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în „Cupa cupelor44 la handbal masculin
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H.C. MINAUR BAIA MARE (31-19cu Aalborg HK) 
A LUAT 0 IMPORTANTĂ OPȚIUNE 

PENTRU CALIFICAREA ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
BAIA MARE, 3 (prin telefon).
O primă repriză excelentă, 

în care s-a apărat agresiv și 
avansat, realizînd cîteva contra
atacuri fulgerătoare ce au tă
iat repede elanul ambițioasei 
formații oaspete, ca și un final 
bun de meci, cu faze simple 
și cu finalizări variate — iată 
care au fost, după părerea 
noastră, principalele atuuri ale 
handbaliștilor de la H.C. 
Minaur Baia Mare în mecîul- 
tur din runda secundă a Cupei 
Cupelor, pe care l-au susținut 
sîmbătă seara cu Aalborg H.K. 
Cu aceste calități bine puse in 
evidență, dar și cu o pregătire 
fizică remarcabilă (pe fondul 
căreia s-a putut detașa net în 
finalul jocului), H.C. Minaur 
Baia Mare a învins pe cîștigă- 
toarea Cupei Danemarcei la 
un scor concludent : 31—19 
(14-6).

Cum spuneam, H.C. Minaur 

Rezultate de valoare mondială In „Cupa Carpați" la popice

AMA PEIRtSCU - ÎNVINGĂTOARE 
PENTRU A TREIA OARĂ CONSECUTIV!

© L. Suto (Ungaria) a cîștigat trofeul la masculin 
O Mariana Constantin și llie Băiaș s-au reabilitat în 

proba de dublu

a început meciul cu o lăuda
bilă decizie, acționînd cu ho- 
tărîre mai ales în apărare, 
unde a stopat încă din faza 
inițială Ce combinațiile triou
lui de redutabili aruncători la 
poartă (Aan, Whinter și Dani- 
elssen), care acționa în zona 
centrală, la 9—10 metri, fie 
activitatea pivotului Torben 
Larsen, care lupta atît pentru 
a-și putea crea faze de gol, 
cit și pentru a realiza (de celț 
mai multe ori prin faulturi) 
culoare de șut pentru cei trei 
de La 9 metri. Așa se și ex
plică de ce primele două go
luri ale oaspeților au fost rea
lizate de tfnărul Ole Dohn de 
pe extremă, adică de jucăto
rul de la care băimărenii se 
așteptau cel mai puțin să în
scrie. In ciuda deosebitei am
biții cu care au evoluat tine
rii dar tehnicii jucători oas
peți, scorul a luat de la înce

put proporții (3—0 in min. 6. 
5—1 min. 8, 6—2 min. 14. 8—3 
min. 17, 12—4 min. 25). Atit de 
bine a funcționat echipa H.C. 
Minaur in această perioadă 
(cei mai buni jucători, portarul 
Be Iu, M. Voinea, Palko. Bo- 
roș). incit ea a reușit să în
scrie două goluri (M. Voinea 
și Panțira) in inferioritate nu
merică (fusese eliminat Ră
zor) I

După pauză lucrurile s-au 
schimbat oarecum. Handbaliș- 
tii danezi au avansat in apă
rare, au acționat mai calm, 
mai reținut in atac (au ți 
fost sancționați de două ori 
cu „joc pasiv), ceea ce a pus 
alte probleme gazdelor. Ele 
au fost rezolvate ceva mai 
bine in finalul meciului, cînd 
jocul a redevenit deschis, ra
pid, cu goluri multe, ceea ce 
a făcut ca scorul să ia din 
nou proporții și să ajungă la 
diferență de 12 goluri, ceea ce 
reprezintă o „zestre" remarca
bilă pentru jocul retur de la 
13 decembrie.

Cele 50 de goluri ale meciu
lui au fost marcate de : Mă
ricel Voinea 9, Boroș 5, Panțî- 
ru 5, Mironiuc 4, N. Voinea 
4, Palko 2, Orosz, Avramescu 
pentru H.C. Minaur, Whinter 
8, Kold 4, Dohn 4, Larsen 2, 
Jensen pentru Aalborg HK. 
Jocul a fost condus cu compe
tență și autoritate de cuplul 
Milan Valcici și Miodrag Sta- 
noevici, ambii din Iugoslavia.

Colin ANTONESCU

în meciul de rugby România— Franța

0-9! 6-9 Șl REVENIREA 
S-A OPRIT!

• Echipa noastră putea să-și aproprie, la fel de bine, 
victoria © Luptă totală pe înaintare © „Deschiderile*4 

— slabe — au rupt echipele în două • Bucos a ratat mult

Lsptâ aprigă in tușă, balonul fiind „vizat" de Imbernon, Iones
co. Joinel ți Daraban Foto : Dragoș NEAGU

Toți cei care am fost martori 
la cea de a 28-a întîlnire din
tre rugbyștii români șl fran
cezi am rămas cu convingerea 
că sportivii noștri puteau în
vinge și lua astfel o opțiune 
serioasă asupra actualei ediții 
a „Cupei F.I.R.A.*, campionat 
de rugby al continentului nos
tru. Din păcate, ca în atîtea 
rinduri, și la noi, ca și în 
Franța, am trecut pe lingă 
victorie, pe care mulți dintre 
noi am simțit-o atît de aproa
pe, atît de realizabilă. O vic
torie cu care rugbyștii români 
ne obișnuiseră în ultimii ani, 
cînd jucau acasă.

Lupta sportivă a fost și de 
cstă-dată exemplară în teren, 
tonul dindu-1 pachetele de îna
intași, care au arătat un total 
spirit de sacrificiu, dar spec
tacolul, acela care face deliciul 
tribunelor, a lipsit, pentru că 
au lipsit eseurile. Și un rugby 
fără încercări este ca o mîncare 
fără sare. Ei bine, cei care nu 
au știut gospodări bine baloa
nele preparate de înaintări cu 
mari sacrificii (iar Daraban, 
Dumitru, Marin Ionescu, Stoi
ca, Munteanu — ca taloner — 
au procurat destule) au fost 
jucătorii din liniile de treisfer- 
turi care, trebuie s-o spunem 

direct, au evoluat slab, ambele 
formații părînd frînte în două 
la nivelul compartimentului 
deschiderii, deficitar și la unii 
și la alții. Pe de altă parte, în 
ceea ce ne privește, Bucos a 
ratat mult, Aguirre întrecîn- 
du-1 în precizie și eficacitate.

Cele două echipe care s-au 
înfruntat ieri în ultimul spec
tacol rugbystic al sezonului au 
fost foarte aproape una de alta. 
Ceea ce nu ne poate împiedica 
să afirmăm că în evoluția tri
colorilor — care n-au mai fost 
in stare ca acum doi ani 
să remonteze un han
dicap de 9 puncte — nu s-a 
văzut o idee clară de joc, ceea 
ce a dus, firesc, la eșuarea 
partidei în anonimat, ea termi- 
nîndu-se pe fondul unei con
fuzii generale. Raoul Barriere, 
celebrul antrenor al echipei 
supercampioane a Franței, 136- 
ziers, prezent și el la București, 
ne spunea după meci că des
fășurarea partidei nu trebuie 
judecată atît de sever, căci — 
adesea — se întîmplă așa cînd 
se întîlnesc două formații de 
forțe și posibilități apropiate :

Dimitrie CALUMACHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Ana Petrescu — laureată la individual

Sîmbătă și duminică au 
continuat, pe cele șase piste 
ale arenei Voința din Capita
lă, întrecerile prestigioasei 
competiții internaționale de 
popice dotată cu trofeul „Cu
pa Carpați", care a reunit — 
timp de trei zile — sportivi 
fruntași din 8 țări. Liderii 
clasamentelor individuale
după prima reuniune, reși- 
țeanca Eugenia Lăcătușu (421 
p d) și bucureșteanul Con
stantin Voicu (836), nu au pu
tut rezista in fața repetatelor 
asalturi ale principalilor lor 
adversari.

în confruntările feminine. 
Ana Petrescu a acționat în 
stilul care a consacrat-o pe 
plan internațional, a lansat 
bila cu precizie de... metronom 
și nu a ratat nici o aruncare 
la „izolate", doborînd din 100 
de lovituri 446 de popice, per
formanță de valoare mondială. 
Ea s-a Instalat cu autoritate 
în fruntea clasamentului, cîș- 
tigînd în final, pentru a treia 
oară consecutiv, rîvnitul tro
feu. Demn de remarcat este 
faptul că turneul feminin a 
fost dominat copios de repre
zentantele țării noastre, care 
au ocupat primele șase locuri. 
O frumoasă impresie a lăsat 
junioara Ioana Dogaru (depis
tată și pregătită de apreciatul

Foto : V. BAGEAC 
antrenor Tudor Buzea) care, 
cu cele 429 p.d. a reușit să 
depășească o serie de jucă
toare consacrate.

în schimb, la masculin, 
pentru a treia oară consecu
tiv. frumoasa cupă transmisi
bilă (cine o cîștigă insă de 
două ori la rind sau de trei ori 
alternativ o păstrează) a luat, 
din nou, drumul peste hotare, 
fiind, de data aceasta, ciștiga- 
tă de ungurul Laszlo Suto. 
învingătorul a avut cel mai 
puternic adversar in persoana 
fostului campion mondial, 
iugoslavul Nikola Dragas. A- 
flați în luptă directă pe are-"’ 
nă, popicarul iugoslav nu a 
putut, cu toate eforturile de
puse în ultimele manșe, să 
refacă cele 9 popice care-1 
despărțeau de Suto, la jumă
tatea concursului (466—457), 
menținind aceeași diferență 
(931—922) după 200 de bile. 
Singurii sportivi români care 
s-au apropiat de valoarea aces
tora au fost Iuliu Bice și mai 
tînărul său coleg de lot Ma
rin Grigore, în timp ce jucă
torul nostru „nr. 1“, Iosif Tis- 
mănar (actualul campion mon
dial) a jucat, spre surprinde-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

Divizia A de Soîbal — etapa a 16-a

F.C. BAIA MARE A REVENIT SPECTACULOS 1N FRUNTE
• Sportul studențesc a recîștigat punctele pierdute miercuri • C.S.

10 echipe eșalonate pe distanța a
4 locuri,

egalitate la Craiova ! © Primele 
puncte © Olimpia urcă

Tirgoviște - 
numai 4

S.C. Bacău coboară 7 I

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F.C Baia Mare Steaua 1-0 (1-0) 1. F.C. BAIA MARE 16 10 1 5 18-14 21
Olimpia Satu Mare F.C Argeș 1 —0 (0-0) 2. F.C. Argeș 16 9 1 6 24-17 19
Dinamo — Politehnica lași 3-1 (1-0) 3. Dinamo 16 6 6 4 20-12 18
F.C Bihor — Sportul studențesc 0-1 (0-1) 4. Steaua 16 7 4 5 26-19 18
Jiul — Gloria Buzău 2-0 (1-0) 5. Olimpia 16 8 2 6 17-17 18
A.S.A. Tg. Mureș Politehnica Tim. 3-1 (1-D 6. Univ. Craiova 16 5 7 4 19-13 17
Universitatea Craiova — CS. Tirgoviște 0-0 7. C.S. Tirgoviște 16 7 3 6 17-15 17
U.T. Arad — Chimia Rm. Vîlcea 3-0 (3-0) 8. Politehnica lași 16 7 3 6 17-15 17
Corvin ui S.C Bacău 2-0 (2-0) 9. Jiul 16 7 3 6 20-19 17

10. A.S.A. Tg. Mureș 16 6 5 5 19-23 17
ETAPA VIITOARE (10 decembrie) 11.

12.
U.T. Arad 
S.C. Bacău

16
16

6
7

4
2

6
7

25-18
18-14

16
16

C.S. Tirgoviște - F.C Baia Mare 13. Corvinul 16 6 3 7 21-22 15
Steaua - Jiul 14. Sportul stud. 16 5 5 6 19-21 15
Gloria - F.C Bihor 15. Gloria Buzău 16 6 2 8 18-26 14
F.C Argeș - Dinamo 16. Politehnica Tim. 16 4 3 9 13-21 11
S.C Bacău — A3. A. Tg. Mureș 17. F.C. Bihor 16 4 3 9 17-26 11
Politehnica lași - U.T.A 18. Chimia Rm. Vîlcea 16 3 5 8 15-31 11
Politehnica Timișoara — Corvinul - — — -
Sportul studențesc — Olimpia Cltîtî în paginile 2—3 cronicile locurilor aces-
Chimia Rm. Viîcea — Universitatea Crai ova tei etape

GOLGETERII
10 GOLURI : C. Stan (Gloria 

Buzău).
7 GOLURI : Radu II — 2 din 

11 m (F.C. Argeș), Marcu — 2 
din 11 m (Univ. Craiova), Bi
ro I (A.S.A. Tg. Mure).

6 GOLURI : Kukla (U.T.A.), 
Cîrțu (Univ. Craiova), Iordă- 
nescu — 3 din 11 m (Steaua), 
Costea' (Politehnica Iași).

Țevi, abia intrat în joc. în
scrie al treilea gol al dina- 

moviștilor

Foto : N. DRAGOȘ



CAMPIONATE ® COMPETIȚII I
ECHIPA STEAUA PENTRU 
A 20-A OARĂ CAMPI
OANĂ NAȚIONALĂ LA 

HALTERE
Timp de trei zile s-au des

fășurat Ia Cluj-Napoca întrece- 
rile-retur din cadrul campiona
tului national de haltere Pe 
echipe rezervat seniorilor. Tit
lul de campioană a revenit for
mației Steaua, care cucerește 
astfel pentru a 20-a oară (și a 
12-a oară consecutiv) primul 
loc In clasamentul general. For
mația bucureșteanâ (antrenor 
Ștefan Achim) a ciștigat deta
șat competiția cu un total de 
166 p, fiind urmată de A.S.A. 
Tg. Mureș (antrenor Gh. Rad) 
cu 147 p ; Chimpex Constanța 
(antrenor L. Ionescu) 139 p : 
CJS.M. Cluj-Napoca (antrenor 
T. Roman) 120 p ; Clujana (an
trenor St. Javorek) 115 p și 
Rapid București (antrenor V. 
Lefter) 103 p. Echipele Steagul 
roșu Brașov și Minerul Lupeni. 
ocupantele ultimelor locuri, au 
retrogradat în divizia B, in lo
cul lor promovind formațiile 
Nicotină lași și Electromotor 
Timisoara, primele clasate in 
„B‘.

Cu acest prilej s-au înregis
trat cîteva recorduri naționale : 
la seniori F. Dumitru (Chimpex)
— la categoria mijlocie — a to
talizat 325 kg (VJ. Gh. Miinea 
și V. Căpriceru 322,5 kg) și a 
„smuls" 150 kg (v.r. 147,5 kg — 
li aparținea) ; iar la juniori. Șt. 
Csera — la cat. 90 kg a „arun
cat" 175 kg ; la cat. supergrea, 
Z. Rad 327,5 kg la total (v.r. 
315 kg ii aparținea) 187.5 kg la 
„aruncat" (vr. 185 kg îi apar
ținea) și 140 kg la „smuls" (vr. 
Kreicik 137,5 kg).

Iată cîteva rezultate pe cate
gorii : 52 kg — Gh. Cîrjaliu
(Electromotor) 172,5 kg ; 56 kg
— C. Mateeș (C-S. Onești) 215 
kg (în afară de concurs), P. Pe
tre (Urbis) 222,5 kg) ; 60 kg — 
S. Kiss (Clujana) 250 kg ; 67 S 
kg — Al. Kiss (Clujana) 280 kg ; 
75 kg — V. Dociu (Steaua) 287,5 
kg ; 90 kg — Șt. Cserei (A.S.A. 
Tg. Mureș) 310 kg (175 kg la 
„aruncat") — record de juniori : 
100 kg — Ș. Tasnadi (Clujana) 
332,5 kg ; 119 kg — M. Para- 
pancea (Steaua) 340 kg ; + 110 
kg — Șt. Kreicik (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 345 kg.

Campionatul național pe echipe 
rezervat juniorilor s-a încheiat 
recent, la Constanța, cu victoria 
formației C.S.M. Cluj-Napoca, 
cu 178 p. urmată de Chimpex 
Constanța 150 p si Clujana 106 
p. T. Kișkalo (C.S.M. Cluj-Na
poca) a îmbunătățit recordul ță
rii la „smuls" cu 132,5 kg, a 
egalat recordul de juniori la 
total cu 290 kg la cat. 75 kg, 
iar Șt. Cserei la cat. 100 kg a 
obținut la „aruncat" 167,5 kg — 
record republican de juniori.

ion OCHSENFELD

MARII MAEȘTRI - ÎNVINȘI
Marii maeștri au fost în

vinși în runda a 8-a a fina
lei campionatului masculin de 
șah de la Băile Herculane! 
Maestrul internațional ie
șean V. Vaisman a cîștigat o 
partidă foarte importantă la
M. Șubă, iar V. Ciocâltea a 
pierdut (una la fel de însem
nată) _ în fața lui A. Urzică.
N. Ilijin l-a întrecut pe Tr. 
Stanciu, în timp ce întîlnirile 
Em. Ungureanu — P. Voicu- 
lescu, C. Radovici — S. Grun
berg și Gh. Mititelu — M. 
Ghindă au fost remize, iar 
cea dintre A. Negulescu și M. 
Pavlov s-ia întrerupt. în parti
dele întrerupte : S. Grunberg
— A. Urzică 1—0 si M. Ghin
dă — N. Ilijin 'h—'lt.

Runda a 9-a, desfășurată 
aseară, a programat drept 
partidă centrală aceea dintre 
Grunberg și Vaisman. După 
o luptă interesantă ea s-a în
trerupt într-o poziție ușor mai 
bună pentru Vaisman.

Celelalte rezultate : Ghindă
— Ungureanu 1—0, Ciocâltea — 
Radovici */2—>/2, Șubă — Ne
gulescu */2—Vj, Voiculescu — 
Urzică înțr-, Stanciu — Mitite
lu */2—*/2, Pavlov — Ilijin llt—*/2.

în clasament, înaintea ulti
melor 4 runde: GHINDA 6,

Vaisman 5*/2 (1), Griinbcrg 5
(1), Radovici, Ciocâltea, Mitite
lu 5, Șubă 4’/2, Urzică 4 (1), 
Voiculescu, Pavlov, Negulescu 
3’/2 (1), Stanciu, Ilijin 3'/2, Un
gureanu 2*/2.

Cu două victorii consecu
tive, la Marina Pogorevici și 
la Elisabeta Polihroniade (In 
derbyul rundei a 7-a), timișo- 
reanca Dana Nuțu a preluat 
conducerea In finala feminină 
ce se desfășoară la Mediaș. 
Iată și celelalte rezultate : 
Miroslav — Reicher 0—1, Ră
ducanu — Ghindă 0—1, Mure- 
șan — Nechifor 1—0, Oîteanu

— Bogdan 1—0, Teodorescu — 
Albuleț, Baumstark — Jicman 
și Polihroniade — Gogâlea re
mize (r. 6) ; Ghindă — Pogo
revici 1—0, Albuleț — Miros
lav, Reicher — Răducanu, Ne
chifor — Teodorescu, Jicman — 
Mureșan, Bogdan — Baum
stark și Gogâlea — Olteanu 
remize (r. 7) ; Jicman — Ol
teanu 1—0, Pogorevici — Poli
hroniade și Nuțu — Răducanu 
remize (înt. r. 5).

în clasament: NUTU 5’A, 
Reicher, Jicman, Mureșan, 
Teodorescu, Polihroniade 4’/j, 
Ghindă, Albuleț, Baumstark 
4 etc.

FARUL - „U- CLUJ-NAPOCA 2-0, LA BASCHET
Campionatul republican de 

baschet masculin a continuat, 
slmbătă și duminică, prin me
ciurile etapei a 10-a, ale căror 
rezultate nu au produs modifi
cări importante în clasament

FARUL CONSTANȚA — U- 
NTVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 2—0: 99—84 (51—43) și
92—87 (44—15). Derbyul etapei 
s-a încheiat cu dubla victorie 
a echipei constănțene, care a 
manifestat bună coeziune, pre
cizie fn aruncările la coș și 
combativitate în apărare, ele
mente determinante în obține
rea unor succese pe deplin me
ritate. Sîmbătâ. gazdele au do
minat majoritatea timpului; 
duminică, jocul a test mult 
mai echilibrat Coșgeteri: Bo- 
tceanu 22-*-18. Rașca 104-28, 
Măaâilă 15+17. respectiv Cră
ciun 22 + 13. Gellert 21+14. At 
arbitrat bine Em- Nieoleseu și 
M. Dimancea (G. TAMAȘ-co- 
resp.).

C-S-U BRAȘOV — I-C-E-D- 
BUCUREȘTI 1—1: 79—84 (45— 
45) și 102—95 (56—33). partide 
spectaculoase. terminate de 
fiecare dată cu victoria forma
ției care a luptat cu mai multă 
energie și luciditate in ziua 
respectivă. Coșgeteri: Moraru 
26-20, Hegyesâ 16+23, Teeău 
10+19, respectiv Vsica 17+35, 
Grădișteanu 27+15, Rotaru 13— 
24. Bun arbitrajul prestat 
de I. Szabo și S. Grecu. (C. 
GRUIA-cores?.).

C-S-U. SIBIU — STEAUA 
0—2: 69—79 (40—43) și 66—95 
(29—14). Sibienii au izbutit un 
prim joc remarcabil, datorită 
căruia au ținut pasul cu cam
pionii tării. A doua zi. insă, 
superioritatea tehnico-tac tick a 
iteliș.itor s-a impus de la în
ceput. Coșgeteri: Palhegyi
23+8, Takacs 18+17, respectiv 
Cernat 26+15. Opșitaru 12+15, 
Oczelak 13+17. (I. IONESCU- 
coresp.).

URBIS — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 1—1: 68—61 (38— 
33) și 68—72 (39—36). Timp de

trei reprize (ambele din me
ciul de sîmbătâ și prima din 
cel de duminică), basehetbaliș- 
tii de la Urbis, inteligent con
duși în teren de Radu Diaco- 
nescu și de pe margine de an
trenorul Marius Ianculescu, au 
prestat un joc organizat, im- 
punîndu-și ritmul convenabil 
(lent) și obtinînd avantaj pe 
tabela de scor. în prima întîl- 
nire. totul a mers bine pînă la 
sfîrșit, mai cu scamă că tine
rii lor adversari nu au reușit 
să iasă din jocul pozițional 
impus de Urbis. Duminică. în
să, au fost suficiente cîteva 
momente de discordie, pentru 
ca echilibrul echipei să se cla
tine. Drept urmare, de la 39— 
32 (min. 19) pentru Urbis s-a 
ajuns la 47—17 (min. 25). De 
aici, o „serie" excepțională rea
lizată de Florentin Ermurache 
(încă junior), mai precis 16 
punc’.e înscrise „non stop", a 
produs o radicală modificare 
pe tabela de marcaj: 63—55 
(min. 35) pentru Politehnica. O 
diferență pe care Urbis nu a 
mai putut-o recupera, deși a 
făcut eforturi vădite, nespriji
nite, Insă, de disciplina tacti
că necesară. în general, Intre- 
cerile au fost atractive, dato
rită evoluției scorului, dar ni- 
vehil loc tehnic nu a depășit 
valoarea unor meciuri medio
cre din Divizia B Ritmul lent 
al acțiunilor ofensive. frecven
ța scăzută si imprecizia arun
cărilor la coș. pasivitatea ma
nifestată ia apărare au carac
terizat majoritatea timpului 
prestațiile acestor echipe, de
altfel codașe ale clasamentu
lui. Coșgeterit Diaeanescw 21+ 
30. Neaga 10+14. Iaeeei 16+S. 
respectiv Ermurache 15+40. 
Petrof 10-^12. Diesca 12+9. (D. 
STANCULESCU).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2—0: 83— 
55 (47—33) și 95—57 (53—23).

C-S.U. GALAȚI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 2—9: 
76—74 (49—39) și 79—70 (40—38).

IN DIVIZIA A DE VOLEI, GAZDELE IN INFERIORITATE I

I 
I 
I
I
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I
I 
I
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Divizia A, etapa a 16-a

ÎN FAȚA ULTIMEI CORTINE...
Parcă cel care a făcut programul campionatului ar fi 

avut in față clasamentul „la zi“ al ediției. Așa de inspirat 
s-a dovedit in a ne dărui, etapă de etapă, acum, in finalul 
sezonului de toamnă-iarnă. derby după derby. A fost der- 
by-ul tradițional. Dinamo — Steaua. Dar, după decepția lui, 
au venit derbyuri adevărate. Steaua — F. C. Argeș și, ieri, 
F. C. Baia Mare — Steaua. „Frina“ pusă de băimăreni că
derii lor, demonstrată miercuri la București, s-a arătat trai
nică și în jocul cu campioana țării. Primind o replică spec
taculoasă — cel puțin in repriza televizată pe care am ur
mărit-o — Mateianu și ai săi au venit (ca de obicei pe sta
dionul de sub Dealul Florilor) cu contribuția lor de fotbal 
rapid, angajant. frumos. Am notat, deci, — după Steaua — 
F. C. Argeș — încă un meci de care nu vrei să uiți foarte 
repede. Dimpotrivă...

Aproape de locul derbyului, la numai 60 de kilometri, o 
echipă harnică a actualului campionat, care joacă parcă mai 
bine de cind un pilc de rezerve a intrat (fortuit) in for
mație, învingea pe deținătoarea locului 1. Olimpia Satu 
Mare a intrat in rindul revelațiilor, pe bază de fapte, de 
rezultate, de comportare. Venind „în afara turnantei", cum 
se spune. Dinamo a urcat incet-încet, cam nebăgată in sea
mă. și iat-o pe locul 3. O promptă recuperare de teren pier
dut : Sportul studențesc la Oradea.

Duminică, in Trivale, alt derby : F. C. Argeș — Dinamo. 
Dobrin anunță că va fi bun de joc. Alarmă in tabăra dina- 
movistă... in timp ce băimărenii (pe care multi se grăbeau 
să-i treacă în grupul „foștilor protagoniști") ti vor înfrunta, 
la Tirgoviște. pe Coman și pe energicii lui coechipieri. Par
că finișul de toamnă e mai atrăgător decit credeam. Un 
final căruia iama, cu primii săi fulgi, caută să-i schimbe 
decorul...

Eftimie IONESCU

FAZEKAȘ DECLANȘEAZĂ ATACUL
A.SJÎ. TG. MUREȘ - POLITEHNICA TIMIȘOARA 3-1 (1-1)

Stadion ,^3 August' ; timp friguros, Înnorat ; teren moale ; spectatori - 
aproximativ 5 000. Au maroat : FAZEKAȘ (min. 12), FANiCl (min. 51), &IRO I 
(mm. 55) și, respectiv, ANGHEL (mm. 32). Șuturi la poartă: 17-11 (pe poor- 
ta : 10-5). Camere : 6—0.
_A.S.A. . Vunvoiea 7 - Onwțcn 7. Unch'cș 7. kpir 7, GaB 7 - Biro I 7 
Boloni 7, Bozeșan 6 (min. 55 Pislaru 6) - Faiskaș 9, Fonici 4, Hcinad 6 
(min. 46 Bath M 7).
POLITEHNICA : Cetona 6 - Vișan 6. PăWnișon 6. Mehedtnțu 7, Floareș 6 

(mm. 61 Petrescu 6) - Roșea 6, Dembrovschi 7. Șerbănoiu 7 - Ano hei 7. 
Nadu 7. Cotec 5 (min. 75 Mușat).

A orbitrat L Igna (Arad) 8 ; la linie : M. Moraru (Ploiești) șl C. Juria 
(București).

Cartonase galbene : V1ȘAN.
Trofeul Petscbonchi : 8. La juniori : 2-C (0-0).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 3 DECEMBRIE 1978

I. F.c. Bala Mare — Steaua 1
II. F.C. Bihor — Sp. stud. 2 
HL Olimpia — F.C. Argeș 1
IV. Dinamo — Poli. Iași i
V. Jiul — Gloria Buzău 1

VL A.S.A. — Poli. Tim. 1
VII. u. Craiova — C.S. T-viște X 

VIII. U.T.A. — Chim. Rm. VL 1
IX. Corvlnul — S.C. Bacău 1
X. Ascoli — Intemazlonale 2

XI. Atalanta — Juventus 2 
XII. Milan — Perugia X

Xin. Verona — Bologna 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 

1.042.114 LEL

Duminică, in Divizia A de vo
lei, a fost o nouă rundă do
minată de echipele aflate in de
plasare (in cete 11 meciuri pro
gramate oaspeții au obținut 7 
victorii). Ceie mai prețioase suc
cese le-au realizat C.S.M. Sucea
va (m), Dinam», Farul și C.S.U, 
Galați (f). Iată amănunte trans
mise de corespondenții noștri.

FEMININ, etc pa o 9-a
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

— DINAMO BUCUREȘTI 2—3 
(11, —10, 8, —6, —7). Joc frumos, 
la nivelul pozițiilor fruntașe pe 
care le ocupă cele două echipe 
în clasament, luptă dirză care a 
mulțumit pe cel aproximativ 
1000 de spectatori prezenți în 
sala Olimpia. Studentele au con
dus cu 2—1 la seturi și se pă
rea că vor ciștiga derbyul, dar 
dinamovistele au avut un final 
deosebit de bun in care s-au 
Impus Clar. Remarcate : Maria
Rusu, Anca Gheorghițoiu (Univ.), 
Alexandrina Constantinescu și 
Victoria Banciu (Dinamo). Ar
bitri : V. Szakăcs (Bala Mare) și 
I. Șușelescu (Buc.)

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 1—3 (—13, —13, 9, —4).
Cu un blocaj defectuos și cu 
multe greșeli la preluare rapi- 
distele nu au putut face față u- 
nei echipe bine pusa la punct, 
cu atac percutant și blocaj ferm. 
In tot meciul, Rapid a avut 
două perioade bune de joc : la 
începutul setului doi, cînd a 
condus cu 7—1, și in setul trei, 
clnd oaspetele s-au relaxat. S-au 
remarcat : Florentina Itu, Doina 
Rusu șl Crina Georgescu de la 
Învingătoare, Eugenia Rebac șl 
Mariana Ciobotaru de la învinse. 
Arbitri : I. Stoica (Bacău) și AL 
Dragomir (Buc.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
FARUL CONSTANTA 0—3 (4. ÎL 
9). Slbiencele au jucat sub orice 
critică, - pLerzlrtd fără drept de 
apel. S-au evidențiat Iuliana 
Enescu, Cornelia Ionescu, Maria 
Enache (Farul), Marinela Țurlea 
(C.S.M.). Arbitri : L. Griln (Tg. 
Mureș) și Em. Costolu (Buc.).

MARATEX BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—3 
(3, —«, —11 —12). Dispută dirză, 
cîștlgată in final de craiovence 
care s-au dovedit mai exneri- 
mentate. Remarcate : Constanța
lorga, Georgeta Cioflinc (Mara- 
tex), Simona Enescu, Maria Bu
za tu șl Maria Mititelu (Univ.). 
Arbitri : Gh. Ferariu (Brașov) șl 
V. Pavel (Buc.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — PENI
CILINA IAȘI 0—3 (11, 6, 7). Deși 
au evoluat mal bine ea de obi
cei, studentele au pierdut par

tida, adversarele loc fiind supe- - 
rioare. S-au evidențiat : Adriana I 
Farago, Dana Nicoiaescu („U"), | 
Doina Stoian și Ana Chirițescu 
(Penicilina). Arbitri : M. Marian - 
(Oradea) și M. Hcrța (Cluj-Na- I 
poca). i

ȘTIINȚA BACAU — CHIMPEX ’ 
CONSTANȚA 3—1 (3 11, —7, 17). 
Joc destul de disputat, deși pri- I 
mul set nu a durat decît 8 mi- I 
nute, iar al treilea 10 minute. 
Foarte frumos, setul patru : 4—0, 
10—4. 10—10, 13—li, 13—13, 14—14, I 
19—17. Arbitri : A. Dinicu și V. I 
Ranghel (Buc.). i

MASCULIN, etapa a 8-a 1
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

C.S.M. SUCEAVA 2—3 (—14, 2, 
13, —6, —15). Joc frumos, ciști
gat de ambițioșii voleibaliști su
ceveni care au evoluat bine la 
fileu și in linia a doua. Cei mai 
buni : Păștean și Lepădătescu 
(C.S.M.). Arbitri : I. Șușelescu șl 
V. Szakăcs.

C.S.U. GALAȚI — EXPLORĂRI 
BAIA MARE 2—3 (10, —14 —2,
11, —7). Meci dramatic, care a 
durat două ore. Gălățenii au ra
tat de puțin victoria (de notat 
că în ultimul set ei au conclus 
cu 7—1). Remarcați : Enescu,
Pustiu (C.S.U.), M. Viorel și Ne
ghină (Explorări). Arbitri : V. 
Vrăjescu (Buc.) și D. Dobrescu 
(Ploiești).
TRACTORUL BRAȘOV — SIL- 

VANIA ȘIMLEU SILVANIEI 3—2 
(13, 13, —12, —13, 9). Victorie
greu cucerită de brașoveni la 
capătul unei dispute pe parcursul 
a două ore și jumătate de joc. 
Evidențiați : Szombati, Zamfir 
(Tractorul), Mășcășan și Bujilă 
(Silvania). Arbitri : M. Nicolau 
șl V. Voicu (Buc.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — VIITO
RUL BACAU 3—0 (4, 14, 3). In- 
tîlnire disputată, evoluție de bun 
nivel tehnic, gazdele depășind 
toate evoluțiile de plnă acum. 
S-au remarcat : M. Binda, popa, 
Cimpeanu și Chezan („U"). Ar
bitri : M. Marian și M. Herța.

STEAUA BUCUREȘTI — C.S.M. 
DELTA TULCEA 3—0 (13, 7, 2). 
Cu excepția primului set, in 
care oaspeții au jucat de la 
egal la egal cu campionii, par
tida a fost la discreția formației 
Steaua care a greșit mult la în
ceput, dar și-a revenit, jucînd 
din ce în ce mai bine. Cel mai 
buni : Macavei șl Chifu de la 
învingători. Arbitri : D. Deteea 
(Galați) și N. Găleșeanu (Buc.).

Corespondenți : C. Crețu, o. 
Guțu, I. Ionescu, V. Săsăranu, 
I. Pocol, I. lancu, P. Arcan, T. 
Siriopol, P. Dumitrescu și D. 
Vatau.
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TG. MUREȘ, 3 (prin telefon)
Cele două adversare au făcut 

de la început risipă de ener
gie, au creat numeroase faze 
de poartă mai ales In prima 
repriză. Scorul a fast deschis 
In min. 12. eăad Gali — prezent 
mereu in ofensivă — a executat 
un aut in treimea adversă la 
FAZEKAȘ ; o preluare cu stin- 
gul a acestuia și un șut vio
lent, cu dreptul, în colțul lung, 
pe jos, direct în plasă. Un gol 
de zile mari. Din acest moment 
Începe o perioadă a suspens- 
urilor, mai exact a marilor ra
tări, de o parte și de alta : Fa- 
zekaș (min. 17) alunecă în ca
reu, singur cu Catena Ln față I 
Nadu (min. 23), pe contraatac, 
șutează slab și Vunvulea ,.aga
ță" miraculos balonul ; Fanici 
(min. 25), servit excelent de 
Ispir, șutează de la 4 metri di
rect în Catena; Dembrovschi

(min. 29), de la 7 m — singur- 
singurel, trimite peste trans
versală. Timișorenii, care i-au 
avertizat în cîteva rfnduri pe 
localnici prin periculozitatea ac
țiunilor lor, reușesc___
egalare în min. Î4 : Dembrov- 
sehi îl lansează pe AN 
pe un culoar bun șî— 1—1, tri
bunele îngheț ind de-a binelea. 
..Poli" nu joacă rău, dar va 
ceda pasul ln repriza secundă, 
cînd o extremă veritabilă (Both 
II, introdus în locul lui Hajnal) 
va relansa echipa A3.A. spre 
victorie : in min. 51, noul In
trodus sprintează, centrează pre
cis și FANICI înscrie sec : 2—1. 
Patru minute mai tirziu, Fa- 
zekaș, jn mare vervă, execută 
tin slalom impresionant, după 
care îi pune lui BIRO I min
gea de gol : 3—1. O victorie 
meritată a gazdelor.

Stelion TRANDAFIRESCU

meritata

'-HEL

DIVIZIA B:
SERIA I

DELTA TULCEA — F. C. CON
STANȚA i—o (1—0). A marcat 
lamandi (min. 14).

PORTUL CONSTANTA — F.C. 
BRAlLA 3—0 (2—0). Golurile au 
test marcate de : Corendea (min. 
ia), Nedelcu (min. 23) și Cara- 
maiău (min. 56).

OLTUL SF. GHEORGHE — 
F.C.M. GALAfl O—t (0—0). Uni
cul gol aparține lui Orac 
(min. 89).

PROGRESUL BRAII.A — MI
NERUL GURA HUMORULUI 2—2 
(0—0). Au înscris : Chitu (min. 
76) șl Oprea (min. 77) pentru 
gazde, respectiv Moroșan (min. 
47) și Ciorla (min. 58).

I.C.I.M. BRAȘOV — MUSCE
LUL CÎMPULUNG 2—0 (2—0). Au 
marcat : Frunză (min. 5) șl Ca- 
dar (min. 25).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
VICTORIA TECUCI 5—2 (3—1). 
Au înscris : Drăgoi (min. 2, 32 
și 34), Virzaru (min. 48) — din 
11 m, Chirie (min. 77) pentru 
gazde, respectiv Rusu (min. 36) 
și Aritipa (min. 78).

CONSTRUCTORUL IAȘI — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—3 
(1—1). Au marcat : Pachițeanu
(min. 23) și Ailoaicl (min. 52) — 
din 11 m pentru gazde, iar pen
tru învingători Szakacs (min. 34 
și 60) șt Sima (min. 48).

VHTORUL VASLUI — STEA
GUL ROȘU BRAȘOV 1—1 (1—1). 
Au Înscris : I. Nlcu (min. 42)
— din 11 m — pentru Viitorul 
șl Naghi (min. 40) pentru Stea
gul roșu.

RELON-CEAHLAUL P. NEAMȚ
— C.S.M. SUCEAVA 0-0.

Relatări de la : P. Comșa, P. 
Enache, Gh. Briotă, D. Cristache, 
V. Secărcanu, V. Lazăr, Tr. Tu- 
dose, M. Moga și C. Rusu.

ETAPA VIITOARE (ultima a 
turului — 10 decembrie) : F.C. 
Constanța — Progresul Brăila, 
Minerul Gura Humorului — Ni- 
tramonia Făgăraș, F.C. Brăila — 
I.C.I.M. Brașov, C.S.M. Suceava
— Delta Tulcea, Steagul roșu 
Brașov — Oltul SI. Gheorghe, 
Muscelul Cîmpulung — Construc
torul Iași, Tractorul Brașov — 
Portul Constanța, F.C.M. Galați
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— Viitorul Vaslui, Victoria Te-
ctLCd — Relon-Ceaiilăul P. Neamț.

1. F.C.M. GALAȚI 14 13 0 3 36*15 26
2. Steagul r. Bv. 14 10 2 4 24-10 22
3. C.S.M. Suceava 16 8 4 4 26-14 20
4. F.C. Constanța 14 8 2 6 28-17 18
5. Viitorul Vaslui 16 8 2 6 21-17 18
6. I.C.I.M. Brasov 16 7 3 4 25 22 17
7. F.C. Brâii'a 14 8 1 7 17-20 17
8. Construct, lași 14 4 3 7 20-20 15
9. Tractorul Brașov 16 7 1 8 21-23 15

10. Nitramonia Făg. 14 5 5 6 22-25 15
11. Musceiuî C'lung 16 7 0 9 22-24 14
12. Re’on-Ceahl. P.N. 16 6 2 8 10-18 14
13. Minerul G. H. 16 6 2 8 12-23 14
14. Portul Constanța 14 6 1 9 21-22 1315. Delta Tulcea 16 6 1 9 17-20 13
16. Vict. Tecuci 16 6 1 9 21-29 1317. Oltul Sf. Gh. 14 5 3 8 12-20 13
18. Progresul Brăila 16 4 3 9 11-27 11

SERIA A H a
PETROLUL PLOIEȘTI — C.S.M. 

8 RO BETA TR. SEVERIN 3—0 
(2—0). Au marcat: Toporan (min. 
20), Udrea (min. 45) — autogol 
și State (min. 88).

VIITORUL SCORN1CEȘTI — 
RULMENTUL ALEXANDRL4 2—0 
(2—0). Au înscris Voiculeț (min. 
19) și Șoarece (min. 33).

PROGBESUL-VULCAN BUCU
REȘTI — DINAMO SLATINA 
5—3 (2—3). Au marcat : Apostol 
(min. 30, 39 și 65), G. Sandu
(min. 50) șl Gh. ștefan (min. 
83), respectiv Furnea (min. 7 șl 
10) și Ciocioană (min. 45). Stan
ciu (Din.) a ratat u m (min. 62).

METALUL BUCUREȘTI — PO
IANA CIMPINA 2—0 (1—0). AU 
marcat : Prodan (min. 34) și 
Omer (min. 68). In min. 32 Șu- 
mulans-hi (M) a ratat o lovitu
ră de ta 11 m.

Ș. N. OLTENIȚA — METALUL 
PLOPENT 0—0.

F.CM. GIURGIU — CHIMIA 
TR. MĂGURELE 3—2 (1—2). Au 
înscris : Cali anti (min. 6), Reti 
(min. 65) și Preda (min. 70) 
pentru gazde, respectiv Raclu 
(min. 5) și Căpățînă (min. 29). 
In min. 60 Spoială (F.C.M.) a 
fost eliminat pentru lovirea ad
versarului.

ȘOIMH SIBIU — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 3—1 (0—0). Au În
scris : Halmen (min. 66), Frățiiă 
(min. 70) șl Rusu (min. 71) pen
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(MO - POLITEHNICA IAȘI 3-1 (1-0)
teren bun : timp friguros ; spectatori — aproximativ 8 000. 
JSOVAN (min. 37), CUSTOV (min. 65), ȚEVI (min. 83), 
nin. 71). Șuturi Ia poartă: 21—9 (pe poartă : 7—3). Cor-

:u 7 — Cheran 7, Ghiță 7, Dinu 9, I. Marin 7 — Augus- 
2ustov 7 — Țălnar 6, Vrinceanu 6. I. Moldovan 6 (min.

: Naște 7 — Micloș 6, Anton 6, Mureșan 7, Mihakea 6 
3$ 7 (min. 79 Nemțeanu), C. lonescu 6 — D. lonescu 6, 
Dănilă), Costea 7.

ici I teu (Craiova) 8 ; la linie : Cr. Teodorcscu (Buzău) ți 
0.
MJGUSTIN. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-2 (1—1).

OLIMPIA SATU MARE - F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)
Stadion Olimpia ; teren ușor alunecos ; timp foarte frumos dar rece ; spec

tatori — aproximativ 10 000. A marcat: ȘTEȚKA (min. 58). Șuturi la poarta: 
20—4 (pe poarta: 7—2). Cornere: 5—1.

OLÎM?!*. • Haralamb’e 8 — M'ireșan 8, Pop 5 (min. 54 Marcu 7), Smaran- 
dache 6, Popa 7 — Sabou 5, Kaiser 8, Both I 7 — Hefvei 6, Pataki 5 (min. 
85 Mate.), i>;ețka 7.

F.C. ARGEȘ : Cristian 7 — Zamfir 7, Stancu 7, Cir stea 7, Ivan 7 — Bârbu- 
lescu 6, Chivescu 6, Iovănescu 7 — Toma 5 (min. 69 Radu iU 6), Turcu 7, 
D. Nicoiae 6.

A arbitrat : C. Ghiță 6 ; ta linte : Gh. Rccz cu mari greșeli (ambii dm 
Brașov) și T. Balanovici (fa§î).

Cartonașe galbene: POPA. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—1 (1—1)-

F.C. BIHOR - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-1)
Stadion F.C. Bihor ; teren moale, alunecos : timp noros ; spectatori — a- 

proximativ 4 000. A marcat: GROSU (min. 35). Șuturi la poartă : 9-14 loe 
poartă : 4-8). Cornere : 4—8.

F.C BIHOR : Vidac 7 - Naghl 6, Bigrm 8, Zaro 5, Petrovici 5 - Naam 5 
(min. 48 Pușcaș 5), Patachi 8 (min. 61 Negrea 5), Molnar 6 - Lupnu 6. 
Gherghelî 5, Kiss 5.

SPORTUL STUDENȚESC : Mararu 7 — Stroe 7, Cazan 8, Grigore 7, Cățoi 
7 — Rădulescu 8, lorgulescu 8. O. lonescu 7 - Chihaia 7 (min. 65 Boaatu 
6), Șerbănică 7 (mîn. 89 D. Manea), Grosu 8.

A arbitrat : S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 8 ; la linie : F. Cenea 
(Caracal) și N. Raab (Cimpia Tunai).

Cartonașe galbene : MOLNAR. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-2 (1—0).

i bucureștenî- 
iu, pe alocuri 
t Intr-un tem- 
irimele semne 
»viștii au pre- 
►arecum nouă, 
tie jucătorilor, 
Ie a juca mai 
pt. La aceasta 
primul rînd... 
[postul de li- 

mingea să 
e tot terenul, 
lenta centrilor 
serie a elimi- 
htrărilor înal- 
I toți jritătorii 
Etul din față 
patjv, care a 
[perspectivele 
li formule, cit 
unicitate ale 
lacest nou ca- 
pdversă, ieșe- 
Edeli jocului 
tn atac, cu 
Irt și cu destui 
lă facă față

sarcinilor duble, ceea ce e o 
notă bună pentru tînărul antre
nor Antohi.

Meciul a început printr-o 
mare ratare ieșeană (Cernescu 
min. 7). urmată de una la fel 
de mare (min. 17, Vrînceanu). 
Dinamo va deschide scorul in 
min. 37, prin I. MOLDOVAN 
care, servit excelent de Dinu, 
cu o pasă lungă, va înscrie, 
exploalînd și ezitarea apărării 
ieșene. După pauză, Dinamo 
forțează, ieșenii sânt ,.In corzi" 
timp de 15 minute, evită golul 
cu mare greutate și bucurește- 
nij majorează scorul in min. 6S. 
prin CUSTOV, care execută 
foarte frumos o lovitură liberă 
de la 18 m. în min. 71, ieșenii 
au satisfacția reducerii scornim, 
prin COSTEA, la un rapid „un- 
doi“ cu ffomilă. dar ȚEVI (min. 
83) pecetluiește rezultatul eu 
concursul lui... Midcș. Un joc 
remarcabil pentru... decembrie.

loan CHIRILA

SATU MARE, 3 (prin telefon)
Lidera campionatului — fără 

două din piesele sale grele din 
atac, Dobrin și Radu II — a 
fost forțată de echipa sătmă- 
reană (de cîteva etape intr-o 
foarte btmă formă) să se apere 
supraaglomerat cu două linii 
de cite 4 jucători, în față râ
mi ai nd doar Turcu și D. Ni
coiae, virfuri izolate, lansate 
extrem de rar de către mijlo
cași. F.C. Olimpia inițiază atac 
după atac, dar prima mare 
ocazie a meciului este ratată 
de oaspeți prin Iovănescu in 
min. 15 care, singur cu Hara- 
lambie în față, șutează In aces
ta ! Sabou, Popa și Helvei iro
sesc și ei mari ocazii, iar In 
min. 34, la un șut-centrare al 
Ultimului, mingea intră jn spa
țiul porții, tușierul Rarz... plea
că spre centrul terenului, revi
ne. C. Ghiță lasă jocul să 
continue. Gazdele domină în 
continuare.

Și repriza secundă începe tot 
cu o ratare a oaspeților și tot 
a lui Iovănescu (min. 52), scă
pat singur în careu cu Hara- 
lambie. în min. 54 antrenorul 
Staicu □ Înlocuiește pe funda
șul central Pop cu un mijlocaș, 
Marcu, pentru a mări forța de 
atac a echipei sale. Schimbare 
inspirată, pentru că noul intrat 
pe teren creează faza golului, 
tn min. 58 el pătrunde decis 
in careul piteșienilar, șutează 
puternic. Cristian na iese decis 
și STETKA impinge balonul ia 
plasă, din apropiere. F.C. Olim
pia iși continuă ofensiva, F.C. 
Argeș nu cedează, jucătorii fac 
o mare risipă de energie, arbi
trii Ghiță și Racz_. se contrarie 
in decizii, produrind ilaritate Fi
nalul aparține fostei lidere, care 
acceptă greu înfrfngerea, Iovă
nescu și Radu III se află la tzn 
pas de goi. dar se opone UMpt- 
rat Har* c

Lawențm DUSHT1ESCU

ORADEA, 3 (prin telefon)
După eșecul suferit acum cî

teva zile pe Stadionul Republi
cii, iată că azi studenții au 
etștjgat la Oradea, in fața unei 
echipe avidă de puncte. Sportul 
studențesc a evoluat la un ni
vel superior față de ultimul 
med, impun iadu-se ir. special 
prin risipa de energie făcută de 
toți jucătorii. Orădenii ni s-au 
părut fără vlagă, acțiunile tor 
ofensive oprindu-se de cele mai 
multe ori in fața careului ad
vers.

în primele 45 de minute bu- 
cnreștenii și-au surprins adver
sarii printr-un joc combinativ 
la mijlocul terenului și prin in
cursiunile extremelor CSnhaia 
ti Grosu. Studenții și-au creat 
tfteva ocazii favorabile. iasă 
Grosu (min. 9 și 14) și Chihaia 
tmir.. 15) au greși; de puțin 
tuna. La riadul tor. orădenii au 
fc« la ur pas de got dar Lu- 
pfc- (m-r 38) ti Gbergbdi (min. 
W M-au reușit să stopeze ba

lonul șî apărătorii adverși au 
respins atacurile. în min. 35 
Rădulescu a driblat doi adver
sari. a trimis balonul printre 
fundașii centrali, aceștia au 
ezitat să intervină, alît cit i-a 
fost suficient lui GROSU să 
intercepteze balonul si să-l tri
mită în nlasă. pe sub portarul 
Vidac. După pauză orădenii au 
încercat să întoarcă soarta jo
cului în favoarea lor, însă bu- 
cureștenii sînt cei care ratează 
din poziții favorabile : Grosu 
(min. 53 și 54) ; Rădulescu 
(min. 58), care, de la 35 m. a 
expediat balonul pe lingă poar
ta goală (Vidac fiind ieșit din 
careu). Jocul s-a menținut echi
librat pînă la fluiend final, 
fiecare echipă irosind cite o 
ocazie : Gherghelî (min. 77) de 
la cea 8 m a lovit ușor ba
tonul cu capul și Moraru a 
reținut, jar Rădulescu (în min. 
80) a luftat in careu, jn poziție 
favorabilă.

Pompiliu VINT1LĂ

MARE A FOST UN DERBY AUTENTIC!
)rin telefon) 
I din Baia 
rby autentic, 
și-au onorat 
cu mult in- 
partidă in- 

e atributele 
de bună ca

trenului moa- 
I angajament 
lluri. faze de 
luda ambelor 
I de autentic 
Iau jucat ex- 
bc parcursul 
bute. Au 
briu și 
roauză, 
pontate 
primată 
b (8—1) 
L(s—0). 
bua nu a șu- 
I buturile lui 
■ Mateianu, 
fe ratată de 
I au deschis 
I cînd, la un 
Ipărarea ad- 
Irat și ROZ- 
I reluat din 
scriind de la 
pg : 1—0. în 
la salvat cu 
li Deac, după 
I cel mai pe- 
peților (min. 
fcanu a fost 
Iu mai ratat 
l(min. 33) și 
1,bombai ?•'-

luat 
au 

de- 
pe 

și in 
și al 

In

A 16-a
Sult&noiu

CRAIOVA — 
[ 1—0 (1—0). 
iscris de că-
ilMlA BRAZI 
bat : SzaKacs 
min. 74).
Tănăsescu, M. 
n. Ștefan, V. 
|, I. Boțocan, 
fracăl.
| : Dinamo
Bibiu, Rapid, 
ui Ploiești, 

N. Oltenița, 
Isev. — Me
talul Plopeni 

Rulmentul 
esuI Vulcan 
Cîmpina — 
I Chimia Tr. 
|>uttere Craio- 

— Gaz:ti
9
8
9
8
7
7
7

4
4
5
5
4
6
7

23-20
23- 14
24- 17
22- 14
19-11
32-28
28-20
23- 15
23-19

21
20
20
19
19
17
16
16
16
15

3
4
2
3
5
3
2

5 6 5
7 2 7
5 5 6 18-17
7 1 8 22-26 15
5
4
6
6
6
5

4 3 9 1 5-30 11

4
6
2
2
2
3

15-17 
12-16 
21-27
19-25
21-30
14-28

14
14
14
14
14
13

-a
DEA — MI- 
fNOUA 3—0 
colnic (min. 
Li (min. 77). 
pi — F.C.M. 
singurul gol 
karton (mm. 
) și Uțiu 

fe o lovitură

XUJ-NAPO-
3—1 (2—0).
(min. 17), 

Anca (min.

F.G BALA MARE - STEAUA 1-0 (1-0)
- op^^n^» ie SOC A aoraot B02MM faric 
(pe poartă : 7-3) Cotmto : iî-A

GLOKIA

CUGIK

84) pentru „U*. respttriv Stri
ca (min. S7).

c.fjj. nanșoAKA — ind 
SiRMEI C. TUBZn S—« ri—• 
Au Înscris Stoișin (mici. <7 și CSi 
șl Bălan (min. SS).

VICTOBIA C ALAN — UJt TI 
MIȘOABA Z—0 R—•). Auioru 
celor două goluri, Tadoro.t 
(min. 25 și 76).

MUREȘUL DEVA
BISTRIȚA 2—1 (1—«). AU înscris : 
Enescu (min. 32 și 59) și SreXcîy 
(min. 87).

DACIA ORAȘTIB 
ANINA 2—0 (1—0).
StăneeI (min. 44) 
(mîn. 50).

METALURGISTUL
CJ.L. SIGHET 2—1 (2—D. Au În
scris : Vătafu (min. 14). Moldo
van (min. 35) și, respecuv, lo
nescu (min. 40).

MINERUL CAVNIC — C.T.*. 
CLUJ-NAPOCA 2—0 (0-t). Au
înscris : Bonte (min. 60) ți 
Guzgău (min. 73).

Relatări de la : I. Ghișa, L Du- 
can, I. Lespuc, St. Marton, A. 
Gunther, I. Simion, B. Cre.u, M. 
Vilceanu și Z. Debrețeni.

ETAPA VIITOARE : 
Ctaj-Napooa — Chimica 
veni, Ind. sîrmei Cîmpsa 
— Metalurgistul 
Moldova Nouă • ___
Aurul Brad — Minerul Cavnic, 
F.C.M. Reșița — C.F.R. Timișoa
ra, C.I.L. Slghet — Mureșul Deva. 
U.M T. — „U“ Cluj-Napoca, Glo
ria Bistrița — Victoria Călan, Min. 
Anina — înfrățirea Oradea.

C.F.R.
Tiraă-

___ ___ Turzii 
Cugir, Minerul 
Dacia Orăștie,

1. „U« CJ.-NAP. 16 11 3 2 28- 8 25
2. Gloria Bistrița 16 8 3 5 25-12 19
3. Aurul Brad 16 8 2 6 26-19 18
4. Minerul Anina 16 8 1 7 29-20 17
5. C.F.R. Cj.-Nap. 16 8 1 7 18-18 17
6. Dacia Orâștie 16 7 3 6 14-15 17
7. înfrățirea Or. 16 7 2 7 22-21 16
8. Minerul Cavnic 16 7 2 7 26-27 16
9. Minerul M. N. 16 8 0 8 16-19 16

10. Chimica Tîmâv. 16 7 2 7 16-22 16
11. Metalurg. Cugir

F.C.M. Reșița
16 6 4 6 16-25 16

12. 16 5 5 6 25-19 15
13. C.F.R. Timișoara 16 6 2 8 22-19 14
14. Mureșul Deva 16 6 2 8 16-20 14
15. Ind sîrmei C.T. 16 7 0 9 16-23 14
16. C.I.L. Sighet 16 5 3 8 22-27 13
17. Victoria Călan 16 6 1 9 14 23 13
18. U.M. Timișoara 16 4 4 8 14-23 12

O.

C- I -
X Tw-

C te*-

BĂCĂUANE S-AU TREZIT PREA TÎRZIU

Ti

COMAN, REALMENTE IMBATABIL

poarta lui Lung, dar nici unul 
pe spațiul ei), apârindu-se cu 
• «Lrzenie ți o siguranță rar 
Intnnite. respingînd cu ‘ 
atacurile în valuri, însă cam 
haotice, ale gazdelor. Iar cind 
ți .ridul* din fața lui Comar. 
a fost străpuns, portarul tirgo- 
vițiean a constituit un obstacol 
de netrecut pentru craioveni.

Accidenta: încă din min. 30, 
Comar. a rămas schiopătind în 
teren, avind ți în continuare 
iatecvertii pe care le putem 
califica drept excelente, opunln- 
du-se unor goluri ce păreau 
Inc rit îbilr El a fost cu adevă
rat eroul meciului ți, fără a 
<hmiz.ua din meritele coechipie
rilor săi. care s-au dăruit real
mente In acest joc. trebuie să 
spunem că punctul cistigat <te 
CS. Tîrgovîște aici, la Craiova, 
i se datorețte in cea mai mare 
măsură.

Constantin F.RĂNESCU

HUNEDOARA, 3 (prin telefon)
Acest 2—0 (scor stabilit in 

prima repriză) ar putea să lase 
impresia că echipa locală a în
vins fără probleme. Dar n-a 
fost așa ! Este adevărat că F.C. 
Corvin ul a avut o primă re
priză foarte buna, cînd ți-a în
trecut adversarul la toate ca
pitalele. în această parte a me
ciului. linia de mijloc a for
mației locale (în special Petcu) 
a funcționat ireproșabil, iniți
ind atac după atac la poarta 
lui Ursache. în această pe
rioadă. ocaziile de gol au fost 
numeroase, două dintre ele fi
ind fructificate. Tn min. 19, 
Văetuș a executat o lovitură

Kberă de pe partea stingă, 
PETCU a țișnit și a reluat ba
lonul cu capul fulgerător în 
plasă. Pînă atunci, Nicșa ra
tase două situații bune (min. 1 
ți 13). Replica oaspeților a fost 
destul de palidă in această 
parte a jocului, iar ocaziile 
ceva mai clare au fost irosite 
de Șoșu (min. 201. Pană (min. 
21). Cel mai fierbinte moment 
a fost cel din min. 26, cînd An
tohi a tras în bară. în min. 
37, gazdele majorează scorul ; 
Văetuș execută un corner. 
Petcu prelungește cu capul în 
fața porții și AGUD trimite 
balonul in poartă, lot cu capul, 
de la 3 metri.

La reluare, S.C. Bacău este 
echipa care are aproape în 
permanență inițiativa, alergînd 
după egalare. Apărătorii hune- 
doreni fac eforturi pentru a 
stăvili iureșul tineresc al oas
peților. La un pas de gol se 
află Antohi (min. 60), Mihu 
(min. 61). Pană (min. 76), Șoșu 
(min. 81) ți Cărpuci (min. 86) 
— „cap“ în transversală. De 
partea cealaltă, Lucescu a fost 
beneficiarul unei situații bune 
(min. 69). pe care însă a ratat-o.

Gheorghe NERTEA

brio

DUMITRACHE INTRA Șl MARCHEAZĂ
JIUL - GLORIA 2-0 (1-0)

Stadion Jiu! ; tarea ocoperit cu zăpadă ; timp friguros, ninsoare ; specta
tori - oprax-ctrv 2 500. Au maroct : SALAJAN (mm. 19), DUMITRACHE 
t5C). Șuturi te poartă : 19-6 (pe poartă : 11-1). Cornere : 7-1.

JIUL : Cove. 1 (ra>.. 77 Mo;$e) — Cassai 8, Bădin 7, Ciupitu 8, P. Grigore 
7 — Sx-lca 7, M.'țescu 8, Stoxhițâ 7 (min. 57 Dumîtrache 7) — Bucur eseu 7. 
Sălăjan 7, Guran 7.

GLORIA • Tănase 6 - bafta 6. Nan 6. Simion 7, TuPpan 6 — Oprișan 6, 
Toma 6, Vied 6 (min. 46 Nagoescu 6), Neculce 6 — Stan 7, Marin 6 (min. 
46 Gh. Rcau 6).

A arbitrat : N. Rainea (Bîrfad) 9 ; ta linia : C. Bărbulescu și R. Stincan 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : BADIN. Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.
• ■Ml—

PETROȘANI, 3 (prin telefon)
Din start, jucătorii ambelor e- 

cbipe au avut de suportat rigo
rile unui obstacol eomtm: nin
soarea. Și. spre lauda lor, au 
oferă o partidă de angajament.

BROSOVSCHI RATEAZA GOLUL 100 a
U.TA. - CHIMIA RM. V1LCEA 3-0 (3-0)

Slodio» U.TA. j teren eh>-necos ; timp friguros, cmed ; spectatori — apro
ximați» 3 000. Au marcat: GURGIU (mm. 16). SCHEPP (mîn. 19) ,i BRO-

- - - - poartă: 24-5 (pe poartă : 14—2). Cornere :ȘOVSCHi (mia. 2C). Șuturi te
10-2.

U.TJL : Jivcn 7 • Bubele 6. 
gte 9 — Leac 7 (min. 55 T-sc 
(mte. 69 Biteo 6), Coraș 6.

CHIMIA : Pawl 4 (mte. 21 Roșea 8) — Bas no, PintUie 5, Stanca 5, Lepâ- 
8c tu 5 — Iordan 6, C-ncâ 5, Carabageoc 8 — Te Leș pan 5, Coca 5, C. Nicoiae 
5 (min. 72 Vercu 5).

A arbitrat : G Szilaghi (Baia Mare) 6 ; ta Rnte : N. Petriceanu — foarte 
bine si M. Bui a — cu qreșeii (ambii din București).

Cartonașe galbene : GALL, COCA. GAȘPAR, BITEA, VERGU.
Cartonașe roșii : BRO$OVSCHf. BAS NO.
Trofeu! Petschovschi : 8. La juniori : 3-0 (2—0).

ARAD, 3 (prin telefon)
Cind vilcenii apăruseră 

ren cu șase apărători în 
ție, era limnede pentru 
ce tactică și-au propus. Și cum 
Coca nu a reușit să speculeze, 
în min. 3, neatenția tușierului 
M. Buzea, care l-a lăsat nesem
nalizat în ofsaid, cum 
deci, n-a $ost surprinsă 
jocul va căpăta cursul 
Oaspeții se 
scot de pe 
dan (min.

Gcșpcr 7. Gali 5 (pentru nervozitate), Giur-
6), Schepp 7, Broșorschi — Cura 6, Vaczi 6

in te- 
forma- 
mulți,

U.T.A. 
din start, 
anticipat, 
de timp, 
prin ior- 

dar tactica

apără, trag 
linia porții 
7), ' nu

poate da roade în fața unei for
mații care a învins lidera la scor. 
Și în patru minute tot castelul 
de vise al xvîlcenilor se prăbu
șește fără replică. în min. 16 
GIURGIU înscrie un frumos „gol 
englezesc“ cu un șut de la 15 m, 
care s-a dus ca un fulger sub 
bară, iar în min. 19 și 20 mar
chează SCHEPP și BROSOVSCHI, 
cu largul concurs al portarului 
Pavel. Broșovschi, la meciul nr. 
390, se afla la numai un gol de 
cifra 100 în clasamentul golgete-

mor șl va forța această cifră ju
biliară. Se opune însă Roșea, de 
două ori, excelent (min. 23 și 27), 
In min. 40 Cincă scoate de pe 
linia porții, iar în min. 47 bara 
se opune la șutul căpitanului de 
echipă arădean, pentru ca ta 
min. 53 el să rateze un penalty.

U.T.A. jucase "practic prima re
priză. După pauză, mulțumită, 
a slăbit ritmul, „lanterna* s-a 
dovedit ceva mai activă pe atac, 
însă fără curaj la finalizare ti— 
prea tîrziiu Șl etnd meciul acesta 
liniștit și sportiv iși aștepta doar 
finalul, el a venit nefast. Pentru 
că în min. 87 Bitea și Cincă se 
lovesc fără balon, U.T.A. are 
avantaj pe contraatac de a în
scrie dar arbitrul greșește oprind 
faza și dictind... numai cartonaș 
galben arădeanului și iul Vergu 
(I). Pentru ca ta ultimul minut 
arbitrul să-și dovedească exigen
ța, exagerînd atunci cînd a eli
minat pe Broșovschi șl Basno 
Intr-o fază ta care textilistul a 
comis un ușor gest necavaleresc, 
iar vilceanul a fost nevinovat.

Mircea M. IONESCU

lăcînd multă risipă de energie. 
Așezarea echipei buzoiene, 4—4— 
2, explică cît se poate de' bine 
desfășurarea primei reprize, în 
care superioritatea gazdelor a 
fost clară, dominarea lor fiind 
Insă materializată numai o sin
gură dată: min. 19 cînd Capsai, 
profilat de curind pe post de 
fundaș dreapta, a centrat precis 
în careu la sÂLĂJAN care, din 
întoarcere, a șutat surprinzător 
și puternic în plasa porții lui 
Ă'ănase. Pe lingă acest gol. pe- 
troșăn-enii au mai „încălzit*4 de 
cîteva ori tribunele la acțiunile 
lui Mulțescu (min. 3 — șut lin
gă vinclu), Stoica (min. 3« — șut 
scos cu capul de Simion de pe 
linia porții) și Guran (min. 43 — 
șut razant cu bara transversală). _ . ------- g_au

ac- 
lipsa

Cum spuneam, buzoienii 
baricadat într-o defensivă 
centuată (s-a simțit însă 
lui Nicoiae), iar cînd au îndrăz
nit să se aventureze în ofensivă 
au căzut, mai în toate cazu
rile, în capcana jocului la of
said, practicat de Jiul.

Și după reluare întîlnlrea a 
păstrat în general aspectul pri
mei părți. După două ratări, ale 
lui Sălăjan (min. 53) și Mulțes
cu (min. 55 — a preferat un dri
bling în plus cînd Tănase era 
ieșit din poartă), în min. 58 gaz
dele reușesc să-și mărească a- 
vantajul prin DUMITRACHE, be
neficiar al unei neînțelegeri dintre 
fundașii centrali buzoieni. în 
ultimul sfert de oră oaspeții au 
ieșit mai decis la atac, dar n-au 
izbutit decît să echilibreze într-o 
oarecare măsură jocul.

Adrian VASILESCU

hmiz.ua


LOTUL DE HOCHEI AL ROMÂNIEI 
A PLECAT ÎN R. P. CHINEZA

C.M. de handbal feminin ; ROMÂNIA - COREEA DE SUD 20-12
• O surpriză : campioana olimpică, U.R.S.S., întrecută de Cehoslovacia I

• Echipa noastră va juca în turneul locurilor 7—9

Un puternic turneu internațional la Pekin
Continuindu-și pregătirile în 

vederea campionatului mondial 
al grupei B (care va avea loc 
în țara noastră) lotul de hochei 
al României a plecat ieri intr- 
un turneu în R.P. Chineză.

Jucătorii noștri vor susține 
două jocuri amicale la Harbin, 
cu selecționata gazdelor (care 
evoluează în grupa C a C.M.), 
vor efectua o serie de antrena
mente comune cu hocheiștii 
chinezi și vor participa la un 
puternic turneu (găzduit de Pa- 

ROMÂNIA-FRANȚA, LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

ele pur și simplu nu se pot 
exprima...

Cîteva cuvinte despre compor
tarea în teren a celor 15 „trico
lori". înaintașii au jucat, în ge
neral, bine. Ei au acționat des
tul de grupat și au menținut 
minute în șir echipa noastră 
în terenul advers, creînd cîteva 
faze bune care, cu mai multă 
adresă și calm, trebuiau fruc
tificate (ne referim mai cu 
seamă la situațiile clare din 
min. 5 și 74). Marginea (în 
repriza secundă categoric) și 
grămada ne-au fost, în gene
ral, favorabile. Atunci ? Trei- 
sferturile ! Compartimentul a- 
cesta care — cu excepția lui 
Motrescu, o aripă de clasă in
ternațională — a dat de_ mai 
multă vreme semne de scădere, 
de lipsă de formă și chiar de 
posibilități de a ține pasul cu 
jocul modern. Antrenorii ar 
fi trebuit să alcătuiască cu ceva 
mai mult curaj linia noastră 
de atac. Adăugăm acestui fapt

FILMUL
Mai bine de 10 000 de specta

tori au luat loc în tribunele sta
dionului Giulești, în pofida tim
pului mohorît și rece. La ora 
13,32 Caussade are lovitura de 
începere. în min. 2 Bucos își 
încearcă șansa, dintr-o ,,penali
tate0, în imediata vecinătate a 
centrului, dar balonul este bă
tut prea scurt. După 3 minute, 
Munteanu repune de la tușă. 
Stoica prinde mingea, urmează 
o pătrundere impetuoasă a lui 
Murariu, rugby știi noștri ataca 
supranumeric, dar Munteanu 
ezită, întîrzie pasa și cea dintîi 
situație clară de fructificare din 
această partidă este ratată ușor. 
Se joacă mult cu piciorul, înre
gistrăm margine după margine. 
Echipa României domină. Abia 
în min. 10 oaspeții trec în ju
mătatea noastră de teren! Dar 
o fac cu eficiență, AGUIRRE, 
transiormînd sigur o lovitură de 
pedeapsă, din apropierea medi
anei spațiului de joc: 0—3 în 
min. 12. Tribunele trec prin noi 
emoții: Ianusevici pare inhibat, 
Bucos nu se arată într-o zi prea 
fericită, AGUIRRE, în schimb, 
nu greșește nici la lovitura de 
pedeapsă de la 25 de metri: 0—6, 
min. 17.

„CUPA CARPAȚI“ 
LA POPICE

(Urmare din pan 1)

latul sporturilor din Pekin — 
18 000 locuri), alături de echipe
le olimpice ale Finlandei și 
R.F. Germania, selecționatele 
Japoniei și R.P. Chineze.

Antrenorul federal Ștefan Io- 
nescu ne-a comunicat următo
rul lot : Gh. Huțan și Fekete 
(portari). Antal, Gal, Moroșan, 
Csiszer, Mikloș, Popescu (fun
dași). Costea. Tureanu, Axinte, 
B. Nagy, Solyom, Z. Nagy, VI- 
șan, Frakab, Olenici (atacanți).

și „ziua slabă" prinsă de Bucos, 
care a ratat, cel puțin de două 
ori, transformări relativ ușoare 
și a bătut neinspirat cu piciorul. 

Remarcări : Daraban (cîteva 
acțiuni hotărîte în prima re
priză), Dumitru (curajos și c- 
ficace după pauză). Marin Io- 
nescu (a prins bine în tușă și 
a încercat cîteva atacuri), 
idem Murariu, amintindu-ne, 
in cîteva rînduri, de debutul 
său promițător. I-am mai re
leva pe debutantul în partide
le cu Franța, fundașul petro- 
șenean Tudose (destul de si
gur și cil unele reușite inter
calări în puținele faze mai 
clare de atac) și pe Motrescu, 
deși fără baloane suficiente 
(dar cînd le-a avut a fost pe
riculos !).

De la francezi, care nu au 
făcut un joc spectaculos, dar 
destul de asigurat, i-am reținut 
pe neobositul Rives (tehnic, 
dar și cu un deosebit spirit de 
sacrificiu), pe Cholley și, in 
genere, pe toți înaintașii, care 
au jucat foarte grupat, ca și 
pe fundașul Aguirre, sigur.

MECIULUI
Meciul e, in fapt, o luptă con

tinuă pe Înaintare. Păcat că rug- 
byștii români comit inexactități 
In lanț șl In min. 29 e 0—9, 
CAUSSADE reușind primele (și 
singurele) puncte din acțiune 
(drop), după un moi inteligent 
jucat de grămada inepuizabilului 
Rives. Constantin execută im
precis lovitura de pedeapsă din 
min. 31, exact de la centru. 
II Imită Bucos, dlntr-o pozi
ție mal bună (min. 34). Replica 
francezilor este fulgerătoare: bat 
un balon înalt, Paraschiv și 
Ianusevici se bîlbîle, dar Be- 
lascain greșește.

Marcel Batigne — președintele F. I. R. A.:

„ORICARE DIN CELE DOUĂ ECHIPE PUTEA CÎȘTIGA"
După meci, primul solicitat 

să-și exprime impresiile a 
fost dl. Marcel Batigne, pre
ședintele F.I.R.A. Răspunsul său 
a fost prompt : „Prima repriză 
a aparținut francezilor, in timp 
ce la reluare românii au do
minat mai mult. Oricare din e- 
chipe putea ciștiga. Mă bucur 
că s-a jucat corect, în spiritul 
rugbyului".

învingătorii nu se arată prea 
entuziasmați de joc. nici chiar 
blondul Jean-Pierre Rives, că
pitanul echipei : „Gazdele au 
arătat că știu să practice un 
joc complet că. deși învinse, 
rămin o mare forță in rugby. 
Sint satisfăcut de victorie, dar. 
repet, meciul n-a fost deloc u- 
Sor...“- Jean-Michel Aguirre ne 
spune : „Mă bucură succesul, 
mai ales că n-am fost sigur de 
el. Dacă românii ar fi accelerat 
ritmul in repriza secundă n-ar 
fi ratat victoria".

Unul din -uriașii" XV-luî 
francez. Jean-Francois Imber- 
non răsuflă ușurat : „Bine 
că s-a terminat așa ! N-am mai

BASCHET • Rezultate din op
timile de finală ale „Cupei cupe
lor” la masculin (primele echipe 
s-au calificat pentru „sferturi”) : 
Barcelona — Reykjavik 124—79; 
Slask Wroclaw — Helsingborg 
(Suedia) 101—83; U.B.S.C. Viena 
— Coventry 88—82; Den Bosch 
(Olanda) — Avânți Bruges 73—85; 
Dukla Olomouc — Radnlcki Bel
grad 97—85; Slava Praga — Mont 
(Franța) 79—65.

BOX e In localitatea Marsala 
(Sicilia) s-a disputat meciul pen
tru campionatul mondial de box 
la categoria semigrea (versiunea 
WBC) intre deținătorul titlului, 
iugoslavul Mate Parlov, si pugi- 
llstul american de culoare Mar
vin Johnson. Victoria a revenit 
prin k.o. tehnic, in repriza a 
10-a, iul Johnson.

GOTTWALDOV, 3 (prin te
lefon). Duminică seara au fost 
programate la Gottwaldov, 
Trnava și Cheb ultimele me
ciuri ale preliminărilor celei 
de a Vil-a ediții a campiona
tului mondial de handbal fe
minin. în fine, echipa noastră 
a cîștigat un meci, cel cu Co
reea de Sud. asigurindu-și cel 
puțin calificarea in turneul al 
doilea (cel pentru locurile 
7—9). O victorie firească, deta
șată (20—12). pentru că dife
rența de valoare dintre repre
zentativa României și campi
oana Asiei este de cel puțin o

Dărăban pătrunde decis tn 
min. 37, urmează o grămadă. 
Munteanu tatonează, balonul cir
culă bine pe ruta Paraschiv — 
Bucos — Constantin — Nica, a- 
junge la Motrescu (jucat, in 
sfirșit!). constănțeanul trimite o 
minge de urmărire, este obstrue- 
tloaat, dar lovitura de pedeapsă 
(40 m) nu va fi fructificată de 
Bucos.

Jocul începe „tare* după 
pauză. Bucos prinde o tușă 
excelentă in min. 46, Dumitru 
se „vede” mai mult in joc. Tu
dose se intercalează bine. Logic, 
handicapul se micșorează, CON
STANTIN executînd ireproșabil 
lovitura de pedeapsă (30 metri) 
din min. 49: 3—9. Urmează pe
rioada în care românii acțio
nează mai exact, domină lupta 
in tușă (24—9 raportul bal «vane
lor cîștigate!) și chiar grămezi, 
insă apărarea francezilor nu 
poate fi „desfăcută” de soluțiile 
alese. Abia in min. 66 scorul se 
modifică, același CONSTANTIN 
transformind lovitura de pedeap
să de la 22 m : 6—9, care avea 
să fie rezultatul final, chiar dacă 
echipa României mal are o șan
să în min. 71. cind arbitrul se 
grăbește, nelăsînd avantaj pin* 
la capăt la o minge bătută de 
francezi și interceptată de Mo
trescu. iar oaspeții trec pe lingă 
o încercare tn prelungiri (Belas- 
cain placat in extremis, la 2 m 
de but, de Murariu), și Aguirre 
greșind in două rînduri ținta.

Arbitrul M.D.M. Rea (Irlanda 
de Nord) a condus inegal echi
pele: ROMANIA: Tudose — Ia
nusevici. Nica, Constantin, Mo
trescu — Bucos, Paraschiv — 
Stoica, Dumiru, Murariu — Io- 
nescu, Dărăban — Ionlță, Mun
teanu, Dinu. FRANȚA: Aguirre
— Bustaffa, Bertranne. Belas- 
caln, Noves — Caussade, Lafarge
— Joinel, Clemente, Rives — 
Haget, Imbernon — Paparetn- 
borde, Paco, Cholley.

Geo RAEȚCHI

văzut demult un -pachet- ro
mân atit de vijelios. Și apoi, 
tribuna, ceva de vis! Numai 
la noi. in sud. mai intilnesti 
ceva asemănător !...“

în tabăra jucătorilor noștri 
atmosferă reținută, cuvintele se 
rostesc greu. Antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu, cu fair- 
play-ul care l-a caracterizat în
totdeauna, afirmă că „francezii 
au obținut o victorie de jus
tețe". Este prea devreme să 
tragă concluzii. Colegul său, 
Al. Palosanu. evocă „jocul bun 
al echipei noastre, din repriza 
secundă", dar e nemulțumit de 
ritm, de unele acțiuni confuze 
care au frînat drumul spre bu
turile franceze. Gheorghe Dă
răban, unul dintre cei mal 
harnici jucători ai naționalei, 
nu se arată deloc satisfăcut : 
„Trebuia să jucăm mai agresiv, 
ne-a lipsit nervul l Dacă ar 
mai fi fost 10 minute, ieșeam 
din nou cu fruntea sus de pe 
Giulești !“

Tiberiu STAMA

TELEX • TELEX
GIMNASTICA O Desfășurat la 

Lima, cel de-al patrulea cam
pionat al țărilor din America de 
Sud s-a încheiat cu o dublă vic
torie a echipelor Ecuadorului, 
clasate pe primul loc atît în con
cursul masculin cît și in cel fe
minin.

NATAȚIE • în orașul Du
brovnik (iugoslavia) a început 
turneul final ai „Cupei cupelor- 
la polo. Primele rezultate: Fe- 
nencvaros Budapesta — Rote 
Erde (R.F.G.) 6—1; K.P.K. Kor- 
kula (iugoslavia) — Canottierl 
Neapole 8—5; K.K. Korkula — 
Rote Erde 14—6; Canottierl Nea
pole — Ferencvaros Budapesta 
7—6. 

clasă. (Pentru- echipa noastră 
au înscris : Boși 6, Sasu 4, 
Mikloș 4, Iacob 2, Gaal 2, Td- 
rok 1 și Pereș 1). Din păcate, 
acest succes reprezintă doar o 
palidă consolare față de nereu
șitele din meciurile cu R.D. 
Germană și Iugoslavia.

Runda finailă a preliminarii
lor a adus si prima surpriză a 
acestui campionat mondial : _ la 
Trnava, Cehoslovacia a învins 
pe campioana olimpică, selec
ționata Uniunii Sovietice. Știam 
că handbalistele cehoslovace au 
făcut un mare salt valoric în 
ultimul timp, dar de aici și 
pină la această victorie neaș
teptată este un drum pe care 
nu bănuiam că l-a parcurs. 
Gazdele acestui C.M. intră ast
fel în turneul final cu un a- 
vantaj de două puncte și vor 
lupta. — fără îndoială — pen
tru un loc pe podium. R. D. 
Germană a întrecut în extre
mis Iugoslavia, meciul fiind pe 
..muchie de cuțit" pînă in ul
tima secundă. Formația Iugo
slaviei și-a dovedit și cu acest 
prilej valoarea. In fine, singu
ra dintre favorite care n-a avut 
emoții in preliminarii a fost 
reprezentativa Ungariei. Avlnd

CLASAMENTELE FINALE ALE GRUPELOR PRELIMINARE
GOTTWALDOV

3 3 0 0 57-35 6
3 2 0 1 55-50 4
3 1 0 2 43-41 2
3 0 0 3 45-77 0

TRNAVA
3 3 0 0 62-28 6
3 2 0 1 59-23 4
3 1 0 2 51-50 2
3 0 0 3 14-80 0
CHEB
3 3 0 0 72-37 6
3 2 0 1 58-52 4
3 1 0 2 48-47 2
3 0 0 3 32-74 0

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

REZULTATELE DE IERI

Gottwaldov
România — Coreea de Sud 20—12 
(11-8)
R.D. Germană — Iugoslavia 15-14 
(7-7)

Trnava
Olanda — Algeria 16—4 (13—0) 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 10—11 
(5-5) I

Cheb
R.F. Germania — Canada 20—6 
(10-2)
Ungaria — Polonia 21—14 (12—9)

PROGRAMUL DE MÎINE

Astăzi este zi liberă, echipele 
calificate în turneele 1—6 și 7—9 
urmînd sâ sosească la Bratislava 
unde vor avea loc meciurile din 
noua fază a campionatului mon
dial. lată programul de mîine :

Turneul pentru locurile 7—9 : 
România — R.F. Germania;

Turneul pentru locurile 1—6 : 
Cehoslovacia — Iugoslavia, R. D. 
Germana — Polonia și Ungaria — 
U.R.S.S.

și o serie mai ușoară, ea și-a 
depășit net toate conitracandi- 
datele. Să vedem, însă, ce se 
va întimpla în turneul final—

Dan GARLEȘTEANU j

Echipele R.D. Germane, Iugosla
viei, Cehoslovaciei, U.R.S.S., Un
gariei și Poloniei s-au calificat 
pentru turneul final al locuri loc 
1—6, care se desfășoară la Bra
tislava între 5 și 10 decembrie. 
Selecționatele Românieir Olandei 
șl R.F. Gennania vor concura în 
turneul locurilor 7-9 (Bratislava, 
5-7 decembrie), iar reprezentati
vele Coreei de Sud, Algeriei și 
Canadei au fost eliminate dm ) 
competiție.

TENISMANII NOȘTRI IN Ț 
INDOOR-UL CEHOSLOVAC J

In cadrul turneului internatio
nal de tenis de la Litvinov (Ce
hoslovacia), jucătorul român Du
mitru Hărădău l-a Întrecut cu 
6—2, 7—6 pe Taroan (Ungaria).' 
iar Traian Marcu (România) a 
dispus cu 6—7, 7—6, 6—3 de ce
hoslovacul Kulhaj. Alte rezultate: 
Nowicki (Polonia) — Karlik 
(Cehoslovacia) 6—0, 6—0; Dzymal- 
ski (Polonia) — Vesely (Ceho-* 
slovacia) 2—6, 6—2 6—3. Rezulta
te înregistrate in proba de sim- 
plu femei : Kulhankova (Ceho
slovacia) — Kociga (Polonia) 
6—2, 6—4; Budarova (Cehoslova
cia) — Elena Popescu (România) 
6—0, 6—2. j

NIȚA ROBU ȘI ION BUDUȘAN 
IN FINALELE „RING-SORA*

în semifinalele turneului in
ternațional de box de la Sofia, 
la categoria cocoș, pugihstul ro
mân Niță Robu l-a întrecut la 
puncte pe Berndt (R.D. Germa
nă). In limitele categoriei seml- 
mijlocie. Ion Budușan a cîștigat 
prin k.o. tehnic, in repriza a 
doua, tntilnlrea cu Kokarev 
(U.R.S.S.). ,

Dukla Praga — 21 p ; 2. Banik — 
14 p ; 3. Zbrojovka — 17 p. 1 

ANGLIA (et 17) : Birmingham
— Bristol 1—1 ; Bolton — Not
tingham Forest 0—1 ; Chelsea —»' 
Manchester United 0—1; Coventry 
—Arsenal 1—1; Derby — Queen, 
Park Rangers 2—1; Leeds — Sout
hampton 4—0; Liverpool — Mid* 
diesbrough 2—0 ; Manchester city
— Ipswich 1—2; Norwich — Ever
ton o—1 ; Tottenham — Wolver
hampton 1—0 ; West Bromwich — 
Aston Villa 1—1. Clasament : L 
Liverpool — 29 p ; 2. Everton — 
27 p ; 3. West Bromwich — 23 p.

ECHIPA DE TEKIS A S. 0. A.
A CÎȘTIGAT „CUPA EEDERAJIEH

MELBOURNE, 3 (Agerpres). 
Competiția internațională femi
nină de tenis pe echipe „Cupa 
federației" s-a încheiat la Mel
bourne cu victoria selecționatei 
S.U.A., care a învins în finală 
cu 2—1 formația Australiei. 
(Chris Evert — Wendy Turn
bull 3—6, 6—1, 6—1 ; Kerry
Reid — Tracy Austin 6—3, 6—3j 
Chris Evert, Billie Jean King — 
Kerry Reid, Wendy Turnbull 
4—6, 6—1, 6—4).

în semifinale s-au înregis
trat rezultatele : S.U.A. — An
glia 3—0, Australia — U.R.S.S. 
2—1.
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rea generală, fără nerv, s-a 
resemnat prea devreme, fiind 
marcat doar cu 870. Nici dumi
nică, în cadrul probei de 
dublu mixt, Tismănar nu a pu
tut alunga nesiguranța și lip
sa de inspirație care, din pă
cate, se prelungesc, obținind 
iarăși o cifră sub posibilită
țile sale reale : 887.

Disputele de dublu mixt, 
desfășurate duminică, au pri
lejuit reabilitarea unora dintre 
sportivii noștri fruntași. Bra- 
șoveanca Mariana Constantin 
și gălățeanul Ilie Băiaș, clasați 
în ajun, la „individuale", pe 
poziții modeste (10 și, respec
tiv, 8), au făcut uz de între
gul lor arsenal fizic și tehnic 
și s-au impus clar în fața ce
lorlalte cupluri. Ilie Băiaș a 
acționat excelent, înregistrînd 
cel mai mare rezultat al com
petiției : 939.

CLASAMENTELE : feminin —
1. Ana Petrescu 446, 2. Ioana 
Dogaru 429, 3. Elena Pană 424, 
4. Ildlko Szasz 423, 5. Silvia Be- 
rtnde 422, 6. Eugenia Lăcătușu 
421 ; masculin — 1. L. StttS (Un
garia) 931, 2. N. Dragas (Iugo
slavia) 922, 3. I. Bloe 915, 4. M. 
Grigore 913, 5. J. Sevcika (Ceho
slovacia) 999, 6. A. Tudor 905 ; 
dublu mixt : 1. Mariana Constan
tin — Ilie Băiaș 1 351 (412—939), 2. 
Lulba Tkalcici — N. Dragas (Iu
goslavia) 1 340 (406—934), 3. Ana
Petrescu — I. Bice 1 337 (437—900).

GRUPA A -
1. R.D. Germană
2. Iugoslavia
3. România
4. Coreea de Sud

GRUPA B -
1. Cehoslovacia
2. U.R.S.S.
X Olanda
4. Algeria

GRUPA C
1. Ungaria
2- Polonia
3. R.F. Germania
4. Canada

FL. GHEORGHIU PE LOCUL 5-6, 
LA BUENOS AIRES

Turneul International de șah 
de la Buenos Aires s-a încheiat 
cu victoria marelui maestru sue
dez Ulf Andersson, care a tota
lizat 9 puncte din 13 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Rafael Vaganian, Vasili Smislov, 
Oscar Panno — 8'/i P, Florin 
Gheorghiu și Robert Browne — 
8 p, Miguel Najdorf, Roman 
Dzindziașvili — 6 p, Jorge 
Szmetan — 5'/, p, Ci Cin-șuan, 
Raymond Keene, Miguel Quinte
ros — 5 p, Carlos Garcia Paler
mo — 4*/, p șl Eugenio Torre — 
3* 1 * 1 2 3 4/, p. In ultima rundă, marele 
maestru român Florin Gheor
ghiu a remizat cu argentinianul 
Palermo.

„ARGINT- PENTRU 
LUPTĂTORUL N. HORINCEANU

în localitatea poloneză Myslo- 
wice au luat sfîrșit întrecerile 
celei de-a 23-a ediții a competi
ției internaționale de lupte gre
ce-rom ane „Memorialul Jasin
ski-, la care au participat 109 
sportivi din 7 țări. Nicolae Ho- 
rinceanu (România) s-a clasat 
pe locul doi la categoria 57 kg.

ITALIA (et. 10). AsooM — Inter 
1—2 ; Atalanta — Juventus 0—1'; 
Catanzaro — Lazio 3—1 ; Fioren
tina. — Lanerossi Vicenza 0—0 ; 
Roma — Avellino 2—1 ; Milan — 
Perugia 1—1 ; Torino — NapoM 
0—8. în clasament conduc Perugia 
și Milan cu 15 p, urmate de 
Torino, Inter și Juventus cu 13 p.

CEHOSLOVACIA (et. 14): Inter 
Bratislava —Union Teplice 1—3; 
Dukla Praga — V.S.S. Kosice 8—0(!) 
Tatran Preșov — Jednota Trencin. 
1—2 ; Lokomotiv Kosice — Slavia 
Praga 6—0 ; Zbrojovka Brno — 
Bohemians Praga 0—4 ; Spartak 
Trnava — Slovan Bratislava 1—0; 
Sparta Praga — Banik Ostrava 
3—1 ; Skoda Plsen — Dukla Bans
ka Bystrica 1—0. Clasament : L

RUGBY • La Aberavon s-a 
disputat meciul amical dintre 
selecționatele secunde ale Fran
ței și Țării Galilor. Au cîștigat 
francezii cu scorul de 31—18 
(12—7).

SCHI • Ingemar Stenmark a 
obținut a doua victorie în acest 
sezon, cîștigînd proba de slalom 
uriaș la Fulpmes (Austria) cu 
timpul de 2:05,35, urmat de el
vețianul Peter Leuscher — 2:05,55 
și austriacul Leonhard Stock — 
2:06,60. Slalomul uriaș feminin a 
fost cîștigat de schioare austri
acă Monika Kaserer — 2:21,18, 
urmată de vest-germana Christa 
Kinshofer — 2:21,47 și elvețiană 
Marie Theres Nadig — 2:21,69. 
Cunoscuta campioană austriacă 
Annemarie Proell-Moser s-a si
tuat pe locul patru.


