Dragomir (405) — Voința 
Timișoara 841 pd, 2. Elena Va
sile (416) — Adriana Rîbu (395)
— Rapid București 825, 3.
Ungureanu (416) 
caru (399) —Voința Galați ___
Perechi juniori (s-a jucat pe a- 
rena Laromet): 1. V. Miclea (931)
— i. Popa (903) — Jiul Petrila
1834 pd, 2. Al. Tudor (911) 
Marin (862) 
1773, 3. A.
Liță (848) 
1733.

. Marta
Elena Tăbă- 

815.

. . c.
— Olimpia București
Marcu (885) — Gh.
- Gloria București

T. RABSAN
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Lovitura 
fotbaliștii 1 
țiune ofen: 
nalizare, 
noștri, în : 
o lovitură 
Troi, râmi 
tat. In corJ 
general, ed 
cercînd faj 
să atacr/ț] 
spre poart] 
zona fund] 
In min. 11 
chidă, de J 
unei faze I 
rind Lu63 
Manea și I 
fundașului I 
diat de lai 
de pedeapl 
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ire : 0—1.1 
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ultimă in] 
gări acți] 
calm, in ] 
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10 000 dl 
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evoluțiilor

i din ultimul timp
î------- —

4IPA NOASTRĂ A EȘUAT
lin pag. 1)

irii noștri au re- 
urmă 
ai putut

să le

victoria, 
înscrie 
aducă

st 3—2 
ne doar 

revanșe 
lin prima manșă 
o minimă satis- 
îtrerupcrea sui- 
nule din ulti

me ale echipei 
urești (cu Sco- 
ircia, U.R.S.S., 
entru fi mențio- 
■le naționale A, 
olimpice...
arte decepția 
mpionat balca- 
— repetăm — 

a avut destule 
izante ca să-1 
ă reținem ma- 
anifestate ieri 

iorătoare mai a- 
a meciurilor de 

preliminariile 
ondial. în par- 
pa României a 
odeste, atit pe 

ui, al orientării 
cit și sub ra- 
-au corespuns 

vechi state de 
Sătmărea-

pentru 
cu di- 

fațâ

RET,

Mulțescu reia cu capul centrarea lui Troi, și va înscrie cel de 
al treilea gol al naționalei noastre. Foto : I. MIHAICĂ

nu II, Iordănescu, Lucescu), 
nici jucători din așa-numitul 
„nou val", ca Bălăci, Radu II, 
Manea. Singurii care au dat 
cit de cit satisfacție au fost 
Cheran, Boloni, Mulțescu și 
parțial Troi. Prea puțin, pentru 
a infringe rezistența unui ad
versar tenace cum a fost ieri 
echipa Bulgariei, care s-a pre
zentat cu un gabarit general

superior, cu un joc agresiv, ba
zat pe contraatacuri 
conduse de un tehnician 
lent ca Panov.

★
în finalul meciului 

zentativa Bulgariei a 
„Cupa Balcanică", tribunele și 
fotbaliștii noștri apreciind în 
mod sportiv pe oaspeți pentru 
cîștigarea trofeului.

.tăioase", 
exce-

repre- 
primit

FILMUL JOCULUI
ncepere o au 
, dar prima ac- 
u șanse de fi- 
e jucătorilor 

, cînd ei obțin
ț, executată de 
ă fără rezul- 
jocul este, în 

t, oaspeții în- 
a mai mult 
pătrunderea 

ăducanu, prin 
oștri centrali, 
ușesc să des- 
corul, în urma 

au greșit pe 
tmăreanu II, 

ăducanu. șutul 
BSKI, expe- 

nca suprafeței 
ndu-se în col- 
1 porții noas- 
inute mai tîr- 
bski este pe 
rea din nou, 
i Sătmăreanu 
ă, salutară și 
înlăturat în 

Jucătorii bul- 
organizat și 
echipa noas- 

1 ei, „nu se 
ste lipsită de 
une șij^for- 
iar îidV^este 

d<^ cîteva 
înscrie, dar, 

ătmăreanu IT 
în min. 32, în 
Goranov), Bo
se angaja pe 

nt, min. 35), 
u, peste bară, 

38) și Iordă- 
bară în min. 

e dată, e-

troducerea lui 
de mijloc a- 
stre un plus 
de luciditate 
ve. Fotbaliștii 
ănțuit și, la 
e la reluare. 
I, care a tri

tonul revenit 
lovitură de 

: 1—1. Șapte 
ceea. echipa 
rea prin go-

LONI care a 
n plasă, cen- 
u : 2—1. Ur- 
de joc ceva 

iștilor noștri,

să-și mărească 
în min. 65, însă,

care încearcă 
avantajul.
Radu II va rata o bună ocazie, 
pentru ca, apoi, în plină domi
nare a jucătorilor noștri, oas
peții să egaleze, în min. 69, prin 
JELEASKOV care a trimis, cu 
capul, în poarta lui Răducanu 
centrarea lui Zdravkov. Din nou 
formația noastră are o cădere, 
de care profită fotbaliștii bul
gari, prezenți tot mai frecvent 
și mai periculos, prin Jeleaskov 
și Țvetkov. în zona porții lui 
Răducanu. în min. 78 MULȚES- 
CU readuce speranța unui suc
ces final românesc în Campio
natul balcanic. înscriind, cu 
capul, din centrarea lui Troi : 
3—2. Au mai rămas 12 minute 
de joc, timp suficient pentru a 
se mai realiza golul unei vic
torii decisive. Echipa noastră va 
rămîne însă, în final, doar cu

unui succes platonic, 
Iordănescu, în min.

satisfacția 
pentru că 
87, și Troi, în min. 90, nu au 
găsit soluțiile cele mai inspirate 
de a finaliza în situații extrem 
de favorabile.

Arbitrul T. Tsanaklidis, ajutat 
la linie de N. Vazaras și E. Pe- 
tropoulos (Grecia), a condus 
bine următoarele formații :

ROMÂNIA : Răducanu — 
CHERAN, Sătmăreanu II, Sa- 
meș, Manea — Bălăci (min. 45 
MULȚESCU), BOLONI, Iordă
nescu — Troi, Radu II, Lucescu 
(min. 67 Kun II).

BULGARIA: Goranov—GA- 
RABSKI, Anghelov, Ranghelov, 
Vasilev — Arubov, Borisov, 
PANOV — Zdravkov (min. 72 
Brazov), JELEASKOV, Tvet- 
kov (min. 85 Kurbanov).

Mihai IONESCU

ieri, la Giurgiu, în partida echipelor de juniori

ROMANIA-BULGARIA 2-1 (10)

a Bulgariei. Cele două 
și-au disputat cu ar- 

șansele. au luptat cu o 
ambiție, fără menaia- 
ca într-o veritabilă nar- 

fapt 
3 000 
sta-

Reprezentativa de juniori a 
tării noastre, care se pregătește 
pentru preliminariile Turneului 
U.E.F.A.. ediția din 1977. a sus
ținut ieri, la Giurgiu, o întâl
nire amicală cu selecționata si
milară 
echipe 
doare 
mare 
mente,
fidă oficială de calificare, 
care a plăcut celor peste 
de spectatori din tribunele 
dionului Olimpia, satisfăcuți,
în același timp, si de victoria 
obținută de tinerii noștri ..tri
colori". Ei își înscriu, astfel, 
în palmares unul din putinele 
lor succese în fata „ll“-lui 
bulgar, o echipă tenace, cu o 
mare putere de luptă, care s-a 
bătut pentru fiecare minge 
pînă în ultimul minut. Forma
ția noastră nu a fost. însă, cu 
nimic mai prejos la capitolul 
forță și rezistentă, ea demon- 
strînd si un plus de tehnicitate, 
punctul său forte fiind trio-ul 
de mijlocași (Orac—Solomon—

GAL (1-1) ÎN

DE LA
. seîecționa- 

i Bulgariei și 
nut primul 
ampionatului 
)77. Meciul 
ormatii. care 
pa I (alături 

inat la ega- 
Partida. 

ta a peste 
i. a fost de 
fiind nresă- 

e acțiuni la

MECIUL

KAZANLÎK
ambele porti. Scorul a fost 
deschis de echipa gazdă prin 
Manolov (min. 32). După pau
ză. fotbaliștii români au reușit 
să egaleze prin M. Răducanu 
(min. 74). Selecționata de tine
ret a României a avut urmă
toarea alcătuire : Cristian — 
Tilihoi. Stancu, Zahiu, Bărbu- 
lescu — Sosu. Șurenghin, Ște- 
fănescu (min. 73 G. Petcu) — 
Lupău (min. 85 Șt. Petcu). M. 
Răducanu. Vrînceanu

Popa) mobili, 
tivi. Cei trei .. .
să dirijeze inspirat acțiunile o- 
fensive ale echipei pentru a 
..prinde" pe picior greșit apă
rarea adversă. în urma unor 
astfel de atacuri, cu schimbări 
rapide de direcție s-au și mar
cat cele două goluri. Primul 
în min. 33 : Orac. infiltrat ho- 
tărît, pe partea dreaptă, a pri
mit o pasă excelentă de la 
Popa, a intrat în careul de 16 m, 
l-a depășit si pe portarul Stan- 
ccv, care l-a agătat însă de 
piciorul de sprijin ; s-a acor
dat penalty care a fost trans
format impecabil de POPA ; 
1—0. După pauză. în min. 60. 
același Popa a simulat o pasă 
spre stânga, dar l-a văzut lan
sat pe IGNAT, tocmai pe partea 
cealaltă, i-a pasat acestuia cu 
precizie Ia întâlnire si constăn- 
teanul a șutat imparabil, în 
colțul lung : 2—0. Cu cinci mi
nute înainte de finalul meciu
lui. Ciobanu a ratat o mare 
ocazie, fiind singur cu porta
rul advers în fată, pentru ca 
imediat. Ia unul din puținele 
atacuri ale 
tă repriză.
din viteză 
capul.

Arbitrul
cu a condus slab următoarele 
formații :

ROMÂNIA : Mîndrilă — Io- 
niță. Zalupca. CRĂCIUN, 
Gall — ORAC. SOLOMON. PO
PA — Ignat (min. 65 Dobrotă). 
Goia (min. 70 Tararache). RUS 
(min. 61 Ciobanu).

BULGARIA : Stancev — Ște- 
fanov. Peitcev, BITCIOVSKI, 
Todorov — Sinitkov. Simov 
(min. 72 Iliev). Toșev (min. 41 
PETKOV) — Gantcev (min. 65 
Pasev). Anghelov. TINCEV.

Laurentiu DUMITRESCU

lucizi și inven- 
jucători au știut

oaspeților din aceas-
TINCEV să șuteze 

si să reducă handi-

Constantin Bărbules-

DIVIZIA
SERIA I

C.S.M. SUCEAVA — PE
TROLUL PLOIEȘTI 0—0

SUCEAVA, 28 (prin telefon). 
Inters deosebit pentru acest 
meci. Aproximativ 10.000 de 
spectatori (dintre care 1000 ve- 
niți de la Ploiești) au ținut să 
fie prezenți la disputa dintre 
cele două echipe. Ei au vizio
nat o partidă antrenantă, cu 
multe faze frumoase, în care 
Petrolul a dovedit un plus de 
maturitate. Debutul jocului a 
fost favorabil echipei sucevene, 
care a avut două bune ocazii 
de a deschide scorul, insă Iosep 
(min. 2) și Prepeliță (min. 6) 
au ratat din poziții excelente. 
Dar dominarea gazdelor nu a 
durat decît 20 de minute, după 
care oaspeții au început să joace 
din ce în ce mai vioi în atac.

După pauză ,C.S.M. a revenit 
în ofensivă fără să materializeze 
însă nici una din numeroasele 
acțiuni întreprinse în careul lui 
Constantin. în această parte a 
jocului, oaspeții s-au apărat 
metodic, calm, mulțumiți, pro
babil, cu acest punct obținut. 
Pe alocuri, apărarea lor a de
pășit, însă, limitele sportivității, 
astfel că Gh. Dumitrescu a pri
mit un cartonaș galben (min. 
60) pentru fault asupra lui Gro- 
saru. După meci, antrenorul 
ploieștenilor, V. Stănescu, l-a 
felicitat pe fostul său elev Ion 
Ionescu, conducătorul tehnic al 
echipei sucevene, pentru jocul 
bun prestat de C.S.M. Arbitrul 
C. Niculescu (București) a con
dus foarte bine formațiile:
C. S.M. : Voinea — Cosma, 
Radu, Stredie (min. 46 Chircu), 
Chintă — Căldăruș, Prepeliță 
(min. 60 Neacșu) — Grosaru, 
Iosep, Ene, Armeanca, PETRO
LUL : Constantin — Gh. Dumi
trescu, Negoiță, Sotir, Butufei
— Simaciu, N. Florian, Fl. Du
mitrescu — Pantea, Toporan 
Cmin. 60 State), Pisau.

V. IORDACHE
MINERUL GURA HUMORULUI

— C.S.M. BORZEȘTI 5—0 (1—0).
Au înscris : Dirma (min. 25 și 65), 
Gălățeanu (min. 56 și 66) și losub 
(min. 87).

C.S.U. GALAȚI — OLTUL SF. 
GHEORGHE 4—3 (2—2). Autorii
golurilor : Ustabacief (min. 23), 
Georgescu (min. 36), Marinescu 
(min. 55), Cotigă (min. 81), res
pectiv. Soveja (min. 24), Antal 
(min. 32) și Elekeș (min. 74).

PRAHOVA PLOIEȘTI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 3—1 (1—0). Au 
marcat : Dobre (min. 35, 53 și 76), 
respectiv Andreescu (min. 89).

C.F.R. PAȘCANI — METALUL 
PLOPENI 3—1 (0—1). Autorii go
lurilor : Măciucă (min. 47, din 11 
m), Cioancă (min. 72), Apostol 
(min. 76), respectiv Florea (min. 
28). In min. 69 Măciucă (C.F.R.) a 
fost eliminat pentru lovirea ad
versarului fără balon.

OLIMPIA RM. SARAT — CELU
LOZA CALARAȘI 2—1 <2—0). Au 
marcat : Grozea (min. 24), Tone 
(min. 38), respectiv Fillmon (min. 
50).

RELONUL SÂVINESTI — VIC
TORIA TECUCI 1—0 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Nicoară 
(min 58).

PORTUL CONSTANTA — F.C. 
BRAILA 2—1 (1—0). Autorii go
lurilor : Biliboacă (min. 27), Glcu 
(min. 60), respectiv Gligore (min. 
52).

UNIREA FOCȘANI — GLORIA 
BUZĂU 1—0 (i—0). A înscris :
Crăciunoiu (min. 29).

(Relatări de la corespondenții :
D. Bolohan, Gh. Arsenie, FI. Albu, 
C Enea, T. Budescu. R. Toma, P. 
Enache și V. Manoliu).

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
decembrie) : Gloria Buzău — 
C.S.U. Galați, Olimpia Rm. Sărat 
— Prahova Ploiești, Unirea Foc
sani — C.S.M. Suceava, Victoria 
Tecuci — Ceahlăul P. Neamț, 
F. C. Brăila — Oltul Sf. Gheor-

1. Petrolul PI. 16 14 2 0 36— 5 30
2. Met. Plopeni 15 7 4 4 22—12 18
3. C.S.M. Scv 15 6 6 3 13— 8 18
4. Gloria Buzău 15 5 7 3 11— 6 17
5. Relonul Sv. 15 8 1 6 16—19 17
6. C.S.U. Galați 15 7 2 6 26—19 16
7. Celuloza CI. 15 7 1 7 17—14 15
8. Prahova PI. 15 7 1 7 19—17 15
9. F.C. Brăila 15 5 5 5 17—20 15

10. Ceahlăul P.N. 15 6 2 7 18—24 14
11. Oltul Sf. Gh. 15 5 3 7 16—17 13
12. Unirea Focș. 15 5 3 7 14—17 13
13. C.S.M. Borz. 16 5 3 8 8—15 13
14. C.F.R. Pașcani 15 4 4 7 15—16 12
15 Portul C-ța. 15 3 6 6 13—18 12
16. Min. Gura H. 15 5 2 8 15—22 12
17. Vict. Tecuci 15 5 2 8 12—24 12
18. Olimp. Rm. S. 15 3 4 8 11—26 10

B: ETAPA A 15-a
ghe, Petrolul Ploiești — C.F.R. 
Pașcani, Metalul Plopeni — 
C.S.M. Borzești, Relonul Săvi- 
nești — Celuloza Călărași, portul 
Constanța — Minerul Gura Hu
morului.

SERIA A ll-A
METALUL BUCUREȘTI — 

F.C.M. STEAGUL ROȘU 
1—0 (0—0)

Joc aspru, de angajament, dar 
corect. Bucureștenii au cîștigat 
greu, la limită, dar meritat. Re
venirea antrenorului Paul Po
pescu la cîrma echipei a schim
bat mult în bine jocul forma
ției sale. Echipa din orașul de 
la poalele Tîmpei a venit în 
Capitală cu intenția de a ob
ține un punct, scop în care s-a 
apărat aproape tot meciul, în- 
cercînd palide contraatacuri prin 
Gyorfi și ParaschiVescu. Singu
rul gol al meciului a fost înscris 
de Georgescu (min. 53) ; a fost 
un gol splendid, balon lobat 
peste portarul Clipa, la o fază 
în care apărarea brașoveană a 
fost făcută mat. Georgescu și-a 
răscumpărat, astfel, greșeala co
misă în min. 15, cînd a ratat 
un penalty, just acordat de ar
bitru, la un henț în careu co
mis de Cadar.

Arbitrul Ioan Chilibar (Piteș
ti) a condus bine formațiile :

METALUL : Iordan — Gavri- 
lă, Nedelcu, Sebe, Năstase — 
Nica, Georgescu, Profir — 
Iancu, Lungu, Sandu (min. 26 
Tăbîrcă ; min. 27 Omer).

STEAGUL ROȘU : Clipa — 
Hîrlab, Popescu, Pescaru, Naghi 
(min. 59 Șulea) — Enache, Niță, 
Pană (min. 59 Bucur) — Cadar, 
Paraschivescu, Gyorfi.

Aurel PĂPĂDIE
C. S. TIRGOVIȘTE — NITRA- 

MONIA FAGARAș 2—1 (1—0). Au
torii golurilor : Sava (min. 3),
Tătaru (min. 52), respectiv Ne- 
groiu (min. 90).

DINAMO SLATINA — TEHNO- 
METAL BUCUREȘTI 4—0 (1—0).
Au marcat : Manea (min. 9 șj 78) 
șl Frățilă II (min. 46 și 64).

METALURGISTUL CUGIR — 
CHIMICA TÎRNAVENI 2—0 (2—0). 
Au înscris : Giulvezan (min. 19) 
și Florea (min. 27).

CHIMIA RM. V1LCEA — ȘOIMII 
SIBIU 4—0 (1—0). Au marcat : 
Stanca (min. 24), Savu (min. 53) 
și Carabageac (min. 58 și 72).

Ș. N. OLTENIȚA — FLACARA 
AUTOMECANICA MORENl 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Răducanu (min. 53).

UNIREA ALEXANDRIA — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 2—0 
(2—0). Autorii golurilor : Dluș 
(min. 18) si Voicilă (min. 39).

TRACTORUL BRAȘOV — 
F.C.M. GIURGIU 2—0 (2—0). Au 
marcat : Sacaci (min. 25) șl 
Benta (min. 39).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
VOINȚA BUCUREȘTI 3—1 (1—0). 
Au înscris : Pantilie (min. 34), 
Solomon (min. 46), Bădăluță 
(min. 56), respectiv Danciu (min. 
54). Meciul s-a disputat la Ca
racal, terenul Chimiei fiind sus
pendat.

(Relatări de la corespondenții : 
M. Avanu, D. Mihail, M. Vîlcea- 
nu, P. Giornoiu, V. Țugui, M. 
Bizon, C. Gruia și C. Tărtăleanu)

într-un decor de iarnă, dar pe 
un teren foarte bun (datorită 
strădaniei organizatorilor, care 
au curățat zăpada) s-a desfă
șurat partida dintre formațiile 
Dacia Orăștie și C.F.R. Timi
șoara. A fost un joc viu dispu
tat, ambele echipe punînd în 
joc toate cunoștințele lor teh
nice. Dacia a dominat mai mult, 
a avut și cîteva bune ocazii de 
a înscrie, printre care și două 
bare. C.F.R.-ul, cu o echipă 
mai matură și mai tehnică, s-a 
apărat bine și a contraatacat 
periculos. Jocul a plăcut, des- 
fășurîndu-se în limitele sporti
vității. Unicul gol al meciului 
s-a marcat în min. 40 ; Rafael, 
urcat în atac, a centrat de pe 
partea, stingă înalt în careu, 
acolo s-a înălțat Macavei și a 
înscris spectaculos cu capul.

Foarte bun arbitrajul lui 
Constantin Petrea (București).

DACIA : Stîncel — Davides- 
cu, Crișan, Fogoroș, Sava — 
Vizitiu, Gr. Macavei, Bolovan 
(min. 60 Sereș) — Rafael, Szi- 
laghi(min. 75 Radu), I. Macavei.

C.F.R. : Suciu — Sunda, Vo- 
laru, Crîngașu, Coiculescu — 
Trifan. Sasu. Chimiuc — Dim a, 
Stoișin, Periat (min. 70 Badea, 
min. 80 Brîndescu).

B. CREȚU
OLIMPIA SATU MARE — MI

NERUL LUPENI 3—1 (2—0). Au 
marcat : Hațegan (min. 11), Sma- 
randache (min. 45), Marcu (min.
58) , respectiv Budangiu (min. 76).

STICLA TURDA — VICTORIA 
CALAN 4—2 (1—1). Au înscris : 
Szacaci (min. 22), Mîlnă (min. 
50, din 11 m), Neagu (min. 54), 
Fedeleș (min. 89), respectiv Jic- 
man (min. 45) și șerban (mia. 
60. autogol).

GLORIA BISTRIȚA — IND. 
SÎRMEI C. TURZII 8—1 (4—0).
Autorii golurilor : Moga (min. 2, 
41, 53 și 67), Butuza (min. 10), 
Ferenț (min. 12), Damian (min.
59) , Szecheli (min. 70), respectiv 
Radu (min 82, din 11 m).

U. M. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 2—0 (1—0). Au înscris : 
Grozăvescu (min. 19, din 11 m) 
și Mușat (min. 56).

MUREȘUL DEVA — F. C. BAIA 
MARE 2—1 (2—1). Au marcat :
Iancu (min. 4), Selimesi (min. 18), 
respectiv Man (min. 22, din 11 m).

RAPID ARAD — ARMĂTURA 
ZALAU 1—2 (1—0). Autorii golu
rilor : Caraș (min. 13), respectiv 
Barbu (min. 57 și 87).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — MI
NERUL CAVNIC 1—0 (1—0). A în
scris : Tegean (min. 18).

C.I.L. SIGHET — „U“ CLUJ-
NAPOCA 3—1 (0—1). Au marcat : 
Sekeli (min. 48, din 11 nf), Cio
ban (min. 55), Bujor (min. 81), 
respectiv Mureșan (min. 16). în 
min. 79 Iuga (C.I.L.) a fost eli
minat pentru lovirea adversarului.

(Relatări de la corespondenții : 
Z. Covaci, P. Lazăr, I. Toma, St. 
Marton, I. Simion, I. Ioana, I. 
pocol și I. Mihnea).

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
decembrie) : Flacăra Automecanl- 
ca Morenl — Dinamo Slatina, 
Tehnomeetal București — C. S. 
Tîrgovlște, Steagul roșu Brașov
— Electroputere Craiova, F.C.M. 
Giurgiu — Nitramonia Făgăra-, 
Chimia Rm. Vîlcea — Chimica 
Tîrnăveni. Voința București — 
Ș. N Oltenița. Unirea Alexandria
— Metalul București, șoimii Si
biu — Tractorul Brașov, Chimia 
Tr. Măgurele — Metalurgistul 
Cugir.

SERIA A III-A

1. C. S. Tîrg. 15 9 3 3 20— 9 21
2. St. roșu Bv. 15 9 1 5 17—10 19
3. Chim. Rm. V. 15 9 0 6 32—21 18
4. Voința Buc. 15 8 2 5 15—14 18
5. FCM Giurgiu 15 7 3 5 25—17 17
6. Dinamo Slat. 15 8 1 6 22—16 17
7. Metal. Cugir 15 7 3 5 13—10 17
8. Nitram. Făg. 15 7 2 6 18—17 16
9. Metalul Buc. 15 7 2 6 19—21 16

10. Tract. Bv. 15 7 1 7 17—19 15
11. Chim. Tîrnăv. 15 7 1 7 17—22 15
12. Chim. Tr M. 15 6 2 7 18—15 14
13. FI. Moreni 15 6 2 7 15—14 14
14. Unirea Alex. 15 6 1 8 13—14 13
15. Electroputere 15 4 5 6 23—25 13
16. Ș. N. O. 15 5 1 9 11—19 11
17. Șoimii Sibiu 15 4 2 9 11—21 10
18. Tehnometal 15 1 4 10 7—29 6

DACIA ORĂȘTIE — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (1—0) 
ORÂȘTIE, 28 (prin telefon). Tn 

fața a peste 3 000 de spectatori,

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA
A 15-a A DIVIZIEI A

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— A.S.A. TG. MUREȘ : C. Di- 
nulescu ; V. Roșu și N. Geor
gescu (toți din București).

PROGRESUL—DINAMO : C. 
Bărbuiescu ; I. Puia și I. Pop 
(toți din București).

F.C.M. REȘIȚA — S.C. BA- 
CAU : M. Fediuc ; M. Abra- 
miuc și Gh. Arhire (toți din 
Suceava).

RAPID — SPORTUL STU
DENȚESC : N. Petriceanu ; I. 
Dancu și C. Ionițâ I (toți din 
București).

F.C. ARGEȘ — F.C. BIHOR : 
C. Niculescu ; C. Bizinichi (am

bii din București) și I. Igna 
(Arad).

STEAUA — POLITEHNICA 
IAȘI : I. Chilibar ; FI. Anuțes- 
cu și Gh. Popa (toți din Pi
tești).

CORVINUL HUNEDOARA 
— U.T.A. : F. Coloși ; G. Fodor 
și C. Ioniță II (toți din Bucu
rești).

JIUL — POLITEHNICA TI
MIȘOARA : C. Sziiaghi ; G. 
Pop și V. Trifu (toți din Baia 
Mare).

F.C. CONSTANȚA — F.C.M. 
GALAȚI : Gh. Retezau ; D. 
Raica și R. Platoș (toți din 
București).

decembrie) : ind. sîrmei C. Turzii
— Aurul Brad, Gloria Bistrița — 
C.I.L. Sighet, Olimpia Satu Mare
— Dacia Orăștie, C.F.R. Timișoa
ra — Sticla Turda, „U“ Cluj-Na- 
poca — Ranid Arad, Mureșul 
Deva — U. M. Timișoara, Mine
rul Lupeni — Minerul Cavnic, 
Victoria Călan — F. C. Baia 
Mare, Armătura Zalău — C.F.R. 
Cluj-Napoca.

1. Olimpia S.M. 15 10 2 3 30—10 22
2. Aurul Brad 15 8 2 5 22—13 18
3. C.I.L. Sighet 15 7 3 5 17—13 17
4. C.F.R. Tim.
5. Vict. Călan

15 8 1 6 16—15 17
15 7 2 6 17—20 16

6. „U“ Cj.-Nap. 15 7 2 6 12—16 16
7. U. M. Tim. 15 7 1 7 30—18 15
8. Gloria Bistr. 15 6 3 6 25—20 15
9. F.C. B. Mare 15 6 3 6 23—18 15

10. Sticla Turda 15 5 5 5 17—17 15
11. Armăt. Zalău 15 6 3 6 20—21 15
12. Min. Lupeni 15 6 2 7 15—18 14
13. CFR Cj.-Nap. 15 5 4 6 15—19 14
14. Ind. sîrmei 15 6 2 7 19—27 14
15. Mureșul Deva 15 6 1 8 13—21 13
16. Dacia Orăștie 15 6 1 8 13—26 13
17. Rapid Arad 15 5 2 8 16—19 12
18. Min. Cavnic 15 3 3 9 15—24 9

ETAPA VIITOARE (duminică 5

iw-pmosmi INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GERE X EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRE3 DIN 28 NOIEMBRIE 

1976
FOND GENERAL DE ClȘTI- 

GURI : R'3.499 lei
Extragerea i : 28 33 7 9 15 39 
Extragerea a Ii-a : 4 37 33 17 

16 45
Extragerea a IlI-a : 21 35 24 44 

31 12
Extragerea a iv-a : 26 45 7 29 

16 40
Extragerea a V-a : 27 23 41 28 17 
Extragerea a Vl-a : 2 44 29 40 1 
Extragerea a Vii-a : 1 31 23 17 4 
Extragerea a Vlll-a : 22 25 31 

34 5
piața cîștigurilor va începe în 

Capitală de la 11 decembrie pină 
la 28 ianuarie 1977, în tară de la 
15 decembrie pină la 28 ianuarie 
1077 inclusiv. Prin mandate poș
tale de la 15 decembrie 1976.
ASA ARATA O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE LA 
CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 28 NOIEMBRIE 1976
I România (A) — Bulgaria (A) 1 

TI. Catanzaro — Bologna 2
III. Cesena — Juventus 2
IV. Foggia — Sampdoria 1

V. Genoa — Fiorentina x
VI. Lazio — Roma 1

VTT. Milan — Internazionale x 
VIII. Torino — Napoli 1

IX. Verona — Perugia 1
X. C.S.M. Suceava — petrolul x 

XI. Metalul Buc. — St. roșu 1 
XII. Chimia Tr. M. — Voința 1 

XIII. Mureșul Deva — F.C. B.M. 1
Fond de cîștiguri : 491.930 lei.



In turneul de handbal masculin de la Tbilisi

U. R. s. s. - ROMÂNIA 24-18
TBILISI, 28 (prin telefon). 

După ce sîmbătă a fost zi de 
pauză, întrecerile competiției 
internaționale de handbal mas
culin dotată cu trofeul ziaru
lui „Zaria Vastok" s-au reluat 
duminică la Palatul sporturilor 
din localitate.

în turneul final pentru locu
rile I—IV, unde sînt calificate 
echipele R.D. Germane. Româ
niei, U.R.S.S. și Poloniei, for
mația țării noastre a întîlnit 
reprezentativa sovietică, dețină
toare a titlului olimpic. Handba- 
liștii sovietici au repurtat vic
toria în fața echipei României, 
cu scorul de 24—18 (14—4 !).
Diferența de scor, mai ales cea 
de la pauză, ni se pare însă 
prea severă. Reprezentativa 
noastră a prezentat, la acest 
meci, o echipă din care au fă
cut parte doar doi dintre fina- 
liștii de la Montreal (Voina și 
Grabovschi). în plus, formația 
țării noastre a trebuit să su
porte și handicapul accidentării 
lui Stoekl. în jocul anterior, 
precum și alte două cvasi-in- 
disponibilități — Grabovschi și 
Orban — care au scăzut mult 
din potențialul reprezentativei.

în prima repriză, echipa noas
tră a evoluat timorat, crispat, 
dominată vizibil de valoarea 
adversarei sale, ratînd mult, 
printre altele și 3 aruncări 
(consecutive !) de la 7 m. Abia

La handbal tineret
ROMÂNIA—BULGARIA 25-22

PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). 
Sala Victoria din localitate a 
găzduit duminică seară partida 
amicală dintre reprezentativele 
masculine de handbal tineret 
ale României și Bulgariei. în 
prezenta a circa 800 de specta
tori, jucătorii români au reușit 
să obțină victoria cu 25—22 
(14—12).

I. CORNEA, coresp. județean

Campionatele republicane de șah

LIDERI, TOT SUZANA MAKAI Șl MIHAI GHINDĂ
La Timișoara, după 10 runde, 

Mihai Ghindă continuă să se 
afle în fruntea clasamentului 
cu 7 puncte, talonat îndeaproa
pe de Ungureanu 5*/2—2% (2) 
și Gheorghiu 5—3, urmați de 
Botez 5—4, Biriescu 4*/2—2‘/2 
(2 partide întrerupte în care 
stă la cîștig), Ciocâltea 4*/2—3'/2 
(1), Pavlov 4—4 (1), Griinberg, 
Ilijin, Voiculescu, Radovici, toți 
cu cîte 4—4, Stanciu 4—5, Ker- 
tesz 3*/2—3*/2 (1), Șubă 3—5, 
Bondoc 2—7 (1) și Ott 2—7.

în runda a 9-a, Ghindă a cîș- 
tigat la Griinberg, Kertesz la 
Ott și Radovici (cu negrele) la 
Șubă. Partidele Ungureanu — 
Voiculescu, Gheorghiu — Cio
câltea și Stanciu — Pavlov s-au 
încheiat remiză, iar Bondoc a 
întrerupt în dezavantaj cu Bi
riescu. întrerupta Bondoc — 
Pavlov a fost cîștigată de a- 
cesta din urmă. în runda a 
10-a, întîlnirile Griinberg — 
Stanciu, Ilijin — Ghindă, Pav
lov — Gheorghiu, Ott — Șubă 
și Botez — Bondoc s-au înche
iat la egalitate. S-au întrerupt 
partidele Ungureanu — Biriescu 
(cu mare avantaj pentru negru)

TURNEELE FINALE ALE
(Urmare din pag. 1)

27 p, 5. Metalul București 26 p, 
6. A.S.A. Cluj-Napoca 21 p.

Simbătă după amiază au în
ceput disputele turneelor indi
viduale din cadrul Diviziei de 
lupte libere, Ia etapa finală 
fiind prezente formațiile Steaua, 
Dinamo Brașov, Rapid Bucu
rești, C.F.R. Timișoara, Stea
gul roșu Brașov și Metalul Tîr- 
goviște. Luptătorii de la Steaua 
s-au dovedit superiori adver
sarilor lor, au cîștigat majori
tatea întîlnirilor, aducînd echi
pei punctele necesare păstrării 
titlului de campioană a țării. 
Aceasta este cea de-a 16-a vic
torie consecutivă a formației de 
lupte libere a clubului Steaua.

Ca și la greco-romane, tur
neul final al Diviziei i-a adus 
pe saltelele de concurs pe mulți 
dintre pretendenții la selecțio
narea în echipa națională și a- 
ceștia n-au 'scăpat prilejul să-și 
înfrunte cu toată puterea prin
cipalii adversari. Așa a fost, de 
pildă, întîlnirea de la cat. 57 
kg, dintre P. Brîndușan (C.F.R. 
Timișoara) și G. Anghel 
(Steaua). Timișoreanul a atacat 

în partea a doua a întîlnirii — 
pe fundalul unei apărări exce
lente — verva lui Radu Voina 
și, parțial, a lui Folker au dus 
la reducerea handicapului și la 
cîștigarea... reprizei (14—10). 
Diferența de la pauză era, însă, 
prea mare... Au marcat : Voina 
7, Folker 6, Drăgăniță 2, Miro- 
niuc 2 și Deacu pentru Româ
nia, respectiv Găsii 7, Kravțov 
4, Ampilogov 3, Kușniuriuk 3, 
Maximov 3, Cigariov 2, Cernî- 
șev și Iljin. Alte rezultate : 
Iugoslavia — R.S.S. Gruzină 
30—19 (19—8) și U.R.S.S. tineret 
— Spania 20—22 (10—12) în tur
neul 5—8 ; Polonia — R.D. 
Germană 20—20 (8—9) în tur
neul I—IV.

Colin ANTONESCU

M.G.ll. MOSCOVA A CÎȘTIGAT

CUPA CUPELOR LA POLO
Dinamo București

SIBENIK, 28 (prin telefon), 
întrecerile turneului final al 
Cupei cupelor la polo. care 
s-au desfășurat timp de trei 
zile în piscina hotelului Solaris 
din localitate, au luat sfîrșit 
duminică seară, trofeul pus în 
joc fiind cucerit de echipa 
M.G.U. Moscova. După ce au 
învins cu 9—6 pe Barcelonetta, 
poloiștii sovietici au întrecut 
în jocul decisiv si pe Primorje 
Rijeka cu 4—3 (1—0, 0—2,
2—1, 1—0), Formația Dinamo 
București a ocupat locul III, 
depășind, duminică seară, echi
pa spaniolă Barcelonetta cu 7—5 
(3—2, 2—0, 1—1, 1—2). Au mar
cat pentru bucureșteni Dinu 
Popescu 5, Răducanu și Rus, 
respectiv, Torres 2, Signes 2 și 
Canovas.

și Ciocâltea — Kertesz (albul 
are un avantaj ușor, însă greu 
de valorificat).

La Piatra Neamț, lupta pen
tru titlu este și mai complicată. 
La încheierea rundei a 7-a, Su- 
zana Makai are 5*/2 p, dar Eli- 
sabeta Polihroniade și Emilia 
Chiș se află în imediata sa 
apropiere, cu cîte 5 puncte. 
Urmează Jicman, Gogâlea, Bog
dan 4*/2, Teodorescu 4, Mure- 
șan 3*/2, Răducanu, Nechifor, 
Ilie, ' Kantor, Nuțu 3, Reicher 
2*/2, Perevoznic l*/2 și Cabariu 
*/2 p. Ultimele rezultate : Nu
țu — Gogâlea 0—1, Polihroni
ade — Jicman 1—0, Teodores
cu — Nechifor 1—0, în timp ce 
în partidele Reicher — Kantor, 
Bogdan — Perevoznic, Caba
riu — Ilie, Răducanu — Mure- 
șan și Makai — Chiș s-a con
semnat remiza (runda a 6-a), 
Nechifor — Nuțu 0—1, Mure- 
șan — Makai 0—1, Ilie — Ră
ducanu 1—0, Jicman — Caba
riu 1—0, Perevoznic — Poli
hroniade 0—1, Kantor — Bog
dan 0—1 și două remize: Chiș— 
Teodorescu, Gogâlea — Reicher 
(runda a 7-a).

DIUZIIIOR DE LUPTE
dezlănțuit de la începutul par
tidei și a acumulat un avantaj 
care părea decisiv (10—4). în 
ultima repriză, Anghel a avut 
o revenire neașteptată și cu o 
suită de procedee spectaculoa
se a reușit să schimbe scorul 
în favoarea sa : 11—10. Brindu- 
șan a „forțat” din nou ritmul 
de luptă, și-a trecut adversarul 
prin „pod” și cu cîteva secun
de înainte de gongul final con
ducea cu 13—11. Relaxarea sa 
prematură i-a oferit prilej ste- 
listului să mai realizeze încă 
trei puncte tehnice și să obțină 
astfel victoria.

Un alt meci foarte disputat 
a fost cel dintre E. Cristian 
(Dinamo Brașov) și M. Pîrcă- 
labu (Steaua). Brașoveanul, 
fost component al echipei na
ționale, s-a prezentat foarte 
bine ta acest turneu și l-a de
pășit clar la puncte pe meda
liatul la ultima ediție a C.E. 
De altfel, principalii adversari 
ai luptătorilor de la Steaua au 
fost sportivii brașoveni. Clasa
ment : 1. STEAUA 54 p, 2. Di
namo Brașov 42 p, 3. Steagul 
roșu Brașov 39 p, 4. Rapid 31 p, 
5. C.F.R. Timișoara 23 p, 6. Me
talul Tîrgoviște 21 p.

CLASAMENTUL
CAMPIONATULUI

EUROPEAN OE RUGBY
Sîmbătă. la Roma. în cadrul 

campionatului european de 
rugby, echipa Italiei a învins 
cu 17—4 (9—4) reprezentativa
Spaniei. în urma acestei par
tide. clasamentul campionatu
lui european arată astfel :
1. ROMANIA 3 3 0 0 142— 20 9
2. Polonia 2 1 0 1 21— 45 4
3. Italia 1 1 0 0 17— 4 3
1. Maroc 2 0 0 2 7—:102 2
5. Franța 1 0 0 1 12— 15 1
6. Spania 1 0 0 1 4— 17 1

Anul acesta se mai dispută 
întîlnirea Franța — Spania 
(5 decembrie, la Biarritz).

— pe locul III
Sîmbătă, în cel de-al doilea 

joc susținut în cadrul turneu
lui, poloiștii dinamoviști au în
tîlnit formația Primorje. în 
fata căreia au cedat la limită, 
cu 5—6 (1—1, 1—1, 2—3, 1—1). 
Cu toate că în urmă cu cîteva 
săptămîni, poloiștii bucureș- 
teni întrecuseră aceeași echi
pă (8—4), de această dată, cu 
toate eforturile depuse, jucă
torii noștri nu au mai reușit 
să se impună. Lipsa de con
centrare în apărare (unde s-au 
primit 3 goluri din acțiune) și 
dezorientarea în atac au fost 
din nou principalele motive 
ale înfringerii. Autorii celor 11 
goluri au fost. în ordine : Po
pescu (4 m). Linsak (gol para- 
bil), Babovici. Mirea (s.n.), 
Dabovici (cu fault asupra lui 
Nastasiu), Nastasiu (s.n.). Roje 
(s.n.), Popescu (s.n.), Mișko- 
viici (s.n.), Beltrame (s.n.) și 
Rus (s.n.).

MĂSURI ALE U.N.E.S.C.O. 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI
NAIROBI 28 (Agerpres). — 

Referindu-se la noile organis
me create în cadrul Conferin
ței generale a U.N.E.S.C.O., di
rectorul genera] al organizației, 
Amadou Mahtar M’Bow a ară
tat că rolul Comitetului inte
rimar interguvernamental va fi 
acela de a constitui un cadru 
permanent de dialog în dome
niul educației fizice si al spor
turilor. precum și un interlo
cutor pentru diversele organi
zații internaționale. Comitetul 
interguvernamental va fi. de 
asemenea. însărcinat să elabo
reze o Cartă internațională a 
educației fizice și sportului, 
care trebuie să proclame ...drep
tul tuturor de a beneficia de 
programe bine întocmite în a- 
cest domeniu".

CAMPIONATE
ITALIA (etapa 7) : Catanzaro

— Bologna 1—2 (Banelli, res
pectiv Valmassoi și Bozzato) ; 
Cesena — Juventus 0—1 (Bo- 
ninsegna) ; Foggia — Sampdoria 
2—0 (Pirazzini și Bergamaschi) ; 
Genoa — Fiorentina 1—1 (Pru- 
zzo, respectiv Rossinelli) ; La
zio — Roma 1—0 (Giordano) ; 
Milan — Inter 1—1 (Silva, res
pectiv Marini) ; Torino — Na
poli 2—1 (Graziani și Ziccarelli, 
respectiv Orlandini) ; 'Verona
— Perugia 2—0 (Zigoni și Gui- 
dolin). în clasament : Juventus 
14 p, Torino 13 p, Lazio 10 p, 
Napoli 9 p. în clasamentul gol- 
geterilor : Savoldi (Napoli) și 
Bettega (Juventus) 7 goluri.

R. F. GERMANIA (etapa 15) : 
Borussia Mdnchengladbach — 
F. C. Saarbriicken 3—0 ; Bayern 
Munchen — S. C. Karlsruhe 
2—1 ; F. C. Kdln — V.f.L. Bo
chum 2—1 ; Hertha — Schalke 
2—1 ; Werder Bremen — Ein
tracht Braunschweig 2—2. în 
clasament : Borussia Monchen- 
gladbach 25 p, Bayern Munchen 
22 p.

ANGLIA : Liverpool — Bris
tol City 2—1 ; Ipswich Town — 
Middlesbrough 2—0 ; Norwich 
City — Aston Vila 1—1 ; Bir
mingham — Manchester City 
0—0 ; Conventry — Arsenal

A 32 a aniversare a eliberării Albaniei

AV1NIIL SPORTULUI DE MASA
S-au împlinit 32 de ani de cind poporul albanez, luindu-și 

soarta în propriile sale mâini, a pus capăt robiei fasciste, 
deschizind porțile unor profunde prefaceri înnoitoare în 
viața țării. Printre realizările obținute pe drumul făuririi 
societății socialiste se înscriu și cele din domeniul educației 
fizice și sportului.

în Republica Populară Al
bania, mișcarea sportivă a 
luat un avînt deosebit. Ea 
cuprinde mase largi de ce
tățeni, de la cea mai frage
dă vîrstă, pînă la anii ma
turității și dincolo de aceas
ta. Activitatea sportivă în
cepe de pe băncile școlii, 
unde pregătirea fizică sub 
diferite forme constituie o 
disciplină specială. în fieca
re regiune, centru muncito
resc, instituție, întreprinde
re industrială sau cooperati
vă agricolă sînt formate a- 
sociații sportive, care urmea
ză un calendar competițional 
fixat pe plan național sau 
local. Caracterul de masă al 
mișcării sportive este rele
vat de larga participare care 
se înregistrează la Sparta- 
chiadele organizate, cu regu
laritate, în fiecare an.

Este de menționat că în 
anii puterii populare, pentru 
prima oară în istoria spor
tului albanez, în practicarea 
disciplinelor sportive a fost 
angrenat și elementul femi
nin. Cu ani în urmă,_ erau 
cunoscute în această țară 
numai patru specialități spor
tive : fotbalul, atletismul, 
natația și ciclismul. Astăzi, 
acestora li s-au adăugat nu
meroase alte sporturi, prin

ÎN MECI DE BOX (tineret) 
POLONIA - ROMANIA / 6-5

în localitatea poloneză Bia
lystok s-a desfășurat întîlnirea 
de box dintre echipele de tine
ret (sub 20 de ani) ale Poloniei 
șî României. Gazdele au obți-

în același timp. prin in
termediul acestui Comitet. 
U.N.E.S.C.O. va elabora princi
piile directoare aplicabile ma
nifestărilor sportive internațio
nale. inclusiv sporturilor de 
competiție.

Conferința generală a 
U.N.E.S.C.O. a adoptat, de ase
menea. principiul creării unui 
Fond international pentru dez
voltarea educației fizice si 
sporturilor. în acest mod. 
U.N.E.S.C.O. va avea posibilitatea 
„să se preocupe mai mult de 
aceste activități. încadrîndu-le 
domeniului educațional în ac
cepția largă a noțiunii", a arătat 
directorul general al organiza
ției.

1—2 ; Leeds United — Leices
ter 2—2 ; Manchester United — 
West Ham 0—2 ; Newcastle — 
Queens Park 2—0 ; Tottenham 
Hotspur — Stoke 2—0 ; West 
Bromwich — Everton 3—0. în 
clasament : Liverpool 25 p,
Ipswich 22 p (un joc mal puțin) 
și Newcastle 22 p.

R. D. GERMANA. Meciuri 
retur din optimile „Cupei 
R.D.G." (echipele subliniate s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală) : F. C. Magdeburg — F.C. 
Carl Zeiss Jena 2—1 (în tur 
0—1) ; Dynamo Berlin — Dy
namo Dresda 3—1 (în tur 1—4) ; 
Vorwărts Frankfurt pe Oder — 
Motor Suhl 3—3 (în tur 2—2) ; 
Hansa Rostock — Vorwărts De
ssau 2—2 (în tur 2—1) ; Rot- 
weiss Erfurt — Vorwărts Stral
sund 4—0 (în tur 4—1) ; Motor 
Werdau — Chemie Halle 3—3 
(în tur 3—5).

• în ultimul meci al turneu
lui întreprins în Laos, echipa 
Aripile Sovietelor din Kuibîșev 
a întrecut cu 1—0 (1—0) selec
ționata Armatei republicane 
populare de eliberare.

• Echipa suedeză B. K. Halm- 
stad și-a început turneul în 
Jamaica, jucînd la Kingston cu 
o selecționată locală. Suedezii 
au obținut victoria cu 2—1 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Lars Karlsson. 

tre care foarte populare au 
devenit baschetul, voleiul, 
tirul, șahul, luptele, haltere
le, tenisul de masă.

O atenție deosebită este 
acordată celor mai tineri 
sportivi. ' Atletismul este 
practicat de băieți și fete, 
de la vîrsta de 12 ani. Există 
competiții pionierești în mai 
multe discipline sportive, ele 
purtînd un caracter național, 
cum sînt cele de baschet și 
volei, la care iau parte în 
total 90 de echipe școlare. 
Sportului din unitățile de 
învățămînt de toate gradele 
îi sînt alocate anual fonduri 
importante.

Calendarul competițional 
al sportului albanez ocupă 
actualmente toate cele 12 
luni ale anului. Nu există 
„sezon mort”. în anotimpul 
rece, sportivii au la dispozi
ție săli de gimnastică, ba
zine acoperite și terenuri de 
sport asfaltate, permițînd 
continuarea activității com- 
petiționale. Au fost construi
te trei moderne săli de sport 
și alte două vor fi date în 
folosință foarte curînd, ri- 
dicînd astfel în mod consi
derabil dotările acordate ti
nerei mișcări sportive alba
neze.

nut victoria cu 6—5. Iată rezul
tatele, de la semimuscă la grea : 
Z. Raubo b.p. Ion Motroc ; J. 
Bogdanski p.p. Dumitru Cipe- 
re ; Z. Lipinski p.p. Mihai Ivan- 
ciu ; C. Sypnewicz b.p. Traian 
Ruja ; L. Sczepanski p.p. Ilie 
Dragomir.; A. Majka b.p. Ale
xandru Giurgiu ; S. Tyksinski 
p.p. Vasile Cicu ; M. Wilaczek 
p.p. Marcel Sîrba ; G. Skrecz 
b.p. Nicolae Vișan ; P. Skrecz 
b. ab. 1 Valentin Vrînceanu ; T. 
Wozniak b.p. Petre Ungureanu.

PE SCURT
BASCHET • în optimile de fi

nală ale „Cupei Koraci“ : I.P.B. 
Roma — Aris Salonic 118—68 ; 
Alco Bologna — Panonios Atena 
89—58. S-au calificat I.P.B. Roma 
și Alco Bologna.

BOX • în orașul Las Vegas, 
meciul boxerilor de categorie grea 
dintre S.U.A. și U.R.S.S. s-a în
cheiat cu rezultatul de 6—4 în fa
voarea echipei sovietice.

CICLISM • Campionatul euro
pean profesionist în proba de an
trenament mecanic, desfășurat la 
Amsterdam, a fost cîștigat de bel
gianul Patrick Sercu, urmat de 
Kemper (R.F.G.) și Oile Ritter 
(Danemarca). • La Milano proba 
de viteză „Omnium" a revenit 
francezului Bernard Th6venet. Pe 
locurile următoare : Felice Gi- 
mcndi, Franco Bitossi, Roy Schu.i- 
ten.

HANDBAL © La Lisabona, în 
cadrul turneului de calificare 
pentru C.M. masculin de handbal 
(grupa C) s-au înregistrat rezul
tatele : Portugalia — Anglia 43—7; 
Olanda — Belgia 19—13 ; Elveția 
— Luxemburg 22—11 ; Finlanda — 
Insulele Feroe 14—12. • Meci a- 
mical feminin, la Copenhaga : 
Danemarca — R.D. Germană
9— 10.

HOCHEI © Au continuat între
cerile echipelor de juniori pentru 
„Cupa Prietenia", la Sofia : Un
garia — România 3—2 (0—2, 2—0. 
1—0) ; U.R.S.S. — R.D. Germană 
12—1 ; Cehoslovacia — Polonia
10— 1.

SCHI ® Sezonul internațional de 
schi alpin s-a deschis în Italia, 
pe pirtia de la Livigno. în prima 
manșă a slalomului special, cel 
mai bun timp a fost realizat de 
Ingemar stenmark — 48,19, urmat 
de Piero Gros — 48,30 și Andreas 
Wenzel — 49,13.

TENIS • Finala turneului de la 
Copenhaga : Borg — Filbak 7—5, 
3—6. 7—6, 7—5. • Sferturi de fi
nală, la Buenos Aires : Vilas — 
Higueras 6—4, 6—4 ; Bertolucci — 
Franulovici 6—4, 7—5 ; Fillol —
Cano 6—4, 4—6, 6—1 ; Koch —
Pecci 3—6. 6—3, 6—4. Semifinale : 
Vilas — Bertolucci 6—7, 6—3, 6—0; 
Fillol — Koch 6—2, 6—1. a La To
kio, în semifinale : Orantes — 
Newcombe 7—5, 6—1 ; Drysdale — 
Roche 6—3. 7—6.

TENIS DE MASA e în finalele 
pe echipe dim cadrul campionate
lor Scandinavici, la Kristianstad : 
Ia masculin. Ungaria — Suedia 
3—1 ; la feminin. R.P. Chineză — 
Ungaria 3—0.
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