
„Toate hotăririle adoptate, într-o deplină unanimi- | 
tate ți unitate, exprimă înalta grijă a partidului 
nostru, a secretarului său general, tovarășul | 
Nicolae Ceaușescu, față de destinele poporului, | 
față de cauza socialismului și comunismului, sînt | 
pătrunse de un înalt umanism, de preocuparea | 
fermă de a asigura manifestarea plenară a perso- 
nalității umane în societatea noastră".

(Din Rezoluția Congresului al Xll-lea al P.C.R.) |
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STRlNS UNIT ÎN JURUL PARTIDULUI,
AL TOVARĂȘULUI NIGOLAE CEAUȘESCU

POPORUL ROMÂN PĂȘEȘTE CU ÎNCREDERE
PE DRUMUL TRASAT DE CONGRESUL AL Xil-LEA

înscris cu litere de aur în 
istoria României, Congresul al 
Xll-lea al P.C.R. va rămîne In 
conștiința națiunii ca un eveni
ment de mare importanță, prin 
documentele și hotăririle. adop
tate pentru asigurarea dezvol
tării continue a patriei noastre 
pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

Timp de cinci zile, într-o at
mosferă de Înaltă exigență și 
responsabilitate partinică, de 
indestructibilă unitate a între
gului partid și popor în jurul 
conducerii partidului, al tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
participant» la lucrările mare
lui forum — muncitori, țărani, 
intelectuali, români, maghiari, 
germani și de alte naționali
tăți — au abordat cu compe
tență alit problemele interne, 
cît și cele internaționale, atît 
problemele practice, cit și cele 
ideologice și teoretice. Au fost 
dezbătute și analizate cu înalt 
spirit de răspundere și exigen
ță comunistă activitatea desfă
șurată de Comitetul Central, de 
organele și organizațiile de 
partid, de toți comuniștii, de 
întregul nostru popor pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea și ale Conferin
ței Naționale din' decembrie 
1977. De asemenea, au fost 
stabilite orientările fundamen
tale ale dezvoltării economico- 
sociale a țării în următoarea 
etapă, corespunzător obiective
lor și direcțiilor cuprinse în 
Programul de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism.

Congresul a dat o înaltă 
apreciere marilor realizări care 
au fost obținute în ultimii 
cinci ani, în asigurarea pro
gresului armonios al României 
socialiste, în așezarea pe baze 
moderne a industriei, agricul
turii și a celorlalte ramuri, în 
creșterea potențialului economic 
al fiecărui județ, în dezvolta
rea învățămîntului, științei și 
culturii, în perfecționarea re
lațiilor de producție și a or
ganizării vieții sociale, în lăr
girea democrației socialiste și 
întărirea autoconducerii mun
citorești, în ridicarea continuă 
a nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

Desfășurat în anul celei de 
a 35-a aniversări a revoluției 
de eliberare națională și so
cială, antifascistă și antiimpe- 
rialistă, Congresul a eviden
țiat — în cadrul bilanțului ge
neral al transformărilor înfăptui
te de poporul român sub condu
cerea partidului în procesul e- 
dificării noii orînduiri — ex
cepționala însemnătate a rea
lizărilor dobîndite în perioada 
inaugurată de Congresul al IX- 
lea, cea mai bogată în îm
pliniri din întreaga istorie a 
țării și care este nemijlocit le
gată de activitatea neobosită, 
desfășurată cu profundă pasiune 
revoluționară și înaltă răspun
dere pentru destinele patriei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român.

Iată de ce, la unison cu do
rința înflăcărată a întregului 
partid, a întregii noastre na
țiuni, care și-au exprimat în
tr-o impresionantă unitate 
hotărîrea neclintită de a-1 avea 
în continuare în fruntea parti
dului pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Congresul al Xll-lea 
a ales în unanimitate în înalta 
funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român pe 
cel mai iubit fiu al poporului, 
care întruchipează virtuțile cele 
mai alese ale națiunii noastre, 
strălucit conducător și eminent 
revoluționar, patriot înflăcărat 
și internaționalist consecvent, 
militant de seamă al mișcării 
muncitorești și comuniste in
ternaționale, al luptei pentru 
pace și colaborare între po
poare, personalitate de înalt 
prestigiu și autoritate a vieții 
politice contemporane. Con
gresul, dînd glas voinței una
nime a comuniștilor, a între
gului popor, și-a exprimat con
vingerea că acest act politic, 
de înaltă îndatorire și răspun
dere comunistă, constituie che
zășia sigură a înfăptuirii cu 
fermitate a Programului de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre co
munism, a ridicării patriei 
noastre pe trepte tot mai înalte 
de progres și civilizație, a în
tăririi independenței și suve
ranității naționale a țării, a 

afirmării nobilelor idealuri de 
pace, libertate și colaborare 
internațională ale poporului 
român.

Realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului a fost salutată de 
toți participanții la Congres, 
de întregul nostru popor, cu 
entuziasm, cu profunde senti
mente de mîndrie și satisfac
ție. Pe adresa Comitetului Cen
tral al partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sosesc din 
întreaga țară nenumărate te
legrame, scrisori, mesaje de 
felicitare și urări fierbinți de 
sănătate și viață lungă, îm
preună cu angajamentul solemn 
de a-1 urma neabătut în înde
plinirea hotăririlor istorice a- 
doptate de Congresul al XII- 
lea al partidului.

împreună cu întregul popor, 
sportivii patriei, tot activul 
mișcării sportive au urmărit cu 
ccl mai viu interes lucrările 
Congresului partidului, au pri
mit cu un sentiment de profun
dă satisfacție, bucurie și mîn- 
dfie patriotică Documentele a- 
adoptate de marele forum al 
comuniștilor, realegerea tova
rășului Nicolae Ceaușescu în 
funcția de secretar general al 
partidului. Așa cum se arată 
și în telegrama adresată to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, ei se 
angajează în mod solemn ca 
la locurile lor de muncă și în
vățătură, în activitatea pe te
renurile de sport să nu pre
cupețească nici un efort, să 
participe cu tot elanul și pa
siunea lor la înfăptuirea in
tegrală a sarcinilor de mare 
răspundere care stau în fața 
poporului, ca și a celor puse 
de partid in fața mișcării spor
tive. In acest sens, vor face 
totul ca activitatea din cadrul 
marii competiții sportive na
ționale „Daciada" să cuprindă 
masele largi de tineri și oa
meni ai muncii, iar în marile 
competiții internaționale patria 
noastră să fie reprezentată cu 
demnitate, consolidîndu-se și 
prin noi succese sportive de 
prestigiu renumele de care se 
bucură astăzi în întreaga lume 
Republica Socialistă România.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU• ■»

SECRETARUL GENERAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN. 
PREȘEDINTELE REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
împreună cu întregul nostru popor, sportivii patriei, tot 

activul mișcării de educație fizică și sport au urmărit cu 
emoție și cu cel mai viu interes lucrările Congresului al 
Xll-lea al Partidului Comunist Român, au primit cu un 
sentiment de profundă satisfacție, bucurie și mîndrie pa
triotică Documentele adoptate de marele forum al comu
niștilor.

însemnătatea istorică a actualului Congres a reieșit cu 
o deosebită vigoare din magistralul Raport prezentat de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sinteză de o mare profunzime a activității desfășurate de 
către partid și popor, a prefacerilor revoluționare ce au 
avut loc în viața întregii societăți, document de o excep
țională importanță teoretică și practică pentru întreaga noas
tră activitate viitoare, o contribuție de seamă, profund ori
ginală în aplicarea creatoare a socialismului științific la 
condițiile concrete ale României și ale epocii pe care o 
străbatem.

Exprimîndu-și deplina adeziune la Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, la toate celelalte documente 
adoptate în unanimitate de Congres, tineretul sportiv al 
țării, toți activiștii mișcării sportive se angajează în mod 
solemn ca la locurile lor de muncă și învățătură, în acti
vitatea desfășurată pe terenurile de sport să nu precupe
țească nici un efort, să participe cu întregul lor elan și 
cu toată pasiunea la înfăptuirea integrală a sarcinilor de 
mare răspundere și însemnătate care stau în fața poporului 
nostru.

în realizarea operei mărețe de înfăptuire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism, o misiune nobilă revine și mișcării sportive, în
vestită de partid cu răspunderea de a contribui în mod efec
tiv la creșterea unor generații puternice, viguroase, robus
te, educate intr-un înalt spirit comunist, apte să facă față 
inaltelor comandamente patriotice ale . prezentului și 
viitorului.

In acest context, vă asigurăm tovarășe secretar general 
că vom face totul pontru ca practicarea sportului, a exer- 
cițiilor fizice să devină o realitate vie, pentru întregul nos
tru tineret, pentru toți cetățenii patriei noastre socialiste. 
Pe fundamentul trainic al sportului de masă, a cărui dez
voltare o garantează marea competiție cu caracter național 
„Daciada", organizată din inițiativa și la indicația dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, vom depune eforturi 
sporite pentru ascensiunea performanțelor sportive, pentru 
afirmarea tot mai largă a reprezentanților României socia
liste pe plan internațional și mondial.

Momentul culminant al acestui al Xll-lea Congres, actul 
politic de cea mai mare însemnătate, a fost realegerea 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de secretar general al partidu
lui. Ea reprezintă expresia voinței întregii națiuni române, 
a încrederii, dragostei, stimei și profundei recunoștințe pe 
care vi le poartă întregul popor pentru munca neostenita 
și activitatea strălucită pe care o desfășurați în fruntea 
partidului și a țării, reprezintă garanția îndeplinirii inte
grale a hotărîrilor de însemnătate istorică adoptate de 
Congresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Și SPORT

Balcaniada de scrimă de la Sofia

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN TOATE CELE PATRU PROBE

SOFIA, 25 (prin telefon). Sîm- 
bătă și duminică, în sala Hristo 
Botev din capitala Bulgariei, s-a 
încheiat ediția 1979 a Balca
niadei de scrimă odată cu dis
putarea probelor Pe echipe.

După ce reprezentanții Româ
niei au dobîndit în probele in
dividuale trei titluri, în ultime
le două zile de întreceri ei 
și-au dovedit supremația pe 
toată linia în Balcani, ureînd 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului cu echipele de floretă 
fete și băieți, sabie și spadă. 
Cea mai îmbucurătoare victorie 
a reprezentativelor noastre a 
fost cea de sabie, echipa Româ
niei reușind să-și la revanșa 
asupra fostei deținătoare a 
titlului, formația Bulgariei, 
chiar pe terenul acesteia, în 
pofida faptului că noi am ali
niat la Sofia o formație de 
tineret. Liderul echipei a fost 
de această dată Emil Oancea 
care n-a cunoscut înfringerea 
în proba pe echipe. Sabrerii 
bulgari au condus cu 3—1. dar 
Oancea l-a învins (5—2) pe 
campionul probei individuale,

Etropolski, iar Costin pe Ciu- 
makov (5—4), campionul ediți
ei precedente, astfel îneît scorul 
general s-a egalat. înaintea ul
timului asalt (Oancea — Ciu- 
makov) scorul era de asemenea 
egal (4—4), reprezentantul nos
tru cîștigînd asaltul și, deci, e- 
chipa noastră întâlnirea. Au 
punctat : Oancea 3 v, Costin 2 
v, FI. Păunescu 0 v. Iată cla
samentul probei pe echipe la 
sabie : 1. Remania (9—0 cu
Turcia. Grecia, Iugoslavia, 5—4 
cu Bulgaria), 2. Bulgaria, 3. 
Iugoslavia, 4. Turcia,

După un succes puțin scon
tat, Cel de la sabie, o victorie 
obținută mai greu decît ne aș
teptam în proba feminină de 
floretă, echipa noastră reușind 
să se impună în fața scrimere- 
lor bulgare doar în ultima 
parte a meciului, gazdele con
ducind cu 3—1 și cedînd în 
final cu 5—3. Pentru echipa 
noastră au punctat în acest 
meci decisiv Gabriela Betuker

(Continuare în pag 2-3)

UlLima etapă a turului Diviziei A de fotbal

STEAUA, LIDER DE TOAMNĂ
® Derby-ul Steaua—Universitatea Craiova, cel mai frumos meci al turului • F.C. 
Argeș la a 6-a victorie consecutivă • Dinamo, învingătoare in extremis ® Prima 

etapă a returului se joacă la... 2 decembrie
REZULTATE TEHNICE

Simbătă 24 noiembrie
CLASAMENTUL

Steaua — Urtiv. Craiova 4-0 (1-0)
Duminică 25 noiembrie

F.C. Baia Mare - Jiul Petroșani 1-0 (0-0)
Dinamo — Gloria Buzău 2-1 (0—1)
F.C.M. Galați - „U“ Cluj-Napoca 2-2 (1-0)
Chimia Rm. Vilcea — F.C. Argeș 1-2 (1—1)
Olimpia Satu Mare — Politehnica lași 2-0 (1—0)
S.C. Bacău — Sportul studențesc 1—0 (1-0)
F.C. Scomicești — A.S.A. Tg. Mureș 1-0 (1-0)
„Poli" Timișoara - C.S. Tirgoviște 2-0 (0-0)

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI (2 decembrie)
Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo (0—2)
S.C. Bacău — „U“ Cluj-Napoca (0—3)
Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș (0—1)
Univ. Craiova — C.S. Tîrgoviște (1—1)
Sportul studențesc - Jiul (1—0)
„Poli" Timișoara — F.C.M. Galați (3—1)
Olimpia Satu Mare - F.C. Scornicești (0—6)
F.C. Baia Mare - F.C. Argeș (0—2)
Gloria Buzău — Steaua (0—2)

Amănunte de la meciurile ultimei etape a tu
rului Diviziei A de fotbal, în paginile 2—3.

11 GOLURI: Cămătaru (Univ. Craiova) — î din 
11 m. 10 GOLURI: Clrțu (Univ. Craiova). 9 GO
LURI: Terheș (F.C. Baia Mare), M. Răducanu 
(Steaua) — 1 din 11 m, Radu II (F.C. Argeș) — 
2 din 11 m. 7 GOLURI: KoUer (F.C. Baia Mare), 
Iordăneseu (Steaua), Ctmpeanu („U“ Cluj-Nepo- 
ca) — i din 11 m.

1. STEAUA 17 113 3 41-17 25
2. Univ. Craiova 17 10 3 4 37-19 23
3. Dinamo 17 8 5 4 29-17 21
4. F.C. Baia Mare 17 10 1 6 30-22 21
5. F.C. Argeș 17 9 2 6 25-19 20
6. A.S.A. Tg. Mureș 17 9 1 7 21-23 19
7. S.C. Bacău 17 5 8 4 21-25 18
8. Jiul 17 8 2 7 12-19 18
9. F.C.M. Galați 17 6 5 6 25-30 17

10. Sportul studențesc 17 7 2 8 17-17 16
11. Chimia Rm. Vîlcea 17 7 2 8 21-23 16
12. „U“ Cluj-Napoca 17 7 1 9 20-22 15
13. „Poli" Timișoara 17 6 2 9 23-24 14
14. Politehnica lași 17 6 2 9 23-26 14
15. C.S. Tirgoviște 17 5 4 8 19-25 14
16. F.C. Scornicești 17 6 2 9 22-30 14
17. Olimpia Satu Mare 17 4 4 9 15-27 12
18. Gloria Buzău 17 4 1 12 12-28 9

GOLGETERII



ÎNSOFLEJITOR PROGRAM DE MUNCĂ | BUC

PENTRU RIDICAREA ȚĂRII PE O TREAPTĂ |
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Divizia A, etapa a 17-a

NE ANGAJĂM SĂ ACȚIONĂM CU HOTĂRlRE PENTRU PERFECȚIONAREA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
Congresul al XII-lea al parti

dului constituie un act isto
ric de cea mai mare im
portanță pentru continua dez
voltare a societății noastre, 
deschide perspective cum n-a 
mai cunoscut istoria României. 
O expresie grăitoare a unității 
ți coeziunii poporului în ju
rul partidului, a conducerii 
sale, a constituit-o și aproba
rea deplină, cu deosebită sa
tisfacție, a hotărîrii unanime 
de a realege în înalta func
ție de secretar general pe tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
cel mai bun fiu al poporului, 
strălucit revoluționar care a 
ereat României socialiste un 
binecunoscut prestigiu în în
treaga lume.

Ca și în alte domenii, și în 
cel al educației fizice și spor
tului este necesar să acționăm 
cu toată hotărîrea pentru per
fecționarea întregii activități, 
pentru angajarea tuturor re
sorturilor organizatorice și po
litico-educative la obținerea u- 
nor rezultate tot mai bune a- 
tît în sportul de masă, cît și 
în cel de performanță. în Ra-

portul prezentat Congresului, 
secretarul general al partidu
lui spunea : „Un obiectiv de 
cea mai mare importanță al 
propagandei noastre este dez
voltarea spiritului patriotic al 
oamenilor muncii, a devota
mentului față de partid, față 
de patrie, față de cauza socia
lismului, a hotărîrii lor de a-și 
pune întreaga energie și forță 
creatoare în slujba înfloririi 
continue a României socialiste". 
Sportivii sînt chemați să re
prezinte culorile patriei în 
multe competiții internaționa
le. Pentru a ne reprezenta cu 
cinste, ei trebuie să-și măreas
că eforturile, să se pregăteas
că cu înalt simț de responsa
bilitate, să contribuie, astfel, 
prin strădaniile lor Ia conso
lidarea afirmării țării în spor
tul mondial. De aceea, mai 
mult ca oricînd este de dato
ria noastră, a cadrelor de spe
cialitate, a antrenorilor să ac
ționăm cu responsabilitate co
munistă pentru a-i educa pe 
sportivi, în așa fel Incit ei să 
se simtă și mai mult angajați 
în activitatea ce o desfășoară,

să sporească și prin perfor
manțele lor prestigiul țării. 
Este ceea ce am reținut, prin
tre altele, din Raportul pre
zentat la forumul comuniștilor, 
atît de bogat în idei revoluțio
nare, idei care vor ridica Ro
mânia socialistă pe noi culmi 
de civilizație și progres.

TRAIAN TODORAN 
prim-vicepreședinte al 

C.J.E.F.S. — Sibiu

VOM FACE TOTUL PENTRU ÎNDEPLINIREA 
HOTARlRILOR MARELUI FORUM

Am aflat eu un sentiment de 
mare mîndrie patriotică despre 
realegerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în cea 
mai înaltă funcție. Reprezen
tanții întregii noastre națiuni 
la recent încheiatul Congres al 
XII-lea al Partidului Comunist 
Român au îndeplinit în acest 
fel un act de conștiință revo
luționară, recunoscînd inesti
mabilele merite ale celui mai 
iubit fiu al poporului, al ță
rii, în ridicarea României pe 
cele mai înalte culmi ale pro
gresului și civilizației. Ca mine 
gîndesc toți componenții echi
pei reprezentative de rugby a 
țării noastre, hotărîți să facă 
totul pentru îndeplinirea hotă- 
rîrilor marelui foram al comu-

niștilor, pentru a urma îndem
nurile secretarului general. A- 
flîndu-ne în fața unui impor
tant eveniment sportiv — me
ciul cu echipa Franței — noi, 
rugbyștii, ne angajăm să facem 
totul pe terenul de întrecere, 
așa cum am făcut-o în atîtea 
alte rinduri, pentru ca nume
le scumpei noastre patrii să 
fie pronunțat cu și mai multă 
admirație în întreaga lume, 
pentru a ne aduce prinosul de 
recunoștință față de minunatele 
condiții de viață și afirmare 
create tinerilor de către partid.

GHEORGHE DUMITRU 
căpitanul echipei naționale de 

rugby, maestru emerit al 
sportului

0 GARANȚIE 
CĂ ȚARA NOASTRĂ
VA OBȚINE NOI Șl
GRANDIOASE SUCCESE

Vestea realegerii tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în 
funcția de secretar general al 
partidului a fost primită cu 
entuziasm și mare bucurie de 
întregul nostru popor. Act de 
însemnătate istorică, această 
nouă dovadă a dragostei și 
prețuirii cu care comuniștii 
l-au reales în înalta funcție 
de partid pe cel mai stimat 
fiu al poporului, este, în £- 
celași timp, și o garanție că 
în viitor țara noastră va ob
ține noi și grandioase succese 
in toate domeniile de activi
tate. Noi, cei care lucrăm pe 
tărîmul sportului, ca dealtfel 
întregul popor muncitor din 
patria noastră, am simțit ade
sea, în activitatea noastră, un 
ajutor deosebit în prețioasele 
indicații ale secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Sîntem 
fericiți că și în viitor ne vom 
bucura de îndrumările sale și 
vom căuta ca Prin munca 
noastră să fim la înălțimea 
sarcinilor ce ne revin.

ION POPA 
antrenor emerit, 

antrenorul lotului național 
de box

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I 
I
I

S-A SUPĂRAT STEAUA...
După ce și-a scurtat în chip neașteptat și stupid cariera 

internațională în actuala ediție a Cupei cupelor, Steaua 
a avut o reacție de orgoliu. O reacție puternică. S-a 

supărat. Pe sine. Pe drept cuvînt. („Intre meciul retur cu 
F.C. Nantes și partida cu C.S. Tîrgoviște n-am dormit o 
noapte ca lumea" — ne spunea antrenorul Constantin. Și 
l-am crezut. Și l-am înțeles. Ce a fost în inima lui în acele zile, 
nu dorim nimănui). A urmat, în campionat, un finiș irezistibil. 
3—1 la Timișoara, 6—0 cu C.S. Tîrgoviște, 2—1 la Iași, 4—0 cu 
Universitatea Craiova. 15 goluri înscrise în patru meciuri. 
S-a supărat rău Steaua... A vrut să arate tuturor că poate 
și cît poate... Frumoasă tresărire de orgoliu. Ce bine ar fi 
fost ca ea să-i fi încercat pe steliști înaintea partidei cu 
F.C. Nantes de la București... Aveam acum două echipe 
cu meciuri oficiale în Europa... Așa însă, singura formație 
care mai duce onoranta povară a unui „meci în plus" com- 
petițional rămîne Universitatea Craiova, echipă cu o evo
luție remarcabilă în această toamnă (chiar și în meciul de 
sîmbâtă pînă la momentul de „absență" al lui Ștefănescu, 
în urma căruia Steaua a deschis scorul iar adversara ei a 
început să cedeze, dispărînd apoi progresiv din joc așa cum 
dispare în valuri o ambarcațiune care ia mereu apă). Să 
sperăm că fotbaliștii olteni vor avea o reacție de orgoliu... 
la timpul potrivit, adică miercuri seara, pe stadionul din 
Monchengladbach, după ce simbătă au ieșit cu coșul neaș
teptat de plin de pe Ghencea.

Frumoasă revenirea argeșenilor în finalul turului, cărora 
le-au priit, se pare, cele două lecții-Nottingham, campionii 
României avînd ce învăța de la campionii Europei. Onorabil 
locul dinamoviștilor raportîndu-1 la lotul incomplet și atît 
de eterogen valoric al jucătorilor săi. Bine clasată, Baia 
Mare, care promite în continuare mai mult. Bine clasată și 
echipa gălățeană, surpriza acestui tur, care la începutul 
campionatului părea — și probabil că și era — cea mai 
slabă echipă a Diviziei A. In final, o remarcă sentimentală 
pentru buzoieni, care iert au uimit pe toată lumea, luptînd 
extraordinar — cu o inimă mare — împotriva tuturor evi
dențelor și a tuturor calculelor specialiștilor, ceea ce i-a 
adus la un singur pas de „bomba" campionatului. Un ase
menea învins merita — omenește — tot respectul...

Marius POPESCU

OCAZII SI EMOȚII PENTRU GALATENI
7 » 1

F.C.M. GALAȚI - „U" CLUJ-NAPOCA 2-2 (1-0)
Stadion Dunărea; teren moale, alunecos; timp închis, a plouat după 

pauză,- spectatori — aproximativ 20 000. Au marcat: CRAMER (min. 16), MA
JARU (min. 52), RADUȚA (min. 57), VIDICAN (min. 88). Șuturi la poartă: 
20-6 (pe poartă: 9—4). Cornere: 9—3.

F.C.M.: Hagioglu 5 — Cojocaru 7, Vlad 6, Olteanu 7, Țolea 6 - Cro
mer 8, Moțoc 7, Bejenaru 6 — Majaru 7 (min. 78 Florea I ), Balaban 6,
Orac 8.

,,U“ CLUJ: Moldovan 8 — L. Mihai 6, Moș 7, Ciocan 7, I. Mure-
șon 7 — Râduțâ 7 (min. 62 Vidican 7), Pop 7, Suciu 7, Cîmpeanu II 6
— Boca 6, Batacliu 6.

A arbitrat: FI. Cenea (Caracal) 8; la linie: Gh. Jucan (Mediaș) și 
F. Keresteș (Tg. -Mureș) — ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene: L. MIHAI, ORAC.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1—3 (0-1).

BALCANIADA
DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)
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Cartonașe 
Trofeul P<

—și Adriana Dragomir cîte 2 v, 
Csila Ruparcsics 1 v. Iată cla
samentul probei pe echipe la 
floretă feminin : 1. România
(9—0 cu Turcia, 8—1 cu Iugo
slavia, 5—3 Bulgaria), 2. Bul
garia, 3. Iugoslavia, 4. Turcia.

După succesul în probele in
dividuale de floretă masculin 
(S. Roca) și spadă (C. Bără
gan) și respectivele echipe re
prezentative ale României și-au 
trecut numele în palmaresul 
actualei ediții a Balcaniadei. 
După ce au trecut cu 9—0 de 
Iugoslavia și 8—1 de Turcia, 
floretiștii (M. Țiu, T. Petruș. 
S. Roca, P. Lorinczi) au învins 
în ultima partidă cu 5—3 echi
pa Bulgariei, astfel încît cla
samentul final al probei este 
Următorul : 1. România, 2. Tur
cia. 3. Bulgaria, 4. Iugoslavia.

Și echipa de spadă a Bulga
riei, campioană balcanică la 
ediția precedentă, a trebuit a- 
cum să se recunoască învinsă 
în fața echipei României, ca și 
cea a colegilor lor. sabrerii. E- 
chipa noastră (A. Pongracz, N. 
Bodoczi, C. Bărăgan) a întrecut 
fără drept de apel (5—2) pe 
fosta deținătoare a titlului, cu 
5—3 (2 duble înfrîngeri) forma
ția Iugoslaviei și Cu 6—3 repre
zentativa Turciei. Clasamentul 
final al probei de spadă pe 
echipe ara*ă astfel : 1 Româ
nia. 2. Bulgaria, 3. Iugoslavia. 
4. Turcia.

Lotul reprezentativ al Româ
niei a încheiat astfel cu un 
bilanț pozitiv ediția 1979 a Bal
caniadei de scrimă de la Sofia : 
7 titluri din 8 probe, la care se 
mai adaugă și faptul pozitiv că 
echipele au fost alcătuite în 
6pec:a! din tineri trăgători.

Tiberiu STAMA

în cadrul celei de a VII-a e- 
tape a „Cupei României44 la vo
lei, desfășurată duminică, s-au 
înregistrat rezultate, in general, 
scontate. Neînvinsa acestei com
petiții, echipa feminină C.S.U. 
Galați, a cîștigat partida cu Ra
pid București, mențintndu-și ast
fel poziția de lider.

La băieți notabile sînt vic
toriile voii tehnicii Timișoara asu
pra băimărenilor și studenților 
craioveni în meciul cu Steaua. 
Dar iată rezultatele transmise de 
corespondenții noștri :

FEMININ
Farul — Olimpia Oradea 3—1 

(—5, 3, 4, 7). Gazdele au jucat 
bine, avînd în Aurora Popența și 
Carmen Marinescu două jucătoa
re în formă. De Ia oaspete s-au 
remarcat Eva Kleîn (C. POPA — 
coresp.).

Chimpcx — Dinamo Buc. 0—3 
(—11, —12, —12). Joc foarte dis
putat. In care scorul nu reflectă 
situația de pe teren. (C. POPA 
— coresp.).

Maratex B. Mare — Penicilina 
Iași 3—2 (8, —9, 12, —6, 11). joc 
de tensiune, cu greșeli de an* 
bele părți. (V. SASARANU — 
coresp.).

„UM Craiova — „U« Timișoara 
3—0 (6, 11, 2). Partidă de nivel 
mediocru. (V. POPOVICI — co
resp.).

Știința Bacău — „U“ București I 
3—1 (4, —14, 9, 9). Joc frumos. I
Cu mai multă atenție la blocaj, ■ 
putea fi 3—0 pentru gazde. 
(L IANCU — coresp.).

C.S.U. Galați — Rapid 3—1 (13, I 
12, —12, 15). Studentele au învins ■ 
cu greu, avînd patru titulare la 
Iot. (T. STRIOPOL — coresp.). I

MASCULIN ’

Politehnica Timișoara — Explo- I 
rări B. Mare 3—1 (8, 11, —7, 12). I 
Joc frumos, dinamic. (C. CREȚU ■ 
— coresp.).

Petrolul — Viitorul Bacău 1—3 I 
(4, —10, —5, —6). Gazdele au I 
deziluzionat, evoiuind slab, după 
ce au cîștigat primul set. (I. TA- . 
NASESCU - coresp.).

C.S.M. Suceava — Calculatorul f 
Buc. 3—1 (—13, 11, 15. 13). Su
cevenii și-au confirmat forma 
bună din ultima vreme. (I. MÎN- 
DRESCU — coresp.). •

C.S.M. Delta Tulcea — Tracto- I 
rul Brașov 3—0 (14, 6, 14). Parti- I 
dă dominată de gazde, superioa- 1 
re în atac și in linia a doua. _ 
(P. COMȘA — coresp.).

Universitatea Craiova — Steaua I 
3—2 (—10, —10, 4, 11, 12). Joc de 
mare luptă, în care studenții ■ 
craioveni au reușit să învingă, I 
după ce pierduseră primele două I 
seturi. (T. COSTIN — coresp.).

GALAȚI, 25 (prin telefon)
Victoria de la Buzău, din min. 

90, n-a fost uitată, firește, la 
Galați. Dar (cine își închipuia ?), 
după una caldă, lată, a urmat 
una... aproape rece. F.C.M.-ul a 
reușit doar o remiză, este nemul
țumită că nu a obținut victoria, 
pe care, după desfășurarea jocu
lui, o merita. Raportul șuturilor 
si mai ales al ocazîlior este în 
favoarea localnicilor, dar fotba
lul, cu neprevăzutul lui, dă fotul 
la o parte șl... aduce surpriza. 
Bejenaru (min. 13). Majaru (min. 
18), Orac (min. 37) au avut o- 
oazii de gol, dar au trimis peste 
poartă sau pe lingă poartă, 
primii dot din marginea careului 
mic. O singură dată a înscris, în 
prima repriză, CRAMER, cînd, 
Ia al doilea șut consecutiv, a 
trimis balonul în poartă, printre 
6 jucători clujeni aflați în careul 
mic (min. 16). Clujenii au avut 
doar trei situații mai bune, dar 
L. Mihai (min. 11) și Boca (min. 
41) au întirziat centrările, iar în 
min. 27 Cîmpeanu a fost oprit 
greșit din acțiune de tușierul 
Gh. Jucan.

La reluare, gazdele aveau să 
atace cu și mai muiltă insistență, 
superioritate concretizată în min. 
52, prin golul înscris de MAJA
RU, cu capul, de Ia 5 m, Ia cen- 
trarca-gol a lui Orac. Dar, In
tr-un moment de „respiro44 și de 
insistență al clujenilor (care au 
meritul de a nu fi considerat 
meciul pierdut), în min. 57, la 
un corner, RÂDUȚA a expediai 
balonul de la 18 m în poartă, 
după ce acesta fusese respins de 
apărătorii echipei gazdă.

Finalul partidei a aparținut gă- 
lățenllor, dar, în mim. 80, de pil
dă, Bejenaru (cap de la 6 m. 
balonul fiind respins cu piciorul 
de Moldovan), Balaban (șut în 
bară), Cramer (din nou excelentă 
intervenția portarului) nu aveau

să fructifice marile ocazii. Și a 
venit lovitura de teatru din min.
88 : I. Mureșan a obținut un cor
ner, tot el I-a executat, înalt și 
peste „pachetul" de jucători, din 
care s-a ridicat VIDICAN, care a 
egalat, cu capul, profitînd de 
plasamentul greșit al Iui Ha
gioglu.

Constantin ALEXE

BAIA MA
Cum se îr 

ciurile ce r 
teren, foarte 
băimărenii j 
chiar și în 
anticipări, c2 
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„11“ se dove 
etapă --îhai I 
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min. 23 (ezit 
nai și degaja, 
și în min. 4f

DIN NOU ȘOAREi
F.C. SCORNICEȘTI - A.S.A. TG. MUREȘ

Stadion ,,1 Mai" din Slatina; teren alunecos; timp 
tatori — aproximativ 10 000. A marcat: ȘOARECE (min. 
10—11 (pe poartă: 5—8). Cornere: 14—10.

F.C, SCORNICEȘTI: Anghel 8 — Licâ 8, Martinesc 
Mincu 7 — P. Petre 7, P. Manea 8, FI. Dumitrescu 8 
(min. 60 Ciobanu 5; min. 83 C. Mincu), Șoar<*^3 8.

A.S.A.; Vunvulea 6 — Gligore 6, Unchiaș 6, Ispir (■ 
Boloni 7, Bozeșan 7 — Marton 6 (mîn. 46 Hajnal ■ 
I. Biro 6), Muntean 6.

A arbitrat: A. Mustâțea (Pitești) 9; la linie: A 
și M. Ludoșan (Sibiu).

Cartonașe galbene: ȘOARECE, BULON!, P. MANE 
Trofeul Petschovschi: 10. La juniori: 1—1 (1-0).

SLATINA, 25 (prin telefon)
Victorie meritată a echipei 

gazdă, grație în special jocului 
său mai bun din primele 45 de 
minute, cînd a dominat cu au
toritate. în această parte a jocu
lui, formația din Scornicești a 
avut 4—5 mari ocazii, pe care 
însă nu le-a putut fructifica, pe 
de o parte din cauza insuficien
tei colaborări dintre atacanți, iar 
pe de alta din cauza terenului 
foarte alunecos, care a împiedi
cat un bun control al balonului, 
în minutul 18, Șoarece alunecă 
Ia 10 m oe poartă, pierzînd pri
ma ocazie. în minutul 25, este 
rîndul lui Pițurcă să rateze din 
cauza unei ezitări care i-a per

mis lui Ispir 
se opune de.* 
minutul^C 
lovituri li 
Manea di 
ratează Șo. 
dublă ocazi' 
Inevitabilul 
tul 44 : Li» 
din afara 
scapă minge 
RECE, care 
pinge balonu 
mul minut al 
mare ocazie 
face o cursă 
lui, rămîne si 
tează, dar p 
cești resping*

UN AUTOGOL TREZEȘTE M

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 25 NOIEMBRIE 1379

I. Avellino — Inter x
II. Catanzaro — Lazio 1

III. Fiorentina — Perugia x
IV. Juventus — Cagliari 1
v. Milan — Napoli anulat

VI. Pescara — Bologna x
VII. Roma — Ascoli 1

VIII. Udinese — Torino 2
IX. U.T.A. — Corvlnul x
X. Unirea — ' F.C. Bihor 2

XI. Portul — F.C.M. Brașov 2
XII. Energia — F.C. C-ta 1

XIII. Gaz metan — Progresul 1
FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :

792.103 LEI, din care 15.095 lei, 
report la categoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 25 

NOIEMBRIE 1979
EXTRAGEREA I : 61 43 44 16
EXTRAGEREA A II-a : 34 14 

19 42
EXTRAGEREA A IlI-a : 27 

32 50 13
FOND TOTAL DE CIȘTI- 

GURI : 504.895 Iei, din care
113.726 lei, report la catego
ria 1.

I 
I
I 
I
I
I

„POLI” TIMIȘOARA - C.S. TÎRGOVIȘTE 2-0 (0-0)
Stadion „1 Mai"; teren moale; timp friguros; spectatori — aproximativ 

6 000. Au marcat: GHEORGHE (autogol, min. 62) și NEDELCU II (min. 67). 
Șuturi 1a poartâ: 24-7 (pe poartă: 13-2). Cornere: 12-3.

»»POLI“ TIMIȘOARA: Catona 6 — Șunda 6, Volaru 6, Păltinișan 6, Barna 
6 - Vișan 6, Dembrovschi 6, Lața 6 (min. 68 T. Nicolae 6) - Anghel 6, 
Nedelcu II 8, Nucă 4 (min. 30 Cotec 6).

C.S. TÎRGOVIȘTE; Stancu 6 — Gheorghe 5, Enache 5, Ene 6, Filipescu 5 
- Greaca 5, Dumitrescu 5, Alexandru 5 (min. 83 Potoroaie) - Grigore 6 
(min. 87 Zamfira), Marinescu 5, Niculescu 5.

A arbitrat: R. Stîncan 7; la linie: M. Buzea și R. Piatoș (toți din 
București).

Cartonașe galbene: GHEORGHE și COTEC.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 7—0 (2-0).

vit de GHEO 
viat în colțul 
gol avea să 
care, chiar d 
la un nivel t 
antrenant, mi 
dele au mult ; 
înainte, dar 
înscrie decît
DELCU II, î 
după lovitura

TIMIȘOARA, 25 (prin telefon)
Dacă n-ar fi fost un frig pă

trunzător, probabil că mulți din
tre — puținii — spectatori ar fi 
adormit. Cel puțin în prima re
priză, cînd jocul, de o rară me
diocritate, a făcut ca timpul să 
curgă greu, plictisitor, cu foarte 
puține momente demne de notat. 
Numai zvîcnirile lui Nedelcu II

•
și intervențiile inspirate ale por
tarului Stancu. în minutele 28 
și 40, au oprit cît de cît tribu
nele să nu... adoarmă.

Noroc de autogolul din minu
tul 62 : în dominarea sa eviden
tă, echipa antrenată de Ion V. Io- 
nescu a presat careul dîmbovi- 
țean. Lata a șutat puternic, de 
la circa 15 m, și balonul s-a lo

executată de 
portarul oasl 
reține balonu 
rean, ve 
Formația 
măcar go. 
mitrescu ~ 
(min. 76) 
bune. îi 
de două
aproape de 
Ceea ce n-ai 
răcia fotbalu-, 
dă cîștigată 
bănățean.

Mi



JTENII - IN EXCELENTA DISPOZIȚIE DE JOC
s, - UNIVERSITATEA CRAiOVA 4-0 (1-0)

teren moale; vreme închisă și rece; spectatori — aproxi- 
arcat: AD. IONESCU ' ' ".................. -------
R1MUE5CU (min. 90? 
4.
:he 8 — Anghelini 7, FI.
Popa), Dumitru 10, Zahiu

(min. 38), ZAHIU (min. 53), STOI-
Șuturi la poartă: 19-16 (pe poartă:

Marin 8, Someș 9, Nițu 7 —
9, lordânescu 9 - M. Răducanu

: Boldici 6 — Negrită 7, 
gâu 6 (min. 88 Țicleanu),
6, Câmâtaru 5, Cîrțu 6. 
Anderco (S. Mare) 10;

Bumbescu 6, Ștefânescu 6, Un-
Balaci 1, Beldeanu 6 (min. 69

Ia linie: V. Tătar (Hunedoara)

ene: ȘTEFÂNESCU, NEGRILA, STOICA.
chi: 7 (s-a aruncat cu o sticlă in teren de Io peFuzo 
jrterii echipei craioVene).

(0-1).

iispută strinsă, 
. rezultat, parti- 
iimbătă în Capi- 
deznodămînt cu 

în privința pro- 
l. Realizînd — 
mai bună evolu
at sezon, Steaua 
asupra partene- 

bținut o victorie

el bucureștene — 
it chiar la aceas- 
e dimensiune — 
i onorant pentru 
în vedere faptul 
forijuațiel oaspe 

p« ansamblu 
Dealtfel, me- 
a corespuns 

de derby, o- 
intribuția ambelor 
leosebît de spec- 
dinamism, cu ac- 

faze palpitante de 
alta — B-a men- 
în prima sa ju

■■ ..............................■ ■■■—— •
mătate, destul dc echilibrat, 
Steaua (prin _ ’ ' .
min. 10, al lui Iordănescu, la 
mingea a lovit bara transversală), 
cît și Universitatea (în min. 37, 
prin Cîrțu, care după o frumoa
să pătrundere în careul gazdelor 
a trimis mingea peste poartă) a- 
vînd posibilitatea să deschidă 
scorul. A fost suficientă însă o 
bîlbîială 
cr alo veni 
nescu, 
fost și 
cibil în meciul 
prompt 
lui AD. IONESCU, pentru ca Stea
ua să preia avantajul, care avea a- 
poi să devină mai consistent, 
prin alte două goluri înscrise re
lativ repede după pauză, în ur
ma unor acțiuni de toată frumu
sețea, de către ZAHIU (min. 53, 
din centrarea perfectă a lui Du
mitru) și STOICA (min. 55, șut 
plasat la capătul unei splendide 
combinații cu zahiu).

superbul șut,
atît 
din 

care

colectivă a apărătorilor 
(mai ales a lui Ștefă- 

care, pe deasupra, a 
neobișnuit de iras- 

‘ ' de slmbătă), 
exploatată de insistența

Stăpînă autoritară, în continua
re, la cirma jocului, cu Dumitru, 
Zahiu, Iordănescu și M. Răduca
nu în mare vervă, echipa bucu- 
reșteană a oferit tribunelor (și 
deopotrivă telespectatorilor) mo
mente de excelent spectacol fot
balistic, prin care și-a entuzias
mat suporterii. După ce Iordă
nescu a trimis din nou mingea 
în bară (min. 61), iar M. Rădu
canu s-a jucat cu o mare ocazie 
de go-1, pe care a și ratat-o co
pilărește (min. 82), același IOR- 
DANESCU a rotunjit la 4—0 sco
rul în ultimul minut al partidei.

Craiovenii, care au meritul de 
a fi jucat tot timpul deschis, con
tribuind astfel la reușita parti
dei, și de a nu se fi lăsat co
pleșiți cînd scorul luase proporții, 
conținuînd să replice pe plan o- 
fenslv, și-au trecut șl d la activ 
In această a doua repriză o bară 
(La un formidabil șut al lui Bă
lăci, în min. 67, de la peste 20 
de metri) șl o mare ocazie de 
gol a Iul Cămătaru (șut din ca
reu, splendid respins de portarul 
Iordache, în min. 70).

Deși înfrîngerea de sîmbătă îi 
afectează, desigur, pe craioveni, 
ea îl și poate deopotrivă ambi
ționa mai mult pentru ..........
confruntare de miercuri cu Bo
russia 
derea 
R.F.G. 
biliza 
Leeds, ____ __ ____
dăruirea șl vor juca pe măsura 
posibilităților de care dispun, Ie 
urăm deplin succes !

Constantin FIRANESCU

dificila

Mdnchengladbach, în ve- 
căreia vor pleca astăzi în 
Sperind că el se vor mo

așa cum au făcut-o șl la 
că vor lupta cu toată

1UZIT DE BUZGAU?
BAIA MARE - JIUL PETROȘANI 1-0 (0-0)
August"; teren moale; timp înnourat, închis; spectatori - 

00. A marcat: BUZGAU (min. 51). Șuturi la poartă: 20-3 
). Cornere: 19—1.
ARE: Ariciu 7 — Borz 7, Condruc 8, Sabâu 8, Molnar 7 — 
reșan 7 — Bălan 7, Terheș 8, Roznai 6 (min. 23 Buzgâu 8), 
Ciohan).

9 — P. Grlgore 6, Bădin 7, Rusu 7, Miculescu 6 — Stoica 6, 
a 6, Stoichițâ 7 — Bucurescu 6 (min. 59 Vînătoru 6),

T. Ba la novici (lași) 9; la linie: M. Moraru (Ploiești) 
dea).
tlbene: MICULESCU, SALAJAN. 
hovschi: 9. La juniori: 3—2 (1—0).

So-

>1

, 25 (prin telefon)
nplă adeseori, me-
• ușoare devin, în 
?rele. Probabil că 
fuzau să creadă, 
31e mai pesimiste 
vor avea atîta de 
rniata formație din
• acest restructurat 
ește de la etapă la 
nc <Jdat. Petroșe- 
: cu multă ardoare, 
ganizare a defensi- 
fără reproș. Un 
ul de elastic, care 
e drept, și de lipsa 
le nerv, a gazdelor 
riză. în acest prim 
iu acționat lent, fa- 
lerabil misiunea u- 
lîrze și decise. Sin- 
ocazii ale lui F.C. 
e înregistrează în 
are Terheș — Roz- 
re Bădin în corner) 
) (șut Terheș de la

6 metri, respins de Rusu, de 
linia porții).

în a doua repriză, F.C. Baia 
Mare „dă drumul la motoare", 
mărește viteza de joc șl va reuși 
să învingă, în min. 51, ’
defensivă a Jiului prin 
(o bună descoperire a 
ianu provenită de la 
Cavnic), care a reluat, 
mingea venită din boxarea

pe

excelenta 
BUZGAU 
lui Mate- 

Minerul 
în plasă, 

____ __ _______ ____ lui 
Cavai, la un șut puternic al lui 
Mureșan. Dezlănțuite, gazdele 
saltează poarta bravului Caval, 
care și-a salvat echipa de la o 
înfringere la un scor categoric, 
în min. 61, 80 și 86, el va opri 
mingi extrem de periculoase, 
care puteau să însumeze tot atî- 
tea goluri. Victorie absolut meri
tată, după un meci de mare 
luptă în fața unei formații cu
rajoase, atletice, decise să se im
pună In noua sa alcătuire.

Eftimie IONESCU

a-

:e aduce VICTORIA
1-0 (1-0)

j închis, ploaie; spec-
44). Șuturi la poarta:

aparți- 
a doua 
reviri-

u 7, Ciocloanâ 7, A.
- Voiculet 6, Pițurcâ 5

Goli 7 - Both II 7. 
3), Fonici 6 (min. 46

Deleanu (București)

A, BOTH II și ISPIR.

■■■•
■ să degajeze. Bara 
schiderii scorului în 

în urma unei 
xecutată de P. 
•ginea careului, 

, în minutul 37, 
/oiculeț — Pițurcă. 
produce * 
șutează 

areului,
i în față 
urmărise atent, îm- 
il în plasă. în ulti- 
«1 reprizei, cea

a oaspeților : Both 
i pe centrul terenu- 
ngur cu Anghel, șu- 
ortarul din Scorni- 

» în corner.

în minu- 
puternic 

Vunvulea 
și ȘOA-

mai

ECIUL
RGHE, care l-a de- 

porții. Acest auto- 
trezească 

tacă nu s-a 
jun. a devenit 
ai interesant.
.e ocazii de 
nu reușesc să mai 
o dată prin

n 
î
Volaru, de la 18 m, 
pețitor n-a putut 
l și vîrful timișo- 

•nit din spate, a înscris, 
tîrgovișteană încearcă 

Iul de onoare, dar Du- 
(min. 68) și Marinescu 
ratează din situații 
a imita și Nedelcu II, 

aflat în final foarte 
majorarea scorului.

• fi anulat însă să- 
iui în această partl- 
pe merit de ,,ll“-le

meciul, 
ridicat 

mai 
Gaz- 

acum

NE- 
minutul 67, cînd 
liberă indirectă

rcea M. IONESCU

Dacă prima repriză a 
nut net gazdelor, cea de 
a cunoscut un pronunțat 
ment al mureșenilor. Ei au acum 
mai multă inițiativă, forțează 
egalarea, însă apărarea adversă 
face față cu succes atacurilor al 
.căror inițiator este în special 
Bdldni. Cu toate acestea, cea mai 
mare ocazie a reprizei o are tot 
Șoarece care, în minutul 82, ra
tează singur cu portarul. Cu 2 
minute înainte de final, Unchiaș. 
ajuns în careul advers, pierde o 
mare ocazie de a aduce echipei 
sale un punct, șutînd slab, deși 
se afla în poziție foarte bună.

Radu URZICEANU,

...ȘI AL ȘASELEA
RM. VILCEA
teren moale.
Au marcat:

CHIMIA
Stadion ,,1 Mai"; 

aproximativ 15 000. . ____
m), DORU NICOLAE (min. 77). 

Cornere: 15-2.
CHIMIA: Constantin 6 - Bărbuț 6, Iordan 5, Basno 6, Cincâ 7 - Glean 

Savu 7, Carabageac 6 — Teleșpan 5, Stanca 5, Gîngu 5.
F.C. ARGEȘ: Speriatu 7 — M. Zamfir 6 (min. 46 Moisescu 7), Cîrstea 

Stancu 7, _^lvan 7 — Jatan 7, Iovânescu 8, Chivescu 6 — Dobrin 6 (min.

11

6,

VAL
- F.C. ARGEȘ 1-2 (1-1)
alunecos; timp ploios, burniță; spectatori 
RADU II (min. 6), SAVU (min. 45, din 
Șuturi la poartă: 16-5 (pe poartă: 9-3).

F.C. ARGEȘ; Speriatu 7 — M. L_...... _
Stancu 7, Ivan 7 — Iatan 7, iovânescu 8, 
Toma 6), Radu li 8, Doru Nicolae 8.
A arbitrat: I. Igno (Timișoara) 8; la linie: N. Racnea (Birlad) 

(Galați).
Cartonașe galbene: SAVU, CINCĂ, IVAN, BARBUȚ.
Trofeul Petschovschi: 4. La juniori: 0-0.

7,
72

și N. Poșa

RM. VILCEA, 25 (prin telefon)
Un stadion plin a fost marto- 

și de 
o 

să

rul unui meci dramatic 
mare luptă, în care, pe de 
parte, echipa locală a vrut 
spele rușinea scorului de la Cra
iova, iar pe de altă parte F. C. 
Argeș a ținut morțiș să treacă 
și de al 6-lea val al acestui fi
nal de sezon. După ce în min. 3 
Teleșpan nu și-a valorificat buna 
situație în careu, argeșenii au 
construit un atac rapid în min. 
6 : Dobrin, de pe stingă, pasează 
la iovânescu, acesta îl angajează 
pe RADU II, care sprintează de
cisiv pe lingă Iordan și deschide 
scorul. Chimia în duda deselor 
atacuri, se precipită și, din acest 
motiv, ratează cîteva bune ocazii 
— min. 10 Carabageac, min. 20 
Stanca, mim. 25 Savu. Argeșenii 
se apără grupat, dar, în min. 45, 
nu pot evita golul 
Stanca este angajat _ _____,
Cîrstca îl dezechilibrează vizibil 
și SAVU transformă penalty-ul, 
just dictat dc arbitru.

egalizator ; 
în careu,

DOUA GOLURI Șl NUMEROASE RATARI
OLIMPIA SATU MARE - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)

Stadion Olimpia; teren bun; timp frumos, dar friguros; spectatori — 
aproximativ 4 000. Au marcat: BOLBA (min. 10) și V. MUREȘAN (min. 55). 
Șuturi la poartă: 24-4 (pe poartâ: 12-0). Cornere: 15-1.

OLIMPIA; Feher 6 - Pinter 6, Kaiser 8, Matei 6, Bathori II 7 - V. Mu
reșan 6 (min. 83 Demarcek), Ghencean 6, Balogh 7 — Hațeganu 7, Boîba 
7. Both I 7.

POLITEHNICA; Naște 6 - Romilâ HI 4 (min. 35 Dânilâ 5), Anton 6, 
Ursu 5, Munteanu 5 - Romilâ li 6, Florean 6, Simionaș 7 — C. lanesrcu S, 
Cioaca 6, Costea 5 (min. 75 Nemțeanu).

A arbitrat: R. Petrescu 8; ta linie: C. Ghițâ și Gh. Ionescu (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene: HAȚEGANU, BATHORI II, DANILA.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-1 (0-1).

începLa reluare, gazdele 
în iureș jocul, dar Speriatu 
la post In min. 57 și 62. Omul de 
gol al gazdelor nu se arată, 
Stanca, Teleșpan și Gîngu doar 
se agită, în timp ce plteștenil 
continuă să evolueze cu calm șl 
inițiază atacuri foarte tăioase (în

tot 
este

min. 63 și 6i Doru Nicolae și, 
respectiv, Iovânescu sini aproape 
de golul victoriei). Loviturile de 
colț cad una după alta în careul 
oaspeților, însă echipa lui Fi. 
Halagian amendează în min. 77 
superficialitatea defensivei loca
le : Doru Nicolae trimite in dia
gonală (cam de la centrul tere
nului) la Radu 11, recent rare și 
același DORU NICOLAE, venit la 
pasa de întîlnirc, trimite cu ca
pul în plasă. Finalul este incan
descent, din tribuna a doua se 
aruncă o sticlă, suporterii locali 
sini mai muht supărați pe arbi
tru (?) decît pe propria lor e- 
chipă care, în acest joc, nu și-a 
putut valorifica șansa, ca urma
re a unui joc mai puțin calcu
lat, mai puțin eficace decît cu 
alte prilejuri.

Stelian TRANDAFIRESCU

IA UN PAS DE 0 MARE SURPRIZA
DINAMO - GLORIA BUZĂU 2-1 (0-1)

Dinamo; teren moale, alunecos; timp rece, ploios: spectatori — 
8 000. Au marcat: NEGOESCU (min. 32), ȚEVI (min. 78) și AU- 

, . r___ Z-. 12 Z C. i___ 6—1). Cornere: 12—1..
DINAMO; Ștefan (fără notă) — Cheron 6, Ghițâ 6, I. Marin 6, Stânescu 

7 — Augustin 7, Custov 6, I. Moldovan 5 (min. 68 Țevi 7) - Țâlnar 7r 
Mulțescu 7, Glonț 5 (min. 46 Vrînceanu 5).

GLORIA: Tânase 7 — Vlad II 6, Nicolae 7, Stan 7, Tulpan 6 — Stanciu 
Petrache 5, Ghizdeanu 7 — N. Marin 5, Negoescu 7, Radu 5.
A arbitrat: M. Salomir (Cluj-Napoca) 5; la linie: D. Ologeanu (Arad) 

A, Hîrța (Gherla), ambii cu greșeli.
Cartonașe galbene: VLAD II.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 4-1 (1—1).

Stadion
aproximativ _ _____ ____________ ..... ... ,, .
GUSTIN (min. 88). Șuturi la poartă: 20—3 (pe poartă:

5,

SATU MARE, 25 (prin telefon)
Deși sub obsesia... terenului 

propriu, unde n-a mai cucerit de 
mult ambele puncte, și atențio
nate de jocul tăios pe contra
atac al ieșenilor, gazdele au ales 
din start varianta ofensivă. Nu 
au uitat însă nici marcajul în 
propria jumătate de teren, sar
cina defensivei ’
foarte mult de 
din față. Acest 
în plus pentru 
centuat și mai 
Olimpiei. Totuși, ratările lui V. 
Mureșan (min. 7) șl Hațeganu 
(min. 8) au readus în memorie 
desfășurarea ultimelor
Această neliniște a fost însă în
lăturată (pentru un moment) în 
min. 10 de BOLEA, care a în
scris, cu capul, la centrarea lui 
Hațeganu. După deschiderea sco
rului, gazdele se năpustesc pur 
și simplu peste careul ieșean, 
mai ales pe partea lui Romii ă 
III (adevărat pericol prin luftu- 
rile lui), încercînd desprinderea. 
Jucătorii localnici dovedesc însă 
aceeași carență în faza finaliză
rii. ratările Înregistrate (cele mai 
dare : Pinter min. 10, Bathori II 
min. 29, V. Mureșan min. 33 și 
42) condudnd la o nedorită „spe
cialitate a casei".

La 18 minute de la reluare, V. 
MUREȘAN reușește să mărească 
avantajul cu un șut puternic de 
la 16 m (el nu reușise în min. 7, 
de la 2 ml). Scorul de 2—0 a 
adus, după foarte mult timp, o 
relaxare fci jocul gazdelor, cul- 
mlnînd cu ratările 
(min. 75), 
Demarcek 
primarea 
care n-au

ln față din cauza jocului izolat 
al vîrf urilor Cioacă și Costea, 
dar și a „serviciului" defectuos 
dto linia de mijloc.

Adrian VASILESCU

Un meci jucat la o poartă. (De 
astă dată nu e vorba doar de o 
metaforă.) Dinamoviștii s-au 
aflat 88 de minute In jumătatea 
de teren adversă și 85 în careul 
Gloriei. Ei ar fi putut deschide 
scorul de cel puțin trei ori în 
primele 20 dc minute '(de neîn
chipuit ratarea lui Mulțescu, cu 
poarta goală, fără portar, 
min. 20), atacurile s-au 
dat — e drept, fără variație, cu 
încercări de „un-doi« pe un te
ren foarte greu —, ofensiva a 
crescut mereu, mereu mai necon
trolată, ou spectrul repetării jocului 
cu F.C.M. Galați, și deodată, In 
min. 32, în timp ce toți cei zece 
Jucători de cîmp ai dinamoviști- 
lor se aflau în jumătatea Glo
riei, NEGOESCU a interceptat o 
minge cu un metru înaintea li
niei de centru, a sprintat lung și 
a deschis scorul.

Din acest moment, bucureștenii 
forțează șl mal mult, luciditatea 
scade, firesc, Augustin ratează 
enorm (min. 34), mingile plutesc

în 
succe

fără întrerupere în careul Glo-‘ 
riei, Mulțescu trimite alături, cu 
capul (min. 68), Vrînceanu șutea- 
ză cu poarta goală (min. 
Mulțescu trimite în ’ "
lovitură liberă (min. 72), egala
rea e iminentă, dar ~~ r J 
abia în min. 78, cînd ȚEVI reia 
in gol, cu capul, o minge cen
trată din poziție de ofsaid, ne
semnalizată de tușierul Ologea- 
nu. După gol, Gloria se retrage 
și mai mult — dacă mai e posi
bil — pentru a apăra rezultatul 
de egalitate, ocaziile curg, nere- 
gularitățile abundă de ambele 
părți, tensiunea meciului îl de
pășește pe arbitrul “
AUGUSTIN înscrie 
victorii ă. Ia Pirus, 
ternic, de pe partea
88). Meciul se încheie cu un ul
tim contraatac al Gloriei, cînd 
tușierul Hîrța semnalizează un 
ofsaid imaginar la Radu, pentru 
a sublinia „corigența" în bloc a 
brigăzii de arbitri.

loan CHIR1LĂ

bară
70), 

la o

se produce

zi 
unei 
pu-

Salomir 
golul 
șutînd 

stingă (min.

fiind ușurată 
presinguU celor 
presing (o notă 

Hațeganu) a ac- 
mult dominarea

IERI,
SERIA I

meciuri.

_ _______ lui Kaizcr
Mureșan (min. 81) și 
(min. 86). Palidă ex- 

ofensdvă a ieșenilor, 
putut lega mal nimic

...DUPĂ 75 DE ZILE
S.C. BACĂU - SPORTUL STUDENȚESC 1-0 (1-0)

Stadion „23 August"; teren moale, alunecos; timp închis, rece; specta
tori - aproximativ 8 000. A marcat: CARPUCI (min. 15). Șuturi la poartă: 
14—8 (pe poartă: 7-4). Cornere: 4—1.

SPORT CLUB: Mangeac 8 - Andrieș 7, Catargiu 7, Lunca 7, Elisel*7 - 
Cărpuci 7, Vamanu 5 (min. 72 I. Solomon 5), 
5 (min. 53 Antohi 6), Chitaru 6.

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 6 (min. 46 
zan 7, Grigore 6, Munteanu II 5 — lorgulescu 

— M. Marian 5, M. Sandu 7, Chihaia 5 (min. 70
A arbitrat: M. Adam 7;

I. Mureșan (Dej).
Cartonașe galbene: CARPUCI, ȘERBANICA, CAZAN, ȘOȘU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1—0 (0-0).

Șoșu 5 - Verigeanu 5. Botez

Lazâr 7) — Tânâsescu 7, Ca-
6, O. Ionescu 6, Șerbânicâ 5 
Margelatu 5).

la linie: V. Topan (ambii din Cluj-Napoca) și

PORTUL CONSTANȚA 
F.C.M. BRAȘOV 1—3 
Autorii golurilor : Bagea 
77), respectiv Pescaru 
Gherghe (min. 80) și 
(min. 90).

UNIREA FOCȘANI - 
TOȘANI 3—1 (2—0). Au înscris : 
Iordache (min. 2), Manolache 
(min. 25), Gălan (min. 70), res
pectiv Macovei (min. 88).

NITRAMONIA FAGARAȘ — 
MUSCELUL CÎMPULUNG 3—0 
(2—0). Au marcat : Chirie (min. 
8 și 17) și Porumbiță (min. 80).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— PROGRESUL BRAILA Z—1 
(1—0). Au înscris : Ene (min. 30), 
Cioriia (min. 56), respectiv Darie 
(min. 57).

I.C.I.M.
TUL MEDGIDIA 
marcat : Albotă 
Szabo (min. 63).

F.C. BRAILA 
VASLUI 3—2 (1—(. 
rilor : Nica (min. 27, autogol) și 
Traian (min. 64 și 75), respectiv 
Amarandei (min. 56 și min. 69, 
din 11 m).

C.S.M. SUCEAVA 
RUL BRAȘOV 1—0 
gol a fost realizat 
(min. 59).

DELTA TULCEA 
GHEORGHENI 3—1 
scris : Zicu (min. 32), Sacu (min. 
54) j Cazacu ’ 
Farcaș (min.

ENERGIA 
DEJ — F.C. 
(1—0). A marcat : Pctcu 
31).

Relatări de la N. Enache, I. 
Nichita, V. Lazăr, D. Bolohan, C. 
Gruia, Gr. Rizu, I. Mîndreseu, 
I. Ion și Gh. Gorun.

(0-1). 
(min.

(min 4), 
Chioreanu

C.S. BO-

BRAȘOV 
------ 2—0 (0—0).

(min. 56)

CIMEN-
Au

81

— VIITORUL 
■0). Autorii golu-

— TRACTO- 
(0—0). Unicul 

de Neacșu

— VIITORUL 
(1—0). Au in

(min. 75), respectiv 
52).
GH. GHEORGHIU- 

CONSTANȚA 1—0 
(min.

BACĂU, 25 (prin telefon)

și
In-
(8)

Sport Club și-a dorit mult 
a luptat exemplar pentru a 
trerupe șirul lung de remize . , 
și de insuccese (două înfrîngeri 
consecutive Ia Tg. Mureș și Pi
tești). A atacat viguros chiar din 
start (min. 3 — bară, Cărpuci) 
și după 15 minute a deschis' sco
rul : Chitaru a executat un cor
ner, apărătorii bucureșteni 
ezitat inexplicabil, balonul a 
juns la CARPUCI — liber 
mijlocul careului și acesta a re
luat în plasă, cu capul. Băcăua
nii au făcut apoi o... pauză de 
15 minute, pe parcursul căreia 
păreau ca niște începători în ale 
fotbalului. în min. 24, O. Ionescu 
a ratat egalarea, ocazie de gol 
care a trezit Ia realitate echipa 
gazdă, 
tac și 
prizei, 
ocazii 
(min. 
Botez 
sfert de oră al primei

au 
a- 
ln

..... ■— ii —«—■ •
echipa locală a evoluat la adevă
rata sa valoare, apărîndu-se gru
pat și decis, comblnînd în viteză, 
derutant și spectaculos, fără să' 
înscrie însă din cauza impreci
ziei șuturilor la poartă.

Repriza secundă a fost extrem 
de săracă în faze de gol. Cu 
toate modificările făcute în for
mații de cel doi antrenori, rezer
vele nu au reușit să aducă cu 
ele în teren și plusul de clarvi
ziune necesar. în această parte 
a jocului, bucureștenii s-au gru
pat bine In preajma careului 
propriu și au contraatacat peri
culos, fiind de două ori la 
pas de egalare, ‘ - -
(min. 73) și M. 
în aceste faze 
gazde, Mangeac 
rat celor două

ÎN DIVIZIA B
SERIA a ll-a SERIA a lll-a

F.C.M.
Înscris: 

(min.

RAPID BUCUREȘTI — 
GIURGIU 4—1 (3—0). Au 
Grosu (min. 17), Manea 
34), Șumulanschi (min. 37), Bar- 
tales (min. 84, din 11 m), res
pectiv Calianu (min. 81).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
CARPAȚI MÎRȘA 3—0 (2—0).
Autorii golurilor : Ignat (min. 12) 
și R. Gheorghe (min. 18 și 60).

POIANA CÎMPINA — FLACA- 
RA AUTOMECANICA MOREN1 
2—1 (1—1). Au marcat : Dorobăț 
(min. 40), Preda (min. 75), res
pectiv Rusu (min. 10).

OLTUL SLATINA — PANDU
RII TG. JIU 1—1 (0—0). Autorii 
golurilor : Nica (min. 88, 
gol) pentru Oltul, Bâluță 
68) pentru Pandurii.

METALUL PLOPENI — 
TALUL BUCUREȘTI 0—1 
Unicul gol a fost realizat 
Mirea (min. 14).

GAZ METAN MEDIAȘ — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
1—0 (1—0). A înscris ; Moraru 
(min. 5).

CORVINUL HU- 
(0—1). Au mar- 

pentru 
autogol)

auto- 
(min.

ME- 
(0—1). 

de

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
ȘOIMII SIBIU 1—0 (0—0). A mar
cat : Dragolea (min. 68).

BUCUREȘTI 
PLOIEȘTI 
golurilor : 

5), Stroie

AUTOBUZUL
— PETROLUL 
(1—0). Autorii 
stantin (min.
59, din 11 m) și Ispas (min.

Meciul CHIMICA TTRNAVENI
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI a 
fost amînat.

3—0 
Con- 
(min.

80).

Relatări de la Nic. Ștefan, 
Bizon, C. Vîrjoghie, 
M. Boghici, I. Țacăl, 
Nic. Tokacek.

D. 
D. <

. A. 
. Mihail, 
Gruia Și

U.T. ARAD - 
NEDOARA 1—1 
cat : Kukla (min. 
U.T.A., Gașpar (min. 
pentru Corvinul.

DACIA ORAȘTIE 
REȘIȚA 4—0 (1—0).
Stăncel (min. 15,
Radu (min. 
(min. 54).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
IND SÎRMEI C. TURZII 4—2 
(2—0). Autorii golurilor : Dianu 
(min. 37), Mărgineanțu (min. 41), 
Stănică (min. 57), I. Constantin 
(min*. 84), respectiv Mureșanu 
(min. 59) și Coloji

SOMEȘUL SATU 
METALURGISTUL 
(0—1). Au înscris : 
60), Goia (min. 88) . 
șui, Staicu (min. 21) și Giulvăzan 
(min. 75) pentru Metalurgistul.

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
CAVNIC 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Iancovici (min. 
50).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
RIA BISTRIȚA 0—1 (0—1). 
ciul s-a disputat Ia 
terenul echipei C.F.R. fiind sus
pendat. A înscris : ’
(min. 19).

UNIREA ALBA IULIA — F.C. 
BIHOR ORADEA 0—3 (0-2). Au 
marcat : Ghergheli (min. 4 și 61) 
și Mureșan (min. 27).

MINERUL ANINA — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0). Autorul golu
lui : Io van (min. 41).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
STRUNGUL ARAD 4—1 
Au înscris : Pap (min. 25), Po- 
povici 
Stoica x
(min. 86), respectiv Tisa (min. 13, 
din 11 m).

Relatări ’ '
Beca, P.

73)
23.

Au 
din 

48 și 65)

F.C.M.
înscris :
11 m),

și Culea

I.
respectiv

(min. 77).
MAKE — 

CUGIR 2—2 
Bencze (min. 
pentru Some-

GLO- 
Me- 

Tirnăvenî,

Sigmirean

(1-1).

(min. 
(min.

11 m),73, din
84). Swartzman

ea revenind decisiv in a- 
ratînd. pînă. în finalul re- 
trei dintre cele mai mari 
ale meciului prin Chitaru 

30). Vamanu (min. 36) si 
(min. 43). In acest ultim 

reprize,

un 
prin O. Ionescu 
Sandu (min. 89). 

critice pentru 
s-a opus lnspi- 

șuturi și echipa 
sa și-a adjudecat o victorie 
deplin meritată ; o victorie aș
teptată timp de 75 de zile, cite 
au trecut de la ultimul succes 
băcăuan (1—0 cu Jiul, pe teren 
propriu).

Laurenjiu DUMITRESCU

pe

t

1. F.C.M. BRAȘOV 15 12 3 0 38- 7 27 1. RAPID Buc. 15 9 2 4
2. F.C. Constanța 15 11 1 3 37-11 23 2. Progresul Vulcan 15 8 4 3
3. Unirea Focșani 15 8 1 6 31-15 17 3. Metalul Buc. 15 9 1 5
4. C.S.M. Suceava 15 7 3 5 19-11 17 4. Poiana Cîmpina 15 9 0 6
5. C.S. Botoșani 15 8 1 6 25-18 17 5. Petrolul Ploiești 15 8 1 6
6. Delta Tulcea 15 7 3 5 23-18 17 6. Gaz metan 15 6 4 5
7. Minerul G.H. 15 6 3 6 14-28 15 7. Pandurii Tg. Jiu 16 7 2 7
8. Viitorul Vaslui 15 5 4 6 24-20 14 8. Autobuzul Buc. 15 5 5 5
9. Progresul Brâila 15 6 2 7 22-24 14 9. Șoimii Sibiu 15 6 3 6

10. F.C. Brâila 15 5 3 7 22-23 13 10. Mecanică fina 15 5 4 6
11. I.C.I.M. Brașov 15 4 5 6 19-22 13 11. Metalul Plopeni 16 6 2 8
12. Tractorul Brașov 15 5 3 7 19-23 13 12. Chimia Tr. Măg. 16 6 2 8
13. Muscelul C-lung 15 5 3 7 19-27 13 13. Carpați Mîrșa 16 7 0 9
14. Viit. Gheorgheni 15 5 3 7 14-27 13 14. Chimica Tîrn. 15 5 3 7
15. Nitramonia 15 5 2 8 14-22 12 15. Rulmentul Alex. 15 5 3 7
16. Energia Gh.-Dej 15 5 2 8 13-26 12 16. Flacâra Moreni 15 5 3 7
17. Cimentul Med. 15 5 1 9 17-31 11 17. Oltul Slatina 15 4 5 6
18. Portul Constanța 15 4 1 10 11-28 9 18. F.C.M. Giurgiu 15 4 2 9

27-14 
19-15
27-16
24-16
23- 17
24- 24

ETAPA VIITOAREETAPA VIITOARE
decembrie) : Tractorul Brașov — 
Viitorul Vaslui, Nitramonia Fă
găraș — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej, F.C. Brăila — C.S. Botoșani, 
Viitorul Gheorgheni — I.C.I.M. 
Brașov, Delta Tulcea — Minerul 
Gura Humorului, 
ta
Medgidia — Muscelul 
lung, F.C.M. Brașov
Suceava, Unirea Focșani — Por
tul Constanța.

(duminică 2

F.C. Constan-
— Progresul Brăila, Cimentul 

Cîmpu- 
C.S.M.

13- 19
18-14
21-20
22-26
16-30
21- 17
14- 15
22- 26
13-20
13-26

20
20
19
18
17
16
16
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
10

_____ (duminică
2 decembrie) : Pandurii Tg. Jiu 
— Rapid București, Oltul Slatina 

~ ' Cîmpina, Metalul
Rulmentul Alexan- 

Autobuzul

— Poiana 
București - 
dria, Șoimii Sibiu
București, Petrolul Ploiești — 
F.C.M. Giurgiu, Progresul Vulcan 
București — Chimia Tr. Măgu
rele, Flacăra Automecanica Mo- 
reni — Mecanică fină București, 
Gaz metan Mediaș — Chimica 
Tîrnăveni, Luceafărul București
— Carpați Mîrșa. Metalul Plopeni 
Btă.

de la N. Străjan, I. 
Șumandan, Z. Covaci,

C. Crețu, I. Ducan, 1. 
P. Lungu și I. Ghișa.

Filîpescu,

1. F.C. BIHOR fS 10 2 3 27-10 22
2. Corvinul 15 9 2 4 34-14 20
3. Gloria Bistrițe 15 9 1 5 39-15 19
4. U.T.A. 15 9 1 5 27-15 19
5. Aurul Brad 15 7 3 5 27-13 17
6. F.C.M. Reșița 15 7 2 6 23-16 U
7. Minerul Anina 15 7 1 7 18-23 15
8. Dacia Orâștie 15 6 3 6 -16-21 15
9. Minerul Mold.N. 15 7 1 7 16-23 15

10. înfrățirea Oradea 15 6 1 8 16-17 13
11. Strungul Arad 15 6 1 8 18-26 13
12. Metalurgistul 15 6 1 8 18-29 13
13. U.M. Timișoara 15 6 1 8 9-22 13
14. Unirea Alba lulia 15 6 1 8 14-29 13
15. Minerul Cavnic 15 4 4 7 20-23 12
16. C.F.R. Cluf-Nao. 15 5 2 8 17-24 12
17. Ind. sîrmei C.T. 15 6 0 9 24-32 12
18. Someșul Satu M. 15 5 1 9 17-28 11

ETAPA VIITOARE
2 decembrie) : U.M.

(duminicii 
Tîmișoars 

— Unirea Alba lulia. F.C.M. Re
șița — F.C. Bihor Oradea, Ind 
sîrmei C. Turzii — Minerul Cav
nic, Strungul Arad — Someșu 
Satu Mare, Dacia Orăștie — Mi 
nerul Anina, Aurul Brad — U.T 
Arad, C.F.R. Cluj-Napoca — Mi 
nerul Moldova Nouă, înfrățire 
Oradea — Gloria Bistrița. Corvi 
nul Hunedoara — Metalurgist) 
Cugir.

F.C.



In turneul clujean al campionatului feminin de baschet Turneele finale ale „Trofeului Car paf 1“

MECIURI DECISE IN
CLUJ-NAPOCA, 25 (prin te

lefon). Și în ultimele două zile 
ale turului campionatului na
tional de baschet feminin am 
asistat la meciuri foarte dis
putate, in care echipele învin
gătoare au fost stabilite. în ma
joritatea cazurilor, în finaluri.

VOINȚA BRAȘOV — CRIȘUL 
ORADEA 71—69 (40—36). Cam
pioanele au început meciul de
cise să înregistreze o victorie 
(după cele două înfrîngeri din 
zilele precedente). Dar . inten
țiile lor au fost stopate de bra
șovenie care, la fel ca în me
ciul cu Universitatea Timișoara 
(cîștigat), ca și în cel cu Rapid 
(pierdut in prelungiri), au evo
luat bine, au alergat mult și au 
înregistrat un succes care le 
anunța candidate la unul din 
locurile fruntașe ale clasamen
tului, Și, să nu uităm, următo
rul turneu va avea loc, peste 
două săplămîni. Ia Brașov. Coș- 
getere : Pali 18, Pelric 12, So- 
lovăstru ș) Calineescu cite 11, 
respectiv Constanjinescu și Ni- 
eulescu cîte 15. Szekely 13.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 71—69 
(36—34). Din nou un meci 
strîns, decis în ultimele secun
de de joc. Ambele formații, cu 
puține puncte în clasament, 
s-au angrenat intr-o întrecere en- 
tuziasmantă, în care s-au remar
cat Emilia Alixandru (Progre
sul) și Alexandrina Bîră (Olim
pia). Cu un pluș de șansă in 
final. Progresul a obținut vic
toria. Coșget.ere : Alixandru 28, 
Hagiu 12. Simioană 10, respec
tiv Ialan 20. Biră 16.

RAPID —PROGRESUL 67—64 
(34—35). O partidă care promi
tea o desfășurare liniștită, 
sportivele antrenate de S. Fe- 
renez pornind favorite în con
fruntarea cu mai tinerele bas
chetbaliste pregătite de D. 
Leahu. Dar. cînd colo... Pro- 
grcsul a atacat curajos încă de

ULTIMELE SECUNDE | 
la început, a punctat cu pre- I 
cizie (în special prin Pușcașu) • 
și s-a dislanțat pe tabela de , 
scor, Rapidistele s-au acomodat I 
mai greu cu ritmul impus de I 
adversare, însă experiența lor 
competiționalâ și verva deose- I 
bită a Ninei Chiraleu le-au a- | 
dus succesul, după o întrecere 
frumoasă, echilibrată. Coșgete- I 
re : Chiraleu 24. Bădinici 21. I 
respectiv Alixandru 2-1, Pușca- * 
șu 22. .

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU- I
REȘTI — „U“ CLUJ-NAPOCA 1 
76—69 (40—33).. Meciul a avut 
o desfășurare interesantă, fie- I 
care formație avînd perioade ] 
de joc bun. Finalul primei re
prize a revenit bucureștencelor, | 
care, prin Filip și Roșianu, au I 
luat un avantaj de 7 puncte. 1 
La reluare, a fost rindui clu- . 
jencelor să evolueze bine, ele I 
izbutind să reducă din hand!- 1 
cap și chiar să preia conduce
rea (min. 34 : 62—61). Prin eli- I 
minarea (în min. 35) a Doinei | 
Prăzaru-Mate (5 greșeli per
sonale), s-a redus evident po- I 
tențialul echipei antrenate de I 
N. Martin, ceea ce a permis * 
bucureștencelor să sprinteze ■ 
spre victorie. Coșgetere ; Filip | 
26, Roșianu 20, respectiv Bolo- • 
van 23. Prăzaru-Mate 16.

VOINȚA BUCUREȘTI — ! 
CARPAȚI SF. GHEORGHE | 
80—49 (39—24).

RAPID — UNIVERSITATEA I 
TIMISOARA 85—73 (43—39). I 

POLITEHNICA C.S.Ș. ! —
MOBILA 83—73 (36—28). >

OLIMPIA BUCUREȘTI — I
CARPAȚI SF. GHEORGHE • 
68—45 (32—20). ,

VOINȚA BUCUREȘTI — I 
MOBILA SATU MARE 75—63 1 
(38—32).

CRIȘUL ORADEA — UNI- | 
VERSITATEA TIMIȘOARA 53 I 
— 57 (32-24). ’

Paul IOVAN 1

LA ARAD, HANDBALIȘTII RO&Â^I 
îl ÎNTÎLNESC. ASTĂ-SEARĂ, PE CEI IUGOSLAVI

La capătul a trei zile de apri
ge dispute, urmărite la Arad și 
la Timișoara de aproape 20 000 de 
spectatori, întrecerile preliminare 
ale celei de-a XVIII-a ediții a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
masculin au ajuns în stadiul 
turneelor finale. Așa cum ne-am 
așteptat, în turneul locurilor I—IV 
s-au calificat echipele României, 
R.D. Germane, Poloniei și Iugo
slaviei, principalele forțe ale a- 
cestei competiții cu un pronun
țat caracter de verificare înaintea 
Jocurilor OLimpioe. In evident 
progres, prima echipă a Români
ei — deși a făcut parte din grupa 
mai dificilă a întrecerilor — și-a 
depășit net partenerele de joc, 
meciul cu selecționata R.D. Ger
mane, de sîmbătă seară, un veri
tabil derby al „Trofeului Car- 
pați“, scoțînd în evidență posi
bilitățile sale reale.

Luni și marți, în rundele tur
neelor finale, va fi stabilită sca
ra valorică a celor opt formații 
participante la tradiționala noafi-. 
tră competiție.

ARAD
ROMANIA — R.D. GERMANA 

(22—19). O primă repriză foarte 
bună a selecționatei române, în 
care doar Mironiuc a făcut notă 
discordantă (șuturi neinspirate, 
urmate de greșeli grave în apă
rare). Echipa noastră a jucat or
ganizat, excelent în apărare, iute 
și variat in atac, obținînd o zes
tre de 5 goluri la pauză (în pa
ranteză fie spus, ea ar fi putut 
fi de 7—8 goluri dacă ai noștri 
n-ar fi greșit deseori ținta în 
situații extrem de favorabile). Ei 
bine, tocmai această agoniseală 
a unui travaliu intens, de cali
tate superioară, a însemnat apoi 
pentru echipa noastră un handi
cap. Prea siguri pe ei, prea li
niștiți, echipierii naționalei au în
ceput lent partea a doua a me
ciului, au șutat fără convingere 
la poarta Iul Rothe (punîndu-1 
în formă !) șl au manifestat o 
îngrijorătoare pasivitate în apă
rare. Partenerii s-au apropiat la

REZULTATE TEHNICE
Grupa A, ARAD; România — R.D. Germană 

Polonia — Iugoslavia 23—20 (12—8).
Grupa B, TIMIȘOARA: Ungaria —

. 28—16 (14—9).România B — Bulgaria 
Grupa A
1. ROMANIA
2. R.D. Germană
3. Ungaria
4. Norvegia

S-au calificat pentru ___ __ . .,,,
La Arad, România, r.d. Germană, Polonia și

3 3 0 0
3 2 0 1
3 10 2
3 0 0 3

Norvegia

Grupa B
83-56 6 1. POLONIA
73-66 4 2. Iugoslavia
70-70 2 3. România B
44-78 0 4. Bulgaria
turneul locurilor I—IV,

22—19

20—13

(13-8) și

(10—6) și

I.C.E.D.-RAPID 2-0 ÎN CAMPIONATUL |
MASCULIN

Rezultate și amănunte de la 
meciurile etapei a 7-a a Divi
ziei A la baschet masculin :

I.C.E.D. — RAPID 2—0 : 
81—77 (40—30) și 83—82 (44—39). 
Meciuri viu disputate, cu dese 
și spectaculoase răsturnări de 
scor, cu finaluri captivante, în 
care feroviarii au comis gre
șeli elementare și... capitale.
1. C.E.D.-ul anunță o revenire 
de formă, așteptată, dealtfel, 
de mai multă vreme. Notei 
bune pentru combativitatea cu 
care au luptat componenții am
belor echipe îi adăugăm un 
post-scriptum în legătură cu 
atitudinea majorității jucători
lor și a antrenorilor față de 
arbitri (A. Aianasescu — P. 
Pasere, sîmbătă, Em. Nicolescu 
— P. Pasere, duminică), cărora 
le-au contestat aproape perma
nent deciziile, uneori în mod 
violent, ceea ce le-a atras jus
tificate avertismente și chiar 
un fault tehnic (antrenorului 
M. Cimpcanu de la I.C.E.D.). 
Coșgeteri : Grădișteanu 26+18. 
Berceanu 11 + 14, Osacenco 17+
2. Chircă 0 + 18. respectiv Vin- 
tilă 18+21. Gh. Dumitru 14+9, 
Plămadă 4 1 !c

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — FARUL 0—2: 
65—80 (33—43) și 60—78 (27—35). 
Practicînd jocul tehnic și pre
cis care o caracterizează, echi
pa Farul a obținut două suc
cese în fața unei formații ale 
cărei prezumtive atuuri (spe
cifice unui lot de studenți) — 
vigoare, viteză, combativitate — 
s-au făcut prea rar simțite. E- 
locvent asupra „activității" în 
apărare este numărul mic al 
greșelilor personale comise : 
doar 14 in partida de sîmbătă, 
17 în cea de duminică. Coșge-

DE BASCHET
teri : Stratulai 15+23. Petrol 
16+9, Dăescu 12+8, respectiv ■ 
Băiceanu 19+22, Mănăilă 14+ I 
13, Martinaș 18+18. Bune arbi- ■ 
trajeie prestate de C. Călin — 
V. Pruncu, respectiv I. Petru- I 
țiu — A. Atanasescu (D. STAN- ] 
CULESCU).

DINAMO BUCUREȘTI — 1 
C.S.U. BRASOV 2—0-: 117—82 I 
(63—32) și 131—75 (68—39). în ’ 
compania unei echipe care a ■ 
jucat timorat (exceptînd repri- 1 
Za secundă a primului meci), • 
dinâmoviștii au realizat scoruri 
mari, antrenorul D. Niculescu I 
rulind toți jucătorii. Coșgeteri : | 
Fluiuras 22 + 16. Niculescu 28+ 
20, David 4+27. Uglai 18+10. I 
respectiv Tecău 20+20, Benedek I 
18+18, Marinescu 12+4 (Daniel • 
DIACONESCU — coresp.). .

DINAMO ORADEA — POLI- I 
TEHNICA IAȘI 1—1 : 83—64 « 
(39—33) și 63—82 (24—48). Evo
luții contradictorii ale ambelor I 
echipe Coșgeteri : Țimbuli 8+ I 
16, Szep 15+6, Nagy 10 + 10, 
respectiv Măgurean 14+33, Moi- | 
sescu 14+20, Boiștcanu 14+10. I 
(P. I.URINCZ — coresp.). ’

C.S.U. SIBIU — „U“ CLUJ- ■ 
NAPOCA 1—1 : 71—68 (42—36) ] 
și 62—66 (34—34). Sîmbătă, joc ’ 
bun al gazdelor ; duminică oas
peții au avut în Rolaru și Cră- I 
ciun elemente determinante ale | 
victoriei. Coșgeteri : Takacs 
20+10, Palhegj 20 + 4, D. Mar- I 
tinescu 13+10. respectiv Barna ] 
23+13, Rotaru 8+20 Crăciun • 
5+21. (I. IONESCU — coresp.). .

C.S.U. GALAȚI — STEAUA I 
0—2 : 69—101 (39—58) și 50—105 I 
(21—51). Coșgeteri : Brandabur • 
14+12, Mirifă 14+8. respectiv 
Cernat 20 + 18. Brănișteanu 18+ | 
10. (Gh. ARSENE — coresp.). I

In dubla Intilnire amicală dc

ROMÂNIA - R. D.

ATLETISM © Crosul de la 
Gateshead a fost cîștigat de sco
țianul Nar Muir (7 km în 23:33). 
Triplul recordman mondial, Se
bastian Coe s-a clasat doar pe 
locul 39 din 54- de participanți.

BASCHET Q In C.C.E. (femi
nin) : T.U.S. Leverkusen (R.F.G.) 
— Elizur Tel Aviv 70—55 ; Real 
Celța (Spania) — Clermont UC 
(Franța) 68—54 ; Oud Bejerland 
(Olanda) — ABC Viena 88—84 : 
Sparta Praga — SD Gând (Bel
gia) 87—56. • In C.C.E. (mascu
lin) : Honved Budapesta — Parti
zan Tirana 106—02 (58—39).

BIATLON • Proba de 10 km 
de la Novosibirsk, criteriu de se
lecție în vederea J.O. de iarnă 
de la Lake Placid, a revenit so
vieticului Vladimir Artemiev 
(nici un minut penalizare).

BOX • La Dublin, Întîlnirea 
dintre echipele Irlandei și Un
gariei s-a încheiat la egalitate : 
8—8.

HALTERE $ Cu prilejul cam-

TELEX o TELEX
pionatelor U.R.S.S., rezervate clu
burilor sportive sindicale, la Vo- 
roșilovgrad, David Rigert (cat. 
grea-ușoară) a corectat trei re
corduri mondiale : la ,,smuls“ 
180,5 kg, la „aruncat" 226,5 kg și 
la „total" 405 kg.

NATAȚIE • Federația interna
țională de natație a desemnat 
comisia antidoping pentru con
cursurile de natație la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Din co
misie fac parte prof. dr. Jas- 
transki (S.U.A.), Akau Chan 
(Singapore) și Antonio Medina 
(Spania).

ȘAH • Turneul feminin de la 
Vladimir (U.R.S.S.) a fost cîștigat 
de E. Klimova (Cehoslovacia), 
cu 9V2 p, îndeplinind o notă de 
maestră internațională. Viorica 
Iile (România) a ocupat locul 8, 
cu 6 p.

TENIS • în sferturile de fina

0 80-70 6
1 69-02 4
2 78-75 2
3 35-75 0
dispută

3
3
3
3

care __
. , j , ------ ---------------- -------------- . Y. Iugoslavia. Me

ciurile încep de la următorul clasament: 1. Polonia 2 p (23—30) 
2. România 2 p (22—19). 3. Iugoslavia 0 p (20—23), * ” ~
mană 0 p (19—22).
_ In turneul pentru locurile V—Vin, care se dispută la Timi- 

1 _1---------- 1. Româ-
(20—13), 3. Norvegia 0 p

3
2
1 
0

4. R.D. Ger-

șoara, întrecerile încep de la următorul clasament:
Ala B 2 p (28—16), 2. Ungaria 3 p 
(13—20), L Bulgaria 0 p (16—28).

PROGRAM
ARAD, ORA 16,15: R.D. Germană - 

ligeanu și R. lamandi — România); ORA 17,45: România" — 
iugoslavia (arbitri: K. Hjuler și L. EILasen — Danemarca).

TIMIȘOARA, ORA 16,30: Ungaria — Bulgaria (arbitri: Th. Cu- 
relea șl I. Pâunescu — România); ORA 18: Norvegia — Româ
nia B (arbitri: M. Volf și L. Varga — Cehoslovacia).

Polonia (arbitri: P. Cîr-

două goluri (11—13, 15—17), obli
ging u-i pe elevii lut Nicol ae Ne- 
def și Lascăr Pană să accelereze 
din nou.

Victoria echipei României n-a 
fost nici un moment pusă sub 
semnul îndoielii, ea fiind clară, 
convingătoare. Pauzele de aten
ție, de concentrare tn apărare, 
ușurința cu care handbaliștil noș
tri risipesc situațiile extrem de 
favorabile diminuează însă sub
stanțial posibilitățile evidente ale 
acestei formații bine pregătită. 
Au marcat : Stingă 6, Voina 3, 
Drăgăniță 3, Durău 3, Fdlker 3, 
M. Voinea 1, Vasllca 3, Vasllache 
1, Mironiuc 1, respectiv ATahl 6, 
Bona th 4, Lange 4, Jaunlsch 2, 
Keller 2, Pester 1. Au arbitrat 
K. Iljulcr șl L. Eliascn (Dane
marca) .

POLONIA — IUGOSLAVIA 
(23—20). întîlnire echilibrată, în 
care echipa Poloniei a cîștigat 
pentru că a fost mal caLmă, mal 
disciplinată, șl a avut în interul

popice desfășurată la București

Reprezentativele române de po
pice au repurtat o frumoasă 
victorie în dubla întîlnire amica
lă cu puternicele selecționate ale 
R.D. Germane, partide desfășu
rate, sîmbătă și duminică, pe a- 
rena Voința din București. în 
primele jocuri, sîmbătă : Româ
nia — R.D, Germană la bărbați 
5333—5156 pd, la femei 2510—2487 
pd ; în întîlnirile revanșă, de 
duminică, România — R.D. Ger
mană 5274—5126 și, respectiv 
2483—2459 pd. Deci, scor general 
4—0.

Popicarii noștri fruntași, care 
se pregătesc pentru ediția ’80 a 
Campionatelor mondiale, au ju
cat aproape cu toții bine, obți
nînd unele rezultate valoroase și 
reușind să ciștige în fața unor 
sexteturi cu valori individuale 
remarcabile. Dintre reprezentan
tele noastre s-au remarcat, în 
ambele meciuri, Elena Andreescu 
— 442 și 421 pd, Ana Petrescu — 
431 și 426 pd și Elena Pană — 
416 și 415. La băieți au evoluat 
la nivelul așteptat, adică bine, 
în primul joc Iiie Hosu — 924

DE AZI, STEAUA r- LEGIA 
VARȘOVIA LA TENIS

De astazi pînă miercuri se 
desfășoară, în sala Steaua (calea 
Plevnei), întîlnirea amicală de 
tenis de cimp dintre echipele 
Steaua și Legla Varșovia. Jocu
rile de azi încep la OFa 15.

LA RUGBY : ANGLIA - 
NOUA ZEELANDĂ 9-10 

(3-10)
LONDRA, 25 (Agerpres). — Pe 

stadionul Twickenham din Lon
dra, în fața a 70 000 de specta
tori, în meci internațional ' de 
rugby, echipa Noii Zeelande a 
învins cu 10—9 (10—3) selecțio
nata Angliei.

lă ale turneului feminin de la 
Brighton,' Chris Evert-Lloyd a 
învins-o cu 6—4, 6—1 pe Virginia 
Ruzlci. Martina Navratilova a 
cîștigat cu 6—1, 6—2 la Ilona
Kloss, Sylvia Hanlka a întrecut-o 
cu 6—4, 4—6, 6—4 pe Virginia
Wade, iar Billy Jean King, a dis- 
&us cu 6—3, 6—1 de Glynis Coles.

1 semifinale : simplu : Evert — 
Hanika 6—4, 7—5 ; Navratilova — 
King 7—5, 7—5, 0—6, 7—6 ; dublu: 
Dupont, Kloss — Ruzici, Nagel- 
sen 6—2, 3—6, 6—3 ; Kiyomura, 
Smith — Jausovec, Hanika 2—0, 
neprezentare.

TENIS DE MASA • La cam
pionatele internaționali! ale Sue
diei de la Vaesteras, în finală 
echipa feminină secundă a R.P. 
Chineze a învins cu 3—2 prima 
selecționată a R.P. Chineze. La 
masculin. R.P. Chineză (B) a în
trecut cu 3—0 selecționata Sue
diei. care în semifinale eliminase 
cu 3—0 prima formație a R.P. 
Chineze.

GERMANĂ 4-0
și Iosif Tismănar — 905, iar în 
partida a doua Iuliu Bice — 926 
șt Iile Bă Laș — 885 pd. Selecțio
nata noastră masculină și-a luat 
acum revanșa pentru înfrîngerea 
suferită anul trecut, în deplasare.

lată rezultatele sportivilor 
români în cele două partide : 
FEMEI — Elena Andreescu 442-f- 
421, ElLsabeta Albert — 412, Mar
gareta Cătineanu 415, Elena Pană 
416|-415, Ana Petrescu 4314-426, 
Silvia Raiciu 394, Silvia Berinde 
— 411, Doina Baciu — 391 și Eli- 
sabeta Badea — 419. BĂRBAȚI — 
Al. Tudor 882. AL Cătineanu 
859, I. Hosu 924—877, I. Bice 834— 
926, Gh. Silvestru 879, I. Tismă
nar 905—879, AI. NaszOdi — 843, 
G. Marin — 864 și I. Băiaș — 885.

Din formațiile oaspete s-au re
marcat, în mod special, Edda 
Schumann 417—452, Ursula Hub- 
ner 432—394, Marlon Niemayer 
412—419, respectiv K. Meissner 
884—879 șt H. Wostehoff 880—869, 
care s-au acomodat repede cu 
pistele arenei bucureștene.

T. RĂBȘAN

Kaluszinski un excelent realiza
tor. Formația Iugoslaviei s-a pri
pit în atac, iar portarul Tomid 
— excelent în partidele anterioa
re — a avut o zi slabă, fiind 
pînă la urmă înlocuit cu Jova- 
novski. Au marcat : Kaluszinski 
8. Z. Tluczinski 4, Kuleczka 4, 
Garptel 3, Gawlik 1, A. Tluczin- 
ski 1, Cieszielski 1, Gmyrek 1, 
respectiv Vukoje 7, Obucina 5, 
Rimaniei 3, Cavlovici 2, Makici 2. 
Zapletan 1. Au arbitrat P. Cîrli- 
geanu șl R. Iamandi (România).

Hristache NAUM
TIMIȘOARA f

ROMANIA B — BULGARIA 
(28—16). Partidă la discreția echi
pei noastre secunde, pentru că 
de această dată ea a avut în 
Claudlu Ionescu un portar inspi
rat, a fost mai atentă în defen
sivă și, pe rînd, Matei, Orosx, 
Deacu șl Croitoru au finalizat o 
serie de contraatacuri rapide. 
Cehoslovacii L. Varga și V. Volf 
au arbitrat slab, permițînd hand- 
baliștilor bulgari să-și suplineas
că lipsurile de ordin tehnic și de 
plasament în apărare ou mo
mente de duritate excesivă, în 
oare — din păcate — s-au com
plăcut, uneori, și jucătorii din 
selecționata noastră secundă. Au 
marcat : Deacu 6, Matei 6, Croi
toru 5, Stef 4, Orosz 4, Tase 1, 
Flangea 1, Miele 1, respectiv 
Marinov 5, Matuschi 4, Apostolov 
3, Hubcev 2, Nikolov 1, Vrba- 
nov 1.

UNGARIA NORVEGIA
(20—13). Joc de slabă factură, do
minat de handbaliștii unguri de 
la început și pînă la sfîrșit. Ca 
și în jocurile precedente, norve
gienii au rezistat doar 20 de mi
nute. Au marcat : P. Kovacs 10, 
Nad 3, Kenyeres 3, Mihaly Kovacs 
2, Lele 2, respectiv. Ohrvik 7, Pe
tersen 2, Helgevold 2, Hangstve&t 
1, Tverclai 1. Au arbitră! Th. Cu
retea și I. Pâunescu (România).

Adrian VASILIU 

1N nici A'IIIAI, fMININ, 
ROMÂNIA - BLIOARIA 20-14

La Sofia, s-a disputat întîlnirea 
internațională feminină amicală 
de handbal dintre echipele Bul
gariei șl României. Handbalistele 
românce au obținut victoria cu 
scorul de 20—14 (11—6).

MECIURI INTERNATIONALE

•La Praga, meciul Cehoslovacia
— Luxemburg, pentru prelimina
riile campionatului european, a 
revenit gazdelor cu 4—0. (3—0).
Au marcat Masny (2), Panenka, 
Vizek. Formația Cehoslovaciei s-a 
calificat pentru turneul final.
• La Diosgyor, in preliminariile 
turneului olimpic : Ungaria — 
Cehoslovacia 3—0 (3—0). Au mar
cat Tatar, Karezai și Kiss. In 
clasamentul grupei, Ungaria și 
Cehoslovacia au cite 4 p, iar Po
lonia 2 p, echipa calificată la 
J.O. de la Moscova urmînd a fi 
decisă în primăvară, cînd se va 
disputa jocul retur Cehoslovacia
— Ungaria.

CAMPIONATE

R. F. GERMANIA (etapa a 
14-a). Borussia Monchengladbach, 
a învins, pe teren propriu, cu 
2—1 (2—1) pc Fortuna DUsseldorf. 
Alte rezultate : Hamburger — 
Stuttgart 3—2: Bayern Munchen — 
Dortmund 4—2 ; Eintracht — 
Koln 3—0 ; în clasament condu
ce Hamburg, cu 20 p, urmată de 
Bayern Munchen — 19 p. Borus
sia Mdnchengladbach se află pe 
locul 6, cu 17 p.

ITALIA (etapa a 10-a) : Ave- 
llino — Inter 0—0, Catanzaro — 
Lazio 2—1, Fiorentina — Perugia 
0—0, Juventus — Cagliari 1—0, 
Milan — Napoli (aminat din 
cauza ceții), Pescara — Bologna 
0—0, Roma — Ascoli 1—0, Udinese
— Torino 0—1. In clasament con
duce Inter cu 16 p.

ANGLIA • Derby County — 
Nottingham Forest 4—1 ; Arsenal
— Liverpool 0—0 ; Aston Villa — 
Leeds United 0—0 ; Manchester 
United — Norwich 5—o. în clasa
ment conduce Manchester United 
cu 23 p, urmată de Liverpool — 
22 p.

ȘTIRI

© Portarul echipei vest-ger ma
ne Bayern Munchen, internațio
nalul Sepp Mayer, (35 de am), 
este complet restabilit după ac
cidentul de automobil suferit la 
14 iulie și își va relua antrena
mentele luni.

• Mario Zagalo s-a reîntors in 
patrie după ce a funcționat timp 
de doi ani ca antrenor în Ara
bia Saudltă. De la 1 decembrie, 
Zagalo va prelua direcția tehni
că a clubului Fluminense din 
Rio de Janeiro.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
HANDBAL

2

FOTBAL 
BASCHET 
VOLEI 
HALTERE 
POLO 
RUGBT

Turneu internațional (f) în Spania.
Cupe europene (optimi de finală, meciuri tur).
Cupa U.E.F.A (optimi de finală, meciuri tur. 
Cupe europene (m, f).
Turneu internațional (m) la Leipzig.
Balcaniade — seniori, la Vranje (iugoslavia). 
Turneul final în Cupa cupelor.
C.E. : Franța — România. Ia Montauban 
(Franța).
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