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In Întreaga țară s au desfășurat
COMPETIȚII SPORTIVE DE MASĂ

În numeroase localități din 
țară s-au desfășurat duminică 
manifestări sportive, din ca
drul „Daciadei" au fost dedi
cate apropiatului eveniment din 
viața poporului nostru — Con
ferința Națională a partidului. 
Iată cîteva dintre relatările 
transmise ieri după-amiază la 
redacție de corespondenții noș
tri :

HUNEDOARA. în cetatea de 
foc a Hunedoarei au fost orga
nizate, de către Consiliul jude
țean al sindicatelor și C.J.E.F.S., 
întreceri la tenis de masă, șah 
(în sala Constructorul) și popi
ce (popicăria Metalul), cu par
ticiparea celor mai buni spor
tivi ai județului care lucrează 
în sectorul cooperației. între
cerile au trezit un viu interes 
printre iubitorii sportului hu- 
nedoreni, bucurîndu-se de un 
frumos succes. (I. VLAD — 
coresp.)

CRAIOVA. Duminică s-a 
desfășurat, la Craiova, faza 
județeană a Cupei U.T.C. la 
trintă, acțiune organizată de 
către Comitetul județean Dolj 
al U.T.C. în cadrul „Daciadei”. 
Au luat parte sportivii cîștigă- 
tori ai întrecerii pe comune, 
competiții ce au reunit mai 
mult de 1200 sportivi.

BUCUREȘTI. Pe aleile de 
la Stadionul Tineretului s-a 
desfășurat, duminică dimineața, 
concursul de cros dotat cu 
„Cupa Steaua", deschisă atît 
sportivilor începători cît și 
celor avansați. Spre deose
bire de alte alergări de 
cros, de această dată cel 
mai bine populate — cantitativ 
și calitativ — au fost cursele 
seniorilor. La senioare (2 000 
m) a cîștigat Maricica Puică 

In noul campionat european, la Reggio Calabria

(Olimpia), urmată de colega sa 
de club Antoaneta Iacob. In 
proba seniorilor (6 000 m), cea 
mal interesantă, s-a impus Flo- 
rea Sandru (Steaua), învingător 
la sprint in fața lui Toma Bă- 
nișor și Ion Crăciun (ambii de 
la Dinamo) și Constantin Be- 
berecher (Steaua).

Cursele juniorilor au fost 
cîștigate de reprezentanții clu
bului Metalul : junioare II (800 
m) — Viorica Constantin ; ju
niori II (2 000 m) — Cristian 
Stan ; junioare I (1 500 m) — 
Corina Cătălinoiu ; juniori I 
(3 000 m) — Alexandru Chiran. 
De remarcat prezența atleților 
juniori de la Clubul sportiv 
sătesc Brănești și a veteranului 
Gheorghe Nicoiae (65 ani 1), 
care a reușit să încheie proba 
seniorilor. (VI. M.)

TULCEA. Frumosul com
plex „Delta* * din orașul de la 
Dunăre a atras, ieri dimineață, 
un mare număr de spectatori 
la ampla duminică cultural- 
sportivă organizată aici. S-au 
desfășurat, cu acest prilej, în
treceri la atletism, baschet, 
fotbal ; totodată, și-au dat con
cursul numeroase ansambluri 
artistice de amatori. (M. TO- 
POLSCHI — coresp.).

REGGIO CALABRIA, 27 
(prin telefon). Acum, la 24 de 
ore după meci, putem analiza 
lucrurile „la rece", cum se spu
ne, și aprecia cu temei că echi
pa de rugby a României și-a 
nemulțumit din nou suporterii
— după slaba prestație de a- 
cum trei săptămîni din fața 
„XV“-lui Poloniei — nereușind 
în fața Italiei — în cel de al 
doilea meci din C.E. — decit 
un nesatisfăcător rezultat egal
— 10—10 (3—7) deși, de data a- 
ceasta, se pot invoca unele cir-

• cumstanțe atenuante.
Ea a fost obligată să accep

te acest „egal" cu rugbyștii ita
lieni în condiții cu totul deose
bite, după ce cu numai 7 luni 
în urmă întrecuse formația Ita
liei, la București, cu un scor 
(69—0 !)■ fără precedent în bi
lanțul întîlnirilor româno-ita- 
liene. Acum, sportivii noștri au 
fost nevoiți să suporte cîteva 
handicapuri succesive, pe care 
nu le-au putut surmonta pe 
de-a-ntregul. Primul — cel al 
unei călătorii puțin obișnuite: 
vineri, o așteptare de 4 ore 
pe aeroportul Otopeni și apoi o 
nouă întîrziere, de o oră, pe dea
supra Romei, din cauza grevei 
personalului de pe aeroportul 
„Leonardo da Vinci". în acest 
fel s-au pierdut toate legăturile 
avion-tren spre Calabria, ceea

BUZĂU. Și la Buzău au avut 
loc ieri numeroase acțiuni spor
tive. La Liceul pedagogic s-a 
desfășurat o duminică sportivă cu 
întreceri la handbal, tenis de 
masă și șah ; la asociația spor
tivă Avîntul (I.A.C. Buzău) a 
fost organizat un campionat de 
fotbal ; tenismenii fruntași de 
la C.S.M. Gloria s-au deplasat 
în comuna Vintileasca, unde au 
susținut intîlniri de tenis de 
masă demonstrative cu sportivii 
școlii generale din localitate. 
(D. SOARE — coresp.)
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DINAMO A CUCERIT CEL DE AL 27-lea TITLU 
DE CAMPIOANĂ LA LUPTE GRECO ROMANE

Componența echipei campioane fi antrenorii lor.
Foto : Vasile BAGEAC

Sîmbătă și duminică, l.i sala 
Dinamo din Capitală, s-au dis
putat întrecerile turneului final 
al Diviziei de lupte greco-roma- 
ne, etapă a competiției în care 

s-au calificat formațiile Dina
mo București. Steaua, L. C. Da
cia Pitești, IPROFIL Rădăuți, 
Aluminiu Slatina. Farul Con
stanța, C.F.R. Timișoara și C.S. 
Arad. Organizat sistem turneu 
individual (fiecare cu fiecare), 
concursul i-a solicitat intens pe 
componenții celor opt echipe, 
majoritatea dintre ei susținind

CLASAMENTUL 
TURNEULUI FINAL

L Dinamo București 68 p, 
2. Steaua 57 p, 3. L. C. 
Dacia Pitești 4» p, 4. A- 
luminiu Slatina 49 p, 5. 
IPROFIL Rădăuți 48 p, S. 
Farul Constanța 40 p, 1. 
C.F.R. Timișoara 31 p, 8. 
C. S. Arad 18 p.

cite șapte meciuri în mai puția 
de 30 de ore.

Actuala ediție a campionatului 
pe echipe s-a încheiat cu un 
nou succes al echipei Dinamo, 
care a cucerit cu acest prilej 
cel de-al 27 titlu de campioană. 
Cu un lot ma. valoros și omo
gen, elevii antrenorilor Ion Cer
nea și Dumitru Cuc au dominat 
întrecerile, ocupînd primul loc 
la cinci din cele zece categorii. 
Formația campioană a fost al
cătuită din următorii luptători, 
în ordinea categoriilor : Con
stantin Scuturici, Constantin Nl- 
colaescu, Nicu Gingă, Octavian 
Ștefănoiu, Ion Păun. Gbeorghe 
Ciobotaru, Ion Enache, Petra 
Dicu, Ivan Savin și Victor Do- 
lipschi.

Chiar dacă regulamentul com
petiției a impus formațiilor pai-

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. 2—3)

W-10 CO ITALIA, RUGBYȘTII NOȘTRI IN REGRES

Reggio Calabria, stadion Municipal ; teren greu, desfundat 
de ploaie : spectatori aproximativ 3.000. Au marcat : Bucos 
2 1. p. (min. 19 și 78), Motrescu încerc, (min. 55) : respectiv, 
Collado 1. p. (min. 14), Ghizzoni încerc, (min. 29), Gaeta- 
niello 1. p. (min. 80).

Arbitru : David Burnett (Irlanda), cu greșeli.
ROMANIA : Tudose — Ianusevici, Nica, Enache, Motrescu 

— Bucos, Suciu — Murariu, Borș, Stoica — M. Ionescu, Pin- 
tea — Băcioiu, Ortelecan, Dinu.

ITALIA : Gaetaniello — Marchetto, N. Francescato, B. 
Francescato, Ghizzoni — Collado, Franceschinl — Bonetti, 
Blessano, Salsi (min. 46 Li oi) — Artuso, Fedrigo — Serenci, 
Monfeli, Presutti.

ce a determinat continuarea 
călătoriei (circa 700 kilometri) 
cu un autocar, în seara zilei 
de vineri. Plecați din Roma la 
orele 19ț am sosit la destinație 
abia după 10 ore, adică sîmbâ-

f ETAPA A 15-a â 
f A DIVIZIEI A 
g DE FOTBAL
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• b victorii ale 
gazdelor și 3 me
ciuri egale @ 
Spectaculoasă răs
turnare de scor la 
Petroșani • Tra
diționalul derby 
Steaua — Dinamo 
s-a încheiat ne- 

decis

Năstase urcă scorul 
la 3—1, dar Steaua 
nu va reuși totuși 
să învingă...
Foto : L MIHĂICA 

tă, la ora 5, în dimineața me
ciului. Ceea ce, fără îndoială, a 
cîntărit greu în balanța partidei 
din după-amiaza zilei de sîm
bătă. Al doilea handicap a fost 
determinat de terenul desfun
dat de o ploaie torențială care 
a căzut deasupra orașului Reg
gio Calabria timp de 48 de ore, 
fără încetare. Echipa noastră, 
mai solidă, mai grea decit ad
versara sa, a întîmpinat mai 
multe dificultăți, la care s-au 
adăugat și efectele unei nopți 
nedormite. în fine, maniera de 
a arbitra a irlandezului David 
Burnett, cu unele decizii erona
te, dintre care ultima — care a 
sancționat echipa noastră pen-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

A.S.A. TG. MURES ÎSI CONTINUĂ
a u

CURSA SPRE TITLUL DE TOAMNĂ
CLASAMENTUL

1. A.S.A. TG. MUREȘ 15 9 3 3 28-14 21
2. Politehnica Timișoara 15 7 4 4 24-19 18
3. F.C. Argeș 15 7 4 4 26-21 ÎS
4. Dinamo 15 7 3 5 25-20 17
5. Steaua 15 5 6 4 29-20 16
6. Univ. Craiova 15 6 4 5 16-13 16
7. F.C. Olimpia 15 7 2 6 23-21 16
8. Sportul studențesc 15 8 0 7 19-21 16
9. U.T.A. 15 5 5 5 20-23 15

10, F.C. Constanța 15 6 2 7 23-22 14
11. F.C. Petrolul 15 5 4 6 18-17 14
12. F.C. Bihor 15 6 2 7 19-25 14
13. C.S. Tîrgoviște 15 5 4 6 13-19 14
14. S.C. Bacău 15 4 6 5 21-29 14
15. Politehnica lași 15 4 5 6 15-14 13
16. jiul 15 6 1 8 24-26 13
17. F.C. Corvinul 15 3 5 7 15-24 11
18. F.C.M. Reșița 15 4 2 9 14-24 10

ECHIPA FEMININA DE ȘAH 
A ROMÂNIEI ÎȘI MENȚINE 

AVANSUL ÎN ÎNTÎLNIREA CU BULGARIA
După o zi de odihnă, întîl- 

nirea de șah dintre echipele fe
minine ale României și Bulga
riei, care se desfășoară la Per- 
nlk. a continuat cu cel de-al 
treilea tur. Deși au avut albele, 
jucătoarele noastre au întîmpi
nat dificultăți.

Lidera formației noastre, ma
estre internațională Elisabeta 
Polihroniade, a înscris cea de-a 
treia victorie consecutivă, în- 
vingînd-o pe Nestorova. Un alt 
punct a fost adus echipei Româ
niei de către Lia Bogdan, care 
a cîștigat la Krumova. în 
schimb, Gertrude Baumstark a 
pierdut la Șikova, iar Emilia 
Chiș la Lemaciko. Partida din

tre Margareta Mureșan și Ase- 
nova s-a încheiat remiză. S-a 
întrerupt, pentru a doua oară, 
întîlnirea dintre Ligia Jicman 
și Savova, într-o poziție egală.

La junioare, victoriile au fost 
împărțite : Viorie» Ilie a cîștigat 
la Aleksandrova, iar Judit 
Kantor a pierdut la Donceva. 
Scorul rundei : 1—1.

în felul acesta, după desfă
șurarea a trei tururi, echipa de 
senioare conduce cu 10’/2—6*/j,  
o partidă fiind întreruptă; la 
junioare, scorul este de 4—2 in 
favoarea formației noastre, ca
re realizează un punctaj de 
14'/2—8*/j  (1) în rezultatul gene
ral al acestei intîlniri.

REZULTATE TEHNICE ETAPA VIITOARE (30 noiembrie)CLASAMENTUL (GRUPA A)
1. FRANȚA 2 2 0 0 89— 9 6
2. Italia 3 111 26—26 6
3. România 2 110 48—31 5
4. Polonia 3 1 0 2 42—70 5
5. Cehoslovacia 2 0 0 2 4—73 2
S. Spania 0 0 0 0 0— 0 0

Anul acesta vor mai avea Ioc 
partidele Franța — România (10 
decembrie la Clermond Ferrand) 
și Spania — Italia (18 decembrie, 
ta Madrid).

F.C. Constanța — F.C. Bihor 1-1 (1-0) F.C. Petrolul - U.T.A.
U.TJL - F.C.M. Reșița 3-1 (1-1) Politehnica lași — C.S. Tîrgoviște
Jiul - S.C. Bacău 5-2 (1-2) Steaua — F.C. Constanta
Steaua — Dinamo 3-3 (3-2) Univ. Craiova - Jiul
A.S.A. Tg. Mureș - Sportul stud. 2-0 (0-0) F.C. Argeș — F.C. Bihqr
F.C. Petrolul — Univ. Craiova 2-0 (1-0) Politehnica Timișoara — Dinamo
F.C Corvinul - Politehnica lași 0-0 F.C. Olimpia — F.C.M. Reșița
Politehnica Timișoara - C.S. Tîrgoviște 2-0 (1-0) Sportul studențesc — S.C. Bacău
F.G Olimpia — F.G Argeș 3-1 (0-0) A.S.A. Tg. Mureș — F.G Corvinul

GOLGETERII
12 GOLURI : D. Georgescu 

(Dinamo) — 1 din 11 m.
9 GOLURI : Buduru (F. C. 

Constanta).
8 GOLURI : Pîslara (A.S.A. 

Tg. Mureș), Radu II (F.C. Ar
geș) — 3 din 11 m.

CITIȚI ÎN PAGINILE 2—3 
RELATĂRI DE LA MECIURILE 

ETAPEI A 15-A



CAMPIONATE • COMPETIȚII
,CRITERIUL TINERETULUI" 

LA BOX
DIVIZIA A LA BASCHET

UN MECI AL EVOLUȚIILOR CONTRADICTORII 
PROGRESUL - CRIȘUL 1-1

cîteva zile, La Timi
de pugiliști s-au în- 

cadrul „Criteriului fi
lată rezultatele me-

Timp de 
șoara, 284 
trecut în 
neretului". 
ciurilor finale (în ordinea cate
goriilor), JUNIORI MICI : I. Moi
se (Din. Buc.) b.ab. 2. V. Negulei 
(Pitești), V. Sărățilă (C. S. Ba
cău) cîștigă fără adversar, G. Di- 
diță (Voința Iași) b.ab. 3. 
F. Szrka (Salonta), N. Iordache 
(Met. Plopeni) b.p. B. Ștefănes- 
cu (Dunărea Galați), C. Dolhaschi 
(Din. Buc.) b.p. D. Deicu (Voința 
Brăila), F. Popa (Voința Brăila) 
b.p. M. Blănaru (Buhuși), 
A. Ciocîrlie (Drobeta Tr. Seve
rin) b.p. V. Bota (Crișul), *'  
cio (Olimpia Craiova) b.p. 
nescu (Din. Buc.), C. 
(B. C. Brăila) b.ab. 2. 
gelescu (Voința Urziceni), 
ca (Voința Satu 
Z. Ioviță (Rapid) ; 
MARI : V. Baes (B. C.
b.p. V. Kiss (CFR Cluj-Napoca), 
Șt. Dincă (Met. Buc) b.p. I. Ha- 
ran (CSM Cluj-Napoca), V. Isai 
(înfrățirea Oradea) b.p. D. Gher- 
gheștl (Ceahlăul P. Neamț), 
N. Cursa (Steaua) cîștigă fără 
adversar, C. Vasile (Electropu
tere) b.p. Șt. Ștefana (Energia 
Buc.), D. Vîlcu (B. C. Brăila) b.p. 
P. Bot (UM Timișoara), F. Un- 
gerean (Muscelul C-lung) b.p.

Balint (CSM Baia Mare), 
Boboc (Voința Craiova) b.p. 
Tbrek (Voința Satu Mare), 
Pascal (Energia Buc.) b.ab.

N. Giciu (Drobeta Tr. Seve-

M. TO- 
P. Boi- 

Balori 
V. An- 
P. Cio- 

Mare) b.p. 
JUNIORI 

Brăila)

D.
M.
St.
M.

iin)7 m7*  Costache (Electroputere) 
b.p. Gh. Pop (CS Sighet), I. Bo- 
goi (Dacia Pitești) b.p. C. Aghi- 
bauer (Cugir).

Campionatul republican de bas
chet feminin a continuat prin 
meciurile etapei a 9-a, încheiate 
cu următoarele rezultate :

PROGRESUL 
CRIȘUL ORADEA 1—1 î 
(23—27) și 68—48 (46—19). De ne
crezut cît de oscilante au f'ost 
evoluțiile celor două echipe ’ 
Sîmbătă, orădencele s-au străduit 
mult în apărare, au interceptat 
și contraatacat cu succes în fața 
unei formații blazate, fără nerv: 
a doua zi, între minutele 1 și 
2Q am asistat la o spectaculoasă 
transformare a sportivelor de la 
Progresul care s^au apărat așa 
cum le dau dreptul tinerețea și 
pregătirea lor (și cum ar fi tre
buit să facă și în partida prece
dentă), iar în ofensivă s-au de- 
marcat, au realizat faze rapide 
și eficiente. In contrast, baschet
balistele de la Crișul s-au com
portat în această repriză ca niș
te începătoare, iar în partea a 
doua a intîlnirii — cînd s-au zbă
tut pentru a reface handicapul — 
era prea tîrziu. Evidențieri : 
Szekely, Dudaș, Boca (sîmbătă, 
la Crișul), Le<abu, Bradu, Ali- 
xandru (duminică, la Progresul). 
Menționăm că antrenorul D. 
Leabu (Progresul) nu le-a folosit 
duminică pe Ivănescu, 
Simioană,

BUCUREȘTI —
54—66

♦

I, Sandu și 
Simioană, ’ deoarece jucătoarele 
respective au avut abateri de la 
disciplină. Meciurile au fost con
duse bine de C. Negulescu — C. 
Negrău (prima zi) și St. palici — 
L Antonescu (ziua a doua), ulti
mul arbitru afirmîndu-se cu tă
rie printre elementele noii gene
rații de cavaleri ai fluierului.

DIVIZIA A LA VOLEI. VICTORII SCONTATE 
(CHIAR Șl CELE OBȚINUTE IN DEPLASARE)

Sîmbătă și duminică in campionatele Diviziei A la volei s-au des
fășurat partidele etapei a 7-a. Iată rezultatele și cîteva amănunte de 
■ . ------- - ---- — Dinamo a avut loc vineri).

Cu excepția setului trei (mal 
echilibrat și mai spectaculos) 
meciul a fost clar controlat de 
dinamoviste, al căror blocaj și 
atac au funcționat foarte bine. 
De notat că sextetul gazdă a e- 
voluat fără două jucătoare de 
bază: Florentina Itu și Crina 
Georgescu. Au condus bine con
stănțenii Ș. Popescu și C. Mu
tat. (T. SlRIOPOL-coresp.)

PENICILINA IAȘI — ȘTIINȚA 
BACAU 3—0 (4, 3, 14). Gazdele
nu au fost solicitate decit in se
tul al treilea, cînd băcăuancele 
s-au apărat mai atent și au 
atacat cu mai multă precizie. 
Au arbitrat N. Gălășeanu (Bucu
rești) și L. Griin (Tg. Mureș). 
(D. DIACONESCU-coresp.)

RAPID — FARUL CONSTAN
TA 1—3 (—6, 6, —7, —2). Cu ex
cepția setului doi cîștigat de ra- 
pidiste (care au profitat de o 
perioadă prelungită de relaxare 
a sextetului constănțean), Intil
nirea a fost la discreția oaspe- 
telor. semnificative in acest sens 
sint și cîteva cifre Înregistrate 
pe parcursul jocului: in primul 
set, Farul a condus cu 10—1, in 
setul trei, cu 13—5, iar în setul 
patru cu 14—2. Fără Constanța 
Bălășoiu (suspendată) și Eugenia 
Rebac (accidentată la Începutul 
setului trei), Rapid nu putea 
realiza mai mult. De la învingă
toare am remarcat jocul bun 
prestat de Gelil " 
nclia lonescu și 
Bun arbitrajul

la cele 11 jocuri (intilnirea Steaua 
MASCULIN

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
2—0 : 65—43 (28—24) și 70—61
(34—29). Foarte tînăra formație 
bucureșteană s-a comportat bine 
și a cucerit două victorii impor
tante pentru situația ei în clasa
ment. Echipa Universitatea, con- 
firmind (din păcate) declinul în
ceput de cîtăva vreme, s-a pre
zentat cu numai 8 jucătoare, din
tre care singurele două produse 
ale antrenorilor timișoreni (Czencz 
și Simion) nici nu au intrat în 
teren în partida de duminică.

OLIMPIA BUCUREȘTI — C.S. 
ȘCOLAR PLOIEȘTI 2—0 ! 97—66
(52—37) și 77—51 (28—28). La aces
te diferențe, apare surprinzător 
scorul egal după prima repriză a 
întrecerii de ieri ; explicația con
stă în neglijarea de către bucu- 
reștence a principalei lor ar
me : agresivitatea în apărare. 
Cind au folosit-o, au reușit ca de 
la 28—28 să ajungă la 55—38 în 
numai 10 minute. Ploieșteneele. 
cu unele dintre titularele din edi
ția trecută a campionatului trans
ferate la alte echipe (Gură, 
Chirițescu), au devenit foarte 
vulnerabile. (D. STANCULESCU).

MOBILA SATU MARE — C.S.U. 
GALAȚI 2—0 : 98—70 (51—40) și
111—54 (53—31). In compania co
dașei clasamentului, sătmărence- 
le au înregistrat scoruri elocven
te, mai cu seamă duminică dimi
neață cînd s-au detașat după 
primele secunde ale întîlnirii. 
(ȘT. VIDA-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — I.E.F.S.- 
LIC. NR. 2 0-r2 : 82—111 (39—64) 
și 79—90 (43—49). Campioanele
țării au sprintat spre victorii 
datorită plusului de tehnică și 
experiență, valorificat printr-un 
joc în viteză. Coșgetere : Duțu 
27-J-23, Giurea 314-16, respectiv, 
Petric 234-41 (I). (C. GRUIA-
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
1—0 : 68—63 (28—33). Partida retur 
are loc azi, de La ora 10, In sala 
Floreasca.

|CINE MAI CREDEA D#

I
I
I
I
I

STEAUA - DINAMO 3-3 (3-2)
Stadion Steaua ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 25 000. 

Au marcat : ȚROr (min. 9), NASTASE (min. 15 și 40), respectiv DUDU GEOR
GESCU (min. 6). VRjNCEANU (min. 45) și I. MOLDOVAN (min. 67). Șuturi la 
poartă : 17-13 (pe poartă : 5-3). Corners : 2-7.

SIEAUA : lordache 6 — Anghelini 6, Agiu 6, Someș 7, Vigu 6 - Stoica 6 
(min, 80 F|. Marin), Rădoccmu 6, Zahiu 7 — Troi 5, Nâstase 7, Zamfir 5 
(min. 80 Ad. lonescu)

DINAMO : Eftimescu 5 — Cheron 6, G. Sandu 5, Sâtmâreanu 11 7, Lucuță 
6 — Ion Marin 6 (min. 55 Ion Moldovan 7), Custov 5, Dobrău 6 —Al. Moldo
van 6 (min. 78 Augustin), Dudu Georgescu 6, Vrînceanu 7.

A arbitrat : C. Dinulescu ; la linie : M. Popescu și
(toți din București).

Cartonașe galbene : ANGHELINI, STOICA. LUCUȚA, AGIU.
Trofeul Petschovschi ; 10. La juniori : 5-0 (1-0).

Gh. Dragomir

RAPID — POLITEHNICA
MIȘOARA

și m 
reali? 
NASr. 
Angli 
canu, 
„înge 
Gabr

Tradiționala rivalitate Steaua 
i — Dinamo ne oferă de ani de 

zile un derby „clasic” al. fotba- 
I. lului nostru, un derby pe timpul 

căruia jucători și spectatori uită 
ce a fost ieri și nu se gîridesc 

I la ce va fi mîine. 90 de minute 
sînt robiți pasiunii și ambiției 

I de a învinge eternii! rival. 
| După meci, se reîntorc cu toții 

la necazurile fotbalistice de a- 
| casă și la speranțele zilei de 

mîine. Ce a fost ieri

I
I
I
I
I
I
I
I
I

** stadio-

nul Steaua ? După < 
condusă în min. 6, 
Zînd copilărește o 
care o va fructifica

- GEORGESCU, Steaua a pornit 
ia un atac prelungit, un atac 
care avea să dureze exact... o 
oră ! Trei minute după deschi
derea scorului, același Stoica 
avea să-l angajeze in adincime 
pe TROI, care inscrie pe lingă 
Eftimescu, ieșit nehotărit la 
blocaj. Golurile 2 și 3 (min. 15

ce s-a văzut
Stoica pier- 

i minge pe
DUDU

MAI GREU DECIT CU LIDERUL!
U.TJL - F.C.M. REȘIȚA 3-1 (1-1)

Stadion U.T.A. ; teren greu ; timp frigiwos ; spectatori - aproximativ 10 000.
i.rrvr, . .... -- . . autogol), BROȘOV*

poartă : 28—12 (pe

TI
MIȘOARA 2—3 (8, 10, —7, —7, 
—10). Giuleștenii au Început bine 
partida, în timp ce studenții 
șl-au intrat în .ritm abia din se
tul doi, pe care l-au pierdut Insă 
pe fondul unei evidente reveniri. 
Din setul al treilea timișorenii au 
pus stăpinire pe joc. Ei au acțio
nat variat In atac, grație bunei 
orientări a celor doi ridicători 
Bugarschi și Kunkuti, au avut 
un randament superior la blocaj 
șl In linia a doua, cîștlglnd pe 
merit partida. Arbitraj bun : V. 
Țilcă (Craiova) și V. Pavel 
(feucurești). (A. BREBEANU).

CONSTRUCTORUL BRAILA — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—3 (11,
—10, —13, —9). Cu excepția setu
lui întîl echipa locală s-a com
portat sub orice critică. In setul 
doi ea J _ - - —
pierdut 
condus 
și pe 
resp.).

EXPLORĂRI B. mare — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—0 (10, 
6, t). Joc bun prestat de gazde, 
din rîndul cărora s-au remarcat 
Arbuzov și Bălaș. De la oaspeți 
s-au evidențiat Braun și Păun. 
Arbitri: C. Manițiu (Brașov) și 
M. Herta (Cluj-Napoca). (V. SA- 
SARANU-coresp.).

VIITORUL BACAU — DELTA 
TULCEA 3—0 (13, 8, 11). Victorie 
meritată a gazdelor, obținută în 
55 de minute. Au condus bucu- 
reștenii N. lonescu șl M. Albuț. 
(I. lANCU-coresp.).

C.S.M. SUCEAVA — UNIVER
SITATEA CLUJ-NAPOCA S—1
(15, —13, 4, 10). Intilnirea dintre 
noile promovate s-a Încheiat In 
favoarea sucevenilor, care obțin 
prima victorie din 
Au arblirat L Nicoară 
V. Rang bel' (București). 
DRESCU-coresp.).

Campionatele de popice 
ale juniorilor 

FETELE DE LA 
VOINȚA TG. MUREȘ - 

LA ÎNĂLȚIME

I
I

a condus cu 8—2 și a 
ia 10, iar in setul trei a 
cu 13—5, dar l-a pierdut 
acesta... (I. BALTAG-co-

campionat. 
(Arad) sl 
(I. MlN-

FEMININ

c.s.u. GALAȚI_____ ______ DINAMO 
BUCUREȘTI 1—3 (—6, —5, 8, —3).

_ 1 hun 
Gulmiza, Cor- 

Maria Enache. 
„„„ prestat de O.
Manețiu (Brașov) șl A. Nedelcu 
(București). (M. GHIOLDUȘ).

VOINȚA BUCUREȘTI — I.E.F.S. 
3—0 (1, 14, 17). Derbyul codașe
lor a fost cîștigat pe merit de 
formația Voința- Doar ultimul 
set a fost ceva mai animat. A 
condus bine un meci foarte difi
cil cuplul bucureștean V. Vră- 
jescu și M. Stamate. (O. GUȚU- 
coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CHIMPEX CONSTANTA 3—1 (9,
9, —8, 9).

MARATEX B. MARE — 
VERSITATEA TIMIȘOARA 
(—8, -7, -3).

(M.

UNI
CI—3

DINAMO - AL 27-LEA TITLU 
GRECO-ROMANE

LA LUPTE

(Urmare din pag. 1) se-

Au marcat : NEDELCU II (min. 5), HERGANE (min. 85- 
SCHl (min. 87), respectiv OANCEA (mia. 19). Șuturi la 
poartă : 16-5). Carnara : 7-3.

U.T.A. : lorgulescu 7 — Bîtea 
6 (min. 69 Cora, 6), Broșovschi 
Tisa 7.

F.C.M. REȘIȚA : Windt 8 - 
Portic 7, Gabel 7, Bora 6 (min. 
Oancea 6, 1. Florae 7.

A arbitrat : M. Fediuc (Suceava) ★ i l-irvie : C. Szilaghi ,i V. Trifu
(ambii din Baia Mare).

Cartonașe galbene : BOȚONEA, BITEA. 
Trofeul Petschovschi ; 10. La juniori : 0—0.

6, Goll 7, Kuklo 7, Giurgiu
8 — Cura 7, Nedelcu II 7

6 — Leac 7, Schepp 
(min. 77 Domide 8),

Uțiu 7, Porațchî 7, Hergone 6, Boțonea 7 — 
i. 77 Jocotă) — Atodiresei 7 (min. 87 Lepodot),

ticipante să aibă în componența 
lor cite doi sportivi juniori și, 
deci, ar fi fost firesc să existe 
o oarecare diferență de valoare 
între eoncurenți, trebuie să spu
nem că nivelul valoric al în
trecerilor a fost destul de ridi
cat. tinerii prezenți in acest 
turneu dovedindu-se bine pre
gătiți. Mai mult chiar, unii din
tre acești juniori au luptat cu 
multă ambiție, reușind să ocupe 
locuri fruntașe la categoriile lor. 
în rîndul acestora îi amintim pe 
N. Zamfir (Pitești), I. Neagu 
și Șt. Negrișan (Constanța;. I. 
Radulescu (Slatina), C. Scuturici 
(Dinamo) I. Stignei (Steaua) 
etc.

Dacă lupta pentru primul loc 
se poate spune 
echipa Dinamo 
rioari celorlalte 
turneul final, 
locurile 2 și 3 
de aprigă, pentru aceste poziții 
candidind cu șanse aproape e- 
gale. formațiile Steaua, Alumi
niu Slatina, L C. 
IPROFIL Rădăuți 
stanța Cu numai 
tari“. care și-au 
maximum șansele,

că n-a existat, 
fiind net supe- 
participame la 
disputa pentru 
a fost deosebit

Dacia Pitești, 
și Farul Con- 
cîteva „piese 
valorificat la 
Steaua a reu-

claseze pe locul 
mai valoroși sportivi 

antrenată de Gh. 
fost Gheorghe Ber- 

Alexandru

șit să se 
cund. Cei 
ai echipei 
Șuteu au 
ceanu. Constantin 
(cîștigători ai concursului), Geor
ge Dumitriu, Aurel Apetrei și 
Victor Prențiu, clasați pe locul 
secund la categoriile lor. Pe lo
cul 3 s-a situat echipa din Pi
tești (antrenori E. Bălănescu și 
C. Petrescu), locul său pe po
dium fiind decis de faptul că 
unul dintre componenții ei (Ion 
Dulică) a fost cîștigătorul cate
goriei 62 kg, în timp ce Alumi
niu Slatina (cu același număr 
de puncte) n-a avut nici un spor
tiv clasat pe primul loc. O fru
moasă impresie au produs și 
luptătorii din Constanța și Ră
dăuți, care s-au prezentat foarte 
bine pregătiți, în ciuda faptului 
că mul ți dintre ei sînt tineri. 
Celelalte două echipe, C.F.R. Ti
mișoara și în special C.S. Arad, 
n-au reușit să facă față unei 
întreceri de acest nivel, avînd 
prestații modeste.

La buna desfășurare a con
cursului au contribuit și arbi
trajele competente asigurate de 
C. Bușoiu (Craiova), M. Stru- 
lovici (Galați), Ș. Ștefănică 
(București). I. lonescu (Reșița), 
Gh. Marton (Cluj-Napoca).

Ieri s-au încheiat în Capitală' 
întrecerile campionatelor națio
nale de popice la juniori — in
dividual și perechi, găzduite de 
arenele Voința, Olimpia și Gloria. 
Confruntarea tinerilor popicari 
(pînă la 23 de ani) a fost in
teresantă, de un nivel tehnic ac
ceptabil și viu disputată, mai ales, 
la fete individual unde primele 
două clasate au obținut același 
punctaj. Ediția din acest an a 
competiției a fost dominată la 
fete de către jucătoarele clubului 
Voința Tg. Mureș, sportive deo
sebit de active în acest sezon. 
După cum se știe, cu o săpfă- 
mînă în urmă ele au cîștigat 
turneul final al C.C.E. lin Ceho
slovacia, iar acum, prin Ildico 
Szasz și Gizela Kadar au obținut 
două titluri de campioane națio
nale.

I-^i băieți, un titlu a revenit 
reprezentantului Ploieștiului, Va- 
sile Ivan, care în manșa a Il-a, 
duminică dimineața, a jucat foarte 
bine întrecîndu-1 pe favoritul din 
prima zi, băimăreanul Alexandru 
Naszodi. Bucureștenii au obținut 
un singur titlu, prin perechea 
Mihai Tudor — Cornel Stama- 
tescu, de la Gloria, care au avut 
și avantajul arenei (perechile la 
băieți au jucat pe Gloria).

REZULTATE TEHNICE : ‘ ’
individual : 1.
ința Tg. Mureș) 856 p d (la 
late“ 307), 2. Emilia Ebel (Voința 
Timișoara) 856 (la „„izolate» 284), 
3. Cornelia Niculae (Voința 
București) 848 ; perechi : 1. Ildico 
Szasz — Gizela Kadar (Voința 
Tg. Mureș) 835, 2. Emilia Ebel — 

, Elisabeta Dragomir (Voința Ti
mișoara) 806, 3. Maria Tudor — 
Maria Lămîie (Cetatea Giurgiu) 
797. Băieți — individual : 1. V. 
Ivan (Petrolul Teleajen Ploiești) 
1758, 2. Al. Naszodi (Aurul Baia 
Mare) 1748 p. 3. H. Ardac (Voința 
București) 1734 ; perechi : 1.
M. Tudor — C. Stamatescu (Glo
ria București) 1748, 2. Gh. Liță 
— I. Nicolae (Gloria București) 
1721, 3. Al. Naszodi — Gh. Schol- 
tes (Aurul Baia Mare) 1695

Toma RĂEȘAN

fete
Ildico Szasz (Vo- 

,izo-

ANUNȚ
Federația Română de Schi- 

Biatlon comunică punerea in 
concurs a unui post de antre
nor loturi. Examenul scris 
oral se 
C.N.E.F.S. 
„23 August") 
noiembrie a.c. Informațiile se 
pot obține la F.R.S.B., str. Va- 
sile Conta nr. 16, tel. 11 10 05.

Și 
va desfășura la 
(Complexul sportiv 

în ziua de 30

-SBR
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ARAD, 27 (prin telefon).
La numai patru zile după 

victoria asupra liderului, se 
părea că U.T.A. nu va avea 
probleme în disputa cu o for
mație aflată sub povara lan
ternei. Și cum arădenii aveau 
să deschidă scorul chiar in 
min. 5 prin NEDELCU II, în 
urma unei faze create de Bro- 
șovschi, mulți credeau că 
U.T.A. va galopa. Numai că 
echipa reșițeană a venit hotă- 
rîtă să joace totul pe cartea 
atacului, antrenorul ei. in cam
pionatul trecut timonier al ară
denilor, forțind tocmai punctele 
vulnerabile din sistemul defen
siv al gazdelor. Iar egalarea 
survine în min. 19 cînd, nea
tent, Giurgiu îl deschide in 
careu pe OANCEA și acesta 
înscrie sec. Urmează bara lui 
Atodiresei în min. 22, ezitarea 
lui Oancea în min. 26 și, în 
replică, ratările în lanț ale lui 
Nedelcu II sau intervențiile de 
ultim moment ale lui Uțiu 
(min. 32 scoate de pe linia 
porții) și Windt, excelent 
min. 40 și 42.

După pauză însă tabloul 
cului se schimbă. Reșițenii 
nunță la crezul lor ofensiv (o 
dovadă — numai două șuturi 
la poartă !), trag de timp și 
rezistă presiunii arădene pînă 
în ultimele 5 minute. Scosese 
Boțonea de pe linia porții un 
șut „bombă" al lui Broșovschi 
în min. 57, se opusese din nou 
Windt, în min. 56, 60 și 84. 
Reșițenii au avut,, totuși, un 
moment psihologic ratat în min. 
75, cînd Atodiresei, scăpat pe 
contraatac, a fost placat de 
Gali la 17 m de poartă. Ma-

joritatea sportivului public ară
dean se împăcase cu ideea re
mizei, cînd s-a produs desprin
derea. grație noului introdus 
Domide, „mintea limpede” din- 
tr-un final incandescent. Do
mide șutează în min. 85 spre 
poartă, Windt pleacă pe direc
ție, dar HERGANE atinge ba
lonul, schimbindu-i traiectoria 
și învingîndu-și propriul por
tar. Tot Domide centrează ideal 
în min. 87 și BROȘOVSCHI în
scrie, cu capul, consfințind o 
victorie meritată, dar după a- 
tîtca emoții.

Mircea M. IONESCU
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DUPĂ UN „DUȘ RECE" C
PETROȘANI, 27 (prin telefon).
Condiții improprii de joc, da

torită terenului care mustea de 
apa provenită din topirea ză
pezii căzute in cursul nopții. 
Cîmpul de joc era un veritabil 
patinoar. Oaspeții au avut un 
start neașteptat. In min. 1, Ciu- 
pitu a degajat greșit, FLOREA 
a preluat de ia 20 m balonul, 
a avansat și. din interiorul ca
reului, a șutat jos la colț, în
scriind. în min. 3, Cărpuci a 
trimis un balun înainte, Ciupitu 
a alunecat, CHITARU a urmă
rit faza și a marcat cu un șut 
plasat, de la 16 m, pe lingă Ca- 
vai, ieșit în intîmpinare : 0—2 ! 
Momente dificile pentru echipa 
gazdă, care începe o adevărată 
cursă contra-cronometru în ve
derea refacerii terenului pier
dut. Pînă la pauză nu va reuși 
să înscrie decit o dată, în min.

Stad
— apr< 
LAJAN 
Șuturi

JIUL
5 — S 
(min.

S. C 
5 - C 
Antohi 
-*  A-U. 
din

Cârti 
Trofe

16, pi 
un di 
spițul 
lung.

In 
manii 
înd o 
se va 
min.

FARA FAZE DE PO.
CONSTANȚA, 27 (prin tele

fon).
Meci agreabil, dar joc de 

mijlocul terenului, ambele e- 
chipe răminînd datoare la fina
lizare. Golurile înseși au fost 
fructul unor faze 
late, constănțenii 
11 metri prin 
(min. 16), pentru 
reu comis de Lucacî asupra lui 
Peniu, oaspeții egalînd prin 
singurul lor șut pe spațiul por
ții lui Sărăcin, expediat, cu 
capul, de LUPÂU (min. 87).

F.C. CONSTANȚA - F.C. BIH'
Stadion ,,1 Mai“ ; teren acceptabil ; timp fru 

10 (XX). Au marcat : ANTONESCU (min. 16, din 
87). Șuturi ia poarta ; 13—7 (pe poartă : 4—1). C

F. C. CONSi ANȚA : Sârâc'm 6 — Cod in 7, / 
Tararache), Livck79

ofenslve izo- 
marcînd din 
ANTONESCU 
fault în ca-

— Petcu 6, Ignot 6 (mln. 
Buduru 6.

F. C. BIHOR : Vidac 7 
Ghergheli 6, Naom 7, Kon 
Fildan 6 (min. 46 Petrovici

A arbitrat : N. Georgescu 
Baban (ambii din lăți).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 3—1 (^

— Z. Naghi 7, Bigi 
“ 7 — Lupâu 7. FioII i —- -
7)- -<»■-

(București)

1010 - PRONOSPORT INFORMIAZA
NU UITAȚI! AST AZI, ultima 

zi cind vă mai puteți procura 
biletele cu numerele dv. prefe
rate pentru tragerea excepționa
lă Loto de mîine. 29 noiembrie 
1977 !
AȘA ARATA O VARIANTA 

13 REZULTATE EXACTE
LA CONCURSUL 

DIN 27 NOIEMBRIE 1977
I. Steaua — Dinamo 

n. F.C. C-ța — F.C. Bihoi;

cu

X 
X

1
1
1 

X
1

Vin. ASA Tg. Mureș — Sp. stud. 1— — • ■ ---------- ----- j
1
2 
1 
2 

total de eiștiguri: 468.224 lei.

UT Arad — FCM Reșița 
Jiul — S.C. Bacău

„U“ Craiova 
Poli. Iași 

- CS Tgv.

III.
IV.
V. Petrolul — 

VI. Corvinul - 
VII. Poli. Tim.

IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII. 
Fond

Olimpia — F.C. Argeș 
Lanerossi — Roma 
Bologna — Fiorentina 
Perugia — Torino 
Pescara — Milan

Desigur, F. C. Bihor a făcut 
un joc de deplasare. S-a apărat 
grupat, a 
mijlocul terenului, 
de cîteva 
față, fără 
momentul

Putea 
replică a unei echipe resemnată 
la un moment dat cu o înfrîn- 
gere la limită 1 Putea, fără în
doială, mai ales că F. C. Con
stanța a avut un start bun, în
scriind relativ repede. Echipierii 
ei au și dominat dealtfel, șar- 
jînd cu o evidentă disponibili
tate fizică și morală. Struniți

combinat calm la 
a izbucnit 

ori spre careul din 
consistență, exceptînd 
golului.
fi dejucată această

de An 
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rte pe traseul 
canu, ultimul 
in poziție ex- 
>a barei. Mo- 

I partidei I Iși 
și Steaua a- 
min. 67, cor- 

îu este reluat 
ON MOLDO- 
rumos gol al 
Steaua își a- 
jptei ultimele 
mile sale de 
n „zidul Săt
ul central di- 
d foarte bine 
i început slab, 
îcheie partida 
i“ decît o in- 
u-se nepregă- 
in angajament 
inui meci în- 
ică Steaua ar 

victoria, cert 
n Ghencea a 

mînă și a 
în alte dăți,

us POPESCU

In condiții de joc foarte dificile...
F.C. OLIMPIA SATU MARE - F.C. ARGEȘ 3-1 (0-0)

Stadion Olimpia ; teren foarte greu ; timp friguros, ploaie cu zâpadâ ; 
spectatori — aproximativ 5 000. Au marcat : KAIZER (min. 55), SMARANDACHE 
(min. 59), BOTH I (min. 82), respectiv LEȘEANU (min. 58). Șuturi la poartâ : 
20—6 (pe poartâ : 9—4). Cornere : 11—7.

OLIMPIA : Pusztai 8 — Mureșan 7, Smarandache 8, Matei 7, Bocșa 8 — 
Sabou 7, Kaizer 8, Bathori II 7 — Helvei 7 (min. 69 Marcu 6), Mathe 7 (min. 
80 Gherine), Both I 7.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 7 — Zamfir 7, Olteana 8, Stancu 8, Ivan 7 — Chi- 
vescu 7, lovănescu 7, Ancuța 6 — Leșeanu 7, Bârbu*lescu  7 (min. 80 Toma), 
D. Nicolae 8.

A arbitrat : C. Bârbulescu ! la linie : D. Ghețu (ambii
București) și C. Ghiță (Biașov).

Cartonașe galbene : SABOU, ANCUȚA, OLTEANU.
Trofeul Petschovschi ; 10. La juniori : 0—0.

ȘI PL01EȘIENII

din

SATU MARE, 27 (prin telefon).
Timp foarte vitreg pentru 

fotbal. De vineri noaptea aici 
a plouat continuu, apoi 
zăpadă din abundență, 
ceste condiții deosebit 
ficile. pe un teren greu 
cabil. partida a avut o 
dramatism, ambele ' I . 
luptând fără menajamente, în- 
tr-un spirit de deplină sportivi
tate. F.C. Olimpia s-a autode- 
pășit în acest joc în fața unui 
adversar foarte tenace, care, 
deși lipsit de două piese grele 
(Dobrin accidentat. Radu II 
suspendat), și-a apărat în mod 
exemplar șansele, nu a apelat 
nici un moment la armele anti- 
jocului.

Repriza Intîi a fost domi
nată de gazde, care au ratat 
deschiderea scorului în min, 4, 
20 și 21.

a căzut 
în a- 

de di- 
i practi- 

notă de 
formații

fost 
gol

La reluare, oaspeții au 
cei care au trecut pe lîngă _ 
(min. 78 — Doru Nicolae și 
min. 53 — Leșeanu, „capul" 
acestuia fiind respins in extre
mis de Puzstai). Scorul este 
deschis în min. 55 : Both I exe
cută un corner și KAIZER tri
mite 
sală* 4, 
ră de 
a lui 
casă. ____
NU egalează. Replică promptă 
a gazdelor în min. 59 și SMA- 
RANDACHE deviază cu capul 
balonul trimis de Both I : 2—1. 
F.C. Argeș își strînge rîndurile, 
forțează egalarea, pe care însă, 
nu o poate obține, deși a avut 
momente bune de joc. Ultimul 
gol este inscris de BOTH I în 
min. 82.

Stelion TRANDAFIRESCU

cu capul, sub „transver- 
După trei minute, lovitu- 
teatru : speculînd o gafă 
Matei (mingea trimisă a- 
oprită în noroi), LEȘEA-

PLOIEȘTI, 27 (prin telefon).
Existau suficiente premise ca 

această partidă să întrunească 
sufragii unanime. Ambele echi
pe realizaseră jocuri și rezul
tate bune în etapa precedentă. 
F. C. Petrolul evolua pe teren 
propriu și, firesc, era de aștep
tat că va ataca in forță, debor
dant ; în timp ce oaspeții a- 
veau în panoplia lor o armă 
de temut, contraatacul, purtat 
iute de jucători cu o destul de 
mare experiență, competițională 
cum sînt Bălăci, Beldeariu, Cri- 
șan și Marcu. Și, partida, des
fășurată intr-un tempo ridicat, 
s-a încadrat în tiparele acestei 
prezumții, dar numai 
mele 45 de minute. F.
trolul a dominat autoritar, cre- 
îndu-și cîteva mari ocazii 
gol, ratate de Simaeiu 
Fl. Dumitrescu (min.
Florian (min. 19 și 39 
și Cozarec (min. 34). 
căzii de gol s-au ratat însă și 
la poarta lui Constantin, cra- 
iovenii Cîrțu (min. 12), Bălăci 
(min. 16,45) și Marcu (min. 18 
— bară și 38) încheind defec
tuos contraatacuri ca la carte, 
care au prins pe picior greșit 
apărarea gazdelor. Cînd 
rămăseseră doar 3 minute din 
această repriză spectaculoasă, 
F. C. Petrolul a reușit să des-

în pri- 
C. Pe-

de 
(min. 4), 

4), N. 
— bară) 
Mari o-

mai

FE SIV .. MIJLOCAȘILOR
A.S.A. TG. MUREȘ - SPORTUL STUDENȚESC 2-0 (0-0)

Stadion ..23 August" ; teren foarte greu, cu zăpadă ; timp friguros ; spec
tatori — aproximativ 8 000. Au marcat : HAJNAL (min. 46) și BOLONI (min. 
83). Șuturi la poartâ : 12-8 (pe poartâ : 9—3). Cornere : 10-6.

A.S.A. ; Vunvulea 7 — Korteși 6, Unchiaș 6, Ispir 8, Onuțan 6 — Va rodi 8, 
Boloni 7, Hajnal 8 — Fazekaș 5 (min. 75 Canioro 5), Pîslaru 5, Both M 5 
(min. 46 GaH 7).

SPORTUL STUDENȚESC : Lazâr 7 - Tânăsescu 6, Cazon 7. Câțoi 6, Manea 
6 — Munteanu 6 (min. 79 Predeanu), Șerbânicâ 6, O. lonescu 6, lorg-ulescu 7 
— Chihaia 5 (min. 66 Grosu 6), Rădulescu 6.

A arbitrat : M. Moraru (Ploiești) *1^+*  ; la linie : N. Lambru și N. 
Dinescu (ambii din Rm. Vîlcea-).

Cartonașe galbene : FAZEKAȘ, UNCHIAȘ, TANĂSESCU. MUNTEANU. O. |O- 
NESCU.

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4-1 (4-1).

TG. MUREȘ, 27 (prin telefon).
După un start modest, în care 

a acuzat mult dificultățile tere
nului, liderul s-a impus după 
pauză, încă din primul minut, 
cînd avea să deschidă scorul. 
HAJNAL, deosebit de activ, a 
profitat imediat de un luft al 
liberoului Cățoi (pină atunci re
marcabil în joc) și a șutat im- 
parabil, pe jos, de Ia 16 m.

Odată cu înscrierea golului, 
studenții au cedat teren, pierzînd 
varianta lui 0—0, după ce avu
seseră un bun final de repriză, 
cînd au găsit soluții tehnico-tac- 
tice mai reușite decît cele ale

gazdelor. In schimb, A.S.A. și-a 
limpezit jocul, bazat pe dezin
voltura tehnică a lui Ispir, 
Hajnal și Gali, introdus după 
pauză. Amintind numele lui 
Gali, să notăm un paradox : 
prin intrarea tînărului fundaș 
(în locul înaintașului Both II), 
acțiunile ofensive ale mureșe
nilor au devenit mult mai vigu-

roase, Gali coordonînd multe 
mingi.

Victoria echipei gazdă a fost 
asigurată în min. 83, cînd BO- 
LOnI a exploatat a doua gravă 
greșeală a liberoului Cățoi (henț 
cu devierea balonului), interna
ționalul reproducind întocmai 
șutul lui Hajnal : 2—0.

Mureșenii au mai avut ocazii 
de gol, dar să nu omitem fap
tul că în min. 73 Grosu a fost 
la un pas de egal are, șutul lui 
puternic fiind respins in extre
mis de Vunvulea.

O victorie meritată, asigurată 
de efortul liniei a Il-a, care a 
susținut și „corigențele" celor 
trei din atac.

Sportul studențesc a 
tactica jocului egal, dar 
formulă n-a rezistat 
contrelor lui Hajnal și

adoptat 
această 
în fața 
Boloni.

loan CHIRILA

IȘI REVIN Șl CIȘTIGA LEJER
JIUL - S.C. BACAU 5-2 (1-2)

i desfundat ; timp friguros, noaptea a nins ; spectatori 
Au marcat : FLOREA (min. 1), CHITARU (min. 3), SA- 
și 47, ultimul din 11 m), MULȚESCU (min. 60 și 89).

-7 (pe poartâ : 10—3). Cornere : 10-1.
8 Homan 7) — Rusu 5, Bâdin 7, Ciupitu 6, Gr. Petre 

Hțescu 6, Stoica 7 — Buourescu 6, Sălăjan 8, Covaci 5 
r /

îndrilâ 7 — Pruteanu 5, Catarg iu 7, Lunca 6, Margasoit*  
'ite 5, Solomon 5 — Chitaru 6, Botez 6, Florea 6 (min. 53

; la Bnie : N. Pâvălucă și Gh. Dumitru (toți

SOLOMON, SALAJAN șl GR. PETRE.
: 4. La juniori : 0-0.

: 'SOI OMON

N, care, după 
t, trimite cu 
m, in colțul

spectatori au 
... sportive, cre- 
grea, în care 

ocul. Chiar în 
N reușește să

A

■... ........... ....... . •
aducă egalarea echipei sale. 
Peste numai un minut, tot 
SĂLAJAN va transforma lovi
tura de la 11 metri acordată 
la un fault. Gazdele, încurajate 
de răsturnarea situației, insistă 
și vor controla jocul pînă la 
sfirșlt. In minutele 60 și 89, 
MULȚESCU înscrie alte ‘ "
goluri, mărind scorul Ia 
Oaspeții au o ocazie de a 
ca, dar mingea expediată 
tr-o lovitură liberă de 
Botez (min. 70) a întâlnit 
transversală.

două
5—2. 

mar-
din- 
către 
bara

Constantin ALEXE

>fi — oproxknotlv 
tiv LUPAU (min.

'Ilstor 7, Turcu 7 
imfir 4, Pan Iu 6,

NUMAI CU O
7. Popovici 7 - 
79 r< Marian), 
I. "^>lan ți P.

îpulsionați de 
zona mediană, 
ițeni s-au a- 

în terenul 
u^ajuns însă 
ranița careului 
e lor de gol 
60 — Peniu,
. Au avut o- 
vă fără fisuri 
ătit tribut lip- 

a juniorilor 
aotic al vîrfu- 
ăm pentru a

lon CUPEN

27 (prin tele-

lntîlnirea dintre 
zona

HUNEDOARA, 
fon).

Era și greu ca 
două formații situate în
neliniștii clasamentului să nu re
prezinte o luptă aprigă. In plus, te
renul alunecos a făcut și mai in
tensă și mai dramatică această 
luptă care, însă, a beneficiat de 
un arbitraj atent șl corect.

Trecînd la joc și rezultat, sînt 
de menționat elementele care au 
dus la acest scor alb ; în primul 
rlnd, atacurile neclare, uneori 
pripite ale gazdelor ; în al doi
lea rînd, excelenta prestație a 
portarului Naște și a majorită
ții apărătorilor oaspeți. Mai cu 
seamă în repriza a doua, cînd 
Corvinul a lansat un veritabil 
asalt asupra buturilor ieșene, 
elevii lui Ilie Oană au reușit să 
se descurce cu destul calm 
chiar cu prețul acordării a _ 
de cornere. Iar în situațiile în 
care decizia a stat in... piciorul 
atacanților hunedoreni, aceștia nu 
au reușit materializarea. Așa 
s-au petrecut lucrurile în min. 
57 (ratare Georgescu), in min. 58

Și
23

OASPEȚII - PREA TIMIZI
POLITEHNICA TIMIȘOARA - C.S. TIRGOVIȘTE 2-0 (1-0)

Stadion „1 Mai ............................ ___ r ... . . , _
tiv 6 000, Au marcat : VOLARU II (min. 7) și ROȘCA (min. 86). Șuturi 
---------  ------ * " 15-1). Cornere : 12-2.

. 11 Floareș 6), Pâltinișan 7, 
(mia. 78 Șerbânoiu), Lața

Enache 7,
6) - Sava 6

; teren moale ; timp noros, rece ; spectatori — aproxkna.-------- ... _ ------ . . ......
poartă ; 32—5 (pe poartă : 15-1). Corner*  : 1‘

POLITEHNICA ; Bathori I i - Vi șan (min. 1 
hedințu 8, Borne 6 — Roșea 9, Dernbrovschi 7 
Nucă 7, Votaru II 6, Petrescu 7.

C. S. TIRGOVIȘTE : Coman 8 - 
Furnică 7, Tănase 6, Kallo 5 (mm. 
Marinescu 6, Ștefănescu 5.

A arbitrat : T. Balanovîci (lași) 
Vlase (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : GRIGORE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori

Grigore 6, 
33 Greaca

***★ ;

Me-
7 -

Ene 7, PHoru j 
(mm. 71 Niță

ne linie : V.

: S-O (2-0).

TIM1ȘOARA, 27 (prin telefon).
Ca și miercuri la Reșița, și 

acum, pe terenul lor, timișorenii 
au avut de întîmpinat dificultă
țile terenului, foarte moale, da
torită ploii căzute sîmbătă și în 
cursul nopții spre ' • • - —
data asta însă ei 
treacă mai 
handicap și chiar 
minute au atacat 
nare. După ce în 
tanul formației oaspete, Sava, se 
află într-o foarte bună poziție 
dar trimite balonul, cu capul, 
pe lîngă poarta lui Bathori. pa
tru minute mai tîrziu, după un 
șut al lui Petrescu. VOLARU 
înscrie, profitând de o neînțe
legere între portarul Coman și 
fundașii săi. După deschiderea 
scorului, tot studenții sînt aceia 
care au inițiativa. Acțiunile lor 
de atac se succed neîntrerupt, 
dar fie că apărarea târgoviște

bine

duminică. De 
au reușit să 
peste acest 
din primele 
cu înverșu- 

min. 3 căpi-

Ciocîlteu ți a

————...  •
nilor, bine grupată, respinge 
frunte cu Coman) totul, fie 
multe șuturi (în special Nucă, 
Floareș etc.) sînt expediate în 
afara spațiului porții. Atunci 
cînd reușesc să păstreze mingea, 
tîrgoviștenii pasează destul de 
frumos, dar 
nalizeze.

Repriza a doua 
mult cu prima : acțiuni 
tac în valuri ale studenților, ur
mate de centrări în careu res
pinse de apărarea oaspeților. Se 
părea că rezultatul va rămîne 
neschimbat, dar în min. 86, la 
un atac prelungit al localnici
lor, fundașii tîrgovișteni se „bîl- 
bîie“, Lața recuperează balonul 
și îl trimite lui ROȘCA.. care în
scrie cu un șut splendid, incu- 
nunindu-și astfel excelența lui 
evoluție. O victorie meritată 
asupra unui adversar prea timid.

Mircea TUDORAN

Cm 
că

nu au forța să fi-

a semănat 
de a-

FLOARE (LUCESCU) ÎN ATAC...
F.C. CORVINUL HUNEDOARA - POLITEHNICA IAȘI 0-0

Stadion Corvinul ; teren alunecos ; timp noros ; spectatori — aproximativ 
7 000. Șuturi la poartâ : 20-8 (pe poartâ : 10—2). Cornere : 23—3.

CORVINUL : |. Gabriel 6 — Niculescu (min. 7 Angelescu 7), Gruber 6, Vlad 
7, Văetuș 6 — Cassai 6, Dumitriu IV 7, Economu 7 — Lucescu 8, Nicșa 6 
(min. 73 Agud 6), Georgescu 6.

POLITEHNICA : Naște 8 — Micloș 7, Anton 7, Ciobanu 7, Mureșan 6 — 
Romilă 7, Sofian 6 (min. 36 Trandafilon 6), Baou 6 — Nemțeanu 6 (min. 
85 Florean), Dânilâ 6, Cernescu 7.

A arbitrat : S. Drâgulici (Drobetc Tr. Severin) ; Io linie : M.
x®a și C. lonițâ II (ambii din București).

Cartonașe galbene : GRUBER, ECONOMU, BANU, NEMȚEANU
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2—1 (2-0) •

Bu-

(Dumitriu IV șut de la 10 m în... 
Ursu), in min. 60 (Nicșa, singur 
cu poarta goală, întârzie să șute- 
ze), min. 65 (intervenție uimi
toare a lui Naște la o lovitură 
liberă executată de Lucescu) și 
în min. 79 (Economu, din poziție 
excelentă, șut pe lîngă bară). Și 
era gata-gata să se producă și 
„lovitura de teatru* 4 : în min. 88. 
Cernescu a efectuat o cursă 
splendidă, a centrat precis și

Mureșan a reluat peste bară de 
la numai 7 metri ’

Gazdele nu pot fi, desigur, 
mulțumite de acest rezultat egal, 
dar cauzele stau mai cu seamă 
in lipsa de eficacitate a liniei de 
atac, 
fără 
sind 
linia 
intențiile constructive.

Eftimie IONESCU

unde Lucescu s-a zbătut 
înecare 90 de minute, gă- 
insă rareori un partener din 
de șoc care să-i înțeleagă

Al SHUT SA CONIRAATACE...
F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0 (1-0)
Stadion Petrolul ; teren alunecos ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

20 000. Au marcat : SIMACIU (min. 42) și N. FLORIAN (min. 63). Șuturi la 
poartâ : 24—17 (pe poartâ : 11-4). Cornere : 6-3.

F. C. PETROLUL : Constantin 6 — Gh. Dumitrescu 7, Ene 7, Negoițâ 7, Bu- 
tufei 6 — Cozarec 8, N. Florian 7, Angelescu 8 - Pisău 7, Simaeiu 7, FL 
Dumitrescu 6.

UNIVERSITATEA : Purccru 6 — NegrHă 7, Constantinescu 5, Ștefănescu 7, 
Purima 6 - Irimescu 5, Beldeonu 6 (min. 46 îicleanu 5), Bălăci 8 - Crițcn 
5 (min. 67 Cămătnru 7), Cîrțu 6, Marcu 7.

A arbitrat : V. Tătar AAAr*  I Iu linie : I. Ștefăniță (ambii din Hune
doara) și FI. C.nea (Caracal).

Cartonașe galben. : CRIȘAN, BĂLĂCI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

——........—. •
chidă scorul : Pisău s-a des
prins, prin fentă, de adversarul 
său direct Purima, a centrat 
precis in mijlocul careului și 
SIMACIU — scăpat de sub su
pravegherea lui Constantinescu 
— a reluat calm in plasa porții 
lui Purcaru.

După pauză, rolurile s-au in
versat. Universitatea a atacat 
mai mult, Bălăci a... tras e- 
chipa după el spre careul gaz
delor, dar cei care au scăpat 
decisiv pe contraatac — și 
spre... victorie — au fost jucă
torii pregătiți de V. Stănescu, 
ei reușind să-și mărească a-

vantajul în min. 67, prin N. 
FLORIAN, care a reluat din a- 
propiere, lingă bară, balonul 
centrat de Fl. Dumitrescu, de 
pe partea opusă. Dominarea 
din final a oaspeților nu s-a 
concretizat și pe tabela de 
marcaj, deoarece Marcu (min. 
70), Cămătaru (min. 74 și 89) 
și Bălăci (min. 87) au expediat 
șuturi imprecise la poarta unei 
echipe F. C. Petrolul — care 
a început partida timorată, dar 
care a terminat-o stăpînă pe 
sine.

Lourențiu DUMITRESCU

DIVIZIA B: ETAPA A 14-a
SERIA I -----------------------------

GLORIA BUZĂU - I.C.I.M. BRA- 
SOV 2—0 (0—0). Autorii gofuritor : 
Negoescu (min. 57, din 11 m) ți O 
prison (min. 61).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - PORTUL 
CONSTANȚA 2-0 (1-0). Au înscris : 
Constantin (min. 43) și Rusu (min. 
77).

C. s. BOTOȘANI - OLTUL SF. 
GHEORGHE 3-1 (0-1). Au marcat : 
Luca (min. 54), Macovai (min. 56), 
Dârâban (min. 60), respectiv Sebes- 
tyen (min. 9).

C.S.M. SUCEAVA - S. Q TULCEA 
2“0 (1-0). Au înscris : Cosma (mia. 
30) și Avâdanei (min. 57).

VICTORIA TECUCI - RELONUL SA- 
VINEȘTl 2—1 (1—0). Autorii goluri
lor : Pavel (min. 13), Toma (min. 
76), respectiv Ciocu (min. 89).

C.F.R. PAȘCANI - NITRAMONfA 
FAGARAȘ 3—1 (1—0). Au marcat :
Gh. Ion (min. 14), Apostol (min. 48)’ 
Simionov (min. 70), respectiv Palfi 
(min. 88).

F.C.M. GALAȚI - F.G BRĂILA 3-1 
(1—1). Autorii golurilor : Oblemenco 
(min. 11 din 11 m. șl min. 55), 
Dan (min. 73), respectiv AJecu 
(min. 42).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - GS.U. 
GALAȚI 2—1 (0—1). Au marcat : Pa-
raschiyescu (min. 69), Pașca (min. 
90), respectiv Bejenaru (mim. 21).

TRACTORUL BRAȘOV - VIITORUL 
VASLUI 3—0 (1—0). Autorii goîurHor :

SERIA A ll-a ---------------------
METALUL PLOPENI - CHIMIA RM. 

VILCEA 3—2 (2-0). Au marcat : Ho
rea (min. 39), Dobrescu (min. 42 și 
51), respectiv Stanca (min. 69) și C. 
Nicolae (min 74). Meciul s-a dispu
tat si m bâta.

PROGRESUL BUCUREȘTI - META
LUL BUCUREȘTI 1-1 (1-0). Autorii
golurilor : Tur ba tu (min. 43) pentru 
Progresul, Șumulanschi (min. 86) pen
tru Metalul. Partide a avut loc sîm
bătă.

RAPID BUCUREȘTI - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 0-0.

UNIREA ALEXANDRIA - ȘOIMII SI
BIU 1—1 (1—0). Au inscris : Radu 
(min. 32) pentru Unirea, Marcu 
(min. 47) pentru Șoimii.

CARPAȚI SINAIA - GAZ METAN 
MEDIAȘ 3—1 (3—1). AutorU golurilor : 
Dogaru (min. 11 și 23), Ene (min. 
26), respectiv Naghi (min. 36).

F.C.M. GIURGIU - CHIMIA TR. 
MĂGURELE 3—0 (1-0). Au inscris :
Cojocaru (min. 43), Corin (min. 84 
și 90).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - CELU
LOZA CĂLĂRAȘI 1-0 (1-0). Unicul
gol a fost realizat de Orbuleț 
(min. 15).

MUSCELUL CIMPULUNG - PAN
DURII TG. JIU 2-0 (1-0). mar
cat : Popescu (min. 6) și Dobrescu 
(min. 70).

DINAMO SLATINA - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 4-0 (4-0). Autorii goluri
lor : Mincioagâ (min. 15 și 32) și 
Furnicâ (min. 18 și 36).

SERIA A lll-a --------------------
DACIA ORAȘTIE - „U*  CLUJ-NAr 

POCA 1—1 (1—0). Au inscris :
Ureche (min. 11) pentru Dacia, Cim- 
peanu II (min. 78).

MINERUL MOLDOVA NOUĂ - AU
RUL BRAD 1-0 (0-0). Unicul gol
a fost realizat de Nestorovici I 
(min. 62)

AVjNTUL REGHIN - F. G BAIA 
MARE 1—1 (0—1). Autorii golurilor :
Ga|| (min. 78) pentru Avintul, P. 
Radu (min. 37) pentru F.C. Baia 
Mare.

U.M. TIMIȘOARA - C.I.L SIGHET 
3—1 (3—0). Au marcat : Mușat (min.
16 și 30), Belanov (min. 41), res
pectiv Tipîea (min. 85).

CHIMICA TiRNAVENI - GLORIA 
BISTRIȚA 0-0.

ARMĂTURA ZALĂU - C.F.R. TI
MIȘOARA 1—1 (0-0). Au înscris :
Goga (min. 47) pentru Armătura, 
Stoișin (min. 77) peortu C.F.R.

MUREȘUL DEVA - VICTORIA CĂ
REI 2—0 (2—0). Autorii golurilor :
Enescu (min 16) și Doboș (min. 38).

C.F.R. CLUJ NAPOCA - VICTORIA 
CALAN 2—0 (1—0). Au înscris : Co
man (min. 13) și Țegean (min. 54).

METALURGISTUL CUGIR - MINE- 
RUL LUPENI 4-0 (3—0). Autorii go
lurilor : Floarea (min. 7), Simu (min. 
16 și 75) și D. Ștefan (min. 38).

Relatări de io B. Crețu, P. Suman-

Bența (min. 36 și 75) 9» Roșu (min.
56, din 11 m).

Relatări de Fa D. Soare, R.. Toma,
Th. Unaureanu, I. Mindrescu, D. Va-
sile, C. Enea, 6. Arsene, C. Gruia
»> P. Dumitrescu.

1. GLORIA Buzâu 14 10 1 3 25- 8 21
2. F.C.M. Galați 14 9 1 4 34-13 19
3. F.C. Brâila 14 7 2 5 20-12 16
4. GS.M. S-va 14 7 2 5 14- 9 16
5. I.C.I.M. Bv. 14 6 4 4 16-14 16
6. Steagul roșu 14 7 1 6 22-17 15
7. Nitramonia Fâg. 14 4 3 5 15-16 15
8. S.C. Tulcea 14 6 2 6 18-16 14
9. Vict. Tecuci 14 6 2 6 18-19 14

10. Portul C-ța 14 6 2 6 19-22 14
11. Relonul Sâv. 14 6 1 7 15-22 13
12. Viitorul Vaslui 14 6 1 7 14-30 13
13. Ceahlâul P.N. 14 5 2 7 18-20 12
14. Tractorul Bv. 14 4 4 6 10-14 12
15. C.S. Botoșani 14 5 2 7 15-23 12
16. C.F.R. Pașcani 14 5 0 * 18-23 10
17. C.S.U. Galati 14 3 4 7 13-18 10
18. Oltul Sf. Gh. 14 3 4 7 8-16 10

ETAPA VIITOARE (4 decem
brie) : S. C. Tulcea — F.C.M. 
Galați, Viitorul Vaslui — C.F.R. 
Pașcani, I.C.I.M. Brașov — C.S. 
Botoșani, Nitramonia Făgăraș — 
C.S.M. Suceava, Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Gloria Buzău, Portul Con
stanța — Steagul roșu Brașov, 
C.S.U. Galați — Ceahlăul P. 
Neamț. Relonul Săvinești — Trac
torul Brașov, F.C. Brăila — Vic
toria Tecuci.

Relată ri de la M. Boghici, Gh. 
Slave, P. Ion, M. Bizon, F. Vasile, 
Tr. Barbâlatâ, Șt. Gurgui, P. Mateoiu 
yf G Ghițescu.

1. METALUL PL. 14 8 3 3 21-14 19
2. Dinamo SI. 14 8 2 4 33-1T 18
3. Chimia Rm. VI. 14 8 1 5 36-15 17
4. Autobuzul Buc. 14 6 5 3 18-10 17
5. Chimia Tr. Mâg. 14 8 1 5 13-13 17
6. Muscelul C-lung 14 7 1 6 20-19 15
7. Rapid Buc. 14 5 4 5 22-14 14
8. Celuloza Câl. 14 6 2 6 14-10 14
9. Progresul Buc. 14 5 4 5 20-18 14

10. Unirea Alox. 14 5 4 5 14-16 14
11. F.C.M. Giurgiu 14 6 2 6 15-25 14
12. Carpați Sinaia 14 5 3 8 11-17 13
13. Gaz metan 14 5 3 6 12-23 13
14. Metalul Buc. 14 5 2 7 13-20 12
15. Șoimii Sibiu 14 4 4 6 12-20 12
16. Electroputere 14 4 3 7 12-21 11
17. Pandurii Tg. Jiu 14 3 4 7 13-22 10
18. Prahova PI. 14 2 4 8 10-21 8

ETAPA VIITOARE <4 decern-
brie) : Pandurii Tg. Jiu — Rapid 
București, Chimia Rm. Vîlcea — 
F.C.M. Giurgiu, Gaz metan Me
diaș — Metalul Plopeni, Progre
sul București — Muscelul Cîmpu- 
lung, Celuloza Călărași — Unirea 
Alexandria, Chimia Tr. Măgurele 
— Autobuzul București, Șoimii 
Sibiu — Electroputere Craiova, 
Metalul București —- Prahova 
Ploiești, Carpați Sinaia — Dinamo 
Slatina.

dan, L. Maior, G Crețu, Al. Gonea,
1. Domuțâ, I. Simion, 1. 
M. Vilceanu.

Pocol

1. GF.R. Cj.-Nap. 14 10 2 2 35-11 22
2. F.C. Baia M. 14 7 6 1 35-13 20
3. U.M. Timiș. 14 8 3 3 24-12 19
4. Mureșul Deva 14 8 3 3 24-14 19
5. Vict. Câlan 14 8 2 4 21-10 18
6. Min. Mold N. 14 8 2 4 17-19 18
7. Gloria B-ța 14 7 3 4 32-11 17
8. „U- Cj.-Nap. 14 8 1 5 23-14 17
9. Chimica Tirn. 14 5 2 7 17-20 12

10. C.F.R. Timiș. 14 5 2 7 10-16 12
11. Dacia Orâștie 14 5 2 7 13-23 12
12. Vict. Cărei 14 5 2 7 12-24 I'
13. Met. Cugir 14 4 3 7 18-23 ll
14. C.I.L. Sighet 14 4 3 7 16-25 11
15. Aurul Biad 14 4 2 8 9-18 10
16. Armât. Zalău 14 3 3 8 13-26 9
17. Min. Lupeni 14 4 0 10 8-24 8
18. Avîntul Reghin 14 1 3 10 9-33 5

ETAPA VIITOARE (4 decem
brie) : „U“ Cluj-Napoca — Glo
ria Bistrița, Metalurgistul Cugir 
— Mureșul Deva, Aurul Brad — 
U.M. Timișoara. C.I.L. Sighet — 
Dacia Orăstie, F.C. Baia Mare — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Armătura 
Zalău — Avîntul Reghin, C.F.R. 
Timișoara — Minerul Moldova 
Nouă, Victoria Călan — Victo
ria Cărei, Minerul Lupeni — 
Chimica Tîrnăveni.



„Cupa Prietenia" la hochei SPORTIVI ROMANI
«\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ECHIPA CEHOSLOVACIEI PESTE HOTARE
sărbătoarea naționala

A CIȘTIGAT COMPETIȚIA CARMEN BUNACIU ÎNVINGĂ
TOARE LA BERLIN

a Republicii Populare Socialiste Albania

Pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală s-au des
fășurat, slmbătă și duminică, 
tntîlnirile finale din cadrul tur
neului internațional de hochei 
pentru juniori dotat cu „Cupa 
Prietenia". La propunerea mai 
multor echipe participante, di
rectoratul competiției a modi
ficat regulamentul, în sensul 
că — în jocurile decisive — nu 
au mai contat rezultatele din 
seriile preliminarii. Clasamen
tul final a fost alcătuit pe baza 
intilnirilor directe și a golave
rajului realizat

Iată scurte relatări de Ia ul
timele partide ale acestei fru
moase întreceri :

nă s-a aflat deseori pe punctul 
de a egala. Plusul de experien
ță și de vigoare al formației 
poloneze i-a asigurat, pînă la 
urmă, victoria. Au înscris : 
Ksiazkiewicz (2), Maj. Ujwary, 
Ruchala pentru echipa polone
ză, Geschwinde (2), Bartell pen
tru formația R. D. Germană. 
Au arbitrat : Grigorov (Bulga
ria) și Prazak (Cehoslovacia).

In cea de a 3-a zi a concursu
lui Internațional de înot „Dinamo- 
viada*  de la Berlin, sportiva 
româncă Carmen Bunaclu a ob
ținut un frumos succes, ctștlgînd 
cursa de 100 m spate în 65,83 
sec. Înaintea Kairel Indrikson 
(U.R.S.S.) 68,43 sec și Eveltnel
Matz (R.D.G.) 68,44. Alți cîștl-
gători : Barbara Krause (R.D.G.) 
57,61—100 m liber ; Andrea Pol
lack (R.D.G.) 2:15,97—200 m del
fin ; Al. Manacinski (U.R.S.S.) 
2:05,58—200 m delfin și N. Puza
nov (U.R.S.S.) 1:55,44—200 m li
ber.

TINEREȚE Șl AVINT
ÎN MIȘCAREA SPORTIVĂ

ROMANIA - „ȘCOLARUL*  9-1 
(4-0, 3-0, 2-1)

Partida amicală de slmbătă 
dimineață, cu care a fost inau
gurată reuniunea, s-a Încheiat 
cu succesul scontat al selecțio
natei noastre de juniori. Ea a 
dominat acest med, elevii reu
șind să opună o rezistență mal 
consistentă doar în ultima re
priză, cînd rezultatul era de a- 
cum pecetluit Au marcat 9 
Gherghișan 
Chiriță, “ 
Toke, 
arbitrat

pecetluit Au 
(3), Todor 

Teodoriu, Kocsis 
respectiv Nibu. 

FI. Gubernu fi 
Tașnadi (ambii România).

m.
Au
G.

UNGARIA - BULGARIA 5-3 
(0-0, 2-1, 3-2)

Un joc foarte echilibrat, pa 
■locuri cam „aspru*,  în car*  
ambele formații și-au apărat ca 
multă (firzenie șansele, în ears*  
pentru locul 5. Mal tehnici, 
juniorii unguri au reușit să 
obțină victori*  In ultima repri
ză ■ meciului. Au marcat: 
Balogh, ZSlel, Ancsin, Szabo și 
Terjdk pentru cîștigători, Pap- 
kalev, Penev șl Markov pentru 
Învinși. întîlnirea a fost con
dusă de Brîkin (U.RJS.8.) fl 
Kapolka (Polonia).

CEHOSLOVACIA - U.R.S.S. 7-1 
; (4-1, 1-0, 2-0)

anunța 
acestui 
net de 

mai ro-

O Intîlnire care se 
an veritabil derby al 
turneu a fost dominată 
juniorii cehoslovaci, 
buști, mai tehnici și mai hotă-
rîțL învingătorii și-au imput 
superioritatea încă din prima 
repriză, după care riposta dlrză 
a tinerilor hocheiști sovietici nu 
a putut decît să echilibreze as
pectul jocului, dar nu să fi 
răstoarne rezultatul. Juniorii 
cehoslovaci ne-au făcut impre
sia că alcătuiesc lotul cel mal 
valoros al acestei întreceri.

Autorii punctelor: 
și Ludwig (cite 2), 
Vodila, Kramakak, 
Ivanov. Au arbitrat 
(România) șl Zsitva

Ihnakak 
Majernik, 
respectiv 

Mureșeanu 
(Ungaria).

POLONIA - R.D.
5-3 (2-0, 2-1, 1-2)

GERMANA

Formația poloneză a Înce
put partida în forță, reușind să 
conducă cu 2—0 In mai puțin 
de 10 minute. Apoi, însă, situa
ția de pe gheață s-a echilibrat 
fi reprezentativa R. D. Germa-

ROMANIA - BULGARIA 10-0 
(2-0, 0-0, 8-0) HANDBALISTELE INVINGATOA' 

RE LA POTSDAM

Anul acesta, la 29 noiembrie, oamenii muncii din Repu
blica Populară Socialistă Albania sărbătoresc cea de-a 33-a 
aniversare a eliberării Albaniei de sub jugul fascist și 65 
de ani de Ia proclamarea independenței cu un bogat bilanț 

in toate domeniile vieții so- 
acestora se înscriu succesele, 
în dezvoltarea activității de

rie noi și însemnate realizări 
ciale și economice. In rindui 
tot mai numeroase, obținute 
educație fizică și sport.

Meciul decisiv pentru locul 5 
în clasament a purtat, mai bine 
de două reprize, semnul incer
titudinii. Formația noastră a 
acționat modest in aceste 40 de 
minute, în timp ce partenerii 
lor au luptat cu toată’ hotărirea. 
în ultima treime, pregătirea fi
zică superioară a juniorilor 
români și-a spus cuvîntul, el 
reușind o veritabilă avalanșă 
de goluri. Au marcat : Toke și 
Popescu (cite 3), Chiriță (2), 
Teodoroiu și Todor. Au arbi
trat Kapolka (Polonia) și Som- 
merschuch (R. D. Germană).

In turneul feminin de handbal 
de la Potsdam, echipa României 
a Învins cu 17—15 (8—8) formația 
secundă a R. D. Germane, tn 
timp ce prima reprezentativă a 
R. D. Germane a ciștigat cu 
20—11 (10—5) meciul cu formația 
Norvegiei.

EGALITATE INTRE SELECpO- 
NATELE MASCULINE DE HAND

BAL ALE ROMÂNIEI 
SI R.F. GERMANIA i

U.R.S.S. - R.D. GERMANA 5-3 
(0-1, 2-1, 3-1)

După două reprize egale, ti
nerii jucători sovietici s-au 
desprins în final, asigurîndu-și 
locul 3 în competiție. Au mar
cat : Baukov, Lavrov, Svetlov, 
Erimen și Uporov — U.R.S.S„ 

și HBrdler — 
condus Prazak 

și Mureșeanu

BSlke, Bartell 
R.D.G. Au 
(Cehoslovacia) 
(Rom&nia).

CEHOSLOVACIA - POLONIA 
3-2 (2-1, 1-0, 0-1)

Finala competiției a prilejuit 
• luptă acerbă, echilibrată fi 
de bun nivel tehnic. Au mar
cat : Ludwig, Kranakak și Ho- 
rava — Cehoslovacia, Kotyla 
fi Kutina — Polonia. Au arbi
trat : Brikln (U.R.S.S.) 
(Ungaria).

yi Zsitv*

1. Ceho-
Uniunea

Clasamentul final : 
slovacia, X Polonia. 1 
Sovietică, 4. R. D. Germană, 
5. România, 6. “ '
găti*.

Ungaria, 7. Bul-

dimineață, în 
formația bucu

• Duminică 
med amical, 
reșteană „Școlarul" a terminat 
la egalitate cu Ungaria 5—5
(1—1, 2—3, 2—1).

Valeriu CHIOSE

Disputat duminică 
Munster in prezența 
spectatori cel de al 
dintre selecționatele

la 
de 

joc

seara 
a 4 500 
doilea 
masculine 

de handbal ale României șl R.F. 
Germania s-a Încheiat tot la 
egalitate (vineri la Hamburg 
(19—19): 18—18 (8—11). Echipa .
română a jucat bine la începu
tul reprizei secunde cînd a și 
condus la un moment dat: 15—13 
(mln. 46). Au marcat: Volna o, 
Drăgăniță 3, Stockl 3, Bota 2, 
Grabovschl 2. Tudosle 2. Urmă
torul joc al turneului, miercuri 
la Horning cu Danemarca.

în Albania socialistă, a- 
proape întreaga generație tt- 
nără practică sportul. Apro
pierea de activitatea sporti
vă se face încă de pe băn
cile școlii, căci educația fi
zică este astăzi parte inte
grantă din procesul de in- 
vățămînt Un bogat calendar 
de competiții, pe scară loca
lă și națională, asigură o 
anvergură de masă acestei 
activități. Cluburile șl colec
tivele sportive școlare con
curează cu succes in diferi
tele întreceri, alături de 
cele aparținînd unităților in
dustriale, cooperativelor a-

mari, ci și multe dintre lo
calitățile rurale sînt astăzi 
înzestrate cu terenuri, sim
ple sau complexe, pentru 
practicarea diferitelor disci
pline sportive.

De cea mai largă populari
tate se bucură, fără îndoială, 
sportul cu balonul rotund. 
Fotbalul albanez și-a ciștigat 
un frumos prestigiu și îl 
îmbogățește necontenit cu 
noi afirmări. 12 echipe iau 
parte la campionatul primei 
categorii, titlul fiind actual
mente în posesia „ll“-lui de 
la Dinamo Tirana. Locuri 
fruntașe la ultim*  ediție a

5
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BOXERUL C. CHIRACU 
ÎNVINGĂTOR IN POLONIA

Turneul de box de la Bjrtom 
(Polonia) a programat duminică 
ultimele partide, la capătul că
rora au fost cunoscut! clștlg*-  
eorii. Un frumos succes a obți
nut românul C. Chiracu, car*  
ia limitele cat. mijlocii a dis
pus in sferturi prin ab. rep. 1 
de Pigon (Polonia), in semifi
nal*  a Învins la puncte pe Ka- 
zanowski (Polonia), Iar tn fi
nală a ciștigat net la 
(decizie 5—0) in fața luă 
zak (Polonia).

SURPRIZA IN TURNEUL 
NIS DE

i
puncta 
Frone-

DE TE
LA KOBE (JAPONIA)
de tenis Început zilele 
Kobe, s-a Încheiat du- 
TOklo, cu o mare 
veteranul australian

Turneul 
trecute la 
minJc» 1*  
surpriză, ________ __________
Ken Rosewall reușind să-l trivln- 
gă eu 4—6, 7—8, C—4 pe nte Năs- 
tase, principalul ‘ -
nala probei de simplu 
Billie Jeart-Klng a întrecut-o cu 
7—5, 5—7, t—1 pe Marlin*  Na
vratilova.

favorit. In fi-
iemel,

RUGBYȘTII NOȘTRI IN REGRES
(Urmare din pag. 1)

tru o culpă imaginară — a 
fost determinantă în stabilirea 
rezultatului final : 10—10, de
fapt în minutele de prelungire 
ale partidei...

Cu toate acestea, băieții noș
tri au fost în multe momente 
ale jocului primii la minge. Ei 
au profitat de 18 grămezi ordo
nate (italienii, numai de 15), au 
dștigat — o remarcă se cuvine 
lui Pintea — de 29 de ori ba
lonul în margine (italienii, doar 
de 22 de ori). Sînt citeva ele
mente de referință care atestă 
că inițiativa a fost mai mult de 
parte*  echipei noastre, ea ne-

puțind însă fructifica pe mă
sura baloanelor cîștigate.

Ținînd seama de condițiile 
neobișnuite ale acestui meci 
trebuie totuși să afirmăm că 
echipa reprezentativă nu a avut 
o concepție clară de joc, a co
mis erori de tehnică și tactică, 
a părut chiar mai vlăguită de
cît îi dădeau dreptul vicisitudi
nile călătoriei, situație care pu
ne în discuție și eficacitatea 
pregătirii făcute pentru întilni- 
rile cu Italia și mai ales cu 
Franța, la 10 decembrie, la 
Clermont Ferrand. Dealtfel, în 
bagajul pregătirilor ar fi putut 
intra și precauția de a nu face 
deplasarea cu numai 24 de ore 
înainte de joc.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • .Raliul Angliei*  * foot 

dștigat de suedezul BJorn Wal- 
degaard („Ford Escort*).

BASCHET • In turneu la 
AU.A., echipa masculin*  ■ 
U.B.SJS * evoluat la New York 
tn compania unei selecționate 
locale. Baschetbaliștll americani 
au ciștigat cu 72—70 (31—30) •
In sferturile de finală ale „Cupei 
Koraci*  (m) s-au calificat A.E.K. 
Atena, Beko Belgrad, Reszowi*  
(Polonia), Inter Bratislava, S.C. 
Moderne (Franța), Cinzano Mi
lano si Partizan Belgrad.

HANDBAL • In^ meci masculin 
amical la Lille : 
ța 20—16 (10—8).

POPICE • La 
masculină a R. 
dispus de ce*  
0 490—8 408.

SCHI • Sezonul de schi alpin 
s-a deschis ia Montana Crans 
(Elveția) cu o probă masculini 
de cobortre : a ciștigat austria
cul Franz Klammer.

ȘAH • Ce*  de a 3-a partid*

a finalei turneului candidațllor 
la titlul mondial, pe care șl-o 
dispută la Belgrad, marii maeș
tri Victor Kordnol șl Boris 
Spasski s-a terminat la mutarea 
34 cu victoria primului jucător. 
Scorul este de l‘/>—‘/i in favoa
rea lui Kordnol.

In fata reprezentativei R.P.D. Co
reene.

VOLEI • In „Cupa mondială*  
(masculin) U.R.S.S. — Cuba 3—1.

Elveția — Fran-

Varșovia echipa 
D. Germane a 
a Poloniei cu

TENIS • In semifinalele 
turneului de la Buenos Aires, 
perechea Guillermo Vilas — Ion 
Tiriac a învins cu 6—4, 7—5 cu
plul Glldemelster—Prajoux. • In 
semifinale la Oviedo (Spania) : 
Ramirez — Kodes 6—4, 6—2,
Dibbs — Fleming 3—6, 7—6, 6—3. 
• La Melbourne tn semifinale : 
Evonne Goolagong Cawley — 
Betty Stove (Olanda) 6—1. 6—2, 
Wendy Turnbull — Sue Barker 
7—4, 8—3.

TENIS DE MASA • La BOr- 
lfinge (Suedia) tn finala probei 
masculine, echipa R. P. Chineze 
a întrecut cu 3—2 formația R. F. 
Germania, Iar in cea a compe
tiției feminine jucătoarele din 
R. P. Chinez*  au ciștigat cu 3—X

1

i

î« plini dispuți pentru balon, pe stadionul „Kemal Stafa' 
din Tirana

gri cole, instituțiilor yi arma
tei.

Citeva cifre sînt edifica
toare asupra actualei dez
voltări a mișcării sportive 
albaneze. La cele trei Spar- 
tachiade republicane, desfă
șurate pină acum, numărul 
participanților a fost in con
tinuă creștere, de 1*  150.000 
prezenți la prima ediție 
(1959), ureînd la 200.000 la cea 
de-a doua (1969) și ajungînd 
la 300.000 la ultima (1974). 
Statistica arată că în Întrea
ga țară existau, în 1976, 2100 
de baze sportive, dintre ca
re 21 stadioane mari, 81 cen
tre de antrenament, 3 palate 
ale sporturilor (în construc
ție fiind alte două), 36 poli
goane de tir, 271 săli de 
gimnastică, 366 terenuri de 
fotbal. Nu numai orașele

întrecerii — a 30-a — 
fost ocupate, in ordine, 
formațiile Skanderbeg 
Korci, Vlaznia Skodera, pre
cum și alte două cunoscute 
echipe din capitala țării. 
Partizan și 17 Noiembrie.

Campionate naționale de 
apreciabil nivel se dispută 
și în cadrul unor alte ra
muri sportive, in continuă 
ascensiune. Așa sînt cele de 
la atletism, baschet, volei, 
înot, tir, șah, lupte greco- 
romane și libere, ciclism. 
Pregătirea tehnică a compe
titorilor este asigurată de 
numeroase cadre de specia
liști, antrenori și instructori 
sportivi. Majoritatea acesto
ra, poartă diploma de absol
vire a Institutului superior 
de educație fizică „Vojo 
Kushi“ din Tirana.

au 
de 
din

3

2

mi
LA CAIRO, în preliminariile 

C.M. (zona Africii) R.A. Egipt- 
Tunisia 3—2 (1—0) : spectatori : 
120 000 ! în clasament conduce 
R. A. Egipt cu 4 p, urmată de 
Tunisia 3 p. Ultimul med (de
cisiv) : Tunisia — R. A. Egipt, 
la 11 decembrie, la Tunis.

ÎNAINTEA turneului final 
al C.M., anunță agenția Prensa 
Latina, selecționata Argentinei 
va susține mai multe jocuri de 
verificare. Iată programul : la

AGENDA SAPTAMINII
28—4 TENIS 
28—30 SCHI
30 FOTBAL

BOX 
1—2 SCHI

1—4 TENIS

TENIS 
DE MASA 

2 FOTBAL

HANDBAL
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Turneu F.I.L.T. la Bombay
Concurs-slalom (f) la Montana-Crans (Elveția) 
In preliminariile C.M. Bolivia — Ungaria, la 
La Paz; Iugoslavia — Spania (gr. 8) la Belgrad 
Anglia — România, la Liverpool 
Concurs — slalom uriaș (m și f) 
rio (Italia) 
Finala Cupei Da vis: Australia - 
Sydney
Campionatele Internaționale ale Franței, 
Rennes 
In preliminariile C.M. (Zona Asiei 
ei) ; Coreea de Sud — Hong Kong, la 
Kuweit — Iran, Italia — Luxemburg 
euroneană). la Genova 
începe camnionatul mondial feminin 
valorică B In R.F.G., la Steinhagen: România 
— Elveția.

19 martie la Buenos Aires și la 
Rio de Janeiro cu Brazilia, Ia 
29 martie cu Bulgaria, la 5 apri
lie cu România, la 12 aprilie cu 
Portugalia, ultimele trei jocuri 
vor avea loc în capitala Argen
tinei.

COMISIA permanentă a „Me
sei rotunde a fotbalului", întru
nită la Monte Carlo, în prezența 
președintelui F.I.F.A. — J. Ha- 
velange — a recomandat federa
țiilor naționale din toate conti
nentele ca anul 1978 să fie „anul 
arbitrului". Comisia și-a expri
mat dorința ca forurile fotba
listice să ia măsuri pentru a 
întări rolul și autoritatea arbi
trului.

la San Sica-

ItalLa, la

la

Oceanl-
Seul :
(gr. 1

crupa

ECHIPA T.S.KA. Moscova, a- 
flată în turneu în R. S. 
nam, a întrecut la Hanoi 
lecționată locală cu 4—0

Vi et- 
o se- 

(2—0).

IN CAMPIONATUL Italiei 
(etapa a 9-a) : Bologna — Fio
rentina 0—1 ; Inter — Ata’an’a 
1—0 ; Juventus — Genoa 4—0 ; 
Lazio — Foggia 1—1 ; Lane- 
rossi Vicenza — Roma 4—3 ; 
Napoli — Verona 3—0 ; Perugia 
— Torino 2—0 ; Pescara — Mi
lan 1—2. Clasament : Milan 15 
p, Juventus 12 p, Torino, Lane- 
rossi și Perugia 11 p. etc.
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