
Crearea primului stat dac centralizat și independent
PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIT1VA I

MOMENT DE SEAMĂ 

ÎN ISTORIA NEAMULUI
i Cu aproape douăzeci de secole și jumătate in urmă, pe teri
toriul carpato-danubian-pontie se zămislea, sub conducerea lui 
Burebista, primul stat dac centralizat și independent, moment care 
a marcat puternic viata și destinul populației de pe aceste melea
guri, cu însemnate rezonante ulterioare în procesul de formare a 
poporului român. împlinirea, in 1980, a 2050 de ani de la acest 
istoric act trezește în conștiința întregii noastre națiuni sentimente 
de adincă venerație fată de înaintașii noștri, față de lupta lor îndîr- 
jită și permanentă pentru apărarea gliei împotriva celor ce atentau 
Ia libertatea, liniștea și roadele muncii lor. După ce statul dac, sub 
conducerea lui Decebal, a cunoscut o puternică înflorire la sfirșitul 
primului secol al erei noastre, cucerirea teritoriului său de către 
romani și împletirea strînsă a celor două civilizații au constituit 
premisele formării poporului român, moștenitor al marilor virtuți 
și tradiții ale glorioșilor săi înaintași. Vreme de secole, muncind 
și creînd, apărîndu-și vitejește glia strămoșească, ființa și graiul, 
poporul român a rezistat cu bărbăție atacurilor popoarelor migra
toare, iar mai tîrziu agresorilor de tot felul, luptînd necontenit 
pentru dezvoltarea de-sine-stătătoare, pentru apărarea ființei na
ționale. Masele populare au împletit lupta pentru libertate națională 
cu aprige bătălii de clasă pentru dreptate socială, împotriva exploa
tării și asupririi feudale și capitaliste. Aceste bătălii — în care 
alături de români s-au aflat jnaghiari, secui, germani, sîrbi și alte 
populații așezate de-a lungul veacurilor pe teritoriul țării noastre — 
au marcat ca un fir roșu întreaga istorie a patriei. Conștiința uni
tății de neam, a originii comune a animat lupta de secole a poporu
lui nostru pentru înfăptuirea unității naționale, pentru neatîrnare.

Astăzi, cînd aspirațiile și idealurile pentru care în decursul 
istoriei s-au jertfit înaintașii noștri sînt împlinite, cînd poporul 
român, sub conducerea partidului comunist, pășește mîndru și demn 

pe drumul socialismului, al civilizației și bunăstării, cinstirea impor
tantului eveniment al constituirii primului stat dac centralizat și 
independent reprezintă o sacră datorie patriotică, de prețuire a 
trecutului nostru glorios. Hotărîrea Plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, publicată ieri în presă, privind săr
bătorirea în anul 1980 a aniversării a 2050 ani de la crearea statului 
dac este primită cu mare satisfacție și entuziasm de întreaga noastră 
națiune, care a știut întotdeauna să prețuiască și să cinstească eve
nimentele cruciale ale istoriei sale.

Alături de întregul popor, tineretul sportiv al țării — angrenat 
în marea competiție națională, „Daciada", al cărei nume evocă 
semnificativ vremurile de început ale patriei — participă cu însu
flețire la omagierea acestui mare eveniment din istoria neamului.
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DUBLU SUCCES ROMÂNESC
LA BALCANIADA DE SCRIMĂ
Pc prima Treaptă a podiumului ion Pantelimonescu (sabie) și Petru hulii (înrctă)

"ion pantelimonescu

ANKARA, 1G (prin telefon). 
Ediția jubiliară a X-a a Cam
pionatelor balcanice de scrimă 
a început astăzi de dimineață, 
la Complexul sportiv „Kemal

A

MODESTE
și un lider care a rezistat greu la Tîrgoviște
• Studenții timișoreni și ieșeni = 8 goluri 0 F.C. Constanța la primul punct în depla
sare • Dinamo — victorie dificilă în compania... lanternei # Echipele oaspete au 

marcat doar 4 goluri (obținînd 4 puncte)

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

- S. G Bacău
- Jiul
- F. C Olimpia S.M.
- F. G Bihor
- A.SJL Tg. Mureș
- Steaua
- F. G Constanța
- F. G Petrolul
- F.C.M. Reșița

4-0 (0-0)
3- 1 (1-D
1-0 (0-0)
1-1 (1-1) 
0-0
1-1 (1-1)
1-1 (1-0)
4- 0 (1—O)
1-0 (1-0)

Politehnica lași 
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
U.T.A.
C. S. Tîrgoviște 
F. C. Corvinul 
F. C. Argeș 
Politehnica Tim. 
Dinamo

ETAPA VIITOARE

F. C. Argeș
F.C.M. Reșița
Steaua
F. C. Petrolul 
S. C. Bacău 
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Constanța
F. C. Olimpia Satu Mare —

(duminică 20 noiembrie)

Dinamo
F. C. Corvinul
U.T.A.
Sportul studențesc 
Politehnica Timișoara 
F. C. Bihor
Univ. Craiova 
Politehnica Iași 
C. S. Tîrgoviște

1. A.SA TG. MUREȘ 12 7 3 2
2. Sportul studențesc 12 >04
3. Politehnica Tim. 12 6 3 3
4. Dinamo 12 6 2 4
5. F. G Argeș 12 5 4 3
6. Univ. Craiova 12 5 4 3
7. Steaua 12 4 5 3
8. F. G Olimpia 12 6 1 5
9. Politehnica lași 12 4 3 5

10. F. G Constanța 12 5 1 6
11. U.T.A. 12 3 5 4
12. F. G Bihor 12 5 1 6
13. C. S. Tîrgoviște 12 4 3 5
14. S. G Bacău 12 3 5 4
15. F. G Corvinul 12 3 4 5
16. Jiul 12 4 1 7
17. F. G Petrolul 12 3 3 6
18. F.C.M. Reșița 12 2 2 8

25-12
18- 13
20-16
19- 14
21-17
13- 10
21-14
16-15
15-12
19-18
15-17
15-20
7- 14

14- 21
13-18
15- 19
13-17
8- 20

17
16
15
14
14
14
13
13
11
11
11
11
11
11
10

9
9
6

Cronicile 
etapei 
a 12-a 

în pag. 2—3

Min. 13 al partidei de pe stadionul Dinamo : Vrînceanu sprintează, 
tatonat de Filipescu, și va înscrie singurul gol al partidei.

Foto : Dragoș NEAGU

GOLGETER,. GOLUB : D. Georgescu (Dinomo) -
1 din 11 m. 9 GOLURI : Buduru

(F. C. Constanța). 7 GOLURI : Pislaru (A.S.A.), Radu II (F. C. Argeș) - 
2 df<n 11 m. 6 GOLURI : Fonici (A.S.A.), M. Sandu (Sportul studențesc), 
Râducanu (Steaua), Lața (Politehnica Timișoara) — 2 din 11 m. 5 GO
LURI ; Dobrin (F. C. Argeș), Hajnal (A.S.A.), Toporan (F. C. Petrolul), 
Vobaru (Politehnica Timișoara), Broșovschi (U.T.A.) — 1 din 11 tu.

AtatOrk”, cu probele Individuale 
de floretă băieți și sabie, în
cheiate cu victoria reprezen
tanților țării noastre. Petru 
Kuki și, respectiv, Ion Pante
limonescu.

Kuki. în mare, vervă, cuce
rește pentru a patra oară titlul 
de campion balcanic. El a rea
lizat 5 victorii în turneul final, 
după ce în preliminariile probei 
înregistrase alte 7. în tot con
cursul Kuki n-a primit decît 10 
tușe. Cele 5 victorii din finală 
ale campionului au fost punc
tate astfel : 5—1 la Nikolov, 5—2 
la Eriîem, Buricea și Markov 
și 5—3 la Sener. Clasament fi
nal : 1. Petru Kuki (România) 
5 v., 2. Erdem (Turcia) 3 v„ 
3. Sener (Turcia) 3 v., 4. Buri
cea (România) 2 v., 5. Nikolov 
(Bulgaria) 2 v.. 6. Markov (Iu
goslavia) 0 v.

La sabie, Pantelimonescu a 
avut 'și el aproximativ aceeași 
comportare ca Și Kuki, fiind de 
12 ori învingător în tot con
cursul, 5 victorii în turneul fi
nal : 5—1 la Păunescu și Bă- 
descu și 5—2 la Chiculiță, Hris- 
tov, campionul ediției prece
dente, și Edropolski. Clasament

PETRU KUKI

final : 1. Ion Pantelimonescu
(România) 5 v., 2. Hristov (Bul
garia) 4 v.. 3. FI. Păunescu
(România) 3 v., 4. Edropolski
(Bulgaria) 2 v., 5. Chiculiță
(România) 1 v., 6. Bădcscu
(România) 0 v.

Campionatele balcanice con
tinuă joi cu probele individuale 
de floretă fete și spadă.

Paul SLAVESCU

Debut favorabil In „Cupa Liliana Ronchetti“ la baschet feminin

RAPID BUCUREȘTI - SLOVAN BRATISLAVA 69-59!

Mariana Andreescu protejează mingea la înălțime și va lansa 
un nou atac spre coșul advers Citiți cronica în pag. a 4-a

Foto : Dragoș NEAGU

Antrenorul la locul său de muncă, In „atelierul performanței*'

TERENUL DE ANTRENAMENT SAU LOCUL
UNDE SE POT ÎNTÎMPLA MINUNI Șl. . . . MINUNI*'

Continuăm seria vizitelor la terenurile de sport, la săli, acolo 
unde antrenorii și profesorii făuresc (sau ar trebui să făurească) 
viitori performeri. Valențele educative și instructive ale antrena
mentului, exemplul personal al specialistului, eficiența lecției au 
constituit, în continuare, principalele subiecte ale raidului nostru.

PINĂ LA „SUPRAELASTIC", 
BUMBACUL...

Spune unul din cei doi copii 
ce trec alergind pe lîngă noi : 
„Nu mă uitați, tovarășe pro
fesor ! Pentru mîine am retro
versiune la engleză...", „Alear
gă, aleargă ! îi răspunde Ovi- 
diu Gavrilă cu privirea pe 
cronometru. O rezolvăm după 
antrenament...". La Golești, pe 
malul Milcovului, demifondiștii 
de la C. S. Șc. Focșani. Nu-i 
un stadion aici, ci un mal de 
apă ca oricare altul, cu nisip, 
pietre și copaci. „E mai plăcut

aici pentru copii. Venim de la 
Focșani, sînt doar 3 km, cu o 
cursă. Zic „cu copii" pentru că 
majoritatea au 10—11 ani, vîrs- 
ta la care trebuie început. De 
cînd mă știu, sint de 31 de ani 
în sport, n-am cunoscut decît o 
excepție : atletul Paul Copu, pe 
care l-am depistat cînd era in 
clasa a X-a. Bine e să începi 
la 10 ani". Trece un grup de 
mici atleți. „Bun e doar timpul 
lui Vasile", comunică profeso
rul. încruntîndu-se la cronome
tru. „Cele mai bune rezultate 
din acest an ? Felicia Antoneac 
în Iotul republican de junioare ; 
echipa de junioare II — cam

pioană națională la cros (Feli
cia Antoneac. Gabriela Richi- 
țeanu, Adriana Apostu) : alte 
două locuri 3 la „republicane", 
prin Gabriela și Vasile Trică", 
Copiii trec din nou- „Haideți, in 
forță ! Mai sînt 10 km. Știți, 
— se întoarce către noi — fie
care face zilnic 30 de km. I-am 
învățat că drumul pînă la tre
ningul supraelastic e lung și 
greu. Bumbac și multă trudă Ia 
început”. „N-aveți condiții gro
zave de antrenament...". „E ade
vărat, n-avem nici o gheretă sub 
care să ne adăpostim, dar nici 
nu-i nevoie. Dacă plouă și 
vreau să-i duc sub pod. sare 
cite unul : „Ne-ați spus că dacă 
transpirăm nu contează că 
plouă". Așa că stăm pe malul 
Milcovului, care ne ajută și la

(Continuare in pag. 2—3)



Concursul de selecție îa tenis

DE CE NU ARE OINĂ 0 MAI LARGĂ 
ARIE DE RĂSPÎNDIRE?

— Ce credeți că este carac
teristic pentru sezonul compc- 
tițional recent încheiat ?

Ne răspunde tovarășul Dumi
tru Stoica, secretarul Federației 
române de oină :

— Trebuie remarcat, în pri
mul rînd. faptul că. în ceea ce 
privește aria de răspîndire. oină 
are acum mai mulți practicanți, 
mai ales în școli generale, în 
unele școli profesionale, pre
cum și intr-un număr crescut 
de sate și comune. Este urma
rea inițierii unor competiții, la 
nivel de departamente, cum sînt 
„Cupa speranțelor”, „Cupa lice
elor agricole» și „Cupa Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție*. Sînt com
petiții care au devenit tradi
ționale și al căror cadru orga
nizatoric dorim să-1 îmbunătă
țim. în această ordine de idei, 
invităm profesorii de educație 
fizică să acorde mai multă 
atenție sportului nostru națio
nal, formînd echipe care să 
participe la întrecerile ce au 
loc la nivelul localităților.

Este de remarcat, în același 
timp, că dacă unele comisii ju-

dețene, avînd sprijinul C.J.E.F.S.- 
urilor respective, cum sînt cele 
din Bihor, Dîmbovița, Neamț, 
Suceava și Teleorman, au în
cheiat actualul sezon cu bune 
rezultate, nu același lucru se 
poate afirma despre activitatea 
desfășurată în alte părți ale 
țării. Ne referim, în principal, 
la faptul că în județele Alba, 
Arad, Dolj. Gorj, Mehedinți ș.a. 
nu se acordă atenție etapelor de 
masă ale competițiilor principa
le din calendarul nostru- Au 
fost chiar unele cazuri în care 
fazele județene ale campiona
tului republican și ale Cupei 
României nici măcar nu au fost 
ținute !

în această perioadă lipsită de 
competiții ne propunem ca în
tregul activ al federației să se 
deplaseze în asociațiile sportive 
din București și din țară pen
tru a îndruma la fața locului 
activitatea comisiilor. Avem în 
vedere mai ales recrutarea unor 
sportivi sau foști sportivi care 
să devină instructori și arbitri 
pentru oină, precum și depis
tarea unor resurse de a orga
niza mai multe competiții pe 
plan local.

MARIAN MIRZA ÎNVINS DE ALMAJANI
Componenții lotului repre

zentativ de tenis care se pre
gătesc sub conducerea tehnică 
a antrenorilor Ștefan Georges
cu și Vasile Serester continuă 
întrecerile din cadrul turneului 
de selecție, care se desfășoară 
în sala 23 August. Miercuri du- 
pă-miază, în prima grupă s-a 
înregistrat un rezultat mai pu
țin scontat : Bebe Almăjan a 
reușit 
seturi 
Mîrza. 
grupe, 
cu 6—3, 6—4 de Octavian Vîl- 
cioiu, iar Jean Bîrcu a cîștigat 
cu 6—1, 2—6, 6—3 confruntarea 
cu Florin Niță. Notăm, în sfîr-

întreacă în două
6—2) pe Marian

să-1
(7-5, . .
în rest, în cadrul acestei 
Traian Marcu a dispus

șit, că meciul dintre Constan
tin Popovici și Dumitru Hără- 
dău nu a avut loc din cauza 
îmbolnăvirii primului.

In cealaltă grupă, a Il-a, am 
văzut un meci frumos între 
Florin Segărccanu și Liviu 
Mancaș, cîștigat de primul cu 
6—2, 6—3. Celelalte rezultate : 
Eduard Pană — Silvan Nicu- 
lescu 6—1, 6—1, Andrei Dirzu 
— Laurențiu Bucur 7—6, 7—5.

în meci restant din ziua pre
cedentă Liviu Mancaș 
trecut cu 6—2, 6—4 pe 
Astăzi, începînd de la 
continuă întîlnirile în 
ambelor grupe.

I
I
I

l-a în-
Iusmen. 
ora 10, 

cadrul

I
I
I

Începînd de azi. Ia Hunedoara I
PRIMA FINALA PE ȚARĂ A „DACIADEI" LA TENIS DE MASĂ

HUNEDOARA, 16 (prin tele
fon). începînd de joi și pînă 
sîmbătă. Sala sporturilor „Con
structorul* din localitate va 
găzdui prima etapă finală pe 
țară a concursului nr. 1 de te-

TERENUL DE ANTRENAMENT SAU LOCUL 
UNDE SE POT ÎNTÎMPLA MINUNI Șl . . . . MINUNI 44

(Urmare din paff. 1)

antrenamente. Vine cîleodată 
mare și ne umple pista cu bo
lovani, rădăcini. lemne. Curăți
rea terenului, ce antrenament 
grozav !“. Vă apropiați de pen
sie.......Nici nu mă gîndesc. Am
vreo 20 de copii, intre 10 și 11 
ani, excclenți. O plăcere să-i 
vezi. Fină nu ajung campioni...

5dar asta mai durează vreo 
ani...“

UN ANTRENAMENT 
CU GREȘELI DE... 
DACTILOGRAME !

Marți dimineața, la ora 
handbalista Mariana Nica, 
clasa a X-a, la „Șincai", 
în holul sălii Floreasca. 
oprit, s-a uitat în jur și s-a a-
șezat pe una din bănci : avea 
antrenament, ea și alte 5 co
lege, cu profesorul Mircea Ba-

6,50, 
din 

intra 
S-a

Dc azi, la Cluj Napoca

și București

ULTIMUL ACT
AL CAMPIONATULUI

Unt de la C.S.Ș. nr. 1. Progra
mul de lucru în sală — afișat 
— confirma faptul. La 7,15, stă
tea în continuare pe bancă. 
„Ca să nu inlirzii, m-am sculat 
la 5.30. ........................ -
Taberei 
merație
Așadar, . _ .
între 7 și 10, individualizată, cu 
sportivele care nu pot veni la 
antrenament după-amiaza. Su
biect promițător. La 7,30 antre
norul tot n-a apărut Subiec
tul începe să se clatine, căci mă 
îndoiesc că profesorul va mai 
veni. Și, totuși, vine. Vine la 
7,40, ca să afle... Ca să afle, ei 
bine că nu are antrenament, că 
sala e ocupată de C.S.Ș. Steaua, 
că s-a dactilografiat... gre
șit programul zilei de marți. 
„Știți, in Ioc de C.S.Ș- Steaua, 
tovarășa Radu a dactilografiat 
C.S.Ș. nr. 1“ — îmi spune pro
fesorul Balint. „Ieri am trimis 
o fetiță (!) să se intereseze de 
program, ea s-a dus, s-a intors 
și mi-a confirmat că.„ tovarășa 
Radu a bătut bine la mașină. 
Ca să am acum surpriza de a 
nu avea antrenament !“ Apoi, 
ca să nu piardă, totuși, timpul, 
și ca să suplinească ședința de 
pregătire, profesorul Balint a 
dat elevelor sale, spre comple
tare, cîte un formular cu date 
personale. Treaba a durat vreo 
15 minute. După care, la ora 
8,10, Mariana Nica și colegele 
ei s-au îndreptat, din nou, spre 
autobuzul 31...

Știți, stau în Drumul 
și dimineața e aglo- 

și pe 37 și pe 31 !...“ 
ședință de pregătire,

DE POLO
Intrecerile 

campionatului 
fășoară începînd de astăzi în 
piscinele acoperite din Cluj- 
Napoca și București. Primele 
patru clasate — Rapid 25 p, Di
namo 20 p. Voința Cluj-Napoca 
15 p și Progresul Op — se vor 
reîntîlni la Cluj-Napoca în- 
tr-un turneu care nu mai poate 
modifica actuala ordine. Pro
gramul jocurilor : astăzi, de la 
ora 18, Voința — Rapid și Pro
gresul — Dinamo ; mîine, de 
la ora 18 : Voința — Dinamo 
și Progresul — Rapid ; sîmbă- 
tă, de la ora 11 : Voința — 
Progresul și Dinamo — Rapid.

Mai interesantă se anunță 
disputa dintre următoarele cla
sate. ce se va desfășura în pis
cina Floreasca. Primul tur (de 
la Oradea) a fost dominat de 
formația Crișul (6 p), învingă
toare în toate cele trei partide. 
Ea este urmată în clasament de 
C.N.U. și Rapid Arad (ambele 
cu cîte 3 p) și echipa C. S. Șco
lar București, care deși nu a 
acumulat vreun punct pînă a- 
cum va avea în mod sigur un 
cuvînt de spus în meciurile din 
Capitală. Programul lor : astăzi, 
de la 
Școlar 
mîine 
Crișul 
Iar ; sîmbătă,
Crișul — C. S. Școlar și C.N.U. 
— Rapid.

CUTIA DE SARDELE 
DE LA „CLUJANA"

îneît, după puțin timp de șe
dere între pereții ei, oricine 
simte că se sufocă — am întîl- 
nit vreo 10 oameni 1 Cine e- 
rau ? Halterofilii uneia dintre 
cele mai productive 
performeri din țară : 
din Cluj-Napoca. La 
de seară, Alexandru 
component al lotului 
tativ, campion balcanic în 1976 
Ștefan Tașnadi — campion na
țional în 1977, Ștefan Csata — 
membru al lotului republican 
de juniori, precum și alți colegi 
de-ai lor veniseră la obișnuitul 
antrenament Spiridon Herghe
legiu, fost campion al țării, a- 
cum antrenor, a încercat și el, 
la un moment dat, să intre, cu 
statura-i masivă, în încăpere. 
Și, cum n-a reușit, a lăsat ușa 
deschisă, rămînînd jumătate 
înăuntru, jumătate afară ! Aici 
observațiile noastre „pe viu“, 
de la antrenamentul halterofi
lilor de la „Clujana“, au tre
buit să ia sfîrșit. Zgomotul, cu 
mulți decibeli peste limita ad
misă, dar mai ales lipsa oxi
genului, ne-au alungat în curte, 
la aer curat Ceea ce ne-au 
spus antrenorii pare incredibil : 
în încăperea descrisă mai sus, 
în condiții cu totul improprii, 
și-au făcut ucenicia, au muncit 
zi de zi — ȘI MUNCESC, ÎNCĂ
— actualii campioni de Ia „Clu- 
jana“. Oare cei care răspund 
de soarta sportului halterelor 
clujene și românești să nu cu
noască această stare de lu
cruri ? Noi avem o singură ne
dumerire : cînd vin în control
— DACĂ VIN — ei intră în 
„sală* sau... rămîn afară ?

nis de masă, din cadrul „Da- 
ciadei", rezervat seniorilor — 
proba individuală, masculin și 
feminin.

întîlnirile se vor desfășura 
la șase mese, zilnic, între orele 
8,30—20,30. Vor fi prezenți la 
întreceri peste 200 de jucători 
de tenis de masă, fete și bă
ieți, cîștigătorii etapelor pe ju
dețe ale „Daciadei*, la această 
disciplină sportivă. Din rîndul 
acestora urmează să fie desem
nați cei 16 băieți și 12 fete 
care vor lua parte la a doua 
etapă finală, de la Arad (16—18 
decembrie).

Ion VLAD — coresp.

ultimului act al 
de polo se des-

ora 17 : Rapid — C. S. 
și C.N.U. — Crișul ; 

de la ora 17 : Rapid — 
și C.N.U. — C. S. Șco- 

de la ora 15 :

fiîn încăperea pe care am 
crezut-o o componentă a unui 
grup sanitar — atît de strimtă.

I
I
I
I
I
I
I
I

secții de 
„Clujana* 
acea oră
Kiss —

reprezen-

Înotătorii bucureșteni
LA DINAMOVIADA
DE LA BERLIN

24 
se 

con- 
.Dinamo-

I
I

Grupaj realizat de Modesto 
FERRARINI, Radu TIMOFTE și 
Ion GAVRILESCU

Săptămîna viitoare, între 
și 27 noiembrie, la Berlin 
vor desfășura întrecerile 
cursului internațional „F 
viada* la înot. Clubul Dinamo 
București va fi prezent în com
petiție cu un grup de sportivi 
in care se vor afla, printre al
ții, Carmen Bunaciu, Anca Mi- 
clăuș. Daniela Georgescu, Ca
melia Hoțescu, Mihaela 
Ligia Anastasescu și 
Horvat

Costea, 
Adrian

de co- 
desfă- 

„23 August*

I
I
I
I
I

• Două noi recorduri 
pil în ultimul concurs 
șurat In bazinul 
(50 m) din Capitală : M. Teodo-
rescu (12 ani) 19:12,2 și C. Gan- 
cearov (11 ani) 20:17,0 la 1500 
m liber. Ambii sînt elevi la Li
ceul nr. 2 din București.

BACrUCT REZULTATE DIN Dl- 
DAâVtTEI VIZIA B : masculin : 
Politehnica București — A.S.A. Bacău 
101—49 (46—26), Universitatea Craio
va — P.T.T. 103—71 (43—31), Construc
torul Arad — Știința Mediaș 81—54 
(38—32) ; feminin : Confecția Călă
rași — Arhitectura 70—67 (28—37),
Constructorul Arad — Universitatea 
București 57—81 (30—37), Universita-

;)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ k\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

I
I
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OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM ȘI I. T. B. I!. BUCUREȘTI Vfi OSÎgurd
UN CONCEDIU PLĂCUT, 0 CURĂ BALNEARĂ EFICACE, 

ÎN TOATE LUNILE ANULUI, ÎN TOATE STAȚIUNILE
Și in noiembrie, în stațiunile balneoclimate

rice puteti 
odihnă sau

petrece un 
să urmați cura

minunat concediu de 
balneară indicată.

moderne, vile confortabile, ampla- 
stau la dispoziție.

Hoteluri
sate în locuri pitorești vă 
Masa este asigurată în unități specializate de 
alimentație publică.

Un amănunt important : în această lună, in 
afară de tarife reduse cu 50 la sută, Ia tran
sportul pe calea ferată, bcneficiați și de prețuri 
avantajoase la cazare și masă, in cazul cînd 
veți hotări să optați pentru : Poiana Brașov, 
Sinaia, Predeal, Borșa, Ilerculane, Căciulata, 
Sovata. Slănic Moldova, Moneasa, Buziaș, 
giu, Tușnad ori sanatoriile balneare de 
loral.

Geoa- 
pe Iî-

Informații suplimentare puteti obține 
filialele și agențiile oficiilor județene de 
și ale ITHR București.
PUBLITURISM

de la 
turism

g

OCAZIILE NU SE TR
C. S. TIRGOVIȘTE - A.S.A. TG. N

Stadion Municipal ; teren bun ; limp .. e^c^ten 
11 000. Șuturi ia poartă : 23—11 (pe poartaW^IO-

C. S. TIRGOVIȘTE : Comon 7 - Gheorghe^ 6. 
— Furnică 7, Kallo II 7, Tătaru 7 — Greaca 7, 
67 Neagu 6). •.

A.S.A. : Solyom 8 — Kortesi 7, Unchiaș 7, Ispi 
Galț 6 (min. 56 Va-rodi 7), Hajnal 7 — Fazekas 
niaro), Both li 6.

A arbitrat : Fr. Coloși ★ A "A "A î Io Hnîe : C. I 
din București). Cartonașe galbene : ENE, KALLO 
10. La juniori : 1-0 (0-0).

TIRGOVIȘTE, 16 (prin telefon)
Cum era 

reșenii au 
că ofensiva 
pase 
zonă unde 
mai 
(Hajnal, Pislaru, Fazekaș). 
bună bucată de vreme, tactica 
le-;a reușit, dar din minutul 15, 
combativi și plini de energie 
(arme specifice echipelor cu 
mai puțină experiență), tîrgo-

și de așteptat, mu- 
căutat să linișteas- 
gazdelor prin multe 
mijlocul terenului, 
i-au fixat pe cei 

tehnici jucători ai

la

lor 
O

viștenii a
is, 

aripa drr 
Numai c 
tele situa 
Tătaru), 
n>ii acuhv 
cu, de 1 
(același 
)>: -.’reT-

Piimeli 
prizei se< 
fierbinți

RARE ZVÎCNIRI DE
SPORTUL STUDENȚESC - JIUL :

Stadion Republicii ; teren bun ; timp excelent 
000. Au marcat : IORGULESCU (min. 13), RADI 

SESCU (min. 57), respectiv BUCURESCU (min. 43) 
(pe poarta 11—7). Corner* : 17—1.

SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 7 — Tănăse* 
6, Manea 6 (min. 46 Cățoi 6) — lorgulescu 6, Ș< 
teanu 6), Râdulescu 7 — Stroe 6, O. lonescu 6, Chih

JIUL : Homan 5 — P. Nicolae 5, Bădin 5, Ci 
Toma 5, Mulțescu 6, Stoichiță 5 (min. 64 Stoica 
tnache, Sălojan 5.

A arbitrat : O. Ștreng î Io linie : O. I
O. Anderco (Satu Mare).

Cartonașe galbene : ȘERBANICA, CIUGARIN, 
TRACHE. Cartonașe roșii : DUMITRACHE. Trofeul 
niori • 1-0 (1-0).

1

Meci cu aspect de antrena
ment la sfîrșit de sezon com- 
petițional. S-a jucat în general 
lent — în prima repriză a stă
ruit multă vreme un aer de 
plictiseală —, au fost comise 
numeroase greșeli tehnico-tacti- 
ce, s-au dat nu mai puțin de 
șase cartonașe, au fost și deci
zii de arbitraj în contradicție 
cu realitatea. Intr-un cuvînt, 
un spectacol modest, cu rare 
zvîcniri de fotbal adevărat, pri
lejuite de cele patru goluri care 
au mai animat atmosfera de 
somnolență din tribunele unui 
stadion aproape gol. Scorul a 
fost deschis in min. 13, cînd 
IORGULESCU, bine plasat la 
centrarea Iui Manca, a reluat 
direct 
man. 
destul 
totuși, 
apărarea 
în min. 24, Dumitrache, singur 
în careu, nu l-a putut învinge 
pe Răducanu, iar două minute 
mai tîrziu arbitrul O. Streng a 
refuzat un penalty oaspeților la

in poartă pe lingă Ho-
Reacția Jiului, deși 

de palidă, a surprins, 
descoperită de cîteva ori 

bucureștenilor. Dar

un fault 
asunm li 
va aduci 
bela de 
bucure; 
voleu fei 
gea să ti 
Răducanu

Repriza 
primul s: 
goluri cu 
țese s-a 
sa de în 
înscris R 
moașă eu 
min. 57 i 
din poziți 
Apoi Jiu] 
meni prii 
a lui Di 
teste la t 
avut oca2 
min. 60. 
m, gratui 
transform 
tul acești 
ducanu. ‘ 
practic, î:

tea Craiova — Voința București 
(13-25), P.T.T. - Politehnica II 
rești 53-44 (31-22), C.S. Șc. I 
stanța — C.Ș.B. București 
(32—39), Corespondenți : Șt.
Elena Tudor, T. Costin, 
N. Strâjan, N. Constanți nescu.

RPkY B C BRA,LA - FARUL 10-8.
DvA întîln'irea amicală de box 
dintre clubul specializat din localita
te și Farul Constanța a fost urmă
rită de un mare număr de specta
tori care au asistat Io cîteva me
ciuri interesante, atractive, așa cum 
au fost C. Ciochină — Al. Tîrboi, 
Gh. Roșea — I. Sandor ș.a. lată re
zultatele înregistrate în ordinea dis
putării partidelor (primH sînt trecuți 
sportivii gazdă) : V. Box b.ab. 2 C. 
Me*miș, Gh. Negoiță b.ab. 3 M. Ke
mal, D. Vîlcu b.ab. 2 S. Asan, Șt. 
Dumitru p.ab. 1 A. Ismail, E. Co- 
man m.n. cu S. Adem, I. Guță p.p. 
M. luseiim, Gh. Roșea p.p. I. Sandor, 
C. Ciochină m.n.
I. Rădvcu 
coresp.).
II IhA ETAI’A DE it>NA oJUDv campionatelor pe echipe 

— juniori s-au alHniot 17 formații de 
juniori mici și 18 de juniori mari, 
lată fi-nalistele cane se vor întîlni la

49-67
Bucu-
Con-

70—80 
Nace, 

V. Popovici,

Sibiu în z 
brie : C. ! 
Șc. Gloria 
C.S.O. M 
Șc. Unire 
Șoimii Sibi 
Ciuc,
C.S M. Boi 
raș - la 
2 Galați, 
Craiova, 
Brașov, C. 
București, 
C.-fe șt? 
monia Făg

c.

LA 
con. 

deveni

.. .... . cu Â1. Tîrbol și
b.p. I. Fil'ip. (Gr. Rixu —

LA ETAPA DE ZONA a

TIR 
tir. 
ționatele < 
Printre cel- 
situează 5S 
și nou, la j. 
(Nadejda 

pușcă stăm 
p (Raisa 
pușcă stăm 
p (Dun E 
staaidRjrd, 
krinȘf/n of 
Oprișan ( 
gi strat’ 
60 fc.

LOTO - PRONOSPORT W
Concursul Pronosport din 20 

noiembrie 1977 cuprinde meciurile 
— atractive și interesante — ale 
etapei a 13-a a campionatului 
diviziei naționale A de fotbal și 
patru meciuri din campionatul 
italian. Vă prezentăm programul 
acestui concurs :

I. F.C. Argeș — Dinamo
II. F.C.M. Reșița — corvinul

III. Steaua — U.T. Arad
IV. Petrolul — Sportul stud.
V. S.C. Bacău — Poli. Tim.

VI. Jiul — F.C. Bihor
vn. A.S.A. Tg. M. — „U“ Cv. 

VIII. F.C. Constanța — Poli, iași

IX/RC. |
X. Peru
XI. Rom| 

XII. Torii
XIII. Vero

F.C.

NUMERI 
TRAGERE 
16 NOIEM

Extrager 
Extragerea 
41 ; Extra 
14 4.

Fond to 
lei din c< 
categoria



DIVIZIA A
ETAPA A 12-a

TABELA DE MARCAJ
| aproximativ

I 7, Pita-rv 6
Iscu 6 (min.

-Pîsloru 7, 
min. 83 Ca-

Ignat (toți 
‘etschovschi :

I în ce mai 
Iseamă pe 
1 Greaca, 
lă excelen- 
I. 15 (bară, 
|yom apără
I Marines- 
, min. 40 
ochează în 
Marinescu), 
rute ale re- 
fi cele mai 
ror petrece

BAL

în imediata apropiere a butu
rilor lui Solyom. Mureșenii 
reușesc însă să scape „cu fața 
curată”, deși în cîteva rîndun 
golul a plutit în aer, cum a 
fost cazul în min. 47, 55, 58 și 60 
(cînd gazdele vor avea a doua 
bară, prin Sava). în min. 61 
tîrgoviștenii au înscris, dar 
arbitrul Fr. Coloși n-a acor
dat golul marcat de Sava pen
tru poziția de ofsaid a aces
tuia, just semnalizată de tu- 
șierul C. Ignat...

Scăpați din „clinch“-ul tirgo- 
viștean, elevii lui Tiberiu Bone 
devin mult mai îndrăzneți, în
cearcă poarta lui Coman, mai 
cu seamă prin șuturi de la 
distanță (au chiar și o bară — 
Pîșlaru — min. 80) dar_ acesta, 
bineînțeles, nu se lasă bătut. 
Buna organizare a apărării oas
peților, dar în aceeași măsură și 
imprecizia atacanților tîrgoviș- 
teni, le-a adus ”
un punct prețios 
Față de aspectul 
marile ocazii de 
meritau victoria.

Eftimie IONESCU

mureșenilor 
în deplasare, 

jocului, de 
gol, gazdele

L aproximativ
53), TANA- 

oartâ : 24-11

rîa 6, Cazan 
min. 64 Mim-

G rig ore 5 — 
seu 6, DumJ-

Oradea) ff

iMA DUM1- 
e, io ju-

l Tănăsescu 
(Minutul 43 
Ktca pe ta- 
ntunci 
inzînd 
rut ca

pe

cînd 
un 

min- 
lingă

la adus în 
lă cele două 
Irtul studen
te partenera 
h min. 53 a 
IJ, cu o fru- 
Lriică, iar în 
rANASESCU 
Ltru înaintaș. 
Lă în 10 oa
la în min. 59 
[pentru pro- 
[bitrului — a 
kcă scorul în 
Ira de la 11

— n-a fost 
ulțescu, șu- 
parat de Ră- 
s-a încheiat, 
k 60.

IONESCU

ț șl 27 noiem- 
k Galati. C. S. 
p. Șc. Oradea, 
unpulung, C. S.

C
Șc.

■ 1
S.

: C. 
rad, < 
Icșani,
Deva,

L Unirea . . 
rîiltte ți Nitra- 
uniorl mori.

S. Șc. 
Miercurea 
București, 

Șc. Făgâ- 
S. Șc. nr. 
O S. Șc. 

Dinamo 
, Energia 

lași,

DESFĂȘURAT 
Lemațional de 
pl, între sehec- 
kișinâu și lași, 
he rezultate se 
țoii baba — Chi- 
5 60 fc), 594 p 
— Chișinău, ta 
, junioare) și 557 
I- Chitșinâu, ta 
' 20 0 fi 551 
| lași, ta pușcă 
j, junWr!) • Evo- 
curs, Georgiana 
cșani) a înre- 

standard, 
WK - coresp.)

UZA
I Tgv.
ternazionale 
ao 
ppoli 
ventus

:trase 
►EXPRES

LA 
DIN

17 ;40 30 32 6
: 19 42 15 20 
[II-a : 40 30 45

știguri : 945.706 
' lei report la

UN GOL DIN ACȚIUNE ȘI 6... CARTONAȘE
F. C. CORVINUL - STEAUA 1-1 (1-1)

Stadion Corvinul ; teren alunecos, cu bâltoace ; 
repriza secunda ; spectatori : 10.000. Au marcat : 
MITRIU IV (min. 33 — din 11 m). Șuturi la poartâ 
Cornere : 8-2.

F. C. CORVINUL î I. Gabriel 7 - Niculescu 5, ___  . ........ ...........
5), Angelescu 7, Miculescu 4 — Dumitriu IV 6, Petcu (min. 14 Economu 5), 
Nunwei-ller 5 — Georgescu 4, Văetuș 4, Lucescu 6.

STEAUA : Iordache 7 - Anghelini fi, Agiu 4 (pentru un gest nesportiv ta 
ieșirea de Pe teren), Sameș 5, Vigu 5 - Stoica 7» lordânescu 7 (min. 46 
FI. Marin 5), Zahiu 5 — A. lonescu 5, Răducanu 4, Zamfir 5.

A arbitrat : I. Igna (Arad) î ta Hnie : I. Chilibar și Gh. Popa
(ambii din Pitești), amîndoi cu unele greșeli.

Cartonașe galbene : STOICA, MICULESCU, NICULESCU, ZAHIU, FL. MA
RIN și GRUBER. Trofeul Petschovschî : 4. La juniori : 0—0.

timp ploios, grindină în 
ZAHIU (min. 9) ți DU- 
: 13-9 (pe poarta : 7—5).

Vlad 6 (min. 57 Gruber

DINAMO - F.C.M. REȘIȚA 1-0 (1-0)

Stadion Dinamo ; teren ușor moale ; timp ______ _ ________ ,
mativ 8.000. A marcat : VRINCEANU (min. 13). Șuturi la poartâ : 20-17 (pe 
poartâ : 10—7). Cornere 9-5.

DINAMO : Eftimescu 7 — Cheran 6, Dobrâu
— Dnagnea 5 (min. 56 Ghițâ 5), Dinu 7, 
gescu 5, Vrînceanu 6 (min. 85 T. Zamfir).

F.C.M. REȘIȚA : Windt 7 — Filipescu 5, Ponațchi 7, Hergane 6, Botcnca 
5 — Portic 6, Gabe! 6, Bora 6 — Atodiresei 6, Bojin 5 (min. 46 Oancea 7), 
I. Fio rea 6.

A arbitrat : V. Ciocîlteu ; Ia linie : V. Grigorescu
(toți din Craiova). Cartonașe galbene : FILIPESCU. Trofeul
10. La juniori : 1—1 (1—1).

excelent ; spectatori, oproxi-

7, G. Sandu 6, Lucuțâ 5 —
Custov 7 — Țâlnar 5, D. Geor-

,1 C. Vl<xs«
Petschovschî ;

HUNEDOARA, 16 (prin tele
fon).

Scor egal, echitabil. A plouat 
înainte de meci, după pauză 
chiar cu piatră, terenul a fost 
alunecos, deci condiții destul de 
grele. Totuși, s-a alergat destul 
de mult, dar a fost o luptă sur
dă, presărată cu faulturi, ob
strucții, proteste, ceea ce a dus 
la fragmentarea jocului, :* 
alocuri urît, și la ploaie... de 
cartonașe galbene. S-a dat friu 
liber nervilor, acțiunile necon
trolate fiind 
cele care să 
Prima repriză 
tivă. Gazdele 
plecare, dar 
scorul — _  ____
Stoica a centrat din întoarcere și 
ZAHIU a reluat cu capul ; min
gea a lovit bara laterală și a 
intrat în gol. în min. 15, Geor
gescu a șutat în „transversală",

pe

mai multe decît 
semene a fotbal, 
a fost mai atrac- 

au atacat din... 
Steaua a deschis 

în min. 9 — cînd

CÎND IEI JOCUL PREA UȘOR
F. C. ARGEȘ - F. G CONSTANȚA 1-1 (1-0)

Stadion 1 Mal ; teren bun ; timp frumos. Spectatori, aproximativ-10 000. 
Au marcat : RADU II (min. 6 din 11 m). respectiv IGNAT (min. 66). Șu
turi la poartâ : 17-11 (pe poartâ : 6-2). Cornere :

F C. ARGEȘ : Speriatu 7 - Zamfir 6, Stancu 6, Olteanu 7, Ivan 6 - 
Iatan 5 (min. 82 Toma), Bârbulescu 6, lovânescu 6 - Doru Nicolae 8, 
Radu II 5, Dobrin 7.

F. C. CONSTANȚA : Sârâcin 8
7 — Petcu 6, Codin 5
6, Buduru 6.

A arbitrat : V. Tătar
fi N. Rainea (Bîrlad).

Cartonașe galbene :
juniori ; 1—0 (0-0).

iar în min. 27 Răducanu a avut 
o bună ocazie, dar a întîrziat, 
după care, în min. 33, s-a pro
dus egalarea : greșeală de apă
rare, ezitări în lanț. Lucescu 
intră pină in careul mic cu ba
lonul la picior, blochează Ior- 
dache, dar portarul bucureștean 
comite fault și lovitura de la 
11 m, justă acordată, este trans
formată de DUMITRIU IV. în 
min. 34, ratează Georgescu, care 
nu știe să șuteze din voleu de 
la 6 m ! Spiritele se încing, me
ciul devine urît.

După pauză și mai puțin fot
bal. în cea mai mare parte, gaz
dele domină (autoritar din min. 
75), dar Iordache boxează cîte- 
va mingi mal periculoase. Faza 
cea mai importantă s-a produs 
în min. 56 cînd A. lonescu a 
centrat și Dumitriu IV, din ca
reul mic, a trimis mingea afară 
cu mina. Arbitrul dictează iar o 
lovitură de la 11 metri, dar Ră
ducanu execută defectuos și I. 
Gabriel reține.

Constantin ALEXE

Mizînd pe „refluxul psihic" 
al internaționalilor dinamoviști 
și, mai ales, pe absența lui 
Sătmăreanu II (accidentat), an
trenorul reșițean declara înain
tea partidei că a venit hotărît 
să atace, să realizeze surpriza 
zilei. Părea o declarație de cir
cumstanță, dar jocul așa avea 
să se petreacă, reșițenii trecînd 
în final pe lingă un meritat 
rezultat de egalitate.

Campionii au avut, deci, mari 
emoții în acest meci, teoretic 
ușor. în care au deschis scorul 
în min. 13 (intercepție VRÎN- 
CEANU. sprint și șut din careu, 
din unghi dificil). Emoții, pen
tru că jocul lor a fost vlăguit, 
în 
și 
re 
la . ...
în... bară ; Dinu min. 17 ; Do- 
brău min. 48 și Ghiță — min. 
57). Și dacă reșițenii n-au avut 
curaj decît în finalul reprizei, 
cînd Portic va șuta în bară, iar

general apatic, fără strălucire 
cu foarte puține ocazii cla- 
(D. Georgescu min. 18 și 30, 
ultimul șut Windt respingînd

Atodiresei va rata 
ideală, după pauză 
fi mult mal avîntat și, implicit, 
mai greu pentru gazde.

Cu un tinăr tehnic și ambi
țios in formație (Oancea — 19 
ani ; 1,82 m înălțime), oaspeții 
forțează egalarea imediat după 
pauză, prin șuturi puternice, de 
la distanță (Atodiresei — min. 
47 ; Gabel — min. 47) și infil
trări periculoase. Egalarea n-a 
survenit, însă, fie pentru că Ef
timescu s-a opus salvator în 
min. 60 și 61 (acțiuni Oancea), 
fie că Florea n-a ..fructificat" 
luftul în careu ai lui Ghiță 
(min. 77). Și așa, campionii 
cîștigă chinuit, în timp ce „lan
terna" ratează surpriza etapei, 
în primul rînd pentru că n-a 
avut în linia de atac un om de 
gol, care să materializeze spi
ritul ofensiv impus de... golge- 
terul de ieri — antrenorul de 
azi — Manolache.

Mircea M. IONESCU

din poziție 
jocul lor va

DIFERENȚA DE VALOARE ȘI-A SPUS CDVÎNTUL
(mia. 65

**** :

TURCU,

— Mustafa 6, Antonescu 8, Nhtor 6, Tuncu 
Tanarache 6), Livciuc 6 — Zamfir 7, Ignat

la Hnie : I. Barbu (ambH din Hunedoara)

ANTONESCU. Trofeul Petschovschî : 9. La

PITEȘTI, 16 (prin telefon)
Cu Doru Nicolae în formă, 

F. C. Argeș a forțat încă de la 
început în atac și a reușit des
tul de repede să deschidă sco
rul. Era minutul 6 cînd 
fundașul consiănțcan Turca 
l-a faultat în careu pe Doru 
Nicolae și RADU II a tran
sformat penattyul just acordat 
de arbitru, 
dele nu vor 
nuare decît 
avantajului, 
ținut inițiativa în joc, 
du-și — uneori și prin inteli
gentele pase ale lui Dobrin — 
alte situații favorabile de gol, 
piteștenii nu au mai marcat 
pînă la pauză, printre altele și 
datorită portarului Sărăcin. ca
re a avut în min. 33 o exce
lentă intervenție. Nedescurajați 
de golul primit, constănțenii 
(care s-au prezentat la Pitești 
cu un lot restrîns, în urma u- 
nor accidentări și îmbolnăviri) 
au avut meritul de a nu fi în
chis jocul. Ei au ieșit la 
și au echilibrat în anumite 
mente partida.

După pauză, gazdele — 
vinse de probabilitatea obținerii 
victoriei — au luat jocul cam 
ușor, și-au permis momente de 
superficialitate și, în consecin- 

s-au văzut egalate în min. 
prin golul înscris de IGNAT, 
pasa lui Buduru. Surprinși 

noua situație, piteștenii re
in atac, aruncă multe mingi

mingea centrată de Doru Nico- 
lae se oprește în plasă, dar ar
bitrul — aflat aproape de fază 
— nu validează punctul, sesi- 
rind că portarul Sărăcin fusese 
împins. în concluzie, un rezul
tat echitabil, la capătul unei 
partide de nivel calitativ me
diu.

Constantin FIRANESCU

TIMIȘOARA, 16 (prin telefon).
S-ar putea spune că F.C. Pe

trolul nu a luptat din răspu
teri pentru un rezultat conve
nabil la Timișoara. Handicapul 
valoric pe care a trebuit să-1 
suporte s-a reflectat fidel, în 
cele din urmă, pe tabela de 
marcaj. Suportînd presiunea 
unei echipe bine asamblată, 
cu echilibru pe compartimente, 
ploieștenii nu au putut ține ca
dența cu atuurile lor — dîr- 
zenie, zvîcnirile individuale 
ale lui Fl. Dumitrescu, trava
liul lui Angelescu —, ele fiind 
subminate de unele deficiențe 
de fond (tehnicitate mediocră, 
lipsă de forță în atac).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - PETROLUL PLOIEȘTI 4-0 (1-0)
Stadion „1 Mai" ; teren greu ; timp rece, ploios ; spectatori, aproximativ 

7 000. Au marcat : DEMBROVSCHI (min. 34), PĂLTINIȘAN (min. 47). ROȘCA 
(min. 75) și VOLARU (min. 87). Șuturi ta poartâ 21—5 (pe poartâ : 12-1). 
Cornere : 3-1.

POLITEHNICA : Bathori
— Roșea 8, Dembrovschi 
6 (min. 81 Vo-loru), Nucă

PETROLUL : Constantin 
Negoiță 5, Butufeî 5 —

7 — Vișan 6, Păltinișan 6, Mehedințu 7, Ba-nc 7 
8, Lața 8 — Anghel 6 (min. 36 Petrescu 7), Cotec 
7.
7 (min. 46 Mîrzea 50 — Dumitrescu 5, Sotir 5, 
N. Florian 5, Angelescu 6, Simaciu 5 — Pisau 6 

(min. 75 State 6), Toporan 6, Fl. Dumitrescu 7.
A arbitrat : N. Petriceanu ★ AAA î ta linie : M. Buzea și C. Mafeescu 

(toți din București).
Cartonașe galbene : SIMACIU, SOTIR, N. FLORIAN. Trofeul Petschcvschi : 

9. La juniori : 1-0 (1-0).

Pentru gazde, singura difi
cultate a constituit-o găsirea 
antidotului pentru tendința oas-

Se părea că gaz- 
mai avea în conti- 
problema rotunjirii 
Dar, deși au men- 

creîn-

atac 
mo-

con-

tă,
66, 
din 
de 
vin 
în careul oaspeților (unde vine 
mereu și Olteanu). dar aceștia 
se apără bine și evită golul. 
Mai mult chiar, constănțenii 
contraatacă periculos.

în ultimul minut de joc,

ȘUTURI MULTE, DAR IMPRECISE!
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F. G OLIMPIA SATU MARE 1-0 (0-0)

Stadion Central ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori opnoxlmatîv 
10 000. A marcat BALACl (min. 70). Șuturi la poartâ : 24-6 (pe poartâ : 
9—4). Cornere : 15-4.

UNIVERSITATEA : Purcaru 6 - Negrilă 6, Ti K hol 6, Ștefânescu 7, Purima 
6 — Țicleanu 7, Bălăci 8, Beldeanu 5 — Crișan 4 (min. 75 Irimescu), Cîrtu 
4, D. Marcu 7.

F. G OLIMPIA : Pusztai 6 — N. Marcu 5 (min. 75 Mathe), Smarandache 
6, Matei 7, Bocșa 6 — Sa bău 6, Kaizer 6, Helvei 4 — Mureșan 6, Hcțe- 
gan>u 5 (min. 83 Gherine), Both I 5.

A arbitrat : T. Balanovici ArAA* î ta linie : V. Antohi (ambii din la-și) 
șl M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : BALACl. Trofeul Petschovschî : 9. La juniori : 1-0 (1-0).

CRAIOVA, 16 (prin telefon).
Universitatea a dorit mult o 

reabilitare în fața propriilor 
suporteri pentru 
nesatisfăcătoare 
partide susținute 
Echipa a început 
ță, realizînd combinații în vi
teză, cu participarea extreme
lor, mijlocașilor și fundașilor 
laterali. De 9 ori pe parcursul 
primei reprize apărarea sătmă
renilor a fost depășită, dar Bă
lăci (min. 6, 25, 32, 41), D. Mar
cu (min. 13. 17, 29), Cirțu (min. 
21) și Purima (min. 38) au fi
nalizat defectuos, șutind impre
cis la poarta lui Pusztai. De

comportarea 
din ultimele 

la Craiova, 
jocul în for-

partea cealaltă, oaspeții au în
cercat să rupă tempoul rapid 
impus de formația gazdă, prin- 
tr-o țesătură de pase în jumă
tatea lor de teren, și să con
traatace destul de periculos 
prin Ilațeganu, Helvei și Both I.

După 
minute 
min. 50 
din nou 
dueîndu-se bolid pe lingă ba
rele porții sătmărenilor, care au 
replicat prin Mureșan (min. 58 
— bară). O excelentă ocazie de 
gol a irosit Beldeanu (min. 65), 
reluînd peste transversală, în 
poziția din care a marcat în

partida cu Dinamo Moscova. 
In min. 70, însă, in urma nnei 
faze de atac prelungite. Uni
versitatea a deschis scorul : D 
Marcu a centrat de pe stingă, 
balonul a fost respins de Boc
șa, presat de Cirțu, în afara ca
reului. Țicleanu — lansat — a 
șutat puternic, mingea a lovit 
stilpul din stingă porții lui 
Pusztai, a revenit Ia BĂLĂCI, 
care a înscris fără dificultate. 
Același jucător, în vervă de 
joc, dar irascibil la deciziile 
arbitrilor, a ratat în min. 79 
majorarea scorului.

Laurențiu DUMITRESCU

pețitor de a efectua un mar
caj strîns, pe un fond de pru
dență în apărare. în condiți
ile acestea, linia de mijlocași 
timișoreană și-a asumat sar
cina măcinării defensivei ad
verse. Ea a acoperit, o mare 
zonă de teren, a pasat în ge
neral bine, s-a dovedit produc
tivă și la finalizare. Un re
proș, totuși : o oarecare înce
tinire în manevrele făcute 
(scuzată — parțial — de te
renul greu).

Cum s-au înscris golurile ? 
în min. 34, DEMBROVSCHI a 
reluat cu capul o centrare a 
Ini Roșea ; min. 47, PALTI- 
NIȘAN l-a invins, cu un șut 
violent de la 25 m. pe portarul 
Mirzea : min. 75, ROȘCA, 
făcînd pressing. a recuperat 
mingea de la Sotir, trimițîn- 
d-o în gol ; min. 87, VOLARU 
a fructificat o centrare a lui 
Nucă-

lon CUPEN

pauză, aproximativ 15 
s-a jucat încîlcit. în 
și 57, Bălăci a șutat 
foarte puternic, balonul

ALBU, SALVATORUL ORADENILOR

A TREIA VICTORIE CONSECUTIVĂ A IEȘENILOR
ca 
ia 
e-

POLITEHNICA IAȘI - S. C. BACĂU 4-0 (0-0)
Stadion „23 August" ; teren bun, timp înnorat ; spectatori, aproximativ 

10 000. Au marcat : SOLOMON (min. 54 autogol), ROMILA (min. 58), CIO- r-ir», ... » ....... s poartă :

U.T.A. - F. C. BIHOR 1-1 (1-1)
Stadion U.T.A. ; teren moale ; timp ploios, friguros ; spectatori, aproxi

mativ 10 000. Au marcat: BROȘOVSCHI (min. 26>), respectiv FLORESCU 
(min. 18). Șuturi la poartâ : 25—4 (pe poarta : 11—1). Cornere :: ‘11—3.

U.T.A. : lorgulescu 7 — Bîtea 6, Kukta 6. GoH 6, Gvurglu 6 — Lea-c 7 
(min. 63 Bedea 6), Broșovschi 6, Schepp 5 (min. 46 Domicta 6) — Cura 6, 
Nedelcu II 6, Tisa 6.

F. C. BIHOR : Albu 9 — Z. Naghl 5, Bigan 7, Lucaci 7, Popaviti 6 — 
Neom 7, M. Marian 5, Kun li 5 — Lupău 7, Florescu 6, Gherghef» 5.

A arbitrat : R. Șerban ; tai Knie : E. Pâunescu (ambii din C o-
tava) și N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : Z. NAGHI, BIGAN. Trofeul Petschovschî : 9 U> ju
niori : 1-0 (0—0).

IAȘI, 16 (prin telefon).
Nimeni nu se aștepta 

acest derby moldovean să 
sfîrșit cu 4—0 in favoarea
chipei locale. Primele 45 de mi
nute s-au consumat neinteresant, 
cu viteză de joc redusă și fără ca 
tabela de marcaj să fie mo
dificată. în ciuda a cinci mari 
ocazii de gol ieșene : 
— Dănilă ratează din 
min. 13 — Nemțeanu 
rădăcina barei, după 
prealabil, 
șutul 
cant ; 
lează 
Și pe 
ții și 
închis 
rei : min. 34 
ză în colțul scurt și portarul 
oaspeților

Jocul se 
teză redusă 
se aștepta, ___ ___ . _
este deschis prinir-un autogol 
de SOLOMON, care a vrut să

min. 7 
careu ; 
șut la 
ce, în 

Ursache respinsese 
violent al aceluiași ata- 
min. 26 — Dănilă drib- 
doi apărători, îl scoate 
Ursache din cadrul por- 

dintr-un unghi foarte 
trimite în muchia ba- 

Costea șutea-

salvează în corner- 
reia cu aceeași vi- 
și, cînd nimeni nu 
în min. 54, scorul

CIRLAN^ (min. 76), DANILA (min. 85). Șuturi la poartâ: 19-6 (pe

65 Ban<u 6), Anton 
7 — Nemțeanu

11—3). Cornere : 3-2. 
POLITEHNICA : Naște 7 - Micloș 7

8, Ciocîrtan 7 — Romilâ 8, Sofian 6,
76 D. lonescu), Dănilâ 7, Costea 6.

S. C. BACĂU : Ursache 6 (min. 60
6, Lunca 5, Margasaiu 5 — Cârpuci 5, 
Botez 5, Florea 6 (min. 53 Chfoaru 5).

A arbitrat : M. Popescu ! ta Hnie : C.
r ;• - - , 7 ? ---------
10. La juniori : 2-0 (0-0).

(min.
Trandafilon

Mîndrllâ 5)
Vamcixj 7,

7, Ursu
6 (min.

Ccrtargî-u— Pruteanu 5, 
Solomon 6 — Anitohi 6,

.... .r___ „ . -- .... .. — Bârbuiescu
(toți din București. Cartonașe galbene : CARPUCI. Trofeul

șl G. Fodor 
Petschovschî :

degajeze balonul din fata lui 
Trandafilon. Pîrtia victoriei 
fiind deschisă, Politehnica se 
„adună" mai bine în teren, re
găsește ceva din cadența care 
i-a adus victoriile în ultimile 
două etape și reușește să punc
teze de trei ori. în min. 58, 
Dănilă sprintează singur pc 
atac, Ursache iese afară și. cu 
prețul unui henț, salvează pen
tru moment golul. Lovitura li
beră este executată excelent 
de ROMILA : 2—0. în min. 76. 
gazdele beneficiază de o altă

lalovitură liberă 
mativ 20 m. O 
trimițind către 
ză pătrunderea 
aproape de 
centrarea sa fiind concretizată 
de CIOCÎRLAN : 3—0. în sfîr
șit, in min. 85, insistenlul An
ton recuperează un balon, a- 
vansează in careu, urmează 
centrarea clasică înapoi și 
DĂNILĂ nu mai greșește : 4—0.

aproxi- 
Romilă, 
urmea-

• •
de

execută
Sofian,

acestuia pînă 
linia de corner,

Stelian TRANDAFIRESCU

ARAD, 16 (prin telefon).
U.T.A. a alergat un meci în

treg după victorie, o victorie pe 
care ar fi meritat-o (după des
fășurarea de ansamblu a par
tidei). avînd în vedere faptul 
că s-a aflat tot timpul la cîr- 
ma jocului, atacînd uneori cu 
întreg efectivul. Jucătorii ară
deni au, însă, vina de a fi 
trimis invariabil mingi înalte 
(și stereotipe) spre Nedelcu II, 
bine marcat de fundașul Lucaci, 
care a cîștigat multe din duelu
rile aeriene 
direct.

Localnicii 
joc chiar de 
tidei și portarul Albu. care a- 
vea să fie salvatorul formației 
sale, respinge miraculos mingea 
șutată la vinclu de Tisa (min. 
12). Pe fondul insistentei ofen
sive a gazdelor, 
deschis în min. 18. dar... 
poarta cealaltă : Bigan recupe
rează o minge în propria jumă
tate de teren, găsește un culoar 
liber, avansează pînă în preaj-

cu adversarul său

pun stăpînire pe 
la începutul par-

scorul este 
la

ma careului advers, îl „găsește” 
cu o pasă precisă pe FLORES- 
CU, care șutează pe jos, din 
interiorul careului, mingea po
posind in plasa porții Iui lorgu- 
lescu. Apoi. Lupău, la un con
traatac (min. 24), este oprit în 
ultimul moment de Gali, pentru 
ca după aceea U.T.A. să alerge 
necontenit după egalare. 
va obține în min. 
BROȘOVSCHI, care 
apropiere in poartă 
boxată de Albu, Ia
lui Tisa. Pînă la pauză ratea
ză pe rînd Schenp (min. 27), 
Leac (min. 40) și Cura (min. 44).

La reluare, oaspeții pun preț 
numai pe defensivă, se apără 
supranumeric, trec prin mari e- 
moții în_ minutele 61 (șut Nc- 
delcu 
luare Broșovschi spre 
goală... în fundașii adverși), 63 
(Nedelcu II). 65 (Cura), 71 (Be- 
dea), 77 (Domide) și 90 (Tisa), 
ultimele trei fiind apărate prin 
reflexe uimitoare de Alb».

Gheorghe NERTEA

Și o 
26, prin 
reia din 

mingea 
centrarea

II respins de Albu, re- 
poartă



SURPRIZE DE MARI PROPORȚII 
ÎN „TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL

RAPID BUCURESTI-SLOVAM BRATISLAVA
69-59 ÎN CUPA „LILIANA RONCHETTI"

BAIA MARE, 1G (prin tele
fon). întrecerile din cea de a 
doua zi a turneului international 
de handbal masculin dotat cu 
„Trofeul Carpați" s-au desfășu
rat în mijlocul aceluiași mare 
interes, furnizînd cîteva partide 
de o mare spectaculozitate și de 
un bun nivel tehnic. Marea 
surpriză a zilei a fost înfrîn- 
gerea echipei U.R.S.S. în fața 
formației spaniole, mai puțin 
cotată în elita handbalului mon
dial. Tot surpriză este victoria 
selecționatei R. D. Germane în 
fata primei noastre echipe. Să 
menționăm, în sfîrșit, surpriza 
plăcută a evoluției selecționa
tei noastre de tineret.

DANEMARCA — BULGA
RIA 32—25 (15—11). Meci
în care în mod surprin
zător echipa bulgară a a- 
vut un start mai bun. condu
cted în min. 5 cu 4—1. In 
scurt timp însă danezii și-au 
revenit și au egalat în min. 7 
(4—4). în continuare, în loc să 
asistăm la o rapidă detașare a 
nordicilor, am urmărit un 
handbal rapid, dar fără valențe 
tehnice sau tactice, o luptă 
epuizantă, care a convenit for
mației bulgare.

La reluare, actionînd mai 
prompt în apărare și folosind 
mai des arma contraatacului, 
danezii au echilibrat din nou 
scorul și apoi au obținut o vic
torie muncită. Au înscris : 
Pazyji 8, E. Petersen 5, Mun- 
kager 5, Berg 5, B. Larsen 3,

Divizia A la volei, etapa a 5-a

DERBYUL MASCULIN DINAMO-TRACTORUL 
S-A DOVEDIT UN MECI OARECARE...
Ieri după-amiază, în campionatele Diviziei A de volei s-a con

sumat o nouă etapă : a 5-a. Iată cîteva amănunte și rezultatele 
înregistrate in cele 7 partide desfășurate (5 meciuri au fost aminate).

MASCULIN
DINAMO — TRACTORUL 

BRAȘOV 3—0 (4, 8. 3). Der- 
byul etapei masculine a fost 
pînă la urmă un meci obișnuit, 
dominat copios de campioni ca
re ați confirmat din nou valoa
rea ridicată în comparație cu 
celelalte formații divizionare. 
Brașovenii au dat o replică sub 
posibilitățile reale, ca urmare 
și a faptului că au abordat în
tîlnirea cu prea multă timidi
tate. Echipa Dinamo — în al 
cărui sextet au fost rulați aproa
pe toți jucătorii — s-a dove
dit și de această dată în vervă, 
impresionted prin forța atacu
lui, prin siguranța în execuții 
și din nou prin prestația foarte 
bună a dirijorilor de joc. Ar
bitrii Em. Costoiu și A- Dinieu 
au condus foarte bine. Cele 
două echipe au folosit urmă
torii jucători : DINAMO : Gîr- 
leanu, Păușescu, Băroiu, Chiș, 
Căta-Chițiga, Dumănoiu, Vrîh- 
cuț, Tutovan, Enescu ; TRAC
TORUL : Banea, Hînda, Bu- 
jilă, Mășcășan, Florea, Stan- 
cu, Covaciu, Dumitrescu, Ste- 
rea, Szomboti, Zamfir. (A. 
BREBEANU).

VIITORUL BACÂU — C.S.M. 
SUCEAVA 3—1 (10. —10, 10,13).

FEMININ
RAPID — CHIMPEX CON

STANȚA 3—1 (—14, 14, 14, 1). 
Partidă extrem de echilibrată 
și spectaculoasă, mai ales prin 
evoluția scorului, ta primele 
trei seturi. Constănțencele în
cep jocul foarte puternic, con
duc cu 9—2, sînt egalate la 10 
și apoi conduse cu 14—11, dar 
fiecare dată in extremis (la 14), 
Jucătoarele oaspete conduc și în 
următoarele două seturi, une
ori la diferență de 7 sau 8 
nuncte. Gazdele egalează, de 

fiecare dată în extremis (la 14), 
și apoi își adjudecă victoria în 
ambele seturi. Urmează o că

BASCHET q La West Lafayette 
(Indiana), echipa masculina a 
U.R.S.S. a fost învinsa de o selec
ționata locală cu 85-75 (50-35).

BOX • La Koln : R. F. Germa
nic — Ungaria 4—6.

GIMNASTICA • La Albuquerque, 
în meci masculin : S.U.A. — Ceho
slovacia 273,5-272,8.

HANDBAL • La Varșovia, în meci 
revanșă : Polonia - Islanda 21—15 
(10—5) • In „Cupa cupelor", la
Niș, Zelezniciar — Maccabi Tel Aviv 
20—14 (11—8) ; la Lodz, Anilină —
H. C. Zurich 26-17 (13-8).

HOCHEI a La Berlin, R. D. Ger
mană — Iugoslavia 13—3 (3—1, 5—1,
5-1) • ln campionatul Cehoslova
ciei ; Skoda Pîsen — Dukla Jihlava
2— 2, Tesla Pardubice — Poldi Kîadno 
5-5, VSZH Kosice - Sparta Praga
3— 4. o In campionatul sovietic :

REZULTATE TEHNICE
grupa a : Danemarca — Bulgaria- 32—25 (14—15) ; R. D. 

GSrrhahă — România 24—21 (14—12). Clasament ; i. r.d.G. 4
P, 2. România 2 p, 3. Danemarca 2 p, 4. Bulgaria o p.

GRUPA b : Ungâria — România (B) 22—22 (15—12) ; U.R.S.S. 
— Spania 22—24 (12—10). Clasament : 1. Spania 3 p, 2. U.R.S.S. 
2 p, 3. Ungaria 2 p, 4. România (B) 1 p.

PROGRAMUL DE JOI
De la ora 15,30 : R.D. Germană — Bulgaria, România (B) —

Spania, România — Danemarca și U.R.S.S. — Ungaria.

J. Petersen 2, Grunelt 2, Chris
tensen. Dahl Nielsen, de la în
vingători și Abadjov 9, Tanev 
7, Blajev 3, Djenev 3, Hubcev, 
Gheorghiev. Nikolov de la în
vinși. Au condus M. Marin și 
Șt. Șerban (România)

UNGARIA — ROMANIA (B)
22—22 (1G—12). Comportare 
foarte bună a echipei noastre, 
mai ales în repriza secundă, 
cînd a manifestat foarte multă 
atenție și combativitate in apă
rare și a reușit să stăvilească 
acțiunile rapide și periculoase 
ale echipei ungare. Este foarte 
adevărat că în această a doua 
parte a meciului portarul Mar
chidan a fost mai inspirat, iar 
în atac formația română a jucat 
mai circumspect, utilizînd la 
maximum momentele de pose
sie a mingii. După ce handba- 
liștii maghiari au condus cu 
14—7 (min. 22). jucătorii noștri 
s-au mobilizat puternic, reușind 
să egaleze în min. 45 (19—19). 
In continuare, însă, tot adver

dere inexplicabilă a Chimpe- 
xului și Rapid cîștigă setul pa
tru la..; 1!

De la gazde am remarcat jo
cul foarte bun practicat de 
Constanța Bălășoiu (principala 
autoare a victoriei bucureșten- 
celor), căreia îi reproșăm, to
tuși, nervozitatea inexplicabilă 
de care a dat dovadă. Partida 
a fost condusă de D. Dobres- 
cu (Ploiești) și V. Pavel (Bucu
rești). (M. GHIOLDUȘ).

C.S.U. GALAȚI — FARUL 
C-ȚA 3—2 (—12, —12, 9, 0, 8). 
Conduse cu 2—0, gălățencele au 
găsit resursele necesare pentru 
obținerea victoriei. Din rîndul 
învingătoarelor s-a detașat Ma
riana Focșa. Au arbitrat bucu- 
reștenii G. Nicolae și M- Sta
tuate. (T. SIRIOPOL — coresp.)

I.E.F.S. — DINAMO 9—3 
(—5, —7. —15). Studentele s-au 
prezentat mult mai bine decit 
în partidele precedente. Utili
zînd cu precădere pasele întin
se, atacul 'or a avut o mai 
mare eficacitate decit era de 
așteptat. De asemenea, apăra
rea din linia a doua a acoperit 
bine și cu folos terenul. în se
tul 3 studentele au condus cu 
13—7 și 14—11 și ar fi meritat 
să-l cîștige. Campioanele nu au 
forțat decît la nevoie. Arbitrii 
A. Dinieu și V. Dumitru au 
condus corect.

VOINȚA BUC. — ȘTIINȚA 
BACĂU 1—3 (11, —13, —7.—13). 
După cîștigarea primului set se 
părea că bucureștencele vor ob
ține prima victorie din campio
nat. Dar pe măsură ce_ timpul 
s-a scurs Știința Bacău și-a 
dovedit superioritatea, reușind 
să termine învingătoare în pa
tru seturi. Au condus bucu- 
reștenii R. Farmus și N. Tăr- 
chilă. (N. MATEESCU).

PENICILINA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3-0 
(2, 15. 8b

TELEX
Dinamo Riga — SKA Leningrad 7—4 ; 
Spartak Moscova — Dinamo Moscova 
8—2 ; Torpedo Gorki — Avtomobilîst 
Sverdlovsk 6—3.

POPICE • La Aschersleben, R. D. 
Germană — Ungaria 5595-5427 la 
masculin și 2493—2521 la feminin. 
Cele mai bune performanțe indivi
duale : Beszăros (Ungaria) 983 p.d. 
și Pallfi (Ungaria) 429 p.d.

ȘAH • După consumarea a 12 
runde, în turned Internațional de 
la Niș (Iugoslavia) continuă să con
ducă Sahovicl (Iugoslavia), cu 8,5 p, 
urmat de compatriotul său Kneze- 
vici — 8 p (1). Maestrul român Vic
tor Ciocâltea, care în runda a 12-a 

sarii au fost cei care au condus, 
în min. 57, după ce Marchidan a 
apărat o aruncare de la 7 me
tri, Flangea a adus pentru pri
ma oară conducerea echipei 
sale : 22—21. In final însă, for
mația Ungariei a obținut ega- 
larea. Au marcat : Tase 9, 
Flangea 5. Cosma 2, Dumitru 2, 
Avram, Istode. Oprea, Durău 
(România B). respectiv. Kovacs 
9. Gubany 5, Buday 2, Dobo 2, 
Kenyeres 2, Kontra 2. Au arbi
trat M. Valcici și M. Stanoje- 
vici (Iugoslavia).

ROMÂNIA — R. D. GERMANA 
21—24 (12—14). Intîlnind valo
roasa formație a R. D. Ger
mane, prima selecționată a 
României a cedat la o dife- 
-rență de trei puncte, expli
cabilă datorită jocului slab 
în atac, unde s-a ratat foarte 
mult și cu o îngrijorătoare ne
glijență. Din păcate, și în de
fensivă, unde echipa română a 
reușit să facă față te multe 
momente ritmului rapid impus 
de adversari, eforturile nu au 
avut eficacitatea dorită și ca 
urmare a formei slabe atît a 
lui Penu, cit și a portarului de 
rezervă, Munteanu. Ar mai fi 
de subliniat că echipa țării noas
tre a jucat timp de 20 de mi
nute, în prima repriză, fără 
Voina (accidentat),. care a re
intrat după pauză, dar fără a 
mai fi în plenitudinea forțelor. 
După un prim sfert de oră 
echilibrat (6—6 în min. 15), for
mația R. D. Germane s-a deta
șat prima oară la două goluri 
(8—6 în min. 21) și apoi s-a 
aflat pînă la sfîrșit la cirma 
jocului, conducted uneori chiar 
cu diferente comode : 17—12 te 
min. 34 și 22—17 în min. 49.

Realizatori : Dreibrodt 10, 
Wahl 6, D. Schmidt 3. Kruger, 
Bohme, Wiegert, Wilk, Engel 
(R.D.G.), respectiv, Birtalan 7, 
Tudosie 3, Stockl 3, Drăgăniță 
3, Voina 2, Mironiuc 2, Bota. 
Au arbitrat K. O. Nilsson și L. 
Olsson (Suedia).

SPANIA — U.R.S.S. 24—22 (10— 
12). Realizatori: Albizu 6, Casca- 
lana 6, Lopez 3, Balcells 4, 
Novoa 3, Uria, Morante (Spa
nia), respectiv Gasîi 8, Kideeev 
6, Juk 4, Kravțov 2, Novicki, 
Cernîșev. Au arbitrat R. Ia- 
mandi și C. Căpățînă (Româ
nia).

Călin ANTONESCU

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
Echipele de gimnastică—ju

niori ale țării noastre au ple
cat ieri la prînz cu avionul 
în Uniunea Sovietică. La sfîrși- 
tul săptămînii, ele urmează 
să evolueze la Leningrad, în 
compania echipelor reprezen
tative ale Rezervelor de Muncă 
din U.R.S.S. Au făcut depla
sarea : Mirela Oancea, Dumi- 
trița Turner, Angela Bratu, 
Carmen Savu. Rodica Dunca și 
Daniela Brindescu (fete), res
pectiv Ion Stoica, Octavian Io- 
nașiu, Aurel Ghergu, Gabriel 
Alexe, Dan Odorhean și Janos 
Csatlos. Intîlnirea programea
ză numai exerciții liber alese.

★
La începutul lunii viitoare, 

pugiliștii români vor fi pre- 
zenți la două importante în
treceri internaționale. Astfel, 
reprezentativa de tineret a 
României va întîlni pe teren 
propriu, la 4 decembrie, re
prezentativa similară a Polo-

a remizat cu șahistul iugoslav Mar- 
ti novici, se află pe locul 7, cu 6 
puncte.

TENIS • La Las Vegas, în „Cupa 
challenge W.C.T." : Rosewall — A- 
lexander 5—6, 6-4, 6-4 ; Tanner —
Laver 6—3, 6-1 • în turneul indoor
de la Londra : Lutz — Smith 4—6, 
6—3, 7—5 ; Ramirez — J. Lloyd 6—3, 
6—4 ; Gottfried — Borowiak 6—3, 6-2 ; 
Borg — Feaver 6—2, 6—4 ; Okker —
Von Dillen 6—2, 6-3 ; Bengtson —
Solomon 7—6, 7-6 (I) a La Manila: 
Gorman — Carmichael 6-1, 4—6, 6—4; 
Hrebec — Saviano 6—0, 6—1 ; Lora
- Warwick 6-2, 7-5 • Turneu femi
nin la Sydney : Stove — Dupont 6-2, 
6—4 ; Marsikova — Coles 4—6, 6—1, 
6—2 ; Cawley — Hunt 6—2, 6—0.

TENIS DE MASA o In C.C.E., 
S.S.V. Reutlingen (R.F.G.) - W.K.
Lodz 5—1.

LA BASCHET FEMIHiH
Aseară, sala Giulești din Ca

pitală a îmbrăcat haine de săr
bătoare. Prilejul a fost oferit 
de debutul echipei feminine de 
baschet Rapid în „Cupa Liliana 
Ronchetti", debut de bun augur 
în actuala ediție a prestigioasei 
competiții. Bucureștencele au 
întîlnit, în această primă manșă, 
puternica formație cehoslovacă 
Slovan Bratislava. Jucînd foarte 
bine și susținute de un public 
cald, mai sportiv ca niciodată, 
elevele antrenorului Sigismund 
Ferencz au realizat o frumoasă 
victorie cu scorul de 69—59 
(39—32), care le permite să a- 
bordeze cu mult calm și spe
ranțe partida retur de săptă- 
mîna viitoare, de pe terenul 
adversarelor de aseară.

Meciul a început într-un ritm 
susținut și feroviarele s-au de
tașat, încă din start, de baschet
balistele de la Slovan. Român
cele au avut în Rodica Goian 
și Mariana Andreescu două 
sportive în excelentă dispoziție 
de joc, care au controlat cu 
pricepere lupta de sub ambele 
panouri. în această situație, Ga
briela Bosco, Viorica Balai și

în „Cupa Cupelor“ la baschet

STEAUA POATE RECUPERA 
LA BUCUREȘTI HANDICAPUL 
âscarâ, la solia: șicana - spartan icvslil IMJ

SOFIA, 16 (prin telefon). A- 
seară, ta sala Slivnița, baschet- 
baliștii de la Steaua au debutat 
ta actuala ediție a „Cupei cu
pelor" în compania sportivilor 
de la Levski-Spartak. Jocul a 
fost echilibrat încă din start 
Egalitatea pe tabela de scor s-a 
menținut pînă în min. 10. cînd 
scorul a fost 12—12. Din acest 
moment Stoianov a înscris o 
suită de coșuri de la distanță 
și gazdele s-au detașat la pauză 
la 13 puncte : 48—35. De reți
nut că în prima repriză Cemat 
și Oczelac au evoluat sub po
sibilități. In partea a doua a- 
vantajul s-a menținut în fa
voarea lui Levski, dar românii 
au jucat din ce ta ce mai bine 
și au redus din handicap. Cer- 
nat și-a intrat în mină și a 
înscris o serie de puncte pen
tru echipa sa, care la un mo
ment dat a recuperat pînă la 
61—64. Eliminarea lui Oczelac 
In min. 34 al meciului a făcut 
ca în final baschetbaliștii de la 
Levski-Spartak să cîștige cu 

niei, iar 7 boxeri de la clubul 
Steaua vor participa, între 6 
și 11 decembrie, la tradiționa
lul turneu internațional „Ring 
Sofia”.

Pentru meciul cu echipa de 
tineret a Poloniei, selecționerii 
români s-au oprit asupra urmă
toarei formații, în ordinea ca
tegoriilor : Constantin Marcel, 
Dumitru Cipere. Mircca Ionel, 
Viorel Ioana, Dumitru Leovea- 
nu, Gheorghe Simion, Traian 
Georgia sau Gheorghe Bacriș, 
Nicolae Vișan, Valentin Silaghi. 
Georgîcă Donici și Ion Cernat.

La „Ring Sofia" antrenorul 
Gh. Fiat va însoți următorii 
sportivi : Dumitru Șchiopu
(semimuscă), Gheorghe Govici 
și Ion Traian (muscă), Con
stantin Buzduceanu (pană), Flo
rian Livadaru (semiușoară). 
Valentin Simion (semimijlocie) 
și Vasile Croitoru (semigrea).

Ieri, pe stadioanele europene 
s-ani disputat o serie de impor
tante partide internaționale, ofi
ciale și amicale. Iată rezulta
tele primite pini la închiderea 
ediției :

• Preliminariile campionatului 
mondial :

GRUPA II : Anglia — Italia
2—0 (1—0) : virtual califica
tă : Italia.

GRUPA III : Turcia — R.D.
Germană 1—2 (0—1) ; calificată :
Austria.

GRUPA IV : Irlanda de Nord — 
Belgia 3—0 (1—0) ; calificată :
Olanda.

Eugenia Dumitru au activat eu 
succes în afara spațiului de trei 
secunde, efectuînd numeroase 
aruncări de la semidistanță, 
precum și cîteva reușite în
cercări de angajare a pivoților.

De partea cealaltă, Slovan 
Bratislava s-a dovedit o echipă 
bine pusă la punct, cu jucă
toare tehnice și cu o bună pre
gătire fizică. Punctele învingă
toarelor au fost realizate de 
Goian 24. Andreescu 16, Balai 
12, Dumitru și Basarabia cîte 6, 
Bosco 4 și Cernat 1. respectiv, 
Miklosovikova 22, Kiffusova 12, 
Rajniakova 8, Pastuchova și 
Vrbkova cîte 7, Pirselova 3. Au 
condus cu scăpări M. Prelugo- 
vici (Iugoslavia) și A. Labov 
(Bulgaria).

înaintea partidei a avut loc 
o emoționantă festivitate, pri
lejuită de retragerea din acti
vitatea competițională a maes- 
trei sportului Irina Vasilescu. 
Din partea clubului, tov. Gheor
ghe Buicliu a felicitat-o căl
duros, iar colegele de sport 
i-au oferit frumoase amintiri.

Poul IOVAN

83—74 (48—35), dar acest avan
taj poate fi recuperat de bucu- 
reșteni în partida retur de pe 
terenul propriu. Au marcat Go- 
lomeev 12. Stoianov 26. Esti- 
mov 19. Sarkov 16. ZIatev 6, 
Savov și Rusev cîte 2, respectiv, 
Cernat 23. Oczelac 6. Cîmpeanu 
15. Tarău 22. Pîrșu 6 și Zdren- 
ghea 2. Au arbitrat Evangheia- 
tos (Grecia) și Herman (Ceho
slovacia) .

TOMA HRISTOV

In C. C. E. la tenis de masă

C. S. M. CLUJ-NAPOCA -
SPARTACUS BUDAPESTA 3-5

CLUJ,-NAPOCA, 16 (prin te
lefon). Miercuri seara a avut 
loc ta sala sporturilor din lo
calitate partida din manșa a 
doua a C.G.E. la tenis de 
masă pe echipe — masculin, 
dintre formațiile C.S.M. Cluj- 
Napoca și Spartacus Buda
pesta. Meciul a început cu o 
surpriză plăcută pentru spor
tivii români, Simion Crișan în- 
vingîndu-1 pe Jonyer, cu 2—0 
(12. 15). Apoi, Șerban Doboși 
a ciștigat tot cu 2—0 (22, 13) 
întîlnirea eu Timar. In cel 
de-al treilea meci, tînărul Io
sif Bohm a dat o replică cu
rajoasă experimentatului Klam
par, dar a pierdut partida cu 
0—2 (—15, —18). în continuare, 
Doboși a pierdut în trei seturi 
partida cu Jonyer : 1—2 (12,
—18, —14). Crișan pierde Ia 
mare luptă ta fața renumitu
lui Klampar : 0—2 (—18, —19). 
Cel de-al 6-lea meci a reve
nit cu 2—0 (19, 8) lui I. Bohm, 
care l-a învins pe Timar. Ulti
mele partide, decisive : Doboși 
— Klampar C—2 (13, 18). L 
Bohm — Jonyer 0—2 (8, 12). 
Scor final 5—3 pentru echipa 
Spartacus Budapesta.

Paul RADVANY, coresp.

[lijawe
GRUPA V : Franța - Bulga

ria 3—1 (1—0) ; calificată : 
Franța.

GRUPA VII : Cehoslovacia — 
Țara Galilor 1—0 (1—0) ; cali
ficată : Scoția.

în Campionatul balcanic (la Sa
lonic) : Grecia — Iugoslavia
0—0.

Amical : R.F. Germania — El
veția 4—1 (3—1).

Amănunte în ziarul de mîine.

• Preliminariile turneului de 
juniori U.E.F.A. : Portugalia — 
Luxemburg 4—1 (1—0).

O Preliminariile C.E. (tineret) s 
Bulgaria — Franța 2—1 (2—1)
și R. D. Germană — Turcia 4—0 
(2-0).
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