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in prezenta tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, s-au desfășurat, 
simbătă, in cadrul pregătirii 
Conferinței Naționale a parti
dului, lucrările Conferinței ex
traordinare a organizației de 
partid a municipiului București, 
moment de marc însemnătate 
în viața organizației comuniști
lor din capitala patriei.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia conferință a con
stituit prilejul unor vibrante 
manifestări de dragoste și stimă, 
în fața sălii Radiodifuziunii ro
mâne. unde s-au desfășurat lu
crările conferinței, numeroși ce
tățeni ai Capitalei l-au- primit 
pe secretarul general al partidu
lui cu o deosebită Însuflețire, 
aclamind și aplaudind îndelung, 
dind glas atașamentului profund 
față de partid, recunoștinței 
fierbinți pentru grija statornică 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu o poartă dezvoltării 
economico-socială a Capitalei, 
ca. dealtfel, infloririi întregii 
țări, creșterii nivelului de trai, 
material și spiritual al tuturor 
oamenilor muncii din patria 
noastră.

La intrarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în sală, cei peste 
1 000 de participanți — delegații 
aleși de plenarele comitetelor 
de partid cu activul din între
prinderile și instituțiile Capita
lei, membrii și membrii su
pleant! ai comitetului municipal, 
precum și invitați la lucrări — 
exprimînd sentimentele comu
niștilor și ale tuturor locuitori
lor Capitalei, ale întregului nos
tru popor, au ovaționat minute 
in șir, au scandat înflăcărate 
urări de salut.

La conferință au participat to
varășii Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar, 
precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate.

După deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Ion Dincă, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., a prezentat darea de 
seamă asupra activității orga
nizației municipale de partid de 
la ultima conferință și măsurile 
ce se impun pentru asigurarea 
înfăptuirii integrale a sarcinilor 
ce revin Capitalei din planul 
unic de dezvoltare a economiei

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 4-6 (J-2),
EȘEC CU ECOURI ADÎNCI ÎN FOTBALUL NOSTRU
Să vezi și să nu crezi, cum 

spune zicala românească, în a- 
semenea măsură ne-a uimit pe 
toți avalanșa de goluri primite 
de echipa foarte puțin repre
zentativă a fotbalului nostru, în 
partida decisivă pentru califi
care la turneul final al cam
pionatului mondial, în compania 
Iugoslaviei. Avalanșă de șase 
goluri care au dus la o înfrîn- 
gere cu dimensiuni jenante pen
tru palmaresul echipei naționa
le. De 30 de ani echipa de fot
bal a României nu a mai primit 
la București șase goluri. (în 
1947, meciul a fost pierdut cu 
Cehoslovacia 2—6). De 10 ani 
echipa României nu a mai 
pierdut vreun meci pe teren 

Minutul 2, primul gol al meciului. Deși echipa noastră a deschis
scorul, ultimul cuvint l-au avut oaspeții Foto 1 N. DRAGOȘ , fe. (Continuare in pag. 2—3)

naționale pentru perioada 1970— 
1980, precum și din programul 
suplimentar de dezvoltare a e- 
conoiniei naționale in cincinalul 
1976—1980.

Pe marginea dării de seamă, 
intr-o atmosferă de lucru, au 
avut Ioc în continuare dezba
teri.

In încheierea dezbaterilor, 
intimpinat cu puternice ovații, 
cu manifestări de dragoste 
fierbinte ți inalt respect, a 
luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Ampla cuvintare rostită dc 
secretarul general al partidului 
a fost subliniată in repetate 
rinduri cu îndelungi aplauze. 
Participanții și-au exprimat cu 
înflăcărare deplina aprobare și 
hotărirea de a face totul pentru 
îndeplinirea sarcinilor trasate 
in cuvintarea secretarului gene
ral al partidului — vast și con
cret program de acțiune pentru 
organizația de partid a Capita
lei si, totodată, cuprinzind in
dicații de cea mai mare impor
tanță pe plan național, pentru 
întregul partid și intregul popor.

Participant!! au adoptat apoi 
programul de măsuri al con
ferinței, Apelul către toți co
muniștii, către toți cetățenii 
Capitalei privind întîmpinarea 
cu noi succese a Conferinței 
Naționale a partidului, a alege
rilor de deputați pentru consi- 
siliile populare, desfășurarea 
unei activități neobosite pentru 
îndeplinirea mărețului Program 
al partidului adoptat de Con
gresul al XI-lea.

în încheiere, primul secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. a mulțumit to
varășului Nicolae Ceaușescu 
pentru aprecierile făcute și pen
tru indicațiile de deosebită va
loare privind perfecționarea sti
lului și metodelor de muncă, 
creșterea eficienței întregii acti
vități a organizației dc partid a 
Capitalei.

Delegații și invitații la con
ferință au ovaționat îndelung 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru secretarul său ge
neral, manifestindu-și în acest 
fel hotărirea nestrămutată de a 
înfăptui neabătut mărețele o- 
biective ce revin comuniștilor, 
tuturor locuitorilor Capitalei 
din hotăririle Congresului al 
XI-lea, din indicațiile secreta
rului general al partidului, spre 
binele și fericirea întregului 
nostru popor.

propriu, de la 0—1, cu echipa 
R. D. Germane, in 1967. Iată 
date care apasă greu, foarte 
greu, pe umerii componenților 
de ieri ai echipei noastre, ai 
antrenorului, federației și clu
burilor de fotbal.

Eșecul de ieri doare nu nu
mai pe iubitorii apropiați fot
balului, ci pe toți aceia pentru 
care fenomenul sportiv și, în
deosebi, fotbalul a devenit o 
preocupare de fiecare zi, o (ară 
Întreagă fiind interesată in ob
ținerea succeselor românești in 
competiții prestigioase.

Este de prisos să derulăm jo
cul propriu-zis, văzut în teren 
și la cele cîteva milioane de 
televizoare din tară, deoarece

La Ploiești, în meci amical de handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT CU 19-14 
REPREZENTATIVA R.F. GERMANIA

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). 
Duminică seara s-a disputat în 
sala Victoria cea de a doua 
partidă a dublei întîlniri ami
cale dintre reprezentativele fe
minine de handbal ale Româ
niei și R. F. Germania. Ca și 
vineri la Brașov, cînd au cîști- 
gat cu 16—11, sportivele noas
tre au dominat meciul pe in
tregul Iui parcurs, obținind in 
final o binemeritată victorie : 
ROMANIA — R. F. GERMA
NIA 19—14 (9—6).

Și de această dată, principa
lele atuuri ale formației noas
tre au fost dîrzenia, mobilita
tea și concentrarea în fazele de 
apărare, iar în atac inspirația

Sub însemnul „DACIADET1

„CROSUL TIPOGRAFILOR",
UN SUCCES AL SPORTULUI DE MASĂ

Ieri dimineață soarele s-a 
prezentat, ca de obicei în ultima 
vreme, la întîlnirea cu cetățe
nii Capitalei, îmbrăcînd cu ra
zele sale aurii străzi, parcuri, 
clădiri. Platoul din fața Com
binatului poligrafic „Casa 
Scînteii" părea un splendid 
fundal al unei scene pe care 
se aflau mulți dintre cei care 
formează marea familie a ti
pografilor din țara noastră, ve- 
niți acolo la marea lor între
cere sportivă.

Erau între ei elevi ai școli
lor profesionale de poligrafie, 
zețari, linotipiști, paginatori, 
veniți de astă dată nu să tipă
rească ziare, reviste sau cărți, 
cum fac de obicei în această 
mare citadelă tipografică, ci 
să participe — în haine de 
sărbătoare (pentru a-și încu- 

pentru fiecare este clară slă
biciunea inadmisibilă a jocului 
în apărare făcut de echipa 
noastră. Goluri primite cu mare 
ușurință, îndeosebi spre sfîrși- 
tul partidei cind, așa cum se 
intimplă de foarte mult timp, 
capacitatea fizică a jucătorilor 
noștri scade pină intr-atit incit 
nu se mai pot apăra sau nu 
mai pot fi eficienți.

Dacă în meciul de la Madrid 
jocul in atac a fost ca și inexis
tent, acum, la București, jocul 
in apărare s-a dovedit alit de 
deficitar incit noua echipă iugo
slavă a zburdat în voie, con
struind foarte ușor, surprinzînd 
o linie de mijlocași care au 
lăsat apărarea imediată foarte 
descoperită. Echipa noastră a 
fost în situația echipei Iugo
slaviei în meciul de la Zagreb, 
unde înaintașii români au avut 
la dispoziție culoare largi de 
pătrundere și numai din cauza 
ineficacității acestora scorul nu 
a fost mai mare decit 2—0.

Cauza cauzelor constă in scă
derea potențialului fizic și va
loric al lotului reprezentativ 
român de ia Zagreb (8 mai 
1977) încoace, de la o victorie 
de excepție, care a produs mul
tă euforie, optimism exagerat, 
scăderea exigenței în pregătire, 
indisciplină, și, indeosebi, o fe
tișizare a lotului reprezentativ 
și a unor jucători.

Obișnuit din reputata sa ca
rieră internațională de antrenor

Aurel NEAGU 

și verva Vioricăi Cojocărița, de 
această dată bine susținută și 
de Iuliana Hobincu, Niculina 
Sasu, Rozalia Șoș și Maria 
Boși. Handbalistele noastre au 
folosit, de asemenea, bine ar
ma contraatacului, reușind ast
fel să se detașeze decisiv de 
partenerele lor de joc. Replica 
handbalistelor vest-germane s-a 
situat adesea la nivelul gazde
lor.

Au marcat : Șoș 5, Sasu 4, 
Hobincu 4, Boși 3, Mikloș 1, 
Cojocărița 1 și Jancsch 1 — 
pentru România, Berndt 4, Bock 
4, Lange 3, Biernbaum 1, 
Busch 1 și Maass 1 — pentru 
R. F. Germania.

raja favoriții) sau costume de 
sport (pentru a concura) — la 
o impresionantă manifestare 
sportivă : „Crosul tipografilor". 
Crosul s-a organizat în cadrul 
„Daciadei".

Concursul a fost precedat de 
o impresionantă întrecere la 

La cileva secunde după darea

care au luat parte aproape
1 000 tipografi bucureșteni, 
după care a început întrecerea 
finală a „Crosului tipografilor" 
la patru categorii : 1 000 m și
2 000 m (junioare și senioare), 
2 000 m și 3 000 m (juniori Și 
seniori), cu 600 de concurenți.

In final, cei care au luat 
parte la tradiționalul „Cros al 
tipografilor", aflat la cca de a 
6-a ediție a sa, au fost invi
tați în sala de marmură a 
„Casei Scînteii", unde a avut 
loc festivitatea de premiere.

Finalele campiOMlcîor naționale la popite

NICI UNUI OIN CÎȘTlGĂLOilII Uf ANUL 
TRECUT NU ȘI-A PĂSTRAT TITLUL!
In Capitală s-au încheiat în

trecerile campionatelor națio
nale de popice, individual și 
perechi, seniori și senioare, 
competiție ajunsă la cea de-a 
37-a ediție. Fetele au jucat pe 
arena de asfalt de la Giulești, 
iar băieții pe pretențioasele pis
te de plastic de la Voința. Pe 
ambele arene, condițiile d? joc 
erau destul de grele, finaiișlii 
fiind supuși la un greu exa
men- Este interesant de amin
tit că nici un campion de anul 
trecut n-a reușit să-și mențină 
titlul. Confruntările au fost

Au arbitrat : II. Svensson și 
J. Christenssen (Danemarca).

Aceasta a fost ultima evo
luție publică a echipei noastre 
reprezentative înaintea campio
natului mondial feminin. La 23 
noiembrie echipa României 
pleacă în R- D. Germană, pen
tru a participa la turneul de la 
Potsdam, după care va susține 
un joc amical la Magdeburg. 
Handbalistele noastre se vor 
prezenta la 3 decembrie la star
tul campionatului mondial, gru
pa B, ce se va desfășura în 
R. F. Germania.

Ion GAVRILESCU

in „CROSUL TIPOGRAFILOR BUCU- 
REȘTENI* : 1. Marin Constantinescu
(legâtor Luceafărul — București), 2. 
Dan Hagiu (zețar Intr. 13 Decem
brie București), 3. Victor Dumitru 
(legator Intr. Poligrafica — Bucu
rești), „CROSUL TIPOGRAFILOR* : 
junioare — 1. Lucreția Țur (Liceul
poligrafic București), 2. Agnes

startului in întrecerea seniorilor 
Foto : Ion MIHAICA

Naghi (înti. Crișana — Oradea), 3. 
Nicuța Pascu (I. P. Brașov) — toata 
eleve ; juniori — 1. Viorel Popescu 
(legâtor I. P. Craiova), 2. Ghezd 
Erste in (culegător Crișana Oradea). 
3. Marian Țane (tipâritor I. P. 
„Informația") ; senioare — 1. Crij*
tinica lancu (iegâtoare I. P. Craio» 
va). 2. Sanda Catela (ambalatoare 
Arta Grafica — București), 3. Elisa- 
beta Vidican (legâtoare I. P. Timi
șoara) seniori : 1. Ion lonașcu
(electrician I. P. Craiova), 2. Cons
tantin Neacșu (linotipist, 1. P. Slo
bozia), 3. Dan Mirea (muncitor 
piane C.P.C.S.).

Modesto FERRARINI

atractive, viu disputate, iar 
rezultatele de un bun ni
vel tehnic, mai ales la fe
mei (individual) unde pentru 
a se califica in turneul final 
concurentele trebuiau să obțină 
in preliminarii rezultate destul 
de mari,- punctaje de peste 405. 
Dealtfel, la această probă, cam
pioana de anul trecut brașo- 
veanca Mariana Constantin cu 
403 p d, nu s-a calificat pentru

T. RABȘAN

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII Divizia A fa volei :
CAMPIOANELE PUSE LA ÎNCERCARE... i R

IN DIVIZIA „A“ LA BASCHET : PRIMA INFRINGERE
A CLUJENILOR

DINAMO — RAPID 2—0 : 
106—69 (67—46) și 103—52
(56—31). Dinamoviștii au mai 
cîștigat două partide în care 
au marcat peste 100 de punc
te. Rapidiștii, deși cu un 
întinerit și cu un gabarit 
respunzător, nu și-au găsit 
că ritmul de joc.

Rezultate și unele amănunte 
consemnate în etapele a 6-a 
(masculin) și a 7-a (feminin) 
ale campionatelor naționale de 
baschet :

MASCULIN
POLITEHNICA IAȘI — UNI

VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
1—1 : 81—85 (43—41) șl 99—70 
(53—26). Conform previziunilor, 
ieșenii s-au dovedit adversari 
redutabili, ei izbutind să adu
că clujenilor prima înfrîngere. 
Surprinzătoare diferența din 
partida de duminică, explicabilă 
doar prin ușurința cu care oas
peții au tratat disputa după 
succesul lor de simbătă. Coșge- 
teri : Boișteanu 23+18, Moises- 
eu 21+23, respectiv Barna 
23+17. Au arbitrat foarte bine 
C. Negulescu și P. Pasere. (Tr. 
TUDOSE — coresp.).

C.S.U. SIBIU — I.E.F.S.-LIC. 
NR. 2 1—1 : 97—73 (47—36) și 
80—91 (47—52). După succesul
comod din prima zi, sibienii 
și-au supraestimat posibilitățile, 
fapt care a permis tinerilor 
bucureșteni să repurteze o vic
torie nescontată, dar pe deplin 
meritată. (I. IONESCU — co
resp.).

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
ORADEA 2—0 : 82—70 (43—38) 
și 92—76 (48—43). Coșgeteri :
Moraru 37+20, respectiv Weber 
16+17. (V. SECAREANU — co
resp.).

STEAUA — FARUL 2—0 : 
84—53 (44—27) și 88—65 (42—31). 
Steaua a făcut o bună repeti
ție înaintea debutului în actua
la ediție a Cupei Cupelor. Ele
vii lui M. Nedef și Al. Fodor 
au evoluat bine, mai ales în 
primul meci, cîștigînd detașat. 
Cei mai buni : Pîrșu. Cernat 
și Oczelak, respectiv Boiceanu 
și Pașca.

I.C.E.D. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 87—85
(47—36) și 94—80 (49—40). Me
ciul de simbătă a fost drama
tic. Timișorenii au avut posi
bilitatea de a cîștiga, dar 
cînd mai erau 10 secunde de 
joc și egalitate pe tabela de 
marcaj Minius a comis fault 
în atac și bucureștenii au cîș
tigat un meci pe care-1 vedeau 
pierdut.

meritate, care-i asigură un loc 
onorabil în 
mai bune : 
și Tomescu,
Casetti.

clasament. Cele 
Căpriță, Tănăsescu 
respectiv Goian și

FEMININ

lot 
co- 
în-

STEAUA S-A DETAȘAT ÎN 
CAMPIONATUL DE 

HOCHEI

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA 0—2 : 79—82 (38^4) 
și 74—76 (38—39). Cu un lot 
complet, bine pus la punct și 
disciplinat din toate punctele 
de vedere, echipa antrenată de 
N. Martin a cîștigat 
ciuri dificile, în fața 
tenere foarte tinere, 
site de experiența 
grele.

I.E.F.S.-LIC. NR. 2 — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 2—0 : 
83—65 (34—29) și 84—61 (29-40). 
Un singur aspect interesant : 
Progresul a condus (duminică) 
cu 36—23 în min. 18, dar a fost 
suficient ca studentele să apli
ce în repriza secundă presin
gul pentru ca avantajul să trea
că de partea lor. Necunoaște
rea noțiunilor elementare de 
acționare împotriva presingului 
a fost din nou vădită la bas
chetbalistele de la Progresul.

VOINȚA BRAȘOV — RAPID 
BUCUREȘTI 0—2 : 77—98
(34—48) și 69—72 (40—33). Bucu- 
reștencele au lăsat o impresie 
bună. Coșgetere : Petric 26+20, 
respectiv Andreescu 30+13. (V. 
SECAREANU — coresp.).

MOBILA SATU MARE — 
CRIȘUL ORADEA 2—0 : 102-85 
(47—39) și 82—73 (40—34). Vic
torii notabile ale sătmărencelor 
care au avut dificultăți doar 
în întîlnirea de duminică. (I. 
TOTH — coresp.)

C.S. 
C.S.U.

două me- 
unor par- 
încă lip- 

întîlnirilor

Deși a purtat pregnant am
prenta mizei, meciul de sîm- 
bătă seară dintre. Steaua și 
Dinamo, din turul IV al cam
pionatului național de hochei, 
s-a constituit într-<uin derby 
veritabil, prilejuind o partidă 
foarte animată, de bună va
loare tehnică, în care „vioara 
înitîi" a fost — fără îndoială — 
Steaua. La capătul unei lupte 
frumoase, deținătorii titlului au 
obținut o victorie clară cu 
scorul de 7—2 (2—2, 2—0, 3—0) 
care le permite să se detașeze 
în clasamentul competiției.

înțelegând importanța parti
dei — un veritabil moment 
psihologic al. campionatului — 
cei doi antrenori, Z. Czaka și 
C. Dumitraș — au recurs la o 
soluție extremă, evoluând în 
câte două linii pe gheață. O a- 
semenea tactică i-a supus, bine
înțeles. pe jucători unui trava
liu fizic foarte dur, căruia 
steliștii i-au făcut mai bine 
față, datorită faptului că au 
practicat tot timpul un joc 
colectiv și au utilizat cu prom
ptitudine arma contraatacului. 
Dealtfel, trei din cele șapte go- 

fost marcate în acest 
încă multe alte ocazii, 
Dinamoviștii, tributari 
lor individualiste, cu o 
penetrabilă și un por-

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN 

Tulcea — Steaua 1—3 
-5, 9, -
șoara 
3—0 (10, io, 6), Tractorul
Brașov — Viitorul Bacău 3—0 
(11, 6, 6), C.S.M. Suceava — 
Rapid 1—3 (—7, 8, —9, —13), 
Universitatea Craiova — Di
namo 1—3 (13, —17, —7, —11), 
„U“ Cluj-Napoca — Explorări 
B. Mare 0—3 (—5, —11, —7).

Tilcă și I. Amărășteanu din
Craiova. (G. Tamaș, coresp.).

un

C.S.M. Delta 
(-4, 

—14), Politehnica Timi- 
— Constructorul Brăila 

10, 6),

FEMININ : Dinamo — Uni
versitatea Craiova 3—1 (12,
—11, 4, 8), Maratex B. Mare — 
Penicilina Iași 2—3 (—6, 10,
—5, 13, —2), Farul Constanța 

--------- 3—0 (8, 10, 5), 
Constanța — Voința 
3—0 (1, 9, 10), Uni- 
Timișoara — Rapid 
10, 12, 12), Știinta 
C.S.U. Galați 3—0

— I.E.F.S. 
Chimpex 
București 
versltatea 
3-1 (-8, 
Bacău — 
(5. 11, 7).

In prima divizie de volei 
s-au desfășurat partidele eta
pei a patra. Iată amănunte de 
la principalele întîlniri și re
zultate :

FEMININ

universitatea timișoa
ra — RAPID (3—1). Joc de 
mare luptă, frumos. S-au re
marcat : Anca Gheorghițoiu, 
Doina Popescu și Daniela Roș
ea (U), Ruxandra Vraniță (R). 
(C. Crețu, coresp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
VOINȚA BUCUREȘTI (3—0). 
întîlnirea promovatelor în prima 
divizie a fost dominată de la 
Un capăt la celălalt de gazde. 
Remarcate : Mariana 
Marta Szekely de la 
toare, respectiv Maria 
Ana Stănilă. (C. Popa,

MASCULIN

I
I
I
I

cu 
firijesel 
loarca 
Fotbal 
prezem 
manifei 
rată ir 
trecut

Ivanov, 
învingă- 
Culic și 
coresp.).

I
I

ȘCOLAR PLOIEȘTI — 
GALAȚI 1—1 : 53—66

(29—37) și 84—68 (39—43).
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA . TIMIȘOARA 
2—0 : 69—57 (32—28) și 77—65 
(40—32). Olimpia, 
iuți care cîștigâ 
din intercepții și 
sivă, a realizat

cu jucătoare 
multe mingi 

apărare agre- 
două victorii

FINALELE CAMPIONATELOR DE POPICE
(Vrmare din pag. 1)

luri au 
fel, iar 
ratate, 
tacticii 
apărare 
tar total neinspirat, au rezistat 
o singură repriză (prima), 
fiind măcinați în următoarele 
două. întreaga echipă a învin
gătorilor a fost la înălțime în 
acest meci, remardndu-se cu 
deosebire portarul Netedu, 
fundașii Antal. Justinian și 
Varga (veteranul etalează la 
cei aproape 40 de ani o tulbu
rătoare tinerețe sportivă), ata- 
canții V. Huțanu, Nistor, Ilă- 
lăucă și Gheorghiu.

Au marcat : Justinian (2), 
Gheorghiu (2), Nistor, Popa și 
Antal, respectiv Costea și Tu- 
reanu. în minutul 57, V. Huța- 
nu a ratat un șut de penalitate 
trăgind în bară.

Au arbitrat bine FI. Gubernu 
(la centru), ajutat de Gh. Mu- 
reșanu și O. Barbu (la cele 
două linii).

DINAMO — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA (3—1). Cele două 
echipe au realizat faze fru
moase, dar au comis și nume
roase greșeli de tehnică ele
mentară (Ia execuția serviciu
lui și la preluare, îndeosebi). 
Campioanele au evoluat mai 
slab decît de obicei, în timp ce 
studentele, lipsite de aportul 
ridicătoarei Aurora Popența, 
s-au angajat mai ferm în joc 
doar în 
Arbitrii 
buț au 
chipele : 
Ionescu 
toria Banciu, Emilia Stoian 
(Constanța Dinculiță), Irina 
Petculcț, Carmen Puiu, Alexan
drina Constantinescu ; UNI
VERSITATEA : Mariana Chi- 
ma, Maria Popa, Margareta 
Lăluț, Simona Enescu, Marile- 
na Dubinciuc, Camelia Ursache 
(Corina Crivăț).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO (1—3). Campionii 
au fost surprinși de replica 
dîrză dată de studențl care au 
cîștigat primul set și au con
dus în finalul celui de al doi
lea cu 15—14 și 16—15. în con
tinuare, deși jocul a fost încă 
disputat, dinamoviștij și-au ad
judecat și următoarele două 
seturi la diferențe confortabile. 
Remarcați : Braun, Rebedea, 
Romanescu, Zlotea (U), Dumă- 
noiu, Tutovan și Chiș (D). Ar
bitri ; O. Drăgan și C. Padu
raru din Timișoara (M. Vlădo- 
ianu, coresp.).

I
I
I
I
I
I

primele două seturi. 
I. Armeanu și M. Al- 
condus foarte bine e- 
DINAMO — Mariana 

(Paula Cazangiu), Vic- 
Banciu, Emilia 

Dinculiță),

C.S.M. DELTA TULCEA — 
STEAUA (1—3). Deși fără unul 
dintre titulari (Gavrilă, absen
ță de neînțeles), tulcenii au a- 
vut o evoluție satisfăcătoare, 
în fața unui adversar superior. 
Țerbea, Pop (S) și Ștefan (D) 
au fost cei mai buni. Au arbi
trat bucureștenii E- Costoiu și 
V. Pavel. (P. Cosma, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — VI
ITORUL BACAU (3—0). Numai 
50 de minute le-au fost nece
sare localnicilor pentru a se 
impune, intr-un meci care se 
anunța mai echilibrat. (C. Gru
ia, coresp.).

(A. B.).

MARE — PE-
(2—3). Meci de

I
I
I
I
I

manșa secundă, cea decisivă, a 
disputei. La perechi fete a avut 
loc o luptă foarte strînsă, pri
mele trei cupluri fiind depar
tajate doar de cîteva puncte.

Titlul de campioană a țării la 
individual a revenit tinerei ju
cătoare Silvia Raiciu (senioară 
doar din anul acesta), de la 
Laromet București, echipă cam
pioană a țării (antrenor Gh. 
Trandafir). Raiciu a jucat cu 
multă precizie în ambele man
șe, obținînd rezultate bune și

probei de dublu- Popicarii gă- 
lățeni însă au trebuit să lupte 
din răsputeri pentru a cîștiga 
titlul pus în joc. Tismănar a 
evoluat la valoarea lui obiș
nuită, adică foarte bine, reușind 
un valoros punctaj — 924 p d. 
în schimb, Băiaș a „mers" mai 
slab — 895, dar punctajul lui 
Tismănar s-a dovedit a fi su
ficient pentru ocuparea primu
lui loc.

REZULTATE TEHNICE : in
dividual senioare : 1. Silvia 
Raiciu (Laromet București) 870 
p d (pe manșe 434—436), 2. E-

Valeriu CHIOSE
CLASAMENTUL

1. STEAUA 8 7 0 1
2. Dinamo 8 6 0 2
3. S.C.M. Ciuc 8 0 0 8

58—18 14 
40—26 10
17—71 0 

întrerupe 
pregătirii or 

V, 
se vor desfășura la 
între 5 și 15 ianua-

Campionatul 
pentru a face _ ,__
echipei naționale. Tururile 
VI și VII 
București 
rie 1978. ’

se 
loc

MARATEX B. 
NICILINA IAȘI 
mare angajament, foarte dispu
tat, în care ieșencele au fost 
obligate să se întrebuințeze se
rios pentru a cîștiga. Remarca
te ; Tania Macavei, Elisabeta 
Molnar (M), Aurelia Ichim, 
Gcorgeta Popescu și Ana Chi- 
rițescu (P). Arbitri : L. Griin 
(Tg. Mureș) și M. Marian (O- 
radea). (V. Săsăranu, coresp.).

FARUL — I.E.F.S. (3—0). 
Constănțencele au cîtigat ușor, 
remareîndu-se Maria Enache, 
Iuliana Enescu și Maria Stad- 
nic. De la oaspete s-au com
portat mai bine Mirela Popa și 
Victoria Georgescu. Arbitri : V.

„U“ CLUJ-NAPOCA — EX
PLORĂRI B. MARE (0—3). Stu
denții au evoluat și de data a- 
ceasta fără convingere, cu mul
te greșeli. Pregătirea lor teh- 
nico-tactică actuală trebuie să-i 
pună pe gînduri pe tehnicienii 
echipei. Arbitri : C. Pitaru (Si
biu) și M. Stamate (București). 
(I. Pocol, coresp.).

HALTERE : CHIMPEX CON
STANȚA - CAMPIOANA 

DE JUNIORI PE ECHIPE
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și autorii 
fan Cov] 
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Totuși, 
lotului rd 
rea trecu

Iosif Tismănar Galați) campioni ai

Divizia de lupte greco-romane
C.F.R. TIMIȘOARA, FARUL CONSTANȚA Șl IPROFIL 

RĂDĂUȚI - PERFORMERELE ETAPEI

și Ilie Băiaș (Constructorul 
țării la proba de perechi

Foto : B . V ASIDE
constante (434 
436 în cea de a 
ta Alexandrina ____ ,
fost avantajată față de alte ju
cătoare deoarece juca pe arena 
echipei ei, a ocupat locul 3 în 
clasament, dar dacă nu arunca 
în gol penultima bilă la un 
„mărginaș” în jocul secund, pu
tea ocupa ușor locul doi. Mu- 
rcșencele Maria Todea și Mi- 
nodora Chețan, într-o luptă pa
sionantă, de la egal la egal, cu 
reprezentantele cluburilor bucu- 
reștene 
tigat la 
cătoare 
punctat
(Todea) . ____ ______
două puncte perechea clubului 
Voința București, în care a ex
celat Elena Lupoaie cu 444 p d, 
unul dintre cele mai bune re
zultate individuale ale finale
lor.

La bărbați, valorosul cuplu 
gălățean, Iosif Tismănar și Ilie 
Băiaș — campion mondial 
la perechi (Viena — 1976) — a 
fost firește, marele favorit al

în manșa I și 
doua); Rapidis- 
Navon, care a

(Voința București) 
cel mai

Voința și Rapid au cîș- 
perechi. Cele două ju
de la Tg. Mureș au 
415 (Chețan) și 434 
și au depășit cu numai

lena Pană
864 p d (418—446 
bun rezultat individual al fina
lelor la 100 lovituri mixte), 3. 
Alexandrina Navon (Rapid 
București) 862 p d (426—436), 
4. Ana Petrescu (Gloria Bucu
rești) 855 p d, 5. Vasilica Pin- 
țea (Rapid București) 852 p d, 
6. Florica Neguțoiu (Gloria 
București) 849 p d. Perechi : 1. 
Maria Todea 434 — Minodora 
Chețan — 415 (Voința Tg. Mu
reș) 849 p d, 2. Elena Lupoae
— 444 — Cornelia Niculae — 
403 (Voința București) 847 p d, 
3. Elena Stan — 424 — Vasilica 
Pintea — 422 (Rapid București) 
846 p d ; Seniori — perechi : 1. 
Iosif Tismănar — 924 — Ilie 
Băiaș — 895 (Constructorul Ga
lați) 1819 p d, 2. Grigore Ma
rin — 909 — Alexandru Tudor
— 884 (Olimpia București) 1793 
p d, 3. Petre Purge — Constan
tin Voicu (Voința București) 
1 774 p d.

La individual seniori titlul a 
revenit, după cum se știe, lui 
Iuliu Bice cu 1 832 p d.

Simbătă și duminică, la 
Oradea, Galați și Suceava, s-au 
disputat turneele individuale 
din penultima etapă a Diviziei 
de lupte greco-romane.

ORADEA. întrecerile seriei I 
au purtat amprenta unei dispu
te aprige pentru ocuparea pri
mului loc în grupă. Principa
lele candidate au fost C.F.R. 
Timișoara și A.S.A. CHuj-Na- 
poca, clasate în această ordine, 
la egalitate de puncte (43). Ti
mișorenii au avut câștigători la 
trei categorii, în timp ce clu
jenii, numai la două. Localnicii 
nu și-au putut valorifica avan
tajul terenului propriu, clasîn- 
du-se doar pe locul trei. Iată 
ordinea celor șase formații în 
urma acestei etape : 1. C.F.R. 
Timișoara (43 p), 2. A.S.A. Cluj- 
Napoca (43 p), 3. Crișul Ora
dea (37 p), 4. Simared Baia 
Mare (31 p), 5. C.S. Arad (30 
p), 6. Vulturii Textila Lugoj 
26 p). (I. GIIIȘA — coresp.)

GALAȚI. Turneul programat 
în localitate a prilejuit meciuri 
foarte frumoase și disputate, cu 
toate că în majoritatea echipe
lor au fost prezenți rnulți lup
tători tineri. Localnicii, deși au 
terminat învingători la trei din
tre cele zece categorii, nu s-au 
putut clasa decît pe locul trei, 
Farul Constanța și L.C. Dacia 
Pitești, prezentîndu-se cu for
mații mai omogene. Iată cla
samentul stabilit la această eta
pă : 1. Farul Constanța (41 p), 
2. L.C. Dacia Pitești (38 d), 3. 
Dunărea Galați (35 p), 4. Delta 
Tulcea (33 p), 5. Metalul Buc. 
(33 p), 6. Progresul Buc. (30 p). 
învingătorii, în ordinea celor 
zece categorii : C. Șerban <Del- 
ta), 
M. 
Dulică 
(Farul),

Radu (Dacia), I. Draica (Farul), 
I. Preda (Pitești), A. Savlovschi 
(Dunărea). (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

4.

SUCEAVA. Turneul disputat 
în sala de sport a Liceului pe
dagogic a scos în evidență su
perioritatea sportivilor rădău- 
țeni. Clasamentul pe echipe se 
prezintă astfel : 1. IPROFIL
Rădăuți (43 p.), 2. Nicolina Iași 
(42 p), 3. Steaua (36 p),
C.S.M. Suceava (34 p), 5. C.S. 
Botoșani (29 p), 6. A.S.A. Ba
cău (25 p). Iată cîștigătorii, în 
ordinea categoriilor : A. Ghiță 
(IPROFIL), M. Tofan (Steaua), 
Gh. Ciobotaru (Botoșani), Gh. 
Dimitriu (Steaua), T. Horvat 
(Steaua), Șt. Rusu (IPROFIL), 
V. Prențiu (Steaua), L. Eizic 
(IPROFIL), N. Moldoveanu (Ni
colina), C. Ignat (Nicolina). 
(I. MÎNDRESCU — cores.)

BISTRIȚA NASAUD, 13 (prin 
telefon). La sfîrșitul săptămînii 
s-au desfășurat în localitate în
trecerile retur 
campionatului de 
echipe rezervate 
Disputele au avut 
sala Casei de cultură. La succe
sul competiției a contribuit șl 
buna organizare asigurată de or
ganele sportive locale. Titlul de 
campioană a revenit echipei 
Chimpex din Constanța cu 155 p, 
care a fost urmată în clasament 
de formațiile C.S.M. Cluj-Napo
ca 148 p, Steaua 119 p, Gloria 
Bistrița 111 p, Olimpia Buc. 94 
p, Clujeana 75 p, Clubul sportiv 
școlar Constanța 63 p, C.S.M. Si
biu 57 p. Formațiile Dunărea 
Galați și Clubul sportiv ș<»lar 
Galați au retrogradat in Divizia 
B, in locul acestora promovînd 
echipele Steagul roșu Brașov și 
Clubul sportiv școlar Reșița. Iată 
cîștigătorii în ordinea categorii
lor : S. Mobin (C.S. școlar Con
stanta) 132,5 kg ; M. Tuli 
(Steaua) 215 kg ; V. Roșu (Chim- 

Tuțulanu
Klimov 

Dumitru 
Csere 

kg ; 
S.

din cadrul 
haltere pe 

juniorilor, 
loc tn

pex) 217,5 kg; N. 
(Chimpex) 270 kg ; S. 
(Chimpex) 2S>0 kg ; P. 
(Chimpex) 287,5 kg ; S. 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 280 
D. Cristea (Steaua) 250 kg ; 
Csata (Clujeana) 275 kg ; M. Șu- 
tir (C.S.M. Sibiu) 302,5 kg.

La cat. semimijlocle, S. Klimov 
a stabilit două recorduri națio
nale de juniori (162,5 kg la „a- 
runcat" șl 290 kg la „total"), iar 
la cat. mijlocie P. Dumitru a co
rectat alte două (135 kg la 
„smuls" șl 167,5 kg la „aruncat").

Ion TOMA — coresp.

NOILE CAMPIOANE ALE ȚĂRII LA GIMNASTICĂ 
RITMICĂ MODERNĂ

II
II
I
I
I
I
I
I
I
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P. Dumitru (Dunărea), 
Dumitru (Dunărea), I.

(Dacia), Șt. Negrișan 
N. Popa (Delta), C.

Au fost desemnate, la sfîrși- 
tul săptămînli, ultimele cam
pioane ale tării la gimnastică 
ritmică-modernă. De-a lungul a 
trei zile de întreceri, care de
seori s-au ridicat la un nivel 
valoric apreciabil, evidențiind 
revirimentul acestui sport în 
tara noastră, și-au etalat mă
iestria sportivele de categoria 
a Il-a, a IlI-a și maestrele, a- 
tît în dispute individuale, cît 
și pe echipe. Vom consemna, 
pentru astăzi, rezultatele tehnice 
de la categoria maestre : echipe 
— VIITORUL BUCUREȘTI 

Politehnica București 
C.S.Ș. Brașov 119,50,

129,40.
125,10,

C.S.Ș. nr. 1 Constanta 107,00 ; 
individual compus — MIHAELA 
TIRNOVEANU (C.S.Ș. nr. 2 
Buc.) 38,95, Rodica Mazilu 
(I.E.F.S.) 38,35, Ileana Măndescu 
(Viitorul) 37,80, Firicel Laszlo 
(Viitorul) 37,20, Vasilica Cior
tan (C.S.Ș. nr. 1 Constanța) 
36.85, Carmen Coca (Liceul nr. 
1 Baia Mare) 36,20 ; finale pe 
aparate — exercițiu cu coarda : 
RODICA MAZILU 19,20 ; exer
cițiu cu cerc : MIHAELA TÎR- 
NOVEANU 19,25 ; exercițiu 
minge :. MIHAELA TÎR1 
VEANU 19,50 ; exercițiu 
panglică : MIHAELA TÎRNO- 
VEANU 19,60.

I cu 
[RNO- 

cu
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13 REZU 
CONCUH 

ETAPA

I. Romani 
(A)

II. Nit ran 
Galați

HI. Pândi 
Rm. Vîlcea

IV. Dinan
V. Metalu 

Plopenl
VI. Aurul 

Napoca
VII. F. C 

toria Călar
vni. Ave
IX. Barl
X. Catanz
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mult decît 
așa fel incit a obligat antreno
rul să scoată șapte jucători la 
pauză, pentru a-i „menaja", in- 
troducînd pe alții care au dat 
dovadă de vioiciune, de poftă 
de joc, printre care Bălăci, în 
primul rînd.

Ieri, valoarea jucătorilor noș
tri a fost atît dc scăzută incit, 
deși au avut 
țiuni în plus 
iugoslavi (129 
lor, în 
valoric,

Jocul 
rezultat 
zitiv doar din acest punct de 
vedere, pentru că 
tori ce realizează

o treime de ac- 
la poartă fată de 
Ia 85), adversarii 
potențial fizic șiplin

au ieșit învingători.
în atac, din care au 
patru goluri, a fost po-

aceiași jucă- 
ofensiva tre-

REPRIZA A DOUA

FARA PORTAR
buie să participe și la jocul în 
apărare, care, în ambele cazuri, 
este al întregii echipe. Cu un 
portar foarte slab (dealfel cu 
o selecție de portari neinspi
rată), slăbiciunea echipei a fost 
și mai mult exploatată de tînăra 
și ambițioasa echipă iugoslavă.

Fără îndoială că acest eșec 
de proporții pune în cauză în
tregul mecanism al fotbalului 
nostru — de la structură, 
cluburi, federație, campionate și 
loturi reprezentative — pentru 
că acest eșec în obținerea ca
lificării nu este deloc acciden
tal. Este vorba de o criză ge
nerală a fotbalului nostru, ma
nifestată dureros 
luni, in campionat și in cupele 
europene din această toamnă de 
secetă în fotbalul nostru.

în ultimele

SUB ORICE CRITICA

le fapt au 
?i dc situa- 
trei cluburi 
oritatea se
na, Dinamo 
ova, echipe 
isiuni între 
i, în unele 
;rca, echipe 
este redusă 
fac de cap. 
nu sînt cu- 
i de dragul 
i prestigiul 
orului Ștc- 
t pregătirii 
re să ajute 
lui propus, 
nu a folo- 
ificării.
la-—Madrid. 
V condițiile 
e Ia Bucu- 
echipei în- 
condiții în 

eloc cinste 
i s-a făcut 

red i tin du-se 
celor două 

cu echipa 
deplin po-

Acest meci, în care avea să se 
marcheze zece goluri, vede ta
bela de marcaj modificindu-se 
chiar din min. 2 : Zamfir este 
faultat de Muzinici la aproxi
mativ 30 de metri de poarta lui 
Borota, VIGU execută excelent 
lovitura liberă, trimițînd balonul 
direct in plasă ; 1—0 pentru
echipa României. Urmează o pe
rioadă activă a formației noastre; 
ea are în min. 4 (Boloni șut de 
la 8 m. pe lîngă poartă), mim. 6 
(lordănescu blocat în ultimă ins
tanță — în careu — de Stojko
vici) , min. 7 (lordănescu trimite 
cu capul pe lîngă stîlpul din 
dreapta porții lui Borota), min. 
8 (Zamfir jenat în careu de Bol- 
jat) situații de a mări avantajul 
dar nu le-a fructificat. Urmează 
o revenire a oaspeților, care 
declanșează o suită de acțiuni 
ofensive. După ce Zungul pierde 
o bună situație (min. 10),- SUȘICI 
egalează (min. 14), fructificînd o 
precisă centrare a lui Zungul1. 
Jucătorii noștri sînt dezorientați 
după acest gol, fotbaliștii iugo
slavi avînd 
repede ei 
(min. 18),

min. 43, o acțiune Dumitru-Cri- 
șan-BOLONI se termină cu un 
șut al ultimului în poartă î
3— 2.

Cine ar fi crezut ce va urma ? 
Pornită la cabină în avantaj, 
după ce fusese condusă, repre
zentativa României (care reintră 
fără Sătmăreanu n, accidentat) 
va face o repriză neașteptat de 
slabă, fiind surclasată In final. 
Scorul parțial al „actului doi",
4— 1 pentru formația iugoslavă,
spune totul. Oaspeții egalează 
prin SUȘICI (min. 51) — acțiune 
personală, ca la... baschet, nea
tacat eficient de nimeni și lăsat 
să marcheze nestingherit : 3—3.
In vreme ce atacurile jucătorilor 
noștri n-au consistență, cele ale 
fotbaliștilor iugoslavi cresc 
viteză și vigoare. In min.

SUȘICI înscrie din nou (3—4), la 
o minge primită la executarea 
unei lovituri libere. Cu un efort 
— rămas, din păcate, singular — 
reprezentativa României ega
lează (4—4) în min. 67, prin 
DUDU GEORGESCU (lovitură de 
cap), în încheierea unei acțiuni 
la care au mai participat Vigu 
și Zamfir. Finalul ne arată o 
echipă total descumpănită, selec
ționata noastră, și oaspeții mar
chează de două ori (TRIFUNO- 
VICI — min. 79 și FILIPOVICI — 
min. 84), obținînd victoria cu 
6—4 (2—3) în fața unei echipe —
selecționata noastră — caie a 
comis mari și nenumărate gre
șeli în defensivă și a terminat 
complet vlăguită. Mai cu seamă 
în a doua repriză comportarea 
fotbaliștilor noștri a fost sub 
orice critică, permițînd oaspeți
lor să-și impună cu - ■
ușurință superioritatea 
„puncteze" decisiv.

Arbitrul Albert Delcourt (Bel
gia) a condus corect următoarele 
echipe :

ROMANIA : Moraru — Cheran, 
Sameș, Sătmăreanu H (min. 46 
Dobrău), Vigu — Dumitru (min. 
64 Romilă), Boloni, lordănescu — 
Crișan, D. Georgescu, Zamfir.

IUGOSLAVIA : Borota — Bol- 
jat, Stojkovici, Hatunici, Muzinici- 
Trifunovici, Nikolici (min. 64 
Zajec), Surjak — Zungul (min. 
60 Vukotici), Filipovici, Sușici.
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Ultimul meci _ ___
noiembrie : iugoslavia

JUCAT?

avea loc la 30
Spania.

iregătire al 
de miercu- 
alul Bucu-

superioritatea. Foarte' 
preiau conducerea 

cînd MUZmiCI a 
marcat printr-un șut violent de 
la distanță în încheierea unei 
prelungite faze de atac a for
mației sale. Continuă momentele 
de panică Ia poarta lui Moraru, 
dar încet-încet echipa 
să-și revină și pierde, în 
29, cea mai mare ocazie 
ciului, Dudu Georgescu 
incredibil de la cîțiva metri, cu 
întreaga po-artă în față. Se re
marcă mereu Zamfir, prin viva
citatea și periculozitatea acțiu
nilor lui. După o serie de atacuri 
întreprinse mai cu seamă pe 
aripi, selecționata României 
obține egalarea și ia și condu
cerea în numai patru minute. In 
min. 40, Sătmăreanu II trimite 
o minge lungă pe care IORDÂ- 
NESCU o urmărește cu insis
tență și o trimite în plasă peste 
portarul Borota : 2—2. Iar, în

începe 
min. 

a me- 
ratînd

MORARU. N-a justificat 
mic exagerata — șl deci 
acoperire In evoluțiile anterioa
re — încredere investită In el de 
Șt. Covaci. A primit goluri pa- 
rabile, fiind parcă țintuit pe li
nia porții. Și cînd o echipă nu-1 
are pe ultimul ei apărător, în
tregul sistem defensiv tremură... 
Nota 3.

CHEBAN. Din zona sa au 
plecat cele mai multe dintre go
lurile înscrise de oaspeți. Poate 
șl pentru faptul că, urclnd prea 
des șl fără folos în atac, n-a 
mal avut resurse pentru replieri 
oportune. Nota 4.

SAMEȘ. Stoperul de marcaj la 
Filipovici n-a reușit să-l anihi
leze, permițîndu-1 acestuia, ‘ 
tre altele, să înscrie un 
Nota 4.

SATMAREANU. a comis și el 
unele inexactități, dar a _ '
destule Intervenții salvatoare, „in 
extremis", pe întreg frontul liniei 
de apărare. Fără el în teren în 
repriza secundă, apărarea Ime
diată a fost și mal ușor penetra-

cu nl- 
lără

in- 
gol.

avut

O DATĂ LA O SUTĂ DE ANI“■ V
m „vestiar" 
.ctizează cel 
‘ a lui Mu- 
at astăzi la 
xte vedea o 
ii. Ambele 
le mult vic- 

de parcă 
î un singur 
secundă. îmi 
ii iugoslav 

- SrjcT- să o 
njuare*.
tăcere. Ju- 

arul, striviți 
ii. Zamfir, 
i umeri : 
pun ceva", 
u avansează 
» rost mai 
, el răspun
ii cere o 

sa iugoslavă: 
or dumnea- 
și Ie urez 
Spania. 11 

, Sătmărea- 
d, copleșit :
dacă am fi
O apărare, 

PQg^.e juca 
:ă oru’^șut 
țînt ele și 
neverosimil 
care înscrii 

loar, Ștefan 
t de ziariști, 
c pentru că 
ave greșeli 

accidenta - 
a dereglat, 
pentru că

văd sau să aud de asemenea 
răsturnări de scor. Sînt mulțu
mit că într-un meci în care s-au 
înscris lo goluri nici unul 
poate fi contestat din punctul 
vedere al arbitrajului. Sigur 
echipa României a vrut mult 
tot victoria, dar a fost cel pu
țin ciudat să văd o mare „zonă 
a nimănui** între cei patru fun
dași și cei șase înaintași care 
parcă uitau de apărare. In aceas
tă zonă, Surjak, Sușici și Niko- 
Iici au construit ușor, chiar în 
inferioritate numerică, bazați pe 
tehnicitatea lor de înaintași*.

în hol, lumea comentează re
zultatul și mai ales cele 10 goluri 
înscrise. ‘ ' ....................
Coutinho 
„Cred că 
fost 5—5, 
greșeli de apărare, pentru că ce 
altceva decît un bilanț al greșe
lilor de apărare a fost acest 
meci ?" Vigu e foarte abătut : 
„Am rămas deseori singuri. Nu 
înțeleg de ce nu s-au luat unele 
măsuri speciale pentru neutrali
zarea unui jucător atît de valo
ros ca Sușici, care a zburdat în 
terenul nostru, marcînd, dacă nu 
mă înșel, trei sau patru goluri.

“și

nu 
de 
că 
de

Antrenorul brazilian 
sintetizează lapidar : 
rezultatul normal ar fi 
dacă revăd gravele

multă șansă. La situația de 3—2, 
îmi aduc aminte, „nouarul* dum
neavoastră (n.r. lordănescu) a 
avut o situație de 4—2. Cred, to
tuși, că am meritat victoria*. La 
numai doi pași, Surjak privește 
în vid. Este epuizat, după ex
traordinara sa risipă de efort : 
„Am cîștigat un meci foarte, 
foarte greu. Am avut momente 
cînd poate nu ar fi fost normal 
să mai sperăm. Băieții au fost, 
însă, foarte dîrzi. La un mo
ment dat, am avut impresia că 
se scurg ultimii atomi din mine, 
dar am reușit să ne redresăm, 
îi felicit pe fotbaliștii români 
pentru sportivitate. Intr-un meci 
atît de important, ei au știut să 
se limiteze la armele fotbalului, 
ceea ce nu se întîmplă întotdeau
na pe gazon".

Stadionul Steaua a rămas 
pustiu. Cîțiva copii, poate chiar 
cei care au jucat în deschidere, 
au reluat joaca. Peste ani șl ani, 
ei vor putea povesti că au văzut 
cîndva un meci cu un scor și cu 
un consum psihic care se întil- 
nesc o dată la o sută de ani.

bilă, jucătorii iugoslavi 
cum mai lesne “ 
să se infiltreze 
repriza în care 
primit... patru

VIGU. Hotărît 
un plasament îmbunătățit, 
ținut la respect de Zungul, obll- 
gîndu-1 să-și încerce șansa în 
alte zone. Apoi, Vigu are meri
tul de a fi reușit din start des
chiderea scorului. Imensul a- 
vantaj moral n-a fost însă ex
ploatat. Nota 7.

DUMITRU. Șters în ambele 
faze, de atac și de apărare, el — 
altădată omul nr. 1 al echipei — 
a sfîrșit prin a fi înlocuit. 
Nota 4.

IORDANESCU. A fost acela 
care a pus cele mai dificile pro
bleme apărătorilor iugoslavi, în- 
cercînd și reușind pătrunderi 
frontale spre poartă adversă. A 
egalat la 2—2, a ratat de puțin 
„desprinderea*' z ' '
începutul reprizei secunde, 
mingea șutată de el a 
puțin pe lîngă stîlpul 
porții. Nota 7-ț-.

BOLONI. A muncit 
înscris golul trei, dar, ___
dintre coechipieri, a neglijat faza 
de apărare, nemafiind acel 
jin solid pentru ultima 
Nota 6.

CRIȘAN. A făcut un meci 
A greșit stopuri și preluări, n-a 
reușit să centreze eficient In ca
reul advers. Nemaivorbind de 
faptul că i-a permis fundașului 
său, Boljat, să urce. nestingherit 
în atac. Nota 5.

DUDU GEORGESCU. Cu golul 
înscris în min. 67 n-a reușit să 
repare erorile săvîrșite pînă a- 
tunci ! A ratat în prima repriză 
din situație clară, n-a fost „vîr- 
ful" de care să tremure Borota 
și aoărătorii lui. Nota 5.

ZAMFIR. Activ în ambele re
prize, a evoluat peste forma ară
tată in campionat. A centrat cu 
precizie la golul Înscris de Dudu 
Georgescu, a fost, în cîteva rîn- 
duri, și în situația de a înscrie, 
dar a șutat defectuos. Nota 7.

DOBRAU. Acționînd fără om, 
n-a comis mari inexactități. Nu-1 
poate înlocui însă, deocamdată, 
pe Sătmăreanu. Nota 5.

ROMILA. A evoluat mai puțin 
de o jumătate de oră. A pus su
flet, a vrut să 
tr-un mecanism

găsind a- 
prin carefisuri

spre gol. A fost 
echipa noastră a 
goluri ! Nota 6. 
in acțiuni șl cu 

------- l-a

formației sale la 
cînd 

trecut cu 
sting al

mult, a 
ca mulți

sprl- 
linie.

slab.

facă mult în- 
dereglat... Nota 6.

loan CHIRILA Gheorghe NICOLAESCU

a arbitrilor, 
comentea- 

[.F.A. de 12 
îtîmpfot să

Nu e mâi puțin adevărat că 
Moraru a avut o zi slabă*.

Antrenorul iugoslav Valok 
firește, fericit. „A fost un 
frumos — trebuie să o subliniem, 
chiar dacă dumneavoastră 
brați acum mai puțin Ia 
aspect al partidei. S-a jucat pe 
atac, la risc, neglijîndu-se apă
rarea. Dacă ar fi să remarc pe 
cineva din echipa dumneavoastră, 
tot la atacanți m-aș gîndi — vă 
rog să nu-mi cereți nume. Poate 
că noi am avut și ceva mai

e, 
joc

i, 
vi- 

acest

In campionatul european

IUGOSLAVIA - ROMANIA (tineret) 2-0 (1-0)

feoSPORf IMOII'lfUA
manta cu :acte la 
GOSPORT, 
IMBRIE 1977

- ru&oslavia
2

— F.C.M.
1

1 — Chimia
X

— Rapid 1 
■— Metalul

1 
Cluj-

1
Vic-

1
X
1
2

„U-
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Sitari

XI. Modena — Cesena
XII. , Palermo — Taranto
XIII. Sampdoria — Lecce 
Fond total de cîștiguri : 354.511

lei.
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 13 

NOIEMBRIE 1977
Extragerea I : 18 43 12 8 21 11 ; 

extragerea a H-a : 15 2 17 37 13 
45 ; extragerea a III-a : 17 30 23 
6 29 13 ; extragerea a iV-a : 30 
23 8 5 11 33 ; extragerea a V-a : 
29 16 1 28 38 ; extragerea a Vl-a: 
1 24 32 42 20 ; extragerea a 
Vil-a : 27 19 15 3 26 ; extragerea 
a vin-a : 21 22 1 10 15.

Fond total de cîștiguri : 952.016 
lei.

2 
X 
X

Sîmbătă s-au întîlnit la Osi- 
jek selecționatele de tineret ale 
Iugoslaviei și României. La ca
pătul unui joc spectaculos, ur
mărit de aproximativ 12 000 de 
spectatori, victoria a revenit 
formației Iugoslaviei cu scorul 
de 2—0 (1—0). Gazdele au ob
ținut pe merit acest succes, 
marcînd o superioritate pe an
samblul întâlnirii. Chiar de la 
început, gazdele au inițiativa și 
reușesc să marcheze primul gol 
în min. 13, prin mijlocașul 
KLINCEARSKI care a șutat 
puternic de la 16 m. Windt a 
atins 
opri 
liștii 
avut 
puteau să egaleze, dar Vrîncea- 
nu (min. 20), M. Răducanu (min. 
30) și Zahiu (min. 31) au ratat 
din situații favorabile. Imediat 
după pauză, în min. 50, extre
ma dreaptă SESTICI a înscris 
al doilea gol din interiorul ca-

balonul, dar nu l-a putut 
să intre în poartă. Fotba- 
noștri au ieșit în atac, au 
o perioadă bună în care

în 
a 

gafat, oferindu-i cadou balonul 
adversarului. In continuare, 
echipa noastră, deși descumpă
nită, ratează totuși două bune 
situații prin Cîrțu (min. 59) și 
Vrînceanu (min. 63). Acesta a 
fost ultimul meci al selecționa
tei de 
cadrul 
(grupa 
tionata 
cîștigătoare.

Arbitrul polonez 
perceak, a condus 
toarele formații : 
VIA : Stoia.noviei 
Matievici, Verlasevici,
— Klincearski, Pavkovici (min- 
62 Popovici), Prekazi (min. 67 
Starcevici) — Sestici, Kovace- 
vici, Grîha. ROMANIA : Windt
— Tilihoi, Stancu, Zahiu, Barna
— M. Răducanu, Agiu, Radules
cu — Cîrțu (min. 68 Chitaru), 
Radu II, Vrînceanu.

reului, în urma unei 
care fundașul nostru

faze 
Barna

tineret a României din 
campionatului european 
a VIII-a) în care selec- 
Iugoslaviei este virtuală

Iosif Kas- 
bine urmă- 
IUGOSLA- 

— Vuiovici, 
Hîrstici

Dacă n-am fi văzut, 
crezut !

6 goluri a primit ___
noastră, 6 goluri la București, 
nu la Zagreb, nu la Madrid, 
ci aici, acasă, pe teren pro
priu, în fața ochilor noștri.

Echilibrul jocului, păstrat 
cea mai mare parte a întîl
nirii, a fost în cele din urmă 
rupt definitiv de apărătorul 
nr. 1 al echipei noastre, por
tarul. Este greu de imaginat 
o prestație mai slabă în 
poartă decît a avut-o ieri 
Moraru. Ca și absent la unele 
faze, portarul echipei noastre 
a fost pur și simplu specta
tor la 2—3 goluri, însoțind 
drumul mingii în plasă cu 
privirea... Nu vrem să scoa
tem din cauză greșelile ge
nerale ale apărării noastre, 
dar vrem să punem în evi
dență caracterul decisiv al 
gafelor de portar. Aceste gre
șeli au fost adevărate pietre 
de moară pentru moralul e- 
chipei noastre, care a avut 
— o dată — puterea să re
monteze handicapul de 1—2, a 
revenit — a doua oară — de 
la 3—4 la 4—4, dar n-a mai 
avut forța să reacționeze în 
fața seriei '
goluri care se 
poarta lui Moraru. Șase go
luri, o jumătate de duzină ! 
Portarul stelist, cîndva coau
tor a ceea ce ne-a rămas în

echipa

neîntrerupte 
înscriau

de 
în 

go-

memorie sub numele de 
zastrul de la Blois", a 
primit în această toamnă, la 
Barcelona, în Cupa U.E.F.A., 
5 goluri. Nerecomandat de e- 
voluții bune nici în campio
nat, Moraru a fost totuși ti
tularizat (Cristian jucind slab 
la Bacău), opțiune pe cît de 
neinspirată, pe atît de neferi
cită. Nu " '
Moraru 
această 
pe care 
de ieri 
tru, dar trebuie să 
că Moraru are cel puțin 
goluri pe conștiință ! 
spune destul...

Dacă la volei sau 
chest nu contează

„de
mal

vrem să facem din 
un acar Păun de la 
„stație Vintileanca" 
o reprezintă . meciul 
pentru fotbalul nos- 

spunem 
trei 

astași

bas-la 
portarul 

(pentru că nici nu există), la 
fotbal contează !

Degeaba au jucat bine, uneori 
chiar foarte bine, lordănescu, 
Vigu sau Zamfir, degeaba a 
avut echipa noastră perioade 
de joc care dădeau tuturor 
impresia că va cîștigâ me
ciul, dacă am primit goluri 
din aproape toate șuturile 1

Meciul de ieri putea fi pre
gătit extraordinar, putea fi 
pregătit chiar și de un corp 
de academicieni, dar cu un 
portar cu evoluția lui Moraru 
nu putea fi cîștigat...

Marius POPESCUDIVIZIA B: ETAPA A 12-n
SERIA I--------------------------- -- ------------------ -------------- ------------.

GLORIA BUZĂU - F.C. BRĂILA
2— 0 (1-0). Golurile au fost realizate 
de Stan (min. 15 și 60).

PORTUL CONSTANȚA - C.F.R. 
PAȘCANI 2—1 (1—0). Au marcat :
Mărculescu (min. 5 și 70), respectiv 
Mâciucâ (min. 80).

C.S.U. GALAȚI - TRACTORUL 
BRAȘOV 2-0 (0-0). Au înscris :
Sima (min. 84) și Cîmpean-u 
(min. 89).

S.C. TULCEA - C.S. BOTOȘANI
3— 0 (1—0). Autorii golurilor : lonițâ
(min. 9), Lala (min. 48) și lamandi 
(min. 87).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - F.C.M. 
GALAȚI 1—0 (1—0). Unicul gol a
fost realizat de Vărzaru (min. 5).

I.C.I.M. BRAȘOV - C.S.M. SU
CEAVA 1—0 (1—0). Meciu-I s-a dis
putat sîmbătâ. A marcat : Toderașcu 
(min. 73).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - VIC
TORIA TECUCI 3-0 (2-0). Au
înscris : Szabo (mim. 371), Sidea 
(min. 42 din 11 m) și Paraschivescu 
(min. 86).

OLTUL SF. GHEORGHE - RELO- 
NUL SÂViNEȘTI 2-0 (2-0). Autorii
golurilor : Bisok (min. 2) și Sovejan 
(min. 31).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - VIITORUL 
VASLUI 1—1 (0—1). Au marcat :
Nițâ (min. 63 din 11 m) pentru

(min. 40, autogol)Ceahlăul, Bukosi 
pentru Viitorul.

Relatări de la Cr.. Teodorescu, P.
Enache, T. Siriopol, P. Comșa, Tr.
Lancea, C. Gruia, | . Stanca , Gh.
Briotâ și C. Rusu.
1. GLORIA BUZĂU 12 9 1 2 23- 7 19
2. F.C.M. Galați 12 7 1 4 30-12 15
3. I.C.I.M. Brașov 12 6 3 3 16-12 15
4. Nitramonia Făg. 12 6 3 3 14-11 15
5. F.C. Brăila 12 6 2 4 18- 9 14
6. C.S.M. Suceava 12 6 2 4 11- 7 14
7. Steagul roșu Bv. 12 6 1 5 19-14 13
8. S.C. Tulcea 12 5 2 5 16-13 12
9. Portul C-ța 12 5 2 5 17-19 12

10. Relonul Săv. 12 5 1 6 12-20 11
11. Viitorul Vaslui 12 5 1 6 13-27 11
12. Ceahlăul P.N. 12 4 2 6 16-19 10
13. C.S.U. Galați 12 3 4 5 12-15 10
14. Victoria Tecuci 12 4 2 6 14-18 10
15. Oltul Sf. Gh. 12 3 4 5 5-12 10
16. C.S. Botoșani 12 4 2 6 12-20 10
17. Tractorul Bv. 12 3 3 6 7-14 $
18. C.F.R. Pașcani 12 3 0 9 14-22 4

ETAPA VIITOARE (20 noiembrie) :
Relonul Sâvinești — C.S. Botoșani, 
F.C.M. Galați — Gloria Buzâu, Por
tul Constanța — C.S.M. Suceava, 
Tractorul Brașov — I.C.I.M. Brașov, 
C.F.R. Pașcani - Ceahlăul P. Neamț, 
Viitorul Vaslui - C.S.U. Galați, 
S.C. Tulcea — Steagul roșu Brașov, 
F.C. Brăila — Oltul Sf. Gheorghe, 
Victoria Tecuci — Nitramonia Făgă-

1

SERIA A ll-A
DINAMO SLATINA - RAPID 

BUCUREȘTI 1—0 (1—0). Golul a fost 
marcat de Asaftei (min. 32).

CARPAȚI SINAIA - MUSCELUL 
CIMPULUNG 2-0 (1-0). Autorii
golurilor : Mînăstire (min. 44) șî 
Dogaru (min. 46).

ȘOIMII SIBIU - CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 1—0 (0—0). A înscris :
Oprea (min. 50).

METALUL BUCUREȘTI - METALUL 
PLOPENl 2-0 (1-0). Au marcat :
Sumulanschi (min. 35) și Prodan 
(min. 58).

PROGRESUL BUCUREȘTI - CHIMIA 
TR. MĂGURELE 1-1 (1-1). Autorii
golurilor: Apostol (min. 40) pentru 
Progresul, Bădăluță (min. 6) pentru 
Chimia.

PANDURII TG. JIU - CHIMIA RM. 
VILCEA 1—1 (1—0). Au înscris : Vlâ- 
duți-u (min. 23) pentru Pandurii, 
Coca (min. 65) pentru Chimia.

GAZ METAN MEDIAȘ - UNIREA 
ALEXANDRIA 1-0 (1-0). Unicul gol 
a fost realizat de Moraru (min. 13).

F.C.M. GIURGIU - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—1 (1—1). Au marcat :
Ciocan (min. 36), Corin (min. 88), 
respectiv Naghi (min. 11).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - 
PRAHOVA PLOIEȘTI 3-0 (1-0). Au
torii golurilor : Orbuleț (min. 1 și 
75) și Calotă (min. 46).

SERIA A lll-a --------------------
F.C. BAIA MARE - VICTORIA 

CALAN 2-0 (1-0). Autorii golurilor : 
Mureșan (min. 31) și Radu (min. 54).

C.I.L. SiGHET - C.F.R. TIMIȘOARA 
1—0 (0—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Arezanov (min. 80).

GLORIA BISTRIȚA - MINERUL 
LUPENl 3—0 (1—0). Au marcat : Rus 
(min. 5, autogol), Ferencz (min. 50) 
și Moga (min. 54).

MINERUL MOLDOVA NOUĂ 
ARMATURA ZALĂU 3-1 (1-0). Au
înscris : Nestorovici I (min. 36 și 
min. 83 din 11 m), Ion Constantin 
(min. 75), respectiv Sebenî (min. 68).

AURUL BRAD - „U“ CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (1-0). Autorul golului: 
Stingă (min. 19).

U.M. TIMIȘOARA - MUREȘUL 
DEVA 1—1 (1—0). Au înscris : Mușat 
(min. 25) pentru U.M., Schmidt 
(min. 70) pentru Mureșul.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - DACIA 
ORÂȘTIE 5—1 (1—1). Au marcat :
Ciocan (min. 27 și 75), Țegean (min. 
53), Mânu (min. 64 din 11 m),
Batacliu (min. 70), respectiv Pîn- 
d ere Iu (min. 15).

AV.NTUL REGHIN - METALUR- 
G.SiUL CUGIR 1-1 (0-1). Autorii
golurilor : Boite (min. 51) pentru 
Avîntul, Dumitru (min. 16) pentru 
Metalurgistul.

VICTORIA CĂREI - CHIMICA 
TIRNAVENi 2—0 (0—0). Au înscris :

4
Relatări de la D. Mihail, V. Fel

dman, Gh. Topîrceanu, Nic. Ștefan, 
Gh. Slave, I. Bălan, Z. Rîșnoveanu,
Tr. Barbâlată și V. Popovici.

1. CHIMIA RM. VL. 12 7 1 4 29-11 15
2. Dinamo Slatina 12 7 1 4 29-11 15
3. Metalul Plopenî 12 6 3 3 16-12 15
4. Chimia Tr. Mâg. 12 7 1 4 12-10 15
5. Autobuzul Buc. 12 5 4 3 15-10 14
6. Progresul Buc. 12 5 3 4 19-15 13
7. Rapid Buc. 12 5 2 5 22-14 12
8. Celuloza Căi. 12 5 2 5 10- 9 12
9. Unirea Alex. 12 5 2 5 13-15 12

10. Gaz metan 12 5 2 5 11-20 12
11. Muscelul C-Iung 12 5 1 6 17-19 11
12. Metalul Buc. 12 5 1 6 12-15 11
13. Carpați Sinaia 12 4 3 5 8-13 11
14. Șoimii Sibiu 12 4 3 5 11-18 11
15. F.C.M. Giurgiu 12 5 1 6 12-25 11
16. Pandurii Tg. Jiu 12 3 4 5 13-19 10
17. Electroputere 12 3 3 6 10-16 9
18. Prahova Ploiești 12 2 3 7 10-17 7

ETAPA VIITOARE (20 noiembrie) :
Celuloza Călărași - Metalul Bucu
rești, Unirea Alexandria — Dinamo 
Slatina, Metalul Plopenî — Progre
sul București, Muscelul CîmpuJung— 
Șoimii Sibiu, Chimia Tr. Măgurele 
— Pandurii Tg. Jiu, Autobuzul Bucu
rești — Carpați Sinaia, Prahova 
Ploiești — Gaz metan Mediaș, Chimia 
Rm. Vîlcea — Elect roputere Craiova, 
Rapid București — F.C.M. Giurgiu.

și E. Herman.

Budoi (min. 57) și Losonczl
(min. 89).

Relatări de ia V. Sâsâranu, . S.
Pralea, 1. Toma, P. Sumandan, Al.
Jurcâ, 1. Stan, 1. Pocol, P. Dumitru

Cugir, Victorio Că'an — C.I.L. Sighet, 
C.F.R. Timișoara — Aurul Brad, 
„U" Cluj-Napoca — Minerul Moldova 
Nouă, Minerul Lupeni — Armătura 
Zaiău, Dacia Orăștie — F.C. Baia 
Mare, Mureșul Deva — C.F.R. Cluj- 
Napoca, Gloria Bistrița — U.M. Timi
șoara.'

1. C.F.R. CJ.-NAP. 12 9 1 2 32-10 19
2. F.C. Bcia Mare 12 6 5 1 30-10 17
3. U.M. Timiș. 12 7 3 2 20- 8 17
4. Victoria Călan 12 7 2 3 17- 8 16
5. Mureșul Deva 12 7 2 3 21-13 16
6. Minerul M. N. 12 7 2 3 16-16 16
7. Gloria Bistrița 12 6 2 4 29-10 14
8. „U“ Cluj-Nap. 12 7 0 5 19-13 14
9. C.I.L. Sighet 12 4 3 5 15-18 11

10. Dacia Orâștie 12 5 1 6 10-18 11
11. Victoria Cărei 12 5 1 6 11-21 11
12. Au ul Brad 12 4 2 6 9-16 10
13. Chimica Tîrnăv. 12 4 1 7 14-19 9
14. C.F.R. Timiș 12 4 1 7 8-15 9
15. Metalurg. Cugir. 12 3 3 6 13-20 9
16. Armătura Zalău 12 3 2 7 12-23 8
17. Minerul Lupeni 12 3 0 9 6-20 6
18. Avîntul Reghin 12 1 1 10 7-31 3

ETAPA VIITOARE (20 noiembrie) :
Victoria Cărei — Avîntul Reghin,
Chimica Tîrnăveni — Metalurgistul



„Cupa României** la scrimă, sub semnul surprizelor.

CÎSTIGĂTORI-SPADASINUL ANTON PONGRACZ 
SI FLORETISTA MARCELA MOLDOVAN
a

Sîmbătă a avut loc, în sala 
Floreasca. proba de spadă din 
cadrul „Cupei României*'. Des
fășurarea concursului ne-a ofe
rit cîteva surprize notabile. Din
tre acestea amintim eliminarea 
în turul I a trăgătorului Costică 
Bărăgan (Steaua) și a lui Liviu 
Angelcscu (Farul) în eliminări 
directe (7—10 cu Pongracz), 
precum și calificarea în finală 
a juniorului craiovean Ionel 
Bărbosu (18 ani), ca și a lui 
Dan Podeanu (Farul). Prezențe 
scontate in ultimul act al com
petiției. Ion Popa, Octavian 
Zidaru și Nicolae Iorgu (toți 
Steaua). Anton Pongracz (C.S.U. 
țTg. Mureș), deși a pornit ceva 
mai slab, cu două pierderi în 
turul II, și-a demonstrat,_ în 
continuare, înalta sa clasă și 
a intrat pentru a șasea oară 
in posesia prețiosului trofeu. 
Octavian Zidaru și Anton Pon
gracz, au „mers cap la _cap“, 
urmînd ca asaltul direct să de
cidă cîștigătorul. Pongracz, mal 
lucid și mai tehnic, reușește să 
cîștige cu 5—3. Acesta din 
urmă acumulînd patru victorii 
fi trăgînd relaxat va pierde 
ultimul asalt, cu 5—4, la cîș
tigătorul de anul trecut al 
J,Cupei“, Nicolae Iorgu, dor 
(clasamentul final nu mal putea 
fi schimbat.

Floreta fete a avut, dumini
că. o desfășurare „agitată".

Cad din primele tururi Ileana 
Jenei, Ruxandra Cochirleanu 
(ambele Steaua), Laurenția

Anton Pongracz, 
pentru a șasea oară ciștigălor 

al „Cupei României"

Vlădescu. Luminița Popa (am
bele Dinamo), și în recalificări 
Magdalena Chezan (Steaua) ! 
Aceasta din urmă a fost elimi-

Ciștigind cu 4-3 in fafa lui Dinamo

RAPID LA UN PAS DE TITLUL 
iDE CAMPIOANĂ LA POLO

nată de Carmen Docan (Dina
mo). care din motive obiective 
nu s-a putut pregăti o peri
oadă destul de lungă de timp, 
dar, prin luciditate și deosebita 
ei putere de luptă, a reușit să 
ajungă printre primele șase. 
Celelalte calificate în finală, 
fără emoții, datorită seriozită
ții și pregătirii foarte bune, au 
fost floretistele Suzana Arde- 
Icanu (Steaua). Marcela Mol
dovan și Viorica Țurcan (am
bele Farul), toate din lotul re
prezentativ. Alături de acestea 
trebuie să notăm plăcuta sur
priză de a găsi printre finaliste 
pe Marioara Gospodinov 
(I.E.F.S.) și Eva Lukacs (Pro
gresul București). Ieri, intr-o 
formă foarte bună, Marcela 
Moldovan a reușit să termine 
neînvinsă finala și să-și adju
dece „Cupa României" ediția 
1977.

Clasament. Spadă : 1. A.
Pongracz (C.S.U. Tg. M.) 4 v,
2. I. Popa (Steaua) 3 v (-4-7),
3. O. Zidaru (Steaua) 3 v (4-1),
4. N. Iorgu (Steaua) 3 v (—2), 

'5. D. Podeanu (Farul Constan
ta) 2 v, 6. I. Bărbosu (Electro- 
putere Craiova) 0 v ; floretă 
fețe : Marcela Moldovan (Fa
rul) 5 v, 2. Viorica Țurcan (Fa
rul) 4 v, 3. Suzana Ardeleanu 
(Steaua) 3 v, 4. Carmen Docan 
(Dinamo) 2 v. 5. Eva Lukacs 
(Progresul) 1 v, 6. Marioara 
Gospodinov (I.E.F-S.) 0 v.

Nicoleta ALDEA

AGENDA
$ 14—20 TENIS

15—17 BASCHET

TINERII GIMNASTI ROMANI VICTORIOȘI
In meciul cu echipa r. f. germania

Sîmbătă și duminică, la sala 
de la complexul „23 August", 
s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de gimnastică dintre 
echipele de tineret ale Româ
niei și R.F. Germania. Nouta
tea acestei confruntări amicale 
a constituit-o faptul că cele 
două formații au prezentat noul 
program impus, cel cu care se 
va concura în următorii patru 
ani. La capătul celor două zile 
de întreceri, In care am asistat 
la multe reușite ale sportivilor 
celor două țări, selecționata 
României și-a înscris în pal-

marcs o victorie netă, atît la 
individual, cît și pe echipe. O 
bună prestație a avut proaspă
tul campion absolut de juniori 
al țării, Aurelian Georgescu, 
fruntaș în toate probele, cu exe
cuții valoroase, precis și sigur 
executate. Rezultate tehnice : 
echipe : ROMÂNIA 532,85, R.F. 
Germania 520,15 ; individual 
compus — Aurelian Georgescu 
(Rom) 108,10, Radu Branea 
(Rom.) 106,45, Gabriel I’opcscu 
(Rom.) 105,75, Uli Eiden (R.F.G.) 
105,20, Kurt Szilier (Rom.) 
105,10, Udo Kramer (R.F.G.)
101,05.

SPORTIVI ROMÂNI
BOX. în turneul „Memorialul 

Feliks Stamm", de la Varșovia, 
cu participarea a 63 de boxeri 
din 10 țări, sportivii români au 
înregistrat următoarele rezul
tate : semimuscă — Turei p.p. 
Ciota (Polonia), pană — Duchin 
p.p. Jefferson (S.U.A.), mijlo
cie mică — Mocanu p.p, Leo
nard (S.U.A.).

GIMNASTICA. Sîmbătă și 
duminică s-au desfășurat în o- 
rașul japonez Nagoya întrece
rile tradiționalului concurs in
ternațional de gimnastică pen
tru „Cupa Kuniki". La feminin, 
pe primul loc s-a clasat Svetla
na Agapova (U.R.S.S.) cu 37.95 
puncte, urmată de Steffi Kra- 
ker (R. D. Germană) 37.90 
puncte și Natalia Sapoșnikova 
(U.R.S.S.) — 37,70 puncte. Lo
cul 4 a fost ocupat de Elfi

SAPXAMINII

r Cu victoria decisivă (4—3) 
obținută la mare luptă în fața 
iui Dinamo, Rapid București 
s-a distanțat din nou la 5 
puncte față de adversara sa și 
în mod practic nu mai poate 
pierde cel de al 3-lea titlu con
secutiv de campioană a Româ
niei. Teoretic, feroviarii ar tre
bui să piardă toate cele 3 me
ciuri din partea a doua a 
turneului final, programată 
între 17 și 19 noiembrie la 
Cluj-Napoca. iar Dinamo să le 
cîștige, ceea ce este foarte 
greu de presupus...

Ieri dimineață, la Floreasca, 
partida-derby a oferit nume
roșilor spectatori 0 nouă dispu
tă crîncenă între cele două 
combatante, întrecere pe a- 
locuri dură, care a obligat pe 
cei doi arbitri, R. Timoc și 
I. Drăgan, să dicteze numeroa
se eliminări. Rapid a deschis 
scorul : Ilie Slavei, faultat de 
D. Popescu, a obținut penalty 
pe care l-a transformat sigur 
(1—0). După un șut puternic 
în bară al lui Munteanu, Nas- 
tasiu — la o situație de „om 
în plus" — a reușit să egaleze 
(1—1). Apoi a venit rîndul di- 
namoviștilor să treacă la con
ducere — 2—1 prin Răducanu, 
tot la o situație de superiori
tate — mai ales că adversarii 
lor erau mai mult preocupați 
de discuțiile cu arbitrii.

La începutul reprizei secun
de, mult mai animate, V. Rus 
a reușit să-1 surprindă (exact 
ca în derby-ul anterior) pe FI. 
Slavei cu un șut de la peste

10 metri (!) și a fost 3—1 pen
tru Dinamo. Dar feroviarii au 
revenit puternic în ofensivă ; 
Schervan a ratat din poziție 
clară, apoi Olac a șutat în 
bară. Beneficiind de un nou 
penalty însă, I. Slavei nu a 
mai greșit ținta : 2—3. Urmă
toarele 5 minute au fost după 
părerea noastră decisive. D. Po
pescu a tras în bară (!) o lo
vitură de Ia 4 metri, iar Nas- 
tasiu, cu poarta goală, a arun
cat mingea mai slab decit un 
începător, balonul oprindu-se 
pe linia porții. în schimb, tî- 
nărui Arsene cu un șut bine 
plasat a reușit să aducă ega- 
larea pe- tabela de marcaj 
(3-3).

Dinamo a mai avut și în fi
nal mari ocazii să cîștige. dar 
Rus de Ia doi metri și Mirea 
la „om în plus" nu au fost ca
pabili să marcheze. La rîndul 
lor. rapidiștii s-au apărat cu 
mult calm, au acționat mai lu
cid în atac, același Ilie Slavei 
semnînd golul victoriei cu cîte
va secunde înainte de sfîrșit, 
cînd V. Rus fusese eliminat 
din joc pentru gest nesportiv : 
4—3 (1—2, 1—1, 1—0, 1—0).

Celelalte rezultate din turneul 
final : Rapid — Voința Cluj- 
Napoca 4—1 (2—0, 0—1, 0—0,
2— 0) ; Dinamo — Progresul 
8—2 (1—0, 1—2, 2—0, 4-0) ;
Voința — Progresul 6—3 (0—1,
3— 1, 1—0, 2—1). Clasament : 1. 
RAPID 25 p, 2. Dinamo 20 p, 
3. Voința 15 p, 4. Progresul 0 p.

A. VASILIU

15—20 SCRIMA
16 FOTBAL

I

17—19

17—20
17—22

10

TENIS DE 
MASA 

HALTERE 
VOLEI 
FOTBAL

19 BOX

FOTBAL

20 BUGBY

Turnee pentru Marele Premiu F.I.L.T. 
la Manila, Londra și Santiago de Chile 
Meciuri pentru C.C.E, (m, f) ; Cupa 
cupelor (m) ; Cupa Liliana Ronchettl 
(t) și Cupa Koracl (m).
Balcaniada (m, f), la Ankara
In preliminariile C.M. : portugalia — 
Cipru (gr. 1), Anglia — Italia (gr. 2) ; 
Turcia — R. D. Germană (gr. J), Ir
landa de Nord — Belgia (gr. 4) ; Fran
ța — Bulgaria (gr. 5) ; Cehoslovacia — 
Țara Galilor (gr. 7). In meci amical : 
R.F.G. — Elveția.
Campionatele Internaționale ale iugo
slaviei, la Sarajevo
Balcaniada, la Ankara
Cupa Mondială (m), în Japonia 
în preliminariile C. M. (zona Asia — 
Oceania) : Iran — Hong Kong
Meci pentru titlul mondial profesionist 
la cat. semigrea : Mate Parlov (iugo
slavia) — Angel Cuello (Argentina)
In preliminariile C.M. (zona Asia — 
Oceania) : Kuweit — Australia.
In campionatul european : Polonia —

CUBA-S.U.A.
La Houston (Texas) s-a des

fășurat întîlnirea internațională 
amicală de box dintre selecțio
natele S.U.A. și Cubei. Pugi- 
liștii cubanezi au obținut vic
toria cu 7—4. într-unul din cele 
mai spectaculoase meciuri, An
gel Milian (cat. grea), care l-a 
înlocuit pe dublul campion o- 
limpic Teofilo Stevenson, acci
dentat, l-a învins la puncte pe 
americanul Gregory Page. Ce
lelalte rezultate (de la semi- 
muscă la semigrea) : Jorge Her
nandez (Cuba) b.p. Richard 
Sandoval : Jerome Coffee
(S.U.A.) b.p. Samuel Belford ; 
Adolfo Horta (Cuba) b.p. 
Wayne Lynumm ; Angel Her-

7-4 LA BOX
rera (Cuba) b.p. Rocky Lock
bridge ; Anthony Fletcher 
(S.U.A.) b.p. Jos6 Aguilar ; An
dres Aldama (Cuba) b.p. Ron
nie Shields ; Jeff Studmeyer 
(S.U.A.) b.p. Emilio Correa ; 
Clinton Jackson (S.U.A.), b.p. 
Luis-Felipe Martinez ; Jose Go
mez (Cuba) b.p. Lindell Hol
mes ; Hermenegildo Baez (Cuba) 
cîștigă prin neprezentarea lui 
Charles Singleton.

PESTE HOTARE
Schlegel (Canada) — 37,20
puncte, iar pe locul 5 s-a cla
sat Gabi Gheorghiu — cu 37,10 
puncte. Marilena Neacșu (Româ
nia), Marta Egervari (Ungaria) 
și Sakiko Nozawa (Japonia) au 
ocupat locul 6 la egalitate cu 
cite 37,00 puncte. La masculin 
concursul a revenit japonezului 
Shigeru Kasamatsu — cu 57,20 
puncte.

PATINAJ. în cadrul tradi
ționalei competiții „Patina o- 
rașului Praga", în întrecerea fe
minină, după desfășurarea fi
gurilor obligatorii, sportiva ro
mâncă Cornelia Picu ocupă lo
cul 15 cu 59,5 puncte.

ȘAH. După consumarea a 9 
runde și disputarea unor par
tide întrerupte, în turneul in
ternațional de la Niș (Iugo
slavia) continuă să conducă Sa- 
hovici (Iugoslavia) cu 6 p (1),' 
urmat de Kniezevici (Iugosla
via) 6 p, Ornstein (Suedia) 5 p 
(1). Victor Ciocâltea (România) 
și Jansa (Cehoslovacia) cîte 5 p.

TENIS. în turneul internatio
nal de la Bogota, cuplul Ion 
Tiriac — Guillermo Vilas s-a 
calificat în semifinale, după 
victoria cu 6—1, 6—2 asupra pe
rechii Bill Lofgren — Jorge 
Amaya în sferturi. Iar în etapa 
superioară, cuplul româno-ar- 
gentinian a fost învins de pe
rechea Jorge Andrew — Carlos 
Kirmayr cu 6—3, 3—6, 6—3.

TENIS DE MASĂ. La Tehe
ran, in cadrul competiției do
tate cu „Cupa Pahlavi", echipa 
feminină a României a ocupat 
locul 2, fiind întrecută doar în 
finală de formația R. P. Chi
neze cu 3—1. Singura victorie 
a echipei noastre a fost obți
nută la dublu : Maria Alexan
dru, Liana Mihuț — Cian Teh 
In, Ko Cin Ai 8—21, 21—19, 
21—9. Echipa R. P. Chineze a 
cîștigat și probă masculină, ur
mată de echipele Pakistanului 
și Indiei.

în orașul Miskolc se dispută 
campionatele internaționale ala 
Ungariei. în primul tur al pro
bei feminine, echipa României 
a învins cu 3—1 selecționata 
Poloniei, apoi în sferturi de fi
nală : Ungaria — România 3—0. 
în proba masculină, formația 
României a fost întrecută de 
echipa R. F. Germania cu 3—0. 
în competiția individuală, in 
optimi de finală : Hammersley 
(Anglia) — Păun 3—0, Batinici 
(Iugoslavia) — Ferenczi 3—2.

TURNEUL FINAL AL C.E. 
IN ITALIA

TELEX® TELEX® TELEX ® TELEX
BASCHET a In meci masculin, 

echipa universității Louisville a 
dispus cu 96—82 (46—34) de se
lecționata Cehoslovaciei * Echi
pa masculină a Cubei a jucat la 
Milwaukee (Wisconsin) cu for
mația universității Marquette ; 
-aschetbaliștil americani au clș- 
tigat cu 71—58 (30—27).

BOX „ La Luton (Anglia), 
meciul dintre echipele de juniori 
ale Angliei și R. D. Germane s-a 
încheiat cu victoria oaspeților : 
7—4.

CICLISM • La Copenhaga, 
„Cursa americană" (100 km) din 
cadrul campionatului european 
al profesioniștilor a revenit 
cuplului belgian Eddy Merckx — 
Patrick Sercu in lh 55:30.

HANDBAL * La Sofia, selec
ționata masculină a Bulgariei a 
susținut un joc de verificare cu 
formația iugoslavă Zelezniciar 
Niș, pe care a învins-o cu 21—19 
(7—8). In primul joc, oaspeții cîș- 
tigaseră cu 24—22 a La Buda
pesta, în C.C.E. (m) : HonvSd — 
Valur Reykjavik 35—23 (17—8).

HOCHEI PE GHEAȚA * La 
Oulu, în meci revanșă : Finlan-

da — R.D. Germană : 2—2 (0—9, 
0—2, 2—0) ; au înscris : Makko- 
nen, Haapalainen, respectiv Bie
las (2).

ȘAH • La Tallin a început 
meciul internațional amical din
tre echipele masculine ale 
U.R.S.S. șl Iugoslaviei. După pri
mul tur, U.R.S.S. conduce cu 
V/l-Wt p.

TENIS * In sferturile de fi
nală ale turneului de la Stock
holm : Fibak — Teacher 7—5,
4— 6, 6—4 ; Smith — Hardie 6—7, 
6—4, 7—5 ; Moore — Johansson
5— 7, 7—5, 6—4 ; Mayer — Solo
mon 6—3, 6—4 ; în semifinale : 
Mayer — Smith 6—4, 6—1 ; Moo
re — Fibak 6—3, 7—6 ; dublu : 
Okker, Fibak — Stewart, McNair
6— 0, 4—6, 7—6 ; Gottfried, Rami
rez — Smith, Lutz 6—2, 7—6 a 
In semifinalele turneului de la 
Hong Kong : Rosewall — Dupră 
4—6, 6—3, 6—2 ; Solomon — Mei- 
ler 6—1, 6—2. «, La Oakland (Ca
lifornia) se desfășoară în pre
zent tradiționalul meci pentru 
„Cupa Wightman", în care se 
întîlnesc anual echipele feminine 
ale S.U.A. șl Angliei. După 
două zile de întreceri, scorul

este favorabil cu 4—0 gazdelor. 
Iată ultimele rezultate : Rose
mary Casals — Michele Tyler 
6—2, 3—6, 6—4 ; Billie Jean King, 
Joanne Russell — Lesley Char
les, Sue Mappin 6—0, 6—1.

MOTO • Concursul Internațio
nal desfășurat în apropiere de 
Dallas a fost cîștlgat de belgia
nul Roger de Coster, urmat in 
clasament de americanii Tony 
Distefano și Brad Lackey.

NATAȚIE a In Berlinul occi
dental au început întrecerile 
uneia dintre grupele semifinale 
ale „Cupei Cupelor" la polo pe 
apă. In primele două partide 
disputate s-au înregistrat rezul
tatele : Spandau 04 — Yuzme Is
tanbul 13—1 (1—0, 3—0. 4—1, 5—0); 
pro Recco — Olympiakos Pireu 
8—1 (2—2, 1—1, 2—0, 3—1).

VOLEI a Ih cadrul „Cupei 
Mondiale" la volei (feminin) s-au 
disputat două întîlnirl contînd 
pentru turneul final : Japonia — 
Cuba 3—0 (15—1, 15—9. 15-10) și 
Coreea de Sud — R.P. Chineză 
3—0 (15—12, 15—9, 17—15). Re
zultate înregistrate în turneul 
pentru locurile 5—8 : Peru — 
Ungaria 3—0 ; S.U.A. — U.R.S.S. 
3—1.

Comitetul executiv al U.E.F.A. 
a hotărît ca turneul final al 
viitorului campionat european 
să se desfășoare în Italia, între 
6 și 20 iunie 1980. La turneul 
final vor participa 8 echipe, 
în afara Italiei, calificată di
rect ca țară organizatoare, vor 
mai participa la faza finală 
cîștigătoarele celor 7 grupe 
preliminare. La ediția 1980 a 
campionatului european de 
fotbal s-au înscris 32 de echi
pe. Tragerea la sorți a com
ponenței grupelor va avea loc 
la 18 noiembrie.

CAMPIONATE

U.R.S.S. Pentru a 8-a oară 
echipa Dinamo Kiev a cucerit 
titlul de campioană a țării. 
Fotbaliștii din Kiev au totali
zat 43 p. fiind urmați în cla
sament de echipele Dinamo 
Tbilisi — 39 p ; Torpedo Mos
cova — 36 p și Dinamo Mos
cova — 35 p.

UNGARIA (et. 11) : Ferenc- 
văros — Videoton 0—3 ; Ujpes- 
ti Dozsa — Csepel 5—2 ; Sze- 
kcsfehervăr — Vasas 3—5 ;

Bekescsaba — Honved 1—0 ; 
M.T.K. — Szombathely 4—1 ; 
Pecs — Zalaegerszeg 2—0 ; Ka- 
posvăr — Szeged 1—0 ; Tata- 
bănya — Diosgyor 1—2 ; Du- 
naujvăros — Gy6r 2—0. Cla
sament : 1. Ujpesti Dozsa — 
18 p ; 2. Vasas — 17 p ; X 
M.T.K. — 17 p.

R. F. GERMANIA (et. 15) : 
Dusseldorf — Stuttgart 1—0 ; 
St. Pauli — Bochum 1—1 ; 
Schalke — Monchepgladbach
1— 2 ; Saarbruckcn — Hertha
2— 2 ; Braunschweig — Duis
burg 1—0 ; Bayern Munchen
— Munchen 1860 1—3 ; Bremen
— Eintracht Frankfurt pe Main
3— 0 ; Koln — Kaiserslautern
4— 1 ; Dortmund — Hamburg
2—1. în clasament : 1. F. C.
Koln — 21 p ; 2. Borussia
Mbnchengladbach — 19 p ; X 
F. C. Kaiserslautern — 19 p.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• La Wroclaw, în meci a- 

mical : Polonia — Suedia 2—1 
(1—1), prin punctele marcate 
de Kusto și Deyna, respectiv 
Aaslund.

« în turneul de juniori de 
la Monaco ; U.R.S.S. — S.U.A.
5— 0 (1—0) ; Spania — R. F. 
Germania 3—2 (0—0).
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