
DESCHIDEREA CONSFĂTUIRII 
COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV

Al STATELOR PARTICIPANTE
LA TRATATUL DL LA VARȘOVIA
La Moscova au început in 

dimineața zilei de 22 noiem
brie lucrările Consfătuirii Co
mitetului Politic Consultativ 
al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La consfătuire iau parte de
legațiile :

Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Part'dului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Beptt- 

1 blicii Populare Bulgaria ;
Republicii Socialiste Ceho

slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Busak, secretar general 
al Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republi- 

- cii Socialiste Cehoslovace;
Republicii Democrate Germa

ne, condusă de tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Demo
crate Germane ;

Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ;

BepubBcfi Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Din dele
gație fac parte tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P C-R-, prim-ministru al Gu
vernului, Ștefan Andrei, mem
bra supleant al Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P-C-R-, ministru! afacerilor ex
terna, Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.CJS. ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, condusă de to
varășul Leonid nici Brelnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste.

Consfătuirea a fost deschisă 
de tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, care a salutat căldu
ros delegațiile participante.

Lucrările consfătuirii vor 
continua in ziua de 23 noiem
brie.

Campionatele balcanice de scrimă

FLORIN NICOLAE, ÎNVINGĂTOR 
IN PROBA DE FLORETĂ

în orașul iugoslav Kladovo 
au început întrecerile celei 
de-a 10-a ediții a campionate
lor balcanice de scrimă, la care 
participă sportivi și sportive 
din Bulgaria, Grecia, România, 
Turcia și Iugoslavia.

In proba individuală de flo
retă masculin, titlul de cam

pion balcanic a fost cucerit de 
tînărul scrimer român Florin 
Nicolae, urmat de coechipierul 
său Petre Burice» șl bulgarul 
Panko Anghelov.

Proba individuală de sabie 
s-a încheiat eu victoria sporti
vului bulgar Boris Ciumakov.

In cea de-a doua partidă cu reprezentativa Bulgariei
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Divizia A la fotbal — etapa a 13-a

STEAUA, DIN NOU LIDERĂ!
Profitlnd de cele trei infringeri consecutive ale băimărenî'or, 

campionii au revenit In fruntea clasamentului
• F. G BAIA MARE - IN CĂ
DERE CONTINUĂ? • A.S.A,
TG. MUREȘ A LUAT UN 
PUNCT PREȚIOS LA ORADEA 
• 4 VICTORII LA SCOR I •
DUMINICĂ : 
STEAUA, UN 
COTA DE

DINAMO - 
DERBY CU O 

ATRACTIVITATE
SPORITA DE ETAPA DE IERI •
O CURIOZITATE : CELE TREI 
PROMOVATE ÎNVINSE LA A- 

CELASI SCOR (1-4)

Iln mim 72, Iorgulescu a 
profitat de greșelile - apărăto
rilor buzoieni și a șutat pu

ternic, Înscriind golul al 
treilea al echipei sale. (Fază 
din meciu] Sportul studențesc

I — Gloria).
Foto : L MIHÂICA

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Dinamo — Universitatea Cv. 1-0 (0-O)
Corvinui — Steaua 1-1 (1-0) 1.
Jiul — Politehnica Tim. 2-0 (0-0) 2.
F.G Bihor — A.S.A. Tg. Mureș 0-0 3.
Politehnica lași — Chimia Rm. V. 4-1 (2—0) 4.
S.G Bacău - Olimpia 3-0 (2-0) 5.
U. T. Arad — F.C. Baia Mare 4-1 (1-1) 6.
G S. Tîrgoviște — F.C. Argeș 1-0 (0-0) 7.
Sportul stud. — Gloria Buzău 4-1 (1-D 8.

ETAPA VIITOARE (26 noiembrie)
F.G Baia Mare - Politehnica Timișoara 11.
F.G Olimpia Satu Mare - A.S.A. Tg. Mureș 12.
F.G Argeș — Gloria Buzău 13.
Dinamo — Steaua 1 A
Corvinui Hunedoara — Universitatea Craiova i 4.

U. T. Arad - S.C Bacău 15.
CS. Tîrgoviște — Sportul studențesc 16.
Politehnica lași — Jiul Petroșani 17.
Chimia Rm. Vîlcea — F.C. Bihor 18.

STEAUA 13 7 3 3 24-15 17
F.G Baia Mare 13 8 1 4 16-12 17
Dinamo 13 5 5 3 16- 9 15
F. G Argeș 13 7 1 5 20-15 15
Politehnica lași 13 6 3 4 13-10 15
Unhr. Craiova 13 5 4 4 17-11 14
G S. Tîrgoviște 13 6 2 5 13-13 14
S. G Bacău 13 6 1 6 16-11 13
U.T.A. 13 5 3 5 20-15 13
Sportul studențesc 13 4 5 4 18-15 13
Jiul 13 5 3 5 16-16 13
Olimpia 13 6 1 6 14-16 13
A.S.A. Tg. Mureș 13 4 5 4 14-20 13
Gloria Buzău 13 5 2 6 16-21 12
Corvinui 13 S 1 7 17-20 11
F. G Bihor 13 4 2 7 15-21 10
Chimia Rm. Vilcea 13 2 5 6 12-25 9
Politehnica Tim. 13 2 3 8 8-18 7

DIN NOU VICTORIE LA SCOR 
A HANDBALISTELOR NOASTRE

BEAȘOV, 22 (prin telefon). 
Susținută frenetic de entuzias
tul public brașovean, echipa 
feminină de handbal a Româ
niei și-a încheiat serialul ve
rificărilor dinaintea Campio
natului Mondial cu o nouă 
partidă, desfășurată în compa
nia reprezentativei Bulgariei. 
Succesul — România — Bulga
ria 18—11 (8—5) — la fel de 
net ca și în prima întîlnire, 
disputată marți seara, a fost 
obținut la capătul unui med 
mai alert decit cel precedent. 
Handbalistele noastre s-au mo
bilizat mai mult, au depus e- 
forturi suplimentare în apăra
re și, pe fondul replicii mai 
dîrze a adversarilor, s-au stră
duit să realizeze faze dinamice 
în atac, cu ajutorul cărora să 
depășească ferma apărare a 
oaspetelor.

De remarcat faptul că și în 
această a doua întîlnire am a- 
sistat la o bună conlucrare In
tre cele două linii, iar sincro
nizarea dintre compartimentele 
atac-apărare a dat rezultate 
mulțumitoare.

Firește, meciul a purtat am
prenta întîlnirilor amicale, dar 
spectacolul creat ca urmare a 
dîrzeniei ambelor echipe și a 
dorinței de a arăta publicului 
care sînt realele lor posi
bilități a plăcut, am spune 
chiar că a impresionat. Am 
dori ca și la Campionatul Mon
dial echipa noastră să joace 
Ia fel de dezinvolt, cu aceeași 
ambiție, cu aceeași eficiență.

Dealtfel, acum la încheierea 
etapei verificărilor, antrenorul 
Francisc Spier — în deplin a- 
cord cu colegul său loan Bota 
— ne_ declara : „Echipa noastră 
este în ascensiune de formă și 
înainte de a pleca la Gottwal- 
dov dorim să ne reafirmăm 
încrederea în posibilitățile ci 

de a străbate puternicul bara] 
al seriei preliminare și de a a- 
junge, astfel, intre formațiile 
care vor evolua la Jocurile 
Olimpice din 1980. Sistemul 
defensiv, așa cum ați văzut, 
este la fel de mobil, dar mai 
dîrz și mai atent, iar atacul — 
mărturie și numărul mare' de 
goluri pe care-I marchează — 
mai incisiv, mai variat Spe
răm, dorim din toată inima ca 
in partidele cu R. D. Germană, 
Iugoslavia și Coreea de Sud

Hristache NAUM

(Continuare ta pag. ■ 4-a)

La Nehoin, node acum 20 de ani sport însemna... bătutul nucilor

MUNCITORII, TEHNICIENII Șl INGINERII COMUNEI 
ȘI-AU EĂCUT STADION ÎN PREAJMA UNUI BLOC CU ZECE ETAJE

Șoseaua care urcă la Nehoiu, 
vecină cu zbuciumata apa a 
Buzăului, seamănă cu o eșarfă 
unduită de o mină măiastră de 
gimnastă, dnd am fost ultima 
dată aid, în comună, pe atunci 
eu case ca un ciopor de oi cobo- 
rîte de pe dealuri In vadul riu- 
lui, cu aproape 20 de ani in 
urmă, tot cu un carnet de re
porter în buzunar, notam prin
tre impresii : -Sport ? Mai mult 
„.planuri de viitor. Clțiva copii, 
în drum spre școală, bateau cu 
lemne un nuc după .bulgărașii'* 
gălbui cu 4 miezuri dulci as
cunse în ei. Asta era spor
tul™” Nehoiu, așezare româ-

GOLGETERII
8 goluri : G. Stan (Gloria 

Buzău)

7 goluri : Radu II — 2 din
11 m (F. C. Argeș)

8 goluri : Kukla (U.T.A.),
Biro I (A.S.A. Tg. Mureș), 
drțu, Marcu — 2 din 11 m, 
Iordănescu — 3 din 11 m
(Steaua)

5 goluri : Vamanu (S.C. Ba
cău), Kun II — 1 din 11 m 
(F.C Bihor), Iorgulescu (Sp. 
stud.), Răducanu (Steaua).

Citiți In paginile 2—3 re
latări de la jocurile ce
lei de a 13-a etape a Di

viziei A

nească a cărei istorie se pierde 
intr-un îndepărtat trecut, loc m 
care tăietorii de lemne din 
munții Buzăului se intilnesc — 
din 1908 încoace — la una din 
cele mai faimoase fabrici de 
cherestea. Mașina virează pe 
sub crăci de fag care scutură 
pe drum frunze sîngerii și, iată, 
un buchet de blocuri zvelte, 
crescute pe pinteni de pâmint : 
Nehoiu de azi. In vale, marele 
combinat: stive, sute, poate 
mii de stive de cherestea, ca 
niște vase în rada unui port, 
apoi halele gaterelor, apoi im
punătoarea construcție a fabri
cii de mobilă. în văzduh plu
tește abur și miros de rășină.

Ecouri după cea mai echilibrată ediție a Balcaniadei de haltere

SPORTIVII NOȘTRI DE LA CATEGORIILE 
MARI, iN PROGRES

La încheierea celei de a 
IX-a ediții a Balcaniadei de 
haltere, desfășurată recent la 
Salonic, președintele federației 
de haltere din Grecia, Michel 
Panopoulos a spus : „Această 
ediție a fost, fără echivoc, una 
dintre cele mai echilibrate din 
istoria Balcaniadelor : 60 de 
participanți ; echipe cu efective 
complete ; pentru prima oară 
au fost prezente la întreceri 
toate țările din Balcani. Iată de

La I.F.E.T.. cum se spune 
aici, toată lumea e ocupată și e 
greu să găsești un însoțitor 
pentru un itinerar sportiv la 
poalele Siriului și Penteleului. 
Intîmplarea ni-1 scoate, insa. în 
cale pe maistrul Ion Sauliuc, 
om nu prea înalt de statură 
dar cu brațe puternice și piept 
de luptător, cu un chip care-1 
face parcă prea tînăr pentru 
funcția și prestigiul de care se 
bucură în combinat. Lucrează 
in schimbul doi. dar : „In-s a>c> 
tătă ziua, că nu știi unde-i ne-

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2-3) 

ce evoluția sportivilor la Pa
latul sporturilor din Salonic a 
constituit un nou prilej de a- 
dîncire a prieteniei și colabo
rării pentru țările din această 
parte a Europei".

La acestea am mai avea de 
adăugat faptul că organizatorii 
s-au străduit, și au reușit pe 
deplin, sâ asigure cele mai 
bune condiții de concurs. De a- 
semenea. vom nota că sporti
vii bulgari au fost prezenți cu 
cea mai bună echipă a momen
tului, că lupta pentru locurile 
2—3 a fost pasionantă pînă în 
ultima clipă, reprezentativa 
țării noastre întrecînd în final 
cu 5 puncte pe cea a Greciei, 
țara gazdă a competiției.

Vom mai sublinia faptul că 
rezultatele — cu mici excepții — 
nu au fost strălucite, datorită 
strategiei obișnuite în compe
tițiile pe echipe : pentru a nu 
risca ieșirea din concurs a unul 
sportiv, antrenorii caută să-și 
dirijeze elevii cu oarecare pru
dență. evitînd să-i înscrie la 
încercări cu greutăți mari. Edi
ficatoare sînt chiar și rezulta
tele campionului mondial și eu
ropean Ianko Rusev (Bulgaria), 
care a concurat mult sub posi
bilitățile sale.

Vorbind despre comportarea 
sportivilor români, care au 
luptat cu mult curaj șj cu un 
moral ridicat pentru fiecare ki
logram în plus, vom consem
na în primul rînd evoluțiile re
prezentanților la categoriile

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)



in Divi7ia A 
la baschet
Desfășurate marți și miercuri, 

ultimele două restanțe ale Di
viziei A la baschet masculin 
s-au încheiat cu victoriile scon
tate ale favoritelor — echipele 
Steaua si Dinamo,

STEAUA — RAPID 2—0: 
95—59 (55—23) și 92—68 (46—35). 
Campionii țării au cîștigat cu 
multă ușurință în prima zi cînd 
obțineau, în min. 10, scorul 
de 31—7. Ieri, însă, rapidiștii 
au luptat cu mai multă ambiție 
și de-abia din minutul 26 au 
cedat, deși, după opinia noas
tră, cu un plus de ambiție pu
teau obține o diferență mai 
mică. Âu înscris : Zdrenghea 
14 + 17, Scarlat 10+8, Cernat 
4+24, Netolitzschi 5+6, Oczelak 
34 + 12, Brănișteanu 3+0(1), Ion 
10+2, Cîmpeanu 0+3, Opșitaru 
15+20. respectiv Șipos 18+5, 
Țurcanu 0 (!)+19, Vintilă 0+2, 
Gh. Dumitru 6-1-12, Bulancea 
4+12, Plămadă 13+8, Suciu 8+6, 
Bradu 4+0, Bănică 6+4.

DINAMO — I.C.E.D. 2—0 : 
112—55 (53—29) și 126—54 (67— 
26). Din nou menționăm serio
zitatea cu care abordează toate 
Intîlnirile formația dinamovis- 
tă. Despre jucătorii de la 
I.C.E.D. trebuie să spunem că 
au părut complexați și au ac
ționat ca atare, comportîndu-se

cu mult sub posibilități. Au 
înscris : Novac 19+18, Uglai 
10+12, Georgescu 17+17, Popa 
8+0, Niculescu 18+18, Mihujă 
7+1 (!), Chivulescu 8+14, David 
12+9, Braboveanu 10+14, Ivas- 
cenco 3+5, Caraion 0+18, res
pectiv Grădișteanu 29+14, Voi- 
cu 2(!)+6, Rotaru 10+10, Car
pen 0 + 6, Chircă 6+3(i), Molnar 
6+9, Osacenco 0+4, Berceanu 
2 + 0. (D. STĂNCULESCU).

«3 S3

REZULTATE NORMALE 1N SERIA
A ll-a A DIVIZIEI A LA HOCHEI

pe patinoarul artificial din Su
ceava au continuat jocurile din 
cadrul seriei a II-a a Diviziei A 
de hochei. După- 
chiar la debutul 
Înregistrat prima 
ra clasamentului, 
dăuțl, suferind o . _
trîngere pe propriul teren, 
etapa a n-a însă, jucătorii 
Rădăuți s-au concentrat 
mult și au dispus de 
Gheorghleni cu 3—1 (1—1, 
3—0). In celălalt joc al etapei, 
Agronomia Cluj-Napoca (aflată 
se pare intr-o evidentă revenire 
de formă) a învins echipa Liceu
lui nr. 1 Miercurea Ciuc cu 8—3 
(6—0, 1—1, 1—2).

I. MlNDRESCU-coresp.

cum se 
turneului 
surpriză, ] 
Metalul 

neașteptată

Știe, 
s-a 

llde- 
Ră- 

i In
in 

din 
mal 

A vin tul
0—0,

CLASAMENTUL
1. DINAMO 16 13 1 1789-1058 31
2. Steaua 16 15 1 1501-1157 31
3. Farul 16 11 5 1466-1379 27
4. „U- Cj.-Nap. 16 11 5 1387-H317 27
5. Rapid 16 9 7 1214-1191 25
6. C.S.U. Brașov 16 9 7 1348-1345 25
7. I.C E.D. 16 9 7 1320-1435 25
8. C.S.U. Galați 16 6 10 1236-1406 22
9. C.S.U. Sibiu 16 6 10 1319-1567 22

10. Urbis 16 2 14 1164-1383 18
11. Univ. Timiș. 16 2 14 1241-1573 18
12. Pol it. Buc. 16 1 15 1336-1510 17

In campionatul masculin fle volei
STEAUA - EXPLORĂRI

Cea de-a 6-a etapă a cam
pionatului masculin de volei, 
programată ieri după-amiază, 
s-a desfășurat sub semnul in
teresului pentru partida Steaua 
— Explorări Baia Mare, derby; 
ul rundei. Dar, 
vechi proverb, 
nit cu... sacul 
de dezamăgiți 
cului vizionat, 
au luat jocul 
evoluat conform așteptărilor, 
de partea cealaltă băimârenii 
dînd o replică slabă, așteptînd 
parcă încheierea cit mai grab
nică a meciului. în aceste con
diții, steliștilor nu le-a 
greu să domine întîlnirea, 
impunîndu-se printr-un 
precis în atac și In apărare. 
Cu Pop, Țerbea în atac și Ion 
Aurelian un bun dirijor, Stea
ua s-a detașat încă de la în
ceputul meciului, obținînd un 
avans pe care eforturile — pe 
fondul unei ușoare relaxări a 
bucureștenilor — echipei băi- 
mărene din finalul primului 
set n-au fost suficiente pentru 
a-1 anihila. Situația s-a repe
tat și în cel de-al doilea, nu
mai că, de această dată, jocul 
oaspeților a fost și mai lipsit 
de consistență, singurul lucru 
dentn de remarcat fiind exce
sul de nervozitate (cu deosebi
re Băgăian, care a jucat și 
foarte slab), ei urmărind mai 
mult eventualele greșeli ale ar

conform unui 
cei care au ve- 
au plecat destul 
de calitatea jo- 
Doar campionii 
In serios și au

fost 
ei 

joc

CINE GREȘEȘTE ? CINE FACE EDUCAȚIE 1
Federația de handbal — prin 

Biroul federal șl Comisia de 
disciplină — a dictat noi sanc
țiuni împotriva unor sportivi 
care s-au abătut de Ia nor
mele de comportare. Ana 
Maria Răducu și Angela Ciu
botă au fost suspendate pe 
timp nelimitat, Maria Petre 
(Universitatea București), Ste- 
lian Răduțoiu (U- 
nlversitatea Craio
va) , și Mihai Bo- 
can (Universitatea 
București) nu vor 
una sau mai multe eta
pe. Dacă am cumula pe o 
listă (deloc onorantă) toate 
deciziile de acest Iei — numai 
din acest sezon — am putea 
ajunge la concluzia, firească 
dealtfel, că nici în materie de 
disciplină handbalul nu stă 
prea bine, că rezultatele nu 
ajung să confirme speranțele 
tocmai pentru că sînt grevate 
de indisciplină, de dezordine.

Vrlnd-nevrind, ajungem Ia 
CAUZE și, în rîndul lor. în 
prim-plan trebuie să se situe
ze lipsa de preocupare a unor

factori decisivi In educarea 
sportivilor. Mal grav este, 
Insă, că unii dintre acești fac
tori nu numai că nu dove
desc o preocupare temeinică, 
constantă, ci dau — ei Înșiși 
— exemple menite să prolife
reze actele de indisciplină, să 
creeze climatul propice săvtr- 

celor mai diverse abateri. 
Aceleași comisii ale 
federației au sanc
ționat pe antreno
rul Remus Ballnt 

(de la Metalul Hunedoara) cu 
suspendarea pe doi ani de 
la orice activitate spor
tivă oficială pentru lovi
rea unul arbitru, iar Carol 
Bening (Brașov) nu va mai 
oficia ca arbitru timp de două 
liuni șl jumătate pentru cali
tatea slabă a prestației sale. 
Și lista nu se Încheie aici. 
Alți factori educaționali s-au 
aflat șl ei pe banca... acuză
rii, unii dintre ei primind pe- - 
depse aspre. Dacă lucrurile 
stau așa, oare nu este firesc 
să te Întrebi : cine face edu
cație 1

N. HRISTACHE

BAIA MARE 3-0
evo-bitrilor și nu propria lor 

luție. Pînă la 14—8 în cel de-al 
treilea set, partida a continuat 
în aceeași notă de superiorita
te evidentă a campionilor, 
care, inspirați in atac și cu un 
blocaj activ și sigur, au • depă
șit cu regularitate defensiva 
băimăreană. Abia In acest mo
ment, Explorări ți-a adus 
aminte că trebuie să mai și 
joace și a făcut totul pentru a 
recupera terenul pierdut. Prea 
tîrziu însă... Steaua a cîștigat 
cu 3—0 (12, 7, 11). Arbitrii L 
Amărășteanu (Craiova) ți Gh. 
Ionescu (București) au condus 
bine următoarele echipe : 
STEAUA: Macavei, Chifu, L 
Aurelian, Pop, Țerbea, P._ lo- 
nescu; EXPLORĂRI: Arbuzov, 
Viorel, Ignișca (Paraschivescu), 
Neghină (Ghic), Bălaș (Cor- 
cheș, Marinescu), Băgăian.

Emanuel FANTANEANU
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0 ROCADĂ CRED PREVIZIBILĂ CU CÎIEVA EI!
Etapa disputată Ieri, a 13-a Ia număr in 

actualul campionat, s-a dovedit a fi cam cu 
ghinion pentru echipele aflate în deplasare. 
Bilanțul realizat de ele este cel mai sărac din 

■ această toamnă : doar două puncte, după ce 
: media de pină acum pe etapă era de aproape

5 puncte in contul formațiilor vizitatoare. -
Gazdele s-au arătat ieri mai puțin iertă

toare și In privința scorurilor, obținînd patru 
victorii nete (la Arad, Iași, Bacău și pe sta
dionul Republicii din Capitală) și marcind 
20 din cele 24 de goluri ale etapei.

In condițiile acestei puternice ofensive a 
echipelor care au evoluat pe propriile tere
nuri, sînt cu atît mai demne de subliniat re- 

. zultatele de egalitate scoase de Steaua și 
i A.S.A. Tg. Mureș ]a Hunedoara și, respectiv, 
! Oradea, in fața unor adversare pentru care 
! orice punct pierdut echivalează cu o șansă in 

minus (și ce șansă !) in dificila lor tentativă 
de a evada din zona periculoasă.

Fără a subestima meritele celorlalte învin
gătoare in meciurile de ieri, credem că per

formanta cea mai bu 
ecou, este aceea reali 
administrat o severă 
Acest al treilea eșec c 
lor — care confirmă i 
—, corelat cu „egalul" 
produs, dealtfel, rocad 
tul ui, eveniment pufin 
teva etape în urmă, c 
tut gîndi cineva că avi 
Maleianu va fi atît d< 
si pit.

Prin rezultatele ei 
sament produse, etapa 
mare interes meciului 
duminică, eternul derb 
Vom fi deci martorii i 
de tradiție, ci ai unii 
directe in disputa peJ 
in acest agitat final al

c- Con

CARE DERBY

TRACTORUL BRAȘOV — 
C.S.M. SUCEAVA 3—2 (—15,
—11, 5, 12, 7). Oaspeții și-au 
adjudecat — neașteptat — pri
mele două seturi, dar nu au 
putut rezista finișului foarte 
bun al gazdelor. Arbitri: A. 
Dinicu și A. Dragomir, ambii 
din București. (C. Gruia — 
coresp.).

VIITORUL BACĂU — A.S.A. 
SILVANIA Ș. SILVANIEI 3—0 
(8, 12, 10). Deși oaspeții nu au 
cîștigat nici un set. ei au o- 
J>us totuși o dlrză rezistență, 
intîlnirea fiind urmărită cu 
interes.. Arbitri : R.~ Farmuș și 
P. Vasile, ambii din București. 
(I. Iancu — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— DELTA TULCEA 2—3 (7, 12, 
—13, —10, —10) ! După 2—0, 
studenții au fost de nerecu
noscut, permițind oaspeților să 
realizeze o prețioasă victorie. 
Arbitri: V. Vrăjescu — Bucu
rești, D. Dobrescu — Ploiești. 
(S. Gurgui — coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— C-S.U. GALAȚI 3—0 (6, 11, 
16). Un meci mediocru, cu un 
singur set foarte disputat. Ar
bitri: V. Tilcă — Craiova, M. 
Herța — Cluj-Napoca. (P. Ar
can — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO 0—3 (—5, —14, —2). Cu 
excepția setului al doilea, In 
care studenții au condus cu 
14—11, în rest meciul a fost 
dominat de oaspeți. Arbitri : 
C. Pitaru — Sibiu, C. Padu
raru — Timișoara. (I. Pocol — 
coresp.).
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MUNCITORII, TEHNICIENII Șl INGINERII COMUNEI
(Urmare din pag. ,1)

voie de tine" — ne spune. Așa
dar, nu-i din partea locului, 
după vorbă. „Nu-s. D-apăi 
de-acu’ aici trăiesc. Sînt din 
Sighet. Da-s maistru aici de 
mulți ani și-aici rămin".

Aflăm că Ion Sauiiuc este 
ceea ce se cheamă „om de 
sport", că face parte din con
siliul asociației și că tînărul 
acesta, scund și îndesat, are o 
vorbă : „Dacă faci mișcare, 
muncești mai cu spor. Muncitorii 
trăbă să trăiască bine. D-apăi 
pentru asta trăbă să și mun
cească bine".

De la el, de la Ion Sauliuc, 
aflăm multe lucruri legale de 
viața de toate zilele și mai 
ales de viața sportivă a Neho- 
iului, despre zilele dramatice 
ale inundațiilor și cele de după 
cutremur, marile încercări din 
care oamenii au ieșit învingă
tori.

Coborîm împreună la baza 
sportivă a comunei. Pe aici au 
trecut puhoaiele de apă, mătu- 
rînd totul în calea lor, lăsînd 
în urmă aproape 2 metri de 
pămînt și nisip, care a acope
rit terenul de fotbal, a umplut 
sala popicelor pină la tocul 
geamurilor, a înnămolit băncile 
tribunei, totul. Dar oamenii, 
muncind la refacerea stricăciu
nilor. n-au uitat nici de sport. 
„Cit s-o muncit aici 7 Uilați-vă 
cum arată !“ — ne zice mais
trul. Cum arată 7 Un teren 
splendid gazonat, pistă de a-

lergări, terenuri de tenis bitu
minate, popicăria cu cele două 
piste în stare de funcționare, 
mirosind a var proaspăt, ves
tiare încălzite, sală de lupte...

„Zi și noapte am cărat pă
mînt. Platoul de colo îi format 
din pămîntul pe care I-am scos 
de pe bază, ca s-o facem cum o 
vedeți".

Am zăbovit aici pînă cînd 
soarele a scăpătat peste Siriu. 
Și n-am stat în zadar. Dintre 
cei ieșiți din schimb, grupuri, 
grupuri au început să coboare 
spre stadion : echipa de fotbal 
a combinatului — la antrena
mente, băieții antrenorului de 
lupte Ion Nica, lăcătuș la 
I.F.E.T., băieții din secția mo
bilă de artă — pentru primele 
întîlniri la handbal în ca
drul campionatului asociației, 
apoi popicarii. „Iată-I și pe to
varășul inginer Pop, președin
tele asociației" — remarcă ci
neva. E un bărbat înalt, zvelt 
Și cum să nu Ce 11 A fost 
sportiv de performanță — 
schior, tenismen, poloist, volei
balist... Iar acum 7 Acum își 
petrece timpul liber aici, la 
stadion, în mijlocul tineretului 
sportiv, al țapinarilor și sculp
torilor de mobilă, al tîmplarilor 
de binale și gateriștilor, al oa
menilor care l-au ales să coor
doneze activitatea de educație 
fizică și sport.

,Avem o secție de fotbal — 
in Divizia C, una de popice in 
campionatul județean, la lupte 
avem un campion republican 
de juniori și vicecampion eu

ropean — pe Nicoîae Cristea, 
avem secții de volei, handbal, 
turism, șah"...

Și ing. Ion Pop, președintele 
asociației sportive „Carpați", ne 
enumera date și cifre ca și 
cînd le-ar citi de undeva. For
mație de inginer. Apoi adaugă: 
„Aceasta-i statistica. Dar preo
cuparea noastră este dc a atra
ge cit mai mulți oameni spre 
destindere. Să vă spun ceva : 
am amenajat popicării șt in 
sectoarele de exploatare.— pc 
Bîsca Mare și Bisca Mică, la 
Valea Neagră, Coceanu — și 
asta nu pentru că oamenii de 
acolo nu ar face mișcare. Fac 
destulă, zilnic, dar după 
muncă au nevoie de destinde
re, de o activitate plăcută și 
folositoare sănătății".

La baza sportivă a Nehoiului 
domnește animația obișnuită, 
de fiecare zi. • într-un colț al 
terenului „lucrează" elevii de 
la școala generală. Au și ei 
dreptul — și sînt primiți cu 
bucurie — pentru că și ei au 
muncit la amenajarea terenu
lui.

Soarele s-a ascuns după cea 
mai înaltă clădire a comunei — 
un bloc cu 10 etaje — dar în
trecerile continuă.

— Aștia-s oamenii noștri — 
spunea directorul I.F.E.T., ing. 
Nicoîae Costache. Am dat 
un vicecampion european 
din comună ? Am dat. Ca miine 
sîntem oraș. O să mai vorbim 
noi de campioni de Ia Nehoiti...

Și eu zic așa, tovarășe 
director.
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DINAMO - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0)

Stadion Dinamo ; teren ban ; timp frumos : spectatori — aproximativ 20 000. 
A marcat : DUDU GEORGESCU (min. 47). Șuturi la poartâ : 18—9 (pe poartâ: 
7-2). Come re : 5-4.

DINAMO : Eftimescu 7 — Cheran 7, GKițâ 7+, Dinu 7, Lueuță 7 — Dragneo 
5, Augustin 8, L Marin 5 — Țălnar 6, D. Georgescu 6 (min. 62 Țevi 5), Custov 
5 (min. 49 Vrincecnu 5).

UNIVERSITATEA : Lung 7 - NegrilS 6, TMihol 7, ȘtefSnescu 7, Fu rime 6 - 
Donase 5, Ungureonu 5 (min. 63 Țideanu 5), Beldeanu 5 — Crifan 5, Bated 
5, Cirțu 5 (min. 75 Ciobanu).

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 8 ; la linie : M. Fediuc (Suceava) și 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : AUGUSTIN, PURIMA, BALAC1.
Trofeul Petschovschi t 9. La juniori : 0—3 (0—1).
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Cine și-a închipuit că din 
cenușa marilor ambiții născute 
de apriga rivalitate Dinamo — 
Universitatea Craiova, de pe 
vremuri, vor mai sări două-trei 
seîntei care să reaprindă căr
bunii unui derby așteptat cu 
pasiune, și-a făcut iluzii deșar
te. Ambele echipe sînt astăzi 
departe de condiția avută a- 
cum doi-trei ani, cînd duelul 
lor dramatic și spectaculos 
pentru titlu avea suportul pu
ternic, de necontestat, al valo
rii jocului pe care-1 prestau. 
20 000 de spectatori au umplut 
ieri pînă la refuz stadionul 
Dinamo, sperînd că vor asista 
la un meci foarte disputat, pa
sionant, la un derby. Care 
derby ? Nu credem că la sfîr- 
șitul meciului se puteau alege 
7—8 faze mai interesante. A 
învins — meritat — Dinamo. 
De ce meritat ? Pentru că s-a 
zbătut mai mult, a trudit mai 
mult, s-a angajat mai mult la 
efort, sub impulsul lui Augus
tin (mai bun de la un meci 
la altul) și al lui Ghiță, a că
rui dăruire impune In teren, 
ca și în tribune, chiar dacă 
evoluția lui tehnică nu are vir
tuțile spectaculare cu care sînt 
creditați cițiva „soliști" răsfă- 
țați ai tribunelor. Astfel de 
soliști „de coloratură* s-au a- 
flat și ieri în teren, și ne re
ferim în primul rînd la craio- 
venii Crișan, Beldeanu, Bălăci, 
Cîrțu, Donose, dar aportul lor 
colectiv și individual a fost ca

și nul ! Preluări elegante, ceva 
„dantelărie" în pase, dar joc 
pe poartă inexistent 1 Aprigii 
jucători craioveni de-acum cîți- 
va ani — care „mîncau pămînt 
și mureau pe teren" în lupta 
pentru victorie — au surprins 
ieri mai ales prin ATITUDI
NEA lor, superficială, prea 
puțin interesată de soarta par
tidei. r

Istoricul meciului este foarte 
sărac. După o primă repriză 
In care s-au remarcat (în chip
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Minutul 41 al partidei. O acțiune Gl
Georgescu se încheie prin flrolj

TRADIȚIA NU S-A MAI RES
BACĂU, 22 (prin telefon)

Gazdele, ceva mai incisive, 
mai ordonate în acțiuni și mai 
decise, au punctat chiar în 
min. 6. prin CHITARU, care 
a reluat în plasă o minge re
venită din transversală, după 
un șut expediat de Antohi. 
Olimpia a răspuns prin „șar
je" pe aripi, încercînd restabi
lirea egalității. S-a opus însă, 
în două situații la limita golu
lui, portarul Ursache : in min. 
18 a schimbat traiectoria spre 
vinclu a unui „drop* executat 
de Stnarandache și in min. 23, 
cînd a plonjat Ia picioarele lui 
Both I. In min. SI e-a consu
mat o fază care a avut o 
mare influență în desfășurarea 
ulterioară a partidei: Matei a 
comis un fault de joc la mij-

locul terenului, arbitrul i-a a- 
cordat nejustificat cartonașul 
galben. Sătmăreanui a reacționat 
ireverențios și a fost eliminat 
din teren. Din acel moment 
jocul s-a stricat, fiind presărat 
cu numeroase faulturi, obstruc
ții și proteste. In min. 36 Căr- 
puci îl lovește fără minge pe 
Marcu și primește doar un 
cartonaș galben! Același CĂR- 
PUCI înscrie un gol frumos, 
ca capul, in min. 44.

După pauză, inițiativa a a- 
parținut aproape în Întregime 
gazdelor care. practicînd un 
joc mai variat, au urmărit nu 
numai asigurarea victoriei, ci 
și realizarea unui scor fluviu, 
în ciuda însă a numeroase o- 
cazii de gol (printre acestea — 
Antohi șut în bară in min. 57,

Bote 
77) 
mai 
da tăi 
a cenți 
fel, 
diția 
rie

SPORT CLUB BACĂU - OUMPIA SATU MARE 3-0 (2-0)

Stadion 23 August : teren foarte bun : timp excelent : spectatori - oproxl- 
motiv 15 000. Au marcat s CHITARU (min. 6), CÂRPUCI (min. 44), $O$U 
(min. 70). Șuturi la poartâ i 21-15 (pe spațiul porții : 16-6). Corner* : 7-12 I

SPORT CLUB BACĂU : Ursache 8 — Andrieș 7, Catargiu 7, Lunca 7, Elisei 
7 - Cârpuci 6, Vamanu 8. Șoșu 8 - Chitaru 7, Antohi 7 (min. 72 Botez 6), 
Mihu 7 (min. 82 Panâ).

OLIMPIA : Haralambie 8 - V. Mureșa-i 6, Smarandache 7, Motel (eliminat 
în min. 31), Popa 6 - Marcu 6 (min. 54 So bou, 6), Kaiser 6 Both I 6 - 
Hațeganu 6, Pataki 6, Helvei 5 (min. 58 Bathori H 5).

A arbitrat : N. Raab (CImpta Turzii) 6 ; la linie : Gh. îspas (Constanța) si 
V. Ciocilteu (Craiova) — ambii foarte bine.

Cartonaș* galbene : MATH, CÂRPUCI.
Cartonașe roșii x MATH.
Trofeul Petschovschi : 9, La juniori : 0-0.
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POLITEHNICA IAȘI - CHIMIA RM. VÎLCEA 4-1 (2-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp noros : spectatori ■ 
10 000. Au marcat : ROMILĂ (min. 38). D. IONESCU (min. 45), 
61), COSTEA (min. 67), respectiv COCA (min. 85). Șuturi Ia 
(pe poartă : Î0—5). Comere : 3—2.

POLITEHNICA : Bucu 7 — Micloș 8, Anton 7, Mihalcea 7, R. 
Romi’lâ 8 (min. 63 Banu 6), C. lonescu 7 (min. 56 Dănilă 5), 
D. lonescu 7, Cernescu 8, Costea 8.

CHIMIA : Roșea 7 — Basno 6, Pintilîe 5, Savu 7, Lepadctu 5

— aproximativ 
MICLOȘ (min. 
poartă : 16-7

Mureșan 7 —
Si<mionaș 8 —

. . ------- ........... ------,------------------_ — G. Stan 6
(min. 63 Verga 5), Stanca 7, Iordan 5 — Teleșpan 5, C. Nicolae 7, Coca 6.

A arbitrat : C. Ghițâ (Brașov) 8 ; la Mnie : G. Dragomir și R. Stir.can (am
bii din București).

Cartonașe galbene : PINTILÎE, C. NICOLAE. BASNO, R. MUREȘAN.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1-0 (1—0).

F' • .. ——
IAȘI, 22 (prin telefon)
Politehnica Iași a mizat to

tul pe ofensivă, ceea ce a de
terminat caracteristica princi
pală a întîlnirii : un permanent 
duel între înaintașii localnici 
(cărora li s-au alăturat deseori 
cu succes cei trei mijlocași și 
chiar fundașul Micloș) și apă
rătorii Chimiei.

Studenții au început în forță 
meciul și au fost la un pas de 
deschiderea scorului în min. 2 
și 7, dar de fiecare dată por
tarul Roșea a intervenit cu 
siguranță. în min. 11 Iordan, 
de pe linia porții, a respins în 
corner. In continuare jocul a 
devenit nervos cu- simulări și 
proteste la deciziile arbitrului. 
In min. 38, D. lonescu, Costea, 
și Romilă, la marginea careului 
advers, au șutat spre poartă, 
insă balonul s-a lovit de apă
rătorii Chimiei, apoi mingea a 
revenit la ROMILĂ și acesta 
a șutat năpraznic .* 1—0. In
min. 45, Romilă a demarat pe 
extrema dreaptă pini la linia 
de fund, de unde a centrat ți 
D. IONESCU, cu o lovitură cu 
capul, a expediat 
plasă : 2—0. După 
denții au dominat 
min. 60, Cernescu, 
favorabilă, a ratat______
de a mări avantajul. Insă 
minutul următor.
executat o lovitură liberă 
la 25 m lateral ți 
cu capul, a prelungit balonul în 
poartă : 3—0. Tn min. 67. D. 
lonescu a centrat precis în ca-

reu la COSTEA și acesta, tot 
cu o lovitură de cap, a majo
rat scorul la 4—0. Cu 5 minute 
înainte de final, o acțiune rea
lizată de C. Nicolae și COCA 
a fost finalizată de ultimul, care 
a stabilit rezultatul final de 
4—1.

Pompiliu V1NT1LÂ

BAIMARENII
▼en- 
care 
cînd

ARAD, 22 (prin telefon)
Arădenii au obținut o 

tabilă victorie prin K.O., 
s-a consumat în min. 55, 
CORAȘ a înscris al treilea gol,
după ce golul său precedent 
(min. 52), adusese echipa băi- 
măreană într-o situație de k.d. 
Jocul a avut o desfășurare de
osebit de interesantă. Liderul a 
condus ostilitățile pe parcursul 
primei reprize, cînd a practi
cat un joc foarte bine organi
zat, dominînd terenul. Această 
frumoasă organizare n-a avut 
Insă, așa cum s-a mai spus, su
portul unei rigori tn apărare, 
jucătorii lui Mateianu fiind 
obsedați exclusiv de construc
ție. Așa se face că extremul 
stingă CORAȘ a deschis scorul 
(min. 15) pe o minge relansată, 
In care aproape întreaga echi
pă băimăreană se afla In ju
mătatea de teren a gazdelor, 
așa se face că arădenii ar mai

NICI DIN PENALTY!
F. C. BIHOR - AeS. ARMATA TG. MUREȘ 0-0

Stadion F.C. B:hor ; teren ban ; timp friguros ; spectatori — aproximativ 
7 000. Șuturi la poartă : 12—11 (pe poartă : 3-3). Comere : 7-0.

F.C. BIHOR : Vidac 6 - Z. Neg hi 5, B^an 6. Zare 7, K>ss 6 - Neom 6, 
Mircea Marian 6, Kun U 5 (muu 46 Lupâu 5) — Fildan 5 (min. 71 Molnar 5), 
Ghergheli 4, Georgescu 5.

A3.A. : Vunvulea 7 — Kortes’ 6, Unchjcș 7, Ispir 6. Onuțen 6 — Biro I 6, 
Boloni 6, Gali 6 — Fazekcș 7, Fonici 6 (min. 8C Beth IQ, Hajnal 7.

A arbitrat : N. Rainea (Bîrfad) 8 ; la Knie : G Siitaghi (Baia Mere) — 
cu semnalizări greșite — șl V. Roșu (București).

Cartonașe galbene : ONUȚAN ri GHERGHELI.
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1—0 (0-0).

K.O. IN TREI MINUTE!
U.TA - F.C. BAIA MARE 4-1 (1-1)

Stadion U.T.A. ; toren bun ; tfmp friguros ; spectatori - aproximativ 12 000. 
Au marcat : CORAȘ (min. 15, 52 și 55), BiTEA (mia. 73), respectiv DRAGO- 
MIRESCU (min. 41). Șuturi la poartă : 13-4 (pe poarta : 7-2). Cornere : 6-9.

U.T.A. ; Ducadam 7 — Bubela 7, Kuklc 6, Gașpar 7, Giurgiu 6 — Leac 6 
(min. 77 Tamaș), Schepp 8, Broșovschi J - Domide 8, Vaczi 5 (min. 46 Bîtea 

7), Coraș 9.
BAIA MARE : Ariciu 4 (min. 58 Frank 6) — Borz 5, Condruc 6, Sabâu 

6, Deac 6 — Dragomirescu 6 (min.

N Georgescu și C. Jurja (toți din

(1-0).

6, Koller 6 — Sepl 5, Terheș 
77 Moldovan), Roznci 6.

A arbitrat : C. Bărbulescu 
București).

Trofeul Petschovschi : 9. La

5, R. Pamfil

9 ; Io linie :

juniori : 1—2

ti putut înscrie de cîteva ori 
dacă Vaczi ar fi fost mai prompt 
și mai rapid. In min. 41, oas
peții egalează prin DRAGO- 
MIRESCU, după o combinație 
Sepi-Roznai, Încheind repriza 
cu un just rezultat de egalitate 
In care superioritatea jocului 
colectiv al băimărenilor este 
contracarată la bilanț, de oca
ziile arădenilor.

După pauză, jocul „se rupe", 
Coraș înscriind de două ori 
cu capul, în fața unui Ariciu... 
absent. Băimărenii se prăbușesc

— acesta este termenul — și 
ies practic din joc. Arădenii 
insistă, exploatează la maximum 
deruta oaspeților și majorează 
scorul (min. 73) prin BÎTEA la 
capătul unei magistrale acțiuni 
a Iui Domide, asemănătoare cu 
cea a lui Dobrin din meciul cu 
Iugoslavia. Așa se încheie o 
partidă în care maturitatea e- 
chipei lui Ion lonescu a anihi
lat, „dintr-un foc" calmul (pînă. 
la _ urmă) doar aparent al băi
mărenilor.

loan CHIRILA

UN GOL „STIL TATARU"
C. S. TiRGOVIȘTE -

Stadion Municipal ; teren bun ;
15 000. A marcat : TATARU
7—2). Comere : 13-1.

C3. TIRGOVIȘTE : Coman
Pitaru 5 — Tătaru 8, Furnică 
Alexandru), Isaia 6 (min. 46

F.C. ARGEȘ : Cristian I 7 __ ____ _ »>> u«ui>vu
Cîrstea 7, Ivan 6 — Bărbulescu 6, Icvănescu 8, latan 5 - D. Nicoiae 7, Moi- 
ceanu 6 (min. 72 Chivescu 6), Toma 6.

A arbitrat : Fr. Coloși (Bucureșt ) 7 j la linie : FI. Cenea (Caracal) 
Gh. Raa (Brcșov).

Cartonașe gaibene î GHEORGHE, CÎRSTEA.
Trofeul Petschovschi : 10, La juniori : 1-0 ((M)).

F. C. ARGEȘ 1-0 (0-0)
timp frumos ; spectatori - aproximativ 

(min. 55). Șuturi Ia poartă : 16-6 (pe poartă :

(fără nota) — Gheorghe 5, Ene 7, Enache 7, 
6, Kallo 7 — FI. Grigore 9. Sava 7 (min. 82 FL 
Marinescu 7).
— M. Zamfir 5 (min. 63 Radu HI 6), Stancu 6,

balonul tn 
pauză, stu- 
copios. In 

din poziție 
posibilitatea 

in 
Simionaș a 

de 
MICLOȘ,

ORADEA, 22 (prin telefon)
Echipa mureșeană a manifestat 

un plus de vigoare și, mai ales, 
de periculozitate în acțiunile sa>. 
Aceasta, ca urmare a faptului că 
a construit mult mai simplu, iar 
trlo-ul Fazekas-Fanici-Hajnal a 
manevrat derutant. De cealaltă 
parte, orădenii au părut fără 
nerv, acțiunile lor legîndu-se 
greu, deoarece cel din față nu 
Izbuteau decît rareori să se 
demarce. TimDUl trecea și, în 
loc să intervină o limpezire ta 
acțiunile gazdelor, acestea deve-

DACĂ AGUD ȘTIA CE VREA...
CORVINUL HUNEDOARA - STEAUA 1-1 (1-0)

Stadion Corvinul ; teren bun ; timp înnorat, friguros ; spectatori — aproxi
mativ 12 000. Au marcat : LUCESCU (min. 44 din 11 m) și M7 RĂDUCANU 
(mm. 85). Șuturi la poartă : 8—14 (pe poartă : 7—6). Cornere : 10—2.

CORVINUL : I. Gabriel 6 — Bucur 6, Gălan 6, Merlă 6, Bogdan 6 — Petcu 
6 (min. 82 Dina), Nicșa 5. Economu 6 (min. 75 Georgescu 6) — Lucescu 6, 
Agud 4, Văetuș 5.

STEAUA : Iordache 6 - Nițu 6, Agi 
dănescu 6 (min. 60 Ion Ion 6), Zahîi 
Aelenei 5 (min. 55 I. Gheorghe 6).

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 6 ; la linie : T. Andrei (Si
biu) și V. Topan (Cluj-Nepoca).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-0 (1—0).

Nițu_ 5. Agîu 5, Someș 7, Vîgu 5 — Stoice 6, lor- 
iu 6 — A. lonescu 5. M. Răduconu 7,

neau și mai confuze, Dia prima 
repriză am reținut doar două fa- 
xe : în min. 17, Georgescu, prin- 
tr-o reușită execuție tehnică, 
l-a lăsat fără replică pe cei doi 
fundași centrali ai mureșenilor, 
dar nu și pe portarul Vunvulea, 
care a scos, salvator, cu piciorul. 
Apoi, în min. 34, centrare Hajnai 
șl reluare cu capul Fanld ; VI- 
dac respinge mingea în bară, de 
unde aceasta se plimbă în fața 
porții, fiind respinsă în cele din 
urmă de Kiss.

La reluare, gazdele domină 
Insistent, dar nu reușesc să-șî 
materializeze superioritatea teri
torială. Nu este mai puțin ade
vărat faptul că, după pauză, 
oaspeții au jucat mai defensiv, 
închizînd foarte bine căile de 
acces spre poarta lui Vunvulea. 
O dovadă a neputinței orădenilor 
de a fructifica In acest meci a 
constituit-o și penalty-ul ratat de 
Ghergheli, în min. 68, la hențul 
în careu comis de Ispir. De fapt, 
această fază, împreună cu „capul" 
lui Bigan, care a lovit bara (min. 
72), au fost singurele momente 
„fierbinți44 din repriza a H-a. 
Prea puțin I

Adrian VASILESCU

T1RGOV1ȘTE, 22 (prin telefon)
In direcția angajamentului 

ta întrecere, ambele forma țfi 
au dat totul. Numai că dacă 
gazdele au realizat și sub ra
port ofensiv un forcing de a- 
proape 75 de minute, piteștenii 
(lipsiți, este drept, de Diferin 
ți Radu II) nu au contat la a- 
cest capitol decît ta ultimul 
sfert de oră. Victoria, absolut 
meritată, obținută de echipa 
lui Prora se putea realiza la 
un scor și mai net dacă gaz
dele nu s-ar fi întrecut ta ra
tări. începind cu faza din min. 
18, cînd Isaia n-a putut marca, 
deși poarta era goală — Cîrstea 
degajînd în ultima instanță de 
pe linia porții — și încheind 
cu secvența din min. 66, cînd 
Tătaru s-a aflat la numai cițiva 
metri de gol, tîrgoviștenii au 
risipit cu nonșalanță situații 
clare, ca cele din min. 30 (lo
vitură liberă Tătaru, respinsă 
„in extremis" de Cristian), 
min. 33 (cînd FL Grigore, In

tr-o vervă deosebită, n-a reu
șit să scape de Doru Nicolae); 
min. 51 (lovitură de cap a ace
luiași Grigore, milimetric pe 
lingă bară) și min. 54 (cînd 
Cristian a blocat In ultima cli
pă în picioarele lui FI. Gri
gore). Singurul punct al meciu
lui s-a înscris in min. 55 cînd. 
după ce balonul a circulat pe 
traseul Pitaru — Marinescu — 
TATARU, acesta a șutat aproa
pe de pe linia de corner, 
efect, și mingea s-a dus 
colțul lung : 1—0.

Cum se întîmplă adeseori, pl- 
teștenii au fost pe punctul de 
a egala, împotriva cursului jo
cului, în min. 80. cînd 
nescu a trimis o pasă 
trală lui Toma, rămas 
cu poarta goală, dar 
șutat de acesta a trecut 
gă stîlpul din stingă al 
lui Coman, care n-a avut 
apărat nici o minge dificilă.

eu 
in

Iovă- 
magis- 
singur 

balonul 
pe lîn- 

porții 
de

Eftimie IONESCU

« MU.L.I ...........———

HUNEDOARA, 22 (prin telefon)
Partida, care avea im

plicații atît în desemnarea lide
rului cit și pentru zona retro
gradării, a început într-un ritm 
alert, cu atacuri insistente ale 
echipei gazdă care lăsa să se 
Înțeleagă că dorește să se des
prindă încă înainte de pauză 
de adversari. Astfel. Petcu a 
șutat de două ori cu șanse de 
izbîndă (min. 4 și min. 12), pri
ma dată Iordache reținînd ba
lonul, a doua oară opunîndu-se 
bara. Treptat însă linia de mij- 

. loc a Corvinului începe să nu 
mai aibă clarviziune și adău- 
gîndu-i-se jocul reținut al lui 
Luccscu (reintrat după o lup- 
gă absență) și neinspirat al lui 
Văetuș, la poarta echipei 
Steaua nu mai consemnăm de
cît cornere. Ce-i drept, în ur
ma unei asemenea lovituri de 
colț, executată de Lucescu 
(min. 35). Sameș se ajută cu 
mîna pentru a respinge balo
nul de pe linia porții, dar ar
bitrul nu penalizează infracțiu
nea, avînd s-o facă, insă, cu 
un minut înainte de sfîrșitul

primei reprize, la o fază con
fuză. la marginea 
de pedeapsă, incriminat 
Agiu că a jucat 
mina. LUCESCU 
penaltyul și ...1—0 
vinul.

Repriza secundă 
marilor ratări, „asul" de 
contestat fiind azi Agud, care 
nu este capabil să înscrie în 
min. 67 (șut pe lingă poartă), 
în min. 69 (a intrat singur în 
careu dar în loc să șuteze la 
momentul oportun, a preferat 
contactul cu Sameș în ipoteza 
unui fault în careu) și, mai a- 
les, în min 73 (cînd, scăpat 
complet demarcat, a ajuns după 
o cursă de 40 de metri, față in 
față cu Iordache și de la nu
mai 6 m a șutat în el !). Dacă 
Agud știa ce vrea... Acest lu
cru l-a știut RĂDUCANU care, 
în min. 85, a speculat cu 
promptitudine greșelile copilă
rești ale fundașilor centrali ad- 
verși ți, de la 14 m, a șutat 
sus Ia colț : 1—1.

suprafeței 
fiind 

balonul cu 
transformă 

pentru Cor

este repriza
ne-

Paul SLAVESCU

DUMITRACHE INTRĂ SI ADUCE VICTORIAJ ---------
JIUL PETROȘANI - POUTEHNICA TIMIȘOARA 2-0 (0-0)

. JiîfId'on Jiul : teren acceptabil j timp friguros ; spectatori — aproximativ 
3 000. A marcat: DUMITRACHE (min. 61 si 64). Șuturi la poartă! 14-3 (De 
poarta : 6-1). Comere : 6-3.

JIUL : Caval 7 - Rusu 7 (min. 85 P. Nicolae), Bădin 7, Ciupitu 8, P. Gri
gore 7 - Stoichiță 6. Mulțescu 7, Stoica 6 - Bucurescu 6, Sălăjan 6, Guran 5 
(min. 57 Dumitrache 8).

POLITEHNICA : Catona 6 - Vițan 5, Păltinlțan 6, Mehedînțu 6 Bama 5 - 
Dembrovschi 5, Roșea 7, Șerbănolu 5 - Nadu 5 (min. 73 Floareș 5) fuga 5 
(mm. 29 Anghel 6), Cotec 5.

A arbitrat : C. Dinulescu (București) 9 ; la linie : Cr. Teodorescu (Buzău) 
și Gh. Jucan (Mediaș).

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

• — i i i—i

PETROȘANI, 22 (prin telefon)
Rar se poate vedea un joc 

atît de încîlcit, lipsit de orice 
virtuți tehnice, ca cel de la 
Petroșani. Cel puțin In primele 
45 minute, întîlnirea s-a situat 
la un nivel slab, pasele — pe 
metru pătrat — alternînd de la 
un adversar la altul, fazele 
de poartă • lipsind aproape cu 
desăvîrșire. Pe fondul acestui 
joc fără orizont care „curgea" 
spre un scor alb am reținut 
doar o singură ocazie clară, a- 
ceea a lui Sălăjan (min. 35) 
cînd, scăpat singur de sub su-

pravegherea fundașilor timișo
reni, a pătruns în careu, dar a 
șutat exact în brațele lui Ca- 
tona.

După pauză, treptat, jocul 
avea să se schimbe în bine și 
datorită inspirației antrenorilor 
petroșeneni de a-1 introduce In 
teren pe Dumitre che. Jiul ata
că cu mai mult aplomb, cu mai 
multă claritate In fazele de

finalizare. Prima mare ocazie 
este irosită de Sălăjan (min. 
50) care șutează puternic, dar 
Catona este la post. Scorul este 
deschis în min. 61 : Ciupitu 
execută o lovitură liberă de pe 
partea dreaptă, Făltinișan res
pinge cu capul, mingea ajunge 
la Mulțescu, urmează o pasă 
scurtă _ spre DUMITRACHE 
care trimite, din apropiere, în 
plasă. Peste 2 minute, fundașul 
Barna expediază balonul de la 
distanță, acesta fiind de fapt 
primul șut pe poartă al timi
șorenilor. în min. 67, Cotec a 
irosit singura ocazie a oaspe
ților, întîrziind șutul din inte
riorul careului. Atacurile echi
pei locale continuă: ratează 
Rusu (min. 82), Mulțescu (min. 
83) pentru ca, în min. 84, DU
MITRACHE să înscrie din nou : 
2—0. Finalul a salvat, într-o oa
recare măsură, restul partidei.»

Gheorghe NERTEA

Loto Pronosport informează

NETĂ DUPĂ PAUZĂ
nu se 

Nu pen- 
î nou la 
Dinamo), 
st rizibil 
din start 
uluit ți, 
utată de 
ară pro- 
llonul și 

poartă. 
Gloria a 
partida 

> fost și 
1. dar a 

frumos 
i, a ega- 
I la lui 
t acțin- 
âb bară.

Peste cinci minute, același 
Radu e din nou pe punctul de 
a marca, dar salvează O. lo
nescu. Ratează apoi Chihaia 
(min. 25), pentru ca Șerbănică 
(min. 30) să ajungă la limita 
incredibilului : singur cu porta
rul, a tras afară de la 6 m.

La reluare, intre cele două 
formații, neașteptat, s-a produs 
o departajare care avea să se 
soldeze cu dominarea categori
că a bucureștenilor și, firește, 
cu detașarea lor pe tabela de 
marcaj. Sportul a jucat ceva 
mai bine, în timp ce Gloria a 
făcut simplă figurație în atac, 
(cu excepția fazei din min. 58, 
cînd Stan a șutat de la 10 m 
direct în Lazăr). Bucureștenii

-SPORTUL STUDENȚESC - GLORIA BUZĂU 4-1 (1-1)

Stadion „Republicii" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
4 000 (dintre care cîteva sute din Buzău). Au marcat : SIMION (min. 2 — 
autogol), RADU (min. 19). O. IONESCU (min. 66). IORGULESCU (min. 72 
și 82). Șuturi la poartă : 20-5 (pe poarta ; 9-3). Comere : 14-0.

SPORTUL STUDENȚESC s Lczâr 7 - Stroe 7. Cazan 8, B. Grigore 7, TSnă- 
sescu 5 (min. 46 Cățoi 6) — Șerbănică 6, O. lonescu 7, Rădulescu 7 — Grosu 
6 (min. 71 M. Marian 6), lorgulescu 7, Chihaia 6.

GLORIA : Stelian 5 — Nan 5, Nicolae 6, Simian 
trache 4, Toma 5 — Opri șan 5, Stan 6, Radu 5.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 8 ; la linie :
Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene
Trofeul “

. _ STROE.
Petschovschi : 9. Io juniori : 5—2 (4—C).

conducerea în min. 66. 
pasa trimisă cu capul 

O. IONESCU a

au luat 
cînd, la 
de Chihaia, 
marcat, dar poziția lui ni s-a 
părut a fi in ofsaid. Oaspeții 
se pierd, greșesc în apărare. 
Astfel, în min. 72. IORGULES- 
CU profită de bilbiiala apără-

5, Tulpan 4 — Vlad 4, Pe-

O. Ștreng (Oradea) și M.

lorilor și înscrie imparabil de 
Ia 6 metri, pentru ca în min. 
82, tot IORGULESCU să încheie 
cu un trumos gol, din voleu, 
acțiunea realizată de Cazan și 
Rădulescu.

Constantin ALEXE

LA 26 NOIEMBRIE 1878 O nouă 
tragere

mai rămas numai trei zile 
la cea de-a doua tragere 
2 a lunii noiembrie. Fiecare 
cumpărat — o șansă de a

o nouă posibilitate de a obține :
• AUTOTURISME
• PREMII IN NUMERAR pînă 

la 50.000 Iei.
Au 

pînă 
Loto

•bilet
dștiga un autoturism sau o im
portantă sumă de bani în nume
rar ; mai multe bilete cumpărate 
— mai multe șanse de cîștigJ

Reamintim particlpanților că 
la tragerile Loto 2 se efectuează
3 extrageri. In continuare, a cite
4 numere fiecare din totalul de 
75. Cîștigurile au valori 
le la categoriile 1—t ți 
fixe la categoriile 5—6 
pentru variantele eu 3 
din totalul de 12 extrase Si 100

iei pentru variantele cu 2 nu
mere din 4 ale uneia din cele 
3 extrageri) costul unul bilet 
este de 10 lei pentru 1 variantă 
simplă achitată 100% sau 4 va
riante simple achitate 25%. in
diferent de cota jucată, toate bi
letele au drept de participare la 
toate extragerile.

★
PENTRU AMATORII DE LOTO, 

astăzi este ULTIMA ZI In care 
se mai pot procura bilete de 
participare la tragerea obișnuită 
de vineri 24 noiembrie 1978.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 22 

NOIEMBRIE 1978
31 22 21 «3 32 41

a n-a : 20 24 13 26

varlabi- 
valori 

(200 lei 
numere

Extragerea
Extragerea

40 10
Fond total 

lei din care 
categoria I.

Plata 
tragere 
nlcipiul 
lembrie 
1979. în . 
1978 pînă la 22 Ianuarie 1878.

I :

de clștiguri : 890.590 
222.132 lei report la

cișUgurilor de la această 
se va face astfel : în mu-
Bucureștl de la 30 no- 
1978 pînă la 22 Ianuarie 
țară de la 4 decembrie



In turneul de la Buenos Aires Retrospectivă atletică 1978 (II)

FL GHEORGHIU PRINTRE FRUNTAȘI MAR1TTA KOCH-UN „TOMMIE SMITH" FEMININ ?
După șase runde, în turneul 

internațional de șah de la 
Buenos Aires conduc marii 
maeștri Florin Gheorghiu 
(România), Oscar Panno (Ar
gentina) și Vasili Smîslov 
(U.R.S.S.), cu cîte 4 puncte, 
urmați de R. Vaganian (U.R.S.S.) 
— 3*/2 (1), E. Torre (Filipine) — 
3 p, N. Andersson (Suedia) — 
2*/a P (2), R. Kecne (Anglia) și

(Argentina) — citeM. Najdorf 
2*/, (1) etc.

în runda 
remizat cu 
Panno l-a învins pe Quinteros, 
iar Smîslov pe Szmetan. Parti
da Gheorghiu — Dzindziașvili, 
întreruptă în runda anterioară, 
s-a încheiat cu victoria șahis- 
tului român.

a 6-a, Gheorghiu a 
Torre, în timp ce

GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII DINAMOVIȘTI
AU PLECAT LA SOFIA

Gimnastele și gimnaștii clu
bului Dinamo București au ple
cat la Sofia pentru a participa 
la „Dinamoviadă". întrecerile 
vor avea loc vineri, sîmbătă și 
duminică, iar printre competi
tori se vor afla sportivi și 
sportive din Uniunea Sovietică, 
Ungaria, Polonia, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Bulgaria ș.a. 
Echipele clubului Dinamo Bucu-

rești vor fi alcătuite din Anca 
Grigoraș, Alina Goreac, Cristi
na Itu, Rodica Sabău-Văduva, 
Luminița Baicea, Violeta Ilieș, 
Ana Andrei, Dan Grecu, Kurt 
Szillier, Nicolae Oprescu, Liviu 
Mazilu, Radu Branea, Dorel 
Marin și Valeriu Florea. An
trenori : FI. Ștefănescu și M. 
Bădulescu. Ca arbitri vor oficia 
Emilia Liță și V. Coșariu.

ROMANIA UNGARIA 0-3 (0-1)
BRAȘOV, 22 (prin telefon). 

Mare diferență — în minus — 
între celelalte evoluții din a- 
ceastă toamnă ale juniorilor 
noștri 51 această partidă, sin
gura oficială ! încă din start, 
cei aproximativ 5 000 de spec
tatori asistă la nenumărate ne- 
sincronizări în atac ale lui 
Geolgău, D. Zamfir și Turcu. 
încercările lor fie că nu au 
continuitate, fie că se lovesc 
de apărarea oaspeților care a- 
coperă bine suprafața de joc, 
știe să se grupeze și să acțio
neze decis. în min. 18, însă, 
notăm prima mare ocazie a 
meciului, Turcu ratînd numai 
de la 3—4 m. Formația noastră 
atacă în continuare și irosește 
o nouă mare ocazie (min. 26) 
prin Darie, pentru ca 5 minute 
mai tîrziu. la prima lovitură de 
colț a oaspeților, executată de 
Szeibert, să se înscrie primul 
gol: Pandur reia spre poartă 
balonul venit din corner. Ivana 
stopează mingea, dar arbitrul 
consideră că aceasta depășise 
linia porții și acordă gol: 0—1! 
Cinci minute mai tîrziu, Geol
gău ratează egalarea, trimițând 
balonul, cu capul, în bară.

Jucătorii noștri reintră pe 
teren hotărîți să obțină un re
zultat favorabil, dar cu fiecare 
minut scurs, un văl de 
parcă le acoperă ochii : 
fără claritate, haotic. Cu 
astea, ocaziile de gol nu 
zie să apară. însă Darie . 
41 șl 42) șl Turcu (min. 45) se 
precipită și șutează imprecis, 
cu toate că se aflau în poziții 
foarte bune. în schimb, oaspe
ții, din ce în ce mai calmi și 
mai siguri pe ei, surprind des
coperită apărarea noastră prin 
clasice acțiuni de contraatac și 
Balasz (min. 47). Juracsik (min. 
58) și Koch (min. 69) se află 
la un pas de gol. Ivana tri
mite balonul în bară (min. 70) 
și juniorii noștri, prăbușiți psi
hic, nu mai realizează nimic. 
In schimb. jucătorii unguri 
fructifică două acțiuni ofensive 
spectaculos construite, surprin- 
zînd din nou prea avansată a- 
părarea noastră. în min. 76, 
înscrie Koch, iar în penultimul 
minut <ie joc Poloesei majo
rează scorul la 3—0.

Așa cum am mai arătat, e- 
chipa României a jucat de astă

ceață 
atacă 
toate 
întîr- 
(min.

dată cu mult sub posibilitățile 
arătate in partidele anterioare. 
Cei mai slabi de pe teren — 
Ivana, Geolgău, Turcu și D. 
Zamfir, aceia de la care se 
aștepta cei mai mult

Arbitrul D. Matovinovici 
(Iugoslavia), ajutat la linie de 
Gh. Retezan și I. Rus (Româ
nia) a condus echipele :

ROMÂNIA : Pavel — Ivana, 
Pop, Iovan. Rcdnio — Darie 
(min. 64 Cămui), Jiga (min. 52 
Suciu), Ilie. Geolgău — D. 
Zamfir, Turcu.

UNGARIA : Varga — Babc- 
sany, Roth, Nagy. Juracsik — 
Pandur, Szeibert. Balasz — 
Mural, Koch, Polocsei.

Laurențiu DUMITRESCU

TRAGERE LA
ALE C.M.

Probele feminine de viteză, 
pe plat sau garduri (100 m, 
200 m, 400 m, 100 mg și 400 
mg), la care am putea adăuga 
și cele două ștafete, oferă cel 
mai mare număr de recorduri 
mondiale — 10. Jumătate (!)
din ele aparțin Marittei Koch 
(R. D. Germană), care poate 
fi numită, indubitabil, „atleta 
anului" (așa cum Rono este 
atletul anului).

Studenta în medicină din 
Rostock (21 de ani, 1,71 m și 
60 kg) a alergat de două ori 
22,06 la 200 m (practic 21,8 
„manual" !...) apoi 49,19, 49,02 
și 48,94 la 400 m, ultima cifră 
fiind obținută în finala de la 
Praga, pe care a dominat-o cu 
o autoritate nemaiintîlnită. 
Koch coboară sub 49 de secun
de într-un sezon în care nici o 
altă alergătoare nu a încheiat 
turul de stadion sub 50 de se
cunde, făcind evidentă apropie
rea de valoarea... bărbaților. 
Ar fi cîștigăt, cu siguranță, și 
titlul european la 200 m (poate 
cu un timp sub 22 de secun
de...) dacă programul campio
natelor i-ar fi permis prezența. 
Și în această probă diferența 
de performanță dintre ea și a 
doua clasată în ranking-ul se
zonului, Marlies Gohr-Oelsner 
(22,38), este uriașă. Gohr în
cheie al doilea an consecutiv 
cu o performanță — „electro
nică" — sub li secunde pe 
„sută" (10,94, mai slabă cu 6 
sutimi decît recordul din 1977). 
A cîștigăt la Praga, a cîștigăt 
și în iarnă, la Milano (60 m) 
și este, neîndoios, cea mai bu
nă sprinteră „pură" a momen
tului, chiar dacă este departe 
de a fi imbatabilă (a pierdut 
în iarnă la suedeza Linda Hag
lund pe 60 m, a fost îiitrecută 
și la 100 m de... Koch).

Acestea ar fi, la această oră, 
cele două nume mari ale sprin
tului. Care este situația în ur
ma lor ?

Dintre europence trebuie să 
reținem în primul rînd nu
mele Ludmilei Kondratieva 
(U.R.S.S.), surprinzătoare cam
pioană la 200 m la Praga, la 
numai 20 de ani, cu un timp 
foarte bun, 22,52. în rest, pu
ține nume noi, între care no
tăm, totuși, o mare promisiu-

ne : Michele Walsh (Irlanda), 
care a reușit 11,18 la numai 
17 ani ! Surprinzătoare absența 
din rîndul primelor 10 perfor
mere europene a campioanei 
olimpice la 200 m, Barbel E- 
ckert-Lockhoff. 
americancele 
head (11,14 și 
Ashford (11,16

Peste
Brenda 

22,60) si 
și 22,66)

Ocean.
More- 

Evelyn 
confir-

MARITTA KOCH
mă — dar potențialul lor real 
poate fi cunoscut numai în 
confruntări (care au lipsit) cu 
cele mai bune alergătoare din 
Europa —, iar revelația se nu
mește Leleith Hodgcs (11,14), 
atletă din Jamaica, necunos
cută pînă acum.

La 400 m, Irena Szewinska 
este în regres (logic), Chris
tine Brehmer nu mai progre
sează (50,15), iar din duzina de 
specialiste cuprinse între 50,83 
(Maria Kulciunova) și 51,70 
(Verona Elder), este greu de

SORTI IN GRUPELE PRELIMINARE 
DE HANDBAL MASCULIN (gr. B)

La Barcelona a 
gerea la sorți a 
liminare ale 
mondial masculin de

avut loc tra- 
grupelor pre- 
campionatului 

handbal

DIN NOU VICTORIE
Â HANDBALISTELOR

NOASTRE
(Urmare din pag. I)

*

(grupa B), care se va desfășura 
anul viitor, Intre 22 februarie și 
3 martie. în mai multe orașe 
din Spania.

Cele 12 echipe calificate au 
fost repartizate în patru serii 
preliminare după cum urmea
ză : seria I: Suedia, Bulgaria, 
Norvegia; seria a II-a : Un
garia, Franța, Elveția ; seria * 
IH-a: Spania, Olanda, Austria; 
seria a IV-a : Cehoslovacia, Is
landa, Israel.

Primele două clasate în fie
care serie se vor califica pen
tru grupele semifinale, ce se 
vor disputa la Madrid și Bar
celona.

reprezentativa noastră să con
firme ascensiunea sa valorică 
demonstrată la „Trofeul Car- 
pați** — mai puțin în meciul 
cu R. D. Germană — și în a- 
ceste întîlniri cu reprezentati
va Bulgariei".

Au marcat : Boși 5, Mikloș 4, 
Iacob 3, Sandu 2, Mălai 1, A vă
danei 1, Sasu 1, Torok 1 — 
pentru România : Savatinova 
6, Pețeva 3, Cazacova 1, Va- 
tev* 1 — pentru Bulgaria.

Au arbitrat Mihail Brecska 
ți Ivan Soltesz (Ungaria).

ECOURI DUPĂ BALCANIADA DE HALTERE
(Urmare din pag. 1/

mari. Este vorba îndeosebi de 
Marin Parapancea, dublu cam
pion balcanic la categoria grea 
(110 kg), care a corectat recor
dul național (355 kg), și de 
Ștefan Kreicik (cat. supergrea), 
care a ridicat 200 kg la „arun
cat* (record personal), a treia 
performanță românească din 
toate timpurile (după S. Her
ghelegiu și M. Parapancea). 
Victoria lui Parapancea asupra 
bulgarului Anton Krstev este 
deosebit de prețioasă, ca și lo
cul II cucerit de Kreicik la 
„supergrea" înaintea impetuo
sului reprezentant al gazdelor 
Dimitri Zarzavatidis. De ase
menea, campionii balcanici pe 
stiluri Marian Grigoraș (la „a-

ruacat") și Constantin Chim 
(„smuls") care l-au învins pe 
campionul mondial de juniori 
Stefan Dimitrov (Bulgaria), 
s-au comportat bine, deși n-au 
reușit să se impună la „total** 
în fața valorosului lor adver
sar. Mai slab au figurat repre
zentanții la categoriile mid (V. 
Cocioran șl Gh. Maltei), de la 
care așteptam mai mult, ca ți 
de la M. Purdilă și Șt. Tașnadi.

Actuala Balcaniadă a arătat 
că. în ciuda unor progrese în
registrate ți a apropierii per
formanțelor de cele ale halte
rofililor bulgari (considerați 
printre cei mai buni din lumej, 
antrenorii noștri și elevii lor 
mai au mult de muncit pen
tru ca sportivii români să se 
afirme tn continuare și mal 
mult pe plan mondial.

ales o adversară pentru Koch. 
Rosalyn Bryant (S.U.A. —
50,93) și Lorna Forde (Barba
dos — 51,04) par cele mai bune 
specialiste din afara Europei, 
dar acuză lipsa de concursuri.

La 100 mg, Grazyna Rabsztyn 
a reușit să doboare recordul 
inegalabilei Annelie Ehrhardt 
(12,48 — 12,59). fără să ne
convingă însă că este, in
tr-adevăr, succesoarea marii 
campioane a primei jumătăți 
a deceniului. La Praga a căzut 
într-un moment în care cursa 
era, oricum, pierdută. A ciști
gat — și realergarea — Johan
na Klier, campioana de la 
Montreal, a cărei cifră maximă 
se apropie de vechiul record 
(12,62). Duelul Klier — Rabsz
tyn rămîne punctul de atrac
ție, în ciuda progresului Ta- 
tianei Anisimova (12,67).

Proba de 400 mg își caută 
încă o veritabilă recordmană. 
Am crezut, în 1977, că aceasta 
este Karin Rossley, dar în 1978 
recordul mondial a fost bătut 
de două atlete de 30 de ani 3 
Krysztyna Kaczperczyk 55,44 șl 
Tatiana Zelențova 55,31 și 
54,89 (timp cu care a cîștigăt 
la _C.E.). Poate că Rossley 

ani.
la C.E.).
(5536), la numai 21 de ani, 
sau Silvia Hollmann (R.F.G.) 
— 23 de ani, 55,14 — rămîn 
cele mai autorizate candidate, 
dar este clar că proba are în
că secrete iar o... Maritta 
Koch, chiar cu o pregătire su
mară, ar putea alerga sub 54 
de secunde !

în sfîrșit să consemnăm re
cordul ștafetei de 4X100 m a 
R. D. Germane, 42,27, perfor
manță care se apropie de un 
incredibil 10,5 pentru fiecare 
schimb I La Praga a ciștigat 
însă, echipa U.R.S.S.

Vladimir MORARU

A FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI 
PENTRU MECIUL CU ROMÂNIA

PARIS.
După cum 
decembrie, 
drul campionatului ___ ___
de rugby selecționata Franței 
va îmtilni. reprezentativa Ro
mâniei. Miercuri seara în ca
drul unei ședințe a federației 
franceze de specialitate a fost 
alcătuit „15“-le francez care va 
evolua la București. Iată com
ponența echipei : Jean Michel 
Aguirre (Bagneres) ; Daniel 
Bustaffa (Carcassonne). Roland 
Bertrarme (Bangneres), Chris
tian Belascain (Bayonne), Guy 
Noves (Stade Toulouse) ; Alain

22 (Agerpres). — 
s-a anunțat, la 3 
la București, în ca- 

european

Caussade (Lourdes), Jerome 
Gallion (Toulon) ; Jean Lue 
Joinel (Brive), Michel Cle
mente (Oloron); Jean Pierre Ri
ves (Stade Toulouse) — căpitanul 
echipei ; Francis Hagel (Biar- 

_ ritz). Jean Francois Imbernon 
(Perpignan) ; Robert Faparem- 
borde (Pau), Alain Paco 
ziers). Gerard Cholley 
tree).

Rezervele echipei 
Perche (Bourg). Dospital 
yonne), Petrissans (Bayonne),
Laffarge (Montferrand), San- 
galll (Narbonne). Droitecurt
(Montferrand).

(Be- 
(Caa-

slnt l 
(Ba-

TURNEUL DE TENIS DE LA TOKIO
TOKIO, 22 (Agerpres). — în 

turneul internațional de tenis 
de la Kobe (Japonia), america
nul Jimmy Connors l-a elimi
nat cu 6—1, 6—0 pe compatrio
tul său John Austin, iar Pat 
Dupre (S.U.A.) a cîștigăt cu 
6—3, 6—3 în fața lui ken Ro- 
sewall (Australia). La turneul 
masculin mai participă alți 4

TELEX • TELEX ® TELEX
ATLETISM • Campionatul u_ 

niversitar de cros al S.U.A., des
fășurat la Madison (Wisconsin), 
a fost cîștigăt de Alberto Sala
zar — 10 000 m în 29:30,0. Cu
noscutul recordman kenyan 
Henry Bono a căzut in timpul 
cursei, nereușind să se claseze 
in primii zece.

AUTO • înaintea ultimei eta
pe, in 
loc a 
Hannu 
cort"),
Waldegaard („Ford Escort") 
vest-germanul
(JFiat“).

BASCHET • 
a R.P. Chineze 
neul in S.U.A. .
York cu reprezentativa tării gaz
dă. Baschetbalistele americance au 
obținut victoria : 92—66 (55—25).
• Selecționata masculină a Bul
gariei a evoluat la Columbia 
(Missouri), întrecind formația lo
cală .Tigers", eu 92—90 (46—44).
• La Salt Lake City, echipa U-
nlversității Utah a îAvins cu 
87—69 (41—35) selecționata mas
culină a Poloniei. • Rezultate 
din „Cupa Koraci": L.K.S. Lodz 
— Inter Bratislava 83—98 ; Sla
via Praga — MTV Wolfenbuttel 
(R.F.G.) 86—82 : ABC Viena — 
Gvat Yagur (Israel) 82—86 ; 
Standard LiCge — 
nla) 103—70 ; B.C. 
nollers '
Orthez
Atena 
Racing 
Vevey 
Split 79—106.

.Raliul Angliei" pe primul 
trecut pilotul finlandez 
Mikkola (pe „Ford Es- 
urmat de suedezul Bjorn

l $1 
Walter Rohri

Echipa feminină 
și-a încheiat tur- 
Jucînd la New

(Israel)
Pineda (Spa- 
Caen — Gra- 

Barcelona 116—82 ; 6.C.
(Franța) — Panatliinaikos 

102—73 : Hapoel Haifa — 
Malines 93—70 ; B. C.

(Elveția) — Jugoplastika

CICLISM • Cursa de 6 
desfășurată in orașul 
Gand a revenit cuplului 
Sercu (Belgia) — Gerrie 
mann (Olanda).

HOCHEI • I ---------
turneul
Prietenia* 
chipele 
R.D. “

• La Minsk, 
final al

s-au
U.R.S.S.,

zile 
belgian 
Patrick 
Knete-

. pentru 
„Turneului 

cali.fi.eat e- 
Cehoslovaciei, 

___ Germane și Poloniei. Selec
ționata României va evolua în 
turneul pentru locurile 5—8, ală
turi de formațiile Ungariei, Bul
gariei și R.P.D. Coreene. în 
ultima zi a preliminariilor, Ceho
slovacia a întrecut România cu
5— 3 (2—0, 0—1, 3—2).

TENIS • La Manila, în primul 
tur: Cahill-Newcombe 6—3, 6—7,
6— 1 ; Docherty — Soler 1—6, 7—6, 
6—4 ; Krishnan — Walts 6—3, 
6—2 ; Stewart — Jarret 7—6, 
6—4 ; Gorman — Kachel 6—3, 
6—2.

Jucători ; Ilie Năstase, Manson, 
Amaya și Ken Hirai. Ca și in 
turneul masculin, cei feminin 
reunește 8 jucătoare. Iată pri
mele rezultate înregistrate 3 
May — Casals 6—0, 6—1 ; Na
vratilova — Jeanne Evert 6—1, 
6—0. Navratilova urmează 'să • 
întîlnească pe învingătoarea 
partidei Stove (Olanda) — Ilu
ziei (România). în primul tur 
aii probei feminine de dubiu, 
perechea americană Austin, 
May a întrecut cu 6—4, 6—3 pe 
Evert, Ruzici.

CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU
în clasamentul Marelui Pre

miu (masculin) continuă să con
ducă tenismanul american 
Jimmy Connors, cu 2 030 punc
te, urmat de B. Borg — 1622 
p, E. Dibbs — 1495 p, R. Ra
mirez — 1 294 p. J. McEnroe — 
1 200 p, B. Gottfried — 1 167 p, 
H. Solomon — 1 115 p. C. Ba- 
razzutti — 941 p, R. Tanner — 

Vilas — 895 p. etc.940 p, G.
Primii opt clasați se vor califi
ca pentru „Turneul campioni
lor", programat în luna ianua
rie la New York.

ASEARĂ, ÎN CUPA U.E.F.A.
Aseară s-au desfășurat meciurile tur, din optimile 

ale Cupei U.E.F.A. Iată rezultatele :

Honved Budapesta
A.C Milan
Borussia Monchengladbach 
V.f.B. Stuttgart 
Steaua Roșie Belgrad 
Esbjerg

— Ajax Amsterdam
— Manchester City
— Slask Wroclaw
— Dukla Fraga
— Arsenal Londra
— Herta BJS.C.

Meciurile retur vor avea loc la 6 decembrie.

de finală

4—1 (0—0) 
amînat 

(1—0) 
(2—0) 
(l—O) 
(1—1)

1—1
4—1
1—0
2—1


