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MÎINE, ÎN „l6“-imile „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL

CELE 18
INTRA

DIVIZIONARE A
ÎNTRECEREIN

■ > tine, la mijloc de săp- 
tămină, „Cupa Româ
niei” ne oferă un in

teresant moment, cel al 
„16“-imilor. Jocul sorților — 
care, în cazul actualului re
gulament al Cupei, incă de
fectuos și neechitabil, a că
pătat dimensiuni ce nu mai 
pot fi utile competiției in si
ne — a alcătuit un program in 
care cu ușurință se poate 
constata că figurează și ve
ritabile finale, cum e parti
da Dinamo — Steaua, indis
cutabil „capul de afiș" al 
programului. Pe stadionul 
din șoseaua Stefan cel Mare 
vom asista, din nou, la unul 
dintre meciurile care opune 
vechi rivale sportive și spe
răm că nu va face excepție 
de la regula stabilită de ul
timele ediții, aceea de a o- 
feri un spectacol de calitate 
și de perfectă sportivitate. 
Mai sint și alte intilniri in
tre formații de Divizia A, 
care iși fac acum intrarea în 
competiție. La Craiova (U- 
niversitatea — Corvinul), Pi
tești (F. C. Argeș — Progre
sul), București (Sportul stu
dențesc — U.T.A. și Rapid— 
F. C. Constanța) și Reșița 
(F.C.M. — A.S.A. Tg. Mu
reș) se anunță întreceri e- 
chilibrate, prin prezența in 
arenă a competitoarelor de 
aceeași categorie. Dar, toc
mai pentru că sintern in în
trecerea marilor surprize, e 
sigură oare calificarea for
mațiilor de categorie superi
oară care se vor deplasa pe 
terenul unor echipe din e- 
șaloanete inferioare ? Atîtea 
și atîtea exemple din trecu
tele ediții ale „Cupei Româ
niei" (și chiar din actuala 
ediție, in privința marii ma
jorități a formațiilor din Di
vizia B elixninate „in bloc" 
în etapele precedente) ne 
demonstrează că această ca
lificare, in virtutea „calcu
lelor hîrtiei", e foarte incer
tă. De pe acum avem o do
vadă a rezultatelor neaștep
tate : eliminarea, liderului 
autoritar al primei serii din 
Divizia B, Petrolul Ploiești, 
de către divizionara C C. S. 
Botoșani, prima calificată in 
„optimile" Cupei.

Reamintim că. în partidele 
de mîine, în .caz de egalitate 
după 90 de minute, se dis
pută prelungiri (două repri
ze a cîte 15 minute). Dacă 
egalitatea persistă, se vor 

. executa penaltyuri.

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR

I

București

București

București

DINAMO — STEAUA
(Stadionul Dintuno), arbitru : Fr. coloși (București)
: SP. STUDENȚESC — U.T.A.

(Stadionul Republicii). N. Raab (C. Turzii) 
RAPID — F.C. CONSTANȚA
(Stadionul Giulești), A. Ghigea (Bacău) 
AUTOMECANICA — POLITEHNICA IAȘI

ASTĂZI PATINOARUL AUGUST"

București
(Stadionul Triumf _ Șos. Olteniței), Gh. Ispas (Constanța) 

— CORVINUL HUNEDOARA 
(S. Mare»

— PROGRESUL BUCUREȘTI 
(Mediaș)

— A.S.A. TG. MUREȘ
(B. Marc»

— F.C.M. GALAȚI
M. Buzea (București)

CONSTRUCTORUL — F.C. BIHOR
Gh. lonescu (Brașov)

MINERUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA
T. Andrei (Sibiu)

CETATEA — JIUL
(Suceava)

— S.C, BACĂU
(Arad)

— METALUL BUCUREȘTI 
(Brașov)

— PROGRESUL CORABIA 
(Oradea)

— OLIMPIA S. MARE
(Ploiești)

Craiova :

Pitești :

Reșița :

Alba lulia :

Motru :

UNIVERSITATEA
O. Anderco

F.C. ARGEȘ
Gh. Jucau

F.C.M.
C. Szilaghi

C.S.U.

Tg. Neamț :
M. Fediuc

Orșova : DIERNA
I. Igna

M. Cine : A. S.
C. Braun

Jibou : RAPID
O. Streng

Brașov : I.C.I.M.
M. Moraru

Toate partidele îi Ia orele 13

• Meciul
Rezultat : 4—3 pentru C.S. Botoșani, calificată în optimile Cupei.

C S- Botoșani—Petrolul s-a disputat la 26 noiembrie.

Fază din unul din meciurile 
Rapid — F.C. Constanța. Plin 
jocul sorților și al coincidenței 
programării din ultima etapă de 
campionat, cele doua formații se 
vor intilnl de două ori pe par
cursul a patru zile: mîine in 
Cupă și. duminică în Divizia A.

CAMPIONATELE DE ȘAH

LA TIMIȘOARA: Liderul... spectator 
în ultima rundă

LA PIATRA NEAMȚ: Două cîștigătoare - 
meci de barai

Partidele întrerupte înaintea 
ultimei runde a finalei cam
pionatului național masculin 
de șah (cărora Ii s-a afectat o 
zi) s-au încheiat cu rezultatele 
scontate. Ungureanu și-a rea
lizat precis avantajul deținut 
la Stanciu, Gheorghiu a cîști- 
gat Ia Botez, iar Grtihberg la 
Ott. Ilijin n-a putut depăși 
apărarea foarte exactă a tena
celui Radovici, care în acest 
turneu demonstrează o a doua 
tinerețe. Și astfel, înaintea ul
timei runde, de astăzi, clasa
mentul este următorul :

GHINDA 101/», Ungureanu 
9»/«, Gheorghiu 9. Biriescu, 
Ciocâltea 81/», Ilijin, Radovici 
8, Voieulescu 7*/», Pavlov 7, 
Kertesz, Stanciu 6‘/«, Grunberg,

Botez, Șubă 6, Bondoc 3, Ott 
2*/» puncte. (Ghindă și Stanciu 
și-au încheiat partidele, ur- 
mînd să fie liberi în runda a 
17-a).

Iată și programul de astăzi: 
Gheorghiu — Ungureanu. Cio
câltea — Ilijin, Radovici — 
Biriescu, Pavlov — Grunberg, 
Ott — Voiculescu. Șubă — Bo
tez. Kertesz — Bondoc.

Pe liderul Ghindă îl intere
sează o singură partidă, aceea 
dintre Gheorghiu și Ungurea
nu. Timișoreanul îl poate ajun
ge pe primul loc (ceea ce ar 
presupune un meci suplimen
tar, de baraj, in vederea de-

(Continuare în pag. a 4-a)

La antrenamentul de ieri dimineață al echipei noastre
Foto : N. DRAGOȘ 

licany (la centru), Exner și 
Sladecek (de linie) — așa cum 
prevede și regulamentul Cam
pionatului mondial al grupei A. 
Arbitrul de centru (principal) 
este cel care validează (sau a- 
nulează) golurile și dictează e- 
liminările. Secunzii săi urmă
resc celelalte elemente ale jo
cului : poziția de ofsaid, pasa 
peste două linii, degajarea in
terzisă, pucul blocat etc. Pen
tru eliminări, ei pot doar anun
ța pe arbitrul principal, dacă 
infracțiunea s-a produs în spa
tele acestuia.

Echipa 
Capitală 
avionul, 
misă, în
de la ora 17.

Echipa noastră națională de 
hochei, participantă la grupa 
A a Campionatului mondial, 
susține astăzi, pe patinoarul „23 
August” din Capitală, 
său examen public din 
sezon întîlnind (de la 
formația Iugoslaviei, 
va avea loc mîine începînd de 
la ora 18.

Cele două partide se anunță 
interesante și atractive. Echi
pele Românie; și Iugoslaviei 
s-au întîlnit de multe ori, fur- 
nizînd totdeauna meciuri ra
pide, spectaculoase, de bună 
valoare tehnică, foarte echili
brate.

După cum am mai anunțat, 
pentru prima dată la noi, jocu
rile vor fi conduse de trei ar
bitri (din Cehoslovacia) — Oko-

primul 
actualul 
ora 17) 

Revanșa

Iugoslaviei sosește în 
astăzi 
Partida 
direct.

dimineață, cu 
va fi trans

la televiziune,

INSATISFACȚIE FAȚĂ DE RECENTELE REZULTATE
ALE REPREZENTATIVEI MASCULINE DE HANDBAL

ÎINFRÎNGERILE DIN IURNEUE DL LA TBILISI
Șl 1MPL1CAȚIIIE LOR

Prima mare competiție post- 
olimpică. turneul masculin de 
handbal de la Tbilisi, organizat 
de ziarul „Zaria Vostok" și a- 
flat la cea de a X-a ediție a 
sa, a însemnat pentru tehni
cienii responsabili de pregătirea 
echipelor reprezentative' un 
mijloc de verificare a eficienței 
muncii de selecție, â potenția
lului tehnico-tactic, pe scurt, a 
valorii generale a „noului val“ 
din fiecare țară. N-a surprins 
pe nimeni, deci, faptul că mul
te echipe (Iugoslavia, R. D. 
Germană, România, Polonia) au 
prezentat loturi cu foarte multe 
nume noi șl, bl unele cazuri, 
chiar cu concepții de joc struc
tural schimbate. Excepții in a- 
cest sens au făcut reprezenta
tiva Uniunii Sovietice, precum 
și. selecționata Spaniei, ultima 
aflată in apropierea startului în 
grupa B a C.M. și, ca urmare.

îrttr-o situație în care experi
mentările nu sînt oportune.

Cu alte cuvinte, turneul de 
la Tbilisi a fost o confruntare 
pe planul noutăților, majorita
tea interesante, cu semnificații 
în Ceea ce privește evoluția vi
itoare a acestui joc sportiv. Să 
semnalăm iii acest sens că me
dia de înălțime a tuturor echi
pelor a crescut vertiginos, noii 
titulari ai formațiilor Poloniei, 
R. D. Germane sau Iugoslaviei 
fiind inalți (1,90) sau chiar foar
te înalți (peste 1,95). Surprin
zător în acest sens a fost însă 
faptul că acești „giganți" s-au 
arătat excelent pregătiți sub ra
port tehnic, manevrînd mingea 
cit o ușurință și o abilitate re
marcabile. Din acest motiv o

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ÎN LUMINA ORIENTĂRILOR STABILITE DE PARTID

OBIECTIVE MAJORE PENTRU DEZVOLTAREA
SPORTULUI SINDICAL

Zilele trecute a avut loc a ședință a Comisiei sport și turism 
a Consiliului Central al U.G.S.R., care a analizat desfășurarea ac
tivităților și acțiunilor sportive pe anul în curs și a elaborat un. 
amplu plan de muncă pe anul 1977.

Dezbaterile au avut loc în spiritul exigențelor mereu crescânde, 
reieșite din examinarea activității sportive făcută, recent, de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Pornind de la faptul că 
au fost analizate o serie de lipsuri în sportul de masă dar, mal 
ales, în cel de performanță, participant» la dezbateri au arătat 
că. în cadrul celor aproape 2400 de asociații și 2? de cluburi sportive 
sindicale există mari posibilități ca mișcarea sportivă să cunoască 
un avînt continuu, în așa fel incit in cadrul acestei activități să 
fie Cuprinși un număr cit mai marc de oameni al muncii.

Astfel. în anul care se în
cheie — acționînd în spiri
tul indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU — s-a 
făcut o mai bună legare a 
exercițiilor fizice cu producția, 
au fost organizate numeroase 
acțiuni sportive recreative, 
excursii, drumeții, crosuri, 
campionate ale asociațiilor, ma
joritatea desfășurindu-se în aer 
liber. Inițiativa unor organe 
sindicale din centre muncito
rești cum sînt Salonta, Pașcani, 
Drobeta Tumu-Severin, Cra
iova, Orșova ș.a. de a organiza 
mari acțiuni recreative de ma
să în zilele de sărbătoare — cu 
zeci de mii de participant — 
g-ă bucurat de un succes de

plin. Dar, cu toate aceste rea
lizări, trebuie arătat eâ multe 
comitete sindicale pe întreprin
dere se ocupă insuficient pen
tru ca sportul, mișcarea in aer 
liber, să facă parte in mod or
ganic din regimul de muncă 
și de viață al celor încadrați 
în producție, ca, mijloace efi
ciente de călirc și creștere a 
rezistenței organismului 18 
îmbolnăviri, de mărire a capa
cității de muncă. In cadrul ac
tivității de masă se mai con
stată încă formalism, se mai 
fac unele activități „de para
dă". lipsește continuitatea etc., 
toate aceste neajunsuri urmînd 
a fi grabnic înlăturate din sti
lul dc muncă al multor acti

viști diri acest domeniu de ac
tivitate. S-a apreciat că cei 
20*/« din totalul oamenilor 
muncii din Întreprinderi șl in-, 
stituții. angrenați periodic în 
diferite activități sportive, con
stituie un procent care nu sa-, 
tisface cerințele actuale din 
mișcarea sportivă sindicală.

Pornind de la aceste consta
tări, s-a apreciat că în anul 
1977 activitatea sportivă de 
masă și de performanță din ca
drul sindicatelor trebuie să 
Înregistreze un sensibil salt.

Pentru aceasta, în domeniul 
sportului de masă s-au luat d 
scrie de măsuri, dintre câre 
reținem pe cele mai semnifi
cative :

— realizarea unor acțiuni 
sportive proprii, pe specificul 
unității, care să asigure lega
rea în mai bună măsură a ac
tivităților sportive de locurile 
de muncă, de sarcinile de pro
ducție. Se vor organiza săptă- 
mînal. cu precădere în aer li
ber, excursii, drumeții, dumi
nici cultural-sportive, serbări 
cîmpenești, crosuri, cicloturism,

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2-3)



O REUȘITĂ A SPORTULUI DE MASA 

ÎNTRECERILE FINALE DE TRÎNTĂ 
GHEORGHE
(elev la Bistrița) ; cat. 62 kg, 
Ion Purcariu, Neamț (elev în 
corn. Borlești) — Florian Indri- 
eș. Bihor (lăc-'tus în comuna Ti- 
leag) ; cat. 68 kg, Gh. Sturz, 
Bih-or (muncitor Boianu Mare) 
— Ștefan Rădulescu, Buzău 
(mecanic la C.A.P. Mărăcineni); 
cat. 76 kg. Gh. Radu, Galați 
(tinichigiu în comuna Slobozia 
Conachi) — Vasile Șinca, Cluj 
(tehnician la Gilău) ; cat. 87 kg, 
Mihai Tril'an, Galați (mecanic 
Slobozia ~ 
Dezsb, 
comuna Alungeni) ; cat. peste 
87 kg. Stelian Popa, Prahova 
(turnător in comuna Călinești) 
— Constantin Ilaș, Suceava (e- 
lev Vicovul de Sus) — pri
mii dintre ei fiind învingători, 
deci campionii actualei ediții. 
Cupa F.R. de Lupte a revenit 
lui M. TRIFAN, Cupa C.J.E.F.S. 
Covasna, Iui GH. BRUJ (cel 
mai tehnic luptător), iar Cupa 
U.N.C.A.P. județului Galați. 
Premii ale Comitetului jude
țean al U.T.C. Covasna au fost 
oferite concurenților T. Drago- 
mir (Covasna) și R. Dumitru 
(Ialomița — cel mai tînăr par
ticipant). în final, au făcut o 
reușită demonstrație cunoscuții 
luptători Ion Baciu, Dumitru 
Marin și Eugen Hupcă.

Modesto FERRARINI

DE LA SF.
Timp de două zile, in noua 

sală de sport din Sf. Gheorghe, 
în condiții excelente și într-o 
bună organizare, s-au desfășu
rat finalele „Cupei tineretului" 
la trîntă pentru tinerii din me
diul rural. Ceea ce trebuie 
spus încă de la bun început 
este faptul că actualele finale 
au marcat un progres față de 
anii trecuți. In această ediție, 
a VII-a, organizată de către 
C.N.E.F.S., C.C. al U.T.C. și 
U.N.C.A.P., au apărut mulți ti
neri talentați, bine pregătiți 
tehnic și fizic. Dorind să fa
cem, totuși, o evidențiere tre
buie să amintim buna compor
tare a reprezentanților județe
lor Bistrița-Năsăud, Sălaj, 
Neamț, Gorj. Galați, Olt, Bi
hor și Cluj. Printre numeroșii 
concurcnți — peste 200 — s-a 
aflat și mecanicul Mihai Tri- 
fan, reprezentant al județului 
Galați, — din Slobozia Co
nachi — care a participat la 
cele șapte ediții de pină acum 
(categoria 87 kg)— cîștigîndu-Ie 
pe toate. Un regret, însă : prea 
puține elemente talentate la ca
tegoriile mari.

Finalele au pus față în față, 
în ordinea categoriilor pe : cat. 
56 kg, Marin Ciobanu, jud. Olt 
(lăcătuș la C.A.P. Brîncoveni) 
— Gh. Bruj, Bistrița-Năsăud

Conachi) — Arpad 
Covasna (mozaicar în

OBIECTIVE MAJORE
(Urmare din pag. 1)

întreceri de înot, canotaj popu
lar. tir. schi. jocuri sportive 
etc. ;

— extinderea practicării gim
nasticii la locul de muncă in 
toate întreprinderile și insti
tuțiile în care specificul mun
cii necesită această activitate, 
în acest sens. se vor deter
mina consiliile oamenilor 
muncii să asigure condițiile ne
cesare practicării gimnasticii 
Ia locul de muncă in toate u- 
nitățile, ca o formă de preve
nire a îmbolnăvirilor si refa
cere a capacității de muncă ;

— se vor lua măsuri pentru 
o largă participare a tineretu
lui si oamenilor muncii la com
petițiile de masă cu caracter 
republican.

In domeniul sportului de 
performanță, s-a prevăzut con
solidarea pe lingă marile uni
tăți economice a unui număr 
de 8 cluburi sportive muncito-

rești capabile să pregătească 
sportivi de înaltă performan
ță : Metalul București (lupte, 
canotaj feminin, box, atletism), 
U.T. Arad (canotaj și tir fe
minin). C.S.M. Reșița (lupte și 
box), — — "
noe), 
Galați (box). Minaur Baia Ma
re (handbal), Penicilina Iași 
(volei feminin), C.S.M. Steagul 
roșu Brașov (schi fond, biatlon, 
atletism. box, lupte, haltere) 
de la care se așteaptă, în vi
itorul apropiat. rezultate pe 
măsura condițiilor asigurate.

Am enumerat doar 
din acțiunile 
realizate 
turism a 
U.G.S.R. 
că, prin 
lipsurilor, 
lizarea numeroaselor 
propuse a fi îndeplinite 
anul viitor, în asociațiile și clu
burile sportive sindicale se 
vor obține realizări importante.

Delta Tulcea (caiac-ca- 
Box club Constructorul

cîteva 
prevăzute a fi 

de Comisia sport- 
Consiliului Central al 
și avem convingerea 

analiza temeinică a 
precum și prin rea- 

obiective 
în

CONCUHEMIII, SUPUȘI IA EFORTURI GRELE
HIPISM

Mirajul exercitat de volumul 
exceptional al pariului austriac 
— peste o sută de mii lei — ar 
li determinat, desigur, prezența 
unei asistențe deosebit de nume
roase, dacă vremea nefavorabilă 
n-ar fi barat intențiile celor ce 
îndrăgesc hipismul, de a se de
plasa duminică dimineața pe 
hipodrom. Intr-adevăr, ploaia — 
care a căzut tot timpul reuniunii — 
a desfundat pista, supunând. din 
nou. eoneurenții la eforturi grele, 
în timp ce noroiul asvîrlit de '-co
pitele cailor a împroșcat necon
tenit fețele driverilor, îneît toți 
păreau că poartă măști negre...

Performanța zilei o atribuim 
mult comentatului Ornament, 
care a degajat impresia _ prin 
vitalitatea remarcabilă cu care a 
dominat alergarea principală — 
că a reușit să absolve dificultățile 
de ordin fizic, apărute într-o pe
rioadă nu prea îndepărtată, care 

men- 
deo- 
Pă-

cursa 
nașe) 
piu 8, 
triplă 
drama (I. Crăciun) 41,8. Tîrgșor, 
simplu 3. event 141, ordine 87, 
triplu cîștigător 327 ; cursa IX _ 
Oportun (V. Pătrașcu) 37.8. Maia, 
simplu 6,50, event 33, ordine 50. 
Pariul austriac ridicat la suma de

4
cu șase 

revenind fiecărei combinații 
8 738 lei. Report 52 433 lei.

Niddy DUMITRESCU

Vil — Ornament (Gh. Tă- 
31,4. Rețeta, Amazon, sim- 
event 15, ordine 29. ordine 

1 081 ; cursa Vin — Melo-

104 861 lei a fost cîștigat de 
tichete cu 6 combinații, 
cai, 
cîte

CISTIGATORII „CUPEI FEDERAȚIEI ROMANE
DE POPICE'1

Cu ocazia desfășurării tur
neului internațional „Cupa 
Carpați" s-a disputat pe arena 
Voința din Capitală și ultima 
etapă a ediției a V-a a „Cupei 
Federației române de popice", 
competiție individuală elimina
torie. Trofeul a revenit Elenei 
Goncear și lui Ilie Băiaș. 
ultima etapă pe primele 
locuri s-au clasat : 1. Ana 
trescu (Gloria București) 
(454 p d), 2. Vasilica 
(Rapid București) 5 
3. Mariana Constantin 
mecanica Brașov) 4 
respectiv, 1. I. Stel'ucz

In 
trei 
Pe- 

7 P 
Pințea 

P (445), 
(Hidro- 

P (442), 
(Voința

Cluj-Napoca) 7 p (941), 2. Gh. 
Dumitrescu (Gloria București) 
5 p (936), 3. I. Băiaș (Construc
torul Galati) 4 p (925). CLA
SAMENT GENERAL — FETE: 
1. Elena Gonc-ar (Voința Bucu
rești) 19 p (2 214 p d), 2. Ma
ria Popescu (Rapid București) 
15 p (2156). 3. Elena LupOae 
(Voința București) 14 p (2168); 
BĂIEȚI : 1.
(4 610 p. d.), 
18 p (3 671) 
Constructorul
Purge (Voința București) 15 p 
(3 643).

Ilie Băiaș 23 p 
2. Iosif Tismănar 
— ambii de la
Galați, 3. Petre

SĂRBĂTORIREA UNOR MAEȘTRI EMERIȚI A! SPORTULUI
Trei dintre gloriile sportului 

popicelor din țara noastră, ma
eștrii emeriți ai sportului ELE
NA TRANDAFIR (Laromet 
București), FLORICA NEGU
ȚOIU (Gloria București) și PE
TRE PURGE (Voința București) 
s-au retras din activitatea lo
turilor reprezentative. Ei au fost 
felicitați și li s-au adus mul
țumiri din partea conducerii 
Consiliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport și din 
partea biroului Federației româ-

n

DIN BASCHET, LA P
FA’R-PLAY-UL ANTRENORUL 

clare. în 
siune se 
oficialilor 
Anton M 
time-out-i 
•ținuse șit 
tenție fui 
viștilor. 5 
tificare, I 
minutul 
reluare rc 

Felicitai 
însă cîștig 
trenoml . 
gcstui el 
fair-play. 
meritate.

Meciul do baschet Dinamo 
Oradea — Universitatea Timi
șoara, desfășurat la Oradea în 
cadrul Diviziei A. Scor 78—78, 
mai sint doar 34 dc secunde de 
joc. Moment in care se decide 
soarta partidei. Antrenorul for
mației gazdă, 
cere time-out. 
odihnă in care 
pei poate da 
toare. Dar. 
anunță că 
cele două time-out-uri la care 
avea dreptul. Antrenorul Hu
poiu protestează, dar oficialii 
sint intransigenți : înregistrările 
făcute ■ pe foaia de arbitraj sint

Ștefan Hupoiu, 
acel moment de 
„dirijorul" echi- 
indicații hotărî- 

stupoare. Oficialii 
Dinamo consumase

MECIUL TUTUROR RATÂF

ne dc popice. Ei părăsesc loturile 
naționale cu un bogat palmares 
internațional : Elena Trandafir 
a susținut 122 de jocuri în e- 
chipa națională și a cucerit 
5 titluri de campioană mondia
lă, Florica Neguțoiu are Ia ac
tiv 71 de meciuri în reprezen
tativa țării și a obținut 3 tit
luri de campioană a lumii, iar 
Petre Purge a evoluat sub cu
lorile țării de 129 de ori, cîș- 

' tigînd 3 titluri mondiale.
T. R.

Așa poate fi supranumită 
partida feminină de baschet 
disputată în sala Giulești, între 
Rapid și Olimpia. Nu doar pen
tru că s-a ratat foarte mult 
din aruncări libere, de sub coș, 
de la distanță. Nu doar pentru 
că nici arbitrii n-au strălucit. 
Sau. pentru că antrenorul O- 
limpici, G. Lăzărescu, a vo
ciferat permanent, a gesticulat, 
s-a angajat în discuții inutile 
cu arbitrii (la pauză fetele sale 
erau conduse cu 18 puncte ? ! ?), 
cu jucătoarele de la Rapid, sau

a si 
iau

SE IMPUNE 0 MODIFICARE ÎN DESFĂȘURAREA 
TURNEELOR FINALE ALE DIVIZIILOR DE LUPTE

Timp dc trei zile, sala de 
atletism de la „23 August” din 
Capitală a fost gazda turneelor 
finale ale Diviziilor de lupte 
greco-romane și libere. Orga
nizate sistem turnee indivi
duale pe categorii (fiecare cu 
fiecare), întrecerile urmau să-i 
solicite intens pe competitori. 
Conform planificării inițiale 
toți participănții trebuiau să 
susțină, în mai puțin de 36 
de ore, cite 5 meciuri, ceea 
ce — trebuie să recunoaștem 
— reprezintă o încărcătură a- 
preciabilă. 
mele 2—3 
întîlnirilor _ _
putate, toți concurenții apărîn- 
du-și cu strășnicie șansele, în 
partidele următoare s-au înre
gistrat numeroase neprezentări 
sau înfrîngeri rapide (tuș sau 

aceste condiții,
■ care au

Dar, dacă în pri- 
tururi majoritatea 

au fost aprig dis-

abandon). în < ‘
intenția specialiștilor 
optat — în mod justificat — 
pentru o astfel de formulă de 
disputare a ultimei etape a Di
viziei, nu și-a mai atins. în 
totalitate, scopul propus. Mo
dul cum s-a disputat concursul 
a creat și unele nemulțumiri 
din partea spectatorilor care, 
obișnuiți să vadă înfruntîn- 
du-se două sau mai multe e- 
chipe, au asistat la un turneu 
individual pe categorii, nepu- 
tind cunoaște situația întrece
rilor dintre principalele pre
tendente la locurile fruntașe. 
Așa stînd lucrurile ne gîndim 
dacă n-ar fi mai potrivit ca 
turneul final al Diviziei să se 
dispute tot după sistemul în
tîlnirilor bilaterale. în fond, 
luptînd fiecare echipă cu fie
care, componenții formațiilor 
ar fj susținut tot un număr de

5 meciuri. In aceste condiții, 
apreciem că întrecerile ar fi 
fost poate mai interesante, iar 
Scopul pe care și l-au propus 
tehnicienii federației ar fi fost 
atins cel puțin în aceeași mă
sură ca în formula 
acest an.

Referindu-ne la 
propriu-zisă trebuie 
căm buna pregătire 
tată de componenții unor e- 
chipe. La greco-romane, dina- 
moviștii bucureșteni (antrenori 
I. Cernea și D. Cuc) s-au de
tașat de partenerii de întreceri 
printr-o formă sportivă remar
cabilă. Luptătorii de la Steaua 
(antrenor Gh. Șuteu) s-au e- 
vidențiat in special la catego
riile mici, dar cei de la cate
goriile mari au manifestat se
rioase lipsuri. De altfel, în e- 
chipa Steaua se constată cîteva 
„goluri" la categoriile 74 kg, 
90 kg. +100 kg și chiar 100 
kg (Z. Szilak n-a realizat pro
gresul care se aștepta de la 

plafonîndu-se Ia un nivel 
bună pregătire 
și componenții 

Aluminiu Slatina (an- 
D. Bărbulcscu), dintre 
remareîndu-se I. Sil- 

M. Vlad, V. Gabor, Gh. 
și, în special, ju-

aplicată în

competiția 
să remar- 

manifes-

el, 
mediocru). O 
au manifestat 
echipei 
trenor 
aceștia 
vestru, 
Marinescu 
niorul D. Obrocea.

Cea de-a patra 
IPROFIL Rădăuți

clasată,
(antrenor 

C. Gherasim), a avut. meritul 
de a ocupa un loc fruntaș în 
clasamentul pe țară, avînd 
juniori în formație 
cîțiva concurenți care 
cat un ' 
neul final : FI. Răduț, L. Eizic, 
I. Savin.

Referindu-ne la luptele li-

Și 
au 

rol important în

trei 
alți 
ju- 

tur-

bere, trebuie să amintim că și 
de data aceasta luptătorii dc 
la Steaua (antrenori Gh. Șuteu 
și V. Popovici) au dominat în
trecerile. formația lor cuprin- 
zînd mai mulți sportivi va
loroși. O surpriză plăcută a 
constituit-o comportarea luptă
torilor brașoveni. Atît cei de 
la Dinamo (antrenor I. Bă- 
trîn), cit și cei dc la Steagul 
roșu (antrenor I. Mureșan) 
s-au prezentat foarte bine pre
gătiți la turneul final, făcînd 
dovada faptului că in cele două 
secții se muncește cu seriozi
tate. De asemenea, o mențiune 
se cuvine luptătorilor de la Ra
pid București (antrenor V. Pă
trașcu), care au reușit perfor
manța de a situa echipa lor pe 
locul patru.

Mihai TRANCA

cu... cei 
primul rir 
petuează 
tatori dir 
direct 
cului,
imediata 
ței marcat 
persiflează 
versarii 
paritjiaerii 
Rapidului, 
jignitoare, 
atmosferă 
bilă ieșiri 
fluențe nc 
jului. juc 
în plus, u 
tatori păt 
nelor, în 
telcr -prin 
și insinu; 
nunt” : în 
nent pre: 
vicepreșed 
nizator și 
principal i 
n-au luat 
suri ! (Rd.

TEODfl
$1

EVOLUEZ
Miercuri 

loc prima 
șului Mila 
Țara noast 
la această 
dora Ungu 
care au H 
după-amia: 
spre Italia.

REZULTATE DIN Dl
BASCHET

Feminin : Medicina București — Po
litehnica București 54—64 (26—35),
Carpați Sf. Gheorghe — Știința Sf. 
Gheorghe 99—40 (47—25), Știința
Cța — ROVA Roșiori 107—34 (64—11), 
Știința Arad — CSU Tg. Mureș 48—85 
(26—42), Metalul Salonta — Con
structorul Arad 82—51 (38—26), Uni
versitatea Craiova — Comerțul Tg. 
Mureș 71—47 (45—26).

Masculin : Constructorul 
Comerțul Tg. Mureș 82—73 
Leteo Bacău — Marina 
79—76 (39—39), Silința Mediaș 
Ploiești 84—82 (50—34), Rapid Oradea 
— Sănătatea Sa-tu Mare 80—72 
(39—28), Voința Timișoara — Universi
tatea Craiova 81—59 (43—31), IPROMET

București — 
79—90 (36—4
— TIM Bucu 
niversitatea i
București 8' j

Marți 7.XII, ora 17 : Ho
chei : România — Iugoslavia 
(transmisie directă)

Miercuri 8.XII. ora 18 : 
„Cupa mondială". la schi 
alpin : proba feminină de 
coborîre de la Val d’Isere ; 
ora 22,50 : Fotbal : Dinamo — 
Steaua, în ,,Cupa României" 
(rezumat înregistrat)

Joi 9.XII, ora 18 : Schi 
alpin : proba feminină de 
slalom uriaș de la Val d’Isere

PE MICUL ECRAN

păreau insurmontabile. O 
țiune reclamă comportarea 
sebită a aprantiului Victor __
trașcu Învingător, la mare luptă, 
cu Oportun.

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
— Metolin (M. Ștelănescu) 41,2, 
Faya, simplu 4,40, ordine 21 ; 
cursa n — Oran (M. Ștefănescu) 
41.7, Japon, simplu 5, event 11, 
ordine 56 ; cursa III — Hereda 
(FI. Pașcă) 40. Romas. Nuța, sim
plu 5, event 21, ordine 43. ordine 
triplă 556 ; cursa IV _  Juvenil
(G. Avram) 39, Plenița, simplu 9, 
event 61, ordine 51 ; cursa V — 
Artizan (Gh. Popescu) 35,3, Sa
cou. Ornic, simplu 4, event 105, 
ordine 46, ordine triplă 771 ; 
cursa VI — “Lavanda (Gh. Tăna- 
se) 37,2. Friu, simplu 7. event 27, 
ordine 12, triplu cîștigător

Arad — 
(45—28), 

Consta-nța 
csu

CURĂ BALNEARĂ, EXCURSII
In luna decembrie puteți petrece un con

cediu reconfortant 
ferice din țară.

Hoteluri ți vile 
pensiuni moderne, 
sonal medical de 
variate mijloace de agrement, iată numai 
citeva din argumentele care pot face 
mai agreabil concediul dv. in această 
rioadă a anului.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM Șl 
TREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
RESTAURANTE BUCUREȘTI vă recomandă 
următoarele stațiuni balneoclimaterice :

PENTRU ODIHNĂ : Sinaia, Predeal, Poiana 
Brașov, Balvanyoș, Borșa, Bușteni, Izvoarele, 
Lacul Roșu, Păltiniș, Stina de Vale, Tușnad.

PENTRU CURA BALNEARĂ : Borsec, Călimă- 
nești, Căciulata, Herculane, Malnaț, Pucioasa, 
Sovata, Slănic Prahova, Slănic Moldova, Sin- 
georz, Tușnad, Eforie Nord și Mangalia.

Tarifele pentru 
rile balneare din 
ne, Călimănețti 
această perioadă 
sezonul de vară.

Posesorii biletelor beneficiază de impor
tante reduceri de tarife la cazare, masă și 
transport pe C.F.R. și I.T.A.

In aceste stațiuni, precum și in alte localități 
sau zone pitorești din țară, O.J.T.-urile ți 
I.T.H.R. București organizează excursii pe dife
rite perioade, după preferințele solicitanților.

PUBLITURISM

in stațiunile balneoclima-

încâlzite, restaurante și 
tratamente eficiente, per- 

speciaiitate, numeroase și

cit 
Pe

IN- 
Șl

caiare și masă în hotelu- 
stațiunile Sovata, Hercula- 
și Tușnad sint reduse in 

cu 30 pină la 50% față de

In ultimo 
Masculin :

— SARO 1 
B ră i la 
I.C.I.M 
0—3,

— I.E.I 
Calcul 

— „U>-C(ui- 
tești — Voinț 
tehnica lași 
Grivița Roșie 
Zalău 3—0, 

.3—2, C. S.
Hunedoara 3- 

Feminin :
3—2, Olimp
diala S. 7 
Napoco — 1 
I.T.B. — Dac 
ca Buc. — C 
Constructorul" 
0—3, Sparte
G.I.G.C.L. Br> 
Flacăra roșie 
cea 3—1, Vc 
lina II lași 2 
Săndulescu, I 
P. Giornoiu, 
N. Costin, V. 
M. Titnoc, V 
Drăgan, M. 
Vlădoianu).

mo
3—0. 
ceava
Groza 
(a —

LOTO
LA*l2 1

O NOW 1
PR

Se acordă 
din fondul

Tragerea s 
gată listă d 
risme Dacia 
excursii în 
Turcia, bile! 
deal sau s 
variate în t

Se efectue 
faze cu un 
mere, iar cîi 
24 de ca*&g<

Rețineți ! I 
15 lei pârtie 
rile.

Tragerea e 
loc astăzi 1 
Clubului Fin 
Doamnei nr. 
ora 17,45. Ii 
fiilmul artiști 
Cristo.
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astfel o 
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, cu in- 
arbitra- 

renorilor. 
■ști spec
ul cabi- 
nd spiri- 
rincipjale 
i „amă- 
t perma- 
ihăilescu, 
lui orga- 
metodist 

club care 
de mă-

IEANU
ECU 
MILANO 
le va avea 
lupei ora- 
limnastică. 
prezentată 

de Teo- 
ațt Greeu, 
S»a ieri 
eptindu-se

IE B
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MARGINALII

LA ETAPA A 16-a

A DIVIZIEI A

NOTE... NOTE... NOTE...
UN CADRU FAVORABIL MĂSURILOR 

PEDAGOGICE INTEGRALE

RELAȚIA TEHNICĂ-DISCIPLINĂ
INDISPENSABILĂ PERFORMANTEI
Nici penultima etapă a tu

rului Diviziei A nu s-a înscris 
în excepție de la regula îm- 
pămintenită de mult în fotba
lul nostru : cu excepția punc
tului smuls, in extremis, 
U.T.A.-ei de către Politehnica 
Iași. toate celelalte echipe- 
gazdă au încheiat victorioase, 
în serie, deși premisele run
dei desfășurată duminică anun
țau dispute echilibrate în des
tule orașe, ca de pildă la Ti
mișoara, Constanța, Oradea, 
Hunedoara și Galați Pînă și 
F.C:M. Galați, deținătoarea ul
timului loc în clasamentul în
trecerii, echipa pe care o oco
leau succesele și în meciurile 
susținute acasă. a reușit să 
obțină cîștig de cauză în fața 
unei formații. Progresul, redu
tabilă. pînă acum, mai ales 
în partidele desfășurate în con
diții de deplasare. Lăudabilul 
efort al fotbaliștilor gălățeni, 
acela de a lupta, în continua
re, pentru supraviețuirea în 
prima divizie a țării, ne apare 
în contrast cu evoluția modestă 
a altor jucători, mai dotați și 
cu mai vechi state de serviciu 
în Divizia A. Ne referim, cu 
precădere, la componenții for
mației Steaua. la Dumitru, 
Iordănescu, Troi, Ion Ion, Ră- 
ducanu, a căror evoluție lip
sită de personalitate, pe par
cursul întregii prime reprize, 
a partidei de la Timișoara, 
a condus la situația neplăcută 
ca cel dinții șut la poartă al 
bucureștenilor să fie expediat 
abia în minutul 55 și atunci 
datorită... fundașului Vigu !

Acum. Steaua, altădată alte 
echipe cu nume de rezonanță 
în fotbalul nostru au, in depla
sare, comportări mediocre, per- 
petuînd o stare de lucruri cu 
ecou in slabul nivel tehnic al 
campionatului Diviziei A. Sem- 
nalîndu-1 o dată in plus, feno
menul ne apare ca îngrijoră
tor. cunoscut fiind faptul că — 
In condițiile unei în
treceri fArA indici co
respunzători de calita
te — nu se poate vorbi de 
echipe puternice de club, ca
pabile să reprezinte cu demni
tate fotbalul românesc în com
petițiile oficiale ale continen
tului nostru.

Pe de altă parte, nu se poa
te să nu facem legătura între 
factura modestă a multor par
tide desfășurate duminică — 
chiar și a acelor care au be
neficiat de terenuri uscate, deci 
pe deplin practicabile — și nu
meroasele acte de indisciplină. 
In loc să-și vadă de joc, pen
tru a pune în aplicare indica
țiile primite de la antrenori, 
nu mai puțin de 20 de jucă-

Bihor), Gabel (F.C.M. Reșița), 
Fazekas (A.S.A. Tg. Mureș), 
Miculescu, Lazăr (Corvinul Hu
nedoara), Teleșpan, Niță (Ra
pid), Păltinișan (Politehnica 
Timișoara),. Agiu, Sameș, Zam
fir (Steaua). Purima (Universi
tatea Craiova) și Olteanu (F.C. 
Argeș).

Așadar, indisciplina in creș
tere ; în perioada în care, ur- 
mînd unor rezultate nesatisfă-

In ultima vreme, conducerea 
lui F.C. Bihor a suspendat tem
porar trei jucători, pentru aba
teri de la conduita necesară 
unui fotbalist de performanță. 
E vorba de Suciu. Florescu și 
Georgescu. Dacă zăbovim puțin 
asupra acestei „triplete”, ne dăm 
seama că ea reprezintă o ve
che linie ofensivă, cîndva în 
avanposturile ,.ll”-lui bihorean. 
Vidul creat a fost umplut re
pede de un băiețandru (Lupău, 
ambițios și conștiincios la antre
namente). de un „veteran" reve
nit cu 0 nebănuită prospețime 
pe plaiurile natale (Kun I) și 
de Ghergheli, stabilizat în pos
tura unei extreme stingă retra
se. Ce ni se pare deosebit în 
această campanie pedagogică, la 
urma urmei nu ieșită din co
mun ? Că ea are finalitate, reu
șind pe deplin, valoarea eșalo
nului de rezervă, demonstrată

concret, permițînd evoluții sa
tisfăcătoare, fără premisa unui 
posibil compromis în numele 
punctelor din clasament.

.Acest fenomen pozitiv ne 
apare a fi fructul unor pregă
tiri generale subordonate indi
cațiilor F.R.F.. cu accent pe 
pregătirea fizică complexă. S-a 
ajuns astfel la potențarea pro
gresivă a jucătorilor (a se Ve
dea suita de rezultate bune din 
ultima vreme), din rîndul că? 
rora Kun II și-a regăsit forma 
care l-a readus în echipa națio
nală. Și pe alt olan, dar în 
aceeași ordine de idei, mai no
tăm și concurența acerbă pe 
care o face o altă rezervă ti
tularizată (Petrovici) cunoscu
tului Popovici. azi convalescent, 
mîine, în mod sigur, cu ambiția 
stimulată de a-și recăpăta tri-

> coul cu nr. 4. (I. C.)

Dudu Georgescu înscrie cel de al doilea gol al echipei sale. (Fază 
din meciul Dinamo—Jiul. Scor : 3—1) Foto : V. BAGEAC

tori, aparținînd unui număr de 
13 echipe (au făcut excepție 
componenții formațiilor Spor
tul studențesc, Sport Club 
Bacău, Dinamo. F.C. Constan
ța și Progresul), au avut cu 
totul alte preocupări, „remar- 
cindu-se“ prin proteste la de
ciziile arbitrilor sau prin inter
venții neregulamentare în dis
puta cu partenerii de între
cere. Lista celor 20 are urmă
toarea componență : Augustin 
(Jiul). Uilecan, Sima (U.T.A.), 
D. lonescu (Politehnica Iași), 
I. Nicu (F.C.M. Galați), AI. 
Naghi, E. Naghi, Kun II (F.C.

cătoare ale echipelor de club 
și reprezentative, s-a sperat 
într-o revizuire. generală, de 
atitudine, într-o reconsiderare a 
noțiunii de fotbalist-performer. 
Se vede că metodele de edu
cație folosite pînă în prezent 
de conducătorii de club și de 
antrenori n-au prea dat re
zultate. Ceea ce impune încer
carea altora, mai eficiente. în
tronarea unei discipline ferme 
la echipele de club se va re
percuta pozitiv și asupra la- 
turei tehnice din procesul de 
instruire-antrenament.

Gh. NICOLAESCU

SURPRIZELE DE LA ARAD...
Fără „coloana sa 

vertebrală*' (Romilă 
— suspendat.; simio- 
riaș — plecat la lași 
din cauza unui necaz 
în familie), politeh
nica părea o pradă u- 
șoară la Arad, acolo 
unde U.T.A. mai trăia 
încă euforia punctu
lui obținut cu patru 
zile înainte la Hune
doara. Așa îneît. a- 
cest 3—3 — de altfel
singurul punct reali
zat în această etapă 
de oaspeți — reprezin
tă, la'prima vedere, o 
surpriză. Dincolo de 
aparențe, însă, rezul
tatul acesta este fi
resc, el răsplătind jo
cul avîntat al echi

pei antrenată de ilie 
Oană și Leonida An- 
tohi, dar, sancțio- 
nînd. în același timp, 
jocul slab al forma
ției textiliste și, mai 
ales, lipsa de ambi
ție a cîtorva jucă
tori arădeni. $i nu 
tocmai întîmplârea fa
ce ca printre cei mai 
modești jucători ă- 
rădeni să se numere 
Domide și Broșov- 
schi, cei nemulțumiți 
de notele mici primi
te în acest campio
nat din partea cro
nicarilor sportivi. Cei 
doi dotați jucători a- 
rădeni sînt însă de
parte de forma care 
i-a consacrat (oare

nu cumva și pregă
tirea este o cau
ză ? !). duminică ei 
reușind să contribuie 
la... succesul adver
sarului si nu al pro
priei echipe, pentru 
că Domide l-a „des- 
chis“ ideal. în penul
timul minut, pe ie
șeanul D.lonescu, ca
re a înscris golul e- 
galării. iar Broșov- 
schi, după ce a iuf- 
tat de două ori în 
poziții bune, a avut 
în ultimele . secunde 
o mare ocazie, pe 
care, însă, a ratat-o. 
Pentru toate aceste 
„realizări categoric, 
nu cronicarii sînt de 
vină !... (M.M.I.)

GESTUL NESPORTIV AL LUI MÂRCULESCU
Exemplară puterea de luptă 

și voința jucătorilor constănțeni 
la meciul cu A.S.A. Tg. Mureș, 
pe un teren foarte greu, con- 
știenți fiind de faptul că aveau 
neapărată nevoie de cele două 
puncte puse în joc. Merită re
marcat spiritul sportiv în care 
formația de pe litoral și-a apă
rat șansele în fața unui adver
sar care se anunța periculos.

In contrast cu aceste frumoa
se aprecieri la adresa lor, în 
repriza a doua am asistat Ia 
un gest care a lăsat un gust 
foarte amar. Iată despre ce 
este vorba. Fundașul Gătej, în 
dorința de a veni în sprijinul 
echipierilor din atac, a făcut o 
cursă pe latura stingă a tere
nului, l-a depășit de Szolloși, 
și-a continuat acțiunea paralei 
cu linia de poartă a mureșeni-

lor, urmînd s-o încheie cu o 
eentrare pe care o aștepta Măr- 
culescu. A întîrziat insă o frac
țiune de secundă și a fost de
posedat de Unchiaș. In loc să 
aprecieze efortul lui Gătej, 
Mărculescu, enervat, s-a repezit 
la tînărul său coleg de echipă 
și l-a lovit cu piciorul in spate. 
Această ieșire brutală l-a sur
prins pe Gătej, acesta nu s-a 
mai repliat în defensivă și 
A.S.A. a profitat de situație, 
declanșînd un contraatac tocmai 
pe partea de unde lipsea Gătej, 
și nu mult a lipsit ca această 
acțiune să se soldeze cu golul 
egalizator. Gestul lui Mărcules
cu. neobservat de arbitrul C. Ni- 
culescu, atent la acțiunea rapi
dă a oaspeților, nu poate trece 
însă neobservat de conducerea 
clubului constănțean. (Gh. Ne.)

S-A ÎNCHEIAT TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

a turului :
$. Silvani ei

3—2, Dine
ul Sâvinești 
- C.S.M. Su- 

Dr. Petru 
arul Constan- 

3—0, C.F.R. 
-2, C.S.U-. Pi- 
a 2—3, Poli- 
j| Buc. 3—0,. 
Stea ua Roș i e 
Foresta Arad 

3 — Metalul

u — C.P.B. 
a — Mon- 

„U“ Cluj- 
;u Sibiu 3—0, 
I—0, Elect ran i- 
jQstanța 0—3, 
Medicina Buc. 
) limp ia 2—3,
ința Buc. 1—3, 
C. S. Rm. Vîl- 
va — Penic i- 
spondenți : V. 
:u, P. Lorincz, 
teu, T. To pan, 
u, C. Toader,

I. Pocol, C. 
G. Tamaș, M.

I
I
I
I
I
I
I
I
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ACTUALITĂȚI
• ARBITRI ROMANI IN 

CUPELE EUROPENE. Aseară 
a plecat la Budapesta brigada 
de arbitri compusă din N. 
Rainea — I. Chilibar si R. 
Stincan, care va conduce, inli
ne, partida-retur dip cadrul 
Cupei U.E.F.A., dintre Videoton 
și F.C. Magdeburg. (In tur, 
5—0 pentru F.C. Magdeburg).

• ECHIPA ETAPEI. Alcă
tuită pe baza notelor acordate 
jucătorilor. echipa etapei a 
16-a a Diviziei A se prezintă 
astfel : Ioniță — Cheran, Anto
nescu, Ștefănescu. Giurgiu — 
Angelescu, Dembrovschi, La- 
ța — Lupău, Oblemenco, Țolca.
• BILETELE pentru jocul de 

fotbal Dinamo — Steaua, de 
miercuri 8 decembrie, orele 13, 
de pe stadionul Dinamo, au 
fost puse în vînzare la casele 
obișnuite.

ONOSPORT INFORMEAZĂ
HIE 1M6, 
: SPECIALA 
RES

Suplimentare 

ită cu o bo- 
ri în autotu-
Skoda S 100, 

ihoslovaoia și 
lihnă la Pre- 
remii fixe și

xtrageri în 3 
le 31 de nu- 
se acordă pe

ÎL 
variantele de 
toate extrage-

lală Loto are 
cești, în sala 
ănci, din str. 
începere de la 
ouare rulează 
ele de Monte

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 1 DECEM

BRIE 1976
EXTRAGEREA I : Categoria 

2 : 2,40 variante a 21.860 lei ; 
cat. 3 : 6,90 a 7.603 lei ; cat. 4: 
33,40 a 1.571 lei ; cat. 5 : 78,90 
a 665 lei ; cat. 6 : 2.905,75 a 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 
52.463 lei.

EXTRAGEREA a Il-a : Ca
tegoria A : 1 variantă 25®/o — 
autoturism „Dacia 1300“ ; cat. 
B : 14,45 a 3.146 lei ; cat. C : 
52,35 a 868 lei ; cat. D : 2.235.85 
a 60 lei ; cat. E : 92,75 a 200 
lei ; cat. F : 2.108,70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
107.196 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ 
jucat 25% de la categoria A a 
fost obținut de Terezia Gatlan 
din București.

SERIA I
C. S. Botoșani — Foresta Mol- 

dovița 7—0 (4—0), Metalul Rădăuți
— Foresta Fălticeni 2—0 (1—0),
Cetatea Tg. Neamț — A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 2—1 (1-1), 
Laminorul Roman — Metalul Bo
toșani 1—0 (0—0), Bradul Roznov
— Danubiana Roman 2—0 (1—0), 
Cimentul Bicaz — Cristalul Doro- 
hoi 2—1 (2—1), I.T.A. Piatra Neamț
— Avîntul Frasin 2—1 (0—0), Pro
gresul Fălticeni — Dorna Vatra 
Dornei 3—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament 
după etapa a 15-a, ultima a tu
rului campionatului : 1. C. S. BO
TOȘANI 24 p (43—10), 2. Lami
norul Roman 21 p (22—13), 3. Me
talul Botoșani 19 p (19—12)... pe 
ultimele : 14. A.S.A. Cîmpulung 
12 p (26—27), 15. Bradul Roznov 
12 p (11—20). 16. Foresta Moldo- 
vița 6 D (11—41).

SERIA A II-A
Petrolul Moinești — Chimia Mă- 

rășești 1—1 (0—0), Oituz Tg. Ocna
— TEPRO lași 2—1 (1—1), Hușana
Huși — Partizanul Bacău 3—0 
(1—0), Petrolistul Dărmănești — 
Constructorul Lași 1—2 (1—1), Vii
torul Vaslui — Rulmentul Bîrlad 
2—1 (1—1). Energia Gh. Gheor-
ghiu-Dej — Textila Buhuși 3—0 
(1—0), Nicolina lași — Construc
torul Vaslui 0—1 (0—1), Letea Ba
cău — Minerul Comănești 4—1 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
MARAȘEȘTI 23 p (30—11), 2. Vii
torul vaslui 23 p (28—12), 3. Con
structorul Iași 21 p (32—11)... pe 
ultimele : 15. Hușana Huși 6 p 
(12—40), 16. Textila Buhuși 4 p 
(9—29).

SERIA A III-A
I.R.A.  Cîmpina — Carpați Sinaia

1—0 (0—0), Dinamo Focșani —
Ancora Galați 5—1 (1—0). Metalo- 
sport Galați — Chimia Brazi 1—4 
(0—2), Petrolul Teleajen Ploiești

— Avîntul Mîneciu 2—0 (1—0), Ca-
raimanul Bușteni — Luceafărul 
Focșani 9—0 (5—0), Foresta Gu- 
gești — Chimia Buzău 0—1 (0—0), 
Victoria Florești — Poiana Cîm
pina 1—1 (1—1). Petrolistul Bol
dești — Recolta Săhăteni 1—1 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. I.R.A. 
CÎMPINA 22 p (27—12), 2. Chi
mia Buzău 21 p (38—11). 3. Car- 
păți Sinaia 20 p (34—15), 4. Pe
trolul Teleajen ploiești 20 p 
(22—13)... pe ultimele : 15. Recol
ta Săhăteni 8 p (10—32), 16. Me- 
talosport Galați 6 p (7—45).

SERIA A IV-A
S. C. Tulcea — cimentul Med

gidia 4—0 (3—0), Unirea Tricolor 
Brăila — Dunărea Tulcea 1—0 
(1—0), Dacia-Unirea Brăila — Vic
toria Țăndărei 3—2 (2—1), Gloria 
Poarta Albă — Progresul Brăila 
1—4 (0—2), I.M.U. Medgidia —
Autobuzul Făurei 2—0 (0—0), Du
nărea Cernavodă — Ș. N. Con
stanța 1—0 (0—0), Electrica Con
stanța — Marina Mangalia 4—0 
(3—0), Unirea Eforie — Minerul 
Măcin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri •: 1. PRO
GRESUL BRĂILA 21 p (26—14) —
9 victorii, 2. Unirea Tricolor Brăi
la 21 p (23—11) — 8 victorii, 3. 
Cimentul Medgidia 20 p (31—15), 
4. S. C. Tulcea 20 p (28—12)... pe 
ultimele : 14. Autobuzul Făurei 10 
p (20—28), 15. Victoria Țăndărei
10 p (17—28). 16. Gloria Poarta
Albă 7 d (14—36).

SERIA A V-A
: Autobuzul București — I.C.S.I.M. 

București 3—0 (1—0), T.M. Bucu
rești — Abatorul București 3—0 
(1—0), Viitorul Chirnogi — Elec
tronica București 1—0 (1—0), Fla
căra roșie București — Olimpia 
Giurgiu 5—0 (4—0). Azotul Slo
bozia — Șoimii TAROM Bucu
rești 1—0 (1—0). Sirena București
— Avîntul Urziceni 4—0 (1—0),
Automecanica București — Auto
matica București 1—0 (0—0),I.O.R. 
București — Unirea Tricolor Bucu
rești 0—3 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 22 p (38—6),
2. Unirea Tricolor București 22 p 
(35—19), 3. Automecanica Bucu
rești 22 p (23—10)... pe ultimele :
15. I.O.R. București 9 p (13—24),
16. Olimpia Giurgiu 2 p (10—49).

SERIA A VI-A
Petrolul Tîrgoviște — Muscelul 

Cîmpulung l—0 (0—0), Cetatea Tr. 
Măgurele — Viitorul Scornicești 
4—0 (3—0). Constructorul Pitești
— Recolta stoicănești 3—1 (2—1), 
Răsăritul Caracal — Progresul 
Pucioasa 1—1 (1—1), Metalul Mija
— Cimentul Fieni 2—0 (2—0), RO-
VA Roșiori de Vede — Dacia Pi
tești 3—3 (1—1), Petrolul Videle
— Chimia Găești 1—1 (1—0), Pro
gresul Corabia — Oțelul Tîrgoviș
te 3—3 (1—l).3*

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 23 p (33—11), 
2. Metalul Mija 22 p (31—13), 3. 
Petrolul Tîrgoviște 22 p (24—12)... 
pe ultimele : 15. Progresul pu
cioasa 9 p (17—31) 16. oțelul Tîr
goviște 6 p <17—37) r

SERIA A VII-A
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Dierna Orșova 3—0 (2—0). I.O.B. 
Balș — Pandurii Tg. Jiu 1—1 
(0—0), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Dunărea Calafat 5—0 (1—0). Uni
rea Drăgășani — Unirea Drobeta 
Tr. Severin 3—0 (1—0), Laminorul 
Slatina — C.F.R. Craiova 0—0, 
Constructorul Craiova — Progre
sul Băilești 1—0 (1—0), Minerul
Rovinari — Metalurgistul Sadu 
0—0, Minerul Motru — Lotrul 
Brezoi 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 23 p 
(29—6), 2. Pandurii Tg. Jiu 22 p 
(29—11), 3. Minerul Motru 19 p 
(24—11)... pe ultimele : 13. Mine
rul Rovinari 11 p (15—21), 14. 
Unirea Drăgășani 11 p (16—23),
15. Laminorul Slatina lip (17—35),
16. Dunărea Calafat 10 p (18—28).

SERIA A VIII-A
Minerul Anina — Strungul Arad 

5—0 (2—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Metalul Bocșa 2—1 (2—0). Nera
Bozovici — Gloria Reșița 3—2 
(2—2), Unirea sînnicolau Mare — 
Gloria Arad 0—0, Constructorul 
Arad — Electromotor Timișoara 
1—1 (1—1). Ceramica Jimbolia — 
Laminorul Nădrag. 1—2 (0—1),
Banatul Timișoara — Vulturii Tex
tila Lugoj 2—2 (1—1), Minerul
Moldova Nouă — Unirea Tomna
tic 2—0 (l—0)

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANTNA 21 p (25—9), 2. Mi
nerul Moldova -Nouă 20 p (33—15),
3. Metalul Oțeiu Roșu 17 p 
(23—23)... pe ultimele : 15. Cera
mica Jimbolia 13 p (18—28), 16. 
Banatul Timișoara 9 p (17—30).

SERIA A IX-A
Victoria Cărei — victoria Zalău 

7—0 (1—0), Minerul Suncuiuș — 
Oțelul Bihor 3—0 (2—0). Recolta
Salonta — CUPROM Baia Mare 
3—2 (0—1), Minerul Bihor — Glo
ria Șimleu Silvaniei 3—1 (0—0),
Bihoreana Marghita — Oașul Ne
grești 2—1 (0—0). Minerul Băița
— Voința Oradea 2—0 (1—0), So
meșul Satu Mare — Voința Cărei 
5—0 (2—0). înfrățirea oradea —
Minerul Baia Sprie 5—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 23 p (30—5), 2. în
frățirea Oradea 22 p (37—15), 3. 
Minerul Băița 18 p (31—22)... pe 
ultimele : 15. Oașul Negrești 10 p 
(18—32), 16. Victoria Zalău 10 p 
(19—41).

Rezultatele ne-au fost transmise 
tari din localitățile respective.

SERIA A X-A
; Minerul Rodna — - Dermata..CLuj- 
Napoca 4—4 (3—1), Cimentul Tur
da — Unirea Dej 1—4 (0—3),Teh- 
nofrig Cluj-Napoca — Soda Oc
na Mureș 1—2 (1—1). C.I.L. Gherla
— Mureșul Luduș 1—0 (1—0), Fo
resta Bistrița — Metalul Sighi
șoara 2—0 (0—0). Minerul Băiuț
— Bradul Vișeu 2—1 (1—1),. Mi
nerul Baia Borșa — Avîntul Re
ghin 1—3 (0—1), Metalul Aiud—
Lăpușul Tg: Lăpuș 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 20 p (37—16), 2.
Avîntul Reghin 19 p (18—14), 3. 
Minerul Băiuț 19 p (20—17)... pe 
ultimele : v 15. Lăpușul Tg. Lăpuș 
9 p (16—22). 16. Dermata Cluj-
Napoca 6 p (14—32).

SERIA A XI-A
Torpedo Zărnești — I.C.I.M. 

Brașov 3—1 (3—0), Minerul Bă
lan — C.S.U. Brașov 1—0 (0—0), 
Progresul odorheiu secuiesc — 
Unirea sf. Gheorghe 2—1 (0—0), 
Precizia săcele — Chimia Or. Vic
toria 2—0 (1—0). Metrom Bra
șov — Minerul Baraolt 1—0 
(0—0), Forestierul Tg. Secuiesc

— Viitorul Gheorghieni 2—0 (1—0). 
Carpați Brașov — Utilajul Făgă
raș 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M.
BRASOV 20 P (31—9), 2. Pro
gresul Odorhei 17 p (19—11), 3. 
Torpedo Zărnești 16 p (20—12),
4. C.S.U. Brașov 16 p (19—14), 5. 
Viitorul Gheorghieni 16 p 
(16—12)... pe ultimele : 14. Unirea 
Sf. Gheorghe 10 p (11—14). 15.
Forestierul Tg. Secuiesc 10 p 
(11—27).

SERIA A XII-A
Inter Sibiu — Știința Petroșani 

0—1 (0—0), Gaz metan Mediaș — 
Textila Cisnădie 5—0 (3—0). Con
structorul Alba Iulia — C.F.R. 
Simeria 2—1 (2—1), I.M.I.X. Ag
nita — Automecanica Mediaș
2— 1 (1—1). Textila sebeș — U-
nirea Alba Iulia 0—0, Metalul 
Copsa Mică — Minerul Ghelar
3— 0 (1—0). C.I.L. Blaj — Lami
norul Teliuc 1—1 (1—1), F.I.L. 
Orăștie — U.P A. sibiu 0-2 
(0—1).

Pe primele Jocuri : 1. ȘTIINȚA 
PETROȘANI 22 p (35—15), 2. Gaz 
metan Medias 22 p (23—6), 3. 
Metalul Copșa Mică 19 p (19—8)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 9 p 
(12—26), 16. Textila Sebeș 5 p
(9—39).

de către corespondenții noștri volun-



I$i vor disputa trofeul: rarul Constanta, litoral Hangaiia,
Doi Club Galați $i Doi Club Brăila

încheierea 
competițional 
pași repezi. Peste cîteva zile 
se va trage cortina peste ul- . 
tima întrecere de anvergură a 
boxerilor noștri. între 16 și 18 
decembrie va avea loc la Bucu
rești turneul final al „Cupei 
F.R. Box“ pe echipe. Desfășu-, 
rată în mai multe etape, cu 
participarea celor mai valoroa
se formații din țară ?— cu ex
cepția , cluburilor Dinamo și 
Steaua — competiția și-a atins 
scopul, iar obținerea dreptului 
de a lua parțe la ultima fază 
a dat naștere unor dispute dîr- 
ze, echilibrate, în care 
tivii au aruncat în focul 
cerilor toate cunoștințele 
terea lor de luptă.

La turneul final vor fi pre
zente cele mai redutabile for
mații, care de-a lungul între
gii competiții au manifestat o 
oonstanță remarcabilă, prezen
ța lor la ultima fază a între
cerii confirmînd aprecierile bu
ne de care se bucură fiecare 
dintre cele patru combatante. 
Dintre toate, cea care a sur
prins prin prezența ei în acest 
grup de elită se numără Lito
ral Mangalia. Sportivii de pe 
malul Mării au făcut însemnate 
progrese în ultimii 2—3 ani, 
iar munca neobosită și abne
gația antrenorului Victor Banu 
a făcut ca boxerii pregătiți de

anului pugilistic, 
se apropie cu

spor- 
între- 
și pu-

el să se afle de multe ori prin
tre protagoniștii celor mai în
semnate competiții pugilistice 
ale țării și chiar intemaționa- ’ 
le. La ultimul campionat eu
ropean pentru tineret de la Iz
mir (Turcia), Nicolae Șeitan 
(de la Litoral) a cucerit meda
lia de aur într-o întrecere pu- 
gilistică de mare prestigiu, con- 
firmind prin aceasta bunul re
nume al școlii de box româ
nești.

La București va mai fî pre
zentă echipa Farul, cîștigătoă-' 
re a ultimelor trei ediții. Ele
vii antrenorului Adrian Teodo- 
rescu vin cu intenția vădită'— 
mărturisită cu puțin timp în 
urmă — de a intra din nou 
în posesia Cupei. Sportivii de 
la B.C. Galați — pregătiți de 

-antrenorul Traian Ogrinjean — 
iși pun și ei speranțe într-o 
evoluție care să le asigure suc
cesul. Pugiliștii de la 
Brăila — antrenori Ion 
Adolf Zeibel și Victor 
ghe — sînt dornici să 
o frumoasă impresie.

Dar, iată programul 
nalelor ce vor avea loc joi 16 
decembrie, de la ora 16, în 
sala Dinamo din Capitală : Li
toral Mangalia—Farul Constan
ța și B.C. Galați—B.C. Brăila.

B.C. 
Zlătaru, 
Gheor- 

producâ

semifi-

I. PAUL

FRANȚA - SPANIA 28-21
• Echipa României conduce în clasament

tn prima grupă a Campiona
tului european de rugby s-a 
disputat duminică, în localitatea 
franceză Hendaye, cea de-a șa
sea partidă a actualei ediții, 
care a opus echipele Franței și 
Spaniei. Jocul a fost interesant, 
spectaculos, mareîndu-se nu

TURNEUL INTERZONAL
FEMININ DE ȘAH
MOSCOVA, u (Agerpres). — tn 

runda a șasea a turneului inter
zonal feminin de șah de la 
Tbilisi. Gertrude Baumstark 
(România) a remizat cu Kellner 
(Australia), rezultat consemnat și 
în partidele Ivanka — Fatalibe- 
kova și Clburdanidze — Savereid. 
Celelalte partide s-au întrerupt. 
Partida dintre Gertrude ~ 
stark și 
(U.R.S.S.), 
anterioară,

Deoarece
Smila Wuiasewic s-a retras din 
turneu, fiind suferindă, rezulta
tele acesteia au fost anulate.

In clasament conduce Maria 
Ivanka (Ungaria), cu 4 puncte 
(din 6 partide), urmată de Ger
trude Baumstark (România), 
Maia Ciburdanidze și Marta Li- 
tinskaia (ambele U.R.S.S.) — cîte 
3 puncte (din 5 partide) etc.

mai puțin de 10 încercări :
Franța (Pecune și Dubertrand 
cîte 3) și 4 Spania (Cristin, 
Bueno, Oblato și Usejo cîte 1) 
Au mai punctat : Mas (2 trans
formări) pentru gazde și Apraix 
(1. p. și transformare) pentru 
oaspeți, meciul încheindu-se cu 
un rezultat neașteptat de strîns 
(avînd în vedere diferența de 
valoare dintre cele două forma
ții) : 28—21 (18—8). A arbitrat 
Th. Witting (România).

în urma acestei partide (ulti
ma programată în acest an), 
clasamentul se prezintă astfel :

— „ ------------- Baum-
Maiia Litinskăia

Întreruptă în runda 
s-a Încheiat remiză, 

șahista canadiană

1. ROMÂNIA
2. Franța
3. Polonia
4. Italia
5. Spania
6. Maroc

6—12

$
a-12

3
2
2
1
2

0
1
1
o
2

142— 20 9
40— 36 4
21— 45 4
17— 4 3
25— 45 2
7—102 2

IN IEIIN AHONAIE OE TENIS 
DE MASĂ ALE fDANIEI

PARIS, 6 (Agerpres). — Des
fășurate în sala „Pierre de Cou-. 
bertin“, campionatele interna
ționale de tenis de masă ale 
Franței s-au încheiat, în proba 
masculină, cu victoria francezu
lui Jacques Secretin care l-a 
întrecut în finală cu 3—2 (—17, 
—15, 19, 17, 17) pe campionul 
mondial Istvân Jonyer (Unga
ria). In finala probei feminine, 
Judith Magos (Ungaria) a dis
pus de Anne-Christine Hellmann 
(Suedia) cu 3—0 (16, 18, 13). 
Aceasta din urmă o eliminase, 
în semifinale, pe campioana 
româncă Maria Alexandru cu 
3—1, calificată prin victorii la 
Miiller (B.F.G.) cu 3—2 și Thi- 
eret (Franța) cu 3—1.

Cîștigătorii celorlalte finale» 
dublu bărbați : Jonyer — Klam- 
par (Ungaria) ; dublu feme»-: 
Beatrix Kishăzi (Ungaria) — 
Wiebke Hendriksen (R.F.G. { 
dublu mixt : Gabriela Perku- 
sin — Karakasevici (Iugoslavia).

W W A.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
TCNIS

FOTBAL

SCHI

INFRINGERILE DIN TURNEUL DE LA TBILISI SI IMPLICAȚIILE LOR
au putut da un aport substan
țial echipei, iar Drăgăniță con
tinuă să fie superficial în joc, 
ratind mult. Despre pivoți se 
pot spune lucruri ceva mai bu
nk. Cit a jucat, Stockl, și-a 
făcut datoria, iar Deacu, deși 
nu este un specialist în 
post, a luptat mult și a 
șit unele lucruri bune.

, Concluzia generală : o 
pa cu multe elemente lipsite de 
perspectivă, cu o talie mică, cu 
o pregătire tehnică de bază pre
cară. în aceste condiții rezulta
tele nici nu puteau fi altele, iar 
antrenorii au procedat bine uti- 
lizînd întregul lot, pentru a pu
tea face o verificare temeinică. 

Handbalul nostru masculin 
nu trebuie să piardă cadența 
față de evoluția mondială a a- 
cșstui sport și semnalul de a- 
lârmă pe care-1 constituie sla
bele rezultate de la Tbilisi este 

.necesar să fie urmat de măsuri 
eficiente.

(Urmare din pag. 1)

primă constatare : în ciuda 
creșterii gabaritului, ritmul de 
pasare a mingii nu a scăzut 
ci, dimpotrivă, a crescut neaș
teptat de mult. Și combinațiile 
pe semicerc au devenit mai ra
pide, deoarece au apărut pivoți 
cu talie înaltă care pot mane
vra balonul de sus, iute, fără 
treceri, voleibalîndu-1 parcă.

Punem punct aci listei. nou
tăților, socotind că despre felul 
în care s-a jucat la Tbilisi mai 
sînt încă multe de spus. Dar la 
fel de necesare sînt și referi
rile la evoluția echipei române. 
Rezultatele sînt cunoscute. E- 
chipa noastră a susținut cinci 
meciuri, din care a pierdut trei 
(17—20 cu R.D.G., 18—24 cu
U.R;S.S„ 18—28 cu Polonia), a 
făcut un meci egal cu echipa 
de tineret a U.R.S.S. (22—22) 
șr a cîștigat unul (23—15) cu 
echipa R.S.S. Gruzine. Deci, 3 
puncte din 10 posibile și locul 
4 în clasamentul general, bi
lanț nesatisfăcâtor pțntru pres
tigiul handbalului nostru.

Dar nu bilanțul in sine con-

stituie cauzele unei generale și 
justificate îngrijorări, ci felul 
în care se conturează perspecti
va handbalului nostru masculin. 
Fără aportul unor jucători de 
certă valoare, selecționata noas
tră s-a arătat debusolată. în 
ciuda faptului că Radu Voina 
(activ, bun „dirijor” și finali- 
zînd oportun) a condus bine e- 
chipa, realizările au apărut 
greu, cu îniîrziere. Cei doi in
teri folosiți mai mult — Fol- 
ker și Grabovschi — au intrat 
în formă mai greu, către sfîr- 
șitul turneului, ultimul fiind și 
împiedicat de o accidentare mai 
veche, recidivată la Tbilisi. Cei
lalți interi, Mironiuc, Tase și, 
mai ales, Vasilache, se prezintă 
mult sub nivelul cerințelor ac
tuale internaționale. La fel și 
Odaie, care doar în ultimul 
meci a „apărut” oarecum în 
joc. Dintre extreme. Boroș și 
Hornea — ineficienți și. lipsiți 
de forță de pătrundere — nu

acest 
reu-

echi-

IN MECIUL CU R. D. GERMANA

0 9
2 11

BASCHET 
SCHI

$
12 NATATC

VOLEI

Turneul final al „Marelui Premiu F.I.L.T.", la Houston 
(Texas)
Meciwile-retur în optimile de finală ale Cupei 
U.E.F.A.
Cupa Europei, slalom uriaș (tn), la 
(Franța)
„Criteriul primei zăpezi", slalom și 
(m, f), la Val d'lsere (Franța) 
Prima etapă în turneul final al C.C.E. 
Probe alpine la Courmayeur (Franța), ...___
tria), Leysin (Elveția) și Dorfzjastein (Austria), 
nordice ia Engefberg (Elveția) și Lillehammer 
dla).
Concurs internațional, la Berlin 
C.C.E. (f) : Eczacibasi — Dinamo București, 
tanbul

Contam Innes

slalom

(m) 
Villach

uriaș

(iAus- 
Probe 
('Sue-

la |s-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PRELIMINARIILE C.M
După 

că. în 
C.M. — 
în zona 
Portugalia 1—2 și Malta — Aus
tria 0—1) — clasamentele ce
lor două grupe se prezintă ast
fel :

meciurile de dumini- 
cadrul preliminariilor 

ultimele din acest an 
europeană (Cipru —

GRUPA 1

CAMPIONATE

1.
2.
3.
4.

Danemarca 
Polonia 
Portugalia 
Cipru

GRUPA A

3 2
2 2
3 2
4 0

0
0
0
0

1
0
1
4

4
4
4

10- 2
7- 0
3- 3
2-17-0

3-a

CAMPIONATELE DE ȘAH
'Urmare din pag

MIHAI BORȘ SI SORIN CEPOI 
ÎNVINGĂTORI LA INELE Șl PARALELE

1.
2.
3.
4.

Turcia
Austria
R. D. Germană
Malta

2
1
1
2

1 1
1 0
0 1
0 o

o 
o 
o
2

5-1 
l-o
1-1
0-5

3
2
1
0

MIINE IN CUPA U.E.F.A,

semnării campionului) numai 
în cazul unei victorii in fața 
marelui maestru. Ceea ce. de
sigur, este foarte, foarte greu, 
însă — oricum — nu imposibil.

★
La Piatra Neamț, in finala 

feminină, runda a 16-a a re
adus egalitatea în fruntea cla
samentului; Makai a remizat cu 
Bogdan, în timp ce Polihro- 
niade a învins-o pe Răducanu, 
cele două protagoniste acumu- 
lînd cite 10’A puncte. Celelalte 
rezultate : Nechifor — Gogâlea 
1—0, Ilie — Jicman 0—1. Nuțu
— Cabariu. Tcodorcscu —. Rci- 
cher, Chiș .— Kantor si Mu
reșan — Perevoznic remize.

Aseară s-a desfășurat ultima 
rundă care a programat par
tida derby, decisivă pentru de
semnarea campioanei, Polihro- 
niade — Makai. Cele două ju
cătoare au abordat cu pru
dență întîlnirea. care s-a în
cheiat remiză. Astfel ELISA- 
BETA POI .IHRONIADE și 
SUZANA MAKAI împart pri
mul loc. cu cite 11 puncte fie
care (din 15 posibile), titlul 
urmind să se decidă intr-un 
meci de baraj. Celelalte rezul
tate: Cabariu— Răducanu 0—1. 
Gogâlea — Chiș 0—1, Jicman — 
Nuțu 1—0, Bogdan — Teodo- 
reScu, .Kantor — Mureșan, Pe
revoznic — Ilie remize. Reicher
— Nechifor 1—0.

In clasament urmează : Bog- 
dar 10, Chiș și Jicman 9*/z 
(ambele au îndeplinit norma 
titlului de maestre), Mureșan 
și Teodorescu 8, Kantor și Ne- 
Jhifor l'!i, Gogâlea și Nuțu 7, 
Răducanu 6%, Reicher 5*/s, Ilie 
și Perevoznic 3, Cabariu 2 p.

După cum s-a mai anunțat, 
la Cottbus, echipele masculine 
de gimnastică al R-D. Germane 
și României au evoluat în ca
drul ținui concurs bilateral, în
cheiat cu dubla victorie a gaz
delor. Pe echipe, selecționata 
R.D. Germane a obținut 279,55 
față de 276,60 cit a realizat 
selecționata țării noastre. Gim- 
naștii din R.D. Germană s-au 
impus și la individual, 
pînd primele trei locuri prin 

Baerthel 
Urmă- 
revenit 

Mihai 
Cepoi 

(55,35).

ocu-

Bruckner (56,85),
(56,20) și Jensch (55,95), 
toarele trei locuri au 
reprezentanților noștri 
Borș (55,60), Sorin
(55,50), Nicolae Oprescu __
în finalele pe aparate, un fru
mos succes a repurtat la inele

Mihai Borș, clasat pe primul 
loc cu 18,85, înaintea lui Bruck
ner (18,70) și Nicolac Oprescu 
(18,40). De asemenea, la para
lele, Sorin Cepoi s-a clasat pe 
primul loc, la egalitate cu câș
tigătorul concursului, Bruckner, 
ambii cu 19 p. La alte aparate, 
gimnaștii români s-au clasat 
pe locul doi : Borș la cal cu 
minere, Checicheș, la sărituri, 
Nicolae Oprescu la bară. Men
ționăm, de asemenea, că Radu 
Branea s-a clasat pe locul trei 
la paralele și bară.

• - Intr-un meci. internațional 
amical, echipa feminină a C.S. 
Arad a învins cu 217,25—207 p 
pe SZEOL Szeged (R.P. Un
gară).

din opti-meciurilor
finală ale Cupei 
programează mîine, 
următoarele partide

PE SCURT • PE
ATLETISM • Pentru a doua 

oara consecutiv, canadianul Jâ- 
rome Drayton a cîștigat marato
nul de La Fukuoka (Japonia), a- 
coperind 42,125 km în 2 h 12:35. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Thompson (Anglia) 2 h 12:52, Cler- 
pinski (R.D.G.) 2 h 14:56, Shigeru 
(Japonia) 2 h 14:59. • Maratonul 
de la Baltimore a fost cîștigat de 
Bill Rodgers în 2 h 14:22, înain
tea Iul Tom Fleming — 2 h 16:24 
și Ron Hill — 2 h 20:23.

BASCHET * Reprezentativa mas
culină a iugoslaviei a evoluat la 
Fort Collins (Colorado) în com
pania selecționatei universitare 
locale, pe care a învins-o cu 
84—83, după prelungiri.

CAL Arie ® în concursul de la 
Bruxelles, o nouă probă de obs
tacole a revenit călărețului fran
cez Christoph Cuyer pe ,,Col- 
back“. urmat de Piero d’Inzeo, 
H. Smith și A. Schockemdhle.

CICLISM e Cursa de 6 zile des
fășurată la Zdrich s-a încheiat cu 
victoria cuplului vest-german

Returul 
mile de 
U.E.F.A. 
miercuri, 
(între paranteze rezultatele din 
tur) : Schalke 04 
Molenbeek (0—1) ; 
Rotterdam “ _
Iona (1—0) ; Videoton Szekes- 
fehervăr — F. C. Magdeburg 
(0—5) ; F. C. KBln — Queens 
Park Rangers (0—3) ; Steaua 
Roșie Belgrad — A.E.K. Atena 
(0—2) ; C.F. Barcelona — Osters 
Văxjo (3—0) ; A.C. Milan — 
Atletico Bilbao (1—4) ; Șabtior 
Donețk — Juventus Torino 
(0—3). Sferturile de finală în 
această competiție. ca și 
C.C.E. și în Cupa cupelor, se 
vor desfășura la primăvară.

- R.W.D.
Feyenoord

— Espanol Barce-

in

CEHOSLOVACIA (clapa 15): 
Sparta — Ostrava 1—1 ; Loko
motiv Kosice — Slavia 1—2 ; 
Spartak Trnava — V.S.S. Ko
sice 2—0 ; Jilina — Inter Bra
tislava 1—1 ; Slovan — Teplice 
0—1 ; Mistek — Dukla 3—4. 
Clasament (la încheierea turu
lui) : 1. Dukla 25 p : 2. Slavia 
20 p ; 3. Inter 17 p.

IUGOSLAVIA (etapa 17) î 
Partizan — Sarajevo 3—0 ; 
O.F.K. Belgrad — Rijeka 1—1; 
Buducnost — Vojvodina 4—1 ; 
Sarajevo — Steaua Roșie 0—0 ; 
Celik Zenica — Dynamo Zagreb 
lț—1. Clasament (la încheierea 
titrului) : 1. Steaua Roșie Bel
grad 26 p : 2. Sloboda 22 p; 3. 
Dynamo 21 p.
.POLONIA (etapa 15) : L.K.S. 

Ițodz —- Stal Mielec 0—0 ; 
Cț.K.S. — Legia Varșovia 1—1; 
Lech Poznan — Gornik Zabrze 
4ț—0 ; Wisla. Cracovia — Slask 
Wroclaw 5—0. Clasament (la 
încheierea turului) : 1. L.K.S.
2? n ; 2. Slask 20 p ; 3. Stal 
1? p.

i SPANIA (etapa 13) : Espa- 
npl — Salamanca 4—0 ; Real 
Sbciedad — Atletico Bilbao 
5—0 ; Celta Vigo — C.F. Bar
celona 0—0 : Atletico Madrid — 
Burgos 0—3 ; Betis — Real 
Madrid 2—0 Clasament : 1.
C.F. Barcelona 17 d s 2. Va
lencia 17 p ; 3. Espanol Bar
celona 17 p.

• La Conakry, în prima 
manșă a finalei Cupei campio
nilor Africii, echipa Haffia 
(Guineea) a dispus cu 3—0 de 
formația algeriană Mouloudia. 
Returul, la 18 decembrie, la 
Alger,

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Peffgen — Fritz, înaintea perechi
lor Pijnen _  Haritz și Sercu —
Bugdahl.

LUPTE • La Rzeszow (Polo
nia) s-a disputat întîlnirea ami
cală dintre echipa locală Stal și 
formația C. S. Satu Mare. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
scorul de 8—4. Victoriile echipei 
române au fost obținute de O. 
Feher (La categoria 48 kg), St. Ta- 
cob (52 kg). S. Stoian (62 kg) și 
A. Balogh (1O0 kg).

PATINAJ • Probele individuale 
din cadrul concursului internațio
nal de patinaj artistic desfășurat 
la Gdansk au fost cîștigate de-, 
sportivii austrieci Roland Koppe- 
lent și Sonja Stanek.

SCHI a La Saint Moritz, o pro
bă de slalom paralel a revenit el
vețianului Walter Tresch, care l-a 
învins în finală pe suedezul in- 
gemar Sten-mark.

ȘAH n După 6 runde. în tur
neul interzonal feminin de la Ro- 
osendaal conduc Kușnir (U.R.S.S.) 
și Verbczi (Ungaria) — 4*/2 d. ur-

mate de Hardston (Anglia), Laza- 
revlci (Iugoslavia) și Ahmîlov- 
skala (U.R.S.S.) — 3V2 P (1). >La 
Banja Luka, după 8 runde, con
duc Vukici (Iugoslovia) și Hort 
(Cehoslovacia), cu cîte 5*/i p.

TENIS > Meciul India — Japo
nia, desfășurat la Delhi în cadrul 
semifinalelor zonei asiatice a „Cu
pei Davis“, s-a încheiat cu 3—2 în 
favoarea gazdelor. Ultimele parti
de: K. Hirai — Ș. Menon 5—7. 4—6, 
10—8, 7—5. 6—1; A. Amritraj — J. 
Kamlwazumi 8—6. 6—1, 6—4. în 
meciul următor. India va întîlni 
luna viitoare, la Perth, formația 
Australiei. • în prima zi a „Tur
neului campionilor44 (Masters), la 
Houston : G. Vilas — R. Rami
rez 7—6, 2—6, 7—5 ; H. Solomon — 
B. Gottfried 6—4, 6—2 ; M. Oran- 
tes — E. Dibbs 6—4. 6—2.

VOLEI > Competiția interna
țională masculină, desfășurată în 
R. D. Germană, s-a încheiat cu 
victoria echipei Ț.S.K.A. Moscova, 
învingătoare cu 3—2 (14, —13. —14. 
8, 9) asupra formației Traktor
Schwerin.

rXUPA CHALLENGE" 

! JIMMY CONNORS 
PRIMUL FINALIST
ÎNEW YORK, 6. — Turneul inter

național de tenis de la Las Ve- 
g^s (Nevada), contînd ca prima 
grupă a „Cupei Challenge44, a fost 
cîștigat de Jimmy Connors, care 
termină neînvins. în cea de-a treia 
rundă s-au înregistrat rezultatele 
J.i Connors _  V. Gerulaitis 6—4.
6- 4-4 ; A. Panatta — K. Rosewall
7- 4-5, 3—6, 6—3. Pentru desemna
rea primului finalist al competi
ției, Jimmy Connors s-a întîlnit 
diin nou cu Vitas Gerulaitis, de 
care a dispus cu 5—7. 7—6, 7_ 6,

întrecerile grupei ă Il-a (16—19 
decembrie) vor reuni pe ilie Năs- 
tase — deținătorul trofeului. Rod 
L^ver, Manuel Orantes și Harold 
Solomon. Finala este programată 
la! 10 aprilie, anul viitor.
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