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CU AVÎNT TINERESC, 
SPRE NOI REALIZĂRI 
ÎN MUNCĂ ȘI SPORT!

In întreaga țară, oamenii muncii din cele mai diverse domenii ale 
activității economice și sociale continuă, in aceste zile, să iși afirme 
înflăcărată lor adeziune la ideile și tezele cuprinse in magistralul 
Raport prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Na
țională a partidului. Totodată, ei iși exprimă deplina aprobare față 
de hotăririle adoptate de marele forum al comuniștilor și voința 
lor de a Înfăptui aceste hotăriri, de a răspunde prin fapte vibran
tei chemări adresate de secretarul general al partidului. In același 
spirit, sportivii țării se angajează să acționeze cu elan tineresc 
pentru noi realizări in muncă ți sport, contribuind astfel la con
tinua înflorire a patriei noastre.

PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ACTIVITĂȚILOR 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

al activității crea- 
hotărlrilor Congre-

același Raport iși trag, dealtfel, seva 
hotăririle unanim adoptate de Confe- 
Națională, hotărîri care — așa cum

forum al comunlș-

DOCUMENTELE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI,
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Așteptată și inlîmpinată cu profund in
teres, cu mare însuflețire și puternic 
elan in muncă pe întreg cuprinsul țării. 
Conferința Națională a Partidului Co

munist Român, întrunită timp de trei zile la 
București, 
României 
rabil, de

Această 
forum al 
magistralul Raport prezentat de secretarul 
general al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, privitor la realizarea hotărîrilor 
Congresului al Xl-lea șl a Programului Parti
dului Comunist Român, precum și la sarci
nile de viitor. înalt model de abordare crea
toare, în spiritul concepției materialismului 
dialectic și istoric, a problemelor fundamen
tale ale dezvoltării 
în perioada actuală 
precum și ale politicii 
strălucire de România 
ment de mare valoare teoretică și practică 
poartă puternica amprentă a gindirii clarvăză
toare și originale, a spiritului științific, realist 
și consecvent revoluționar proprin secretarului 
general al partidului, a grijii sale neobosite 
față de prezentul și viitorul patriei noastre, 
ca și de destinele omenirii. Prin ideile pe 
care le 
enunță, 
recțiile 
tării pe 
tilaterai 
practice

va rămîne înscrisă in 
socialiste ca un eveniment 
însemnătate istorică, 
pecete istorică a fost pusă 
comuniștilor, în primul rind, de

cronica 
memo-

marelui

societății românești 
și în perspectivă, 

externe promovate cu 
socialistă, acest docu-

conține, prin tezele noi pe care le 
prin claritatea cu care jalonează di- 
de urmat pentru accelerarea inain- 
calea făuririi societății socialiste mul- 
dezvoltatc, prin sarcinile și indicațiile 

,______ formulate cu privire la dezvoltarea
economiei, ca și a întregului ansamblu al 
vieții politice și sociale din țara noastră. Ra
portul se constituie intr-un precis Îndreptar 
do acțiune pentru cele mal diverse domenii 
și sectoare do activitate. In mod firesc. 
Conferința Națională a stabilit ca Raportul 
prezentat de secretarul general al partidului 
să se afle, ca document programatic. Ia baza 
Întregii activități a partidului șl statului 
nostru. *.

Din 
lor și 
rința 
subliniază șl Rezoluția acestui mare forum 
comunist — va asigura ridicarea nivelului ca
litativ al activității economico-sociale și spo
rirea bogăției naționale, creșterea mal accen
tuată a nivelului de trai al întregului popor, 
participarea mai activă, mai directă a clasei 
muncitoare Ia conducerea societății, Înaintarea 
tot mai hotărită pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate șl a comu
nismului in România. Unanimitatea cu care 
participanții la Conferință — și prin ei toți 
ceilalți comuniști, toți cetățenii țării — au 
aprobat documentele supuse dezbaterii, ade
ziunea fierbinte cu care — așa cum o dove
desc, printre altele, șuvoiul de telegrame ce 
sosesc în aceste zile pe adresa C.C. al P.C.R., 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, 
declarațiile încredințate presei și numeroase 
alte manifestări — oamenii muncii au primit 
Raportul prezentat de secretarul general al 
partidului și hotăririle marelui forum exprimă 
elocvent strinsa nnitate de gind șl faptă exis
tentă intre partid și popor. Aceasta este și 
garanția că, urmlnd cu încredere și neabătut 
politica partidului, răspunzind cu însuflețire 
prin fapte vibrantei chemări adresate — la 
Încheierea lucrărilor Conferinței — de to
varășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii, 
toți fiii patriei noastre vor transpune In 
viață minunatele perspective conturate cu 
atita claritate de marele 
Ulor.

Integrați In acest front 
toare pentru Îndeplinirea 
sulul al Xl-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului, sportivii țării se angajează să 
depună eforturi sporite attt la locurile lor de 
muncă și învățătură, cit șl pe terenurile de 
sport, pentru a contribui astfel șl mai sub
stanțial la Înflorirea continuă a patriei noas
tre socialiste, la ridicarea ei pe trepte tot mal 
inalte de progres șl civilizație.

Am urmărit cu profund interes 
magistralul Raport al secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, la Con
ferința Națională precum și în- 
flăcăratul său îndemn adresat 
întregului popor la Încheierea 
marelui forum al comuniștilor 
români și îmi exprim deplinul 
acord cu indicațiile și obiecti
vele cuprinse în aceste docu
mente de excepțională valoare 
teoretică și practică.

Deplin integrat In efortul

constructiv al tuturor sectoa
relor vieții economico-sociale 
din țara noastră, învățămîntu- 
lui ii revine nobila misiune de 
pregătire și educare a tinerei 
generații, de formare a specia
liștilor chemați să asigure va-

prof. univ. ION ȘICLOVAN 
Rectorul Institutului de educație 
fizică și sport, vicepreședinte 

al C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. 2—3)

ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR, PRINTR-0 MAI BUNĂ
VALORIFICARE

Din magistralul Raport pre
zentat de la înalta tribună a Con
ferinței Naționale a partidului, 
de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, am desprins și 
necesitatea unei mai bune valo
rificări a tuturor resurselor ma
teriale și umane ale țării, pen
tru Îndeplinirea la un înalt ni
vel a sarcinilor stabilite de Con
gresul al Xl-lea al partidului.

în această cerință majoră 
ne regăsim și noi, cei care ac
tivăm In domeniul educației 
fizice și sportului. Alături de 
celelalte colective de oameni al 
muncii din județul Dolj, ne

A RESURSELOR
angajăm să îndeplinim obiec
tivele planului de dezvoltare a 
sportului dolj an printr-o mai 
judicioasă gospodărire a resur
selor noastre, prin utilizarea 
la parametri' mai înalți a ba
zei materiale, prin pregătirea 
și perfecționarea necontenită a 
cadrelor. Vom munci în așa 
fel incit contribuția la dez
voltarea sportului românesc să 
fie pe măsura condițiilor tot 
mai bune pe care ni le asi
gură partidul.

ION RINDERIU 
președintele C.J.E.F.S. Dolj

A nins în majoritatea județelor țării

SĂNIUSUL, PATINAJUL, SCHIUL- 
„CAPETELE DE AFIȘ“ ALE EDIȚIEI

DE IARNĂ A „DACIADEI"
Din majoritatea județelor țării ne sosesc știri că, imediat ce a 

căzut zăpada, au fost organizate numeroase acțiuni sportive „de 
sezon". Patinajul, săniușul și schiul au intrat in actualitate. Ediția 
de iarnă a „Daciadei" a Începui din plin 1 Iată cîteva amănunte :

DANSUL PRIMO ZĂPEZI PE... GHEAȚĂ!
POIANA BRAȘOV, 11 (prin 

telefon). Deși vineri mal era— 
primăvară, simbătă Iarna a de
butat furtunos in Poiană, nin- 
gind ca In poezia lui Coșbuc 1 
Șl a tot nins vreo 15 ore. A 
fost mare bucuria amatorilor 
de schi — localnici și turiști — 
văzînd că vor putea petrece, 
(nesperat), pe schiuri sfîrșitul 
de săptămînă. In Brașov, auto
buzele liniei 20 au început să 
Ce tot mal aglomerate și, spra 
ora prînzului, plecările se dă
deau la fiecare 10 minute, in 
loc de un sfert de oră. într-un* 
din curse stau pe banchetă ală
turi de strungarul Onisie Stri- 
han, d« la întreprinderea de 
tractoare. „Am ieșit din schim
bul de dimineață și am avat 
doar răgazul să merg acasă 
să-mi iau schiurile. Vreau să 
fiu primul din secția mea care 
să înceapă schiul in acest se
zon". Ajunși pe pîrtia din fața 
hotelului „Sport", tînărul și am
bițiosul interlocutor avea să 
constate că alții i-au luat-o 
înainte: Viorel Dancea și Ioa
na Chirca veniseră de cel pu
țin două ore. Apoi pîrtia a de
venit tot mai aglomerată. Nea- 
vînd program de funcționare (!)

centrul de închiriere a săniu
țelor mai era închis la ora 15. 
Dar la ora 15,30, el funcționa 
din plin, cel 45 de elevi și ele
ve de la Grupul școlar Tracto
rul, venlți in Poiană doar s-o 
viziteze, putînd să-și petreacă 
întreaga după-amiază de sîmbă- 
tă pe săniuțe.

Și totuși „dansul primei ză
pezi" n-a fost găzduit pe vreu
na dintre multele pîrtii care 
curg spre Poiană dinspre vîr- 
furile munților din împrejurimi. 
„Dansul primei zăpezi" s-a 
desfășurat pe gheață 1 Mal pre
cis, pe gheața patinoarului al
bit de zăpadă și de căciulițele 
ninse ale puștilor de 7, de 8, 
de 9 ani, ai lui Mihai Grigoraș. 
ca siguranță unui dintre puținii 
profesori de anatomie din lume 
care nu-i învață pe elevii săi 
numai grupele de mușchi și 
nervii cervicali, ci și știir 
echilibrului pe lamele patine
lor— „Dansul primei zăpezi" a 
fost un spectacol, dacă nu de 
tehnică desăvîrșită, în orice caz 
de puritate, de candoare, de să-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2-3)

CRISTINA ITU (individual) SI DINAMO BUCUREȘTI (echipe) 
CAMPIOANE NAȚIONALE LA GIMNASTICĂ FEMININĂ

Cristina Itu campioană la gimnastică pe 
anul 1977. Foto : I. MIHĂICĂ

DEVA, 11 (prin telefon). Sim
bătă și duminică, în Sala spor
turilor din localitate au conti
nuat disputele pentru desemna
rea echipei campioane feminine, 
a campioanei absolute Ia indi
vidual compus și finalele pe a- 
parate. .

Un moment deosebit al celor 
patru zile de întreceri l-a con
stituit premierea celor mai buni 
gimnaști ai țării pe anul 1977.

Dan Grecu și Sorin Cepoi, la egalitate
în cadrul unei 
festivități, mult a- 
plaudată de pu
blic, Nadiei Coma
neci i-a fost decer
nată Cupa pentru 
cea mai bună gim
nastă a țării, lui 
Dan Grecu, Cupa 
pentru cel mai bun 
gimnast, iar Mi- 
haclei Tirnoveanu 
Cupa pentru cea 
mai bună sportivă 
la gimnastica rit
mică modernă.

întrecerea pe e- 
chipe a purtat am
prenta echilibrului, 
Dinamo București 
impunîndu-se greu 
în fața tinerei și 
talentatei formații 
din Baia Mare, 
subliniat, dealtfel, 
și de diferența 
mică la care se a- 
flă de primele 
două clasate echipa 
Liceului din mun. 

Gheorghiu- 
doar 2,5 p 

prima și a

Gh.
Dej : 
între 
treia.

Deosebit de atractivă și pre
sărată cu momente de drama
tism a fost disputa angajată 
încă din prima zi de trei re
prezentante ale „noului val" 
(Neacșu, Itu și Eberle) și Anca 
Grigoraș, singura dintre spor
tivele consacrate rămasă in 
luptă, în momentul ieșirii din 
cursă a Alinei Goreac, la care 
a fost evidentă lipsa formei 
sportive.

Gimnastele tinere au prezen
tat exerciții de ridicată valoare 
tehnică cu multe elemente de 
mare dificultate, bine cotate de 
arbitrajul internațional. Cristina 
Itu, Marilena Neacșu și Emi
lia Eberle au prezentat, spre 
exemplu, dublu salt înapoi la 
sol, salturi pe bîrnă, sărituri 
Tsukahara și alte elemente ex
trem de grele. Titlul de cam
pioană absolută a fost cucerit 
de Cristina Itu, mai omogenă 
și mal sigură la toate cele pa
tru aparate, care devine pen
tru prima oară campioană a 
României. Cristina Itu (15 ani) 
și-a început activitatea la Cluj- 
Napoca, a devenit apoi membră 
a clubului Dinamo București 
(antrenor Gh. Gorgoi), iar ia 
prezent se pregătește la Li
ceul din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, cu soții Marta șt 
Bella Karoly, la fel ca și Ma
rilena Neacșu (C.S.Ș. Sibiu) și 
Emilia Eberle (C.S.O. Arad) cla
sate pe locurile 2 și 3.

REZULTATE TEHNICE : e- 
chipe feminin : 1. Dinamo Bucu
rești 361,05 — campioană a
României, 2. C.S.M. Baia Mare 
359,80, 3. Liceul din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej 358,45 ; in
dividual compus : 1. Cristina
Itu (Dinamo București) 75,00 — 
campioană a României, 2. Ma
rilena Neacșu (C.S.Ș. Sibiu) 
74,50, 3. Emilia Eberle (C.S.O. 
Arad) 74,15, 4. Anca Grigoraș 
(Dinamo) 73,80, 5. Gabi Gheor
ghiu (Lie. 4 Galați) 73,55, «.

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. a 4-a)



CU AVÎNT TINERESC, 
SPRE NOI REALIZĂRI
ÎN MUNCĂ ȘI SPORT!

In „triunghiularul" fie popice de la Buuircșiî Brașov, 12-17 dece

DOUĂ FRUMOASE VICTORII ROMÂNEȘTI INDOOR-UL DE

(Urmare din pag. 1)

lori superioare în toate do
meniile vieții noastre sociale, 

însuflețiți de chemările secre
tarului general al partidului, de 
mărețele sarcini ce au fost 
puse in fața întregii noastre 
națiuni, cadrele didactice și 
studenții institutului se anga
jează să ridice pe cea mai înaltă 
treaptă calitativă munca lor. 
Ca specialiști ai domeniului, 
▼om depune eforturi neprecu
pețite pentru creșterea eficien
tei activităților de educație fi
zică și sport a tineretului șco
lar și a maselor largi de oa
meni ai muncii, pentru desă- 
vîrșirea metodelor de pregătire 
și educare în spiritul muncii și 
al patriotismului socialist. De
plin conștiente de sarcinile care

Puternica mindric patriotica
Sintem mîndri pentru tot 

ceea ce a înfăptuit poporul ro
mân în anii socialismului, pen
tru tot ceea ce el va înfăptui 
— prin efortul unit al tuturor, 
sub înțeleaptă conducere a par
tidului nostru — în perioada 
următoare, în care sînt puse în 
fața întregii națiuni obiective și 
mai îndrăznețe din programul 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Aceste 
obiective, stabilite în modul cel 
mai realist și expuse cu clari
tate de secretarul general al 
partidului nostru, au ca princi
pală menire propășirea patriei, 
bunăstarea și fericirea întregu
lui popor. Vibrantele chemări 
adresate întregului popor 
de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Ia încheierea lu-

Prin eforturile unite ale
Am urmărit cu multă aten

ție, cu mindria de a fi cetă
țean al Republicii Socialiste 
România, lucrările Conferinței 
Naționale a partidului, la teme
lia cărora a stat Raportul tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
grandioasă trecere in revistă 
a marilor realizări înfăptuite 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului și a mărețelor pers
pective ce se deschid în anii 
ce vin. Am înțeles că dina
mismul dezvoltării patriei 
noastre dragi, ridicarea ei pe 
culmi tot mai înalte de civi
lizație și progres, cer de la 
toți fiii ei — români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — abnegație, dăruire to-

Pcrspcctivc dintre cele mai
Vibrantul Raport prezentat 

Ia Conferința Națională de 
către cel mai iubit fiu al po
porului nostru, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a tra
sat căile de îndeplinire a lu
minosului Program de dezvol
tare a patriei, de făurire a 
unei Românii tot mai înflo
ritoare. Prezentînd perspecti
vele luminoase ale lumii sa
tului românesc contemporan, 
Raportul a subliniat dezvolta
rea pe multiple planuri — e- 
conomic, social, cultural — a 
tuturor localităților, astfel In
cit, în cel mai scurt timp po
sibil, să dispară diferențele 
dintre sat și oraș. Din cuvîntul 
de închidere rostit de secretarul 
general al partidului la acest 
mare sfat al comuniștilor români 
am reținut și chemarea adresată 
țărănimii de a nu precupeți ni
mic pentru înflorirea agriculturii

EDIȚIA DE IARNA A ..DACIADEI“
(Urmare din pag. 1)

nătate, de obraji îmbujorați de 
copil și de părinte. Căci tații 
Cehan, Nica sau Ostroveanu au 
fost și ei de față. Și poate că 
foarte puțin a lipsit ca și ei, 
la 35—40 de ani. să-și pună in 
picioare ghetele... care fug sin
gure. Dacă nu au făcut-o de 
astă dată, o vor face, poate, 
duminica viitoare. Sau poate la 
anul, pentru că profesorul de 
anatomie Mihai Grigoraș revine 
la fiecare început de iarnă cu 
cite 25—30 de copii din școala 
generală brașoveană nr. 46, în
chiriază patinoarul pentru cî- 
teva luni, nu mult, patru-cinci 
ore pe săptămînă, și-și scoate 
puștii, în primăvară, patinatori 
adevărați. Și dacă a făcut trea
ba asta de 7 ani încoace, so
coteala e simplă: 7 X 25 fac 
175 de copii care au învățat să 
patineze, altfel spus, să iubeas
că mișcarea în aerul rece dar 
curat al iernii. Și cînd te gin- 

le revin în etapa actuală, ca
drele didactice ale I.E.F.S. vor 
depune în continuare eforturi 
susținute pentru legarea și mai 
strînsă a procesului de invăță- 
mint cu producția și cerceta
rea, îmbunătățind conținutul 
formelor de integrare în vede
rea obținerii de rezultate re
marcabile pe linia tuturor sar
cinilor stabilite educației fizice 
și sportului prin documentele 
de partid. în mod deosebit 
vom acorda atenție educării co
muniste a studenților, pentru 
ca în viitoarele locuri de mun
că — profesori de educație fi
zică, antrenori sau organiza
tori ai mișcării sportive — să 
contribuie eficient la crearea, 
deopotrivă în rîndul elevilor, 
al tuturor oamenilor muncii, de 
convingeri și atitudini proprii 
societății noastre socialiste.

crărilor Conferinței Naționale a 
partidului, ne mobilizează și 
ne înflăcărează deopotrivă pen
tru ca fiecare să ne aducem o 
contribuție și mai mare, să dă- 
ruim întreaga noastră capaci
tate de muncă pentru transpu
nerea lor în fapt.

Ca sportivă de performanță 
și cadru didactic, mă angajez să 
depun strădanii și mai susți
nute în pregătire, astfel îneît 
să onorez culorile țării în com
petițiile internaționale și, tot
odată, să particip cu responsa
bilitate sporită la creșterea și 
educarea tinerei generații.

MARIA ENACHE 
componentă * echipei reprezen

tative de volei

tuturor cetățenilor (arii
tală în îndeplinirea obligațiilor 
profesionale. Fiecare la locul său 
de producție ne angajăm ferm 
să dăm viață mărețelor obiecti-' 
ve de dezvoltare economico-so- 
dală a patriei, pentru înflorirea 
ei necontenită și creșterea tot 
mai susținută a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului. Activitatea sportivă, ca
re primește un ajutor nepre
cupețit din partea partidu
lui și statului nostru, va ține 
pasul cu dezvoltarea impetu
oasă a întregii noastre vieți e- 
conomice, politice, sodal-cultu- 
rale.

LADISLAU SZOCS 
secretar al Federației române 

de popice

luminoase satului românesc
socialiste. Ca locuitor al co
munei Brănești, Împreună cu 
concetățenii mei, alături de 
toți locuitorii satelor, vom de
pune toate eforturile ca să ob
ținem recolte cit mai bogate 
șl să dăm patriei cit mai 
multă pîine. Brăneștiul este 
prima comună in care s-a În
ființat un club sportiv sătesc. 
Avem sarcini mari, importan
te, atît pe linia sportului de 
masă cît și a celui de per
formanță. Le vom îndeplini 
la nivelul cerințelor. Există la 
noi o bază materială solidă, 
avem activiști destoinici, așa 
incit există toate condițiile ca 
localitatea noastră să contri
buie, alături de alte comune, 
la dezvoltarea sportului româ
nesc.

ION SBURLAN 
președintele clubului sportiv 

sătesc Brănești 

dești că profesorul Grigoraș nu 
are decît... 50 de ani I

BRĂILA. în două săli de 
sport din localitate s-au Între
cut ieri 56 de tineri și tinere 
din mediul sătesc al județului, 
participant!, de fapt, la finala 
din cadrul ediției de iarnă a 
„Dacladei“ la șah și tenis de 
masă. Pentru succesele obținu
te in mobilizarea tinerilor la 
această acțiune, merită a fi evi
dențiate comunele MăxinenI, 
Cireșu, Romanu, Roșiori. (Tra
ian ENACHE — coresp.)

BACAU. Ninsoarea căzută In 
ultimele zile in județ a fovo- 
rizat, așa cum era de așteptat, 
organizarea mai multor compe
tiții sportive de săniuș și schi. 
Astfel de manifestări au avut 
loc, în organizarea asociațiilor 
sportive, la Slănic Moldova, 
Tîrgu-Ocna, Comănești, Moi- 
nești, precum și în comunele 
Palanca, Asău, Ghimeș, Dăr- 
mănești, Cașin, Acăș, Căluți. 
(Ilie IANCU, coresp.)

Partidele internaționale ami
cale de popice dintre repre
zentativele feminine și mascu
line ale României, Iugoslaviei 
și R. D. Germane, desfășura
te sîmbătă și duminică pe are
na Voința din București, s-au 
încheiat cu frumoase victorii 
românești. La bărbați: 1. 
ROMANIA 5356 p. d. 2. R. D. 
Germană 5275, 3. Iugoslavia 
5215; la femei: 1. ROMANIA 
2523 p. d. 2. R. D. Germană 2517, 
3. Iugoslavia 2353.

Jocurile au fost echilibrate, 
mai ales la femei. între selec
ționatele României și R. D. Ger
mane victoria a fost decisă, fe- 
fectiv, la ultimele bile între ju
cătoarele Silvia Raiciu, cam
pioana țării noastre, care a 
punctat 418 și Edda Schumann 
— 417 p. d.! Jucătoarele noastre 
au avut un început slab, au fost 
conduse după primele două 
schimburi, atît de sportivele din 
R. D. Germană cît și de cele 
din Iugoslavia; după schimbul 
patru echipa noastră avea încă 
un handicap de 37 de „bețe" 
față de selecționata R.D.G., cu 
toate că Elisabcta Badea, de 
pe postul nr. 4, a evoluat ex
celent, obținînd 474 p. d. După 
jocul Anei Petrescu (schimbul 
5), formația noastră a prelua! 
însă conducerea cu 5 puncte, 
cîștigînd la o diferență de 6 p.

La bărbați, marea favorită a 
„triunghiularului" a fost, fireș
te, echipa Iugoslaviei, campioa

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPI
DINAMO BUCUREȘTI CAMPIOANA, PENTRU A 

PATRA OARĂ, LA JUDO
Sîmbătă și duminică In sala 

din șos. Ștefan cel Mare i-au 
disputat întrecerile din cadrul 
ultimei etape a Diviziei A de 
judo.

Prima zi a programat meciuri
le : A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. 
Sibiu (4—3), Universitatea Bucu
rești — I.E.F.S. (6—1) și Nitra- 
monia Făgăraș — Olimpia Bucu
rești (4—3). Deși C.S.M. Sibiu și
I.E.F.S.  nu mai puteau scăpa de 
retrogradare» sportivii celor două 
echipe s-au străduit să lase o 
impresie frumoasă numeroșilor 
spectatori. Comportarea bună a 
sibienilor I. Domnar (semiușoară), 
N. Man (semimijlode) șl L Me- 
linte (semigrea) ne Îndreptățește 
să credem că pe echipa de pe 
malul Cibinului o vom revedea, 
cit de curînd, din nou în prima 
divizie. Celelalte patru echipe 
care au evoluat sîmbătă, pro
babil fără emoțiile retrogradării, 
au evoluat mai slab . decît era 
de așteptat, excepție fădnd U- 
niversitatea București care s-a 
mobilizat mal mult, remareîndu- 
se judoka N. Pasăre (superușoa- 
ră), I. Lache (semiușoară) și D. 
Lupu (semimi jlocie).

Duminică au continuat întrece
rile care, în afară de meciul din
tre C.S.M. Borzești șl Universita
tea Cluj-Napoca (3—4), aveau să 
hotărască echipele care vor urca 
pe podium. Lupta dintre Con
structorul M. Cîue și Rapid Arad 
a fost decisivă pentru stabilirea

12 VICTORII ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI ROMÂNI 
LA BAIA MARE

Irinel Pănulescu (6 starturi) de 5 ori pe locul 1 I
BAIA MAKE, H (prin telefon), 

înotători din 4 țări (Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, Bomănia) 
au luat startul ta prima ediție a 
concursului internațional .Cupa 
Carpațl- organizat pentru sportivi 
născuțl ta 1963 șl mal tineri. Re
prezentanții țării noastre au avut 
o frumoasă comportare ta pri
mele trei reuniuni ale competi
ție!, cîștigînd 12 probe (din 18) 
șl stabilind trei noi recorduri 
naționale.

Pe prim planul Întrecerilor s-a 
aflat talentata noastră Înotătoare 
Irinel Pănulescu (cu un an mal 
ttnără decît adversarele sale), în
vingătoare ta 5 din cele S probe 
la care a luat startul ta 24 de 
ore. De subliniat șl noile recor
duri realizate de Cristtae Seidl 
(1:19,58 — 100 m bras) șl Edit 
Kugliș (1:1045 — 100 spate), de 
asemenea născute ta 1964. Rezul
tate tehnice :

FETE — 100 m liber : 1. Irinel 
Pănulescu (R) 41,88 ; 2. Evelina
Vodenlkova (B) 63,28 ; 3. Maria
Măglașu (R) 63,93 ; 200 m Hber:
1. L Pănulescu 2:13,83 ; 2. Elzble-
ta Waiasek (P) 2:19,10 ; 400 m
liber : 1. Irinel Pănulescu 4:44,02 ;
2. Bedja Koleva (B) 4:50,16 ; 2.
E. Walasek 4:51,63 ; 100 m spate : 
1. Edit Kugliș (It> 1:10.15 (rec. 
fete 13 ani) ; 2. Dorota Brzozow- 
ska (P) 1:10,55 ; 100 m bras :

Divizia A 
JOCURI MODESTE

Sîmbătă șl duminică în cam
pionatele Diviziei A de volei 
s-au desfășurat partidele etapei 
a 10-a. iată rezultatele și cîteva 
amănunte.

MASCULIN

STEAUA — ■ EXPLORĂRI B. 
MARE 3—1 (15, —«, », 7). Der- 
byul masculin al etapei nu a 
oferit decît 3—4 faze la nivelul 
pretențiilor pe care le aveam 
față de cele două echipe. Prl- 

nă a lumii, in care evolua și 
Nikola Dragas, medaliat cu aur 
la C.M. *76. Formația iugosla
vă a fost însă întrecută de că
tre echipele României, cu 141 p, 
și R.D.G., cu 81 p. în tot tim
pul jocului a condus echipa 
țării noastre cîștigătoare destul 
de comodă a primului loc. Deo
sebit de interesantă a fost e- 
voluția ultimilor trei jucători, 
cînd pe piste s-au aflat cele
brități ale arenei mondiale: N. 
Dragas (campion mondial la 
individual), I. Tismănar (cam
pion mondial la perechi) și H. 
Brauligam (fost campion mon
dial). Toți trei au jucat foarte 
bine, obținînd rezultate valo
roase: Brautigam — 923, Dra
gas — 919 și Tismănar — 917.

Cele mal bune rezultate indi
viduale ale „triunghiularului" 
le-au obținut românii Gheor- 
ghe Silvestru — 925 și, respec
tiv, Elisabcta Badea — 474. 
S-au mai evidențiat Ana Pe
trescu — 437, Silvia Raiciu — 
418, Elke Sander — 442, Hei- 
drura Riemer — 424 (R.D.G.), 
Florjana Sobol — 429, Mirjana 
Budnic — 418 (Iugoslavia) — Ia 
femei, respectiv, AI. Cătineanu
— 896 (cu un punctaj „record" 
la o manșă de „izolate" — 106 
p. d. din 25 bile I), H. Wostehoff
— 906, K. Meissner — 881
(R.D.G.) și D. Biber — 879 (Iu
goslavia).

Toma RĂBȘAN

ocupantei locului HI. Mal buni 
prin A. Daniel (superușoară) și 
L Szanto (grea) sportivii din 
M. Ciuc au dștigat Intilnirea cu
4—3 și au adu» echipa lor pe lo
cul tred.

Ultimul med a adus pe saltea 
formațiile Dinamo București și 
Dinamo Brașov — echipe neîn
vinse în acest campionat. Din 
lupta lor avea să se stabilească 
campioana acestei ediții. Benefi
ciind de aportul lui Arpad Szabo 
(medaliat cu bronz la „europe
ne"), bucureștenii reușesc să ter
mine învingători cu 4—3 adjude- 
cîndu-și pentru a patra oară ti
tlul de campioni.

Iată evoluția luptei pe catego
rii : superușoară — A. Szabo cîș- 
tlgă prin descalificarea lui St. 
Pop (1—0) ; semiușoară — N. 
Vlad dștigă yuko la C. Nicolae 
(1—1) ; ușoară — C. Roman în
vinge prin ipon pe I. Petrof 
(2—1) ; semimijlocie — M. Fră- 
țică învinge prin ipon pe I. Ianoș 
(3—1) ; mijlocie — I. Pali cîștigă 
la diferență de ciul în fața ltd 
C. Gotcă (4—1) ; semigrea — R. 
Daniel învinge prin ipon pc Gh 
Nache (4—2) ; grea — C. Știrbu, 
ipon în fața lui C. Georgescu 
(4—3). Deși toate cele șapte ca
tegorii au fost disputate, remar
căm evoluția întîlnirilor : M. Fră- 
țică — I. Ianoș și Gh. Nache — 
R. Daniel.

Nicolae CHINDEA

L Cristtae Seidl (R) 1:10,58 (rec. 
fete 13 ani) ;. 2. Ilinca Pașa (R) 
1:25,91 ; 200 m bras : 1. C. Seidl 
2:52,91 ; 2. Dana Nlcolid (R)
3:00,63 ; 200 m delfin : 1. Marcela 
Kohoutova (C) 2:27,18 ; 2. 1. Pă
nulescu 2:29,12 ; 3. Rrnata Da-
mleclca (P) 2:33,73 ; 20u m mixt : 
L L Pănulescu 2:28,71 ; 2. R.
Damiecka 2:36,64 : 400 m mixt : 
1. L Pănulescu 5:19,20 ; 2. D.
Brzozowska 5:23,53.

BĂIEȚI — 100 m Hber : L L 
Ivanov (B) 59,492 ; 2. V. Fan-
eialsk: (C) 59,494 ; 200 m Hber :
L L Iordanov (B) 2:09,71 ; 2.
V. Fancialsld 2:09,97 ; 3. Cr. Un
gureanu (R) 2:13,26 ; 400 m liber : 
L Cr. Ungureanu 4:35,50 (rec. bă
ieți 13 mi) ; 2. V. Fancialsld
4:39,50 ; 2. C. Negrea (R) 4:45,60 ; 
WO m spate : L D. Semetka (C) 
85,50 ; 2. Cr. Banu (R) 65,61 ;
100 m bras : L H. Avdijlev (B) 
1:18,40 ; 2. O. Cocenescu (R)
1:16,69 ; 2. A. Toth (R) 1:16,77 ;
200 m bras : L O. Cocenescu 
2:43,54 ; 2. A. Toth 2:44,15; 2. H. 
Rusovicl (R) 2:44,31 (rec. băieți
12 am) ; 200 m delfin : L M.
Kostovskl (C) 2:22,79 ; 2. D. Țin
ea (R) 2:27,17 ; 200 m mixt : L
D. Ținea 2:22,07 ; 2. D. Semetka 
(C) 2:23,53 ; 400 m mixt : 1. D.
7'in ca 5:02,25 ; 2. D. Semetka 
2:88,45.

la volei
IN ETAPA A 10-a
mul set a fost ceva mal animat 
șl a plăcut prin spectaculoasa 
revenire a bălmărenilor de la 
6—14 la 15—14. Ei au ratat însă 
incredibil punctul victorios, 
Steaua cîștigînd setul pe greșe
lile adversarilor. în următorul, 
bucureștenii au jucat slab, iar 
oaspeții ceva mal combinatlv, e- 
galînd cu ușurință situația. în 
continuare, băimărenii au comis 
greșeli după greșeli (preluări șl 
pase), f acilitînd astfel victoria 
bucureștenilor. La ambele echipe

ÎNAINTEA
în această săptămînă, Sala 

sporturilor din Brașov este 
gazda unui eveniment care po
larizează atenția tuturor iubi
torilor de tenis. Se dispută pri
mul nostru turneu internațional 
pe teren acoperit, din actualul 
sezon de iarnă. întrecerea reu
nește la start cîteva „rachete" 
bine reputate de pe continent, 
alături de tenismanil noștri 
fruntași. Este, totodată, o im
portantă probă de verificare 
pentru cei care vor aborda — 
la începutul lui ianuarie — pri
mele lntîlniri din cadrul cam
pionatului european „indoor" 
pe echipe. Iată tot atîtea mo
tive ce justifică interesul cu 
care este așteptată competiția, 
precum și includerea sa In pro
gramul transmisiilor sportive 
ale televiziunii.

Capul de afiș îl formează, fă
ră Îndoială, prezența a doi ju
cători cehoslovaci de prima mi
nă, Pavel Slozil și Stanislav 
Birner. Primul (fost component 
al echipei Cehoslovaciei pentru 
„Cupa Galea", laureată 1974-75) 
revine pentru a doua oară pe 
terenurile noastre, după ce în 
primăvară a jucat în finala 
campionatelor internaționale. 
Coechipier li este un recent 
performer, cîștigătorul lndo- 
or-ulul de la Litvinov, un nume 
de reținut. învingătorul lui
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trăgătorii principali au evoluat 
foarte slab. De la Învingători 
ne-au plăcut mai mult Ionescu, 
Manole și Iuhasz iar de la în
vinși Arbuzov și Băiaș. Arbitraj 
bun : M. Albuț și N. Ionescu, 
ambii din București. (A. BRE- 
BEANU).

DINAMO — VIITORUL BACAU 
3—0 (3, 9, 8). Partidă fără pro
bleme pentru campioni, care, pe 
parcursul celor trei seturi, au 
exersat diverse scheme și for
mule de joc. Cu excepția lui Du- 
mănolu și Udișteanu (indisponi
bili), antrenorul Wilian Schreiber 
a folosit întregul lot. S-au re
marcat Băroiu, Tutovan și Gîr- 
leanu de la învingători, Pădura
rii de la învinși. Meciul a fost 
condus de cuplul bucureștean 
M. Nicolau și Z. P&tru. (G. MA
RIAN).

CONSTRUCTORUL BRAlLA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—2 (7, —8, 
—10, t, 11). Partidă echilibrată, 
cu spectaculoase răsturnări de 
scor. în lipsa arbitrilor delegați 
jocul a fost condus de T. Dima- 
ehe (Tîrgoviște) și V. Topor 
(Focșani). (I. Baltag — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — DEL
TA TULCEA 3—1 (—7, 11, 9, 7). 
La capătul unui meci de valoare 
modestă brașovenii au cîștigat pe 
merit. (V. Sec&reanu — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 3—2 (7, —7, 9, —12, 12).

UNIVERSITATE.! CRAIOVA — 
C.SJVL SUCEAVA 2—3 (—15, 8, 
—8, 4, —12). Meci de bună va
loare tehnică, cu multe faze 
spectaculoase. Remarcați Hrinco 
șl Păun (Universitatea) ; Lepă- 
dătescu șl Gazda (C.S.M.). (V.
Popovicl — coresp.).

FEMININ

DINAMO — CHIMPEX CON
STANȚA 3—0 (13,5,4). Cu excep
ția primului set, ceva mai echi
librat datorită atacurilor mai 
curajoase inițiate de constănțen- 
ce (care au șl condus cu 6—0 șl
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VIORICA TOLGYI Șl IOAN 111 
LIDERI IN FINALELE DE Ș.

Turneele finale ale campionate
lor naționale de șah se desfășoară 
în condițiile unei lupte foarte 
echilibrate și interesante, marca
te de surprize.

IN ÎNTRECEREA FEMININA, 
care are loc la Sinaia, runda a
5-a  a readus-o pe Viorica TQlgyi 
în fruntea clasamentului. Ea a 
cîștigat la Mariana Necliifor, în 
timp ce Elisabeta Polihroniade a 
remizat, eu negrele, în fața Ga
briele! Olteanu. Margareta Mure- 
șan a învins-o pe Judith Kantor, 
viorica Die pe Maria Albuleț, 
Eugenia Ghindă pe Lia Bogdan, 
Iar Gertrude Baumstark pe Ma
rina Pogorevici. Remiză în parti
da Eleonora Gogâlca — Emila 
Chlș.

CLASAMENTUL : TOIgyl 4, Po- 
Hhronlade Chîș, Mureșan,
Baumstark 3, Olteanu Kan
tor, Iile, Gogâlea, Nuțu 2 (1), 
Ghindă, Albuleț 2, Jlcman 1% 
(2), Bogdan, Pogorevici, Nechlfor 
1% P-

★

UN LIDER NESCONTAT și în 
turneul masculin, găzduit de Casa 
•indicatelor din Sibiu. loan Bi- 
riescu a dștigat întrerupta din 
runda a 5-a cu Mihai Ghindă, 
tar în runda a 6-a a remizat în 
fața marelui maestru Florin 
Gheorghiu, preluînd conducerea.

In două partide foarte impor
tante pentru configurația primelor 
locuri ale clasamentului, dețină
torul titlului, Mihai Ghindă, l-a 
învins pe Emil Ungureanu, Iar 
Theodor Ghițescu pe Corvin Ra

dovici. Monel 
gat la Parik 
rezultate, ren
— Aurel Urzi
— Șerban Na 
berg — Mihd 
llijin - Paul 
ghiu a clștid 
runda a 5-a 1

CLAS A MENI 
Gheorghiu, uJ 
4, Radovici, P 
zică, CiocâlteJ 
berg, nijln, XI 
Mititel u, Tratl 
nov 2, Georgtj
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10.000 DE SPECTATORI 
AU ÎNFRUNTAT GERUL 

Tractorul Brașov — 
Gloria Buzău 0—0

alunecos, acoperit eu un 
subțire de zăpadă. Cele 
formații mu angajat ta- 

dispută acerbă pentru vlc- 
Deținătoarea lanternei roșii, 

., a abordat partida eu 
multă ambiție pentru a dobtndl

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Gazdele veneau după o victorie 
în deplasare ; oaspeții veneau 
după un insucces, nu prea de
parte de Brașov, la Sf. Gheorghe, 
în fața unei formații apropiată 
de condiția Tractorului. Premise, 
deci, favorabile brașovenilor. Dar, 
pentru a infirma aceste premise, 
fostul internațional rapidist ion 
Ionescu (acum antrenor la Glo
ria) a cerut elevilor săi un joc 
ofensiv din start, fără ----- 
ca ta* apărării cu orice 
tru punctul mult visat 
au făcut, din păcate, 
în deplasare). Și cum 
va dovedi o echipă mai matură, 
mal omogenă, mai dotată tehnic 
(argumente : raportul șuturilor la 
poartă : 14—6 pentru buzoienl și 
>—1, tot pentru ei, la cornere), 
iar tînăra form ați e-gazdă va de
mara timid, inhibată, se pare, 
de prezența liderului, vom asista 
la un meci echilibrat, pe un te
ren înghețat bocnă, in fața a a- 
proximativ 10 000 spectatori.

Oaspeții vor domina prin ma
turitate aproape întreaga partidă, 
vor avea și cîteva ocazii bune : 
Stan (min. 20, 61 și 74), Radu
(min. 21), Toma (min. 41), Ghiz- 
deanu (mia. 42 și 81). Ei pot 
spune, deci, că au pierdut un 
punct ; dar, dacă își aduc amin
te de „bara" lui Golanu, din mln. 
87, urmată imediat de marea ra
tare a lui Chioreanu se pot de
clara, totuși, satdsfăcuți. La Bra
șov, liderul seriei s-a impus 
print r-un joc omogen.

Arbitrul Fr. Coloși (București) 
a condus corect următoarele for
mații : TRACTORUL : Covaci — 
Soporan, Vigheci, Dumitra, Go
lanu — Roșu, Oancea, Hintea — 
Bențea, Chioreanu, Bdceanu 
(min. 36 Romitan ; min. 37 Sa- 
kad). GLORIA : Cristian — Ne- 
culce, Petra che, Nicolae, Tulpan 
— Toma, Oprișan, Ghizdeanu — 
Negoescu, Stan, Radu.

Mircea M. IONESCU

„prejude- 
preț pen- 
(așa cum 

alțl lideri 
Gloria ae

GAZDELE RATEAZĂ DE 
PATRU ORI DESCHIDEREA 

SCORULUI 
Ceahlăul Piatra Neamț — 

F.C.M. Galați 0-0
PIATRA NEAMȚ, 11 (prin tele- 

fon). Intr-un ckxror specific de 
ternă (teren acoperit cu zăpadă, 
ger tăiios), cei aproape 2 000 de 
spectatori, care s-au încumetat 
să vină la stadionul Ceahlăul, au 
asistat 1a o partidă dîrz disputa
tă. Componențij ambelor formații
— în eluda condițiilor extrem de 
grele de joc — s-au angajat fără 
menajamente la efort, acțlontnd 
într-un ritm alert. Gazdele au 
dominat minute in șir cu multă 
Insistență, dar, în zona de fina
lizare, au Ignorat șutul de la 
distanță sau au întîlnit o defen
sivă sobră și precisă în inter
venții. Dealtfel, localnicii au a- 
vut în prima parte a jocului nu 
mai puțin de 4 mari ocazii de 
gol pe care le-au ratat Butunoiu 
(min. 4), Rus (min. 8), Niță 
(min. 20) și Mironaș (min. 22), 
în timp ce oaspeții au avut una 
lingură : Burcea (min. 21).

Repriza a doua nu s-a mai de
rulat în același tempou, jucătorii 
resimțindu-se după efortul depus 
pînă atunci. Chiar și fazele de 
poartă au fost mult mai rare. Am 
înregistrat doar o bună poziție 
în atac a lui Oblemenco (min. 
75), care a trimis mingea cu 
capul peste ^transversală".

Arbitrul T. Bal an o viei (Iași) > 
condus foarte bine următoarele 
formații : CEAHLĂUL : Fugaciu
— Vasillu, Ungureanu, Sinăucea- 
nu, Diță — Gherghina, Niță, 
Constantin — Butunoiu (mln. 61 
Murariu ; min. 84 Giroveanu), 
Mironaș, Rusu ; F.C.M. GALATI: 
Oană — viad, Oltcanu, Stoic es
eu, Haiduc — Deselnicu, Burcea, 
Cramer (min. 70 Constanttnescu)
— Radu Dan (min. 66 Orac), 
Oblemenco, Toi ea.

Gheorghe NERTEA

MARILE AMBIȚII ALE 
FOSTEI „LANTERNE" 

C.F.R. Pașcani — F.C. 
Brăila 3—2 (2—0)

PAȘCANI, U (prin telefon). 
Joc aspru, de angajament, dar 
corect, deși terenul a fost lnghe-

(SfroRT INFORMEAZĂ

u

AȘA ARATA O VARIANTA I 
X> REZULTATE EXACTE

CONCURSUL PRONOSPORT,
ETAPA DIN 11 DECEMBRIE

CU
IA 

■*» 
1377

14 38
30 23 33 ; L Atalanta — Florentina X

if < 14; n. Bologna — Roma X
lâO 18 9 HL Foggia — Lanerossl X

1» 25 22 IV. Genoa — Pescara 1
: 15 23 V. Lazio — Napoli X
Vll-a : VI. Milan — Perugia X

rea a V1L Torino — Juventus X

TGURI :
VUL Verona — Intern?zionale X 

IX. Tractorul Bv. — Gloria Bz. X

face în
X. Ceahlăul P.N. — F.C.M. GL X

XI. rapid — Chimia Rm. Vîlcea 1
:n. pînă XII. Prahova Pl. — Progresul 2îximativ XHI. Avintui Rg. — _U- Cj.-N 2
1978 ln- 
poștale rond total de ctștlguri :

SS4.812 1C1.

fot. 
strat 
două 
tr-o 
torte. 
CJ.R„ 
multă ambiție pentru a dobtndl 
succesul si. tată, a scăpat de... 
obsedantul loc - - — 
făcut o primă 
înscriind două 
tind alte 4—5) 
MĂCIUCĂ (eel 
teren) guteazâ ________ _ __ _
portarul Trofln alunecă fi— 
1—0; mim 1» — GH. ION ridică 
■corul la 2—0 printr-un fot din 
interiorul careului. Se p&rea că 
echipa din localitate v« obține 
o victorie ușoară, f.C. Brăila 
fiind depășită pe toate planurile.

După reluare, Insă. brMlenil 
„muștruluițl" la cabine de către 
antrenorul Robert Cosmoc, au 
ieșit mai mult la )oe fi, ca ur
mare, au redus scorul In mln. 
52, prin TELEGRAF, caro a În
scris plasat din afara careului. 
Jocul se tadlrjește, place. Fero
viarii reușesc să-șl mărească a- 
vantajul, in mim 58, ctad APOS
TOL a marcat in poarta goală, 
sancțlontnd o gafă Jta bloc* a 
apărării adverse, ta continuare 
se joacă frumos, fazele alteratnd 
de la o poartă la alta, dar cel 
care Înscriu stat oaspeții, prin 
BEZMAN (min. 75), eare a tri
mis balonul ta plasă, en capul, 
la o lovitură de colț.

Arbitrul N. Georgescu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : C.F.R. :
Clorcllă — Nazarle, Dinu, Blvo- 
Ian, Oșlobanu — Simlotiov, Gh. 
Ion, Măciucă — Mlhalcea (mta. 
81 Grigore), Apostol, Amarghloa- 
ld ; F. C. BRAILA : Trofln — 
Fanțuru (mta. 46 Butane ea). Mo
ro lan u, s im Ion, Mlbalache — 
— Luca, Trifina, Alecu — Bez- 
man, Tdegraf, Traian.

Aurel PAFADIE

14 | Feroviarii au 
repriză excelentă, 
goluri (dar fl ra- 
astfel : mln. ( — 
mal bon de pe 
puternic pe Joa,

GS.M. SUCEAVA
CUCI 1-0
MKilizat de

PORTUL
SAViNEȘT]
Mdrculescu
(mln. 47), _____ _ ____ ___ _ __
d®a (mln. 70), respectiv Wcokra («tte. 
W) fi Bera (mln. 79).

C.S.U. GALAȚI - as. BOTOȘANI 
>-4 (1-0). Au tascrls : Ene (ml*. 29, 
72), Sima (min. 54), respectiv 
(mln. 78).

VIITORUL VASLUI - LCJ.M. 
-1 (0-1). Autorai golului i 
(mln. 18).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ - S.Q

VICTORIA TE- 
(0-0). Unicul pol ■ fost 
Gheorgolis (min. 70).

CONSTANȚA - RELONUL 
5-2 (2—t). Ae marcat :

(mln. 30. 32). Molie
Enochs (mia. 58). Coren-

Tied

BRA- 
GM-

__________.___ TUL 
CEA 8-0 (1-0). As Insert» 1 Bobofoț 
*>ln. 20, 72. 83) și Chirie (mln. St. 99).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - OLTUL 
SF. GHEORGHE 4-0 (1-«. A. mo» 
cat : Pescara (mtn. 43), $u!ea (mln. 
74), Paraschlvescu (mta. 83) fi Pățea 
(min. 89).

Reîatâri de la I. Mtodrescu, P. Eno
ch», Gh. Arsenic, 14. Moga, B. Ste4- 
cta fl C Gruia.

Sdvtneștl —
Portul

L GLORIA BUZĂU MM2 4 25- 9 22
2. F.C.M. Galați M 9 2 8 34-14 20
L C.S.M. Suceava 16 9 2 5 19-11 20
4. LC.I.M. Brațov 16 8 4 4 19-14 20
5. F.C Brâila 96 8 2 4 M>14 18
6. Portul C-ța 16 8 2 4 27-25 18
7. Steagul roșu Bv. 16 8 1 7 27-20 17
8. Nitramonia Fâg. 16 7 3 4 22-20 n
9. S.C Tulcea 16 7 2 7 95-21 16

to. Tractorul Bv. t< 5 5 4 11-14 15
11. Viitorul Vaslui 16 7 1 • «-32 15
12. CS.U. Galați M 5 4 7 17-19 14
13. Victoria Tecuci 16 4 2 8 19-22 14
14. Ceahldul P.N. 14 5 3 8 18-21 13
15. Relonul Sdv. 14 4 1 9 17-28 13
16. C.F.R. Pașcani 14 4 • 10 22-29 12
17. Oltul Sf. Gh. 14 4 4 8 9-20 12
18. CS. Botoșani 14 8 2 9 16-28 12

ULTIMA ETAPA A TURULUI 1
decembrie) i Relonul 
C.S.U. Galați, F.C. Brdlta 
Constanța, I.C.I.M. Brașov — Ceahlăul 
P. Neamț, C.S. Botoșani — Mtramo- 
nws Fâgâraș, Victoria Teewef — Trac
torul Brașov, Oltul Sf. Gheorghe — 
Viitorul Vaslui, F.C.M. Galați — Stea
gul roșu Brașov, Gloria Buzău — 
C.S.M. Suceava, S.C. Talcea — C.F.R. 
Pașcani.

SERIA A n-a
FEROVIARII AU RATAT 

UN... VAGON DE OCAZII 
Rapid — Chimia Rm. Vîlcea 

2—0 (1—0)
Scorul nu reflectă dectt intr-o 

foarte mică măsură ceea ce a-a 
Intimplat Ieri pe terenul Înghețat 
al Stadionului Republicii. Pentru 
că. In acest derby al seriei a 
Et-a — in care s-au tntilnlt două 
foste divizionare A — Rapid a 
condus cu autoritate ostilitățile, 
a dominat ta majoritatea timpu
lui, a jucat mai bine — pe alocuri 
chiar foarte bine —, eretadu-șl 
un mare număr de ocazii la 
poarta iul Roșea. Dar nu au fost 
orice fel de ocazii, ci dintre ace
lea ratate incredibil de jucători 
cu o mare experiență eompetlți- 
onală. Neagu, Manea, M. Stelian 
Si Bartales au ratat de la 18 me
tri, de la 5—6 metri, de la 3 me
tri, chiar si eu poarta goală I

Feroviarii au deschis scorul ta 
mln. 13 : Bartales a fost faultat 
in marginea careului, iar ȘUTRU 
a transformat impecabil lovitura 
liberă acordată de arbitru. După 
pauză. In min. 56, Rapid ți-a 
mărit avantajul prim- PINTILJK, 
care a reluat, cu capul, impara- 
bll, ta plasa porții sale e cen- 
trare-șut a lui Bartales. După 
acest moment foarte greu, vfl- 
cenll au ieșit la atac, au pasat 
bine ta zona mediană a terenu
lui, dar nu sl^au creat nid o 
ocazie de a Înscrie, Pirvu, Pop 
șl. Îndeosebi, Niță evoluind foar
te bine ta defensiva gtuleștenl- 
lor. Chimia n-a gutat nid mă-

Șutru (nr. 5), autorul primului gol, a fost unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei giulețtene. (Fază din partida Rapid — Chimia 

Rm. Vîlcea, disputată ieri la București).
Foto : Ion MIHAICA 

rea Iul Dobrescu, cu puțin pe 
Ungă poartă. De remarcat că ar
bitrul Gh. Racz (Brașov), care a 
condus foarte bine, nu a acordat 
un gol gazdelor, în min. 74, la un 
ofsaid just semnalizat de tușierul 
Gh. Ionescu. Cele două echipe 
au utilizat următoarele formații: 
MUSCELUL : Stan — Gorgoi, Miu
țu, Păun, Zamfir — I. Popescu, 
Bădescu, M. Popescu — Dobrescu. 
Pamfil, Jercan ; CHIMIA : 
— Mac, Crlstea, Ștefan, M. Pon- 
eea — Andrei, C. Poncea (mln. 
4« Ciobanu ; mln. 48 Nica), Bădă
luță — Radu, Dragomir, Meiroșu.

Favel PEANA

BSyte — Cioacă (min. 60 Cato- 
na), Szabo, Biro. „UM CLUJ-NA
POCA : Lăzăreanu (min. 70 Mol
dovan) — Ciocan, Moș, Pop, 1» 
Mureșan — Răduț, Vidican, Cîm- 
peanu n — Dobrotă, Florescu 
(mln. M Berlndei), A. Mureșaxu 

Florin SANDU

DOMINARE CONTINUĂ 
SUCCES MERITAT 

Mureșul Deva — Chimica 
Tîrnăveni 4—2 (1—2)

DEVA, 11 (prin telefon), ta 
pofida timpului neprielnic. Mu
reșul Deva si Chimica Tîrnăveni 
au furnizat un joc de bun nivel 
tehnic, desfășurat totr-o notă de 
dețpllnă sportivitate. Gazdele au 
luat un start mai bun, dar eel 
care au reușit deschiderea sco
rului au fost oaspeții, care au 
marcat prin bozeșan, In mln. 
». Presiunea exercitată de echipa 
Mureșul iși spune, totuși, cuvta- 
tul și, după o serie de ratări, tn 
mta. 20, ENESCU transformă un 
penalty, acordat Ia un fault co
mis asupra aceluiași Enescu. ta 

’■ ‘ ' înscrie tot îm-
joculul, prin

ear o singură 
porții iul Ioriiță

Arbitrul Radu 
a condus bine 
mâții : RAPID : 
Pop, Niță, A. Dumitru — 
Ivănescu (min. 46 stamen, 
și Neagu), M. Stelian — 

Bartales, Manea. 
Roșea — Iordan, 

Basno, Lepădata — 
Carabageac (min. 80 i

earn, 
MIA : 
«lie, 
Savu, 
eolac)

dată pe spațiul 
I
Șerban (Craiova) 
următoarele for- 
lonlță — Pirvu, 

Șutru, 
, min. 

Cojo-
CHI- 
Pln- 

Stan, 
C. Ni- 

— Iordache, Coca, Stanca.
Lourențiu DUMITRESCU

DOAR CU DOUĂ ȘUTURI 
IN 45 DE MINUTE...

Electroputere Craiova — 
Metalul Buc. 3—1 (1—1)
CRAIOVA, H (prin telefon), ta 

duda terenului acoperit de zăpa- 
dâ fi a frigului, cele două echi
pe au oferit un spectacol destul 
de bun, angajîndu-se într-o între
cere dinamică pentru victorie.

Așa cum începuse jocul, se pă
rea că bucureștenii vor reuși o 
surpriză, întrucît se dovedeau o 
formație mai tehnică. Astfel, după 
ce expediază două șuturi la 
te lui Mînloșu, în min. 21, 
(Metalul) deschide scorul 
tr-un șut cu bolta, trimis 
M de metri, peste portarul 
vean, care degajase un balon, eu 
piciorul, în afara suprafeței de pe
deapsă.

Incet-încet, craiovenlî, mal ho- 
t&rîți în joc, mai deciși, au oca
zia să egaleze, dar, în mln. 33 ra
tează prin Bondrea. Peste 5 mi
nute Insă ORBULET egalează, 
fractificînd o centrare de pe 
dreapta.

După pauză, Electroputere, mal 
bine pregătită fizic, se dovedește 
superioară și cîștlgă logic, prin 
golurile lui ORBULET (min. 68) 
sl BONDREA (mln. 73). Cu doar 
două șuturi expediate în repriza 
secundă la poarta 
Metalul nu putea 
mult.

Arbitrul O. Streng (Oradea) a 
condus corect echipele : ELEC
TROPUTERE : Mîniosu (mln. 82 
Tudora) — Mirea, Tacoi, Călin, 
Veleanu —- Mlșu, Drînceanu (mln. 
46 Palea), Stanciu — Orbuleț, Bon
drea, Calotă. METALUL : Ciupltu 

-----  * Bebe 
Nica, 

Tăbîrcă, 
Marin (mln. 58

poar- 
NICA 
prin
de la 
eralo-

eraiovenllor, 
realiza mal

— Călărașu, Marinescu, 
(mln. 78 Popa), Omer — 
Dumitru, Giugiumică — 
Șumulanschl, 
Prodan).

Mircea TUDORAN

TEREN ÎNGHEȚAT, 
JOC ÎNCINS... 

Muscelul Cîmpulung — Chi
mia Tr. Măgurele 1—0 (1—0)

CÎMPULUNG, 11 (prin telefon). 
— In duda terenului înghețat, dar 
curat (merite deosebite revin or
ganizatorilor, care au curățat un 
etrat de zăpadă de circa 40 cm.), 
am asistat la o partidă spectacu
loasă, în care ambele combatante 
au „încălzit* tribunele (peste 5 000 
apectatori). Muscelul — prin mul
titudinea fazelor de poartă, Chi
mia — prin exactitatea jocului In 
apărare. Meciul a început în no
te de dominare a gazdelor, care 
forțează, încă din start, deschide
rea scorului, dar terenul alunecos 
(patinoar — chiar în zonele cen
trale), cît și apărarea — uneori 
destructivă — a oaspeților au fă
cut ca deschiderea scorului să 
întirzie. Nu este mal puțin ade
vărat că Bîrlă (mln. 22) respin
ge miraculos un șut violent al 
Iul Miuțu, de la 25 m, Iar Do- 
brescu (mln. 27) șutează de la 16 
m, în bară. Fazele se succed în 
continuare la poarta Chimiei și, 
în min. 40, M. Popescu execută o 
lovitură liberă de la 25 m. late
ral, iar PAMFIL reia în poartă : 
1—0.

La reluare se joacă tot spre 
poarta Chimiei și Dobrescu (mm. 
50) ratează incredibil, de ia nu
mai 3 m. Elevii antrenorului V. 
Copil domină categoric, Jercan șl 
M. Popescu își etalează calitățile 
de foști divizionari A, își pun 
coechipierii în poziții ideale de a 
înscrie, dar Dobrescu șl Pamfil 
se grăbesc, Irosind ocazii foarte 
clare. Chimia încearcă egalarea 
prin cîteva contraatacuri purtate 
îndeosebi prin Bădăluță, dar 
incursiunile lui se opresc în țața 
„centralului- Miuțu. Șl astfel, tot 
Muscelul ratează majorarea sco
rului, în min. 02, cînd Pamfil 
reia cu capul, de la 6 m, centra-

Bîrlâ

DINAMO SLATINA - CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 4-1 (2-0). Au marcat :
Fumoa (min. 1, 31 și 46) ,Mîncioagă 
(min. 90), respectiv Martin (min. 85).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - GAZ 
METAN MEDIAȘ 1-1 (1-1). Autorii 
golurilor : Sultă no iu (mln. 36) pentru 
Autobuzul, lonifâ (min. 37) pentru 
Gaz metan.

UNIREA ALEXANDRIA - PANDURII 
TG. JIU 0-0.

METALUL PLOPENI - ȘOIMII SIBIU
1— 1 (1—0). Au înscris : Spiridon (mln. 
30) pentru Metalul, Marcu (min. 53) 
pentru Șoimii. Meciul a avut ioc sîn> 
bâtâ.

F.GM. GIURGIU - CARPAȚI SINAIA
2— -1 (2-0). Autorii golurilor : Corin
(mln. 9), Ciocan (min. 35), respec
tiv Calciu (mln. 74).

PRAHOVA PLOIEȘTI - PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1-3 (0-2). Au mar
cat : Turbata (mln. 5), Iliescu (min. 
40), Țevi (min. 48) pentru Progresul, 
Cojocaru (mln. 33) pentru Prahova.

Relatări de la D. Mihail, Nic. 
Ștefan, M. Bizon, M. Bcghici, Tr. 
Barbolatâ și I. Tânâsescu.

1. DINAMO SL. 16 9 2 5 37-13 20
2. Metalul Plopeni 16 8 4 4 22-16 20
3. Chimia Rm. V. 16 9 1 6 41-18 19
4. Chimia Tr. ML 16 9 1 6 14-14 19
L Autobuzul Buc. 16 6 6 4 19-12 18
8. Progresul Buc. 16 7 4 5 26-20 18
7. Rapid Buc. 16 6 5 5 24-14 17
8. Muscelul C-lung 16 8 1 7 22-22 17
9. Celuloza Câl. 16 7 2 7 18-14 16

18. Gaz metan 16 6 4 6 14-24 16
11. F.C.M. Giurgiu 16 7 2 7 18-31 16
12. Unirea Alex. 16 5 5 6 14-19 15
13. Carpați Sinaia 16 6 3 7 13-19 15
14. Șoimii Sibiu 16 5 5 6 15-21 15
15. Metalul Buc. 16 6 2 8 15-23 14
16. Electroputere 16 5 3 8 15-24 13
17. Pandurii Tg. Jîu 16 3 6 7 13-22 12
18. Prahova Ploiești 16 2 4 10 11-25 8

A
Celuloza

TURULUI (18
Călărași —

ULTIMA ETAPA 
decembrie) î _____ __
Muscelul Cîmpulung, Progresul Bucu
rești — Electroputere Craiova, Pandu
rii Tg. Jiu — Prahova Ploiești, Șoimii 
Sibiu — Autobuzul București, Gaz me
tan Mediaș — F.GM. Giurgiu, Meta- 
hrf București — Dinamo Slatina, Chi
mia Rm. Vîlcea — Unirea Alexandria, 
Carpațl Sinaia — Rapid București, 
Chimia Tr. Măgurele — Metalul Pîo- 
penî.

SERIA A IH a
„GALOP DE SĂNĂTATE" 

Avintui Reghin — „U“ Cluj 
Napoca 0—8 (0—2)

MEDIAȘ, 11 (prin telefon). 
Partida dintre Avintui Reghin și 
„U“ Cluj-Napoca a stîrnit aici, la 
Mediaș (gazdă ad-hoc a acestei 
Intîlniri, deoarece formația din 
Reghin are terenul suspendat), 
un viu interes. Peste 3 000 de 
spectatori, tn majoritatea lor 
clujeni, au aplaudat o victorie 
categorică șl pe deplin meritată 
a echipei universitare. A fost un 
meci ta care studenții au făcut 
dovada calităților lor, depășln- 
du-și net partenerii la toate ca
pitolele, ta mod special din 
punct de vedere tactic și tehnic. 
De partea cealaltă, echipa din 
Reghin, o formație fără o disci
plină tactică ta teren, a jucat 
fără decizie, cu un moral foarte 
scăzut- ta prima repriză, clu
jenii, după o' dominare insisten- 

■ ‘ " Izbutesc
să Înscrie decîț ta min. Z5, prin 
RADUȚ (la o greșeală a apărării 
adverse) șl, ta mln. 33, prin A. 
MUREȘAN 0a o centrare a lui 
Ciocan).

La reluare, clujenii Iși domină 
categoric 
să înscrie
VTDICAN ____ ______ _ ___
CIMPEANU n (mln. 65 șl 80) șl 
DOBROTA (mln. 83).

Arbitrul O. Andereo (Satu 
Mare) a condus foarte bine ur
mătoarele formații : AVINTUL : 
Pascu — Gali, Monoici, Puțlu, 
Ghlrca — Columban, pataki,

tă tacă din start, nu

adversarii, și reușesc 
tacă 6 goluri prin 

(min. 50, 54 și 85),

mta. 43, Chimica 
potriva cursului 
BOZEȘAN.

După reluare, 
domină din nou 
D. COJOCARU Înscrie _______
egalizator : 2—2. Gazdele se men. 
țta ta 
marca 
minute 
ehează 
risipind 
țUor suporteri. ______________
priză, oaspeții s-au văzut mai 
rar in ofensivă, rattad o singu
ră dată (mta. 58), prin Șchiopu.

C. Manușaride (București) a 
condus corect și autoritar for
mațiile : MUREȘUL : Bollea — 
Moldovan, D. Cojocaru, Marin- 
eău, Szabados — Schmidt, Gher- 
ga, O. Cojocaru — Medrea (min. 
78 Paul; min. 86 Selymesi), K- 
nescu, Colea, chimica : Asa — 
DOngdlC, Szăl&si, Groza, Pop — 
" Vigu, Șchiopu — Oprlșor

46 Man), Bozeșan, Mun-

Mureșul Deva 
șl, In min. 56, 

punctul

atac și ta min. 70 vor 
prin SZABADOS. Cinci 

mal ttrzlu, CULEA mar
eei de al patrulea gol, 
astfel emoțiile numero

ta această re-

Stoica, 
(min. 
teanu.

Ion JURA, coresp.

OASPEȚII ȘI-AU APARAT 
GOLUL CU STRĂȘNICIE 
U.M. Timișoara — Meta
lurgistul Cugir 0-1 (0—0)

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon). 
Meci aprig disputat, Încheiat cu 
victoria oaspeților, care au me
ritat să dștige datorită ambiției 
cu care au luptat pentru a apă
ra golul înscris, în min. 51, de 
DUMITRU, dlntr-o lovitură libe
ră de la 35 de metri, care l-a 
«urprlns pe portarul Rupp. Gaz
dele au atacat mai mult și au 
avut numeroase ocazii de a în
scrie, înainte și, mai ales, după 
ce au primit golul, dar apărarea 
metalurgiștilor a fost de netrecut. 
Nu e mai puțin adevărat că Giu- 
chicl și Belanov s-au 
situații favorabile sau, 
vă, au întîrziat șutul 
decisivă. Spre sfîrșitul 
oaspeții au recurs și 
trageri de timp, pe care 
bltrul nu le-a trecut cu 
el prelungind partida cu 
5 minute. Dar rezultatul 
putut fi schimbat.

A arbitrat 
(București) 
TIMIȘOARA : 
du, Humme, 
Mușat, Guțuli 
Boțan (mln. 67 
Belanov, Giuchici. 
GISTUL CUGIR : 
Drăgan, Dibrai, 
nescu, Dumitru, 
Florea, Simu, Popa.

C. CREȚU, coresp.

pripit in 
dimpotri- 
sau pasa 
meciului, 
la dese 
Insă ar- 
vederea, 
aproape 
n-a mal

Petrea 
U. M.

Gra

bine C. 
formațiile :

Rupp —
Frizu, Bilia — 

(mln. 46 Papp), 
Roman) — Roșu, 

METALUR- 
: Sain — Kilin, 
Tim pe — Iovă- 

Moldovan —

F.C BAIA MARE 
PENI 8-0 (2-0).
Molnar (mln. 19) și 
26, 53 si 02).

CF.R? CLUJ-NAPOCA 
«A ZALĂU 1-0 (0-0). 
fost realizat de Lupu ___

GI.L SIGHET - AURUL BRAD 3-0 
(2-0). Au înscris : Szekely (mln. 20 

‘și Cioban I

- MINERUL LU- 
Autorii golurilor 2 

Roznoi . (mln.

- ARMATU- 
Unlcui gol o 
(mln. 59).

,1 69, din 11 m)
(mln. 37).

GLORIA BISTRIȚA 
MOLDOVA NOUA 1-0 
cot î Ciocan (mln. 30).

VICTORIA CARE!
TIE 1-0 (1-0). A
(mln. 16).

VICTORIA CALAN 
ȘOARA 2-0 (1-0).

- MINERUL 
(1—0). A mar-

DAC1A ORA$- 
Inscris : Losonczi

C.F.R. TIMl- 
marcat : Td-

tircâ șl Șchiopu (din 11 m).
LRe I atari de la V. Sosâranu,

Pocol, S. Pralea, 1. Toma, E. Her-
man și P. Ion.

1. F.C BAIA M. 16 9 6 1 40-13 24
2. CF.R. CJ-Nap. 16 11 2 3 35-12 24
3. Victoria Câlan 16 10 2 4 24-10 22
4. „U- Cj-Nap. 16 10 1 5 34-14 21
5. Mureșul Deva 16 9 3 4 29-18 21
6. Gloria Bistrița 16 8 3 5 33-14 19
7. U.M. Timișoara 16 8 3 5 25-16 19;
8. Min. Mold. N. 16 8 2 6 17-21 1«
9. CI.L. Sighet 16 6 3 7 23-26 15

10. Metalurg. Cugir 16 6 3 7 21-24 15
ti. CF.R. Timiș. 16 6 2 8 11-18 M
12. Victoria Caret 16 6 2 8 13-25 14 '
13. Chimica Tirn. 16 5 2 9 19-26 « ■
14. Aurul Brad 16 5 2 9 12-22
15. Dacia Orâștie 16 5 2 9 14-28 12
16. Armâtura Zalâu 16 4 3 9 16-27 11 '
17. Minerul Lupani 16 5 0 11 10-28 10
18. Avîntul Reghin 16 1 3 12 9-44 1

ULTIMA ETAPA A TURULUI It1«
decembrie) : Metalurgistul Cugir
F.C. Bala Mare, Minerul Lupenl —
C.I.L. Sighet, Dacia Oră știe — Gloria 
Bistrița, „U‘‘ CluJ-Napoca — Mureșul 
Deva, Chimico Tîrnăveni — U.M. Timi
șoara, Armătura Zalău — Victoria Cd- 
lon, Minerul Moldova Nouă — C.F.R, 
CluJ-Napoca, C.F.R. Timișoara — Vio- 
tarla Cărei, Aurul Brad — Avintui Re
ghin.



3a Clermont Ferrand, in C. E., Franfa — Romania 9-6, totuși..---- — C. M. de handbal feminin, grupa valorică B
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J1UGBYȘTII ROMÂNI AU JUCAT DT LA EGAL LA EGAL 
CU CEA MAI COTATĂ ECHIPĂ A CONTINENTULUI!

' CLERMONT FERRAND, 11 
(prin telefon). Cei circa 10 000 
de spectatori și milioanele de 
telespectatori din Franța șl Ro
mânia au asistat sîmbătă la o 
întrecere bărbătească, de un re
marcabil angajament fizic, ex
trem de echilibrată din primul 
pînă în ultimul minut de joc. 
In final, victoria a revenit la 
limită (9—6) echipei Franței, dar 
— după aspectul general al par
tidei — un rezultat de egalitate 
ar fi fost pe deplin echitabil. 
Mai mult, se poate aprecia că 
în cea de-a doua repriză rug- 
byștli români au fost foarte a- 
proape de un scor favorabil, 
ceea ce ar fi însemnat prima 
victorie în deplasare în compa
nia reprezentativei „cocoșului 
galic".

Desfășurarea acestui meci aș
teptat cu deosebit interes prile
juiește, chiar de la această oră, 
nenumărate comentarii în rîn- 
■durile specialiștilor. în ceea ce

FILMUL
Francezii domină în primele mi

nute. Romeu are, în minutele S 
ți 7, două bune ocazii de a des
chide scorul, din lovituri de pe
deapsă* dar ratează. In minutul 8 
jucătorii noștri construiesc prima 
fază de atac, cu cîteva pase bune 
ți cîștig de teren. In min. IZ, 
Dospital încearcă o frumoasă pă
trundere, dar nu poate trece prin 

.^zidul** excelent al apărării noas
tre. Peste 3 minute, din nou emo
ții. Romeu ratează însă o altă lo- 
vltură de pedeapsă. El va fi Imi
tat, în min. 19, de Aguirre. Re
plica echipei române nu se Iasă 
așteptată prea mult, Bucos ini
țiind In mln. 20 un atac, conti
nuat bine pe „traseul" Ortelecan 
— Murariu — Stoica — Dumitru — 
Nica. Șl tot fundașul nostru lșl 
va încerca șansa, peste un minut, 
în transformarea (care avea sa 
tic nereușită) a unei lovituri de 

(pedeapsă, de la centrul terenului. 
! Grămada franceză lșl arată forța 
• în min. 23, cînd șarja el este sto
pată cu un admirabil efort de 
Enciu Stoica (care se șl acciden
tează, dar reia, bărbătește, jocul, 
așa cum o va mai face în acest 
«neci). Lupta pe înaintare este a- 

I eerbă. Fouroux „caută” dropul 
I (mln. 25), dar primele puncte ale 
gazdelor le va reuși Romeu, din 

(lovitură de pedeapsă (poziție bu
nă) : 3—0 în min. 29. Stoica ri
postează In faza următoare, dar 
atacul său este stopat de Averous, 
printr-un placaj diabolic. O nouă 
încercare de străpungere a dis
pozitivului francez. In mln. 34, 
dar Bertranne este la post șl cel 
care va puncta va fl tot Romeu, 
din același procedeu (Murariu în 
ofsaid Ia o grămadă spontană) : 
4—0, mln. 37. Băieții noștri nu 
dezarmează, finalul reprizei H gă
sește în ofensivă, Bucos executînd 
două lovituri de pedeapsă (mln. 

-38 șl 39), de puțin ratate.

Stadion „Marcel Micheîia”, toren excelent, timp prlmăvăratic. Spec
tatori, aproximativ 10 000. Au marcat: Romeu — 3 l.p. (mln. 29, 37, 
64), respectiv Alexandru — „drop" (mln. 56) și Bucos — l.p. (mln. 59).

FRANȚA : Aguirre — Noves, Bertranne, Belascain, Averous — Romeu, 
Fouroux — Skrela, Gullbert, Rives — Sap pa, Palmiă — Dospital, Paco, 
Cholley.

ROMANIA : Bucos — lanusevlcl, Nîco, Cornel Vasile, Motrescu — 
Alexandru, Paraschiv — Stoica, Dumitru, Murariu — M. lonescu, Pintea 
— Scarlat, Ortelecan, Dinu.

A arbitrat B.E. Hughes (Anglia).

COMENTĂRII ALE AGENȚIILOR DE PRESA
i PARIS, 11' (Agerpres). — Co- 
-mentlnd meciul de rugby Franța 
—— România, disputat la Cler- 
raont-Ferrand șl încheiat cu sco
rul de 9—6 in favoarea gazdelor, 
corespondenții agențiilor Interna
tionale de presă menționează re
plica dirză dată de rugbyștil ro
mâni, care In repriza a doua au 
■vut o prestație meritorie. „E- 
chlpa Franței, relatează agenția 
France Pres.se, a obținut o vic
torie la limită In fața selecțio
natei României. După un Început 
bun. dar fără a putea concretiza 
toate ocaziile, jucătorii francezi 

“.js-au stins" pe măsura trecerii 
timpul ol. In vreme ce românii

ATLETISM • Concursul de cros 
de la Chambery (Franța) a fost 
dștlgat de iugoslavul Kuzmanovlcl 
<8 000 m ta 27:01,0). Proba femi
nină. pe 4 000 m, a revenit Iugo
slavei Andreja Svere cu 17:05,0.

GIMNASTICA • In concursul 
tte la Brighton (Anglia) la mascu
lin, victoria a revenit sportivului 
sovietic Nikolai Fedorenko — 
110,03 p, secundat de coechipierul 
său Vladimir Așasov — 110,00 p. 
La feminin a ctștigat americanca 
Marilyn Chapman — 75,35 p, ur
mată de Judith Milller (Ungaria)
— 74,80 p șl Kelly McCoy (S.U.A.)
— 74,15 p.

HOCHEI • Echipa orașului 
'Moscova și-a început turneul In 
Canada jucînd Ia Hamilton (On
tario) cu o selecționată locală pe 
care a tnvlns-o cu 5—2 (1—L 
l-L 3-0).

PATINAJ ARTISTIC • La Mos- 
■«ova, tn proba feminină, după e- 
xecutarea figurilor Impuse, pe 
primul loc se află Natalia Strel- 

ne privește, pentru corespon
dența de astăzi, socotim nece
sară sublinierea prioritară a 
cîtorva concluzii:

a. echipa României a marcat 
un cert progres față de recen
tele partide oficiale din C.Sb, cu 
Polonia și Italia, mai ales pe 
planul angajării fizice, al hotă- 
rîrii și al construcției jocului la 
nivelul înaintării, dar s-a pre
zentat sub valoarea de ansam
blu a anului trecut, nemaiară- 
tînd aceeași viteză de execuție, 
în timp ce loviturile de picior 
(inclusiv cele tactice) au fost 
mai puțin fericite ;

b. dacă pe planul atacului nu 
a reușit să răzbată, din cauza 
unui ritm încă nesatisfăcător, 
în sensul că purtătorul de balon 
nu apasă suficient pe accelera
tor și nu atacă drept — facill- 
tînd astfel sarcina adversarului 
—, în schimb apărarea rugbyști- 
lor noștri a fost din nou exce
lentă, anulind orice veleități ale

JOCULUI
Pauza pare să fie un sfetnic 

bun pentru reprezentativa Româ
niei, care va avea In repriza se
cundă momente de joc excelent, 
pregătirea sa fizică superioară 
spunîndu-șl cuvîntuL Bucos ra
tează o nouă lovitură de pedeapsă 
(mln. 45), Motrescu este oprit 
chiar lingă but In mln. 51 
(t), pentru ca în mln. 55 să con
semnăm primele (și SINGURELE) 
puncte înscrise din acțiune : fran
cezii repun de la margine, Orte- 
tecan Interceptează balonul, ur
mează o grămadă spontană, apoi 
una ordonată, românii tatonea
ză, Dumitru pasează lui Stoica, 
pătrundere excelentă a acestuia, 
din nou grămadă spontană, Pa- 
raschiv culege balonul, pasează 
„ca la carte” Iul Alexan
dru, care reușește un fru
mos drop : 5—3. In continuare, 
românii atacă dezlănțuit (mln. 58 
șl 59), Dumitru plachează perfect 
(șl nu numai el), pentru ca mln. 
60 să aducă egalitatea : gazdele 
joacă un balon de jos, arbitrul a- 
cordă l.p. șl, de la circa 35 metri, 
lateral, Bucos transformă : 6—6 I
Francezii intră In terenul nostru 
In mln. 64, cînd, după o tușă. 
Stoica H obstrucțlonează pe Skrela 
șl lovitura de pedeapsă acordată 
(poziție bună) este transformată 
de Romeu : 9—6. Jocul este, în 
continuare, încins, rugbyștil ro
mâni au momente bune. Puter
nica echipă a „cocoșului galic” nu 
reușește să ducă ptnă la capăt 
nici o acțiune, apărarea noastră 
funcțlonînd excelent. Romeu în
cearcă un drop (min. 75), pentru 
ca, după emoțiile produse de Bu
cos (a „bîlbîit” balonul, tn min. 
78, în propriul teren), același 
Romeu să execute ultima lovi
tură de pedeapsă a partidei, ră
masă fără rezultat. Șl.» fluier 
flnaL 

au jucat din ce in ce mai bine, 
avlnd un finiș excelent".

„Echipa Franței, notează co
mentatorul agenției Reuter, a 
Încheiat meciul cu România, de 
la Clermont Ferrand, printr-o 
victorie neconvingătoare. Este 
drept, Înaintașii francezi au do
minat. dar linia de treisferturl 
a gazdelor și fundașii n-au fost 
deloc inspirau. In repriza a 
doua, românii au jucat bine șl 
au reușit să egaleze prin acțiuni 
ofensive impetuoase. Francezii au 
smuls victoria In urma- unei lo
vituri de pedeapsă realizată de 
Romeu".

TE LEX
kova (U.R.S.S.) cu 31,16 p, urma
tă de Karola Weisenberg (R.D.G.) 
— 30,60 p și Marina Ignatova 
(UJR.S.S.) — 30 p. Gabriela Voica 
(România) ocupă locul 10, 27 p.

ȘAH • A 7-a partidă a meciu
lui dintre Spasski și Korcinoi a 
fost cîștigată (la mutarea 48) de 
ultimul, care conduce acum cu 
scorul de 5—2.

TENIS O în Cupa Davis (zona 
Africii) : Japonia — Indonezia 
2—0 (după prima zi).

TENIS DE masa ® La Sofia, 
în sferturile de finală ale C.C.E* 
(feminin) echipa cehoslovacă 
Spartak Vlasin a dipus de Levski 
Spartak cu 5—1.

SCHI * La Val d’Isfcre (Fran
ța), în ,,Criteriul primei zăpezi** 
contînd pentru „Cupa Mondială", 
proba de slalom uriaș (în două 
manșe) a fost cîștigată de suede
zul ingemar Stenmark, urmat de 

celei mai cotate formații de 
rugby de pe continent ;

e. s-a văzut — o dată in plus 
— că XV-le României poate 
juca de la egal cu orice adver
sar și că Ia ora actuali nu este 
inferior celebrei echipe a „co
coșului galic”.

Aici, la Clermont Ferrand, 
toată lumea — și cînd spunem 
toată lumea ne referim în spe
cial la oficiali, specialiști și zia
riști — apreciază că echipa 
noastră de anul trecut ar fi ciș- 
tigat acum cu cel puțin 10 punc
te avans ! Și asta deoarece rug- 
byștii francezi s-au dovedit vul
nerabili și în general s-au pre
zentat sub cota recunoscută. 
Dealtfel, Jacques Fouroux, că
pitanul criticat al XV-lui fran
cez (care și-a anunțat oficial 
hotărîrea fermă de a se retrage 
din națională) a declarat presei 
și radioului, cităm : „Ce vreți? 
Astăzi o intîlnire de rugby cu 
românii nu mai este o simplă 
partidă de plăcere. EI AU PRO
GRESAT MULT ȘI VALO
REAZĂ CIT ORICE ECHIPĂ 
BRITANICA DIN TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI”.

Dimitrie CALUMACHI

• Rugbyștil noștri s-au întors 
aseară In Capitală. La aeroportul 
Otopenl el au fost lntîmplnâțl de 
reprezentanți al C.N.E.F.s. șl nu
meroși iubitori ai sportului cu ba
lonul oval.

• Selecționata universitară a 
țării noastre a jucat vineri cu 
echipa Rodez, din prima divizie 
franceză, clștlgînd cu 12—10 (6—4), 
prin două încercări frumoase (una 
marcată de Pujină, cealaltă la o 
acțiune colectivă de Înaintare), 
transformate de Fugigl.

VIRGINIA RUZICI
PRINTRE PRIMELE PATRII 
IN TURNEUL DE LA LONDRA 

în semifinalele turneului Inter
național feminin de tenis de la 
Londra, Billie-Jean King (S.U.A.) 
a învlns-o cu 6—4. 2—6, 6—3 pe 
olandeza Betty Stove, Iar Virgi
nia Wade (Anglia) cu 6—1, 6—0 
pe Virginia Raziei (România). De 
remarcat că In sferturile de fi
nală Virginia Ruzici eliminase cu 
4—6, 6—3, 6—2 pe cehoslovaca
Renata Tomanova.

★
In sferturile de finală ale tur

neului de La Adelaide : Tim
Gullikson — Alexander 7—6, 6—7, 
6—4 ; Lewis — Dent 6—3, 7—0 ; 
Gorman — Stone 3—6, 6—3, 8—6. 
în semifinale : Gullikson — Gor
man 3—6, 6—1, 6—2 șl Lewis
— Warwick 7—5, 6—4.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

Daniela Brîndescu (C.S.M. Bala 
Mare) 73,15, 7. Alina Goreac
(Dinamo) 73,00, 8. Rodica Dunca 
(C.S.M. Baia Mare) 72,90. RE
ZULTATE PE APARATE : să
rituri : 1. Gabi Gheorghiu
18,925 — campioană națională,
2. Cristina Itu 18,90, 3. Mari-
lena Neacșu 18,725 ; paralele : 
1. Emilia Eberle 19,00 — cam
pioană națională, 2. Cristina 
Itu 18,825, 3. Mariiena Neacșu 
18,750 ; bîrnă : 1. Mariiena
Neacșu 19,35 — campioană na
țională, 2. Cristina Itu 18,80 ;
3. Emilia Eberle 18,70 ; sol : 
1. Cristina Itu 19,175 — cam
pioană națională, 2. Emilia E- 
berle 18,70, 3. Mariiena Neacșu 
18,60. Băieți : sol : 1. Ion Che- 
cicheș (Steaua) 18,675 — cam
pion național, X K. Szilier (Di
namo) 18,575, 3. A Georgescu 
(Lie. 2 București) 18,325 ; eal

fleini Hemmi (Elveția) și Jean-Luc 
Foumier (Elveția) • în stațiunea 
italiană Cervinia, proba feminină 
de slalom special din cadrul „Cu
pei Mondiale- a revenit schloa- 
rel Perrine Pelen (Franța), ur
mată de Fabienne Serrat (Fran
ța). Slalomul uriaș de la Val 
d’is&re fusese cîștigat de L.M. 
Morerod, urmată de A.M. Moser- 
Proll și Maria Epple (R.F.G.). Pe 
primul loc în clasamentul „Cu
pei Mondiale- se află în conti
nuare Anne Mărie Moser-PrOIl 
(Austria) 48 p, urmată de Ma- 
rie-Th£r£se Nadig (Elveția) 27 p, 
Lise-Marie Morerod (Elveția), 
Perrine Pelen (Franța) șl Hanny 
Wenzel (Liechtenstein) cu cîte 
25 p.

volei © în C.C.E. (masculin): 
Eczacibasi Istanbul — Vasas Bu
dapesta 3—0 (returul la 18 de
cembrie, la Budapesta). Tn aceeași 
competiție : Real Madrid — Mla- 
dost Zagreb 3—0 (returul la 17 de
cembrie, la Zagreb).

PE PODIUM: ECHIPELE IUGOSLAVIEI 
POLONIEI SI ROMÂNIEI«

LUBECK, IL Vineri și sîm
bătă s-au disputat partidele fi
nale ale campionatului mondial 
de handbal feminin, grupa va
lorică B. Ultimele meciuri au 
fost caracterizata de o deose
bită dirzenie a competitoarelor, 
explicabilă dacă avem tn ve
dere faptul că numai cinci din
tre ele, in ordinea clasării, ob
țineau dreptul de a participa 
la campionatul mondial grupa 
valorică A, programat in 1978, 
în Cehoslovacia.

în „finala mare” »-au întîlnit 
echipele Iugoslaviei șl Poloniei. 
A învins, după prelungiri, Iugo
slavia cu 21—17 (17—17, 9—9). 
Cele mai bune jucătoare de la 
învingătoare : Sladici — 8 go
luri și Kitld — 7 goluri. „Fi
nala mică” a fost cîștigată — 
după cum se știe — de repre
zentativa României care a în
trecut R. F. Germania — tot 
după prelungiri — cu 14—13

SELECȚIONATELE ROMÂNIEI DIN NOU
ÎNVINGĂTOARE

AARAU, ÎL Echipele mascu
line — A și B — de handbal 
ale Elveției și României s-au 
întîlnit, din nou, sîmbătă. Ca 
și vineri, la Zofinged (Româ
nia A — Elveția A 22—15 și 
România B — Elveția B 23—15), 
victoriile tn ambele partide au 
revenit reprezentativelor noas
tre, cel peste 1000 de specta
tori prezenți in tribunele sălii 
din Aarau răsplătindu-i cu vii 
aplauze pe Învingători.

ROMANIA A — ELVEȚIA A 
17—14 (8—7). Pentru echipa
României au înscria: Voina 5,

CABMEN BUNACIU PE LOCUL II IA 200 m SPATE EA BERLIN
înotători din 17 țări, -printre 

care S.U.A.. Canada, R. F. Ger
mania. U.R.S.S» Suedia, Marea 
Britanie. Olanda, România șl 
R. D. Germană, au luat startul 
in primele întreceri ale mare
lui concurs internațional de la 
Berlin, organizat de Comitetul 
olimpic al R. D. Germane. 
Reprezentanta țării noastre. 
Carmen Bunaciu, a avut o com
portare meritorie clasîndu-se 
pe locul II la 200 m spate, pro
bă în care a întrecut pe toate

cu minere : L Kurt Szilier (Di
namo) 18,350 — campion națio
nal, X Dan Grecu (Dinamo) 
18,275, X St Gall (Dinamo)
19,225 ; Inele : L Sorin Cepoi 
18,475 — campion național,
X L Chedcheș 18,25, 3. Gh. Nea- 
gu (Steaua) 18,20 ; sărituri :
1. Aurelian Georgescn (Lie. 2
Buc) 18,55 — campion național, 
2—X L Checicheș și V. Fiorea 
(Dinamo) 18,350 ; paralele : 
1. Dan Green 18,775 — campion 
național, X S. Cepoi 18,25, 
X N. Oprescu (Dinamo) 18,05 ; 
bară : L Sorin Cepoi (Steaua) și 
Nicoiae Opresca (Dinamo) 18,70

CAMPIONATESE CUNOSC CELE 16 PARTICI
PANTE LA TURNEUL FINAL AL 

CAMPIONATULUI MONDIAL
Ieri, la Tunis, s-a desfășurat 

ultimul meci din preliminariile 
C.M. Echipa Tunisiei a dispus cu 
4—1 (2—0) de formația R-A. Egipt, 
callflcindu-M in turneul celor 14. 
Astfel, acum se cunosc toate cele 
14 selecționata care vor participa 
la turneul final din Argentina, 
programat Intre 1 *1 36 Iunie 
1978 : Argentina, R.F. Germania, 
Austria, Suedia, Franța, Olanda, 
Scoția, Italia, Spania, Ungaria, 
Polonia, Brazilia, Peru, Mexic, 
Iran șl Tunisia.

Tragerea la sorți a celor 4 
grupe ale turneului final al C.M. 
va avea loe la 14 ianuarie, la 
Buenos Aires șl va fl efectuată 
de Ricardo Havelange (nepotul 
președintelui F.T.F.A.), tn vtrstă 
de numai 3 anL Potrivit unei 
știri transmise de agenția France 
Presse, capi de serie vor fl echi
pele R.F. Germania, Argentinei, 
Braziliei șl Italiei. După toate 
probabilitățile. Olanda va juca tn 
grupa a 4-a cu Italia, Iar Spania 
în grupa a 2-a cu R.F. Germania. 

(11—ÎL 6—5). în finala pentru 
locurile 5—6 : Olanda — Dane
marca 16—15 (6—8), iar în cea 
pentru locurile 7—8 : Suedia — 
Franța 18—15 (10—9).

La capătul celor 8 zile de în
treceri, găzduite de diferite o- 
rașe din R. F. Germania (la 
care au luat parte 14 reprezen
tative naționale), clasamentul 
final arată astfel : 1. Iugoslavia. 
X Polonia, 3. România, 4. R. F. 
Germania, 5. Olanda, 6. Da
nemarca, 7. Suedia, 8. Franța. 
Primele 5 clasate s-au calificat 
pentru grupa valorică A a C.M., 
urmînd să-și dispute, peste un 
an, titlul mondial și calificarea 
la J.O. de la Moscova alături 
de reprezentativele Uniunii So
vietice, R. D. Germane, Unga
riei (clasate pe primele trei 
locuri la J.O. de la Montreal) 
și Cehoslovaciei (țară gazdă a 
C.M.), precum și ale campioa
nelor Americii, Asiei și Africii.

ÎN ELVEȚIA
Drăgăniță 4, Birtalan 4, Stingă 
3 și Bota 1.

ROMANIA B — ELVEȚIA B 
19—11 (9—5). De la învingători 
au marcat Fiangea 5, Nicu- 
lescu 4, Licu 3, Folker 2, Du
ră» 2, Bedivan 1 și Grabovschi 2.

Reprezentativa de handbal a 
României pleacă din Elveția în 
R. D. Germană pentru a lua 
parte — între 13 și 18 decem
brie —- la turneul internațional 
de la Cottbus, alături de repre
zentativele R. D. Germane (A 
șl B), Cehoslovaciei, Poloniei 
și Uniunii Sovietice.

reprezentantele R. D. Germane 
și pe locul IV la 100 m spate. 
Rezultate tehnice : Gerald
Mfirken (R.F.G.) 65,37 — 100 m 
bras; Barbara Krause (R.D.G.) 
2:02,80 — 200 m liber; Roger 
Pyttel (R.D.G.) 53,25 - 100 m 
liber; Cheryl Gibson (Canada) 
2:18,07, C. Bunaciu 2:19,70. A. 
Stine (R.D.G.) 2:20,01, B. Edo- 
lijln (Olanda) 2:20,80 — la 200 
m spate; A Stille (R.D.GJ 
54,76..., 4. C. Bunaciu 65,56 — 
la 100 m spate.

campioni naționali, 3. Gh. Neaga 
18,125.

In ceea ce privește disputa 
pentru titlul masculin de cam
pion al țării, la 24 de ore după 
terminarea concursului, juriul a 
luat în discuție o contestație, 
depusă In termen de clubul 
Steaua, la nota acordată la pa
ralele lui Sorin Cepoi, hotărînd 
s-o rezolve prin... anularea bo
nificației de o zecime pe care 
același juriu o acordase, vineri 
după-amiază, lui Dan Grecu la 
inele, în urma unei contestații 
a clubului Dinamo. In acest fel, 
cel doi sportivi au obținut un 
punctaj egal (108,50), fiind de
clarați campioni absoluțl al 
României pe anul 1977.

U.D. GERMANA (etapa 12) I 
F.C. Magdeburg — Chemie Halla 
2—0; Dynamo Berlin — Wlsmu» 
Ane 3—0 ; Jena — Dynamo Drea- 
da 4—3 (derby-ul etapei). Clasa
ment : L F.C. Magdeburg H p | 
X Dynamo Dresda 18 p ; 3. Dy- 
name Berlin 16 p etc.

ITALIA (etapa 10) : Atalanta — 
Florentina 0—0 ; Bologna — Ro
ma 0—0 ; Foggla — Lanerossl Vi
cenza 1—1 ; Genoa — Pescara 
1—0 ; Lazio — Napoli 1—1 ; Mi
lan — Perugia 2—2 ; Torino — 
Juventus 0—0 ; Verona — Inter 
0—0. Clasament : 1. Milan IS p ; 
3. Juventus 13 p ; 3. Torino, La- 
nerossi șl Perugia 12 p.

B. F. GERMANIA (etapa 18. 
prima din retur) : Bayern Mln- 
chen — Stuttgart 2—0 ; Braunsch
weig — Kaiserslautern 3—1 ; Ham
burg — Duisburg 4—1 ; Koln — 
Dflsseldorf 1—0 ; Schalke — 
MUnchen 1860 2—1 ; Saarbrtlclcen
— Eintracht Frankfurt pe Main 
0—0 ; Borussia Monchengladbach
— Bochum 2—2. Clasament : F.C. 
K61n 25 p ; Borussia MGnclien- 
gladbach 23 p ; F.C. Kaiserslau
tern 21 p.
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