
în campionatul individual dc tenis dc masă

LIANA MIHUȚ Șl TEODOR CMKK- 
CAMPIONI Al „DACIADEI“ 
ÎN PROBELE DE SIMPLU

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIII - Nr. 8737 4 PAGINI - 30 BANI Luni 19 decembrie 1977

GRIVIȚA NOASTRA DRAGA

LEAGĂN AL MUNCII Șl AL SPORTULUI»

TEODOR GHEORGHELIANA MIHUȚ

Leszay 
primele 
au slă- 
pierdut

ARAD, 18 (prin telefon). In 
proba de dublu feminin a cam
pionatului național individual 
de tenis de masă din cadrul 
„Daciadei", principalele favori
te, Maria Alexandru cu Liana 
Mihuț și Magdalena Leszay cu 
Eva Ferenczi, au pornit de la 
extremitățile tabelului de con
curs și, cum era de așteptat, 
s-au întilnit în finală. 
— Ferenczi au cîștigat 
două seturi la 14, dar 
bit în setul al treilea, . 
la 9, pentru ca în cei de-al 
patrulea să fie de nerecunos- 
cut. în setul decisiv, Leszay și 
Ferenczi își revin, iau avantaj, 
dar „cad" din nou în timp ce 
jocul partenerelor e tot mai 
bun. Maria Alexand.u și Liana 
Mihuț cîștigă la 11 și cuccreșc 
titlul de campioane pe anul 
1977.

La băieți, dublurile au fur
nizat rezultate, de asemenea, 
previzibile. Am asistat la se
mifinale viu disputate, în care 
Teodor Gheorghe — Cristinel 
Romanescu înving pe Marin 
Firănescu — Alexandru Buzes- 
cu cu 3—1, iar frații Iosif și 
Zsolt Bbhm cîștigă la Ștefan 
Moraru — Sorin Cauri Cu 3—2. 
Intr-o finală spectaculoasă, ti
nerii elevi ai antrenorului 
emerit Farkas Paneth, frații

TURNEUL DE LA BRAȘOV
s. Birner (Cehoslovacia) și perechea D. Hărădău Tr.'iarcu au cucerit titlurile

BRAȘOV (prin telefon). — 
S-a încheiat, sîmbătă, sub cupo
la Sălii sporturilor, turneul in
ternațional de tenis „indoor", 
în primul rînd se impune acea 
reconsiderare a participărilor 
românești la întrecere, încunu
nate, totuși, cu o frumoasă vic
torie. După ce mai întii au de
cepționat, echipierii noștri frun
tași Dumitru Hărădău și Tra
ian Marcu s-au regăsit în par
te, la ultima lor apariție în 
concurs, în finala probei de 
dublu. Ei au învins cu destulă 
dezinvoltură perechea bulgară a 
fraților Bojidar și Emilian Pam
pulov, la scorul care spune și el 
destul : 6—3, 6—4. Cite un
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TENISUL A ÎNCEPUT SĂ-ȘI REZOLVE
PARADOXUL GEOMETRIC

Tenisul nostru a trăit ani de xile un paradox geometric. Avea virf, 
dar nu avea bazâ I Deoarece vidul (Nâstase) strălucea atît de puter
nic incit iți lua ochii, nimeni nu s-a mai gindit la restul piramidei. O 
intîmplare nefericită, care ne-a rănit adine, infrîngerea marelui nostru 
jucător in fața unui tenisman ,, obișnuit", Franțois Jauffret, 
Davis, a deschis multora ochii. Și 
derației de tenis, care, realistă, 
de acolo de unde se începe de 
bază.

Aducîndu-I la lotul reprezentativ 
nejucâtor al așilor Nâstase și Țiriac 
tenisul de mare clasă -, federația de tenis a pus 
tier" cel mai potrivit pe care putea să-f

pe Ștefan Georgescu, fostul câpitan 
— om care a văzut și cunoaște 

„șeful de șan- 
— —. ....... ........... ,-- --------- ,-------- —-I pună la această treabă.
Seriozitatea, răbdarea, cumpătarea in fapte și in vorbe, munca luată 
temeinic de la A și de la B, cu tineri care promit — și care învață 
ca niște elevi sirguincioși —, ne inspiră încredere in „șantierul" con
dus de Șt. Georgescu.

Excelentă ideea televiziunii de a ne prezenta ,,indoor"-ul de la 
Brașov I Televiziunea ne-a arătat limpede unde ne aflăm in „sportul alb" 
și ne-a sugerat și calea — singura cale I — pe care tenisul nostru o 
are in față : munca fără rezerve, cu toată dăruirea, munca devotată 
Cu tinerii I Ei sint viitorul și au început să fie și prezentul...

Marius POPESCU

cuBohm, au cucerit victoria 
3—2 (—11, 18, 16, —19, 16).

In proba de simplu femei, 
semifinalele au opus jucătoare 
din două categorii de vîrstă : 
Maria Alexandru — Eva Fe
renczi și Lidia Zaharia — Li
ana Mihuț. Cu excepția pri
mului set, cîștigat la 20, în ce
lelalte Alexandru nu a avut 
probleme: 10, 13! Mihuț a pri
mit o replică viguroasă din 
partea Lidiei Zaharia, dar a 
cîștigat cu 3—1, mai greu de- 
cit arată scorul (—20, 15, 21, 
15), cu „activizare" din setul 
secund. Intr-o finală a tensiu
nii nervoase, Alexandru și Mi
huț au intrat în „activizare" 
din primul set, la scorul de 
11—12, tactică impusă de Mi
huț. Set Mihuț, la 15, ca și 
următorul, la 17, pentru 
Maria să cîștige apoi la
Liana Mihuț cîștigă setul patru 
la 18, cucerind tricoul de cam
pioană a „Daciadei", în ajunul 
aniversării virstei de 20 de ani.

Titlul de campion al „Daci
adei" 
venit 
care 
două ...
(14, 16, 16) în semifinala 
Ștefan Moraru și tot 3—0 (17, 
19. 15) în finala cu Marin 
rănescu.

ca
13.

la simplu masculin a re- 
lui Teodor Gheorghe, 

a încheiat competiția cu 
meciuri frumoase: 3—0 

cu

Fi-

Mircea COSTEA

break la mijlocul fiecăruia din
tre seturi, mai întîi pe serviciul 
lui Bojidar Pampulov (4—2), iar 
apoi pe acela al fratelui său 
mai vîrstnic (4—3), n-au mai 
putut fi recuperate de aceștia 
în ghemurile următoare. Joc 
bun al învingătorilor și mai 
ales foarte sigur, principalul 
atu care le-a lipsit în evoluțiile 
anterioare, în special în proba 
de simplu. Atît Dumitru Hâră- 
dău și Traian Marcu, cît și alți 
tenismani români prezenți Ia 
turneu, pot da mai mult, fără 
îndoială, la viitoarele lor star
turi. Și ca o paranteză, este cu 
totul regretabil că, aici la Bra
șov, s-a încercat ca prin arbi-
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în Cupa 
a deschis, în primul rînd, ochii fe- 
a început (în sfîrșit I) construcția 

obicei, adicâ de la temelie, de la 

Deseori îmi îndrept pașii, în 
ceasurile libere, spre Parcul 
Copilului, de fapt una dintre 
bazele noastre sportive, ale gri- 
vițenilor. Mă duc să urmăresc 
tineretul jucînd fotbal, rugby, 
sau pur și simplu alergînd du
pă... o doză în plus de sănătate 
și vigoare. Sînt elevi de la pro
fesională, tineri din ateliere, din 
secția mea, din alte secții veci
ne. Copiii Griviței. Le place 
sportul și fac sport. Cred că 
munca și sportul sînt două din
tre puternicele punți care ne a- 
propie, ne unesc într-o trainică 
solidaritate muncitorească, ne 
fac să fim mîndri că sîntem fii 
ai Griviței.

Am copilărit aici, respirînd 
fumul cu iuțeală de cărbune al 
locomotivelor, tresărind noap
tea, în somn, la trecerea trenu
rilor. Am frămîntat iarba mai
danelor cu tălpile goale după o 
minge din cîrpe și am făcut 
găuri în gardul Giuleștiului 
pentru a intra fără bani să în
tărim galeria C.F.R.-ului. Tata 
lucra la ateliere, era greu, dar 
așa ne-am călit, așa ne-am for
mat spiritul colectivității, devo
tamentul față de uzina noastră, 
de munca noastră. In ’46 m-am 
angajat și eu la Grivița și de 
atunci lucrez aici ca electrician 
la macaralele uzinale. Soția 
mea muncește și ea aici, ca su
dor. Amîndoi am iubit și am 
practicat sportul, drumețiile, tu
rismul. Colegii de muncă m-au 
însărcinat cu organizarea ex
cursiilor, cu păstrarea zestrei 
materiale a asociației, cu misiu
nea de a le fi ghid în drumeții. 
Și astfel, ani și ani am colindat 

jucătorul cehoslovac a 
puțin percutant în

traje să fie „ajutați" jucătorii 
noștri. Ei ar trebui învățați a 
se ajuta singuri, printr-un tenis 
mai bun.

Cîteva retrospective Ia finala 
de simplu. A fost jucată la un 
grad de intensitate deosebită, 
ceea ce explică și evoluția cu
rioasă a scorului. Stanislav Bir
ner învinge pe Bojidar Pampu- 
lov cu 7—6, 0—6, 7—5. Oarecum 
marcat de efortul zilelor prece
dente, 
părut mai 
loviturile de pe fundul terenu
lui (cu excepția serviciilor, din 
care a înscris direct 13 puncte, 
cu 5 „ași" curați). Replica lui 
Pampulov a fost foarte susținu
tă. El s-a „agățat" la egalitățile 
ghemurilor, a ținut mereu pa
sul pînă în tie-break. Setul în- 
tii e cîștigat de Birner cu 7—5, 
după ce ratase valorificarea 
serviciilor de două ori (la 3—1 
și 5—3). Setul doi, cu un break 
timpuriu al bulgarului, este ce
dat vizibil de adversar. In final 
Birner se desprinde mai lesne, 
cucerind mult invidiatul loc I 
în întrecere.

Pentru locul 3 al probei de 
simplu urma să se dispute o 
întîlnire între învinșii din se
mifinale, Dumitru Hărădău și 
Szabolcs Bârăny, Aceasta n-a 
mai avut loc, jucătorul maghiar 
acuzînd o întindere musculară, 
astfel că a treia 
diurnului revine 
lui țării noastre. 

treaptă a po- 
reprezentaniu-

Radu VOIA

Dumitrița Turner și echipa feminină a României
campioane balcanice la gimnastică-junioare

Citiți amănunte în pag. a 4-a

munții, am străbătut drumuri 
pline de frumusețe ale țării, am 
vizitat locuri istorice și am fost 
martori ai tuturor prefacerilor. 
De fiecare dată ne întoarcem 
acasă cu prospețime în forțe, cu 
sentimentul că am împins ori
zontul cunoașterii mai departe, 
cu un optimism pe care sportul, 
prin excelență, ți-1 dă.

Mă duc, deseori, la Parcul 
Copilului. Nu la competiții de 
mare răsunet, nu la întîlniri

LITORALUL SPORTIV
TRĂIEȘTE INTENS Șl IARNA!

hivernală
Echipa hipică „Venus-Mangalia“, în plina cavalcada 

Foto : Vasile BAGEACi

privit 
valu- 

apoi 
către

Și la Mangalia a nins. 
Toată puștimea din oraș era 
pe săniile pregătite cu multe 
sezoane in urmă, zăpada in 
această zonă a țării fiind o 
raritate, un dar de zile mari 
pentru cei mici. împinse, 
trase în grabă, săniile zgo
motoase se îndreptau năval
nic către panta ce coboară 
la plajă. Speriați, pescărușii 
țipau ascuțit, săgetau înăl
țimile, apoi cădeau — bul
gări albi — pe cearceafurile 
imaculate așternute de iarnă 
pe nisip. Marea spăla cu 
spuma valurilor cearceafuri
le întinse, vintul le apreta 
necontenit, iar soarele — așa 
slăbit cum era — chema lu
mea pe plajă...

Întîi și-a făcut apariția un 
sportiv voinic, îmbrăcat u- 
șor, in tricou alb. A 
cu ochi de îndrăgostit 
rile, păsările cerului, 
s-a îndreptat in fugă 
apă. Alerga repede, cu pași 
de uriaș, străbătind plaja în 
lung și în lat. După o vre
me, a descoperit joaca co
piilor, truda lor veselă de a 
urca săniile pe derdelușul 
înalt, alunecos. Petre Ceapu
ra, primul nostru campion 
mondial la canotaj, a apu
cat sforile de la trei sănii 
încărcate cu ghemotoace de 
paltonașe și căciulițe, și-a 
înfipt cu putere bascheții în 
zăpadă și a început urcușul 
către faleză. Încurajat de 
micii spectatori instalați co
mod in fotoliile lustruite ale 
săniilor, Petre ~ .
ajuns in vîrful dealului in
tr-un timp record, după cro- 
nometrele antrenorilor Ser-

Ceapura a

MtOLETARI DIN TOATE ȚAWUE, UNIȚI-VA |

internaționale. Mă duc să-i văd 
și să-l admir pe băieții noștri 
alergînd după o doză în plus de 
sănătate și vigoare. Competiția 
națională „Daciada", organizată 
din inițiativa secretarului gene-

NICOLAE COVALCIUC
electrician la I.M.M.R. „Grivița 

Roșie"

(Continuare in pag. 2—3) 

n

giu Zelinschi și Dumitru 
Popa, aflați — cu totul o- 
limpic de canotaj — la pre
gătire și tratament in sta
țiunea Mangalia.

Apoi, dinspre Venus și-a 
făcut apariția pe plajă o... 
cometă cu mai multe cozi, 
un alt grup de sportivi. Pe 
cai arăbești, tinerii se în
treceau cu vintul, cu pes
cărușii, cu ei înșiși. Era e- 
chipa hipică a Centrului re
publican de creștere și cali
ficare a cailor de rasă — 
Complexul Mangalia. Erau 
membrii asociației sportive 
Venus. Erau seniorii — fra
ții Nicolae și Dumitru Cli- 
pici —, erau juniorii (elevi 
la Grupul școlar de con
strucții navale Mangalia). E- 
rau, în sfirșit, Strident, Sa
trap, Matroz, Buian — caii 
de performanță ai renumi
tului centru. In urma lor 
veneau, in plimbarea zilnică, 
Gazai VIII, Shagye etc. — 
telegari calificați cu migală 
in sport, in turism, cai pur 
singe, inteligenți, frumoși, 
neinfricați in fața obstaco
lelor, crescuți precum stră
bunii lor, pe nisipuri.

Bătrina iarnă continua lu
crul la ștergarele albe în
tinse pe plajă, spre hazul 
unor „scoici uscate", ascuțite 
la gură : „E estivală, soro ! 
Țese prosoape răcoroase 
pentru turiști. Cînd ies din 
apă înotătorii ?...“ Din apa 
mării, încălzită la plus 27

I

I

Vasile TOFAN
'I

(Continuare în pag. 2—3)



Meciul Simion Cuțov — Carol Hajnal nu s-a disputat, deocam
dată, decit pentru... fotoreporterul nostru, li vom vedea, insă, pe 
cei doi boxeri intr-un spectacol pugilistic autentic miine seară.

Foto : Dragoș NEAGU

Mîiiic, la Palatul sporturilor gală de verificare

SIMION CUTOV
44Voi avea un meci greu cu Hajnal I 44

•••

...iar spectatorii vor urmări o suită de meciuri atractive

CAMPIONATE ® COMPETIȚII • CAMP1
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RECORDURI

Carmen Bunaciu

DE

la 16
(prin

ÎNOT ÎN LUNA

sutimi de bariera unui

DECEMBRIE!

minut pe 100 m

STEAUA (m) Șl DINAJțO

ÎN TURUL CAMPIONATE!

Pentru boxerii din lotul repre
zentativ anul competițional 1977 
se va încheia miine, cu o gală 
de selecție. Reuniunea, găzduită 
în plăcuta ambianță a Palatului 
sporturilor și culturii, depășește 
de această dată, din punct de 
vedere al interesului, obișnuitele 
teste de verificare. Meciurile vor 
avea o miză deosebită : selec
ționarea în echipa care, începînd 
din 7 ianuarie, va efectua un 
turneu de 3 meciuri în Statele 
Unite.

Perspectiva întîlnirii cu puter
nica reprezentativă a pugilatu
lui amator american, marea per
formeră a ultimului turneu olim
pic de box (5 medalii de aur), 
i-a determinat pe sportivii ro
mâni să se pregătească cu deo
sebită atenție și ambiție. Au fost 
relansate vechi rivalități, s-au 
născut altele noi.

Programul galei de mîine sea
ră reprezintă o mare atracție 
pentru orice iubitor al sportului 
cu mănuși. Vom revedea la lu
cru o bună parte dintre cam
pionii țării — Remus Cozma, 
Teodor Dinu, Gheorghe Ciochi
nă, Dragomir Ilie, Cornel Hoduț, 
Ion Miron, Mircea Simon — și 
alături 
dornici 
capul de afiș al galei îl deține, 
fără îndoială, meciul Simion

de ei tineri talentați, 
să se consacre. Dar

Cuțov — Carol Hajnal. Cele două 
vedete ale boxului nostru 
s-au 
dată, 
nouă 
mult.
tivi ne este 
ambiția lor în luptă, la fel. Cine 
va cîștiga mîine, e greu de spus. 
Nu s-au aventurat în pronos
ticuri nici Cuțov și nici Hajnal, 
a căror părere despre meci am 
încercat să o aflăm zilele tre
cute, în timpul unui antrenament, 
la Snagov. „Mă pregătesc cu 
atenție deoarece știu că voi avea 
cu Hajnal un meci greu" — ne-a 
declarat fostul campion european 
Simion Cuțov. La rîndul său, 
Hajnal ne-a mărturisit : „Sînt 
bine pregătit. îl voi înfrunta pe 
Cuțov cu ambiția unei... revan
șe, deși pînă acum nu ne-am 
mai întîlnit în ring nici o dată. 
Doresc să cîștig, dar cine va în
vinge nu știu...".

Cum va debuta această nouă 
rivalitate din boxul românesc 
vom, vedea mîine seară. în ori
ce caz, vă asigurăm că meciul 
Simion Cuțov — Carol II. jnal 
ne va oferi un spectacol pugi
listic de calitate

nu 
întîlnit pînă acum nici o 
Dar chiar din start această 
rivalitate promite foarte 
Valoarea celor doi spor- 

binecunoscută și

BAIA MARE, 18
Recorduri de seniori și 
decembrie — iată un lucru ine
dit pentru înotul românesc, de
venit posibil în special datorită 
sportivilor care se pregătesc cu 
multă rîvnă, în ideea unei per
manente autodepășiri. 
să ne convingem de acest 
cru urmărind, sîmbătă și dumi
nică, în frumoasa piscină aco
perită din localitate, întrecerile 
concursului internațional dotat 
cu „Cupa-F.R. Natație", care a 
reunit la start înotători 
Bulgaria, Polonia, Uniunea 
vietică și România.

Seria bunelor performanțe 
fost deschisă de Mihaela Costea, 
finalistă la campionatele europe
ne din acest an. Ea s-a revanșat 
pentru înfrîngerea de la cam
pionatele naționale în fața mai 
tinerei sale adversare Irinel Pa
nul eseu, cîștigînd cursa de 400 m 
mixt în 5:10,09, timp superior cu 
2 secunde vechiului record de
ținut de Pănulescu. Avea să o 
imite, mai tirziu, Carmen Buna
ciu, care a dorit foarte mult să 
înoate distanța de 100 m craul 
în mai puțin de 60 secunde. I-au 
lipsit, pentru a-și atinge țelul, 
16 sutimi de secundă, Bunaci.i 
consolîndu-se cu un nou record 
de senioare și junioare (60,15). 
Tot cu noi recorduri și-au în
cheiat evoluțiile și tinerele noas
tre sneranțe Irinel Pănulescu 
(200 m mixt) și Edit Kuglis (100 m 
spate), iar timiș or ea nea ‘ Cristi- 
ne Seidl (tot 13 ani) 
numai un pas de a o 
Li gia 
200 m bras. De notat 
sul realizat de ploieșteanul Mihai 
Mandache (care se 
la Liceul nr. 2 din 
învingător în ambele 
mixt, ca și în cea de

telefon). 
in luna

Aveam 
lu-

din 
So-

a

laa fost
.... întrece pe 

Anastasescu In proba de 
șl progre-

pregătește 
București), 
curse de 

100 m spa-

te, In care 
Horvat, a !

REZULTATE
MININ 
men Bunaciu (R) 2:13,95 
danka • — -----
bras: 
1:19.68;
1:20,87; 
1:22,30;
Costea 
Irinel 
Anca 1 
liber: 
cord;
61:841; ..
29o m bras: 
2:52,96;
Vakareva
1. 
lescu 2:28,50 — 
14 ani; 3. J. 
430 m liber: 1.
2. M. Costea 4:45,64, 3. 
Georgescu (R) 4:58,42;
spate: 1. c. Bunaciu 66,78; 
Edit Kugliș (R) 69,74 — rec. fete 
13 și 14 ani; 3. Valeria Vlăscea- 
nu (R) 70,40; 200 m delfin: 1. A. 
Miclăuș 2:22.70; 2. Maiu Herz-

3. i. Pă- 
MASCULIN — 

D. Broda (P) 
Neagrău (R) 2:04.12; 
1. Al. Szabo (R) 
Luca (R) 1:11,30;

1. M. Mandache (R) 
Kokoszewski (P) 

Tinea (R) 5:01,84;
liber: 1. M. Kukk (U.R.S.S.) 
2. C. Brechner (R) 56.18;

bras: i. I. Luca 2:34.73; 
Szabo 2:38,63; 200 m mixt:
Mandache 2:17,63; 2. D.

400 m liber: 1. D.
100 m spate: 1. 

61,7; 2. L. Szaka- 
3. A. Horvat 62,6; 
1. H. Lucaciu (R) 
Neagrău 2:17,41.
Adrian VASILIU

Petre HENȚ

LITORALUL
(Urmare din pag. 1)

SPORTIV

! campionul țării, A. 
sosit abia al treilea.

TEHNICE:
200 m liber: 1. 

. , 2.
Penina (B) 2:14,9;

1. Ligia • ■
; 2. Cristine Seidl , ,
; 3. Daniela Vakareva (B) 
; 403 m mixt: 1. Mihaela

(R) 5:10,09 — record: 2.
Pănulescu (R) 5:13,65; 3.

Miclăuș (R) 5:23,30; 100 m
1. C. Bunaciu 60,15 — re-
2. Luna Kruus (U.R.S.S.) 

Pănulescu 61:847;
1. L. Anastasescu 
Seidl 2:52,15; 
-----  200 m

; 2. i.

FE- 
Car- 
Jor- 

. . 100 m
Anastasescu (R) 

“ (R)

1.

3. I.

2. 3. D. 
mixt: 
Pănu- 

fete 13 și 
2:32,11;

S lai bată și duminică, în cam
pionatele Diviziei A la volei s-au 
desfășurat partidele ultimei eta
pe a turului. Iată rezultatele și 
cîteva amănunte de la cele 11 
intîlniri programate.

MASCULIN

lui pre: 
localitat 
Enescu 
gători, 
la învii

C. 
2:56,92;

M. Costea 2:25,88 
rec.

Penina
J. Penina 4:39,70. 

Daniela 
100 m 

2.

j-iiciciu;? ă.zz.iu, z. ivi
man (U.R.S.S.) 2:27,69; 
nulescu 
200 m 
2:02,39;
1C0 m
1:11,21;
400 m
4:53,84,
4:57,79;
no m
55 66; :
230 m
2. Al.
1. M.
Ținea :
Broda
M. Mandache 
dali (R) 62.5;
203 m delfin: 
2:17,25; 2. H.

2:31,00. 
liber: 
2. H. 
bras:
2. I. 

mixt:
2.

3. D.

1.

2.

2:20.27;
4:15.28;

A.

RAPID — STEAUA 0—3 (—12,
—8, —12). în ciuda diferenței de 
scor înregistrate în final pe ta
bela de marcaj și a celei valo
rice existente între cele două 
formații, „vedeta" cuplajului 
programat sîmbătă seara în sala 
Giulești a avut destule momente 
interesante. în setul întîi, Steaua 
a condus cu 9—1 și 12—4, dar a 
fost egalată la 12 ; în cel de al 
doilea, Rapid a avut avantaj la 
6—2, pierzînd însă la 8 ; in ul
timul a condus mai întîi Rapid 
cu 5—2, apoi Steaua cu 12—7, gaz
dele au egalat din nou la 12, dar, 
ca și în primul set, n-au mai 
avut resurse tehnice și fizice 
pentru a forța victoria. Superio
ritatea tehnică și tactică a sexte
tului antrenat de Aurel “ 
(de la un meci la altul mai ma
tur) a avut cîștig de cauză în 
fața ambiției cu care și-au apă
rat șansele foștii săi elevi. De la 
Steaua am reținut jocul foarte 
bun prestat de Chifu („creierul" 
echipei), Pop (remarcat, din pă
cate, și la capitolul... proteste) 
și P. Ionescu ; de la Rapid s-au 
evidențiat Popescu, Bocean și 
Penciuîescu. Partida a fost con
dusă de I. Șușelescu (pe fază) 
și N. Ionescu (cu scăpări), ambii 
din București. (M.

EXPLORĂRI
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (—11,

5). Cu excepția setului 1.

V URSIT 
(H, -11 
cele doi 
rigiditat 
Bînda 
Păun d 
dus C. 1 
V. Sza« 
COL —

1. DINA
2. Stead

Tract] 
Expld 
Politd
C.S.M 
ViitoJ

Drăgan

3.
4.
5.
6.
7.
8. RaniJ

i
12. Unlv.

Performanțe bune In „Cupa României" la arme cu aer comprimat

MARIA HABA lin RECE...
Remarcabilă inițiativa Federației 

române de tir de a reuni într-o 
competiție cu caracter republi
can, chiar la începutul sezonului 
de sală, pe cei mai buni tineri 
trăgători din întreaga țară ! 
„Cupa României", la arme cu 
aer comprimat, disputată timp de 
două zile în sala poligonului Di
namo din Capitală, a reunit pe 
standuri peste 200 de țintași pînă 
la 23 de ani din București, O- 
radea, Brașov, Iași, Baia Mare, 
Arad și din alte localități.

La proba de pistol tineret (20— 
23 ani), unde fetele au concurat 
alături de băieți, studenta de 
la I.E.F.S., Maria Haba, s-a com
portat bine în ambele manșe și, 
cu 753 p (pe manșe : 376—377) i-a 
întrecut și... pe ............. ~ ’
pistol, la juniori

băieți ! Tot la 
II, dinamovis-

în Divizia A

P£ BĂIEȚI!
tul Gabriel Cristache (elevul an
trenorului Ștefan Petrescu) a 
realizat un nou record, național 
cu 375 p (v.r. 374). Cu multă 
precizie a tras în prima manșă 
și pistolarul Victor Popa 
Școlar 1 București) care, cu 383 p. 
a egalat recordul țării la juniori 
I. O frumoasă dispută a prilejuit 
proba de pușcă. Protagoniste.

“ Eva

(C.S.

fosta campioană europeană
Olah (C.S.U. Brașov) și Niculina 
Iosif ~ * ............................
competiția 
744 p (Olah : 
372—372). '
categoria 
în mod
(Dinamo)

(I.E.F.S.),
cu

încheind 
rezultat, 
; Iosif : 

Dintre băieți, la pușcă, 
tineret, 

deosebit Marian Oncică 
n 752 p (377—375).

ambele 
același 
370—374

s-a remarcat

Toma RĂBȘAN

la popice

GHIOLDUȘ).
BAIA MARE -

RAPID 
—13, —9)1 
funcționa 
și cu dl 
(Mariana 
lcț), Din 
conducing 
mul set 
lea. De 
lui, rapid 
figurație 
Convinse

Irina Petculcț (Dinamo) depășește cu ușur, 
al rapidistelor.

de grade, înotătorii ieșeau la 
intervale anume stabilite. A- 
dică, după mai multe „lun
gimi" în... bazinul acoperit 
al Sanatoriului balnear Man
galia. Pentru aerosoli, pentru 
mișcare în aerul pur al mă
rii, medicul Octavian Stă- 
nescu, directorul acestui 
complex de sănătate, reco
manda și plimbarea pe fale
ză. O promenadă sportivă, 
cu mers avîntat, tineresc — 
leac miraculos, împreună cu 
înotul, pentru toți cei veniți, 
din toate colțurile țării, la 
odihnă, la tratament.

Pe litoral, la Mangalia, li
toral nu înseamnă numai... 
litoral. „Litoral — Mangalia" 
înseamnă A.S. Litoral-Man- 
galia, adică box, fotbal, po-

pice ș.a. Dar in primul rind 
box ! Cu juniori și seniori 
care s-au remarcat in ulti
mii ani. Acum, firește, și ei 
pe plajă, intr-un „cros — 
pugilistic", ca să-i spunem 
așa, cu opriri instantanee și 
fulgerătoare schimburi de 
lovituri cu adversari nevă- 
zuți cărora, miloasă, iarna 
le arunca prosop după pro
sop...

Pe 
doar 
plajă, 
iește in propria-i sală între
ceri de volei, handbal, bas
chet, lupte și trintă. Între
ceri pentru elevi, pentru vi
itorii constructori de nave. 
„Marina", în schimb, e nu
mai pe apă. In schifuri de 
tot felul, litoralul sportiv 
trăind intens și iarna !

litoral, la Mangalia, 
„Ancora" nu iese pe 

A.S. Ancora găzdu-

GRIVIȚA NOASTRA DRAGA
(Urmare din pag. 1)

ral al partidului nostru, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a dat activității sportive noi 
dimensiuni. Se desfășoară în
treceri între secții — la fotbal, 
la volei, la box, Ia alte discipli
ne —, sînt organizate acțiuni la 
fiecare sfîrșit de săptămînă. Se 
discută despre activitatea spor
tivă în ședințele sindicale, 
consiliul oamenilor muncii, 
adunările generale de partid. A- 
ceasta pentru că hărnicia oame
nilor, dăruirea lor în muncă, 
sănătatea și vigoarea își au iz
voarele și în sport. Iar noi a- 
vem nevoie de hărnicie, de dă
ruire, de sănătate, acum mai 
mult decit orieînd. După cum 
sublinia secretarul general al 
partidului la Conferința Națio
nală, de noi depinde viitorul lu
minos al patriei. Și noi sîntem 
hotărîți să-1 înfăptuim.

La acestea meditez cînd, in 
ceasurile libere, îmi îndrept pa-

șii spre Parcul Copilului. Avem 
datoria de a chema pe toți ti
nerii, pe cît mai mulți oar'oni 
ai muncii să facă mișcare în aer 
liber, să beneficieze de această 
cură gratuită de sănătate. De 
a-i chema prin exemplu] nos
tru. In această privință Grivița 
noastră este un adevărat leagăn 
al muncii și al sportului.

în 
în

LAROMET [f] A CIȘTIGAT DERBYUL CAPITALEI
© în etapa a IX-a a campionatului 

Diviziei A la popice s-au înre
gistrat următoarele rezultate :

FEMININ © Laromet București
— Voința București 2584—2497 p d
(scor individual 5—1). Echipa 
campioană a țării a cîștigat re
lativ ușor derbyul Capitalei, avînd 
în Elena Nichita (450 p d) cea 
mai bună jucătoare. Performeia 
reuniunii a fost însă Elisabeta 
Badea (Voința) care a obținut un 
rezultat excelent — 466. Cel mai 
slab rezultat l-a înregistrat Cor
nelia Nicolae — componentă 
lotului național — 384 ! © 
Timișoara — Voința Tg. 
2361—2355 (3—3) O Textila 
șoara — Dermagant Tg. 
2132—2172 (2—4) © Olimpia 
rești — Gloria București 
2452 (3—3) © Rapid București — 
Voința Galați 2424—2333 (4—1).
® Metrom Brașov — Voința Plo
iești 2570—2454 (5—1). Eva Nagy,
de la gazde, a realizat un punc
taj superior — 470 :
„izolate"). © Voința Craiova 
Voința Cluj-Napoca r'x“
(5—1) © Voința Oradea
dromecanica Brașov 2524—2139
(6-0).

MASCULIN © Gloria București
— Petrolul Băicoi-Cîmpina 5396— 
4359 (6—0). Din echipa antrenoru
lui Al. Gomoiu s-a remarcat Liță
— 962 p d, iar de la oaspeți Șlai
— 873. © Rulmentul Brașov —
Olimpia București 5407—5175 (5—1). 
Cei mai in formă concurenți au 
fost Radu — 943 și Tismănar — 
936 de la brașoveni, respectiv 
G. Marin — 919. © Dacia Plo
iești — Petrolul Teleajen Ploiești 
5097—5170 (1—5) © Constructorul
Galați — Voința București 5361— 
5250 (5—1) © Olimpia Reșița —

a 
Voința 
Mureș 
Timi- 
Mureș 
Bucu- 
2467—

(cu 164 la

2483—2409 
i — Hi-

AGENȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMÂNI IN STRĂINĂ
TATE, ORGANIZEAZĂ PENTRU DVS. IN CURSUL TRIMESTRU-

LUI I 1973 :

O largâ ți variată gamă de excursii organizate ți Individuale, cu 
servicii plătite, in R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană, 
R. P. Polonă, R. P. Ungară ți U.R.S.S.

înscrierile pentru luna februarie se fac pînă ta dota de 28 decem
brie 1977, Iar pentru luna martie pînă ia 28 ianuarie 1978 la ghițeele 
agenției din str. Episcopiei 2 (lingă Ateneul Român) ți Ia toate Ofi
ciile Județene de Turism din țară LA MULȚI ANI 1978 I

Aurul Baia Mare 5218—5297 (2—4). 
Formația campioană a ciștigat 
destul de ușor in deplasare, fiind 
mai omogenă. Cele mai mari re
zultate le-au obținut : Preda — 
938, Radar — 928 (O), Gh. Vuță— 
924 și Bice — 921 (A). © Electro - 
mureș Tg. Mureș — Unio Satu 
Mare 5558—5288 (6—0). © Dcrma- 
gant Tg. Mureș — Progresul O- 
radea 4946—5128 (2—4) © Voința
Tg. Mureș — Metalul Hunedoara 

. 5075- ----- ’
iești
5309—5073 (3—3).

în care brașovenii au dat o re
plică mal curajoasă, gazdele au 
dominat clar. Remarcați : Mari
nescu și Arbuzov de la învingă
tori ; liinda și Zamfir de la în
vinși. Au arbitrat V. Cohuț (O- 
radra) si M. Nicolau (București). 
(V. SASARANU — coresp.)

DELTA TURCEA — POLITEM- 
TIMIȘOARA 3—0 (8, 4, 12). 

dominat de gazde, în reve
de formă. Timișorenii au 
fără orizont. S-au remar- 

Slaicu și Gavrilă de la Ic- 
Lukacs de la oaspeți. 

Dinicu și V. Vră- 
(P. COMȘA

Mureș
-5116 (3—3) © Rafinorul Pic- 

— Tehnometal București

’.I A 
Meci 
nire 
jucat 
cat : 
calnici ;

condus A. 
din București, i 
esp.).

SUCEAVA — 
(—12, -6,11,-14). 
nivel tehnic, care

Au 
jos cu 
— cor:

C.S.M.
1—3
bun
cut numeroșii iubitori

DINAMO
Partidă de 
a satisfă- 
ai voleiu-

CAMPIONATELE DE ȘAH
SINAIA: Continuă cursa Polihroniade-Baumstark

SIBIU Gheorghiu se detașează

mult mai 
campioane 
cient de < 
tului doi, 
la 10—0 s 
apoi, la 1: 
rioada ci 
partidei, 
ordine de 
nescu, ses
tașează d
victoria i
o oră dd
prestat dd
ghcl și
RIAN)%

I.E.F.S. 1Partidă el
merit de 1
aflate mal
cerea jocJ
brici a Coji

în finala campionatului național 
feminin de șa’a de la Sinaia, 
fruntașele clasamentului au obți
nut noi victorii în runda a 11-a. 
Polilironiade a cîștigat la Nechi- 
for, iar Baumstark la Chiș, di
ferența de o jumătate de punct 
dintre ele rămînînd neschimbată, 
într-un veritabil derby al locului 
3, Ti'lgyi a învins-o pe Mureșan î 
Alte rezultate : Olteanu — Go- 
gâlea 1—0, Nuțu — Albuleț 0—1, 
restul s-au întrerupt.

în runda a 12-a Dana Nuțu a 
cîștigat la Viorica Tolgyi, iar 
partidele Kantor — Ghindă și 
Chiș — Pogorevici s-au termi
nat remiză.

Clasamentul: Polihroniade 8,5
(1), Baumstark 8 (1).

înlnvingîndu-1 pe Radovici, 
runda a 12-a, marele maestru 
l-Torin Gheorghiu s-a desprins 
în finala masculină ce se dispută 
la Sibiu, 
reuniune 
zuliate 
învins 
Șubă, ' 
Urzică 
tidele < 
î atavici 
Unguroanu. S-a întrerupt întâlni
rea CiocâHea — Mititclu.

CLASAMENTUL : 
Ungurcanu 7‘/a,

7. Radovici, 
G’/î, Voiculescu, 
Tratatovici 6, <

etc.

în general a fost o 
agitată, cu unele 

surpriză. Georgescu 
pe Biriescu, Ștelanov 
Voiculcscu pe Neamțu 
pe Ilîjin. Remiză în par- 

Ghindă — Ghițescu, Tra- 
i — Pavlov și Griinberg —

re-
1-a 
pe
și

37i 1
Urzică
Ghindă 
Pavlov, 
5’/2 (1)

Gheorghiu
Biriescu, 
Ghitescu, 
, Șubă, 
Ciocâltca

Mariana d 
re, Maria 
geta Ciofll 
VASILE -I 

iverJ 
— VARUD 
Decisivă î 
fost evolul 
tinerei sal 
Gelil. Ad 
(Bucureștii 
(P. ARCA!

CHIMPE1 
INȚA BAd 
-12, 9). d 
Iul căruia 
țională a 
Doinei Să'd 
De la băd 
Lucia Mafl 
raș. Jocul 
bucureșten 
muș. (P.

UNIVERS 
c.s.u. ga] 
!3).

peBHsmJ

LOTO - PRONOSPORT INFORflEAl\
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA SPECIALĂ LOTO 2 

DIN 18 DECEMBRIE 1977
Extragerea I: 49 6 20 13; ex 

tragerea a iT-a: 44 37 40 59; ex 
tragerea a Hl-a: 3 69 7 2 ; ex

ASA ARATĂ O VARIANTA
LA CONCURSUL PRONOSPORT

Lazio i
— Juventus 2

1
1
2

X
1
1

I. Fiorentina —
TT. Tnternazionale

HI. Lanerosi — Bologna 
IV. Napoli — Foggia
V. Perugia — Verona

VI. Pescara — A taianta
VH. Roma — Genoa 

VIII. Torino — Milan

tragerea a TV-a: 63 40 16 4; ex 
tragerea a V-a: 52 3 27 14; Fonc 
total de cîștiguri: 754.784 lei.

CU n REZULTATE EXACTE 
ETAPA DIN 18 DECEMBRIE 1977

IX. FCM Galați
X.

XI.
XIL

xni.

St. roșu 1 
Met. Buc. — Din. Slatina X 
Carpați Sin. — Rapid Buc. X

2 
X

Met. Cugir — FC B.M. 
Min. M. N. — CFR Cj Nap.

Fond total de ciștiguri: 320.889 
lei.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9. 

10. 
11. 
12.

DINAM»
Penicilii 
Știința 
Univ. C
Farul'

C.l
Rapid I 
CHIMPH 
Maratex 
T.E.F.S. I 
Voința

a Miercu: 
restanțele :
— Farul, 
t°a Timișo 
Rtehnira T 
Baia Mare, 
Viitorul și
— Steaua,
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S-A iNCHElAT Șl TURUL DIVIZIEI B

EÎNXINSE

"VOLEI
„Unirea" din 

ți : Tutovan, 
de la învin- 

epădătescu de 
L. (Tg-

agu yjauzău).
■ coresp.)
CA — UNI- 
ElAIOVA 3—1 
rtidă modestă, 
arătînd multă 
au evidențiat: 
s la clujeni, 
eni. Au con- 
(Timișoara) și 
lare). (I. PO-

gloria bm,

IO 0—3 (—4,
>locaj care a 
fără greșeală 
are în vervă 

Irina Petcu- 
etașat repede, 

atît în pri- 
el de al doi- 
laltă a fileu- 
icut mal mult 
tă perioadă.

le va reveni

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SERIA I
OCUFANTA LOCULUI 3, 

SURCLASATĂ !
Gbria Buzău — C.S.M.

Suceava 7—0 (3-0)
BUZĂU, 18 (plin telefon). A- 

proximativ 15 000 de spectatori 
aveau să aplaude victoria gaz
delor, lă un scor neașteptat de 
mare, un record — ca rezultat — 
al seriei. Un C.S.M. într-o formă 
nepermis de slabă, iată elemen
tul principal care a făcut ca 
acest meci să nu fie o întrecere 
demnă de ocupantele locurilor 1 
și 3. Gazdele nu sînt... de vină 
pentru că ele au făcut eforturi 
să salveze . partida și să-și ono
reze poziția din clasament ; însă 
partenera a fost ca și absentă ! 
Vom remarca — de la învingă
tori — eficacitatea lui Toma și 
jocul excelent al lui Negoescu 
și Oprișan, în opoziție cu gafele 
nepermise ale fundașului oaspe
ților, Nicolae, și ale portarului 
acestora. Voinea (coautor la go- 
luri’.e 2 și 5). Am observat uneori 
tendințe spre joc dur. I. Radu, 
Nicoiescu și Pantilimon primind 
cartonașe galbene. Dar iată și 
autorii golurilor : TOMA (min. 
18, 23 și 36), NEGOESCU (min. 
51). STAN (min 69), NICOLAE 
(min. 86) și din nou NEGOESCU 
(min. 90 din lovitură de la 11 m). 
Aceasta este... istoria acestei par
tide, la finele căreia stai și te 
întrebi cum ajunsese C.S.M. Su
ceava pe locul trei în clasament ’

Arbitrul C. Petrea (București) 
a condus foarte bine formațiile : 
GLORIA: Cristian (min. 73
Stei ian) — Neculce (min. 87 
Ghizdeanu), Nicolae, Nicolescu, 
Tulpan — Vlad, Negoescu, Toma 
— Oprișan, Stan, Gh. Radu; 
C.S.M. SUCEAVA: Voinea — 
Nicola, Pantilimon, I. Radu, Bo
ghiu (min. 50 Avădanei) — 
Ghiorgalis, Prepeliță, Neacșu — 
Grosaru (min. 62 Suciu), Iosep, 
Stredie.

Constantin ALEXE

SCOR PREA SEVER
F.C.M. Galați — Steagul 

roșu 3—0 (2—0)

ul defectuos
DRAGOȘ

t se așteptau, B 
ai joacă sufi- | 
a parte a se- • 

serie și... de
la 10—11 și, I 
sta a fost pe- I 
iteresantă a *
, chemat la
?a Doina Ivă- g 
movist se do- | 

își aproprie 1
nai puțin de 
un arbitrajul R 
enii V. Ran- | 
te. (G. MA- "

GALAȚI, 18 (prin telefon). 
Vremea foarte îngăduitoare a 
atras pe stadionul Dunărea a- 
proximativ 16 000 de spectatori 
care au avut prilejul să asiste 
la o dispută de un bun nivel 
tehnic, spectaculoasă, încheiată 
cu o meritată victorie a echipei 
gazdă. F.C.M. Galați și-a asigu
rat, dealtfel, chiar din prima 
repriză un avantaj liniștitor de 
două goluri, în ciuda faptului 
că formația care a dominat mai 
mult, care a jucat mai mult fot
bal în această primă parte a 
meciului a fost Steagul roșu. 
Scorul a fost deschis în min. 5, 
în urma unei lovituri libere acor
dată la marginea
16 m. A executat

careului de 
DESELNICU,

mingea s-a lovit de zid și 
a ricoșat în plasă : 1—0. Des
chiderea timpurie a scorului îi 
obligă pe oaspeți să iasă mai 
deciși la joc. în minutul 12, Pa- 
raschivescu este faultat în careu,
dar arbitrul acordă lovitură li

r MARE
L0, 8, 13,-10). 
cîștigată oe 
bucureștence. ■

>ul la condu- I 
ircate : Ga- |
na Sander și 
a învingătoa- a 
seu și Geor- | 

învinse. (S. u

beră indirectă, rămasă fără re
zultat. în min. 21, gazdele reușesc 
să majoreze diferența la două 
go uri tot în urma unei lovituri 
libere de la marginea careului 
de 16 m. A executat I. Constan-

TIALMpfFTTT
2, —IV, —11). 
îa victoriei a

Enache si a
piere Gulniza

I. Covaci
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tinescu și „micuțul** CRAMER, 
desprins dintr-un buchet de ju
cători, toți mai înalți decît el, 
a reușit să devieze balonul, cu 
capul, în plasă : 2—0.

La reluare gazdele — care în 
na uză și-au ajustat crampoanele 
în funcție de starea terenului moale
— practică un fotbal mult mai 
clar, mai combinativ, mai specta
culos. Și totuși, în această repriză 
în care a dominat cu autoritate, 
creîndu-și numeroase ocazii de 
gol, F.C.M. Galați n-a reușit să 
înscrie decit o singură dată, în 
min 65, cînd Eurcea a prelucrat 
ingenios o minge la mijlocul te
renului, a pasat lui Radu Dan 
care a centrat și ȚOLEA a re
luat din voleu, în plasă.

Arbitrul I. Igna (Arad) a con
dus cu multe greșeli următoarele 
formații : F.C.M. GALAȚI : Oană
— Vlad, Olteanu, Stoicescu, Hai
duc (min. 85 Moțoc) — I. Con- 
stantinescu, Deselnicu, Cramer — 
Radu Dan, Eurcea, Țolea. STEA
GUL ROȘU : Clipa — Pașca, Șu- 
lea, Naghi, S. Dumitrescu — 
Pescaru, C. Popescu (min. 68 
Anghel), Bucur — Szabo, Para- 
schivescu, Gyorfi (min. 52 Moise).

Mihai IONESCU

REVELAȚIA TURULUI 
CONFIRMĂ...

I.C.I.M. Brașov — Ceahlău!
P. Neamț 1-0 (0-0)

BRAȘOV, 18 (prin telefon). — 
Formația gazdă — revelația tu
rului (știut fiind că această echi- 
ră este nou promovată în eșa
lonul secund al fotbalului nos
tru) — a dominat în majoritatea 
timpului primei reprize, clar nu 
<-a creat decît o singură bună 
ocazie de a înscrie, în min. 7. 
cînd Ciobanu, vîrful ei de atac, 
a reluat spectaculos, din întoar
cere, Fugaciu deviind în ultima 
instanță balonul în corner. în 
schimb, oaspeții, bine dirijați în

Șumulanschi (Metalul) șutează, dar va rata chiar din această ' po
ziție favorabilă. (Fază din meciul Metalul București — Dinamo 
Slatina, 1—1). Foto : D. NEAGU

apărare de ex-băcăuanul Sinău- 
ceanu, au scăpat de două ori pe 
contraatac, Rusu (min. 30) și 
Mironaș (min. 40) s-au aflat față 
în față doar cu portarul Balazs, 
care a evitat, prin plonjoane 
temerare, două goluri gata făcute. 
După pauză, atacurile echipei 
gazdă s-au succedat minut de 
minut la poarta Iul Fugaciu, 
dominarea I.C.I.M.-ului devenind 
aproape totală. După cîteva mari 
ocazii ratate, golul mult așteptat 
s-a înscris în min. 70 : Mitu a 
centrat Ia semiînălțime de pe 
dreapta, fundașul lateral stînga 
LIE a reluat cu capul și Fugaciu, 
atingînd balonul, nu l-a mai 
putut opri să intre în plasa por
ții sale. în ultimele 20 de minu
te, brașovenii atacă și mai mu't, 
cu o vigoare nebănmită, dar 
Ciobanu ratează două mari o- 
cazii de a majora scorul In mi
nutele 72 si 86. A arbitrat foarte 
bine I. Chilibar (Pitești). I.C.I.M. : 
Balazs — Hîrlab, Lupuțan, Dobre, 
Lie — Funkstein (min. 33 Ari- 
neanu), Ghileanu, Toderașcu 
(min. 46 Mitu) — Serbina, Cio
banu, Borca. CEAHLĂUL ! Fu
gaciu — Vasiliu (min. 60 Bucos), 
Ungureanu, Sinăuceanu, Diță — 
Glroveanu, Gherghina, Niță — 
Murariu, Constantin, Rusu (min. 
33 Mironaș).

Laurențki DUMITRESCU
OLTUL SF. GHEORGHE - VIITO

RUL VASLUI 4-0 (1-0). Autorii go
lurilor : Siklodi (mln. 40), Piszok 
(min. 60 și 81) șl Solomon (min. 
65).

VICTORIA TECUQ - TRACTORUL 
BRAȘOV 6—1 (2—0). Au înscris : Stoi
ca (min. 5), Vochin (mln. 41), Ada- 
mache (min. 46), Chiorcuțâ 
55), * * • — -
76).

S.
4-0
32 . .................. ..
Zaiț (mln. 44) șl Rotaru (mln. 83).

C. S. BOTOȘANI - 
FĂGĂRAȘ 2-1 (0-0). Au

(min.
70), Toma (min.Adam (min. ___

respectiv Oancea (min. 78). 
C. TULCEA - C.r.~ 
(3—0). Au marcat : 

din 11 m), l_—

- C.F.R. PAȘCANI 
: Lala (min. 

lamandl (min. 39),

NITRAMONIA 
_______ T ?.J înscris : 
Dumitru (min. 75), Dudea (min. 80), 
respectiv Palfi (min. 89).

F. C. BRĂILA - PORTUL CON
STANȚA 4-1 (2—0). Autorii golurilor:
Troian (min. 35, 74), Alecu * 
43), Bezmon (min. ZC .................. .
respectiv Biliboacâ (min. 82).

RELONUL SĂVINEȘTI - C.S.U. GA
LAȚI 2-1 (0-1). Au înscris : Tendrea 
(min. 50, 85 din 11 m), respectiv
Ene (min. 27).

Relatări de la Gh. Briotă, C. Fi- 
liță, P. Comșa, 
Rizu șl N. Marcu.

(min.
86 din 11 m),

T. Ungureanu, Gr.

CLASAMENTUL

1. GLORIA Bx. 17 11 2 4 32- 9 24
2. F.C.M. Galați 17 10 2 5 37-14 22
3. I.C.I.M. Bv. 17 9 4 4 20-14 22
4. F.C. Brăila 17 9 2 6 28-17 20
5. C.S.M. S-va 17 9 2 6 19-18 20
6. S.C. Tulcea 17 8 2 7 23-21 18
7. Portul 17 8 2 7 28-29 18
8. Steagul roșu 17 8 1 8 27-23 17
9. Nitramonia 17 7 3 7 23-22 17

10. Vict. Tecuci 17 7 2 8 25-23 16
11. Tractorul Bv. 17 5 5 7 12-20 15
12. Raionul 17 7 1 9 19-29 15
13. Viitorul Vaslui 17 7 1 9 18-36 15
14. C.S.U. Galați 17 5 4 8 18-21 14
15. Oltul Sf. Gh. 17 5 4 8 13-20 14
16. C.S. Botoșani 17 6 2 9 18-29 14

17. Ceahlăul P.N. 17 5 3 9 18-22 13
18. C.F.R. Pașcani 17 6 0 11 22-33 12

tă surpriză) a dominat cu auto
ritate, creîndu-și numeroase o- 
cazii de gol, pe care, însă, le-a 
ratat, uneori copilărește (în min. 
82 P. loniță a trimis mingea din 
apropiere în bara porții rapi- 
diste). Feroviarii au avut și ei 
după pauză o mare și unică o- 
cazie (ratată de Bartales, în 
min. 62, la un contraatac), dar 
în aproape toată repriza au fost 
siliți să se apere (uneori fiind 
ocrotiți și de șansă) pentru a nu 
pleca învinși de aici.

Arbitrul C. Szilaghi (Baia 
Mare) a condus bine următoa
rele formații: CARPAȚI: Veliș- 
cu — Marina, Șerb, Calciu, Pan- 
drea — Ardeleanu, Oancea, Po
pa — Gheorghe (min. 76 Stăn- 
cioiu), I. Neagu (min. 46 P. Io- 
niță), Dogaru; RAPID: loniță — 
Pîrvu, Pop, Niță, Ad. Dumitru
— Șutru, m. Stelian, A. Neagu
— Cojocaru, Manea, Stamen 
(min. 1 Mihai; min, 2 Bartales).

Constantin FIRANESCU

NU-I DE AJUNS
SĂ DOMINI...

Metalul București — 
Dinamo Slatina 1—1 (1—0)

Dinamo Slatina a reușit să-și 
atingă scopul, acela de a pleca 
cu un punct din București. Cu 
ce mijloace au reușit oaspeții 
să termine la egahtate cu Meta
lul ? In primul rînd — printr-o 
apărare bine pusă la punct, la 
care au participat mijlocașii și, 
uneori, chiar înaintașii ; în al 
doilea, prin contraatacuri foarte 
periculoase. Dealtfel, golul prin 
care s-a obținut egalitatea, în 
min. 79, a căzut în plină domi
nare a bucureștenilor, ca urmare 
a unui contraatac, finalizat de 
CIOCIOANA.

Ce s-a întîmplat în marea ma
joritate a timpului ? Am asistat 
la un duel între formația gazdă 
și apărarea supranumerică a lui 
Dinamo. în prima parte, bucu- 
reștenii au avut cîteva situații 
de a marca însă Șumulanschi 
(min. 2 și 31) și Nica (min. 29) 
n-au reușit să fructifice. Deschi
derea scorului s-a produs din
tr-un penalty, just acordat de 
arbitru în min. 20, transformat 
de ȘUMULANSCHI. După pauză 
metalurgiștii au beneficiat de 
alte ocazii, ratate însă de Popa 
(min. 65) și Șumulanschi (min. 
73 — bară și min. 87).

Bun arbitrajul lui T. Ealanovici 
(iași). METALUL: Ciupitu — Nica, 
Marinescu, Sobe, Omer — Dumi
trescu, Georgescu, Giugiumică — 
Tăbîrcă (min. 75 Niță ; min. 77 
Marin), Șumulanschi, Popa. 
DINAMO: Stoica — Cotoșman,
Ciocioană, Gungiu, Răutu — Pană, 
Vărzaru (min. 46 Popescu), 
Furnea — Mincioagă, Frățilă, 
Asaftei (min. 61 Băcau).

Pompiliu VINTILĂ

va situații bune, Rotaru fiind 
nevoit îi min. 30 să respingă 
mingea dc pe linia porții. în re
priza a doua, gazdele au alte 
ocazii favorabile (în min. 50, 57, 
59) și, mai cu seamă, în min. 83 
prin Rotaru.

Arbitrul N. Hainea (Bîrlad) a 
condus bine următoarele forma
ții: F.C. ȘOIMII: Negru — Ro
taru, Șoailă, Mihăilă, Fanea — 
Marcu (min. 76 Mișcă), Ștefan, 
Țurlea — Schwartz, Frățilă 
(min. 83 Oprea), Georgescu; 
AUTOBUZUL: Ene — Chivu, Io- 
nescu. Marin Grigore, Muntea- 
nu — Marcu Grigore, Stroe, 
Naghi — Mocanu (min. 34 Cior- 
noavă), Sultănoiu, Andrei.

Stelian TRANDAFIRESCU

CHiMIA RM. V1LCEA - UNIREA 
ALEXANDRIA 4—0 (3—0). Autorii go
lurilor : Savu (min. 5), Stanca (min. 
24), C. Nicolae (min. 35) $i Basno 
(min. 86).

GAZ METAN MEDIAȘ - F.C.M. 
GIURGIU 5-0 (1-0). Au marcat :
Moraru (min. 25 și 53), Sacaci 
(min. 69), Torcea (min. 79) și lo
niță (min. 82).

CHIMIA TR. MĂGURELE - META
LUL PLOPENl 2-0 (1-0). Au înscris : 
Meiroșu (min. 24) și Bădăluță (min. 
79).

PROGRESUL BUCUREȘTI - ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4-0 (1-0).
Au marcat : Cristea (min. 10), Țevi 
(min. 72), Marica (min. 74) și Tur- 
batu (min. 77).

PANDURII TG. JIU - PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—1 (1—1). Autorii goluri
lor : Pițurcă (min. 44 din 11 m),
Papadopol (min. 80), respectiv Nis- 
tor (min. 15).

CELULOZA CĂLĂRAȘI - MUSCELUL 
CIMPULUNG 2-2 (1-1). Au marcat: 
Niculescu (min. 8), Mușat (min. 
87) pentru Celuloza, Pamfil (min. 
21), Stoica (min. 70) pentru Musce 
Iul.

Relatări de la P. Giornoiu, Z. Rîș- 
noveanu, D. Gruia, Gh. Slave, M. 
Băloi și N. Constantinescu.

CLASAMENTUL

percutante în această partidă. 
Oaspeții au răspuns printr-un 
joc aglomerat în apărare, cu un 
marcaj strins, preocupați mai 
mult de jocul distructiv. în 
atac, feroviarii nu au contat de
cit pe aportul lui Batacliu, prea 
izolat însă pentru a specula e- 
ventualole greșeli de apărare ale 
gazdelor. Superioritatea localni
cilor în acest joc a fost eviden
tă ; ei au construit mult, dar au 
și ratat : Nestorovici I (min. 20 
și 52), I. Constantin (min. 27 și 
60), Popa (min. 32), Scurtu (min. 
70). în min. 80 gazdele beneficia
ză de o lovitură de la 11 m, 
just acordată de arbitrul întîlni-, 
rii, la un henț în careu comis 
de L. Mihai, dar ratată de Stă- 
nică. Oaspeții n-au arătat mai 
nimic în acest joc, cele doar 
două șuturi trase pe spațiul por
ții — Batacliu (min. 20) și Co- 
man (min. 82) — spunînd totul.

Arbitrul N. Dinescu (Rm. Vîl- 
cea) a condus bine următoarele 
formații : MINERUL : Tentu — 
Costinaș, Popa, Vizitiu (min. 46 
Stănică), Sturza — Urziccanu, 
Nestorovici II, Stoia — Milivoie- 
vici, Nestorovici I (min. 67 Scur
tu), I. Constantin. C.F.R. : Nagel
— Lupu, Roman, Mânu, Ciupe
— Ciocan, Țegean (min. 38 Po
pa), Mureșan (min. 42 Gostilian)
— L. Mihai, Batacliu, Coman.

Florin SANDU

SERIA A H a
SANSA A SURIS... FOSTEI 

DIVIZIONARE A 
Carpați Sinaia — 

Rapid 0—0
SINAIA, 18 (prin telefon). Cei 

peste 6000 de spectatori (dintre 
care mulți bucureșteni) au asis
tat la un joc dinamic, de mare 
angajament, dar cu un nivel 
tehnic mai modest, din cauza 
terenului greu, înghețat, care a 
făcut foarte dificil controlul ba
lonului. în primele 45 de mi
nute, calitatea partidei a avut 
de suferit și din cauza nervozi
tății jucătorilor, a unor duri
tăți care au dus la dese între
ruperi și au influențat, deopo- 

■ r’vă. atmosfera din tribună, 
u^de s-au produs incidente în
tre unii suporteri al celor două 
e?h:pe.

Dacă înainte de pauză aspec
tul partidei a fost echilibrat, atît 
ea desfășurare a jocului cit și 
ca situații favorabile de des- 
chdere a scorului, in repriza 
secundă echipa gazdă (o plăcu

PARTIDA A FOST DECISĂ
DIN MINUTUL 17

F.C. Șoimii Sibiu — Auto
buzul București 2—0 (2—0)

SIBIU, 18 (prin telefon). Aici, 
pe terenul din Parcul Arinilor, 
timp vitreg pentru fotbal: tem
peratură scăzută, teren înghețat 
și alunecos, ceea ce a cerut din 
partea ambelor echipe un mare 
efort, un mare consum de ener
gie Dar, spre lauda tuturor ju
cătorilor, celor aproximativ 5 000 
de spectatori le-a fost oferită 
o partidă atractivă.

Conturile au fost încheiate, de 
fapt. în primele 17 minute, pe
rioadă în care F.C. Șoimii a
atacat insistent (după părerea 
localnicilor, formația gazdă a
realizat cel mai bun joc al său
din actualul sezon), punînd în
mare pericol poarta apărată de 
Ene. Primul gol a fost înscris 
în min. 7,- cînd mingea a circu
lat pe traseul Schwartz (cel mai 
bun jucător de pe teren) — 
Frățilă — ȚURLEA, ultimul în
scriind în colțul lung. în min. 
11 și 13, portarul oaspeților se 
remarcă, rezolvînd două situații 
extrem de periculoase, dar în 
min. 17 el va fi din nou în
vins : juniorul ștefan a șu
tat spre poarta părăsită 
de Ene, care ieșise la blo
caj în faza anterioară, mingea a 
lovit bara și FRĂȚILĂ, atent, 
a reluat-o »n plasă. Autobuzul, 
echipă solidă și tehnică, iese 
acum la joc și își creează cîte

1. CHIMIA RM. V.
2. Dinamo SI.
3. Chimia Tr. Măg.
4. Progresul Buc.
5. Met. Plopeni
6. Rapid Buc.
7. Autobuzul Buc.
8. Muscelul
9. Gaz metan

10. Celuloza
11. Șoimii Sibiu
12. Carpați Sinaia
13. F.C.M. Giurgiu
14. Metalul Buc.
15. Unirea Alex.
16. Pandurii Tg. Jiu
17. Electroputere
18. Prahova PI.

17 10 1 6 45-18 21
17 9 3 5 38-14 21
17 10 1 6 16-14 21
17 8 4 5 30-20 20
17 8 4 5 22-18 20
17 6 6 5 24-14 18
17 6 6 5 19-14 18
17 8 2 7 24-24 18
17 7 4 6 19-24 18
17 7 3 7 20-16 17
17 6 5 6 17-21 17
17 6 4 7 13-19 16
17 7 2 8 18-36 16
17 6 3 8 16-24 15
17 5 5 7 14-23 15
17 4 6 7 15-23 14
17 5 3 9 15-28 13
17 2 4 11 12-27 8

SERIA A IlI-a
- c00 DE SPECTATORI 

DEZAMĂGIȚI 
Metalurgistul Cugir — 
F.C. Baia Mare 0-2 (0-1)

CUGIR, 18 (prin telefon). Sub 
euforia victoriei obținută, in 
etapa precedentă, la U.M. Ti
mișoara, gazdele au tratat su
perficial jocul cu F.C. Baia Ma
re. Neașteptate au fost comba
tivitatea scăzută și apatia în rîn- 
dul acestei echipe, care a lăsat 
să se înțeleagă, în cîteva faze 
disparate, că potențialul ei real 
este, oricum, mai înalt. Princi
palele carențe din jocul localni
cilor au fost marcajul neglijent, 
confuzia la mijlocul terenului, 
lipsa de percuție în atac, pati
najul cu crampoane neadecvate 
pe un teren înghețat. în aceste 
condiții, o echipă tehnică, cu 
disponibilitate pentru temporiza
re constructivă, cum este lidera, 
a manevrat cum a vrut, părînd 
invulnerabilă. Ea a marcat 
două goluri, care au fost înscri
se astfel: în min. 5, Sepi și 
Roznai fac o „morișcă** prelun
gită, tot flancul sting al apărării 
locale se predă și SEPI, din a- 
propiere, introduce balonul în 
plasă; în min. 85, DRAGOMI- 
RESCU intră în careu pe un 
culoar larg, nepăzit, și aruncă 
dezinvolt mingea în colțul por
ții, pe lîngă portarul Șai, care 
plonjase stingaci.

După meci, 2 500 de spectatori, 
care au înfruntat gerul, nu și-au 
ascuns dezamăgirea firească.

Arbitrul N. Georgescu (Bucu
rești) a condus foarte bine ur
mătoarele formații: METALUR
GISTUL: Șai — Kilin, Iovănes- 
cu, Drăgan, Dobrai — Țimpea, 
Simu (min. 65 Staicu), D. Ște
fan — C. Moldovan, Floarea, D. 
Popa (min. 82 Codea). F.C. BA
IA MARE: Ariciu — Borz, Con- 
druc, Sabău, Molnar -— R. Pam
fil, Mureșan, Terheș (min. 74 M. 
Moldovan; min. 83 Roatiș) — 
Sepi, Roznai, Dragomirescu.

Ion CUPEN

GAZDELE AU RATAT 
Șl UN PENALTY... 

Minerul Moldova Nouă — 
C.F.R. Cluj-Napoca 0—0

MOLDOVA NOUA, 18 (prin 
telefon). încă de la începutul 
meciului, gazdele și-au arătat 
intențiile ofensive. Ele au jucat 
aerisit, eu multe pase la mijlo
cul terenului, mizînd pe calită
țile celor două extreme (Mi- 
livoievici și I. Constantin) și pe 
angajarea celor două vîrfuri 
(frații Ncstorovici), bătăioase și

UN MECI GREU PENTRU... 
GALERIE

„U" Cluj-Napoca — Mu
reșul Deva 3—1 (2—1)

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin tele- 
fon), pentru cei aproape 8 000 
de spectatori, suporteri devotați 
ai lui „U“, care au înfruntat 
gerul aspru, meciul n-avea să 
fie greu decît după pauză. Pen
tru că în prima repriză tînăra 
echipă antrenată de P. Moldo- 
veanu face un joc de zile mari, 
în pofida terenului înghețat și 
a unui adversar masiv și experi
mentat. Din ploaia de ocazii, 
două sint transformate în gol: 
în min. 7 cînd, Ia o lovitură li
beră indirectă, dictată la 17 m, 
pentru vociferări, Răduță îi pa
sează ușor lui I. MUREȘAN și 
acesta trimite, cu efect, balonul 
în plasă; iar în min'. 27, CIM- 
PEANU II va înscrie, cu calm, 
din careu. împotriva cursului 
jocului, formația condusă de T. 
Pop prinde un contraatac feri
cit în min. 29, ENESCU îl „pier- 
de“ pe drum pe Ciocan și În
scrie spectaculos.

Gazdele nu-și pierd moralul, 
mai au cîteva bune ocazii, dar" 
fie că ratează în lanț, fie că 
D. Cojocaru scoate de pe linia 
porții în min. 31.

Greul începe pentru inimoasa 
galerie clujeană după pauză, 
pentru că ,,U“ abuzează de pa
se șl driblinguri, iar Mureșul 
Deva apare mai mult în acțiu
nile ofensive. Cum insă și A. 
Mureșan va șuta în bară în 
min. 73, iar Drobotă și Vidican 
se vor complica în faze clarisi- 
me, nu se mai înregistrează de
cît un gol în min. 74: CÎMPEA- 
NU II îl atrage în „capcană* pe 
Szabadoș prin dribling, acesta îl 
faultează clar în careu și mij
locașul clujean transformă sigur 
penaltyul. In min. 82, Marincău 
este eliminat pentru ripostă vio
lentă.

Arbitrul I. Rus (Tg. Mureș) a 
condus satisfăcător: „U**: Lăză- 
reanu — Ciocan (min. 72 Bagiu), 
Pop, Moș, I. Mureșan — Cimpea- 
nu II, Răduță — Drobotă, Vidi
can, Luchescu (min. 67 Berin- 
dei), A. Mureșan; MUREȘUL: 
Boia — Marincău, .Doboș, D. Co
jocaru, Szabadoș — Schmidt, 
Gherga, O. Cojocaru (min. 72 
Selymesi) — Medrea, Enescu, 
Culea (min. 46 Iancu).

Mircea M. IONESCU

DACIA ORĂȘTIE - GLORIA BIS
TRIȚA 0-2 (0-1). Au marcat : Bucur 
(min. 37) și Berceanu (min. 70).

AURUL BRAD - AVINTUL REGHIN 
8—1 (1—1). Au înscris : Stingă (min. 
20, 78), Golda (min. 55, 57, 60, 73). 
Adam (min. 76), Gabor (min. 83). 
respectiv Biro (min. 29).

CHIMICA TIRNAVENI - U. M. TI
MIȘOARA 3—0 (2—0). Autorii goluri
lor : Vig (min. 3), Bozeșan (min. 
25) și Groza (min. 76).

C.F.R. TIMIȘOARA - VICTORIA 
CĂREI 5-0 (1-0). Au înscris : D.
Crîngașu (min. 33 și 50, ambele din 
11 m), Iancu (min. 46), Sunda (min. 
47) și S. Crîngașu (min. 58).

ARMATURA ZALĂU - VICTORIA 
CĂLAN 3-0 (2-0). Au marcat : Stîn- 
cel (min. 5), Munteanu (mln. 33 din 
11 m) și Barbu (min. 61).

MINERUL LUPENI - C.I.L. SIGHET 
3-0 (1-0). Golurile au fost înscrise
de Leca (min. 9, 47 și 87).

Relatări de la B. Crețu, Al. Jurcâ, 
I. Ducan, C. Crețu, M. Bonțoiu și 
I. Cotescu.

CLASAMENTUL

1. F.C. BAIA M. 17 10 6 1 42-13 26
2. C.F.R. Cj.-Nap. 17 11 3 3 36-12 25
3. „U* Cluj-Nap. 17 11 1 5 37-15 23
4. Vict. Câlan 17 10 2 5 24-13 22
5. Gloria B-ța 17 9 3 5 35-14 21
6. Mureșul Deva 17 9 3 5 30-21 21
7. U.M. Timișoara 17 8 3 6 25-19 11
8. Min. Mold. N. 17 8 3 6 17-21 19
9. C.F.R. Timiș. 17 7 2 8 16-18 14

10. Met. Cugir 17 6 3 8 21-26 15
11. C.I.L. Sighet 17 6 3 8 23-29 15
12. Aurul Brad 17 6 2 9 20-23 14
13. Chimica Tirn. 17 6 2 9 22-26 14
14. Victoria Caret 17 6 2 4 13-30 14
15. Armătura Zalău 17 5 3 9 19-27 13
16. Min. Lupeni 17 6 0 11 13-28 12
17. Dacia Orăștie 17 9 2 10 14-30 12
18. Avintul Reghin 17 1 3 13 10-52 S



DUPĂ UN JOC EXCELENT, HOCHEIȘTII ROMÂNI 
ȘI-AU LUAT REVANȘA: 5-2 CU METALURG CELIABINSK 

Oaspeții evoluează azi la Miercurea Ciuc
Cel de al doilea joc dintre 

Selecționata divizionară de 
hochei și formația Metalurg 
Celiabinsk, mult mai frumos, 
mai dinamic și mai interesant 
decît prima confruntare, s-a 
încheiat sîmbătă seara cu vic
toria reprezentanților noștri : 
5—2 (1—0, 1—1, 3—1). în felul 
acesta hocheiștii noștri și-au 
luat o frumoasă revanșă după 
înfrîngerea din ajun, la capă
tul unui meci în care au domi
nat copios, au jucat foarte mo
dern, rapid și combinativ, dar 
— din păcate — au ratat, din 
nou, enorm.

întîlnirea de sîmbătă — dis
putată pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală — a început 
diferit față de cea anterioară, 
ambele formații angajîndu-se 
de la primul fluier al arbitri
lor într-o luptă foarte aspră. 
S-a jucat tare, fără menaja
mente — dar foarte corect —, 
astfel că fazele au alternat cu 
repeziciune de la o poartă la 
alta. Scorul a fost deschis abia 
în penultimul minut al repri
zei (19), cînd, la capătul unei 
lungi perioade de dominare a 
echipei noastre, Axinte (foarte 
eficace, în aceste jocuri) a îns
cris din apropiere. A egalat la 
începutul reprizei secunde 
Smirnov (min. 24), după care 
tot • Axinte a readus avantajul 
de partea echipei noastre (min. 
35). în ultima repriză, jucătorii 
români au dominat insistent,

DUMITRIIA TURNER SI ECHIPA FEMININA 
A ROMÂNIEI CAMPIOANE BALCANICE 

EA G1MNAST1CĂ-JUN1OARE
Vineri, sîmbătă și duminică 

s-au desfășurat, in Sala sportu
rilor din Salonic, campionatele 
balcanice de gimnastică pentru 
juniori, în program fiind prevă
zute numai exerciții liber ale
se. Un remarcabil și aplaudat 
succes au repurtat tinerele gim
naste românce, care s-au clasat 
pe primele locuri atît pe echipe 
cît și Ia individual compus. De 
asemenea, meritorie situarea pe 
locul III a Danei Crăciun. Du
pă cîteva succese realizate atît 
în țară cît și peste hotare in a- 
cest sezon, Dumitrița Turner 
(sportivă care se pregătește în 
cadrul Liceului de gimnastică

din municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej cu antrenorii Florica și 
Florin Dobre) și-a înscris la 
Salonic o nouă victorie în pal
maresul ei, ciștigind titlul de 
campioană balcanică absolută 
de junioare și avînd o contri
buție hotărîtoare la clasarea pe 
primul loc a echipei României, 
înaintea selecționatelor Bulga
riei și Iugoslaviei, situate pe 
locurile următoare. Succesul re
prezentativei noastre a fost asi
gurat, în afară de Dumitrița 
Turner, de Dana Crăciun, Ro- 
dica Dunca, Angela Bratu, Ofe- 
lia Iosub, Lucia Negrea și Ru- 
xandra Cîrciumărescu.

TELEX • TELEX
BASCHET • In primul joc al 

turneului pe care-1 întreprinde 
în Ecuador, o selecționată îemi- 
nină a R.P. Chineze a dispus, 
la Guayaquil, de o selecționată 
a Ecuadorului cu 100—75.

BOX • La Dundee : Scoția— 
Danemarca 8—2.

CICLISM • Intr-o reuniune 
desfășurată pe velodromul din 
Anvers, olandezul Fred Rompel- 
berg a stabilit un nou record 
mondial al orei (pe pistă acope
rită), în proba cu antrenament 
mecanic, acoperind în 60 de mi
nute 72,241 km (v.r. 69,741 km, 
aparținea italianului P. Alger!).

HANDBAL • In turneul mas
culin de la Grenoble : Bulgaria
— Portugalia 28—22 (13—9). Fran
ța — Franța (B) 29—15 (18—7).

GIMNASTICA « în meci ami
cal feminin : Cehoslovacia — 
Polonia 367,40—352,25. La indivi
dual compus a cîștigat Vera 
Cerna (Cehoslovacia) cu 74,80 p.

NATAȚIE • La Palermo în 
„Cupa campionilor europeni- la 
polo : Partizan Belgrad —
T.S.K.A. Moscova 4—4, Canoltieri
— Wurzburg 5—2 ; Canottieri — 
Partizan 3—2 ; Ț.S.K.A. — 
Wurzburg 6—5.

SCHI • La Val Gardena, în 
„Cupa Mondială", proba de co- 
borîre a revenit italianului Her
bert Plank,, urmat de Peter 
Wirnsberger (Austria) și Franz 
Klammer (Austria).

ȘAH ■ Cea de-a 10-a partidă 
a meciului dintre Korcinoi șl 
Spasski s-a întrerupt într-un fi
nal complicat de turnuri și ne
buni de culori diferite. Scorul 
este de 61/,—2lh P în favoarea 
primului. ■ Turneul de la Leip
zig s-a încheiat cu trei cîștigă- 
tori : Malich (R.D.G.), Smejkal 
(Cehoslovacia) și Knaak (R.D.G.) 
toți cu cîte 9*/2 p. Campioana 
mondială Nona Gaprindașvill, 
care a participat la acest turneu, 
s-a clasat pe locul 9, cu 6'/, p. 
Șahlstul român loan Fischer s-a 
situat pe locul 13, cu 5'Zz p.

TENIS • In semifinalele tur
neului de la Sydney : Teacher
— Gerulaltis 7—5, 7—6, 6—3; Tan
ner — Fletcher 6—3, 6—4, 3—6,
6—4. In finala probei de simplu 
femei se vor întîlni Evonne Go- 
lagong și Sue Barker. • La 
Dallas, în semifinalele „Cupei 
continentale" (junioare): Ceho
slovacia — Anglia 2—1; S.U.A. — 
Brazilia 3—0.

TENIS DE MASA • în „Cupa 
ligii europene": Anglia — Sue
dia 4—3; U.R.S.S. — Olanda 4-3. 
In clasament, pe primul loc se 
menține Suedia cu 3 v.

VOLEI. • La Bruxelles, în 
„Cupa cupelor" (masculin) : Ru
da Hvezda Praga — Ibis Cour- 
trai 3—1; la Leipzig : S.C. Leip
zig — Olympiakos Atena 3—0.

dar forma excelentă a portaru
lui Iațenko a făcut ca scorul să 
nu fie modificat decît de pu
ține ori : Axinte (min. 40) și a- 
poi Antal și Solyom (ambii min. 
57). La 5—1, echipa noastră „a 
oprit motoarele" și oaspeții au 
sancționat prompt o astfel de 
greșeală prin Dmitriev (min. 59). 
Au condus inegal, uneori prea 
sever, alteori prea larg, FL 
Gubemu și M. Presneanu.

Oaspeții evoluează astăzi Ia 
Miercurea Ciuc, în compania 
selecționatei secunde, iar prima 
garnitură a țării noastre pleacă 
în Iugoslavia, unde, în zilele de 
21 și 22 decembrie, va întîlni, 
la Ljubljana, selecționata țării 
gazdă.

Călin ANTONESCU

Este minutul 57 și Antal, la 
capătul unei acțiuni colecti
ve de toată frumusețea, mă
rește avantajul echipei noas
tre la 4—1. Fază din meciul 
susținut de Selecționata di
vizionară cu Metalurg Ce
liabinsk (5—2).

Balcaniada de baschet

ROMÂNIA - BULGARIA 94 95
SKOPLJE, 18 (prin telefon). 

Cinstea de a inaugura întrece
rile ediției a 19-a a Campiona
tului balcanic rezervat baschet- 
baliștilor seniori a revenit re
prezentativelor Iugoslaviei și 
Greciei, intîmpinate cu aplauze

Surpriză In C. E. de rugby
SPANIA - ITALIA 10-3!

MADRID (Agerpres). — Sîm
bătă la Madrid, într-un meci 
contînd pentru campionatul eu
ropean de rugby „Cupa FIRA",

în turneul de handbal masculin de la Cottbus :

1. R.D. GERMANĂ, 2. ROMÂNIA, 3. CEHOSLOVACIA
Turneul internațional de 

handbal organizat de federația 
de specialitate din R. D. Ger
mană în orașul Cottbus, precum 
și în cîteva localități înveci
nate, a programat sîmbătă și 
duminică ultimele partide. In 
etapa de sîmbătă, selecționata 
țării noastre a intilnit repre
zentativa Uniunii Sovietice. La 
capătul unei partide frumoase, 
in care s-au desprins net in 
repriza secundă, datorită unui 
joc bun în apărare și fructifi
cării prompte a majorității 
acțiunilor ofensive, jucătorii ro
mâni au învins cu 25—17 (11— 
11). Corespondentul agenției 
ADN a remarcat prestația su
perioară a lui Birtalan, Drăgă- 
niță și Flangea. în celelalte 
două întîlniri ale etapei de 
sîmbătă s-au înregistrat rezul
tate puțin scontate : R. D. Ger
mană (A) — Cehoslovacia 16— 
16 (9—7) și Polonia — R. D. 
Germană (B) 21—21 (10—13).

Ultima rundă a întrecerii, 
disputată duminică, a progra
mat meciul România—Polonia,

încheiat nedecis : 22—22 (10—9). 
Echipa noastră a început foarte 
bine această partidă și după ce 
a terminat prima repriză în 
avantaj s-a detașat în partea 
a doua aparent decisiv : 17— 
14 (min. 46). în final, selecțio
nata noastră a cedat pasul și 
în ultimul minut a fost egalată 
(22—22) printr-un punct realizat 
de Przybysz din aruncare de 
Ia 7 m. Cele mai multe goluri 
pentru echipa noastră au fost 
marcate de Birtalan 6, Drăgă- 
niță 5, Folker și Flangea cîte 3, 
iar pentru Polonia de Przybysz 
8, KIempel 6 și Gmyrek 3. în 
celelalte partide s-au înregis
trat rezultatele : Cehoslovacia 
— R. D. Germană (B) 19—17 
(8—7) și R. D. Germană (A) — 
U.R.S.S. 25—24 (16—8).

Ca urmare a acestor rezul
tate, clasamentul final este ur
mătorul : 1. R. D. Germană
(A) 9 p ; 2. România 7 p ; 3. 
Cehoslovacia 5 p ; 4. R. D. Ger
mană (B) 5 p ; 5. Polonia 4 p ; 
6. Uniunea Sovietică 2 p.

echipa Spaniei a furnizat o sur
priză, reușind să învingă cu 
scorul de 10—3 (6—3) selecțio
nata Italiei. Jocul a fost de o 
calitate tehnică mijlocie, tran
smite corespondentul agenției 
France Presse. Desfășurarea 
partidei a fost pînă la urmă 
interesantă, datorită elanului cu 
care a jucat pachetul de înain
tași al gazdelor, acesta reușind 
să priveze de baloane pe ju
cătorii adverși și să anihileze, 
totodată, acțiunile liniei de trei 
sferturi italiene.

de miile de spectatori, aflați în 
Sala sporturilor din localitate.

Sportivii țării gazdă au pres
tat un joc de înaltă clasă și au 
învins cu 91—57 (46—30).

în cel de-al doilea meci 
al serii, România — Bulga
ria, echilibrul valoric s-a fă
cut din plin simțit. Deși au 
forțat pe rînd, nici una dintre 
cele două echipe nu a izbutit să 
se desprindă decisiv, astfel că 
doar ultimele secunde au avut 
darul de a clarifica situația. 
Sportivii bulgari au reușit să 
cîștige la limită : 95—94 (49—48) 
o dispută care, după cum s-a 
desfășurat, putea să aibă final 
favorabil și reprezentanților 
noștri.

Marcatori : Cernat 27, Ocze- 
lak 17, Ivascencu 16, Popa 13, 
Uglai 12, Niculescu 6, Caraion 3 
pentru România, respectiv Go- 
lomeev 25, Takev 20, Bogdaiov 
11, Șarkov 10, Marinov 14, Ev- 
timov 7, Arabadjinski 4, Smo- 
cișevski 4.

Paul IOVAN

PE GHEAȚĂ Șl PE ZĂPADĂ
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TINERELE HANDBALISTE ROMÂNCE 
ÎNVINGĂTOARE ÎN CEHOSLOVACIA

în localitatea Reznovo (Ceho
slovacia) s-a disputat, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, un 
turneu internațional de handbal

La hochei juniori

UNGARIA - ROMÂNIA 4-2
Disputat în orașul Szekes- 

fehervăr, meciul amical de ho
chei pe gheață dintre selecțio
natele de juniori ale Ungariei 
și României s-a terminat cu 
scorul de 4—2 (1—1, 3—0, 0—1) 
în favoarea gazdelor.

rezervat echipelor de junioare. 
Au luat parte selecționatele 
României, R. F. Germania și 
Cehoslovaciei. Manifestînd o 
formă bună, echipa României, 
clasată pe locul 3 la campiona
tul mondial, a cîștigat turneul, 
clasîndu-se pe primul loc al 
clasamentului fără să cunoască 
înfrîngerea. în cele două jocuri 
susținute, tinerele handbaliste 
românce au învins R. F. Ger
mania cu 19—16 (9—7) și Ceho
slovacia cu 26—18 (12—11).

lată-l pe învingătorul slalomului uriaș de la Madonna di Cam- 
piglio, suedezul Ingemar Stenmark. Telefoto : A.P.-AGERPRES

ÎN TURNEUL DE HOCHEI 
dotat cu trofeul „Izvestia" de 
la Moscova, Suedia a întrecut 
cu 4—1 (1—1, 1—0, 2—0) Fin
landa, prin punctele înscrise de 
Olsson, Holmgren, Estling, Erik
sson, respectiv Repo. În cel 
de-al doilea meci, selecționata 
U.R.S.S. a învins cu 5—3 (2—0, 
2—2, 1—1) echipa canadiană

FOTBAL MERIDIANE

SAPTAMIMII
Balcaniada (m) Ia Skoplje.
Continuă „Cupa ziarului Izvestia", 
Moscova
C.M. (juniori), în Canada. 
Campionatele internaționale ale 
liei, la Melbourne.
Cupa Mondială — coborîre (m) 
tina d’Ampezzo ; coborîre și 
uriaș (f) la Saalbach (Austria).
Belgia — Italia (meci amical), La 
xelles.
Balcaniada (f), la Belgrad.

la

Austra-

la Cor- 
slalom

Bru-

FINALUR1 PASIONANTE IN TURUL 
CAMPIONATELOR

UNGARIA. « în penultima etapă 
a turului, echipa Seghedin a dispus 
cu 6—2 de liderul campionatului, 
Ujpestl Dozsa I Lupta pentru primul 
loc a devenit astfel foarte pasionan
tă : 1. Ujpesti Dozsa 23 p, 2-4. Vi
deoton, Vasas și M.T.K. cîte 22 p. 
Alte rezultate din etapa a 16-a : 
Ferencvăros — M.T.K. 2—0, Vasas — 
Pecs 2—1, Videoton — Honved 3—2 ; 
Diosgyor — Raba Eto Gyor O-O.

R. D. GERMANA. Din ultima etapă 
(a 13-a) a turului campionatului con
semnăm rezultatele : F. C. Magde
burg — Lokomotive Leipzig 2—0 ; Dy
namo Dresda — Vorwărts Frankfurt 
pe Oder 1-0 ; Zwickau — Dynamo

Berlin 0—0 ; F. C. Carl Zeiss Jena 
— Wismut Aue 1-0. In clasament 
conduce F.C. Magdeburg cu 21 p, 
urmată de Dynamo Berlin 17 p.

ITALIA. Rezultatele etapei a 11-a : 
Roma — Genoa 1—0 ; Napoli — Fog- 
gia 5-0 ; Perugia — Verona 0—1 ; 
Inter — Juventus 0—1 ; Torino — Mi
lan 1—0 ; Pescara — Atalanta 0—0 ; 
Lanerossi Vicenza — Bologna 3-0 ; 
Fiorentina — Lazio 0—1. In clasament: 
Milan 16 p ; Juventus 15 p ; Torino, 
Lanerossi Vicenza cite 14 p etc.

ZAGALO DIN NOU IN BRAZILIA
Mario Zagalo, reintorcindu-se in 

Brazilia, după ce timp de 18 luni a 
antrenat selecționata Kuweitului, a 
fost numit director tehnic al formației 
Botafogo din Rîo de Janeiro.

„Quebec Nordiks" din liga 
W. H. A. Duminică, Suedia — 
Quebec Nordiks 6—2 (0—0, 4—0, 
2—2) șl Cehoslovacia — U.R.S.S. 
8—3 (2—0, 3—0, 3—3), prin
punctele înscrise de Bubla, 
Martinec (2), Stasny, Glinka, 
Puzar, Novac și August, respec
tiv Mihailov (2) și Harlamov.

CU PRILEJUL UNUI CON
CURS DE PATINAJ VITEZA, 
la Nagano (Japonia), sportivele 
japoneze Yuko Ohta și Yoko 
Yoshida au stabilit un nou re
cord național în proba de 3 000 m, 
fiind cronometrate cu același 
timp : 4:50,4. Clasată pe locul 
5, Cen Su-hua a realizat, la rîn- 
dul său, un nou record al R. P. 
Chineze cu timpul de 5:00,3.

PE PÎRTIA DE BOB de ’a 
Oberhof (R. D. Germană) s-a 
desfășurat un concurs în care 
victoria a revenit echipajului 
Schonau — Seifert (R. D. Ger
mană) cu 3:11,18. Pe următoa
rele locuri s-au situat alte pa
tru echipaje din țara-gazdă, ur
mate de elvețienii Schiirer și 
Riîegg.

• telex 10 350 romsp. Tiparul I.P. „Informația"
R 1, 2, 3, 4. 10-63


