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NICOLAE CEAUȘESCU I

H HSIHIIĂÎIlf OI IA MOSCOW j ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, simbătă, la Moscova 
pentru a participa la festivi
tățile prilejuite de sărbătorirea 
împlinirii a 70 de ani a tova
rășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al C. C. al 
P.C.U.S.

La plecare. pe aeroportul 
Otopeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost condus de to
varășa Elena Ceaușescu, de 
tovarășii Manea Mănescu, Ște
fan Voitec, Cornel Burtică, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ionită. Petre Lupii, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu. Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdct, Iosif 
Banc, Ion Coman. Teodor Co- 
man, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilinet, Ion Ursu Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma.

Au fost de fată V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, si mem
bri ai ambasadei,

★

In cursul zilei de 19 de
cembrie, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a participat la festivi
tățile de la Moscova, prilejuite 
de sărbătorirea celei de-a 70-a 
aniversări a zilei de naștere a

tovarășului Leonid Ilici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Duminică dimineața, la Pala
tul Mare al Kremlinului, a avut 
loc ceremonia inmînării tova
rășului Leonid Ilici Brejnev a 
unor inalte distincții ale 
U.R.S.S.

Distincțiile au fost înmînate 
de Nikolai Podgornîi, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., în prezența 
celorlalți conducători de partid 
și de stat sovietici, precum și a 
conducătorilor de partid și de 
stat din unele țări socialiste. In 
cadrul solemnității, au luat cu- 
vîntul tovarășii Nikolai Pod
gornîi și Leonid Brejnev.

După amiază, Comitetul Cen
tral al P.C.U.S., Prezidiul So
vietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri ale U.R.S.S. au oferit 
o recepție la Kremlin.

In timpul recepției au rostit 
toasturi conducători de partid 
și de stat ai U.R.S.S.

Secretarul general al C.C. al 
P.C.U.S. a fost salutat, de ase
menea. de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și de ceilalți con
ducători de partid și de stat din 
țările socialiste, prezenți la re
cepție.

A răspuns, mulțumind cordial 
pentru felicitările și urările ce 
i-au fost adresate, tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev.
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Din cuprinsul ziarului:

Dinamo București s-a calificat 
semifinalele

in

pe Dukla 
trofeului

C.C.E. la volei, elimini nd 
Liberec, deținătoarea

Ilie Năstcse a învins pe Solomon și Laver

Tragerea Ja sorți pentru sferturile de finală în 
Cupele europene la handbal

Au început întrecerile Balcaniadei de baschet

V»

DINAMO BUCUREȘTI - DUBLĂ CAMPIOANĂ A TĂRII
Teodora Ungureanu (de două ori 10 !)
și Dan Grecu

României**
cîștigători ai „Cupei

la individual compus
19 (prin le- 
duminică au 

Sala sporturilor 
localitate întrecerile ulti-
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CLUJ-NAPOCA, 
lefon). Simbătă și 
continuat în 
din 
melor competiții interne de gim
nastică ale acestui an. Sîmbătă 
au fost desemnate echipele 
campioane ale României la 
maeștri (dimineața la băieți,, iar 
după-amiaza la fete), pentru ca 
duminică dimineață să se des
fășoare finalele pe aparate și 
întrecerile de gimnastică ritmi
că din cadrul „Cupei Româ
niei".

în aceste ultime două zile ale 
întrecerilor, publicul clujean a 
umplut pînă la refuz tribunele 
sălii, răsplătind cu aplauze ge
neroase eforturile concurenților 
și, mai ales, ale concurentelor 
de a prezenta un spectacol de 
nivel ridicat.

Atît Ia masculin, cît și la fe
minin. titlurile de campioane 
pe echipe au revenit forma
țiilor clubului DINAMO BUCU
REȘTI.

La băieți, garnitura formată 
din Dan Grecu, Kurt Szilier, 
Nicolae Oprescu, Ștefan Gali, 
Liviu Mazilu și Radu Branea 
(antrenori — Gheorghe Condo- 
vici și Mircea Bădulescu) și-a 
adăugat în palmares un nou 
titlu, pe deplin meritat. Un a- 
port însemnat la obținerea a- 
cestui succes au avut Dan Grecu 
— care și-a făcut o promițătoa
re reintrare pe plan intern — 
și Kurt Szilier, ocupanți, de 
altfel, și ai primelor două locuri 
la individual compus. Pe locul 
secund s-a clasat Steaua, a- 
vînd în Sorin Cepoi, Ion Che- 
cicheș și Mihai Borș oamenii 
de bază, iar locul al treilea a 
revenit tinerei echipe a Liceu
lui 1 din București, care a lăsat 
o frumoasă impresie prin per
formanța realizată.

în general, însă, nivelul va
loric al întrecerilor masculine 
nu a atins valoarea așteptată.

în trecerile 
tru 
can 
dus 
mai

Aceasta

SURPRIZE IN „CUPA FEDERAȚIEI" LA SCHI

pen- 
titlul republi- 
la fete au a- 
o învingătoare 
puțin scontată 

echipa Dinamo
București.
a revenit în frun
tea ierarhiei inter
ne, deposedînd de 
titlu garnitura Li
ceului de gimnas
tică din Municipiul 
Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Victoria- 
surpriză a dina- 
movistelor are, du
pă părerea noastră, 
două explicații : 
prima legată de 
faptul că din echi
pa Liceului de 
gimnastică a lipsit 
aportul integral al 
Nadiei Comăneci, 
sportiva cu rolul 
cel mai important 
în păstrarea titlu
lui. și, în al doi
lea rînd, că gar
nitura dinamovistă 
— compusă din
Anca Grigoraș. Alina Goreac, 
Cristina Itu, Călina Hosu, Mioa
ra Stanciu și Vasilica Barbu 
(antrenori — Emilia Liță, Gheor
ghe Gorgoi șl Florin Ștefănes- 
cu) — s-a dovedit mai omoge
nă, mai bine pregătită pentru 
acest concurs.

O adevărată revelație în în
trecerea echipelor feminine a 
fost C.S.O. Baia Mare (antre
nori — Elena Marinescu, Nor
bert Kuhn și Alexandru Aldea), 
care reușește, la prima sa par
ticipare în concursul pe echipe, 
să ocupe un meritat loc III.

La concursul individual fe
minin. Teodora Ungureanu (9,70 
la sărituri, 9,95 la paralele, 10 
la bîrnă și 9,95 la sol) a fost, 
evident, cea mai bună gimnastă 
a întrecerilor. Ea a prezentat 
exerciții mult îmbunătățite, cu 
multe elemente noi, de mare 
dificultate, dintre care amintim

dublul salt înapoi la sol și o 
combinație flic-flak — salt gru
pat înapoi la bîrnă, dovedind 
din nou marele său talent și 
resursele deosebite pe care le 
are. De altfel. în această com
petiție Teodora Ungureanu și-a 
inaugurat suita notelor de 10, 
obținînd de două ori calificati
vul cel mai înalt. în mod 
firesc, Teodora Ungureanu a 
ocupat detașat primul loc la 
individual compus, confirmîn- 
du-și astfel, din plin, valoarea. 
Cum am mai arătat, Nadia 
Comăneci a participat numai 
parțial, fără o pregătire cores
punzătoare din cauza deselor 
deplasări făcute după Olimpia
dă. Din această cauză a evitat 
elemente de dificultate și la

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2-3)

BRAȘOV, 19 (prin telefon). 
Vremea capricioasă din Bucegi 
a influențat desfășurarea nor
mală a probelor întrecerilor din 
cadrul „Cupei federației". Ast
fel, vineri, la startul întrecerii 
de biatlon seniori era senin, cu 
vînt ușor, pentru ca după 3 000 
de metri, adică la prima tra
gere, să se lase o ceață prin 
care nu se distingea nimic la 
cițiva metri. întrecerea a tre
buit, astfel, să fie anulată. A 
rămas valabil numai concursul 
juniorilor, desfășurat mai tîr- 
ziu, dar și el marcat. în special 
la precizia tragerilor, de valu
rile alternative de ceață.

Sîmbătă, în ziua rezervată 
fondului, la dificultatea par
cursului (peste 50 la sută ur
cușuri), s-a adăugat căldura 
care a înmuiat repede zăpada 
și a compromis ceruirea iniția
lă. întrecerea a devenit... un 
infern căruia foarte puțini, nu
mai cei mai dîrzi și bine pre
gătiți, i-au rezistat. Printre a- 
ceștia reținem pe Băjenaru, 
Cimpoia și Forico. Au abando
nat, cu prea multă ușurință, 
schiori cu experiență ca Ta- 
maș, Voicu, Cristoloveanu, de 
la care așteptam mai multă 
ambiție.

Probele alpine — slalom spe
cial și uriaș — s-au desfășurat 
pe fața mare a Văii lui Carp, 
pîrtie înclinată, cu o zăpadă a- 
fînată în care șirul concuren- 
tilor a săpat tranșee și gropi. 
Ansamblul întrecerilor, dificil, a 
scos în evidență două nume : 
Alexandru Manta, la seniori și 
Anemarie Verhazi, la senioare 
care sînt cei mai în formă schi-

Alexandru Manta (A.S.A. Brașov), la 
Carp, în care s-a impus cu autoritate

ori ai momentului. Siguranța, 
spiritul ofensiv și, mai ales, o- 
rientarea tactică îi recomandă 
pentru sezonul care începe. 
Manta a cîștigat ambele probe 
și, implicit. „Cupa federației", 
secundat de Dan Cristea, care 
rămîne principalul său adver
sar. Verhazi a cîștigat „uriașul", 
apoi a obținut locul II la spe
cial, ieșind și ea victorioasă în 
„Cupa federației" (pentru com
binata celor două probe), de- 
tașîndu-se — surpriză plăcută — 
de restul adversarilor, dintre 
care reținem totuși, pe Mino- 
dara Munteanu. Georgeta Băn- 
cilă și Nuți Degeratu.

La „Cupa federației", unul

„uriașul" de pe Valea lui 
Foto : D. NEAGU 

dintre cele mai importante con
cursuri ale seniorilor, au luat 
parte și unii juniori remarcați 
în iarna precedentă. Dar la pro
bele alpine, calitatea prestați
ilor lor lasă, încă, de dorit. Sîn- 
tem, desigur, la începutul ier
nii, fără prea multe ore de an
trenament pe zăpadă, dar sînt 
vizibile numeroase deficiențe 
de ordin tehniCo-tactic, asupra 
cărora antrenorii trebuie să in
siste.

REZULTATE TEHNICE : bi
atlon, juniori, calibru mare,

Mihai BARA

(Continuare în pag. 2-3)

O finală echilibrată în „Cupa F. R. Box“

B.C. GALAȚI-B. C. BRAILA 24-20
• Dafinoiu învins din nou de Chiracu • Meciul de adio al lui Amăzăroaie

Simbătă seara, în sala Di
namo din Capitală, s-a reaprins 
vechea și frumoasa rivalitate 
sportivă dunăreană. Din mîi- 
nile președintelui federației, 
Gheorghe Guriev, gălățenii au 
primit „Cupa F.R. Box", rîv- 
nită în egală măsură de bră- 
ileni. în statistici, rezultatul fi
nal al celei de-a 6-a ediții a 
competiției va fi trecut sub 
forma : Box Club Galați —
Box Club Brăila 24—20. Scorul 
nu reflectă fidel echilibrul sub 
care a stat aproape tot meciul. 
Să amintim că la categoria 
mijlocie, gălățenii abia egalau 
pe tabelă : 18—18. Pînă la ur
mă. la numărătoarea victorii
lor, raportul este 5—3 în fa
voarea gălățenilor, celelalte 
3 partide încheindu-se cu ver
dictul de „meci nul". Iată cum 
au decurs întîlnirile, în ordi
nea categoriilor. Tînărul Nico
lae Șchiopu (B), cu o apărare 
foarte bună și o directă eficace 
de întîmpinare. dar lipsit de o 
lovitură de atac, este în mod 
echitabil considerat egalul ve
teranului Petre Ganea (G). ca 
întotdeauna silitor în ofen
sivă. Campionul juniorilor Io
nel Mircea (G) a atacat cu 
curaj pe robustul Niță Robu 
(B), dar neștiind să se apere

în lupta de aproape si fiind 
deficient în rezistența fizică, 
a cedat cu 0—5, la puncte. Du
pă o partidă dură, spre sfîrșit 
chiar epuizantă, în cursul că
reia Ștefan Duminică (G) a 
fost împiedicat de neregulari- 
tățile lui Gheorghe Marinei 
(B) — avertizat, de altfel, pen
tru lovituri cu capul — să-și 
desfășoare boxul în linie, ju
decătorii au dat un verdict de 
egalitate care-1 defavorizează 
pe gălățean. Nicolae Buteseacă 
(G), variat în lovituri, uzînd și 
de upercuturi, a fost surprins 
de viteza mai mare de execu
ție a lui Gheorghe Roșea (B), 
dar acesta a primit două aver
tismente consecutive în run
dul 2 (lovituri cu capul) și 
pentru a nu risca să fie desca
lificat la al treilea _ avertis
ment. antrenorii brăileni au 
aruncat în ring prosopul, ce- 
rînd abandonul, în clipa înce
perii ultimului rund. Ion Guță 
(B), boxînd prudent, cu contre 
eficace și valorificîndu-și alon- 
ja, a primit o decizie cu 3—2 
la puncte, atunci cînd un meci 
nul ar fi fost mult mai drept,

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. 2—3)



UN VALOROS RECORD

ULTIMELE COMPETIȚII

(Urmare din pag. I)

t

24 20
Irinel Pânulescu

și tot atitea recorduri national

atacat pe brăileanul Tiberiu STAMA
Foto : Vasile BAGEAC

(Urmare din pag. 1) spre sfîrșit, descurcîn-

(Urmare din pag. I)

bras (f) :

LOTO PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

spadasinii de la O- 
care au fost conduși

1 
P

adversar, 
loviturile 
dorul se- 
la corp“,

veritabil carusel al 
la capătul a 10 ore 
floretiștii de la Clu- 
școlar (Tican, Roșu,

Fără 
final, 
situat 
echi-

2 Electroputere Cra- 
la Șc. sp. Olimpia 
Șc. sp. Constanța),

com-
linii

CATEG. 
Gr. Banu

Duminică (dreapta) l-a 
Marinei

AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 REZULTATE 
EXACTE LA CONCURSUL PRONOSPORT, ETAPA 

DIN 19 DECEMBRIE 1976

(14 echipe), 
rezumat, în
iul direct dintre

ntf-un asalt care a făcut 
Progresul), in stingă, și Ci.

ȘCOLAR (floretă băieți) Șl PROGRESUL (spadă)

(B) în rundul 2. Cu a- 
ultime trei victorii, ob
la rînd, gălățenii răs- 
soarta partidei si cîș-

deliciul spectatorilor : 
Niță (Șc. sp. Olimpia 

■*. Si ■' —r ...

Iată hotărirea cu care gălățeanul Ștefan
Gheorghe

DE GIMNASTICĂ ALE ANULUI

„CUPA FEDERAȚIEI LA SCHI

trei vi

Campionatul national la arme cir aer

Stați
altitudin

DINAMOC.S
■J

sabieproba

Campioane republicane de tineret în 1973

Foto : . Ion MIHĂICĂ

Campionii

Mp®

După un 
surprizelor, 
de asalturi, 
bul sportiv . 
Gogoașe, antrenor, C. Bunicelu) 
au cîștigat titlul de campioni 
republicani de tineret. O „ple
care" sigură în serii (victorii 
pe toată linia : 8—1 cu Sc. sp. 
Oradea și C.T.A. Steaua și 9—0 
cu Victoria Cărei) a asigurat 
„trio“-ului bucureștean un pu
ternic ascendent moral pentru 
turneul final de 6. Aici,. însă, 
lucrurile s-au compMcat, C. S. 
Școlar pierzînd la Progresul 
București, de fapt principala fa
vorită (4—5). La un moment 
dat trei 

pentru că, la 30 de ani, în ul
tima sa apariție publică Octa
vian Amăzăroaie (G) a luptat 
foarte curajos împotriva mult 
mai tînărului său 
dublînd splendid 
(chiar dacă am dus 
riilor sale în „corp 
pe care altădată le executa cu 
măiestrie). Celui „învins de de
cizie", lăcătușului-mecanic de 
la I.C.M.S. Galați, care, încă 
tumefiat de luptă, a trecut i- 
mediat la colțul colegilor săi, 
pentru a-1 suplini pe maestrul 
Petre Mihai, bolnav — îi de
clamăm. de aici, admirația noas
tră pentru întreaga sa carieră 
sportivă. Un verdict incorect 
a fost dat după meciul la ca
tegoria ușoară. Este adevărat 
că Eugen Stoica (B) poate fi 
considerat un boxer rudimen
tar, dar nimeni nu poate con
testa faptul că în meciul cu 
Adrian Guțu (G), el a fost sin
gurul element activ, mai ales 
că un arbitru în ring de talia 
lui Constantin Chiriac nu a 
găsit să-i reproșeze nimic ; în 
schimb, gălățeanul a fost, timp 
de două runduri absolut impa
sibil în raport cu zbaterile, 
mai mult sau mai puțin fruc
tuoase, ale adversarului ; în 
aceste condiții, nu am înțeles 
sensul victoriei la puncte, cu 
3—2, acordate lui Guțu !

Un meci frumos, pe cit de 
dur, au purtat Dumitru Bute 
(G) — puternic, rezistent, dar
acuzînd loviturile primite la 
ficat — și Tănase David (B), 
ceva mai rapid, valorificînd 
garda falsă pentru puternice 
laterale ; deși cu forțele

III

ită formei slabe a 
teoretic trăgătorul 
ipei, dar care n-a 
o victorie ! ? Ab- 

îtrenamente, în ul- 
floretistul de la 
are a făcut, în ge- 
ie. Campioana a- 

. S. Satu Mare, cu 
și în zi slabă, a 

ție ștearsă, 
e în turneul
rean s-a
.ul 6 din 11

scădere
du-se tactic foarte bine, bră
ileanul a meritat victoria la 
puncte (5—0). Un meci de
mare ambiție, dus pînă la
epuizare, au furnizat Ilie Tî- 
rîlă (G) — cu prea multe lovi
turi căutate — si Costache Cio
chină (B). activ, precis în lo
vituri, cu directe și încă în 
rundul 3 cu un-doi-uri de 
efect ; verdictul de meci nul 
il defavorizează pe brăilean. 
Ion Răducu (B) n-a rezistat 
loviturilor izolate, dar năpraz- 
nice, ale lui Sandu Tîrîlă (G), 
a ținut 
semnul

deseori si stînd sub 
descalificării (după 

două avertismente), a fost 
oprit să lupte în rundul 3 de 
propriii săi antrenori brăileni. 
Așteptat cu mult interes, me
ciul dintre Costică Chiracu 
(G) și Costică Dafinoiu (B) s-a 
terminat mai repede decît se 
prevedea, în rundul 2, după ce 
brăileanul a încasat stoic o 
suită de puternice croșee și a 
fost declarat învins. Pentru 
prima oară la noi, arbitrul din 
ring a cerut aplicarea unui nou 
tip de verdict (menit să-i pro
tejeze pe boxerii în dificul
tate) experimentat Ia J. O. de 
la Montreal : abandon pentru 
primirea de lovituri dăunătoare 
la cap ! Ultima partidă a fost 
o formalitate pentru Vasile 
Lehădus (G). a cărui experien
ță și ale cărui lovituri dure în 
lupta de aproape au determi
nat abandonarea novicelui Ion 
Petre 
ceste 
ținute 
toarnă 
tigă cu punctajul general de 
24—20.

Progresul București și Electro
putere Craiova (campioana din 
anul trecut, C. S. Școlar, cu o 
garnitură radical schimbată, n-a 
mai intrat în discuție, încheind 
întrecerea pe locul 8). Au cîș
tigat, mai ușor decît era de 
anticipat, spadasinii bucureșteni 
la un scor categoric : 7—2 ! Mo
mentul psihologic l-a constituit 
asaltul Bălănescu — Bărbosu în 
care primul sportiv, învățînd 
din „lecția" de la campionatele 
republicane de juniori mari 
(septembrie, Ploiești) nu și-a 
mai subestimat adversarul, ci a 
tras atent, inteligent, cu mult 
aplomb. Bălănescu a avut în 
tot concursul o evoluție exce
lentă, fapt care îl reabilitează 
în ochii suporterilor formației 
sale și ai tehnicienilor, care văd 
în el un spadasin talentat. 
Cum, de altfel, și este ! Pro
gresul a realizat 3 victorii (adi
că maximum) în turneul final : 
pe lingă victoria la Electropu
tere, alte două la Șc. sp. Olim
pia Craiova (5—4) și la Șc. sp. 
Constanța (6—3). ~
(Bălănescu, Cîmpeanu, Nicolae, 
Herăscu, Sîrbu, antrenor, prof. 
V. Teodorescu) au avut, însă, și 
ei de suportat unele emoții, în 
meciul cu 
limpia de 
cu 3—2. ..

Pe locul 
iova (6—3 
și 8—1 la 
iar pe locul 3 Șc. sp. Constan
ța (5—4 Ia Șc. sp. Olimpia).

O revelație : spadasinii de la 
Șc. sp. Olimpia Craiova, care 
au trecut pe lingă victorie 
(4—5) în două meciuri : cu cam
pioana și cu Șc. sp. Constanța...

Luni, proba de sabie (8 echi
pe), iar marți cea de floretă 
fete (14 echipe).

10 km. 1. V. Băjenaru (Constr. 
Cîmpulung Moldovenesc) 52:30 
(9 min. pen.), 2. Gh. Păunescu 
(C.S.O. Sinaia) 53:53 (11 min. 
pen.) ; juniori, calibru mic : 1. 
Gh. Marton (S. C. Miercurea 
Ciuc) 64:07 (18 min. pen.), fond, 
15 km. seniori : 1. F. Forico 
(Dinamo) 56:10 : 2. C. Potroan- 
chen (A.S.A.) 56:26 ; 3. Gh. Gîr- 
niță (Dinamo) 56:54 ; juniori, 
10 km. : 1. I. Cimpoia (A.S.A.) 
39:40; fete, 5 km.: 1. Lucia 
Barabaș (Tractorul) 24:20 ; 2.

I. Bologna — Juventus
n. Florentina — Sampdoria

III. Foggia — Milan
IV. Genoa — Lazio
V. Internazionale — Napoli

VI. Roma — Perugia
VII. Torino

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XITI.

Cesena 
Verona — Catanzaro 
Avellino — Ascoli 
Catania — Varese 
Novara — Lanerossi 
Taranto — Monza 
Temana — Brescia

Fond de ciștlguri : 440.992 lei.

Sala de la poligonul bucureș- 
tean Dinamo a găzduit, sîmbătă 
și duminică, întrecerile campio
natului național pentru arme cu 
aer comprimat. La starturi s-au 
prezentat seniorii și juniorii 
(bărbați și femei) care și-au în
deplinit, anterior, normele de 
participare la un concurs de a- 
semenea anvergură. Titlurile 
republicane au fost acordate 
atît la individual cit și pe echi
pe. Ediția de -anul acesta s-a 
desfășurat după prevederile u- 
nui nou regulament al con
cursurilor pentru asemenea că

sol, de pildă, a realizat nota 
9,50. desigur, cu mult sub posi
bilități.

REZULTATE TEHNICE. CAM
PIONATUL PE ECHIPE. MAS
CULIN : 1. Dinamo București 
274,55 ; 2. Steaua 272,20 ; 3. Lie. 
1 București 259,70 ; 4. IEFS
250,30 ; 5. Politehnica CIuj-Na-

DAN GRECU
poca 246,35 ; 6. CSU Oradea
244,15 ; FEMININ : 1. Dinamo
București 186,80 ; 2. Lie. Gh.
Gheorghiu-Dej 184,10 ; 3. CSO 
Baia Mare 182,45 ; 4. Șc. sp. 
Sibiu 179,15; 5. Petrolul Ploiești 
176,95 ; 6. Farul Constanța
175,20 ; „Cupa României", Indi
vidual compus, FEMININ : 1. 
Teodora Ungureanu 39,60 ; 2.
Anca Grigoraș 38,25 ; 3. Alina 
Goreac 38,20 ; 4. Marilena
Neacșu 37,85 ; 5. Gabriela Truș- 
că 37,45 ; 6. Constanța Ciocănel 
37,35 ; MASCULIN : 1. Dan
Grecu 55,90 ; 2. Kurt Szilier
55,55 ; 3. Sorin Cepoi 55,30 ; 4. 
Ion Checicheș 55,10 ; 5. Mihai

Rodica Clinei (Tractorul) 25:17,
3. Vilma Todor (Dinamo) 26:32 ; 
slalom special, băieți : 1. A.
Manta (A.S.A.) 93,6, 2. D. Cris- 
tea (Dinamo) 95,1, 3. I. Cavași 
(Dinamo) 95,4, fete: 1. Nuți De- 
geratu (Voința Sinaia) 108,6, 2. 
Anemarie Verhazi (Steagul ro
șu) 109,9, 3. Minodora Muntea- 
nu (I. P. Oradea) 115,4 ; slalom 
uriaș, băieți : 1. A. Manta 102,7,
2. D. Cristea 102,9, 3. Gh. Vul
pe (Telefericul Brașov) 104,5 ; 
fete : 1. A. Verhazi 114,7. 2. 
Juja Raț (L.E.S. Predeal) 116,1,
3. Georgeta Băncilă (Dinamo) 
119,1. 

tegorie de arme, participanții 
trebuind să depășească rigorile 
executării a 3 manșe a cite 40 
de diabolouri în vederea stabi
lirii clasamentului individual. 
Pentru stabilirea ierarhiei pe e- 
chipe s-au luat în considerare 
doar rezultatele primei manșe.

în întrecerile colective, ținta- 
șii clubului Dinamo București 
au cîștigat 5 din cele 8 probe 
de pușcă și pistol, două reve
nind clubului Steaua și unul 
Olimpiei. De asemenea, echipa 
de seniori a clubului din șos. 
Ștefan cel Mare a realizat un

nou și v 
de senio 
1523 d I. 
1975). Aces 
adaugă alt 
stabilite Ia 
Cea mai in 
cadrul pro 
fost aceea 
pion Dan 
noscutul Ș 
s-au angaj 
cucerirea ti 
toi 10 m. 
mai 2 ani t 
șit o frum 
recomandă

Borș 54,80 ; 6. Nicolae Oprescu 
54,35. FINALELE PE APARA
TE (ciștigători), FEMININ : 
TEODORA UNGUREANU — 
19,40 la sărituri, 19,95 la para
lele, 19.90 la birnă și 19,65 la 
sol; MASCULIN: sol —I. CHE- 
CICHEȘ 19,25 ; cal — K. Szilier 
18,90 ; inele — M. Borș 18,95 ; 
sărituri — I. Checicheș 19,00 ; 
paralele — K. Szilier și S. Ce- 
poi 18,85 ; bară fixă — K. Szi
lier 18,80 : GIMNASTICA RIT
MICĂ, Individual compus : 1—2. 
RODICA MAZILU (IEFS) și 
DOINA PALTINEANU (Viito
rul) 28,45 ; 3. Mihaela Tîrnovea- 
nu (Șc. sp. 2 București) 27,40 ;
4. Firicel Laslo (Viitorul) 27,05 ; 
5—6. Ileana Măndescu (Viito
rul) și Carmen Coca (CSO Baia 
Mare) 26,95.

în urma adunării punctajelor 
obținute la toate categoriile a- 
flate în concurs, pe primul loc 
la fete s-a clasat Liceul de 
gimnastică din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej cu 71 p, iar la 
băieți, Dinamo București, cu 
85 p.

REZULT 
PUȘCA, 10 
oane : St< 
Marin, Codi 
1508 d, la 
(Melania Pe 
odot, Dumit 
la senioare ; 
Pantâți, Du 
d, n. r. naț. 
pia (Eva Co 
Nicoleta Ma 
junioare ; PI 
pele campioa 
Giușcă, R 
1523 d (n. 
Dinamo (Arii 
Ciobanu, Oii 
— 4W'd,- la 
(Pop, Tașcă, 
la juniori și 
Paulică, Virgi 
lena Gheoroa 
naț. junioar 
PUȘCĂ, 10 
pionii națion 
tegoriilor : I 
namo) 1129 d; 
nu (Steaua) 
Vochin (C. 
șl Dan Pantazi 
PISTOL, 10 : 
(U.T.A.) 1133
(Dinamo) 1147 
dulescu (Stea 
Pop (Dinamo)

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon), 
Tinăra sportivă ploieșteancă 
(12 ani) Irinel Pânulescu a fost 
performera nr. 1 a reuniunii 
inaugurale a „Cupei speranțe
lor", competiție care a început 
duminică dimineața în bazinul 
(50 m) din localitate și va con
tinua pînă miercuri seara. 
Luînd startul în 3 probe — 200 
m liber, 200 m bras și 200 m 
spate — I. Pânulescu a obținut 
tot atitea victorii, însoțite de 
noi recorduri naționale pentru 
categoria ei de vîrstă. Toate 
cele trei rezultate — 2:19,9 la 
craul (este și record pentru fete 
categ. 13—14 ani), 2:57,4 la 
bras și 2:37,1 la spate — sînt 
mai mult decît promițătoare, 
vădind nu numai talentul aces
tei tinere sportive pregătită de 
soții Mitrofan, dar și multilate
ralitatea sa.

O altă performanță demnă de 
relevat a fost realizată de re- 
șițeanca Brigitte Prass (14 ani) 
care a înotat 100 m bras în 
1:19,8 (rec. fete categ. A), la 
numai o secundă de recordul 
de senioare al țării. Eleva lui 
I. Schuster este a patra bra- 
sistă din țară care reușește să 
coboare sub 1:20,0. în sfîrșit, în 
întrecerile juniorilor de notat 
două noi recorduri naționale ale 
orădeanului Horațiu Neagrău : 
9:01,7 la 800 m liber și 2:15,7 la 
200 m delfin.

Rezultate tehnice. 
A : 100 m bras (b) : 
(Lie. 4 Gal.) 1:17,3; D. Ținea 
(Cr.) 1:17,4; 100 m ‘

B. Prass (Șc. s 
record ; V. Ru 
1:23,1 ; 800 m li

1 Bu 
I. Pi
C. Sei 
200 m sp 
2:32,1 ;
nulescu 
TEG. C : 100 m 
Băcuieți (Reș) 
delfin (f) : G. 
sp. Br.) 1:24,5 ;
H. Dumitru (Br 
cord ; 200 m lib 
trescu (Șc. sp.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 2 
DIN 19 DECEMBRIE 1976

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 434.215 lei
EXTRAGEREA I : 31 23 45 43
EXTRAGEREA a Il-a : 32 46 21 5
EXTRAGEREA a IH-a : 52 65 41 57
Plata cîștlgurilor de Ia această tragere se va face 

astfel : în municipiul București de la 28 decembrie 
1976 pînă la 19 februarie 1977 inclusiv ; în țară de 
la 31 decembrie 1976 pînă la 19 februarie 1977 inclu
siv ; iar prin mandate poștale începînd de la 31 
decembrie 1976.
JUC1ND LA LOZ IN PLIC AVEȚI MARI ȘANSE 
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La încheierea turului Diviziei A

UN „INVENTAR" AL COMPETITOARELOR//

onsiderăm firesc, acum, Ia încheierea 
la ora primului bilanț, să efectuăm o 
cirttă a celor 18 participante care evoluează în prima scenă 

fotbalistică. Comentariul nostru va respecta ordinea pe care inseși 
echipele au fixat-o, prin plasarea lor pe scara clasamentului. Deci:

turului de campionat, 
trecere în revistă suc-

DINAMO. Domină autoritar 
cursa, cu 4 puncte avans asu
pra celei de a doua clasate. 
Situată pe locul întîi încă din 
etapa a 4-a, nu a mai cedat 
nici o clipă poziția, ceea ce 
demonstrează că ea nu este o 
lideră de circumstanță. Are cel 
maț productiv atac (38 de go
luri înscrise), condus de cel 
mai eficace atacant român 
(Dudu Georgescu, marcator, el 
singur, a 22 de puncte), și go
laverajul .cel mai avantajos 
(+21) dintre toate echipele. O 
singură pată (0—3 cu F. C. Bi
hor, în deplasare) pe traseul ei 
sigur și echilibrat. Explicațiile 
acestor realizări de marcă pe 
plan intern ? Dinamo propune 
jocul cel mai matur și mai în
chegat. Pasează foarte bine, nu 
mai mult și nici mai bine de
cît Sportul studențesc, dar în 
orice caz mai repede, culegînd 
de fapt fructele unei tactici 
imprimate de mult de antreno
rul Angelo Niculescu și retu
șate ulterior în funcție de da
tele concrete ale momentului. 
(Ieri, ansamblul se subordona 
calităților de puncheur ale lui 
Dumitrache, astăzi servește 
incursiunilor lui D. Georgescu). 
Dar n-am vrea să se creadă, 
că lidera nu are și probleme. 
Capriciile unor jucători satu
rați prea devreme de glorie, 
incertitudini pe postul portaru
lui și chiar al fundașului stin
gă, iată cîteva semne de medi
tație pentru această vacanță 
care a început.

STEAUA. Mereu în prima 
treime a clasamentului, dar 
mai mereu, sub cota ei de anul 
trecut. Eliminarea rapidă din 
„Cupa campionilor europeni" a 
slăbit psihologic această forma
ție, în care se pare că fiecare 
jucător vrea să-și asume rolul 
de tenor liric, nimeni nemai- 
voind să figureze în cor. O 
tehnică individuală certă nu 
pare suficientă într-o întrecere 
de regularitate. Deși piesele ei 
principale se mențin Dumitru 
și Iordănescu, care activează 
la mijlocul terenului, tocmai 
slăbiciunile din această zonă în 
faza de apărare, care reclamă 
acut pressingul, deposedarea și 
retragerea în fața fundașilor, 
impun echipei tributuri plătite 
greu. Odată cu refacerea mo
ralului, în final echipa a mar
cat un reviriment vizibil, obți- 
nînd succese reconfortante, care 
au adus-o în poziția a doua. 
Calitățile tehnice ale multora 
dintre jucători nu pot fi 
puse în valoare fără o anga
jare deplină în competiție.

UNIVERSITATEA
A folosit un număr 
tori (24), neatins de 
mație. Acest record 
are, se ’pare, și o oarecare aco
perire calitativă, din moment 
ce Universitatea s-a oprit pe 
treapta de bronz. Această con
statare nu ne oprește

CRAIOVA, 
de jucă- 
altă for- 
cantitativ

punem întrebarea dacă nu 
cumva, pe alocuri, s-a cochetat, 
totuși, cu titlul 
pă de lansare 
lui“ ?. Punctele 
pei : „trio“-ul 
Beldeanu,

POIANA BRAȘOV

LA MINIFOTBAL
poalele muntelui 
Brașov 
poziția 
din jurul 
confortului

iși intră 
lor legitime I

CUPA MEDICINA**
vă așteaptă !

LA MUNTE!
Covorul alb de zăpadă 

acoperit munții I Pirtiile de 
ăniuțe au fost pregătite I Sporturile 

de iarnă 
in drepturile

de „prima ram- 
a campionatu- 
forte ale echi- 
Donose. Bălăci, 

placa turnantă a 
„11“ lui craiovean, o pregătire 
fizică atentă, care permite mar
cajul intens. Paradoxal, în mij
locul unor explozii perpetue de 
„tinerețe", „veteranul" Oble- 
menco, imperturbabil, în cen
trul liniei de atac, devine gol- 
geterul echipei (9 goluri).

JIUL. S-a constituit într-o 
nouă formație, la debutul cam
pionatului, apelînd la nume 
vechi, rodate la alte diviziona
re A. Neomogenizată, Jiul a 
început șovăielnic, aflîndu-se 
la un moment dat (etapa a 
VlI-a) pe locul al 16-lea. Dar 
interesantă sinteză a Jiului 
(antrenor. Gh. Ene, tînăr, ne
experimentat — echipă coaptă, 
cu Bădin, Ciupitu, Dumitrache, 
Deleanu, Mulțescu, alcătuindu-i 
nucleul) a izbutit pină la urmă 
să urce în clasament. Alte 
performanțe ale Jiului : recu
perarea lui Dumitrache și mo
bilizarea la o singură partidă 
a 16.000 de spectatori (vezi me
ciul cu Universitatea Craiova), 
intr-un stadion care reunea de 
regulă 3—4 000 de oameni.

SPORTUL STUDENȚESC. “ 
cetea 
de joc care a dat 
este imprimată pc 
acestei formații. 
Răducanu 
defensiva, 
avînd cea mai sigură apărare 
din campionat (doar 12 goluri 
primite). Plecarea lui M. Sandu 
pe tușă (accidentat, nu a evo
luat decît în trei etape) a șu
brezit atacul, aflat pe locul 13 
pe scara productivității. A su
portat greu șocul eliminării 
timpurii din „Cupa U.E.F.A.".

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Odată cu ea, intrăm în pluto
nul de culoarea cenușie. Echipă 
tranșantă, nerăbdătoare, incon
stantă, nu și-a găsit încă mat
ca, puțind administra corecții 
unui Dinamo (3—1), Steaua 
(2—1), Progresul (2—0, în de
plasare), suferind în schimb în- 
frîngerj la scoruri neașteptate 
(0—4 la Petroșani), neobținînd 
decît un singur rezultat egal 
(și acela acasă, cu F. C. Argeș).

U.T.A. Apărare firavă (32 go
luri primite), atac mediocru 
(23 marcate), totuși U.T.A. a 
terminat pe un nesperat loc 7. 
Deține știința și forța de a se 
„agăța" de adversar, fiind ca
pabilă să scoată rezultate con
siderate surpriză. Totuși, eșecuri 
grele (0—5 cu Steaua, 0—7 cu 
Dinamo) avertizează, din cînd 
în cînd. despre slăbiciunile cro
nice ale unui „team" care-și 
desenează personalitatea din 
mers, sub conducerea unui an
trenor nou (Cicerone Manola
che), recunoscut pentru dîrze- 
nia și puterea de sacrificiu pe 
care le consuma ieri, pe gazon. 
O revelație : tînărul Leac, în
tr-o formație în care Broșov- 
schi și Domide continuă să fie 
oamenii de bază.

A.S.A. TG. MUREȘ. Și-a for
tificat linia de fundași, foarte bi
ne strunită de „centralul" Is
pir. Nu se regăsește încă în 
atac, unde execută „moriști" de 
mare finețe și de mare efect 
spectacular. Nu prea are cine

să finalizeze, deocamdată nici 
Marton și nici Fanici neputînd 
acoperi integral sarcinile unui 
„vîrf“ autentic.

F. C. ARGEȘ. Exact la jumă
tatea clasamentului, reprezintă 
punctul de balans a ceea ce 
este bun și ceea ce este rău în 
campionatul nostru. Pe de o 
parte, plăcerea combinațiilor, 
tehnica acceptabilă, un jucător 
mobil cu apetit de gol (Radu 
II). dar dominat fizic într-o 
confruntare severă. Pe de altă 
parte, apărare aventuroasă, sin
cope pe plan educațional (cazul

RAPID. Coborînd, cum am 
convenit, treptele clasamentului 
am dat astfel de prima echipă 
care oferă exemplul negativ de 
a nu fi izbutit nici un punct 
în deplasare. în ciuda bună
voinței. în ciuda marelui con
sum de energie. Se supralici
tează avîntul în dauna ordinei 
tactice.

F. C. CORVINUL. Joacă bine 
faza de apărare, apare debu- 
solată însă în cea de atac. Ca
talizatorii „U“-lui 
Vlad, Angelescu. Dumitriu IV, 
sînt pîndiți de pericolul de a

hunedorean,

DIVIZIA A I» CIFRE (li)

Pe- 
,,temporizării" (manieră 

roade) 
evoluția 

Venirea lui 
a consolidat mult 
Sportul studențesc

Ieri a început la Tg. Mureș

e climaterică permanentă, situată la o 
de 1030 metri, la 
Postăvarul — Poiana 
atrage irezistibil prin 

i frumusețile naturale 
i, prin originalitatea 

vile, cabane și hoteluri, prin 
enajările sale pentru practicarea 

sporturilor.
plexul „Teleferic" din Poiana Brașov 
eră un sejur ineîntător și momente de 

agrement la barul său.
derea de Turism, Hoteluri 

, prin filialele sale din Bd.
d. N. Bălcescu nr. 35, vă 

i la Poiana Brașov pină 
Plecări jilnice.

și Restaurante 
Republicii nr. 
pune la dispo- 

la 23 decembrie

Duminică a început la Tg. 
Mureș un turneu de mini-fot- 
bal în sală, dotat cu „Cupa Me
dicina", organizat de catedra de 
educație fizică și sport a I.M.F. 
Tg. Mureș. Participă mai multe 
echipe formate din cîte 6 jucă
tori, meciurile desfâșurindu-se 
de două ori pe săptămînă. Pri
mele întîlniri s-au încheiat cu 
următoarele rezultate: A.S.A.— 
Azomureș 5—3. A.S.A. — Sani
tarul 4—1, Medicina — Sanita
rul 5—3. Medicina — Melalo- 
tehnica 3—2, Azomureș — E- 
lectromureș 2—1 și Metaloteh- 
nica — Electromureș 4—2.

(C. Albu — coresp.).

Sportul studențesc au oferit în tur un meci agreabil, 
terminat cu scorul de 1—1. In această fază, surprinsă

Dinamo și
echilibrat. ........... .. ... ---- ... ... ...
de fotoreporterul nostru D. Neagu, dinamovistul Dudu Georgescu 
(in alb) a învins opoziția lui Răducanu și Grigore, dar mingea 

șutată de el va trece pe lingă poartă

Dobrin, suspendat de club pen
tru șase luni).

Evident, nu 
din vre- 

Dudu Georgescu și 
Se încropește acum

F.C.M. REȘIȚA.
mai are strălucirea 
mea lui
Beldeanu. . .
cu Tănase (mijlocaș reprofilat 
în centru
(încă necunoscut), jucînd „gos
podărește". în ciuda cunoscutei 
ei disponibilități pentru jocul 
cu două extreme clasice (Ato- 
diresei și Florea), a realizat 
media absolută a campionatu
lui, clasamentul oferind în 
dreptul ei o clasică simetrie, 
în mediocritate: 17 7 3 7 24-25 17.

atacant) și Portic

PROGRESUL Este lidera pro
movatelor în prima divizie, 
descriind o curbă mai bună în 
a doua jumătate a turului. Cele 
6 puncte dobîndite în deplasare 
nu compensează, totuși, celelal
te 8 puncte pierdute pe teren 
propriu. Acest extremism vor
bește de la sine despre imatu- 
ritatea (obiectivă) a acestei e- 
chipe anonime, care joacă ae
risit în provincie și atît de 
curajos acasă, incit cultivă, cu 
rezultate nesatisfăcătoare, ris
cul. A lansat un mijlocaș ofen
siv de real talent, Iorgulescu, 
împrumutat de 
dențesc.

F. C. BIHOR, 
tă, raportînd-o 
cătorilor. Se pare că 
mai mult decît alte partenere, 
unele erori de arbitraj. Stilul 
echipei : o m+r-nr-ș a 'urători
lor continuă intr-un „haos... 
dirijat", dacă admitem parado
xul, pentru derutarea adversa
rului, care caută antidotul. An
gajamentul fizic (a nu se con
funda cu rezistența, care este 
mulțumitoare) ni se pare, însă, 
precar. Apar^ia iui cAipau pe 
extrema dreaptă, o surpriză 
frumoasă, care așteaptă confir
marea.

la Sportul stu-

Clasare modes- 
la valoarea ju- 

acuză,

fi aduși la același numitor. 
Pregătirea fizică bună ni se 
pare arma de căpetenie a Cor- 
vinului.

POLITEHNICA IAȘI. Și ea, se 
pare, dezavantajată de greșeli 
de arbitraj (antrenorul echipei 
A.S.A. Tg. Mureș, Tiberiu " 
ne, mărturisea deunăzi 
fair-play că la Tg. Mureș 
ținerea unui punct ar fi 
meritată și posibilă 
Politehnica, fără o semnalizare 
greșită de la tușă). Ieșenii 
joacă mai bine decît lasă să se 
creadă tabela de marcaj. Au 
primit tot atîtea goluri cit și 
Dinamo, au mijlocași reputați 
(Romilă, Simionaș), percutantul 
Dănilă a revenit în formație. 
Cu toate acestea. Politehnica a 
pierdut 6 puncte pe teren pro
priu. cu care astăzi s-ar fi cla
sat în zona locurilor 2—3.

F. C. CONSTANȚA. Pare 
mecanism care scîrțîie, 
preajma unor inerente reparații 
capitale. Echipa nu inovează, 
nu surprinde. Joacă, și atît, 
funcționărește, în virtutea iner
ției, 
dul,s.
nei 
zia și pofta de joc. Echipa nu 
are virtuți și nici defecte ca
pitale, elanul neputînd suplini 
absența unor piese de rezis
tență.

F. C. M. GALAȚI. S-a împă
cat pare-se cu condiția ei de 
pasageră în prima divizie. Nu 
și-a însușit decît o oarecare 
eleganță de a manevra în atac, 
apreciată, cel mult, în jocurile 
amicale. Compartimentul apă
rării, penetrabil și acasă, în 
deplasare se comportă foarte 
slab, ignorînd regulile marca
jului strict și ale deposedării 
prompte. Evident. nici 
punct pe teren străin.

Bo- 
cu 

ob- 
fost 

pentru

un
în

în deplasare, ca și Rapi- 
0 puncte.
C. BACĂU. Plecînd, Aele- 
a luat parcă cu el fante-

un

Ion CUPEN

Sîmbătă, la Ploiești, liderul 
seriei I a Diviziei B, Petro
lul a întîlnit, într-o partidă a- 
micaliț, echipa Metalul Plopeni. 
Meciul a oferit un spectacol 
antrenant și agreabil, închein- 
du-se cu victoria formației an
trenată de Valentin Stăneșcu, 
cu scorul de 
lurile au fost 
Florian (min. 
75 și 80) și 
90). Arbitrul M. Moraru a con
dus formațiile : PETROLUL : 
Constantin (Mirza) — Gh. Du
mitrescu, Negoiță, Sotir (Ene), 
Butufei — Simaciu (Mînăsti- 
re), N. Florian (State), Fl. Du
mitrescu — Pantea, Toporan 
(Eparu), Pisău (Manolache). 
METALUL : Albină — Gruber,

4—0 (1—0). Go- 
marcate de : N. 
25), State (min.
Manolache (min.

Gheorghe (Giba), N. 
(Toader) — Cozarec, 
(Savu), Alexe (Boga-

Stanciu, 
Ionescu
Dobrcscu ___ ... . ,
ciu) — Constantin, Dumitrache 
(Curcă), Florea.

★
Ieri dimineață, echipa Petro

lul a plecat, cu autocarul, la 
Timișoara, urmînd ca în cursul 
acestei dimineți să-și continue 
drumul spre Italia, unde va e- 
fectua un turneu de 5—6 jocuri, 
în compania unor 
prima și a doua 
pionatului italian, 
uă partide sînt

formații din 
ligă a cam- 
Primele do- 

programate 
miercuri (la Pescara) și joi (la 
Taranto), urmînd ea celelalte 
întîlniri să fie stabilite pe par
cursul turneului.

Continuăm să vă prezentăm unele 
aspecte — de ordin statistic — des
prinse din desfășurarea primei părți 
a campionatului Diviziei A.

143 DE MARCATORI
Pe lista marcatorilor, la încheierea 

turului figurează 143 de jucători 
(139 în ediția trecută) : Dinamo 10; 
Steaua Univ. Craiova, U.T.A. și S.C. 
Bacău cîte 9 ; Politehnica Timișoara, 
F.C. Argeș, F.C. Bihor, Politehnica 
lași. F.C. Constanța și F.C.M. Ga
lați cite 8 ; Sportul studențesc, Jiul, 
A.S.A. Tg. Mureș, F.C.M. Reșița, Pro
gresul, Rapid și Corvinul cîte 7.

O ECHIPĂ CU 73 DE GOLURI 
MARCATE

Această echipă nu se află printre 
divizionarele A. Am alcătuit-o din 
rîndurile celor mai productivi jucă
tori și ea are următoarea compo
nență : Gătej 2, Păltinișan 3, Sătmă- 
reanu ll 2, Vigu 3 — Șutru 7, **
Georgescu 22,

Radu II 12

D.
Iordănescu 7 — Troi 
Gehrgheli 9.

— 6 GOLURIBĂLĂCI 
IN DEPLASARE

La încheierea turului, clasamentul 
golqeterilor în deplasare se. prezintă 
astfel : 6 goluri — Bălăci (nu a
marcat, în schimb, nici un gol pe 
stadionul din Craiova!) ; 5 goluri — 
Ghergheli ; 4 goluri — Kun II ; 3
goluri — Troi, Radu II, Mulțescu, 
Țevi și Dănilă ; 2 goluri — D.
Georgescu, Dumitru, Roznai, Oble- 
menco, Marcu, Munteanu, Tănase, 
Florescu, Dumitrache, D. Ionescu, 
Nedelcu |l și Morohai.

RĂDUCANU — 12 GOLURI 
PRIMITE IN 17 MECIURI

Clasamentul portarilor, alcătuit pe 
baza medie- de goluri primite, la
încheierea turului, este următorul (au 
intrat în calcul numai portarii care 
au evoluat în cel puțin 10 meciuri): 
1. Răducanu 0,70 (12 goluri
partide) ; 2- Solyom 0,92 
3. Ștefan 1,00 (16:16), 4. ‘ 
(12:11) ; 5. “....................
lordache 1,16 (
lescu și Windt 1,21 
Albu 1,25 (15:12) ;
(14:11) ; 11. Popa 
12. I. Gabriel 1,33 (16:12) ; 13. Cons- 
tantinescu 1,43 (23:16) . 14,

în 17 
(12:13), 

Lung 1,09 
Bathori 1,10 (11:10) ! 6. 

(14:12) ; 7—8. lorgu-
" (17:14) : 9.

10. Caval 1,27 
1,28 (18:14) :

CAMPIONATULUI
baza adiționării no
de jucători, echipa 
Diviziei A, la in

se prezintă astfel

ECHIPA
Alcătuită pe 

telor obținute 
campionatului
cheiereo turului; 
(pentru fiecare post am trecut ordi
nea primilor 3)

PORTARI : 1. lonițâ 121, 2. Radu- 
canu 120. 3. Ștefan 108.

FUNDAȘI DREAPTA : 1—2. Bigan
șî Cheran 116, 3. Vișan 114.

FUNDAȘI CENTRAU ---------------
Antonescu 125, 2. “ 
3. Pălt'nișon 115.

FUNDAȘI ----------
Sătmăreanu
Grigore 119

FUNDAȘI
2. Manea

MIJLOCAȘI ............
lescu 124, 2. Dinu 111, 3—4.' Donose 
și Gabel 110.

MIJLOCAȘI CENTRALI : 
nescu 120, 2—4 Mulțescu, 
schi șl Pîslaru 115.

MIJLOCAȘI STINGĂ : 1. Boloni 122, 
2. Simionaș 110, 3. Bora 109.

EXTREME DREAPTA :1. Atodiresei 
106, 2. I. Sandu 104, 3. Moldovan I 
102

ATACANȚI CENTRALI : 1. Dumi
trache 115, 2 Tănase 114, 3. Țevi 
109.

EXTREME STINGĂ : 1. I. Florea 
117, 2. Ghergheli 114, 3, Țolea 110.

c.
CENTRALI
II 126. 2.

DREAPTA : 1. 
Olteanu 118,

ST1NGA : 1,
Ispir 121, 3.

STINGĂ : 1. Vigu 125,
112, 3. Miculescu 105.

_ DREAPTA : 1, Ange-

1. O. lo-
Dembrov-

ACTUALITĂȚI
• LOTUL REPREZENTA

TIV DE JUNIORI LA SNA- 
GOV. începînd de astăzi, lotul 
reprezentativ de juniori se va 
pregăti — timp de o săptămînă 
— la Snagov, în vederea efec
tuării, la sfîrșitul lunii decem
brie și începutul lunii ianuarie, 
a unui turneu în Orientul A- 
propiat. Antrenorii C. Ardelea- 
nu și E. Banciu (medic : M. 
Georgescu) au convocat pe urmă
torii jucători : Mindrilă (S. C. 
Bacău). Rupp (Polit. Timi
șoara) și Lazăr (Sportul stu
dențesc) — portari ; Ioniță 
(Voința Buc.). Hirmler (U.T.A.), 
Zalupca (Rapid București), Cră
ciun (Steagul roșu) și Gali 
(A.S.A. Tg. Mureș) — fundași : 
Orac (F.C.M. Galați), Coraș 
(Rapid Arad), Ogrean (A.S.A. 
Tg. Mureș), Solomon (S. C. Ba
cău) și Șt. Popa (Steaua) — 
mijlocași ; Ignat și Tararache 
(F. C. Constanța). Gaia (Olim
pia Satu Mare), Ciobanu (Univ. 
Craiova) și Cernescu (Polit. 
Iași) — atacanfi.

0 ASOCIAT? X SPORTIVA 
INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII a trimis o adresă la 
F.R.F. prin care propune ex
cluderea din viața sportivă a 
jucătorului Mihail lorga, pen
tru repetate și grave abateri de 
la conduita sportivă și cetățe
nească. Forul de specialitate 
urmează ca. în zilele următoa
re. să ratifice propunerea pri
mită.



SUCCESE ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI 
ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI

Balcaniada de baschet

IUGOSLAVIA - ROMÂNIA 98-90
® Dinarno (m) a eliminat pe Dukla Liberec, deținătoarea C. C. E.
• S-au mai calificat Dinămo (f) — în C.C.E. și Rapid (f) in Cupa cupelor

Spre satisfacția iubitorilor 
voleiului, reprezentantele noas
tre în cupele europene s-au ca
lificat în semifinalele celor 
două mari competiții rezervate 
echipelor de club. Cupa cam
pionilor europeni și Cupa cu
pelor, în urma disputării me
ciurilor din a doua marișă a 
turului I.

La Liberec, într-o confrun
tare foarte dificilă, campionii 
noștri, voleibaliștii de la Dina
mo, au dat o replică puternică 
deținătorilor titlului european 
și, cu toate că au trebuit să se 
recunoască învinși cu 1—3 (—14, 
11, —13, —4), ei au obținut ca
lificarea în faza următoare a 
întrecerii datorită unui puncta- 
veraj superior (99—96), grație 
victoriei mai detașate din me
ciul tur de la București. într-o 
convorbire telefonică cu antre
norul George Eremia acesta 

în C. C. E. la handbal

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA -RADNICKI BELGRAD (f)
Șl STEAUA - CALIPSA ALICANTE (m)

ne-a spus că „întreaga echipă 
a evoluat bine, dar prin jocul 
prestat s-au evidențiat Dumă- 
noiu, Păușescu și Oros“. în se
mifinale, Dinamo va întilni pe
S.C. Leipzig, la 8 și 15 ianuarie

Tot în C.C.E., la Brașov, vo
leibalistele de la Dinamo au 
primit replica echipei Eczacibași 
Istanbul. învingătoare și în pri
ma partidă, elevele antrenoarei 
Doina Ivănescn au cîștigat și 
acest meci cu 3—0 (4, 9 6). Di- 
namovistele. cu o mai bogată 
experiență competițională și cu 
un baga) de cunoștințe tehnico- 
tactice superior, s-au impus 
clar în fața unui sextet modest 
ca valoare. în această confrun
tare. Dinamo a rulat întregul 
lot, ceea ce explică, dealtfel, 
punctele acumulate de formația 
adversă, mai ales în setul al 
doilea. Partida a fost condusă 
de arbitrii Gaby Kraus (Israel) 

și Gheorghe Ferariu (România). 
Dinamo utilizind următoarele 
jucătoare : Gabriela Popa (Con
stanța Dinculiță). Venera Hoff
man (Eugenia Milencu), Emilia 
Sloian (Gulmiza Gelii), Irina 
Petculeț, Helga Bogdan (Paula 
Cazangiu), Alexandrina Con- 
stantinescu. Cu această victorie 
Dinamo .este calificată în semi
finală, urmînd să întîlnească, 
în ianuarie, pe Traktor Schwe
rin.

★
Și în Cupa cupelor, forma

țiile noastre au intrat in semi
finală. De 11 Atena ne-a sosit 
știrea că echipa feminină Rapid 
a depășit și în partida retur cu 
3—0 pe Panathinaikos, urmă
toarea adversară a echipei lui 
Davila Plocon fiind Ț.S.K.A. 
Sofia.

în întrecerea masculină, 
Steaua se poate considera cali
ficată. cu toate că a evoluat în 
deplasare, unde a întîlnit for
mația daneză D.H.G. Odense. 
Rezultatul meciului nu ne-a 
parvenit pînă la închiderea edi
ției, dar problema calificării nu 
poate fi pusă sub semnul între
bării. în etapa următoare 
Steaua urmează să întîlnească 
pe Plomien Sosnowiec.

BURGAS, 19 (prin telefon), 
în frumosul port bulgar al 
Mării Negre, a început dumi
nică. cea de a Xl-a ediție a 
Balcaniadei de baschet pentru 
seniori. La întreceri participă 
selecționatele Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și României. Im
portanța acordată acestei ediții 
a competiției rezultă din mă
surile speciale adoptate de spe
cialiștii din Iugoslavia și Bul
garia în vederea acestui eveni
ment. Primii au alcătuit o e- 
chipă redutabilă, cu 6 jucători 
peste 2 metri, iar prezența în 
formație a renumiților Cicano- 
vic, Radovanovic, Dalibaghici 
și Delibasic ne scutește de alte 
comentarii. Antrenorii bulgari 
au apelat, în vederea obținerii 
unor rezultate bune, la vechea 
gardă de baschetbaliști. Convo
carea în reprezentativa țării 
gazdă a lui Golomeev și Sto- 
inov — la care se renunțase 
din motive de vîrstă — demon
strează intențiile lor de a pre
zenta o echipă cît mai bună. 
Noua echipă națională a Româ
niei — substanțial întinerită — 
încearcă să obțină la Burgas 
rezultate cît mai bune.

După o frumoasă festivitate 
de deschidere, cu defilarea tu
turor sportivilor participanți, a 
oficialilor și antrenorilor, au 
apărut pe teren, pentru partida 
de debut, reprezentativele Iu
goslaviei și României.

întîlnirea dintre reprezenta
tivele Iugoslaviei și României 

a oferit o luptă sportivă și un 
spectacol de toată frumusețea, 
o dispută destul de echilibrată 
care, cu un plus de atenție 
din partea jucătorilor noștri, 
în final, s-ar fi putut încheia 
cu un scor si mai strîns decît : 
98—90 (51—44). Au marcat : 
Cernat 40, Niculescu 17, Popa 
11, Oczclak 8, Uglai 7, Mihuță 
4, Braboveanu 2. Caraion 1» 
respectiv, Dalibaghici 41, Fili- 
povici 15, Ivcovici 14, Varaj 10, 
Jijici 8, Radovanovici 4, Papici 
4, Pralevici 2. Slab arbitrajul 
prestat de Uncouris (Grecia) 
și, mai ales. Arabagian (Bul
garia).

Paul IOVAN

TINERII HOCHEIȘTI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI la budapesta

La Budapesta s-a disputat 
primul din cele două meciuri 
amicale dintre selecționatele 
de juniori la hochei pe gheață 
ale României și Ungariei. Vic
toria a revenit reprezentanți
lor țării noastre cu scorul de 
12—5 (5—0, 5—1, 2—4). prin
punctele marcate de Todor 4, 
Bako 3, Csiki, Dumitrache, 
Marcu, Szabo și Nan. respectiv 
Torok 2, Szabo. Balogh si Ko- 
ralevicz.

BASEL, 18 (Agerpres). — 
Sîmbătă s-a efectuat la Basel 
tragerea la sorți a meciurilor 
din cadrul sferturilor de finală 
ale cupelor europene la hand
bal. în C.C.E. (masculin) Stea
ua București va întilni (primul 
joc pe teren propriu) formația 
spaniolă Calipsa Alicante. Iată 
și celelalte partide : Ț.S.K.A. 
Moscova — I.F. Ystads (Sue
dia) ; V.f.L. Gummersbach — 
Slask Wroclaw ; F.F.U.M. Fre
dericia — Steaua Roșie Bra
tislava. In „Cupa cupelor" 
(masculin) se vor juca urmă
toarele întîlniri : Gruensweiss 
Dankerscn — M.A.I. Mosco
va ; S.M.U.C. Marsilia — Par
tizan Bielovar ; S.K. Oslo — 
Atletico Madrid : S.K. Magde
burg — Balomano Granollers.

în sferturile de finală ale 
C.C.E. la feminin Universita

Pentru a desemna pe finalistul ,,Cupei Challenge**

ILIf NĂSTASE Șl 
SE ÎNTÎINESC

LAS VEGAS. 19. — Tenisma- 
nul român Ilie Năstase și spa
niolul Manuel Orantes vor dis
puta meciul final al celei de-a 
doua grupe preliminare a 
„Cupei Challenge" (W.C.T.), ale 
cărei întreceri au avut loc la 
Caesars Palace din Las Vegas 
(Nevada). în a treia zi a turne
ului, Ilie Năstase l-a învins 
net — cu 6—3. 6—1 — pe asul 
australian Rod Laver, asigurîn- 
du-și primul loc al clasamen
tului. După partidă. Laver a 
declarat : „Niciodată, Năstase 
nu a servit atît de bine în me
ciurile pe care le-am susținut 
împreună. Este un mare jucă
tor".

In ziua a doua, Ilie Năstase 
îl învinsese tot în două seturi 
pe americanul Harold Solomon, 
cu 6—3, 6—3 în acelaș timp, 
Manuel Orantes era înfrînt de 
Rod Laver, la scorul de 6—4, 
6—7, 5—7. Campionul spaniol — 
care cîștigase la Năstase în pri-

ITALIA A CÎȘTIGAT 
„CUPA DAVIS“

Echipa Italiei este cîștigă- 
toarea „Cupei Davis“ ediția 
1975—76. în finala disputată la 
Santiago de Chile, italienii și-au 
asigurat victoria, după primele 
două zile de joc. conducînd cu 
3—0 în fața formației chiliene. 
• Meciuri pentru ediția 1976— 
77 a „Cupei Davis" (zona ame
ricană) : la Sao Paulo. Brazi
lia — Argentina 2—1 ; la Tuc
son (Arizona). S.U.A. — Mexic 
3—0 • în turneul de la Perth 
(Australia), finala probei femi
nine a revenit australiencei 
Wendy Turnbull. învingătoare 
cu 6—3. 6—4 asupra cehoslova
cei Renata Tomanova.

tea Timișoara va juca în com
pania formației Radnicki Bel
grad (primul joc în deplasare). 
Iată si celelalte întîlniri : Va- 
sas Budapesta — Spartak 
Kiev ; S.C. Leipzig — Start 
Bratislava și învingătoarea 
partidei Polisens Stockholm — 
Vestar Oslo cu formația olan
deză Hellas din Haga. în „Cu
pa cupelor" sferturile de fi
nală programează partidele : 
Guts Muths (Berlinul occiden
tal) — Odeva Hldhovec ; T.S.C. 
Berlin — Mora Swift Roer- 
mond : St. Poelten — Spartak 
Baku : Zelejniciar Novi Sad — 
Csepel Budapesta.

Meciurile tur ale sferturilor 
de finală din cupele europene 
la handbal se vor disputa între 
21—27 ianuarie 1977, iar cele 
retur intre 4 si 10 februarie.

MANUEL ORANTES 
A DOUA OARĂ

mul meci — și-a asigurat locul 
doi în clasament, dispunînd, în 
ultimă instanță, de Solomon cu 
6—2, 2—6, 6—3.

Clasamentul grupei B este ur
mătorul : 1 I. NĂSTASE
(România) 2 victorii (setaveraj 
5—2) ; 2. M. Orantes (Spania) 
2 v (5—4) ; 3. H. Solomon
(S.U.A.) 1 v (3—4) ; 4. R. Laver 
(Australia) 1 v (2—5). Conform 
regulamentului competiției, pri
mii doi clasați se întîlnesc din 
nou pentru a decide pe cîști- 
gătorul grupei. Acesta va fi 
opus lui Jimmy Connors — în
vingător în prima grupă preli
minară acum două săptămîni — 
în finala „Cupei Challenge", 
programată pentru 10 aprilie, 
tot la Las Vegas.

PE SCURT • PE
AUTO • La Abidjan (Senegal) 

s-a dat startul în cea de-a opta 
ediție a „Raliului Bandama“. 
După disputarea primei etape, în
cheiată la Yamoussoukro (Coasta 
de Fildeș), pe primul loc în cla
sament se află cunoscutul pilot 
finlandez Timo Makkinen (pe 
„Peugeot—-504“). cu 23 min. pe
nalizare. ti urmează echipajele 
franceze conduse de J. P. Nico
las și H Pascarollo — ambele cu 
34 min penalizare.

BOX • Uniunea europeană a 
boxului profesionist l-a desemnat 
pe italianul Francesco Fio drept 
șalanger oficial la titlul continen
tal al categoriei semigrea, deți
nut de iugoslavul Mate Parlov.

CA.LArie • Primele două pro
be de obstacole din cadrul con
cursului internațional de la Lon
dra au fost cîștigate de irlande
zul Eddie Macken și călărețul 
vest-german Hartwig Stenken.

CICLISM • Asul belgian Eddy 
Merckx, absent anul trecut din 
Turul Franței, a declarat că in 
1977 speră să se poată alinia din 
nou la startul „Marii Bucle" pe

PE GHEATĂ SI PE
4

PATINATORUL A. BULETE 
PE LOCUL III 

LA KATOWICE

La Katowice a început 
un concurs de patinaj 
artistic, la care participă 
50 de sportivi și sportive 
din Cehoslovacia, Iugos
lavia, România și Polo
nia. în proba individua
lă masculină, după exe
cutarea figurilor impuse, 
conduce polonezul Grze
gorz Glovanja cu 20,48 
puncte. Patinatorul ro
mân Atanasie Bulete se 
află pe locul trei cu 19,20 
puncte.

MECIURI AMICALE DE HOCHEI

COMPETIȚIA dotată cu pre
miul ziarului „Izvestia” a con
tinuat la Moscova cu partida 
dintre selecționatele U.R.S.S. și 
Finlandei, încheiată cu scorul 
de 9—3 (1—1, 5—1, 3—1) în fa
voarea sportivilor sovietici. Alte 
rezultate : Cehoslovacia — Fin
landa 6—1 (2—0, 1—0, 3—1),
U.R.S.S. — Canada 6—4 (1—1, 
3—0. 2—3).

Ieri seară s-a înregistrat o 
mare surpriză : Suedia — Ceho
slovacia 2—1 (0—0, 0—0, 2—1).

ECHIPA SECUNDĂ A 
U.R.S.S. și-a continuat turneul 
în Canada. Rezultate : la Mont
real cu selecționata de juniori 
a orașului 4—4 (1—2, 1—2, 2—0) 
și la Brantford tot cu selecțio
nata de juniori a orașului 7—2 
(3—2. 2—0, 2—0).

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
care a cîștigat-o pînă acum de 
5 ori. Noul antrenor al lui 
Merckx este fostul campion fran
cez Raphael Geminiani.

HANDBAL < In meci retur 
pentru „Cupa Cupelor14 (feminin) 
echipa TSC Berlin a întrecut, pe 
teren propriu, cu scorul de 17—11 
(8—5), formația norvegiană Ske- 
.ieberg. Handbalistele din R. D. 
Germană, care au cîștigat primul 
joc cu 13—7 s-au calificat pentru 
sferturile de finală.

JUDO e La campionatele mon
diale pentru juniori ce se des
fășoară la Madrid, medalia de 
aur în limitele categoriei ușoare 
a revenit japonezului Kenichi 
Haragushi. învingător în finală 
cu francezul Guy Delvingt. La 
cat semigrea, titlul a revenit 
austriacului Robert Kostenberger. 
care l-a întrecut pe japonezul 
Hideiko Sato

ȘAH 0 La Moscova în runda 
a 14-a a campionatului unional 
masculin. Petrosian l-a învins pe 
Kupreicik. Karpov pe VaganîMn. 
Baiasov pe Romanișin. Gheller 
pe Dorfman, iar Polugaevski a 
cîștigat la Gulko. A fost con

ECHIPA R. D. GERMANE a 
susținut un joc de verificare cu 
Sparta Praga. Hocheiștii ceho
slovaci au terminat învingători 
cu 8—2 (2—0, 4—1, 2—1).

REZULTATE BUNE LA PATINAJ 
VITEZA

CU PRILEJUL unui concurs 
de patinaj viteză desfășurat pe 
patinoarul „Medeo" din Alma 
Ata, Vladimir Belov a cîștigat 
proba de 10 000 m cu timpul de 
14:42,1. Rezultatul lui Vladimir 
Belov constituie a treia perfor
manță mondială din toate tim
purile, după cele obținute de 
norvegianul Sten Stenson — 
14:38,8 și de olandezul Piet 
Kleine — 14:39,9.

SELECȚIONATA DE PATI
NAJ VITEZA a Norvegiei con
duce cu 134—94 puncte în me
ciul pe care-1 susține la Eind
hoven cu reprezentativa Olan
dei, Gazdele au cîștigat proba 
de 500 m, prin Jos Valentijn, 
cronometrat cu timpul de 39,37.

CONCURSURI DE SCHI

SLALOMUL URIAȘ de la 
Hinterthiersee (Austria), la star
tul căruia au fost prezente 98 
de schioare, a fost cîștigat de 
Dagmar Kuzmanova (Ceho
slovacia). Pe locurile următoare 
s-au clasat Pamela Behr 
(R.F.G.), Regina Sackl (Aus
tria), Ingrid Schmidt (Austria), 
Sigrid Totsching (Austria).

PROBA MASCULINA de sla
lom uriaș de la Colle Isarco 
(Italia) s-a încheiat cu victoria 
italianului Bruno Noeckler 
(timp general, pe două manșe : 
2:48,12). L-au urmat coechipie
rul său Tino Pietrogeovanna și 
cehoslovacul Miroslav Sochor.

semnată remiza în partidele Raș- - 
kovski — Tal și Taimanov — 
Smîslov. în clasament, conduc 
campionul mondial Anatoli Kar
pov și marele maestru Iuri Ba- 
lașov, cu cîte 9V2 puncte, urmați 
de T. Petrosian și L. Polugaevski 
— 8’/2 p, M. Tal, V. Smîslov și 
L. Dorfman — 7*/2.

TENIS • Turneu de dublu mixt, 
la Dallas (Texas) : Casals, Stock- 
ton — Kloss, Drysdale 6—7, 7—6. 
7—5 ; Stove, McMillan — Durr. 
Stewart 6—4, 6—3. • Rezultate din 
„Cupa Sunshine** pentru juniori, 
la Miami Beach (Florida) : Fran
ța — Argentina 2—1 ; Suedia — 
R.F.G. 2—0.

TENIS DE MASA • Proba de 
simplu bărbați, din cadrul con
cursului internațional de la Wi
gan (Anglia), a fost ciștigată de 
suedezul Stellan Bengtsson, care 
l-a învins în finală cu 2—0 (18. 
15) pe englezul Desmond Douglas

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa snipe, desfășu
rat la Mar del Plata, a revenit 
tînărului sportiv argentinian Tor- 
kelo Brogstrom (22 ani), clasat 
pe primul loc, cu 6 p penalizare.

ZĂPADĂ
Pirtia de concurs a măsurat 
1148 m, cu o diferență de ni
vel de 355 m.

ÎN „CUPA MONDIALA" la 
Madonna di Campiglio slalomul 
special a fost cîștigat de italia
nul Fausto Rădici. Pe locurile 
următoare s-au clasat Piero 
Gros și Gustavo Thoeni. După 
desfășurarea acestei probe, în 
clasament pe primul loc a tre
cut Piero Gros, cu 51 p, urmat 
de Franz Klammer cu 50 p.

CAMPIONATE
• In campionatul italian (etapa a

10-a) s-au înregistrat rezultatele : 
Bologna — Juventus 0—1 (Cams io), 
Fiorentina — Sampdoria 1—1 (Caso 
și, respectiv, Saltutti), Foggia — Mi
lan 2—i (Pirazzini și Del Meri, res
pectiv, Sabadini), Genoa — Lazio 
3—1 (Pruzzo 2, Damiani, respectiv, 
Agostinell'i), Internazionale — Napoli 
3—2 (Murairo 2, Oriali, respectiv, Sa- 
voldi și Vinazzazi), Roma — Perugia 
2—2 (Di Bartolomei 2» respectiv, CIc- 
cote Hi șl Frosio), Torino — Cesena 
2—0 (Graziami și Pulici), Verona — 
Catanzaro 0—0. In clasament : 1.
Torino 19 p, 2. Juventus 17 p, 3. Na
poli 13 p.

• Campionatul Braziliei a fost cîș
tigat de echipa Porto Alegre. Jn fi
nala competiției, fotbaliștii de la 
Porto Alegre au învins cu 2—0 (2—0) 
pe Corinthians din Sao Paulo.

• In campionatul R.D. Germane 
dupâ 13 etape pe primele locuri ale 
clasamentului se a-flâ Dynamo Dresda, 
Karl Zeiss Jena și Dynamo Berlin cu 
cîte 17 p. Rezultate tehnice : Dyna
mo Berlin — Dynamo Dresda 2—1 ; 
Lokomotiv Leipzig — Karl Zeiss Jena 
1—1 ; F.C. Magdeburg — Union Ber
lin 5—1 ; Riesa — Rostock 4—1 ; 
Chemie Halle — Zwickau 1—1.

• Rezultate din campionatul en
glez î Arsenal — Manchester United 
3—1 ; Aston Villa — Newcastle 2—1 ; 
Everton — Birmingham 2—2 ; Ipswich 
— Derby 0—0 ; Leicester — Totten
ham 2—1 ; West Ham United — Li
verpool 2—0 ; Stoke — W.B. Albion 
0—2 ; Manchester City — Coventry 
2—0 ; Bristol — Middlesbrough 1—2. 
In clasament conduce Ipswich Town 
cu 27 p.

ȘTIRI, REZULTATE
Echipa U.R.S.S. își va începe pre

gătirile pentru C.M. jucînd ia 15 ia
nuarie în Italia cu formația de tine
ret a acestei țâri. Vor urma alte 
jocuri de verificare în Italia, apoi 
cu Portugalia (la Lisabona) și R.D. 
Germana (la Leipzig). Antrenorul 
Nikita Simonian a selecționat un lot 
de 21 de jucători din care fac par
te, între alții, cunoscuții internaționali 
Blohin, Oniscenko, Buriak și Kolotov.

„Cupa Cupelor Africii* a fost cu
cerita de formația nigeriana „Stars" 
din Ibadan, învingătoare cu scorul 
general de 4—2 în finala susținuta 
cu echipa Tonnerre (Camerun).

Intr-un meci desfășurat la Djakarta, 
selecționata Indoneziei a întrecut cu 
scorul de 3—2 (2—0) formația Hai-
duk Split.
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