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PREZENT A IA VOT A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCII 
A PRILEJUIT CALDE MANIFESTĂRI DE DRAGOSTE, 

STIMĂ Șl PREȚUIRE DIN PARTEA ALEGĂTORILOR

Cu prilejul conferirii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
a medaliei de aur „Frederic Joliot-Curie"

partea Consiliului Mondial al Păcii
ÎNTREAGA TARĂ. SATISFACȚIE

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, pre
ședintele Frontului U- 
nității Socialiste. a 

, fost prezent, duminică 
20 noiembrie, la Secția 
de votare nr. 6 din 
Sectorul 3 al Capita
lei, exercitîndu-și drep
tul electoral funda
mental, la fel ca orice 
cetățean al patriei 
noastre.

împreună cu secre
tarul general al parti
dului au votat : tova
rășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mă- 
ncscu. Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheor- 
ghe Cioară. Eina Cio
banii, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, Janos Fa- 
zekas, Ion loniță. Pe
tre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion 
Pătan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Ră- 
dulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Vei— 
det. Ștefan Voitec.
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ion 
Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilinet, Ion 
Ursu, Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu.

Prezenta secretarului general 
al partidului în mijlocul oame
nilor muncii în această zi a 
alegerilor de deputati în consi
liile populare municipale, ale 
sectoarelor Capitalei, orășe
nești și comunale, a con
stituit un nou prilej pentru 
reafirmarea voinței întregii noas
tre națiuni de a da "viată isto
ricelor hotărîri ale Congresului 
al XI-lea al partidului, de a 
realiza Programul suplimentar 
de dezvoltare economică a 
României in anii 1976—1980.

Ora 9,45... Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat sosesc la 
secția de votare. Mulțimea ova
ționează pentru partid, pentru 
secretarul său general, pentru 
victoria în alegeri a candidati- 
lor Frontului Unității Socialiste.

Răsună cîntece. urale, se scan
dează „CEAUȘESCU — P.C.R.", 
„CEAUȘESCU ȘI POPORUL".

Răsună solemn acordurile 
înălțătoare ale Imnului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

In holul secției de votare, un 
grup de pionieri și șoimi ai pa
triei, fii ai muncitorilor din a- 
cest cartier, înconjoară cu afec
țiune pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, le oferă buchete de 
flori, expresie a sentimentelor 
de dragoste și recunoștință pen
tru copilăria fericită, pentru 
viitorul luminos al patriei noas
tre socialiste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îm
brățișează copiii și le urează 
multă fericire.

Președintele secției de votare 
înmînează apoi tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidului 
și statului buletinul de vot pe 
care este înscris numele candi

datului F.U.S. pentru această 
circumscripție electorală din 
Sectorul 3.

în aplauzele alegătorilor pre- 
zenti în incinta secției, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu. ceilalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului introduc buletinul în 
urnă.

La ieșirea din secția de vota
re, secretarul general al parti
dului este salutat din nou, cu 
același entuziasm ca la sosire, cu 
îndelungi ovații și aplauze. Lar
gul bulevard răsună de melodia 
cintecului „Partidul, Ceaușescu. 
România" — alăturare firească 
a trei nume scumpe întregii 
noastre națiuni, de ele fiind le
gate aspirațiile de mai bine ale 
întregului popor. 11 intonează 
numeroase ansambluri și for
mații artistice, fanfare, îl cîntă 
miile de locuitori ai aeestui nou 
cartier al Bucureștiului, veniți 
în această dimineață de toamnă

(Continuare in pag. a 4-a)

DEPLINĂ SI MINDRIE PATRIOTICA
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului 

Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, i-a 
fost conferită, simbătă 19 noiembrie, in cadrul unei ceremonii des
fășurate la Consiliul de Stat, medalia de aur „Frederic Joliot- 
Curie", cea mai înaltă distincție a mișcării mondiale pentru pace, 
atribuită șefului statului român in semn de profundă prețuire pen
tru contribuția sa remarcabilă la cauza păcii, colaborării și prie
teniei intre popoare.

Prestigioasa medalie i-a fost 
ț Ceaușescu de Romesh Chandra,
al Păcii.

Vestea ca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost conferită 

■ cea mai înaltă distincție a Con
siliului Mondial al Păcii — me
dalia de aur „Frederic Joliot- 
Curie" — a fost primită cu o 
imensă satisfacție și bucurie, cu 

. autentică mîndrie patriotică de 
milioanele de oameni ai mun
cii de pe întreg cuprinsul țării 
— români, maghiari, germani și 

1 de alte naționalități.
în telegrame adresate de nu

meroase comitete județene de 
partid și consilii populare ju
dețene, organizații de masă si 
obștești, de ministere și alte 
instituții centrale, de colective 
de muncă din întreprinderi e- 
conomice și instituții social- 
culturale, oameni die diverse 
profesii și vîrste sînt exprimate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
felicitări din inimă, cele mai a- 
lese sentimente de respect și 
dragoste fierbinte, de o_ puter
nică vibrație sufletească, pen
tru această nouă recunoaștere 
a prestigiului internațional de 
care se bucură politica generală 
de pace și colaborare promo
vată de țara noastră, rolul 
președintelui României în so
luționarea marilor probleme ale 
lumii contemporane, pentru 
triumful ideilor nobile ale pă
cii și progresului pe planeta 
noastră.

Alături de întreaga suflare 
românească, toți sportivii noș
tri, în frunte cu deținătorii de 
titluri olimpice, mondiale și eu
ropene, antrenorii și tehnicienii, 
profesorii de educație fizică, 
toți activiștii mișcării sportive 
se bucură din toată inima că 
tovarășului Nicolae Ceaușescu i 
s-a înmînat cea mai înaltă dis
tincție a Consiliului Mondial al 
Păcii.

înminată tovarășului Nicolae 
președintele Consiliului Mondial

„In numele sportivilor și teh
nicienilor, profesorilor de edu
cație fizică, al întregului activ 
al mișcării sportive, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Spori vă roagă să primiți, 
mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, cele mai res
pectuoase felicitări cu prilejul 
conferirii celei mai înalte dis
tincții a Consiliului Mondial al 
Păcii, Medalia de Aur «Frederio 
Joliot-Curie-, se spune în tele
grama trimisă de Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S.

Noi vedem în aceasta recu
noașterea excepționalei contri
buții pe care o aduceți neobosit, 
zi de zi, in fruntea partidului 
și statului, la promovarea cau
zei păcii, a securității și colabo
rării, a instaurării unei noi or
dini in lumea contemporană.

Asemenea întregului nostru 
popor, sportivii patriei, toți cei 
ce muncesc în mișcarea sporti
vă cunosc din propria lor acti
vitate și prețuiesc din adincui 
inimii lor aportul hotăritor pe 
care dumneavoastră, primul 
bărbat al țării, îl aduceți la 
elaborarea și traducerea în viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, 
grație căreia ne bucurăm de o 
viață din ce in ce mai înflori
toare și de un tot mai mare 
prestigiu în lume".

Tripla campioană olimpică, 
Nadia Comăneci, exprimă, în 
telegrama adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sentimente 
calde de satisfacție : „Prin in
termediul televizorului am asis
tat la ceremonia de neuitat a 
decernării înaltei distincții ce

(Continuare in pag. a 4-a)

Un frumos succes românesc in turneele finale ale C. C E. la popice

VOINȚA TG. MUREȘ (f) 
A CÎȘTIGAT TROFEUL 
Constructorul Galați [m] a ocupat locul secund

Echipa feminină de popice 
VOINȚA TG. MUREȘ a obținut 
un frumos succes internațional, 
cîștigînd turneul final al „Cupei 
campionilor europeni", competi
ție desfășurată în orașul ceho
slovac Olomouc și la care au 
participat opt echipe, campioa
ne ale României, R. D. Germa
ne, Cehoslovaciei, Ungariei, Iu
goslaviei, R.F. Germania, Polo
niei și Austriei. Jucătoarele din 
Tg. Mureș au evoluat foarte 
bine în ambele partide (după 
manșa I se aflau pe locul se

cund, la 10 p diferență față de 
Moravska Slavia Brno), cîști
gînd clar primul loc. Clasamen
tul final : 1. VOINȚA TG. MU
REȘ (România) 5020 p d, 2. 
Carl Zeiss Jena (R.D.G.) 4970
p d, 3. Moravska Slavia Brno 
(Cehoslovacia) 4955 p d.

Turneul final pentru echipele 
masculine, care s-a disp^at tot 
la Olomouc, a fost cîș'ugat de 
Ferencvaros Budapesta cu 10 923 
P d ; pe locul secund s-a clasat 
formația gălățeană Construc
torul, cu 10 606 p d.

în acest
• Echipa masculină de floretă a României — 

campioană balcanică
Halterofilii români — pe locul II la Balcaniadă 

J ® De azi, la București, „Cupa Prietenia" la ho
chei (juniori) (în pag. a 4-a)

număr:

Divizia A de fotbal, etapa a 13-a

A.S.A. TG. MUREȘ-LIDER DE TOAMNA?
• Politehnica Timișoara — la cîteva secunde de o nouă victorie în deplasare
• Steaua, scorul etapei in fața „umbrei" arădenilor • Studenții bucureșteni — 
surclasați la Ploiești 0 F. C. Constanța atacă și ciștigâ in... inferioritate numerică
• Tirgoviștenii, punct prețios la Satu Mare £ încă o etapă cu jocuri modeste...

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C. Argeș - Dinamo 1-0 (0-0)
F.C.M. Reșița — F.C. Corvinul 4-1 (1-0)
Steaua - U.T.A. 5-0 (3-0)
F.C. Petrolul - Sportul studențesc 3-0 (2-0)
S.C. Bacău - Politehnica Timiș. 2-2 (1-1)
Jiul - F.C. Bihor 3-1 (1-0)

«A.S.A. Tg. Mureș — Univ. Craiova 1-0 (1-0)
F.C. Constanța — Politehnica lași 2-0 (0-0)
F.C. Olimpia S.M. - C.S. Tîrgoviște 2-2 (1-2)

ETAPA VIITOARE (miercuri 23 noiembrie)
U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș
Dinamo - F.C. Olimpia Satu Mare
Politehnica lași — F.C. Petrolul
C.S. Tîrgoviște — Jiul
F.C. Bihor — F.C. Corvinul
Sportul studențesc — F.C. Argeș
F.C.M. Reșița — Politehnica Timisoara
Univ. Craiova - Steaua
S.C. Bacău — F.C. Constanța

CITIȚI ÎN PAGINILE 2—3 
RELATĂRI DE LA MECIURILE 
ETAPEI A 13-a A DIVIZIEI A-

1. A.S.A. TG. MUREȘ 13 8 3 2 26-12 19
2. F. C. Argeș 13 6 4 3 22-17 16
3. Politehnica Timișoara 13 6 4 3 22-18 16
4. Sportul studențesc 13 8 0 5 18-16 16
5. Steaua 13 5 5 3 26-14 15
6. Dinamo 13 6 2 5 19-15 14
7. Universitatea Craiova 13 5 4 4 13-11 14
8. F. C. Olimpia 13 6 2 5 18-17 14
9. F. C. Constanța 13 6 1 6 21-18 13

10. C. S. Tirgoviște 13 4 4 5 9-16 12
11. S. C. Bacău 13 3 6 4 16-23 12
12. Politehnica lași 13 4 3 6 15-14 11
13. F. C. Petrolul 13 4 3 6 16-17 11
14. Jiul 13 5 1 7 18-20 11
15. F. C. Bihor 13 5 1 7 16-23 11
16. U.T.A. 13 3 5 5 15-22 11
17. F. C. Corvinul 13 3 4 6 14-22 10
18. F.C.M. Reșița 13 3 2 8 12-21 8



CAMPIONATE • COMPETIȚII
ÎN DIVIZIA A LA 

BASCHET (M), „U“ CLUJ* 
NAPOCA ÎNVINSĂ DE 

RAPID !
In campionatele naționale de 

baschet, sîmbătă s-au desfășurat' 
meciurile retur ale etapei a 7-a 
la băieți și ale etapei a 8-a la 
fete. Rezultate și unele amănunte;

MASCULIN
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

CA — RAPID BUCUREȘTI 64—69 
(33—34) — vineri, în partida tur: 
71—61. Printr-un joc lent (absența 
Iui Riihrig — accidentat — s-a 
resimțit din plin) și avlndu-1 doar 
pe Roman în vervă, gazdele nu 
s-au putut desprinde ; mai mult 
chiar,’ din min. 29 (scor : 50—48) 
rapidiștii s-au dovedit mai proas
peți și mai eficienți. „Trlo“-ul 
Vlădescu, Bulancea, Dumitru a 
avut un aport decisiv în reali
zarea unei victorii surprinzătoare, 
dar pe deplin meritată a ferovia
rilor. Au arbitrat bine D. Oprea 
(Timișoara) șl I. Antonescu 
(București). (M. RADU — co
resp.).

DINAMO ORADEA — I.C.E.D. 
93—107 (35—52) — vineri : 64—74. 
Superioritatea netă din prima re
priză le-a asigurat bucureștenilor 
șl cel de al doilea succes. (I. 
GHIȘA — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA— 
POLITEHNICA IAȘI 100—84 (49— 
38) — vineri : 98—75. Pe calea o- 
mogenizării noului lot, format în 
majoritate din elemente tinere, ti
mișorenii au prestat un joc bun. 
(P. ARCAN — coresp.).

FARUL — C.S.U. BRAȘOV 
108—93 (52—42) — vineri : 103—94. 
Mai tehnici, baschetbaliștil con- 
stănțeni s-au impus datorită plu
sului de eficacitate. (C. POPA — 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
SIBIU 137—44 (70—32) — vineri s 
124—55. Diferența de 93 de punc
te constituie un record al Divi
ziei A, obținut datorită seriozită
ții eu care înțeleg campionii țării 
sl abordeze toate întîlnirile, dar 
și evoluției foarte slabe a sibie- 
riilor, pentru care absența lui A. 
Savu nu constituie o scuză.

STEAUA — I.E.F.S.-LÎC. nr. 2 
100—65 (52—29) — vineri : 106—
64. Victorie scontată, după o în
trecere plăcută ca ritm, o sur
priză neplăcută : C. Ccrnat (Stea
ua) s-a prezentat la meci în mi
nutul 15 ! ?

FEMININ
CRIȘUL ORADEA — OLIMPIA 

BUCUREȘTI 93—81 (54—37) — vi
neri : 81—75. Gazdele au condus, 
datorită unei evoluții excelente, 
cu 89—61 în min. 35 ; în schimb, 
oaspetele au avut un final re
marcabil prin care au redus con
sistent din handicap. (I. GHIȘA- 
coresp.).

C.S.U. GALAȚI — RAPID 
BUCUREȘTI 60—90 (27—42) — vi
neri : 65—67. Feroviarele, dorind 
să șteargă impresia slabă lăsată 
în ziua precedentă, au prestat un 
joc de calitate și eficace, învin- 
gînd la un scor concludent. (T. 
SIRIOPOL — coresp.).
• Azi, la ora 18, are loc, în 

sala Floreasca, una din întîlnirile 
restanță : I.E.F.S.-Lic. nr. 2 — 
Politehnica București.

FAVORITELE 
ÎNVINGĂTOARE 

IN DIVIZIA DE LUPTE , 
GRECO-ROMANE

Vineri și sîmbătă, la Cluj-Na
poca, Brașov, Pitești și Bacău 
s-au disputat întrecerile ultimei 
etape a Diviziei de lupte greco- 
romane, urmînd ca formațiile ce
le mai bune să se întâlnească a- 
fcum în turneul final.

La Cluj-Napoca, sportivii de la 
A.S.A. din localitate s-au com
portat foarte bine și clasîndu-se 
de cinci ori pe locul I (Dră- 
ghici, Gui, Pocomnicu, Isa, A- 
martoaie) au acumulat cel mai 
mare număr de puncte (47). Pe 
locurile următoare : 2. C. S. A- 
r'.d 41 p, 3. C.F.R. Timișoara 
4) p, 4. Vulturii Textila Lugoj 
J p, 5. Simared Baia Mare 28 p, 
6. Crișul Oradea 25 p. (GH. LO- 
i 4CA — coresp.).

Turneul de la Brașov (seria a 
1 -a) a fost dominat de dinamo- 
\ ..iții bucureșteni, învingători la 
*• ote categorii (Scuturici, Gingă, 
‘ .obotaru, Enache, Felea, Dicu, 
) oîipschi). Ceilalți cîștigători sînl 
f î. Toader, N. Marinescu (Bra- 
șjv) și I. Gheorghe (Rapid). Cla- 
jșanientul pe echipe : 1. Dinamo 
51 p, 2. Steagul roșu Brașov 41 p, 
3. Aluminiu Slatina 40 p, 4 Ra
pid 31 p, 5. C.S.M. Reșița 27 p, 
6. C.S.O. Pitești 20 p. (C. GRU
IA — coresp.).

La Bacău, disputele au fost mai 
echilibrate, în final ieșind (din 
nou) învingători luptătorii de la 
IPROFIL Rădăuți (43 p). Pe locu
rile următoare : 2. Steaua 41 p. 
3. A.S.A. Bacău 37 p, 4. Nicolina

1010 - PRONOSPORT INTORflTAZA
La numerele extrase la trage

rea Loto din 18 noiembrie 1977, 
publicate la această rubrică, s-a 
strecurat o greșeală tipografică. 
Publicăm numerele reale ale a- 
cestei trageri :

EXTRAGEREA I : 20 37 38 73 
56 61 12 83 85

EXTRAGEREA a Il-a : 48 72 10 
87 34 16 43 47 63

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

ETAPA DIN 20 NOIEMBRIE 1977

I. F. C. Argeș — Dinamo 1
II. F.C.M. Reșița — Corvinul 1

III. Steaua — U. T. Arad 1
IV. Petrolul — Sp. studențesc 1
V. S.C. Bacău — Poli. Tim. X

VI. Jiul — F. C. Bihor 1 

lași 35 p, 5. C.S.M. Suceava 34 p, 
6. C.S. Botoșani 20 p. S-au re
marcat : F, Avram (Bacău), S. 
Haidău si L. Fizic (Rădăuți), 
Bcrceanu, Dumitriu și Prențiu 
(de la Steaua). (I. IANCU — co
resp.).

RAPID (CAMPIOANĂ) 
LA EGALITATE (6-6) CU 
DINAMO ÎN ULTIMUL 

DERBY AL POLOIȘTILOR
Partida dintre Rapid și Dinamo, 

a șasea din această ediție, a în
cheiat sîmbătă, la Cluj-Napoca, 
campionatul de polo al țării. A 
fost un joc de slab nivel tehnic, 
ambele echipe, cu mai mulți po- 
loiști tineri în componență, ma
nifesto parcă doar dorința de a 
intra cit mai repede în vacanță...

Dinamo a condus cu 1—0 și
2— 1, apoi, după cîteva momente 
de relativ echilibru, inițiativa a 
trecut de partea campionilor:
3— 2, 5—3 și chiar 6—4 in ultima 
repriză. La fluierul final al arbi
trilor R. Timoc și R. Schilha însă, 
tabela de marcaj a indicat scor 
egal : 6—6 (0—1, 2—1, 3—1, 1—3), 
Răducanu obținînd egalarea cu 
cîteva secunde înainte de sfîrșit. 
Dinamoviștli au înscris toate punc
tele în situații de superioritate sau 
din lovituri de ia 4 metri, în timp 
ce rapidiștii au marcat de 3 ori la 
„om în plus" șl alte trei goluri 
la capătul unor frumoase acțiuni. 
O mențiune pentru evoluția cura
joasă a tînărulul portar feroviar 
Mihai Simlon, care l-a înlocuit pe 
Florin Slăvel.

In al doilea meci, Voința Cluj- 
Napoca a învins pe Progresul Bu
curești CU 9—5 (2—0, 2—2, 2—2,
4— 1). Clasamentul final al tur
neului ;

A. VASILIU

Rapid 18 13 3 2 113— 65 29
Dinamo 18 11 3 4 103— 81 25
Voința 18 7 4 7 105— 97 18
Progresul 18 0 0 18 62—146 0

Crișul Oradea și C.N.U. 
au rămas în prima serie 

a Diviziei A
Sîmbătă s-au încheiat în bazinul 

acoperit Floreasca din Capitală 
întrecerile turneului pentru lo
curile 5—8. In primul meci, Crișul 
Oradea a fost întrecută de C.S.S. 
București la capătul unei dispute 
care a semănat mai mult cu un 
antrenament de înot, decît cu un 
meci de polo. Au abundat pasele 
la adversar și din această cauză 
irosirea forțelor în sprinturi pre
lungite, fără finalitate. Scor final : 
7—4 (1—2, 2—1, l—o, 3—1) pentru 
C.S.Ș. Au marcat : Bone —2, Niță, 
N. Constantin, Angelescu, Clo- 
mirtan șl Pițigoi —4 m, respectiv 
Feyer 2, Raț și Hegyesi. AI doi
lea joc avea să decidă ocupanta 
locului secund în turneu și im
plicit rămînerea în prima serie 
a campionatului național. La capă
tul unui meci în care a mani
festat superioritate evidentă, C.N.U. 
a întrecut pe Rapid Arad cu 5—3 
(2-0, 2—1, 0—2, 1—0) prin golurile 
înscrise de Frîncu — 3 (I din 
4 m). Păun și Zamflrescu, respec
tiv Szabo, Sălăgean și Marc. Au 
arbitrat corect N. Toth și V. Bur- 
dea, ambii din Cluj-Napoca. Cla
sament final : 5. Crișul 8 p,
6. C.N.U. 7 p, 7. Rapid 5 p,

MARCU L-A ÎNVINS PE 
HĂRĂDĂU IN „SELECȚIA" 

TENISMANILOR
în sala de tenis de la ,,23 Au- 

gust“ s-au disputat, sîmbătă și 
duminică, ultimele două runde 
ale turneului de selecție pentru 
echipa națională. în meciul pri
melor rachete, Tr. Marcu a reu
șit să-1 învingă pe D. Hărădău, 
cu 7—5, 4—6, 17—15 (!), după 4 
ore și jumătate de joc. învinein- 
du-1 pe J. Bîrcu cu 6—3, 6—4, 
M. Mîrza și-a asigurat calificarea. 
Iată și celelalte rezultate din pri
ma grupă : Almăjan — Niță 4—6, 
&—1, 6—4 ; Bîrcu — Vîlcioiu 6—4, 
3—6, 6—3 ; Marcu — Niță 6—3, 
6—3 ; Hărădău — Vîlcioiu 7—5, 
6—3. în grupa a doua, rezultate 
în general scontate : Mancaș — 
Stănescu 4—6, 6—4, 6—4 ; Pană— 
Iusmen 6—1, 6—2 ; Segărceanu — 
Bucur 6—3, 6—0 ; Dîrzu — Nicu- 
lescu 6—1, 6—2; Segărceanu —
Iusmen 6—2, 6—1 ; Pană — Stă
nescu 7—5, 6—3 ; Bucur —Nicu- 
lescu 6—7, 6—0, 6—2.

Clasamente : GRUPA I : 1. Tr. 
Marcu 6 v : 2. D. Hărădău 5 v 
(1) ; 3. B. Almăjan 5 v ; 4. M. 
Mîrza 4 v (1) ; 5. J. Bîrcu 3 v ; 
6-7. FI. Niță și O. Vîlcioiu — 2 v ; 
8. C. Popovici 0 v. GRUPA II : 
1. FI. Segărceanu 7 v ; 2. A. Dîr
zu 6 v ; 3. E. Pană 5 v ; 4. L. 
Bucur 4 v ; 5—7. S. Niculescu. L. 
Mancaș și D. Stănescu — 2 v ; 
8. N. Iusmen 0 v.

VII. A.S.A. Tg. M. — „U“ Cv. 1
VIII. F.C. C-ța. — Poli, iași 1

IX. Olimpia — C.S. T-viște. X
X. Perugia — Internazionale X

XI. Roma — Lazio X
XII. Torino — Napoli 1

XIII. Verona — Juventus X
Fond total de cîștiguri : 

370.458 lei.
NUMERELE EXTRASE LA T!L\- 
GEREA SPECIALA LOTO 2 DIN 

20 NOIEMBRIE 1977

Extragerea I : 36 11 57 18
Extragerea a Il-a : 59 29 70 13
Extragerea a in-a : 62 67 30 43 
Extragerea a iv-a : 8 41 6 3 
Extragerea a V-a : 13 65 75 4 
Fond total de cîștiguri : 927.635 

lei din care 14.338 lei report la 
categoria I.

NELA STOINEA Șl DOREL 
ONEȚIU - CÎȘTIGĂTORI 

LA TENIS DE MASĂ
ta Hunedoara s-a încheiat sîm

bătă prima etapă finală pe țară 
a concursului nr. 1 de tenis de 
masă individual din cadrul „Da- 
ciadei", rezervat seniorilor. La 
feminin, locul I a revenit spor
tivei Nela Stoinea (Olt), învingă
toare cu 2—0 în finala susținută 
cu Tamara Savu (Buzău). La 
masculin, cîștigătorul concursului 
a fost Dorel Onețiu (București), 
care și-a adjudecat victoria cu
2— 1 în fața iul Alexandru Bu- 
zescu (București).

Odată cu victoria cucerită in 
acest prim concurs rezervat ju
cătorilor de performanță și des
fășurat sub egida „Daciadei", cei 
doi sportivi au obținut — con
form regulamentului — și cate
goria I de clasificare. Alături de 
ei, alți 30 de concurenți — Tama
ra Savu, Rodica Gagu, Mihaela 
Mihai (Buzău), Veronica Petrini, 
Maria Hatoș, Mariana Baciu 
(Buc.), Faustina Bunduc, Lumi
nița Bălescu, Mihaela Efrem, 
Carmen Manole (Vîlcea), Olga 
Nemeș (Mureș), Ecaterina lones- 
cu (Dolj), Simona Ursu (Cluj), 
Cornelia Curpaș (Bihor) și Ga
briela Kadar (Alba), la feminin ; 
Alexandru Buzescu, Ion Buga, 
Nicolae Stelian (Buc.), Sever 
Naidin, Octavian Popescu, Radu 
Neagoe, Mircea Bo-rlovan (Dolj), 
Aurel Stoianov, Mircea Dinu 
(Buzău), Dan Ardeleanu, Cornel 
Popovici (Hunedoara), Ștefan 
Szentivany (Mureș), Cornel Ma- 
covei (Iași) și Gabriel Macoldi 
(Satu Mare), la masculin — vor 
participa, împreună cu maeștri 
emerlți ai sportului, maeștri al 
sportului și jucătorii cu catego
ria I de clasificare la cea de a 
doua etapă finală, programată 
între 10—18 decembrie la Arad.

Markin GHIOLDUȘ

LA VOLEI, C.S.U. GALAȚI 
Șl PENICILINA IAȘI - 

VICTORII IN DEPLASARE
în Divizia A de volei s-au 

disputat sîmbătă 7 dintre parti
dele etapei a 6-a, etapă din care 
se detașează victoriile în depla
sare ale echipelor feminine 
C.S.U. Galați și Penicilina Iași. 
Iată amănunte :

FEMININ
I.E.F.S. — C.S.U. GALAȚI 1—3 

(—14, 7, —13, —7). Intîlnirea din
tre cele două formații studențești 
a prilejuit o dispută de nivel 
mediocru. Avînd în Crina Geor
gescu o ridicătoare cu o mină 
excelentă (tușeu perfect, viteză 
de execuție din „poignet"), com
pletată de o „diagonală" expe
rimentată (Petruța Tache), iar în 
Maria Obreja o trăgătoare de si
guranță, gălățencele au reușit să 
înfringă rezistența gazdelor, ma
nifestată mai convingător în pri
mele două seturi (I.E.F.S. a con
dus și în finalul primului set, 
pe care ar fi meritat să-l cîș- 
tige). Corect și autoritar arbitra
jul prestat de Gh. Ferariu din 
Brașov și N. lonescu din Bucu
rești. (A. B.).

CHIMPEX 'CONSTANTA — 
PENICILINA IAȘI 1—3 (—3, —8, 
4, —12). Noua promovată a dat o 
replică destul de bună puterni
cei formații ieșene, în fața căreia 
a trebuit totuși să se încline. 
Remarcate : Marta Szekely, Ma
riana Ivanov, Viorica Lutsch 
(Chimpex), Mariana Raevschi- 
Zamfir, Ana Chirițcscu șl Nadia 
Sava (Penicilina). Arbitraj bun s 
V. Vrăjescu șl I. Covaci, ambii 
din București. (G. TAMAȘ, co
resp.).

ȘTIINȚA BACAU — RAPID
3— 1 (—17, 8, 9, 11). Intîlnire in
teresantă doar ca evoluție a sco
rului în setul I, foarte disputat, 
și în prima parte a celui de al 
treilea (7—2, 7—7) și al patrulea 
(0—6, 10—6, 11—11). Multe greșeli 
tehnice de ambele părți șl o 
victorie meritată a gazdelor. Ar
bitri : Gh. Popescu și E. Ududec, 
ambii din Suceava. (I. IANCU, 
coresp.).

FARUL — VOINȚA BUCU
REȘTI 3—0 (4, 3, 10). Meci la dis
creția constănțencelon, din sexte
tul cărora s-au detașat Maria 
Enache și Iuliana Enescu. De la 
oaspete a jucat mai bine lolanda 
Iordache. Arbitri: I. Covaci și 
V. Vrăjescu, din București. (P. 
ENACHE, coresp.).

MASCULIN
DINAMO — CONSTRUCTORUL 

BRA1LA 3—0 (1, 4, 13). Campionii 
au obținut victoria în 45 de mi
nute. în primele două seturi ei 
n-au întîmpinat nici un fel de 
rezistență. în setul trei, însă,
cind antrenorul dinamovist W. 
Schreiber a menținut în sextet
trei dintre tinerii de pe banca
rezervelor (Căta-Chițiga, Bă-
roiu și Vrîncuț), oaspeții au în
drăznit mai mult, refăcînd de la 
2—10 și preluînd conducerea cu 
13—12. în final, Dinamo a forțat 
și a cîștigat. Arbitraj foarte bun 
al cuplului bucureștean Gh. Io- 
nescu — N. lonescu. (N. MA- 
TEESCU).

C.S.M. DELTA tULCEA — RA
PID 3—0 (11, 9, 12). Surprinzător 
doar scorul categoric cu care au 
cîștigat tulcenii, în mai puțin de 
o oră de joc. Ei au fost supe
riori în atac și la blocaj. Remar
cați : Gavrilă, Staicu, ispas, Iva
nov (Delta), Pcnciulescu (Rapid). 
Arbitri : C. Șovăilă din Ploiești 
și A. Nedelcu din București. (P. 
COMSA, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.M. 
SUCEAVA 3—0 (6, 14, 8). Victorie 
a echipei, gazdă în fața unei ad
versare .care i-a ridicat probleme 
mai ales în setul doi, în care 
sucevenii au condus cu 14—12. 
Arbitri : L. Andrieș (Cluj-Napo
ca) și M. Stamate (București). 
(G. LORAC, coresp.).

I
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LIDERUL,
TG. MUREȘ, 20 (prin telefon).

Lipsită dc aportul iul Bălăci 
(3 cartonașe), Universitatea a 
abordat cu maximum de prudență 
partida ei cu liderul. In afara 
unei griji sporite pentru deține
rea superiorității numerice în apă
rare, antrenorul Deliu i-a „fixat" 
pe Beldeanu și Țicleanu la Boloni 
și, respectiv, Hajnal (piesele grele 
ale gazdelor), ambii mureșeni 
fiind sever supravegheațl în 
preajma careului craiovean. Adău
gind la disciplina tactică manifes
tată de oaspeți și jocul mai pu
țin inspirat (prea multe centrări 
înalte spre... stoperii craioveni) și 
insuficient de hotărît al gazde
lor — în prima repriză —, avem 
astfel explicația acelui 0—0 rămas 
pe tabelă timp de 40 de minute. 
Dar tocmai cind „tribunele" în
cepuseră să-1 regrete pe Fanici, 
omul de gol — acum indispo
nibil pentru mai multă vreme —, 
înlocuitorul acestuia, PISLARU, 
ieșea în sfîrșit din anonimat, în
scriind din apropiere : 1—0, scor 
absolut meritat, întrucît A.S.A. 
mai irosise două bune ocazii, prin 
același Pîslaru (min. 2) și prin 
Hajnal (min. 15).

I TREI CONTRAATACURI, DOUĂ GOLURI
I
I
I
I

OLIMPIA SATU MARE - C. S. TÎRGOVIȘTE 2-2 (1-2)
Stadion Olimpia ; teren alunecos ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 

8 000. Au marcat: HELVEI (min. 8). SABOU (min. 47), respectiv SAVA (mm. 
37) și MARINESCU (min. 42). Șuturi la poarta : 27-5 (pe poarta : 11-4). 
Co"lMPiA ? Pusztai 6 - Marcu 5 (min. 46 Mathe 6), Smarandache 8. Ma
te; 6, Bocșa 6 - Kaiser 4, Sabou 5. Both 1 6 - Mureșan 5, Hațeganu 4 
(min. 82 Bathori II), Helvei 6.

C.S. TÎRGOVIȘTE : Coman 8 - Gheorghe 7, Enache 7, Ene 7, 
Furnică 6, Tănase 6, Ștefănescu 7 - Grigore 6, Sava 7 (mm. 88 
Marinescu 8.

A arbitrat : Gh, Racz : ta_ linie t R. Petrescu (ambii
șl T. Vass (Oradea), ultimul cu scăpări.

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori i 3-0 (2-0).

I
I
I
I
I
I

SATU MARE, 20 (prin telefon).
Au fost suficiente trei contra

atacuri ale tîrgoviștenilor, din
tre care două soldate cu gol, 
pentru ca echipa oaspete să ob
țină un punct pe cit de nesperat, 
pe atît de prețios. In rest, do
minare teritorială a sătmărenilor, 
pe fondul unei defensive accen
tuate a formației din Tîrgoviște 
care, însă, are meritul că s-a 
angajat cu toată dăruirea în joc. 
Scorul este deschis relativ repede, 
chiar în min. 8 : Both I execută 
o lovitură liberă de pe partea 
stingă si HELVEI reia cu capul, 
cu boltă, peste portarul Coman. 
Acest gol, căzut atit de repede, 
i-a făcut mult prea încrezători 
în victorie pe jucătorii formației 
locale. Profitînd de această si
tuație, tîrgoviștenli au devenii 
mult mai curajoși în atac și la 
pauză tabela de marcaj arăta 2—1 
în favoarea lor. Mai întii a în
scris SAVA (min. 37), cu capul,

I FL. DUMITRESCU DĂ ARIPI ECHIPEI
F.C. PETROLUL - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (2-0)

Stadion Petrohil ; teren bun ; timp frumos, dar rece ; spectatori - apro
ximativ 12 000. Au marcat: FL. DUMITRESCU (min. 12 și 36), SIMACIU 
(min. 62). Șuturi la poarta : 16-3 (pe poarta : 8-3). Cornere : 5—3

F. C. PETROLUL : Constantin 7 - Gh. Dumitrescu 5, Ene 8, Negoițâ 7, 
Butufei 6 - Angelescu 6, Simaciu 6, Fl. Dumitrescu 8 - Pisau 6, Toporcn 6 
(min. 70 N. Florian 6), State 5. r

SPORTUL STUDENȚESC: Râducanu 5 - Tdnăsescu 4, Ciugann 5, Cazan 6, 
Manea 5 — lorgulescu 7, Șerbănicâ 5 (min. 60 Munteanu 5), Radulescu 8 
— Stroe 5 (min. 46 Grosu â), O. lonescu 5, Chihaia 6.

A arbitrat : I. Chilibar ; la Hnie : FI. Anuțescu (ambii din Pitești)
si T. Balanovtci (llași).

Cartonașe galbene : GH. DUMITRESCU, ȘERBĂNICÂ.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—0 (0-0).

PLOIEȘTI, 20 (prin telefon).
în, prima repriză, două șuturi 

excepționale, ambele din afara ca
reului, ale căpitanului de echipă 
Fl. Dumitrescu au conturat vic
toria gazdelor, dînd oxigen for
mației ploieștene pentru tot restul 
meciului.

Ca nivel tehnic, partida a fost 
satisfăcătoare, dar s-a jucat ner
vos, precipitat, tonul obstrucțiilor 
și durităților fiind dat de apără
torii oaspeți. O contribuție nega
tivă la tensiunea de pe teren și 
din tribune a avut și arbitrul 
I. Chilibar, care a condus nesi
gur și cu multe erori, fără a in
fluența însă, din fericire, rezul
tatul. Studenții au început mai 
bine, dar golul primit (în min. 
12, FL. DUMITRESCU a șutat de 
la 18 m, cu stingul, sus, în colțul 
din dreapta lui Răducanu) a de
reglat mecanismul echipei. în 
min. 22, Simaciu a ratat o bună 
ocazie. Iar în min. 36, după o suită

I 
I
I
I
I 
I
I
I

0 DECIZIE
CONSTANȚA, 20 (prin telefon) 

începutul de partidă avea să 
consemneze, timp de un sfert de 
oră, un echilibru de forțe, la do
minarea gazdelor oaspeții răspun- 
zj*^ cu o apărare destul de e- 

cu contraatacuri ce se a- 
rătau periculoase. în min. 25 s-au 
întîmplat, însă, lucruri care a- 
veau să influențeze tot jocul. 
După ce a fost deposedat de 
balon, Mureșan l-a lovit cu pum
nul pe Mustafa. Arbitrul nu a 
văzut ; în schimb a „prins" mo
mentul în care, în replică, Mus
tafa l-a lovit cu picioarele pe 
Mureșan. C. Manușaride l-a eli
minat pe constănțean, lucru care 
trebuia făcut și cu Mureșan. A- 
ceastă decizie greșită a arbitrului 
(ei a mai comis și altele) a făcut 
ca gazdele, inechitabil, să joace 
62 de minute în inferioritate nu
merică. în min. 87, pentru un 
fault comis asupra lui Zamfir, 
Anton a fost eliminat, dar a- 
ceastă... compensație a venit tîr- 
ziu. (Meciul se denaturase, gaz-

FARA INSJj
A.S.A. TG. MUREȘ - UNIVERSITARI

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frați 
15 000. A marcat : PiSLARU (min. 41). Șuturi u 
11—1). Cornere i 13—4. I

A.S. ARMATA t Solyom 7 - Kortesl 8, Und 
Va rodi 7, Boloni 7, Hajnal 7 — Fazekaș 0,‘ I 
Canîaro 6). I

UNIVERSITATEA t Parcaru 0 — Ungureanu fii 
rima 5 — Țicleanu 5. L CorrstantinescB-nA^H'.l 
Irimescu 5 — Cîrțu 5, Marcu 5.

A arbitrat : C. Petrea I ta Imte: I
(toți din București). I

Cartonașe galbene : IRIMESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori 1 3—1 (1-0)

Un timp, după pauză, tabloul careulu 
tactic al jocului n-a diferit, în zje ciul
linii mari, de cel de pînă atunci. Kq
Abia în min. 68 antrenorul Deliu ' ’ ]
s-a decis să încerce și cartea o- 
fensivei, trimițîndu-1 în teren pe 
Crișan. De aici înainte jocul se 
mai echilibrează. Oaspeții își cre
ează, însă, o singură ocazie, ra
tată, în min. 73, de Cîrțu. De par
tea cealaltă, localnicii, beneficiind 
de un spațiu mai mare de mane
vră Ia finalizare, vor „lega" măi 
lesne în preajma și în interiorul

Stadii 
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de colț, a- 
care 

plasă 
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mai 
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i i iu» •
în urma unei lovituri 
poi MARINESCU (min. 42), 
a reluat, din apropiere, în 
mingea revenită din bară la 
expediat de Sava.

La reluare, oaspeții nu 
contează absolut deloc în 
și, ca o urmare firească, sint do
minați categoric și egalați ime
diat după puuză (min. 47). Au
torul golului : SABOU, care a 
reluat în plasă o degajare de
fectuoasă a apărătorilor adverși. 
Se părea că victoria se va pro
fila curînd în favoarea -----
dar Smarandache (min. 
79), Hațeganu (min. 54) 
(min. 84) ratează ocazii 
portarul Coman evită 
reflexe de ultim moment. Spre 
finalul partidei, atunci cînd du
ritățile se înmulțesc, conducăto
rul jocului uită de... cartonașele 
galbene.

gazdelor, 
51, 71 și 
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de acțiuni viguroase ale gazde
lor, FL. DUMITRESCU înscrie din 
nou, aproape din același loc, cu 
o execuție tehnică similară, numai 
că de data aceasta mingea a in
trat în gol pe jos, în stingă lui 
Răducanu.

După pauză, ratează Pisau (min. 
50) la un luft al lui Ciugarin, apoi 
Sportul studențesc trece la cîrma 
jocului, grație în special efortu
rilor lui Radulescu. Pe contra
atac, însă, în min. 62, Pisău cen
trează, SIMACIU reia cu capul, 
Răducanu atinge mingea, dar n-o 
poate reține și... 3—0. Siguri acum 
de victorie, ploieștenii joacă mai 
reținut, se apără aglomerat (o re
marcă pentru fundașul central 
Ene), dar, de cîteva ori, apăra
rea avansată a bucureștenilor este 
la un pas de a primi alte goluri, 
mai ales pe partea lui Tănăsescu, 
în zi foarte slabă.

Radu URZ1CEANU
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GREȘITA STRIC;
F. C. CONSTANȚA - POLITEHNIC

Stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; timpf*vnnorc 
doua ; spectatori — aproximativ 16 000. Au n 
TURCU (min. 86). Șuturi la poarta : 17—7 '(gM

F.C. CONSTANȚA : Sârâcin 6 — Mustafa^-^ 
— Petcu 5, Ignat 6, Livciuc 5 — Zamfir 7- (min.

POLITEHNICA IAȘI : Naște 7 - Sofian 6, An 
6), Mureșan 3 (pentru gestul comis în mrni«^ 
nescu 4), Ciocîrlan 6, Romilâ 7 — Dănilâ 4,

A arbitrat : C. Manușaride ; la linie : 
București).

Cartonașe galbene : MUREȘAN, NAȘTE, 
TAFA, ANTON.

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 4—0 (0-0)

dele căutînd să se răzbune prin 
joc dur).

în repriza secundă, F. C. Con
stanța a luat jocul pe cont pro
priu, și-a masat adversara în a- 
propierea careului, dar ocaziile 
n-au putut fi fructificate. Totuși, 
constănțenii aveau să înscrie go
lul mult așteptat și meritat în 
min. 85 : lovitură liberă execu
tată de Livciuc în... capul lui 
Bucluru, balonul a venit la IG

NAT,
14 m, 
degrin 
au fo 
gol : i 
beră, 
baloni 
(derut 
în pla



,.A"
13-a

— aproximativ
(pe poarta :

, Onuțan 6 — 
II 6 (min.

TIMIȘORENII AU PIERDUT
S. C. BACĂU - POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-2 (1-T)

Stadion „23 August" ; teren foarte bun ; timp excelent ; spectatori — 
aproximativ 16 000. Au marcat: BOTEZ (min. 38), FLOREA (min. 90), res
pectiv PETRESCU (min. 28) și VOLARU li (min. 47) .Șuturi la poartă 3 18—14

69

Pu-Fânescu 6,
68_^jf1țan 5),

i. VĂsilescu II

[vor rata oca- 
Jnchiaș (min. 
5) și Caniaro

OLAESCU

UN PUNCT...

(pe poartă : 7—7). Cornere : 12—1.
S.C. BACĂU : Mîndrilă 8 — Pruteanu 4, Catargiu 5, Lunca 4, Margasoiu 

5 — Cârpaci 5, Solomon 4 (min. 59 Panaite 6), Vamanu 7 — Chitaru 5, 
Botez 6, Antohi 4 (min. 46 Flore a 6).

POLITEHNICA: Bathori 7 - V!T_ \
— Roșea 6, Dembrovschi 6, Lața 6 — Nucă 7, Volaru U 8,
89 Șerbănoiu).

A arbitrat : N. Raab (Cîmpia Turzii) 'Ă-Ă'Ă’ î Ia lim-î© : 
stanța) și — cu greșeli — V. Gligorescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : PRUTEANU, CARPUCI, VOLARU IL
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (0—0).

Vișan 6, Păltinișan 5, Mehedinții 6, Barna 7 
“ (min.Petrescu 7

Gh. Ispas (Con-

BACĂU, 20 (prin telefon).
Conștientă de valoarea sa de 

ansamblu superioară, Politehni
ca a căutat să tempereze din 
start elanul tinerei și neexperi
mentatei formații băcăuane, tre- 
cînd cu bine clasicul prim sfert 
de oră, pentru că Vamanu va 
șuta bine în min. 9, dar Bathori

UNOR JALOANE...
STEAUA - U.T.A. 5-0 (3-0) 
tren foarte bun ; timp înnorat, 
marcat: ZAHIU (min. 6, 89), 

penalty). Șuturi la poarta

friguros ; spectatori —
NASTASE (min. 15, 33) 
: 29-13 ‘(pe poarta :

|7 — Anghelîni 7 (min.
M. Râ duca nu 7, Zahiu 7

5, Kukla 5,
I- Cura 5, Domide 5 (min. 63

85 Nițu), Agiu 
— Ad. lonescu

6, Same-ș 7.
7, Năstase 7,

GaW 5, Goșpar 
H km Ier 5),

5 — Tisa 5, 
Coraș 5 (min.

'"'f'"«I ............ .....
va fi atent, iar în min. 13 
teanu va șuta mult „peste“ din- 
tr-o poziție ideală, creată de... 
luftul lui Păltinișan. „Poli", 
însă, va fi cea care deschide 
scorul, în min. 28, Ia primul său 
șut spre poartă. In acest mi
nut, în fața careului său, Vișan 
își creează avantaj, jucînd min
gea cu mina, arbitrul nu sanc
ționează neregularitatea, contra
atac timișorean rapid, șut Vo- 
laru II în 
clsă a lui 
Peste zece 
rea. La un 
Catargiu. urcat 
vește balonul cu capul, Bathori 
nu reține, mingea ajunge la 
BOTEZ, acesta se întoarce și-l 
învinge pe portarul timișorean,

Pru-

bară și reluare pre- 
PETRESCU, în gol. 
minute vine egala- 

corner de pe dreapta, 
în atac, lo-

obstrucționat de doi adversari.
Repriza secundă arată echipa 

oaspete decisă să „taxeze" ero
rile în lanț ale apărării moldo
vene. In min. 47, contraatac 
viguros pe partea lui Nucă, 
centrare impecabilă și VOLARU 
II, venit în forță, înscrie. Din 
acest moment, diferența de va
loare dintre 
este relevată 
Iul fiecăreia, 
sistentă, dar 
ciditate, „r 
dar parcă nu destul de atentă 
pe contraatac. Portarul Mîndri- 
lă reușește de acum înainte să 
stăvilească iureșul bănățenilor. 
El va ieși salvator în min. 48, 
61 și 66, la acțiunile lui Vo- 
laru II, tot el va apăra exce
lent șutul din min. 76 al lui 
Nucă și va reuși — ultima so
luție — să-l placheze la 18 m 
de poartă pe Petrescu, scăpat 
încă o dată singur. Și cum 
studenții nu valorifică 
situații, egalarea survine 
nimeni dintre gazde nu 
visa : min. 90, minutul de 
lungire, cînd, la ultimul 
FLOREA înscrie printr-un șut 
sec, semnînd o egalitate... cîști- 
gată de gazde.

Mircea M. IONESCU

cele două echipe 
mai ales de mora- 
Sport Club — in- 
inhibată, fără lu- 

,Poli“ — dezinvoltă,

aceste 
cînd 
mai 
pre- 
atac,

igulici (Drobeta Tr. Severin) 
fscu (ambii din Craiova).
GALL, LEAC.

; 9. La juniori : 4—1 (4-0).

■Anlrib* » Ia l-inie : V.

CONTROALELE EFECTUATE
LA DIVIZIONARELE A CONFIRMS 

MARI CARENȚE IN PREGĂTIRI

I (în scădere, 
roasele dumi- 
Lsului stadion) 
leastă zi fri- 
blor cinci go- 
I ratat de oas- 
|(Broșovschi a 
kală“), cu jo- 
Lbaștrilor“, cu 
pite va serii de 
le de Marcel 
Ll, bucureștenii 
li avut o bună 
[multe dintre 
rate, rezervele 
[zahiu demon- 
la se menține 
bacă și U.T.A. 
bă cît de cît 
btiea- ce știam 
L dacă ar fi 
Fbleme în atac, 
kea spectaco- 
avut de cîști- 
narcaj n-ar fi 
L cu ea. Așa, 
fost întrecuți 
au cam fost

simple jaloane, au greșit multe 
pase, iar în ’ofensivă aproape că 
n-au existat. A fost 5—0 în fi
nal, dar, cu mai multă atenție 
la finalizare, Steaua putea să ro
tunjească acest scor 
44 Năstase, min. 54 
78 M. Răducanu). A

Iată pe scurt cum 
golurile : min. 6 
drian lonescu, 
ZAHIU : 1—0 ; ) 
lonescu trimite . „
în careu și NASTASE face... 
Iorgulescu fiind spectator ; 
33, balonul ‘ 
M. Răducanu 
ultimul ii expediază în 
versală“ și NASTASE, atent, reia 
plasat : 3—0 ; min. 59 — Kukla 
comite o neregularitate în careu 
asupra lui Răducanu și SAMEȘ 
transformă „penalty“-ul : 4—0 ;
min. 89 — ZAHIU îl surprinde pe 
Iorgulescu cu un șut de la dis
tanță : 5—0.

(min. 7 și 
Zahiu, min.

s-au marcat 
centrare A- 

concretizată de 
min. 15 — Adrian 

! o minge înaltă 
2-0, 
min. 

circulă pe traseul 
— Adrian lonescu, 

„trans-

Stelian TRANDAFIRESCU

DUPĂ 310 MINUTE!
HUNEDOARA 4-1 (1-0)
timp rece ; spectatori — aproxi-

- F.C. CORVINUL
panului ; teren bun ; .
pat : OANCEA (mi>n. 40 și 67), FLOREA (min. 75), ATO- 
espectiv MICULESCU (min. 70). Șuturi la poarta : 32-8 
lornere : 12-3.
k’-ndt 7 — Uțiu 7, Porațchi 6, Hergane 7, Boțonea 6 — 
Ira 7 (min. 80 Bojin) — Atodiresei 6 (min. 80 Lepădat),

briei 5 — Niculescu 6, Gruber 6, Vlod 6, 
[iu IV 6, Angelescu 6 — Lucescu 6, Văetuș 
I 5 (min. 46 Georgescu 6).
hderco (Sg tu Mare) iii* ; la linte : 
rin (București).

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

Miculescu 7
5 (min. 75

R. Șerban

I telefon).
Inportanță, de- 
I pentru gazde, 
■Blfia lor pre- 
Kbeasta explică 
Fă a formației 

startul parti- 
kiversarei, care 
|u pretenția de 
ft. motiv pen- 
ăsuri de „blin-

e 45 de minute 
I angajament și 
fit și faze de 
majoritatea de 
ată de C. Ma
la poarta lui 
mult așteptat, 

minutul 40 ; de 
tă“ de 310 mi- 
L ultimele trei 

F.'C'.Md Reșița 
gol ! în min.

■ vrut să preia 
He Boțonea și, 
a trimis-o in

.................11 •
venit nesigur în intervenții. Tn 
aceste condiții, OANCEA a majo
rat avantajul echipei sale la 2—0 
(min. 67), după ce, în prealabil, 
Lucescu ratase o mare ocazie de 
egalare. Celelalte două goluri ale 
echipei gazdă au fost înscrise de 
FLOREA (min. 75) și ATODIRE- 
SEI. acesta din urmă reluînd în 
plasă, din apropiere, o minge res
pinsă de portarul hunedorenilor 
(min. 80). Golul oaspeților (marcat 
de MICULESCU, în min. 70, care 
a traversat tot terenul, șutind pre
cis, la colț) poate fi socotit, însă, 
ca fiind cel mai frumos al 
partidei.

Mihai IONESCU

Lele și-au înte
ții n-au putut 
Gabriel a de-

CIL
[0-0'
[ în^epriza a
Ir (mln. 85) și 
jf&cnere : 18-4. 
pțctf 6, Turcu 7 
pnijj <5, Buduru 6. 
mjp. 63 Ciobanu
(min. 60 D. lo- 

ndafilo-n 6.
L Pop (toți din
Sș3||joșii : MUS-

a aproximativ 
colț. Nervii și 

tabăra ieșeană 
le cu un nou 
«in lovitură li- 
șutat puternic, 
rlin D. lonescu 
^ste) și a intrat 
meritată.

tantin ALEXE

O CLIPA DE DERUTA...
F. C. ARGEȘ - DINAMO 1-0 (0-0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; timp rece ; spectatori - aprovimativ 14 000. 
A marcat : DOBRIN (min. 55). Șuturi la poartă : 9-9 (pe poartă : 3-4). 
Cornere : 7—3.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7 - Zamfir 6, Okeanu 6, Stancu 7, Ivan 7 - Băr
bulescu 6 (min. 85 latan), Chivescu 7, lovănescu 6 — D. Nicolae 7, Radu 11 
7, Dobrin 8.

DINAMO : Ștefan 6 - Cheran 7, G. Sandu 7, Dobrău 6, Ghița 6 j- Cuș- 
tov 6 (min. 82 Augustin), Dinu 6, I. Marin 7 — Țâlnar 6 (min. 54 
dovan 6), D. Georgescu 6, Vrînceanu 8.

A arbitrat : M. Moraru ★★)★ î Ia linie : AI. Bădulescu (ambii 
iești) și FI. Cenea (Caracal).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori S 1-0 (1—0).

Al. Mol-

din PIo-

în conformitate cu măsurile 
stabilite de Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S., privind controlul 
săptămînal la echipele divizio
nare A, specialiști ai C.N.E.F.S. 
și F.R. Fotbal au urmărit, în 
ziua de vineri 18 noiembrie 
a.c., modul în care se aplică 
indicațiile de instruire ale Co
legiului central al antrenorilor.

Cu acest prilej s-a constatat 5
— Nerespcctarea ciclului săp- 

tămînal de antrenament obliga
toriu privind volumul, intensi
tatea și mijloacele folosite ;

— Antrenamentul fizic de 70 
minute (rezistență și forță) pre
văzut nu a fost executat de 
echipele Politehnica Timișoara, 
Universitatea Craiova, U.T.A. 
și Jiul ;

— Echipele Universitatea 
Craiova, U.T.A., Politehnica Ti
mișoara, Politehnica Iași și C.S. 
Tirgoviște nu au efectuat mini
mul <le antrenamente stabilit.

— Majoritatea echipelor (ex
cepție făcînd Petrolul, Corvi- 
nul, F.C. Argeș, Dinamo, S.C. 
Bacău, F.C. Bihor) nu au res
pectat volumul de antrenament 
prevăzut ;

— O serie de echipe se de
plasează cu două zile inainte 
de joc. încâlcind dispozițiile 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal care 
prevăd deplasarea în alte loca
lități cu cel mult 24 de ore îna
intea desfășurării partidelor 
(Politehnica Iași. Universitatea 
Craiova, U.T.A., F.C. Bihor, C.S.

Tirgoviște, Politehnica Timișoa
ra), ceea ce a determinat per
turbarea desfășurării normale a, 
ciclului săptăminal de pregătire;

— Majoritatea medicilor nu-și 
îndeplinesc atribuțiile privind 
dirijarea medico-sportivă a an
trenamentelor și, în mod deose
bit, refacerea după efort.

Aceste grave abateri se dato- 
resc in primul rind conducăto
rilor cluburilor de fotbal și an
trenorilor, care manifestă « 
mare doză de liberalism, tole
rează indisciplina în procesul 
de instruire și educație și mo
difică programul de pregătire 
fără o argumentare științifică;

Specialiștii C.N.E.F.S. și ai 
federației vor continua con
troalele în cursul acestei săptă- 
mîni și vor lua măsuri cores
punzătoare. Se atrage atenția 
conducătorilor de cluburi și 
antrenorilor că jucătorii care nu 
trac haremurile stabilite și nu 
respectă programul de antrena
ment (volum și intensitate) nu 
vor putea juca în următoarele 
etape de campionat.

Se reamintește conducerilor 
cluburilor și asociațiilor spor
tive, antrenorilor și medicilor 
că îndeplinirea integrală a ci
clului săptăminal de antrena
ment, stabilit de către F.R. Fot
bal, este obligatorie și răspund 
de aplicarea Iui, urmînd ca din 
această săptămină să se aplice 
sancțiuni operative.

PITEȘTI, 20 (prin telefon).
Antrenorul I. Nunweiller și-a 

spus înainte de meci că piesele 
grele ale gazdelor trebuie să 
fie Dobrin, D. Nicolae, Radu II 
și Bărbulescu. A luat, în conse
cință, măsuri de precauție, de- 
semnîndu-i pe Cheran, Ghiță, 
G. Sandu și, respectiv, Custov 
să facă marcaj cît mai strîns 
la acești patru jucători socotiți 
periculoși. Cel mai destoinic 
dintre „oamenii de sacrificiu" 
s-a dovedit (pînă la un moment 
dat) Cheran și astfel, cu condu
cătorul ei blocat în toate ini
țiativele, F.C. Argeș a jucat 
rolul de sparring-partner în 
prima repriză. Mai mult, Dina
mo a îndrăznit și în ofensivă, 
fiind chiar pe punctul de a în
scrie (in min. 27), dar arbitrul 
de centru nu a dat credit tu- 
șierului Bădulescu, care nu 
semnalizase nimic, stopînd o 
lansare a lui Vrînceanu pentru 
un ofsaid pe „muchie 
pe care, mărturisim, 
nu l-am văzut.

Puțin după pauză 
DOBRIN a înscris, după ce D. 
Nicolae își încheiase o cursă, 
pasindu-i ideal in careu. A fost 
o clipă de marc derută, care a 
dereglat complet mecanismul 
campionilor. A fost și un sem
nal pentru dinamizarea întregii 
partide, căci Dobrin și-a recă
pătat vioiciunea și inspirația, 
tot ansamblul piteștean s-a des
tins, Dinamo, la rîndu-i, a apă
sat și ea pe pedală, pentru 
restabilirea situației. Extremele 
sale au încercat să-l scoată pe 
D. Georgescu din anonimat, 
centrîndu-i, iar Vrînceanu a 
luat și cîteva acțiuni pe cont

... ■— •
propriu, la finalizarea 
s-a opus temerar portarul Spe- 
riatu. Și meciul s-a încheiat în 
terenul argeșean, simbolizînd, 
parcă, trecerea bucureștenilor 
la un fotbal mai viguros.

Ion CUPEN

cărora

DIVIZIA
SERIA I

F.C.M. GALATI - GLORIA BUZĂU
1—0 (1—0).' Unicul gol a fost realizat 
de I. Constantinescu (min. 10).

F.C. BRĂILA - OLTUL SF. GHEOR- 
GHE 1-0 (1-0). A marcat : Traian
(min. 31).

de cuțit", 
nici noi

(min. 55),

VICTORIE CLARA, JOC CONFUZ
JIUL PETROȘANI - F. C. BIHOR 3-1 (1-0)

teren puțin alunecos ; timp însorit, rece ; spectatori — apro-
CIUPITU (min. 36, din 11 m), STOICA (min. 66 

(min. 80). Șuturi la poartă : 25-6 (pe poartă :

Homan) — Rusu 7, Bădin 6, Ciupitu 7, Gr. Petre 
Stoica 8 — Bucurescu 5, Sălăjan 5, Stoichiță 6.
Z. Naghi 6, Bigan 6, Lucaci 7, Popovici 7 — M. 

67 Fildan 6), Kun II 4 (min. 67 Suciu 6) — Lupău 
6.

Stadion Jiul ; tzrzr.
xi motiv 4 000. Au marcat :
și 67), respectiv LUPĂU
10—3). Cornere : 8—2.

JIUL • Cavai 7 (min. 90
7 — Toma 6, Mulțescu 7,

F.C. BIHOR : Albu 7 -
Marian 6, Naom 5 (min. i
7, Florescu 6, Ghetghe'i

A arbitrat : M. Buxea î *a linie : V. Roșu și Gh. Vas ii eseu I
(toți din București).

Cartonașe galbene : BADIN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—0 (1—0).

PETROȘANI, 20 (prin telefon).
O partidă încheiată cu 

victorie a echipei gazdă, 
care jocul nu s-a ridicat 
țintea așteptărilor. Este x , 
petroșenenii au dominat din pri
mul minut. Categoric, în prima 
parte a partidei, cind adversarii 
au fOst ca și absenți în jumăta
tea de teren a minerilor. Cu toa
te acestea, jucătorii formației lo
cale n-au putut înscrie decit un 
singur gol — și acela din penalty 
— prin CIUPiTU, care, în min. 
36, a transformat lovitura de la 
11 metri cu care arbitrul a sanc
ționat, just, faultul comis asupra 
Iui Mulțescu. în restul 
gazdele n-au reușit să 
cheze apărarea adversă, 
urmărit decît un singur 
de a îndepărta mingea, 
trimite oriunde, cu orice mijloa
ce, de multe ori și incorecte.

După pauză, jocul are același

o clară 
dar în 

la înăl- 
drept,

timpului, 
îngenun- 
care n-a 
țel. acela 

de a o

....... ■' 1 •
aspect și aceeași direcție, spre 
poarta lui Albu, dar situațiile de 
gol ale Jiului sînt acum mai cla
re. De pildă, în min. 48, Lucaci 
scoate balonul din fața porții 
sale, după o acțiune inițiată de 
fundașul Gr. Petre și finalizată 
de Stoica. Același STOICA va 
reuși însă, prin două goluri con
secutive, înscrise în min. 66 și 67, 
să desprindă formația Jiului de 
aceea a orădenilor. Primul — în
scris printr-un șut splendid de la 
35 de metri, iar celălalt după ce 
a interceptat mingea de la Naom 
și a făcut o cursă perpendicu
lară pe poarta lui Albu. După a- 
ceste sclipiri ale Jiului, F. C. Bi
hor începe să se vadă în atac. 
IjUPAU reduce diferența în min. 
80, în urma unei acțiuni perso
nale, și tot el a mai fost după 
aceea foarte aproape de 3—2...

Mircea TUDORAN

RELONUL SĂVINEȘTI - C.S. BO
TOȘANI 2-0 (1—0). Au înscris : Cio
can (min. 31) și Covrig (min. 80).

C.F.R. PAȘCANI - CEAHLĂUL P.
NEAMȚ 1-0 (0—0). Autorul golului :
Gh. Ion (mim. 66).

S.C.
BRAȘOV a-» (0-0)
Bucur
(min.
(min.

TULCEA - STEAGUL ROȘU
Au

(min. 58, au-togol),
76), respectiv 

86).

înscris : 
Tânase 

Paraschivescu

PORTUL CONSTANTA - C.S.M. SU- 
CEAVA 2—1 (2—0). Meciul s-a dispu
tat sîmbătă. Au marcat : Corendea 
(min. 20), Cosma (min. 38), respec
tiv losep (min. 75).

VIITORUL VASLUI - C.S.U. GA
LAȚI i—o (0-0). A înscris : Cioaca 
(min. 69).

VICTORIA TECUCI - NITRAMONIA 
FĂGĂRAȘ 2-0 (1-0). Autorii goluri
lor : Adam (min. 8) și Toma (mia. 
46, din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV 
BRAȘOV 0-0.

Reiatorî de la : T. Siriopol, 
tag, N. Marcu, V. Zaharia, P 
șa, P. Enache, M. Florea, C 
și C. Gruia.

1. GLORIA BUZĂU
2. F.C.M. Galați
3. F.C. Brăila
4. I.C.I.M. Brașov
5. Nitramonia Făg.
6. S.C. Tulcea 

C.S.M. Suceava 
Portul Constanța 
Steagul roșu Bv. 
Relonul Săv. 
Viitorul Vaslui 
Victoria Tecuci 
Ceahlăul P.N. 
C.S.U. Galați 
Oltul Sf. Gh. 
Tractorul Bv. 
C.S. Botoșani 
C.F.R. Pașcani

3 23- 8
4 31-12

13 9 1
13 8 1
13 7 2 4 19- 9
13 6 4 3 16-12
13 6 3 4 14-13
13 6 2 5 18-14 14
13 6 2 5 12- 9

5
6
6
6
6
7
6
6
6
7
9

19 
17 
16
16
15

GOLGETERII DUPĂ ETAPA A 13-a
10 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo) — 1 din 11 m. 9 GO

LURI : Buduru (F.C. Constanța). 8 GOLURI : Pîslaru (A.S.A.) 
7 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș) — 2 din 11 m. 6 GOLURI: 
Fanici (A.S.A.), M. Sandu (Sportul studențesc), Dobrin (F.C. 
Argeș), M. Răducanu (Steaua), Volaru II și Lața — 2 din 
11 m (Politehnica Timișoara). 5 GOLURI : Hajnal (A.S.A.), 
Toporan (F.C. Petrolul), Ignat (F.C. Constanta), Broșovschi 
(U.T.A.) — 1 din 11 m.

B: ETAPA A 13-a
SERIA A Il-a

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - CAR- 
PĂȚI SINAIA 3-0 (1-0). Autorii go- 
l’uriter : Gr. Marcu (min. 10), G. lo

nescu (min, 53) și Ciornoavă 
(min. 88).

METALUL PLOPENI - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2-0 (2-0). Meciul a a- 
vut l«oc sîmbâtâ. Au înscris : Alexe 
(mrn. 5) și Dobrescu (min. 29).

RAPID BUCUREȘTI - F.C.M. GIUR
GIU 0-0.

CHIMIA RM. VILCEA - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 5-1 (2-0). Au
marcat : Sava (min. 33), Stanca 
(min. 34 și 52), Pintilie (min. 65), C. 
Nicolae (mln. 66), respectiv Calotă 
(min. 63).

CHIMIA TR. MĂGURELE - PAN
DURII TG. JIU 1-0 (1-0). Unicul gol 
a fost realizat de Bâdăluță (min. 20).

MUSCELUL CIMPULUNG - ȘOIMII 
SIBIU 1—0 (0—0). Autorul golului : 
Berevoianu (min. 47).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - METALUL 
BUCUREȘTI 4—0 (0-0). Au înscris : 
Mușat (min. 59), Dumitru (min. 63), 
Vasilut (min. 87) și Martin (min. 89).

PRAHOVA PLOIEȘTI - GAZ METAN 
MEDIAȘ 0-0.

UNIREA ALEXANDRIA - DINAMO 
SLATINA 0-0.

SERIA A III-a
MINERUL LUPENI - ARMĂTURA 

ZALĂU 2—0 (l—0). Autorii golurilor; 
Noidin (min. 13) șl Tudor (min. 65).

VICTORIA CALAN - C.t.L. SIGHET 
4—0 (3-0). Au înscris : Șchiopu (min. 
6 și 41), Tătîrcâ (min. 27) și Rizescu 
(min. 84).

GLORIA BISTRIȚA - U.M. TIMI
ȘOARA 3-1 (2—0). Au marcat : Ber- 
ceanu (min. 30), Moga (min. 44 și 
46) respectiv Mușat (min. 70).

C.F.R. TIMIȘOARA - AURUL BRAD 
1-0 (0-0). Unicul gol a fost reali
zat de Siminiuc (min. 57).

CHIMICA TIRNĂVENI - METALUR
GISTUL CUGIR 3-1 (2-1). Au mar
cat : Munteanu (min. 5 și 80), Vig 
(min. 21, din 11 m), respectiv Popa 
(min. 30).

VICTORIA CĂREI - AVÎNTUL RE
GHIN 1—1 (0—0). Au inserts : Vancea 
(min. 78, din 11 m) pentru Victoria, 
Biro (min. 72) pentru Avîntul.

MUREȘUL DEVA - C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA 1-1 (0-0). Autorii gol orii
lor : lancu (min. 78) pentru Mureșul, 
Batacliu (min. 66) pentru C.F.R.

DACIA ORÂȘTIE - F.C. BAIA MA
RE 2-4 (1-2). A u marcat : Necu
(min. 44 și min. 85, din 11 m), res
pectiv Sepi (min. 14), Deac (min. 
43 și 57) și Moldovan (min. 81).

„U" CLUJ-NAPOCA - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 3-0 (1-0). Auto
rii golurrlor : Cimpeanu (min. 16, 
din 11 m), Berindei (min. 60) și Vi- 
dican (min. 88).

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

13 6 2
6
6
6
5
4
3
3
3
4
4

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

(27

1 
1
1
2
2
4
4
4
2
0

19- 20
20- 16
14-20
14- 27
16-18
16-20
12-16
7-13
7-14

12-22
15- 22 8

14
14
13
13
13
12
10 
to
10
10
10

noiembrie) : 
Brașov, C.S. 

Gheorghe, 
Brăila, Ceah- 

Portul Constanța, 
- Viitorul Vaslui, 
Relonul Săvinești, 
Nitramonia Făgă- 

S.C..

ETAPA VIITOARE
Gloria Buzău — I.C.I.M. 
Botoșani — Oltul Sf.
F.C.M. Galați - F.C. I 
lăul P. Neamț • 
Tractorul Brașov 
Victoria Tecuci - 
C.F.R. Pașcani - 
raș, C.S.M. Suceava — S.C., Tulcea, 
Steagul roșu Brașov — C.S.U. Galați.

Relatări de la : P. lan M. Bo-
ghici. Nic. Ștefan, 1P. Giornoiu, D.
Gruia, P. Mateoiu, N. Constantines-
cu, |. Tănăsescu și M. Bizon.

1. CHIMIA Rm. V.. 13 8 1 4 34-12 17
2. Metalul Plop. 13 7 3 3 18-12 17
3. Chimia Tr. M. 13 8 1 4 13-10 17
4. Dinamo SI. 13 7 2 4 29-11 16
5. Autobuzul 13 6 4 3 18-10 16
6. Celuloza Câl. 13 6 2 5 14- 9 14
7. Rapid Buc. 13 5 3 5 22-14 13
8. Progresul Buc. 13 5 3 5 19-17 13
9. Mușc. C-lung 13 6 1 6 18-19 13

10. Unirea Alex. 13 5 3 5 13-15 13
11. Gaz metan 13 5 3 5 11-20 13
12. F.C.M. Giurgiu 13 5 2 6 12-25 12
13. Metalul Buc. 13 5 1 7 12-19 11

14-15. Carpați Sinaia 13 4 3 6 8-16 11
Șoimii Sibiu 13 4 3 6 11-19 11

16. Pond. Tg. Jiu 13-3 4 6 13-20 10
17. Electroputere 13 3 3 7 11-21 9
18. Prahova PI. 13 2 4 7 10-17 8

ETAPA VIITOARE (27 noiembrie) :
F.C.M. Giurgiu — Chimia Tg. Măgu
rele, Electroputere Craiova — Celu
loza Călărași, Uni-rea Alexandria — 
Șoimii Sibiu, Rapid București — Au
tobuzul București, Carpați Sinaia — 
Gaz metan Mediaș, Dinamo Slatina 
— Prahova Ploiești, Progresul Bucu
rești — Metalul București, Muscelul 
Cîmpulung — Pandurii Tg. Jiu, Me
talul Plopeni — Chimia Rm. Vîlcea.

Relatări de lo : I. Cotescu, A.
Gunther, 1. Toma, C. Crețu, 1. Du-
can>, E. Herman, 1. Jura, B Crețu
5i 1. Lespuc.

1. C.F.R. CJ.-NAP. 13 9 2 2 33-11 20
2. F.C. Baia Mare 13 7 5 1 34-12 19
3. Victoria Călan 13 8 2 3 21- 8 18
4. U.M. Timișoara 13 7 3 3 21-11 17
5. Mureșul Deva 13 7 3 3 22-14 17
6. Gloria Bistrița 13 7 2 4 32-11 16
7. ,,U“ Cj-Napoca 13 8 0 5 22-13 16
8. Minerul M. N. 13 7 2 4 16-19 16
9. Victoria Corei 13 5 2 6 12-22 12

10. Chimica Tîrn. 13 5 1 7 17-20 11
11. C.F.R. Timișoara 13 5 1 7 9-15 11
12. C.I.L. Sighet 13 4 3 6 15-22 11
13. Dacia Orășlie 13 5 1 7 12-22 11
14. Aurul Brad 13 4 2 7 9-17 10
15. Metalurg. Cugir 13 3 3 7 14-23 9
16. Minerul Lupeni 13 4 0 9 8-20 8
17. Armătura Zalău 13 3 2 8 12-25 8
18. Avîntul Reghin 13 1 2 10 8-32 4

ETAPA VIITOARE (27 noiembrie) :
U.M. Timișoara — C.I.L. Sighet, Mi-
nerul Moldova Nouă — Aurul Brad, 
Chimica Tirnăveni — Gloria Bistrița, 
Avîntul Reghin — F.C. Baia Mare, 
Armătura Zalău — C.F.R. Timișoara, 
Mureșul Deva — Victoria Corei, 
C.F.R. Cluj-Napoco — Victoria Că lan. 
Metalurgistul Cugir — Minerul Lu- 
peni, Dacia Orâștie — ,,U“ Cluj-Na- 
poca.



PREZENTA LA VOT A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU

A PRILEJUIT CALDE MANIFESTĂRI 
DE DRAGOSTE, STIMĂ Șl PREȚUIRE

DIN PARTEA
(Urmare din pag. 1) 

tîrzie să-1 salute din toată ini
ma pe conducătorul partidului 
și statului nostru.

Invitați de tineri și tinere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu; 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului se prind 
in horă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu par
curg. apoi, pe jos, o bună parte

Pe tot cuprinsul patriei

SPORTIVII ȘI-AU DU VOTUL CANDIDAIIIOR 
FRONTULUI UNITÂȚII SOCIALISTE

■ întreaga țară a trăit ieri e- 
venimentul deosebit de impor
tant al alegerilor de deputați 
în consiliile populare municipa
le, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comuna
le. într-o atmosferă de puternic 
entuziasm patriotic, alături de 
toți ceilalți cetățeni, sportivii s-au 
prezentat încă de la primele 
ore ale dimineții în fața urne
lor. pentru a-și exercita — cu 
mîndrie și înaltă responsabili
tate civică — un drept consti
tuțional izvorît din profundul 
democratism caracteristic socie

Mulțî dintre sportivii dinomoviyt, s-au prezentat ieri ta prima ară in fata 
urnelor la secția de votare nr. 30 din sectorul 1, amenajată chiar în in
cinta clubului lor, din Șos. Ștefan cel Mare. La sosirea noastră se pregă
teau să voteze antrenorul de atletism Alexandru Stoenescu, luptătorii Nico
lae Horinceanu, Ivan Savin fi Zaharia Felea, voleibalistul Dan Girleanu, 
canotoarea Florica SilagHi, ciclistul Dumitru Fotin și mulți alții. Pentru 
cițiva dintre sportivii cu care am stat de vorbă (Florica Siiaghi. Ivan Savin) 
evenimentul era inedit, cu o puternică încărcătură emoțională, întrucît își 
exercitau pentru prima oară dreptu! constituțional de alegători. Dor pentru 
fiecare momentul acesta de mare importanță și de responsabilitate civică 
o constituit și un prilej de meditație. „Votul nostru — ne spunea antrenorul 
Al. Stoenescu, care activează in club de la înființarea tui, ocum aproape 
30 de ani, și care a „făurit" numeroase cariere sportive în atletismul nos
tru — are două semnificații esențiale : satisfacția pentru realizările de pinâ 
acum obținute sub conducerea partidului de obștea noastră și încrederea că 
in anii viitori vom obține succese și mai mari în toate domeniile, așa cum 
stă scris în Programul partidului. Personal nutresc speranța să aduc curind 
in prim-plonul atletismului național alte citeva elemente cu șanse de afir
mare in arena internațională".

Antrenorul Al. Stoenescu (primul din dreapta) și ci(iva sportivi 
dinamoviști, depun in urnă voturile lor. Foto : Dragoș NEAGU

în Întreaga țară, satisfacție 
DEPLINĂ Șl MlNDRIE PATRIOTICĂ

(Urmare din pag. 1)

v-a lost acordată de Consiliul 
Mondial al Păcii. Ea nu poate 
fi comparată cu nici o altă me
dalie din alt domeniu, fiind cea 
mai prețioasă și cea mai stră
lucitoare... Fără pacea pentru 
care militați ca nimeni altul in 
lume, noi copiii din România 
împreună cu copiii de pe toi 
globul nu am mai ști ce înseam
nă copilărie, ce înseamnă anii 
frumoși ai tinereții și viitorul 
luminos care ne stă in față“.

Din telegrama adresată de 
maestrul emerit al sportului 
Vasile Diba, campion olimpic, 
cităm : „Acest moment solemn 
cu adineă rezonanță în inimile 
și conștiințele noastre constituie 
pentru noi toți un îndemn de a 
nu precupeți nici un efort pen
tru ca scumpa noastră patrie să 
înscrie noi pagini de mărețe îm
pliniri”.

ALEGATORILOR
a bulevardului Pantelimon, 
străjuită de blocuri moderne, 
împodobite in această zi de 
sărbătoare cu steagurile parti
dului și statului, cu covoare 
multicolore, cu multe flori. Mii 
de cetățeni, aflați de-a lungul 
traseului, ieșiți la balcoanele 
impunătoarelor blocuri, fac 
secretarului general al partidu
lui o caldă manifestare de dra
goste, stimă și prețuire. Este o 
atmosferă de mare entuziasm și 
puternic optimism.

tății noastre socialiste. Ei și-au 
dat cu încredere votul celor 
mai buni dintre cei mai buni 
gospodari ai localităților țării 
— candidaților Frontului Uni
tății Socialiste — exprimîndu-și 
și în acest fel recunoștința fier
binte pentru viața tot mai lu
minoasă și mai bogată de care 
se bucură ca tineri, cetățeni și 
sportivi, pentru condițiile mi
nunate de muncă, învățătură și 
pregătire sportivă ce le sînt 
asigurate prin grija partidului 
și statului.

„Cu acest prilej — subliniază 
în telegrama sa maestrul eme
rit al sportului, campionul mon
dial Nicu Gingă, împreună cu 
colegii mei din lotul reprezen
tativ de lupte greco-romane ne 
angajăm să ne pregătim și mai 
bine, ca să obținem noi succese 
in activitatea noastră, aducin- 
du-ne astfel contribuția la spo
rirea prestigiului internațional 
al patriei noastre socialiste și 
pe plan sportiv”.

„Exprimîndu-ne și cu acest 
prilej sentimentele adinei de 
stimă și prețuire față de re
marcabila și pilduitoarea Dum
neavoastră activitate, totala a- 
deziune la politica internă și 
externă promovată de partidul 
și statul nostru — scrie Radu 
Voina, căpitanul echipei repre
zentative de handbal, vă asigu
răm că nu vom precupeți nici 
un efort, ne vom pregăti cil și 
mai multă rivnă pentru a adu
ce noi și strălucite succese 
handbalului românesc”.

S-au încheiat întrecerile Balcaniadei de scrima

ECHIPA ROMÂNIEI, CAMPIOANĂ LA FLORETĂ (m)
ANKARA, 20 (prin telefon). 

Balcaniada de scrimă a conti
nuat cu probele pe echipe. Sîm- 
bâtă, echipa de floretă băieți a 
României a reușit să termine 
pe locul I. dar după o dispută 
cu multe surprize.

Inițial, scrimerii noștri au 
cîștigat cu 6—3 în fața celor 
iugoslavi (Kuki și Burice» cite 
3 victorii). Apoi, cu totul neaș
teptat, ei au pierdut cu 5—4 
meciul cu floretiștii bulgari. In 
afara lui Kuki (3 v), niciunul 
dintre ceilalți trăgători români 
n-au dat satisfacție. La scorul 
de 4—4, Buricea (care avea 
pînă In acest moment doar o 
victorie) a pierdut, cu 5—1, a- 
saltul cu Begov...

Surprizele probei de floretă 
nu s-au oprit, însă, aici. Tur
cia a realizat două nescontate 
victorii (6—3 la Bulgaria și 7—2 
la Iugoslavia), intrînd în discu
ție pentru primul loc ! Pentrțr 
a cîștiga titlul de campioană 
balcanică, echipa țării noastre 
trebuia să întreacă, în ultimul 
meci, pe aceea a Turciei, la o 
diferență de cel puțin trei asal
turi. Spre satisfacția delegației 
noastre, floretiștii români s-au 
regăsit, cîștigînd cu 6—3 I Ală-

De azi, la București

CUPA PRIETENIA'
LA HOCHEI (juniori)

Astăzi dimineață., echipele t 
R. 1). Germane și C. S. Școla- r 
rul București vor inaugura în
trecerile actualei ediții a „Cu
pei Prietenia" la hochei, com
petiție tradițională deschisă ju
niorilor acestui sport.

Sîmbăită și duminică, forma
țiile oaspete au efectuat an
trenamente de acomodare pe 
patinoarul „23 August". Deși 
alcătuite din jucători foarte ti
neri (marea majoritate născuți 
în anul 1961) au impresionat in 
mod deosebit loturile U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei (prin patinaj, 
viteză și acurateța tehnică), 
oare ni se par a îi favoritele 
turneului. Dar, tineri jucători 
valoroși aliniază și celelalte e- 
chipe, astfel că — pentru locul 
3 mai ales — lupta se anunță 
echilibrată.

Din programul zilei se des
prind partidele de după-amiază, 
foarte importante pentru clasa
mentul grupei a 2-a prelimi-
nare.

Echipa țârii noasbre s-a odih
nit duminică, uirmînd un rigu
ros program de recuperare.

Reînnoim invitația făcută co
piilor și elevilor Capitalei de a 
veni in număr cit mai mare la 
patinoar. PENTRU EI. INTRA
REA ESTE LIBERA.

PROGRAMUL ZILEI

Cehoslovacia

Ora 8,30 : R. d. Germană— 
Școlarul
Ora 11,00 :
Bulgaria
Ora 15,30 : 
lonia
Ora 17,30 :
DE DESCHIDERE
Ora 18,00 : România — Un
garia

U.R.S.S. — Po-

HALTEROFILII ROMANI PE LOCUL DOI
LA BALCANIADA DE LA ANKARA

ANKARA, 20 (prin telefon). 
Duminică seara s-a încheiat Bal
caniada de haltere, ediția 1977. 
Sportivii români au avut o com
portare bună, cîștigînd 21 de me
dalii, dintre care 5 de aur (Ma
rian Grigoraș — 3 și Gheorghe 
Maftel — 2 în întrecerile din pri
ma zi), 10 de argint și 6 de 
bronz. In clasamentul general pe 
națiuni, România a ocupat locul 
al doilea, cu 81 p, pe primul loc 
clasîndu-se redutabila echipă a 
Bulgariei cu 98 p (19 medalii de 
aur).

In ultimele două zile ale com
petiției s-au remarcat dintre re
prezentanții noștri V. Dociu, ju
niorul M. Purdilă, M. Parapan
cea și Șt. Tașnadi, care la cate
goriile respective au cîștigat me
dalii de argint. La categoria se
migrea, M. Groapă a stabilit 
două noi recorduri românești, la 
total (325 kg) și smuls (145 kg), 
dar n-a reușit să cîștige decît 
medalii de bronz.

Iată cîștlgătorii probelor și 
locurile ocupate de către spor
tivii români : categ. ușoară
(67,5 kg) 
300 kg la 
și 170 la 
(România) 
și 160 kg .... 
reprezentant al nostru la această

categ. ușoară 
— I. Rusev (Bulgaria) 
total, 130 kg la smuls 
aruncat : 2. V. Dociu 
285 kg (t). 125 kg (S) 
(a). Ce', de-al doilea

2. V.
125

după

un 
au 
la

turi de Kuki (3 v). foarte bine 
a evoluat Iile (2 v).

Clasament final: 1. România 
2 v (19 asalturi cîștigate — 98 
tușe primite), 2. Turcia 2 v 
(16—104), 3. Bulgaria 2 v (13), 
4. Iugoslavia 0 v.

Tot sîmbătă, la sabie, 
o victorie netă în fața echipei 
Turciei (9—0), sportivii noștri 
au pierdut la un scor neaștep
tat de aspru partida cu Bul
garia : 3—6. Ultimul meci, cu 
Iugoslavia, s-a încheiat cil un 
succes categoric (9—0) al trico
lorilor, dar în competiție n-a 
mai intervenit nici o răsturna
re a clasamentului, care arată 
astfel: 1. Bulgaria 3 v, 2. 
România 2 v, 3. Turcia 1 v, 4. 
Iugoslavia 0 v.

Duminică, în schimb, nici 
titlu balcanic. Floretistele 
debutat cu o victorie, 9—0 
Iugoslavia, apoi au terminat 
victorioase cu 6—3 în fața for
mației Turciei. Dar, în cel mai 
important meci, ele au pierdut 
surprinzător, cu 4—5, la echipa 
Bulgariei (Moldovan 3, Țurcan 
1, Betuker 0) dintr-o neinspira- 
tă ordine 
fel locul 
Bulgaria 
3. Turcia

Ultima 
a consemnat o nouă surpriză, 
neplăcută pentru noi : înfrîn- 
gerea cu 6—3 din partea echi
pei Bulgariei. La ora transmi
siei telefonice, echipa țării noas
tre, care cîștigase anterior parti
da cu Iugoslavia (9—0) se afla 
la egalitate (1—1) cu formația 
Turciei, în timp ce Bulgaria 

-conducea cu 3—0 în meciul cu 
Iugoslavia. Spadasinii bulgari 

; au astfel ocazia să cîștige și a- 
ceastă probă, în timp ce scri
merii noștri nu pot aspira de
cît la tocul 2... ,

în concurs, ratînd ast- 
I. Clasament final 1. 
3 v, 2. România 2 v, 
1 v, 4. Iugoslavia 0 v. 
probă, cea de spadă,

Paul SLAVESCU

„TROFTUL CARPAII” LA HANDBAL MASCULIN

In ultimul meci, România
BAIA MARE, 20 (prin telefon). 

La capătul a 5 zile de întreceri 
deosebit de aprige, presărate cu 
surprize de mari proporții, cea 
de a 17-a ediție a „Trofeului 
Carpați“ a fost cîștigată de repre
zentativa R. D. Germane, la ega
litate de puncte cu cea a Uniunii 
Sovietice, dar cu un golaveraj 
mai bun. Selecționata țării noastre 
a evoluat sub așteptări șl s-a cla
sat pe locul III, într-o competiție 
pe care de regulă o domina. 
Acesta este un semnal important 
pentru antrenorii Nicolae Nedef 
și Cornel Oțelea, ca și pentru 
sportivi, a căror pregătire generală 
trebuie Îmbunătățită In vederea 
menținerii titlului de campioni 
mondiali pe care trebuie să-1 
apere curind, în ianuarie 1978 in 
Danemarca.

Turneele finale (pentru locurile 
1—4 și 5—8) au avut loc sîmbătă 
și duminică în Sala sporturilor, 
în prezența unui public numeros. 
Iată succinte relatări de la me
ciurile de duminică :

ROMANIA—SPANIA 28—21. Vic
torie muncită, chiar șl la această 
diferență de scor, obținută în fața 
unul adversar dîrz șl ambițios 
pînă în ultimele secvențe ale par
tidei. Ceea ce a decis victoria a 
fost jocul mal bun în apărare și 
inspirația portarului Munteanu, in-

categorie, I. Buta, a ratat a treia 
încercare La aruncat (155 kg) și 
a ieșit din concurs. Cat. semi- 
mijlocie (75 kg) — Z- Todorov 
(Bulgaria) 310 kg (t), 130 kg (s) 
și 180 kg (a)... 6. Al. Kiss (Româ
nia) 275 kg (t). Cat. mijlocie 
(82,5 kg) — K. Trandarov (Bul
garia) 320 kg (t), 140 kg (s) și 
180 kg (a) ; 2. M. Purdilă (Ro
mânia) 300 kg (t) — nou record 
național de juniori, 170 kg (a) — 
nou record. Cat. semigrea (90 
kg) — N. Iliadis (Grecia) 342,5 kg 
(t), 152,5 kg (S) și 190 kg (a) ; 
3. M. Groapă (România) 325 kg (t) .....
180 
C.
185
V.

— nou record, 145 kg (s) și 
kg (a). Cat. grea (100 kg) — 
Jakovu (Grecia) 330 kg (t) șl 
kg (a). La smuls a cîștigat 

Milaski (Bulgaria) cu 140 kg : 
2. șt. Tasnadi (România) 310 kg 
(t) și 175 kg (a). Cat. grea 
(110 kg) — R. Milcev (Bulgaria)
342.5 kg (t). 157,5 kg (s) și 185 kg 
(a) : 2. M. Parapancea (România)
317.5 kg (t) și 182,5 kg (a). Pa
rapancea s-a clasat pe l'ocul 3 la 
smuls cu 135 kg. Cat. super-grea 
(+110 kg) — I. Glrcev (Bulgaria) 
350 kg (t) șl 160 kg (s). La arun
cat a cîștigat bulgarul I. Popov 
cu 197.5 kg. : 3. șt. Kreicik (Ro
mânia) 330 kg (t) și 145 kg (.<?). 
La aruncat Kreicik s-a clasat pe 
locul 3, cu 185 kg.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
• La Leningrad s-a desfășurat 

întîlnirea amicală de gimnastică 
dintre selecționata de junioare a 
României și echipa reprezenta
tivă a Asociației „rezervele de 
muncă" din U.R.S.S. Victoria a 
revenit tinerelor sportive românce,' 
cu 
La 
loc 
din 
te, 
sol , .
5- au mai evidențiat din echipa 
oaspetelor Angela Bratu și Mlrela 
Oancea, care au realizat 37 și, 
respectiv, 36,85 puncte la indivi
dual compus.

■ Concurenții români au obținut 
rezultate remarcabile în concursul 
internațional de patinaj artistic, 
desfășurat la Karl Marx-Stadt. In 
proba individuală feminină, vic
toria a revenit patinatoarei so
vietice Natalia Strelkova, cu 
138,80 p, urmată de Marlon Weber 
(R.D.G.) — 137,60 P, iar pe locul 
trei s-a situat Gabriela Voica (Ro
mânia) — 120,56 p. In întrecerea 
patinatorilor, primele locuri au 
fost ocupate de Mario Liebers 
(R.D.G.), cu 97,90 p, Joachim 
Ehmann (R.F.G.) și Gerald Sch- 
rantz (Austria), iar al 4-lea s-a 
clasat Adrian Vasile (România).

■ In cadrul turneului interna
țional de volei de la Strakonice 
(Cehoslovacia), rezervat echipelor 
studențești, selecționata feminină 
a României a învins cu 3—0 (2. 
12, 5) reprezentativa Ungariei, iar 
formația Cehoslovaciei a dispus 
eu 3—0 de cea a Bulgariei. în tur
neul masculin, echipa Poloniei a 
cîștigat cu 3—0 (9, 3, 10) jocul 
cu reprezentativa României. Echi
pa U.R.S.S. a întrecut cu 3-1 for
mația R. D. Germane.

a Hie Năstase a fost învins în 
semifinalele turneului de la Las 
Vegas (Nevada), pentru „Cupa 
challenge W.C.T.". După ce cîști
gase grupa preliminară, dispunînd 
de Roscoe Tanner, tenismanul ro
mân a fost opus americanului 
Jimmy Connors. în fața căruia 
a cedat cu 2—6, 4—6. In cealaltă 
semifinală : Tanner-Stockton 6—5;
6— 5. Iată și ultimele rezultate din
grupele preliminare : Laver—
Gerulaitis 2—6, 6—5 : Ro-
sewall—stockton 6—4. 6—3.

____________ ___ ______________ V; 
scorul de 185,5—184,1 puncte» 
individual compus, pe primu» 
s-a clasat Dumitrița Turner; 
echipa română, cu 37,70 pune" 
avînd cele mal mari note la

— 9,55 și sărituri — 9,45;

a intrecut Spania cu 28 21
trodus în repriza a doua. Au mar
cat : Bota 6, Folker 4, Voina 3, 
Stăckl 3, Grabovschi 3, Tudosie
2, Birtalan 2, Mironiuc 2, Dră- 
găniță 2 și Lieu 1 — pentru Ro
mânia, Novoa 5, Albizu 5, Alonso
3, La Fuente 2, Balcells 2, Her
nandez, 2, Cascallana 1 șl Uria l 
— pentru Spania. Au arbitrat : 
M. Valcici șl M. Stanoevici.

U.R.S.S.—R.D. GERMANA 18—17. 
A fost cel mal frumos, mai viu 
disputat și mai echilibrat meci al 
turneului. Victoria a fost obținută 
într-un final incandescent, hand- 
baliștii sovietici înscriind cu 8 se
cunde înaintea fluierului final.

UNGARIA — BULGARIA 32—18. 
Victorie netă, obținută și pe fon
dul unei, totale căderi fizice a 
handbaliștilor bulgari.

ROMÂNIA B — DANEMARCA 
18—21 (9—10). Egală pînă în min. 
53 (17—17), echipa secundă a 
României a cedat pasul în final.

Iată acum și o succintă rela
tare a partidelor desfășurate sîm- 
bătă, în prima zi a turneelor fi- 
nale.

ROMÂNIA B — BULGARIA 
25—18. Din nou am consemnat o 
bună evoluție a selecționatei 
noastre secunde. Handbaliștii ro
mâni s-au detașat net în partea 
a doua a meciului, avînd ca prin
cipală armă contraatacul.

ROMÂNIA — U.R.S.S. 16—19. 
Un meci cu desfășurare simetrică 
în cele două 
chipa noastră 
za aceleiași 
cltăți, ca și 
de neglijentă

UNGARIA — DANEMARCA 28— 
24. Partidă foarte interesantă, de 
mare luptă. Victoria s-a decis 
datorită jocului bun în apărare 
practicat de echipa Ungariei, pre
cum și forței de șut a cuplului 
Kovacs — Buday.

R. D. GERMANA — SPANIA 
22—17. Echipa R. D. Germane și-a 
impus superioritatea, în finalul u- 
nui meci agitat, grație unei pre
gătiri fizice mai buhe si a unei 
remarcabile forțe de sut.

Călin ANTONESCU

reprize, pe care e- 
l-a pierdut din cau- 
enervante inefica- 

a deselor momente 
în apărare.

CLASAMENTE
Turneul

FINALE 
1—4

1. R. D. Germană 3201 63-56 4
2. U.R.S.S. 3201 59-57 4
3. România 3102 65-64 2
4. Spania 3102 62-72 2

Turneul 5—8
5. Ungaria 3210 82-65 5
6. Danemarca 3201 77-71 4
7. România B 3111 65-61 3
8. Bulgaria 3003 62-89 0

TE1INICE
România B — Bul- 

(11—9). Ungaria 
28—24 (14—14)

REZULTATE
Șîmbătă : 

gana 25—18 .
Danemarca 28—24 (14—14) — in
turneul pentru locurile 5—8; R. D. 
Germană — Spania 22—17 (7—7), 
U.R.S.S. — România 19—16 (9—6) 
— în turneul pentru locurile 1—4.

Duminică : Ungaria — Bulgaria 
32—19 (17—11). România B — Da
nemarca 18—21 (9—10). in turneul 
pentru locurile 5—8 : R. D. Ger
mană — U.R.S.S. 17—18 (9—9),
România — Spania 28—21 (12—11), 
in turneul pentru locurile 1—4.


