
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU
A PARTICIPAT LA SĂRBĂTORIREA
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ZILEI RECOETEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, duminică, 23 oc
tombrie, în județul Argeș, la 
manifestările prilejuite de Ziua 
Recoltei, sărbătoare tradiționa
lă a țărănimii noastre, a în
tregului popor.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au luat parte 
la această sărbătoare tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Ma
nea Mănescu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară. Lina Ciobanu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Du
mitru Popescu, Gheorghe Radu
lescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin. Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Teodor Coman, Miu 
Dobrescu, Nicolae Giosan, Ion 
Ursu, Richard Winter și Con
stantin Dăscălescu, Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricultu
rii și industriei alimentare, alți 
membri ai guvernului, primii- 
secretari ai comitetelor județe
ne de partid Dîmbovița, Gorj, 
Olt, Prahova, Teleorman, Vîl- 
cea, cadre de conducere și spe
cialiști din agricultură.

Au luat parte, de asemenea, 
reprezentanți ai unor unități 
agricole fruntașe din diferite zo
ne ale țării.

Sărbătorirea Zilei Recoltei s-a 
desfășurat sub semnul înaltei 
prețuiri pe care partidul și sta
tul o acordă hărniciei oameni
lor muncii de pe ogoare și în 
atmosfera de fermă angajare a 
milioanelor de locuitori ai sate
lor pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii agrare a parti
dului, a obiectivelor prevăzute 
în documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. a Programului 
stabilit de Congresul țărănimii, 
cu privire la realizarea unei 
agriculturi moderne, intensive, 
de mare randament și produc
tivitate, această ramură de ba
ză a economiei fiind chemată, 
în actualul cincinal, să-și spo
rească contribuția la creșterea 
avuției naționale, la progresul 
general al țării, la ridicarea bu
năstării întregii națiuni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat in această zi, ce în
cheie atît de rodnic o perioadă 
agricolă de eforturi încordate, 
pline de sirguință și pricepere, 
în mijlocul oamenilor muncii 
de pe ogoarele județului Argeș, 
care s-au distins, în 1977, prin 
rezultate deosebite.

Felicitîndu-i pe locuitorii sa
telor argeșene, pc toți cei care 
lucrează pe 
ale patriei, 
de a spori 
pămintului, 
Ceaușescu și-a manifestat în
crederea în capacitatea lor de 
a dezvolta și mai puternic suc
cesele înregistrate pină acum,
—

ogoarcle mănoase 
pentru strădaniile 
neîncetat rodnicia 
tovarășul Nicolae

de a perfecționa și ridica pe o 
treaptă superioară întreaga 
muncă din agricultură, la nive
lul cerințelor și exigențelor eta
pei actuale de construire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în primirea caldă, entuziastă, 
făcută secretarului general 
al partidului. în timpul vizitei 
în județul Argeș, și-au găsit ko 
vibrantă expresie dragostea și 
recunoștința fierbinte a oame
nilor muncii de la sate față de 
partid și secretarul său general, 
pentru grija statornică ce le-o 
poartă, pentru sprijinul acordat 
permanent. pentru asigurarea 
prosperității continue a agricul
turii, a satului românesc, pen
tru condiții tot mai bune de 
muncă și viață ce le-au fost 
create.

Tradiționala sărbătoare a re
coltei, a belșugului ogoare
lor, a celor care prin eforturile 
lor fac ca roadele pămîntului 
să fie mai bogate — s-a în
cheiat printr-o Mare Adunare 
Populară, desfășurată în impu
nătorul centru civic al Piteștiu- 
lui.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului in marea piață centrală 
a orașului este intîmpinată cu în
suflețite urale și aplauze înde
lungate. Minute în șir s-a scan
dat „Ceaușescu-P.C.R.", cei pre
zenți — cetățeni ai Piteștiului, 
locuitori din toate comunele ju
dețului, muncitori, ingineri, teh
nicieni, țărani cooperatori — 
dînd astfel glas încrederii 
nestrămutate in partid și se
cretarul său general, adeziunii 
depline 
statului 
pe noi 
cialistă.

In piață răsună solemn cin- 
tecul „Partidul — Ceaușescu — 
România".

Intr-o atmosferă insuflețită, in 
aclamațiile zecilor de mii de 
participanți la adunarea popu
lară, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu viu interes, cu deplină 
satisfacție și aprobare de cei 
prezenți, fiind subliniată în re
petate rînduri cu aplauze în
delungate, cu urale.

Participanții la adunare, șl 
prin ei toți locuitorii Argeșu
lui, și-au manifestat hotărîrfca 
lor fermă de a face totul pen
tru a transpune în viață indica
țiile secretarului 
partidului, sarcinile 
Programul partidului 
sul al XI-lea al 
făurire a societății 
multilateral dezvoltate in pa
tria noastră și înaintare a 
României spre comunism.

la politica partidului și 
de ridicare a României 
culmi de civilizație so-

general al 
trasate de 
și Congre- 
P.C.R., de 

socialiste
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în turneul din Statele Unite ale Americii

PESTE 120000 DE SPECTATORI AU APLAUDAT
ÎNALTA măiestrie a gimnastelor noastre...
Primele impresii de călătorie consemnate la înapoierea echipei în Capitală

Ieri după-amia- 
ză, echipa femi
nină de gimnastică 
a României. în . 
frunte cu 
campioană olimpi
că Nadia Comă
neci, care a între
prins un turneu în 
Statele Unite, s-a 
înapoiat îrf Capi
tală. Reprezentanți 
ai C.N.E.F.S., rude, 
prieteni, numeroși 
iubitori ai sportu
lui au făcut o căl
duroasă primire 
gimnastelor noas
tre, felicitîndu-le 
din inimă pentru 
strălucitele succese 
repurtate în con
cursul și demon
strațiile din S.U.A. 
„Peste 120 000 de 
spectatori — ■ ne 
spune secretarul fe
derației de gim
nastică, Nicolae 
Vieru — au aplau
dat înalta măiestrie 
a Nadiei Comăneci. 
a Emiliei Eberle, a 
celorlalte compo
nente ale echipei 
noastre. La Was
hington, New York, 
New Orleans. Chi
cago, Cleveland și 
Hartford, gimnas
tele noastre au 
ne ambasadoare 
sportive românești, turneul con
stituind un veritabil triumf a! 
scolii de gimnastică din tara 
noastră, o remarcabilă manifes
tare a bunelor relații existente 
între popoarele român și ameri
can".

Cum 
mâneci 
centrul 
să afle 
ale turneului de la cea mai bună 
gimnastă a lumii. „M-am simțit 
tot mai bine de la un concurs 
la altul — ne spune marea 
noastră campioană — și sint 
bucuroasă că publicul american, 
excelent cunoscător al sportului 
și al gimnasticii, in special, a 
urmărit cu entuziasm, cu alese 
manifestări de simpatie evolu
țiile mele și ale colegelor de 
echipă". La solicitarea noastră 
de a ne vorbi dc-nre momente
le care, au impre ionat-o cel mâi 
mult, Nadla Comăneci ne răs-

tripla

Comă-

pe Aeroportul

ta dreapta). Foto : N. DRAGOȘ

Delegația care a întreprins turneul in S.U.A., la sosire,
Otapeni : Marta Karoly, Gabi Gheorghiu, Nicolae Vieru, secretând F.R. Gimnas
tică, Ofelia Iosub, Nadia Comăneci, Cristina Itu, Marilena Neacșu, Emilia Eber
le, Bela Karoly, Marilena Vlădărău (de la stingă ' ' - - — - — — - -

ș. W
O

MI

fost dem- 
ale mișcării

era și firesc. Nadia Co
s-a aflat la sosire în 
atenției, cu toții dorind 
cit mai multe amănunte

punde : „Să știți că îmi este 
foarte greu să aleg din noianul 
impresiilor cîteva anume. Aproa
pe fiecare zi a fost pentru noi 
un eveniment deosebit. Parcă 
cel mai mult m-a impresionat 
totuși marea admirație a spec
tatorilor pentru gimnastica româ
nească. pentru mine și colegele 
mele. Această am simțit-o pre
tutindeni. La Chicago, in cadrul 
unei intîlniri emoționante, trei 
surori mi-au laminat o ilustra
tă. cu semnăturile lor. care 
atestau că., sînt cea mai bună

gimnastă din lume ! O deosebită 
semnificație a avut pentru 
mine luminarea „TROFEULUI 
PINCH", oferit de Agenția Aso- 
ciated Press ca urmare a desem
nării mele ca cea mai bună spor
tivă a anului 1976. Iar la încheie
rea turneului m-a onorat deosebit 
ceremonia de la sediul O.N.U., 
in cadrul căreia ml-a fost inmî-

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. 2—3)

Echipa nafională de fotbal

pleacă, azi, la Madrid

SUCCES, TRICOLORI!
Campionatele mondiale de lupte libere

VASILE PUȘCAȘU-MEDALIE DE BRONZ

VASILE PUȘCAȘI

Al(i patru sportivi români clasați pc locuri fruntașe

LAUSANNE, 23 (prin tele
fon). Duminică seara, la Sala 
„Beaulieu" din localitate, în fața 
a peste 3 000 de spectatori, s-au 
disputat întrecerile finale ale 
campionatelor mondiale de lup-

te libere. Actuala ediție a com
petiției supreme a fost extrem 
de dificilă, atît prin solicitarea 
intensă a concurenților (de o- 
bicei, C.M. se disputau pe du
rata a patru zile, de data a- 
ceasta ele s-au încheiat în 3 
zile), cit și datorită faptului că 
la startul întrecerilor au fost 
prezenți foarte mulți sportivi 
valoroși, candidați la locurile 
fruntașe. Așa se și explică fap
tul că mulți luptători, foști me- 
daliați ai J.O. sau C.M.. 
eliminați din primele 
nereușind să urce pe 
mul de premiere. In 
situație s-au găsit campionii o- 
limpici Al. Ivanov (U.R.S.S.) — 
52 kg, Jung-mo Yang (Coreea 
de Sud) — 62 kg și R. Așura- 
liev (U.R.S.S.) — 74 kg, meda- 
îiații cu argint la J.O. D. Bru- 
ckert (R.D.G.) — 57 kg, bulga
rul I. Abilov — 82 kg etc.

Dintre sportivii români, cea 
mai frumoasă comportare a a- 
vut-o tînărul Vasile Pușcașu, 
care, într-o companie foarte va

au fost 
tururi, 
podiu- 

această

loroasă, a reușit o performanță 
lăudabilă, obținînd medalia de 
bronz. După două victorii cate
gorice în primele tururi, Puș
cașu a realizat un nou succes 
prețios (în turul trei), învin- 
gîndu-1 prin descalificare pe 
puternicul luptător bulgar Cer- 
venkov. în turneul final, el a 
fost învins Ia puncte de H. 
Buttner (R.D.G.) și apoi de A. 
Bisultanov (U.R.S.S.), clasîn- 
du-se pe locul 3.

Un alt tînăr sportiv român, 
Ion Ivanov (100 kg) s-a clasat 
pe locul 5 la categoria sa, în 
urma rezultatelor : b. tuș Dridi 
(Tunisia), b. abandon Telegani 
(Iran), p. tuș U. Neupert 
(R.D.G.). Gheorghe Rașovan (48 
kg), care s-a calificat pînă în 
turul 4, a fost învins la puncte 
de Kiung Kim (Coreea de 
Sud), ieșind astfel din cursa 
spre o medalie. Totuși, dato
rită bunelor sale evoluții din

Am ajuns la pa
gina a 3-a a cali
ficărilor pentru
turneul final al 
campionatului mon
dial din Argenti
na. Prima a fost 
victoria în meciul 
cu echipa Spaniei, 
la București. A 
doua — victoria in 
partida cu echipa 
Iugoslaviei, la Za
greb. A treiq pa
gină începe astăzi, 
din clipa in care 
avionul TAROM cu 
direcția Madrid își 
va lua zborul de 
pe pista aeropor
tului Otopeni. pur- 
tînd cu 
tricolorilor noștri și 
odată cu 
ranțele 
fotbalului românesc.

Va fi un meci 
mai greu ca alte
le ? Sau mai ușor ?

Deși nu se pot 
anticipa prea mul
te lucruri, există 
totuși cîteva ele
mente care sînt

din primul 
in ultimul

el lotul

ei spe- 
iubitorilor

prevăzute de toți 
specialiștii și nu 
numai de către ei. 
Astfel, nu încape 
nici o îndoială că 
partida de miercuri 
seara va fi foarte 
disputată și este de 
așteptat ca lupta 
pentru un rezultat 
cit mai bun să se 
ducă 
pină
minut de joc, știut 
fiind că un singur 
gol in plus sau în 
minus poate cîntări 
decisiv la ora adu
nării finale, cind se 
va hotărî califica
rea.

Un 
despre 
există 
ială ( 
echipei noastre, 
care are capacita
tea - dovedită 
convingător în ul
timul joc la Ma
drid (1-1) - de a 
lupta de la egal la 
egal cu echipa Spa
niei pe terenul ei,

alt element 
> care nu 
nici o indo- 

privește forța

avind toate șansele 
să obțină un rezul
tat bun, cu condi
ția să evolueze la 
valoarea maximă a 
ansamblului ți o 
fiecărui component, 

înainte de a ple
ca în Spania, se 
cuvine să le spu- 
rem reprezentanți
lor noștri că avem 
ferma convingere că 
miercuri se vor mo
biliza cu t'a‘ă ener
gia, cu toate for
țele și cu toată pu
terea sufletelor lor 
pentru o obține un 
rezultat care să le 
netezească calea 
spre Argentina.

Să avem toate 
încrederea in jucă
torii noștd 'i în an
trenorii lor

Să fim 
alături de 
gindul - 
seara.

SUCCES, tricolori !

cu toții 
ei - cu 
miercuri

Alte relatări 
în pag. 2—3

(Continuare in pag. a 4-a)



Duminică, în c-adrul „Daeiadei“ în campionatul de rugby I

DOUĂ SUTE DE COPII LA „LECȚIA “ DE SĂRITURI I
xwwwww

A GIMNAȘTILOR DIN LOTUL OLIMPIC
Duminică dimineață, în ca

drul „Daciadei" s-au întrecut 
cei mai mici gimnaști din Ca
pitală. La ora 9 fix, trompeții 
aflați în sala „23 August" au 
anunțat intrarea echipelor. E- 
chipele, însă, se lăsau aștepta 
te, în holul sălii avînd loc un 
adevărat concurs de genul »»R° 
tirca asta cu salt înainte, 
știi ?". „Mare lucru ! Fii aten 
tă aici...".

In sfirșit, in pas mîndru 
sportiv. în aplauzele celor pre 
zenți, s-au aliniat pe covoru 
mare, 
Apoi, a început concursul : să
ritură depărtat, cu sprijin plu
titor peste capră, 
maestra emerită 
Georgeta Dumitrescu, 
sportului Rodica Apăteanu, ar
bitra internațională Iulia Ro- 
tărescu etc. „A, concurs ușor!" 
a exclamat Daniel Pometcu 
dintr-a doua B. După care a 
început să se încălzească ca la 
box. precum vărul său Gabriel 
Pometcu. „încălzirea — s-a a- 
nunțat prin difuzoare în sală — 
o veți face urmărind încălzirea 
lotului național de juniori, spe
cial adus aici în sală".

„A, nu-i greu deloc!..." 
pronunțat pionierul Ion Tudor, 
executînd mișcările aidoma ce
lor din lot. Apoi, în șoaptă, că
tre colegii lui de la școala ge
nerală nr. 83 din comuna Gli- 
na, sector 4 : 
de bătaie, la săritura 
cal ?". Organizatorii, însă, pre- 
văzuseră totul : „Și acum, in 
fața voastră, vor evolua la să
rituri doi campioni balcanici : 
Ion Checicheș și Sorin Cepoi 
din lotul olimpic al tării !" Du
pă săriturile celor doi valoroși 
gimnaști — stînd pe mîini, sim
plu, și stînd pe mîini înainte, în 
echer — cele 22 de team-uri. 
alcătuite din elevii claselcr 
I—IV, au căzut de acord că 
«Săritura nu e chiar simplă...".

verde, 22 de team-uri.

In juriu — 
a sportului 

maestru

Evoluează la sărituri
nr. 75 din Capitală

echipa de gimnastică a Școlii general?
Foto : N. DRAGOȘ

In absența „capului de afiș" al 
etapei (partida Steaua — Farul 
Constanța a fost a minată deoa
rece de la steliști lipsea M urări u 
invitat la Paris în lotul Selecțio
natei lumii, amlnare ce s-a 
făcut, totuși, cu prea multă ușu
rință), toate privirile s-au în
dreptat, în această a doua etapă 
a turneului final al campionatu
lui de rugby, spre meciul Dina
mo — Universitatea Timișoara, 
care dispunea de toate condiți
ile pentru a oferi un spectacol 
de calitate. Dar, speranțele nu 
s-au confirmat în totalitate, cele 
două echipe complăcîndu-se 2__ 
tr-un joc de uzură și cam fără 
nerv ’ .
atacuri 
consistență. Au învins dinamo- 
viștii cu 3—0, ca urmare a tran
sformării de către Constantin a 
unei lovituri de pedeapsă in 
min. 12. După o primă jumătate 
de repriză, în care i-au obligat 
pe oaspeți la defensivă, dinamo- 
viștii au slăbit ritmul, „măci- 
nînd în gol", ceea ce a permis 
o echilibrare a jocului, grămada 
timișoreană “devenind mai activă 
și mai stăpînă pe baloane. Bucu- 
reștenii au reușit să-și păstreze, 
în cele din urmă, fragilul avan
taj, cu toate eforturile studen
ților de a se impune. Oaspeții

în-
la mijlocul terenului, cu 

sporadice și lipsite d-e 
învins

s-a

,Care-i piciorul 
peste

REZULTATE SCONTATE
La Ștrandul Tineretului din 

Capitală s-a desfășurat ieri me
ciul dintre Rapid București și 
C.N.u. încheiat cu scorul de 
9—5 (0—3, 5—0, 2—2, 2—0). După 
prima repriză se credea că vom 
asista la o mare surpriză, dar

C.S.Ș. CRAIOVA (f) Șl C.S.M. 
CLUJ-NAPOCA (m) CAMPIOANE 

LA TENIS DE MASĂ JUNIORI

ș.

TIRGU MUREȘ, 23 (prin tele
fon). în sala de sport I.M.F. din 
localitate s-au desfășurat timp 
de 3 zile întrecerile returului 
campionatului republican de ju
niori pe echipe la tenis dc 
masă.

în concursul fetelor, C.S.Ș. 
Craiova, C.S.M. Cluj-Napoca
C.S. Arad se aflau la egalitate 
de puncte după prima parte a 
campionatului, . departajate doar 
de meciaveraj. Echipa clujeană 
a ieșit din cursa pentru titlu 
mai curînd decît' se credea, în 
urma înfrîngerii suferite în fața 
formației C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
(2—5), la care s-au adăugat al
tele două, cu același scor, în 
partidele cu C.S. Arad și C.S.Ș. 
Craiova.

Titlul avea să se decidă in 
partida directă dintre C.S.Ș. Cra
iova (5 victorii și o înfrîngere, 
cu 4—5 la C.S.Ș. Slatina) și C.S. 
Arad (6 victorii). Au cîștigat 
craiovencele cu 5—4, ceva mai 
omogene valoric și cu mai mul
tă stăpînire de sine. De la ară- 
dence a corespus doar Eva Fe- 
renezi, Crinela Sava a jucat 
crispat, iar Doina Dehelean nu 
a contat. C.S.Ș. Craiova a cîș
tigat campionatul la meciaveraj

Clasamentul general : 1. C.S.Ș. 
Craiova (Maria Păun, Mihaeia 
Sandu, Ecaterina Ionescu, Flore
ta Scărlătcscu ; antrenor : Că
tălin Cojocaru) — campioană 
republicană, 2. C.S. Arad, 3. 
C.S.M. Cluj-Napoca.

Retrogradează Chimia Oradea 
(eliminată pentru că nu a dat nor

mele de control și Voința Sîn- 
giorgiu de ’ 
campionat.

Titlul la băieți a fost cîștigat 
de C.S.M. ~ —

C.S.

Pădure — retrasă din

Cluj-Napoca. Cu ex
cepția partidei cu Progresul 
București, pe care au cîștigat-o 
cu 5—1, sportivii clujeni au în
vins numai la zero.

Clasamentul general 
Cluj-Napoca (Simion 
sif și Zsolt Bohm ; 
Far caș. Paneth) — 
republicană, 2. Progresul Bucu* 
rești, 3. Universitatea Craiova.

Retrogradează Con.flructorul 
Hunedoara și Rovine Craiova, 
aceasta din urmă eliminată pen
tru că nu a trecut normele de 
control.

Organizarea concursului a fost 
foarte bună prin grija C.J.E.F.S. 
Mureș și a asociației sportive 
Comerțul Tg. Mureș.

Mircea COSTEA

: 1. C.S.M. 
Crișan, Io- 

antrenor : 
campioană

frumos în 
și zeci de

A fost un concurs 
care au evoluat zeci _ 
viitori gimnaști și gimnaste. A* 
tost prima întrecere din cadrul 
„Daciadei" la gimnastică. A 
tost... săritura depărtat, cu spri
jin plutitor peste capră.

Iată și cei mai buni gim
naști ai concursului : fete — 
Corina Coloneta (cl. I, școala 
generală' nr. 64) 8,20 p, 
Maxim (cl. Il-a, școala gene
rală nr. 75) 8,50, Anca Vasila- 
che 
nr. 
(cl. 
28) 
viei (cl. I, școala generală nr. 
75) 9,10, Adrian Dragoș (cl. Il-a, 
Liceul nr. 2) 9,20, Adrian Co- 
man (cl. IlI-a, școala generală 
nr. 58), 9,20, Dan Bigică (cl. 
IV-a, școala generală nr. 75) 
9,55. ,

Vasile TOFAN

START ÎN CAMPIONATUL

DE HOCHEI, GRUPA A
Anca

La 
ieri

(cl. III-a, școala generală 
23) 8,80, Andreea Bojoi 
IV-a, școala generală nr. 

8.90 ; băieți — Călin Popo-

Miercurea Ciuc a început 
o nouă ediție a campiona

tului național de hochei. în se
ria de elită participă — după cum 
se știe — trei echipe, STEAUA, 
SPORT CLUB Miercurea Ciuc și 
DINAMO, care își vor disputa 
întîietatea pe distanța-maraton a 
10 tururi.

Aseară, în partida inaugurală, 
s-au întîlnit Steaua și S. C. 
Miercurea Ciuc. Conform aștep
tărilor, deținătoarea titlului, for
mația Steaua, a obținut victoria 
cu scorul de 6—1 (2—0, 2—0, 2—1)

Au marcat : 
Bucur. Nistor, 
țanu pentru 
Texe.

Au arbitrat . 
(București), ajutat de 
(M. Ciuc) și Gh.. 
(București).

Astăzi are loc întîlnirea Dina
mo — S.C. Miercurea Ciuc.

S-a încheiat primul tur (din 
cele cinci) în disputa seriei se
cunde a campionatului, la care 
iau parte 7 echipe.

Iată rezultatele înregistrate : 
Sportul studențesc A.S.E. — Du
nărea Galați 7—4 (3—1, 0—2, 4—1). 
FI. Sgîncă a înscris 3 goluri. Clu
bul sportiv școlar M. ' 
Agronomia
2— 0, 3—2).
— Avlntul
3— 0, 2—1).

duc —
Cluj-Napoca 7—2 (2-0, 
Unirea Sf. Gheorghc 

Gheorghieni 6—3 (1—2, 
Kedves, în mare ver-

IN DIVIZIA A LA POLO
rapidiștii au luat în serios jocul 
abia după primul minut de o- 
dihnă. Au marcat : C. Rusa— 2 
(1 din 4 m), Arsene—2 (1 din 4 
m), I. Slăvei, Olac, Gh. Die și 
Bădinici, respectiv, Frîncu—3 (1
din 4 m), Zamfirescu și Fili
pescu. Au arbitrat corect Fr. 
Krișan și Șt. Mihai — București.

Mihail VESA
— Dinamo Bucu’- 
0—1, 2—0, 0—2). 

pe parcursul 
au rulat întregul lot de 

merit, 
fost 

(1

Crișul Oradea 
rești 4—8 (2—5,
Bucureștenii, care 
partidei 
jucători, au cîștigat pe 
Victoria 
realizată 
din 4 m), Rus—2, Munteanu, Mi- 
rea și Gaiță ; de la orădeni au 
marcat : Raț—2 (i din 
și Hegyest—2. Foarte 
arbitrajul cuplului N. 
laescu, București — Fr. Simon, 
Tg. Mureș. (I. GHIȘA — coresp.)

Voința Cluj-Napoca — Progresul 
București 8—2 (1—1, 3—0, ' *
3— 1). Jocul s-a desfășurat 
nota de ' 
lor, care 
rioritate 
tolele și 
au făcut 
porții. Au marcat : Cl. Rusu—4, 
A. Szilagy—2, Șt. Szilagy șl Se- 
bok, respectiv, Teodorescu și 
Manea. Corect arbitrajul cuplu
lui R. Schiiha, București — L 
Simon, Tg. Mureș.

în seria a Il-a, la Cluj-Napo
ca, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : vineri — Mureșul Tg. 
Mureș — Rapid Arad 1—6 ; 
C.S.Ș. București — Progresul 
Oradea 6—5 ; Industria lînii Ti
mișoara — Politehnica Cluj-Na
poca 3—13 ; sîmbătă — Progresul 
— Ind. linii 9—3 ; Politehnica — 
Rapid 3—9 ; ' C.S.S. — Mureșul 
13—1 ; ---------- ’ ~
C.S.S.
6—4,
4— 7.
35 p, 
p, Progresul 20' p, Ind. lînii 9 
Mureșul 5 p. (Mircea RADU 
coresp.).

dinamoviștilor a 
de D. Popescu—3

4 m) 
bun 

Nico-

1—o, 
în 

dominare netă a gazde- 
au manifestat o supe- 

evidentă, la toate capi- 
numai ratările acestora 
ca scorul să nu ia pro

R.

' C.S.S.
duminică — Rapid ’ — 

Ind. linii — Mureșul 
— Politehnica 
seriei : Rapid 

30 p, Politehnica 21

4—2, 
Progresul 

Clasamentul 
c.s.s.

Olenici, i
Iustinian și 

Steaua,
Antal, 

.1 Hu- 
respectiv

FI. Gubcmu 
A. Bal in t 

Mureșeanu

tre 2—11 decembrie, la Ploiești. 
V. PAȘCANU, coresp.

vă, a fost autorul celor 6 goluri
ale învingătorilor.

CLASAMENTUL
1. Sp. st. A.S.E. 6 5 0 1 39—23 10
2. Unirea 6 3 12 28—26 7
3. Tîmava 6 3 12 33—32 7
4. Avîntul 6 3 0 3 32—31 6
5. Dunărea 6 3 0 3 34—20 6
6. Cl. sp. SC. 6 3 0 3 29-35 6
7. Agronomia 6 0 0 6 17—45 0

Turul următor va avea loc în-

au plătit tribut 
țiuni de ordin 
ce r~ .
greșeli mai vizibile 
treisferturi.
în cîteva
37, r"
de la' „U-

unor imperfec- 
tehnic in ceea 

privește transmiterea mingii, 
pe linia de 

privat 
26, 36,

Acestea i-au 
rinduri (min.

60) să înscrie, deși jucătorii 
la ,,U“ s-au găsit în poziții 

favorabile. La capitolul „ratări" 
trebuie să notăm și pe cele di- 
namoviste (min. 7, 20. 23, 41, 73) 
majoritatea, insă, nereușite ale 
unor lovituri de pedeapsă. Dacă 
La sfîrșitul meciului s-ar fi con
semnat un rezultat de egalitate 
sau chiar o victorie timișoreană 
nu ar fi fost o prea mare sur
priză pentru cei prezenți, ieri 
dimineață, pe stadionul Olimpia. 
O mențiune specială pentru Du
mitru, ieri, după opinia noastră, 
cel mai bun de pe teren.

Arbitrul P. Soare 
corect următoarele 
DINAMO : F. Ionescu 
Constantin, Nica, 
(Dăiciulescu) — Dragomirescu. 
Paraschiv — Zafiescu, Borș, Ro
man — Corneliu, Săndulescu 
(Gheorghinescu) — Baciu, Caral- 
man, Cîndca ; UNIVERSITATEA : 
Matei — M. Suciu (Raicu), Peter, 
Chiriță, Radu — Comănici, Jurj 
— Panaite, Dumitru, V. Suciu — 
Chloreanu, Tătucu — Preda. Io- 
niță, Florea (Bosianciuc).

în deschiderea cuplajului 
consemnat victoria la scor

cei prezenți, ieri

a condus 
formații : 
— AI dea, 

Chlricencu

am 
------ ---------- — a 

Politehnicii iași (34—9) în dauna 
Olimpiei.

Emanuel FÂNTANEANU
ȘTIINȚA A DOUA VICTORIE 

PE TEREN PROPRIU. După ce 
în etapa trecută au depășit pe 
Rulmentul, studenții au reușit să 
Întreacă și pe R. C. Grivița Ro
șie, ia capătul unui meci strîns, 
în care oaspeții au deținut avan
tajul primei reprize, dar au tre
buit să părăsească, în cele din 
urmă, terenul învinși la limită. 
Au marcat : Milcă (încercare) — 
Enciu (transf.) în min. 41, Tudose 
(1. p.) în min. 70 pentru gazde, 
respectiv Codoi (1. p.) în min. 
16 și Bost&nescu (1. p.) în min. 
53. A arbitrat Gli. Bănceanu.

REZULTATE TEHNICE
SERIA I : Dinamo — Universi

tatea Timișoara 3—0 (3—0), Ști
ința Petroșani — r.c. Grivița 
Roșie 9—6 (0—3), Rulmentul Bîr- 
Lad — Rapid 13—0 (10—0). Steaua 
— Farul Constanța — amînat ; 
SERIA A n-A : Olimpia — Poli
tehnica Iași 9—34 (6—6), Agrono-

— Sportul stii- 
(4—8), Minerul 

— T.C. Ind. 
(10—6), C.S.M. 
Suceava 10—4

mia Cluj-Napoca 
dențesc 16—16 
Gura Humorului 
Constanța 13—15 
Sibiu — C.S.M. 
(6-4).

R.C.

H DIVIZIA A LA BASCHET, JUNIORII OE LA I.E.F.S.-LIC. 2, „REMIZĂ“ CU I.C.E.D.!
niță, Bâră și Căprița. (N. ȘTE
FAN — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — C.S.U. 
GALAȚI 2—0 : 130—55 (60—27) și 
75—55 (36—27). Coșgetere : Con- 
stantinescu 30 ț-10, Varga 224-4 de 
la Crișul, respectiv Șancu 164-17, 
Spătărescu 154-9. (EM. SURA- 
NYI—coresp.).

C.S. ȘC. PLOIEȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 1—1 : 
75—84 (36—31) și 86—70 (36—48).
întreceri plăcute în care s-au e- 
vldențiat Cuțov (194-30 p), Cio- 
botaru (164-26) de la gazde, res
pectiv Czmor (254-10). (I. TO- 
MESCU—coresp.).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
VOINȚA BRAȘOV 2—0 : 83—59
(31—32) și 84—74 (48—37). (D. VA- 
TĂU — coresp).

RAPID — PROGRESUL BUCU
REȘTI 2—0 : 83—71 (39—33) șl
75—68. (38—37).

Campionatele republicane 
baschet au continuat 
rile desfășurate sîmbătă 
minică.

de
cu meciv-

Și du-

MASCULIN
I.E.F.S.-LIC. 2 — I.C.E.D.

1—1 : 93—102 (44—47) și 87—82
(56—50). Au fost singurele par
tide ale bogatului program din 
sala Floreasca care au trezit in
teresul spectatorilor. Tinerii spor
tivi de la IEFS-Lic. 2 au im
primat un ritm de joc susținut, 
etalînd totodată frumoase cali
tăți tehnico-tactice și lăsînd să 
se întrevadă că în scurtă vreme 
vor bate la porțile consacrării. 
Excelente prestații au avut 
Brănișteanu, Ermurache, Mari- 
nache și Petrof (TEFS-Llc. 
2). De la I.C.E.D. s-au remarcat 
Grădișteanu și Berceanu. (P. IO- 
VAN).

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
BRAȘOV 2—0 : 106—65 (51—33) și 
110—89 (52—53). Doar ieri au e- 
vo-luat brașovenii la nivelul Di
viziei A și ca urmare au con
dus la pauză. Dinamoviștii, prea 
siguri de al doilea succes, au 
trebuit să forțeze în întîlnirea 
de duminică, care. în general, a 
oferit un spectacol plăcut ’ 
rită îndeosebi frecvenței 
cate a acțiunilor ofensive.

STEAUA — RAPID 2—0 : 
(43—21) și 82—74 (43—36). O sin
gură repriză a „convins" Steaua: 
prima a partidei de sîmbătă, în 
cursul căreia a practicat o apă
rare cu totul remarcabilă. Apoi, 
steliștil, prea mulțumiți de di
ferența de La pauză, au mani
festat comoditate.

în plus, ritmul de joc — al am- 
a fost mul prea 

ce așteptăm 
fruntașe,

Steaua — va 
în dificilele 
cupelor. (D.

CLUJ-NA- 
2—0 : 98—75

(53—43). Avînd 
conducător de 
Crăciun doi 

panou-

dintre care una — 
evolua în curînd 
dispute ale Cupei 
STANCULESCU).

UNIVERSITATEA 
POCA — FARUL 
(56—36) și 94—88 
în Barna un bun 
joc, în Roman și
pivoți care au dominat 
rile, studenții au cîștigat ambele 
îniilniri. Oaspeții, nerespectînd 
disciplina de joc și fiind preo
cupați mai mult de... deciziile 
arbitrilor (în special Pașca și 
Martinescu), și-au diminuat în 
acest fel mult din șanse. (Mir
cea RADU—coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — DINAMO ORADEA 1—1 : 
79—81 (35—43) și 84—77 (39—30).
Partide viu disputate. Coșgeteri: 
Zgriban 26-{-38, Minius 124-10 la 
Universitatea, respectiv viciu 
19-f-lfl, Szci$ 16-ț-lO. (P. ARCAN—
cores?.).

c.s.u.

dato- 
ridl-

79—60

belor echipe 
lent față de ceea 
de la două formații

SIBIU — POLITEHNI
CA LAȘI 2—0 : 90—86 (50—49) și 
92—85 (56—43). Coșgeteri : Chi-
rilă 264-17, Mladin 34-j-7 de la 
C.S.U., respectiv Moisescu 50 (!) 
4-26, Scutaru 154-31. (!• IONES
CU—coresp.) .

FEMININ
MOBILA SATU. 

I.E.F.S.-LIC. NR. 2 
(42—46) și 69—85 (30—41). Cu ex
cepția primelor 8 minute ale me
ciului de aîmbătă, oaspetele au 
condus permanent, datorită ac
țiunilor mai rapide și aruncări
lor precise. (ȘT. VIDA—coresp.).

OLIMPIA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA
2—0 : 90—72 (40—38) și 84-69
(39—34). Ambele partide au fost 
dominate net de gazde, din rtn- 
dul cărora s-au evidențiat Io-

(I. IONES-

MARE — 
0—2 : 80—96

MULNER,
ȘI-AU MENȚINUT TITLURILE DE CAMPIONI LA MOTOCROS

E R. DIACONU Șl AL. ILIEȘ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Simbăl 
„23 Augl 
toar^orTI 
f'-’llJS* I 
în vederi 
jucînd îl 
rei „A“ I 
partidele! 
adversari

ei 
( 

cel 
std
nq

Și pe 
nes cu 
toate 
norul 
bitrat 
minute. 1 
fectiv del 
au evolJ 
neri au I 
supunîndl 
o aprecia 
samblu. 
țină imd 
indu-s^'jl 
lur; în fi

sint apți 
dealtfel. ! 
lor. pent:

I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I

O fază dq 

detenta p?

După tl 
ioc de voii 
Bacău, anti 
a prezentai 
tîlniri cu I 
component! 
in cursul I 
calea aerul! 
acest lot : (I 
(portari). | 
satmăreJ 
FANESCU. I 
DUMITRU, 
DINU, BAI 
GEORGES d 
TROI (juca 
cum se vel 
priză“ de i 
extremului I 
nu a reuși 
forma care

Lotul corJ 
rul Stefan I 
nare de jul 
tineri. RefeJ 
sacra&să, r| 
componcnțlTl 
astăzi au j|

PARTIDE DE NIVEL M, 
ÎN „CUPA DE’TOAMNĂ" L//

CÎMPINA, 23 (prin telefon). 
Ultima -etapă a campionatului 
republican de motocros ediția 1977 
s-a consumat duminică pe dealul 
Muscelului de la marginea loca
lității prahovene, în organizarea 
excelentă a asociației sportive 
Poiana Cîmpina. Despărțiți, după 
patru etape, de diferențe mici în 
clasamentul general, favoriții cla
sei pînă la 500 cmc (seniori) 
s-au angajat din start într-o dis
pută mult apreciată de cei a- 
proape 8 000 de spectatori. Cursa 
a fost dominată autoritar de lo
calnicul M. Banu, marele ghini
onist al campionatului, care în 
două etape anterioare a suferit 
neașteptate pene de motor. El a 
cîștigat acum categoric etapa, 
dar a trebuit să se mulțumească

23 cu locul trei în clasamentul ge
neral. Astfel, Ernest Miilner (an
trenor Paul Miilner) a reușit 
frumoasa performanță de a-și 
menține titlul de campion al se
niorilor, la fel, Romco Diaconu 
(antrenor D. Motișan) acumulînd 
maximum de puncte și Alexan- 
■’ Ilieș (antrenor P. Miilner) 

confirmat valoarea în pre- 
de juniori (cl. pînă la 490 
și, respectiv, motorete Mo-

dru 
și-au 
bele 
cmc 
bra).

Clasamentele etapei — seniori : 
1. M. Banu (Poiana Cîmpina) 
15 p, 2. E. Miilner (Torpedo Zăr
nești) 12 p, 3. P. Filipescu (I.T.A. 
Tg. Jiu) 10 p ; juniori : 1. R. Dia
conu (Flacăra Automecanlca 
Morcni) 15 p, 2. L. Dan (Poiana 
Cîmpina) 12 p. 3. M. Sefter

(I.T.A. Tg.
Mobra : 1.
Cîmpulung) _ _.
(Torpedo Zărnești) 12 p, 
Ilieș (Torpedo Zărnești)
CLASAMENTELE finale ■ 
ori : 1. E.
Moașa (St. 
M. Banu 38
38 p. 5. N. Ârabadgi 
liva Ploiești) 32 p, 7.
(Torpedo Zărnești) 23 
ori : 1. R. Diaconu 75
Sefter 48 p, 3. D. Naiche' (I.T.A. 
Tg. Jiu) 37 p ; motorete Mobra : 
1. Al. Ilieș 70 p, 2. C. Toma 51 p, 
3. I. Tase (Muscelul Cîmpulung) 
38 p.

Jiu) io p ; motorete 
(Muscelul 

Cojanu 
‘ Al.

P.

C. Toma 
15 p. 2. D.

5.

1.

Miilner 52 
roșu Bv.) 

‘ P, 4. P.
6.

3.
10

seni- 
p, 2. TT.
49 p, 3.
Filipescu 
(Locomo- 
E. Laub 

p ; juni- 
p, 2. M.

Penultima etapă — a IX-a — 
a „Cupei de toamnă" la handbal 
a programat duminică în Capi
tală, precum și în mai multe 
orașe din țară, o serie de me
ciuri de o bună factură tehnică. 
De această dată și condițiile me
teorologice au fost mai 
vitrege, astfel că tribunele 
cunoscut o afluență mai 
de spectatori, iar sportivii 
putut evolua nestînjeniți.

MASCULIN. Seria I : STEAUA 
—C.S.M. BORZEȘTI 21—27 (11 — 

12). Și în această confruntare — 
ca, de altfel, pe parcursul între
gii competiții — echipa bucu- 
reșteană a intrat în teren cu ju
cătorii de rezervă, exceptindu-i 
pe Cristian Gațu. Motiv pentru 
care Steaua nu a putut face 
față ritmului impus de mai ex
perimentați! handbaliști de la 

l multe 
: Oprea 

de la 
5. Ar- 
C.S.M

Nicolac

puțin 
au 

marc 
au

C.S.M. Borzești. Cele mai 
goluri au fost înscrise de 
9, Cheli 5 și Gațu 3 — 
Steaua, și de Berbecaru 
sene 5 și Badea 4 — de la 
Borzești. Au arbitrat I. 1_____
și Șt. Teodorescu (Ploiești). (O. 
Guțu—coresp.). RELONUL SAVI- 
NEȘTI — DINAMO BUCUREȘTI 
22—26 (8—13). (N. Marcu—coresp.). 
Seria a H-a : POLITEHNICA TI
MIȘOARA — MIÎNAUR 
MARE 17—15 (9—6). Peste 
de spectatori au asistat la 
meci deosebit de atractiv 
rită jocului foarte frumos 
tat de ambele echipe.

18—

Traian IOANIȚESCU

BAJA 
1 500 

acest 
dato- 
pres- 

----- Dintre 
marcatori : Cristian 7, Țîmpu 5 
pentru Politehnica și, respectiv, 
Boqoș 5 pentru Minaur. Au ar
bitrat V. Erhan și Tr. Ene (Bu
zău). (Șt. Marton — coresp.). 
GLORIA ARAD — DINAMO

BRAȘOV 
proape de si 
doua părți a 
deși lipsiți d 
reușit să se 
tale cu parte 
denii au îns 
(care a realis 
tul «istoriei. 
Nicolescu a î 
Gruia—coresp.

FEMININ, f 
HIDROTEHNK 
13—10 (6—8).
oaspetele au 
(în min. 16 s 
tru Hidrotehn 
ză rapidistele 
șl și-au adjui 
toria. Au ma 
Răducu 3, M; 
cu și Moraru 
respectiv, * Căli 
Anghel -gXLaz 

la
cuplul ploiești 
Oct. VoliSĂ 
coresp.). CON 
BUCUREȘTI 1 
tea rele de la 
în permanență 
lizînd prin S< 
De la studente 
tă și Grecu^ 
H. Șerbăn^S® 
(București). St 
REȘUL TG. 
TIMIȘOARA 9 
Gobo—coresp.). 
RUL TIMJȘQA 
TATEA CLU. 
(7—2). în meci 
BORZEȘTI — 
REȘTI 20—20 ( 
jucat vineri, 
coresp.).
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diîizmb,niM a «-a: PREA FOTIN FOTBAL, PREA MULTA NERVOZITATE
SERIA I

REPREZENTATIV
CHEIAT PREGĂTIRILE

I stadionul 
na reflec- 
Intațiv de 
prostirile 
[u Spania, 
Idiviziona- 
ttupă ce in 
kvusese ca 
1 (Div. B) 
mtin Stă- 
sești). în 
ri, antre
nare a ar
ie 270 de 
ntregul e- 
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cum doi ani și jumătate, cînd 
au realizat acei frumos 1—1 pe 
stadionul Santiago Bernabeu. 
Este vorba de Cheran, Sătmă- 
reanu n, Dumitru, Bălăci, Cri- 
$an, D. Georgescu și Iordănescu. 
După cum se vede, întreaga li
nie de mijloc de la Madrid 
din 1975 (Dumitru — D. Geor
gescu — Bălăci) este prezentă 
și astăzi în lot, cu sarcini di
ferite. De asemenea, nu lipsesc 
Crișan și Iordănescu, adică doi 
din jucătorii care, intrînd pe 
parcursul meciului de la Ma
drid, în locul lui Kun II și 
Nunweiller VI, au schimbat — 
atunci — soarta meciului.

în încheierea conferinței de 
presă, Ștefan Covaci a făcut o 
scurtă declarație : „Ne-am pre
gătit bine, sintem optimiști. 
Formația definitivă o voi da 
publicității marți seara, Ia Ma
drid. Pînă atunci, pot spune că 
vom miza in primul rind pe 
jucătorii care știu să se dă
ruiască".

[sîmbatd seara, in care Lotul A a primit re- 
rh prim plan, Dudu Georgescu își exersează 
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9 GOLURI ÎNTR-UN DERBY... LINIȘTIT !
F.C.M. Galați - C.S.U. Galați 5-4 (3-0)

GALAȚI, 23 (prin telefon). O 
dimineață caldă și frumoasă de 
toamnă, un public numertfs și 
un arbitraj fără cusur au con
stituit cadrul de desfășurare a 
derbyului gălățean care, in duda 
scorului cu care s-a încheiat, a
fost destul de liniștit. Publicul 
a plecat mulțumit de la stadion 
pentru că a văzut multe goluri, 
dar fotbal, din păcate, mai puțin. 
Este vorba în special de prima 
repriză, In care F.C.M. și-a de
monstrat superioritatea la toate 
capitolele. După pauză, în 
schimb, greșelile ne permise, da
torită superficialității, au abun
dat în defensiva fostei divizio
nare A, ceea ce a dus la marca
rea de către C.S.U. a patru go
luri.

Scorul a fost deschis, în min. 
4, de Constantlnescu, prin- 
tr-un șut plasat din colțul care-

A DOMINA NU ESTE

ului, Deselnicu I-a majorat în 
min. 23, pentru ca Țolea (min. 

30) să stabilească scorul reprizei. 
După pauză au înscris în ordi
ne : Mihai Olteanu (min. 48), 
Oblemenco (min. 58), Stoica 
(min. 79), Cramer (min. 87), 
Bejenaru (min. 88) și Sima 
(min. 89). în min. 57, Oblemenco 
a ratat o lovitură de la 11 m !

Arbitrul N. Petriceanu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : F.C.M. :
Hagioglu — Ghirca, Marin Ol
teanu, Deselnicu, Haiduc — Con- 
stantinescu, Vlad (mLn. 28 Ma- 
jaru, min. 40 Burcea). Cramer 
— R. Dan, Oblemenco, Tolea.

C.S.U. : Dumitrescu — Ustaba- 
def (min. 58 Georgescu), Mihai 
Olteanu, Pasquale, Șarpe — Be
jenaru, Stoica, Rotaru (min. 78 
Băcescu) — Cotigă, A. Ene. Sima.

Mircea TUDORAN

totul (uneori și în aut) Tracto
rul a refuzat să cizeleze cîteva 
contraatacuri potentate cu oca
zii de gol, ratîndu-le cu senină
tate (min. 4 și 21 Bențca).

Arbitrul C. Silaghi (B'j Mare) 
a condus foarte bine formațiile :
F. C.M. î Clipa — Pașca, Cadar, 
Naghi, Dumitrescu — Șulea, 
Gherghe, C. Popescu — Baciu 
(min. 46 Szabo), ParaschLvescu,
G. lonescu (min. 80 Moise) ; 
TRACTORUL: Covaci — Glăvan, 
Vigheci, Dumitru, Golanu — 
Roșu, Oancea, Bențea — Florea 
(min. 30 Boricean), Sfrijan (min. 
85 Szakacs), Chioreanu.

Ion CUPEN

Cazacu (min. 5), Tănase 
27), Iamandi 
(min. 72) și 
11 m).

OLTUL
C.S.M.

(min. 50), 
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utorii golurilor : Dcncș (min. 5) 
și (min. 19).
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EGAL CU A CIȘTIGA
F.C.M. Steagul roșu — Tractorul 0-0

BRAȘOV, 23 (prin telefon). De 
pe poziția sa precară în clasa
ment (ultimul loc), Tractorul a 
ținut piept cu spirit de sacrifi
ciu atacurilor furibunde ale 
unei formații (F.C.M. Steagul 
roșu), căreia i-au crescut brusc 
pretențiile și cota, după victo
ria din deplasare în etapa pre
cedentă. Deci, nu este greu de 
ghicit că echipa care a domi
nat a fost cea a „stegarilor", 
dirijată de Constantin Teașcă.

Dar maniera ei ofensivă a fost
defectuoasă ; atacuri individua
le frontale, pregătire insuficien
tă la mijlocul terenului, slabă 
mobilitate a „vîrfului" Paras- 
chivescu, căruia fundașul Vi- 
gheci i-a făcut, dealtfel, un ta le
naj sever. Atacurile 
s-au succedat astfel

„gazdelor" 
în valuri,

stereotip însă, fără coeficient 
de periculozitate, ușurînd sarci- 
nana partenerei, adeptă convin
să a jocului destructiv. Degajînd

GLORIA BUZĂU — C.F.R. PAȘ
CANI 4—1 (3—0). Au marcat :
Stan (min. 10 și 14), Negoescu 
(min. 43 și 81), respectiv Mihal- 
cea (min. 74).

C. S. BOTOȘANI — PORTUL 
CONSTANȚA 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost realizat de Luca 
(min. 50).

VICTORIA TECUCI — I.CJ.M. 
BRAȘOV 1—1 (1—0). Au înscris : 
Voichin (min. 36) pentru Victoria, 
Clobanu (min. 58) pentru I.CJ.M.

RELONUL -------
CEAHLĂUL 
(0—0) ____
(min. 62).

NITRAMONIA 
F. C. BRAILA 
marcat ; Drăgoi 
Nitramonia, Telegraf 
pentru F. C. Brăila.

S. C. TULCEA - 
VASLUI 5—0 (2—0).

SAVINEȘTI
p. --------------

Autorul
NEAMȚ 1—0 

golului : Apetrei

FAGARAȘ 
1—1 
(min.

(0—1). Au
72) pentru 

(min. 5)

VIITORUL
Au înscris :

venit,
Astfel, fundașul dreapta Mar
celino, considerat titular, . s-a 
accidentat în cursul unui antre
nament, iar Jocul lui va fi luat 
de Benites (Betis). De ase
menea, mijlocașul Leal de 
Atletico Madrid a devenit 
disponibil, el urmînd să-i 
deze locul luj Lopez. în 
vința postului de extrem 
ga, unde „succesiunea era 
chisă“, antrenorul Kubala 
va fixa probabil asupra 
Dani. în aceste condiții,

; la 
t in- 

ce- 
pri- 

stîn- 
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Dani. în aceste condiții, „ll“-le 
echipei Spaniei, deși nu a fost 
comunicat oficial, va avea, se 
pare, următoarea componență : 
Arconada — Benites, Pirri, 
Migueli, Camacho — Lopez, 
Asensi, Churruca — Juanito, 
Ruben Cano, Dani. La acest 
„11“. un singur amendament 
posibil : Ruben Cano, care acu
ză o criză de sciatică, ar putea 
să-i cedeze locul lui Sastrustc- 
gui.

MĂIESTKIA GIMNASTELOR
(Urmare din pag. I)

nată Medalia Păcii a Națiunilor 
Unite".

Antrenorul emerit Bela Karo- 
ly completează primele noastre 
însemnări asupra turneului în 
S.U.A. : „A fost o bună verifi
care a echipei, a tinerelor gim
naste. Concomitent cu demon
strațiile și concursul oficial de 
la New Orleans, am folosit tim
pul și pentru a ne pregăti. Sini 
bucuros că, exceptind-o pe Na
dia, care și-a confirmat din nou 
marea ei clasă, Emilia Eberle 
și Gabi Gheorghiu au pășit ferm 
pe calea afirmării internaționa
le. Dealtfel, in meciul cu S.U.A. 
Emilia a obținut cele mai mari 
note la sărituri și paralele. în 
general, turneul a reprezentat o 
reușită deplină, gimnastica 
românească culegînd unanime 
aprecieri".

1. GLORIA Buzău 9 7 1 1 19— 5 15
2. F.C.M. Galați 9 6 0 3 25-10 12
3. Nitramonia Făg. 9 4 3 2 9- 5 11
4. F.C. Brăila 9 4 2 3 15- 7 10
5. S. C. Tulcea 9 4 2 3 12- 7 10
6. Vict. Tecuci 9 4 2 3 13-10 10
7. I.C.I.M. Brașov 9 4 2 3 13-11 10
8. C.S.M Suceava 9 4 2 3 7- 6 10
9. Steagul roșu Bv. 9 4 1 4 14-11 9

10. C.S. Botoșani 9 4 1 4 11-14 9
11. Relonul Săv. 9 4 1 4 7-14 9
12. Viitorul Vaslui 9 4 0 5 8-21 8
13. Oltul Sf. Gh. 9 2 3 4 5- 8 7
14. Portul Cța. 9 3 1 5 10-16 7
15. Ceahlăul P.N. 9 3 1 5 9-16 7
16. C.F.R. Pașcani 9 3 0 6 11-16 6
17. C.S.U. Galați 9 1 4 4 8-13 6
18. Tractorul Bv. 9 2 2 5 4-10 6

ETAPA VIITOARE (30 octom-
brie) : Portul Constanța — Vic
toria Tecuci, C.F.R. Pașcani — 
Tractorul Brașov, F.C. Brăila — 
C.S.U. Galați, C.S.M. Succfiva — 
C.S. Botoșani, F.C.M. Galați — 
Oltul Sf. Gheorghe, Viitorul Vas
lui — Relonul Săvinești, I.C.I.M. 
Brașov — S.C. Tulcea, Steagul 
roșu Brașov — Gloria Buzău, 
Ceahlăul P. Neamț — Nitramo- 
nia Făgăraș.

SERIA A Il-a ------------- —---- —
UN REGRETABIL MINUT 91...

Progresul București - Autobuzul București 0-0
Joc de factură tehnică modes

tă. (Ambele echipe au pus ac
centul pe rezultat și pentru 
aceasta toți jucătorii au făcut o 
remarcabilă risipă de energie, în 
dauna spectacolului, 
repriză, Progresul a 
unele perioade inițiativa și 
construit unele *—' *-------
înaintașii fiind la un pas de a 
deschide scorul. Așa s-a întîm- 
plat în min. " ”
din apropiere 
nul în bară ! 
buzului și-au 
min. 29, după 
partea dreaptă a lui Sultănoiu, 
acesta a centrat însă Niță a ezi
tat să șuteze și Giron a rezolvat 
situația. Din păcate, prima par
te a fost umbrită de eliminarea 
lui Chivu (min. 36) care nu și-a 
stăpînit nervii, la un fault al lui 
Iliescu, călcîndu-1 pe genunchi, 
în repriza secundă, aspectul jo-

SCENA DE CORIDĂ
Metalul - Rapid București 1-1 (1-0)

Ionul la fundașul Călărasiu, a 
urmat centrarea impecabilă a a- 
cestuia și un gol de toată fru
musețea marcat de Șumulanschi 
cu capul, la „păianjen".

La reluare Manea (min. 47) 
șutează în ba>ră ; după alte șapte 
minute Șumulanschi trece pe lin
gă majorarea scorului, iar în m’n. 
60 Șt. Popa (Metalul) primește 
cartonașul galben și apoi pe cel 
roșu, pentru gesturi nesportive. 
Imediat (min. 61) feroviarii ega
lează prin Manea la o fază care 
a creat nenumărate discuții : Co
jocaru trece mingea pe lingă 
Omer, tușierul Rădulescu ridică

in prima 
avut în 

a 
faze frumoase,

12, cînd Țevi — 
— a trimis balo- 
Și atacanțil Auto- 
creat o situație, în
o incursiune pe

Peste 8 000 de spectatori s-au 
înghesuit în micul stadion al 
Metalului, alte clteva mii rămî- 
nînd pe din afară — mulți co- 
coțîndu-se pe te miri ce, alții fă- 
cînd calea întoarsă. Mai întîi fe
roviarii au ratat două ocazii 
(min. 3 — Bartales și min. 23 — 
Petcu), în ciuda dominării gaz
delor. De fapt, metalurgiștti, în 
comparație cu un Rapid în con
tinuare de nerecunoscut, ne-au 
arătat, în prima repriză, mult mai 
mult fotbal sub toate aspectele, 
lucru care avea să se materiali
zeze prin acel gol din min. 31 : 
Omer a trimis în diagonală ba-

cului a rămas același și doar- în 
final înaintașii Progresului au 
șutat de două ori mai pericu
los (Apostol — min. 79 și Cris- 
tea — min. 84). La ieșirea arbi
trilor și jucătorilor Autobuzului 
din incinta terenului, în drum 
spre vestiare, un grup de su
porteri ai Progresului i-au hui
duit și scuipat, grupul compor- 
tîndu-se huliganic și în timp ce 
oaspeții se aflau în vestiare.

A arbitrat bine C. Manușaridc 
(București).

PROGRESUL : Giron — Pios- 
oaru, Moraru, Badea, Ștefan — 
Dragu (min. 60 Turbatu), Nig- 
nea (min. 70 Fl. Mihai), Cris- 
tea — Iliescu, Țevi, Apostol. 
AUTOBUZUL : Străjeru — Bă- 
dilaj, G. Ioncscu, Marian Gri- 
gore, Chivu — Marcu Grigore, 
Andrei, Naghi — Niță, Sultă- 
noiu, Mocanu (min. 46 : Roșu).

P. VINTILA
IN PANTELIMON...

steagul indicînd poziție de ofsaid 
la Manea, dar „centralul" lasă jo
cul să curgă deoarece tot Cojo- 
caru manevrează balonul ; sc mai 
derulează o fază 
talului se oprise 
dacă arbitrul n-a 
mează centrarea 
minut de proteste 
corida, în prim-plan cu portarul 
Iordan (i s-a reținut legitimația 
în final) după care jocul se reia 
fără să se mai întîmple nimic 
deosebit, în afara unui cartonaș 
galben (pentru Profir, dar de ce 
nu o fi primit și Niță, care a 
faultat repetat ?).

Arbitrul N. Georgescu (Bucu
rești) a condus bine formațiile : 
METALUL : Iordan — Călărasiu, 
Nica, Sebe, Omer — Profir, Giu- 
giumică, Georgescu — Tăbîrcă 
(min. 40 St. Popa), Șumulanschi, 
I. Marin ; RAPID : Ioniță — Pîr- 
vti, Pop, Niță, Ad. Dumitru — 
Ivănescu, Petcu, M. Stelian (min. 
46 Șutru) _  Cojocaru, Bartales
(min 71 Rontea), Manea.

Stelian TRANDAFIRESCU
PRAHOVA PLOIEȘTI — UNI

REA ALEXANDRIA 0—1 (0—0). 
Unicul gol a fost realizat de 
Radu (min. 65).

CHIMIA RM. VlLCEA — CAR
PAȚI SINAIA 5—0 (2—0). Au
marcat : Stanca (min. i și 21), 
Savu (min. 70), C. Nicolae (min. 
73) și Negrea (min. 89).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 2—1 
(1—0). Autorii golurilor : Bădă- 
luță (min. 15), Glonț (min* 70), 
respectiv Bondrea (min. 85).

PANDURII TG. JIU ---------
SIBIU 3—2 (1—0). AU
Bandac (min 1 și 72), Pițurcă 
(min. 59), respectiv Oprea (min. 
52 și 75).

(apărarea Me- 
inițial, de ce 
fluierat ?), ur
și ...1—1. Un 
cu o scenă de

ȘOIMII 
înscris :

METALUL PLOPENI — CELU
LOZA CALARAȘI 1—0 (1—8).
Autorul golului : Spiridon (min. 
32).

F.C.M. GIURGIU 
LUL CÎMPULUNG 1—0 (0—0). A 
marcat : Iordache (min.

DINAMO SLATINA

MUSCE-

60).
— GAZ

METAN MEDIAȘ 6—0 (2—0). Au
Înscris : Frățilă II (min. 1, 42,
49 șl 57), Mincioag: (min. 77) Și
Fumea (min. 82).

Relatări de la I. Tănăsescu, P.
Giornoiu, D. Gruia, M. Băloi, N.
Boghici, Tr. Barbălată Și D.
Mihail.

1. DINAMO SI. 9 6 0 3 26- 7 12
2. Chimia Rm. V. 9 6 0 3 25- 7 12
3. Metalul Plopeni 9 5 2 2 11- 9 12
4. Autobuzul Buc. 9 4 3 2 11- 7 11

5—6. Progresul Buc. 9 4 2 3 13-11 10
5-6. Unirea Alex. 9 4 2 3 12-10 10

7. Chimia Tr. Măg. 9 5 0 4 9-9 10
8. Rapid Buc.
9. Celuloza Căi.

10. Muscel. C. Lung
11. F.C.M. Giurgiu
12. Pandurii Tg. Jiu
13. Carpați Sinaia
14. Gaz metan
15. Metalul Buc.
16. Șoimii Sibiu
17. Prahova PI.
18. Electroputere

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

4
4
4
4
3
3
4
3
2
2
1

1 
1
1
1
2
2
0
1
3
2
3

4
4
4
4
4
4
5
5
4
5
5

(30

17-12
9— 8

14-15
10-21
12-16
6-12

10-20
6-12
7-13 

10—13
6-12

9
9
9
9
8
8
8
7
7
6
5

octom- «
- Pan

ETAPA VIITOARE 
brie) : Metalul București 
durii Tg. Jiu, Gaz metan Me
diaș — Rapîd București, EJec- 
troputere Craiova — Muscelul 
Cîmpulung, Celuloza Călărași — 
Chimia Rm. Vîlcea, Șoimii Si
biu — F.C.M. Giurgiu, Dinamo 
Slatina — Metalul Plopeni, Car- 
pați Sinaia — Chimia Tr. Măgu
rele, Prahova Ploiești — Auto
buzul București, Progresul Bucu
rești — Unirea Alexandria.



p

r-

STEAUA, IARĂȘI CAMPIOANĂ
FĂRĂ CONTRACANDIDATĂ

Steaua, medaliile de campioană națională : Ardeleanu,
I. Jenei, E. Stahl, antrenorul A. Vilcea, M. Chezan, A. Dragomir, 
R. Cochirleanu (de la stingă la dreapta) Foto : I. MIHĂICĂ

Etapa finală a Diviziei na
ționale feminine la floretă, des
fășurată sîmbătă și duminică 
în sala Floreasca, se anunța 
interesantă mai ales prin pris
ma luptei pentru evitarea re
trogradării, multipla campioană 
națională Steaua neavind încă 
o contracandidată la titlu. Deși 
floretistele bucureștene de la 
Progresul nu inregistraseră nici 

. o victorie în prima etapă, star
tul luat de această dată pă
rea să fie de bun augur, ele 
obținînd o nescontață și spec
taculoasă egalitate cu reduta
bila echipă dinamovistă (8—8 și 
60—60 la tușe 1). Dar dacă a- 
ceastă egalitate perfectă le-a 
adus un punct în clasament și 
speranța de a evita în cele din 
urmă ultimul loc. scorul de 
8—8 înregistrat și în următoa
rea partidă, cu C.S.U. Tg. Mu
reș. o altă candidată la retro
gradare. nu Je-a mai rotunjit 
punctajul, floretistele bucureș
tene fiind întrecute la tușaveraj 
(54—58 tușe date). Și speran
țele lor au ajuns iar aproape 
de cota minimă, retrogradarea 
fiindu-le apoi pecetluită prin 
victoria echipei C.S. Satu Mare 
asupra celei din Tg. Mureș (re
zultat asupra căruia a planat 
suspiciunea arbitrului, echipa 
învinsă primind avertisment 
pentru neapărarea șansei!).

BOGATĂ AGENDĂ
DE LUCRU A C.I.O

LAUSANNE (Agerpres). — 
La Comitetul internațional olim
pic a fost prezentat raportul 
Comitetului de organizare a Jo
curilor Olimpice de iarnă din

După dușul rece primit în 
meciul cu Progresul, echipa di
namovistă — în care și-a reluat 
locul Aurora Dan, deși se află 
înaintea unei noi operații la 
genunchi — s-a reabilitat prin 
succesul din partida cu ocupan
ta locului secund, Farul. Ce-i 
drept, tot la tușaveraj (56—50 
t.d.), dar victorie...

Configurația finală a clasa
mentului fiind încheiată înainte 
de ultima rundă. Farul și-a 
permis să introducă două novi
ce tocmai în partida cu Stea
ua. Și ceea ce trebuia să fie 
un derby s-a transformat în- 
tr-o formalitate. Păcat ! Astfel, 
Steaua (Suzana Ardeleanu, E- 
caterina Stahl. Ileana Jenei, 
Magdalena Chezan. Ana Dra- 
gomir, Roxana Cochirleanu, an
trenor Andrei Vilcea) dobîn- 
dește titlul neînvinsă. Iată re
zultatele înregistrate : Steaua, 
cu Farul 11—5, Dinamo 11—5, 
C.S.U. Tg. M. 16—0, C.S. S. 
Mare 12—4, Progresul 15—1 ;
Farul, cu C.S.U. Tg. M. 12—4, 
C.S. S. Mare 9—7, Progresul 
14—2 ; Dinamo, cu Farul 8—8 
(56—50). C.S.U. Tg. M. '
C.S. S. Mare 
8—8 (60—60) ; 
C.S.U. Tg. M. 
12—4 ; C.S.U. 
greșul 8—8 (54—58).

Clasament final : 1. Steaua 
20 p, campioană națională, 2. 
Farul Constanța — 14 p, 3. Di
namo București — 13 p, 4. C.S. 
Satu Mare — 6 p (55 v), 5.
C.S.U. Tg. Mureș — 6 p (48 v), 
6. Progresul București — 1 p.

Ultima echipă a retrogradat 
în Divizia B. de unde a promo
vat formația C.S.M. Cluj-Na- 
poca.

12—4,
13—3, Progresul 

C.S. S. Mare, cu
10—6, Progresul 

Tg. M. cu Pro-

Paul SLĂVESCU

ROMÂNIA-FRANȚA 21-15 (9-8), LA FETE
Ml, în sala sporturilor Victoria, meciul revanșa

cu echipele Ungariei

0 SINGtIliA VICTORII
PLOIEȘTI (prin telefon). Sala 

sporturilor „Victoria” din loca
litate a găzduit sîmbătă seara 
întîlnirea amicală dintre repre
zentativele de handbal senioare 
ale României și Franței. Echipa 
tării noastre a învins cu 21—15 
(9—8). Meciul a plăcut în ge
neral mai ales prin replica 
neașteptat de bună a oaspete- 
lor. Acestea, practicînd un joc 
în mare viteză, în permanentă 
mișcare, avînd o apărare deo
sebit de mobilă, au reușit să 
mențină un scor strîns pînă a- 
proape de sfîrșitul partidei. 
Handbalistele noastre au reușit 
să se desprindă abia în ulti- 
mele 10 minute. Pînă atunci, 
deși a condus aproape în per
manență, reprezentativa Româ
niei nu s-a putut detașa la mal 
mult de 1—2 goluri. Dacă în

atae echipa a evoluat, în an
samblu, mai bine, datorită mai 
mult lui Micloș. Șoș și, oare
cum, Cojocăriță, în rest cele
lalte componente au avut o 
prestație sub posibilități. Ma
rile 
noastre 
dai în 
deseori 
rile ta 
pășite 
marcat :
Micloș 4, Hobincu 
Boși și Pereș cîte 
tiv. Trijoulet 3, Aspas, Pecout, 
Carre și Martin cîte 2, Nicaise, 
Prouvost, Nocl și Blois cîte 1. 
Au arbitrat foarte bine Dou- 
pudja și Delalic (Iugoslavia). 
Meciul revanșă va avea loc azi, 
tot la Ploiești, de la ora 18.

R, VASILESCU, coresp.

A SPOIIIIVILOII AiOȘIRI

lacune ale jucătoarelor 
s-au manifestat în spe- 
apărare, unde au fost 
surprinse de pătrunde- 
viteză sau au fost de- 
prin fente

Șoș 6,
simple. Au 

Cojocăriță 5, 
2, Eremia 2, 
1 și, respec-

DUBLĂ VICTORIE A ECHIPEI MASCULINE 
A ROMÂNIEI LA SOFIA

SOFIA, 23 (prin telefon). In 
sala sporturilor Hristo Botev 
din capitala Bulgariei s-a 
disputat, sîmbătă și duminică, 
dubla întîlnire amicală dintre 
reprezentativele masculine de 
handbal ale României și Bul
gariei. în ambele meciuri vic
toria a revenit handbțdiștilor 
români. în prima partidă ei au 
cîștigat cu 28—24 (15—12), go- 
lurile fiind înscrise de Voina
8, Birtalan 7, Drăgăniță, Bota

și Tudosie cîte 3, Stockl 2, Id
ea șl Deae cîte 1. Reprezenta
tiva României a cîștigat cel 
de-al doilea meci cu 23—20 
(10—12). Meciul a fost foarte 
disputat mai ales în prima re
priză, cînd gazdele au evoluat 
foarte bine. Au ânscris : Gra- 
bovschi 3, Birtalan 9, Lieu, 
Deae și Voîna cîte 2, Drăgă- 
niță 4 și Tudosie 1. Au arbi
trat Kostov și Kabadelov.

TOMA HRISTOV

TURNEE DE TENIS
• Turneul de la Buenos 

Aires a fost cîștigat de Guil
lermo Vilas, învingător cu 2—6, 
7—6, 6—3 asupra lui Ilie Năs- 
tase. Pentru locul 3. Raul Ra
mirez — Adriano Panatta 6—4, 
6—3. Un nou turneu a început 
la Saltos (Argentina): Năstase — 
Panatta 4—6, 7—5, 7—5; Vilas — 
Ramirez 6—7, 6—1, 6—2.

• Sferturi de finală la 
celona : Borg — Higueras 
6—0 ; Dibbs — Kodes 
6—4 ; Fibak — Taroczy_ 
6—4, 6—1 ; Orantes
6— 1. 6—2. în 
— Dibbs 6—0, 
tes — Fibak 
Finala : Borg
7— 5, 6—2. în 
Marsikova — 
6—4.

• Jimmy Connors (6—1, 6—1 
cu Saviano) și Ken Rosewall 
(7—6, 6—4 cu Gerulaitis) își vor 
disputa finala indoor-ului de la 
Sydney.

Loturile reprezentative de 
popice, care se pregătesc pen
tru C.M. din primăvara anului 
viitor, au susținut sîmbătă și 
duminică pe arena Voința din 
Capitală o dublă întîlnire ami
cală cu puternicele selecționate 
ale Ungariei. în prima zi au 
jucat formațiile România A, iaț 
în cea de a doua selecționatele 
secunde ale țării noastre avînd 
ca partenere, de 
prima garnitură a 
cele patru partide 
venit sportivilor 
într-una singură, 
meciul echipelor 
România A 
garia — 
feminine, formația 
deținătoarea titlului 
pioană mondială și 
Kristyân, medaliată
C.M. 1976 în formație, a cîști
gat în ambele zile cu același 
rezultat — 2 531 ! Echipele noas
tre au punctat : sîmbătă — se
lecționata A — 2 497, dumi
nică — selecționata B — 2 459. 
în cel de al doilea meci mas
culin sportivii noștri au fost 
întrecuți la scorul de 5 457 — 
5178 p d. Deci, un bilanț nefa
vorabil popicarilor noștri, care 
n-au reușit să profite de avan
tajele arenei proprii.

lată rezultatele tehnice din 
partidele echipelor noastre „A" —. 
FETE : Margareta Câtineanu — 
Gy. Vad 401—417, Elena Andrees- 
cu — I*. Holczer 433—432, Elena 
Pană — G. Pallfl 429—446, Ell- 
sabeta Badea — L. Megyesi 427— 
412, Vaslllca Pințea — Gy. Tâm
pa 392—411 Silvia Raiciu 
Krlstyăn 416—413 — 
nlat victoria tinerel 
românce ___
mondiale ! BĂIEȚI 
B. Csănyl 877—927 
“ Râv&Z 886—896, 
Nagy 928—906, - .
Naszodl — M. Varga 858—847, 
Tismănar

fiecare dată. 
Ungariei. în 
victoria a re- 
noștri doar 
sîmbătă, in 
masculine :

5 380 pd, Un-
5 368 pd. în jocurile 

Ungariei 
de cam- 

cu Zsuzsa 
cu aur la

asupra

Bar-
6—1,
6—4,
4—6, 

Granat 
semifinale : Borg 
6—1, 6—4 ; Oran- 
6—3, 6—2, 7—6. 
— Orantes 6—2, 
finala feminină : 
Simionescu 6—3,

Za. 
de subll- 

jucătoare 
campioanei 

: I. Bălaș 
Al. Tudor 
I. Bice ■ 
Voicu și

• în turneul feminin de la 
Sao Paulo : Casals — Teeguar- 
den 6—4, 6—4 ; Nagelsen —
Cawley 4—6, 6—0, 7—5 ; Stove — 
Bueno 6—3, 6—0 ; King — To
manova 6—2, 6—0.
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J. M&szăros 930—882, 

Gh. Silvestru — L. SiltO 901—910.

C.
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AGENDA SAPTAMINII

30

24—JO

20

TENIS

BASCHET

FOTBAL

27 BASCHET
20 FOTBAL

28—30 NATATIK 
HANDBAL

29 FOTBAL

Turnee pentru Marele Premiu FXUT., 
la Viena, Basel șl Perth (Australia) 
Meciuri tn Cupa cupelor (m) șl Cupa 
,, Uliana Ronciiettl" (i).
In preliminariile C.M. : Spania — Româ
nia (gr. 8) ; Olanda — Belgia (gr. 4) ; 
meci amical : Bulgaria - Grecia 
Meciuri In C.C.E. (m, f)
In preliminariile C.M. : Iran — Kuweit 
(zona Asiei)
Meciuri tn C.C.E. la polo
Turneul celor 4 țări, (t) — Cehoslovacia, 
Danemarca, Iugoslavia și R.F.G., 
Bad Salzuflen (R.F.G.)
In preliminariile C.M. : Ungaria — ! 
li via ; Polonia — Portugalia (gr.
R. D. Germană — Malta (gr. 3). 
Turcia — Austria (gr. 3) ; Elveția 
Norvegia (gr. 6) ; Hong Kong — Austra
lia (zona Asiei).

., la Galați (med retur al pri- 
pe) : Constructorul Galați — 
vit (Cehoslovacia)

la
Bo-

2

3

meridiane
ilor campionatului mondial, a 
susținut la Duisburg un med 
în compania echipei vest-ger- 
mane MTV Union Hamborn din 
campionatul ligii secunde. Oas
peții au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (0—0).

CAMPIONATE
U.R.S.S. Rezultate din etapa 

de sîmbătă : Șahtior Donețk — 
Dinamo Moscova 0—0 ; Dnepr — 
Ararat 2—1 ; Cernomoreț — 
Aripile Sovietelor 3—0 ; Zaria— 
Zenit 1—0 ; Lokomotiv Mosco
va — Kairat 0—0.

ANGLIA (et. 12): Birming
ham — Derby Country 3—1 ; 
Bristol City — Arsenal 0—2 ; 
Coventry — Ipswich 1—1 ; F.C. 
Liverpool — Everton 0—0 ; 
Manchester City — Wolver
hampton Wanderers 0—2 ; Mid
dlesbrough — Leeds United 
2—1; Newcastle — Chelsea 1—0; 
Norwich — Leicester 2—0, 
Queens Park Rangers — Not
tingham 0—2 ; West Bromwich 
Albion — Manchester United 
4—0 ; West Ham United —■ 
Aston Villa 2—2. în clasament: 
1. Nottingham 20 p. 2. F.C. Li
verpool 19 p, 3. West Bromwich 
Albion 17 p, 4. Everton 16 p.

ITALIA (et. 5) : Atalanta — 
Napoli 1—1 : Bologna — Peru
gia 2—3 : Foggia — Torino
1—0 ; Genoa — Verona 2—2 ; 
Inter — Lazio 1—1 ; Juventus
— Fiorentina 5—1 ; Lanerossi 
Vicenza — Pescara 1—1 ; Roma
— Milan 1—2. Clasament : 1.
Juventus 7 p, 2 Genoa 7 p, 3. 
Milan 7 p. 4. Perugia 7 p.

parul I. P.
iio iu. 1

.Informația" 10 363
U I I i 4.


