
PIMM COMfTHULIII CENTRAI 
Al PARTWUHII COMUNIST ROMÂN

Miercuri, 29 noiembrie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările plena
rei Comitetului Central ai 
Partidului Comunist Român.

Plenara a aprobat, în unani
mitate, următoarea ordine de 
zi :

— Cu privire la activitatea 
delegației Republicii Socialista 
România la Consfătuirea Comi
tetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Trata
tul de la Varșovia, care a avut 
loc in zilele de 22 și 23 noiem
brie 1978, la Moscova.

La lucrări au luat parte, ca 
invitați, primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, 
cadre din ministere, instituții 
centrale, organizații de masă, 
redactori șefi ai presei centra
le, care nu sînt membri ai Co
mitetului Central.

Plenara a ascultat informa
rea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu privire la desfă
șurarea Consfătuirii Comitetu
lui Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de Ia Varșovia.

In cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii Ion Dinei. 
Ion Sîrbu, Ferdinand Nagy, 
Virgil Trofin, Eugen Barbu, 
Gheorghe Blaj. Margareta 
Krauss, Ion Ucu, Zamfira 
Grosu, Suto Andras, Sebastian 
Ulmeanu, Ion Iliescu, Paul Ni- 
culescu, Vasile Bărbuleț, Va- 
sile Mușat, Mihai Telescu, Pe
tru Enache, Mihail Florescu.

De asemeni, numeroși to
varăși care nu au putut lua 
cuvintul in Plenară au prezen
tat in scris luările lor de 
poziție în care se exprimă ade
ziunea totală Ia aciivitatea de
legației române, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Consfă
tuirea de la Moscova a Comite
tului Politic Consultativ al sta
telor participante la Tratatul 
de Ia Varșovia. Numărul total 
al celor care au vorbit sau 
și-au prezentat expunerile în 
scris în cadrul plenarei este 
de 119.

Participanții la discuții ca și 
tovarășii care și-au prezentat 
pozițiile în scris au aprobat în 
unanimitate activitatea delega
ției române, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apreciind 
că ea exprimă întru totul po
litica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
hotăririle Congresului al XI-lea 
al P.C.R., Programul Partidu
lui Comunist Român.

Cu toții au exprimat satis
facția profundă și inalta apre
ciere a comuniștilor, a între
gului popor față de activitatea 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, modul strălucit în 
care. secretarul general al 
partidului, cu inaltă principia
litate și profund spirit de răs
pundere, a expus la consfătui

re pozițiile României in pro
blemele aflate pe ordinea de ri 
a reuniunii, a acționat în spi
ritul orientărilor generale, fun
damentale, ale partidului nos
tru, ale hotărîrilor congreselor 
partidului, plenarelor Comite
tului Central, Marii Adunări 
Naționale, Consiliului de Stat, 
Frontului Unității Socialiste. 
S-a subliniat în unanimitate că 
aceasta corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale întregii 
noastre națiuni, ale construcției 
socialismului în România, pro
gresului și bunăstării continue 
a țării, este în concordanță de
plină cu cauza generală a so
cialismului, a întăririi prie
teniei și colaborării intre țările 
socialiste, intre forțele revolu
ționare, progresiste, democra
tice de pretutindeni, a luptei 
popoarelor pentru pace, pentru 
securitate, pentru o lume mal 
dreaptă și mai bună.

In unanimitate, plenara a a- 
d opt at o hotărî re care exprimă 
poziția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român de 
deplină aprobare a activității 
secretarului general al partidu
lui, președintele României, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
delegației României la Consfă
tuirea de la Moscova a Comi
tetului Politie Consultativ al 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

In încheierea lucrărilor plena
rei, intr-o atmosferă do puter
nic entuziasm, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Rămân.

Cuvîntarea a fost urmărită 
cu deplină aprobare, cu vii ma
nifestări de adeziune unanimă, 
fiind subliniată în repetate 
rinduri cu aclamații puterni
ce, cu îndelungi aplauze.

Comitetul Central a exprimat 
hotărirea întregului partid, a 
tuturor cetățenilor patriei noas
tre — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
de a acționa in continuare cu 
toată fermitatea pentru trans
punerea în viață a Hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Con
ferinței Naționale ale partidu
lui, a Programului de edifica
re a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, 
pentru asigurarea progresului 
și bunăstării întregului popor. 
Plenara a reafirmat voința în
tregii noastre națiuni de a pro
mova în continuare politica 
externă a partidului și statului 
nostru, politică principială ac
tivă și constructivă, de pace, 
înțelegere și colaborare între 
națiuni, care-și găsește expre
sia în contribuția hotărită a 
României socialiste Ia afirma
rea unor relații noi, de egali
tate, încredere și conlucrare 
între state. Ia eforturile pentru 
destindere, dezarmare și secu
ritate internațională
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PRIN UNIREA FORȚELOR ÎNTREGULUI JUDEȚ 
SPRE UN BILANȚ Șl MAI BOGAT ÎN „DACIADĂ

In satul Ciumbrud, de lingă Aiud, profesorul Dorin Duna ține 
lecțiile de educație fizică in aer liber ca elevii Liceului agro

industrial

E oare de mirare că aici 
aproape toate se numesc „U- 
nirea” ? Cotidianul local e 
„Unirea”, cooperativa agricolă 
de producție — „Unirea”, echi
pa divizionară de fotbal — 
„Unirea”, chiar și piața cen
trală tot Unirea se cheamă 
întreaga viață a orașului, popu
lația micii urbe poartă nu nu
mai simbolic, ci cu adinei re
zonanțe în inimi, pecetea ac
tului săvîrșit la 1 decembrie 
1918, zi însemnată în istoria 
de două ori milenară a națiu
nii noastre. Cu exact 60 de ani 
în urmă, aici, in orașul marcat 
do istorie — care a văzut biru
ința Iui Mihai Viteazul și mar
tiriul lui Cloșca și Horia — 
aici s-a rinduit mulțimea celor 
peste 100.000 de țărani, munci
tori și orășeni „venițî din toate 
părțile unde se vorbea româ
nește, de la Iza maramureșeană 

pînă la Dunărea bănățeană 
din țara Bîrsei pînă la Cri- 
șuri”. Aici, la Alba Iulia a 
prins cheag marea horă a fră
ției românești.

CU CONTRIBUȚIA 
TUTUROR

Nu-i deloc un joc al Intîm- 
plării faptul că în clasamen-

Ă FOST ALCĂTUITĂ ECHIPA DE RUGBY 
A ROMÂNIEI PENTRU MECIUL CU FRANȚA

Duminica, pc stadionul Ciulești, elevii, studenții 
$1 militarii in termen an intrarea gratuita

S
AIbo, pe locuri eu

id rădăcini in trecu- 
istoric, sportivii caută 
fie la înălțimea vre- 
Sor socialiste de azi

tul final al primei edițn a 
marii competiții naționale „Da- 
ciada” (dacă exceptăm munici
piul București), primul loc 
printre județe revine celui c» 
se numește Alba. Totalul ma
jor de 132 de puncte cu car» 
acesta apare fn ierarhia jude
țelor cere, totuși, o explicația. 
Cum s-a putut lua la tria
tă reședința mică. Liniști
tă de pe malurile Mureșului, 
cu colegii de 4—5 ori mai 
mari, cu orașe care cuprind 
singure cît jumătate din popu
lația întregului județ Alba ? Ei 
bine, taina stă tocmai în uni
rea întregului județ în jurul 
reședinței I

Iată și dovada. Așa cum zes
trea de realizări a „Daciadei”, 
la prima sa ediție, constă din 
contribuția variată a diverse
lor județe ale țării, tot așa 
bilanțul fruntașei Alba se în
temeiază pe aportul localități
lor principale din județ, ba u-

Victor BĂNCIULESCU(Continuare în pag. 2-3)

Divizia A de fotbal — etapa a 15-a

UN NOU
• Piteștenii și băimărenă, au
torii a două spectaculoase 
k.o.-uri la București • Olimpia 
Satu Mare ți Corvinul au obți
nut prețioase egalități în depla
sare • „Poli** Timișoara a pre
dat „lanterna roșie* • Dumi
nică, alt derby : F.C. Baia Mare 

— Steaua

LIDER: F.C. ARGEȘ. •

Așa s-a înscris golul vlct» 
riei de ieri a băimâr&nilor in 
partida cu Sportul studențesc: 
șutul lui S-abău a făcut inutil 
plonjonul portarului Moraru 

Foto : DRAGOȘ NEACT

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua - F.C. Argeș 1-2 (1-1)
Gloria Buzău - U.T. Arad 2-1 (0-1)
Sportul studențesc — F.C. Baia Mare 0-1 (0-0)
F.G Bihor - Corvinul 1-1 (1-0)
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica lași 2-1 (1-0)
S.C. Bacău — Dinamo 1-0 (1-0)
Jiul Petroșani — C.S. Tirgoviște 2-1 (1-4
Politehnica Timiș. - Chimia Rm. Vîlcea 2-0 (1-0)
Univ. Craiova - Olimpia Satu Mare 1-1 (1-0)

ETAPA VIITOARE (3 decembrie)
F.C. Baia Mare
F.G Bihor
Olimpia
Dinamo
Jiul
A.S.A. Tg. Mureș
Universitatea Craiova 
U.T.A.
Corvinul

— Steaua
— Sportul studențesc
— F.G Argeș
— Politehnica lași
— Gloria
— Politehnica Timișoara
— C.S. Tîrgoviște
— Chimia
— S.C. Bacău

1. F.G ARGEȘ 15 9 1 5 24-16 19
2. F.G Baia Mare 15 9 1 5 17-14 19
X Steaua 15 7 4 4 26-18 18
4. Politehnica lași 15 7 3 5 16-12 17
5. S.G Bacău 15 7 2 6 18-12 16
6. Dinamo 15 5 6 4 17-11 16
7. Univ. Craiova 15 5 6 4 19-13 16
8. C.S. Tirgoviște 15 7 2 6 17-15 16
9. Olimpia 15 7 2 6 16-17 16

10. Jiul 15 6 3 6 18-19 15
11. A.S.A. Tg. Mureș 15 5 5 5 16-22 15
12. U.T. Arad 15 5 4 6 22-18 14
13. Gloria Buzău 15 6 2 7 18-24 14
14. Corvinul 15 5 3 7 19-22 13
15. Sportul stud. 15 4 5 6 18-21 13
16. Poli. Timișoara 15 4 3 8 12-18 11
17. F.G Bihor 15 4 3 8 17-25 11
18. Chimia Rm. Vîlcea 15 3 5 7 15-28 11

Citiți in pag. 2—3 relatări de la jocurile celei 
de a 15-a etape a Diviziei A.

Echipa României va avea, 
probabil, duminică, In cea mai 
importantă partidă a anului, 
împotriva Franței, alcătuirea : 
Tudose — lanusevici, Nica, 
Constantin, Motrescu — Bucos. 
Paraschiv — Stoica, Dumitru, 
Murariu — Daraban, Ionescu 
— Ioniță, Munteanu, Dinu.

Se observă lesne că antreno
rii Valeriu Irimescu și Alexan
dru Paloșanu optează pentru o 
formulă In care domină ma
turitatea. Ceea ce nu înseamnă 
lipsă de tinerețe, numai Nica, 
Dinu și Daraban trecînd „gra
nița” celor 30 de ani. Este în
deobște cunoscut că majorita
tea tricolorilor s-au lansat 
rapid, unii chiar la nici 20 de 
ani, aceasta expliclnd prezența 
In formația pentru duminică a 
doar doi debutanți In „proba

de foc”, cum este considerată 
partida cu Franța — și ei Insă 
internaționali A. Dar iată • 
sumară prezentare a celor 15 
„cărți de vizită” (precedate da 
numărul de pe tricou).

15. Teodorin Tudose (Știința 
Petroșani). Debutant intr-un 
meci contra „cocoșilor*. Fost 
linia a treia, conducător al 
grămezii reprezentativei de ju
niori In 1974, devenit Intr» 
timp un bun fundaș. 22 de ani. 
Student.

14. Petre lanusevici (Farul 
Constanța). Fragil In aparență, 
a demonstrat acum doi ani, 
tot împotriva Franței, un deo
sebit spirit de dăruire și simț

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

De mîine, pe arena Voința din Capitala

CEI MAI BUNI POPICARI DIN OPT ȚARI

LA „CUPA
Intrată în tradiția activității 

competiționale, „Cupa Carpați” 
la popice va reuni in acest an 
sportivi din 8 țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și România. A 12-a 
ediție a acestei prestigioase 
competiții se va desfășura pe 
arena cu șase piste Voința din 
Capitală, cu începere de mâine, 
de la ora 15. Se vor disputa 
probele clasice de 100 bile 
mixte (femei) și 200 bile mix
te (bărbați). în program ligu- 
rînd și Întreceri de dublu-mixt.

CARPAȚI"
Ediția de anul trecut a fost 
ciștigatâ la individual de Ana 
Petrescu și Horst Westerhoff 
(R.D.G.), iar la dublu de soții 
Margareta și Alexandru Citi- 
neanu. Alături de acești Lau- 
reați, precum și de o serie de 
nume consacrate în arena in
ternațională, vor evolua toți 
membrii loturilor noastre re
prezentative de seniori și ju
niori.

In paralel cu disputele „Cu
pei Carpați* vor avea loc ți 
confruntările etapei a 5-a a 
„Cupei F.R.P.”.



etapa

*
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La cea dinții apariție a lor 
In Capitală in acest campionat 
năimi renii au reușit nu nu-

ecran (a t-a oară in
s-a intimplat cu F. C. 
noiembrie 7 Trubadurul 
Mateianu. ne explică : 
Șefia clasamentului.

O variantă jucată — o șansă 
de dștlg ; mai multe variante — 
șanse sporite de a obține auto
turisme seu importante sume de 
band In numerar !

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 29 

NOIEMBRIE

ASTAZI este ultima ZI pen
tru procurarea blleteioc la tra
gerea LOTO de mline 1 DECEM
BRIE 1S78.

FOND total de ciștkjuki : 
1.000 90S LEI din care 175.553 lei, 
report la categoria L

C1ȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES-OLJMPIC

DIN

,Daciadei“ 25 de

FAZA I : Categoria G : 1 
riamtă 25% a 12.500 lei ; cat. 
3 variante 25% a 6.260 lei ; 
I : 4 a 2 OOO lei; oat. J : 90 
LOOO lei ; cat. K ; 50 a 500

LUPTĂ STR1NSĂ IN FINALELE CAMPIONATELOR DE ȘAH'• C. Radovici și M. Ghindâ conduc în turneul masculin, Elisabeta Polihroniade | 

în cel feminin
Două partide au fost decise 

In runda a 5-a a finalei cam
pionatului național masculin de 
•ah, care se desfășoară la Băi
le Herculane. V. Vaisman _l-a 
Învins, cu albele, pe A. Urzică, 
care înregistrează a doua în- 
fringere consecutivă, iar M. 
Ghindă, tot cu albele, pe T. 
Stanciu. întîlnirea dintre de
canul de virstă al finalei, ma
estrul internațional C* Rado
vici, ți mezinul întrecerii, ju
niorul A. Negulescu (care 
ani în urmă a fost elevul ac
tualului său partener) s-a În
cheiat remiză. Același rezultat 
s-a înregistrat in partidele 
Grunberg — Mititelu gd Voicu
lescu — Pavlov. S-au Întrerupt 
fntilnirile Șubă — Ungurcanu 
gi Ciocâltea — Iiijin.

neori chiar pe al satelor. în 
timp ce in alte părți capitala 
județului furnizează ponde
rea in suma punctelor, aici to
talizatorul a trebuit să treacă 
— obligat ți eu spor — prin 
nomenclatorul de localități al 
județului. Iată, dealtfel, lista 
contribuțiilor (într-o statistică 
riguros ținută de secretarul 
CJ.E.F.S. Alba, Viorel Berța) : 
L Aiud 42 puncte, 2. Cugir 31 
p, 3. com. Albac 18 p, 4. Alba 
lulia 11 p, 5. Cîmpeni și satul 
Măgina — cite 7 p, 7. Teiuș 
ți Sebeș — cite 5 p, 9. Zlatna 
4 p, 10. Blaj 2 p. Total : 132

E greu să recompui tabloul 
tuturor izvoarelor care alcătu
iesc matca. Nu ne rămîne de- 
clt să spicuim fragmente, ca 
lntr -un caleidoscop pînă la ur
mă concludent. Oricum, de pe 
acum putem aviza cititorul că 
mereu, mereu ți peste tot .am 
tatîlnit nu numai vrednici ac
tiviști ai sportului, ci măi ales 
oameni de bine, pasionați, care 
sfințesc locul, cum se spune, 
In strînsă frăție, oameni ai 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

• Cele 41 de puncte acumu
late în timpul iernii Iși au 
obîrșia, firește, în zona monta
nă a județului. Spre școlile 
din Munții Apuseni au fost 
dirijate 2000 de perechi de 
schiuri, iar orele de 
fizică — iarna — se 
„pe doage". Pe toate 
rile, te uiți la școli 
ochiurile așezate In rastel, cum 
«tau bicicletele 
deri. Ba, la Școala 
din ALBAC, situată 
dealului, prof. Iancu 
plecarea în curse _ ,..
chiar din curte. Nu-i de mira
re că de aici au pornit doi 
dștigători ai „Daciadei", elevii 
Mircea Trifu ți Adriana Pieșa. 
Reușitele prin aceste părți se 
datoresc și numeroaselor și in
genioaselor acțiuni în afara 
calendarului central ; cele 
care au dus, de pildă, la con
cursurile tradiționale „Chema
rea munților" sau cultural- 
sportive „Inimi fierbinți în 
Tara de piatră".

• Dacă astăzi toată lumea 
la AIUD e îndrăgostită de 
handbal, asta se datorește nu 
numai faimei lui Gruia și Ga- 
țu, ci și strădaniei unor pasio-

în clasament conduc,, după 5 
runde, Radovici și Ghindă eu 
cite 3*/s p, urmați de Vaisman, 
GrUnberg și Mititelu eu cite 
3 p, Ciocâltea 2Vi p (1), Negu- 
lescu 2*/t p, Șubă 2 p (1), Urzi
că, Voiculescu, Stanciu ți Pav-

*
Maestra internațională Elisa- 

beta Polihroniade este noua li
deră a finalei campionatului 
național feminin de șah, găz
duit de Casa de cultură a sin
dicatelor din Mediaș. în runda 
a 4-a, multipla noastră cam
pioană a lnvins-o cu albele pe 
tlnăra maestri Lia Bogdan. 
Dana Nuțu a dștigat, cu ne
grele, la Ioana Miroslav. Ce
lelalte partide Încheiate «u fost 
remize : Eleonora Gogîlea — 

puncte. Dispers icnea acestor 
admirabili „contribuabili* ne 
îndeamnă ți ne îngăduie să 
confirmăm — pe această cale 
ți In acest domeniu — zicala 
românească despre unirea care 
face puterea !

Pentru cititorul curios să 
afle explicația succesului de 
mai sus, trebuie să adăugăm 
un element component Ia bi
lanțul care arată de fapt ast
fel : 132 (91+41), paranteza re- 
prezentînd punctele obținute la 
ediția de vară și la cea de iar
nă. Se constată și aici un e- 
chilibru grăitor pentru concep
ția organelor sportive 
Alba.

nați precum contabilul Rovin 
Bota, președintele secției de 
handbal la A. S. Metalul, care 
inițiază și stimulează o acti
vitate continuă in oraș, sau 
prof. Carol Keleiucn, de la 
Liceul industrial nr. 1, care-i 
învață cu precădere pe elevi 
acest joc.

• Din CUGIR s-au ridicat, 
unele ajungînd și in lotul na
țional de tenis de masă, fetițe 
talentate (Crinela Șava, Ga
briela Kadar, Gabriela Dor
nic). Ultima e chiar fiica fa
miliei de muncitori, a contro
lorilor de calitate Aneta ți Ni- 
colae Dornic, care-și dedică 
timpul liber acestui sport, de
venind prețuiți animatori lo
cali pentru disciplina care a 
dat județului singura echipă 
de Divizia A. Tot aid, pe 
lingă întreprinderea mecanică, 
de unde a pornit cîștigătorul 
Crosului tineretului, elevul 
Constantin Chițulescu, începe 
să prindă viață o puternică 
secție atletică. Micuțul vestiar 
al atleților, sub tribuna sta
dionului, e pavoazat cu citate 
din Arghezi, Avicenna și Ha- 
țieganu, toate tndemnînd la 
sănătate prin mișcare. Antre
norul, aid, e prof. Vasile 
Lupu, un îndrăgostit de aler
gări, la care coboară, In fugă, 
din deal, din satul Călene, tl- 
năra învățătoare de 19 ani 
Dana Simionescu, viitoare can
didată la IEFS. Și Încă n-ar 
fi de mirare să auzim in cu- 
rfnd de afilierea unei echipe 
de... rugby din'Cugir, de vre
me ce rectificatorul Teodor 
Șuiagă (fost jucător la Gura 
Humorului) se străduiește să-și 
convertească tovarășii de mun
că la acest sport bărbătesc.

I 
I

Iov cite 2 p. Ieri a fost zi libe
ră. Astăzi au loc întrecerile 
rundei a 6-a care programează 
ea partide centrale 
Radovici — Vaisman, 
Ghindă, Mititelu —

★
Ligia Jicman, Gertrude Bau°>- 
stark — Maria Albuleț, Marga
reta Mureșan — Rodica Rei- 
cher, Margareta Teodorescu — 
Eugenia Ghindă ți Elena Râ- 
ducanu — Marina Pogoreviei. 
S-a Întrerupt partida Gabriela 
Olteana — Mariana Nichifor.

In clasament : Polihroniade 
2%, Nuțu ți Teodorescu 3, Rei- 
«b«r, Albuleț, Jicman, Baum- 
stark. Mureșan Î’A p. Dintre 
partidele rundei a 5-a mențio
năm : Pogoreviei — Polihro- 
■iade, Mureșan — Albuleț. Rei- 
«her — Teodorescu, Nn(u — 
Rădueanu.

(Primul sprijin i-ar putea veni 
de la prof. Petru Micu din 
localitate, specializat in rugby). 
Precum intense sînt strădaniile 
— aici nu departe de Șibotul 
ardelenesc, unde s-a născut 
primul campion olimpic român, 
Iosif Sîrbu — de a implanta 
tirul (mărturie stînd vizitele 
recente ale trăgătorilor frun
tași Dan Iuga ți Ilie Codreanu 
la poligonul local).

• Sau ce să spui despre a- 
ceastă minunată femeie din 
SEBEȘ, o simplă asistentă me
dicală, care face apostolat In
tr-un fel, pledînd pentru gim
nastica in producție nu numai 
la Fabrica de ciorapi In care 
lucrează, ci și la întreprinde
rile vecine : Ileana Bojiță, care 
montează spaliere in vestiare, 
pregătește masori, prescrie 
exerciții fizice „pentru acasă*, 
întocmește fișe de sănătate, 
conduce un cabinet de fiziote
rapie, scrie studii pentru re-

Constatînd că în județul
Alba activitatea sportivă • 
caracterizată de modestie, dis
creție, de absența vorbelor 
mari, ți că se săvlrșește fără 
surle ți tobe, fără asalturi și 
apoi bruște căderi, ci eu te
mei, cu stăruință ți perma
nență, i-am adresat prim-vice- 
președintelui CJ.E.F.S., 
niel Chirilă, întrebarea :

— Știm că nu suportați co
rintul „deosebit", de aceea vă 
rugăm să ne spuneți, In limi
tele firescului, cum tncheiați 
anul și ce vă propuneți pentru 
următoarea ediție a „Dacia
dei* 7

— în raport cu obiectivele 
din Programul dezvoltării ac
tivității sportive, socotesc că 
Încheiem anul pe un drum 
bun. La diverse forme de miș
care am mobilizat peste 150.000 
de oameni din județ, cu 15—20 
la sută mai mulți dectt ne 
propusesem. Jumătate din 
aceștia sînt școlari. La etapele 
finale ale 
sportivi ți de echipe din ju
deț s-au clasat in primele 6 
locuri la 10 ramuri. Din pă
cate, prea puțin vizibil s-au 
manifestat pionierii, precum 
orașul Ocna Mureșului a ră
mas dator la „contribuție". Și 
In privința performanței am 
făcut pași înainte față de anii 
trecuți. în atletism, sport prio
ritar, rezultatele sînt superioare

I 
I 
I
I

„FOCUL DE PAIE" NU S-A S
Soprana de coloraturi a acestui campio

nat. echipa din Baia Mare, apăruți pini 
acum pe scena televiziunii de 5 ori in 15 
etape, ne-a delectat, de multe ori, eu triluri 
de privighetoare, st ne-a surprins în ulti
mele apariții cu 4 kix-uri. Au apărut. fi
resc. zimbete ironice si îndoieli. Vedeta s-a 
terminat, „focul de paie* s-a stins 7 Iar 
F. C. Baia Mare, venită In premieră la 
București, a jucat în stilul ei personal si a 
încins pe Sportul studențesc eu I—0. Deci, 
Jocul de paie“ nu s-a stins si ea atare du
minici. la Baia Mare, focul cu Steaua de
vine derbyul derbgurilor campionatului de 
toamni. Din nou vom vedea revelația cam
pionatului pe micul 
tr-un sezon). Dar ce 
Baia Mare in luna 
echipei. antrenorul 
„Aerul Înălțimilor, 
ne-au amețit ți pe mine rt Pe jucători. Sper 
că la București am arătat eă maniera de 
joc ne-am păstrat-o fi am revenit cu pi
cioarele pe pămlnt*. Sportul studențesc a pier
dui astfel două puncte enorme pentru pozi-

tia ta în clasament, dar 
echipe din Capitală, Steaua 
fost învinse, etapa a 15-a fi 
zolantă pentru fotbalul bu 
eșecul dinamovist la Bacău 
puțin, infrinoerea echipei
propriu de către F. C. Arg 
etapei, a fost mai puțin as 
ca lideri (a 4-a in acest. 
testeană. condusă de Dob 
inscriindu-si astfel candidat
samentului pe timpul pauz 

Ieri, Corvinul ți Olimpia 
un punct valoros ia depins 
nica Timisoara, cu victoria 
teste după două hmi de 
a.e.. etapa a Vll-a) si pi
loc al clasamentului si din 
proape certă la retroaradar 
ta viitor la salvare.

Rezultatele etapei a 15-a 
na eșalon ai dasamentulu 
potrivă—

SPORTUL STUDENȚESC - F.C BAIA MARE 0-1 (0—0)
Stadionul Itepubltan ; teran noote ; Anp închis d reo» ; spectatori - opse- 

staKrtte 4 000. A raartot SABAU (min. 71). Șuturi la poartâ I tt-ț (pe 
poartâ : 5—2). Camere i 7—6.

STOCTUL STUDENȚESC t Morara 7 Shoe 4. CSțol 7. Grigora 7. Manea 
6 - Șmbănlcâ 6, O. lonescu 4, Râdulescu 7 - Grosu 5 (mita. K M. kto- 
■ea»), M. Sandu 5. Chihaia 6. _ „ . . -

F. C. BAIA MARE s Arida I - Bon «, Condruc 7. SobSu B, Mohor < - 
B. Foram 7, Mureșan 6 (min. 42 Teritej 4) - Sept 4. Dragomlresce X Boa- 
aat 4 (min. 75 Koller), Deoc S. . ■

A m tribut : T. Batanosld (tațQ I | ta Bnle : X Andrei (SAriu) |l C. Tee- 
âoreseu (Burâu).

Cartonase galbene : M. SANDU, SABAU.
Trofeul Fetscborschî : *- La Juniori i 1-4 (0-0).

I 
I 
I 
I 
I 
I

țină o victorie foarte prețioasă, 
pe care — chiar la pauza me
ciului — puțini o tntrevedeau. 
Explicabil in situația lor, oas
peții au început partida destul 
de timid ți au continuat si e- 

riște, face propagandă pentru 
sport — ți toate astea cu glndul 
la bunăstarea semenilor ei.
• Nici capitala județului nu e 

lipsită, firește, de exemple. La 
liceul „Horia, Cloșca și Crișan" 
din ALBA IULIA, o profesoară 
de latină-greacă, Maria Dra- 
gomir, firavă la trup, dar am
bițioasă, conduce antrenamen
tele unei valoroase grupe de 
gimnastică ritmică, precum ti
nerii profesori de fizică (Ni- 
colae Mic) sau tehnologie tex
tilă (ing. Ion Opriș), de la Li
ceul industrial nr. 4, își pe
trec duminica dimineață In 
sala de șah a școlii, inițiind e- 
levele In acest joc. în toate 
școlile municipiului am Intîl- 
nit o efervescentă activitate 
sportivă ți ne-a făcut plăcere 
să vedem dascăli devotați e- 
ducației fizice, ca prof. Geor- 
geta Bran sau Vasile Murgu- 
leț.

sezoanelor precedente, 
consolidat unitățile «ueuvc, 
dar trebuie să se facă mai 
mult atletism în școli ! La tir, 
după Cugir, intenționăm să 
sprijinim o nouă secție la Se
beș, In jurul unui poligon 
creat cu posibilități locale. La 
Alba lulia avem un nucleu de 
entuziaști pentru probele cu 
arme de vlnătoare. Nu am ne
glijat nici alte discipline (vo
lei, handbal, lupte, judo etc) ; 
la fiecare am creat cite 3—1 
centre, pentru a favoriza po
sibilitățile de întrecere în ca
drul județului. CU SPRIJINUL 
HOTĂRÎTOR AL ORGANE
LOR DE PARTID ȘI DE 
STAT ȘI UNIND TOATE 
FORȚELE DIN JUDEȚ, NĂ
DĂJDUIM SA OBȚINEM RE
ZULTATE BUNE ȘI ÎN NOUA 
EDIȚIE A „DACIADEI". încă 
pentru perioada de iarnă, 
ne-am propus ca în localită
țile din zona Munților Apuseni 
să învețe patinajul și să schie
ze 2700 preșcolari și 6700 e- 
levi. Iar dacă vom fi harnici, 
vom termina, prin muncă pa
triotică, pină la 23 August 
1979, noul stadion din nordul 
orașului de reședință. Vrem, 
adică, așa cum se încheia una 
din chemările transilvănenilor 
din decembrie 1918 : „să ne a- 
rătăm vrednici de mărimea 
vremurilor ce trăim". A vre
murilor de azi, socialiste I 

volueze cu maximă prudență, 
fădnd uneori exces de pase In 
propria jtnnătate de teren. E- 
vident, această manieră de joc 
nu a mulțumit publicul, dar ea 
s-a dovedit eficientă pentru 
băimăreni, care au trecut astfeS 
eu bine peste partea socotită 
drept cea mai dificilă a partidei.

Firește, că, așa cum s-a des
fășurat prima repriză, studenții 
se pot declara nemulțumiți de 
rezultat Ei au fost 
adversarilor mal ales 
15—20 de minute de 
put clnd au dominat . .
creat clteva bune situații de 
«oi. ratate insă de Grosu (min. 
1 rt 15), M. Sandu (min. 18) ți 
Chiheia (min. 20).

UN GOL DIN OFSAID Ș
UNIVERSITATEA CRAIOVA - OUMP1A

Stadion Central ; teren moale ; timp rac, 
motiv 15 000. Au marcat : MARCU (mta. K) șl 
autogol). Șuturi la poartâ I 13-11 (pa poartâ :

UNIVERSITATEA : Lung « - Ungureooa 1. T»hof 
* — Donase 5, Bălăci 5. Gedgâu * trata. 75 
45 Crișan 4), Câmâtani 7, Morar X

OLIMPIA i Harotambte » - V. Mureșoo 7, Plop 
7 - Sabou 7. Batbori 7, BoA I I - Hategami 7 
Șteflca 6 (min. 46 Hold 5).

A arbitrat : N. Dinescu (Rm. Wfcoa) * I ta Bn*o : 
p V. Tâtar (Hunedoara), coautor ai gotahd

Cartonașe galbene : BOTH L PURIMA. 
Trofeul Petechonchi i ». La Juniori i 4-0 (S-fl.

• mmra^ram^m^odmi

CRAIOVA, 29 (prin telefon).
Cu Cămătaru in teren dar cu 

Qrișan si Beldeanu pe banco 
de rezervă (Jipsă de formă* 
ne apunea Înainte de joc «se
cundul* Deliu), Universitatea a 
reușit in compania Olimpiei an 
loc care se putea încheia chiar 
cu o victorie la scoc. Spunem 
aceasta bazîndu-ne pe faptul că 
atacanții craioveni, fie că s-au 
numit Cămătaru sau Marco, 
s-au jucat cu ocaziile de gcfl. 
Astfel, Cămătaru, care ți-a fă
cut o reintrare promițătoare, a

fost — 
foarte 
■corului 
imite in 
totuși, U 
scrie 
MARCU 
poziție 
pase a 
tă de 
de 
d In 

După 
jucat 
tactic in

©ova și

neie com 
a 17.500 
ke* ; cat. 
4 : 91.75 
a 500 lei 
cat. 7 : 
M3,IS a
40 let



T».

Marius POPESCU

4 — Biro

FOTBALUL

JIUL PETROȘANI - OS. T1RGOVIȘTE 2-1 (1-1)SUB SEMNUL

Paul SLĂVESCU

o

Înscriind 
rattnd 
acesta

„demonstrtnd" 
cum se poate 

ce

4 - 
Cor-

15 000. A marcat : ȘO$U («u>. D.' Șuturi la păartâT ’is^io 
7—4). Comere î 4—2.

S.C. BACĂU : Urscche I — Anddeț 7, Catorghi 7, Lunca 7, 
— Cârpaci 7, $osu 8. Vamanu 8 — Chitaru 7, Antohi 5 (min. 86 
Ponâ 6 (min. 76 Mihu).

DINAMO : Eftimescu 7 - Cheran 7. Dina t, GhițS 4, Lucuță_____________
ria 7, I. Moldovan 6. Augustin 7 — Țăloor 5, Drognna 4, Vrinceanu S (mln. 
77 Tăvi).

A arbrirat : O. Strang (Oradea) t t la Rnte : 1. Igna (Arad) șt R. Ca
nea (Caracal).

Cartonașe galbene : ANDRCȘ, AUGUSTIN. $OȘU, DINU
Trofeul Petrchovrchl : 9. La juniori i 1-4 (0-6).

A LIPSIT..

S3).

I A

SPORT CLUB BACĂU - DINAMO 1-0 (1-0)

Stadion 'J3 August* ; teran ban | tap race ; spectatori - aproximativ 
. ------------ .— - - - • ■ .................... (pe poarta-

I. Solomon 7 
G Solomon),

5 - Io. Mo-

ĂSTA DA, DERBY!

GU

și mai

»ot pe

Constantin ALEXE

7.

teci 
Dtm-

et la-a
U le-a

7 (miri. 28 Cores 6), Go spor
4. Domlde 4 (mln. 73 Tisa 5)

G Jurja (ambii din București)

S!
două 
. au 

de- 
Dacă

ns mai 
teren 

derbuul 
aduce 

>a pi- 
Argeț 

cio
tului, 

eite 
oliteh- 

reu- 
e 

ultimul

utere

uni

Demon- 
eg&tire

ște de

STEAUA - F.C. ARGEȘ 1-2 (1-1)
Stadion Steaua ; teren excelent ; timp favorabil ; spectatori — eprox'mothr 

20 000. Au marcat :ZAHIU (mln. 34), respectiv IOVĂNESCU (mki. 37) șl DO
BRIN (min. 86). Șuturi la poartă : 14—7 (pe poartă : 5-2). Comete 1 9-4.

STEAUA : Iordache 7 — Nițu 4, Agio 7, Someș 8, Vino 7 — Stoica 4, Du
mitru 7, kxdânescu 7 — A. tonescu 5 (min. S3 Aelenel), M. Răducaoa 7, 
Zahiu 7.

F. C. ARGEȘ : Cristian 9 - Zamfir 7, Stancu 7, CIrstoo 7, Ivan 7 — Toata 
5, Bărbulescu 7, Iovănescu 8 — Chivescu 5, Dobrin 8, Doru Nicolae 7.

A arbitrat : N. Rainea (Billed) 8 ; la linie : S. Drăgulki (Drobeta 
Severin) și I. Rus (Tg. Mureș).

Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-0 (1-0).
• ■

—Steaua nu merita să piar
dă. Mai mult, merita să ciști- 
ge. Ce folos 7 — spun mulți a- 
vînd In vedere că echipa cam
pioană a pierdut jocuL Foloase 
ta clasament, la adunarea 
punctelor, „ll“-le militar n-a 
avut, evident, dar noi susți
nem că Steaua a jucat mult 
mai mult fotbal — și mai fru
mos — decît In destule alte 
partide pe care le-a cîștigat 
Și nu vă propunem nici un pa
radox, așa e uneori acest joc, 
cei care domină, care atacă ■- 
proape permanent, cel care se 
risipește In acțiuni generoase 
pe tot terenul poate, totuși, să 
piardă pentru că... așa e fotba
lul. Și fotbalul e ți așa atunci 
ctad adversarul joacă așa cum 
a jucat ieri F.C. Argeș. Adică 
inteligent, atent, exact și plin 
de dăruire tn apărare, foarte 
decis și foarte apăsat In aproa
pe fiecare contraatac, pericu
los ca un trăznet iscat din se
nin. De fapt, în spatele aces
tui „senin" s-a aflat perma
nent Dobrin, tactician de ne
egalat și pe deasupra deținător 
al unor „rețete" eu care Înscrie 
goluri ta fiecare meci cu 
Steaua— Nici jocul de ieri n-a 
făcut excepție. Marcat cu străș
nicie întreaga partidă, Dobrin 
(adeseori singurul atacant pf- 
teștean ta terenul Stelei, unde 
„fixa" ta jurul lui doi-trei „în
geri păzitori") a fost singurul 
și marele pericol pentru gazde, 
a fost o adevărată „bombă eu 
tattrziere" care a explodat cu 
exact patru minute înainte de 
final, hotărînd victoria.

Cum a fost pînă atunci 7 
Pînă atunci Steaua a dominat, 
a ratat prin Zahiu (mln 17— 
20—26) ocazii favorabile, hitad 
conducerea prin golul aceluiași 
ZAHIU (min. 34), care a reluat 
în plasă mingea respinsă de 
Cristian la șutul Iul Răducanu. 
Replică promptă a piteștenilor, 
care ta min. 37 egalează prin 
IOVĂNESCU, mingea de gol 
fiind „lucrată" ta careu de Do
brin. Repriză frumoasă, dar 
cea de-a doua va fi gt mal fru-

moașă, Steaua ataclnd In rafa
le, asumlndu-și chiar uneori 
riscul de a ataca cu tot efecti
vul o echipă care se apără 
eroic (cu un Cristian .zburfnd" 
peste tot careul), dar nu re
nunță la contraatacuri. Se joa
că la cîștig. Se joacă Intr-un 
ritm debordant intr-o mare 
tensiune, golul plutește la poar
ta hii Cristian, dar va cădea ta 
cele din urmă In poarta lui 
Iordache, un contraatac fulge
rător Iovănescu—Doru Nicolae 
(aflat la limita ofsaidului) — 
DOBRIN lneheindu-se prin go
lul ultimului, înscris printre 
trei apărători rtelițti care se 
aruncă disperați spre plasă 
pentru a devia balonul. In con
secință, steaua 1 — F.C. Argeș 
2, deși Steaua a fost mai bu
nă. Dar așa e uneori fotbalul...

ȘARJE BĂCĂUANE NUMAI PE FLANCUL DREPT

BACĂU, 29 (prin telefon).
Tînăra echipă băcăuană a- 

bordează partida fără comple
xe in fața masivului unspre
zece dinamovist și în min. T, 
la a doua sa acțiune ofensivă 
mai periculoasă, reușește să 
deschidă scorul : Chitaru îl 
depășește prin dribling pe Lu- 
cuță, centrează înapoi pînă la 

In 
rol 
Di- 
dar 
ln-

atac, rapid, derutant, și, ta 
min. 41, Antohi șutează din vo
ie ta„. pieptul portarului Ef- 
timescu.

In partea a doua a meciului 
— desfășurată sub nivelul teh
nic și spectacular al primelor 
45 de minute — băcăuanii 
continuă să șarjeze rapid, dar 
numai pe flancul drept al dl-

recției lor de atac, pe acolo 
pe unde s-a creat și marcat 
singurul gol al meciului. To
tuși, ei nu mai reușesc să-si 
mărească avantajul, cu toate 
că Șoșu (min. 60), Vamanu 
(min. 70) și Chitaru (min. 72) 
se află în poziții avantajoase. 
Finalul partidei aparține. însă, 
echipei Dinamo. Oaspeții fac o 
mare risipă de energie, for
țează egalarea, masează echipa 
băcăuană In apropierea careu
lui ei, dar lipsită de atacanți 
Incisivi, fosta campioană nu 
reușește să-și creeze ocazii de 
gol, cu toate că în aceste ul
time minute a apărut pe teren 
STevi, cel care, nu de mult,

Progresul-Vulcan, marca 
gol meci de meci. în ansam
blu, o partidă dîrz disputată, 
desfășurată în limitele sporti
vității și clștigată pe merit de 
băcăuani.

Laurențiu DUMITRESCU
ȘOȘU care șutează plasat 
colțul lung, înscriind un 
spectaculos, mult aplaudat, 
namoviștii acuză șocul, 
treptat-treptat, impulsionați 
deosebi de Dinu, echilibrează 
jocul și, în min. 21, Augustin 
ratează egalarea, relulnd cu 
capul pe Ungă bară. Sfirșitul 
reprizei aparține Insă tot echi
pei băcăuane, care combină ta

TOT STAN DESCURCA LUCRURILE..,

PROPRIA POARTA!
vă^nai bine fazele de apărare 
și contraatacă periculos mai a- 
les prin Both I. In min. 65, la 
un șut al acestuia, ȘTEFANES- 
CU, |n urma unei neînțelegeri 
eu portarul Lung, lovește de
fectuos balonul care se duce ta 
poartă : 1—1. în Iureșul declan
șat de jucătorii craioveni pen
tru Înscrierea golului victoriei, 
același Cămătaru ratează ta 
mtn. 70, 76 și 82, ultima oară 
Haralambie respingtod miracu
los. Să notăm de asemenea o 
„bară" a lui Mareu (min. 84). 
$1 jocul se încheie eu un echi
tabil rezultat de egalitate.

Mircea TU DO RAN

„UN-DOI“UL LUI FANICI
A3. ARMATA TG. MUREȘ - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (1-0)

< 8» > tap tem; «p^totori - cprasteoav
4 000. Aa Marcat : FAMa (ml». M șl 78), rwpecta S4MIONAȘ (ata 
Șuturi ta poartă : 17-12 (pa poartă i S-7. Comata : 4-2.
_ A-SA. I Vunvuteo 4 - KSteMt A UncMoș 4. bplr 4, Onuțcr 
BSinl S. Gat 3 - Farafcaș 4. Fanid 4. Hojnol 7.

FOUTEHN1CA t Buca 4 - Mteto, 4. Anton ». Mureșon 7. 
RoașRă K Stmfcrccș 7, C. Inoaraa 4-0. taoeraa 4 (mln. 70 
aa» fmm. U Dăndă 4). Catao 4.

A arttaat : N. Gaoșgeraa 7 ș la taa l L Stincon (oșnbK 
Șl Gh. taa (Brașov).

Cartonaș, golbano : DAMUL MURE$AN. FA2EKA$ 
Trofeul Petechonchi ■ A La juniori 1 >-0 (1-0).

TO. MUREȘ, 29 (prin tefefon) 
O victorie dificilă. după 

destule frămîntări, etan afirma 
ta sfirșitul jocului antrenorul 
Tiberiu Bone, meritată final
mente, ea urmare a omnipre
zenței Iul BolSni ți deciziei deo
sebite a lui Fanici, reconside
rat ta centrul liniei de atac. 
Mureșenii au avut ta față o e- 
chipă care a confirmat și de 
astă-dată jocul său temerar ta 
deplasare, ilustrat dealtfel ți 
ta raportul șuturilor la poarta, 
din care se vede că ieșenii nu 
au jucat nici pe departe rolul 
outsiderului. Ei s-au mișcat 
bine ta teren, realizind remar
cabile ruperi de ritm care au 
pus ta dificultate angrenajul 
mai omogen al gazdelor, care. 
tasă au păcătuit printr-un 
tempo uniform.

A fost nevoie de două fru
moase zvîcniri ale lai FANICI 
(în min. 31 el se înalță mult 
peste apărarea ieșeană ți tri
mite cu capul ta gol, ta urma 
unei centrări foarte precise ■ 
lui B51oni ; ta min. 78, același 
FANICI intervine ca oportuni
tate la mingea respinsă de 
Bucu. la șutul iui Fazekas, și 
Înscrie din apropiere), pentru 
ca mureșenii să ajungă ta 
postură de cîștîgători. Pînă a- 
tunei ocaziile au fost prezente 
la ambele porți (Biro I min.

M) și 20, Costea min. 36, pe 
contraatac, Romilă min. 70 — 
bară din lovitură liberă ți Fa- 
nid mln. 72 — „cap" specta
culos pe lingă bară). In min. 
83, la o lovitură liberă de la 
18 m, SIMIONAȘ, deși acci
dentat, execută magistral, pe
cetluind un scor care re
flectă mai just raportul de 
forțe din teren.

Jocul se Încheie cu două 
faze discutabile | Biro faultat 
ta careul ieșean de Mureșan 
și anularea golului înscris de 
Dănilă ta min. 90 ca urmare 
a ofsaidului discutabil semna
lizat de tușieral R. Stfocan.

toon CHlRfLA

F.G BIHOR - CORVINUL HUNEDOARA 1-1 (1-0)
Stadion F.G Bihor ; teren bun ; timp rece ; ^>eclatori — aproxlmafiv 

5 000. Au marcat; Q GEORGESCU (mm. 20), respectiv ȘURENGHiN 
K). Șuturi la poarta : 8-7 (pe poarta : 2—6) Comere : 5—4.

F. G BIHOR : Vidac 8 - Naghi 6. Bipan 7, Zare 6. Molnar 4 - G G«w* 
gescu 6 (min. 65 Pataki 5), Naoa 4. M. Marian 4 (mia. 75 Petrovid 5) — 
Lupâu 4, Ghergheli 4, Kiss 6.

CORVINUL : Boiogan 7 — Bucur 7( Angelescu 4, Merlâ 6. Bogdan 8 — Gi
lo* 5, Petcu 5, Nbcșa 8 - Lucescu 4 (mxu 44 Șurenghin 7), Agud 4.
4 (min. 46 Gh. Georgescu 6).

A arbitrat : Gh. Ispas (Constanța) 9 ; la Ente : M. Buzea (Bvceroffl) fi 
V. Cîocîiteu (Craiova).

Cartonașe galbene : MERLÂ, PtlROVFCl. 
Trofeul Petschovschi ; 10. La juniori s 1—2 (5-0).

• .. ........... ............ ■■

ORADEA, 29 (prin telefon).
Meci foarte slab ca factură 

tehnică ți spectaculară, am
bele echipe 
spectatorilor 
pasa greșit cu nemiluita, 
înseamnă un bagaj sărac de 
cunoștințe tehnice, cum nu se 
poate traversa o criză de in
spirație. Uneori, involuntar, al
teori în neputință de cauză— 
Gazdele au dominat ta prima 
repriză (ele au Înscris în min. 
20, cînd Molnar a centrat la 
semiinălțime, iar C. GEOR
GESCU s-a strecurat printre

fundașii adverși, 
cu capul : 1—0),
prin Lupăn, ctad 
n-a
o
celuiaș Molnar, deși 
rămăsese țintuit pe linia

Oaspeții au trecut la 
jocului după pauză cînd 
ratat două mari ocazii 
Agud (min. 62) și Nicșa 
85), -------------------

capul: 
Lupăn, 

putut ajunge (min. 42) 
excelentă centrare a a- 

Bologan 
porții 
cîrma 
au și 
prin 

_ _ __ (min.
ȘURENGHIN restabilind 

egalitatea pe tabela de marcaj 
în min. 88. Dar spectatorii 
n-au avut ce vedea. Ba mai 
mult, asistind la indolența ți 
neputința propriilor jucători, 
l-au ales drept prototip (pe 
bună dreptate I) pe Ghergheli, 
tatrebîndu-se ta ironie, dar și 
cu amărăciune : „Oare Gher
gheli nu îngheață 7* O aluzie 
la lipsa de activitate a multo
ra dintre jucătorii formației- 
gazdă.

GLORIA BUZĂU - U.T.A. 2-1 (0-1)
Stadion Gloria : teren ahmocoa ; tap bun î spectatori - aproximativ 17 000. 

Aa marcel : GALL (mv>. 2), STAN (min. 65 șl 68). Șuturi la poartă : 19-5 
(pe poartă : 8—2). Comere : 20-2.

GLORIA : Tănase 7 — hrana 4, Potroche 7. Nicolae 8, Tulpan 7 - Vlcd 
(udn. 32 Marin 5), Nectrio. (teta. t3 Negooscu 7), Toma 7 — Opri șan 
Stan 8. Radu 7.

U.TA. : Ducadam 8 - Bubeio 8, Kutta 
Giurgiu 7 - Gtril 7, Schapp 7. Broșovschl 
Bttee 6. Cura 6.

A arbitrat : G Dmulescu 8 ; ta Hnra :
Gh. Arcan (Mediaș).

Cartonaș, galbene : NICOtAE
Trofeul PaiKhovschi : 8. La juniori i 8-0.

s
9.

7.

««

BUZĂU, 29 (prin telefon).
U.T-A. a intrat pe teren cu 

șase apărători— de meserie (cei 
patru fundași plus Gali ți Bî- 
tea); Gloria venea după două 
deplasări eu zero puncte și 1-6 
golaveraj. Se anunța deci un 
meci foarte strîns, viu tfispu- 
tat...

—Min. 2 : primul atac al 
p.T-A.-ei, aut, apoi corner și 
iar aut Aruncă Domide, pînă 
a 11 m, de unde GATJ. reia 
din volcu ta goi : 0—1 I Gazde
le nu se dezmeticesc. Au nevoie 
de zece minute ca să-și revină 
după acest „duș rece". începe 
o ofensivă care va dura pînă 
hț pauză, dar Toma (min. 29), 
Nicolae (min. 32) vor rata de 
ta 10 m. Iar tn min. 35 Duca- 
dam 11 blochează, salvator, ta 
careul mic, pe Radu.

Ediilitjru la reluare. Din min. 
S3 (cînd „tribunele" cereau un 
11 m la Marin, blocat la balon, 
deci ne justificat), Gloria Iși 
reia ofensiva. In min. 57, Toma

ratează egalarea, fiindcă la 2 
m de poartă mai Încearcă un 
dribling in plus. U.T.A. se a- 
pără cu dîrzenie. Dar vine faza 
din mln. 65 : Negoescu dema
rează pe dreapta, centrează a- 
proape de pe linia de fund, 
Marin încearcă să reia, funda
șii arădeni resping, dar STAN 
reia fulgerător sub bară, din 
apropiere : 1—1. Min. 68 : alt 
earner la poarta U.T.A.-ei (au 
fost 20) : execută Radu, înalt 
șt tot STAN se înalță peste toți 
șl înscrie eu capul in colțul 
lung : 2—1. Meciul se lndîrjeș- 
te, angajamentul este remarca
bil, iar ritmul de joc impus de 
gazde devine sufocant. Scorul 
rămine 2—1 pentru că ratează 
Radu (min. 69). pentru că Gali 
„scoate" prin foarfecă din fața 
porții goale (min. 78), pentru 
că, tn sfirșit, Stan trimite • 
„bombă" In transversală In a- 
eelați minut

MAI MULT DECIT O SIMPLĂ VICTORIE
POLITEHNICA TIMIȘOARA - CHIMIA RM. VILCEA 2-0 (1-0)
Ttorflsn J Mal" [ leraa alunecos ; thnp Inchfi, rece : spectatori - aproxf- 

raotiv 7 000. A marcat ANGHEL (aria. 1 șl 79). Șuturi la poartă : 11—3 
(pe poartă : 3—1). Comere : 5-t.

POLITEHNICA , Catena 4 - Vteoa S. Păfttntșon T, Mehedinț» 4. Barco S 
(mln. 43 Floareș 7) - Dembravechl 4, Șerbănoiu 5, Roșea S - Nodo 4, A»- 
gbel 4. Cotec 5 (mln. 72 Muțat 4).

CHIMIA : Roșea 3 - LapădaCa 4ș Pl.gRi 3, Saw 4 (mln. 44 Basna 5), 
Oncă 5 — Iordan 4, Stanca 7, Coca A Carabageoc 4 — Teleșpan 5, C. 
colau 5.

A orbMrot : C Ghiță (Brașov) 41 ta Me : V. Topen (Qul-Napoca) șl 
H. Roab (C. Turzlf).

Cartonașe galbene : ANGHH, PALTWtȘAN, TELEȘPAN, ONCA.
Tteleul Petschovschi : 9. La >misri t 1—0 0—8).

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon)
Cînd, ta primul minut al 

partidei, ANGHEL. reprofilat 
vtrf central, Înscria pentru e- 
chipa sa, fructificând • pasă 
de la Nadu, suporterii lui 
„Poli" (reveniți la sentimente 
mai bune după victoria de la 
Baia Mare), au scandat in cor
pora „scor 1 scor I"

Dar, o întreagă repriză, min-

(ea n-a mai poposit In plasa 
porții lui Roșea. Oaspeții, tre
ziți după dușul rapid, au tre
cut la un marcaj mai strict a- 
rupra timișorenilor, care, pe 
terenul alunecos, n-au găsit 
antidotul, Roșea, Șerbănoiu și 
Barna „cărlnd" inutil balonul 
sau transmițtndu-1 imprecis.

Așa incit, in pofida superio
rității teritoriale, Politehnica a

mai avut o singură ocazie, 
pînă la pauză, dar la „capul" 
lui Anghel, fundașul Cincâ a 
scos, in extremis, în corner.

în linii mari, jocul are ace
lași aspect și după reluare. 
„Poli" domină (o face însă 
confuz), Chimia (acum cu 
Stanca libero — în locul lui 
Savu, accidentat) ripostează 
prin contraatacuri periculoase 
doar pină la... 16 m. tn min. 
77, notăm, totuși, o fază mai 
dară : Păltinișan, venit In 
sprijinul ofensivei, centrează 
ta fața porții de unde Anghel 
reia defectuos și alunecă. Dar 
două minute mai tîrziu. același 
ANGHEL înscrie (cu capul, 
din apropiere, la o centrare a 
lui Floareș), punînd astfel 
capăt emoțiilor spectatorilor 
care, în afara victoriei, a- 
plaudă— pasarea ultimului loc 
ta clasament.

Gheorghe NlCOLAESCU

DiRZENIEI
PETROȘANI, 29 (prin telefon)

Pe un teren Îngreuiat de 
ploaia care a căzut abundent 
cu o noapte Înainte, ambele e- 
chipe au dat un examen de ca
pacitate fizică ți morală. Și 
l-au absolvit eu bine, căci 
confruntarea lor n-a încetat o 
clipă să fie o luptă crîncenă 
pentru fiecare balon, pentru 
fiecare centimetru de teren. 
Prima repriză a fost mai e- 
chilibrată. După mai multe a- 
tacuri reciproce, P. Grigore 
trimite violent mingea In bară 
(min. 9) de la mare distanță 
propunînd o soluție de finali
zare In condițiile în care fun
dașii centrali adverși măturau 
toate mingile aeriene... Alt a- 
părător, Ciupitu, avea să-i ur
meze exemplul, de asemenea 
Insă fără efect și Jiul schimbă 
iarăși modalitățile de atac, pre-

Stadion Jiul ; teren alunecos ; timp favorabil ; spectatori - aproximativ 
1000 Aa marco! : CASSAI (arin. 34), GURAN (mln. 80), respectiv MIU 
(min. 42). Șuturi la poartă : 22—7 (pe poarta : 13—2). Comere : 15—3.

JIUL : Caval 7 - P. Nicolae 7 (min. 55 Dumitrache 8), Stoica 7, Ciupită 
4, P. Grigore 7 - Stoichițâ 7, Mulțescu 8, Guran 7 - Bucurescu 8, Cassai 7. 
Sălăjan 7.

GS. TÎRGOVIȘTE : Co man 8 - Gheorghe 7 Alexandru 8. Enache 7. Pito™ 
7 - Furnică 7, Tătara 7 (min. 82 baia), Ștefănescu 7 — FI. Grigore 7, Ma
rinescu 7 (min. 86 Dumitrescu), Miu 8.

A arbitrat : Fr. Coloși 9 ; la Hole : Gh. Dragomir (ambii din București), 
M. Morara (Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8. La Juniori 1 3—1 (2—1).

ferind pasa pe jos, . frontală. 
Intr-adevăr, la una dintre ele 
(min. 34), CASSAI se demarcă 
intr-un careu aglomerat și în
scrie. Replica oaspeților — 
promptă. O fază simplă (min. 
42) și tocmai de aceea greu de 
contracarat, cu o cursă iute, 
decisă, a lui FI. Grigore și 
centrarea clasică pînă la MIU 
îi dă acestuia prilejul să ega
leze.

A doua repriză a însemnat 
un asediu al terenului tîrgoviș- 
tenilor. Dar Înaintașii lui Pro- 
ca au făcut presing, mijlocașii

au blocat culoarele de acces, 
fundașii au respins cu bravură, 
Coman a plonjat temerar, iar 
Dumitrache (min. 79). a trimis 
In bară. în min. 80 însă, GU- 
RAN a reluat cu capul in gol 
lovitura liberă executată de 
Stoica, după care Bucurescu a 
Încheiat seria celor trei bare 
ale Jiului. Surprinzător, C. S. 
Tîrgoviște iese din defensiv* și 
mută jocul dincolo de linia de 
centru, fără ca incursiunile lui 
FI. Grigore și Miu să mai poa
tă schimba deznodămîntul...

Ion CUPEN



in Divizia A de volei Azi, start in cea de a Vil-a ediție a C. M. de handbal feminin

STEAUA PIERDE DOUA SETURI IA ȘIMEEU SUVAIIIEI
Ieri, în campionatele Divi

ziei A de volei s-au desfășu
rat patr.u partide, contind pen
tru etapele a X-a (feminin) 
și a IX-a (masculin).

PENICILINA IAȘI — C.S.U. 
GALAȚI (f) 3—1 (9, —10, 12, 
12). Meci de mare tensiune, 
datorită pe deoparte evoluției 
sub așteptări a gazdelor, pe 
de alta ca urmare a dîrzeniei 
cu care gălățencele au abor
dat această întîlr.ire. Jocul 
submediocru al voleibalistelor 
nu ne permite să facem nici o 
evidențiere. Au arbitrat . I. 
Covaci — București. I. Stoian 
— Bacău. (D. Diaconescu, co- 
resp.).

DINAMO — ȘTIINȚA BA- 
CAU (f) 3—0 (4, 10, 9). Doar 50 
de minute au fost necesare 
campioanelor pentru a termina 
învingătoare în această partidă.

EXPLORĂRI B. MARE — 
„U“ CLUJ-NAPOCA (m) 3—0
(6, 2, 8). Gazdele au dominat 
categoric această partidă, în
cheiată în 42 minute, și în care 
studenții au evoluat foarte slab. 
De la învingători s-au remar

Restanțe în Divizia A de hochei 

UNIREA SE. GHEORGHE ERA SĂ PRODUCĂ SURPRIZA!
Ieri, patinoarul artificial 

„23 August" a găzduit revanșa 
meciurilor restante din Divi
zia A la hochei, a căror primă 
„ediție" s-a consumat marți. 
Atunci, Dinamo a trecut prin 
mari emoții cu S. C. Miercurea 
Ciuc, în timp ce Steaua învin
gea lejer pe Unirea Sf. Gheor- 
ghe. Miercuri, rolurile s-au 
inversat, deoarece în deschide
rea cuplajului Steaua a cîști
gat greu în fața echipei Uni
rea Sf. Gheorghe, după ce â 
fost condusă mult timp, vic
toria ei finală concretizîndu-se 
în ultima repriză. Scor : 5—3
(0—1, 3—2, 2—0). Meciul a în
ceput într-o notă de spectacu
lozitate aparte : în min. 5 U- 
nirea Sf. Gheorghe a suportat 
handicapul unei duble eliminări 
și timp de 1,30 min, Steaua a 
jucat cu doi oameni în plus, 
dar... nu a înscris ! In schimb, 
în min. 10, la prima eliminare 
a unui jucător de la Steaua, 
Unirea a deschis scorul pentru 
ca apoi, în repriza secundă, 
pe fondul unui joc slab al 
campionilor, tabela de marcaj 
să arate 3—0 în favoarea oas
peților (min. 29) ! în această 
situație, hocheiștii bucureșteni, 
avînd în față perspectiva unei 
neașteptate înfrîngeri, au re

ECHIPA DE RUGBY A ROMÂNIEI
(Urmare din naa I) 

cat Arbuzov, V. Marian. Ig- 
nișka si Marinescu. Arbitri : 
E. Mendel — Sibiu, Gh. Stan 
— Brașov. (V. Săsăranu, co- 
resp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NIEI — STEAUA (m) 2—3 (—«, 
14, —11, 12, —10). O atmosferă 
de nedescris a înconjurat a- 
ceastă partidă, care, contrar aș
teptărilor, a fost extrem de e- 
chilibrată pe parcursul a 2 ore 
și 15 minute de joc. După ce 
Steaua a cîștigat relativ ușor 
primul set, în cel de-al doilea 
jocul s-a echilibrat, într-un final 
palpitant, gazdele au cîștigat în 
prelungiri. în următoarele, par
tida s-a menținut echilibrată, 
în cel decisiv Insă experiența 
de concurs a campionilor — 
care au pierdut aici primele 
seturi din actuala ediție — și-a 
spus cuvîntul. Cei mai buni: 
Bădiță, Bujilă. Mășcășan. Ur
zică de la gazde, resDectiv Ion. 
Ionescu, Țerbea și Chifu. Bun 
arbitrajul cuplului brașovean 
V. Arhire — C. Manițiu. (A. 
BREBEANU) 

acționat violent, egalînd rapid : 
3—3 (min. 33). Victoria forma
ției campioane s-a conturat in 
repriza a 3-a prin două goluri 
spectaculoase. Au înscris: 
Prakap, Bălăucă, Cazacu, Nis- 
tor și Popa pentru învingători, 
respectiv Sarosi, Csedă și Her
ghelegiu. Au arbitrat : M. 
Presneann (centru), ajutat la 
linie de O. Barbu și R. Do- 
brescu.

învățind din experiența nu 
prea plăcută a meciului <ăn 
ajun, hocheiștii de la Dinamo 
au abordat disputa lor cu S.C. 
Miercurea Ciuc cu mult mai 
multă decizie, cu mai —uit 
calm și siguranță in apărare. 
Dorind să evite surprizele ne
plăcute, ei au apăsat serios, de 
la început, pe accelerator, și in 
min. 8 conduceau cu 2—0. 
Soarta meciului era astfel în 
bună parte decisă, mai ales că 
și în continuare dinamoviștii au 
jucat foarte bine, ciștigînd ta 
cele din urmă cu 7—2 (3—0, 
3—X, 1—1). Au marcat : Turea- 
nu 2, Malihin, Pisaru. Axinte 
și Costea — Dinamo, Bartalis 
și Mikloș — S. C. Miercurea 
Ciuc. A condus FI. Guberna 
(centru), ajutat la cele două li
nii de R. Cristescu și I. Becze.

Călin ANTONESCU

Franța (a jucat în mai contra 
Angliei B și recent cu Polo
nia), are multă forță în atac. 
25 de ani. Frezor.

2. Mircea Munteanu (Steaua). 
Jucător tehnic, iute, prezent pe 
tot terenul. 26 de ani. Ofițer.

L Constantin Dinu (R. C. 
Grivița Roșie). Pilierul nostru 
cel mai experimentat (primul 
med în națională în 1965 I), 
cunoscător perfect al postului. 
33 de ani. Inginer.

Trăsura de unire a a- 
cestei echipe, suportul atîtor 
succese ale tricolorilor : dărui
rea totală in joc, în lupta pen
tru victorie.

P. S. Organizatorii precizează 
că duminică, pe stadionul Giu- 
lești, elevii, studenții și milita
rii în termen au acces gratuit 

Biletele se pun în vînzare 
astăzi, la clubul Rapid și la 
casele C.N.E.F.S.

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Campionatul 

masculin de cros al S.U.A., de la 
Seattle, a fost cîștigat de Greg 
Meyer (10 km In 20:35,9).

BASCHET • La Split, In opti
mile de finală ale „Cupei Ko 
rad-: Jugoplastika — Vevey 122— 
84 (66—32). Echipa Iugoslavă —
calificată în sferturi.

BOX • în prima reuniune a 
turneului de la Niș (iugoslavia), 
cubanezul Dominguez (cat. semi
grea) l-a întrecut la puncte pe 
francezul Hermesila; la cat. mus
că, Henschle (R.D.G.) a dispus 
la puncte de Ramadan! (Iugo
slavia), iar la cat. pană, Ribakov 
(U.R.S.S.) a cîștigat la puncte în 
fața lui Desamics (Ungaria).

CICLISM • Concursul de d- 
docros disputat în localitatea 
spaniolă Legazipa a revenit spor
tivului belgian Julien Sevelde : 
20 km cu lh 12:19.

HANDBAL • în prima zi a 
turneului masculin de la Orleans 
(Franța): Polonia — R. P. Chi-

LA GOTTWALDOV, DERBYUL ZILEI:
ROMÂNIA — R. D. GERMANA

---------------- PROGRAMUL DE A3 ------------------
Gottwaldov, grupa A ora 18,45 : Iugoslavia — Coreea de Sud; 

ora 20 : R. D. Germană — România.
Trnava, grupa B, ora 16,45 : Cehoslovacia — Algeria ; ora 20 : 

U.R.S.S. — Olanda.
Cheb, grupa C, ora 16,45 : Polonia — Canada ; ora 20 : Unga

ria — R. F. Germania.

în trei orașe din Cehoslova
cia (Gottwaldov, Trnava și 
Cheb), 12 reprezentative națio; 
nale se aliniază la startul celei 
de a VTI-a ediții a campiona
tului mondial de handbal fe
minin. Printre ele și selecțio
nata României, animată — așa 
cum știm — de dorința de a 
se clasa printre fruntașe, de 
a-și asigura prezența în cel de 
al doilea turneu olimpic femi
nin de handbaL

Sportivele noastre au ajuns 
încă de luni seara la GottwaJ- 
dov și și-au consacrat ziua de 
marți acomodării cu sala de 
joc, finisării pregătirilor. La 
antrenamentul de miercuri au 
asistat numeroși tehnicieni, 
mulți dintre ei s-ggprinși de 
reapariția in lotul nostru a cu
noscutelor jucătoare Simona 
Sandu și Niculina Sasu. Antre
norii Francis Sfrier si loan 
Bota au fost rugați de ziariști 
să tacă pronosticuri. Poiiticoși. 
ei i-au rugat pe reprezentanța 
presei să aștepte desfășurarea 
întâlnirilor din această grupă, 
cea mai grea a competiției, ta 
care evoluează actuala campi
oană a lumii, echipa R-D. Ger
mane, precum și alte două toa
te campioane mondiale, repre
zentativele României și Iugo* 
slavică

Sala de joc, eu dimensiunea 
de 40 X20 m $i cu tribune care 
pot găzdui 2 000 de spectatori, 
oferă condiții bune de evoluția 
competitoarelor. Ca și la Tm*- 
va și Cheb, și la Gottwaldov

în meci revanșă co echipa Bulgariei

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE HANDBAL 
A ROMÂNIEI-DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

Dacă In meciul revanșă de 
ieri cu reprezentativa Bulga
riei selecționata divizionară de 
handbal masculin a României 
a înscris cu patru goluri mai 
puțin decît în prima confrun
tare, faptul nu trebuie să ne
mulțumească. Aceasta cu atît 
mai mult, cu cit handbaliștil 
noștri au luptat cu multă ar
doare. Ei și-au organizat foarte 
bine jocul în apărare.

Oricum, întîlnirea de aseară 
din sala Floreasca din Capi
tală s-a arătat a fi deosebit 
de utilă, ea permițînd eviden
țierea calităților unui tînăr ju
cător — Lucian Vasilache, com
ponent al echipei Știința Ba
cău și elev al antrenorului 
Mihai Pintea — care n-ar tre
bui să lipsească din compo
nența lotului olimpic. Părerea 
ne-a fost împărtășită, dealtfel, 
de reputatul tehnician prof. 
Eugen Trofin care, la sfîrșitul 
partidei, ne-a declarat : „Vasi- 
lache și Istode s-an comportat 
foarte bine și ei țrebuie să 
rămînă în vederile antrenori
lor echipei naționale. De ase
menea, Drăgăniță și Iolker au 
fost deosebit de utili în aceste 
două meciuri de 
întîlnirea revanșă 
iat cu rezultatul

verificare", 
s-a înche- 
de 24—16

(13—7) în favoarea selecționa
tei României. Au marcat: F51- 
ker 6, Vasilache 6, Stingă 5,

• TELEX • TELEX •
neză 42—25 (21—11); Islanda —
Tunisia 25—20 (14—11) ; Franța
(A) — Franța (3) 24—21 (12—9).

SCRIMA • Proba de spadă de 
Ia Katowice a revenit polonezu
lui Leszek Svornowskl.

TENIS • In finala turneului de 
la Manila, Yannick Noah l-a În
vins cu 7—6, 6—0 pe Peter Felgl. 
• în turneul de la Drammen 
(Norvegia); Borg — Gerulaitis 
4—6, 6—4, 6—2. Mayer — Panatta 
7—6, 6—2.

TENIS DE MASA * în campio
natele internaționale ale Suediei 
sportivii din R. P. Chineză au 
cîștigat patru din cele cinci fi
nale. Simplu femei : Tun Lin; 
simplu bărbați : Li Cen-sin ; du
blu femei : Li Min, Ien Kuei; du
blu mixt : Huan Lian, Tun Lin.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Skoedstrup (Danemarca) a 
fost cîștigat de echipa Belgiei — 
6 p, urmată de Elveția — 4 p. 
Austria — 2 p șl Danemarca — 
o p. 

au sosit încă de la începutul 
săptăminii toate echipele, pre
cum și arbitrii, oficialii și zia
riștii. Meciul România — R-D- 
Germană va fi condus de cu
plul cehoslovac Josef Koree — 
Cesmir Sladky, iar întîlnirea 
România — Iugoslavia va fl 
arbitrată de suedezii C. Nils
son si L. Ollson.

Echipa R.D. Germane nu este 
eu nimic schimbată față de cea 
pe care am văzut-o la „Trofeul 
Carpați* de Ia Brăila. Zober 
și Burosch — portari, Kretz- 
schmar, Richter, Matz, Tietz. 
Krause printre jucătoarele de 
cimp. Deși convins că are o 
echipă bună. în formă, antre
norul Peter Kretzschmar este 
circumspect, nu dorește să facă 
pronosticuri, singura sa de
clarație fiind aeea că .lupta 
va fi acerbă, iar calificarea in 
turneul final deosebit de grea".

Reprezentativa Iugoslaviei a 
făcut — In drum spre Gct- 
twaldov — o eacală la Budapes
ta. Intr-un —ecr amical. așa 
rum se știe, ele au pierdut ta 
tața reprezentativei Urgariri 
cu 14—ZI. Firește. atesta tx 
este m indiciu sirur asupra 
formei spot ti se detrmrte de 
Kitici, Stafiei. Lentar. Sta- 
■eeviri si colegele tar. deoare
ce partida a avut un caracter 
de pregătire.

Ua mare semn de întrebare 
3 constituie sel-ecttenata Coreei 
de Sud. echipă al cărei joc este 
cvasinecunoscut. Aceasta si 
explici afluența de .spectatori*

Voia* î, Jenea 2, Drăgăniță 
2, Istode 1 — pentru Româ
nia î Tarkalanov 7, Marinov 2, 
Nikolov 2, Matnșkin 2, Gheor- 
ghiev 1, Doicinov 1. Vilkov 1 
pentru Bulgaria. Au arbitrat 
P. Cîrligeanu și M. Marin. Vi
neri, de la ora 17, reprezen
tativa Bulgariei va susține, în 
sala de sport „Victoria* din 
Ploiești, un meci in compania 
echipei campioane a României, 
Dinamo București.

Ion GAVR1LESCU

n. oheorghiu - lider
BUENOS AIRES, 29 (Ager- 

Pres). — După consumarea a 
11 runde, în turneul interna
țional de șah de la Buenos Ai
res conduc Florin Gheorghiu 
(România) și Vasili Smîslov 
(URSS) cu cite 7 puncte, ur
mați de Vaganian (URSS) 6‘/x 
(2), Ulf Andersson (Suedia). 
Robert Browne (SUA) — 6*/j 
puncte (1), Oscar Panno (Ar
gentina) — 6 puncte (1); Keene 
(Anglia), Najdorf (Argentina) 
— 5 puncte (1). In runda a 
11-a, Gheorghiu a remizat cu 
Najdorf.

„CUPA FEDERAȚIEI* * * 4 * * 7 8 -

de anticipație. 28 de ani. Pro
fesor de educație fizică.

13. Gheorghe Nica (Dinamo 
București). Experiența perso
nificată, unul din marii centri 
ai anilor din urmă. A debutat 
în națională în 1964 1 34 de ani. 
Ofițer.

12. Ion Constantin (Dinamo). 
S-a lansat spectaculos In rug
by, ca aripă. După o „eclipsă* 
prelungită, a revenit, dar în 
centrul liniei de treisferturi.
27 de ani. Ofițer.

11. Petrică Motrescu (Farul). 
Atacant de excepție : viteză,
tehnică, forță. 27 de ani. Pro
fesor de educație fizică.

10. Mihai Bucos (Farul). 
Constructor și realizator, pose
sorul unui „picior de aur".
28 de ani. Profesor de educație 
fizică. .

9. Mircea Paraschiv (Dina
mo). Inteligent, pasează specta
culos și are un joc variat. 54 
de ani. Ofițer.

7. Enciu Stoica (Știința Pe
troșani). Tipul apărătorului 
ideal. Un deosebit simț de o- 
rientare în teren. 26 de ani. 
Student

8. Gheorghe Dumitru (Uni
versitatea Timișoara). Căpita
nul tricolorilor este, atunci 
cînd se află în formă, un au
tentic vîrf de lance în dispo
zitivul ofensiv. 26 de ani. Stu
dent.

6. Florică Murariu (Steaua 
București). Ascensiune rapidă 
grație impetuozității, vigorii. 
23 de ani. Ofițer.

5. Marin Ionescu (Steaua). 
Tenace, forță de șoc, spirit 
ofensiv pronunțat, 25 de ani. 
Ofițer.

4. Gheorghe Daraban (Dina
mo). Rutinat, puternic, bun 
tactician. 31 de ani. Inginer.

3. Florin Ioniță (Farul). Ce
lălalt debutant într-un meci cu

SUB PLOAIE
MELBOURNE, 29 (Agerpres). 

— Din cauza unei ploi toren
țiale Însoțită de vînt puternic, 
meciurile ce urmau să se des
fășoare miercuri Ia Melbourne 
in cadrul competiției internațio
nale feminine de tenis „Cupa 
Federației" au fost amînate 
pentru astăzi. Printre întîlniri- 
le amînate figurează și cea 
dintre echipele României și El
veției.

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL
Aseară, în campionatul eu

ropean de fotbal (grupa 1), la 
Sofia, Bulgaria — Irlanda de 
Nord 0—2 (0—1). Au marcat 
Armstrong și McNeal. Rezul
tatele meciurilor Țara Gali
lor — Turcia (grupa a 7-a) și 
Portugalia — Scoția (grupa a 

(în fapt, tehnicieni ai echipelor 
R.D. Germane, Iugoslaviei șl 
României) la antrenamentele 
handbalistelor care au produs 
surpriza de a se califica la 
C.M. in dauna formației Ja
poniei.

Dar, incertitudinile se vor 
spulbera începînd de astă-sea- 
ră cînd echipele vor intra in 
focul celei mai aprige bătălii 
din cite a cunoscut istoria 
handbalului feminin. Ele încep 
cu marea speranță a iubitori
lor de handbal din țara noas
tră că reprezentativa României, 
deși alcătuită din multe jucă
toare tinere, lipsite de expe
riență, va reuși să treacă prin 
barajul seriei, va conta în 
lupta pentru locurile de frun
te ale competiției.

Corespondență 

din Danemarca

AALBORG IIK-II DEMNĂ 
RLPRfZENTANTĂ A 

HANDBALULUI SCAVDiNAV
Pentru Aalborg Handball 

Klub. una din cele mai vechi 
și mai cunoscute echipe mas- 
coline de handbal din Dane— 
marea. începutul acestui sezon 
a fost mai puțin fericit dectt 
ar fi dorit-o inimoșii săi su
porteri. In campionat, după T 
etape, echipa din Aalborg a 
acumulat numai 4 puncte, »- 
flindu-se la mijlocul clasa
mentului. mult in spatele e- 
ternei sale rivale KFUM Fre
dericia, lideră in acest mo
ment.

Echipa din Aalborg, al că
rei cei mai bun jucător este 
celebrul Bent Larsen (103 
jocuri internaționale), a pre
zentat la începutul campiona
tului o echipă cu multe num* 
noi și țintește in acest mo
ment, înainte de orice, califi
carea in turul 3 al Cupei Cu
pelor. Din păcate. în meciul 
tur de la Baia Mare, Bent Lar
sen nu va putea evolua, el 
fiind obligat, din motive profe
sionale, să rămir.ă acasă. In 
locul lui, vedeta echipei va fi, 
in mod cert, celălalt interna
țional din lotul lui Aalborg 
HK. Michael Kold, în virată 
de 22 de ani, un inter puter
nic, destul de înalt (188 cm) șl 
cu o remarcabilă forță de șut 
El a fost recent selecționat (și 
a jucat bine) în reprezentativa 
Danemarcei care a întilnit In 
două partide formația Uniunfl 
Sovietice. In cel de al doilea 
joc (19—15 pentru handbaliștil 
sovietici), Michael Kold a în
scris 2 goluri. Interesant este 
faptul că el este și un foarte 
bun jucător de fotbal, activînd 
cu destul succes în echipa din 
Aalborg, participantă la Divi
zia B a campionatului Dane
marcei.

Iată acum pe cei 12 jucă
tori ai lui Aalborg HK. car* 
vor face deplasarea în Româ
nia, la 1 decembrie: K. p. Be- 
vensee (24,176) și K. Niclse* 
(23,190) — portari ; Per Wînt- 
her (25,189), M. Kold (22,138% 
Ole Dohn (20,173), Ole Aaen 
(21,185), Torben Larsen (25,186% 
J. R. Dalsgaard (26,183), A. 
Geertsen (26.180). Per Jensen 
(26,178), B. Danielssen (26,185) 
și S. E. Andersen (23,187). In- • 
tre paranteze sînt trecut* 
vîrsta și înălțimea jucătorilor 
lui Aalborg HK, echipă clasată 
pe locul 3 în ultima ediție a 
campionatului danez, cîștigă- 
toare a cupei Danemarcei, 
care speră ca la 2 decembrie 
să reprezinte cu succes la 
Baia Mare handbalul scandi
nav, în meciul tur din turul 
2 al Cupei Cupelor. Aceasta 
chiar dacă în ultima etapă de 
campionat, duminica trecută, 
Aalborg H. K. a pierdut In 
deplasare meciul cu H. G. Co
penhaga (20—25)...

T . MUNK 
„Aalborg Stiftstidende*

2-a) nu ne-au parvenit pînă 
la Închiderea ediției.

• La Praga, selecționata se
cundă a Angliei a întrecut cu 
1—0 (0—0) echipa olimpică * 
Cehoslovaciei, prin golul mar
cat de Daley (min. 56).
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