
VIZITA PMIM MIMSTRU 
AL TURCILI, BlilEVT ECEVIT
La invitația președintelui 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu, și a primu
lui ministru al guvernului 
român. Manea Mănescu. dumi
nică dimineața a sosit in Capi
tală, intr-o vizită oficială in 
țara noastră, primul ministru 
al Republicii Turcia, Bălent 
Ecevit, împreună cu soția, 
Rahșan Ecevit.

Premierul ture este insotit 
de Giinduz Ukțun, ministrul a- 
tacerilor externe. Neșet Ak- 
mandor, membru al Senatului 
Republicii, Ozdemir Yigit, se
cretar general adjunct pentru 
afacerile politice, Turgut Ca- 
rikli, secretar general pentru 
comerțul exterior din Ministe
rul Comerțului, de alte persoa
ne oficiale.

Pe aeroportul Otopeni, Unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, oaspeții au 
fost întîmpinați de Manea 
Mănescu, primul ministru al 
guvernului, cu soția, Maria 
Mănescu, Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru, ministrul comer
țului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, Angelo 
Miculescu, viccprim-ministru, 
ministrul agriculturii și indus
triei alimentare. Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Vasile Alexan- 
drescu, ambasadorul României

Sub egida „Daciadei**, a Vl!-a ediția a „Crosului tipografilor1:

PRIMĂVARĂ ÎN DECOR AUTUMNAL
Desfășurată sub egida marii 

competiții sportive „Daciada", 
cea de a șaptea ediție a „Cro
sului tipografilor" a reunit la 
startul din fața Combinatului 
poligrafic „Casa Sclnteii", din 
Capitală, sute de concurenți ciș- 
tigătorl ai finalelor pe ramura 
poligrafică din 27 de județe, că
rora lj s-au adăugat in număr 

Au pornit in cursă seniorii

mare reprezentanții întreprin
derilor bucureștene de același 
profil și elevii Liceului nr. 16 
de poligrafie.

Decorul — o zi mohorită de 
toamnă, cu un mare absent, 
soarele, dar cu o prezență ne
dorită, frigul pătrunzător — 
n-a împiedicat participarea u- 
nui numeros public, constituit, 
firește, în primul rînd. din co
legii de breaslă ai competito
rilor, din membri ai cansliiiloc
asociațiilor sportive și aj con
ducerilor întreprinderilor po
ligrafice din București. Aceștia 
și multi alți iubitori ai cro
surilor au ținut să asiste la ma
rea întrecere a „oamenilor tipa
rului", întrecere care în acest 
an a fost dedicată împlinirii 
a șase decenii de la luptele ti
pografilor din decembrie 1913.

Entuziasmul și voioșia com
petitorilor, ardoarea cu care s-a 
luptat pentru cîștigarea unui 
loc meritoriu în clasamentul fi
nal, aplauzele și încurajările 
sutelor de spectatori au creat 
o efervescență tipic sportivă, 
care a reușit să destrame mo
horeala zilei, asistența trăind 
cîteva ceasuri de primăvară 
într-un decor autumnal.

Ma{ întîi au luat startul ju
niorii. La pocnetul pistolului 
starterului, am avut impresia 
că s-a rupt un zăgaz si că a- 
sistăm la o tumultuoasă re
vărsare de ape. Cei 1000 de 
metri au fost parcurși într-un 
timp atit de scurt încit abia am 
apucat să facem cîteva însem
nări. Cîștigătorii — toți de la 
Liceul nr. 16 de poligrafie din 
București. în cursa senioarelor 
(de două ari mai lungă decît 
a juniorilor) au pornit aproape 
o sută de concurente — cele 
mai multe de la I.P. „13 De- 

Ia Ankara, și Nahit Ozgur, am
basadorul Turciei la București, 
precum și membri ai ambasa
dei Turciei.

S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Turcia și Repu
blicii Socialiste România. O 
gardă militară a prezentat 
onorul.

★
Primul ministru al Republicii 

Turcia, Bulent Ecevit, împreu
nă cu soția, Rahșan Ecevit, au 
făcut duminică după-amiază • 
vizită la Muzeul de artă al Re
publicii Socialista România și 
Muzeul colecțiilor de artă.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Vasile Alexandrescu, ambasa
dorul României la Ankara, re
prezentanți ai Consiliului popu
lar al municipiului București, 
de alte persoane oficiale.

Cu prilejul vizitei. Petre O- 
prea, director adjunct al Mu
zeului de artă al Republicii 
Socialiste România, a prezen
tat principalele lucrări de artă 
din patrimoniul culturii na
ționale $1 universale ee aparțin 
celor două muzee. In încheiere, 
premierul Bulent Ecevit a sem
nai in cartea de onoare, expri- 
mîndu-șl satisfacția pentru pri
lejul oferit de a vizita aceste 
muzee ce reunesc mari valori 
artistice.

cembrie 1918“, I. P. „Filaret* si 
C. P. „Casa Scinteii“. Ciștigă- 
toare — Agnes Nagy de la I.P, 
„Crișul“-Oradea.

„Am promis încă de anul tre
cut, cînd la aceeași competiție 
am ocupat locul doi, oă in acest 
an voi mai urca o treaptă, 
ne-a spus câștigătoarea. Sini 
bucuroasă că am putut să mă 

țin de euvînt, mai ales câ a- 
ceastă ediție are o semnificație 
deosebită, desfășurindu-se in 
preajma Împlinirii a 60 de ani 
de la luptele tipografilor din 
decembrie 1918“.

între timp, s-a dat startul
la seniori. La capătul cursei.

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2-3)

0 frumoasă victorie a rugbyștilor noștri universitari:

ROMÂNIA-FRANȚA 11-6 (70)
Medul a descoperit o „aripă" de marc perspectiva. 

Matei (Universitatea Timișoara)
Mai decisă în prima parte 

și în finalul meciului, selec
ționata universitară de rugby a 
României a Înregistrat, simbă
tă după-amiază, pe terenul din 
„Parcul copilului" (3 000 de 
spectatori) o frumoasă victo
rie, în confruntarea amicală cu 
XV-le similar al Franței: 11—6. 
După meci, arbitrul principal 
al întîlnirii, italianul Natale 
Cadamurro, ținea să ne spună: 
„Mi-au plăcut universitarii ro
mâni, care au acționat ca o 
echipă puternică și matură, 
dcjucînd acțiunile vulcanice ale 
francezilor, și au dovedit tot
odată. mai multă siguranță 
atunci cînd prin șarjele inițiate 
și-au propus să ajungă în spa
țiul de țintă advers...".

Opiniile arbitrului italian 
sintetizează, într-o bună mă
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FOTBALIȘTII „TRICOLORI" SI-AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE 
PENTRU MECIUL DIN C.E. CU SPANIA

• Lotul picata azi Id falcsda • Dokrii, iadispouibii, iu ia lacc (kplasarcd
•3 Jocul dc icrillcarc dc ieri

Aspect de la jocul de verificare de ieri a' „tricolorilor" : Romili 
(in tricou de culoare deschisă) șutează la poartă cu toată opoziția 
lui B. Grigore și a portarului Lung Foto : N. DRAGOȘ

Pregătirile echipei noastre re
prezentative de fotbal in vede
rea meciului cu Spania, de 
miercuri. de la Valencia, din 
cadrul Campionatului european, 
s-au încheiat, practic, ieri.

In cursul zilei de azi, de pe 
aeroportul Otopeni. un avion 
special va decola ducindu-i pe 
„tricolori’ spre Valencia, unde 
sperăm că — jucind cu ambiție, 
cu dăruire și dragoste pentru 
culorile tării, punindu-și din 
plin in relief calitățile tehnico- 
tactice, valorificîndu-și pregă
tirea temeinică efectuată in în
treaga săptămână trecută — fot
baliștii noștri vor obține un re
zultat bun. menținlndu-se in 
cursa pentru clasarea pe pri
mul loc al grupei a IlI-a preli
minare a C.E.

Cele două frumoase victorii 
ale „tricolorilor’ in această

Alte performante remarcabile
| ale sportivilor români
: in competiții internaționale
• Dinamo (f) și Steaua (m) 

s-au calificat in turul II 
al „Cupei campionilor eu
ropeni** la volei.

I • Echipa feminină de tenis 
de masă a țării noastre, 
campioană internațională 
□ Franței.

• Baschetbalișta’i, pe locul 
doi in turneul din Bra
zilia.

(Amănunte in pag. a 4-a) 

sură, aspectul jocului. Studen
ții noștri au constituit real
mente o echipă robustă, dis
pusă să dea o replică dîrză u- 
nui adversar care reprezenta 
o școală cu recunoscute vir
tuți: tehnică individuală și de 
compartiment avansată, mobi
litate excepțională, arta de a 
schimba ritmul și direcțiile de 
atac, angajament total etc. Și 
acest lucru s-a relevat chiar 
din start, cînd jucătorii români 
s-au impus cu autoritate, reu
șind să ia conducerea prin 
Urdea (încercare). E adevărat 
că, în replică, oaspeții au cău
tat să modifice scorul, prin 
Coste (min. 9), care a ratat o 
l.p„ apoi prin Gensanne (min. 
14), autor al unei frumoase 
acțiuni de atac, dar, în ansam
blu, In prima parte a meciului, 

toamnă (1—0 cu Polonia si 3—2 
cu Iugoslavia), obținute in fața 
unor echipe prestigioase in fot
balul internațional, sint de na
tură a le da incredere selecțio- 
nabililor noștri, a le asigura un 
moral bun pentru dificila intîl- 
nire cu Spania.

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN TURNEUL DE LA DEBREȚIN
DEBREȚIN, 12 (prin telex). 

Desfășurat timp de 6 zile (7— 
12 noiembrie) In localitate. 
„Trofeul Debrețin" a reunit 
la start o parte dintre forțele 
handbalului masculin interna
țional. La capătul acestei dîrze 
dispute, învingătoare este re
prezentativa României, care a 
terminat neînvinsă, impunîn- 
du-se mai ales prin varietatea o- 
fensivei, dar și prin forță și 
viteză. Mai sintetic spus, echi
pa României a ciștigat datorită 
valorii ei intrinsece.

Simbătă, în penultima zi a 
turneului, echipa României a 
întrecut U.R.SS. B cu 27—19 
(u—;.). Golurile învingătorilor 
au fost înscrise de Bîrtalan 8, 
M. Voinea 5. Grabovschi 4, 
Stingă 4. Durău 2, Bedivan 2 
ti Palko 2. Celelalte rezultate : 
Jngaria — Polonia 29—22 (15— 

8) și Olanda — Bulgaria 20—15 
(7—8).

Duminică o fost p-pgramat 
derbyul turneului, întîlnirea 
dintre singurele formații neîn- 

O spectaculoasă acțiune a universitarilor români, prin Ortelecan 
(blocat de Marty) fi Ungureanu, aproape de „22’-ul francez 

Foto: D. NEAGU

formația noastră s-a „văzut* 
mai mult, francezii avînd doar 
unele acțiuni spontane, explo
sive, in stilul lor caracteristic. 
După ce în min. 26, Matei a 
fost pe cale de a marca a doua 
încercare pentru noi, în min.

lubitorii fotbalului ii însoțesc 
pe „tricolori’ cu multă încre
dere și le urează drum bun fi 
succes 1

★
După două intense antrena

mente efectua*e în cursul zilei 
de simbătă, lotul și-a Încheiat, 
ieri, pregătirile pe stadionul 
Steaua, printr-un joc de veri
ficare intre echipa care va 
intra, probabil, pe teren in 
fața Spaniei și o formație al
cătuită din rezervele lotului șl 
cițiva jucători divizionari A.

Echipa „galbenilor" (probabi
lii) a aliniat următorul .un
sprezece" :

Coman — M. Zamfir, Samos, 
Ștefănescu, Vigu — Romilă, 
Boloni, Iordănescu — Crișan, 
Dudu Georgescu. Rădulescu. 
După cum se vede, din această 
formație lipsește Dobrin. în 
ciuda tratamentului medical la 
care a fost supus și a dorinței 
lui de a juca, piteșteanul n-a 
putut fi refăcut, după durerea 
de șold resimțită încă de la 
meciul de antrenament de joi, 
astfel Incit ieri n-a mai luat 
parte la pregătiri și nici nu

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3) 

vinse, selecționatele Ungariei 
și României. La capătul unui 
joc dinamic, palpitant, repre
zentativa României a întrecut-o 
pe cea a Ungariei cu 21—18 
(8—10). Handbaliștii unguri și-au 
mărit avantajul la începu
tul reprizei secunde (11—8), dar 
românii au știut să fructifice 
slăbiciunile apărării acestora, 
au egalat și, apoi, s-au deta
șat decisiv. Au marcat: Bir- 
talan 5, Stingă 4, Voina 4, Be
divan 3, Durău 3 și Grabov
schi 2 — pentru România, Var
ga 9, Kenyeres 3, Szilagyi 2, 
Kovacs 2, Gubanyi 1 și Fodor 1 
— pentru Ungaria. Au arbitrat 
Valicici și Stanoevici (Iugo
slavia). Clasament final : 1. 
ROMANIA 10 p ; 2. Ungaria 
8 p ; 3. Polonia 5 p ; 4. U.R.S.S. 
B 3 p ; 5. Bulgaria 2 p ; 6. O- 
landa 2 p. Trofeul pentru cel 
mai tehnic jucător a fost de
cernat lui Vasile Stingă.

LASZLO N1SZKACS 
redactor la „Nepsport"

. Budapesta

29 Tudose a transformat o l.p„ 
stabilind scorul reprizei. (Mar- 
ghescu, în min. 39, a scăpat

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3) .



In Divizia A de volei

MULTE PREZENTE FORMALE
In campionatele Diviziei A 

de volei s-au desfășurat dumi
nică partidele etapei a 4-a la 
masculin și a 6-a la feminin. 
De remarcat faptul că doar 
două echipe au reușit să oiști
le în deplasare : Universitatea 
Timișoara în Giulești și Ex
plorări Baia Mare la Craiova. 
Iată amănunte :

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M. DELTA TULCEA 3—0 
(2. 2. 14). Oaspeții au etalat în 
sala Dinamo o sumedenie de 
imperfecțiuni tehnice, care 
i-au pus în postura de figu- 
ranți in teren, îndeosebi in 
primele două seturi. Dinamo- 
viștil. în schimb, au evoluat 
bine, chiar și atunci cînd au 
început să ruleze rezervele. în- 
cepînd din setul al doilea, au 
fost înlocuiți, pe rind, titularii 
Oros, Tutovan și Cîrleanu 
(Enescu urmează un tratament, 
locul lui fiind luat în sextetul 
de bază de către Vrîncuț) cu 
Câta — Chițiga, Mițu și Băro- 
iu. Abia în a doua parte a 
setului trei, cînd Dinamo avea 
tn teren doar doi titulari (Du- 
mănoiu și Păușescu), tulcenii 
au dat o replică mai bună. 
(A. B ).

VIITORUL BACAU — C.S.M. 
SUCEAVA 3—2 (8. —12. 15, 
—14, 3). Meci extrem de echi- 
Ibirat. Băcăuanii au evoluat la 
adevărata lor valoare abia în 
ultimul set. Remarcați : Rob- 
ciuc, Păduraru. Roșioru (Viito
rul). Lepădătescu si Păștean 
(C.S.M.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— EXPLORĂRI BAIA MARE 
1—3 (10, —4, —8, —8). Cu ex
cepția primului set. în celelalte 
craiovenii nu au opus rezisten
ță. Oaspeții au jucat variat la 
fileu, punctînd decisiv la fie-

"jiurT—niiTiim—im—■iinnwiiM m i ■■■■ii.i

in etapa inter-serii a Diviziei de lupte

AU FOST STABILITE PARTICIPANTELE LA TURNEUL FINAL
Simbătă și duminică s-au dis

putat turneele inter-serii din ca
drul Diviziilor de lupte greco- 
romane șl libere, concursuri care 
au stabilit formațiile partici
pante la turneul final, dar și pe 
cele ce vor ii prezente la între
cerile de baraj pentru a rămîne 
în prima Divizie.

GRECO-ROMANE
SUCEAVA. Clasamentul celor 

opt echipe din prima grupă va
lorică participante la acest tur
neu se prezintă astfel: 1. Dina
mo București (70 p), 2. Mobila 
Rădăuți (63), 3. Steaua (62), 4. 
A.S.A. Cluj-Napoca (42), 5.
C.S.M. Suceava (40), 6. SIMARED 
Baia Mare (28,5), 7. C.S.M. Re
șița (27), 8. Electroputere (22). 
Cei zece câștigători sînt: A. Ghi- 
ță (Rădăuți), C. Alexandru 
(Steaua), N. Gingă (Dinamo), G. 
Dumitriu (Steaua), I. Păun (Di
namo), Șt. Rusu (Rădăuți), V. 
Prențiu (Steaua), P. Dicu (Dina
mo). I. Savin, V. Dolipschi (Di
namo). Primele patru clasate vor 
participa în turneul final, dar 
celelalte echipe vor rămîne și 
ele mai departe în Divizie. L 
M1NDRESCU — coresp.

BACAU. Sala sporturilor din 
localitate a găzduit întrecerea a 
opt echipe din primul eșalon, 
aspirante la un loc în turneul fi
nal. Și-au cîștigat acest drept 
formațiile Aluminiu Slatina (72 
p) — ai cărei componenți s-au 
prezentat din nou la înălțime —,

ROMÂNIA - FRANȚA 11-6 (7-0) LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

prilejul de a aduce echipei 
noastre încă 4 puncte...).

La reluare, studenții români 
au fost foarte aproape de a 
mări scorul prin Dinu (min. 
53): intrat decis în spațiul de 
țintă advers, acesta a scăput 
insă balonul chiar în clipa în 
care, practic, trebuia să-1 culce 
la pămînt. O fracțiune de se
cundă !... Studenții francezi au 
avut, în continuare, cîteva ac
țiuni viguroase, prin Coste 
(min. 55), foarte aproape de a 
concretiza o șarjă a propriilor 
treisferturi, dejucată de Matei, 
și prin Maniaval (min. 60), 
atunci cînd balonul a ieșit din 
teren, în apropierea spațiului 
nostru de țintă. A fost o pe
rioadă dificilă pentru XV-le 
român, care n-a mai putut 
conta pe serviciile lui Zafies- 
cn (accidentat), foarte activ 
pînă atunci. în general, jocul 
a scăzut din valoare și din 
spectacol, îmbrăcînd un carac
ter de uzură, cu multe baloa
ne în tușe. Pe acest fond, oas- 

care început de set și detașîn- 
du-se net (în seturile 4 și 5 
ei au condus cu 10—0 de fie
care dată !) Remarcați : Neghi
nă, Arhuzov (Explorări), Ște- 
flea și Rebedea (Universitatea).

„U“ CLUJ-NAPOCA — A.S.A. 
SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI 3—2 (—8, —12, 8, 11, 8). 
Joc foarte disputat, în care 
cîștig de cauză au avut stu
denții, deși s-au văzut la un 
moment dat conduși cu 2—0. 
S-au remarcat : Popa, Binda, 
Chezan (,,U“), Măscășan și Bă
diță (Silvania).

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (6, 3, 8). 
Victorie în numai 50 de minu
te a gazdelor. Gălățenii au fă
cut un simplu act de prezență. 
Cei mai buni de la învingători: 
■Sterea, Szomboti și Banca.

(Corespondenți : S. Neniță, 
St. Gurgui. I. Pocol, P. Du
mitrescu).

FEMININ
UNIVERSITATEA CRAIOVA 

— FARUL CONSTANȚA 3—1 
(10, 10, —12. 5). Victorie rela
tiv ușoară a studentelor. S-au 
remarcat Maria Buzaiu, Mari- 
lena Dubinciuc (Universitatea), 
Carmen Marinescu și Luiza 
Malezian (Farul).

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
0—3 (—G, —4, —10). Studentele 
timișorencc au dominat dar a- 
ceastă întilnire. desfășurată in 
sala Giulești. De La învingătoa
re s-au remarcat Maria Anto
nescu, Doinița Popescu și Anca 
Gheorghițoiu.

PENICILINA IAȘI — ȘTIIN
ȚA BACĂU 3—0 (9, 6, 1).
Jocul a fost tot timpul la dis
creția gazdelor, din rîndul că
rora s-au detașat Doina Stoian 
și Ana Cbirițescu-Marinaș.

Dacia Pitești (59), Farul Con
stanța (54), A.S.A. Bacău (47), 
clasate în această ordine. Pe 
celelalte locuri s-au situat: Stea
gul roșu Brașov, Rapid Bucu
rești, Nicolina lași și C.F.R. Ti
mișoara. Cîștigătorii pe categorii 
sînt următorii: C. Scuturici (Sla
tina), FI. Avram (Bacău), N. 
Mareș (Slatina), I. Dulică (Pi
tești), Șt. Negrișan (Farul), D. 
Obrocea (Slatina), V. Gabor (Sla
tina), I. Draica (Farul), Gh. Pa- 
naite și N. Mandea (Slatina). 
Ilie IANCU — coresp.

LUGOJ. Echipele din cea de-a 
doua grupă valorică reunite în 
localitate au oferit întreceri dîrze 
pentru evitarea zonei periculoase. 
Au reușit această performanță 
Vulturii Textila Lugoj (49), Chi
mistul Rm. Vîlcea (45) și C.S. 
Arad (45). Crișul Oradea, C.S. 
Satu Mare și C.S.U. Pitești ur
mează să susțină meciuri de ba
raj. I. OLARU — coresp.

TULCEA. Cele șase echipe care 
au luptat pentru păstrarea locu
lui în Divizie au ocupat urmă
toarele poziții în concursul inter- 
serii: 1. Delta Tulcea (45), 2.
Dunărea Galați (40), 3. Metalul 
București (37), 4. C.S. Botoșani, 
5. Progresul București, 6. S.C. 
Bacău. Ultimele trei vor fi o- 
bligate să participe la un nou 
turneu de baraj. P. COMȘA — 
coresp.

LIBERE
TG. MUREȘ. Cu o formație 

mai omogenă, Steaua a dominat

peții au redus din handicap, 
prin Coste (încercare), scăpat 
de sub supravegherea apără
torilor buturilor noastre. A 
transformat Pedetour. Rug- 
byștii francezi au mai avut 
cîteva tentative de a întoarce 
rezultatul, dar finalul a apar
ținut sportivilor români: după 
ce Tudose a ratat o l.p. (min. 
77), Matei, cel mai bun jucă
tor al selecționatei, va reuși a 
doua încercare pentru Româ
nia, stabilind scorul final (Con
stantin a ratat transforma
rea...).

Arbitrul Natale Cadamurro 
(Italia) a condus ireproșabil 
formațiile:

ROMANIA: Tudose — Matei, 
Varga, Constantin, Dinu — 
Marghescu, Bonea — Zafiescu 
(Opriș), Borș, Urdea — Cara- 
gea. Dumitru — Dobre, Orte- 
lecan, Ungureanu.

FRANȚA: Fort — Simonin, 
Maniaval, Chadebech, Coste — 
Pedetour, Gensanne — Tardy, 
Serre-Cousie, Vassa (Lom) — 
Lasscrre, Pepelnak — Darrieus- 
secq, Marty, Benardie.

CHIMPEX CONSTANȚA —
C. S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—0 (1, 8, 4). Victorie meritată 
a constănțencelor, care au avut 
o superioritate clară în lupta 
la fileu. Remarcate : Mariana 
Ivanov, Tatiana Prisăcaru 
(Chimpex), Marilena Țuriea 
(C.S.M. Libertatea).

C.S.U. GALAȚI — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—0 (12. 4, 
6). Doar primul set s-a desfă
șurat sub semnul echilibrului, 
oaspetele avind un ușor avan
taj de scor (10—-7) pe care l-au 
pierdut însă în final. In con
tinuare, gazdele s-au impus cu 
autoritate. De la învingătoare 
s-au remarcat Crina Georgescu 
și Maria Obreja, iar de la oas
pete Constanța Iorga.

(Corespondenți : Șt. Gurgui,
D. Timuc. D. Diaconescu, P. 
Enache și T. Siriopol).

★

Partidele Steaua — Politeh
nica Timișoara (m) și Dinamo 
— „U“ Cluj-Napoca (f), ami
nate ca urmare a faptului că 
echipele noastre campioane au 
susținut intiinirile din cadrul 
C.C.E.. sînt programate pe 15 
noiembrie și. respectiv, 22 no
iembrie.

VOINȚA BUCUREȘTI Șl C.S.Ș.
PEFFCRMERELE ETAPEI DIVIZIEI A
Campionatele republicane de baschet au programat sîmbătă și 

duminică meciurile etapei a 6-a la fete și ale etapei a 7-a la 
băieți. Iată rezultatele și unele amănunte :

FEMININ

VOINȚA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 2—0: 
83—75 (40—45) și 70—68 (32—41).

turneul inter-serii din localitate, 
acumulind 69 puncte. S-au mai 
calificat pentru turneul final e- 
chipele Dinamo Brașov (66), 
I.C.H. Hidrotehnica constanța 
(52) și C.F.R. Timișoara (48). Pe 
celelalte locuri s-au situat Pro
gresul Brăila, Mureșul Tg. Mu
reș, Comerțul Tg. Mureș, și 
C.S.M. Craiova. Cîștigătorii, pe 
categorii: V. Vlșan (Steaua), D. 
Ignat (Brașov), șt. Nicolae (Con
stanța), C. Moldovan (Brașov), 
I. Lungu (Brăila), O. Dușa (Stea
ua), E. Cristian (Brașov). I. Du
mitru (Steaua), M. Dobra (Ti
miș.) și E. Panaite (Steaua). I. 
PAUȘ — coresp.

BRAȘOV. Primele patru for
mații care vor fi prezente la tur
neul final sînt: C.S.M. Cluj-Na
poca (53), Steagul roșu Brașov 
(52), Vulcan București (50) șl 
Vulturii Textila Lugoj (48). Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Jiul Petrila (43), Lemnaru Odor- 
hel, Dunărea Galați și Canalul 
Medgidia. Iată cîștigătorii pe 
categorii: V. Pop (Cj.-Nap.), C. 
Bordei (Petrila), A. Văsui (Bra
șov), I. Breaz (Brașov), T. Dră- 
guș (Galați), L. Șandor (Odor- 
hei), D. Humiță (Lugoj), I. Lup 
(Brașov), I. Marton (Cj.-Nap.), 
C. Ardelean (Lugoj). I. STAN
CA — coresp.

TÎRGOVIȘTE. C. S. Tîrgovlște, 
Rapid București șl progresul 
București au scăpat de emoțiile 
retrogradării, ocupînd primele 
trei locuri, în schimb, C.S.M. Iași, 
Nicolina Iași șl C. S. Onești vor 
susține noi întreceri în turnee 
de baraj. M. AVANU — coresp.

ARAD. Sportivii localnici n-au 
reușit să valorifice avantajul te
renului șl, clasîndu-se pe locul 
4, vor Intra în turneul de baraj 
alături de I.O.B. Balș, A.S.A. O- 
radea și ultimele trei clasate în 
concursul de la Tîrgoviște. Și-au 
asigurat locul în Divizie C. S. 
Satu Mare, U. M. Timișoara șl 
Constructorul Hunedoara. I. IOA
NA — coresp.

PRIMĂVARA iN DECOR AUTUMNAL
(Urmare din pag. 1)

care a măsurat trei kilometri, 
publicul a răsplătit cu aplauze 
meritate pe cei trei cîștigători 
— toți din București. în înche
ierea „Crosului tipografilor" s-a 
dat plecarea pentru „proba de 
masă". Ne așteptam ca la a- 
ceastă ultimă cursă, deschisă 
participantilor de orice virstă, 
afluența să fie mai mare. Dar, 
pe linia de start s-au aliniat 
doar cîteva zeci de concurenți.

Un ultim cuvînt pentru or
ganizatorii întrecerii, care ar fi 
trebuit să acorde mai multă a- 
tenție controlului pe parcurs, 
pentru a se evita unele nere- 
gularități.

ULTIMELE PARTIDE I
DIN DIVIZIA A LA POLO |

S-au încheiat întrecerile tur- I 
neelor finale — de clasament I
— din Divizia A la polo. în ■ 
Capitală, C.N.ASE a dispus • 
cu 6—3 de Rapid Arad și cu I 
5—4 de C.S. Școlar București, I 
dar în ultima zi a pierdut cu
8—10 în fața echipei Crișul I 
Oradea. Alte rezultate : C.S. I 
Școlar — Rapid Arad 6—4 ;
C.S. Școlar — Crișul 6—4 ; Cri- ■ 
șui — Rapid Arad 10—6. j

La Cluj-Napoca : Politehnica I
— Progresul Oradea 10—9 ;
Mureșul Tg. Mureș — Indus- I 
tria linei Timișoara 7—5 ; Po- | 
litehnica — Industria linei 
19—10 ; Progresul — Mureșul I 
10—6 ; Politehnica — Mureșul I 
12—9 ; Progresul — Industria ■ 
linei 14—6. ■

Iată și clasamentul final al I 
Diviziei A pe anul 1978 : 1. DI- • 
NAMO BUCUREȘTI ; 2. Rapid | 
București ; 3. Voința CIuj-Na- I 
poca ; 4. Progresul București ; • 
5. C.N.ASE București ; 6. Cri- , 
șui Oradea ; 7. C.S. Școlar |
București ; 8. Rapid Arad ; 9. | 
Politehnica Cluj-Napoca; 10. 
Progresul Oradea ; 11. Mureșul I 
Tg. Mureș ; 12. Industria linei I 
Timișoara.

în ediția viitoare a campio- I 
natului național, primele șase I 
clasate vor evolua în seria I, * 
iar următoarele șase clasate ■ 
în seria secundă. [

întîlniri cu evoluții asemănă
toare: studentele au dominat 
primele reprize, sportivele de 
la Voința pe cele secunde și, 
mai cu seamă, finalurile. Avind 
In Ștefania Giurea, Gabriela 
Strugaru, Estela Tomescu, 
Vergiiia Soare și Rodica Fortu
na o formație combativă și 
disciplinată, Voința a luptat 
cu mai multă energie și mai 
ordonat, adjudeeîndu-și două 
victorii în fața unor jucătoare 
cu certă valoare individuală, 
dar care nu alcătuiesc încă o 
echipă. Au înscris: Giurea 
23+31. Strugaru 16+17, For
tuna 14+8, Tomescu 17+12, 
Soare 6+2, Anghel 7+0, res
pectiv Filip 13+31, Cuțov 
12+12, Pîrșu 12+7, Fotescu 
10+6, Chvatal 10+2, Tita 8+4, 
Mareș 6+2, Radu 4+4. (D.
STANCULESCU)

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.Ș. PLOIEȘTI 1—1: 82—53
(32—25) și 55—56 (28—29).
Avînd o evoluție bună, sîmbătă 
bucureștencele s-au detașat 
încă din min. 10; duminică, 
însă, ele au întîmpinat o re
zistență foarte dîrză din partea 
ploieștencelor, care, deși au 
fost lipsite de aportul Lilianei 
Ciobotaru, au acționat combina- 
tiv în atac și s-au apărat cu 
multă tenacitate. în min. 16, 
ele au luat conducerea cu 
25—24 și nu au mai cedat-o, 
iar în final buna comportare a 
jucătoarelor Baciu și Popa a 
permis păstrarea unui avantaj 
minim, deși adversarele — din 
rîndul cărora s-a evidențiat 
Hagiu — au făcut eforturi 
pentru a recupera handicapul. 
(Nicoleta ALDEA)

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
MOBILA SATU MARE 0—2 : 
60—67 (26—23) și 70—74 (33—36). 
Sătmărencele, cu o echipă mai 
omogenă și bine condusă în 
teren de Viorica Ciocan, au 
cîștigat, dar nu fără emoții, 
ambele întîlniri. Coșgetere : 
Bîră 15+16, Tănăsescu 11+24, 
respectiv Balaș 33+34, Ciocan 
16+18. (Daniel DIACONESCU — 
coresp.)

CRIȘUL ORADEA — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
2—0: 59—58 (37—31) și 72—57 
(35—30). După un prim joc

Rezultate tehnice : junioare 
(1 000 m) : 1. Măriuța Potop, 2. 
Ana Bănică, 3. Maricela Panfi
le. Juniori : 1. George Matei,
2. Pîrvan Dobre, 3. Constantin 
Olaru (toți de la Lie. nr. 16). 
Senioare (2 000 m) : 1. Agnes
Nagy (I. P. „Crișul" Oradea), 
2. Catela Sandu (I. P. „Arta 
grafică"), 3. Mariana Constantin 
(I. P. „13 Decembrie 1918"). Se
niori : 1. Stelian Datcu (I. P. 
„Arta grafică"), 2. Alexandru 
Păun (întreprinderea de meca
nică poligrafică), 3. George Stă- 
nescu (I. P. „Informația"). 
Proba de masă : 1. Mihai Ha- 
șeganu (Lie. 16), 2. Victor Du
mitru (I.M.P.), 3. Marian Kunz 
(I. P. Brașov).

REZULTATE 1
Sîmbătă s-a disputat etapa a S-a a „i 

zultatele înregistrate, autorii golurilor fi for

SERIA I
F.C. BIHOR — F.C. BAIA 

MARE 2—1 (0—0). Au marcat : 
Georgescu (min. 50). Ghergheli 
(min. 60), respectiv D. Moldo
van (min. 84). A arbitrat: V. 
Topan (Cluj-Napoca).

F. C. BIHOR : Albu — Z. 
Naghi, Bigan, Petrovici, Kiss
— M. Marian, Naom, Kun II
— Fildan, Ghergheli, Georges
cu (Lupău).

F.C. BAIA MARE : Frank — 
Molnar, V. Moldovan, Koller, 
Borz (Baiza) — Sepi (Stentzel), 
Hoffmeister, Dragomirescu (D. 
Moldovan), P. Radu — Roznai, 
Deac.

I. GIIIȘA — coresp.
U.T. ARAD — F.C. OLIM

PIA SATU MARE 1—3 (1—1). 
Au marcat : Domide (min. 33), 
respectiv Pataki (min. 35), Mar- 
cu (min. 67) și Sabou (min. 85). 
A arbitrat M. Izghireanu (Ti
mișoara).

U.T.A. : Jivan — Bubela, 
Gașpar, Kukla, Giurgiu — 
Schepp, Gall, Domide — Ta- 
maș, Broșovschi, Coraș.

OLIMPIA : Haralambie — 
Mureșan, Smarandache, Matei, 
Popa — Sabou, Kaizer, Marcu
— Helvei, Pataki. Stețka.

I. IOANA — coresp. 
SERIA A II-A

JIUL — „POLI" TIMIȘOA
RA 1—0 (0—0). A marcat : Să-

iăjan (BSl 
Grigoresț

JIUL :
Ciupitu, 
Mulțescu. 
din) — Ș 
Stoichițăl

„POLI
Păltinișai 
șan, D 
(Șonciu) 
ru (Floaj

F.C. « 
TG. MU 
marcat : 
respectivi 
arbitrat

CORV1 
Lacatoș, I 
46 Dinajl 
IV, Ecl 
Georgesd 
(min. 461

A.S.A.
Unchiaș.l 
rodi, Bej 
Pîslaru, |

PLOIEȘTI, 
LA BASCHET [f] 
foarte echilibrat, gazdele au 
reușit în cel de-al doilea o 
victorie netă. Coșgetere : Szabo 
25+0, Niculescu 4+18, Szekely 
10+14, Varga 6+13, respectiv 
Aszalos 21+14, Prăzaru-Mate 
4+12, Ciubăncan 9+9. (Ilie 
GHIȘA — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — VOINȚA BRAȘOV 2—0: 
69—61 (37—34) și 99—83 (44—47). 
Coșgetere : Grosz 23 +20, Goian, 
16+39, Czmor 13+13, Casetti 
8+14, respectiv Iftimie 12+12, 
Opriciu 16+23, Petric 20+24. 
(Petre ARCAN — coresp.)

RAPID BUCUREȘTI— P.T.T. 
BUCUREȘTI 2—0 : 73—48 (37— 
21) și 102—42 (55—22).

MASCULIN

C.S. « 
TUL STl 
Au mar 
Miu (mii 
58). A J 
(Buzău).

C.S. :
Alexandl 
Greaca, I 
— Ștefăl 
Isaia.

spor| 
Muntean 
zan, M.j 
că) — j 
năsescu I 
du, Grol

Ier

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — C.S.U. BRAȘOV 2—0: 
113—85 (59—35) și 100—87 (49— 
44). Coșgeteri : Crăciun 26 +22, 
Schuller 24+19, Barna 21+17, 
respectiv Moraru 24+24. Iri- 
mie 20+8, Tecău 11+12. (Mir
cea RADU — coresp.)

UNIVERSITATEA TIMISOA
RA — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 2—0 : 114—108 (58—56)
și 106—80 (63—37). Primele
victorii ale timișorenilor în a- 
cest campionat. Coșgeteri : 
Mînzat 18+13, Florea 16+19, 
Gal 16+6, Szabo 8+16, Copă- 
cianu 22+27, respectiv Petrov 
22+12, Ciochină 6+16, Popovici 
28+10, Popescu 14+2. (P. AR
CAN — coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. GALAȚI 2—0 : 96—75
(48—43) și 108—87 (55—39).
Coșgeteri : Spînu 25+9, Mă- 
năiîă 21+17, Pasca 13+16, 
Martinaș 12+16, respectiv 
Stratan 14+32, Brandabur 
14+14. (N. ENACHE —coresp.)

C.S.U. SIBIU — URBIS 
BUCUREȘTI 2—0 : 84—78 (32— 
42) și 98—95 (51—43). Coșge
teri : Palhegy 10+14, Șerbănes- 
cu 21+16, respectiv Constan- 
tincscu 23+23, Diaconescu 
23 + 19. (B. SEBASTIAN —
coresp.).

Meciurile Steaua — Rapid 
și Dinamo — ICED au fost 
reprogramate.

LOTUL
SIBIU, 
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Biletele de intrare pentru 
meciul de handbal România 
— R. F. Germania (16 noiem
brie, la Palatul sporturilor șl 
culturii) s-au pus In vlnzare 
la agenția Loto-Pronosport 
din pasajul de la Universita
te, la sediul C.N.E.F.S. (str. 
V. Conta nr. 16) și la Palatul 
sporturilor și culturii.
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LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 

12 NOIEMBRIE 1S78

Extragerea I : 14 53 71 33
Extragerea a Il-a: 13 60 21 36
Extragerea a ni-a: 40 65 24 12 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

491.791 Iei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 12 NOIEMBRIE 1978

I. Bologna — Avellino X
II. Catanzaro — Fiorentina X

nr. l 
IV. M 
V. N

VI. P 
vn. t 

vm, v 
rx. i.
X. G 

XI. K 
xn. c 

xm z
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1.018.4: 
repon



,CUPA FR.F.“ Etapa a 13-a a Diviziei B
Iată re- 

e 1

Ftritrat : V.

isu, Stoica, 
— Toma, 

in. 46 Bă- 
ai (min. 65

— Nadu, 
rna — Vi-
Șerbănoiu 

uga, Vola-

■ coresp.
— A.S.A. 
0—1). Au 
[min. 70), 
Bn. 44). A 
[Sibiu).
Gabriel — 
lerlă (min. 
I Dumitriu 
Eelescu — 
lin, Nicșa

I- Kortesi, 
In — Va- 
I— Matefi,
LiScisp.

L SPOR- 
1-0 (2—0).
I (min. 5), 
lescu (min. 
leodorescu

Lmitrescu, 
Fitaru — 
B, Tătaru 
b), Miu,

ENTESC• 
Itroe, Ca
la (Ciofi- 
latu, Tă-
■ M. San-

■L'-coresp.

CHIMIA KM. VILCEA — 
F.C. ARGEȘ 2—1 (6—1). Au
marcat: Teleșpan (min. 55), 
Coca (min. 67), respectiv Radu 
III (min. 36). A arbitrat Ioan 
Rus (Tg. Mureș).

CHIMIA: Roșea (min. 46
Mîndreanu) — Lepădatu, Savu, 
Pintilie, Cincă — Iordan, Bas- 
no, Carabageac — Teleșpan, 
Coca, C. Nicolae (min. 46 Ră- 
ducanu).

F.C. ARGEȘ : Cristian I (min. 
46 Speriatu) — Moisescu. To
ma, Cîrstea, Ivan — Chivescu, 
Moiceanu, Iatan — Bărbulescu, 
Radu III, D. Nicolae.

P. GIORNOIU — coresp. 
SERIA A IV-A 

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO BUCUREȘTI 1—0 (0—0). 
A marcat : Dănilă (min. 51). A 
arbitrat : M. Fediuc (Suceava). 

POLITEHNICA : Bucu — So- 
fian, Anton, Nepotu. Mureșan 
— Banu (min. 51 C. Ionescu), 
Dănilă, Simionaș — D. Ionescu, 
Nemțeanu (min. 55 Micloș), 
Costea.

DINAMO : Anuței — Cheran, 
Lucuță, Dinu, Chivu -S» Ghiță, 
Dragnea (min. 55 Bădilaș), I. 
Moldovan (min. 55 Mușat) — 
Țălnar, Țevi, Vrinceanu.

D. DIACONESCU — coresp. 
GLORIA BUZĂU — S.C. BA- 

CAU 2—1 (0—1). Au marcat: 
Toma (min. 67), Stanciu (min. 
72), respectiv Popescu (min. 6). 
A arbitrat V. Giigorcscu (Plo
iești).

GLORIA: Cristian II — Vlad, 
Nicolae, Simion, Tulpan — Pe- 
trache, Răchițeanu, Toma — 
Oprișan (min. 60 Stanciu), 
Stan, R. Gheorghe.

S. C. BACAU: Mangeac — 
Albu, Borcea, Solomon, Vis- 
creanu (min. 55 Hîrlea) — Ar- 
teni, Movilă, Timofi — Popes
cu (min. 74 Drăghici), Fîșie, 
Florea.

Joc de verificare, înaintea
ii oficial cu Turcia
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in permanență. In aceste condiții 
procentul de periculozitate a fa
zelor a crescut in fața porții Mu
reșului și tabela de marcaj a ex
primat în final reala diferență 
dintre cele două echipe. Au În
scris, pe rind, Vamanu (min. 
54 și 56 — ambele cu capul, la 
centrările lui Biro I), Stancu 
(min. 62 — șut-bombă, surprin
zător, de ia circa 30 m), Antohi 
(min. 64 — „servit14 de Vamanu), 
Orac (min. 77 — la centrarea lui 
Vamanu) și Ion Gheorghe (min. 
81 — dintr-o acțiune pe cont 
propriu, foarte frumoasă).

Deci o verificare reușită a lo
tului reprezentativ, înaintea jo
cului oficial de miercuri cu 
Turcia. Arbitrul localnic T. An
drei a oondus următoarele for
mații : LOTUL REPREZENTATIV 
DE TINERET : Lazăr (min. 60 
Mîndrilă) — Andreicuți (min. 60 
Ad. ionescu), Condruc (min. 60 
Zare), Stancu, Ion Gheorghe — 
Florean (min. 60 Orac), Vama
nu I. Mureșan, Terheș — Biro I 
(min. 60 Chitaru), Antohi. MU
REȘUL LUDUȘ : Răchită (min. 
66 Szakaci) — Silitra, Stingă, 
Varicea, Hagă-u — Cenan, Ober, 
Karoly — Budușan, Neagu (min. 
46 Gherman), Nicoară.

Stelian TRANDAFIRESCU
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nale, care — împreună cu an
trenorii C. Cernăianu și Gh. 
Constantin — a căutat să struc
tureze jocul formației probabi
le pe condițiile speciale ale 
partidei cu Spania, mai ales 
că el a urmărit, recent, la 
Paris, evoluția echipei lui La- 
dislau Kubala în meciul ami
cal cu Franța.

„Galbenii" au cîștigat jocul 
cu 7—4 (3—1), punctele lor 
fiind marcate de Dudu Geor
gescu (2), Romilă (2), M. Zam
fir, Iordănescu și Rădulescu, 
în timp ce pentru „roșii" au 
înscris Tătaru II, Aelenei, FI. 
Grigore și Iovănescu.

La încheierea antrenamentu
lui, i-am solicitat o scurtă de
clarație fundașului Vigu, care 
ne-a spus : „Pregătirile pentru 
meciul cu Spania s-au desfă
șurat în bune condițiuni, cu o 
conștiincioasă participare a tu
turor componenților lotului. 
Vom face totul pentru o evo
luție Ia nivelul așteptărilor ce
lor de acasă și pentru obține
rea unui rezultat cît mai bun".

)ei.

PLENARA ANTRENORILOR
BUCUREȘTENi

Astăzi, la ora 18, în sala 
I.S.B., din str. Berzei, va avea 
loc plenara antrenorilor de 
fotbal din București.

OASPEȚII ÎN OFENSIVĂ: 19 PUNCTE!
SERIA I ------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------

C.S.M. Suceava 3 (2)
OLTUL Sf. Gheorghe 0 (0)

SUCEAVA, 12 (prin telefon). 
Vreme friguroasă aici, dar multă 
căldură în tribune. Sucevenii 
știu să-și ducă La victorie am
bițioasa K>r echipă, care aleargă 
foarte mult și reușește astfel să 
realizeze, uneori, și bune faze 
de atac. Gazdele au cîștigat clar, 
mai cu seamă că formația din 
Sf. Gheorghe a manifestat o de
bilitate ofensivă pronunțată. Sco
rul a fost deschis de NEACȘU 
(min. 9), iar GROSARU (min. 45) 
l-a mărit la 2—0, prin transfor
marea unui penalty, pentru hen- 
țul comis de Adorjan.

Repriză mal bună, mai cursivă, 
cea secundă. C.S.M.-ui joacă mai 
dezinvolt, iar Oltul îndrăznește 
ceva mai mult în atac. Va avea, 
dealtfel, o mare ocazie (min. 55) 
prin Siklodi, dar experimentatul 
Voinea a intervenit la timp. 
Cinci minute mai tirziu, STREDIE 
stabilește scorul final, avînd, 
este drept, și concursul portaru
lui Szabo. Va urma o jumătate 
de oră de intensă dominare a 
gazdelor, care au încă trei si
tuații mari de marcare (min. 62 
— Stredie ; min. 73 — Chiriță ; 
min. 87 — Prepeliță), dar, cum 
se întîmplă adeseori portarul de 
rezervă (în cazul nostru, Polgar) 
s-a dovedit mai inspirat decît 
titularul. Am apreciat sportivita
tea partidei. La care au contri
buit ambele combatante.

A condus satisfăcător A. Ianuș 
(București), următoarele formații: 
C.SJVI.: Voinea — Cozma, Pan- 
telimon, Radu, Boghiu — Avă-

SERIA A ll-a ——------------------------------------------------------------------------------------------------------
RULMENTUL Alexandria 0
ȘOIMII Sibiu 0

ALEXANDRIA, 12 (prin tele
fon). Șoimii Sibiu pleacă din 
nou cu un punct de la Alexan
dria, chiar cind gazdele năzu
iesc spre Divizia A. Poate că din 
acest motiv evoluția echipei Rul
mentul ni s-a părut precipitată. 
Toată lumea de aid (jucători 
și cel circa 5 000 de spectatori) 
aștepta ca golul să „pice" re
pede. Intr-adevăr, startul local
nicilor a fost furtunos, dar Chi- 
rlac a ratat de la 7 m (min. 8), 

.iar Gh. Radu a intîrziat centra
rea (min. 14). O „bombă*  a lui 
Voicilă (min. 27) trece apoi pe 
lingă vlnclu. Iureșul se termină, 
oaspeții prind curaj și au două 
mari ocazii. In min. 30. Boroi 
lese greșit din poartă, Mănăitu 
trimite peste el, dar șl pe lingă 
poarta goală; in min. 45, Țurlea 
calcă pe minge In careu, după 
care Biriș șutează imprecis de 
la 10 m.

După pauză vom avea surpri
ze multe. Gazdele iși reiau ofen
siva, dar greșesc, trimițând ba
loane înalte, pe care „centralii*  
adverși, Neagu și Șoaită, le vor 
respinge cu regularitate. In min. 
79, la o combinație Voicilă—I. 
Radu, ultimul șutează jos, In 
bară. Dar oaspeții ripostează 
neașteptat de periculos. In min. 
85, Frățilă scapă singur spre 
poartă și Boroi iese salvator, e- 
vltind golul. Asta a fost., soarta 
unul meci Încheiat cu un just 
rezultat de egalitate.

A arbitrat bine Fr. Coloși 
(București). RULMENTUL : Boroi 
—Ghiță, Piuș, Pică, I. Radu — 
Pană, Lacoviște (min. 58 Pleșoia- 
nu), Chiriac (min. 75 Ghencu) — 
Gh. Radu. Voicilă, Hirșulescu, 
ȘOIMII: Negru — Rotar, Neagu, 
Șoaită, Ștefan — Biriș, Țurlea, 
Roșu — Schwartz, Frățilă, Mă
năitu.

Constantin ALEXE

METALUL București 1 (1)
PROGR. VULCAN Buc. 1 (1)

Joc sub posibilitățile eompo- 
nenților celor două echipe, preo
cupați mai mult de a-și plăti 
unele „polițe*  dedt de a oieri

SERIA A lll-a ___
„U" Cluj-Napoca 3 (3)
MINERUL Anina 1 (0)

CLUJ-NAPOCA, 12 (prin tele
fon). Pe o vreme închisă șl rece, 
peste 12 000 de spectatori au fost 
prezenți în tribunele stadionului 
Municipal pentru a asista la in- 
tîlnirea dintre lider și Mirenii 
Anina. întâlnirea nu s-a ridicat 
la nivelul așteptat. Universitatea 
nu s-a aflat într-o zi prea bună, 
in timp ce oaspeții au pus des
tule probleme echipei locale. Fină 
în min. 26, cind Vidican a pă
truns în careu și a fost faultat, 
penaltyul fiind transformat de 
MÂNU. studenții au beneficiat 
doar de două situații clare de 
gol. irosite de Batacliu (min 6) 
șl Dobrotă (min. 7). Oaspeții au 
fost însă la un pas de a deschi
de scorul In min. ao. dnd Preda 
a șutat ain apropiere și Anca a 
salvat de pe linia porții Abia 
după deschiderea scorului, jucăto
rii universitari ..dau drumul la 
joc*  și, in min. 35, reușesc să ma
joreze scorul prin VIDICAN, In 
urma unei execuții tehnice de fi
nețe și să puncteze din nou, tn 
min. 37, prin MÂNU, care a re
luat, din apropiere, balonul reve
nit din bară Ia șutul lui Stana.

Se părea că după pauză vom 
asista la un scor fluviu, dar, 
surprinzător, oaspeții slnt cei care 
echilibrează jocul, punind destule 
probleme fundașilor clujeni. Por
tarul Moldovan se remarcă la șu
tul lui Gruia (min. 73), apoi, in 
min. 75, Romanică ratează din 
apropiere, pentru ea, in min. 88, 
PLATAGÂ să înscrie imparabil 
de la 18 m, reducînd scorul. A 
arbitrat bine D. Diminescu (P. 

danel (min. 76 Armeanca), Chi
riță, Neacșu — Stredie, Petrescu 
(min. 59 Prepeliță), Grosaru. 
OLTUL: Szabo (min. 65 Polgar) 
— Sărac, Bistok, Simion, Se- 
bestyen — Benczik. Adorjan, 
Bokor — Elekeș (min. 46 Vereș), 
Georgescu, Siklodi.

Eftimie IONESCU

F.C.M. Galați 2 (1)
MIN. Gu;a Humorului 1 (1)

GALAȚI, 12 (prin telefon). Li
derul a accelerat din startul 
partidei, a atacat minute in șir 
autoritar, dar A. Florea, R. Dan 
și Cramer s-au descurcat greu 
In „pădurea*  de picioare din 
careul Minerului. Iar atunci dnd 
au fost create breșe tn apărarea 
supraaglomerată a oaspeților 
(min. 7, 9, 11, 26 si 37y, atacan- 
ții gălățeni au șutat imprecis sau 
slab la poarta lui Bilăucă. Abia 
In ultimele minute ale reprizei 
fazele de poartă au devenit... 
acute. CRAMER a deschis scorul, 
„agătind" din aer mingea cen
trată de A. Florea și plasind-o 
in colțul opus. Era minutul 43. 
La faza următoare, apărarea gă- 
lățeană a greșit in bloc si fun
dașul RUSU a reluat, nestin
gherit, cu capul, in plasă la lo
vitura de colț executată de Iosup.

După pauză In min. 43 si 50, 
A Florea a ratat două mari o- 
cazii, a ratat șl Majaru (min. 
60). dar apărarea oaspeților a 
cedat din nou In min. 67: R. 
Dan l-a depășit in viteză pe 
Tcaciuc, a cenust precis si ace
lași CRAMER a reluat, cu capul, 
din apropiere, in goL A fost go
lul care a consemnat victoria c- 

Încolțit de cîțiva adversari, înaintașul giuleștean N. Manea nu va 
reuși să fructifice acțiunea de atac a echipei sale. (Fază din me
ciul Rapid — Autobuzul) Foto : Dragoș NEAGU
celor cîteva mii de spectatori, 
prezenți pe stadionul din Pan- 
telimon, faze frumoase. Din a- 
ceastă cauză, cursivitatea jocu
lui a avut de suferit, iar șase (!) 
jucători au primit cartonaș gal
ben: Gh. Ștefan, Apostol, ior- 
Oache, Rămulescu — de la Pro
gresul Vulcan, Șumulanschl și 
Gane — de la Metalul. Elevii lui 
Paul Popescu au început bine 
meciul, au obținut două lovituri 
de colț și o bară (GiugiumLcă, 
in min. 10. la o lovitură liberă 
de la circa 25 m), insă scorul 
l-au deschis Jucătorii Progresu
lui. In min. 18. o incursiune a 
lui Apostol in careul Metalului 
* fost stopată printr-o „cosire*  
și penaltyul l-a transformat G. 
SANDU. După șase minute, 1. 
Marin a executat bine o lovi
tură liberă de La 19 m, balonul 
a lovit bara și fundașul NEDEr.- 
CU, atent, a reluat in plasă, 
restabilind astfel egalitatea. In 
repriza secundă. Metalul a avut 
mai mult timp inițiativa, dar 
Giiighimică (min. 60) și Popa

Neamț) următoarele formații : 
„U*  CLUJ-NAPOCA : Moldovan
— Anca. Moș, Ciocan, I. Mureșan
— Vidican (min. 69 Răduță), Mâ
nu. Cimpeanu n — Dobrotă. Ba- 
tacliu. Stana (min. 65 A. Mure- 
șan). MPiEKO. ANINA : Sărui
— Dănilă. Bătrâna, Șchiopu, Ola- 
ru — Gruia, Romanică, Preda 
(min. 69 Kormos) — David, Pla- 
tagă, Doja.

Gheorghe NERTEA

U.M. Timișoara 2 (1)
MINERUL Moldova Nouă 0 (0)

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon). 
Aproximativ 1500 de spectatori 
au urmărit, pe o vreme rece, o 
partidă disputată cu multe mo
mente de fotbal bun. datorate, în 
special, echipei gazdă. Timișo
renii au obținut, dealtfel, o vic
torie meritată, la capătul unei 
întreceri pe care au controlat-o 
în cea mai mare parte a timpu
lui. Oaspeții, alcătuind o for
mație bine închegată și matură, 
s-au apărat în general corect, 
au contraatacat periculos. cre- 
îndu-și cîteva bune ocazii de a 
înscrie, ratate însă de Croitoru 
(min. 20), Dianu (min. 76) si Vi
zitiu (min. 81). La acestea ar 
mai trebui adăugată și bara lui 
Urziceanu (min. 80). Scorul a 
fost deschis în min. 31, cind E- 
NACHE, bine găsit cu o pasă de 
Mușat, a strecurat ușor balonul 
pe sub portarul Filip, tn min. 
57, tabela de marcaj s-a modifi
cat pentru a doua oară, după o 
acțiune de atac frumos lucrată 
de Crîngașu, încheiată cu un sut 
puternic din apropiere al iui 

ehlpei gălățene — In treacăt fie 
spus, aflată in zi slabă —, o 
victorie obținută greu in fața 
unei formații care n-a făcut 
nimic altceva decît să se apere. 
A arbitrat satisfăcător M. Buzea 
(București). F.C.M.: Oană — 
Vlad, Stoicescu, M. Olteanu, Țo- 
lea — I. Constantinescu (min. 76 
Balaban), Bejenaru (min. 46 Ma
jaru), Burcea — R. Dan, A. Flo
rea, Cramer. MINERUL: Bilău
că — Rusu, M. Florea, Dehelea- 
nu, Tcaciuc — Cioriia (min. 70 
Nae), Coșereanu, Mureșan — 
Iosup (min. 82 Chircu), loseph. 
Ignătescu.

Lcurențiu DUMITRESCU 
F.C. Constanța 4 (1)
MUSCELUL Cimpulung 1 (1)

Autorii golurilor : Peniu (min.
32). Antonescu (min. 68 — din 11 
tn), Bălosu (min. 71), Buduru 
(mân. 87). respectiv Glngu (min. 
13)
F.C Brăila 2 (0)
VICTORIA Tecuci 0 (0)

Au înscris : Bulancea (min. 70)
și Telegraf (min. 82).
VIITORUL Vaslui 2 (1)
PORTUL Constanța 1 (0)

Au marcat : Ion Nlcu (min. 30
—din 11 m). Alexandru (min. 62), 
respectiv Leu (min. 53).
DELTA Tulcea 3 (1)
PROGRESUL Brăila 1 (1)

Au înscris : Bădescu (min. 7), 
Saca (min. 47). Iamandi (min. 51), 
respectiv Oprea (min. 16).
CONSTRUCTORUL lăți 1 (1) 
NITRAMONIA Făgăraș 1 (1) 

Au marcat : Andreescn (min.

Iordache,

(min. 85) au irosit situații favo
rabile de a marca.

A arbitrat bine Gh. Retezan 
(București). METALUL: Toma — 
Nedelcu, Marinescu, Sebe, Gane
— Nica, Dumitrescu (min. 65 
Omer), Giugiumică — I. Marin, 
Șumulanschi, Popa. PROGRESUL 
VULCAN: Giron — Rămulescu, 
Dragu, G. Sandu, Gh. Ștefan — 
Cristea, Popa, Marica (min. 88: 
Runceanu) — Săndoi, 
Apostol (min. 89 M. Florentin).

Pompiliu VINTILA 
GAZ METAN Mediaș 0
METALUL Plopeni 1

Unicul gol a fost realizat 
Spiridon (min. 79).
C.S M. Dr. Tr. Severin 
CHIMIA Tr. Măgurele

Au marcat : Pițurcă
— din 11 m) și Căpriorii 
49).
RAPID București 
AUTOBUZUL București

Autorul golului : Iacob 
«8).

(0)
(0)
de

(D 
(0)
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(min.
(min.

0 (0) 
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(min.

BOSTAN. Un minut mai tirziu, 
U.M.T. este la un pas de 3—0, 
dar șutului puternic al lui Papp 
1 s-a opus bara transversală. A 
arbitrat bine D. Ghețu (Bucu
rești) următoarele formații : 
UJA.T.: Caraivan — Crapciu, 
Coreni, Hummel, Strizu — Crîn
gașu, Mușat, Papp — Bostan, 
Enache, Ian co viei. MINERUL: Fi
lip — Sturza, Popa, Vizitiu, Maier 
— Munteanu, Nestorovici I, stoia 
(min. 46 Urziceanu) — Dianu, 
Nestorovici n (min. 66 Costinaș), 
Croitoru.

Mihai IONESCU

MUREȘUL Deva 1 (1)
C.F.R. Timișoara 0 (0)

Unicul gol a fost realizat de
Enescu (min 9).
IND. SiRMEl C. Turzii 1 (0)
CHIMICA Tîrnăveni 0 (0)

A înscris : Radu Nicu (min. 85
— din 11 m).
VICTORIA Călan 0 (0)
METALURGISTUL Cugir 1 (1) 

Autorui golului : Moldovan
(min 2)
C.I.L. Sighet 1 (0)
GLORIA Bistrița 3 (1)

Au marcat : Ciohan n (min. 66
— din 11 m), respectiv Moga 
(min 3) Nicolae (min. 67), Da- 
mian (min. 85).
MINERUL Cavnic 1 (1)
F.C.M. Reșița 1 (1)

Autorii golurilor : Bălan (min.
39 — din 11 m) pentru Minerul, 
Florea (min. 23) pentru F.C.M. 

28) pentru Constructorul, Chirie 
(min. 34) pentru Nitramonia.
TRACTORUL Brașov 0 (0)
RcLON-CEAHLĂUL P. N. 1 (1)

Unicul goi a fost realizat de 
Constantin (min. 39).
I.C.I.M. Brașov 0
STEAGUL ROȘU Brașov 0

Relatări de la C. Popa, I. Bal
tag M. Moga, P. Comșa, Tr. Tu- 
dose. V. Secăreanu șl C. Gruia.

1. F.C.M. GALAȚI 13 10 0 3 32-14 20
2. Steagul roșu Bv. 13 8 1 4 19- 9 17
3. C.S.M. Suceava 13 7 3 3 22-12 17
4. F.C. Constanța 13 7 2 4 22-13 16
5. Viitorul Vaslui 13 8 0 5 18-13 16
6. F.C. Brăila 13 7 1 5 15-15 15
7. Muscelul C-lung 13 7 0 6 22-20 14
8. Relon Ceahlăul 13 6 1 6 10-14 13
9. I.C.I.M. Brașov 13 5 2 6 20-20 12

10. Constructorul lași 13 5 2 6 14-16 12
11. Oltul Sf Gh. 13 5 2 6 11-16 12
12. Tractorul Brașov 13 5 1 7 14-16 11
13. Victoria Tecuci 13 5 1 7 18-21 11
14. Nitramonia Făg. 13 4 3 6 14-20 11
15. Minerul Gura H. 13 5 1 7 9-13 11
16. Delta Tulcea 13 5 0 8 15-16 10
17. Portul Constanța 13 4 0 9 13-20 8
18. Progresul Brăila 13 3 2 8 7-22 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 noiembrie) : I.C.I.M. Brașov — 
Viitorul Vaslui, Constructorul Iași
— Delta Tulcea, Nitramonia Fă
găraș — Portul Constanța. Mine
rul Gura Humorului — F.C. Brăi
la. Muscelul Cimpulung — Stea
gul roșu Brașov, Progresul Brăila
— Oltul Sf. Gheorghe, C.S.M. Su
ceava — Victoria Tecuci, Relon- 
Ceahlăul P. Neamț — F.C.M. Ga
lați, F.C. Constanța — Tractorul 
Brașov.

PETROLUL Ploiești 1 (1)
ELECTROPUTERE Craiova 1 (G)

Au înscris : Sotir (min. 18) pen
tru Petrolul. Smarandache n 
(min. 60) pentru Electro putere.
CHIMIA Brazi 0 (0)
F.C.M. Giurgiu 1 (1)

A marcat : Gușilă (min. 32).
Ș. N. Oltenița 1 (0)
VIITORUL Scornicești 1 (0)
Autorii golurilor : Iordache

(min. 80 — din 11 m) pentru 
Ș.N., șoarece (min. 87) pentru 
Viitorul.
DINAMO Slatina 2 (1)
POIANA Cîmpina 0 (0)
Au înscris : Frățilă H (min. 15) 

și Stanciu (min. 65).

Relatări de la M. Țacăl, Gh. 
Manafu, D. Moraru-Slivna, A. 
Cristea, L Tănăsescu, V. Țugui 
și D. Mihail.

1. RULMENTUL Alex. 13 6 5 2 16- 7 17
2. Rapid Buc. 13 5 6 2 23-12 16
3. Viit. Scornicești 13 7 2 4 19-14 16
4. Metalul Buc. 13 6 4 3 16-12 16
5. Autobuzul Buc. 13 7 1 5 21-13 15
8. Metalul Plopeni 13 7 1 5 20-13 15
7. Dinamo Slatina 13 6 3 4 27-22 15
8. F.C.M. Giurgiu 13 6 3 4 18-18 15
9. Petrolul Ploiești 13 5 2 6 23-17 12

10. C.S.M. Dr. T.S. 13 5 2 6 17-19 12
11. Poiana Cîmpina 13 5 2 6 20-23 12
12. Șoimi: Sibiu 13 3 5 5 12-14 11
13. Progresul Vulcan 13 5 1 7 16-21 11
14. Ș.N. Oltenița 13 3 5 5 10-15 11
15. Electroputere Cv. 13 5 1 7 19-27 11
16. Chimia Tr. M. 13 4 3 6 11-24 11
17. Gaz metan 13 3 3 7 10-16 9
18. Chimia Brazi 13 3 3 7 11-22 9

ETAPA VIITOARE (duminică
19 noiembrie) : Ș.N. Oltenița — 
C.S M. Drobeta Tr. Severin, Șoi
mii Sibiu — Poiana Cîmpina, 
F.C.M. Giurgiu — Dinamo Slati
na, Progresul Vulcan București
— Chimia Tr. Măgurele, Viitorul 
Scornicești — Autobuzul Bucu
rești, Petrolul Ploiești — Rulmen
tul Alexandria, Metalul Plopeni
— Rapid București, Metalul Bucu
rești — Chimia Brazi, Electropu- 
tere Craiova — Gaz metan Me
diaș.

AURUL Brad 3 (2)
C.F.R. Cluj-Napoca 2 (2)

Au înscris : Stoica (min. 2 și 
75). Golda (min. 11), respectiv 
Cudor (min. 36 și 41).
ÎNFRĂȚIREA Oradea 1 (0)
DACIA Orâștie 0 (0)

A marcat : Popovici (min. 75).

Relatări de la I. Jura, St. Giur
giu, A. Gunther, S. Pralea, Z. 
Debrețeni, Al. Jurcă și Al. Jilău.

1. „U- CLUJ-NAP.
2. Gloria Bistrița
3. Aurul Brad

4. C.F.R. Clui-Nap.
5. Minerul Mold. N.
6. Minerul Anina
7. F.C.M. Reșița
8. Dacia Orâștie
9. Metalurg. Cugir

10. înfrățirea Oradea
11. Ind. sîrmei C.T.
12. Minerul Cavnic
13. Chimica Tîrnâveni
14. U.M. Timișoara
15. C.i.L. Sighet
16. Victoria Câlan
17. C.F.R. Timișoara
18. Mureșul Deva

13 9 3 1 24- 6 21
13 7 3 3 20- 8 17
13 7 1 5 23-16 15

13 7 1 5 15-10 15
13 7 0 6 13-13 14
13 6 1 6 20-16 13
13 4 5 4 21-17 13
13 5 3 5 10-12 13
13 5 3 5 14-20 13
13 5 2 6 16-18 12
13 6 0 7 14-18 12
13 5 2 6 19-24 12
13 5 2 6 14-20 12
13 4 3 6 13-17 11
13 4 3 6 17-21 11
13 5 1 7 12-21 11
13 4 2 7 17-17 10
13 4 1 8 11-19 9

ETAPA VIITOARE (duminică 
19 noiembrie) : Aurul Brad — 
Ind. sîrmei C. Turzii, Minerul A- 
nina — C.I.L. Sighet, Mureșul 
Deva — Minerul Moldova Nouă, 
C.F.R Timișoara — înfrățirea O- 
radea, Minerul Cavnic — U. M. 
Timișoara, Chimica Tîrnăveni — 
„U“ Cluj-Napoca, C.F.R. Cluj-Na
poca — Dacia Orăștie, F.C.M. Re
șița — Victoria Călan, Gloria Bis
trița — Metalurgistul Cugir.



Ieri, noi victorii in Cupa campionilor europeni la volei

DINAMO (f) Șl STEAUA (m) AU OBȚINUT 
CALIFICAREA ÎN TURUL URMĂTOR

ECHIPA FEMININA DE TENIS DE MASA A ROMÂNIEI, 
CAMPIOANĂ INIEHNAJIONAIĂ A ERANJEI

Ieri, în Capitală, s-au des
fășurat meciurile retur din 
Cupa campionilor europeni la 
volei : Dinamo București —
Panathinaikos Atena (f) și 
Steaua București — Hapoel 
Kiriat (m). Obținînd noi victo
rii. campioanele noastre s-au 
calificat în faza următoare a 
competiției...

Dinamovistele n-au 
primit replică...

Era, firește, de așteptat ca 
echipa campioană a țării noas
tre. Dinamo, să cîștige în trei 
se uri partida din faza I a noii 
ediții a C.C.E. la volei femi- 
n.n, dat fiind faptul că ad
versara ei, Panathinaikos A- 
tena, nu izbutise, cu o săptă- 
m'nă în urmă să-și adjudece, 
n i în sala proprie, măcar un 
s .. Replica modestă pe care 
: primit-o jucătoarele antre-
r te de Doina Ivănescu a fă
cu: ca partida să se încheie 
ei un rezultat sec : 3—0 (2, 1,

pentru Dinamo București,
< aoâ numai 40 de minute de 
.'re. Scunde și cu un bagaj teh- 
n o-tactic limitat, oaspetele nu 
au obligat nici un moment pe 
campioanele noastre să se In-
r'ebuințeze la capacitatea lor. 

’’entru că Mariana Ionescu, 
*rina Petculeț, _ Alexandrina
< 'onstantincscu. Victoria Ban- 
<iu și coechipierele lor au va
lorificat aproape fără efort 
deosebit forța de atac superi
oară, atît din acțiuni simple, 
cit și din unele combinații la 
fileu.

Arbitrii bucureșteni V. Vră- 
jescu și I. Armeanu (arbitrul 
ungur desemnat de comisia 
C.C.E. ca principal, nu a mai 
ajuns la București) au condus 
următoarele formații : DINA
MO București — Mariana Io- 
ncscu. Victoria Banciu (Helga 
Bogdan), Victoria Georgescu 
(Venera Hoffman), Irina Petcu
leț, Carmen Puiu (Gabriela 

Popa-Ciocoiu), Alexandrina 
Constantinescu (Carmen Ca- 
dar. Emilia Stoian) ; PANA
THINAIKOS Atena — Efi 
Boboni, Katherine Kalovdi, 
Despina Kokkali (Carolina 
Borgoula), Evlobia Gizi, Sofia 
Paylatou (Chisa Angeli), Ka
therine Giannoulatoy (Carolina 
Borgoula).

Mariana Ionescu, in acțiune la fileu, va surprinde din. nou nepre
gătit blocajul jucătoarelor de la Panathinaikos Atena

Dinamo București s-a cali
ficat, deci, pentru turul ur
mător al C.C.E., urmînd să în- 
tîlnească la 10 decembrie (tur) 
și 17 decembrie (retur) pe cam
pioana Olandei, Van Houten.

A. BREBEANU

Steliștii au dominat net
în fața unui destul de nu

meros public spectator, ieri 
după-amiază s-a desfășurat, în 
sala Floreasca, partida retur 
dintre Steaua și Hapoel Kriat 
(Israel) contînd pentru prelimi
nariile C.C.E. la volei mascu
lin. Meciul a fost dominat de 
la un cap la altul de bucu

reșteni, care au acționat cu mai 

multă claritate la fileu, ata- 
cînd în forță și apărîndu-se 
precis. De partea cealaltă, for
mația Hapoel s-a străduit să 
dea o replică bună, dar lipsa 
experienței competiționale și a 
unui bagaj tehnico-tactic co
respunzător a împiedicat-o să-și 
realizeze intențiile. Astfel, 
Steaua a cîștigat după numai 

o oră de joc cu 3—0 (6, 4, 6), 
calificîndu-se în turul următor 
al competiției, în care va întil- 
ni la 10 și 17 decembrie pe 
campioana Ungariei, Csepel 
Budapesta.

Arbitrii S. Kolesnik (Polo
nia) și D. Dobrescu (România) 
au condus foarte bine urmă
toarele echipe : STEAUA — Io
nescu, Macavei, Chifu, Ion, 
Pop, Țerbea (Iuhasz); HAPOEL 
— Kagan, Fridman, Holender, 
Faigenbaum, Erlich (Katz), Paz 
(Shapira).

Em. FANTANEANU

în sala „Pierre de Coubertin" 
din Paris s-au disputat între
cerile Campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
Franței. Echipa feminină a 
României a repurtat un frumos 
succes. învingind în finală e- 
chipa Franței cu 3—1 (Maria 
Alexandru — Brigitte Thiriet 
21—10, 21—12; Claude Bergeret 
— Eva Ferencii 21—18, 19—21, 
21—15 ; Alexandru — Bergeret 
21—10, 21—16; Alexandru, Mi- 
huț — Bergeret, Thiriet 21—17, 
21—19). în preliminarii, echi
pa României a întrecut cu 3—2 
formația Ungariei, cu 3—0 pe 
cea a Angliei și cu 3—1 se
lecționata Cehoslovaciei. Pro
ba masculină pe echipe a re

La handbal juniori

ROMANIA - POLONIA 23-28 Șl 19-19
PLOIEȘTI. 12 (prin telefon). 

Echipa masculină de handbal- 
juniori a țării noastre a evo
luat sîmbătă ți duminică în 
sala Victoria, susținînd două 
partide în compania reprezen
tativei similare a Poloniei. 
Handbaliștii noștri juniori au 
ciștigat primul meci ți au ter
minat la egalitate pe cel de-al 
doilea, dar mai important — 
după opinia noastră — este 
faptul că, Înaintea „Turneului 
Prietenia", programat în U.R.S.S„ 
ei au reușit să aplice în teren 
aproape perfect indicațiile ce
lor doi antrenori. Valentin 
Samungi și Gh. Zamfir.

în prima întîlnire, disputată 
sîmbătă, deși puțin surprinși 
de jocul avansat al adversari
lor, juniorii noștri au inițiat, 
totuși, multe atacuri cursive, 
bine' gîndite, desfășurate In 
viteză, conducătorul lor de joc 
— Haberpursch — fiind un im
portant factor de activizare a 
angrenajului echipei. Scor fi
nal : ROMÂNIA — POLONIA 

venit echipei Franței (3—1 în 
finală cu echipa R.F. Germa
nia).

In proba de dublu femei, 
cuplul Maria Alexandru, Liana 
Mihuț a fost învins de dublul 
Judith Magos, Gabriela Szabo 
(Ungaria) cu 3—2 (21—14, 21—11, 
17—21, 17—21, 14—21). în opti
mile de finală, la simplu fe
mei, Maria Alexandru a în
vins-o pe suedeza Eva Strom- 
vall cu 3—0 (12, 15, 11), iar 
Liana Mihuț a pierdut la Szabo 
(Ungaria) cu același scor (20, 
10, 19). în semifinalele probei. 
Alexandru a întîlnit-o pe Uh- 
likova (Cehoslovacia), In fața 
căreia a pierdut cu 0—3 (10—21, 
11—21. 20—22).

23—20 (11—8). Au marcat: 
Knuff 5, Haberpursch 4, Dogă- 
rescu 4, Arghir 3, Bochiș 3, 
Mirică 2 ți Cojocaru 2 — pen
tru România. Mroviek 5, Janas 
5, Antczak 4, Zieba 3, Ky- 
barczyk 1, Jacbnik 1 și Rogoz 
1 — pentru Polonia.

Duminică, In cea de a doua 
partidă dintre echipele de ju
niori ale României și Poloniei, 
scorul a fost egal : 19—19 
(11—8). Și de această dată, jo
cul handbaliștilor noștri din 
repriza a doua a fost mai pu
țin eficient declt cel din pri
ma parte a Intîlnirii.

Au înscris : Haberpursch 5, 
Mihai 4, Dogărescu 3, Paras- 
chiv 2, Micle 2. Arghir 2 ți 
Knuff 1 — pentru România, 
Rogoz 4, Mrowiek 3, Mokrzy- 
cky 3. Zieba 3, Antczak 2, Ja
nas 2, Pazdur 1 și Jacbnik I 
— pentru Polonia.

Au condus : Ganev și Zvet- 
kov (Bulgaria).,

Ion GAVRILESCU

BASCHETDALIȘTII NOȘTRI, PE LOCUL Miercuri, la Valencia, in campionatul european

SECUND IN TURNEUL DIN BRAZILIA
Turneul internațional de 

baschet masculin desfășurat In 
orașul Goiania (Brazilia) a fost 
cîștigat de reprezentativa țării 
gazdă care, cu puțină vreme 
în urmă, a cucerit medalia de 
bronz la campionatul mondial. 
Selecționata României a avut 
o evoluție bună, obținînd locul 
I In grupa preliminară și cla- 
sîndu-se în final pe locul se
cund.

Rezultate în semifinale : 
România — Uruguay 92—83, 

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Brazilia — S.U.A. 91—87 ; în 
jocurile finale : Brazilia — 
România 86—73, S.U.A. — U- 
ruguay 91—81, Polonia — Ca
nada 92—77. Clasament : 1. Bra
zilia, 2. România, 3. S.U.A., 4. 
Uruguay, 5. Polonia, 6. Cana
da. Coșgeterul turneului : Vann 
Tony (S.U.A.) 116 p. Punctele 
formației române au fost în
scrise de : Cernat 83, Niculescu 
70, Popa 55, Oczelak 42, Ivas- 
ccnco 39, Uglai 35, Fluturaș 6, 
Opșitaru 5.

„Cupa F.i.R.A." (C.E.) : Franța
— U.R.S.S. 29—7 (7—3) a La Car
diff, in meci amical : Țara Gali
lor — Noua Zeelandâ 12—13 
(12—7).

TENIS • în turneul de La 
Stockholm : Borg — Năstase 6—4, 
6—3 ; Fibak — Gottfried 6—2, 
4—6, 6—2 ; Okker — Panatta 7—6, 
6—1 ; Gulllkson — Amaya 6—4, 
6—1 ; Fleming — Mayer 6—3, 
6—3 ; Smith — Tanner 6—3, 7—6. 
6—4, 6—4, Fibak — Ashe 7—4, 
6—4, Gullikson — Smith 6—4. 6—4, 
McEnroe — Okker 6—3, 7—6.

TENIS DE MASA A La Bel
grad, dubla întîlnire dintre echi
pele Iugoslaviei șl R.P. Chineze 
s-a încheiat cu victoria oaspeți
lor : la masculin cu 5—2, iar la 
feminin cu 5—1.

O mare surpriza:

ECHIPA MASCULINĂ DE ȘAH A UNGARIEI 
CAMPIOANĂ OLIMPICĂ!

9 Formația română încheie competiția în plutonul
fruntaș ® Titlul feminin a
Cea de a 23-a Olimpiadă mas

culină de șah s-a încheiat cu o 
mare surpriză : victoria finală a 
revenit echipei Ungariei, care 
Întrece cu 1 punct formația 
U.R.S.S., neînvinsă în această 
competiție din 1352 Încoace.

Echipa României a terminat la 
egalitate (2—2) meciul cu Spa
nia, din runda a 13-a, iar in ul
tima rundă a Învins cu 2%—1% 
Anglia (Șubă — Mestefl 1—0, 
Gheorghiu — Stean, Ghițescu — 
Hartston și Ghindă — Nun re
mize).

MECIUL SPANIA-ROMÂNIA, LA 0 ÎNALTĂ
• De ce la Valencia ? • Kubala ; „Românii ne vor 
da mult de furcă, pentru că se apără foarte bine" 

O Juanito așteaptă azi verdictul U.E.F.A.
Roreori a fost așteptat aici cu otita 

norabdare un med de fotbal ofidal 
dintre echipele reprezentative o le 
Spaniei șl României. Pentru că acum, 
in grupa a 3-a, Intîlnlrlle decisive 
pentru calificare in turneul final al 
campionatului european au rămas — 
după părerea tuturor : tehnicieni, ju
cători, ziariști șl „aficionados* *1 (su
porteri) — cete dintre fotbaliștii spa
nioli șl români. Interesul față de 
partida de miercuri a sporit mai a- 
les după victoria echipei române a- 
supra celei iugoslave, la București. 
Ca să vâ faceți o Imagine mal e- 
xactă în privința importanței ce se 
acordă confruntării de pe stadionul 
„Lui. Casanova" din Valencia, cred 
că este de ajuns să semnalez și ci
titorilor romăni lunga și vehementa 
polemică stlrnltă aici de atribuirea 
organizării jocului. Cînd s-a anunțat 
oficial că organizarea a fost încre
dințată municipalității valenciene, s-a 
iscat o adevărată furtună : alte mu
nicipalități și cluburi de fotbal avu
seseră promisiuni de a deveni ele 
organizatoare, promisiuni din partea 
federației spaniole, care s-a văzut 
ținta unor atacuri vehemente, îndeo
sebi stîmite de Real Club Celta șl 
Municipalitatea din Vigo. Federația 
a încercat să-i potolească pe contes
tatari, promițînd să organizeze la 
Vigo partida Spania — Cipru, dor 
galicicnîî apreciază oferta dreot o

BASCHET • Pentru turul 2 în 
„Cupa Liliana Ronchetti" s-au 
calificat : B.C. Nyon (Elveția), 
A.B.C. Vlena, pagnossln Trevislo.

BOX • Campionul mondial de 
box Ia categoria. grea (versiunea 
WBC), americanul de culoare 
Larry Holmes, l-a învins la Las 
Vegas, prin k.o. In repriza a 7-a, 
pe spaniolul Alfredo Evangelista. 
Campion al lumii la aceeași ca
tegorie (versiunea WBA) este 
Cassius Clay.

HANDBAL * In Elveția au în
ceput întrecerile campionatului 
mondial masculin (grupa o : El
veția — Luxemburg 28—10 (14—7); 
Israel — Finlanda 22—11 (13—3).
• In turneul feminin de la Ka
towice : RD. Germană — Olanda
21— 15 ; Bulgaria — Polonia n
22— 14 ; Polonia I — Cehoslovacia 
20—14 ; Bulgaria — R.D. Germa
ni (tineret) 13—14 ; Polonia (A) 
— Olanda 17—15 ; Cehoslovacia — 
Polonia (B) 23—11. în clasament 
conduce prima reprezentativă a 
Poloniei, cu 8 p • Reprezenta
tiva feminină a U.R.S.S. a sus
ținut la copenhaga un joc ami
cal în compania selecționatei ță
rii gazdă. Handbalistele sovietice 
au terminat învingătoare cu 20—6 
(11—3). după ce primul joc se 
încheiase la egalitate : 11—11.

HOCHEI • Localitatea finlan
deză Lappenranta a găzduit cel 
de-al doilea meci dintre selecțio
natele Finlandei și Poloniei, în
cheiat cu scorul de 5—2 (1—1,
1—0, 3—1) în favoarea gazdelor.

NATAȚIE a In grupa semifina
lă a „Cupei cupelor" la polo, de 
la Roma, Canottieri Neapole a 
învins cu 7—3 (1—0, 3—L 0—1,
3—1) echipa cehoslovacă Topol- 
cany ; Robben (Olanda) a termi
nat la egalitate : 7—7 (2—1. 2—3, 
1—a, 2—1) cu Rote Erde (R. F. 
Germania). In grupa semifinală 
de la Dubrovnik : K.P.K. Kor- 
cula — Lokomotiv Sofia 6—4 ; 
Ferencvâros Budapesta — Ant
werpen (Belgia) 14—1.

RUGBY * La Toulouse, tn

revenit selecționatei U.R.S.S.
în clasament : Ungaria 37 p, 

U.R.S.S. 36, S.U.A. 33 (3), R.F.G. 
33, România și Israel 32%, Ca
nada, Danemarca, Polonia 32, 
Anglia, Austria, Olanda 31%, El
veția 31 (3), Bulgaria 31 (2), Iu
goslavia 31 etc (ordinea finală a 
celor 72 de echipe participante 
se va cunoaște după terminarea 
întreruptelor).

Campioană olimpică feminină 
este echipa U.R.S.S. In turneul 
pentru locurile 9—16, România a 
învins Franța cu 2—1. Șl aici 
clasamentele definitive așteaptă 
încheierea întreruptelor. 

oompenzațio minoră. Do ce această 
opțiune a Federației î O explică în
suși antrenorul echipei Spaniei, Ku
bala. „Românii ne pot crea mori di
ficultăți, ne vor da mult de furcă, 
pentru că se apără foarte bine", a 
declarat el presei spaniole, după 
meciul România — Iugoslavia, de la 
București. „Băieții lui Covaci, a a- 
dăugat el, ne vor încurca socotelile, 
Inchizindu-se, probabil, In propriul

^\\\\\\\\\\\^^

corespondența din madrid 
teren. Pentru a contracara acest „ca- 
tenaccio*,  avem nevoie de un teren 
uscat, pe care sâ putem practica im 
fotbal larg desfășurat fi dinamic In 
atac (...) Și avem mal multe șanse 
sâ gâsim un teren uscat la Valencia 
decit la Vigo, pentru câ la Valencia, 
in general, plouâ mai puțin. !atâ 
unica rațiune a opțiunii pentru Va
lencia*.

Cota interesului a crescut șl mai 
mult după comentariile lui Kubala 
asupra evoluției echipei române tn 
partida de la 25 octombrie. îngrijo
rarea, nedeclarată fățiș, dar deducti
bilă din aprecierile antrenorului re
prezentativei spaniole (care mărturi
sește câ ar fi preferat o victorie a 
iugoslavilor la București), pornește 
în principal de Ia capacitatea de 
ansamblu o „unsprezecelui" aliniat 
de Covaci. Se apreciază aid câ vic
toria nu se va obține deloc ușor, în
suși Kubala llmitîndu-se la declarații

CAMPIONATE
ITALIA (et. a 7-a): Bologna — 

Avellino 0—0; Catanzaro — Fio
rentina 0—0; Lazio — Roma 0—0; 
Milan — inter 1—0; Napoli — Ju
ventus 0—0; Perugia — Ascoli 
2—0; Torino — Lanerossi 4—0; 
Verona — Atalanta 1—1. în cla
sament conduce Perugia cu 12 p, 
urmată de Milan 11 p și Torino 
10 p.

R.F. GERMANIA (et. a 13-a) : 
Schalke — Dusseldorf 1—2: Duis
burg — Hamburg 0—2; Bochum 
— Stuttgart 1—2; Bremen — 
Hertha 1—1; MSnchengladbach — 
F. C. KOln 2—0; Bayern Mun
ch en — Darmstadt 1—1; Biele
feld — Kaiserslautern 0—1 ; 
Frankfurt pe Main — NOrnberg 
2—0; Braunschweig — Dortmund 
2—2. Clasament: 1. Kaiserslautern 
21 p; 2. Hamburg 13 p, 3. Stut
tgart 17 p.

COTĂ DE INTERES
de acest gen : ,,oricum, ne vom
strădui din toate puterile”...

înfrângerea suferită marți seara pe 
„Parc des Princes", în „amicalul” cu 
reprezentativa Franței, a adtncit u- 
nele neliniști atît în legătura cu 
coeziunea compartimentului defensiv, 
în care se resimte lipsa Iui Cama
cho, cit și a celui ofensiv, unde este 
aproape sigură ieșirea lui Juanito, 
la Paris cel mal periculos atacant. 
Presa spaniolâ a încercat de citva 
timp sâ impună atenției lui Kubala. 
pentru postul de fundaș, pe Carete 
(de la Valencia), dar selecționerul 
nu pare încrezător in această rezer
vă și nu l-a utilizat. Neliniștea cea 
mai mare o creează însă, în rîndul 
milioanelor de „aticionades", suspen
darea de către comisia de disciplină 
a U.E.F.A. a aripei Juanito, ca ur
mare a comportării nesportive a a- 
cestuia în meciul de acum două săp
tămâni dintre Real Madrid și Gras
shoppers Zurich, în C.C.E. Un ver
dict definitiv va fi dat luni (n.r. — 
azi) de către U.E.F.A., care va dis
cuta apelul federației spaniole. Dacă 
hotărârea comisiei de disciplină a 
forului european va fi validată, Ku
bala va avea serioase probleme în 
alcătuirea unei linii de atac care sâ 
corespundă integral scopurilor ofen
sive ale echipei. După toate proba
bilitățile, miercuri, pe stadionul 
„Luis Casanova" din Valencia, va a- 
pârea un „11*  fără nume din afara 
lotului convocat pentru.,.amicalul" cu 
Franța, printre ei figurând drept can
didați Migue’ Angel (portar), Mar- 
eelino, Olmo, Migueli, Escalza (fun
dași), Dal Bosque, Villar, Asensi, 
Leal, Solsona, Saura (mijlocași), 
Santilliana, Rojo, Ruben Cano, San
chez și, sâ sperăm. Juanito (înain
tași).

LUIS ADORNO

DANEMARCA. — Campionatul 
a fost cîștigat de Vejhe Boklklub, 
cu 44 p în 30 meciuri. Echipa 
Esbjerg, care se numără printre 
calificatele în optimile de final*  
ale „Cupei U.E.F.A.", s-a situat 
pe locul doi, cu 40 puncte.

ȘTIRI • REZULTATE

• Cu prilejul reuniunii de la 
Madrid, delegatul comisiei finan
ciare a F.I.F.A. a anunțat câ 
beneficiile campionatului mondial 
din Argentina slnt estimate la 
aproximativ 48 milioane franci 
elvețieni, recenta „Cupă mondia
lă" fiind una dintre ede mai 
,.lucrative- din istoria competi
ției.
• Reprezentativa Ungariei a 

susținut la Budapesta un joc de 
verificare în compania selecțio
natei secunde, pe care a lnvins-o 
CU 6—3 <4—1).


