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portul
Maistrul Savin Bușea lucrea

ză la întreprinderea „Timpuri 
Noi” de 27 de ani. este șeful 
Atelierului de turnătorie nefe
roasă, a avut pe luna noiembrie 
un plan de producție important, 
iar luni 28 noiembrie raporta 
simplu, muncitorește : „în cin
stea Conferinței Naționale a 
partidului colectivul nostru de 
muncă a turnat 10 tone peste 
planul de piese brute". Ieri, în 
cursul vizitei noastre la aceas
tă mare întreprindere bucu- 
reșteană, l-am aflat pe comu
nistul Savin Bușcă în fața me
talului incandescent și tot in
candescentă ni s-a părut și ac
tivitatea tînărului colectiv de 
aici. Datorită mișcărilor preci
se. modelate în ani de muncă, 
aliajul încremenea în diverse 
chipuri. La răstimpuri, șeful 
atelierului, care este și pre
ședintele asociației sportive 
„Timpuri Noi", ne descifra for
mele : „Carcase pentru noile 
compresoare... Știți unde merg?‘- 
„Știm. le-am văzut pe șantie
rele din țară". „Dar și expor
tăm. In peste 20 de țări !” Me
talul fierbea, căpătase culoa
rea mercurului din termome
tre. Cîteva comenzi scurte, pre
gătitoare, și o nouă șarjă avea 
să înghețe în formele perfect 
aliniate. „Tot în plus — con
tinuă maistrul Savin Bușcă. 
Adică, peste angajamentul nos
tru. Nu sînt obișnuit cu vorbe 
mari, dar, după cum vedeți, în 
aceste zile, trăim și muncim 
sub semnul apropiatului forum 
al comuniștilor, Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român. Vom face totul pentru 
a îndeplini și depăși la un ni
vel superior toate obiectivele".

Apoi, 
hale 
la băieți ați fost ?“

Referirea era la sportivii în
treprinderii, la cei peste 2 000 
de membri ai asociației sportive 
„Timpuri Noi”, asociație frun
tașă pe Capitală, cu numeroase 
echipe înscrise în diferite 
campionate, cu o excelentă ba
ză materială concentrată pe 
calea Dudești la cunoscutul sta
dion „Timpuri Noi“. Da, fuse
sem și „pe la băieți1*. La Sec
ția sculărie, condusă de ingi
nerul Alexandru Popescu, ute- 
ciștii munceau cu deosebit 
avint, depășind cantitativ și 
calitativ obiectivele stabilite. 
Printre cei fruntași în produc
ție, în ampla întrecere organi
zată in cinstea Conferinței Na
ționale a partidului, numeroși 
practicanți ai sportului. Bună
oară. matrițerul Adrian Șuster, 
fotbalist, cu 
manent de a 
zitive de cea 
Sau Marian 
Ier și component al echipei de 
tenis de masă, campion la „tri- 
atlon” — cum îi spun' cei din 
colectivul de muncă — „tria- 
tlonul" său avînd ca discipline : 
producția, școala (elev la cursu
rile serale ale liceului „Tim
puri Noi") și sportul. Apoi, vo
leibalistul Traian Șapovalov 
(tot din această secție), Vasile 
Sasu. de la Secția mecanic-e- 
nergetic, mecanic harnic, pri
ceput, bătăios cu graficele, am
bițios pe ring (campion al Că

privind către celelalte 
ale întreprinderii : „Pe

angajament per- 
da seule și dispo- 
mai bună calitate. 
Burgheiea — scu-

Vasile TOFAN 
Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)
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Etapa a 16-a a Diviziei A la fotbal

A S A, ÎNVINSĂ ACASĂ DE CORVINUL!
• La Craiova, a doua mare surpriză ! • Sportul studențesc continuă

să fie în impas • Regrupare în fruntea clasamentului
REZULTATE TEHNICE

- U.T.A. 4
- C.S. Tîrgoviște 3
— F.C. Constanta 5
- Jiul ** C
— F.C. Bihor 3
— Dinamo 1
- F.C.M. Reșița î
- S.C. Bacău 1
- F.C. Corvinul 0

ETAPĂ A TURULUI

CLASAMENTUL
F. C. Petrolul
Politehnica lași 
Steaua 
Univ. Craiova 
F. C. Argeș
Politehnica Timișoara
F.C. Olimpia S.M.
Sportul studențesc
A.S.A. Tg. Mureș

ULTIMA
(duminică 4 decembrie)

— F.C. Olimpia Satu
— Universitatea Craiova
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Argeș
- Politehnica Timișoara
- Politehnica lași
— F. C. Petrolul
— Steaua
— Sportul studențesc

Corvinul
Constanța

F.C.
F.C.
Dinamo 
U.T.A.
Jiul
F.C. Bihor
S.C. Bacău
F.C.M. Reșița
C.S. Tîrgoviște

Citiți în pag. 2—3

A devenit atletismul un sport prioritar ?

SI PISTELE DIN ORADEA SÎNT PAVATE
Programul privind dezvolta

rea activității de educație fizi
că și sport pe perioada 1976 — 
I960 aprobat în noiembrie 1976 
de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. așează atletis
mul, ca dealtfel toate documen-

Pentru meciul de tineret cu Polonia

4 ATUURI IR ECHIPA 
DE BOXA ROMÂNIEI:

CIPERE, SIMION, 
SILAGHI Șl DONIC!

Duminică, la Cluj-Napoca, va 
fi reluat firul confruntărilor a- 
micale dintre reprezentativele 
de box ale României și Poloni
ei. în vederea 
ment 
loturilor de tineret

acestui eveni- 
rezervat de astă dată 

federa-

țele de partid referitoare Ia 
mișcarea sportivă, acolo unde 
de fapt și de drept îi este lo
cul : in fruntea sporturilor. A- 
tletismul este singura discipli
nă care, indiferent de tradiție, 
de rezultatele anterioare și ni
velul de dezvoltare, va fi spri
jinită PRIORITAR în toate ju
dețele țării.

Cum se materializează aceas
tă sarcină în județul Bihor ? Ce 
reprezintă atletismul 
pe harta atletică a țării ? Ce 
măsuri s-au luat, în anul care 
a trecut de la apariția docu
mentului amintit, pentru ca la 
Oradea, -Beiuș sau Salonta „să 
găsim un... Juantorena" (dorin
ță exprimată de tovarășul Bu
jor Mera, președintele C.J.E.F.S. 
Bihor).

Se știe că de o bună bucată 
de vreme Bihorul a încetat să 
mai fie unul din principalele 
rezervoare ale atletismului ro
mânesc. Am scris intr-un tre
cut nu prea îndepărtat despre 
suferințele atletismului orădean,

bihorean

exprimate și în cuvintele pre
ședintelui C.J.E.F.S. : Timp de 
20 de ani atletismul n-a fost 
îndrumat și controlat. în ce 
măsură este el îndrumat și con
trolat acum vom afla mai tirziu. 
Deocamdată, să amintim cîteva 
din măsurile inițiate pe pian 
județean pentru dezvoltarea a- 
tletismului, pentru descoperirea 
unor elemenje înzestrate pen
tru performanță.

Eforturile principale au fost 
făcute în centrele cu tradiție 
Beiuș (unde există și un colec
tiv de tehnicieni pasionat, ayîn- 
du-1 în frunte pe pensionarul 
— azi — Francisc Matei) și 
Salonta către care s-a 
cea mai mare parte 
rilor. " 
unei 
nele 
sesc 
veni, 
mare. S-a creat, de asemenea,

Vladimir MORARU

(2-1) 
(1-0) 
(2-0) 
(0-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-1)

Mare

1. A.S.A. TG. MUREȘ 16 9 3 4 28-15 21
2. F. C. Argeș 16 8 4 4 29-22 20
3. Politehnica Tim. 16 8 4 4 25-19 20
4. Steaua 16 6 6 4 34-20 18
5. F.C. Olimpia 16 8 2 6 25-22 18
6. Dinamo 16 7 3 6 25-21 17
7. Sportul studențesc 16 8 1 7 20-22 17
8. F. C. Petrolul 16 6 4 6 22-20 16
9. Universitatea Craiova 16 6 4 6 16-14 16

10. Politehnica lași 16 5 5 6 18-15 15
11. Jiul 16 7 1 8 25-26 15
12. U.T.A. 16 5 5 6 23-27 15
13. S.C. Bacău 16 4 7 5 22-30 15
14. F. C. Constanța 16 6 2 8 23-27 14
15. F.C. Bihor 16 6 2 8 20-28 14
16. C. S. Tîrgoviște 16 5 4 7 14-22 14
17. F.C. Corvinul 16 4 5 7 16-24 13
18. F.C.M. Reșița 16 4 2 10 15-26 10

relatări 
la meciurile etapei a 16-a

-,,

Rădulescu a șutat, cu 
egalizator. (Fază din 
1-1).

In preliminariile

toată opoziția lui Catargiu, și a înscris golul 
meciul Sportul studențesc — S.C. Bacău: 

Foto : V. BAGEAC

lCampionatului european de fotbal,
îndreptat 
a fondu- 
suportul 

în comu-
Orientarea are 

explicații logice : 
(de munte) satelit se gă- 
mai repede tineri zdra- 
capabili de efort fizic

(Continuare in pag. 2-3)

Cil ECHIPELE IUGOSLAVIEI, SPANIEI Șl CIPRULUI
Citiți în pag. 4 amănunte asupra tragerii la sorți efectuată 

ieri la Roma

țiile de specialitate din ambele 
țări au luat măsuri pentru pre
gătirea unor echipe cit mai pu
ternice. Dovadă că in formația 
poloneză va evolua semigreul 
Pawel Skrzecz, care a făcut 
parte și din echipa țării sale 
la campionatele europene de 
seniori de anul acesta, de la 
Halte.

Forul nostru a urmărit, pe o 
perioadă mai lungă, evoluțiile 
unor tineri pugiliști recoman
dați de antrenorii secțiilor de 
box din întreaga țară. A fost 
alcătuit un tot lărgit cu care 
antrenorii Ion Chendreanu și 
Constantin Ciucă au urmat, sub 
conducerea antrenorului federal 
Alexandru Vladar, un stagiu de 
pregătire încheiat în aceste zile, 
cînd unii dintre componenții lo
tului au participat, pentru o 
ultimă verificare, la întrecerile 
prilejuite de „Memorialul Mielu 
Doculescu".

La Snagov, antrenamentele 
au avut un caracter tehnico- 
tactic, urmărindu-se perfecțio
narea unor elemente de apăra
re, precum și mărirea forței de 
lovire. La unele categorii de 
greutate a fost nevoie de mai

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, în Divizia A la volei

LA CONSTANȚA:FARUL-
ÎN DERBYUL FEMININ

în Divizia A de volei s-au desfășurat ieri după- 
amiază zece din cele 12 partide ale etapei a 8-a (Di
namo — Explorări la masculin și Chimpex Constan
ța — Maratex B. Mare Ia feminin au fost aminate).

Iată rezultatele și cîteva amănunte :

Irina Petculeț (Di
namo) evită blo
cajul studentelor 
timișorene aducînd 
un nou punct echi

pei sale.

■Foto :
Dragoș NEAGU

FEMININ

FARUL CONSTANȚA — PE
NICILINA IAȘI 0—3 (—13, —5, 
—1). Cea mai slabă prestație a 
localnicelor în actualul campio
nat. Voleibalistele de Ia Farul 
au „excelat" în preluări și ser
vicii greșite, iar ridicătoarele 
s-au comportat sub orice criti
că. Mai experimentate, ieșen- 
cele, deși au fost conduse in 
primul set, au remontat handi
capul și au cîștigat, nemaiavînd 
probleme în continuare. Re
marcate : Mariana Raevschi-

PENICILINA 0-3
AL ETAPEI

Zamfir, Georgeta Popescu, Na
dia Sava de la învingătoare, 
Gulniza Gelil de la învinse. 
Arbitri : I. Niculescu și Z. Pă- 
tru, ambii din București (C. 
I’opa — coresp.).

DINAMO — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 3—0 (3, 9, 4). 
Evoluție sub orice critică a am
belor echipe, în rîndul cărora 
figurează multe jucătoare de 
lot. Au arbitrat bine V. Ranghel 
și Al. Dragomir (ambii din Bucu
rești).

I.E.F.S. — RAPID 2—3 (—9, 
6, —10, 14, —9). Aproape două 
ore au fost necesare pentru de
semnarea învingătoarei într-o 
partidă echilibrată, dar în care 
au abundat greșeli și de o parte

(Continuare in pag. • 4-a)
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TIMPURf NOI", LA ORA DE ViRF A TINEREȚII

(Urmare din pag. 1) sale — sistemul 
toate tipurile de

pitele! la categoria semimus
că) ș.a.

Dintr-o amplă monografie a 
întreprinderii aflăm că primele 
ateliere au fost construite aici, 
pe malul Dîmboviței. în urmă 
cu peste un secol. Adică, în 
anul 1874. de Louis Lemaître, 
care avea să-și transmită nu
mele celei dinții turnătorii in
dustriale din București. Mun
citorimea Capitalei i-a zis : Le- 
metru, iar lucrătorilor ei : le- 
metriști. Așadar, un secol și 
ceva de tradiții de. luptă ~ și 
muncă. Astăzi, cea mai bătrî- 
nă întreprindere metalurgică 
din București produce 42 de 
repere — compresoare și moto- 
compresoare, diferite alte mo
toare — toate, competitive pe 
piața internațională. „Timpuri 
Noi” echipează nave, echipează 
escavatoarele de la Brăila, e- 
chipează delicatele aparate de 
stomatologie, asigură — prin

compresoarele 
de frînare la 
locomotive electrice.

Convinși că în țara noastră 
toți cetățenii lucrează pentru 
ei și societatea lor, muncitorii, 
tehnicienii, maiștrii și inginerii 
de la întreprinderea de motoa
re și compresoare „Timpuri 
Noi" s-au angajat ferm să ac
ționeze în cinstea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român cu străduință și 
pricepere pentru promovarea 
progresului tehnic și tehnologic 
in toate sectoarele de activi
tate, pentru îndeplinirea planu
lui de producție Ia toți indica
torii, pentru valorificarea cit 
mai inaltă a resurselor mate
riale și financiare, pentru creș
terea .mai rapidă a productivi
tății muncii și a eficienței în
tregii activități economico-so- 
ciale. contribuind în acest fel 
la sporirea potențialului eco
nomic al țării, la ridicarea bu
năstării tuturor fiilor ei.

ECHIPA NAȚIONALA DE HOCHEI 
ÎN FAȚA UNOR EXAMENE SERIOASE 
întinerită, reprezentativa

R. D. Germane,

A

României va Juca cu echipe’e
Iugoslaviei și Austriei

Luna decembrie via constitui o 
perioadă de virf pentru lotul re
prezentativ de hochei, care se 
pregătește în vederea participării 
la grupa B a campionatului mon
dial (anul viitor, la 17—23 martie, 
La Belgrad).

Reuniți pentru o scurtă perioa
dă la Poiana Brașov, jucătorii au 
lucrat intens, parcurgînd un pro
gram dens de pregătire fizică ge
nerală, efectuată pe grupe. S-au 
făcut antrenamente pentru dez
voltarea forței, vitezei și, mai a- 

regim deIes, a rezistenței în 
viteză.

Antrenorul federal 
nescu, secundul său 
medicul Virgil Ignat 
neral, mulțumiți de 
care 1-a-u atins elevii lor, 
punzător 
pregătire.

ștefan Io- 
Ion Tiron și 
sînt, în ge- 
stadiiul pe 

cores- 
actualei perioade de

A DEVENIT ATLETISMUL UN SPORT PRIORITAR?
(Urmare din pag. 1)

la 
a 

că 
va 
că

un centru atletic în comuna 
Sinteu, de unde vin, cu regu
laritate, 2—3 tineri talentați în 
fiecare an.

Secții noi s-au înființat și la 
Oradea : la Liceul industrial 
„înfrățirea" și la asociația Ra
pid, care are și bază proprie. 
Vrînd, nevrînd, ne întoarcem 
Ia Oradea, pentru că și reșe
dința județului are comune li
mitrofe și chiar în oraș se vor 
fi găsind tineri dotați pentru 
atletismul de performanță. Ora
dea nu prea are însă baze pen
tru atletism. Stadionul tineretu
lui (al Clubului sportiv școlar) 
nu a devenit numai al atletis
mului, așa cum s-a dorit ; 
Rapid există teren, dar nu 
fost amenajat. Ni s-a spus 
la anul stadionul Dinamo 
avea pistă de atletism și
tot în 1978 Consiliul popular 
va construi un stadion cu pistă 
în zona de vest a orașului. 
Deocamdată, deci, doar gînduri 
bune...

Gînduri bune există și la alte 
organe cu atribuții în domeniul 
sportului, care ne fac să cre
dem că talentele din județ pot 
urma filiera propice performan
ței. Inspectoratul școlar jude
țean (inspector general Ana 
Săndulescu, inspector de spe
cialitate Stelian Coandă) poate 
rezolva problema transferului 
unui element deosebit din ori
ce sat sau comună la Oradea, 
la Școala generală nr. 20 cu 
clase de atletism (cu internat) 
sau la Clubul sportiv școlar 
(căruia Institutul pedagogic i-a 
pus la dispoziție 120 de locuri 
la cămin). Mai mult, Inspecto
ratul școlar a cerut directori
lor de școli să urmărească fe
lul în care profesorii de edu
cație fizică realizează cerințele 
programei școlare, unde atletis
mul, se știe, deține un rol pre
ponderent.

Deocamdată însă, aceste in
tenții bune se pot constitui 
doar ca un stimul al activității 
profesorilor de la Clubul sportiv 
școlar (nucleul activității atle- 
ților juniori din Oradea) și nu 

.reprezintă un drept cîștigat, o 
îmbunătățire a condițiilor de 
muncă impuse de calitatea de

pînă acum a producției. în ana
liza de care aminteam la înce
putul acestui articol, subliniam 
cîteva din cauzele care au de
terminat situația nesatisfăcătoa
re a atletismului orădean : lipsa 
de pasiune a unora dintre pro
fesorii specializați în atletism ; 
selecție necorespunzătoare ; ne- 
respeclarea indicației federației 
de a se lucra pe grupe de pro
be (datorită egoismului, lipsei 
de colegialitate) ; lipsa de con
tinuitate în pregătire. Ele nu 
puteau dispărea peste noapte 
— cu toate că, ni s-a spus a- 
cum, relațiile dintre profesorii 
de la Clubul sportiv școlar sînt 
altele, că selecția s-a îmbună
tățit și că există în acest mo
ment un climat de muncă fa
vorabil. Am vrea să-1 credem 
pe noul șef de catedră Vasile 
Popa : „Atletismul nu mai este 
o cenușăreasă". Să fie oare cei 
patru juniori 
nați în acest 
publicane un 
dresării ? Să

orădeni selecțio- 
an în loturile re
prim semn al re- 
sperăm !
★

Ajungem însă și la forul care 
trebuie să îndrume și să con
troleze, într-un cuvînt să con
ducă atletismul din Oradea și 
din județ : comisia județeană de 
specialitate, și ne întoarcem la 
vorbele președintelui C.J.E.F.S.: 
„Atletismul orădean nu a fost 
controlat și îndrumai timp de 
20 de ani".

In noiembrie 1976, comisia a 
fost reorganizată. în fruntea ei 
a fost instalat profesoful La- 
dislau Kiss, unul din pionierii 
atletismului din aceste locuri, 
cu merite incontestabile într-o 
anumită perioadă. Din păcate, 
acum, în pragul pensionării, 
profesorul Kiss refuză să admi
tă că alții știu sau pot să facă 
mai mult decit el. Se consideră 
„inginerul-șef" al atletismului 
orădean (după propriile-i spuse) 
și se comportă ca atare. A 
reorganizat comisia, găsind 
funcții și „responsabilități" pen
tru 36 de persoane ’ Jumătate 
dintre membri sînt ingineri (la 
propriu) — dacă președintele e 
„inginer șef"... —, vicepreședin
te este un medic veterinar, 
care oricît de bine intenționat 
ar fi... Am avut privilegiul de 
a vedea mai multe „documente"

elaborate de comisie, cu ștam
pila C.J.E.F.S., cu en-tete și 
chiar cu semnătură-viză a 
președintelui B. Mera (secreta
rul consiliului județean, C. An
tal ne-a mărturisit că profeso
rul Kiss îl evită), hîrtii cu gra
matică stîngace dar cu un ton 
dictatorial, 
ele cer, 
brie, de 
cu date 
buie să 
zile F.R.Â. alcătuiește calenda
rul republican... O altă hîrtie 
cere rezultatele celor mai buni 
atleți ai secțiilor din oraș, dar 
rezultatele tuturor concursurilor 
se găsesc la subcomisia de 
statistică. Este adevărat însă că 
Irma Kiss, recunoscută pentru 
minuțiozitatea evidenței statis
tice vreme de mulți ani, a pă
răsit comisia județeană nemul
țumită de stilul de lucru al 
președintelui. Pentru același 
lucru, au întors spatele comisiei 
o serie de tehnicieni mai tineri 
(lector universitar Dinu Drăgan, 
asistent universitar Marțian 
Pirtea) care și-au dovedit la 
locul lor de muncă atașamentul 
pentru atletism. Alți profesori 
(V. Popa) nu sînt chemați la 
comisie pentru că președintele 
dorește să fie sigur de „o at
mosferă corespunzătoare". Prac
tic, președintele s-a substituit 
comisiei (nici nu era greu, gîn- 
dindu-ne la componență).

Aceasta este „activitatea" co
misiei județene, forul care ar 
trebui să conducă și să îndru
me atletismul bihorean. Atle
tismul are însă nevoie de oa
meni pasionați și competenți 
și, mai ales, de activiști care 
să nu-1 considere o feudă per
sonală în perimetrul căreia pot 
face tot ce vor !

Adresate secțiilor, 
la începutul lui noiem- 
pildă, calendarul intern, 
fixe, pentru 1978. Tre- 
știți că abia în aceste

Pentru meciurile de verificare 
(opt în luna decembrie) au fost 
aleși adversari puternici, care Să 
solicite la maximum echipa 
noastră. Și este foarte bine că 
s-a procedat așa. Numai în com
pania unor parteneri valoroși se 
poate aprecia potențialul forma
ției noastre.

Sîmbătă și duminică, echipa Ro
mâniei va întîlni, în deplasare, 
la Karl Marx Stadt și Dresda, se
lecționata R.D. Germane, care e- 
voluează, după cum se știe, în 
grupa de elită a campionatului 
mondial. La 16 și 17 decembrie, 
în Capitală, hocheiștii români vor 
juca cu puternica echipă sovietică 
Traktor Celiabinsk, din liga su
perioară a campionatului U.R.S.S, 
La 21 și 22 decembrie vor avea 
loc, la Ljubljana, întâlnirile cu 
formația Iugoslaviei, adversara 
noastră tradițională în grupa se
cundă a C.M., ' -----
cembrie, două 
la Viena.

După numai 
dihnă, între 5 
vor desfășura încă trei tururi 
campionatul național. După cum 
se vede, un program foarte în
cărcat, menit să-i aducă pe jucă
tori în cea mai bună formă.

Iată lotul din care se va alcătui 
echipa noastră : Netedu, Huțan, 
Fekete, Sapov — portari ; Antal, 
Moroșan, Miklos, Bartalis, Csis- 
zer, Bîșu, FI. Sgincă — fundași ; 
Costea, Tureanu, Axinte, B. Nagy, 
Solyom, Z. Nagy, Nistor, Bălău
că, Olenici, V. Huțanu, Vișan și 
Prakab — înaintași.

După cum se vede, lo-tul a fost 
simțitor întinerit, renunțîndu-se la 
serviciile lui Varga, Pană și 
Gheorghiu. Nu fac parte din lot 
Justinian (din motive disciplina
re), Ioniță (bolnav) și Gal (aflat 
în convalescență după o entorsă 
gravă).

iar la 27 și 28 de
part ide ou Austria,

cite va zile de 
și 15 ianuarie

o- 
se 
în

La Brașov, 12-17 decembrie I

NUME CUNOSCUTE

DE TENIS
F.R.T. au început 

primele confirmări
Pe adresa 

să sosească 
de participare la turneul inter
național de tenis „indoor", pe 
care Brașovul îl va găzdui în 
cursul acestei luni (12—17 de
cembrie). Va fi prima competi
ție din actualul sezon, în care 

lotului reprezentativ 
întrece cu

membrii 
de seniori se vor 
„rachete" fruntașe din alte țări, 
pe teren propriu.

Iată capetele de afiș de pe 
acum cunoscute. Din Suedia se 
anunță sosirea unei puternice 
formații, în frunte cu Tenny 
Svensson și Jan Norback, titu
lari ai primei reprezentative. 
Pentru prima oară, tenismanii 
scandinavi vor evolua în țara 
noastră, în competiție oficială. 
Polonia va fi reprezentată de 
reputații jucători Tadeusz No
wicki și Jacek Niedzwiedzki, 
care se pregătesc pentru vii- 
t'^rele starturi din campionatul 
european pe teren acoperit. 
Szabolcs Baranyi (Ungaria) și 
Thomas Emmrich (R.D. Germa
nă) sînt alte nume cunoscute, 
pe lista celor confirmați pentru 
turneul brașovean. Se așteaptă, 
de asemenea, participări de te- 
nismani fruntași din Cehoslova
cia și Bulgaria.

Lotul nostru — din care nu 
vor lipsi Dumitru Hărădău, 
campionul național, Traian Mar
cu și Florin Scgărceanu, câști
gătorii recentelor turnee de. se
lecție — se va deplasa in prea
labil la Sofia și Praga.

4 ATUURI IN ECHIPA DE BOX A ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

multe meciuri de verificare pen
tru ca 
asupra 
ce va 
Pentru 
buit să 
Cipere 
boxeri 
confruntarea 
cu prilejul 
Doculescu" 
pere are o 
în ring, o 
în acțiuni.

să se decidă 
pentru echipa 
Cluj-Napoca. 

muscă a tre- 
între Dumitru 
Șeitan. Ambii 
pregătiți, iar 

directă dintre ei 
„Memorialului Mielu 
a demonstrat că Ci- 
mai bună orientare 
mai mare varietate 

_ ___ ,____ La semiușoară, în 
aceeași competiție, Paul Căpri- 
ceanu l-a învins pe Petre Leo- 
veanu, dar antrenorii l-au se
lecționat pentru partida cu Po
lonia pe ultimul, criteriile aces
tei opțiuni 
pentru noi. La semigrea, D. Vă- 
leanu și T. 
boxează în 
ție și au fost descalificați. La
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Stadiol
12 000. A 
tă : 6-31

UNIVE1
Constant!
Cîrțu 4 |

JIUL :
M u I țesad
Du-mi trad

A arbl 
(toți dini

Carton]
Trofeul

r--——’întreprinderea de turism, hoteluri

și restaurante București vă sfătuiește :

antrenorii 
titularilor 
evolua la 
categoria 
se decidă 
și Nicolae 
sînt bine

1-ăminînd nelămurite

Pîrjol au simulat că 
meciul lor de selec-

această categorie selecționerii 
l-au preferat, pe bună drepta
te, pe Georgică Donici. în rest, 
la celelalte categorii nu au fost 
probleme deosebite în alegerea 
titularilor. Dar, iată formația 
reprezentativă de tineret a 
României, care va întîlni, du
minică, de la ora 10, în Sala 
sporturilor din 
echipa similară 
Constantin Marcel (semimuscă), 
Dumitru Cipere (muscă), Mircea 
Ionel (cocoș), Viorel Ioana (pa
nă), Petre Leoveanu (semiușoa
ră), Gheorghe Simion (ușoară), 
Traian Georgea (semimi jlocie), 
Nicolae Vișan (mijlocie mică), 
Valentin Silaghi (mijlocie), 
Georgică Donici (semigrea), Ion 
Ccrnat (grea). După cum se 
vede, figurează în echipă nu 
mai puțin de 4 finaliști ai cam
pionatelor naționale de seniori : 
Cipere, Simion, Silaghi și Do
nici.

Cluj-Napoca, 
a Poloniei :

I
I
I
I
I
I
I
I
I

0 EXCURSIE DE NEUITAT PE MELEAGURI PITOREȘTI!
In afara excursiilor specifice de iarnă, prin stațiunile cli

materice sau la cabanele cu pîrtii de schi prin împrejurimi, 
cea mai frumoasă „escapadă turistică" a acestei luni o oferă 
sărbătorirea noului an în cabanele și stațiunile țării.

Programele turistice, care in afara excursiei propriu-zise, 
prilejuiesc o noapte albă (la propriu și la figurat), într-o at
mosferă de veselie tinerească ce concurează cu cele mai su
perbe carnavaluri, vă oferă un început de an de neuitat.

După preferință, puteți alege nn Ioc de revelion pe virf de 
munte sau pe litoral :

• LA ASOCIAȚIA SPORTI
VA Oțelul Galați, de pe lingă 
Combinatul siderurgic, este în 
curs de desfășurare o mare 
competiție polisportivă de ma
să organizată în cadrul „Da- 
ciadei“. Se află in întreceri 
36 de echipe de fotbal, cîte 
12 de volei și handbal și 600 
de șahiști. « COMPETIȚIA DE 
GIMNASTICA „Cupa Steagul 
Roșu", organizată la Bacău de 
către ziaruil local cu același 
nume, a fost cîștigat ă de Car
men Potop (la categ. a IV-a) 
și Aurora Agrigoroaie, cele 
mai bune la individual com
pus. « O NOUA SECȚIE de 
auto-moto a luat ființă la Si
biu, pe lingă asociația sporti
vă I.P.A. Condiucătorii noii 
secții sînt D. Paraschivescu 
(auto) și Șt. Frantu (moto). 
e NUMEROȘI TINERI coope
ratori din Brașov participă la 
întrecerile dotate cu „Cupa 30 
Decembrie", organizată de co
operativa Progresul. La tir 
(pușcă cu aer comprimat) au 
cîștigat Elena Bărbuță — 42 p 
(din 50 posibitle) și V. Streșină 
43 p. La șah di sputa se va 
încheia spre mijlocul lunii. 
• CAMPIOANE ale județului 
Satu Mare la handbal au de
venit Victoria Cărei — la bă
ieți și Ardeleana Satu Mare 
— la fete • ÎN FAZA JUDE
ȚEANĂ a „Cupei U.T.C.“ la 
badminton, competiție găzdui-

tă de sala Institutului de în- 
vățămînt superior din Tg. Mu
reș, pe primele locuri s-au 
clasat : 1. Z. Erdelyi (Lie. pe
dagogic) , 
Conserve),
(I.M.F.). • APROAPE 400 DE 
ELEVI din județul Dîmbovița 
au participat pe stadionul mu
nicipal din Tîrgoviște la un

2. I. Tziriek (A.S.
3. Al. Perghe

reușit concurs de selecție la 
atletism. S-au evidențiat micăi 
atleți ditn comunele Bărbulcți, 
Doicești, Cola c-u, Malu cu 
Flori și Gorgota. • ÎN CO
MUNA LILIEȘTI (jud. Praho
va) activitatea sportivă s-<a 
intensificat în ultimul timp 
datorită întrecerilor din ca
drul „Daciadei“. Cu ajutorul 
conducerii școlii generale, aici 
funcționează un centru de în
vățare 
centru 
tiv de
• LA
Gheorghe Lazăr, s-a amenajat 
o frumoasă bază sportivă

a sportului luptelor, 
sprijinit în mod efec- 
A.S. Metalul Plopeni. 
HUNEDOARA, pe sbr.

compusă din terenuri de vo
lei, tenis și handbal. Iubitorii 
sportului din această parte a 
orașului au muncit efectiv la 
noua amenajare sportivă, 
prestînd peste 2.000 de ore de 
muncă patriotică. • IN SALA 
DE FESTIVITĂȚI a bibliotecii 
județene dim Oradea s-a des
chis recent o interesantă ex
poziție fotbalistică prilejuită 
de împlinirea a 75 de ani de 
La disputarea primului meci 
de fotbal în orașul de pe 
Criș. Sînt expuse aici cupe, 
fanioane, fotografii, diferite 
trofee care evocă faima fot
balului de pe melea firide o- 
rădeoie. « SUB GENERICUL 
„DACIADEI", la Reghin a a- 
vut loc un atractiv simpozion 
organizat de A.S. Voința. S-a 
prezentat cu această ocazie 
activitatea boxerilor și navo- 
modeliștilor din localitate, iar 
cunoscutul scrimer Anton 
Pongracz a proiectat un set 
de diapozitive de la J.O. ’76. 
• PESTE 1 800 de tineri și ti
nere din personalul muncitor 
al întreprinderii de confecții 
„Tîrnava" din Sighișoara e- 
fectuează exerciții de gimnas
tică la locul de muncă.

LA : T. Si- 
I. Ionescu, 

C. ‘Gruia, I. Toth, I. Pâus, M. 
— - i, viad, I.

RELATĂRI DE 
riopol, I. iancu.

Avanu, FI. Albu,
Ghișa, L. Maior și I. Turjan.

I
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Piatra Neamț
(hotel Central) 

Herculane (hotel Diana) 
Pucioasa (vile) 
Olănețti (vile)

Neptun (hotel Neptun) 
Borsec (vile) 
Călimănești-Căclulata 

(hotel Cozia)
Sovata (vile)

LOTO - PRONOSPORT INTORNEAZA
REȚINEȚI .' DUMINICA 4 DE

CEMBRIE ' — O NOUA TRAGERE 
„LOTO-Z"

diferită, avînd ca punct centralExcursiile sînt de durată , ____  ______ _
noaptea de revelion, petrecută într-un decor fastuos, mo- 
dern, de adevărată sărbătoare.

Vă puteți completa informațiile și reține bilete pentru sta- 
țiunea dorită Ia filialele I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. 0 
N. Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 68 și Cal. Griviței 140.

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București g: 
vă urează „Ea mulți ani" și vă mulțumește pentru parti- 
ciparc ! g

• Se efectuează 3 extrageri — 
în continuare — de 4 numere fie
care dinir-un total de 75 num re 
(de la 1 la 75)

Puteți ciștiga :

dintre extrageri și pentru 3 nu
mere din totalul celor 12 extrase.

Juctod mai multe bilete măriți 
șansele de a vă putea număra și 
dv. printre marii ciștigători t

ASTAZI, ultima zi când vă mai 
puteți procura biletele cu nume
rele preferate 
bișnuită Loto 
brie 1977.

pentru tragerea o- 
de mîine 2 decem-

• Autoturisme ,,Dacia 1300"
• Premii în bani — fixe și va

riable
• Se acordă cîștiguri. pe 6 ca

tegorii
• Se atribuie cîștiguri și pen

tru 2 numere din cele 4 ale uneia

EXTRASE LANUMERELE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 30 NOIEMBRIE

EXTRAGEREA I :
13 41 34 21 5

EXTRAGEREA a
27 10 24

EXTRAGEREA a
14 23 6

II- a :
15 1
III- a :
2 22

I
I

i TOTAL
919.994 LEI, < 
lei report la

DE CIȘTI- 
din care 

i catego-

FOND 
GURI : 
421.795 :
ria A.

Plata 
tragere i 
decembrie 
1978 (in municipiul București), 
de la 12 decembrie pînă la 30 
ianuarie 1978 (în țară) și înce- 
pînd aproximativ de Ia 12 de
cembrie prin mandate poștale.

ciștigurilor la 
se face astfel : 

pînă la 30

această 
de la 8 
ianuarie

I
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I
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CU CAPETELE PLECATE...

UN DERBY

priaTelefon)
Cfigorții, aici, 
pentru prima 
de campionat 
|— și încă de 
riferia clasa- 
irvinul ! Hu- 
itat cu mare 
it o, replică 
lor <fc' între- 

priînele 45 
îrtidei, cînd, 
ris golul care 

o atît de 
Nu poate fi 
ederea eoni
lor, incredi- 
acest motiv, 
i, jucătorii 
părăsit tere- 
îcate...
lui se arată 
7 Nicșa sca- 
•ea lui Un- 
în Vunvulea. 
>r se remar- 
șutul expe- 
în min. 22, 
!sL.Bolbni șu- 
areu, dar I.

A.S.A. TG. MUREȘ - F. C. CORVINUL HUNEDOARA 0-1 (0-1)
Stadion .,23 August" ; teren înghețat, alunecos ; timp în-sorit, dar geros, ; 

spectatori — aproximativ 8 030. 
poartă : 14—5 (pe poartă : 6—4).

A.S.A. TG. MUREȘ : Vunvulea
6 — Varodi 6, Boloni 5, Gali 6 
Hajnal 6 (min. 73 Caniaro 5).

F.C. CORVINUL : I. Gabriel 8
— Cassai 7, Dumitriu IV 6, Economu 8 —

A arbitrat : T. Balanovici (lași) 
și G. Dragomir (București).

Cartonașe galbene : ECONOMU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 4—3 (3—2).

A marcat : LUCESCU (min. 43). Șuturi la 
Cornere : 12—1.
6 — Kortessi 5, Unchiaș 6, Ispir
— Fazekaș — •5, Pîslaru

6, Gnuțon
5 ’(min. 37 Both II 5),

— Gruber 7. Vtad 8, 
Lucescu 8.
; Io linie

Angelescu 9. Voetuț 7 
N!<șa 7, Georgescu 6. 
: R. Șerban (Craiova)

Gabriel este la post. Minutul 
43 aduce singurul gol al întîl- 
nirii : Nicșa pătrunde in careu, 
îl depășește și pe Vunvulea, dar 
ajunge in unghi dificil, astfel 
că găsește soluția centrării la 
LUCESCU, care reia din voleu 
in plasă.

La reluare, întreaga echipă 
mureșeană se află în jumătatea 
de teren a Corvinului. Dar, 
după o lungă perioadă de pre
siune, cînd Varodi (min. 50), 
Gali (min. 61) și Bbloni (min. 
63) încearcă poarta apărată de 
I. Gabriel, urmează un final 
mai puțin agitat, hunedorenii,

.........■■—I..!!—.— •
scăpați din chingi, apărîndu-se 
sigur și reușind să mențină 
rezultatul.

Gheorghe NERTEA

TIMIȘOARA, 30 (prin telefon)
Meciul acesta părea ratat din 

Stări, din moment ce campionii 
veniseră fără Dinu (intoxicație) 
și Dudu Georgescu (disjuncție 
claviculară), iar studenții fuse
seră obligați (după încălzire) 
să-l țină pe Păltinișan pe banca 
de rezerve, datorită unei întin
deri mai vechi. Dar, derby-ul 
avea să se impună printr-un 
joc de luptă, în care fiecare 
formație a avut cîte o repriză 
mai bună, iar rezultatul a fost 
incert pînă în ultimele clipe.

Păcat că această dispută a- 
prigă, pe un teren greu, a fost 
umbrită de brigada de arbitri, 
șovăielnică și plină de... con
fuzii, și de o parte a publicului 
spectator, din rîndurile căruia o 
sticlă s-a spart în plasa de sîr- 
mă (min. 49), iar alte două au 
ajuns în teren (min. 64 și 66).

CHIAR Șl FARA „DIRIJOR**
F. C. ARGEȘ - F. C. BIHOR 3-1 (2—0)

PE MUCHIE DE CUTIT
POLITEHNICA TIMIȘOARA - DINAMO 1-0 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren moale ; timp friguros ; spectatori — aproximativ 
18 060. A marcat : PETRESCU (m-in. 33). Șuturi la poartă : 22—8 (pe poartă ; 
6-3). Cornere : 4-6.

POLIlEHNICA : Bathori I 7 — Floareș 7, Volaru II 7, Mehedințu 8, Barna 
6 — Roșea 7, Lața 7, Dembrovschi 7 - Nucă 6, Cotec 6, Petrescu 8.

DINAMO : Ștefan 7 — Chera-n 6, Sătmăreanu II 8, G. Sandu 6, Lucuțâ 6 
Dobrău 6, I. Moldovan 6, Custov 6 — Al. Moldovan 5 (min. 35 Dragnea 
Vrînceanu 8, Țălnar 5 (min. 59 Augustin 6).

A arbitrat : I. Chili bar ★★ ; la linie : |. Răileanu (ambii din Pitești) 
O. Ștreog (Oradea), amîndoi tușierii cu greșeli.

Cartonașe galbene : FLOAREȘ, VOLARU II, PETRESCU.
Trofeul Petschovschi : 4. La juniori : 4—1 (2-0).

*).

n

SPRINT LUNG, NESTINGHERIT...
ilTATEA CRAIOVA - JIUL 0-1 (0-0)
•en bun ; timp friguros ; spectatori — aproximativ 
^URESCU (min. 77). Șuturi la poartă : 12—6 (pe poar- 
l.
caru 8 — Negri'lâ 5, Til'ihol 6, Ștefănescu 5 (min. 75 
ma 5 — Țicleanu 6, Iri-mescu 4, Bălăci 5 — Crișan 5, 
ir.u '4-)', Ma-rcu 5.
;șu 7, Bădin 8, Ciupitu 8, P. Grigore 7 — Stoica 8, 

— Sălăjan 6 (min. 26 Covaci 6 ; min. 66 Dosan 6), 
j 8.
sscu ; la linie : N. Georgescu și I. Voi nea

riLIHOI, IRIMESCU, NEGRILA, BALAC4.
9. La juniori : 1—1 (0-0).

Stadion ,.1 Mai" ; teren
Au marcat : BĂRBULESCU
73), respectiv GHERGHELI 
10—3). Cornere : 21—3.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7
6, Ivo-n 7 — Bărbulescu 8,
D. Nicolae 8 (min. 76 Ancuța).

F.C. BIHOR : Albu 5 — Z. Naghi 5, Bigan 6, Lucaci 5. Popovici 6 — Gher- 
flheh i, Naom 6 (min. 18 Fildan 6), Petrovici 5 (min. 65 “
Lupău 5, Florescu 6, Kun II 5.

A arbitrat : Gh, Retexan ; la linie î C. Petrea
din București).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (1—0).

bun ; 
(min. 
(min.

timp rece ; spectatori — aproximativ 10 000. 
10), LEȘEANU (min. 20), IOVANESCU (min. 
70). Șuturi la poartă : 20-8 (pe poartă :

82 Cristian) — Zamfir 7, Olteana 6, Stancu(min.
Chivescu 6, lovănescu 8 — Leșeanu 6, Radu li 5,

Cit despre partidă în sine, ea 
a început cu o clasică perioadă 
de tatonare, de vreo șase mi
nute, după care gazdele acce
lerează și pun în pericol poarta 
campionilor. Ratează însă Nucă 
(min. 17), îl imită Petrescu 
(min. 25), salvează Ștefan (min. 
28) șutul lui Lața (al 100-lea 
meci în Divizia A) și trage a- 
poi Cotec milimetric pe lingă 
bară. Dinamo crezuse că va re
zista presiunii bănățenilor, re
nunțase la atac, dar de ce i-a 
fost frică n-a scăpat, tn min. 
33, Floareș face o cursă fru
moasă, centrează în careu, Cotec 
fentează și PETRESCU, venit 
în viteză, reia plasat de la 
circa 10 m. Se părea că „Poli** 
va folosi acest gol psihologic, 
dar ea nu mai reușește des
prinderea.

Și chiar dacă după pauză 
Dembrovschi (min. 48), Lața

M. Marian 5)

49) 
aflat 
au avut 
pentru 

cu ade-

Și 
a- .

(min. 56), Nucă (min. 
Petrescu (min. 71) s-au 
proape de gol, studenții 
multe emoții în final, 
că Dinamo și-a revenit
vărat abia în ultimele 20 de 
minute, grație incursiunilor lui 
Sătmăreanu II și curselor lui 
Vrînceanu. Arbitrul a respins 
în min. 79 un atac dinamovist» 
printr-un plasament 
ca întreaga prestație 
acest meci ; apoi, 
echipei de pe Bega 
mari eforturi pentru 
golul victoriei. Mehedințu a 
reușit să se opună egalării în 
min. 82, iar Bathori I a „scos**, 
în ultimele secunde, o „ghiulea" 
a lui I. Moldovan. Derby-ul s-a 
terminat cu suspens, pentru că 
„Poli** n-a accelerat în prima 
repriză, iar Dinamo a ieșit la 
atac prea tîrziu.

Mircea M IONESCU

ATACURI LA PORȚI

anapoda, 
a sa in 

defensiva 
a făcut 
a apăra

NEZAVORITE

i telefon)
ibă evoluția 
i „timonier** 
at exemplar 
sstat un joc 
dominat în 
4i,_dar ac- 
-au topit în 
(ului de a- 

Jiul, de o 
liniei de 16 

a craiove- 
1, generală, 
ul tuturor 
>, din care 
e o distinc- 
de marcă 

i, Crișan, 
prea puțin 
se pot ex- 

nspirate în 
în apărare, 

ale lui Ba- 
u (min. 43).

Nici Jiul nu a strălucit prin 
maniera de exprimare strict 
fotbalistică. A refuzat construc
ția, în favoarea unei decimări 
continue a forțelor aruncate de 
gazde în atac. Simțind pulsul 
adversarului, a îndrăznit, însă, 
lansări pe cîteva contraatacuri 
foarte periculoase. Și dacă Bucu- 
rescu a ratat în min. 20 și 45 
(cînd s-a opus Purcaru), în 
min. 77, cu contribuția lui Con- 
slantinescu (nesigur, hazardat), 
același BUCURESCU a făcut o 
eursă de 40 de metri, pe care 
a și finalizat-o din interiorul 
careului mare. O dovadă în 
plus pentru potențialul echipei 
craiovene, pentru starea de iri
tare a jucătorilor sînt și cele 
patru cartonașe galbene acor
date de un arbitru curajos, co
rect.

PITEȘTI, 30 (prin telefon)
Prea relaxată a fost forma

ția oaspete în startul partidei, 
datorită, pare-se, rezultatului 
egal reușit, cu trei zile în urmă, 
la Constanța. Și adversara, o 
echipă din 
aflată după o înfrîngere, 
sancționat relativ repede atitu
dinea de apatie a lui Kun II, 
Popovici și a coechipierilor lor. 
întreaga formație piteșteană a 
pus suflet în acțiunile între
prinse (compensînd astfel absen
ța „dirijorului** Dobrin), dar cu 
precădere trio-ul Bărbulescu — 
lovănescu — D. Nicolae, inspi
rat și activ în egală măsură. 
Interpretînd bine dublul rol de 
constructor și realizator, BAR
BULESCU a și deschis scorul, 
în min. 10, reluînd imparabil 
in plasă la un corner executat 
de Leșeanu. 10 minute mai tîr
ziu, LEȘEANU împinge balonul 
in plasa porții lui Albu, de 
sub... nasul unor apărători în 
continuare deconectați. Același

plutonul fruntaș,
a

Leșeanu va rata, pînă la pauză 
(min. 35), o mare ocazie, pe 
care „tribunele** o vor regreta 
și mai mult la puțin timp după 
reluare (min. 48), cînd Radu II 
nu va reuși să transforme pe- 
nalty-ul acordat la un fault 
comis de Z. Naghi asupra lui 
D. Nicolae. Radu II va rata a- 
poi (min. 61) din apropierea 
careului mic și ocaziile se vor 
răzbuna puțin mai tîrziu (min. 
70), cînd GHERGHELI va expe
dia, din careu, balonul în plasă. 
A fost, însă, numai un „foc de 
paie**, întrucît — pe fondul su
periorității teritoriale a gazde
lor — va veni (în min. 73) și 
golul lui IOVANESCU. Trei mi
nute după aceea, Radu II a tri
mis, din apropiere, cu capul, 
în bară ! A fost un meci în 
care „orchestra" piteșteană s-a 
străduit și a reușit să interpre
teze corect partitura și fără 
dirijorul ei.

Gheorghe NICOLAESCU

Ion CU PEN

APELAB1LA, DAR CU EMOȚII!
SATU MARE - F.C.M. REȘIȚA 2-1 (1-0)
en înghețat ; timp friguros ; spectatori — aproximativ 
ER (min. 37), BATHORI II (min. 70), respectiv BORA 
artă : 24-7 (pe poartă : 10-3). Cornere : 15-2.
(min. 71. Ress 7) — Mureșan 5, Smarandache 8, Ma

il — Helvei 6, Mathe 6 (min.i 8, Bathori II 8, Kaizar

(iu'<5 .''Irioilo 7, Parațchi 
5, Florea 8. 
la linie : 1.

t 6, Oancea 
**** ;

IERGANE. 
>. La juniori : 1-0 (1-0).

rin telefon)
[a oaspeți- 
irafat** re- 
), jucătorii 
în acest 

terenului 
re „spiii- 

descurcau 
conturi tac),
1 uWnpiei 
uitate, deși 
itatea tim- 

(vezi ra- 
contribuit, 

și ratarea
15 (Mathe 

reu de Fi- 
irimis min- 
. pe lingă

jrminat de 
iane, toate 
:rișe apar- 
n"JWâceste 
le au des- 
>unui atac 

S'- ,,cap“ al 
1 Windt a 
dă spccta- 
lui Both I 
ă valorifî- 
'ye a tri- 
(tin poar- 
(min. 37) : 
aspeții ies 
traatac și, 
blochează 

n fața Iui 
ntează. în 
i egalează, 
irziu, prin 
?nii, îneu- 
public, re-

7, Filipescu 6 

Vi-nțan (ambii

— Hergane

din Sibiu)

atacurile

8,

»I

iau cu hotărîre 
BATHORI II îl surprinde 
min. 70) pe Windt, reluînd cen
trarea lui Sabou, Ia semiinăl- 
țime, cu capul: 2—1. In min. 
85. reșițenii ratează egalarea — 
Bora și Portic jenîndu-se reci
proc.

Victorie dificilă, dar fără ca 
învinșii să aibă drept de apel.

Și 
(în

Paul SLAVESCU

F. C. PETROLUL PLOIEȘTI - U.T.A. 4-3 (2-1)
Stadion Petrolul ; teren moale, o lunecos ; timp frumos : spectatori — apro

ximativ 14 000. Au marcat : FL. NICOLAE (min. 15), SIMACIU (min. 27 ți 73ț. 
STATE (min. 82), respectiv BROȘOVSCHI (min. 28 — din 11 m — ți 53) țl 
CURA (min. 871. Șuturi la poartă : 22—12 (pe poartă : 16—6). Cornere : 7—5.

PETROLUL : Constantin I 6 — Gh. Dumitrescu 5. Ene 8 (min. 60 Sotir 5). 
Negoițo 5, But uf ei 6 — FI. Nicotce 7, Angelescu 8, Cozarec 6 (min. 55 State 
7) — Pisau 6, Simaciu 8, Fl. Dumitrescu 8.

U.T.A. : lorgulescu 6 — Bîtea 5, Kukla 7, Gali 6, Gațpar 5 — Schepp 5 
(min. 4ă Giurgiu 6), Broțovschi 7, Leac 8 (min. 75 Domide 5) — Cuca ă> 
Nedetcu II 5, Tisa 7.

A arbitrat : Gh. Vasilescu I : Io linie (bine) : R. Stincan ți I, Puia
(toți din Bucurețti).

Cartonașe galbene : GALL ți GH. DUMITRESCU.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 0-0.

PLOIEȘTI, 30 (prin telefon)
Șapte goluri dau, desigur, fru

musețe unui joc. Din acest 
punct de vedere, partida de la 
Ploiești a fost atractivă, antre
nantă, Petrolul (ca gazdă, evi
dent) și U.T.A. (surprinzător) 
au mizat pe arma atacului, ca 
doi boxeri angajați într-o dis
pută de contre. „A rămas In 
picioare** echipa locală... care a 
punctat mai mult (Fl. Dumi
trescu a avut și două bare, în 
min. 55 și 70) și de aceea gă-

DOAR ULTIMELE 15 MINUTE...
IAȘI, 30 (prin telefon)
Aliniind din nou o formație 

lipsită de 4—5 titulari, Politeh
nica Iași a jucat foarte slab în 
primele 45 de minute, elanul 
său neavînd 
listică. 
echipa 
excesiv 
parte a 
reușeau 
nici una din acțiunile lor. 
rezultat o repriză de fotbal 
nivelul Diviziei C, dacă 
chiar mai slab. încununînd ... 
bloul cenușiu al primei jumă
tăți de partidă, primul gol al 
Politehnicii n-a fost... gol, arbi
trul de centru Ispas și (ușierul 
Manole validind punctul înscris 
de TRANDAFILON (min. 35) în 
pofida unui ofsaid de 1 metru !

Revenită după pauză cu in
tenții ofensive, C.S. Tîrgoviște 
forțează egalarea, are un timp 
inițiativa, dar efortul echipei 
oaspete pare compromis în min. 
50, cînd Coman, surprins de un 
șut înșelător, trimis de la dis
tanță de D. IONESCU, primește 
gol pe mijlocul porții ! Tîrgo- 
viștenii nu cedează însă, luptă

..acoperire** fotba- 
Exagerat de prudentă, 
din Tîrgoviște a fost 
de defensivă în prima 
jocului, deși gazdele 
să fie periculoase

nu 
în 
A 

de 
nu 
ta-

POLITEHNICA IAȘI - C. S. TÎRGOVIȘTE 3-1 (1-0)
Stadion .,23 August" ; teren bun : timp frumos ; spectatori — oproximotlv

10 000. Au marcat: TRANDAFILON (min. 35), D. IONESCU (min. 50). COS- 
——— (min. 75). Șuturi la poartă : 20—18 (peTEA (min. 80), respectiv GRIGORE 

poartă : 6-3). Cornere : 6-2.
POLITEHNICA : Naște 6 - Midoș

Romilâ 7, Tra-ndafilon 5, Nemțeanu 
Florean), Cernescu 4 (min. 46 Costea

C.S. TÎRGOVIȘTE : Coman 6 — Gheorghe 6, Enache 6, Ene 7, Pitaru 5 
(min. 62 Ștefânescu) — Furnică 7, Tunase 6, Alexandru 5 (min. 70 Seva) — 
Gri gore 7, Marinescu 4, Ko Mo 6.

A arbitrat : Gh. Ispas A-* • la linie : Gh. Manole (slab) și E. Blccioti 
(toți din Constanța)-

Cartonașe galbene : MUREȘAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (1-0).

6. Anton 7, Cnobanu 5, Mwnețon 7 — 
6 — D. lonescu 8, Dăniiă 4 (min. 74 
5).

în continuare, cu multă convin
gere, reușind să reducă scorul 
în min. 75, cînd GRIGORE fi
nalizează o acțiune a Iui Kallo. 
Partida este la un pas de a-și 
schimba cursul, oaspeții sînt 
din ce în ce mai periculoși, 
dar pe acest fond amenințător 
pentru ea, echipa ieșeană are 
o surprinzătoare zvîcnire, jucînd 
foarte bine în ultimele 15 mi
nute 
mele 
reuși 
reul 
scrie,

gol al meciului, în min. 80, con- 
firmînd o victorie care s-a va
lidat cu adevărat abia in ulti
mul sfert de oră al jocului.

Marius POPESCU

sim necesar să spunem că ea 
a meritat victoria. La acest joc 
de atac au contribuit mult și 
liniile de mijloc, cărora le im
putăm, însă, contribuția redu
să la fazele de apărare.

Petrolul a fost superioară în 
prima repriză, eind a condus cu 
2—0 prin golurile lui FL. NI
COLAE (min. 15) și SIMACIU 
(min. 27). lucrate frumos pe 
extreme. U.T.A. a jucat mai 
bine decît partenera în perioa
da dintre minutele 46—70, cînd 
a reușit să și egaleze la 2—2 
(gol frumos înscris de BRO
ȘOVSCHI — min. 53 — din 
excelenta centrare a Iui Tisa). 
Cu un efort considerabil, plo- 
ieștenii au revenit la cîrma jo
cului, și-au sufocat partenerii și 
s-au desprins prin 
gol a! lui SIMACIU 
voleu de la 18 m la 
Și golul lui STATE 
a fost urmarea unei 
izbutite. Dar pentru că vor
beam de 
una din 
soldează

Nu ne-au plăcut în acest joc 
ploaia de faulturi (Ene a și fost 
grav accidentat de către Nedel- 
cu — fractură de maleolă), pre
cum și desele decizii eronate 
ale arbitrului, care a trecut cu 
vederea hențuri clare, durități 
mai grave decît atunci cînd a 
dictat 11 metri (min. 28), pen
tru un fault asupra lui Cura (a 
transformat BROȘOVSCHI).

Constantin ALEXE

excelenta! 
(min. 73. 

păianjen), 
(min. 82) 

combinații

slăbiciunile apărărilor, 
acestea (min. 87) se 

cu golul lui CURA.

ale partidei, cînd extre- 
D. lonescu și Costea vor 
să semene panică în ca- 
advers. COSTEA va în- 
dealtfel, cel mai frumos

ZAHIU (3 goluri), PE TOT TERENUL
STEAUA - F. C. CONSTANȚA 5-0 (2-0)

Stadion Steaua ; teren alunecos ; timp frumos, dar rece ; spectatori •— 
aproximativ 7 090. Au marcat: ZAHIU (min. 26, 42 și 74, ultimul din 11 m), 
IORDĂNESCU (min. 54) și NASTASE (min. 64). Șuturi ha poarta : 23—7 (pe 
poartă : 11-40. Cornere : 12-2.

STEAUA : Moraru 7 — Anghelini 7, Agiu 7, Sameș 7, Vigu 7 — Stoica 6 
(min. 72 Ion Ion 6), Iordănescu 7, Zahiu 9 — Troi 6, Năstase 6, Aelenei 6 
(min. 57 A. lonescu 6).

F.C. CONSTANȚA^: Popa 5 — Peniu 5 (min. 62 Ignat 6), Antonescu 6, Nls- 
6, Livcîuc 6 — D. Zamfir 6, Buduru 6,

linie : D. Munteanu (ambii din "'■îrlad)

...

EVOLUȚIE MODESTA A GAZDELOR
SPORTUL STUDENȚESC - S. C. BACĂU 1-1 (0-1)

Stadion Republicii ; teren bun ; timp frumos, dar rece ; spectatori — apro
ximativ 700. Au marcat : CHITARU (min. 1<4) și RADULESCU (min. 65). Șu
turi la poarta : 12—11 (pe poarta : 4-6). Corner® : 10-3.

SPORiUL STUDENȚESC : Lazâr 5 — Tănăsescu 7, Cazan 6, Ciugarin 6, 
Manea 6 — lorgufescu 5, Munteanu 5, RâduJescu 8 — Chihaia 5 (min. 46 
Stroe 5), O. lonescu 6, Predeanu 5 (min. 65 Grosu 5).

S.C. BACĂU : Ursache 7 — Andrieș 7, Catorgiu 6, Lumea 8, Margasoiu 6 — 
Panaite 7, Cârpuci 6, Vamcnu 6 — Chitaru 6, Botez 7, Solomon 5 (min. 68 
Florea 5).

Victorie ușoară a
dă, care a dominat __ _____
mare parte a timpului și a be
neficiat de un jucător m deo
sebită vervă, ZAHIU, la fel de 
bun — ieri — în jocul la mij
locul terenului, ca și în faza de 
finalizare. El a înscris, dealtfel, 
ambele goluri din prima repriză 
(în min. 2G a șutat sec, din 
unghi, reluînd un balon care i-a 
venit din bară, iar în min. 42 
a expediat de la 18 m o „bombă4- 
sub transversală), a tranșlormat 
impecabil în min. 74 o lovitură 
de la 11 m și a fost, în tot tim
pul partidei’, cel mai bun om de 
șut al echipei sale. Celelalte 
goluri ale învingătorilor au 
fost realizate de IORDĂNESCU 
(șut plasat, pe jos, din marginea 
careului, în min. 54) și NASTASE 
(reluare din apropiere, la un ba
lon scăpat de Popa, în min. 64).

Steaua putea realiza un scor 
și mai mare, dar — mai ales 
în prima parte a reprizei secun
de — ratările ata cânți lor săi s-au 
ținut lanț... In ansamblu, echipa 
a manifestat o creștere față de

echipei gaz- 
in cea mai

tor 6, Turcu 6 — Petcu 6, Drogeanu 
Soare 5 (min. 46 Cod i n 6).

A arbitrat : N. Ruinea ; la
și Gh. Racz (Brașov).

Cartonașe galbene : AELENEI.
Trofeu! Petschovschi : 9. La juniori : 0-1 (0-1).

A arbitrat : FI. Cenea ***-★ i la 
ȘÎ I. B ranga (Tg. Jki).

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

finle : Gh. Done iu (ambii din Carata!)

ultimele sale evoluții, la aceasta 
contribuind, desigur, și reapari
ția lui Iordănescu, chiar dacă 
acesta n-a jveat la întregul său 
potențial.

Cu doi noi debutant! (Drogea
nu, Soare), eu Peniu fundaș in 
primele 45 de minute (!), con- 
stănțenil au făcut mai mult joc 
de apărare, de-abia după 0—5 
ieșind ceva mai curajos la atac. 
Singurele lor acțiuni notabile in

In 
și

i ■ ■■ •
atac au fost bara lui Livciuc, 
min. 58, din lovitură liberă, 
combinația din min. 70, cînd 
scăpat singur — a ratat Buduru.
Pentru un meci atît de ușor, 
sub așteptări arbitrajul lui N. 
R ai nea, inegal în decizii și nea
tent la tușieri. Eronat penaltyul 
din min. 74. acordat la un henț 
absolut involuntar.

Radu URZICEANU

Purținii spectatori zgribuliți ieri 
de frig în tribunele StadionuiLui 
Republicii au plecat nemulțumiți 
de calitatea partidei la care asis
taseră. învinse în etapa trecută, 
cele două formații s-au angajat 
într-o dispută dîrză (imenținută 
— snre lauda lor — în limitele 
sportivității), dar de un nivel teh
nic și spectacular modest. Așa 
cum era de prevăzut, studenții au 
avut inițiativa, au dominat une
ori au-'oritar (după pauză), însă 
evoluția lor de ansamblu nu mai 
seamănă cu aceea din prima par
te a turul-uâ. fiind în evident re
gres. Deficitară a fost și ieri e- 
chtaa bucureșteană îndeosebi în 
jocul de atac, resimțindiu-se foar
te mult linsa lui Mireea Sandu. 
Astfel Incit gazdele nu au putut 
înscrie decît un gol (datorat unei 
pătrunderi a lui RADULESCU în 
m’n. 65), ratând c^e încă două- 
trei ocazii clare de care au dis-

i-2 (3-n.
................ .  . ............. •
pus (mitn. 19 Chihaia — singur în 
careu — șut pe lingă poartă ; 
min. 24 fundașul băcăuan Lunca 
a scos cu capul, de pe linia pro
priei porți, mingea șutată de ior- 
gulescu ; min. 38 portarul Ursache 
a blocat balonul la picioarele lui 
Cazan).

Băcăuanii au luptat cu deose
bită ardoare în acest meci și au reu
șit să deschidă scorul încă din min. 
14, prin CHITARU, care a reluat 
în plasă mingea respinsă defec
tuos de portarul Lazăx Ia șutul 
lui Fanaite. Ei au mai avut și 
alte contraatacuri periculoase (în 
min. 60 Chitaru s-a aflat foarte 
aproape de un al doilea gol), dar, 
îndeosebi în repriza secundă, s-au 
apărat excesiv și prea distructiv, 
respingînd mingile cu totul la în
tâmplare. Echipa din Bacău me
rită însă rezult atari egal obținut I

Constantin F1RANESCU



In C. C. E. la tenis de masă Echipa României alături de aceleași partenere

C.S. ARAD-D.S.C.
ARAD, 30 (prin telefon). în 

cel de-al doilea tur al C.C.E. la 
tenis de masă (echipe feminine), 
C. S. Arad a obținut o frumoa
să victorie, învingînd cu 5—3 
puternica formație D.S.C. Kai- 
serberg, campioana R. F. Ger
mania. Am asistat la o partidă 
foarte dîrz disputată. Fetele 
noastre au întîmpinat o rezis
tentă puternică. Ursula Hirsch- 
mfiller (a 8-a jucătoare din lu
me), experimentata Agnes Si
mon. ca si mai tînăra Monika 
Stork apărîndu-și ■ din răsputeri 
șansele.

'n primul meci, Liana Minut 
a învins cu 2—0 (14, 11) pe 
Stork, Magdalena Leszay a pier- - 
dut la Hirschmfiller in două 
seturi (—10, —14), Eva Ferenczi 
a trecut de Simon cu 2—1 (—13, 
16, 18) și este 2—1 pentru C.S. 
Arad. Mihuț a fost învinsă 
greu de Hirschmfiller 0—2 (—20, 
—18) și scorul general a deve
nit egal : 2—2. Ferenczi a învins 
cu 2—0 (11, 13) pe Stork, iar 
Leszay, în meci cheie, pe Si
mon, tot în două, seturi (9, 9) și 
... 4—2 ! Meci greu Ferenczi — 
Hirschmfiller, pierdut la 10 și 
18, și scorul a devenit 4—3. Au 
intrat la masă Mihuț și Simon. 
Liana a cîștigat la 17, dar a 
pierdut setul următor la 21, 
pentru ca să ne dea mari emo-

HANDBALIȘTII ROMÂNI 
EVOLUEAZĂ LA TBILISI
MOSCOVA, 30 (Agerpres).

A început turneul internațio
nal masculin de handbal de la 
Tbilisi. în primul meci, o se
lecționată a României a învins 
cu 25—18 (12—9) echipa RD. 
Germane. Iugoslavia a termi
nat la egalitate : 23—23 (11—15) 
cu reprezentativa R-S.S. Gru
zine, iar prima echipă a U.R.S.S. 
a întrecut cu 24—23 (13—13) se
lecționata secundă a U.R.S.S.

KMSERBERG 5-3
ții în cel de-al treilea. După 
5—0, 12—12, apoi Mihuț a avut 
o cădere, din care nu mai cre
deam că iese : 16—16, 17—20. 
Liana face puncte consecutive, 
dă un tuș (20—20!), atacă hotă- 
rîtă pe rever în linie (21—20), 
pentru ca Simon să trimită în 
plasă : 22—20 și 5—3, scor ge
neral pentru sportivele ro
mânce !

în turul trei, elevele antreno
rului Emil Procopeț vor juca 
în deplasare cu echipa iugoslavă 
Proleter Coka, la 12 decembrie.

Mircea COSTEA

în meciul feminin de șah România - Bulgaria

TRIPLĂ VICTORIE A JUCĂTOARELOR NOASTRE
• Elisobcta Polilironiadc

La Pernik s-a încheiat, ieri, 
întîlnirea de șah dintre echi
pele feminine ale României și 
Bulgariei. S-a jucat la 6 mese 
de senioare (sistem Schevenin- 
gen) și 2 de junioare (3 runde, 
tur-retur).

în ultima zi, deși au avut 
piesele negre, jucătoarele noas
tre au mărit în mod considera
bil avansul adjudeeîndu-și tu
rul cu 5—1, la senioare, și 
l’/î—%, la junioare.

Polihroniade a cîștigat la Sa- 
vova, Chiș Ia Asenova, Bogdan 
Ia Sikova și Baumstark la 
Krumova. Partidele Lemaciko 
— Mureșan și Nesterova — 
Jicman au fost remize.

La junioare : Ilie — Donceva

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI
PENTRU MECIUL CU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI

IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL, 
DIN NOU CU SPANIA Șl IUGOSLA VIA I

Ieri, la Roma, în sala de 
festivități a hotelului „Excel
sior" a avut loc tragerea la 
sorți a grupelor preliminare ale 
campionatului european inter- 
țări la fotbal — ediția 1980.

La întreceri s-au înscris 32 
de echipe de pe continent, in
clusiv țara organizatoare a 
turneului final de opt echipe : 
Italia. A fost necesară compu
nerea a 7 grupe de țări (3 gru
pe cu 5 participante și 4 grupe

5^2 Puncte din G posibile

1—0. Kantor — Aleksandrova

Multipla noastră campioană, 
maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade, înscrie un rezul
tat excepțional : 5'/. din 6 po
sibile !

Astfel, echipa României ob
ține o triplă victorie: 22‘A—13’72 
în întîlnirea senioarelor, 7’/2—iliz 
în aceea a junioarelor și 30—18 
la total. Ea repetă succesul de 
anul trecut (la Sinaia), dar la 
o diferență de scor mult mai 
mare, cea mai categorică in 
întreaga istorie a acestei tra
diționale întîlniri.

Sincere felicitări echipei și 
antrenorului ei, maestrul inter
național Mircea Pavlov ! 

cu 4 participante) prin tragere 
la sorți.

Criteriul tragerii Ia sorți a 
fost următorul : au fost nomi
nalizate 7 reprezentative cu cea 
mai bună comportare la ediția 
precedentă a Campionatului eu
ropean și au fost introduse în 
urnă. Prin tragere la sorți, a- 
ceste echipe au devenit „cap 
de grupă". în altă urnă au in
trat 17 echipe clasate pe locu
rile 2—3 în ediția trecută și, în 
fine, o a treia urnă s-a format 
cu echipe mai puțin cotate. Re

Grupa I
ANGLIA, DANEMARCA, IRLANDA, BULGARIA, IRLANDA DE NORD 

Grupa 2
BELGIA, AUSTRIA, NORVEGIA, SCOȚIA, PORTUGALIA

Grupa 3 
IUGOSLAVIA, CIPRU, ROMÂNIA, SPANIA

Grupa 4
OLANDA, ISLANDA, POLONIA, R. D. GERMANĂ, ELVEȚIA

Grupa 5
CEHOSLOVACIA, LUXEMBURG, SUEDIA, FRANȚA

Grupa 6
UNIUNEA SOVIETICĂ, FINLANDA, UNGARIA, GRECIA

Grupa 7
R. F. GERMANIA, MALTA, ȚARA GALILOR. TURCIA

După cum se constată, trage
rea la sorți a repetat, în mod 
bizar, componența grupei a 8-a 
a preliminariilor campionatu
lui mondial, cu Iugoslavia, 
România și Spania, la care se 
adaugă acum Cipru.

Lupta pentru calificare se a- 
nunță pasionantă în toate gru
pele. De notat faptul că în une
le grupe sînt cite două formații 

Preliminariile C. M. de fotbal

prezentativa țării noastre, ca 
și aceea a Spaniei, au fost in 
urna secundă.

Conform regulamentului, echi
pele care — după disputarea 
preliminariilor — se vor clasa 
pe primul loc în cele 7 grupe, 
vor alcătui, alături de selecțio
nata Italiei, turneul final de opt 
echipe (programat între 5 și 20 
iunie 1980, în mai multe orașe 
italiene).

Iată rezultatul tragerii la 
sorți a grupelor, la care a asis
tat vicepreședintele F. R. Fot
bal, Ștefan Covaci : 

care s-au calificat pentru tur
neul final al C.M. (Olanda și 
Polonia în gr. a 4-a, Suedia și 
Franța în gr. a 5-a), ceea ce 
demonstrează, în plus, lupta 
strinsă care se va da pentru 
calificarea în turneul final. 
Reprezentativa R.F. Germania, 
alături de Malta, Țara Galilor 
și Turcia (gr. 7) pare să aibă 
misiunea cea mai facilă.

• într-un meci contînd pen
tru „Cupa campionilor euro
peni" la handbal (masculin), la 
Alicante, echipa locală Calipsa 
a învins cu 31—15 (17—11) for
mația Hapoel din Tel Aviv.

DIVIZIA „A"
(Urmare din pag. 1)

și de alta a fileului. Ambele 
formații au dorit mult victoria, 
insă registrul tehnico-tactic cu 
care s-au prezentat a fost ex
trem de sărac. Arbitri : R. Far- 
muș și M. Costoiu — ambii din 
București (M. GHIOLDUȘ).

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(7, 4, —8, 14). Băcăuancele s-au 
considerat prea devreme învin
gătoare, ele evoluînd fără con
vingere după ce au cîștigat 
primele două seturi, situație de 
care au profitat oaspetele și 
și-au adjudecat setul al trei
lea. în următorul, ultimul, s-a 
dat o luptă acerbă, craiovencele 
conducînd la un moment dat 
cu 12—7. Știința a revenit și a 
cîștigat în prelungiri, pe merit. 
Au condus V. Vrăjescu din 
București și Gh. Popescu din 
Suceava (I. Iancu — coresp.)

C.S.U. GALAȚI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 3—1 (0. —10, 17, 
11). Studentele și-au subestimat 
adversarele, după ce au cîștigat 
primul set la zero, și nu mult a 
lipsit să se producă o mare 
surpriză. S-au remarcat : Crin» 
Georgescu și Carmen Cadar de 
la învingătoare, Ana Stănîlă și 
Maria Culic de la învinse. Ar
bitri : V. Dumitru și I. Sușeles- 
cu (ambii din București). (T. 
Siriopol, coresp).

MASCULIN
TRACTORUL BRAȘOV — 

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA 3—0 (6, 13, 10). Un joc 
plăcut în care gazdele au obți
nut victoria în numai 53 de 
minute. De remarcat, totuși, 
faptul că studenții au condus 
în setul al doilea cu 9—0 I Ar
bitri : L. Griin (Tg. Mureș) și 
C. Pitaru (Sibiu). (C. Gruia, 
coresp.)

CONSTRUCTORUL BRAILA 
— STEAUA 0—3 (—13, —11,
—8). Victorie scontată a bucu- 
reștenilor obținută în 70 de mi
nute de joc. Menționăm faptul 
că în setul 1 brăilenii au con
dus cu 10—4, iar in setul 2 cu 
11—7. Meciul a fost însă de fac
tură tehnică mediocră. Au ar
bitrat D. Dobrcscu (Ploiești) 
și IT. Ionescu (București). (I. 
Baltag, coresp.)

PARIS, 30 (Agerpres). — în 
vederea meciului de rugby 
Franța — România, din cadrul 
Campionatului european F.I.R.A., 
ce se va disputa la 10 decern-

LA VOLEI
DELTA TULCEA — C.S.M. 

SUCEAVA 3—0 (11, 10, 5). Gaz
dele și-au impus superioritatea 
în finalurile primelor două se
turi și l-au dominat clar pe 
ultimul. Remarcați : Ivanov 
(Delta), Savu (C.S.M.). Au ar
bitrat : I. Covaci din București 
și S. Popescu din Constanța, 
(M. Topolschi — coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— RAPID 3—2 (3, —10. 11, —7, 
5). Studenții au început bine 
partida, dar pe parcurs au ce
dat inițiativa. în setul decisiv 
au revenit, cîștigînd pe merit 
un meci în care Rapid și-a 
vîndut scump pielea. Remar
cați : Braun, Zlotea, Hrinco 
(U), Scheffler, Bocean și Po
pescu (R). Arbitri : O. Drăgan 
și C. Păduraru din Timișoara 
(T. Costin, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— VIITORUL BACAU 3—3 
(—12. —8, 13, 10, 0).

să fi depășit
80 de ani, 

suferit de a- 
cardio-vascu-

Un original „Consi
liu al senectuții", în
ființat nu de mult în
tr-un orășel din Fin
landa, cere — potrivit 
statutului — celor 80 
(cifră simbol) membri 
al săi : “ ~ ----------
vlrsta de 
să nu fl 
fecțlunl 
Lare, să fi făcut sport 
șl să aibă mai mult 
de 4 nepoți ! Regimul 
lor alimentar : 50 de 
grame de carne pe zi, 
paste făinoase, mor
covi, mere și lapte. 
Zilnic fac 5 kilometri 
de mers pe jos, iar în 
fiecare seară vizionea
ză filme distractive. 
Președintele de onoare 
al Consiliului este un 
fost sportiv, odinioară 
schior de performanță, 
acum în vîrsta de... 
105 ani !

PATINAJ 
PENTRU NEVAZĂTORI

Din Colorado Springs 
se anunță că Dorothy 
Hamill, cunoscuta pa- 

<\\\\\\\\\\\\\W^^^ ,l\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

brie la Clermont-Ferrand, fe
derația franceză de specialitate 
a selecționat următoarea echipă: 
Aguirre — Noves, Sangalli, 
Bertranne, Avcrous — Romeu, 
Fouroux (căpitan al formației) 
— Rivcs, Guilbert, Skrela — 
Imbernon, Palmie — Cholley, 
Paco, D'Hospital.

Rezerve vor fi : Perche, Va- 
querin, Joinel, Lafforgues, Be- 
lasquin și Droitecourt.

VOLEIBALIȘTII SOVIETICI 
VICTORIOȘI

ÎN „CUPA MIHDIALĂ-
TOKIO, 30 (Agerpres). — 

Competiția masculină de volei 
„Cupa Mondială” a luat sfîr- 
șit la Tokio cu victoria echipei 
U.R.S.S., care în turneul final 
a învins în ultimul meci cu 
3—0 (6, 2, 10) echipa Japoniei. 
Jocul a fost urmărit de aproa
pe 14 000 de spectatori. în altă 
partidă, echipa Cubei a între
cut cu 3—0 (13, 5, 15) repre
zentativa Poloniei.

Iată clasamentul final : 1.
U.R.S.S. ; 2. Japonia ; 3. Cuba; 
4. Polonia ; 5. R.P. Chineză ; 
6. Bulgaria

.aatoaie americană, 
t'Osta campioană olim
pică șl mondială, care 
a trecut la profesio
nism, solicită o sub
venție din partea fe
derației de specialitate 
din S.U.A. pentru 
deschiderea unui

locurile următoare au 
fost clasate, în ordine : 
Virginia Wade, Martina 
Navratilova, Sue Bar
ker, Billie Jean King, 
Betty Stove, Wendy 
Turnbull. Rosemary Ca
sals. Kerry Reid 
Dianne Fromholtz.

CLUBUL 
PICIOROANGELOR*

de patinaj artistic 
destinat copiilor orbi. 
Să menționăm că ex- 
campioana „artistelor 
gheții" este originară 
chiar din Colorado 
Springs, cunoscut cen
tru al sporturilor de 
iarnă din partea cen
trală a Statelor Unite.

,,CHRIS" 
ESTE PRIMA I

Revista de specialita
te „World Tennis Ma
gazine", care apare, la 
New York, a desem
nat-o pe sportiva ame
ricană Chris 
drept cea mai
jucătoare de tenis din 
lume pe anul 1977. Pe

Evert 
bună

După cum se știe, pi- 
cioroangele sînt niște 
stacheți de lemn de 
lungimi diferite cu care 
pietonul se poate de
plasa pe terenurile 
mlăștinoase. Danezului 
Helge Nilssen i-a venit 
ideea originală de a le 
utiliza în scopul reali
zării de performanțe 
sportive. El a traversat 
pe picioroange jumăta
te din Europa șl a 
strîns în jurul său o se
rie de tineri entuziaști. 
Aceștia au format pri
mul „club al picloroan- 
gelor“ în Danemarca.

IUGOSLAVIA - SPANIA 0-1 (0 0)
Ieri, pe stadionul „Steaua Ro

șie" din Belgrad și în fața unei 
asistențe record, s-a disputat 
ultimul meci din grupa a 8-a 
europeană a preliminariilor C.M, 
din Argentina, Iugoslavia — Spa
nia. După un joc foarte dur, în 
care arbitrul englez Kennet 
Burns a împărțit 5 cartonașe 
galbene, Spania a cîștigat cu 
1—0 (0—0) și s-a calificat astfel 
pentru turneul final.

Caracteristica partidei a fost 
nu fotbalul de calitate, așa cum 
se aștepta, ci o luptă aspră șl 
chiar foarte aspră, cu multe 
întreruperi pentru executarea 
loviturilor libere. Prima mare 
ocazie a formației gazdă s-a 
consumat In min. 28, cînd Asen- 
si a scos cu capul, de pe linia 
porții, balonul expediat de Sur- 
jak ; recuperat de Susici I. ur
mează un nou șut, dar bara se 
opune golului. Spaniolii, în ciu
da faptului că Pirri a fost înlo
cuit în min. 14 (datorită unei 
ciocniri cu atacantul Kustudici), 
se apără foarte bine și contra
atacă periculos. în min. 70, un 
contraatac purtat pe stingă de 
Cardenosa îl pune în bună pozi
ție de șut pe Ruben Cano, care 
înscrie unicul gol al partidei. 
Au jucat formațiile: IUGOSLA
VIA: Katalinici — Boljat, Stoj- 
kovici, Hatunici, Muzinici — Tri- 
funovicî, Șușici 11 (min. 63 Vu- 
kotici), Surjak — Popivoda 
(min. 63 Halilhodici), Kustudici, 
Susici I. SPANIA : Miguel Angel

Se preconizează orga
nizarea de concursuri 
de viteză și fond, poa
te chiar și de sărituri!

ÎN ÎNDEPĂRTATUL 
ALTAI

pri- 
noi 

Astfel, 
de

Sportivii sovietici 
mese numeroase 
baze sportive, 
numai amatorilor 
sport din îndepărtatul 
Altai le vor fi puse la 
dispoziție 1 300 de baze.. 
La Barnaul, Gomo-Al- 
taisk, Rubțovsk, Slav- 
gorod, Kamen pe Obi 
și în alte orașe șl lo
calități din regiunea 
centrală siberiană vor 
fi date în folosință sta
dioane, săli de sport, 
piscine, piste de schi. 
Mai mult de 300 de per
soane * se vor putea an
trena simultan în cele 
șase săli și la standul 
de tir amenajate în o- 
rașul Granitni, de pe 
mâlul rîului irtîș. Aco
lo unde altădată dom
neau pădurile seculare, 
se ridică astăzi nume
roase construcții mo
derne, printre acestea 
fiind și cele dedicate 
practicării sportului. 

— Marcelino, Migueli, Pirri 
(min. 14 Olmo), Camacho — San 
Jose, Leal,* Asensi — Juanito 
(min. 75 'Santillana), Ruben 
Cano, Cardenosa.

Iată clasamentul final al 
grupei:
1. Spania 4 3 0 1 4—1 6
2. România 4 2 0 2 7—8 4
3. Iugoslavia 4 1 0 3 6—8 2

TELEX
ATLETISM • Crosul de la Ga

teshead (Anglia) s-a încheiat cu 
victoria tînărului scoțian Nat 
Muir (19 ani), cronometrat pe 
distanța de 7 000 m cu timpul de 
22:18,0. El l-a întrecut în .sprintul 
final pe cunoscutul fondlst englez 
David Black, clasat pe locul 2.

BASCHET • Selecționata mas
culină a R.P. Chineze va între
prinde un turneu de mai multe 
jocuri în Turcia. BaschetbaliștH 
chinezi vor evolua între 4 șl 18 
decembrie la Ankara, Istanbul* 
Bursa, Izmir șl alte" orașe.

BOX • La Helsinki : Finlanda 
— Danemarca 8—2. Săptămîna]
trecută, echipa finlandeză înving 
sese cu 7—3 reprezentativa Su®-"' 
diei.

CICLISM • Pe velodromul din 
Zurich, elvețianul Hans Leder-' 
mann a stabilit un nou record 
mondial pentru amatori în proba 
de 1 000 m lansat. El a parcurs 
această distanță în 1:01,44. Vechiul 
record era de 1:02,44 și aparținea 
francezului Pierre Trentin.

gimnastica • La Waddsnxve- 
en ; Olanda — Norvegia (mascu
lin) 515—495,05 puncte.

HOCHEI • La 11 șl 12 decem
brie va avea loc la Praga o du
blă întîlnire între reprezentativele 
Cehoslovaciei și Suediei. în vede
rea acestor două partide, federa
ția cehoslovacă a selecționat, prin
tre alții, pe HoleCek și KraliR 
(portari). Bubla, Dvorak și Cha- 
lupa (fundași). Havlicek, Augus
ta, Novak și Novy (înaintași). • 
Dună 20 de etape în campionatul' 
cehoslovac pe primul loc în cla
sament se află C.H.Z. Litvinov cu 
32 p, urmată de Poldl Kladno — 
28 p și Sparta Praga - 28 p. Re- 
zultate : V.S.Z. Kosice — Dukla 
Trencin 10—3 : Poldi Kladno —« 
C.H.Z. Litvinov 2—2 : Slovan Bra
tislava — Dukla Jiihlava 6—2: 
Tesla Pardubice — Sparta Praga 
0—3.

JUDO a La Lille. în prelimina
riile campionatului european, 
Franța a învins cu 6—1 Austria 
și cu 6—4 R.F. Germania.

RUGBY a în fața a peste 1 000 
de spectatori, la Hilversum : O- 
landa — Belgia 17—4 (17—0).

SCHI • Proba de slalom spe
cial din cadrul concursului femi
nin de la Montana Cnans a fost 
cîștigată de Fabienne Serrait 
(Franța). Pe locurile următoare 
s-au clasat Hanni Wenzel (Liech
tenstein) și Lise-Marie Morerod 
(Elveția).

Pentru


