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S-a incheiat turul Diviziei A de fotbal

F.C. ARGEȘ-LIDER DE TOAMNA
• Gazdele au acumulat, ieri, toate cele 18 puncte puse în joc • La Pitești, joc 
aspru, decis din nou 
Vilcea s-au desprins

de..
de..,

Moiceanu • Politehnica Timișoara și Chimia Rm.
F.C. Bihor în „triunghiul lanternei" • Stan — golgete- 

rul primei jumătăți a campionatului

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL DIVIZIEI A

Steaua
Simbătă

- Jiul

C.S. Tîrgoviște 
Gloria Buzău 
F.C Argeș 
S.C. Bacău 
Politehnica lași 
„Poli* Tim. 
Sportul stud. 
Chimia Rm. V.

Duminică

— F.G B. Mare
— F.G Bihor
— Dinamo
— A.SX Tg.
— U.TX
— F.G Corvinul
— Olimpia S.M.
— Univ. Craiova

M,

4-1

1-0 
4-2
4- 1
3-1
5- 0
1-0

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

(1-0)

1. F.G ARGEȘ 17 10 1 6 25-17 21
2. F.G Boia Mare 17 10 1 6 18-16 21
3. Steaua 17 8 4 5 30-20 20
4. Politehnica lași 17 8 3 6 21-16 1»
5. GS. Tîrgoviște 17 8 3 6 19-15 19
6. Dinamo 17 6 6 5 20-13 18
7. S.G Bacău 17 8 2 7 22-16 18
8. Olimpia 17 8 2 7 17-22 18
9. Unhr. Craiova 17 5 7 5 19-14 17

10. Sportul stud. 17 6 5 6 24-21 17
11. Jiul 17 7 3 7 21-23 17
12. A5X Tg. M. 17 6 5 6 21-27 17
13. U.T. Arad 17 6 4 7 26-22 16
14. Gloria Buzău 17 7 2 8 19-26 16
15. Corvinul 17 6 3 8 22-25 15
16. „Poli* Tim. 17 5 3 9 16-22 13
17. Chimia Rm. V. 17 4 5 8 16-31 13
18. F.C. Bihor 17 4 3 10 17-27 11CIrțu (Unlv.

GOLURI : C. Stan (Gloria Buzău). S GO
LURI : Biro I (A.S.A. Tg. Mureș). 7 GOLURI: 
Costea (Politehnica Iași), Radu n (F.C. Argeș) 
— 2 din 11 m, Marcu (Univ. Craiova) — 2 din 
11 m, M. Răducanu și Iordănescu (Steaua) — 
3 din 11 m, Iorgulescu (Sportul studențesc). 
6 GOLURI : Kukla (U.T.A.), “ --------
Craiova).

GOLGETERII

în paginile 2-3, relatări de la meciurile ultimei etape a turului 
Diviziei A de fotbal

Cu acest gol înscris de 
Moiceanu în minutul S3, 
F. C. Argeș a ajuns li
der de toamnă

Foto : I. MIHĂICĂ

CAMPIONATELE DE ȘAH
Final nedecis la Băile Herculane : V. Vaisman

și M. Ghindă —meci de baraj! • Dana Nuțu
Elisabeta Polihroniade, din nou la egalitate

în finala feminină

în partidele din C.C.E., „Cupa cupelor“

și „Cupa balcanică44 la volei

BILANȚ NET FAVORABIL 
AL ECHIPELOR ROMÂNEȘTI »

Combinația rapidă la fileu Manole—Ionescu surprinde nepregătit 
blocajul campioanei Ungariei (Fază din meciul Steaua " 
Budapesta, in „Cupa campionilor europeni") Foto :

Prima manșă a competițiilor 
internaționale de volei rezerva
te echipelor de club s-a soldat 
cu un bilanț net favorabil re
prezentantelor țării noastre. 
Toate cele 4 formații care 
evoluat pe teren propriu 
Steaua (m) și Dinamo (f) 
C.C.E., Penicilina Iaș£ (f)
.Cupa cupelor"

(m)
au 1

Csepel
Vasile BAGEAC

4-4, 4—5, 10-5, 
11—11, 13—11,
14—14, 16—14.

au pregătit bine

au

»»
Baia Mare 
canică" — 
victoria.

ta 
în 

' și Explorări 
în „Cupa bal- 
obținut detașat

DIN CE IN CE MAISTEAUA
BINE : 3-0 CU CSEPEL

Desigur, cea mai dificilă ad
versară in această fază a „Cu
pei campionilor europeni" a 
avut-o Steaua. Beneficiind de 
un lot în care evoluau 3 dintre 
titularii reprezentativei Ungariei 
— printre ei, .gigantul" Laszlo 
Buzek, voleibalistul nr. 1 al 
acestei țări în ultimii ani —, 
era de așteptat ca Csepel Buda
pesta să solicite la maximum 
Pe campioana noastră. Ceea ce 
s-a și intîmplat, dealtfel. Pri
mul set s-a desfășurat sub 
semnul echilibrului, tabela de 
marcaj suferind dese alternan

țe : 0—3, 3—4, 
10—10. 11—10, 
13—12, 14—12,
Ambele echipe 
serviciul și eficacitatea lui s-a 
făcut simțită, 13 puncte fiind 
consecința directă (de pildă, în 
finalul setului, Buzek a egalat 
la 14, obținînd două puncte din 
serviciul-atac). Din setul al 
doilea. Steaua a evoluat din ce 
în ce mai bine — omogen, 
combinativ, elastic și eficace în 
apărare — reușind să anihileze 
treptat, prin blocaje ferme, cele 
două „piese grele" ale adversa
rilor (internaționalii Buzek și 
Kovacs). Campionii români — 
din rîndul cărora s-au remar
cat Macavei, Ionescu, Chifu și 
Țerbea — au trecut la cîrma 
jocului și, cu toate eforturile 
voleibaliștilor unguri de a 
reechilibra situația, și-au adju
decat la diferență confortabilă 
seturile 2 și 3. Deci, 3—0 (14, 
6, 6) pentru Steaua, care are 
nevoie doar de un set sau un 
punctaj superior. în meciul

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele individuale de seniori la tenis de masă

TINERII AU CUCERIT MAJORITATEA TITLURILOR
boii CtiniDioni; t>d Ferenczi și
CLUJ-NAPOCA, 10 (prin te

lefon). întrecerile campionate
lor republicane individuale de 
seniori la tenis de masă au 
continuat simbătă și duminică, 
după ce vineri seara au fost 
cunoscuți campionii la dublu

Zsolt Iioliin
la C.S.M. Cluj-Na- 
semifinale, frații 
ciștigat cu 3—1 

10) partida cu Ște-

sportivii de 
poca. în 
Bohm au
(14, -9. 15, . . _ .
fan Moraru — Sorin Cauri, iar 
Șerban Doboși — Teodor Gheor
ghe au învins cu 3—1 (-18, 13,

Desfășurată lent, cu o_. 
ploaie de remize, și în a-.moș
iera unei vădite lipse de in
teres din partea majorității 
participanților, scurta finală 
masculină a campionatului na
țional de șah s-a reabilitat, 
oarecum, prin două „lovituri 
de teatru" petrecute în ultima 
rundă. Ieșeanul Volodea Vais
man (Universitatea Iași). în
vingător — cu negrele — în 
partida cu Traian Stanciu (Uni
versitatea București), l-a ajuns 
pe Mihai Ghindă, care — cu 
albele — n-a putut trece peste 
rezistența colegului său de club 
de la Universitatea București. 
Mihai Șubă, trebuind să se 
mulțumească doar cu remiza. 
Un frumos exemplu de fair
play dat de marele maestru, 
care și-a apărat în mod corect 
șansele și n-a vrut să vicieze 
rezultatul unei finale ! Pentru 
desemnarea campionului, maeș
trii internaționali V. Vaisman 
și M. Ghindă vor susține un 
meci suplimentar de 4 partide.

A doua surpriză a rundei 
finale : victoria mezinului fi
nalei, juniorul ploieștean 
drian Negul»scu, obținută 
fața marelui maestru 
Ciocâltea, succes care

A- 
în 

Vie'or 
aduce

debutamulai un 
loc 6 și dreptul 
direct ta finala 
Printr-o coincidență simbolică, 
el s-a clasat la egalitate cu 
primul său dascăl, maestrul in
ternational Corvin Radovici, 
care, cu ani în urmă, l-a pre
gătit in cadrul clubului Petro
lul Ploiești, același care a dat 

Florin
a te asta

foarte onorant 
de a participa 
de anul viitor.

șahului nostru și pe 
Gheorghiu (de data 
absent la finală).

Celelalte partide ale 
a 13-a au_f<»t remize: 
lescu 
Radovici, Dijii» 
Mititelu — Ungureanu.

CLASAMENTUL FINAL: 1—2. 
V. Vaisman, M. Ghindă Sv». 3. 
S. G ran berg * ’ i. 4 5. Gh. Mi
titelu. M. Șubă 7. S—». A. Ne- 
gulescu. C. Radovici, V. Cio
câltea S' j. 5—1#. A. Urzică, M. 
Pavlov 6, lt—12. T. Stanciu. 
P. Voîculesc- s>'t, 13—14. Em- 
Ungureanu, ix.tin 5 puncte.

★

Finala feminină, care se 
desfășoară la Mediaș, a fost 
marcată de revenirea puterni
că a Elisabetei Polihroniade,

rundei
Voicu- 

Grunberc, Pavlov 
Urzică

(Continuare in pag. 2—32

Ș*

El A FERENCZI ZSOLT BOHM

17, 21) pe Simion Crișan 
Eugen Borca. Jucînd fără greș 
in finală. în permanentă ofen-

feminin si masculin, MARIA 
ALEXANDRU cu LIANA MI
HUȚ, respectiv frații ZSOLT și 
IOSIF BOHM și-au păstrat tit
lurile cucerite anul trecut, evo- 
luind la un nivel tehnic și 
spectacular care a satisfăcut pe 
spectatori. Campioanele europe
ne Alexandru și Mihuț au în
vins in semifinale pe Crinela 
Sava — Gabriela Kadar cu 
3—0 (11, 15, 18), în timp ce 
Magdalena Leszay — Eva Fe- 
renezi întreceau, tot cu 3—0 
(9, 19. 16). pe Viorica Ivan — 
Camelia Dașcăliu. în finală : 
Alexandru, Mihuț — Leszay, 
Ferenczi 3—0 (10, 19 12).

Dacă proba de dublu femi
nin a fost dominată clar de ju
cătoarele de la C.S. Arad și 
Progresul București, la dublu 

masculin s-au , detașat net

sivă, cu mingi și servicii va
riate, frații Bohm au cîștigatcu 
3—0 (17, 19, 14) la Doboși — 
Gheorghe. care au dat o re
plică viguroasă campionilor.

Semifinala masculină la sim
plu și-au disputat-o „in fami
lie" sportivii clujeni : S. Do
boși — Z. Bohm și I. Bohm — 
Ș. Crișan. Doboși și-a adjude
cat primele două seturi la 16 
și la 12. Zsolt cîștigă setul al 
treilea (la 21) și la 21—-21, în 
setul al 4-lea, Doboși atacă 
aparent imparabil. dar Zsolt se 
aruncă în disperare către colțul 
din dreapta al țarcului 
că cu vîrful paletei, 
-face o boltă, ocolește 
și... șterge latura din 
mesei : 22—21 pentru
care punctează din nou și, 
23—21, egalează la setufi: 2—X 
Intr-un final foarte disputat, 
dar marcat de întîmplare, Do
boși pierde la 16. Iosif Bohm 
ia, la rîndu-i, două seturi (14, 
16), Crișan revine puternic și 
egalează (14, 191. dar cu un joc 
mai ofensiv I. Bohm cîștigă se
tul al 5-lea la 13. într-o finală 
extraordinar de disputată.

și... ata- 
Mingea 
lampa 

stingă a 
Zsolt.

CU

Mircea COSTEA

(Continuare in vag. 2-3)

în „Cupa Mondială11 la gimnastică

DAN CRECU - MEDALIE DE BRONZ
La Sao 

desfășoară 
Mondiale" 
concursul 
pe primul 
Iuniki Shimidzu (Japonia) 
Aleksandr Ditiatin ;
— cite 9,70 puncte, urmați de 
Dan Grecu (România), Eduard 
Azarian (U.R.S.S.) — 9,65
puncte fiecare. La sol, cele

Paulo (Brazilia) se 
întrecerile „Cupei 
la gimnastică. în 

masculin, la inele, 
loc s-au clasat 

si 
(U.R.S.S.)

mai bune rezultate le-au înre
gistrat Thomas
Bruckner 
puncte, iar 
Z. Magyar 
puncte.

în concursul feminin, Maria 
Filatova (U.R.S.S.) s-a situat 
pe primul loc la sărituri — 
9,80 și la paralele — 9,80.

(S.U.A.)
(R.F.G.) —

la cal cu minere —
(Ungaria) — 9,80



in Divizia A la volei

C.S.M. UBERTATEA SIBIU, ÎNVINGĂTOARE LA CIUJ-NAPOCA: 3-0! I
In Divizia A de volei s-au 

desfășurat ieri 7 partide. Im
portantă e victoria obținută 
de C.S.M. Libertatea Sibiu la 
Cluj-Napoca. Iată rezultatele și 
citeva amănunte transmise de 
corespondenții noștri.

FEMININ

„U“ CLUJ-NArOCA — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
O—3 (—8, —15, —11). Joc dis
putat, in care oaspetele s-au 
arătat mai sigure în finalurile 
de set. Studentele, deținătoa
rele ,,lanternei". au arătat 
multe deficiențe și în atac, și 
în apărare. Remarcate : Ga
briela Vulpe și Marilena Țur- 
lea (C.S.M. Sibiu). Arbitri : N. 
Găleșanu (București) și I. A- 
mărăsteanu (Craiova).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — UNIVERSITATEA TI-

POLITEHNICA BUCUREȘTI, REVELAȚIA 
ETAPEI ÎN CAMPIONATUL DE BASCHET
Meciurile de baschet masculin 

desfășurate sîmbătâ și duminică, 
In cadrul etapei a 11-a a Diviziei 
A, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
RiPAID 2—0 : 101—98 (35—40,
82—82, 90—90) și 82—70 (50—30).
In prima zi. publicul a asistat 
la unul dint’-e cele mai captivan
te jocuri desfășurate în ultima 
vreme. Cu o prestație bună, ti
nerii baschetbaliști de la Poli
tehnica (unii dintre el Încă ju
niori), pregătit! de prof. Manus 
Bărbulescu, au insistat asupra 
jocului colectiv, organizat, dato
rită căruia au făcut fată rutina- 
țuor lor parteneri de întrecere. 
Finalul, pasionant, a fost favo
rabil, după două prelungiri, stu
denților, care au avut în Radu 
Popovici jucătorul determinant al 
succesului in momentele decisi
ve. A doua zi. pe fondul unei 
apărări sub orice critică practi
cată de rapidiști (ne referim la 
repriza I). Politehnica a zburdat 
ți a cîștigat net. Coșgeterl : Er- 
murache 38+a, Petrof 19-1-18, 
Popovici 26+2, respectiv Turcanu 
24+6, Dumitru 274-18, Bulancea 
18+6.

STEAUA — FARUL 2—0 : 90—35 
(43—36) și 79—60 (43—28). Foarte
atractivă întîlnirea de sîmbătă, 
cînd constănțenii au avut o com
portare remarcabilă, îndeosebi

--------- ebbbbbk»»--------

CAMPIONATELE
DE TENIS DE MASĂ

(Urmare din pao 1)

ZSOLT BOHM învinge pe fra
tele său Iosif cu 3—2 (17, -18, 
-15. 20, 18), cucerind primul său 
titlu de campion la simplu se
niori.

Semifinale aproape „în fami
lie" și la simplu senioare, ară- 
dencele avînd însă alături de 
ele pe Maria Alexandru. Maria 
primește replica puternică a 
Evei Ferenczi, într-un meci in
teresant pe care tînăra jucă
toare îl cîștigă în patru seturi 
(11, -11, 13. 14). grație unui joc 
ofensiv, variat. La cealaltă 
masă. Liana Mihuț se califică 
în finală tot in patru seturi la 
scoruri foarte strinse (21, 18. 
-19. 19) în partida sa cu Leszay.

Intr-o finală care a tinut tri
bunele sub tensiune pînă la 
Ultima minge. EVA FERENCZI 
a întrecut-o pe colega sa Liana 
Mihuț cu 3—2 (16 -20, -11. 10. 
20), înseriindu-și în palmares 
titlul de campioană a țării la 
simplu senioare.

ANUNȚ
Astăzi, la ora 12,30, in 

Sala Dalles, In cadrul Uni
versității cultural-științifi- 
ce are Ioc cursul de reci
clare a antrenorilor și ac
tivului sportiv din Capita
lă. Vor face expuneri re
prezentanții cluburilor Pro
gresul și C.S Ș. nr. 2.

P

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA „LOTO 2“ DIN 10 DE
CEMBRIE 1678

Extragerea I : 29 21 50 55
Extragerea a II-a : 35 46 65 26
Extragerea a IlI-a : 38 48 57 6.
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

480.861 )ei.

Plata câștigurilor la această tra
gere se va face astfel : în muni
cipiul București de la 19 decem
brie 1978 pînă la 10 februarie 
1979 ; în tară de la 22 decembrie 
1978 Pînă la 10 februarie 1979 in
clusiv : prin mandate poștale în- 
cenînd eu data de 22 decembrie

MIȘOARA 3—2 (—13, 11, 3,
—14,7). Meci de factură tehni
că modestă, marcat de incon
stanță. S-au remarcat : Aurora 
Fopența, Marilena Dubinciuc, 
Maria Tomeci de la învingă
toare. Maria Rusu și Doina 
Popescu de la învinse. Arbi
tri : C. Pitaru (Sibiu) și A. 
Dinicu (București).

CHIMPEX CONSTANTA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—0 (2,
8, 3). Foarte bun jocul con- 
stănțencelor atît la fileu, unde 
au acționat variat și rapid, cit 
și în linia a doua, unde au 
recuperat aproape totul. Rapid 
nu a avut decît o singură scli
pire, la începutul setului doi, 
cînd a condus cu 5—0. Remar
cate : Marta Szekely, Mariana 
Focșa, Doina Săviu (Chimpex) 
și Eugenia Rebac (Rapid). Ar
bitri : C. Șovăială (Ploiești) și 
M. Stamaie (București).

între minutele 1—15 și 36—40. A 
doua zi, meciul a rost echilibrat 
pînă în min. 12, cînd, prin intro
ducerea iul Anton Netolitzchi 
(foarte bun și in ziua preceden
tă), Steaua și-a organizat mai 
bine și mai... eficient acțiunile 
ofensive. De menționat o arun
care rarisimă : duminică, în ul
tima secundă a primei reprize, 
Vasile Zdrenghea a înscris un 
coș de la linia de aruncări libe
re ... adversă, adică de la circa 
20 de metri ! Coșgeteri : Cernat 
34+12, Opșitaru 19-1-22, Oczelak 
8+25, respectiv Spinu 16+14, Mă- 
năilă 17+11. Radu 16-1-8, Băi- 
ceanu 13 + 10. (D. STANCULES-
CU),

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV
2—0 : 119—78 (63—37) și 109—80
(56—38). Așa cum ne-au obișnuit, 
fruntașii clasamentului au jucat 
cu seriozitate în fiecare meci, de 
la cap la cap. Brașovenii au avut 
o evoluție surprinzător de slabă, 
inhibîndu-se parcă de faima ad
versarilor. Coșgeteri : Fluiuraș 
12+23, Niculescu 11+29, Ugiai 
174-13, respectiv Muraru 21+32, 
Hegyesi 16+6, Benedek 13+14. 
(Nicoleta ALDEA).

I.C.E.D.  — C.S.U. GALAȚI 2—0: 
74—68 (25—27) și 99—91 (47—52).
Meciuri interesante, în special 
prin evoluția scorului, asemănă
toare in cele două partide, in 
care oaspeții au condus în prima 
repriză, iar în cea de a doua 
gazdele au recuperat și au cîști
gat. Coșgeteri : Rotaru 13+29.
Chrcă 24-27, respectiv Cernat 
10+20, Brandabur 1+15, (Nieolae 
ȘTEFAN — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMISOARA— 
C.S.U. SIBIU 2—0 : 97—89 (53—56) 
și 89—80 (54-43). Mai siguri în
lupta sub panou șl mai preciși 
în aruncările la coș în perioadele 
hotărîtoare ale întrecerilor, timi
șorenii au cîștigat două partide 
care au avut o desfășurare echi
librată. Coșgeteri : Copăcianu
26+24. Murărcscu 25 + 4, Stratulat 
134-22, respectiv Chirilă 36 + 29. 
Tacaci 20 + 19, Palhegyi 12+16. 
(Petre ARCAN — coresp.).

„CUPA U.N.C.A.P." LA POPICE-
FRUMOASĂ MANIFESTARE A SPORTULUI SĂTESC
• Judcp.il Sibiu a cîștigat troleu! pc echipe ® Învingători:

Maria Cucuiet și Zoltan Cseh
Populara competiție sătească de 

popice „Cupa U.N.C.A.P.", aflată 
la a 3-â ediție și desfășurată 
sub egida „Daciadei", s-a înche
iat ieri în Capitală, la arena 
Olimpia, unde au evoluat în tur
neul final reprezentative jude
țene. A fost o dispută frumoasă, 
cu rezultate bune, mai aies la 
bărbați, iar organizatoarea între
cerilor, Uniunea Națională a Co
operativelor Agricole de Produc
ție, a asigurat un cadru plăcut 
finalelor.

Finala ș-a disputat pe echipe 
(doi băieți șl o fată) și indivi
dual și a dat ciștig de cauză, ca 
și la ediția de anul trecut, spor
tivilor din județul Sibiu, care 
au ocupat primul loc în clasa
mentul general pe județe și la 
individual fete, prin Marla Cu-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 DECEM
BRIE

I. F.C. Argeș—Dinamo 1
II. C.S. Tgv —F.C. B. Mare 1

III. Steaua—Jiul ANULAT
IV. Gloria Buzău—F.C. Bihor 1
V. S.C. Bacău—A.S.A. Tg. M. 1
VI. Polit. Iași—U.T. Arad 1

VII. Poli. Timișoara—Corvînul 1
VIII. Chimia Rm. V.—Univ. Cv. 1

IX. Fiorentina—Roma 1
X. Juventus—Internazionale X

XI. Lazio—Bologna 1
XII. Milan—Torino 1

XIII. Napoli—Perugia X
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 

944.355 LEI.

FARUL CONSTANTA — 
MARATEX BAIA MARE 3—0 
(4, 5, 4). Victorie comodă a 
(onstânțencelor, abținută în 
numai 32 de minute ! S-au 
evidențiat : Maria Enachc, lu- 
liana Enescu, Meria Siadnic 
(Farul) și Constanța Bălășoiu- 
Iorga (Maratex). Arbitri : 
M. Stamate și C. Șovăială.

MASCULIN

VIITORUL BACAU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 3—1 
(6, —13, 12, 15). Băcăuanii au 
jucat bine și au cîștigat pe me
rit. La rîndul lor, oaspeții au 
dat o replică puternică. Cele 
mai spectaculoase și disputate 
au fost seturile 2 și 4. Arbitri : 
E. Ududec (Suceava) și V. Voi- 
cu (București).

C. S. M. DELTA TULCEA — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—2 (—3, —10, 10, 5, 6). Meci 
de slabă factură tehnică. S-au 
remarcat : Spinu, Tiucra, Ga
vrila (Delta), Lukacs (Politeh
nica). Arbitri: C. Armășeseu 
si Z. PStru (București).

C. S. M. SUCEAVA — C.S.U. 
GALAȚI 3—0 (7, 11, 7). Joc 
bun și victorie meritată a 
gazdelor. S-au remarcat : 
Pășiean. Pancu (C.S.M.), Enes
cu și Sîrbu (C.S.U.). Arbitri : 
I. Șușelescu (București) și M. 
Herța (Cluj-Napoca).

Corespondenți : I. Pokol, T. 
Costin, P. Enache, N. Enache, 
I. Iancu, P. Comșa, I. Mîu- 
drescu.

CAMPIONATELE DE ȘAH
(Urmare din vag. 1)

învingătoare în două partide 
foarte importante, cu Marga
reta Mureșan și Maria Albuleț. 
Dana Nuțu nu a reușit decît 
remize în întîlnirile cu Ligia 
Jicman și Lia Bogdan, astfel 
că egalitatea a fost restabilită 
în fruntea clasamentului, cele 
două lidere fiind talcnate de 
Ligia Jicman (victorie la Eu
genia Ghindă în runda a 13-a', 
Rodica Reichcr (1—0 cu Maria 
Albuleț și —>/, cu Mariana 
Nechifor) și Margareta Teodo- 
rescu (remize cu Gertrude 
Baumstark și Margareta Mu
reșan). Dintre celelalte rezul
tate _ trebuie remarcată victoria 
Măriei Pogorevici obținută în 
fața Liei Bogdan, a Eugeniei 
Ghindă la Mariana Nechifor 
și a Elenei Răducanu la Ga
briela Olteanu.

înaintea ultimelor două run
de, clasamentul se prezintă 
astfel : NUȚU, POLIHRONIA- 
DE 10, Jicman 9, Reicher, Teo- 
dorescu 8*2, Mvreșan 7, Go- 
gîlea, Baumstark 6'/,. Ghindă, 
.Albuleț, Bogdan 5*/2, Pogorc- 
\ ici 5, Răducanu. Nechifor, 
Olteanu 4>/i, Miroslav 3.
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cuiet, din Șeica Mare, eare a 
cucerit pentru a doua oară pre
țiosul trofeu. Ea a reușit un 
punctaj bun. 391 din 100 lovituri 
mixte, ciștigind detașat.

La bărbați, primul loc a reve
nit veteranului turneului final, 
Zoltan Cseh, reprezentantul ju
dețului Covasna, care la cei 58 
de ani ai săi a evoluat foarte bine, 
reușind un punctaj valoros. 447 
din 100 bile. z. Cseh face parte 
din asociația sportivă Balvanyos 
din comuna Turla și a participat 
pentru a treia oară la finala 
„Cupei U.N.C.A.P.".

REZULTATE TEHNICE — echi
pe : 1. Sibiu 1190 p d (Maria 
Cucuiet — 391 p d, Mihai Fleps 
— 403 p d și Nioolae Titirigă — 
391 p d), 2. Constanta 1165 p d, 
3. Arad 1159 p d, 4. Prahova 1156 
d, 5. Timiș 1153 p d,* 6. Mureș 

1136 p d. Individual — feminin :
1. Maria Cucuiet (Sibiu) 391 p d,
2. Hertha-Mnria Bdch’er (Timiș)
373, 3 Ana Mihăilă (Cluj) 358, 4. 
luliana Kovacs (Bihor) 339, 5.
Rozalia Giușan (Mehedinți) 329, 
6. Elena Pascariu (Constanta) 323. 
Masculin : 1. z. Cseh (Covasna) 
447, 2. C. Stelngasser (Arad) 445,
3. I. Becske (Maramureș) 435, 4.
I. Ștefan (Prahova) 428, 5. P. 
Cojocaru (Constanta) 427, 6. A. 
Domokos (Harghita) 424.

Păcat că la finală au absentat 
reprezentanții județelor Brașov, 
Dîmbovița și Ilfov, județe în care 
s-.ortul popicelor se practică in
tens.

Frumoașe cupe au oferit cîști- 
eătorilor 'și primilor clasați atît 
U.N.C.A.P., cit și C.N.E.F.S., 
C.C. a! U.T.c. și Federația ro
mână de popice.

Toma RĂBȘAN

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I

VACANTĂ »
Iarna a venit, totul s-a albit, fotbalul 78 s-a 

sfirșit...
Deocamdată avem o campioană de toamnă 

(titlu onorific inventat de ziariști), F. C. Argeș. 
decisă pe linia de sosire, cu 7 minute inainte 
de vacanta de iarnă, de către rezerva strate
gică a liderei. Moiceanu. F. C. Argeș (21 p. + 8 
goluri) a cîștigat astfel duelul, la golaveraj, cu 
revelația acestei prime părți a campionatului. 
F. C. Baia Mare (21 p. +- 2). speriată parcă 
spre finalul turului de neobișnuita ei perfor
mantă. Urmează Steaua (20 p). Politehnica Iași 
(19). C. S. Tîrgoviște (19) și Dinamo (18). Răs
foind colecția ziarului nostru de anul trecut, 
găsim la 5 decembrie 1977 următorul clasament 
de toamnă : 1. A.S.A. Tg. Mureș 22 p. 2—4. 
Steaua. F. C. Argeș și Politehnica Timișoara 
cu cite 20 p. Dinamo și F. C. Olimpia 18 p. 
Acum, A.S.A. Tg. Mureș se află pe locul al 
12-lea. Politehnica Timișoara pe al 16-lea (!), 
dar avem cel puțin două luni în fata noastră 
pentru comentarii.

Ultima etapă, disputată ieri, a cunoscut pen
tru prima oară zăpada, e drept destul de ane
mică. insă suficientă pentru a tine multi spec-

DE LUC-
tatori pe la casele lor. 
ochii la televizoare. Ai 
a campionatului s-a buc 
gă, favorabilă jocurilor, 
meroasele lor intilniri 
ridicarea nivelului fotbal 
divizie a tării. Cel mai 
trecut în ultimii ani. a; 
combinctiv și eficace c 
Mare, a început să piarc 
în primele 12 etape, fie 
ciunt morale și fizice 
săptămini. fie din aceea 
natului, rămas fără strălt 
frunte, atrage spre cen 
toamnă a piuvaierului l

Ultima etapă, cu exei 
o parafrază a întregului 
o calitate puțin satisfăcă 
tul fotbalului nostru va 
calitatea făinii și apoi i 
obicei, cozonacul.

Deci, așa cum ne-a a 
o vacantă de lucru.

LIDERUL A CEDAT
ÎN FAȚA OFENSIVEI GAZDELOR

G S. TÎRGOVIȘTE - F. C. BAIA MARE 2-0 (1-0)
Stadion Municipal ; timp senin, rece ; teren acoperit de zăpadă ; specta

tori — aproximativ 20 000. Au marcat : MARINESCU (min. 43) și SAVA (mm. 
59). Șuturi ta poartă s 16-4 (pe poartă ; 5—1). Comere : 10-2.

C. S. TÎRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 7, Enache 7, Ene 7, Pitaru 7 - 
Furnică 7, Marinescu 7, Tătara 8 — FI. Grigore 8, Sava 7 (mia. 70 Isaia 6 ; 
min. 88 Alexandru), Kallc 8.

F. C. BAIA MARE s Ariciu 6 - Molnar 6, Condruc 7, Sabău 6 (min. 67 
Moldovan 5), Koller 6 — P. Radu 7 (min. 60 Bălan 7), Mureșan 5, Sepi 5 
— Dragomirescu 6, Roznai 6, Terheș 5.

A arbitrat î C. Dinulescu 8 ; la linie : R. Stîncan și V. Roșu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : GHEORGHE, Fl. GRIGORE, TERHEȘ și MOLNAR.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5-2 (3—0).

TÎRGOVIȘTE, 10 (prin telefon)
Atmosferă de mare derby. 

Meci atractiv, disputat în limi
tele sportivității. Victorie cla
ră (putea fi și mai categorică) 
a gazdelor, care, Intr-o bună 
dispoziție de joc, au făcut o 
partidă remarcabilă, reușind să 
se impună în fața unui adver
sar ce nu s-a ridicat decît 
sporadic la condiția de lider al 
clasamentului. Pentru că oas
peții au acționat în general 
superficial, neglijent, chiar ris
cant în apărare, și neconvingă
tor în atac. Și replica, sub aș
teptări, a băimărenilor — lip
siți de suplețea tactică obiș
nuită și cu multe stingăcii în 
execuțiile tehnice — se dato- 
rește, în mare măsură, randa
mentului modest al „patrulate
rului" său de bază : Condruc
— Sabău — Terheș — Mureșan, 
același care a însemnat în alte 
multe cazuri „cheia de boltă" a 
bunelor comportări ale echipei. 
Scorul a fost deschis re
lativ tîrziu, ținînd seama 
de raportul de forțe din te
ren (net favorabil gazdelor) și 
de marele număr al ocaziilor 
de gol tîrgoviștene. A înscris 
MARINESCU, in min. 43 ; el 
a trimis balonul în plasă, cu 
boltă, peste un pachet de ju
cători ai ambelor echipe, cu 
toată opoziția de ultim moment 
a fundașului Molnar. Anterior 
acestei faze, rataseră în situa
ții foarte clare Sava (min. 3
— șut pe lîngă poarta părăsită 
de Ariciu), Tătaru (min. 7 — 
mingea a șters bara în urma 
unei lovituri înșelătoare din 
interiorul careului) și Marines
cu (min. 30 — la o acțiune fru
moasă de atac a întregii echi
pe). Aspectul jocului — domi

STAN, DIN NOU LA DATORIE!
GLORIA BUZĂU - F. C. BIHOR 1-0 (1-0)

Stadion ,,C'Orio“ ; teren curățat de zăpadă, alunecos ; timp rece ; spec
tatori - aproximativ 12 000. A marcat: S1AN (min. 6). Șuturi la poartă: 
19-3 (pe poartă : 9-0). Cornere : 13-1.

GLORIA : Tănase 7 - Ivana 7, Nieolae 7, Petrache 6, Tulpan 5 - Nesul- 
cea 5 (mm. 46 Dobre 5), Toma 6, Oprișar 7 - Negoescu 7. Stan 8. Radu 5.

6. C. BIHOR : Vidac 9 — Z. Naghi 5, Bigan 7, Zare 7, Molnar 5 — Naom 
6, M. Maran 6, Dumitrescu 5 (min. 60 Pataki 5) - Lupău 5, Ghergheli 5. 
Kiss 5 (min. 80 Negrea).

A arbitrat : M. Fediuc (Suceava) 8 j la linie : T. Andrei (Sibiu) si Gh. 
Dragomir (București).

Cartonașe galbene : TOMA. GHERGHELI, KISS.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.

BUZĂU, 10 (prin telefon)
Intr-o după-amiază de iarnă au

tentică, aproape 12.000 de buzoieni 
au lăsat căldura căminelor și au 
venit la stadionul Gloria pentru 
a palpita alături de echipa lor. 
Și echipa, cu toate că nu a cîști
gat decît la un gol diferență, i-a 
satisfăcut prin comportarea el. 
Mai întîi pentru că Gloria putea 
cîștiga la o diferență mult mai 
mare și, în al doilea rînd, pentru 
că favoritul tribunelor, STAN, re
cent chemat la lotul național, a 
adăugat încă un gol la cele 10 
marcate pînă acum, consolidîn- 
du-și poziția de golgeter. In
tr-adevăr. în min. 6, la o cen
trare de pe stingă a lui Neculcea, 
..vîrful" buzoienilor se Înalță pes
te toți cei din fata sa și în
scrie spectaculos eu capul. în 
continuare, partida a fost un a- 
devărat iureș spre poarta lui Vi
dac, care s-a dovedit, însă, imba
tabil. Fie că suturile porneau de 
la Stan, fie de la Negoescu, O-

S-A

nare copioasă, teritorială și tac
tică, a gazdelor — s-a menținut 
și după pauză. Dar au rămas 
în prim-plan și ratările atacan- 
ților tîrgovișteni. In min. 59 
SAVA nu mai greșește ținta 
și trimite în plasă o minge 
care „curtase" în același mi
nut, de 3 ori, poarta lui Ari
ciu. La 2—0, C. S. Tîrgoviște 
s-a aruncat cu și mai multă 
hotărîre în atac, forțînd majo
rarea scorului. Și a fost destul 
de aproape să realizeze acest 
luerti în min. 62, prin Sava, și 
în min. 70 și 74, prin FL Gri- 
gore. La rîndul lor, oaspeții, 
alarmați de perspectiva unei 
înfrîngeri dezonorante, au 
strins ceva mai mult rfn- 
durile, au dat dovadă de mai
multă atenție în apărare (pe
alocuri i-a ajutat și șansa) și
astfel tabela de marcaj nu
a mai putut fi modificată.

Mihai IONESCU
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(pe poartt 
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CU CĂRPUCI
BACĂU, 10 (prin telefon)

Tinerii jucători băcăuani au 
luat un start lansat, instalîndu-se 
rapid in terenul advers. Cu o li
nie de mijlocași laborioasă (din 
rîndul căreia s-a detașat Cărpuci, 
omniprezent), gazdele au supus 
defensiva tirgmureșană la o pre
siune accentuată, nelăsîndu-i nici 
un moment de respiro. Iureșul 
localnicilor a început cu bara 
lui Chitaru (min. 1), a continuat 
cu șutul lui Antohi (min. 4), cînd 
Korteși a seos balonul de pe 

linia po-rții, a urmat „capul” lui 
Cărpuci, din 6 m, respins cu di
ficultate de Vunvulea (min. 10) 
și s-a încheiat, în min. 20, cu go
lul lui CĂRPUCI (lovitură de 
cap în urma unui corner). Sur
prinzător, după acest gol, oaspe
ții au ieșit mai hotărît la atac 

SI 
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spectator 
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și, bene 
relaxare 
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Biro I 
ma dat 
peste b;

și du 
păstrat 
lor de 
aceasta 
băcăuan 
a 3 mi! 
min. 57j 
TARU 
a fost

prișan ori Toma. Vidac a apărut 
cu succes în calea lor. Au fost 
însă și momente în care gazdele 
au ratat mărirea scorului ca, de 
pildă, Negoescu (min. 36), după 
o splendidă combinație cu Stan, 
Radu (min. 67) și Stan (min. 69), 
mingi excelent rezolvate de Vi
dac. Dar cele mai mari ocazii 
ratate trebuie să le trecem tot în 
contul lui Negoescu : în min. 74, 
excelent deschis de Stan, el a 
ratat de la 8 m ; pentru ca, trei 
minute mal tîrziu. să rateze un 
penalty (henț la Pataki).

Ce-au făcut în acest timp oră- 
denii ? S-au baricadat în fața 
porții proprii, au încercat citeva 
contraatacuri reușite. îndeosebi 
pe partea lui Tulpan și au ex
pediat numai un singur șut pe
riculos spre poartă (autor Bigan, 
în min. 52). Cu toate că, în cîmp, 
ei au egalat uneori viteza de joc 
a buzoienilor, în fața porții s-au 
arătat inexistenți.

Mircea TUDORAN
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EAGU

F. C. ARGEȘ - DINAMO 1-0 (0-0)
Stadion „1 Mai" ; teren olunecos : timp friguros : spectatori - 

tiv 7 000. A marcat: MOICEANU (min. 83). Șuturi la poartă: 
poarta : 10—4). Cornere : 8—2.

F. C. ARGEȘ : Cristian 8 — M. Zamfir 7, 
Bârbulescu 7. Ch'vescu 6 (min. 35 lo-mo 7), 
70 Moiceanu 8), Dobrin 8-j-, D. Nicolae 7.

DINAMO : Eftimescu 8 — Cheran 8, Dinu 8, __ .. ............. .... ................._3____ _
Custov 7, I. Moldovan 8 (min. 78 Țevi). — Țălnar 7, Dragnea 7, Vrinceanu 7,

A arbitrat : I. Igno (Arad) 7 : la linie : N. Raab (C. Turzii) ți O. Ștrer.g 
(Oradea).

Cartonațe galbene : VRINCEANU. CHERAN, CIRSTEA.
Trofeul Pe’.sc'iovcchi : 7. La juniori 3—1 (2—0),

Stancu 8, Cîrstea 8. 
lovânescu 8 — Radu

Ivan 8 — 
II 7 (min.

GhițS 7 I. Marin 7 — Augustin 8,

PITEȘTI 10, (prin telefon)
Rareori ne-a fost dat să a- 

sistăm, cum a fost cazul azi, 
la o luptă așa aprigă, la o în
trecere in care toți jucătorii 
au alergat cit în trei meciuri, 
la un derby cu o tensiune și 
un dramatism de finală de 
cupă ! Avantajată din plecare
— în virtutea rolului său de 
gazdă, dar mai ales în nume
le forței sale reale mai mari 
pe ansamblul compartimentelor
— echipa piteșteană avea șă 
suporte, surprinzător, în pri
ma repriză, ascendentul în joc

IN SENS UNIC
JIUL PETROȘANI 4-1 (1-0)

i ; timp friguros ; spectatori — aproximativ 5 000. 
(min. 28 și 50), IORDANESCU (min. 70), A. IO- 

/ SALÂJAN (min. 89). Șuturi la poartă : 36-6 
: 18-0.
notă (min. 85 N. Râducanu) — Nițu 6 (min. 84 

, Vigu 7 — Dumitru 7, Stoica 6, iordănescu 7 — 
►ducanu 8.
c se) — Rusu 4 (min. 51 Dumitrache 6), Ciup-tu 
Stoichițâ 5, Mulțescu 6, Stoica 5 — Guran 5, Sâ-

al oaspeților, care au dovedit 
de la începutul partidei că au 
pregătit foarte bine această in- 
tîlnire. Dobrin, socotit ..peri
colul nr. I- de către antrenorul 
Nunweiller, a fost dat în paza 
lui I. Marin, care a fost un 
„scai- foarte incomod pentru 
internaționalul piteștean în 
prima repriză. La rîndul său, 
explozivul Doru Nicolae a a- 
vut în Cheran o „umbră- de 
care n-a scăpat nici o clipă. 
Paraiizînd cei doi importanți 
centri nervoși ai echipei pi- 
teștene. dinamoviștii au stâpî- 
nit — tactic — prima repri
ză. cînd apărarea lor a fost 
foarte sigură, iar ccntraa'acu- 
rile lor (ale lui Vrinceanu. 
Moldovan, Augustin. Țălnar) 
au desenat de cîteva ori faze 
de gol cărora le-a lipsit puțin 
spre a fi finalizate.

Repriza a doua aduce „alt 
joc“ de la vestiare. Timp de 
20—25 de minute, piteștenii își 
înghesuie adversarul „în corzi-, 
în propriul careu, și în furtuna 
de la poarta lui Eftimescu trei-

patru fulgere anunță golul : 
foarfecă lui Dobrin — min. 55; 
șutul lui Zamfir — min. 60 ; 
senzaționala pasă a lui Dobrin 
din min. 62, de pe urma căreia 
apărarea dinamovistă e deze
chilibrată, Doru Nicolae și Radu 
II șutind fulgerător din 7—8 
m, pentru ca in cele din urmă 
mingea să fie scoasă, providen
țial. de pe linia porții, cu ca
piii, de Augustin ; o splendidă 
acțiune Moiceanu—Doru Nico
lae—Iovănescu încheiată cu un 
șut razant cu bara ; „capul“ Iui 
Dobrin din min. 82. Scorul ră- 
mine, totuși, alb plnă cu 7 mi
nute Înaintea finalului, cînd 
MOICEANU, „arma secretă pi
teșteană**. omul care aduce goluri 
în Trivale, înscrie din apropie
re, șutind sec și imparabil din 
colțul careului de 6 metri. Vic
torie meritată a piteștenilor, 
care au făcut o a doua repri
ză „infernală" sub raportul dă
ruirii și al angajării lor extraor
dinare în joc. Victorie cu atit 
mai prețioasă cu cit Dinamo a 
evoluat bine pe ansamblu, iar in 
repriza iutii chiar foarte bine, 
în economia jocului, cele două 
echipe au pretins fiecare cite 
un penalty. F.C. Argeș in re
priza I. dar hențul în careu al 
lui Ghiță a foșț evident invo
luntar, Dinamo in repriza a 
2-a, dar faultarea lui Vrinceanu 
s-a produs după ce mingea ie
șise afară din teren in faza 
premergătoare, semnalizată ca 
atare de tușierul Raab.

Marius POPESCU

MORIȘCA" ROMILĂ-SIMIONAȘ-C. IONESPJ 
A DECIS REZULTATUL

POLITEHNICA IAȘI - U. T. A. 4-1 (2-1)
Stadion ,23 August* ; teren înghețat : timp friguros ; spectatori — aono- 

Ximativ 8 000. Au marcat: D IONESCU (min. 8) COSTEA (min. 18), ANTON 
(min 28 - autogol). CERNESCU (mir.. «) și C. IONESCU (min. 70). Șuturi 
la poartă : 20—8 (pe poartă : 12—3) Comere : 15-1.

POLITEHNICA s Naște 7 — Micloș 7, Anton 8, Mureșan 7, Mihalcea 7 — 
Romliă 9, Simioncș 9, C. ionescu 8-0. lonescu 7, Cemescu 7. Costea 7.

U.T.A. : livon 6 — Bubela 5, Goli 6, Gcșpar 5, Giurgiu ă — Șchepp 8, 
leac 6 (min. 58 Boi cu 5), Bîtea 5 - Curo 6. Tamaș 5 (min. 58 Coraș 5). 
Tisa 8.

A arbitrat : I. Cimpeanu (CIuj-Napoca) 9 ; k> linie : C. Bârbulescu și Tr. 
Co'oși (ambii din București).

Trofeul Petschovschi ; 9. La juniori : 2-0 (2-0).

IAȘI, 10 (prin telefon)
Ambele combatante merită feli

citări pentru modul cum s-au an
gajat la efort, făcând o mare ri
sipă de energie pe un teren în
ghețat, pe care controlul balonului 
era extrem de greu. U.T.A., lip
sită de aportul a trei titulari (Ku- 
kla, Broșovschi, Domnie), s-a 
străduit — și a reușit pe alocuri 
— să facă față ritmului debor
dant impus de echipa ieșeană din 
startul partidei. Toate acțiunile de 
atac ale Politehnicii au avut la 
bază „morișca" Romilă — Simio- 
naș — C. Ionescu. în minutele 
3 și 4 Jivan s-a remarcat la șutu
rile foarte puternice ale lui Si- 

dar în min.
C. Io-

mionaș și Mihalcea. ___
8 scorul a fost deschis : 
nescu a centrat, Micloș a pre
lungit cu capul pină la D. IO
NESCU și acesta a înscris, cu 
boltă. peste Jivan, ieșit In In
tim pinare. Oaspeții au ratat 
egaîarea In minutul 11, Gali re

luind de Ia 6 m, cu capul, în 
brațele portarului Naște. Și iu
reșul ieșean a continuat, in min. 
18 tabela de marcaj arătind 2—0. 
COSTEA — lansat in adincime 
— a reluat fulgerător sub „trans
versală**. Se aștepta ca scorul să 
ia proporții. Iată, însă, că, la 
o neînțelegere între fundașul 
ANTON și portarul Naște (min. 
28), mingea a poposit in plasa 
porții ieșene !

Imediat după pauză, D. Io
nescu a profitat de un luft al 
lui Giurgiu, a intrat in careul 
oaspeților, a șutat pe jos, Jivan 
a atins balonul, dar nu l-a putut 
opri și, pe rază, CERNESCU l-a 
Împins dincolo de linia porții : 
3—1. Portarul arădenilor s-a re
marcat, insă, In min. 62 și 63 la 
„bombele" lui Romilă și Costea. 
*”*' * al partidei a tost

‘ IONESCU (min. 
plasat din afara

Ultimul gol 
înscris de 
70) cu un 
careului.

c. 
șut

Gheorghe NERTEA

itu Mare) 9 ; la linie : Gh. ispas (Constanța)

juniori : 1—0 (1—0).

auto- 
putea 

record 
Lt însă 
bă s-a 
I 63 și 
b și 
Iii Za- 
llordă- 
Be în- 
Itadio- 
rminat 
lt. dar 
Li de 
I fidel 
li teh-

Lat de 
fte te- 
rr o 
stentă, 
i pase 

l unei 
toartă, 
pauză

I prin 
L gre- 
kninge

aruncată cu mina, defectuos).
După pauză, aspectul meciu

lui este neschimbat : gazdele 
domină. oaspeții se masează 
în apărare. In min. 50, funda
șul Rusu comite o gafă pe 
care o sancționează atit M. 
RĂDUCANU, prin marcarea 
celui de-al doilea gol, cit si 
...antrenorul Oaidă, prin scoa
terea din teren și trecerea lui 
Cassai fundaș. Două frumoase 
învăluiri pe aripa stingă, efec
tuate de Vigu. se încheie cu 
excelente centrări pe care 
IORDANESCU (min. 70) și A. 
IONESCU (min. 83) le fruc
tifică.

în ultimele minute. Jiul iese 
dintr-o redută ale cărei ziduri 
erau de-acum ciuruite și — 
prin SĂLĂJAN (min. 89), la 
singurul șut De spațiul porții 
al echipei sale — reduce sco
rul, parcă în necazul lui... 
N. Rădueanu, care abia intrase 
în poartă...

Radu URZICEANU

■ ■■ LA PUPITRU
- A. S. A. TG. MUREȘ 4-2 (1-0)
înghețat, acoperit cu zăpadă ; timp bun ;

Au marcat ; CARPUCI (min. 20). CHITARU 
ȘOSU (min. 75), respectiv BIRO I (min. 80) 

a poartă ; 20-7 (pe poartă : 14—4). Comere :

Andrieț 7. Cotargiu 8, Lunea 7, L Solomon 7 
iu7 — Chitaru 8, Antohi 7 (min. 7ă Botez),

i. Unchlaț 6, Ispir 7, Gali 5 — Biro I 6, 
“(ejnol 7) — Fazehoț 5 (min. 30 Pislaru 8),

sra) 9 ; la linie : M. Buzea (București) și

AMANU.
miori î 2-1 (1-0)

a tură 
creat 
te de 
ulti- 
mult

$i-a 
faze- 
data 

rtru", 
jursul 
L î în 
CHI-

cen-

treze și al lui ANTOHI să în
scrie. în min. 75, la o centrare a 
lui Chitara (nu știm a cita), ȘO- 
ȘU urcă scorul la 4—0 I In a- 
ceastă repriză, oaspeții au căutat 
să rupă ritmul impus de localnici 
și au avut tăria să insiste la 0—4, 
eforturile lor fiind răsplătite de 
golurile Iui BIRO I (min. 80) și 
HAJNAL (min. 85). Suita goluri
lor putea continua, dar Biro I 
(min. 82), Chitara (min. 83 — ba
ră) și Botez (min. 89) au ratat 
alte ocazii favorabile.

Adrian VASILESCU

A
on)
ii a 
rsțin 
■ pe 
. la 
• a 
ipio- 

și 
stu- 
r-art 
Xhi- 
CHI
îno
tul, 

la 
tusiv 
ispi- 
, in 
> de
QO1U

ERORILE DEFENSIVE
SANCȚIONATE PROMPT

SPORTUL STUDENȚESC - F. G OUMPIA SATU MARE 5-0 (2-0)
Stadion Republicii ; teren ușor ocoper? cu zăpadă ; timp geros ; specta

tori - aproximativ 2 000. Au marcat : IORGULESCU (m-n. 9 și 88), CHIHAIA 
(min. 45), RADULESCU (min. 53) și GROSU (min. 80). Șuturi la poartă : 
20—9 (pe poartă : 9—2). Camere : 7—4.

SPORTUL STUDENȚESC: P “ " “ ‘ ------- . . . -
zan 7, B. Gri gore 8, Căței 7 
Chihaia 8, lorgulescu 8, Grosu

OLIMPIA : Haralambie 7 —
(min. 46 Marcu 5) — Sa bou 

Matei 5, Pataki 5, Stețlca 6.
A arbitrat : 1. Rus (Tg. Mureș) 8 ; la linie : V. Ciocîlteu (Craiova) și M. 

Mo rara (Ploiești).
Cartonașe galbene : MATEI, BOTH.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 4—1 (0—1).

Moraru 7 — Stroe 7 (min. 67 M. Sondu 6), Ca- 
— Tânăsescu 8, O. lonescu 8, Rădulescu 8 — 
7 (min. 80 Manea).
Murețan 6. Smarandache 7, Pop 6. Popa 5 
8, Koizer 5 (min. 46 — Heivei 6), Both 5 —

multe alte partide de 
— de fotbal, subliniem 

cea care a încheiat sta-

Ca 
fotbal
— Și 
giunea divizionară A de toam- 
nă-iarnă la București a avut 
destule curiozități. Cea mai 
mare — faptul că, deși s-au 
aflat, prin Grosu. Iorgulescu, 
Rădulescu și Chihaia în situa
ții ideale de marcare, în pri
mul sfert de oră, studenții 
bucureșteni n-au înscris dectt 
după o greșeală a lui Both 
(pasă imprecisă), prompt sanc
ționau de IORGULESCU (min. 
19). Iarăși dominare și atacuri 
tn serie ale Sportului studen
țesc. Iarăși ratări din poziții 
de invidiat (Grosu — min. 23 
și 26, Rădulescu — 
Chihaia — min. 32), 
nou — golul (firesc) 
rii gazdelor nu va 
dintr-o altă eroare 
vei sătmărene :
— din aut lateral — o minge
direct lui... CHIHAIA care mar
chează cu dezinvoltură (min. 
45)) : 2—0. în această parte,
oaspeții s-au văzut doar prin 
acțiunile Kaizer-Mureșan (min. 
28) și Sabou (min. 39).

„Actul doi" vede reluarea 
„valsului" spre poarta talenta
tului Haralambie. Din nou 
ratări mari (Tânăsescu — min. 
46 și Chihaia — min. 50) 
vine și a treia (este 
ultima) imprecizie a 
nilor. Both greșește o 
apropierea propriului 
RADULESCU (care îl 
șit din poartă pe Haralambie) 
șutează inspirat și precis, de 
la peste 20 m : 3—0. Olimpia 
reacționează sub impulsul a-

vîntatului Smarandache (cel 
mai periculos... atacant al oas
peților), dar nu reușește golul 
de onoare. In schimb, bucureș- 
tenii, într-un frumos avînt o- 
fensiv final, mai marchează do 
două ori prin GROSU (min. 
80) și IORGULESCU (min. 85), 
ca urmare a unor cursive ac
țiuni. O victorie despre ale 
cărei merite scorul și configu
rația întrecerii ne scutesc să 
mai insistăm.

Eftimie IONESCU

VILCENII AU LUPTAT EXEMPLAR
CHIMIA RM. ViLCEA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (1-0)

Stadion _1 **- 
aproximativ : ______
poartă : 6-2) Comere : 11-2.

CHIMIA : Roțoa 7 - Lepădctu 7. Pintilie 7. Sovu 8. Cincă 7 - G. Stan 
L kxdcn 7. Coca bag eo c 7 - Telețpan 7. Coca 7. Stanca 7 (min. 86 C. 
Nicolae).

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Ungureanu 7, Bumbescu 7. Ștefonescu 9. Pu
ri ma 8 - Geoigău 7. Ba loci 6. Crțu 7 - Crișan 6 (min. 57 Ciobanu 7), Că- 
tnătaru 6, Mereu 5 (min. 71 ! rime seu 6).

A arbitrat : T. Ba la no viei (lași) 6 ; ia linie : Gh. Jucan (Mediaș) și - cu 
Sr*?*!' — C. Jurja (București).

Cartonașe galbene î PINTILIE, BUMBESCU. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (2—1).

• i

RM. VILCEA, 10 (prin telefon)
Chimia Rm. Vîicea a luptat e- 

xemplar, de pe locul ei 
în clasament, pentru două 
fără de care șansele de 
viețuire în prima divizie 
părut compromise. .Toate 
eforturi au compensat lacune cu
noscute, imposibil de îndreptat 
peste noapte, cum ar fi expri
marea incoerentă a liniei de atac, 
care n-a găsit încă o modalitate 
specifică) capabilă de a percuta 
defensiva adversă.

Și tocmai defensiva adversă, în 
care Ștefănescu a dovedit spirit 
de sacrificiu, a constituit obsta
colul cel mai greu din calea vâl
cenilor. Căci Universitatea a fost 
aprigă în careul propriu, hotă- 
rîtă să reziste pînă La sfîrșit pre
siunii la care au supus-o gazde
le. De cîteva ori a avut, ce-i 
drept, și șansă cînd iordan (min.

Mci ; teren ocoperit cu zăpadă ; timp friguros ,* spectatori —
7 000. A marcat ; COCA (min. 51). Șuturi la poartă : 18—2 (pe

codaș 
puncte 
supra-
ar fi 
aceste

27) și Carabageac (min. 80) au 
greșit de puțin ținta la șuturile 
k>r imparabile, altădată (min. 19) 
a scăpat basma curată datorită 
plonjonului disperat al lui Pu- 
rima, care a respins cu capul de 
pe linia porții ; în min. 51, însă, 
nesemnalizarea poziției de ofsaid 
a lui COCA, de către tușierul c. 
Jurja, a costat-o scump, golul 
înfrîngerii. (Este, pesemne, și mo
tivul pentru care, în compen
sație, arbitrul de centru n-a a- 
cordat ulterior, în min. 81, pe
nalty, la „agățarea" piciorului lui 
Teleșpan în suprafața de pedeap
să). Ajungînd, deci, la capitolul 
arbitraj, este cazul ’ să-1 mai com
pletăm cu referirea că terenul 
greu, simulările jucătorilor și o 
tensiune firească declanșată de 
miza întîlnirii au supus la un 
examen sever brigada de arbitri.

Ion CUPEN

min. 23. 
dar — din 
al domină* 
veni decîl 
a defensi- 

Popa aruncă

Ș» 
drept, și 
sătmăre- 
pasă în 

careu și 
vede ie-

TURUL CUM TREBUIA SĂ-L Șl ÎNCEAPĂ
POLITEHNICA TIMIȘOARA - F. C. CORVINUL 3-1 (2-1)

Stadion „1 Mai1 
motiv 10 000. Au marcat : ..... ...... ....... T___
NADU (min. 71), respectiv VAETUȘ (min. 26). Șuturi la poartă : 
poartă : 10—1). Cornere ! 12-1.

POLITEHNICA ; Catona 5 — Floareș 6, Păltinișon 8, Mehedințu 7 
Mușat), Vișan 7 - Roșea 6, Dembrcvschi 9, Șerbănoiu 7 — Nadu 

Cotec 6), Petrescu 7.
........... Bologan 5 — Bucur 7, Gâlan 6, Merlâ 6, Bogdan 6 — Ange- 

7, Petcu 6 - Lucescv 8, Șurenghin 4, Vâetuș 7 (min. 46 Gear-

; teren bun ; timp friguros, umed ; spectatori 
DEMBROVSCHi (min. 3), PÂLTIN1ȘAN

CORViNUL :
lescu 7 Nicșc 
gescu 6).

A arbitrat : 
(București) și _____  ____ ___ .

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

DIVIZIA B ULTIMA ETAPA A TURULUI

— aproxi- 
(min. 9), 
16-2 (po

S. Drăgulici (Drobeta Tr. Severin) 9 ; la linie : N. Georgescu 
N. Dinescu (Rm. Vîicea).

ind

Trofeul
•

atacant, 
nete a 
respinge 
careul 
cat, înscrie din apropiere :

După pauză, elevii lui Angelo 
Nicu lescu reintră remontați 
fac o repriză de fotbal bun 
spectaculos. cursiv, la nivelul po
sibilităților lor. aplaudați (după 
multe etape de pauză !) de pu
blic. Au înscris doar un singur

Pe fundalul dominării 
echipei gazdă, Catona 

defectuos o minge în 
mic și VAETUȘ. nemar- 

2—1.

și 
și

gol (min. 71), cînd NADU a șutat 
fără preluare în colțul din dreap
ta lui Bologan, acesta, surprins, 
rămînînd pe loc ; dar cursul jo
cului a avut o singură direcție, 
spre poarta Corvinului, unde am 
înregistrat o frecvență bună a 
șuturilor. O victorie care înseam
nă mult pentru Politehnica Timi
șoara înaintea vacanței de iarnă.

Paul SLAVESCU

SERIA |
CONSTANȚA - PROGRESUL 

2—0 (1—6). Autorii golurilor : 
(mm. 40) 
11 m).

GALAȚI

F. C.
BRAILA
Buduru
90, din

F.C.M 
LUI 3-0 (3-0). __________
(min.'10), Cromer (min. 11) ți 
(min. 19).

MUSCELUL C'IMPULUNG - 
STRUCTORUL IAȘI t-0 (0-0). 
gol c fost realizat de Păun 
63).

și Antonescu

- VIITORUL 
Au marcat :

(min.

CON- 
Unicul 

(min.

MINERUL GURA HUMORULUI - 
NITRAMONIA FAGARAȘ 0-1 (0-0).
A înscris : M Popescu (min. 65).

F.C. BRĂILA - I.C.I.M. 
2—0 (1—0). Au marcat
(min 22) și Nițu (min.

BRAȘOV
Bulancea

69. autogol).

VICTORIA TECUCI - 
HLAUL P. NEAMȚ 3-0 
golurilor : Adamache (min. 35 
și Rusu (min. 43).

RELON CEA-
Autorii 
și 77)

(2-0).

STEAGUL ROȘU BRAȘOV - OLTUL 
SF. GHEORGHE 5-1 (1-0). Au în
scris : Paroschiveseu (min. 40, 60. 82 
ți 86), Pescaru (min, 49), respectiv 
Varga (min. 18).

TRACTORUL BRAȘOV - PORTUL 
CONSTANȚA 1-1 (1-0). Autorii golu
rilor : Sfrijan (min. 44) pentru Trac
torul, Mintea (min. 61, autogol).

C.S.M SUCEAVA - DELTA TULCEA 
2—0 (2—0). Au marcat :
(min 37) și Grosaru (min.

Avădanei
44).

SERIA a II-a
RULMENTUL ALEXANDRIA - PRO

GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 1-0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat de 
Yokilâ (mm. 50).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - GAZ 
METAN MEDtAȘ 3-0 (3-f). Au în
scris î Singeorzan (min. 6), Naghi 
(min 13) și Munteanu (min. 39).

CHIMIA BRAZI - Ș. N. OLTENIȚA 
5-0 (2-0). Auto.i golurilor : Ghițescu 
(min. 40 și min. 44, din 11 m), Bâ- 
nuță (min. 47), Istrătescu (min. 62) 
și Dobre (min. 81).

DiNAMO SLATINA - ȘOIMII SIBIU 
3—1 (3—0). Au marcat : Fumea (min. 
20), Mincioagă (min. 8 și 31), res
pectiv Turtea (min. 75).

RAPID BUCUREȘTI - PETROLUL
PLOiEȘTI 0—1 (0—1). Meciul s-c dis
putat ia Urziceni, terenul echipei
Rap.d fiind suspendat. A înscris : Si- 
mac iu (min. 39).

POIANA CIMPINA - VIITORUL 
SCORNiCEȘTl 1-2 (1-Z). Autorii go-
luriîor . Preda (min. 16). respectv 
Voiculeț (min 34) și A. Mincu (min. 
36 din 11 m).

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN - 
METALUL BUCUREȘTI 2-1 (1-0). Au
marcat ; Pițurcâ (min. 33 și 79), res
pectiv Popa (min. 50).

CHIMIA TR. MĂGURELE - 
TROPUTeRE CRAIOVA 0-0.

METALUL FLOPEN1 - F.C.M.
GIU 5-0 (2-0). Au înscris :
lac ie (m:n. 5) Epara (min. 
ridon (min. 60 și 
(min 84)

SERIA a lll-a
U.M. TIMIȘOARA - „V CL'JJ-NA- 

POCA 1—0 (0—0). Unicul gol a fost 
realizat de kmcovici (min. 62).

IND. SiRMEI C. --------- -------
LURGiSTUL CUGIR 
marcat : Vesa (min.

7, autogol), 
Mureșan (min.

(min. 75), respectiv __
C.FJ1 CLUJ-NAPOCA 

T1RNAVENI 4-3 (3-1).

TURZII - META- 
6-1 (3-0). Au
2 și 68), Dragan 
Voroneanu (min.

58), Moldovan 
Sava (min. 82). 
“ - CHIMieA

. - Autorii goluri-
k>>* : Jeg eon (min. 3 și 89), Coman 
(min 15 și 41), respectiv Marton 
(mm. 12 și 79) și Banciu (min. 58j.

C.I.L S.GHET - MUREȘUL DEVA 
1—0 (0-0). A înscris : Culda (min.
44 din 11 m).

GLORIA BISTRIȚA - VICTORIA CA- 
LAN 12—0 (6—0). Au marcat : Moga 
(m.n 22. 23. 25. 34, 54, " " ‘
Berceanu (min. 42, 44 
renț (min. 69).

MINERUL ANINA - 
ORADEA 2-1 (1-0).

ELEC-

64) și

GlUR- 
Mano- 

15). Spi- 
Negoiță

82, 87 și 90). 
și 46) și Fe-

INFRAȚIREA
Autorii golu* 

rilc- : Șchiopa (min.17), Doza (min. 
52), respectiv Mureșan (min. 87).

AURUL BRAD - MINERUL CAVNIC 
4—0 (2—0). Au înscris : Ghițâ (min.
30 și 87), Golda (mir>. 43) și Petri- 
șor (min 43).

F.C.M REȘIȚA - C.F.R. TIMIȘOARA 
4-1 (2-0). * . ..................
15). Gabel 
(mm. 61), 
85)

MINERUL
CIA ORÂȘTIE 6-0 (3-0). Autorii goiu- 
rilo' : Stanică (min. 4), ' “
(m n 
43) 
85>

Au marcat : Portik (min. 
(min. 31 și 50), Oancea 

-espectiv Voiculescu (min.

MOLDOVA NOUA - DA-

37 și 47). 
Daiu (min.

I. Constantin 
Nestorovici II (min. 
83) și Vizitiu (min.

1,
2.
3.

F.C.M GALAȚI 
Steagul roșu 
C.S.M. Suceava

17 14 0
17 11 2

3 39-15 28
4 29-11 24
4 28-14 22

1.
2.
3.

VIIT. Scomicești 
Metalul Plopeni 
Rulmentul Alex.

17
17
17

10 2 5 26-18 22 1.
2.
3.

,U" CLUJ-N. 
Gioria Bistrița 
Aurul Brad

17
17
17

11 3
9 3
9 2

3 28- 8 25
5 37-12 21
6 30-19 20

9 3 5 27-14 21
2117 9 4 8 5 4 20-11

4. F.C Constanța 17 9 2 6 30-17 20 4. F.C.M. Giurgiu 17 9 3 5 23-25 21 4. Mîhera' Anina 17 9 1 7 31-21 19
5. F.C Brăila 17 9 1 7 19-20 19 5. Metalul Buc. 17 8 4 5 24-16 20 5. C.F R. Cluj-Nap. 17 9 1 7 22-21 19
6. Viit. Vaslui 17 8 2 7 21-20 18 6. Dinamo SI. 17 8 3 6 35-29 19 6. Mineral M N. 17 9 0 8 22-19 18
7. I.C.I.M. Brașov 17 7 3 7 25-24 17 7. Petrolul Ploiești 17 8 2 7 29-20 18 7. F.C.M. Reșița 17 6 5 6 29-20 17
8. Niîramonia Fag. 17 6 5 6 23-25 17 8. Autobuzul Buc. 17 8 2 7 26-19 18 8. Dacia Orăștie > 17 7 3 7 14-21 17
9. Muscelul C-lung. 17 8 0 9 23-24 16 9. Rapid București 17 5 6 6 23-16 16 9. infr. Oradea 17 7 2 8 23-23 16

10. Tractorul Bv. 17 7 2 8 22-24 16 10. C.S.M. Dr. Tr. Sv. 17 7 2 8 21-26 16 10. ind. sirme1 C.T. 17 8 0 9 22-24 16
11. Constr. lași 17 6 3 8 20-21 15 11. Șoimii Sibiu 17 5 5 7 19-20 15 11. Minerul Cavnic 17 7 2 8 26-31 16
12. Victoria Tecuci 17 7 1 9 24-29 15 12. Progresul V. Buc. 17 7 1 9 22-27 15 12. Chimica Trrn. 17 7 2 8 19-26 16
13. Portul C-ța 17 6 2 9 22-23 14 13. Eleciroputere Cv. 17 6 3 8 21-30 15 13 Metalurg Cugir 17 6 4 7 17-31 16
14. Relon-Ceah. PN 17 6 2 9 10-21 14 14. Gaz metan 17 5 4 8 15-20 14 14. C.I.L. Sighet 17 6 3 8 23-27 15
15. Minerul G.H. 17 6 2 9 12-24 14 15. Poiana Ci moina 17 6 2 9 22-29 14 15 C.F.R Timiș. 17 6 2 9 23-23 14
16. Delta Tulcea 17 6 1 10 17-22 13 16. Ș.N. Oltenița 17 4 6 7 12-21 14 16 Mureșul Deva 17 6 2 9 16 21 14
17 Oltul Sf. Gh. 17 5 3 9 13-25 13 17. Chimia Tr. Mâg. 17 5 4 8 14-28 14 17. U.M. Timiș. 17 5 4 8 15-23 14
18. Progresul Br. 17 4 3 10 11-29 11 18. Chimia Brazi 17 5 3 9 20-30 13 18. Victoria Călan 17 6 1 10 14*40 13

Relatări de la N. Teodorescu, T. Relatări de la M. Bizon, O. Guțu, Re’atăr de la C. Crețu, P. Tonsa,
Siriopol. P. Mateoiu. D. Bolohan, N. 1. Tânăsescu, D. Mihai, M. Tabarc ea. 1. Lespuc, S. Pralea. L Toma, P. Lun-
Costin, V. Doruș, C. Gruia., V. Secă- L Vîrjoghie, Gh, Manafu,• D. Gruia gu,, AL Jurcă, D. Plavițu ți P. Șu.
reanu șl f. Mîndrescu. M. Boghicl. mandan.



CARMEN MIHĂ11Ă Șl CRISTIAN UNGUREANU 
AU CÎȘTIGAT „CUPA MAMAIA'* LA ÎNOT

Primul din cele două con
cursuri internaționale organi
zate în această lună în pisci
na (50 m) acoperită a hotelu
lui „Parc" din Mamaia s-a în
cheiat duminică la amiază cu 
6 noi recorduri pe categorii de 
vîrstă ale tinerilor înotători 
români și două recorduri ale 
sportivelor din Polonia.

In acest an, „Cupa Mamaia"
— clasamentul s-a alcătuit pe 
baza adițiunii de puncte obți
nute de primii șase clasați în 
fiecare probă — a revenit ti
nerei Carmen Mihăilă (Dina
mo), elevă a Liceului nr. 2 
din București, învingătoare în 
toate cele trei curse de crauL 
Au urmat-o în clasament ti- 
mișoreanca Cristine Seidl și 
clujanca Octana Mladin, de a- 
semenea cu cîte trei victorii, 
în tot atîtea reuniuni. La bă
ieți, „Cupa“ a intrat în pose
sia unui alt elev al Liceului 
nr. 2 din Capitală, antrenat tot 
de Nicolae Tat. Cristian Ungu- 
reanu. primul sosit în probele 
de 400 și 1500 m liber.

Pentru cele mai bune per
formanțe ale competiției, oră- 
deanca Edit Kugiiș (antrenor
— H. Schier) și reșițeanul 
Sorin Plev (antrenor — L 
Schuster) au fost distinși cu 
„Trofeul Mamaia" și premii 
frumoase oferite de O.N.T. Li
toral Mamaia.

Printre cele mai bune rezul
tate am dori să menționăm pe 
cel al lui Edit Kugiiș (2:28,61) 
la 200 m spate, precum și noul 
record pe distanța de 100 m 
(57,60) realizat de S. Plev, în 
vîrstă de 14 ani. Merită a mai 
fi subliniat progresul tinerei 
(12 ani) brăilence Gabi Satno- 
ianu, recordmană pe distanțele 
de 400 m și 1500 m. ca și cel' 
realizat de constănteanul Vio
rel Mihalcea (13 ani), cronome
trat cu 1:14 89 la 100 m bras.

rezultate tehnice : Mas
culin — 100 m liber : s. Plev 
fC.S.Ș. Reșița) 57,60 — rec. copii 
14 ani ; 2. Cr. Ungureanu (Lie. 
2 Buc.) 60,05 ; 400 m liber : 1. Cr.

Ungureanu 4:31,13 ; 2. C. Negrea 
(Lie. 2 Buc.) 4:32,64 ; 1 500 m: 
1. Cr. Ungureanu 18:00,92 ; 2. C. 
Negrea 18:03,85 ; 100 m spate :
1. S. Plev 66,93 ; 2. L. Tache
(C.S.Ș. Brăila) 67,19 — rec. copii 
13 ani ; 200 m spate : 1. L. Ta- 
che 2:24,23 ; 2. F. Păuna (Lie. 2 
Buc.) 2:28,17; 100 m bras: 1. V. 
Mihalcea (C.S.Ș. 1 constanța) 
1:14,89 — rec. copii 13 ani ; 2. 
H. Rusovici (Lie. 2 Buc.) 1:15,28 ; 
200 m bras : 1. H. Rusovici
2:43,24 ; 2. V. Mihalcea 2:46,76 ; 
100 m fluture : 1. Al. Friedman 
(C.S.Ș. Timiș.) 63,07 ; 2. S. Plev 
66,87 ; 200 m fluture : 1. C. Nea- 
grău (Crișul) 2:23.55 ; 2 AL Fried
man 2:24,97 ; 200 m mixt : 1. M. 
Ciodaru (C.S.Ș. Reșița) 2:25.46 ;
2. D. Petrea (C.S.Ș. Brăila) 2:27.28;
400 m mixt : 1. M. Ciodaru
5:06,15 ; 2. D. Petrea 5:07.94 ; ...4.
H. Dumitru (C.S.Ș. Brăila) 5:19,98
— rec. copii 12 ani ;

Feminin : 1. Carmen Mihăilă
(Dinamo) 63,66 ; 2. Carmen Alexe 
(C.S.Ș. Timiș.) 63,69 ; 400 m liber:
I. C. Mihăilă 4:47.65 : 2. Dorota
Piankovska (Polonia) 4:48,34 — 
record ; 3. Gabi Satnoianu (C.S.Ș. 
Brăila) 4:50,40 — rec. fete 12 ani; 
1500 m liber : 1. C. Mihăilă
19:07.30 ; 2. G. Satnoianu 19:15,00
— rec. fete 12 ani ; 100 m spate :
1. Edit Kugiiș (Crișul) 1:10.30 ;
2. Barbara Kotowska (PoL) 1:113*
— record ; 200 m spate : 1. E.
Kugiiș 2:2S.61 ; 2. Ludela Mihăl- 
lescu (Lie. 2 Buc.) 2:36.17 -, 100 m 
bras : 1. Cristine Seidl (C.S.Ș.
Timiș.) 1:20.67 ; 2. Dorota Chy- 
lak (Pol.) 1:21.21 ; 200 m bras :
1. Cr. Seidl 2:50,89 ; 2. D. Chy-
lak 2:56.66 ; 100 m fluture : 1. 
Octana Mladin (C.S.M. Cluj-Na- 
poca) îaOJJ : 2. C. Alexe 1:11,20; 
200 m fluture : 1. O. Mladin
2.30,2* ; 2. C. Alexe 2:36.38 ; 200 
m mixt : 1. O. Mladin 2:33,66 ;
2. Cr. Seidl 2 :36.07 ; 400 m mixt :
1. Cr. Seidl 5:243* ; 1 C. Mihăilă 
5:3S.ei.

Clasamente. .Cupa Mamaia" — 
masculin : 1. Cr. Ungureanu (Lie. 
2 Buc.) 23 p : 2—4. S. Plev (C.S.S. 
Reșița) șl D. Petrea (C.S.Ș. Brăi
la) 19 p ; feminin : 1. Carmen 
Mihăilă (Dinamo) 34 p ; 2. Cris
tine Seidl (C.S.Ș. Timiș.) 2* p ;
3. Octana Mladin (C.S.M. duj- 
Napoca) 21 p ; .Trofeul Mamaia*
— masculin : 1. S. Plev 699 p ;
2. M. Ciodaru 171 p ; 1 Cr. Un- 
gureanu *71 p ; feminin : 1. Edit 
Kugiiș 812 p ; 2. Octana Mladin 
801 P.

România — Cehoslovacia 
Ia popice juniori

VICTORII 
ÎN TOATE 
PARTIDELE

BRAȘOV, 10 (prin telefon). în
cheind prima etapă a pregătirilor 
pentru campionatele europene de 
juniori din primăvara anului 
viitor, reprezentativele țârii noas
tre au întilnit simbătă și dumi
nică, la arena Rulmentul din lo
calitate, selecționatele de juni
ori ale Cehoslovaciei. Confirmînd 
bunele aprecieri după ultima lor 
confruntare, cu echipele R. D. 
Germane (desfășurată tot la Bra
șov) atit fetele cit și băieții noș
tri au obținut frumoase victorii 
in toate partidele : simbătă 2819
— 2424 p.d. la fete și 5310—5173 
p.d. la băieți ; duminică : 2627— 
2513, respectiv 5359—5278 p.d.

Bine cotați In arena interna
țională, popicarii cehoslovaci au 
satisfăcut așteptările, mai ales în 
partidele revanșă, cind au fost 
adversari redutabili.

In vervă deosebită, toate jucă
toarele noastre au depășit gra
nița celor 400 p.d., principalele 
realizatoare fiind Ioana Dogaru 
și Maria Nichifor-Iosif. Dacă fe
tele au dominat clar în ambele 
zile, ciștigînd la o diferență de 
L?5 și, respectiv, 114 p.d., în
schimb, juniorii au fost nevoi# 
să se întrebuințeze la maximum 
duminică, victoria lor conturln- 
du-se In ultimele schimburi. S-au 
remarcat : IUe Hosu — cu o ex
celentă capacitate de mobilizare 
și Vasile Ivan — în evidentă re
venire de formă.

în cele două zile de concurs, în 
reprezentativele române de ju
niori au evoluat : ioana Dogaru 
(441 p.d. în primul joc — 465 p.d. 
in cel de-al doilea), Maria Ni
chifor-Iosif (424—450), Ev a Mure- 
șan (433—431), Ibolya Katona (428
— 412), Elena Stan (446), Ildiko 
Szasz (442), Eva N'agy (441), Ma
ria Czompok (428), respectiv I. 
Hosu (903—921), V. Ivan (884—927), 
Al. Naszodi (895—884), C. Marin 
(883—873), L. Șooș (891), Al. Sze- 
kely (882), St. Boariu (883) și C. 
Stamatescu (863).

Din echipele Cehoslovaciei s-au 
remarcat Anna Babickova (431
— 434), Maria Vankova (427), res
pectiv R. Kaspar (901—941), J. 
Schilav (886) și J. Kriz (885).

Troian IOANIJESCU

S-a încheiat cea de a VII—a ediție

a C. M. de handbal feminin

SELECȚIONATA
9

R.D. GERMANE
Sl-A PĂSTRAT TITLUL MONDIAL
9

BRATISLAVA, 10 (prin tele
fon). Duminică seara, în Palatul 
sporturilor din localitate, s-a pus 
punct celei de a VH-a ediții a 
campionatului mondial de hand
bal feminin. Cîștigătoare este 
echipa R. D. Germane, care își 
confirmă astfel titlul cucerit la 
Kiev, în 1975. Cit de aspră a fost 
această bătălie pentru titlul su
prem o atestă faptul că primele 
două locuri s-au decis la gola
veraj !

De fapt, la Bratislava s-a men
ținut — în ceea ce privește po
diumul de premiere — ierarhia 
de la Kiev. După R. D. Germană 
urmează U.R.S.S. și Ungaria. Vor 
fi noi numai celelalte două par
ticipante la turneul olimpic, de 
această dată intrând în arenă 
Cehoslovacia și Iugoslavia.

Ultima rundă a turneului final, 
cea de duminică, a fost — așa 
cum aminteam în corespondența 
precedentă — hotărâtoare. Cele 
două aspirante la titlu, echipele 
R. D. Germane și U.R.S.S., au 
cîștigat partidele cu formațiile 
Cehoslovaciei și — respectiv — Po-

loniei, dar handbalistele sovietice 
n-au putut anula avantajul gola
verajului, care era de partea 
sportivelor pregătite de Peter 
Kretzschmar. Ajungind aid, să 
mai notăm un argument în fa
voarea concluziei că am asistat 
la un campionat echilibrat : R.D. 
Germană, învinsa formației 
U.R.S.S., a întrecut selecționata 
Cehoslovaciei, cea care produsese 
surpriza de a învinge campioana 
olimpică...

Un alt meci-cheie al acestei re
uniuni finale a fost cel dintre 
reprezentativele Ungariei și 
Iugoslaviei. Partidă de mare 
luptă, echilibrată, în care învin- 
gătoarea s-a desprins de puțin, 
datorită unei apărări mai ferme.

REZULTATE DE IERI 
(ultima rundă)

Ungaria — Iugoslavia 14—12 
(8—7) ; U.R.S.S. — Polonia 
17-5 (7—1) : R. D. Germană 
— Cehoslovacia 16—12 (6-5).

CLASAMENT FINAL

PARTIDELE DIN CUPELE
EUROPENE DE VOLEI

(Urmare din pag. 1)

retur de duminica viitoare, 
pentru a se califica în 
turul următor al C.C.E. 
Au arbitrat foarte bine 
Cristian Giinther (R.D. Ger
mană) și Victor Ranghel (Româ
nia), următoarele formații : 
STEAUA : A. Ion (Manole), Pop., 
Chifu, Terbea, Ionescu, Macavei 
(Juhăsz) ; CSEPEL BUDAPES
TA : Kovâcs, Gulyâs (Nagy), 
Koszti. Buzek, Babati, Somogyi.

VICTORIE COMODA A 
CAMPIOANELOR ROMÂNCE

1. 
2.
3.
4.
5.
6.

R.D.G. 5 4 0 1 82- 55 8
U.R.S.S. 5 4 0 1 75- 52 8
Ungaria 5 3 0 2 67- 72 6
Cehoslovacia 5 2 1 2 71- 60 5
Iugoslavia 5 1 1 3 68- 71 3
Polonia 5 0 0 5 50-103 0ILIE NĂSTASE 

ÎNVINGĂTOR LA 
FRANKFURT PE MAIN
• Iile Năstase a cîștigat dumi

nică La Frankfurt pe Main tur
neul internațional organizat de 
„Tennis Club" din localitate, cu 
participarea unora dintre cei mai 
buni 8 jucători din lume. După 
ce în preliminarii a eliminat cu 
7—5, 6—3 pe Marty Riessen
(S.U.A.), iar apoi a cîștigat cu 
6—1, 6—2 în fața campionului a- 
merican Jimmy Connors, Hie 
Năstase l-a întilnit în finală pe 
Vitas Gerulaitis (S.U.A.). După 
o partidă de o excelentă factură 
tehnică, nie Năstase a demons
trat, la 32 de ani, că rămine Încă 
un jucător valoros, obținând vic
toria cu scorul de 6—7, 6—3, 2—6,
6— 1, 6—4. Peste 9 000 de specta
tori au aplaudat la ,»Fest Halle" 
succesul lui, despre care agenția 
de presă .DPA- Hamburg scria 
printre altele : .nie Năstase s-a 
concentrat excepțional, judnd va
riat, cu mingi trimise cu o pre
cizie uimitoare*.
• în semifinalele turneului de 

la Sofia, Traian Marcu a fost 
învins de Th. Emmrâch (R.D.G.) 
cu 6—3, 2—6, 6—8 ; în timp oe 
V. Borisov (U.R.S.S.) s^a cali
ficat în dauna lui M. Lacek 
(Cehoslovacia), cu 6—4, 6—0. Fi
nala : Emmrâch — Borisov 6—4,
7— 5, 6—7, 6—2.

a Echipa S.U.A. conduce ou
2— 1 în fața Angliei, in finala 
, Cupei Davis44 care se desfășoa
ră la Palm Springs (California). 
Rezultate : J. McEnroe — J. Lloyd 
6—1, 6—2, 6—2 ; B. Gottfried — 
B. Mottram 6—4, 6—2, 8—10, 4—6,
3— 6 ; S. Smith, B. Lutz — M.
Cox, D. Lloyd 6—2, 6—2, 6—3.
• Semifinalele turneului femi

nin de la Sydney : Kerry Reid 
— Virginia Wade 4—6, 6—4, 6—4 ; 
Diane Fromholtz — Wendy Turn
bull 6—3, 6—7, 6—2.

• Pentru J.O. de la Mos
cova s-au calificat echipele 
R. D. Germane, U.R.S.S., Un
gariei, Cehoslovaciei ți Iugo
slaviei, cărora li se va alâ- 
tuna „campioana continente
lor- (Africa, America, Asia).

în acest fel, echipa Ungariei 
urcă pentru a treia oară conse
cutiv pe ultima treaptă a podiu
mului în marile întreceri ale
handbalului feminin : C.M. Kiev 
1975, J.O. Montreal 1976 și C.M.
Bratislava 1978. In fine, merito
rie ni se pare și performanța 
Cehoslovaciei (locul VI în 1975^
necalifieată la J.O. din 1976), cla
sată acum a patra, cu o victorie 
asupra echipei U.R.S.S.

Fără îndoială, despre aceste 
campionate mondiale se va vorbi 
și se va mai scrie. Ne vom for
mula șl noi opinia în numerele 
viitoare ale ziarului, pentru că

sâ-1 adăugăm valențe noi dacă 
dorim ca echipa noastră națio
nală să reintre în lupta pentru 
po<teum.

Dan GARLEȘTEANU )

aceste campionate mondiale au
stabilit nu numai Ierarhia va-
lorilor, cl șl un nou curs aX
acestui sport. Un curs care va
trebui urmat 91 căruia trebuia

In turneul de la Tbilisi 
ROMANIA - R. S. S.

GRUZINĂ 26-22
în penultima zi a turneului 

masculin de handbal de Ia 
Tbilisi s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : România — 
R.S.S. Gruzină 26—22 (12—13) ; 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 22—22 
(15—10) ; Iugoslavia — Sel. de 
tineret a U.R.S.S. 32—20 (12—9). 
în clasament conduce UR.S.S. 
— 7 puncte, urmată de Româ
nia și Cehoslovacia — 6 puncte.

Atac peste apărarea la fileu a campioanelor olandeze realizatAtac peste apărarea la fileu a campioanelor olandeze realizat de 
Victoria Banciu (Fază din partida_feminină^ Dinamo — Van. Hou

ten, in ' ” *""
R. Orhan și N. Altav (Turcia) 
au condus bine. Dinamo a ali
niat sextetul de bază : Victoria 
Banciu, Victoria Georgescu, Iri
na Petculeț, Helga Bogdan, Ale
xandrina Constanți nescu. Maria
na Ionescu.

N. MATEESCU

IN „CUPA CUPELOR" : PENICILINA IAȘI NU ARE EMOȚII

55 de minute au fost suficiente 
pentru voleibalistele de la Di
namo București pentru a termi
na învingătoare cu 3—0 (7, 4, 5) 
în partida cu echipa olandeză 

~ Van Houten. întîlnirea nu a 
pus probleme 
care n-au fost 
țeze pentru a 
parcurs ele au 
inconstanță în

v.c.
bucureștencelor, 
obligate să for- 
cîștiga, dar pe 
arătat oarecare 

acțiuni. Arbitrii

C'C.E.) Foto : Dragoș NEAGU
Baia Mare, la o partidă foarte 
frumoasă (Explorări — Slavia 
Sofia), care a durat peste 2 ore. 
Maramureșenii au avut un în
ceput de partidă timid, comițînd 
unele greșeli copilărești și făcînd 
ca primul set să fie pierdut, 
iar al doilea să le revină doar

în Sala sporturilor din Iași, 
vicecampioana țării, Penicilina, 
a debutat în „Cupa cupelor" în 
prezența a peste 2 000 de spec
tatori. Echipa noastră a cîștigat, 
în 45 de minute, cu 3—0 (1, 2, 
3) partida cu „Uppsala Student" 
(Suedia), asigurîndu-și astfel ca
lificarea în faza următoare, în
trunit severitatea scorului reali
zat de voleibalistele ieșence face 
din meciul retur o simplă for
malitate. S-au remarcat : Ana 
Chirițescu-Marinaș, Nadia Sava, 
(Penicilina), E. Waksberg (U.

Student). Au arbitrat foarte bine 
Izidor Brun Wasser (Israel) și 
M. Albuț (România).

D. DIACONESCU, coresp.

• Rezultatul meciului mascu
lin Hapoel Hamapil — Dinamo 
nu ne-a parvenit pînă la în
chiderea ediției.

IN „CUPA BALCANICĂ" : 
EXPLORĂRI BAIA MARE - 

SLAVIA SOFIA 3-1
Peste 2 000 de spectatori au 

asistat, în Sala sporturilor din

în prelungiri. în seturile 3 și 
4 elevii lui Al. Manț evoluează 
mai degajat și domină catego
ric. Deși a cîștigat cu 3—1 (-10, 
17, 9. 4), Explorări a jucat sub 
posibilități. Remarcați: Băgă- 
ian, Neghină, Marinescu (Ex
plorări), Tanov, Stoianov și 
Trenev (Slavia). Arbitrii T. Pa- 
naiotis și M. Rossis (Grecia) 
au condus oscilant.

V. SASARANU, coresp.

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
Pe stadionul Central din Bang

kok (Tai lan da), în fața a 50 000 
de spectatori, s-a deschis cea 
de-a 8-a ediție a Jocurilor spor
tive asiatice, la care participă 
peste 3 600 de sportivi din 25 de 
țări. Primele medalii de aur au 
fost cucerite de reprezentanții 
R. P. Chineze în concursul mas
culin de gimnastică. Pe echipe, 
selecționata R. P. Chineze s-a 
situat pe locul I, cu 287,05 punc
te, urmată de Japonia — 233,70 p 
și Coreea de Sud — 277,70 p. 
Clasamentul la individual com
pus : 1. Tsai Huan-ciun 57,90 p ; 
2. Siun Șun-lian 57,35 p ; 3. Li 
lue-cin (toți R. P. Chineză) 
57,25 puncte ; 4. Toshiomi Nis- 
hiki (Japonia) 56,95 p ; 5. Juniki 
Kitagawa (Japonia) 56,85 p.

Iată și primele rezultate din 
turneul masculin de baschet : 
Filipine — Pakistan 85—76 ; R.P. 
Chineză — Kuweit 88—57 ; Ara
bia Saudită — Bahrein 69—45 ; 
Hong-Kong — Qatar 113—50.

HANDBAL a La Viena, în 
med tur pentru optimile de fi
nală ale , Cupei cupelor" (mas
culin), echipa MAI Moscova a 
învins cu 29—22 (15—8) formația 
austriacă Union Krems. • In 
cadrul aceleași competiții, la Ta- 
tabanya (Ungaria), echipa locală 
a întrecut cu 33—17 (17—6) for
mația franceză St. Martin.

NATAȚIE a în turneul final 
al „Cupei campionilor europeni" 
la polo, care are loc la Barce
lona, echipa O.S.C. Budapesta a 
învins cu 7—4 (1—1, 1—1. 2—1,
3—1) echipa italiană Pro Reeco.

SCHI © In cadrul Cupei Mon
diale. la Schladming (Austria), 
slalomul uriaș a revenit suede
zului Ingemar Stenmark, urmat 
de elvețianul Peter Leuescher și 
Italianul Leonardo David. Pe 
primul loc în clasamentul

TELEX o TELEX • TELEX
„Cupei Mondiale" se află 
suedezul Stenmark cu 25 de 
puncte, urmat de Peter Leuescher 
(Elveția) — 20 puncte și Leonar
do David (Italia) — 15 puncte. 
B în proba masculină de cobo
râre din cadrul „Cupei Mond a
le", victoria a revenit canadia
nului Ken Read cu timpul de 
1:32,11 (pîrtia a măsurat 2815 m 
— diferență de nivel 775 m).Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Dave Moray (Canada) și Vladimir 
Makeev (U.R.S.S.), la 6 și, 
respectiv, 1*5 sutimi de se
cundă. O Component ii loturir 
lor de fond ale U.R.S.S. au par
ticipat la un concurs desfășurat 
la Sverdlovsk. Proba feminină de

6 km a revenit Raise! Smetanina — 
15 :45,0. Pe locurile următoare, 
Nina Roceva — 15 :47.0 și Nina 
Baldiceva — 16 :03,0. Nikolai Sa
veliev a dștigat proba masculină 
de 10 km in 28 :134, secundat 
de Evgheni Beliaev — 28 :18,0.

ȘAH • După 15 runde, in 
turneul zonal de La Albufeiri 
(Portugalia) continuă să conducă 
iugoslavul Velimirovicl — 12 p, 
urmat de cxnpatriotul său Ma- 
tulovici — 11 p. t La Amster
dam, după 11 runde conduc 
Miles (Anglia) și Tfmman (Olan
da) — 8 p. urmați de Stean (An
glia) și Sosonko (Olanda) —
7 */s P- « în campionatul unio
nal, la Tbilisi, conduce Be'.iavski

— 4Vj P. (din 6) urmat de Tal 
și Kasparov — 4 p, Romanișin 
și Sveșnikov — 3 Va p. • în tur
neul zonal feminin, care se des
fășoară la Travnik (Iugoslavia), 
după 3 runde lidere sint Laza- 
revici și Prokopovici — 2p.

TENIS DE MASA * La Trier 
(R.F.G.), în cadrul „Cupei ligii 
europene44, s-a disputat meciul 
dintre selecționatele R.F. Germa
nia și Iugoslaviei, încheiat cu 
4—3 în favoarea gazdelor. Vest- 
germanul Wilfried Lieck l-a în
vins cu 2—1 (13, —9, 19) pe Dra- 
gutin Surtsek.

VOLEI * La Bratislava, în 
C.C.E. (feminin), Dinamo Tirana 
a furnizat o mare surpriză. în- 
trecind cu 3—1 (13. 8, —13, 7)
formația locală Slavia.

FOTBAL MERIDIANE
în cercurile sportive spaniole 

s-a accentuat tendința in favoarea 
formulei cu 24 de echipe La tur
neul final al C.M. din 19S2. Pre
ședintele comitetului de organiza
re, Raimondo Sa porta, a prezen
tat un proiect cu 6 grupe a câte 
4 echipe, meciurile urmind a se 
disputa in 14 orașe. Decizia finală 
va fi luată anul viitor în luna 
mai, la reuniunea specială a 
F.U.A.

CAMPIONATE
ITALIA (et. ii). Ascoli — A ta

lan ta 1—0 ; Catanzaro — Verona 
1—1 ; Fiorenuna — Roma 2—0 ; 
Juventus — Inter. 1—1 ; Lanercxssi
— Avellino întrerupt din cauza 
ceții ; Lazio — Bologna 1—0 ; Mi
lan — Torino 1—0 ; Napoli — 
Perugia 1—L în clasament con
duce Milan cu 17 p, urmată pe 
Perugia — 16 p ; inter — 14 p ; 
Juventus — 14 p.

R. F. GER5LANLA, Din cauza 
timpului nefavorabil, in etapa a 
16-a s-au disputat numai 4 me
ciuri : F.C. Ka_sesrsLautem — 
Werder Bremen 4—0 ; Borussia 
Dortmund—Eintracht Frankfurt pe 
Main 3—1 ; M.S.V. Duisburg — 
Schalke 2—1 : Fortuna Dusseldorf
— Bayern Munchen 7—1 ! în cla
sament : F.C. Kaiserslautern 25 p, 
S.V. Hamburg 21 p și V.f.B. 
Stuttgart 20 p (ambele cu cite un 
m^i ma! puțin).

ANGLIA (et. 19) : Liverpool — 
Nottingham 2—0 ; Tottenham — 
Ipswich 1—0 ; Manchester City — 
Southampton 1—2 ; Norwich — 
Arsenal 0—0 ; Chelsea — Aston 
Villa 0—1 ; Birmingham — Ever
ton 1—3 : Derby — Manchester 
United 1—3 ; Leeds — Bristol 1—1. 
Conduce F.C. Liverpool cu 31 p.
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