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Echipa României pe locul 2 in clasamentul pe națiuni
Toți sportivii români au obținut medalii

MARIAN GRIGORAȘMARIN PARAPANCEA CONSTANTIN CHIRU

LUBLIN, 13 (prin telefon). 
Un frig pătrunzător, accentuat 
de un vînt care nu a contenit, 
i-a întîmpinat aici pe rugbyștii 
români, debutanți în ediția 
1978/79 a Campionatului euro
pean F.I.R.A.

Așa cum anticipam, acest al 
11-lea joc România — Polonia 
(dintr-un palmares inaugurat 
în 1959. în totalitate favorabil 
rugbyștilor noștri) n-a dezmin
țit speranțele, fiind, sub 
pectul rezultatului final, 
aceeași linie a rezultatelor 
terioare : succes românesc,
30—9 (16—9). Dar, la fel ca și 
în alte dăți, începutul nu a 
fost favorabil echipei noastre. 
Desigur, acum, după ce eveni
mentul s-a consumat, putem 
spune că succesul a fost mult 
mai clar decît cel de anul tre
cut (38—21), care ne-a dat în 
Parcul copilului atîtea emoții. 
Superioritatea tehnică și tac
tică, pe care ți le dă o expe
riență categoric superioară, au 
făcut ca diferența să crească 
pe măsură ce minutele treceau.

Echipa României a început 
jocul cu vîntul în față, situa
ție în care erau indicate ac
țiunile grupate pe înaintare, 
însă încălzirea băieților noștri 
s-a produs relativ tîrziu. Așa 
se explică că inițiativa a apar
ținut în primele minute gazde
lor, care in min. 6 deschid sco- 

care a 
de pe- 
arbitru 

in tușă, 
continuă

SALONIC, IC (prin telefon). 
Cea de a IX-a ediție a Balca
niadei de haltere, desfășurată 
timp de trei zile în localitate, la 
care au participat reprezentati
vele Albaniei, Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, României și Turciei, 
s-a încheiat cu un frumos bilanț 
al sportului românesc : patru 
medalii de aur prin Marin Para- 
pancea (cat. grea) — la total 
cu 355 kg (record național — v.r. 
352,5 kg) și la stilul „aruncat* 
CU 200 kg, Constantin Chiru (cat. 
pană) la „smuls" cu 110 kg șl 
Marian Grigoraș (cat. pană) la 
„aruncat" cu 142.5 kg. Echipa 
României a ocupat locul 2 pe

națiuni, după puternica repre
zentativă a Bulgariei. Este demn 
de remarcat faptul că toți cei 
10 sportivi români au fost me- 
daliați la categoriile respective 
sau la unul din stiluri.

3. Maltei 95 kg; aru ncat — 1. Rodia- 
bastev 130,2 kg, z.
Ca», pană (60 kg) 
trov (B) 252,5 kg, 
(R) 250 kg ; 3. C.

smuls — 1.

Mattel 127 kg. 
: 1. St. Dimi- 
2. M. Grigoraș
Chiru (R) 240 
Chiru 110 kg

REZULTATE TEHNICE — cat, 
musca (52 kg) — la total : 1. J. 
Sarantaliev (Bulgaria) 207,5 kg,
2. F. Kalevshi (Albania) 197,5 kg,
3. V. Cocioran (România) 192,5
kg ; smuls — 1. Sarantaliev 90 
kg, 2. Cocioran 87,5 kg ; aruncat 
— 1. Sarantaliev 117,5 kg... 3. Co
cioran 105 kg. Cat. cocoș (56 kg) : 
L A Kodiabasiev (B) 230 kg,
2. I. Kataidonis (Grecia) 225 kg,
3. Gh. Maltei (România) 222,5 kg.; 
smuls — 1. Kataidonis 102,5 kg....

kg ;
(mal ușor la cîntar cu 300 gr 
dedt Dimitrov), 2 - • ■ - - -
kg, 3. Grigoraș 107,5 kg ; aruncat 
— 1. Grigoraș 142,5 kg, 2. Dimi-

ion OCHSENFELD

2. Dimitrov 110

(Continuare in pag. a 4-a)

rul prin Kruszynski, 
transformat lovitura 
deapsă acordată de 
pentru o iregularitate 
Presiunea polonezilor 
și o , nouă acțiune surprinde 
echipa noastră nepregătită, 
mijlocașul la grămadă Milart 
— cel mai bun jucător al gaz
delor — reușind încercare la 
centru, transformată de Krus
zynski. Este 9—0 pentru echi
pa Poloniei în min. 10 !

Din min. 12 începe domina
rea tricolorilor. Tușa „iese" 
bine, grație lui Marin Ionescu, 
Daraban și Dumitru. în min. 
15, un atac inițiat de Ioniță 
este finalizat de Motrescu, 
prin încercare. în min. 16, J.

Jageniak ratează de puțin o 
încercare de drop, dar aceasta 
este o acțiune singulară pe 
fondul unei tot mai nete domi
nări a sportivilor români, Min. 
22 : atac Ioniță — Dinu — Du
mitru și... înqercare Motrescu, 
transformată de Nica, moment 
în care luăm conducerea, 
România — Polonia 10—9. Min. 
32 : acțiune colectivă, încheiată 
prin o nouă încercare „sem
nată" Motrescu, transformată 
de Constantin și scorul este 
de 16—9, rezultat consemnat 
la sfîrșitul primei reprize.

în repriza a doua, după 7 
minute, un atac pe treisferturi, 
Nica simulează pasă către Mo
trescu. dar pătrunde el în but 
și înscrie, încercarea fiind 
transformată de Constantin: 
22—9. în min. 60 și 65, Marin 
și — respectiv — Ioniță — 
reușesc cîte o încercare, dar e- 
chipa noastră mai irosește 
încă multe alte situații favo
rabile. Rezultat final : 30—9.

Arbitrul italian Julio Segu- 
rola, ajutat de P. Niculescu 
(România) și P. Smaczny (Po
lonia), a condus foarte bine 
formațiile :

ROMÂNIA: Tudose — Ma
rin, Nica, Constantin, Motres
cu — Bucos, Parase!'iv — Stoi
ca, Dumitru, Murăriu — M. 
Ionescu, Dărăban — Ioniță, 
Munteanu, Dinu l

POLONIA : J. Jageniak — 
Zaniewski, Matczak. Krac, 

Kuc — Kruszynski, Milart — 
Gasierowski, C. Jageniak, Pie- 
niek — Kasinski, Justynski — 
Golab, Celinski, Stachurko.

Dimitrie CALUMACHi

LA C.E. DE JUDO JU
NIORI TINERII SPORTIVI 
ROMÂNI AU CUCERIT

O MEDALIE DE ARGINT 
Șl TREI DE BRONZ

(Amănunte In pag. a 4-a)

Divizia A la fotbal - etapa a 12-a

în turneul final al C. C. E. la popice

ECHIPA FEMININĂ LAROMET
S-A CLASAT PE PRIMUL LOC

MARIBOR, 19 (prin telefon). 
Echipa feminină de popice La
romet București, multiplă cam- 
pioană a României, a obținut 
"un valoros succes internațional, 
cîștigînd turneul final al „CU
PEI CAMPIONILOR EURO
PENI". Este pentru a doua oară 
cînd reprezentantele României 
cîștigă acest trofeu (anul tre
cut victoria a revenit forma
ției Voința Tg. Mureș), atestîn- 
du-se și prin aceasta înalta va
loare a sportului popicelor dia 
țara noastră.

Laromet București, avînd în 
antrenorul ei, Petre Trandafir, 
un excelent conducător tehnic, 
a evoluat cu multă precizie la 
turneul final al C.C.E., dispu
tat în localitate, preluînd con
ducerea după prima manșă 
(s-au jucat două partide), cînd 
și-a creat un avans de 66 p față 
de a doua clasată, Ferencvaros 
Budapesta. Duminică, în manșa 
secundă, jucătoarele bucureș-

tence au fost din nou precise 
în lansarea bilei de textolit și 
formînd o echipă omogenă au 
cîștigat categoric turneul final.

Jucătoarele de la Laromet au 
obținut următoarele rezultate 
în cele două meciuri (In ordi
nea intrării pe piste) : Stela 
Andrei 426 p d (în primul joc) 
— 382 p d (în al doilea ioc), 
Ana Petrescu 427—398, Silvia 
Raiciu 371—390, Elena Tranda
fir 415—413, Rodica Tigheanu 
374 (în primul joc), Florica 
Bogdan 349 (în al doilea joc), 
Elena Nichita 393—382.

Clasament final al Cupei 
campionilor europeni, ediția 
1978 : 1. LAROMET BUCU
REȘTI 4720 p d, 2. Moravska 
Slavia Brno 4656 p d, 3. Ferenc
varos Budapesta 4652 pd, 4. 
Medvesceak Zagreb 4600 p d, 5. 
Bundesbahn Viena 4492 p d, 6. 
Golden 9 Waldorf (R.F.G.) 
4406 p.

F. C BAIA MARE ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIUI
® Politehnica lași salvează, cu brio, onoarea formațiilor oaspete ® Jiul și 
Dinamo — remize prețioase la Tg. Mureș și Rm. Vilcea ® „Poli" Timișoara pe drumul 

redresării ? ® Miercuri — etapa a 13-a

REZULTATE TEHNICE
Politehnica Tim. 
Uni». Craiova 
F. G Baia Mare 
F.G Argeș 
Gloria Buzău 
F.G Olimpia 
Chimia Rm. Vilcea 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steaua
ETAPA VIITOARE
F.C. Corvinul 
Jiul
F.C. Bihor 
Politehnica lași
S.C. Bacău 
Sportul studențesc 
U.T.A.
Dinamo
C. S. Tirgovîște

- F.G Bihor
- U.T.A.
- Politehnica lași
- Sportul studențesc
- F.G Corvinul
- C.S. Tirgovîște
- Dinamo
- Jiul
- S.C. Bacău

(miercuri 22 i
- Steaua
— Politehnica Timișoara
- A.S.A. Tg. Mureș
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C. Olimpia
— Gloria Buzău
— F.C. Baia Mare
— Univ. Craiova
- F.C.

Citiți in paginile 2—3 relatări 
de la jocurile celei de a 12-a 

etape a Diviziei A

în al doilea meci la handbal masculin

SELECȚIONATA ROMÂNIEI A ÎNVINS NET (22-17)>
Așadar, după 29 de meciuri 

în care nu a cunoscut înfrîn- 
gere, (ca timp, peste 20 de 
luni !) reprezentativa masculină 
de handbal a R. F. Germania 
a fost întrecută sîmbătă seara, 
în Sala sporturilor din Craiova, 
unde selecționata noastră, în 
vervă, si-a luat revanșa, cîști- 
gînd cu 22—17 (9—7). Este, cum 
se vede, _ un scor clar, care 
evidențiază superioritatea pe 
toate planurile a formației ro
mâne. Ea a jucat din primul 
și pînă în ultimul minut cu o 
mobilizare exemplară, luptînd 
cu energie pentru a Infringe 
replica dîrză a unui adversar 
care dorea din toată inima să 
ajungă neînvinsă la al 30-lea 
meci.

REPREZENTATIVA R.F. GERMANIA

CLASAMENTUL

Dacă n-a ajuns este pentru 
faptul că handbaliștij români, 
din rîndurile cărora s-au evi
dențiat portarul Penu, Stockl 
(reintrat cu succes după o lun
gă absență) și Birtalan în re
priza secundă, s-au apărat ex
celent. în permanență atenți, 
avansînd pas cu pas și împin- 
gînd astfel adversarul cît mai 
departe de semicerc, foarte mo
bili și cu un marcaj prompt, 
jucătorii noștri n-au permis 
handbaliștilor oaspeți să reali
zeze mai nimic în atac. Sincer 
vorbind, dacă n-ar fi fost cele 
cîteva rapide contraatacuri ale

„sprinterului" Arno Ehret și 
dacă (din nou...) nu s-ar fi ra
tat 3 aruncări de la 7 metri 
(Voina și Durau — blocate, 
Birtalan — bară) atunci scorul 
ar fi luat proporții serioase. 
Echipa română a jucat bine și 
în atac, unde a acționat mult 
mai variat decît în 
meci, acțiunile lui
Stockl, Durau și Stingă ____
incisive, mereu pe direcția por
ții, purtate cu rapiditate și o-

Călin ANTONESCU

1. F. G BAIA MARE 12 8 1 3 15- 8 17
2. Steaua 12 7 2 3 23-14 16
3. F. C. Argeș 12 7 1 4 20-14 15
4. Univ. Craiova 12 5 4 3 17-10 14
5. Dinamo 12 4 5 3 15- 9 13
6. F.C. Olimpia 12 6 1 5 14-13 13
7. Politehnica lași 12 5 3 4 9- 9 13
8. C.S. Tirgoviște 12 5 2 5 12-13 12
9. Gloria Buzău 12 5 2 5 15-17 12

10. A.S.A. Tg. Mureș 12 4 4 4 14-20 12
11. S.C. Bacău 12 5 1 6 13-țJI 11
12. U.T. Arad 12 4 3 5 16-14 11
13. Jiul Petroșani 12 4 3 5 14-16 11
14. Sportul studențesc 12 3 5 4 14-16 11
15. F.C. Corvinul 12 5 0 7 16-19 10
16. F.C. Bihor 12 4 1 7 15-21 9
17. Chimia Rm. Vilcea 12 2 5 5 11-21 9
18. Politehnica Tim. 12 2 3 7 8-16 7

2-1
1-0 
0-1
3-0
2-0
1-0
0-0
1-1

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

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

noiembrie)

primul
Voina, 

fiind

Minutul 74 al jocului Steaua — S.C. Bacău. După ce a trecut cu 
succes prin sistemul defensiv al băcăuanilor, Ad. Ionescu a centrat 
impecabil și Stoica (nr. 5 in imagine) a marcat din apropiere

Foto : I. MIHÂICÂ

GOLGETERII
8 GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău).
7 GOLURI : Radu II (F.C. Argeș) — 2

6 GOLURI : Kukla (U.T.A.), Biro I 
(Univ. Craiova) — 2 din 11 m, Iordănescu

(Continuare in pag. a 4-a)

din 11 m.
(A.S.A.). Cîrțu. Marca 

_______, __________ , __________ (Steaua) — 3 din 11 m.
5 GOLURI : Vamanu (S.C. Bacău), Kun II (F.C. Bihor) — L 

din 11 m.



CAMPIONATE • COMPETIȚII
PARTIDE SPECTACULOASE IN DIVIZIA A

MASCULIN
POLITEHNICA BUCUREȘTI — 

I.C.E.D. 0—2: 91—97 (47—50) și
76—77 (40—41). Studenții au tre
cut In ambele confruntări pe lin
gă victorie. Sîmbătă am urmărit 
o partidă dinamică, spectaculoa
să, In care echipele au luptat 
pînă la epuizare pentru a termi
na Învingătoare. In min. 34, sco
rul era de 81—79 pentru iced. 
Dar, în continuare, studenții au 
comis o serie de inexactități, iar 
elevii lui Mircea Cîmpeanu și 
Emil Niculescu s-au desprins în 
dștigătorl, datorită în special Iul 
Grădișteanu, Chircă și Voicu. 
Duminică meciul a fost, din nou, 
la un pas de a ne oferi o sur
priză. Echipele au mers _cap la 
cap“ pînă în min. 38. Apoi Po
litehnica a luat un avantaj de 5 
puncte șl părea că va cîștiga 
fără probleme. Dar studenții 
s-au crispat, au comis greșeli 
copilărești și au pierdut la un 
singur punct. Cei mai buni : 
Petrof 19+16, Ermurache 26+20, 
Marinache 12+14, de la Politeh
nica, Chircă 22+20, Grădișteanu 
25+22, voicu 19+10, Rotaru 
14+15 de la I.C.E.D. (P. Iv.)

C.S.U. SIBIU — FARUL 0—2 : 
76—96 (50—47) și 84—86 (40—41).
Constănțenii și-au impus supe
rioritatea prin jocul tehnic șl în 
viteză pe care l-au practicat. 
Gazdele ar fi putut obține victo
ria în meciul de duminică, dar 
graba din final l-a costat, astfel 
că Farul a înregistrat două suc
cese meritate. Cel mal eficace : 
Pahlegy 24+29, Bleahii 8+23 de 
la C.S.U., MănăUă 27+9, Pașca 
20+13, Radu 16+15. (I. IONES-
CU-coresp.).

RAPID — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2-9 : 85—75 (47—35)

șl 95—82 (46—34). Ambele partide 
au fost echilibrate, spectaculoa
se. Timișorenii au evoluat ceva 
mai reținuți în debuturile meciu
rilor, astfel că reducerea handi
capului în reprizele secunde nu 
a fost suficientă pentru a obține 
șl victoria. Cel mai buni : Bu- 
lancea 22+24, Vintilă 22+11, Țur- 
canu 15—12 de la Rapid, respec
tiv Copăceanu 23+27, Stratulat 
18+9, sabo 9+22. (N. Al.).

C.S.U. GALAȚI — ,U“ CLUJ 
NAPOCA 0—2 : 68—90 (28—44) șl 
73—82 (37—44). Excelent conduși
de Rtihring, clujenii au realizat 
două frumoase victorii. Principa
lii realizatori : Stratan 26+12, 
Cemat 14+14 de la C.S.U., Barna 
29+20, Crăciun 29+19 de la „U“ 
(T, SIRIOPOL-coresp.)

C.S.U. BRAȘOV — STEAUA 
0—2 : 67—95 (30—40) și 85—105
(46—52).

U.R-B.LS. — DINAMO 0—2 : 
73—119 (37—51) și 55—109 (29—52).

FEMININ
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 

CA — UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA 0—2 : 79—92 (47—43) Și 
94—100 (55—46). Gazdele, deși au 
condus în prima partidă in min. 
12 cu 37—18 (!), nu au reușit
să-și mențină acest avantaj con
sistent. Procentajul de numai 
17% realizat la recuperări expli
că în bună măsură cauzele in
succesului. Partida de duminică 
a fost foarte echilibrată pînă în 
final cînd oaspetele, cu o pregă
tire fizică superioară, s-au dis
tanțat și au cîștigat. La clujence 
nu a evoluat în ambele meciuri 
Gheorghița Bolovan. Cele mai 
bune : Aszalos 27Ț-24, Mathe 
16—22, Merca 12+18, Anca 8+8, 
de la „U", respectiv Goian 27+21,

LA BASCHET
Gross 31+20, Czmor 11+22, Aș- 
teleanu 12+12. (M. RADU-coresp).

RAPID — CRIȘUL ORADEA 
2—0 : 64—63 (34—38) și 74—59
(33—38). Prima manșă a partidei 
derby dintre Rapid și Crișui a 
fost extrem de disputată, pe par
cursul ei înregistrîndu-se multe 
egalități pe tabela de marcaj. 
Orădencele s-au apărat mai bine, 
avînd in Marta Szekely o jucă
toare de excepție, ele reușind să 
conducă pînă în ultimele secun
de ale jocului. Dar ratările in
credibile din final, cînd condu
ceau cu 63—62. au făcut ca ele 
să piardă meciul. Duminică, rapi- 
distele au început în forță, dar 
s-au desprins clar în câștigătoa
re doar în repriza secundă. Coș- 
getere : Andreescu 14+12, Bosco 
8+19, Barta 16+10, Basarabia 
8+11, de la Rapid, respectiv Ta
bără 20+5, Szabo 12+22. (Nicoleta 
ALDEA).

MOBILA SATU MARE — VO
INȚA BUCUREȘTI 1—1: 66—56 
(38—25) și 73—77 (37—51). Bucu-
reștenccle au cîștigat cea de a 
doua partidă in urma unei evo
luții bune a întregii echipe. Gaz
dele. după victoria din prima zi, 
au abordat partida ușor și rezul
tatul l-au văzut în final, cînd 
era însă prea tirziu. Cele mai 
bune : Bălaș 26+23, Ciocan 19—32, 
pentru gazde, respectiv Giurea 
9+20. Strugaru 11+15, Tomescu 
14+14. (I. TOTH-corcsp).

C.S.S. PLOIEȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 1—1 : 47—44 (29—24) 
și 59—66 (33—37).

VOINȚA BRAȘOV — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 2—0: 64—56
(31—32) și 92—57 (42—31).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
P.T.T. 2—0: 72—41 (32—18) și
98—47 (60—17).

DINAMO, DUBLU SUCCES IN DERBYUL DE HOCHEI CU STEAUA
Divizia naționalâ de hochei a 

programat la sfîrșitul săptămînii 
trecute, ultimele jocuri din cadrul 
turului II aț competiției. La Bucu
rești, pe patinoarul , 23 August", 
s-au întâlnit, in derbyul lor tra
dițional, Steaua și Dinamo.

Meciul de simbătă, a oferit un 
spectacol hocheistic remarcabil, în 
care dinamoviștil au deținut rolul 
vioarei întâi. Ei au făcut o primă 
repriză de-a dreptul frenetică, 
desfășurată intr-un ritm amețitor, 
presărată cu numeroase combinații 
pline de rafinament și subtilitate. 
Vedeta incontestabilă a jocului a 
fost Doru Tureanu, aflat Intr-o 
vervă excepțională. Dealtfel, linia 
condusă de el a Înscris 7 din cele 
8 goluri dinamoviste (6 în prima 
repriză !).

Surprinși și descumpăniți, cam
pionii (cu o echipă incompletă) 
au dat o replică palidă în primele 
20 de minute. Ei și-au revenit a- 
poi, au echilibrat jocul dar n-au 
reușit decât să reducă puțin din 
handicapul greu pe care îl aveau 
de recuperat. Scor final : 8—3
(6—o, 1—2, 1—1) în favoarea lui 
Dinamo.

Au' marcat : Tureanu (min. 4, 6, 
7, 16 și 24), Costea (14), Axinte 
(17), Solyom (45) pentru Dinamo, 
respectiv Cazacu (31), V. Huțanu 
(38), Gheorghiu (54).

Duminică s-a disputat partida 
revanșă, care a oferit o întrece
re mult mai echilibrată, dar la 
fel de pasionantă ca cea din 
ajun. Steliștii au dorit mult vic
toria, luptînd din răsputeri pen
tru ea, dar au ratat cîteva oca
zii bune la poarta apărată exce
lent de Gh. Huțan. Dinamoviștil, 
la rîndu-le, prezentînd o apăra
re elastică, promptă, au trecut 
cu bine peste momentele dificile 
de ofensivă a adversarilor și-au 
atacat în replică foarte periculos. 
Cheia jocului de duminică, cîș-

Axinte (D) pasează lui Tureanu 
ciul Dinamo — Steaua 8—3).
tigat de Dinamo cu 3—2 (1—1. 
0—o, 2—1) a fost tocmai jocul 
mai bun al apărării dinamoviste. 
Punctele au fost realizate de 
Pisăru (min. 17). Pană (min. 44) 
și Tureanu (min. 48), respectiv 
Nistor (min. 12) și Justinian 
(min. 47). Ambele partide au 
fost conduse de M. Presneanu, 
ajutat de G. Mureșeann șl O. 
Barbu.

In deschidere s-au desfășurat 
partidele Dunărea — Sp. stud. 
A.S.E. Găâățenii au confirmat for
ma bună în care se află, obținînd 
două victorii sigure cu 7—0 (3—0, 
2—0 2—0) șl 4—3 (2—3, 2—0, 0—0).

Au marcat Peter (2), Liga, Bran- 
dabur, Marcu, Rociu șl Horvat,

și acesta înscrie. (Fază din me- 
Foto : Dragoș NEAGU

în primul joc și Brandabur, Pe
ter și Bălăneanu (2) pentru Du
nărea, Florian (2) și Constanti- 
nescu pentru A.S.E. în cel de al 
doilea.

V. CHIOSE
R. VILARA

• Pe patinoarul descoperit din 
Poiana Brașov au avut loc jocu
rile Unirea Sf. Gheorghe — Sport 
club M. Ciuc. La capătul unor 
Întâlniri echilibrate. Unirea a ciș- 
tigat primul meci cu 4—3 (0—1, 
1—1, 3—1) jar Sport elub pe cel 
de al doilea cu 3—2 (1—1, 1—1, 
1—0). C. GRUIA, coresp.

IN DIVIZIA A DE VOLEI, 7 VICTORII ALE OASPEJILOR, 
SURPRIZA...

DAR O SINGURA

In prima divizie de volei s-au 
desfășurat duminică 10 partide (6 
Ia feminin și 4 la masculin). De 
remarcat faptul că în campiona
tul feminin 5 echipe au obținut 
victoria în deplasare, dar numai 
succesul studentelor gălățene, la 
Timișoara, constituie o mare sur
priză. In partidele masculine re
zultatele au fost cele scontate, 
Dinamo și Steaua cîștigînd în fa
ța echipelor promovate anul a- 
cesta : A.S.A. Silvania Simleu 
Silvaniel și C.S.U. Galați. Cîteva 
amănunte transmise de cores
pondenții noștri :

MASCULIN
A.S.A. SILVANIA Ș1MLEU 

SILVANIE1 — DINAMO BUCU
REȘTI 1—3 (—6, —3, 14, —1).
Gazdele au abordat tntilnirea cu 
mult curaj, fiind susținute de 
un numeros public (peste 1 000 
de spectatori, mulți alții rămî- 
nînd în afara sălii). Firește, vic
toria a revenit, conform aștep
tărilor, sportivilor dinamoviști 
care au fost superiori la toate 
capitolele. De remarcat, totuși, 
că în setul al treilea localnicii 
au izbutit să se ridice la nivelul 
valoroșilor lor parteneri. Cei mal 
buni jucători au fost Giinter 
Enescu (Dinamo) și Constantin 
Bădiță (A.S.A. silvania). A£bit^: 
O. Drăgan din Timișoara ș' v’ 
Szakacs din Baia Mare.

C.S.U. GALAȚI - STF't. 
BUCUREȘTI 0—3 (—6, —8, -

EXPLORĂRI BAIA MARE" 
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 * ,
5, 9). Peste 1 ooo de spectato+t, 
urmărit acest joc care a i?,drb; 
numai o oră și a fost ciștig® 
ușurință, ca la un antrenarăm,

de localnici. Remarcați : Rădăian, 
M. Viorel, Neghină (Explorări), 
Stancu și Sterea (Tractorul). Ar
bitri : I. Armeanu șl C. Armâ- 
șescu, ambii din București.

C.S.M. DELTA TULCEA — VI
ITORUL BACAU 3—1 (II, 6, —14, 
9). Meci de bună factură tehnică 
băcăuanii opunînd o dîrză re
zistență. S-au remarcat Ispas, 
Iancu, Ivanov (Delta), și Pădu- 
raru (Viitorul). Arbitri : V. Du
mitru și M. Albuț, ambii din 
București.

FEMININ
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— C.S.U. GALAȚI 2—3 (9, —14, 
—7, 7. —11). Localnicele au greșit 
foarte mult, prestind un joc slab. 
Meritată victoria studentelor gă
lățene care s-au comportat foar
te bine îndeosebi în atac. S-au 
remarcat Doina Rusu, Florentina 
Itu și Crina Georgescu de la în
vingătoare, Eugenia Marcu de la 
învinse. Arbitri : E. Mendel și 
C. Pitaru. ambii din Sibiu.

MARATEX BAIA MARE — 
CHIMPEX CONSTANȚA 0—3 
(—10, —9. —12). Constănțencele au 
fost mai bune In atac, impunin- 
du-și superioritatea de la înce
putul meciului. Remarcate : Con
stanța Bălășoiu-Iorga (Mara- 
tex), Marta Szekely șl Mariana 
Focșa (Chimpex). Arbitri: C. Ar- 
mășescu și I. Armeanu, ambii 
din București.

FARUL CONSTANȚA — PENI
CILINA IAȘI 0—3 (—14, —3, —4). 
Doar un set — primul — a fost 
mai echilibrat și putea fi cîști
gat de gazde, în sextetul cărora 
Maria Enache și Maria Stadnic 
au fost singurele jucătoare în

formă. Deși Upsite de forță în 
«tac. ieșencele au cîștigat pe 
merit, remareîndu-se parțial Na
dia Sava, Ana Chirițescu șl Doi
na Stoian. Arbitri : D. Rădules- 
cu și N. Găleșanu, ambii din 
București.

,U“ CLUJ-NAPOCA — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 0—3 
(—7, —11, —11). Craiovencelor le-a 
fost suficientă o oră de joc pen
tru a obține victoria. Oaspetele 
au fost superioare în toate com
partimentele și îndeosebi tn dis
puta la fileu. Arbitri : Gh. Fera- 
riu din Brașov șl L. Grann din 
Tg. Mureș.

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—3 (—6,
—8, —IZ). Cu excepția setului 
trei, dlnamovistele au dominat 
clar partida, obținînd o victorie 
meritată. Cele mai bune ni s-au 
părut Irina Petculet și Mariana 
Ionescu de la Învingătoare, Ma
dlena Țurlea, Angela Hila de la 
învinse. Arbitri : M. Marian din 
Oradea și Z. Pătru din Bucu
rești.

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 3—1 (8, 12, —17, 11). 
Băcăuancele au Început partida 
bine și, drept urmare, au câști
gat primele două seturi fără di
ficultate. Cel de-al treilea a fost 
însă echilibrat și spectaculos, 
ținând publâcul spectator tn ten
siune. In finalul jocului, gazdele 
s-au dovedit mai proaspete, câș
tigând pe merit. Arbitri : A. Ma- 
nițiu din Brașov și V. Vrăjescu 
din București.

Corespondenți : C. Crețu, A. 
Crișan, C. Popa, I. Pocol, I. Io
nescu. I. Iancu. M. Ștefan, Gh. 
Arsenie, V. Săsăranu șl P. Com- 
șa.
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UNICUL „2", PE CARE
Exceptînd o anume localitate de pe harta Diviziei 

A, nicăieri — în etapa a 12-a — n-a „ținut", final
mente, surpriza. Rînd pe rînd, la București, Timișoara 
și Tg. Mureș, gazdele, conduse pînâ atunci pe tabela, 
și-au Impus legea lor, obținînd în cele din urma vic
toria sau mâcor (în situația A.S.A.-ei) „suficientul" 
egal.

Visul echipelor oaspete se dovedise de scurta du
rata ; ar fi fost prea de tot — pentru fotbalul nos
tru — ca ele să infrîngâ „in corpore" tradiția...

Surpriza - singura a întregii runde — avea sâ re
ziste acolo unde ne-a.m fi așteptat ce! mai puțin : la 
Baia Mare, acasă la lider I 15 000 de spectatori din 
orașul nr. 1 al fotbalului nostru — la ora actuală — 
prin rezultate și, implicit, prin popularitate, înțesaseră, 
din vreme, tribunele în dorința de a asista la rea
bilitarea formației favorite, învinsă la un scor de for
fait în precedenta etapă.

De unde să bănuiască deznodămîntul, acest unic 2

S-A IROSIT SI
»

BAIA MARE, 19 (prin telefon)
Liderul a decepționat, nu 

atît din punct de vedere al re
zultatului, surprinzător. ori
cum, cît mai ales al jocului 
prestat Joc este un fel de a 
spune, intrucît băimărenii n-au 
jucat decit un sfert de oră (la 
începutul reprizei secunde), în 
rest ei fiind de nerecunoscut, 
lansările celor două „rampe", 
Condruc și Sabău nefiind re
cepționate și, mai cu seamă, 
continuate eficient de cei din 
față. Am asistat astfel la o do
minare sterilă a gazdelor, su
portată cu multă siguranță de 
către apărătorii ieșeni.

Așa cum arătam, băimărenii 
s-au „văzut" între minutele 
46—60, cînd s-au apropiat cît 
de cît de prestațiile care i-au 
adus în fruntea clasamentului. 
Gazdele au ratat însă prin 
Sepi, Condruc, Roznai, Terheș 
și Deac... Și, cum se întîmplă 
adeseori, ratările se răzbună. 
Ele aveau să se răzbune și a- 
cum, căci, în min. 61, la un 
contraatac clasic, Doru Io
nescu l-a văzut nemarcat pe 
COSTEA, iar acesta, după ce a 
înaintat nestingherit, a trimis

NU-L ARE NICI
pe întreaga coloană a progi 
țiunea autohtonă ? Un final 
cu atît mai dramatic cu cît 
măreni, Koller, avea sâ ral 
atenueze din amărăciune. Ir 
tul lui Viorel Mateianu în k 
prea dat greș la asemenea 
dată, cînd, în liniștea de m 
15 000 de inimi. „Un „penal 
min. 90 ar trebui punctat.. 
Koller suporterii de mare s 
Pînă atunci însă, calculul (r 
sfîrșitul celei de a 12-a etap 
ducînd doar cu un punct ava

Divizia A a fost relansată 
penultimul rund, acela din 
dar autentic derby : F.C. Bi 
Ier nu și-a dorit-o I

Ghe

ULTIMA SPERANȚA, f
F.C. BAIA MARE - POLITEHNICA

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp inch 
15 000. A marcat COSTEA (min. 51). Șuturi ia p< 
Comerc : 11—0.

F. C. BAIA MARE : Aricit: 7 — Borx _undr 
Sabău 6, Koller 4 — R. Pamfil 5, I. Mureșan 6^ 
(min. 64 Drogomirescu 5), Roznai 5.

POLITEHNICA IAȘI : Bucu 8 — Micioș 7, Anton 
Romilă 7. C. Ionescu 7, Simionaș 7 — D. Ionescu 
nescu 7, Costea 7.

A orbitrat : C. Dinulescu (București) 5 ; la 
|i Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : SIMIONAȘ R. PAMFIL, I 
Trofeul Petschovschi : 4. La juniori : 4-1 (2—0).• ——————————

mingea cu boltă peste Ariciu.
1—0 pentru Politehnica Iași 1 
Gazdele se precipită, aleargă 
după egalare, după ce alerga
seră după victorie, dar, evi
dent, acționează nervos, fără 
luciditate. Cîteva bune ocazii 
sînt pierdute de Deac (min. 70), 
Dragomirescu (min. 74) și Roz
nai (min. 82). Final fierbinte, 
în min. 84, arbitrul refuzînd 
să acorde penalty, la un henț 
comis de Anton. El a penali
zat cea de a doua infracțiune 
a oaspeților, cea din penulti
mul minut de joc, cînd Roz
nai a fost ținut și trîntit în 
careu de R. Mureșan. Dar 
Koller va rata lovitura de )a

11 met 
timă șt

RA
Stadio 

mos ; s 
9<>i) î r 
(pe po<

STEAL 
6, lordi 
Gheorgl

S.C.
Cârpucî 
Solomoi

A.S.A. SĂ-I MULȚUMEASCĂ LUI CAVAI!
A.S.A. TG. MUREȘ - JIUL 1-1 (0-0)

Stadion „23 August" ; teren moale, alunecos ; timp friguros : spectatori —■ 
aproximativ 7 000. Au marcat: BUCURESCU (min. 55), FAZEKAȘ (min. 83). 
Șuturi la poartâ : 15-8 (pe poartă : 4-3). Comerc : 8-2. .

A. SA. : Vunvulea 5 - Onuțan 7, Unchiaș 7, Ispir 7. Kortesi 7 - Varodi 6 
(min. 46 Both U 5), Pîslaru 6 (mia. 77 fanici), Boloni 6 - Fazekaș 6, Biro 1 
5, Hajnal 6.

JIUL : Ca vai 4 — Rusu 6, Bădin 8, Crup itu 8, P. Grigore 7 — Stoichițâ 7, 
Mulțescu 5, Guran 6, Stoica 6, Sălăjan 7 (min. 85 Dumitrache), Bucurescu 8,

A arbitrat : N. Petriceanu 8 ; la linie : C. Bărbulescu și M. Buzea (toți 
din București).

Cartonașe galbene : BUCURESCU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 7-3 (3-1).

TG. MUREȘ, 19 (prin telefon)
Greu med pentru, localnici. 

Poate neașteptat de greu. Se vede 
că A.S.A. trece printr-o prelungi
tă criză de formă, pe care nu o 
poate depăși. Cu chiu cu vai a 
obținut un egal, jocul său ne
mulțumind, pe bună dreptate, pe 
suporterii ei care au văzut că acest 
egal se datorează unei grave gre
șeli a lui Cavai, căruia, fără iro
nie, Bdloni, Hajnal și colegii lor 
ar trebui să-i mulțumească. Veți 
vedea de ce. Jiul a fost multă 
vreme dominată. Dar s-a lăsat, 
deliberat, dominată, pentru a 
lansa contraatacuri periculoase, 
prin Bucurescu, Sălăjan și Guran. 
La capătul unei asemenea acți
uni, Mulțescu (min. 27 și 74), 
Guran și Sălăjan (ambii în min. 
49), apoi iar Guran (min. 83) au

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES-OLIMPIC DIN 19 NO

IEMBRIE 1978
FAZA I : extragerea i: 6 25 37 

41 34 8 33 31
FAZA A Ii-a : extragerea a 

n-a : 36 13 23 9 35 40 20 2 ; ex
tragerea a m-a : 19 42 31 7 10
2a 45 21.

FAZA A IlI-a : extragerea a 
IV-a : 42 39 16 18 4 ; extragerea 
a V-a : 39 12 4 7 17.-

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.502.063 lei.

Plata câștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : In 
municipiul București de la 4 de
cembrie 1978 pînă la 19 ianuarie 
1979, ân țară de la 7 decembrie 
1978 până la 19 ianuarie 1979.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 NOIEM

BRIE 1978
I. Poli. Tlm. — F.C. Bihor 1 

II. Univ. Cv. — U.T. Arad 1
III. F.C. B. Mare — Poli. Iași 2
IV. F.C. Argeș — Sp. stud. 1
V. Gl. Buzău — Corvlnul 1

VI. Olimp. — C.S. Tirgoviște 1 
VII. Ch. Km. V. — Din. Buc. x 

VIII. A.S.A. Tg. Mureș — Jiul x
IX. Steaua — S.C. Bacău 1
X. Avellino — Napoll x
XI. Juventus — Torino x

XII. Lanerossl — Milan 2
XIII. Roma — Perugia x

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
1.283.573 LEI, din care 232.628 lei, 
report la categoria 1.

ratat ocazii cît... roata carului, 
goluri aproape făcute. A.S.A. — in 
ciuda dominării de care am amin
tit — putea înscrie doar in min. 
45 și 58, când Pislaru a șutat peste 
poartă de la 8 m, iar Boliâni a 
irosit o bună ocazie.

Meciul în ansamblu a fost de 
Silabă calitate. El s-a rezumat la 
o luptă continuă între atacul lo
calnicilor șl apărarea supranume- 
rică a Jiului, la contraatacurile 
oaspeților. In min. 55, la o ase
menea acțiune, de contraatac, Să
lăjan șutează puternic de la 20 m, 
Vunvulea nici nu boxează, nici 
nu reține și BUCURESCU trimite 
balonul in poarta goală, de la 
5 m: 0—1. In min. 83, avea să se 
decidă rezultatul de egalitate : a 
ratat o mare ocazie Guran, trl- 
mițlnd peste poarta părăsită de 
Vunvulea, pentru ca peste 20—30 
de secunde să se producă ega- 
larea. O egalare norocoasă : Faze
kaș a șutat, așa să fie, de la dis
tanță, cu stîngul (rețineți), Cavai 
a plonjat prea devreme și min
gea a sărit peste el, in plasă. Ce 
gol ! Gol de un meci de copii și... 
1—1.

Constantin ALEXE

VICTORIE
TIMIȘOARA, 19 (prin telefon)

Victorie grea, <iupă care studen
ții timișoreni au alergat un meci 
întreg și care avea să se contu
reze abia în final, după ce orăde- 
nii luau conducerea, împotriva 
cursului jocului, în min. 57, la o 
frumoasă acțiune de contraatac, 
pe traiectoria Kun II — Georgescu 
— GHERGHELI, soldată cu un 
sprint eficace al acestuia din urmă, 
care a înscris pe lîngă Catona. 
Pînă atunci, timp de o oră, am 
asistat la numeroase atacuri ale 
gazdelor, purtate în lateral pe 
partea dreaptă, această situație 
fiind determinată și de absența 
celeilalte extreme, Petrescu. In a- 

condiții, ocaziile de gol 
tații abundat în ciuda superiori- 
la șberitoriale. totul limitîndu-se 

Til din afara careului (Șer- 
Ealtâij min. 10, Barna min. 12, 
»1) • ilșan min. 32, Mchedințu min. 
lime, egg ce probează stângăciile 
exce ofensive conduse de Tuga, 
pătriele sterile ale lui Anghel șl 
re?, nderile greoaie ale lui Floa- 

După goi, timișorenii insistă,

A ari 
N. Raa
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A ÎNVINS DORINȚA DE REABILITARE
GLORIA BUZĂU - F.C. CORVINUL 2-0 (1-0)

UN GOL DIN FAZA FIXĂ, 0...
UNIVERSITATEA CRAIOVA - U.TA 1-0 (1-0)

BARA Șl ATiT!
Stadion Gloria ; teren bun ; timp excelent ; spectatori — aproximativ 15 000. 

Au marcat : OPRSȘAN (min. 5), STAN (min. 50). Șuturi la poartă : 14-7 
(p*? poartă : 7—0'1. Cornere : 10—6.

GLORIA : Stelian 7 (min. 89 Cristea) — Nan 7, Simion 7, Nicolae 8, Tul
pan 7 — Vlad 7, Neculcea 7 (min. 84 Petrache), Toma 6 — Oprișan 7, Stan 
8, Radu 7.

CORVINUL : Bologan 7 — Bucur 6, Gâian 7, Meriă 7, Bogdan 6 — Dina 7, 
Economii 6 (min. Angelescu 6), Petcu 6 (min. 46 Dumitriu IV 7) — Vâetuș 
6, Agud 6, Nicșa 6.

A arbitrat : C. Ghiță 8 ; la linie : Gh. Raci (ambii din Brașov) și C. Szila- 
ghi (Boia Marel.

Cartonașe galbene : AGUD, BOLOGAN.
Trofeul FeUchovschi : 9. La juniori : 0—6 (0-1).

Stadion Centrat ; teren bun : timp frumos : spectatori — aproximativ 12 000. 
A marcat CIRȚU (min. 25). Șuturi la poartă : 13-1 (pe poartă 6-0). Cor-

UNIVERSITATEA : Lung 7 — Negrilă 7, Trlihoî 7, Ștefănescu 7. Purima 7 
— Donose 5, Bălăci 7. Beldeanu 5 (mm. 62 Ungureanu 5) — Crișan 5, Cirțu 
5 (min. 84 Ciobanu), Irimescu 5.

U.T.A. : Duccdam 8 — Bitea 7, Kukla 6, Gașpar 7, Giurgiu 7 — Goli 6 
(min. 62 Bubela 5), Schepp 7, Broșovschi 7 — Domide 6. Cura 4 (min. 
62 Vaczi 5), Coraș 6.

A arbitrat : G. Dragomir (București) 9 ; la linie : M. Moraru (Ploiești) 
și S. Drăgulici (D robe Ic Tr. Severin).

Cartonașe galbene : BROȘOVSCHL
Trofeul Petschovschi : 3. La juniori : 2—1 (2-6).

BUZĂU, 19 (prin telefon).
De teamă să nu mai repete 

semieșecul din etapa precedentă 
pe teren propriu, Gloria a atacat 
cu toată vigoarea încă din start. 
Urmarea insistenței ofensive a 
gazdelor a fost deschiderea sco
rului destul de repede, in min. 
5, cind OPRIȘAN a. trimis spre 
poarta adversă un șut-centrare, 
Stan, aflat pe traiectoria balonu
lui, a simulat frumos o lovitură 
de cap, Bologan a ezitat si min
gea s-a oprit lingă bara vertica
lă în plasă : 1—0. Ofensiva Glo
riei a continuat în același tempo 
și, în min. 14, Oprișan, scăpat 
singur în careu (arbitrul Ghiță a 
apreciat foarte bine o situație de 
avantaj), șutează puternic de a- 
proape, dar Bologan respinge cu 
dificultate în corner. In conti
nuare, gazdele .reduc din turația 
motoarelor" și, în min. 31. Eco
nomu a trimis -din poziție bună 
peste poartă. Finalul primei re
prize găsește gazdele din nou 
lansate în cursă pentru gol, dar 
Radu, bine găsit de Nan, ratea
ză cu poarta goală !

După pauză, Gloria începe din 
nou „tare" reușind să majoreze 
scorul în min. 50 (tot în minutul 
i al reprizei...). A înscris STAN la

capătul unei acțiuni de atac pre
lungite, in care apărătorii hune- 
doreni au reclamat, unii ofsaid, 
alții fault la portar, dar arbitrul 
C. Ghiță, aflat pe fază, a acor
dat, corect, golul. Două minute - 
mal tirziu. Radu introduce balo
nul în poartă, cu o frumoasă 
execuție, tehnică, direct din cor
ner ; golul însă nu este acordat, 
portarul Bologan fiind faultat în 
careul de 6 m. Forcingul echi
pei gazdă continuă si apărarea 
hunedoreană luptă din greu să 
evite 
la de 
ditica 
Toma
83) au avut 
a Înscrie.

majorarea scorului. Tabe- 
marcaj 
pentru
(min.

nu se va mai mo- 
a treia oară, deși 

64) si Radu (min. 
excelente de

Mihai IONESCU

CRAIOVA, 19 (prin telefon).
Medul pornise oromițâtor, 

faza din min. 8. cu acea cen
trare la semiinâlțime a lui 
Crișan și încheiată cu specta
culoasa paradă a talentatului 
portar arădean, fiind aplaudată 
de tribune. Dar apoi a început 
o goană surdă după gol. cu 
multe faze îndlcite și o mare 
înghesuială în treimea adversă 
a arădenilor, care se apărau cu 
7—8 jucători. Cirțu se încurca 
în propriile sale driblinguri, I- 
rimescu se invirtea și el prin 
preajma careului de 16 m. Do
nase, Crișan și Beldeaau înccr-

cau să treacă ca „berbecii* 
prin zid. Doar Bălăci era mai 
dar in intențiile sale. Singurele 
faze de menționat din prima 
repriză s-au petrecut in min. 
22 (Bălăci a trimis, cu capul, 
la „păianjen- la centrarea lui 
Negrilă și Dacadam Și-a arătat

talentul) și în min. 25, cînd. de
altfel, s-a înscris unicul gol: Cri
șan execută corner, Tilihoi tri
mite. cu capul, balonul în bară 
și CÎRȚU îl reia în gol, 1—0.

Și în repriza secundă aceeași 
lipsă de claritate 
ofensive 
s-a stins la 
arădean, acolo unde U.T.A. nu 
numai că s-a apărat strașnic, 
dar a beneficiat și de marile 
slăbiciuni ale ofensivei adverse. 
De menționat doar bara lui 
Crișan din min. 87. Echipa 
craioveană în final a fost a- 
postrofată de public pentru 
slaba ei evoluție. Pentru efor
turile defensivei arădene un 
plus de cîteva puncte din f>ar- 
tea cronicarului...

Stelian TRANDAF1RESCU

în acțiunile 
ale gazdelor. Totul 

marginea careului

TIRGOVIȘTENII L-AU UITAT NEMARCAT 
PE... V. MUREȘAN

OUMPIA SATU MARE - C.S. TÎRGOVIȘTE 1-0 (1-0) ■■

TOTUL PINA LA FINALIZARE!
CHIMIA RM. VIL CEA - CXNAMO 0-0

TE, FOTBAL PUTIN
9

A - S.C. BACĂU 2-1 (0-0)
5un, dor marcaj Insuficient de vizibil ; timp fru- 
rativ 8 000. Au marcat : SAMEȘ (min. 48 - cuto- 
zenaity), STOICA (min. 74). Șuturi la poartă: 23—7

ițu 5, Someș 8, Agio 6, Vigu 6 — Zahiu 7, Stoica 
- • ................................. i L

iițw w, ./uuraț w, r-»y iu u, wiyu O — LOOIU /, OTOI 
nescu 6. M. Răduoonu 5, Aelenei 4 (min. 56

> — Andrieș 5, Catargiu 6, Lunca 6, Elisei 6 
u 5 — Chitaru 5, Antohi 6, Mihu 5 (min. 64 G

Mureș) 8 ; la linie M. Salomir (Cluj-Napoca) 
timul, uneori, neatent.
ANU, ANTOHI, SAMEȘ, SOȘU.
a juniori : 0—2 (0-1).

|t

Stadiom _1 Moi* ; teren buc : «ap iovorabfl ; tpectetori - aproximativ 
15 000. Șuturi la poartă : 15-11 (pe poartă : 4-2). Comoro : 9-4.

CHIMIA : Rokc 7 - Bow 3, Pertiite 6. Savu 7. Lepodotu 7 - G. Seaa < 
(min. 46 Carcbogeac 7). Qncă 2. lortiaa 7

6 (mm. 31 G Nicolae).
DINAMO : Eftwnescu 7 — Cherao 7, Dinu

neo 7, Augustin 8, L Maria 
(min. 60 Țevi 6).

A arbitrat : G Teodorescu
FI. Cenea (Caracal).

Cortonoțe golbene : ClNCA.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—0.

6 - Țolncr 7. 

(Buză u) 9 ; la

I
D.

Ghiță 7, Lucuțo 6 — Drog-
Gcorgescu 6, Vrinceona <

Erie : O. Ștrong (Oradeo) șî

AUGUSTIN, CHERAN.

O .mpia ; teren bun ; timp închis, rece ; spectatori — aproxima
tiv 9 000. A marcat : V. MUREȘAN (min. 13). Șuturi la poarta 20—1 (pe 
poartă : S-O). Comere : 18-2.

F. C. OLiMPiA : Harclambie 7 — V. Mur*șcn 8, Matei 7, Smarandache 
6 — Mereu 6, Kaiser 7 (mm. 32 Scbou 6), Both I 7 — Hațeganu 

Potaki 5, Hehreî 6.
C. S. TÎRGOVIȘTE : Coman 9 — Gheorghe 5, Encche 7, Ene 7, Alexandru 

— Fumicâ 7. Kc io 5. Pitaru 5 — Grigore 6. Tătaru 6. Ștefănescu 5 (min. 
baia 7 ; min. 75 Miu).

A orfc.ee: : C Jurja (București) 8 ; la linie : N. Dinescu (Rm. Vîlcee) 
M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : KAISER. BOTH î. MIU și GHEORGHE.
Trofeul “ - •

•
Petschozschi : *. La juniori : 3-1 (1—1)

MARE, 19 (prin tele-

7.
5.
7
46

ți

jumătate 
■enariul" 
ii parti- 
oara — 
aproape 
inii (tot 
; al lui 
:u 1—0. 
iormația 

Steaua 
tentă, a 

dintre 
e clare 
itor din 
ransfor- 
tate

o lovitură de Ia 11 m. Egala- 
rea, o dată survenită (ca urma
re și a limpezirii jocului for
mației militare de către acest 
țînăr Ion Gheorghe), 
permite să joace 
clar și, în cele din 
obțină victoria, în 
prin golul lui STOICA. EI a 
reluat In poartă o minge ex
celent lucrată de Ad. lonescu.

Mircea TUDORAN

Steaua își 
ceva mai 
urmă, să 
min. 74,

RM. V1LCEA, 19 (prin tele
fon).

Capacitatea de joc a ambelor 
echipe a avut aceeași dimensiune 
și în consecință rezultatul este 
echitabil. Iar cele două cifre de 
„0“ de pe tabela de marcaj arată 
că in nici un caz atacurile nu au 
constituit punctul forte al comba
tantelor.

Bineînțeles, Chimia pe gazonul 
ei a avut superioritatea teritoria
lă. N-a fructificat-o în cele din 
urmă pentru că fundașii centrali 
dinamoviști, Dinu și Ghiță, au 
blocat „vîrfurile" adverse (Coca 
și Stanca), pentru că tot travaliul 
echipei concretizat prin pressing 
și o amplă circulație a mingii și 
a jucătorilor a fost anulat de o 
lacună esențială, pasa decisivă, 
defectuoasă. Iar singura mare o- 
cazie vîlceană n-a putut fi con
vertită în gol, șutul kui Caraba- 
geac, din apropiere (min. 55) 
avînd neșansa să se înscrie pe o 
traiectorie Întretăiată de piciorul 
lui Dragnea care a respins din ca
drul porții.

Dinamo nu t-a complăcut în- 
tr-un joc exclusiv de apărare. A-

sigurlndu-șl succesul defensivei 
prin rutina fundașilor săi, a tato
nat adesea șl careul din față. Lipsa 
de angajament și inspirație a îna
intașilor a ușurat însă sarcina 
fundașilor Chimiei. Un singur 
bucureștean însă i-a ținut cu a- 
devărat „sub presiune" : mijloca
șul Augustin care, asumindu-și un 
rol dublu (coordonator și finali- 
zator), a dat singur sens și peri
culozitate atacurilor formației sale. 
Mai mult, în min. 31, după ce l-a 
pus la încercare pe Roșea, a re
petat imediat șutul, scuturind bara 
verticală.

Ion CUPEN

SATU 
fon).
S4unire.ii; ataci in forță, rapid 

variat, obligind formația tirgo- 
rișteană — la acest meci fără 
cei mai buni atacanți ai el, Ma
rinescu șl Sava — să se apere 
supranumeric, cu Furnică, Pitaru, 
Ștefănescu și Kallo „lipiți- de 
coechipierii lor din linia fundași
lor. Fordngul gazdelor din primul 
sfert de oră se soldează cu două 
bune ocazii, ratate______ L__
(min. 3) și Both (min. 9). In min. 
!«. --------- ' W ----------------
la 
de 
nu 
in 
când gazdele deschid scorul 
inspirat, Gheorghe acordă corner, 
Both îl execută paslnd pînă Ia 
Kaiser, acesta centrează peste 
apărătorii tirgovișteni pînă Ia

de Kaiser
Coman intervine
mingea expediată, ... .. . 
Both de Ia numai 5—6 m 1 El 
va mal putea interveni însă 
min. 13 (minut... ghinionist) 

ne-

senzațional 
cu capul,

V. MUREȘAN, care, urcat mult 
in atac, reia cu capul, imp arabil 
in plasă. F.C. Olimpia continuă 
să atace insistent, obține corner 
după corner (12 în această re
priză), dar nu mai reușește să 
înscrie.

La pauză, N. Proca face o 
schimbare, îl scoate pe Ștefănescu 
șl H trimite în joc pe Isaîa. Jo
cul se echilibrează, dar tot Olim- 
£ia se află mai aproape de gol.

î min. 75, același v. Mureșan 
șutează de la numai 3—4 m, dar 
în... Coman bine plasat. Portarul 
tirgoviștean va interveni la fel 
de bine și, in min. 82, la șutul 
foarte puternic al lui Marcu, 
respins lateral de cel care a apă
rat buturile echipei noastre na
ționale la Valencia. A fost ultima 
posibilitate a jucătorilor antre
nați de Gh. Staicu să-și mărească 
avantajul luat In prima repriză.

Laurențiu DUMITRESCU

de 
Za- 
doi
ca 

cei
ista
pe
e exce- 
-le In 
partea 

i și a- 
C. Ba- 
fensive, 

foarte
i fără 
?n.reu- 
curată

•ului a 
—.ireat 
poartă. 
Vama- 
Pta și
30 m, 

l“, dar 
iul lui 
toartă : 
□in. 62 
pcc abil

UN SCOR PREA SEVER
:.C. ARGEȘ - SPORTUL STUDENȚESC 3-0 (2-0)

Stadion 1 Mai ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 8 000. 
Au marcat: DORU NICOLAE (min. 18 și 60) și MOICEANU (min. 42). Șu
turi ia poartă : 14—10 (pe poartă : 11—3). Co me re : 4-7.

F. C. ARGEȘ : Cristian I 8 — Zamfir 8, “ 
Bărbulescu 7, latan 7, lovânescu 8 — Toma 
6 (min. 29 Moiceanu 7), Doru Nicolae 8.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 5 (min.
7, Grigore 6, Tănăsescu 6 — lorgulescu 6, O.
5 (min. 46 Șerbănicâ 6), M. Sandu 6, Chiba ia

A arbitrat : N. Rainea (Bîrkxd) 9 ; la linie : Gh. Ispas (Constanța) șî 
V. Topan (Cluj-Napoca).

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

Stoncu 8, Cir stea 7, kan 7 —
7 (min. 83 Chhrescu), Radu I

46 Lazăr 7) — Stroe 6, Cazan 
lonescu 6, Râdulescu 7 — Grosu 
5.

■

DIVIZIA
SERIA I

B: ETAPA A 14-a
SERIA A Il-a SERIA A IlI-a

PITEȘTI, 19 (prin telefon).
întâlnirea a debutat în nota de 

dominare teritorială a echipei 
locale, vădit incomodată însă la 
finalizare de marcajul — umbră 
(„om la om", pe tot terenul) a- 
plicat de fundașii bucureșteni. Șl 
dacă atacanțil piteșteni, resim-

) DE ZILE...
)ARA - F.C. BIHOR 2-1 (0-0)
in : timp friguros : spectatori - aproximativ 4 000. 
(min. 69 - din penalty), ROȘCA (min. 79), res- 
Șuturt la poartă ; 18-4 (pe poartă : 9-2). Cor-

- Vișan 6, Păltinișan 7, Mehedințu 7, Barna 7 
8, Roșea 6 — Anghel 6 (min. 70 Cotec 6), kiga 
).

Naghi 6, Bigan 7, Zare 9, Kiss 6 - Naom 6, 
ian 6, Ghergheli 6, Georgescu 5 (min. 80 Lupâu). 
(S. Mare) 7 ; la linie : T. Balanovici (lași). și

k. KUN II, GHERGHELI. 
juniori : 1—0 (0—0).

min. 65 
I peste 
ză la o 
xd Zare 
>e linia 
șui ti- 
dictea-
DEM- .

parabil. 
mii ce- 

atacu- 
, astfel

Incit golul victoriei cade în min. 
79 : Păltinișan pătrunde nestinghe
rit, șutează fără forță, Vidac 
greșește elementar și ROȘCA 
reia In gol. O victorie muncită 
(așteptată de 70 de zile în acest 
campionat), reflectare a unei su
periorități teritoriale nete, în fața 
unei echî.pe care și-a jucat șansa 
contraatacului și a fost la un pas 
de reușită.

loan CHIRILÂ I

țind absența lui Dobrin, nu gă
seau culoare libere de finalizare, 
la cealaltă poartă M. Sandu 
(min. 6) a fost la un pas de 
deschiderea scorului : singur în 
careul de 16 m, el a șutat pu
ternic, dar Cristian I. Un
minut mai tirziu, este rîndul lui 
Grosu să rateze o bună situație. 
Pînă în min. 18, nimic deosebit. 
In acel minut însă, Toma, scă
pat pe partea dreaptă, a centrat 
și DORU NICOLAE a țîșnit ca 

zvîrlugă trimițând balonul, cu 
Doru Nicolae 
golul în • 
mingea, 

trecuse
expediată

»••• 
capul, în plasă. Tot 
a avut, în min. 35, 
ful bocancului, dar 
pedjată de el, care 
sub Moraru a fost __ ______
Cazan, din fața porții goale, 
min. 42, tabeia se modifică : 
Ivan, infiltrat in atac, șutează 
puternic pe jos de la marginea 
careului, Moraru plonjează, dar 
scapă mingea din brațe și 
MOICEANU, pe fază, o trimite, 
din apropiere, in poarta goală.

La reluare, replica studenților 
este mult mai bună, prezența lor 
se face mereu simțită în atac și 
In min. 45 (O. lonescu), min. 47 
(Chihala) și min. 58 (Rădulescu) 
ratează trei situații rarisime. To
tuși, cei care înscriu din nou sint 
argeșenii prin DORU NICOLAE 
(min. 60) care îl surprinde pe 
Lazăr, după ce portarul studenți
lor respinsese șutul-bombă expe
diat de Iovănescu de Ia 20 m. 
Pînă în final, acțiunile alternează 
la ambele porți cele mai mari 
fiind irosite de Rădulescu (min. 
67) și Doru Nicolae (min. 75).

vlr- 
ex- 

• pe 
, de 

In

Gheorghe NERTEA

MINERUL GURA HUMORULUI - 
F.G BRAILA 1-0 (1-0). Unicul gol a 
fost realizat de Cioriia (min. 28).

MUSCELUL CÎMPULUNG - STEA- 
GUL ROȘU BRAȘOV 0-1 (0-1). Au
torul golului : Paraschivescu (min. 
7).

NITRAMONIA FAGARAȘ - PORTUL 
CONSTANȚA 2—2 (1—0). Au marcat : 
Suciu (min. 22), Nițâ (min. 65) pen- 
fru Nitramonia. Biliboocă (min. 51) 
Iordan (min. 89).

LCJ-M. BRAȘOV - VIITORUL VAS
LUI 1—1 (1-0). Au marcat : Funkstein 
(min. 20), Cadar (min. 71)f respec- 
tiv Hanceriuc (min. 52).

F.G CONSTANȚA - TRACTORUL 
BRAȘOV 5-1 (2—1). Au înscris : Bu- 
duro (min. 35), Petcu (min. 43), Nis
ter (min. 50), Turcu (min. 69), Liv- 
ciuc (min. 82), respectiv Oancea 
(min. 39).

PROGRESUL BRAILA - OLTUL SF. 
GHEORGHE 2-0 (1-0). Autorii golu
rilor : Chițu (min. 7) ți Ologu (min.

GS.M. SUCEAVA - VICTORIA TE
CUCI 3-0 (2-0). Au înscris : Stredie 
(min. 25), Grosaru (min. 40) si Pre
peliță (min. 74).

CONSTRUCTORUL IAȘI - DELTA 
TULCEA 3—0 (2—0). Au marcat : Si- 
mionov (min. 10), Andreescu (min. 
15 șl Ailoaie (min. 85).

RELON-CEAHLAUL P. NEAMȚ - 
F.C.M. GALAȚI 0-1 (0-1). Autorul 
golului : Florea (min. 7).

Relatări de la D. Bolohan, P. Ma- 
teoiu, V. Lazâr. C. Gruia, N. Enache, 
D. Cristache, I. Mindrescu, Tr. Tudose 
și G Rusu.

PETROLUL PLOIEȘTI - RULMENTUL 
ALEXANDRIA 2—1 (0—0). Autorii go
lurilor : Fl. Dumitrescu (min. 53 din 
11 m), Toporan (min. 84), respectiv 
Voidlâ (min. 61 din 11 m).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - GAZ 
METAN MEDIAȘ 1-1 (1—0). Au în
scris : Călin (min. 31) pentru Elec- 
troputere. Moraru (min. 81) pentru 
Gaz metan.

METALUL PLOPENI - RAPID BUCU
REȘTI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
realizat de Cismaru (min. 31).

PROGRESUL-VULCAN BUCUREȘTI - 
CHIMIA TR. MĂGURELE 1-0 (0-0).
A marca: : Dragu (min. 54).

VIITORUL SCORNICEȘTI - AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 2-0 (0-0). Autorii 
golurilor : Șoarece (min. 51) și G 
Mincu (mfn. 53).

METALUL BUCUREȘTI - CHIMIA 
BRAZI 5—1 (3—0). Au înscris: Șumu- 
lanschi (min. 4 și min. 35 din 11 m), 

“ 65,. 76), respectivProdan (min 23. 
Ghițescu (min. 54).

F.C.M. GIURGIU 
TINA 1-0 (1-0). A 
(min. 15).

ȘOIMII SIBIU -___
2-0 (1-0). A Înscris : 
36 și 62).

Ș. N. OLTENIȚA - 
BETA TR. SEVERIN 2-0 
rii golurilor : lordache 
11 m) și Ene (min, 70).
_ Reiatărl_ de la I. Tănăsescu, T,

Nic. Tokacek, M. 
"  .............. 1.

- DINAMO SLA- 
marcat ; M. Predă

POIANA CIMPINA 
-j s Frățilă

Costin, M. Boghici, 
Vladu Nic. Ștefan, 
lonescu și V țugui.

Tr.

(min.

C.S.M. 
(0-0). ___
(min. 50 din

DRO* 
Auto-

Bârbâlată,

CHIMICA TIRNAVENI - „U‘ CLUJ- 
NAPOCA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Banei (min. 40).

MINERUL CAVNIC - U.M. TIMI
ȘOARA 4-1 (3—1). Au marcat : Me- 
drea (min. 22), Stențel (min. 37), 
Buzgău (min 38), Bălan (min. 53), 
respectiv lancovici (min. 11).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - DACIA O- 
RAȘTIE 3—1 (0—0). Au înscris : Nenu 
(min. 60. autogol), Țegean (min. 63), 

Goștiiean (min. 67), respectiv Nenu 
(min. 85).

GLORIA BISTRIȚA - METALURGIS
TUL CUGIR 4—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Moga (min. 12 și 26) și Butuza 
(min. 72 și 78).

AURUL BRAD - IND. SIRMEI C. 
TURZII 2—0 (1-0). Au înscris : Petri- 
șo» (rnin. 18) șî Ghiță (min. 77).

MINERUL ANINA - C.I.L. SIGHET 
4—2 (1-2). Au marcat : Oancea
(min. 42 și 72) Platagă (min. 58 și 
65), respectiv Dumitrescu (min. 18) 
și lonașcu (min. 26).

C.F.R. TIMIȘOARA - ÎNFRĂȚIREA 
ORADEA 2—1 (2—0). Autorii golurilor: 
Suciu (min. 3 din 11 m), Stoișin 
(min. 36) respectiv Colnic (min. 70).

MUREȘUL DEVA - MINERUL MOL
DOVA NOUA 3-0 (2-0). Au marcat: 
Enescu (min. 6 și 21) și Culea (min.

F.C.M. REȘIȚA - VICTORIA CALAN 
4-0 (3-0). Au înscris : Damian (min.

25) și Oancea (min. 87); 
de la Al. Ganea, Z. De- 
Lespue, I. 
P. Arcan,

5. 17 și
Relatări 

bretenie I. 
P. Lungu, 
Glăvan.

Toma, Ăl. Jurcă, 
I. Simion și D«

1. F.C.M. GALAȚI 14 11 0 3 33-14 22 1. METALUL Buc. 14 7 4 3 21-13 18
2. C.S.M. Suceava 14 8 3 3 25-12 19 2. Viit. Scornicești 14 8 2 4 21-14 18
3. Steagul roșu Bv. 14 9 1 4 20- 9 19 3. Metalul Plopeni 14 8 1 5 21-13 17
4. F.C, Constanța 14 8 2 4 27-14 18 4. Rulmentul Alex. 14 6 5 3 17- 9 17
5. Viit. Vaslui 14 8 0 6 19-15 16 5. F.C.M. Giurgiu 14 7 3 4 19-18 17
6. F.C. Brăila 14 7 1 6 15-16 15 6. Rapid Buc. 14 5 6 3 23-13 16
7. Muscelul C. Lung 14 7 0 7 22-21 14 7. Autobuzul Buc. 14 7 1 6 21-15 15
8. I.C.I.M. Brașov 14 6 2 6 22-21 14 8. Dinamo Slatina 14 6 3 5 27-23 15
9. Constr. Iași 14 6 2 6 17-16 14 9. Petrolul PI. 14 6 2 6 25-18 14
10. Relon-Ceah. P.N. 14 6 1 7 10-15 13 10. Șoimii Sibiu 14 4 5 5 14-14 13
11. Min. G. Hum. 14 6 1 7 10-18 13 11. Ș.N. Oltenița 14 4 5 5 12-15 13
12. Nitramonia Făg. 14 4 4 6 16-22 12 12. Progresul V. Buc. 14 6 1 7 17-21 13
13. Oltul Sf. Gh. 14 5 2 7 11-18 12 13. C.S.M. Drobeta 14 5 2 7 17-21 12
14. Tractorul Bv. 14 5 1 8 15-21 11 14. Poiana Cimpina 14 5 2 7 20-25 12
15. Vict. Tecuci 14 5 1 8 18-24 11 15. Electroputere Cv. 14 5 2 7 20-28 12
16. Delta Tulcea 14 5 0 9 15-19 10 16. Chimia Tr. Mâg. 14 4 3 7 11-25 11
17. Progresul Br. 14 4 2 8 9-22 10 17. Gaz Metan 14 3 4 7 11-17 10
18. Portul C-ța 14 4 1 9 15-22 9 18. Chimia Brazi 14 3 3 8 12-27 9

26 no-
Relon-

Neamț, Victoria Tecuci

(duminicaETAPA VIITOARE .
iembrie) : Portul Constanța 
Ceahlăul P. -----_
- Muscelul Cîmpulung, Delta Tulcea
- I.C.i.M, Bașov, F.C.M. Galați - 
C.S.M. Suceava, Viitorul Vaslui — 
Constructorul lași. Tractorul Brașov
- Minerul Gura Humorului, F.C. Bră
ila — F.C. Constanța, Steagul roșu 
Brașov — Progresul Brăila, Oltul Sf 
Gheorghe - Nitramonia Făgăraș.

ETAPA VIITOARE (duminica 26 no
iembrie) : Rapid București — F.C.M. 
Giurgiu Rulmentul Alexandria — E- 
lectroputere Craiova, Autobuzul Bucu
rești - Metaiul Plopeni, Dinamo Sla
tina - Petro'ul Ploiești, Poiana Cîm- 
pma — Ș.N Oltenița, Chimia Tr. Mă- 
gure!*» — Meta’ul București, Chimia 
Brazi — Viitorul Scorn’ceștl, Gaz me
tan Medias — Progresul Vulcan Bucu
rești, C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Șoimii Sibiu.

1. „U- CLUJ-NAP.
2. Gloria Bistrița
3. ‘ ■
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Aurui Brad 
C.F.R. Cj-Napoca 
F.C.M. Reșița 
Minerul “ 
Minerul 
Minerul 
Chimica 
Dacia Orâștie

11. Metalurg. Cugir
12. C.F.R. Timiș.
13. înfrățirea Oradea 

Ind. sîrmei C.T. 
Mureșul Deva 
C.I.L. Sighet 
U.M. Timișoara 
Victoria Că’an

Anina 
Cavnic 
M. N. 
Tim.

14.
15.
16.
17.
18.

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

9 3 2 24- 7
8 3 3 24- 8
8
8
5
7
6
7
6
5
5
5
5
6
5
4
4
5

5
5
4
6
6
7

25-16
18-11
25-17
24-18
23-25
13-16

1
1
5
1
2
0
2 6 15-20
3 6 11-15
3 6 14-24
2
2
0
1
3
3
1

7
7
8
8
7
7
8

19-18
17-20
14-20
14-19
19-25 
14-21 
12-25

21
19
17 1
17
15
15
14
14
14
13
13
12
12
12
11
11
11
11

(duminică
Oradea ■

26 no-
Mine-

ETAPA VIITOARE
iembrie) : înfrățirea _ ___
rul Cavnic, Dacia Orâștie — F.C.M. 
Reșița, Ind. sîrmei C. Turzii - Gloria 
Bistrița, Metalurgistul Cugir — Aurul 
Brad, C.I.L. Sighet — Chimica Tîrnă- 
venl. Minerul Moldova Nouă - Vic
toria Călan, „U" Cluj-Napoca — 
C.F R. Timișoara, U.M. Timișoara — 
Mureșul Deva, Mine ul Anina — 
C.F.R. Cluj-Napoca.

orfc.ee


Campionatele europene de judo (juniori) „Turneul campioanelor44 la tenis

UN FRUMOS BILANJ AL SPORTIVILOR ROMÂNI:
0 MEDALIE DE ARGINT Șl TREI DE BRONZ
• După succesul realizat vineri de Bcnone Olar, alți trei reprezentanți
ai noștri - pa

MISKOLC, 19 (prin telefon). 
Duminică seara, în Sala spor
turilor din localitate, s-au în
cheiat întrecerile campionate
lor europene de judo rezervate 
juniorilor, competiție care a 
prilejuit un frumos succes 
reprezentanților noștri, cîștigă- 
tori a patru 
argint și trei

După buna 
niorului mic 
Olar. care își  ------ ——------
de bronz încă de vineri (la 
categoria super-ușoară), sîm- 
bătâ- un alt sportiv român s-a 
prezentat remarcabil, ureînd pe 
cea de-a doua treaptă a podiu
mului de premiere în disputa 
juniorilor mici. Este vorba de 
dinamovistul brașovean Mihai 
Cioc, care a cîștigat toate cele 
trei meciuri din grupa sa (b. 
sup, tehnică Salonen — Fin
landa. b. ippon Klovskivadze — 
U.R.S.S. și Aznases — Spania). 
In turul următor, campionul 
român l-a învins prin supe
rioritate tehnică pe italianul 
Sciuto, iar mai apoi a cîștigat

podium: M. CIOC (locul il), I. DOMNAR Șl B. ONODI (locul III)

medalii (una de 
de bronz), 
comportare a ju- 
(16 ani) Benone 
asigurase medalia

prin ippon partida cu vest- 
germanul Kolker, calificîndu-se 
în finală. In întîlnirea decisivă, 
reprezentantul nostru a fost în
trecut la limită de Orhan 
(R.D.G.), primind medalia de 
argint.

Și întrecerile juniorilor mari 
au scos în evidență buna pre
gătire a tinerilor judoka ro
mâni, care au înregistrat un 
evident salt valoric. loan Dom- 
nar (Dinamo București), fostul 
elev al antrenorului sibian O- 
vidiu Bucur, a realizat trei 
victorii consecutive (Kdaz —- 
Israel, Beckers — Belgia și 
Reitler — Austria), dar a pier
dut în fața sovieticului Kar- 
povniuk și a lui Stollberg 
(R.D.G.), fiind obligat să șe 
mulțumească numai cu medalia 
de bronz.

Și Bela Onodi (semiușoară) a 
reușit o performanță asemănă
toare. Sportivul de la A.S.A. 
Tg. Mureș (antrenor Ion Mar
cus) l-a învins prin ippon pe 
norvegianul Klaussen, a obți
nut apoi o victorie asemănă-

toare în fața lui Feymels (Bel
gia), calificîndu-se în turul ur
mător. Pierzînd prin superiori
tate tehnică meciurile cu Ro- 
satti (Italia) și Daivingt (Fran
ța), juniorui provenit de la 
Miercurea Ciuc (antrenor Iosif 
Gali) a ocupat locul trei la ca
tegoria sa.

Vichente Dușa (ușoară) și 
Costel Năftică (semigrea) au 
suferit cîte două înfrîngeri în 
întrecerile din grupe, fiind 
eliminați.

Ceilalți doi reprezentanți ai 
țării noastre, participant la 
C.E. de juniori, Gabriel Sapta 
(semimijlocie) și Ștefan Toma 
(mijlocie) s-au comportat mul
țumitor în meciurile din cadrul 
grupelor, au ocupat locul se
cund în seriile lor, calificîn
du-se și ei în turul superior. 
Dar în partidele decisive pen
tru un loc pe podium, ei au 
pierdut întîlnirile cu Rejgorzek 
(Polonia) și, respectiv, Van 
Ostenn (Olanda), ratînd prile
jul unei clasări superioare.

Nicoloe CHINDEA

SPORTIVI ROMANI
IN COMPETIȚII INTERNATIONALE

RUZICI Șl WADE
JOACA PENTRU LOCUL 3

Chris Evert, din nou laureată
PALM SPRINGS, 19 (prin te

lefon). — Se apropie de sfîr- 
șlt „Turneul campioanelor", 
competiție care a reunit timp de 
o săptămînă. pe terenurile de 
la Mission Hills Country Club 
din Palm Springs (California), 
pe primele 8 jucătoare de tenis 
din lume. Virginia Ruzici, re
prezentanta țării noastre în 
prestigioasa întrecere, va dis
puta „finala mică", meci care 
decide pe deținătoarea locului 
trei al clasamentului. întîlni- 
rea este programată în ultima 
zi a turneului, iar adversară 
îi va fi cunoscuta campioană, 
britanică, Virginia Wade.

In semifinale, Virginia Ru
zici a întîlnit-o pe favorita nr. 
2 a turneului, Martina Navrati
lova. Partida a fost toarte dîrz 
disputată, prilejuind faze deo
sebit de spectaculoase. în fie
care dintre seturi, decizia a 
survenit după egalități repetate 
și break-uri în ultimă instanță. 
Â cîștigat Navratilova cu 6—4, 
6—4. în primul set, scorul s-a 
menținut egal pină Ia 4—4, 
cînd învingătoarea reușește să 
se desprindă după riscante ac
țiuni la fileu. Setul doi o arată 
pe Ruzici decisă să ia inițiati
va. Românca iese la atac, din

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

" ÎN CADRUL COMPETIȚIEI 
INTERNATIONALE MASCU
LINE DE HANDBAL pentru 
echipe de tineret de la Trinec 
(Cehoslovacia), selecționata Ro
mâniei a învins cu scorul de 
17—13 (8—5) formația Polo—ei. 
Intr-o altă partidă, reprezenta
tivele Cehoslovaciei și R-S.S. 
Gruzine au terminat Ia egali
tate : 26—26 (14—14).

jucători din Bulgaria. Argenti
na si România. are în frunte, 
după șase runde. pe argentinia
nul Ricardo Szmetan, care to
talizează 4 puncte (1). El este 
urau* in clasament la egali - 
tale de puncte, de critoveanul 
Constantin Buzea și de Valerin 
Adam de la CS. Medicina — 
Tmușoara.

IL DE ȘAH DE LA
AIRES a continuat cu 

u* 4-a, în care
rojnân

marele
Florin Ghecr- 

remizat cu marels rr.a- 
^SUedcz Ulf Andersson, 

învins pe Ci Ctn- 
iar partidele Dzindziaș- 

Szmetan și Torre — 
s-au terminat remizl 

>nt conduc Panno și 
L cu cite 2 puncte, 

de Vagaman — 1% p 
ghiu. Kenne șl 

cTte lVs o. a).

L 1NTERNAȚIO-
Mt ȘAH ce se desfășoară 
tdB+.i in organizarea clu- 
sportiv Universitatea din 

ocalitate, cu participarea unor

HENRY RONO Șl MARITA KOCH
CEI MAI BUNI

IN ANUL ATLETIC 1978

LA -INTERNAȚIONALELE” 
DE TENIS DE. MASA ALE 
IUGOSLAVUL proba pe echi
pe a revenit, la masculin, for
mației gazdă (3—1 în finala cu 
R.P. Chineză), și reprezentati
vei R.P. Chineze, la feminin 
(3—0 în finală cu Iugoslavia). 
La simplu. Teodor Gheorghe a 
eliminat cu 3—2 pe Meszaros 
și cu 3—1 pe Molnar Iambii din 
Ungaria), dar a pierdut la Or
lowski (Cehoslovacia), cu 0—3; 
Zsolt Bbhm a învins cu 3—>1 
pe iugoslavul Dujakoviei și a 
fost eliminat (2—3). de Si Ci- 
hao (R.P. chineză); la feminin, 
Pavlov (Iugoslavia) — Liana 
Mihuț 3—1 Lindbald (Suedia) 
- Șva Ferenczi 3—1. Dublu 
mixt : Stipancici. Palatinus 
(Iugoslavia) — Bohm, Ferenczi 
3—1; Orlowski, Dubinova (Ce
hoslovacia) — Gheorghe, Mi- 
hut 3—1. Dublu feminin : Ba- 
tinici, Fabri (Iugoslavia) —Eva 
Ferenczi (România). A. Storck 
(R.F. Germania) 3—1. Dublu 
masculin : Surbck, Stipancici 
(Iugoslavia) — Gheorghe, 
Bohm 3—0.

mogenițate. în repriza secundă, 
Birtalan a expediat cîteva șu- 
turi-bombă care au zguduit pla
sa porții lui Hoffmann.

Scorul a avut o evoluție in
teresantă. Jucătorii noștri au 
luat un start bun (4—1 în min. 
10), după care raportul de for
țe s-a mai echilibrat. Pină la 
sCrșitul primei reprize, echipa 
română a condus 
sau 3 goluri. în 
nute ale reprizei 
oarecare relaxare 
dar și o revenire 
handbal iști

totuși la 2 
primele mi- 
secunde, o 
a gazdelor, 

a valoroșilor 
vest-germani a

adus egalitatea pe tabela de 
marcaj (9—9 în min. 33) și de 
două ori chiar avantaj pentru 
oaspeți (11—10 în min. 38 și 

12—11 în min. 40). încurajați 
frenetic de publicul entuziast, 
jucătorii români au revenit și 
în ciuda repetatelor obstrucții 
și faulturi tari ale oaspeților 
au refăcut terenul, detașîn- 
du-se clar in final.

Au marcat: Birtalan 7, Voi- 
na 4, Stingă 4, Durau 3, Stockl 

2. M. Voinea și Grabovschi — 
România, Ehret 5, Fey 3. 
Kluhspiess 4, Wunderlich 2, 
Waltke, Freisler, Keller — R.F. 
Germania. Au arbitrat K.O. Nil
sson și K. Lundin.

primele schimburi de mingi și 
punctează pe serviciul adversa
rei (1—0). Apoi, își cîștigă ghe
mul 
duce 
Aici, 
sivă 
este 
fără" și în continuare. Navra
tilova reduce handicapul (2—1). 
Egalitatea se reface la 4—4 șl 
din nou, Ruzici își pierde ser
viciul în acest moment, perrni- 
țînd puternicei sale adversare 
să se desprindă. A fost unul 
dintre cele mai frumoase me
ciuri ale întregii competiții.

în același timp, Chris Evert 
și-a continuat imperturbabilă 
ascensiunea spre primul loc. 
După ce o învinge pe Virginia 
Wade cu 6—2, 6—2, multipla 
campioană americană reușește 
o nouă victorie în două seturi 
și în finala disputată sîmbătă 1
6— 3, 6—3, cu Martina Navrati
lova. în aceeași zi s-au desfă
șurat semifinalele turneului de 
dublu. Perechea V'irginia Ru
zici — Mima Jausovec (in care 
iugoslava a jucat foarte crispat, 
greșind numeroase mingi) a 
înclinat steagul în fața austra- 
liencelor Kerry Reid și Wendy 
Turnbull : 6—7, 1—6. în cealal
tă semifinală : Billie Jean King, 
Martina Navratilova — Fran- 
coise Durr, Virginia Wade 7—6,
7— 5.

într-utn meci pentru locurile 
5—6 ale probei de simplu, Bet
ty Stove a dispus cu 6—2, 7—6 
de Kerry Reid.

la serviciu (2—0) și con- 
cu 30—15 în următorul, 
o frumoasă minge defen- 

a sa, căzută clar pe linie, 
apreciată de arbitri ca ,.a-

FINALĂ —SURPRIZĂ

IN TEHUIUL DE LA LONDRA
Finala turneului de tenis de 

la Londra opune pe tinerii jucă
tori americani John McEnroe $1 
Tim GulUkson. Primul l-a în
vins pe Stockton cu 6—4. 6—3, 
iar ed de-al doilea s-a calificat 
în dauna lui Ashe. accidentat, 
în .sferturi-, McEnroe elimina
se pe Barazzuttl (5—0, 7—6). • 
Semifinale în turneul de ia Bo
gota : Pecci — Damiani 7—5,
6— 2 ; Gehring — McNamee 6—3,
7— 6.

BALCANIADA DE HALTERE
(Urmare din pag. 1)

trov 142,5 kg. Cat. ușoară (67,5 
kg) : 1. I. Rusev (B) 300 kg — 
tot el a cîștigat la smuls cu 130 
kg și la aruncat cu 170 kg. Noi 
nu am avut reprezentant la a- 
ceastă categorie. Cat. semimijlocie 
(75 kg) : 1. I. MitKov (B) 307,5 
Kg, 2. D. Mirkovici (I) 300 kg, 3. 
V. Doeiu (R) 290 kg ; smuls —

Mirkovici 135 kg... 3. Doeiu 
130 kg ; aruncat : 1. Mltkov 172,5 
kg... 3. Doeiu 160 kg. Cat. mij
locie (82,5 kg) : 1. S. Bairaktarov 
(B) 315, 2 .V. Zrnici (I) 315 kg. 
3. M. Purdilă (R) 305 kg ; smuls 

—1. Bairaktarov 140 kg... 3. Pur
dilă 135 kg ; aruncat — 1. Bairak
tarov 175 kg... 3. purdilă 170 kg. 
Cat. semigrea (90 kg) : 1. N. Ria- 
dis (G) 357,5 kg, 2. B. Blagoev (B) 
355 kg, 3. V. Groapă (R) 330 kg ;

I.

între- 
.GAZ- 

titlul 
anului

In urma unei anchete
prinse 
ZETTA 
de cel 
1978 a

: fondlst 
; ținâtor
' în probele de 5 ooo m, 10 000 m, 
i 3 000 m șl 3 000 m obstacole. 
I Pe locul secund a fost clasat
recordmanul mondial în proba
de săritură în înălțime, sportivul 
sovietic Vladimir Iașcenko

In clasamentul feminin, primul 
loc a fost ocupat de sprintera 
Marita Koch (R.D. Germană), ur
mată de Sara Simeonî (Italia), 
recordmana lumii în proba de 
săritură în înxit'*rre.

de ziarul italian 
DELLO SPORT", 

mai bun atlet al 
fost atribuit cunoscutului 
kenyan Henry Rono, de
al recordurilor mondiale

9 I ELEX • TELEX
BASCHET • In continuarea 

turneului în S.U.A., reprezenta
tiva masculină a R.P. Chineze a 
Jucat la Washington cu echipa 
Universității Georgetown, pe care 
a învins-o cu 75—69 (40—31).
Principalii realizatori au fost 
Cian Uel-pin și Uan Te-li, cu 
21 șî, respectiv, 20 puncte. • în 
grupele sferturilor de finală ale 
C.C.E. (masculin): Parker Ley
den (Olanda) — Juvențud Bada- 
lona 101—89: EC Anderlecht — 
Maccabi Tei Aviv 83—80; Parti
zan Tirana — Limasol (Cipru) 
151—53.

HANDBAL © La Eberswalde 
s-a desfășurat meciul internațio-

smuls — 1. Blagoev 165 kg.. 
Groapă 150 kg ; arunca* — 
lliadis 202,5 kg... 3. Groapă 
kg. Ca*, grea-ușoarâ 
î. r - - — *

FINIS ÎN GRUPA C
■I

A C. M. DE HANDBAL (masculin)

3. 
1.

186 
. > (îoo kg) :

H. Iakovou (G) 340 kg, 3. St. 
Tașnadi (R) 320 kg, S. M. Amac- 
sopoulos (G) 287,5 kg ; smuls —
1. Iakovou 150 kg, 2. Tașnadi
140 kg ; aruncat — 1. Iakovou 
190 kg, 2. Tașnadi 180 kg. Cat. 
grea (110 kg) : 1. M. Parapancea 
(R) 355 kg 2. A. Kristev (B)
342,5 kg, 3. A. Sizopoulos (G) 
300 kg ; smuls — 1. Kristev 155 
kg, 2. Parapancea 155 kg (mal 
greu cu 200 gr decît Kristev) ; 
aruncat — 1. Parapancea 200 kg,
2. Kristev 167 kg. Cat. supergrea
(+110 kg) : 1. I. Grcev (B) 370 
kg, 2. st. Kreicik (R) 350 kg,
3. D. Zarzavatidis (G) 347,5 kg ;
smuls — 1. Grcev 170 kg... 3.
Kreicik 150 kg ; aruncat — 1. 
Grcev 200 kg, 2. Kreicik 200 kg 
(mai greu cu 900 gr decît Grcev).

CLASAMENT PE NAȚIUNI : 
1. Bulgaria 111 p, 2. România 
87 p, 3. Grecia 82 p, 4. Iugoslavia 
56 p, 5. Albania 56 p, 6. Turcia 
45 p.

Sportivii români se întorc marți 
seara în București.

DE PATINAJ ARTISTIC
Patinatoarea Katharina Witt 

(R. D. Germană) a cîștigat pro
ba individuală feminină din 
cadrul concursului internațional 
de patinaj artistic de la Karl 
Marx Stadt. învingătoarei a 
totalizat 138,22 puncte, fiind ur
mată în clasament de Sonja 
Stanek (Austria) — 133,88 p, 
Kerstin Wolf (R. D. Germană) 
— 131,09 și Marina Ignatova
(U.R.S.S.) —129,82 p. Proba mas
culină s-a încheiat cu victoria 
lui Hermann Schulz (R.D. Ger
mană) — 139,40 puncte, urmat 
de Heiko Fischer (R. F. Ger
mania) — 134,68 p. și Thorsten 
Ohlow (R.D. Germană) —133.08 
p. în proba de perechi, după 
executarea programului „scurt", 
conduce cuplul sovietic Irina 
Vorobieva — Igor Lesovski, cu 
39,84 puncte.

S-au încheiat întrecerile din 
cadrul turneului final al cam
pionatului mondial masculin 
de handbal (grupa C), desfă
șurat în mai multe orașe din 
Elveția. în ultimele două zile 
s-au înregistrat rezultatele: 
Elveția — Austria 20—15 (12— 
10) ; Italia — Portugalia 25—23 
(11—14) ; Norvegia — Israel

24—22 (12—13) ; Elveția — Nor
vegia 25—20 (10—8) ; Austria
— Portugalia 27—25 (13—12) ; 
Israel — Italia 26—19 (17—9).

Situate în ordine pe primele 
patru locuri ale clasamentului 
final, echipele Elveției, Israe
lului, Norvegiei și Austriei 
s-au calificat în grupa B a 
campionatului mondial.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
nal amical dintre selecționatele 
feminine ale R.D. Germane și 
Danemarcei. Handbalistele din 
R.D. Germană au obținut vic
toria cu 15—9 (6—5), a vin d-o 
golgeteră pe Kristina Richter 
5 p.

ca

seNATAȚIE © La Barcelona 
desfășoară întrecerile uneia din
tre grupele semifinale ale C.C.E. 
la polo, iată rezultatele înregis
trate: Pro Recco (Italia) —
Ethnikos (Grecia) 5—3; Montjulch 
(Spania) — Kosice (Cehoslovacia) 
5—5 ; Kosice (Cehoslovacia) — 
Pro Recco 5—4 ; Montjulch — 
Ethnikos 7—7, O ta cealaltă gru-

pă semifinală, care se dispută în 
orașul vest-german Wurzburg, 
echipa OSC Budapesta a învins 
cu 8—5 pe Partizan Belgrad, iar 
SV Wurzburg a dispus cu 10—5 
de Akademik Sofia.

RUGBY • Mare surpriză 
campionatul european — «. 
FIRA“. La Roma echipa U.R.S.S. 
a învins cu scorul de 11—9 (7—0) 
selecționata Italiei • Reprezenta
tiva Noii Zeelande, aflată în tur
neu în Marea Britanie, a evo
luat la Leicester în compania 
unei selecționate locale. Neoze
elandezii au terminat învingă
tori: 20—15 (12—7).

în 
.Cupa

ITALIA (etapa 8) : Ascoli — 
Catanzaro 1—1, Atalanta — Bo
logna 0—0, Avellino — Napoli 
1—1, Fiorentina — Verona 1—0, 
Internazionale — Lazio 4—0, 
Juventus — Torino 1—1, Lane- 
rossj 
ma - _____
Perugia, A.C. Milan 13 p, 
rino 11 p.

ANGLIA. în etapa a 
Liverpool — Manchester 
1—0, Arsenal — Everton 
Bolton — West Bromwich Al
bion 0—1. în clasament, pe 
primul loc se află Liverpool 
cu 26 p, urmată de Everton cu 
23 și West Bromwich Albion 
cu 22 p.

Koln — Werder Bremen 2—O ;
S. V. Hamburg — Schalke 04 
4—2 ; V.F.B. Stuttgart — Ein
tracht Braunschweig 3—0.

- A.C. Milan. 2—3, Ro-
Perugia 0—0. Clasament:_ — — T(>_

15-a, 
City 
2—2,

R. F. GERMANIA. După 14 
etape, pe primul loc în clasa
ment se află F. C. Kaiserslau
tern cu 23 p, urmată de S. V. 
Hamburg cu 20 p și V.F.B. 
Stuttgart cu 19 p. Bayern 
ocupă locul 5 cu 16 p. Cîteva 
rezultate : Kaiserslautern — 
Bayern Munchen 2—1 ; F. C.

FRANȚA. Rezultatele meciu
rilor etapei a 20-a : F. C. Pa
ris — Bastia 1—1 ; Strasbourg 
— Laval 1—1 ; Nisa — Sochaux 
2—1 ; Metz — St. Germain Pa
ris 2—1; Bordeaux — Angers 
2—0 ; Nantes — Monaco 3—0 J 
Reims — Lyon 1—2 ; St. Etie
nne — Marsilia 1—0; Lille — 
Valenciennes 2—1. Lideră se 
menține echipa Strasbourg, cu 
28 p, urmată de St. Etienne 
și Monaco — cîte 26 p.

• Finala tradiționalului tur
neu internațional de fotbal 
pentru echipe de juniori de la 
Monte Carlo se va disputa la 
actuala ediție între selecționa
tele Franței 
timele două 
preliminară 
următoarele 
slavia — Portugalia 1—0 (1—0); 
Anglia — Spania 1—1 (0—1).

și Iugoslaviei. Ul- 
meciuri din grupa 

B s-au încheiat <ru 
rezultate: Iugo-
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