
SPORTUL IN VACANTA DE IARNĂ 
A ELEVILOR Șl STUDENȚILOR 

• Numeroase acțiuni turistice • Tabere de pregătire 
sportivă pentru citeva mii de tineri și tinere

Incepînd din 22 decembrie, ti
neretul studios din școli și fa
cultăți, milioane de fete și bă
ieți vor intra în vacanța de iar
nă. Pînă la 5 ianuarie, studen
ții și pînă la 9 ianuarie, elevii 
vor fi beneficiarii unei etape 
binevenite de odihnă activă în 
cuprinsul căreia, prin tradiție, 
activitățile sportive — alături 
de celelalte, cultural-artistice — 
își vor avea un loc bine de
finit.

Totul pledează pentru reuși
ta suitei de acțiuni sportive 
proiectate în apropiata vacanță. 
Prin grija Ministerului Educa
ției și învățămîntului, a C.C. al 
U.T.C., a U.A.S.C.R. și a Con
siliului Național al Organizați
ei Pionierilor, care răspund di
rect de activitățile ce se vor 
organiza în va>canța de iarnă, au 
fost luate măsuri pentru iniție
rea de excursii, drumeții și 
tabere cu zeci de mii de parti
cipant. Tot astfel vor fi orga
nizate activități sportive în ca
drul cluburilor de vacanță, pri
lej de folosire intensivă a în
tregii baze materiale de care 
dispun școlile, institutele de în- 
vățămînt superior, casele de 
pionieri, cluburile și casele de 
cultură ale tineretului, cămi
nele culturale, bazele sportive 
din orașe și comune etc. Co
ordonarea întregii activități se 
va face de către comandamente 
de organizare a vacanței de 
iarnă.

în același timp cu organizarea 
activităților sportive, în toate 
taberele și la cluburile de va
canță vor fi inițiate numeroase 
acțiuni propagandistice și edu
cative. In acest scop, se vor 
difuza afișe, grafice legate de 
realizarea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., de eva- 
nimente importante din viața 
poporului și a partidului nostru.

în dubla intîlnire de hochei România — Iugoslavia

Principalele TABERE SPOR
TIVE organizate de Ministerul 
Educației și Invățămintulul : 
Borsec (haltere, 50 partici
pant!), Brașov (lupte. 90), Buș
teni (atletism, 110). Buziaș (a- 
tletism, 130). Căllm&nești (ca- 
iac-canoe, canotaj, 130), Căp- 
șunica-Argeș (lupte, 90), Cim- 
pulung Muscel (atletism, 110), 
Focșani (atletism, 90). Făgăraș 
(judo, 90), Govora (gimnasti
că sportivă, 200). Geoagiu 
(box, 70), Hunedoara (atletism, 
90) .Muntele Roșu (gimnastică 
sportivă, 75), Neptun (gimnas
tică ritmică — 135, atletism — 
90. natație — 140). Piatra Arsă 
(schi fond, 90). Predeal (schi 
fond șl sărituri, 110). Slănlc 
Prahova (tenis de masă — 55, 
șah — 50), Siănic Moldova 
(gimnastică sportivă, 55), Si
naia (schi alpin și sanie, 90), 
Sovata (atletism, 75), Virful cu 
Dor (schi alpin, 35).

In organizarea U.A.S.C.R. 
studenții — peste 3000 — vor 
beneficia de tabere la Brașov 
(300), Bușteni (400). Izvorul 
Mureșului (200), Pir iul Rece 
(150). Predeal (50), Sibiu (250), 
Sîngiorz-Băi (300), slănlc Mol
dova (1000). Taberele alpine 
vor fi organizate pentru 2000 
de studențl șl studente la Ba
bele, Borșa, Bilea-lac și Bîlea- 
cascadă, Curmătura-Sibiu. Co
ta 1500, Cota 2000, Izvoarele, 
Muntele Mic, Măgura, Padina, 
Peștera, Valea Sîmbetei, Nego- 
iu, Suru etc.

în cadrul vieții de tabără, o a- 
tenție deosebită se va acorda 
acțiunilor consacrate aniversării 
proclamării Republicii, Centena
rului independenței de stat a 
României, împlinirii a 55 de ani 
de la crearea U.T.C., altor e- 
venimente cuprinse în planul 
principalelor aniversări și co
memorări, aprobat de condu
cerea partidului.

(Continuare in pag. 2-3)
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divizionare a
LA FOTBAL ELIMINATE DIN COMPETIȚIE

• IN „PARTIDA ZILEI-, STEAUA A ÎNTRECUT PE DINAMO • MINERUL 
MOTRU Șl AUTOMECANICA BUCUREȘTI AU REALIZAT VERITABILE PERFORMAN
TE • IN 4 MECIURI S-AU DISPUTAT PRELUNGIRI, IAR IN DOUA S-A RECURS 

LA PENALTYURI • ETAPA „OPTIMILOR", IN SEZONUL VIITOR

Iordănescu (tricou de culoare 
închisă) înscrie cel de-al trei
lea gol al echipei sale. (Fază 
din meciul Dinamo — Steaua).

Foto : Dragoș NEAGtJ

E
tapa ,,16“-4imik>r „Cupei Ro
mâniei'* a oferi<t, cum era de 
așteptat într-o asemenea com
petiție, destule surprize ; cele 

mai mani le constituie eHmi-nareci for
mațiilor studențești din Timișoara șl 
lași de către echipe dim Divizia C, 
respectiv Minerul Motru și Automeca* 
nica București. Partida Dinamo — 
Steaua, a revenit la scor campioanei. 
Să mai notăm că do>uâ dintre jocuri 
(Constructorul Alba |ulia — F.C. Bi
hor și A.S. Miercurea Ciuc — Meta
lul București) au necesitat prelungiri, 
iar atae două (Sportul studențesc — 
U.T.A. și C.S.U. Galați — F.C.M. 
Galați) a>u apelat la ultimul criteriu 
de departajare — executarea de lo
vituri de la 11 m.

Pentru etapa ..optim iilor" (progra
mată în sezonul 1977, incinte de pri
ma etapă de campionat) s-au cali
ficat nouă echipe de Divizia A 
(Steaua, U.T.A., Rapid, Universitatea 
Craiova, F.C. Argeș, F.C.M. Reșița, 
F.C. Bihor, Jrul, S.C. Bacău), două 
de Divizia B (C.S.U. Galați și Meta
lul București), și cinci de Divizia C 
(Automecanica București, Minerul Mo- 
tru, Progresul Corabia, C.S. Botoșani
și I.C.I.M. Broșov).

Citiți în paginile 2—3, re
latări de la „16“-imile Cupei 
României.

0 VICTORIE Șl UN REZULTAT DE EGALITATE
Pe patinoarul artificial „23 

August“ din Capitală, s-a des
fășurat, marți și miercuri, dubla 
intîlnire internațională amicală 
de hochei dintre echipele Româ
niei și Iugoslaviei. în primul 
meci victoria a revenit forma
ției române cu scorul de 4—2 
(2—2, 1—0, 1—0), iar în cel de

Din nou o ocazie ratată de echipa noastră : șutul lui Gheorghiu 
(în prim plan) a fost respins de portarul Marian Zbontar. 

Foto : N. DRAGOȘ

M. GHINDA-NOUL CAMPION 
Dt ȘAH AL ROMÂNIEI!

Finala celui de al 40-lea cam
pionat de șah al României s-a 
încheiat ieri, la Timișoara, cu 
victoria (fără îndoială nesconta
tă, dar pe deplin meritată) a 
tînărului reprezentant al Clubu
lui Universitatea București, MI
HAI GHINDA.

Devenind lider în runda a 
6-a (cu 4’A P), el și-a apărat 
primul loc cu o dîrzenie dem
nă de toată admirația, mai ales 
dacă ținem seamă de faptul că 
printre partenerii săi de între
cere se numărau marele maes
tru Florin Gheorghiu și maes
trul internațional Victor Cio
cănea, de multe ori deținători 
ai titlului. Și totuși. înaintea 
ultimei runde, singurul care mai 
putea (doar) să-1 ajungă pe 
Ghindă era timișoreanul Emil 

al doilea s-a înregistrat un re
zultat de egalitate 4—4 (0—2, 
1—1, 3—1).

Prima partidă, ' cea de marți, 
a început cu o spectaculoasă 
evoluție a scorului. în minutul 
4, aflată în inferioritate nume
rică, formația română ia con
ducerea : PANĂ primește — pe

Ungureanu, cu condiția (ingra
tă) de a-I învinge — cu negre
le — pe Gheorghiu. Marele 
maestru n-a lăsat. însă, nici o 
șansă adversarului său, a obți
nut avantaj material (un pion), 
pe care l-a fructificat cu pre
cizie, căpătînd palida consola
re a locului doi...

Celelalte rezultate : Pavlov 
— Griinberg 1—0, Ciocâltea — 
Ilijin 1—0, Kertesz — Bondoc 
1—0, Ott — Voiculescu. Rado
vici — Biriescu, Șubă — Botez 
remize.

CLASAMENT FINAL : 1. M. 
GHINDA IOV2. 3. Fl. Gheorghiu 
10, 3—4. V. Ciocâltea. Em. Un
gureanu 9'/2, 5. I. Biriescu 9, 
6. C. Radovici 8'/2, 7—9. N. Ili
jin, P. Voiculescu, M. Pavlov 8, 
10. Al. Kertesz 7*/a, 11—13. C. 

contraatac — o pasă lungă de 
la V. Huțanu. interceptează pu
cul și, profitind de ezitarea a- 
părării adverse, înscrie : 1—0. 
Egalarca survine repede. Peste 
un minut, PRISLOV expediază 
un șut puternic de la distanță 
și Netedu, neatent, primește 
golul. Nu trec nici 30 de secun
de și oaspeții sînt în avantaj. 
O acțiune rapidă între Hafner 
și FR. ZBONTAR surprinde a- 
părarea noastră și 2—1 pentru 
echipa Iugoslaviei. în acel mo
ment antrenorul principal Șt. 
Ionescu. il schimbă pe Netedu, 
trimițîndu-1 în poartă pe Gh. 
Iluțan care avea să facă o par
tidă excelentă, nemaiprimind 
nici un gol pînă la sfîrșitul me
ciului și salvind multe situații 
grele. La înălțime a fost și 
omologul său din formația oas
peților, M. Zbontar așa că, pe 
bună dreptate, jocul de marți 
poate fi supranumit un meci 
al portarilor.

Partida continuă într-un ritm 
rapid, cu unele faze spectacu
loase, dar și cu destul de dese 
greșeli tehnice comise de am
bele formații. Echipa noastră 
reușește să egaleze în min. 15.

Călin ANTONESCU 
Valeriu CH1OSE

(Continuare în pag. a 4-a)

Botez. M. Subă, Tr. Stanciu 
6>/2. 14. S. Griinberg 6, 15—16. 
D. Bondoc, W. Ott 3 puncte.

La punctaj egal, ordinea a' 
fost dată după calcularea coefi- 
icenților Sonneborn — Berger. 
Primii opt clasați vor juca anul 
viitor direct în finala „A” a 
campionatului național.

REZULTATE TEHNICE

1 decembrie.

Dinamo — Steaua 1—4 (0—2)
Sportul stud. — U.T.A. 3—4 (0—0, 0—0, 0—0)
Rapid — F. C. Constanța 2—1 (0—1)
Automecanica Buc. — Politehnica lași 1 —0 (0—0)
Univ. Craiova — F. C. Corvinul 1—0 (1—0)
F. C. Argeș — Progresul Buc. 3-2 (1—1)
F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș 3—2 (0—2)
C.S.U. Galați — F.C.M. Galați 5—3 (1—1, 1—1, 1—1)
Constr. Alba lulia — F. C. Bihor 0—2 (0—0, 0—0)
Minerul Motru — Polit. Timișoara 2—1 (2—1)
Cetatea Tg. Neamț — Jiul 0—3 (0—1)
Dierna Orșova — S. C. Bacău 0—5 (0—1)
A.S. M. Ciuc — Metalul București 0—1 (0—0, 0—0)
Rapid Jibou — Progresul Corabia 0—1 (0—0)
I.C.I.M. Brașov — Olimpia S. Mare 1—0 (0—0)

Meciul C. S. Botoșani — Petrolul s-a
Echipa din Botoșani a obținut victoria cu

disputat la
4—3.

Cupele europene la volei

INTRĂ ÎN COMPETIȚIE 
ECHIPELE PUTERNICE...

• in C.C.E. Dinamo București - Dukla Liberec (m), cel mai important 
meci al primului tur • Celelalte participante ale noastre: 
Dinamo (f) Steaua (m) și Rapid (f), favorite incontestabile 

In această etapă
Dacă în ediția de anul tre

cut a cupelor europene de vo
lei au absentat citeva dintre 
formațiile de valoare (printre 
care și cele române), în ediția 
din acest an a Cupei campio
nilor europeni și a Cupei cu
pelor sînt prezente absolut toate 
reprezentantele elitei continen
tale, ceea ce sporește atracti- 
vitatea și interesul pentru a- 
ceste competiții rezervate echi
pelor de club masculine și fe
minine. După cum se știe, în 
întrecere sînt înscrise și re
prezentantele țării noastre : Di
namo (masculin și feminin), 
în C.C.E., Steaua (m) și Ra
pid (f), în Cupa cupelor.

Luna trecută a fost progra
mată prima fază a competițiilor 
— preliminariile — la care au 
fost exceptate cele mai multe 
dintre echipele puternice. Din
tre acestea, la masculin, au e- 
voluat doar S. C. Leipzig, Spar- 
tiicus Budapesta (în C.C.E.) și 
Steaua București (în Clipa cu
pelor), iar la feminin U. K. 

Slavia Bratislava (C.C.E.). Sfîr
șitul acestei săptămîni este 
marcat de desfășurarea primei 
manșe a turului I, în care 
vor fi angajate și echipele mai 
valoroase (manșa a doua va 
avea loc peste o săptămînă)...

în Cupa campionilor (ediția 
a XVIII-a), „capul de afiș" îl 
deține dubla confruntare mas
culină dintre campioana Româ
niei, Dinamo București și for
mația cehoslovacă Dukla Li
berec (deținătoarea trofeului). 
Iubitorii voleiului din țara 
noastră vor putea urmări (sala 
Dinamo, sîmbătă de la ora 17), 
la fața locului sau prin inter
mediul micului ecran, primul 
joc dintre dinamoviștii bucu- 
reșteni și laureații ediției tre
cute a C.C.E.

în toate celelalte întîlnirl 
masculine există o oarecare

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)



LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI DE POLO RAPID BUCUREȘTI
CAMPIOANA A TENACITĂȚII Șl OMOGENITĂȚII

Pentru a doua oară consecu
tiv și a treia oară în ultimii 5 
ani, formația Rapid București 
(antrenor C. Vaslliu) a devenit 
campioană a țării Ia polo. Cîști
gînd de două ori (4—3 și 5—2) 
și terminînd de trei ori la ega
litate (6—6, 2—2 și 4—4) parti
dele cu puternica rivală, Dina
mo București, echipa feroviară 
a încheiat neînvinsă campiona
tul național, obținînd cel mai 
categoric succes din cele înscri
se in palmares pînă în pre
zent.

Victoria rapidiștilor — asigu
rată în mod practic încă înain
tea manșei secunde a turneului 
final — se datorește, în primul 
rînd, unei neîndoielnice creșteri 
valorice, care s-a manifestat 
îndeosebi în jocul ofensiv al 
feroviarilor. Aceștia au avut 
meritul de a fi acționat de re
gulă ou multă tenacitate și răb
dare, folosind din plin perioa
da celor 45 de secunde pentru 
crearea unei poziții favorabile 
sau a unei situații de superio
ritate. Căutarea mai frecventă 
a contraatacului, ca și sporul de 
eficacitate al echipei în mo
mentele de „om în plus“ au 
dat, de asemenea, posibilitate 
rapidiștilor să realizeze 7 din 
cele 10 puncte puse în joc în 
partidele cu Dinamo, singurele, 
de altfel, cu o pondere ridicată 
în obținerea noului titlu.

Pentru echipa națională par
ticipantă la J.O. de la Mont
real, Rapidul a dat patru ju
cători : Cornel Rusu, Adrian 
Schervan și frații Ilie și Florin 
Slavei. în afara acestora, for
mația noastră campioană a mai 
avut doi oameni de bază. în 
acest sezon — Valeriu Țăranu 
și Nicolae Olac — omogenitatea 
lotului fiind, de altfel, un alt 
atu al echipei condusă de C. 
Vasiliu, titlul cucerit reprezen- 
tînd o recompensă pentru toți 
cei care au reprezentat în acest 
an culorile clubului din Giu- 
lești.

Pe locul secund în ierarhia 
internă a polo-ului — Dinamo 
București (antrenor A. Grințes- 
cu), echipă care a dat naționa
lei 6 jucători și s-a clasat pe 
locul III în turneul final al 
Cupei cupelor. Dar despre evo
luțiile, dar mai ales probleme
le acestei formații, ne vom ocu
pa mai pe larg cu un alt prilej.

Voința Cluj-Napoca (antre
nor A. Sarkadi) — pentru a 
5-a oară consecutiv pe locul III 
și C.N.U. București (antrenor 
VI. Agarici) au avut prezențe

formale în turneul final, pier- 
zînd, de regulă, la diferențe 
categorice în fața lui Rapid sau 
Dinamo. De altfel, aceste două 
echipe au lăsat în unele me
ciuri impresia că nu își apără 
șansele cu toate forțele, fapt 
care îngreunează posibilitatea 
unor aprecieri asupra actualei 
lor valori și a perspectivelor 
de progres. Mai mult. în echipa 
Voința s-au manifestat, pe par
cursul acestui campionat, lip
suri serioase în educația spor
tivilor care au pus formația 
clujeană în situația de a în
cheia întrecerile fără cîțiva 
dintre titularii săi, sancționați.

Dintre formațiile celui de al 
doilea eșalon o bună impresie 
au lăsat Crișul Oradea (antre-

nor N. Rujinschi) — locul V și 
Rapid Arad (antrenor I. Borza) 
— locul VIII, aceasta din urmă 
fiind alcătuită aproape în ex
clusivitate din juniori, unii deo
sebit de talentați. Crișul ar fi 
meritat, după părerea noastră, 
chiar un loc în turneul final, 
evoluțiile sale în ansamblu si- 
tuîndu-se la un nivel superior 
celor prestate de Voința sau 
C.N.U. Din rindurile acestei e- 
chipe, care practică un joc mo
dern, dar este încă lipsită de 
experiență s-au remarcat I. 
Fejcr, C. Gordan și D. Costreș, 
jucători 
intra în 
loturilor

care probabil vor și 
vederile selecționerilor 
reprezentative.

Adrian VASILIU

ECHIPA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
PARTICIPĂ LA TURNEUL DE LA KATTOWICE

are. in 
program

Handbalul românesc 
continuare, un bogat 
internațional.

• Selecționata de senioare a 
țârii noastre (antrenori : Vale- 
riu Gogâltan și Traian Bucova- 
lă) pleacă mîine la Kattowice 
pentru a participa 
și 15 decembrie — 
tiția 
„r

— între 11 
la compe- 

internațională dotată cu 
,Cupa Sileziei". Lotul este al
cătuit din Viorica Ionică, An
gela Cioboată — Sjmona Ar- 
ghir. Doina Furcoi, Georgela 
Lăcustă, Mariana lacob, Vic
toria Amarandei, Iuliana Ho- 
bincu, Maria Boși, Rodica Gri- 
goraș, Larisa Cazacu, Adriana 
Pătruț, Sultana lagăru si Vio
rica Cojocărița. Cele 8 echipe 
participante la „Cupa Sileziei" 
sint împărțite în două serii : 
I. U.R.S.S., Polonia, Suedia, 
ROMANIA ; II. R.D. Germană, 
Bulgaria, Danemarca, Polonia- 
junioare.

• Reprezentativa masculină 
de tineret a României susține 
două întilniri amicale, la 10 și 
12 decembrie, cu formația simi
lară a R.S.S. Bielorusă. Pri
mul joc, programat vineri, se 
va desfășura în sala Victoria 
din Ploiești, de la ora 18. iar 
cel dc al doilea (duminică, 
ora 18) în sala Floreasca 
Capitală. Arbitrii 
întilniri : I. Papp 
(Ungaria).

• Meciul retur, 
optimilor de finală ale

celor 
și L.

din 
două 
Kiss

din cadrul 
Cupei

C.S.M
CAMPIOANA
IA TENIS

CLUJ-NAPOCA
Pt ECHIPE
DE MASĂ

MASCULIN

I

IS-au încheiat campionatele 
publicane pe echipe-băieți la 
nis de masă. Clasamentele fina
le ale Diviziei se prezintă astfel:

re-
te-

SERIA I
1. C.S.M. Cj.-Np. 10 8 2 120- 50 18 12. Progresul Buc. 10 6 4 90- 71 16
3. U-n-iversi't. Cv. 10 6 4 96- 74 164. Gloiria Buzău 10 6 4 81- 89 16 1
5. Loaom. Buc. 10 4 6 75- 95 14 16. Comerțul Tg. M 10 0 10 39-131 10

revenit,

1. Politeli. Buc. 10 10 0 116- 54 20
2. Șc. sp. Craiova 10 6 4 96- 74 16 13. Constr. Huned. 10 5 5 85- 85 154. Șc. sp. Odor. S. 10 4 6 65-105 145. C.S.M. lași 10 3 7 92- 78 13 1
6. Să-năt. Dr. T.S. 10 2 8 56-114 12 1aTitlul de campioană „ _______,
deci. echipei C.S.M. Cluj-Napoca 
(Șerban Doboși, Diorin Giurgiucă. 
Simiion Crișan, Iosif și Zsold 
Bohm), antrenor Farkas Paneth.

Politehnica Buc. va juca în 
prima serie, iar comerțul Tg. 
Mureș în seria a II-a. C.S.M. Iași 
și Sănătatea Drobeta Turnu Se
verin au retrogradat din divizie, 

la

I

„ȘAISPR

LUNII

LINA

PRILEJUL

CADOURILOR

riAKILOIi BUCURII

bărbătești, moderne, elegante, cu per-Ceasuri de mînă
formanțe tehnice superioare, găsiți în toate magazinele 
comerțului de stat.

• POBEDA cu 16 rubine, secundar central și 
cromată. Prețul : 355 lei

• ZARJA cu 17 rubine, secundar central și 
placată cu aur. Prețul : 405 lei

• POLIOT antiacvatic, cu 17 rubine, secundar 
și carcasă placată cu aur. Prețul : 409 lei

Desigur, ceasul este un obiect prețios ! Iată de ce, plă
cerea de a-1 dărui și de a-1 primi este cu atît mai mare!

carcasă

carcasă

central

un singur ceas 
două bucurii 
de a

campionilor europeni la hand
bal feminin, dintre Universi
tatea Timișoara și Faris Uni
versity Club (în tur : 20—9) se 
dispută la 15 decembrie. 
Paris.
Nusser (Olanda).

• Campioana României, Stea
ua, joacă meciul retur — din 
cadrul Cupei campionilor euro
peni Ia handbal masculin, op
timi de finală — cu campioana 
Luxemburgului, H. B. Dude- 
lange, la 17 decembrie (ora 18), 
în Palatul sporturilor si cul
turii. In tur, Steaua a cîștigat 
la Dudelange cu 28—11. Ar
bitrii întîlnirii de la București : 
Spasov și Terzjinski (Bulgaria).

e Turul al doilea al cam
pionatului feminin Divizia A 
începe la 27 decembrie. . După 
cum se știe, acest 
fășoară în cadrul 
de sală. Primul 
este programat la 
zilele de 27, 28 și 29 decembrie. 
Iată si programul următoarelor 
turnee : 
Galați ; 
Ploiești ; 
Brașov.

Campionatul masculin Divi
zia A — turul 
sală — începe 
cu cel de al... 
(primul turneu, 
II, a fost reprogramat la 
21 februarie 1977). 
gramul : 
la Pitești 
Ploiești ; 
Iași și 
Ploiești.

la
Arbitri : Backker și

cu dreptul de a participa 
campionatul de calificare.

★
Echipele feminine ale 

Arad au intîlnit recent la 
mon reprezentativele A și _ ____
Olandei, cîștigînd ambele partide, 
C.S. Arad A — Olanda A 5—3
(Liana Mihuț 3 v, Eva Ferenczi 2 
v și jldik’O Gyongyosi 0 v, iar 
C.S. Arad B — Olanda B 5_1 
(Magdalena Lessay 2 v. Crlnela 
Sava 2 v și Dorina Căruceru 
1 v.).

C.S. 
Swal- 
B ale

DIN TOATE
kl ■J.lilAlTifTTa

I
I
I
I
I
I
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tur se des- 
unor turnee 
dintre ele 
Pitești, în

7—9 ianuarie 1977, la 
14—16 ianuarie.
21—22 ianuarie,

la 
la

II, turnee de 
la 29 ianuarie 

doilea turneu 
etapele I și 

20 și 
pro- 
1977, 

; 5—7 februarie,
13—15 februarie.

20—21 februarie.

Iată
29—31 ianuarie

la 
la 
la

SPORTUL ÎN VACANTĂ
(Urmare din pag. 1)

Indiferent, însă, de modalită
țile care vor fi folosite pentru 
angrenarea tineretului studios 
în practicarea exercițiilor fizi
ce, a sportului de masă, im
portant este să se asigure CON
TINUITATEA acestor activități. 
Fiecare zi de excursie, de dru
meție sau de tabără, petrecerea 
timpului liber la cluburile de 
vacanță să constituie un prilej 
binevenit de întreceri sportive 
cit mai atractive și mai cu
prinzătoare, organizate, pe cît 
posibil, respectînd gusturile și 
preferințele participanților.

în materializarea acestui de
ziderat, elevii și studenții se 
vor bucura, desigur, de spriji
nul tehnic nemijlocit al orga
nelor și organizațiilor sportive 
locale care, conform recentelor 
măsuri, vor pune GRATUIT la 
dispoziția lor terenuri și baze 
sportive.

în acest context, nădăjduim 
că viitorul nostru raid pe tema 
modului cum sint folosite ba
zele sportive, proiectat în a- 
propiata vacanță de iarnă, să 
nu mai găsească amenajări 
sportive cu... porțile închise, o- 
colite sau sub anonimat.

ÎNOT intr-un concurs 
TERNAȚSONAL 

la Rostock (sportivi născuți 
mai tineri), Brigitte Prass 
Reșița) a parcurs 100 m 
1 :21,05 — nou record de ___
teg. A. LA ORADEA a avut loc o 
întîlnire amicală între sportivii clu
burilor Crișul din localitate și Un ia 
Tarnow (Polonia). Cele mai bune re
zultate : L. Mady 56,6 și H. Neagrău 
57,0 la 100 m liber ; L. Szakadaty 
2:15,5 la 200 -m spate (rec. perso
nal). (I. GHIȘA — ceresp. județean). 
O IN BAZINUL DE 50 M din Baia 
Mare a avut loc un concurs de înot 
la care au participat tineri sportivi 
dim Galați, Arad, Timișoara și Bala 
Mare. întrecerile au fost dominate ca- 
tegdric de noua secție a C.S.M. Baia 
Mare, ai cărei reprezentanți au cîș
tigat majoritatea probelor. Cu acest 
prilej ștafeta de 4x50 m liber fete 
categ. D (i7—8 ani) alcătuită din E- 
lena Rău, Cristina Magdău, Oana 
Buzaș și Yvonne Kacso a stabilit un 
nou record național, 2:46,0.
JUDO ÎN SALA SPORTURILOR D|N SUCEAVA s.a dispu. 
tat etapa finală a campionatului de 
calificare în Divizia A la judo, la 
întreceri pârtie ipînd echipele A.S.A. 
Tg. Mureș, C.S.M. Sibiu, Agronomia 
Timișoara, Metalul I.U.P.S. Suceava, 
Voința Focșani și I.O.B. Balș. Au ob
ținut calificarea formațiile A.S.A. Tg. 
Mureș și C.S.M. Sibiu. Pentru folo
sirea unor luptători în loc de judoka 
și neprezemtarea la salut, echipa 
I.O.B. Balș a fost eliminata din com
petiție.
MOTO S,MBATA 5’ duminica 
1 1 au avut loc două con
cursuri de regularitate și rezistența, 
în cadrul Campionatului Municipiului 
București. Foarte bine organizate, în
trecerile s-au desfășurat pe rutele 
București’ — Oltenița și Oltenița — 
Giurgiu — București, lată cîștigăto- 
rii celor două alergări : SÎMBĂTA : 
Mobra — Liviu lovănescu (C.S.M.B.) ; 
pînă la 175 cmc — Ghiță Dragoș 
(C.S.M.B.) ; peste 175 cmc — Vasile 
Costache (C.S.M.B.). DUMINICA : 
Mobra — Traian Mihăilescu (C.S.M.B.); 
pînă la 175 cmc — Tom iță Tudor 
(C.S.M.B.) ; peste 175 cmc — Gheor- 

che Bura va (I.I.R.U.C.). La con
cursuri a participat și o fată, Ma
riana Niculescu oare, la categoria 
Mobra, s-a clasat a V-a din 14 con- 
curenți.
POPICE
rești a 
formația 
2570—2513 p d, partidă contînd pen
tru etapa a IX-a, ultima, a turului 
campionatului diviziei A 
REZULTATE din etapa a 
a diviziei A : Rapid București — Me
tro m Brașov 2539—2324 p d, Voința 
Ploiești — Voința Galați 2391—2386 
p d — la femei, Petrolul Teleajen 
Ploiești — Gloria București 5354—5326 
p d. Tot în campionatul masculin, în 
meci restanță pentru etapa a Vl-a : 
Voința București — Gloria București 
5214—5307 p d.

IN- 
desfâșunat 
în 1962 și 
(Șc. sp. 
bras în 
fete ca-
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LOTO

LA GALAȚI, echipa' fe
minină Voința Bucu- 

întrecirt marți dupâ-amiază 
locală Voința Galați cu

ALTE 
Vlll-a

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 7 DECEMBRIE 1976.
FOND DE CÎȘTIGURI : 789.683 lei. 
FAZA I : extragerea I : 25 
10 52 1 85 90 79 36 78 8 ; exl 
rea a n-a : 59 20 55 76 12
33 75 69 21 34. FAZA a II-a 
tragerea a m-a : 52 49 42 32 
extragerea a iv-a : 68 36 89
34 ; extragerea a V-a : 54 22 
87 56.
CtȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 DECEM
BRIE 1976. Categoria I (13 re- 
sultate) _  26,50 variante a 3.888
lei ; categoria 2 (12 rezultate) — 
500,95 variante a 220 lei ; oategoria 
3 (11 rezultate) — 4373,35 varian
te a 42 de lei.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA

42 82 
: ex- 
3 86 ;
70 50
23 18

PRONOEXPRES DIN 8 DECEMBRIE 
1976. FOND DE CÎȘTIGURI : 790.529
lei din care 159.659 lei report. Extra
gerea' I : 36 34 28 42 1 5 ; extragerea 
a |l-a : 3 41 45 17 10.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
NALE PRONOEXPRES DIN 
BRIE 1976. FAZA I : cat. 
riante 25% a 3.750 lei și 
10% a 1.500 lei ; cat. ‘

I
I
I

I
I
I

EXCEPȚIO- 
28 NOIEM- 
2 : 11 va-
9 variante

3 : 12,65 a 
5.033 sau la alegere bilete de odih
nă la Predeal sau Sinaia și diferența 
în numerar ; cat. 4 : 69,85 a 921 lei ; 
cat. 5 : 272,30 a 236 lei ; cat. 6 : 
5533,25 a 40 lei. FAZA a Iha : cat. 
A : 1 vaniăintă 50% a 25.000 și 1 va
riantă 10% a 5.000 lei ; cat. B : 14,50 
a 5.593 lei sau la alegere bilete de 
odihnă la Predeal sau Sinaia și di
ferența în numerar ; cat. C î 70 a 
1.158 lei ; cat, D s 3.005,30 a 60 lei.

I
I
I
I
I

DINAMO - STEAUA 
1-4 (0-2)

Tribunele stadionului din șo
seaua Ștefan cel Mare s-au 
dovedit ieri neîncăpătoare 
pentru a primi mulțimea spec
tatorilor dornici să asiste la 
partida dintre echipele Dinamo 
și Steaua. Disputată pe un te
ren foarte greu, în anumite 
porțiuni (mai ales la centru și 
în fața celor două .porți) chiar 
impracticabil, care a solicitat 
mari eforturi din partea jucă
torilor, această partidă a plă
cut publicului — ca de fiecare 
dată cînd se întîlnesc cele 
două vechi rivale. Acomodîn- 
du-se mai bine cu condițiile 
de joc. autodepășindu-se față 
de recentele comportări din 
campionat, Steaua a evoluat de 
o manieră care a impresionat, 
îndeosebi pe plan ofensiv (re- 
marcări speciale : Iordănescu și 
Aelenei), detașîndu-se neaștep
tat de ușor si de clar de par
tenera ei de întrecere, căreia 
i-a fost superioară atît în an
samblu. cît și — prin compa
rație — în cazul fiecărui com
partiment în parte. Nu-i, însă, 
mai puțin adevărat că replica 
dată de dinamoviști a fost 
surprinzător de slabă, începînd 
de la portarul Ștefan si pînă 
la componenții liniei de atac, 
care ieri au fost complet ani
hilați de adversarii lor. Puține
le excepții de la această no
tă generală le-au constituit 
Dinu si — Ia oarecare distan
ță — Cheran si Ghiță.

Steaua s-a desprins în cîș- 
tigătoare încă din prima ju
mătate a meciului, prin cele 
două goluri înscrise de AELE
NEI (cu capul, din centrarea 
lui Anghelini, la care porta
rul Ștefan a greșit flagrant in
tercepția) și DUMITRU (din 
lovitură liberă de la peste 20 
de metri). Dominînd clar în 
această perioadă. Steaua putea 
conduce la pauză și mai net 
dacă nu ar fi ratat mari ocazii 
de gol în minutele 21. 24, 31 
și 36. în aceeași perioadă, Di
namo a avut doar două situații 
realmente periculoase, în min. 
12 (reluare Al. Moldovan în 
bara laterală) și 34 (mingea șu
tată de Ghiță a fost respinsă, 
în ultimă instanță, în corner 
dc către Iordache).

După reluare, jocul a fost 
ceva mal echilibrat. Dinamo 
a redus din scor în min. 64, 
printr-un sut surprinzător al 
lui MOLDOVAN. din afara 
careului. Dar Steaua a restabi
lit și mărit diferența prin go
lurile marcate în minutele 66 
(de către IORDĂNESCU prin- 
tr-o abilă pătrundere) și 82 
(de către RĂDUCANU. din 
penalty, după ce fusese faultat 
în careu).

Arbitrul Fr. Colossi, ajutat 
la linie de Gh. Retezan si M. 
Popescu, a condus foarte bine 
următoarele formații : DINA
MO : Ștefan — CHERAN. G. 
Sandu. Sătmăreanu II. Lucuță 
— DINU, GHIȚĂ (min. 46 
Chitaru), Custov (min. 80 
Roznai) — Ăl. Moldovan, Dudu 
Georgescu. Lucescu. STEAUA : 
Iordache — Anghelini, ZAHIU, 
Sameș. Vigu — STOICA. IOR
DĂNESCU, DUMITRU — Troi 
(min. 85 Ion Ion), RĂDUCA- 
NU. AELENEI.

Constantin FIRĂNESCU
F. C. ARGEȘ - 

PROGRESUL BUCUREȘTI 
3-2 (1-1)

PITEȘTI, 8 (prin telefon). 
Disputa a fost dirză, animată, 
suita celor cinci goluri semă- 
nind cu o cursă permanentă de 
urmărire în care oaspeții s-au 
lansat cu succes, cedînd abia 
cu cinci minute înaintea fina
lului. Pnactic, gazdele nu au 
avut superioritate valorică de- 
cit vreo 20 de minute (primele 
din repriza I) cînd, mai cu 
seamă D. Nicolae și Radu II, 
au „săgetat" terenul advers cu 
mingea la picior, punînd dese
ori în dificultate apărarea ad-

ACTUALITĂȚI
• F.C. PETROLUL va întreprinde 

un turneu de 5 jocuri în Italia, în 
perioada 19 decembrie — 7 ianuarie. 
U.I.S.P., organizatoarea turneului, va 
comumica, în zilele următoare, nu-' 
mele echipelor din prima divizie cu 
care vor juca ploieșlenli.

A DUMINICA, IN BUCUREȘTI, TRE| 
PARTIDE LA CONCURENȚA I Ultima 
etapă a turului Diviziei A progra
mează duminică, în Capitală, trei 
jacuri la concurență : RAPID — F.C. 
CONSTANȚA, pe stadionul Giulești1 ; 
PROGRESUL — F.C. BIHOR, pe sta
dionul Republicii, și STEAUA — U.T. 
ARAD, pe stadionul Steaua. Toate 
partidele vor începe la ora 14, jocu
rile echipelor de juniori fiind progra
mate cu începere de la ora 12,15.
• AFLĂM TRISTA VESTE a încetării 

din viață a fostului internațional și 
component al echipei Dinamo Bucu
rești, Carol Bartha.
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CIMILE“ CUPEI ROMÂNIEI
constituită în- 

i. Treptat, însă_, 
mă, mijlocașii 
psolidează a- 
Sj gazdelor se 
sa unei echipe 
lispusă să se 
e și pe „car-

a avut numai 
sărat pe alocuri 
deposedare și 

ații *xtrem de 
: care vom e- 
mai evidente : 
colac ; min. 46
Nicolae ; min. 
Cei 6 000 de 

ibunclc stadio- 
iu savurat, to- 
golurj marcate

4, RADU II 
, o centrare a

DRAGU ega- 
î, după o cursă 
e finețe ; în 
ferea Iui RA- 
ața de pedeap- 
lată cu penal- 
ot el Al trans
it egalează, în 
n voleu necru- 
85 consemnăm 
lește învingăto- 

de RADU II, 
colac, după un

Jucan (Mediaș) 
ormațiiie : F.C. 
n —Zamfir, 
3U, Ivan — 
seu, BĂRBU- 
1 (min. 46 Ra

il, D. NICO- 
UL : GIRON —

36 NIGNEA), 
Gh. Ștefan — 

ten, DRAGU 
Jan) — I. SAN- 
ol.

Ion CUPEN 
EȘITA - 
i. MUREȘ 
(0-2) 
rin telefon). E- 
fost de nerecu- 
:le 45 de minu- 
minat net jocul, 
ictul întîi" sco- 
—0 pentru oas- 
'ile înscrise de 
16 — cursă Both 
gjviată de Windt 
-e1 Fanici a re- 
, goală) și HAJ- 
„bîlbîială” între 
s, Ia centrul tc- 
le Hajnal s-a 
t și a marcat), 
jir a salvat de 
dar în marea sa 
1 s-a desfășurat 
elor căci A.S.A.
parteneră, cum 

ilînd partida „ca

gazdele aveau 
autoritate, mai 

iucerea în teren 
>.A. s-a „închis1* 
gerînd în aceas- 
u a mai contat 
st suficientă o 

ca soarta me- 
)ă să se schim- 
Pîslaru a întors
Ia PORAȚCHI,

m, ă~4nscris în 
Echipa gazdă 

obține măcar 
țează și în min. 
vitură liberă in- 
itînga, Atodiresei 
1 la BOJIN care 
i m. Peste două 
ratează o marc 
i pe cei aproxi- 
î spectatori să 
zar, că va urma 

j de oră de fot- 
echipa care se 

ce cu o victorie 
ste pur și sim- 
ată în min. 88 : 
•orațchi centrea- 
un careu supra- 
orii oaspeți luf- 
ă altul și ATO- 
e de la 3 metri, 
salabil luftase și 
oroiului : 3—2. 
zilagyi, ajutat de 
și Ed. Feldman 

Mare), a condus, 
rmațiple : F.C.M. 
it — Uțiu (min. 
3, Hergane (min. 
>nea — PORTIK, 
IȚĂ — ATODI- 
Lepădat. A.S.A. 
Zunvulea — Szol- 
SPIR, Onuțan — 
6 Varodi), BO- 
— Both II (min. 
nici, HAJNAL. 
nstantin ALEXE
EA CRAIOVA 
corvinul
(1-0)

1 (prin telefon). 
00 de spectatori 
idionul „Central" 
il să asiste la un 
n care formația 
a dat o replică 
bună experimen- 

craioveni. Uni- 
obținut, pînă la

urmă, calificarea în „optimi*1 
prin victoria la limită cu 1—0 
(1—0), pentru care, însă, a 
muncit foarte mult, făcînd risi
pă de energie pe un teren greu, 
alunecos. Prima mare ocazie o 
au oaspeții prin Gh. Georgescu 
(min. 4)* care, numai cu Lung 
în față, a șutat slab din inte
riorul careului și portarul cra- 
iovean a reținut. în replică, 
Bălăci ratează Și el, în min. 8, 
trimițînd imprecis cu capul din 
imediata apropiere a porții. în 
nota unei ușoare dominări teri
toriale a craiovenilor jocul are 
cursivitate, acțiunile se desfă
șoară rapid, se șutează des și 
precis din toate pozițiile. în 
min. 18 Lung se remarcă res- 
pingînd în corner un șut pu
ternic al lui Șumulanschi. Peste 
trei minute Marcu luftează de 
la 6 m. Min. 27 dă mari emoții 
tribunelor : Angelescu centrea
ză de pe dreapta, Gh. Georges
cu reia puternic în transversa
lă, mingea revine în teren și 
Șumulanschi o expediază pe 
iîngă bară. în min. 32 Oble- 
menco se află la un pas de 
deschiderea scorului, printr-un 
șut fulgerător care șterge stîlpul 
din dreapta porții lui Bologan. 
Și iată că, în min. 41, craiove- 
nii înscriu golul calificării : Do- 
nose execută o lovitură liberă 
de pe dreapta și OBLEMENCO 
se înalță, înscriind imparabil 
cu capul.

în partea a doua a întîlnirii, 
hunedorenii nu au mai avut o 
prestație la fel de bună ca în 
primele 45 de minute. Jucătorii 
craioveni declanșează numeroa
se atacuri pe care le ratează, 
pe rînd, prin Bălăci. Oblemen- 
oo și Tiilihoi.

Arbitrul Otto Anderco (Satu 
Mare) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : UNIVER
SITATEA : LUNG — Negrilă, 
Tilihoi, ȘTEFANESCU, PURI- 
MA — Donose, Bălăci (min. 89 
Berneanu), BELDEANU — Cio- 
banu, OBLEMENCO, Marcu 
(min. 80 Geolgău). F.C. CORVI- 
NUL HUNEDOARA : BOLO
GAN — Dina (min. 72 Baciu), 
Gruber. TONCA, Albu — AN
GELESCU, Savu (min. 60 
Bucur), LAZAR — Șumulanschi, 
NICȘA, Gh. Georgescu.

Gheorghe NERTEA

DlERNA ORȘOVA - 
S. C. BACĂU 0-5 (0-1)
ORȘOVA, 8 (prin telefon). 

Peste 4 000 de spectatori au ți
nut să fie prezenți la acest joc. 
Replica formației Diema a fost 
slabă, ea avînd o singură oca
zie de gol, irosită și aceasta de 
Iacobescu (min. 5). Iată cum 
s-au înscris golurile : min. 32 : 
BĂLUȚĂ trece foarte ușor de 
Codri și, din unghi greu, în
scrie ; min. 63 : CARPUCI tri
mite cu capul în gol o lovitură 
de colț executată de Băluță ; 
min. 74 : PANAITE, înscrie în 
urma unei ezitări a apărători
lor localnici ; min. 76 : BOTEZ, 
care a transformat o lovitură 
liberă de Ia 20 m ; min. 87 : 
același BOTEZ. A arbitrat loan 
Igna (Arad). Formații : DIER- 
NA : Kutlacec — Boldici, MEJ- 
DINA, Codri, Coman — Cali- 
nin, IACOBESCU — Mițaru 
(min. 46 Hoza), Ion Jenică 
(min. 60 Vlădănescu), Vior, Șer- 
ban. SPORT CLUB : Ursache
— Pruteanu, Agachi, SINĂU- 
CEANU, Lunca — CARPUCI, 
Florea (min. 80 Solomon), So- 
șu — BOTEZ, Duțan (min. 72 
Panaite), BALUȚA.

Ion IACOB-coresp.

RAPID - F. C.
CONSTANȚA 2-1 (0-1)

N-a fost, parcă. suficientă 
vremea umedă, rece. Ieri, în 
„potcoava" Giuleștiului peste 
10 000 de suporteri ai Rapidu
lui au tremurat și la propriu 
și la figurat pînă la ultimul 
fluier al arbitrului, care avea să 
consfințească victoria meritată
— dar cit de muncită ! — a 
echipei feroviare. Pe terenul 
desfundat chiar din startul 
partidei, jucătorii bucureșteni 
au alergat mult, au dovedit o 
dorință rar întîlnită de a în
vinge. Ofensiva dezlănțuită a 
formației gazdă îi aducea aces
teia cornere după cornere (10 
numai pînă la pauză, față de 
cele două ale oaspeților), si
tuații clare de a înscrie (ratate 
însă de Manea și Neagu), dar 
publicul aștepta înfrigurat go
lul.

Și golul a venit. însă în 
poarta neexperimentatului Cru
ce, : în min. 13, Turcu a 
executat o lovitură de colț, 
de pe partea dreaptă, și 
DRAGNEA a reluat, în pla
să, cu capul, din apropierea 
careului mic. Timp pentru răs
turnarea scorului rămăsese 
destul, dar nervozitatea bucu- 
reștenilor avea să sporească 
din momentul (min. 35) în 
care Șutru a ratat o lovitură 

de la 11 m. acordată la un 
henț Comis, în careu, de Nistor. 
Abia după schimbarea din 
min. 57 (Rontea l-a înlocuit 
pe David) ofensiva gazdelor a 
cîștigat. vizibil. în claritate, 
Neagu manevrînd mai în lar
gul lui pe porțiunea (lateral 
dreapta) uscată a terenului. De 
la el avea să plece golul egali
zator, înscris de POP. în min. 
59, cu un șut expediat de Ia 
marginea suprafeței de pe
deapsă. Trei minute mai tîr- 
ziu, MANEA a primit de la 
Șutru o pasă, a pătruns în ca
reu, de unde a șutat decisiv:
2— 1. Arbitrul băcăuan A. Ghî- 
gea a scos cam tîrziu cartona
șul galben, arătîndu-1 rapidiș- 
tilor Niță. Rontea si A. Dumi
tru. Dacă ar fi fost din prima 
repriză mai autoritar, n-am 
mai fi fost martorii unor sce
ne penibile petrecute în re
priza secundă. RAPID : Cruce 
— POP, Grigoraș, Niță. A. Du
mitru — ȘUTRU. Rîșniță, M. 
Stelian (min. 46 PETCU) — 
David, (min. 57 RONTEA), 
NEAGU. Manea. F. C. CON
STANȚA : Ștefănescu — Mus
tafa. ANTONESCU. Nistor, 
Gătej — DRAGNEA (min. 50 
Mărculescu). PETCU, Mateescu 
(min. 64 Codin) — Buduru, 
Peniu, Turcu.

Gheorghe NICOLAESCU 
SPORTUL STUDENȚESC 
- U.T.A. 3-4 (0-0, 

0-0, 0-0)
Meci palpitant, de ma

re spectacol, jucat la cea 
maj înaltă tensiune, am
bele echipe părăsind terenul e- 
puizate, după o luptă acerbă, 
în disputa cu un teren foarte 
greu, pe care, spre sfîrșitul jo
cului, cele 22 de tricouri deve
niseră negre, iar chipurile ju
cătorilor ofereau privitorilor de 
pe margine adevărate capete 
de expresie, cu ochi înfierbîn- 
tați de efort- Sportul studen
țesc ar fi putut deschide scorul 
de 14 ori !, în timp ce U.T.A. 
ar fi putut înscrie și ea de 8 
ori! Ne referim strict la ocaziile 
mari ale jocului, din care vă 
enumerăm cîteva : min. 33 : 
Kukla scoate de pe linia porții; 
min. 56 — Tănăsescu șutează 
pe lingă bară, de la 4 m ; min. 
60 — Tisa, scăpat pe contra
atac, nu are forța necesară go
lului ; min. 66 — studenții ra
tează de 4 ori consecutiv, în 
decurs de cîteva secunde, prin 
Radulescu, Cassai, O. Ionescu și 
Predeanu. Min. 67 — Sima reia 
spectaculos cu capul, la un pas 
de gol ; min. 88 — O. Ionescu, 
singur, la 3 metri, nu reușește 
să se desprindă din noroi ; min- 
90 — Cazan, singur, de la 6 m, 
cu poarta goală, șutează alături; 
min. 100 — șut Marica, Schepp 
scoate de pe linia porții ; min. 
101 — Domide, scăpat pe con
traatac, se dezechilibrează în 
fața lui Răducanu ; min. 109 — 
la capătul unei combinații Ma- 
rioa șutează în bară.

La 0—0, după 120 de minute, 
arbitrul dă startul loviturilor de 
la 11 m- Dramatismul meciului 
crește. Iată suita încercărilor, 
începe Marica. Jivan apără ! 
Continuă Broșovschi. Răducanu 
apără ! Urmează O. Ionescu. 
Bară ! Scorul e deschis de Do
mide: 0—1. Tănăsescu egalează: 
1—1. Kukla ia conducerea : 1—2. 
Grigore egalează : 2—2. Bedea 
ratează ! Munteanu înscrie :
3— 2. Sima egalează : 3—3. Se
pregătesc următoarele două 
„cvintete". începe Cassai. Jivan 
prinde ! In sfîrșit, Nedelcu II 
înscrie : 3—4, la capătul unei
partide în care Sportul studen
țesc a fost mult mai aproape de 
victorie, prin insistență, dar în 
care U.T.A. a răspuns peste aș
teptări, ajutată, bineînțeles, de 
șansă. A arbitrat foarte bine, 
I. Haab (Cîmpia Turzii).

SPORTUL STUDENȚESC: 
Răducanu — TĂNĂSESCU, Ciu- 
garin, GRIGORE, Manea — 
Cassai, Cazan, Rădulescu (min. 
72 MUNTEANU) — Marica, O. 
IONESCU, Predeanu (min. 106 
Negoiță). U.T.A. : JIVAN — 
Bîtea (min. 77 Gașpar), Kukla, 
SCHEPP, Giurgiu - DOMIDE, 
BEDEA. BROȘOVSCHI — Si
ma, Nedelcu II, Tisa.

loan CHIRILA
C.S.U. GALATI - F.C.M. 

GALAȚI 5-3 (1-1, 1-1, 
1-1)

GALAȚI, 8 (prin telefon). 
Peste 12 000 de spectatori au 
ținut să fie prezenți la acest 
meci al tradiției și ambiției. 
Scorul este deschis. în primul 
minut de joc, printr-un gol 
spectaculos, realizat de I. CON- 
STANTINESCU, dar numai 
după un minut MARINESCU 
restabilește egalitatea. In con
tinuare, studenții reușesc cîte
va frumoase acțiuni de atac 
pozițional, în timp ce jucătorii 
de la F.C.M. se apără cu calm 
și răspund prin contraatacuri. 

Deși ambele echipe depun mari 
strădanii pentru a obține vic
toria, scorul rămîne cel fixat 
în min. 2, chiar și după prelun
girile regulamentare. Urmează 
loviturile de la 11 m : C.S.U. 
marchează de patru ori prin : 
GEORGESCU, DOBRE, PĂU- 
NESCU și CRAMER. în timp ce 
F.C.M. înscrie numai de două 
ori, prin ORAC și CONSTAN- 
TINESCU. Și, astfel, realizînd 
scorul final de 5—3, formația 
studențească se califică.

A arbitrat bine M. Buzea 
(București) formațiile j C.S.U. j 
TĂNASE — Pascuale, Olteanu, 
ENACHE, Șarpe — Băjenaru 
(min. 65 Dobre), Păunescu, 
GEORGESCU — Cotigă (min. 
115 Ustabacief). MARINESCU, 
CRAMER. F.C.M. t HAGIOGLU 
(min. 56 Dumitrescu) — Popes
cu, Morohai, NEDELCU, I. Ni
cu — Constantinescu, Haiduc, 
TOLEA — R. Dan (min. 74 
Constantin), Vochin, Orac.

T. SIRIOPOL, ooresp.
AUTOMECANICA BUC.
- POLITEHNICA IAȘI 

1-0 (0-0)
Doar 30 de secunde mai erau 

pînă la fluierul final, cînd o 
acțiune ofensivă a bucureșteni- 
lor a fost stopată prin fault de 
apărătorii Politehnicii. Oaspe
ții au făcut „zid", dar PĂU- 
NESCU a executat impecabil 
lovitura, trimițînd balonul pe 
jos în colțul din dreapta lui 
Naște, făcînd Inutil plonjonul 
portarului ieșean, și, înscriind 
unicul gol al întîlnirii.

Ce s-a întimplat însă pe par
cursul celor 90 de minute ? 
Bucureștenii au jucat de la 
egal la egal cu mai valoroșii 
lor parteneri, iar în unele pe
rioade au dominat cu autori
tate, cu toate că terenul era 
alunecos, în unele locuri des
fundat. în primele 45 de mi
nute, acțiunile ofensive au fost 
rezolvate de fundași sau, în ul
timă instanță, de portari. După 
pauză, in min. 50 și 51, Dănilă 
și, apoi, Trandafilon, din pozi
ții favorabile, au trimis balo
nul pe lingă poartă, irosind 
situații bune de a deschide sco
rul. După zece minute, a fost 
rîndul lui Naște să se remarce, 
deviind în corner mingea șu
tată de Cristea. în min. 81, Au- 
tomeoanica a rămas în 10 ju
cători, fundașul Marin fiind e- 
liminat pentru că l-a lo
vit pe Trandafilon. Deși în 
inferioritate numerică, bucureș
tenii au avut inițiativa și au 
construit cîteva atacuri pericu
loase.

A arbitrat foarte bine Gh. 
Ispas (Constanța). Formații : 
AUTOMECANICA : I. Petre — 
RACOVEANU (min. 75 Marin), 
APOSTOL. Neagu, PĂUNES- 
CU — OTĂRAȘANU, RATCU, 
Chirițescu — Lăzărescu, NO- 
CHIT, CRISTEA (min. 89 
Dragu). POLITEHNICA : Naște
— Sofian, ANTON, CIOBANU, 
Micloș — ȘERBANICĂ, SIMIO- 
NAȘ, Ursu — DANILA, Ro
mii^, Trandafilon (min. 85 Cos- 
tea).

P. VINTILĂ
CETATEA TG. NEAMȚ - 

JIUL 0-3 (0-1)
TG. NEAMȚ, 8 (prin tele

fon). Peste 3 000 de spectatori 
au fost prezenți la această în- 
tîlnire. Ea a plăcut, prin faze
le palpitante care s-au creat la 
cele două porți. Echipa din Va
lea Jiului, cu un joc matur, 
a condus tot timpul meciului 
și a cîștigat pe merit. Iată 
cum s-au înscris cele trei go
luri : min. 32, Deleanu dema
rează pe partea stingă, cen
trează precis Ia STOICA si 
acesta înscrie spectaculos; min. 
48 Dumitrache „croșetează" 
cîțiva adversari si pasează Iui 
sălAjan, care șutează pu
ternic din afara careului si în
scrie ; min. 79, fundașul Covaci 
urcă mult in atac. centrează 
înalt în careu, si STOICA, „pe 
fază", înscrie din nou.

A condus M. Fcdiuc (Sucea
va). Formații : CETATEA : Ior- 
dache (min. 46 Sloș) — Po- 
povici. MARTIN. Fodor. A- 
XINTE — Radu (min. 56 S. 
Strujan), P. Strujan. Apetrei
— DASCĂLU. CROITORU. 
Hrițcu. JIUL : Cavai (min. 80 
Homan) — COVACI. Rusu, 
Ciunitu. DELEANU — Toma, 
STOICA — BUCURESCU, Stoi- 
chită. Dumitrache (min. 56 
Varorto. SAt.AJAN.

Traian DIACONU, coresp.
MINERUL MOTRU - 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
2-1 (2-1)

MOTRU, 8 (prin telefon). 
Partida a început în nota de 
dominare a studenților timișo
reni. După cîteva minute, la 
conducerea jocului se instalea
ză echipa minerilor. Săvulea se 
lansează pe extremă, dar este 
faultat de Maier la circa 20 de

metri de poartă. Lovitura libe
ră este transformată de MA
TEESCU, balonul strecurîndu-se 
pe lingă Bathori in poartă. Du
pă 7 minute, un reușit „un-doi‘‘ 
între Țurcanu și GUTUIE și a- 
cesta din urmă reușește să ri
dice mingea peste Bathori, ieșit 
din poartă : 2—0. Studenții ies 
hotărît la atac și au două mari 
ocazii de a reduce din handi
cap, prin Cotec în min. 27 și 
Dembrovschi în min. 33, care 
trage în bară. în minutul 44, 
Nadu face o cursă pe partea 
dreaptă, centrează, și DEM
BROVSCHI reușește să reducă 
din handicap : 2—1. La acest 
meci au asistat aproximativ 
5 000 de spectatori.

A arbitrat Andrei Tudor (Si
biu). Formații : MINERUL MO
TRU : NAE — Bălan, FIRȚU- 
LESCU, Copil, STERE — Trui- 
că, SAVULEA, Țurcanu — Gu
tuie, MATEESCU, Nicolof. PO
LITEHNICA TIMIȘOARA : Ba
thori — Mioc, PĂLTINIȘAN, 
MAIER, Roșea — Mehedințu, 
Nadu, DEMBROVSCHI — CO
TEC, Lața (min. 20 Șerbănoiu), 
Floareș.

Grigore JUGANARU, corcsp. 
CONSTRUCTORUL ALBA 
IULIA - F. C. BIHOR 0-2 

(0-0, 0-0)
ALBA IULIA. 8 (prin tele

fon). Peste 2500 de spectatori 
au urmărit meciul dintre di
vizionara C, Constructorul (cla
sată în tur pe locul 13, în seria 
a XH-a) și cunoscuta forma
ție orădeană F. C. Bihor. Cu 
toate că a pierdut (după pre
lungiri !), echipa din Alba Iu- 
lia are meritul de a fi opus o 
rezistență lăudabilă redutabilei 
ei adversare. Localnicii s-au a- 
părat foarte bine, au respins cu 
promptitudine numeroasele a- 
tacuri ale orădenilor, portarul 
Borș și cei patru fundași fiind 
astăzi la înălțime. Oaspeții 
s-au impus în prelungiri, cînd 
au înscris prin BIGAN (min. 
93) și KISS (min. 110).

A arbitrat Gh. Ionescu (Bra
șov). Formații : F.C. BIHOR : 
Albu — Horvath, Lucaci, BI
GAN, Petrovici — AL. NAGHI, 
Naum, M. Marian — LUPĂU 
(min. 98 KISS), KUN I, Gher- 
gheli (min. 92 Foaie). CON
STRUCTORUL: BORȘ — BOR
CAN, CHIR. FEKETE, CROI
TORU — Țuinea, Munteanu, 
Grozea (min. 80 Constantin) — 
Cizdean. MOLDOVAN, Lupu 
(min. 63 Stoinică).

Ion FILIPESCU, coresp.
I.C.I.M. BRASOV -

- OLIMPIA S. MARE 
1-0 (0-0)

BRAȘOV, 8 (prin telefon). Pe 
stadionul I.C.I.M,, pe un teren 
bun, în fața a peste 3000 de 
spectatori, s-au întîlnit frunta
șa seriei a XH-a a Diviziei C 
și prima clasată în seria a IlI-a 
a campionatului secund. Gaz
dele, nu s-au intimidat de „car
tea de vizită" a oaspeților, care 
•— cu nici un an în urmă — 
jucau în prima divizie, au a- 
bordat partida cu mult curaj, 
dominînd aproape tot timpul. 

POIANA BRAȘOV

’ j schi , 
Sporturile

MrCovorul alb de lâpadâ 
Z acoperit munții I Pîrtiile de 
ii săniuțe au fost pregătite I -r. 
XX? de iarnă îți intră 
ÎQr in drepturile lor legitime

? Stațiune climaterică permanentă, situată la o Qț 
^altitudine de 1030 metri, la poalele muntelui Nț 

Postăvarul — Poiana Brașov 
QQQOQ' atrage irezistibil prin poziția 
yQtXX* și frumusețile naturale din jurul wyCy 
QMÎO său, prin originalitatea confortului 
QQqC din vile, cabane și hoteluri, prin 
QQO' amenajările sale pentru practicarea TtQQO 
OOy sporturilor. nQCJO
■vX/ Complexul „Teleferic*1 din Poiana Brașov 
CX vă oferă un sejur incintător și momente deX/O 
■W agrement la barul său. TjO
5 întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante 
I București, prin filialele sale din Bd. Republicii nr. W 

și 68 și Bd. N. Bălcescu nr. 35, vă pune la dispo- 
ziție locuri la Poiana Brașov pînă la 23 decembrie 

Plecări zilnice,

Apărarea sătmărenilor a fost 
însă la punct și brașovenii n-au 
putut marca decît o singură 
dată — prin CIOBANU (min. 
70), Ia o învălmășeală în fața 
porții. Formația sătmăreană a 
răspuns, pe cele două extreme, 
cu cîteva contraatacuri foarte 
periculoase.

A arbitrat M. Moraru (Plo
iești) : I.C.I.M. : BALAȘ — Do
bre, MITU, LUPUȚAN, Lie- — 
Ghileanu, FUNKSTEIN, Todi- 
rașcu (min. 62 Nica) — CIOBA
NU. TAMPA, Ferenț (min. 70 
Serbina). OLIMPIA : PUSTAI 
— Berețki, SMARANDACHE, 
MATEI, Bocșa —MARCU (min. 
58 Tudor), KAIZER. Goia (min. 
35 Popescu) — Helvei, Mure- 
șan, Both.

Carol GRUIA, coresp;
A. S. MIERCUREA CIUC 
- METALUL BUCUREȘTI 

0-1 (0-0, 0-0)
M. CIUC, 8 (prin telefon). 

Pe un teren înghețat, în pre
zența unui număr record de 
spectatori (peste 6 000) cele două 
formații au oferit o dispută 
echilibrată, jucătorii dovedin- 
du-se însă deficitari la capito
lul finalizare. în prelungiri, în 
min. 100, bucureștenii au reușit 
să înscrie prin IANCU, care a 
profitat de o mare greșeală a 
defensivei locale. în min, 118, 
Bîrlă (A.S.M. Ciuc) a fost eli
minat de pe teren pentru lo
virea adversarului,

Arbitrul C. Braun (Brașov) a 
condus următoarele formații î 
A.S.M. CIUC : TACHE — C. 
Antal, Costin, Fekete (min. 46 
Balaș), SORLEA — KOPACZ, 
T. Antal (min. 67 Prună), Fe- 
renez — Hațeganu, DRÂGO- 
MIR, Bîrlă. METALUL : IOR
DAN — GAVRILA, Nedelcu,' 
Nica. Năstasc — Marincel, 
IANCU, GEORGESCU — Giu- 
giumică, PRODAN, Sandu (min. 
46 Tăbîrcă, min. 49 Omer).

V. PAȘCANU — coresp.'
RAPID JIBOU - 

PROGRESUL CORABIA 
0-1 (0-0) 

JIBOU, 8 (prin telefon).
Partida dintre formația locală 
Rapid, din campionatul jude
țului Sălaj și divizionara C, 
Progresul Corabia, a fost de un 
bun nivel tehnic, cu toate că 
s-a desfășurat pe un teren des
fundat de ploaie. Gazdele au 
avut majoritatea timpului ini
țiativa, ratînd, însă, numeroa
se ocazii de gol (Făbian min, 3 
și 26, Botoș II min. 26, Ciocean 
min. 37 și Petrescu min. 70). 
Unicul gol al partidei a fost 
înscris, în min. 51, dintr-o lo
vitură liberă, de Ia aproxima
tiv 40 de metri, de MIALCIU.

A arbitrat O. Streng (Ora
dea). Formații : RAPID : Bo
toș I — Cr-ețu (min. 69 Sabo), 
ANTAL, MUREȘAN, Noje — 
Botoș II, GOGA, Petreanu — 
Ciocean, Fabian, Bede (min. 75 
Muntean). PROGRESUL: STO- 
IA — VELICA, Măiereanu, 
Sora, Neacșu —• Aipu, DINCĂ, 
Căpnaru — Tudorache, MIAL
CIU, Preda.

A. KULCSAR — ooresp.



TEODORA UNGUREANU SI DAN GRECU•»

PRIMII ÎNVINGĂTORI
„Turneul campionilor'*

FIBAK, ORANTES

„Cupa Bucureștiului1* la baschet feminin

TROFEUL ORAȘULUI MILANOu Șl SOLOMON CALIFICAȚI

• La
nota

au

bîrnă, învingătoarea aproape de 
10! • Peste 10 000 de spectatori 
aplaudat măiestria gimnaștilor

IN SEMIFINALE

SEIECIIONATA DE TINERET A CAPIEAEEI 
A CÎȘTIGAT TROFEUL

MILANO, 8 (prin telefon). — 
în noul Palat al sporturilor din 
Milano, inaugurat astăzi, 
tribunele căruia au luat 
peste 10 000 de spectatori, 
desfășurat miercuri prima edi
ție a „TROFEULUI ORAȘULUI 
MILANO” la gimnastică, com
petiție care a reunit sportivi 
de valoare din multe țări euro
pene. Cu deosebit interes au 
fost așteptate evoluțiile gim- 
naștilor români, reprezentați 
aici de Teodora Ungureanu în 
concursul feminin și de Dan 
Grecu în întrecerea masculină.

în 
loc 
s-a

MECIURILE DE HOCHEI
ROMANIA-IUGOSLAVIA

(Urmare din pag. 1)

IONIȚA șutează fulgerător, la 
capătul unei frumoase acțiuni 
personale : 2—2, scor cu care se 
încheie prima repriză. în trei
mea a Il-a jocul are același as
pect echilibrat, cu atacuri rapi
de și cu numeroase ratări de 
ambele părți. Cu un minut 
înaintea încheierii reprizei 
PISARU, excelent servit de Tu- 
reanu, aduce în avantaj echipa 
română, înscriind printr-un șut 
sec, din apropierea porții. In 
ultima parte a meciului oaspe
ții încearcă să forțeze egalarea. 
Ei nu reușesc aceasta nici cînd 
echipa noastră rămîne în trei 
oameni pe gheață ! Iar în min. 
44, GAL. abia intrat pe teren, 
de pe banca de pedeapsă, pri
mește o pasă de la Axinte 
scorul devine 4—2, cu care 
încheie meciul, consfințind 
victorie destul de grea, dar 
deplin meritată a gazdelor.

Au condus bine Okolycany
Exner și Sladecek 
(toți trei din Ceho-

La capătul unor evoluții care 
au entuziasmat deseori asisten
ța, atît Teodora Ungureanu cit 
și Dan Grecu au terminat în
vingători, reprezentînd astfel 
cu cinste gimnastica româneas
că. Medaliata cu argint și cu 
bronz la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, Teodora Ungurea- 
nu, a avut o comportare deo
sebită, fiind notată foarte bine 
la toate aparatele : 9,60 la sări
turi. 9,65 la paralele. 9,95 la 
bîrnă și 9,90 la sol. La bîrnă 
Teodora a fost extraordinară și 
sala a cerut cu insistență nota 
maximă. Cu cele 39,10 p., gim
nasta noastră a obținut o vic
torie strălucită, fiind urmată de 
Marta Egervary (Ungaria) cu 
37,00 p., și Era Canevascini 
(Elveția) cu 36,85 p. Făcîndu-și 
reintrarea după J.O. de la 
Montreal. Dan Grecu a avut o 
evoluție bună, obținînd și el o 
victorie lejeră : 54,65 p„ fiind 
urmat în clasament de sporti
vul elvețian Robert Trescher, 
care a acumulat 54,25 p., și pe 
locul al treilea de Maurizio 
Montesi (Italia) cu 54,20 p.

în clasamentul alcătuit pe 
baza locurilor ocupate de gim- 
naștii participant în concurs, 
„Trofeul orașului Milano" a 
fost cîștigat de România, cu 61 
p. Pe locurile următoare : Un
garia 47 p, Elveția 43 p.

NEW YORK, 8. — Sub 
pola sălii Summit Stadium __
Houston (Texas) au continuat 
întrecerile din grupele preli
minare ale „Turneului campio
nilor” la tenis, la care partici
pă primii clasați în Marele 
Premiu FILT. Cîștigătorul ac
tualei ediții, mexicanul Râul 
Ramirez a suferit a doua în- 
frîngere, fiind învins cu 6—2, 
6—2 de americanul Harold So
lomon. Acesta conduce. în pri
ma grupă, cu 2 victorii, urmat 
de Guillermo Vilas (Argenti
na) și Brian Gottfried (S.U.A.)
— 1 v. în grupa a doua, cite 
2 victorii au Wojtek Fibak (Po
lonia) și Manuel Orantes (Spa
nia), fiind practic calificați pen
tru semifinale. Rezultate : Fi
bak — Dibbs 6—2, 6—1 ; Oran
tes — Tanner 7—6. 6—3 ; Fibak
— Orantes 7—5, 7—6 ; Gottfried
— Vilas 6—3, 2—6, 6—4 ; Dibbs
— Tanner 6—4, 7—5.

TURNEELE

FIȘIER

cu- 
din

Timp de trei zile, 
pia din București a 
turneu feminin de ______  __
care au fost invitate să parti
cipe două formații de club, 
Olimpia din Divizia A și P.T.T. 
din Divizia B, lotul de tineret 
al municipiului București, pre
cum și o selecționată alcătuită 
din jucătoare sub 22 de ani din 
orașul Wroclaw (Polonia). Ini
țiativa de a organiza această 
competiție aparține Consiliului 
Municipal București pentru E- 
ducație Fizică și Sport. Con
form dorinței organizatorilor, 
începînd de anul viitor, turneul, 
dotat cu „Cupa Bucureștiului”, 
va deveni tradițional, urmînd 
ca alături de lotul național de 
tineret al României să fie in
vitate selecționate similare din 
alte țări.

Referindu-ne
care s-au desfășurat de-a lun
gul celor trei zile trebuie sa re
marcăm buna comportare a 
componentelor lotului de tine
ret al Bucureștiului, antrenat

„INTERZONALE*-
în turneul interzonal femi

nin de șah de la Tbilisi s-au 
disputat o serie de partide în
trerupte. Iată rezultatele înre
gistrate : Kozlovskaia — Hof
mann 1—0 ; Zatulovskaia — 
Kellner 1—0 ; Feustel — Zatu
lovskaia 1—0 ; Fatalibekova — 
Kozlovskaia 1—0 ; Hofmann — 
Savereid

După 
conduce 
ria) cu ‘

I ‘/1-V2.
6 runde. în clasament 
Maria Ivanka (Unga- 

4 puncte, urmată de

la centru, 
— la linie 
slovacia).

sala Olim- 
găzduit un 
baschet la

la întîlnirile

de I. Bărbulescu și D. Leabu. 
provenite de la cluburile Pro
gresul (5), Olimpia (5) și Arhi
tectura (2). Reprezentativa a 
reușit să cîștige de o manieră 
categorică toate întîlnirile și să 
ocupe, în consecință, locul în- 
tîi în competiție. Au urmat-o, 
în ordine, formațiile P.T.T., se
lecționata Wroclaw și Olimpia. 
Se cuvine să menționăm și 
evoluția foarte tinerelor jucă
toare de la Olimpia care, deși 
nu au cîștigat nici o partidă, 
au reușit să organizeze, deseori, 
acțiuni spectaculoase. Iată re
zultatele înregistrate: Lot tine
ret — P.T.T. 82—69, Olimpia — 

' — ' 67—68,
58—70, 
79—42, 
și sel. 
51—88.

Radu TIMOFTE

selecționata Wroclaw 
sei. Wroclaw — P.T.T. 
Lot tineret — Olimpia 
P.T.T. — Olimpia 76—64 
Wroclaw — Lot tineret

ÎNOTĂTORII sovietici
SE VOR PREGĂTI

DE $AH IN S. U. A.

și 
se 
o 

pe

★
doua partidă dispuCea de a 

tată miercuri seara dintre re
prezentativele de hochei ale 
României și Iugoslaviei s-a în
cheiat la egalitate: 4—4 (0—2,
1— 1, 3—1). întîlnirea a fost cu 
mult mai echilibrată decît pri
ma și s-a ridicat la un nivel 
tehnic mai bun. Oaspeții s-au 
comportat ceva mai aproape de 
valoarea lor reală conducînd în 
majoritatea timpului, reușind 
să anihileze prin omogenitatea 
lor tactică repetatele și rapidele 
șarje ale hocheiștilor români. 
Deși au atacat mai mult, jucă
torii noștri nu au putut să 
fructifice numeroasele acțiuni 
ofensive de care au beneficiat 
din cauza impreciziei în șuturi 
și a pripelii în fața porții ex
celentului Albrecht.

Au marcat în ordine: Poljan- 
sek 0—1 (min. 3); Beraus 0—2 
(min 12); Pană 1—2 (min. 21) 
Pavlic 1—3 (min. 37); Ioniță
2— 3 (min. 47); Pană 3—3 (min. 
51); Axinte 4—3 (min. 58) și 
Kosir 4—4 (min. 60).

PE SCURT • PE
ATLETISM • Crosul de Ta Vanves 

(Franța) s-a î 
surprinzătoare, 
(Belgia) ca*re 
23:41 0.

BASEBALL • 
(amatori), care _ _
multe orașe din Columbia, Cuba a 
învins Mexicul cu 15—1. Alte rezul
tate : Columbia — Olanda 8—7 
Porto Rico — Nicaragua 5—3.

BOX • Algerianul Loucif Haman* 
este noul campion profesionist al 
Africii la cat. mijlocie El l-a învins 
la puncte, la Tunis, pe Sea Robin
son (Coasta de Fildeș). m La ,,Royal 
Albert Hall" din Londra, David Green
1- a învins prin abandon în repriza a 
9-a pe francezul Jean Baptiste Pied- 
vache. devenind campion profesionist 
al Europe* la cat. ușoară.

CICLISM « Ciclocrosul de Ia St 
Blaise (Elveția) a revenit campionu
lui mondial Albert Zweifel (Elveția) 
cronometrat oe 19 800 km cu timpi»1 
de 1 h o5:0

FOTBAL «« Restanță în campionatul 
englez : Jpswich Town — Birmingham 
4—2 In urrna acestui rezultat Ipswich 
a trecut *n fruntea clasamentului a 
vînd 26 d? ouncte. <9 La Rabat, se 
lection-.fn Morocului — F.C. Nancv
2— 0 (?-?'

HANDBAL Turneul de la Mis
kolc a fost cîștigat de reprezentativa 
Ungariei cu 6 p. Pe locul 2, forma 
ția locală ..Kohasz" — 4 o urmată 
de selecționatele de tineret ale Un

încheiot 
a 
a

cu victoria, 
lui Lean Schots 
parcurs 8 km în

In prim-a zi a C.M 
se desfășoară în mai

Elena Fatalibekova (U.R.S.S.) 
— 3‘/2 p (din 5 partide). Valen
tina Kozlovskaia 
3V2 P, Gertrude
(România), Maia Ciburdanidze 
și Marta Litinskaia (ambele 
U.R.S.S.) — 3 p (din 5).

(U.R.S.S.) —
Baumstark

ir

NEW YORK (Agerpres). — 
La sfîrșitul acestui an, un lot 
de înotători sovietici va efec
tua un stagiu de pregătire în 
California. Lotul sportivilor so
vietici care se antrenează încă 
de pe acum pentru viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Moscova, 
cuprinde printre alții pe Vla
dimir Rastakov. Arvidas Iuzai- 
tis și Andrei Smirnov, meda- 
liați cu bronz la Olimpiada de 
la Montreal. Timp de patru 
săptămîni înotătorii sovietici se 
vor pregăti în California sub 
îndrumarea cunoscuților antre
nori americani Georges Haines, 
Mark Schubert și Peter Daland.

In interzonalul care se desfă
șoară în localitatea olandeză 
Roosendaal, după 7 runde, con
tinuă să conducă maestra ma
ghiară Suzana Veroczi — 5*/a P, 
urmată de Ahmilovskaia 
(U.R.S.S.) — 4*/, p (1).

YACHTING

ERIC TABARLY (Franța)
pe locul 5 ta clasa- 

celor mai buni spor- 
anului. ............
France 
francez 

caz

alcătuit de 
Presse. yacht- 

Eric Tabarly 
aproape unic, 
mai spectacu- 
în cursa soli

din iunie 
o obține la vîrsta de

Situat 
mentul 
tivi ai 
agenția 
mânui
este un 
Ultima și cea 
loasă victorie, 
tară transatlantică 
1976, 
45 de ani, depășind, printr-un 
nou record (23 zile și 19 ore), 
performanța din 1972 a pro
priului său elev, Alain Colas.

Sportiv cu un bogat pal
mares. care cuprinde aproape 
toate cursele clasice pe toate 
mările lumii, Eric Tabarly 
intră în elita mondială odată 
eu victoria în aceeași cursă 
transatlantică (înaintea cam
pionului britanic Francis Chi
chester). ta 1964, cînd. la 
bordul ambarcației ..Pen 
Duick II“, pulverizează recor
dul anterior. — • ■ 
ilterioare se 
•area cursei 
nacitice.

După cum mărturisește, sur
prinzătoarea victorie din a- 
-est an asupra unor adversari 
mult mai tineri si cotați 
drept favoriți se datorează — 
’n parte — excelentei sale 
-ondiții fizice. De o statură 
robustă, avînd o greutate de 
65 kg. la înălțimea de 1.65 m. 
căpitanul de corvetă (născut 
la Angers la 24 iulie 1931) 
care navighează încă din co-

Printre victoriile 
numără și cîști- 

solitare trans-

pilane 
pilot, 
agilitatea 
gimnasticii 
ore pe zi.

brevet de 
torta și 

practicarea 
două

posedă 
conservă 
prin 
cel puțin 
Nu trebuie negli

jat însă faptul că, pe lingă 
forța și îndrăzneala care-1 ca
racterizează, Eric Tabarly 
este și un ingenios construc
tor. El și-a proiectat singur 
toate ambarcațiile (numite 
„Pen Duick“ în amintirea ce
lei lăsate de tatăl său), adu- 
cînd de fiecare dată inovații, 
adesea copiate de ceilalți na
vigatori.I

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
gariei — 2 p și Cehoslovaciei — Op. 
e La Zaragoza, în primul meci din
tre echipa locală Medina și formația 
S.C Leipzig, contînd pentru optimile 
de finală ale C.C.E. (feminin), vic
toria a revenit oaspetelor cu 32—11 
(17—4).

HOCHEI • Rezulta-te din etapa 
a 18-a a campionatului U.R.S.S. : 
J.S.K.A. Moscova — S.K.A. Leningrad 
6—1 ; Spartak Moscova — Traktor 
Celiabinsk 0—3 ; Aripile Sovietelor 
Moscova — Torpedo Gorki 5—1 ; Di
namo Riga — Himik Voskresensk 
1—1 ; Kristol Saratov — Dinamo Mos
cova 1—8. Lideră a clasamentului se 
menține Ț.S.K.A. Moscova — 33 p, 
urmată de Dinamo Moscova — 26 p 
și Traktor Celiabinsk — 24 p. « Re 
zultate din etapa a 22-a a campiona
tului Cehoslovaciei : Dukla Jihlava — 
V.S.7.K Kosice 4—2 ; SONP Kladno 
— Motor Ceske Budejovice 3—1 ; Slo
van Bratislava — Skoda Plsen 3—4 ; 
Z.K.L. Brno — Sparta Praga 2—3. In 
clasament conduce Dukla Jihlava 
40 p, urmată de SONP Kladno 
35 o. si Sparta Praga cu 29 p.

RUGBY a La Dijon, echipa secun
dă a Franței a învins formația simi
lară a Irlandei cu 16—3 (3—3).

SCHI a Proba masculină de slalom 
special de la Parpan (Elveția) a fost 
cîștigată de Andreas Wenzel (Liech
tenstein) o La Tignes, slalomul spe 
cial (masculin) a revenit fostului cam
pion olimpic Fernandez Ochoa (Spa
nia). • Proba feminină de coborîre

cu 
ce

care a deschis miercuri la Val D’lsere 
concursul denumit „Criteriul primei 
zăpezi", nu s-a putut încheia deoa
rece numai 2* de concurente au ter
minat parcursul, întrecerea fiind opri
tă apoi din cauza condițiilor atmos
ferice neprielnice (vînt extrem de pu
ternic în rafale). In această situație, 
juriul a hotărît anularea probei și 
redisputarea ei în cursul dimineții de 
astăzi.

ȘAH ® După 7 runde și disputarea 
unor partide întrerupte. în campiona
tul U.R.S.S. conduce Dorfman cu 
4’/2 P (1). urmat de Balașov — 4 p 
(1), Petrosia-n și Gheller — 4 p.

TENIS • La Melbourne, în primul 
tur Renata Tomanova — Virginia 
Raziei 6—1, 7—5. Alte rezultate : 
Russele — Masthoff 6—1. 6—1 ; Durr 
— Ebbinghaus 7—5, 6—4 ; Barker — 
Overon 6—4. 6—2 ; Court — Bowrey 
6—7 7—5, 6—3. fn Turneul de la 
Montevideo s-a încheiat cu victoria 
lui Pecci (Paraguay), care l-a între
cut în finală cu 4—6 6—4, 7—5 pe 
jucătorul argentinian Cano. La
Buenos Aires : Hose — Koch 6—7, 
6—4 6—4 ; Pecci — Velasco 6—3, 
6—3 ; Cano — Mandarino 6—2, 6—2 ; 
Molina — Santana 3—1 (abandon).

VOLE| a Turneul masculin de la 
Berlin s-a încheiat cu victoria echi
pei locale Dynamo (8 p), urmată de 
formațiile cehoslovace T, J. Ceske 
Budejovice (7 p) și Ruda Hvezda 
Praga (6 p).

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
fUrinare din «ap l)

disproporție de forțe, echipele 
ce vor juca în faza urmă
toare fiind ușor de presupus : 
A.Z.S. Olsztyn, - - - - -
Ț.S.K.A. 
(Belgia), 
Ț.S.K.A.
Totuși, nu este exclus să con
semnăm și în această etapă 
surprize din partea unor echipe 
din plutonul al doilea, dar care 
în preliminarii au avut com
portări excelente.

în aceeași competiție, la fe
minin (ediția a XVII-a), partida 
cea mai importantă opune pe 
Ruda Hvezda Praga și Ko- 
munalni Lodz. în rest, partide 
în care sînt mari favorite U. K. 
Slavia Bratislava, Traktor 
Schwerin, Dinamo București 
(care întilnește duminică, la 
Istanbul, pe Eczacibasi, returul 
fiind programat la Brașov, pe 
19 decembrie), Dinamo Moscova, 
N.I.M. Budapesta. A.S.U. Lyon 
și Levski Spartak Sofia.

Cupa cupelor (ediția a V-a) 
la masculin a programat în no
iembrie doar 3 meciuri preli
minare, în urma cărora au ob
ținut calificarea Steaua Bucu
rești, Boronkay (Turcia) și So
kol Viena. Pentru turul I (12 
și 19 decembrie), alături de 
Steaua (care susține dubla con
fruntare cu D.H.G. Odense ; 
primul joc duminică în sala 
Floreasca) sînt favorite la ca
lificare în etapa următoare : 
Aero Odolena Vodă (Ceho
slovacia). Levski Spartak So
fia, Plomien Sosmowiec, Trak
tor Schwerin, Radiotehnik Riga, 
Honved Budapesta și V. C. 
Hormann (Belgia). La feminin, 
această competiție debutează 
duminică, direct cu turul I. 
Rapid București întilnește pe 
Panathinaikos Atena (manșa I

S. C. Leipzig, 
Moscova, Turnhout 

Vardar Skoplje, 
Sofia, Starlift (Olanda).

se desfășoară duminică de la 
ora 11 în sala Floreasca. 
cuplaj cu Steaua Z .7___
Odense). Cele mai importante 
întîlniri : Dynamo ~ '*
P.T.T. Montpellier și 
Dozsa — K.P.S. Brno.

Reprezentantele noastre în 
Cupa campionilor și Cupa cu
pelor au posibilitatea să a- 
jungă în faza finală a compe
tițiilor. Voleibaliștii dinamo- 
viști vor avea însă. în drumul 
spre turneul final doi adversari 
ceva mai dificili : Dukla Li
berec și. în caz de succes pe 
S. C. Leipzig. Campioana noas
tră feminină. Dinamo, după 
meciurile cu Eczacibasi (în fața 
căreia este net favorită), mai 
are un singur obstacol pînă la 
turneul final, de 4 echipe : pe 
Traktor Schwerin. Ca să par
ticipe la finalele Cupei cupe- ’-- nx-----  --- x-- 1~..: în-

Ce
pe 

Plo
timp ce

în
D.H.G.

Berlin — 
Ujpesti

lor, Steaua va trebui să 
vingă pe D.H.G. Odense 
chipă mai modestă) și apoi 
vicecampioana Poloniei 
mien Sosmowiec, în 
Rapid, care în turul I are o 
adversară ușor de depășit, ur
mează să întîlnească, în ia
nuarie, pe vicecampioana Bul
gariei. Ț.S.K.A. Sofia

DIN R. P. CHINEZĂ
Concursul internațional de 

badminton desfășurat la Ka
rachi (Pakistan) s-a încheiat cu 
o dublă victorie a echipelor 
R. P. Chineze. învingătoare cu 
3—0 la feminin și cu 3—2 la 
masculin în finalele susținute 
în compania selecționatelor In
diei.

•ULTIMELE ȘTIRI •ULTIMELE REZULTATE •

s-au desfă
ta cadrul

Videoton a

ÎN CUPA U.E.F.A.
In Cupa U.E.F.Ai 

șurat meciurile-retur 
optimilor de finală.

La Sz&kesfehărvar,
dispus cu 1—0 de F. C. Magdeburg 
(a marcat Nagy TI) în.tr-un meci 
condus de N; Rainea. învingătoa
re cu 5—0 în tuir, Magdeburg s-a 
calificat în „sferturi". La Milano, 
A. C. Milan a dispus cu 3—1 (0—0) 
de Atletico Bilbao. insuficient 
pentru promovare în turul urmă
tor, deoarece spaniolii cîștigaseră 
în tur cu 4—1. Ia Belgrad : 
Steaua Roșie — A.E.K. Atena 
3—1 (3—1). în tur 0—2. S-a cali
ficat A.E.K. Atena. La Donetk :

Șahtior — Juventus 1—0 (1—0). In 
tur : 0—3. S-a calificat Juventus.

La Koln, echipa locală F. c. 
Koln a învins eu 4—1 (3—1) for
mația engleză Queen’s Park Ran
gers prin punctele marcate de 
D. Mtiller (2), Ldhr 
Pentru sferturile de 
calificat însă echipa 
Park Rangers. care 
primul ioc cu 3—0.

Celelalte rezultate le 
blica în numărul de mîine al 
rulul.
• Echipa Austriei a susținut 

la Roma': , un joc de verificare 
compania formației A. S. Roma 
care a între ut-o cu scorul de 
(0-0).

si Weber, 
finală s-a

Queen’s 
cîștigase

vom nu
zi a-
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