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u

CĂLĂUZĂ LUMINOASĂ A FAPTELOR NOASTRE
LOCUL DE ANTRENAMENT ESTE Șl EL

LOC DE MUNCĂ AL SPORTIVULUI

EXERCIȚIILE IMPUSE BĂIEJI

înălțarea platformei petro
liere pentru foraj submarin re
prezintă o performanță ; reali
zarea metroului bucureștean 
este, de asemenea, o perfor
manță ; construirea canalului 
Dunăre — Marea Neagră se 
înscrie, la rîndul ei, ca o per
formanță, — iată, deci, doar 
trei exemple, din atît de nu
meroasele exemple ce le oferă 
cotidian știința și tehnica româ
neasca, doar trei performanțe 
ale industriei noastre, reușite 
care se datorează și folosirii 
unor utilaje cu un înalt grad 
de tehnicitate, prin ele însele, 
o performanță. Dar, oare, s-ar 
fi putut realiza cu adevărat 
ceva dacă nu ar fi fost OA
MENII, adică cei care și-au 
pus în slujba societății noastre 
întreaga lor capacitate creatoa
re, care nu au precupețit nici 
un efort pentru ca ștacheta per
formanțelor să fie cît mai ri
dicată 7 Pentru că în spatele 
fiecărui utilaj se află nu un 
singur om, ci Un colectiv, alcă
tuit din lucrători care, fiecare 
în parte, este conștient de mi
siunea sa socială, de faptul că, 
prin munca sa creatoare și 
neobosită, ajută la îndeplinirea 
scopului final, ridicarea Pe noi 
trepte de civilizație și progres 
a României socialiste. De la 
înalta tribună a Congresului al 
Xll-lea. secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU afirma : „Marile 
realizări obținute în anii so
cialismului in dezvoltarea for
ței economice a țării sînt ro
dul activității neobosite, pline 
de abnegație, a clasei muncitoa
re, țărănimii si intelectualității, 
a tuturor oamenilor muncii fără 
deosebire de naționalitate, al 
eforturilor considerabile pentru 
ridicarea economico-socială a 
patriei. Nimic nu am primit 
din afară în mod gratuit, ni
mic nu a căzut din cer !“

în acest efort uriaș al mun
citorilor, țăranilor, intelectuali
lor, în frunte cu comuniștii, de

a asigura întregii națiuni un 
înalt nivel de civilizație mate
rială și spirituală, se încadrează 
și sportivii, angajați plenar și 
la locurile lor de muncă, dar, 
totodată, chemați să sporească 
prestigiul patriei și prin tot 
mai numeroase succese In are
na internațională, prin dezvol
tarea continuă a sportului 
românesc. La originea fiecărei 
performanțe de care aminteam 
la începutul acestor rînduri se 
află OMUL. Nici performanțele 
sportive nu fac excepție. Dar, 
cum pentru a realiza un utilaj 
sau o uzină, un edificiu edi
litar sau o combină se cere 
gîndire creatoare, pricepere, 
conștiinciozitate, efort susținut 
pe toate planurile, și în munca 
sportivului este nevoie de a- 
ceeași abnegație și dăruire. 
Doar un sportiv este autorul 
performanței, dar pentru atin
gerea ei au concurat și alt i oa
meni, fiecare cu priceperea și 
capacitatea sa creatoare, de la 
antrenor pînă la muncitorul 
care a realizat o piesă desti
nată unui aparat perfecționat 
necesar în procesul, instructiv. 
Sîntem legați unul de altul 
prin mii de fire invizibile, le
gătură care obligă și ne obligă 
la mai mult. în fiecare zi, m 
fiecare ceas. Terenul gazonat, 
sala polivalentă (cîți oare nu 
au lucrat la construirea lor !) 
reprezintă și ele locuri de 
muncă ale sportivului. Acolo 
trebuie să-și pună în valoare 
întreaga 
răspunde 
acordate, 
noscutul 
Gheorghe 
ponent 
spunea 
totală 
mente 
mari".
tă girul unui om, a unui spor
tiv care știe ce înseamnă în 
obținerea succeselor nu numai 
aportul personal, dar și al co
lectivului din care face parte.

capacitate, pentru a 
cu cinste încrederii 

condițiilor create. Cu- 
rugbyst, inginerul 

Dinu, de 15 ani com- 
al echipei naționale, 

nu demult : „Cred că o 
seriozitate în anlrena- 
este cheia rezultatelor 
Această afirmație poar-

Debut iulminant: 9-0; cădere neașteptată,

in repriza secundă, a rugbijștilor noștri!

FRANȚA ROMANIA 30-12 (3-9)
Constantin — autorul

MONTAUBAN, 2 (prin tele
fon). — Orice intringere e du
reroasă, cu atit mai mult a- 
tunci cînd e înregistrată la o 
diferență de 18 puncte ; atunci 
cînd ai condus 41 de minute ; 
atunci cînd scorul e strîns (12— 
15) cu doar 6 minute înaintea 
fluierului final I E greu acum, 
la numai cîteva minute după 
terminarea partidei, să accep
tăm ca o echipă care își doreș
te consacrarea deplină să 
piardă cu 30—12. Jocul ei des
tul de bun — îndeosebi pe 
grămadă — în prima repriză 
s-a frînt dezastruos într-un fi
nal in care — să recunoaștem 
— XV-le Franței, admirabil 
condus de Rives, și-a etalat pe 
de-a întregul marea clasă in
ternațională- Rugbyștii români 
nu au știut să apere un rezul
tat (9—0, la un moment dat, 
înregistrat pentru prima oară 
pe un teren francez), care se 
putea apăra numai atacind ! Ei 
au gindit puțin în teren, nu au 
avut un ritm constant în joc, 
nu au avut luciditate. Trei- 
sferturile, în ceea ce le pri
vește, aproape că nu au con
tat în atac, în timp ce mijlo-

cașii au făcut greșeli de înce
pători, iar înaintașii, deși s-au 
dăruit admirabil, au fost la rîn- 
du-le lipsiți de inspirație în 
multe faze, cedînd pasul și pe 
plan fizic în final. Lucru ex
plicabil, dacă avem în vedere 
travaliul suplimentar pe care 
au fost obligați să-1 presteze 
în condițiile existenței unor a- 
tacanți care și-au făcut prea 
puțin datoria.

Filmul jocului. Partida începe 
iute, fără obișnuitele momente 
de studiu. Primii care reac
ționează — fără a se lăsa cî- 
tuși de puțin intimidați de 
faima adversarului — sînt 
rugbyștii noștri, care punc
tează relativ repede (min 4) : 
CONSTANTIN reușind trans
formarea unei l.p. de la a- 
proximativ 40 m : 0—3. tn 
continuare, echipa noastră do
mină. Totuși în min. 12. gaz
dele își anunță intențiile o- 
fensive realizînd o acțiune ful
gerătoare, cu o „intrare fal
să" a centrului Codorniou care 
își decalează astfel doi coe-

Geo RAETCHI

„A munci cu seriozitate — a- 
firmă, la rîndul său, multiplul 
campion balcanic și național, 
călărețul Anghel Donescu — 
trebuie să reprezinte imperati
vul fiecărui sportiv. Așa cum 
în mină sau în fața furnalului, 
Ia planșetă sau în laborator fie
care om al muncii lucrează cu 
dăruire, cu pasiune, tot așa și 
sportivul trebuie să se dăru
iască muncii lui". Nimeni, nici 
Nadia Comăneci, nici Sanda 
Toma, ca să dăm doar două 
exemple, n-ar fi putut urca 
treptele măiestriei, n-ar fi fă
cut să fluture în lume culorile 
românești dacă n-ar fi 
derat că locul unde se 
nează este și el locul 
muncă, că fiecare zi,

consi- 
antre- 

lor de 
fiecare 

oră de pregătire înseamnă efor
turi, pasiune, dăruire.

De la înalta tribună a foru
mului comuniștilor, secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spu
nea : „Privind cutezători la vi
itorul comunist 
să ne angajăm 
nuare, într-o 
vom face totul 
poporului nostru, pentru 
reția patriei noastre socialiste, 
pentru ridicarea ei pe cele mai 
inaite culmi de progres și ci
vilizație, pentru demnitatea, 
independența ei, pentru a trăi e- 
gală in rîndul națiunilor lumii". 
Un revoluționar, un însufleți- 
tor imbold, la care sportivii au 
datoria să răspundă ]a cele mai 
înalte cote ale 
realizarea unor 
înaltă valoare.

al României, 
că și în conti- 
deplină unitate, 

pentru gloria 
mă-

exigentelor prin 
performante de

Emanuel FANTANEANU

FORT WORTH (DALLAS), 
2 (prin telefon). La ora cînd 
transmit aceste rînduri, dumi
nica se apropie de miezul nop
ții la București, în timp ce 
aici, la Center Arena, a în
ceput de cîteva minute, de la 
ora 15 (ora locală), festivitatea 
de deschidere a campionatelor 
mondiale de gimnastică. Este 
o ediție jubiliară — a 20-a — 
și americanii l-au conferit un 
fast deosebit, ei afirmînd chiair 
că vor să cucerească prima me
dalie de aur, pe aceea a celei 
mai frumoase inaugurări fă
cute pînă în prezent campiona
telor lumii. Se pare că așa va 
fi, deoarece debutul ceremoniei 
și, mai ales, ceea ce va urma 
va semăna cu revistele holly- 
woodiene văzute în filme. Fi
rește, totul se leagă de Texas, 
cu vestitele dansatoare „range- 
rettes", cowboy, orchestre, gru
puri folclorice. Sala freamă
tă de entuziasm. Sub imensa 
ei cupolă, cu inele pentru apa
ratele de televiziune și cu sta
luri multicolore, aproape 10 000 
de spectatori, specialiști, sportivi 
și actori trăiesc bucuria acestei

De la telefon salainaugurări. _ _ 
nu se vede, dar se aud corul 
și spectatorii intonînd cîntecul 
cu temă „Lumea este mică" 
(„It’s a small world"). într-a- 
devăr, lumea este mică, dacă 
aici, la aproape 15 000 de kilo
metri, se aude în telefon și cîn
tecul linotipelor din tipografia 
noastră de pe strada Brezoia- 
nu ; dacă de la Montreal șl 
pînă acum echipa feminină da 
gimnastică a României a fă
cut înconjurul pămîntului ca 
satelit strălucitor al sportului 
românesc.

Și aici, la Fort Worth, ecoul 
și imaginea performanțelor 
gimnasticii noastre și îndeosebi 
ale Nadiej Comăneci sînt, după 
trei ani de la Montreal, foarte 

Sîmbătă a fost pro- 
antrenament o- 
Arena. La ora 
peste 5000 de 
prezenți la ul-

actuale.
gramat ultimul 
ficial la Center
9 dimineața, 
spectatori erau 
tima ședință de pregătire a e- 
chipei României, desfășurată, ca

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

EUGEN CHIVU (smuls) 
Șl MIHAI PURDILĂ (aruncat) 

CAMPIONI BALCANICI LA HALTERE
Echipa României s-a clasat

VRANJE, 2 (prin telefon). 
— Cea de a X-a ediție a Bal
caniadei de haltere a luat 
sfîrșit cu Un bilanț meritoriu 
al sportivilor români. Echipa 
țării noastre, alcătuită din nu
meroși tineri, a ocupat locul 
doi pe națiuni, după puternica 
reprezentativă a Bulgariei, 
trebuie evidențiat faptul 
sportivii noștri au cucerit 
medalii de aur, 17 de argint 
8 de bronz.

în continuarea întrecerilor,

Și 
că

5 
Și

a doua
sîmbătă și 
medaliilor de aur cucerite 
prima zi de către Gh. Mattel 
și P. Pavel (3 medalii), in ulti
mele două zile Eugen Chivn 
(Ia categoria ușoară — 132,5 kg 
la smuls) și Mihai Purdilă (la 
cat. semigrea — 185 kg la a- 
runcat) au cîștigat titlurile bal- 
canice. Vasile Căpriceru, la cate-

duminică, în afara 
in

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)

Divizia A de fotbal, etapa a 18-a

STEAUA ȘI-A APARAT TITLUL DE LIDER

Foto : J. MIHĂICĂ

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

celor 12 puncte

- Dinamo
- „U" Cluj-Napoca
- A.S.A. Tg. Mureș
- C.S. Tîrgoviște
- Jiul Petroșani
- F.C.M. Galați

REZULTATE TEHNICE
Chimia Rm. Vilcea 
S.C. Bacău 
Politehnica lași 
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
„Poli" Timișoara 
Olimpia Satu Mare - F.C. Scornicești 
F.C. Baia Mare 
Gloria Buzău

ETAPA
C.S. Tîrgoviște 
F.C. Argeș 
Dinamo
F.C. Scornicești
Steaua
F.C.M. Galați 
„U“ Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani

9 Universitatea Craiova, 
încă o victorie la scor • 
liul — două puncte la 
București ! • F. C. Argeș 
- 13 puncte în șapte me
ciuri • F. C. Scornicești 

prețios punct în de
plasare

Fază din intilnirea Spor- 
studenfesc — Jiul

CLASAMENTUL

(Continuare in pag. a 4-a)

- F.C. Argeș
- Steaua

VIITOARE (5 decembrie)
— Gloria Buzău
— Univ. Craiova
— S. C. Bacău
— Politehnica lași
— Olimpia Satu Mare
- F.C. Baia Mare
— Sportul studențesc
- Chimia Rm. Vilcea
- „Poli” Timișoara

GOLGETERII
11 GOLURI : Cîrțu și Cămă- 

taru — 2 din 11 m (Univ. Cra
iova).

9 GOLURI: Terheș (F. C.

(2-0) 
(2-4) 
(0-1) 
(0-2) 
(2-1) 
(1-7) 
(1-0) 
(3-1) 
(0-2)

1. STEAUA 18 11 4 3 43-19 26
2. Univ. Craiova 18 11 3 4 42-19 25
3. F.C. Baia Mare 18 10 2 6 31-23 22
4. Dinamo 18 8 5 5 30-20 21
5. F.C. Argeș 18 9 3 6 26-20 21
6. S.C. Bacău 18 6 8 4 24-26 20

Jiul 18 9 2 7 14-20 20
8. A.S.A. Tg. Mureș 18 9 1 8 21-24 1»
9. Chimia Rm. Vilcea 18 8 2 8 24—24 18

10. F.C.M. Galați 18 6 5 7 25-33 17
11. „Poli" Timișoara 18 7 2 9 26-24 16
12. Sportul studențesc 18 7 2 9 18-19 16
13. Politehnica lași 18 7 2 9 24-26 16
14. „U" Cluj-Napoca 18 7 1 10 21-25 15
15. F.C. Scornicești 18 6 3 9 23-31 15
16. C.S. Tîrgoviște 18 5 4 9 19-30 14
17. Olimpia Satu M. 18 4 5 9 16-28 13
18. Gloria Buzău 18 4 2 12 14-30 10

Citiți cronicele tn pag. 2—3

M. Răducanu 7 GOLURI : : Koller (F. C.Mare).
1 din 11 m. Radu II Baia Mare). Gîngu (Chimia Rm. 

Vîlcea), Anghel („Poli" Timi
șoara), Cîmpeanu („U“ Cluj- 
Napoca) — 1 din 11 m.

Baia
(Steaua)
(F. C. Argeș) — 2 din 11 m.

8 GOLURI : Iordănescu
(Steaua).



DINAMO A CUCERIT Șl AL 29-lea TITLU I
DE CAMPIOANĂ LA LUPTE GRECO-ROMANEI |

Divizia A, 

etapa a 18-a

Turneul final al Diviziei A de 
lupte greco-romane, desfășurat 
sîmbătă și duminică în sala Di
namo din Capitală, s-a încheiat 
cu un nou și pe deplin meritat 
succes al echipei bucureștene 
Dinamo. Reputata formație, pre
gătită de antrenorii emeriti Ion 
Cernea și Dumitru Cuc, a cuce
rit cel de al 29-lea titlu du. cam
pioană a țării, performanță unică 
în istoria acestui sport, pentru 
care se cuvin sincere felicitări 
atît antrenorilor dinamoviști cît 
șl elevilor lor. în aplauzele ce
lor prezenți la festivitatea de 
premiere, antrenorul coordonator 
al loturilor reprezentative, profe
sorul Ion Corneanu, și secreta
rul responsabil al federației de 
specialitate. profesorul Victor 
Dona, au înmînat luptătorilor dl- 
namovisti tricourile, medaliile șl 
diplomele de campioni, în ordi
nea categoriilor de greutate : 
Dan Mogoșanu, Nicu Gingă, Ni- 
colae Zamfir, Ion Tecuceanu, 
Ion Păun, Gheorghe Ciobotaru, 
Ion Enache, Petre Dicu, Ivan Sa
vin și Victor Dolipschl. Dealtfel,. 
punctajul realizat de Dinamo este 
mai mult decît concludent în

superioritatea 
Exceptîndu-1 pe 

toți ceilalți dina- 
situat pe locurile

ceea ce privește 
învingătorilor. 
D. Mogoșanu, 
cnoviștl s-au 
1 sau 2.

O frumoasă ____ r_____ .
vut și luptătorii de la Aluminiu 
Slatina (antrenori Dumitru Băr- 
bulescu și Dumitru Calotă) care 
și-au păstrat, cu toate asalturile 
dezlănțuite ale sportivilor altor 
.formații, îndeosebi ale celor de 
la Steaua și Dacia Pitești, locul 
secund obținut la ediția de anul 
trecut. Cele mai multe puncte au 
adus echipei slătinene N. Mareș 
(cat. 57 kg), D. Obrocea (74 kg). 
V. Gabor (82 kg), Gh. Panaite 
(100 kg) și I. Silvestru (4-100 k£).

Răsturnînd toate calculele, 
Dacia Pitești (antrenori Emil Bă- 
lănescu și Comei Petrescu) s-a 
clasat pe locul 3. înaintea cunos
cutei echipe a clubului Steaua și 
a lipsit foarte puțin să-i ia locul 
șl lui Aluminiu Slatina. Unul 
dintre luptătorii Daciei, însă. Ma
rian Ștefan, care îșl învinsese 
toți adversarii la categoria 48 kg, 
a fost eliminat din competiție, a- 
nulîndu-l-se șl rezultatele. Din 
echipa piteșteană s-au remarcat,

comportare au a-

îndeosebi, FI. Dîaconescu (52 kg), 
I. Ungureanu (57 kg), M. Boțilă 
(62 kg), I. Dulică (68 kg), I. 
Butucaru (74 kg), FI. Ene (82 
kg), Gh. Dinu (100 kg) și P. O- 
prescu (+100 kg).

Dintre celelalte
Steaua a asaltat, 
menționat — dar 
pozițiile fruntașe.

★
în sala de antrenamente a clu

bului Dinamo 
cerile pentru 
dării, la care 
turii Lugoj,

finaliste doar 
cum am mai 
fără reușită —

au avut loc între- 
evitarea retrogra- 
au participat Vul- 
Progresul Brăila,

CLASAMENTUL PE ECHIPE

1. DINAMO BUCUREȘTI, 
campioană republicană pe a- 
nul 1979, 69 p, 2. Aluminiu 
Slatina 54 p, 3. Dacia Pitești 
51 p, 4. Steaua 48 p, " 
colina Iași 34 
București 38 
Constanța 33 p, 
dăuți 32 p.

5. Ni-
p, 6. Rapid 

p, 7. Farul 
8. Mobila Ră-

In prima etapâ la polo

CAMPIOANA (Dinamo) ÎNVINSĂ (de Crișul) 
CHIAR LA MECIUL DE DEBUT!

Ieri au început întrecerile celui 
de al 35-lea campionat național 
de polo (ediția 1980), care a pro
gramat în Capitală o singură 
partidă, cea dintre Rapid și 
C.N. ASE. Poiloiștii feroviari 
au înotat mai rapid și ca atare 
8-au aflat deseori în superiorita
te, atît în ofensivă, cît și în de
fensivă, realizînd o victorie clară 
cu scorul de 10—3 (3—0, 1—0, 3—2, 
3—1). Mai decis și mai incisiv 
decît coechipierii săi, Ilie Slăvei 
a realizat o suită de 6 goluri, 
contribuind efectiv la primul suc
ces al formației sale. Celelalte 
goluri ale rapidiștilor au fost în
scrise de II. Niță 2, Ilie Gheor
ghe și Arsene. Studenții, atunci 
cînd s-au apărat cu atenție, au 
putut stăvili forța atacului ad
vers ; spre final însă ei nu au 
mai avut resurse și au cedat fără 
drept de apel. Golurile lor au 
fost marcate de Bone 2 și An- 
dreescu. Au arbitrat N. Nicola- 
escu și Șt. Mihai, (a.v.)
• La CIuj-Napoca, Voința a 

făcut o partidă bună și a dispus 
de Progresul București mult mai 
clar decît indică scorul final de 
11—8 (2—2, 4—1, 4—2, 1—3). Gaz
dele au inițiat multe contra
atacuri spectaculoase, dar s-au 
jucat pur și simplu cu ocaziile 
rarisime de gol, punctînd doar 
de 11 ori prin Radu Rusu 3, 
Claudiu Rusu 3, Colceriu 2, Se- 
biik 2 și FI. Ilea. Jucătorii echi
pei Pregresul s-au remarcat mai 
mult... prin proteste la deciziile 
arbitrilor ; spre final, cînd s-au 
concentrat asupra întrecerii, au 
realizat și faze interesante. Cele 
8 goluri au fost înscrise 
Szcrzd 4, Teodorescu 2 
Gheorghe 2. Au condus 
Bădiță și Radu Nichita. 
du — coresp.)

O Derby-ul etapei a 
Oradea, echipele Crișul 
mo București,

prin contraatacuri fulgerătoare 
inițiate de Costrăș, FejSr și Gor
dan. Fărcuță și Ungureanu au 
redus din handicap (4—5), în 
timp ce dinamoviști! nu au reu
șit să fructifice două situații de 
„om în plus". La începutul ulti
mei reprize scorul devenise egal 
(Fejăr 5—5) și imediat Costrăș 
și-a adus echipa pentru prima 
oară în avantaj (6—5). Replica 
dinamoviștilor nu a întlrzlat ; 
Viorel Rus a ratat mai întîi un 
penalty, pentru ca apoi să re
stabilească egalitatea (6—6). în 
ultimele secunde, cînd oaspeții a- 
tacau furtunos, portarul Kiss a 
interceptat balonul, l-a lansat pe 
contraatac pe Gordan, iar aces
ta a pecetluit scorul final (7—6) 
cu 4 secunde înainte de fluierul 
final. Au arbitrat foarte bine 
R. Schi Iha și R. Timoc. (Ilie Ghl- 
șa — coresp.)

LUPTĂTORII CLASAȚI PE
PRIMUL LOC

Cat. 48 kg — Ghiță 
(Mobila Rădăuți), 52 
Constantin Alexandru 
ua), 57 kg — Ion Ungureanu 
(Dacia Pitești), 62 kg — 
George Dumitriu (Steaua), 
68 kg — Ștefan Rusu (Mobila 
Rădăuți), 74 kg — Gheorghe 
Ciobotaru (Dinamo), 82 kg — 
Ion Enache (Dinamo), 90 kg
— Ion Draica (Farul), 100 kg
— Gheorghe Panaite (Alumi
niu Slatina). +100 kg — Vic
tor Dolipschi (Dinamo).

Albert 
kg — 
(Stea-

C.S.M. Delta Tulcca, S. C. Ba
cău și Carpați Sinaia, clasate, 
în final. în această ordine. Pe 
rînd, fiecare dintre cele 5 echi
pe au trecut prin emoții. Este 
suficient, credem, să menționăm 
că după primele trei tururi 
formația din Sinaia se situa pe 
primul loc, iar înaintea partide
lor de la ultima categorie de 
greutate încă nu se cunoștea e- 
chipa care avea să se claseze 
ultima. Mai mult, pentru depar
tajarea luptătorilor clasați pe 
locurile 2, 3 șl 4 la cat. 100 kg 
s-a apelat la ultima clauză re
gulamentară — anul și chiar luna 
nașterii —, deoarece doi dintre 
sportivi erau născuți to același 
Rn 1

Cost in CHIRIAC

In ) Divizia de baschet

STEAUA FARUL (2-0),
UN DERBY PARȚIAL ONORAT
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„MICUL FACCHETTI" DIN CRAH
-* m intrat in „prelungirile" sezonului de 

ZI fotbal, „prelungiri" in care Steaua con- 
1 * tinuă să puncteze cu regularitate, justi
ficând, etapă de etapă, poziția sa. Vremea a 
ținut cu fotbalul și ne-a oferit multe stadi
oane scăldate de soare — cuvintele „timp pri- 
măvăratic" fiind auzite adeseori de la micro
foanele crainicilor radioului. Fotbalul a răs
puns cu citeva spectacole frumoase. Unul din
tre ele, chiar la cel etichetat cu titlul de der
by, meciul de la Baia Mare. De multe ori 
ne-am dus degeaba la pomul lăudat, dar, 
de data asta, ciocnirea dintre „partitura Ma- 
teianu" (citiți fotbalul combinativ) fi „parti
tura Halagian" (citiți fotbalul de contraatac) 
s-a ridicat la înălțimea pretențiilor. O luptă 
frumoasă, pînă la ultimele forțe, sportivă fi 
generoasă in faze fierbinți. Asediul porții lui 
Speriata, din ultimele 20 de minute, va ră- 
mine una dintre secvențele actualului cam
pionat ce nu se va uita ușor.

La Baia Mare, duminica trecută, jucătorii 
Jiului ne anunțau că vor face să se vorbească 
despre ei după partida de la București, cu

Sportul studențesc, l-am privit 
neîncredere dar, acum, după su 
buie să resubliniem ceea ce a 
cat cindva : că remaniata formi 
șani se încheagă pe măsură c< 
fi operația ce părea, pentru m 
ră poate reprezenta cîștigarea 
pentru 6—7 campionate. In lu 
amenințării" — care și-a fixat a 
doi principali concurenți (Olimpi 
F.C. Scornicești a punctat foa 
jocul cu partenerul de pluton 
Mare.

Căutări și întrebări, de cînd C 
tras candidatura pentru tricoul 
pei naționale (absența sa o coi 
formația de club). Neobservat, 
seamă, iată, Ne grilă solicită int 
ției și ochilor selecției și către 
„mic Facchetti" al Craiovei a 
goluri, a terminat partida ca v 
a Universității și îl așteaptă 
Lienen, driblerul Borussiei Mor

Eftiir

UN DERBY DE CALITATE
F.C. BAIA MARE - F.C. ARGEȘ 1-1 (1-0)

Stadion „23 August**  ; teren moale ; timp noros ; spectatori — aproximativ 
12 000. Au marcat ; SABAU (min. 14) și D. NICOLAE (min. 47). Șuturi la 
poartă : 24—8 (pe poarta ; 12—5). Cornere : 26-2.

F. C. BAIA MARE : Arlciu 6 — Borz 6, Condruc 7, Scbău 7, Molnar 7 — 
R. Pamfil 7, Mureșan 8, Bălan 8 — Terheș 7, Roznai 6 (min. 59 Buzgău 6), 
Deac 7 (min. 73 Sepl 6).

F. C. ARGEȘ ; Sperlatu 9 — Zamfir 7, Stancu 7,
6, Chivescu 8, lovânescu 8 — D. Nicolae 8, Radu 
brin 7.

A arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 9 ; la ttnîe :
șl M. Abramiuc (Suceava).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3—2 (2—0).

Cîrstea 7, Ivan 7 — Iatan 
II 7 (mln. 90 Toma), Do-

M. Salomir (CFuj-Napoca)

„LANTE
StadiiIifloria
“0 000. Autiv 20 000. Au ma 

(mln. 57), IORD7 
Cornere : 9—5.

GLORIA ; Tâna 
8, Toma 6 (min.

STtAUA ; lordc 
mitru' 7, Zahlu 7, 

A arbitrat : V. 
FI. Tăbircâ (Rm.

Cartonașe galb 
Trofeul Petschov

de : 
și ion 

bine Al. 
(M. Ra-

opus, la 
șl Dina- 

. , actuala deținătoa
re a titlului. La capătul unul 
meci pasionant și chiar drama
tic în final, orădenii au obținut 
o prețioasă victorie, cu scorul de 
T—6 (1—2, 1—3, 2—0, 3—1). în
ceputul partidei a aparținut oas
peților : D. Popescu (la „om în 
plus"), V. Rus, A. Muntcanu și 
Răducanu (șut de la distanță) au 
înscris de 4 ori pentru bucureș- 
teni, iar gazdele, o dată, prin 
Ungureanu. La acest scor, antre
norul N. Rujinschi l-a înlocuit 
pe portarul Rada cu Kiss, aces
ta avînd în continuare o evoluție 
remarcabilă. Pînă la sfîrșitul re- 
grlzei secunde au mai marcat 

. Popescu și Gordan (scor 5—2), 
orădenii ratînd șl o situație de 
superioritate numerică.

incepind din al 3-lea „sfert", 
poloiștii echipei Crișul au jucat 
cu o rară ambiție, surprlnzîn- 
du-șl de cîteva ori adversarii

Rezultate și amănunte din e- 
tapa a 8-a a Diviziei A de bas
chet masculin.

STEAUA — FARUL 2—0: 81—54 
(36—33) și 84—80 (32—41). Sîmbă
tă, constănțcnil au jucat de la 
egal La egal cu partenerii lor de 
întrecere doar în prima repriză. 
Duminică, meciul a fost echili
brat de la cap Ia cap, presărat 
cu spectaculoase răsturnări de 
eoor, Încheiat cu uri finiș cap
tivant și cu un coș înscris (de 
Netolitzchi) din-tr-o aruncare 
de... dincolo de linia de centru. 
Farul, inteligent condusă de fos
tul internațional Em. Răducanu, 
șl-a Impus majoritatea timpului 
ritmul de joc convenabil, prefe
rind atacuri „lungi" șl aruncări 
la coș din poziții cît mal sigure. 
Drept urmare, reprezentanta li
toralului a condus cu 48—36 
(min. 25). șl 52—42 (n)ln. 26), du
pă care, însă, a ratat exasperant 
(în bună măsură șl pentru că 
razele de soare „cădeau* 4 exact 
pe panoul La care încerca să în
scrie). Steaua a recuperat (da
torită Iul Cernat), a hiat condu
cerea șl a obținut 60—54, dînd 
impresia că se va d^Tașa. Nu 
s-a petrecut însă așa, deoarece 
baschetballștll de la Farul au 
avut o revenire neașteptată, a- 
jungînd la numai un coș dife
rență ; clar numai atît. Oricum,

a fost o întUnire plăcută (nu ne 
referim șl la nivelul tehnic, 
mediocru) care a dovedit că ma
rile favorite ale baschetului nos
tru pot fi „contrate" dacă echi
pele adverse nu intră pe teren 
timorate de gîndul unei Infrin
ger! „din oficiu". Coșgeteri: Cer
nat 22+18, Ermurache 29+11, Ne
tolitzchi 0 (nu a jucat) + 18 (e- 

remarcabilă), respectiv 
" ’-15, Pașca 10+15, Băi- 
— ,44, Mănăilă 9+17. Au 
bine arbitrii I. Antones- 

A. Guță (sîmbătă) șl I. 
Em. Nicolescu (diu-

I
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BAIA MARE, 2 (prin telefon).
Campioana en-titre s-a prezen

tat la acest meci după o »ultă 
de 6 victorii spectaculoase, din
tre care trei obținute în depla
sare, la Timișoara, Cluj-Napoca 
șl Rm. VUcea. A marcat 13 go
luri șl a primit doar 3. Un sem
nal de alarmă, deci, pentru gaz
de. Al doilea îl constituia bi
lanțul confruntărilor directe, din 
campionatul trecut și cel pre
zent, și el net favorabil echipei 
argeșene, ea obținînd 5 din cele 
6 puncte puse în joc. Iată pre
mise favorabile oaspeților, care 
au urcat la o cotă superioară 
Interesul față de această parti
dă derby, în care echipa lui V. 
Matei an u și-a dorit rolul de... 
stîncă solidă de care să se spar
gă al șaptelea val argeșean. Șl 
într-adevăr, a fost o partidă 
derby, atacurilor Insistente 
frumos desenate pe gazon 
bălmăreni F.C. Argeș le-a 
puns prin contraatacuri 1 
tăioase, purtate în viteză 
Radu n și îndeosebi de D.
lae. In min. 14 gazdele au des
chis scorul : la al cincilea cor
ner executat de Deac, balonul a

J șl 
de 

răs- 
foarte 

de 
Nico-

START ÎN FINALA CAMPIONATULUI
NATIONAL MASCULIN DE SAH

J »9
în Aula Facultății de farmacie 

din Capitală a început finala ce
lei de a 43-a ediții a campiona
tului național masculin de șah. 
Duminică dimineața, cu prilejul 
tragerii la sorți, a fost stabilită 
următoarea ordine a concurenți- 
lor pe tabela turneului :

1. Stoica, 2. Ilijin, 3. Mitltelu, 
4. Georgescu, 5. Ștefanov, 6. 
Ungureanu, 7. Ionescu, 8. Ghin
dă, 9. Radovici, 10. Șubă, 11. 
Pavlov, 12. Foișor, 13. Voicules
cu, 14. Grilnberg, 15. Ciocâltea, 
16. Giiițescu.

După-amiază, în prima rundă, 
B-a înregistrat și prima surpriză. 
Jucînd foarte energic și condu- 
cînd bine un puternic atac, de
butantul Constantin Ionescu l-a 
învins pe marele maestru Mihai 
Șubă.

Aceasta a fost, dealtfel, șl 
singura partidă decisă a serii, to 
toate celelalte întîlnlri încheiate 
înregistrîndu-se un rezultat de 
remiză : Ghindă — Radovici, Ște
fanov — Foișor (ambele după o 
hiptă interesantă). Stoica — Ghl- 
țeseu, Mi ti tel u — Grilnberg, Un-

gureanu — Pavlov. S-au între
rupt (în poziții complicate) parti
dele Ilijin — Ciocâltea 0 Geor
gescu — Volculescu, ele urmînd 
să fie reluate astăzi dimineața. 
După-amiază, de la ora 14,45 are 
loc runda a 2-a.

voluție î. 
Spînu 10+2 
ceanu 10+J 
condus ' ’
CU — j
Petruțiu ___ ___________
mlnică). (D. STÂNCULESCU).

C.S.U. GALAȚI — I.C.E.D. 1—1: 
68—62 (36—31) și 92—101 (48—50).
Victorii împărțite, în urma a 
două jocuri frumoase. Coșgeteri: 
Moldovan 22+12, Coman 13+18, 
respectiv Grădișteanu 27+21, Voi- 
cu 12+26. (T. SIRIOPOL-coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI — C.S.U. SIBIU 2—0 î 
92—75 (41—43) și 79—77 (38—40).
Partide viu disputate, cu faze 
captivante șl cu un final drama
tic (în al doilea meci). Oaspeții 
au imprimat lntUnlrli un carac
ter dur. Coșgeteri : Boișteanu 
34+19, Măgurean 14+18, Molsescu 
20+20, respectiv A. Martlnescu 
16+20, Tonca 14+17. (M. MACO- 
VEl-coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI 2—0 : 81—76 (45—40)
81 103—75 (60—37). Victorie du
blă, după prestații diferite din 
partea clujenilor : submediocră
sîmbătă, excelentă duminică. 
Coșgeteri : Barna 23+26, Roman 
22+11, Crăciun 14+14, respectiv 
Stratulat 23+25, Petrof 8+24. (M. 
RADU-coresp.).

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
ORADEA 2—0 : 84—61 (47—29) și 
77—63 (33—24). Două succese, du
pă înt Uniri spectaculoase. (P. 
DUMITRESCU-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 2-0 : 125—60
(70—34) și 101—72 (48—33).

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

SPRINTURI
RM. VILCEA, 2 (ptin telefon).
Fără trei piese de bază 

apărare — Dinu, 
gustin — Dinamo 
întîlnirea cu 
dență, mlzînd 
prej urări pe 
nă organizare 
mia, La rîndul 
rece din etapa 
Argeș, a ținut să nu mai repete 
„surpriza" și, în consecință, a 
atacat decisă și s-a apărat dîrz, 
căutînd să valorifice La maxi
mum avantajul terenului propriu. 
Scorul a fost deschis în min. 
16. Golul a „căzut" la capătul 
unei perioade scurte, dar intensă, 
de dominare a gazdelor, SAVU 
transformînd impecabil o lovi
tură de pedeapsă acordată pen
tru un fault (inutil, dar fault) 
în careu, asupra lui Teleșpan. 
Contlnuind să se mențină în o- 
fensivă, Chimia Lși va mări a- 
vantajul Ia două goluri, în min. 
35, prin G. STAN, autorul unei 
frumoase acțiuni personale în
cheiată cu o execuție tehnică de 
excepție. La 2—0, Dinamo lese 
mal mult l*a  joc și, pînă în fi
nalul reprizei, are nu mai puțin 
de patru mari ocazii de a în
scrie în mln. 41 prin Stăncscu,

din
Cheran și Au- 

a abordat 
oarecare 
in aceste 

o - cit mai 
a jocului.

s-ău, după 
trecută, cu

pru- 
îm- 
bu- 

Chi- 
dușul 

F.C.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 2 DECEMBRIE 

1379

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :
816.900 LEI, din care 34.944 Id, re
port la categoria 1.

I
I

in. 
IV.
v.

vi. 
VEL 
vin.

IX.
X.

XI. 
xn. 

xhl

L F.C. Baia M. — F.C. Agreș 33
-- Cleric. ZuriLu — Steaua X

1
1
1
1
2
1

X
1 
1

X
1

H. Gloria Buzău ______
Chimia Rm. V. — Dinamo 
S.C. Bacău — „U” Cj.-N. 
Font. Iași — A.S.A.
Univ. Cv. — C.S. T-vlște 
Sportul stud. — Jiul 
Poll. Tim. — F.CJJ. Gl. 
Olimpia — F.C. Sccmalcești 
AveLlino — Juventus 
Bologna — Dazlo 
Cagliari — Internazlon ale 
Pescara — NapoH'

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 2 

DECEMBRIE 1979
EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

37 50 
EXTRAGEREA

27 22 69
FOND TOTAL

GURI : 406.922 1 ............... .
15.915 lei report la categoria 1,

56 45 29 68 
A n-a : 16 71
I :

A ni-a : 49

. DE ClȘTI- 
lei, din care.

I
I
I

fost „întors* ’ cu capul de Terheș 
în careu și tot cu capul SA
BAU l-a reluat în plasă. După 
acest gol au urmat pînă în finalul 

-”*“1 lncre- 
unor 

lor 
poar- 

23), 
33), 
35),

primei reprize șase ratări 
dibile, toate la capătul 
faze spectaculoase. Autorii 
D. Nico-lae (min. 21 — cu 
ta goală), Condruc (min. 
Deac (min. 30). Terheș (min. 
D. Nicolae și Radu n (min. 
Roznai țmln. 38).

Repriza secundă — desfășurată 
pe aceleași coordonate, adică ale 
unul joc bun — a debutat cu 
golul egalizator, D. NICOLAE 
trimițînd cu boltă de la aproxi
mativ 35 m, peste Arlciu * "
mult din poartă. Roznai 
54) și Iovănescu (min. 62) 
irosit apoi goluri gata 
după care o suită lungă, neaș
teptat de lungă de cornere 
poarta lui Sperlatu a 
fără efect, deși Buzgău 
68 și 79) și Borz (mln. 89) s-au 
aflat în poziții Ideale de șut. Șl 
tabela de marcaj a rămas nemo
dificată, echipa argeșeană tre- 
cînd, pînă la urmă, cu bine și 
de al șaptelea obstacol.

ieșit

i au 
făcute,

la 
rămas 
(min.

Laurențiu DUMITRESCU

BUZĂU, 2 (p
Stimulată de 

București, din 
namo, „lantern 
gînd să înving 
forțat din start 
să-i mărească 
viețuire, chiar 
prezentase cu < 
mijlocași care 
gazdelor și chi 
avea să „scoată 
mele 20 de mir 
ca și făcute al< 
ca — min. 17 ș 
acel minut 31, < 
cută excelent i 
stingă, iQgflach 
dar nu-i poate 
se înscrie prin 
piifică sperau 
Incursiunea lui 
cate, foarte ne: 
Nicolae și Neg 
41, rezolvată de 
insă că liderul 
piardă.

Și la prima <■ 
de după pauză, 
CU aduce egala 
careului. Gloria 
dată și micuț 
reușește un gol 
din pasa 
Dar, din 
se stinge 
mină tot 
77, după

inspir 
acest 
trepta 
mal 
ce Tă

ViLCENE SPECTACULOASE
CHIMIA RM. VILCEA - 3-1 (

Stadion „1 Mai“ : teren bun; timp excelent : spectatori - 
Au marcat : SAVU (min. 16 - din 11 m), G. STAN (mln. 
68), respectiv, GHIȚĂ (min. 72). Șuturi la poartă : 21—15 
Comere : 4—1.

CHIMIA : Constantin 9 — Bâdilâ 6 (mln. 46, Bârbuț 6), 
Cincâ 7 — G. Stan 7, Savu 8, Carabageac 8 — Teleșpan 
6), Gîngu 7, Ci lean 7.

DINAMO : Ștefan 7 — Bădilaș 5, Ghiță 7, I. Marin 6, 
țescu 6, I. Moldovan 6 (min. 67 Dragnea 6), Custov 7 
Vrînceanu 5 (min. 55 Apostol 5).

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie :
șl Gh. Ene (Buzău) — cu multe greșeli în aprecfWW

Cartonașe galbene : BÂDILAȘ.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0—0.

în mln. 43 prin Custov — în am
bele situații intervențiile lui 
stan tin ’
mln. 44 
45 prin

După . , .
șo-ară aproximativ un sfert 
oră sub semnul echilibrului, du
pă care gazdele pun stăpînire pe 
joc, acționează sigur, spectacu
los, chiar cu dezinvoltură, cre- 
lndu-și numeroase ocazii de a 
marca, ratate însă din poziții 
favorabile de Ca-rabageac, Gtngu 
și Cllean. In min. 68, însă,

Con- 
înfiind salvatoare,

prin Ghiță și în min. 
Mulțescu.
pauză, partida se desfă- 

de

GÎNGU nu 
în plasă pasa 
3—0. La acest 
cu toată echip 
șește, în mii
golul de onoa 
La faza care a 
acestui gol, tuș 
s-a pripit sem 
pusă poziție de 
trai de centra, 
preciat corect
reluarea jocului 
terenului.

DOI FUNDAȘI LA FINALIZARE...
SATU MARE, 2 (prin telefon).

Ineeputul meciului a fost calm. 
Se juca în ritm lent, echipele 
se tatonau la nesfîrșlt, șuturile 
la poartă se expediau cu zgîrce- 
nie. Abia în min. 25, ratînd cu o 
lovitură de cap imprecisă, Matei 
declanșează încă două momente 
incandescente în careul oaspeți
lor, cînd Ghencean și din nou 
Matei pierd ocazii bune, la in
tervale foarte scurte. După care 
meciul intră brusc pe un alt fă
gaș, al unei tensiuni progresive, 
stăpînite greu de arbitrul Co
loși. Eliminarea lui Kaizer (min. 
36) pentru atitudine ireveren
țioasă și a lui P. Petre (min. 
42) pentru fault violent, fără ba
lon, celelalte cartonașe galbene 
în număr de patru sînt conse-

clnțele acestei atmosfere instau
rate pe un teren pe care două 
echipe aflate la periferia clasa
mentului își disputau atît de 
necesarele lor puncte.

Repriza a doua nu va reabi
lita calitatea jocului, dar va con
semna cele două goluri, care nu 
au putut nici ele să facă depar
tajarea. Gazdele au atacat mai 
mult și au ratat mai mult (min. 
57 Matei, min. 58 Hațeganu), tot 
ele au deschis și scorul, cînd 
fundașul PINTER (min. 70) a șu
tat de la distanță, exasperat _ de 
lipsa de forță a înaintașilor săi. 
Echipa lui Cîrciumărescu găsește 
însă resurse să treacă decis la 
atac, presează în terenul gazde
lor, constrinse să-și conserve

OLIMPIA
Stadion Olimpia 

Au marcat : PINT 
12—8 (pe poartă :

OLIMPIA : Fehe 
(mln. 63 Demarce 
6. Both I 6.

F. C. SCORNI
Mincu 6 — P. Ma 
culeț 5, Șoarece 6

A arbitrat : F. 
ciunescu (Rm. Vil

Cartonașe gaîbe 
Cartonașe roșii : 
Trofeul Petschov

golul, apărîndu- 
contraatacînd ca 
In min. 84, însă 
portarul Anghel 
priii fundași la 
poarta sa, „cen
4JESCU expediaz

V.



GAZDELE LANSATE IN ULTIMELE 30 DE MINUTE STUDENȚII IN... VACANȚA
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oarecare 
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remar- 
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echipe 
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levreme 
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și-a re- 
tl echi- 
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idbach.

ESCU

UNIV. CRAIOVA - C.S. TÎRGOVIȘTE 5-0 (1-0)
Stadion Central ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 20 000. 

Au marcat : BĂLĂCI (min. 36), NEGRILA (min. 52 |i 67), CÎRȚU (min. 84), 
DONOSE (min. 86). Șuturi la poartâ : 18-9 (pe poartâ s 11-4). Comere s 
15-1.

UNIVERSITATEA : Boldici 7 - Negrilâ 9, Tilihoi 7, Ștefânescu 7, Ungureanu 
8 — Țicleanu 7, Donose 6 (min. 89 Bumbescu), Bălăci 7 — Crișan 6 (min. 
67 Purima 5), Câmătaru 5, Cîrțu 5.

C. S. TÎRGOVIȘTE ; Stancu 6 - Gheorghe 5, Enache 5, Ene 5, Fllipescu 5 
— Alexandru 5 (min. 65 Niculescu 5), Dumitrescu 6, Kallo 5 (min. 72 Zamfira 
5) — FI. Grigore 5, Marinescu 6, Greaca 6

A arbitrat : I. Rus (Tg. Mureș) 8 ; la linie : M. Fediuc (Suceava) >1 G Ma
nea (Fetești).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 5—0 (0-0).

SPORTUL STUDENȚESC - JIUL PETROȘANI 1-2 (0-1)

Stadion Republicii ; teren greu ; timp prlmâvâratic ; spectatori — 
«imativ 2 500. Au marcat: BUCURESCU (mln. 17), STOICHIȚĂ (min. 
IORGULESCU (min. 72). Șuturi la poartâ : 11—6 (pe poartâ : 6-4), 
nere : 9—6.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 — Tânâsescu 5, B. Grigore 6, Ciugarin 
5, Munteanu II 6 — Iorgulescu 6, O. lonescu 6, Șerbânicâ 5 (min. 33 Mar- 
gelatu 5) — M. Marian 5, M. Sandu 5, Chihaia 5.

JIUL : Cavai 8 — P. Grigore 6, Rusu 6, Bâdin 6, Bedo 6 — Varga 7, Ciu
pitu 6, Stoica 6 — Sâlâjan 6, Stoichițâ 6, Bucurescu 7 (min. 80 Lixandru,

apro- 
65).
Cor-

CRAIOVA, 2 (prin telefon).
începutul : o 

să la o lovitură 
te va minute un 
nose în poziție 
neral dominare _ -----
cui însă este anost. Prin minu
tul 27, de pildă, gazdele greșesc 
în lanț. Oaspeții pasau, se gru
pau în apărare, luptau din răs
puteri în jumătatea lor de teren. 
Prima repriză și onoarea echi
pei locale, dacă se poate spune 
așa, au fost salvate de golul lui 
BĂLĂCI din min. 36 î acțiune 
Individuală, pătrundere de pe 
stingă și șut puternic, la seml- 
lnălțime, la 16 m, în bara de 
fier. Am mai consemnat oca-

schemă frumoa- 
liberâ, peste cî- 
luft al lui Do- 

bună, și in ge- 
a gazdelor. Jo-

SINGURA S-A STINS
\ BUZĂU - STEAUA 2-2 (1-0)

ry , ump prlmâvâratic ; spectatori — aproxima- 
OBRte (mln. 31), A. IONESCU (min. 46), GHIZDEANU 
(min. 85). Șuturi la poartâ : 12-9 (pe poartâ : 5-6).

Vlad 6, Nicolae 5, Simion 6, Tulpan 7 — Ghlzdeanu 
Radu), Petrache 6 — Negoescu 5, Stan 6, Dobre 7-|-. 
- Anghelini 6, Sameș 6, FI. Marin 7, Nițu 6 — Du- 
escu 7, Stoica 7 — A. lonescu 7, M. Râducanu 7.
7 ; la Hnle : M. Adam (ambii din Cluj-Napoca) Și

si
eo- 
in-

zlile lui Cîrțu (min. 13 și 40) 
atît.

Începutul reprizei secunde 
pla primei. Și iar un gol de 
spirație, în min. 52: fundașul
NEGRILA șutează și înscrie cînd 
10—12 jucători așteptau ca el să 
centreze. In ultima jumătate de 
oră am văzut pe Universitatea 
mal aproape de valoarea sa, pe
rioadă în care avea să mărească 
proporțiile scorului pînă la 5—0. 
In min. 67, la pasa înapoi a lui 
Crișan, același NEGRILA, venit 
în viteză, înscrie imparabil de la 
8 m (după care Negrilă e tre
cut pe extremă!) ; In mln. 84 
combinații prelungite, încheiate 
cu golul lui CÎRȚU care înscrie 
din apropiere ; în min. 86 : cen
trare Bălăci, apărarea oaspeților 
ezită și DONOSE trimite în pla
să. Cîteva acțiuni mai închegate 
ale oaspeților se soldează cu o 
centrare periculoasă și două șu
turi mai puternice, Insuficiente 
pentru golul de onoare.

Constantin ALEXE

ICOLAE, FL. MARIN. IORDĂNESCU, VLAD. 
La juniori : 1-1 (1-1).

afon).
ția de la

cu DV-
i pus tn
uL Și a
succes care

ac-
Du-

Fl. 
fa

supra-
86 

patru 
elanul 

Tănase 
în pri- 
goluri

de 
Steaua 
de 

cine 
ă 
tar, 
>uă 
îților (Stol- 
'îTVeni însă 
DBRE exe- 
îer de pe 
;e balonul, 
?e și âMțfel 

care am- 
buzoienilor.

(din pă- 
stăzi, ca și 

din min.
;e, anunța 
< dispus să

resping golul ca șâ făcut ta 
țlunea Iul M. Răducanu, 
mitru înscrie, dar tușlerul 
Tăbîreă se afla, prompt, cu 
nionail sus, indicînd "că balonul 
a depășit suprafața de joc îna
inte să fi fost trimis către Du
mitru. Egalarea vine, totuși, în 
mln. 85, cînd IORDĂNESCU în
scrie de la 12 metri, reușind o 
remiză prețioasă pentru lider, 
într-un meci greu pentru ambele 
formații. Dar parcă prea aspru 
și prea nervos, poate - și datorită 
arbitrului, care n-a știut să facă 
ordine la timp, c/u cartonașe gal
bene.

Mircea M. IONESCU

pitu 6, Stoica
86 Enescu).

A arbitrat :
Al. Mustâțea 

Cartonașe galbene : STOICA, STOICHIȚĂ. 
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-0 (1-0).

min.

Gh. Ispas 8 ; la linie C. Ghilâ (ambii din Constanța) 
(Pitești).

«I

ofensivă 
AN IONES- 
i mijlocul 
zvîcnește • 
HIZDEANU 

(min. 57), 
lui Stan, 

nt, ’Gloria 
teaua do- 
ît. Iii min. 
d Nicolae

Imatlv 15 000. 
5INGU (min. 
artâ : 12-8).

7, Basno 7, 
». 55 Stanca

m 6 — Mul- 
ir 6, Țevi 5,

»u (Craiova) 
ui. -

ote șl reia 
.'arabageac s 
tinamo iese 
tac șl reu- 
«ă Înscrie 
in GHIȚA. 
a înscrierea

Ciocîlteu
1 o presu- 
. dar arbl- 
derco, a a- 
• a indicat 
ta centrul

7.

ONESCU

Un meci ciudat, care a lînce- 
zit timp de 75 de minute, fiind 
animat în acest timp doar de 
cele cîteva contraatacuri ale oas
peților și de prelungita zarvă din 
teren, jucătorii — mai ales cei 
bucureșteni — fiind preocupați 
mai mult de transmiterea, 
un ton ridicat, a unor 
mandări tactice dubioase, 

jocul propriu-zis. Echipa gaz- 
a jucat foarte slab, n-a reu- 
mai nimic, exceptînd forcin- 
orb din finalul partidei, cind 
trezit, parcă, la realitate, du- 
golul luii Iorgulescu, într-atît 
mult lăsase pînă atunci im-

mijlocul terenului (Stoichiță șl 
Stoica), precum și cu ' zvîcnirile 
lui Bucurescu. care au pus în 
derută apărarea întotdeauna ha
zardată a bucureștenilor. Goluri
le s-au înscris astfel : în min.

șl

17, la o minge pc 
Ciupitu — Sălăjan — 
CU, acesta din urmă __________
imensa greșeală de plasament a 
celor doi stoperi. După ce, în 
min. 59, Ciupitu execută o lovi
tură liberă în bară, Bucurescu 
sprintează (min. 65), trece cu o 
mare ușurință de Ciugarin, cen
trează în viteză și STOICHITA 
reia sub bară, înscriind. Golul 
studenților avea să fie marcat 
în min. 72, cînd IORGULESCU a 
șutat puternic, din afara careu
lui. în ultimul sfert de oră. stu
denții se aruncă în atac — Ior
gulescu mai trage de două ori' 
la poartă — dar este mult prea 
tîrzlu. ~’ • - -
golul lui 
construit nimic, ... 
plecările stereotlpe
ale lui Tănăsescu și la încercă
rile de sprint ale stoperului Gri
gore.

traiectoria
BUCURES- 
exploatează

Dealtfel, ca și 
Iorgulescu.

pînă 
ei 

limitîndu-se
Și

la 
n-au 

la 
sterile

loan CHIRILĂ
pe 

reco- 
decît

de 
dă 
șiit 
gul 
s-a 
pă 
de 
presia că nu o deranjează deloc 
faptul că este condusă cu 2 7. 
In aceste condiții, victoria Jiu
lui este meritată, ea fiind obți
nută cu prețul unei rezistențe 
aprige în apărare, unde trebuie 
remarcăm detenta stoperilor 
cu un început de organizare

2—0.

să

la

CU SUFLETUL LA GURA...
POLITEHNICA IAȘI - A.S.A. TG. MUREȘ 1-0 (0-0)

sta d ion ,,23 August"; teren foarte moale ; timp înnourat ; spectatori — apro- 
x**~*'' ’ . . Șuturi la poartâ : 14-3 (pexlmotiv J 000. A marcat : CIOACA (mln.

poartâ : 9—2). Cornere : 16-2.
POLITEHNICA : Naște 7 - C. lonescu 8, 

— Romilâ II 5, Florean 5 (min. 74 Dânilâ 
65 D. lonescu 7), Cioaca 7, Cernescu 7.

A.S.A. ; Vunvulea 7 — Gligore 7 (min. 46 Kortesi 6), Unchiaș 7, Ispir 
Gali 7 — Biro 6, Both II 6, Boloni 8 — Marton 6 (min. 78 Bozeșan), Hajnal 
L Munteanu 6.

A arbitrat : C. Bârbulescu 9 ; la linie : I. Vasile (ambii din București) 
FI, Cenea (Caracal).

Cartonașe galbene : COSTEA, ANTON, BOTH II
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 1—1 (0—0).

Anton 7, Ursu 6, Gh. Munteanu 8 
6), Simionaș 6 — Costea 6 (min.

7,
6,

Și

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I

F. C. CONSTANTA — PRO
GRESUL BRAILA 2—1 (0—1). AU 
înscris : Ignat (min. 49), Buduru 
(mln. 67), respectiv Ologu (min.

și 72), respectiv Enea (min. 57).
Relatări de la C. Popa, I. 

Malnași, L. Valentin, R. Avram, 
C. Gruia, V. Secăreanu, V. Ma-

VII-

32).
VHTORUL GHEORGHENI —

noliu, N. Costin Si P. Comșa.

I.C.I.M. BRAȘOV 2—2 (0—0). Au 1. F.C.M. Brașov 16 13 3 0 39- 7 29
marcat : Szavy (min. 57), Far- 2. F.C. Constanța 16 12 1 3 39-12 25
kaș (min. 65) pentru Viitorul, 3. Unirea Focșani 16 9 1 6 34-15 19
Albotă (mjn. 50), Lupuțan (min.
87) pentru» I.C.I.M.

4. Delta Tulcea 16 8 3 5 27-19 19
5. C.S.M. Suceava 16 7 3 6 19-12 17

NITRAMONIA FAGARAȘ — E- 6. C.S. Botoșani 16 8 1 7 25-19 17
NERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ 7. Viit. Vaslui 16 5 5 6 24-20 15
2—1 (0—0). Autorii golurilor : 8. F.C. Brâila 16 6 3 7 23-23 15
Ciutac (min. 70), Boieru (min. 9. Minerul G.H. 16 6 3 7 15-32 15
84), respectiv Boișteanu (min. 10. Prog. Brâila >6 6 2 8 23-26 14
75). 11. I.C.I.M. Bv. 16 4 6 6 21-24 14

CIMENTUL MEDGIDIA — 12. Tractorul Bv. 16 5 4 7 19-23 14
MUSCELUL CÎMPULUNG 3—0 13. Nitramonia 16 6 2 8 16-23 14
(1—0). Au marcat : Oancea (min 14. Viit. Gheorghoni 16 5 4 7 16-29 14
39), Cocoș (min. 57) și Pirvules- 15. Cimentul Med. 16 6 1 9 20-31 13
cu (min. 73). 16. Muscelul C-lung. 16 5 3 8 19-30 13

F.C.M. BRAȘOV — C.S.M. SU 17. Energia 16 5 2 9 14-28 12
CEAVA 1—0 (0—0). unicul gol a 
fost realizat de Șulea (min. 47

18. Portul C-ța 16 4 1 41 11-31 9
din 11 m). ULTIMA ETAPA A TURULUI

LAȘI, 2 (prin telefon).
Echipa gazdă a dominat net a- 

ceastă partidă, atacurile 6 ale 
scurgîndu-se neîncetat spre poar
ta lui Vunvulea, dar au fost 
purtate precipitat în cimp ți, 
mal ales, cu nehotărtre în preaj-

..............
ma careului de 16 metri advers. 
Astfel îneît, deși au încheiat pri
ma repriză cu un activ J ~ 
cernere, studenții ieșeni 
putut surmonta handicapul

(pe care 
mediană, 

n-au

de 11 
n-au 

te-' 
s-a

DESPRINDERE, ABIA ÎN FINAL
„POLI" TIMIȘOARA - F.C.M. GALAȚI 3-0 (1-0)

Stadion „1 Mai" ; teren ușor moale ; timp închis ; spectatori - aproxima
tiv 8 000. Au marcat: ANGHEL (min. 40 și 84), COTEC (min. 70). Șuturi la 
poartâ : 19—6 (pe poartâ : 11—2). Cornere : 8—3.

rOLITkHNICA : Catona 7 — Șunda 7, Pâltinișan 7, Volaru 6, Barna 6 — 
Vlșan 5, Dembrovschi 7 (min. 61 T. Nicolae 7), Lața 6 — Anghel 7, Nedelcu 
6 (min. 68 Nuca 5), Cotec 7.

F.C.M. ; Hagioglu 5 — Cojocaru 7, VTcd 5, Olteanu 5, Țolea 6 — Bejenaru 
6, Moțoc 6 (min. 57 Burcea 6), Cramer 6 — Majaru 6, Balaban 5, O rac 6 
(min. 73 Coman 5).

A arbitrat : T. Balanovici 7 ; la linie : V. lanul (ambii din lași) și C. Nițu 
(Tr. Mâgurele).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (1-0).

TIMIȘOARA, 2 (prin telefon).
Jocul a fost mai echilibrat de- 

cit airață scorul final și — afir
mă localnicii — superior din 
punct de vedere al tempo-ulul 
și al rezolvărilor tehnic o-tactice 
celui cu C.S. Tîrgoviște, găzduit 
în etapa trecută de același teren. 
„Podi“, refortificată moral, prin 
schimbarea conducerii tehnice și 
a unora dintre titulari, a avut 
inițiativa, a forțat deschiderea 
scorului, atacînd mai mult 
flancul dirept al atacului 
sprijinul lui Șunda, urcat dese
ori), dar aproape întreaga re
priză oaspeții s-au apărat în 
mod organizat, închizînd culoa
rele prin replieri oportune și 
replicînd viguros cu liniile bine 
articulate. Și, după ce Nedelcu 
(min. 27), Cotec (min. 31), Cojo
caru (min. 25) au risipit situa
țiile cele mai favorabile de a în
scrie, ANGHEL „a spart gheața" 
pentru echipa sa, mareînd din 
careu (la o minge căzută Ia pi
cior din spatele lui Olteanu), în 
poarta părăsită de Hagioglu. A- 
vantaj fragil și, în consecință, 
emoții în tribune, amplificate de 
schimbările survenite în formația 
gazdelor, pe parcursul reprizei a 
doua, cînd, rînd pe rînd, Dem
brovschi și Nedelcu (acesta la 
cererea lui) sînt înlocuițL îl va 
reveni lui COTEC (min. 70) me
ritul de a realiza desprinderea 
formației sale pe tabela de mar

pe 
(cu

eaj, timișoreanul înscriind cu 
sete, de la aproximativ 7—8 m 
lateral dreapta, ta o pasă ideală 
a lui T. Nicolae. Gălățenii (cu 
Craimer vîrf, în această repriză, 
în locul greoiului Balaban) acuză 
acum o firească cădere psihică 
șl primesc (cu 6 minute înainte 
de Bfirșit) încă un gol, ta o lo
vitură liberă executată de
GHEL, cu efect, prin zid, de la 
cca. 25 m : 3—0 pentru — 
mai bine ca In prima etapă, ta 
Galați, dar mal gTeu ca atunci...

AN-

«POli-

Gheorghe NICOLAESCU

renului moale 
descurcat greu linia 
greoaie și neinspirată) și 
putut dejuca marcajul om la om 
al echipei din Tg. Mureș. Poli
tehnica a avut singura mare o- 
cazie de a deschide scorul — în 
prima repriză — cu două minute 
înainte de fluierul arbitrului, 
cînd, consecutiv, Florean și Cioa
că au 
poartă,

După 
și cea 
marca, 
șutat foarte periculos și surprin
zător, de la 23 m, sub bara
transversală, Naște trimițind ba
lonul în corner, cu multă difi
cultate. Și după ce CIOACA a 
„luftat" dintr-o bună poziție în 
min. 62, două minute mai tîrziu 
Iși răscumpără greșeala, fructifi- 
cînd o centrare a lui Cernescu, 
printr-o pădure de picioare afla
te în careul mic, Vunvulea fiind 
practic mascat : 1—0. Cea mal 
sigură ocazie de a mări scorul 
și, totodată, de a se detașa de
cisiv de adversar a avut-o echi
pa gazdă în min. 85, cînd Si- 
mlonaș a fost faultat în careu, 
lovitura de pedeapsă fiind insă 
ratată de Romilă II, care a șutat 
puternic, dar foarte aproape de 
Vunvulea, dîndu-i prilej porta
rului advers să respingă. Ast
fel, Politehnica Iași a alergat 
mult, dar cu un randament mi
nim, după două puncte pe care 
le-a obținut cu sufletul la gură.

Paul SLAVESCU

TRACTORUL BRAȘOV 
TORUL VASLUI 0—0.

UNIREA FOCȘANI — PORTUL 
CONSTANȚA 3—0 (0—0). Au în
scris : Iordache (min. 65 și 80) 
și Sima (min. 70).

F. C. BRAILA — C. S. BOTO
ȘANI 1—0 (0—0). Autorul golu
lui : Bulancea (min. 55).

DELTA TULCEA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 4—1 (2-0).
Au marcat : Zicu (min. 3), Ro
taru (min. 27), Iamandi (min. 53

C. S.

SERIA A II-a

MARE - F.C. SCORNICEȘTI 1-1 (0-0)
n bun ; timp frumos ; spectatori - aproximativ 6 000. 
in. 70), MARTINESCU (min. 84). Șuturi la poartâ : 
Comere : 7—1.
Pinter 7, Kaizer, Matei 7, Bathori II 6 — Marcu 5 

Ghencean 6, Balogh 6 - Hațeganu 5, V. Mureșan

Anghel 6 — Licâ 7, Martinescu 7, Ciocioanâ 6, A. 
Fl. Dumitrescu 6 (min. 76 C. Mincu), P. Petre — Vol- 
ă 6 (min. 72 Badea 5).
; la linie ; C. Jurja (ambii din București) și I. Crâ-

kLOGH, BOTH I. HAȚEGANU, KAIZER. 
R, P. PETRE.
. La juniori : 5—3 (2-1).

ardoare și 
.deplasare". 
• fază cind 
dirija pro- 
a metri de

MARTI- 
el un șut

......... .......................—■■■ •
puternic, de Ia distanță, egalînd 
scorul.

Arbitrul F. Coloși, nebeneflciind 
nici de ajutorul tușierilor Băi, a 
condus crispat, dînd, în general, 
decizii compensatorii.

Ion CUPEN

trimis mingea pe lingă 
din poziții favorabile, 
pauză, oaspeții au prima 
mai mare ocazie de a 
cind Hajnal (min. 47) a

JOCUL A ÎNCEPUT DUPĂ PAUZA
S.C. BACĂU - MU“ CLUJ-NAPOCA 3-1 (1-0)

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CHIMIA TR. MĂGU
RELE 2—0 (0—0). Au 
Grigore (min. 51) și Al. Moldo
van (min. 88...................

METALUL 
RULMENTUL 
(2—1). Autorii golurilor : Giugiu- 
mică (min. 21), Prodan (min. 40), 
respectiv . .................................

OIZTUL 
CÎMPINA 
Frățilă II 
(min. 43) 
și 88).

FLACARA 
MORENI — 
BUCUREȘTI 
gol a fost realizat de Rus (min. 
77).

ȘOIMII SIBIU — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2—1 (2—0). Autorii
golurilor : Beleaua (min. 16), Fră
țilă (min. 28), respectiv Banciu 
(mln. 49).

LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI — 
CARPAȚI MIRȘA 3—1 (1—0). *
marcat : Gabor (min, 34), 
(min. 80), Viscreanu (min. 
respectiv Fățan (min. 65).

PETROLUL PLOIEȘTI — F.C.M. 
GIURGIU 3—1 (2—0). Au înscris : 
Simaciu (min. 2), N. Florian 
(min. 17), Toporan (min. 80), 
respectiv Preda (min. 57).

GAZ METAN MEDIAȘ — CHI
MICA TÎRNĂVENI 4—2 (0—0).
Autorii golurilor : Moraru (min. 
58 din 11 m, 65, 67 și 82). res
pectiv Stoica (min. 52), Marton 
(mln. 70 din

PANDURII
BUCUREȘTI

marcat .

din 11 m).
BUCUREȘTI — 

ALEXANDRIA 2—1

Voicilă (min. 44). 
SLATINA — POIANA 
5—0 (2—0). Au înscris : 
(min. 4l și 47), Lețea 
și — •Mincioagă (min. 54

AUTOMECANICA 
MECANICA FINA 
1—0 (0—0). Unicul

Au 
Iile 
87),

11 m).
----JIU — RAPID 

(0—2). Au mar
TG.
1—2

(duminică 9 decembrie) : Portul 
Constanța — Viitorul Gheorgheni, 
C. S. Botoșani — Tractorul 
Brașov, Viitorul Vaslui — F. C. 
Constanța, I.C.I.M. Brașov — 
F. C. Brăila, Muscelul Cîmpulung 
— Delta Tulcea, Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Unirea Focșani, 
Progresul Brăila Nitrâmonla 
Făgăraș, Minerul Gura Humoru
lui — F.C.M. Brașov ; C.S.M. Su
ceava — Cimentul Medgidia &e 
dispută joi 13 decembrie.

cat : Filip (min. 57), respectiv 
Manea (min. 2) și Grosu (min. 
22 din 11 m).

Relatări de la Gh. Slave, Nic.

ULTIMA ETAPA

Ștefan, D. Mihail, Gh. lllnca, I. 
lonescu, G. Octavian, A. Cristea, 
M. Țacăl și P. Cristea.

1. RAPID BUC. 16 10 2 4 29-15 22
2. Prog. Vulcan 16 9 4 3 21-15 22
3. Metalul Buc. 16 10 1 5 29-17 21
4. Petrolul PI. 16 9 1 6 26-18 19
5. Poiana Cîmpina 16 9 0 7 24-21 18
6. Gaz metan 16 7 4 5 28-26 18
7. Șoimii Sibiu 16 7 3 6 15-20 17
8. Pandurii Tg. Jiu 17 7 2 8 21-30 16
9. Autobuzul Buc. 16 5 5 6 27-22 15

10. Oltul Slatina 16 5 5 6 18-20 15
11. Flacâra Moreni 16 6 3 7 23-26 15
12. Mecanicâ finâ 16 5 4 7 18-15 14
13. Met. Plopeni 16 6 2 8 21-20 14
14. Chimia Tr. Mâg. 17 6 2 9 22-28 14
15. Carpați Mîrșa 16 7 0 9 16-30 14
16. Chimica Tirn. 16 5 3 8 23-21 13
17. Rulmentul Alex. 16 5 3 8 15-17 13
18. F.C.M. Giurgiu 16 4 2 10 14-29 10

TURULUIA
(duminică 9 decembrie) : Poiana 
Cîmpina — Progresul Vulcan 
București, Chimica Tîrnăveni — 
Șoimii Sibiu,. Mecanică fină 
București — Gaz metan Mediaș, 
Chimia Tr. Măgurele — Lucea
fărul București, Carpați Mîrșa
— Metalul Plopeni, Autobuzul 
București — Oltul Slatina ; joi 
13 decembrie : Rapid București
— Flacăra Automecanica Moreni, 
Rulmentul Alexandria — Petro
lul Ploiești, F.C.M. Giurgiu — 
Metalul București, Pandurii Tg. 
Jiu stă.

Stadion „23 August" ; teren bun, timp noros ; spectatori — aproximativ 
10 000. Au marcat: BOTEZ (mln. 1), RADUȚA (min. 46), CATARGIU (min. 
52), VERIGEANU (min. 57). Șuturi la poartâ : 13—3 (pe poartâ : 7—2). Cor
nere : 7-2.

5. C. BACAU ; Mangeac 7 — Andrieș 7, Catarglu 8, Lunca 7, Elisei 7 — 
Cârpuci 7, I. Solomon 7, Șoșu 8 — Verigeanu 7, Botez 6 (mln. 50 Antohi 8), 
Chitaru 7.

„U- CLUJ-NAPOCA : Moldovan 5 — L. Mihal 6, Ciocan 6, Moș 6, Baglu 
6 — Boca 6, FI. Pop 6, Cîmpeanu II 6 — Vid lean 5 (mln. 21 Suciu 5 ; min. 
72 Dobrotâ 5), Ba taci iu 5, Răduțâ 7.

A arbitrat : G. Dragomir 9 ; la Hnle : R. Stincan și C. lonescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : I. SOLOMON.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori :. 4-0 (3—0).

SERIA A IlI-a
— MINERUL
Autorii golu-
17. 83 și 89),

BACĂU, 2 (prin telefon).
Prima acțiune a băcăuanilor 

s-a soldat cu deschiderea scoru
lui : Șoșu a centrat de pe par
tea stîngă și BOTEZ a reluat cu 
eapul, Moldovan a încercat să 
se opună, atingîndu-1 cu piciorul, 
dar n-a , putut evita deschiderea 
scorului. Se părea că echipa lo
cală va putea oferi spectatorilor 
un scor-fluviu. Dar a venit min. 
13 și, la un fault în careu comis 
de Moț asupra lui Botez, vîrful 
de atac al gazdelor execută lo
vitura de pedeapsă... pe lingă 
poartă. Această ratare a fost un 
moment psihologic pentru 
peți, demoralizator pentru 
mația locală. Jocul se echili
brează, dar este de slabă fac
tură. Clujenii sînt la un pas de 
egalare in min. 18, cînd Man
geac a respins extraordinar șu- 
tul-bombă expediat de Boca de 
ta numai 6 m. Din nou emoții

oas- 
for-

.............. - •
în mln.. 15, cînd I. Solomon tri
mite un șut cu boltă, spre pro- 
pria-1 poartă, și mingea cade 
pe transversală !

Imediat după pauză studenții 
reușesc egalarea în min. 46 : L. 
Mihai Infiltrat în atac centrează, 
Mangeac respinge defectuos și 
RADUȚA înscrie din apropiere. 
Din acest moment S.C. Bacău 
se dezlănțuie, începe să arate ce 
poate și, în min. 52, preia con
ducerea prin CATARGIU, care 
înscrie cu o splendidă lovitură 
de cap. Peste numai 5 minute, 
în urma unui corner, VERIGEA- 
NU, tot cu capul, majorează a- 
vantajul formației sale. Oaspeții 
par resemnați, noul introdus, 
Antohi, produce mereu panică și 
pînă în final gazdele mai ra
tează prin Verigeanu (min. 61), 
I. Solomon (min. 67), Șoșu (min. 
89) țl Chitaru (mln. 87).

Gheorghe NERTEA

dacia orAștie 
ANINA 4—1 (1—0). 
rilor : Radu (min. . ..
Nenu (mln. 62), respectiv Doja 
(mln. 73).

IND. SIRMEI C. TURZn — 
MINERUL CAVNIC 4—0 (1—0).
Au înscris : Oltean (min. 3), Ra
du (mln. 51) și Vesa (min. 65 din 
11 m și mln. 84).

F.C.M. REȘIȚA — F. C. BIHOR 
ORADEA 2—2 (1—1). Au marcat : 
Telescu (min. 14), portik (mln. 
46) pentru F.C.M. Reșița, Glier- 
gheli (min. 18) și Naom (mln. 
54) pentru F. C. Bihor.

U. M. TIMIȘOARA — UNIREA 
ALBA IULIA 2—0 (1—0). Au în
scris : lancovici (min. 34 din 11 
m) șl Badea (min. 62).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - 
NERUL MOLDOVA NOUA 
(0—0). Unicul gol a fost 
de Berindei (min. 56).

AURUL BRAD — U. T.
1—1 (0—0). Au marcat :
(min. 66) pentru Aurul, 
(mln. 68) pentru U.T.A.

STRUNGUL ARAD — 
ȘUL SATU MARE 2—0 
Autorul golurilor : Bizău 
șl 56).

CORVINUL HUNEDOARA — 
METALURGISTUL CUGIR 2—0 
(1—0). Au înscris : Economu 
(min. 16) și Dumltrache (min. 
5JnFRATIREA ORADEA — GLO

RIA BISTRIȚA 1—0 (1—0). A

marcat : Popovici (min. 24).
Relatări de la I. Beca, P. Țo- 

- - • I.
I.

nea, Doru Glăvan, C. 
Lespuc, Al. Jurcă, N. 
Vlad șl P. Lorincz.

Crețu, 
Străjan,

c.

MI-
1—0

realizat

ARAD 
Oncu 
Vaczi

SOME- 
(1-0). 

(min. 3

1. F.C. BIHOR 16 10 3 3 29-12 23
2. Corvinul Huned. 16 10 2 4 36-14 22
3. U.T.A. 16 9 2 5 28-16 20
4. Gloria B-ța 16 9 1 6 39-16 19
5. Aurul Brad 16 7 4 5 28-14 18
6. F.C.M. Reșița 16 7 3 6 25-18 17
7. Dacia Orâștie 16 7 3 6 20-22 17
8. Infr. Oradea 16 7 1 8 17-17 15
9. Strungul Arad 16 7 1 8 20-26 15

10. Minerul Anina 16 7 1 8 19-27 15
11. Minerul M. N. 16 7 1 8 16-24 15
12. U.M. Tim. 16 7 1 8 11-22 15
13. Ind. sirmei C.T. 16 7 0 9 28-32 14
14. C.F.R. Cj.-N. 16 6 2 8 18-24 14
15. Metalurgistul 16 6 1 9 18-31 13
16. Unirea A 1. 16 6 1 9 14-31 13
17. Min. Cavnic 16 4 4 8 20-27 12
18. Someșul S. M 16 5 1 10 17-20 11

ULTIMA ETAPA A .rURULUI
(duminică 9 decembrie! Some-
șui Satu Mare — C.F.R. Cluj-
Napoca, Minerul Anina — U. M. 
Timișoara, Minerul Cavnlc — 
Strungul Arad. Minerul Moldova 
Nouă — Corvinul Hunedoara, 
U. T. Arad
Metalurgistul . „
Brad, unirea Alba Iulia 
cia Orăștle ;
F. C. Bihor Oradea 
mei C, Turzii, Gloria Bistrița 
F.C.M. Reșița.

__ Hunedoara, 
înfrățirea Oradea, 
Cugir — Aurul 

__T__ Da-
joi 13 decembrie : 

ind. sir-



La turneul internațional de popice „Cupa Carpați**
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CUPELE EUROPENE LA HANDBAL FEMININ
ElISABfTA ALBERT Șl lOSIf TISMĂNAR 

AU CÎSTIGAT PROBELE INDIVIDUALE
Toate probele au revenit sportivilor români

Confecția a învins net pe Admira Viena: 15-6, iar Știința Bacău a pierdut la Radnicki: 13-19

Tradiționala competiție inter
națională de popice „Cupa Car
pați" (turneu individual și pe 
perechi), la care au participat 
sportivi din 8 țări, s-a Înche
iat ieri la prînz, la arena Vo
ința din Capitală. Această cea 
de a XIII-a ediție a întreceri
lor a adus un frumos succes 
sportivilor noștri, care au do
minat toate probele și au cîști- 
gat cu rezultate excepționale, 
în special la disputele indivi
duale. Iosif Tismănar, campio
nul lumii,' ca și Elisabeta Al
bert, din lotul național, au dat 
adevărate recitaluri, cîștigînd 
de o manieră categorică, cu 
performanțe de înaltă valoare: 
970 pd și, respectiv, 460 pd, 
cifre care reprezintă noi re- 
coduri naționale pe piste de 
plastic.

în general, competiția a fost 
reușită. O serie de jucători, 
printre care românii Tismănar, 
Gh. Silvestru, I. Hosu, iar din
tre oaspeți D. Triplan (Iugo
slavia), K. Meissner (R,D. Ger
mană), ca să-i amintim doar 
pe aceștia din întrecerea băr
baților, cît și Ana Petrescu, E- 
lisabeta Albert, Margareta Că
tineanu au încîntat privirile 
prin decizia cu care lansau bi
lele, reușind, nu o dată, în man
șele „izolate", să doboare de 
două-trei ori consecutiv cîte 
nouă popice.

în proba de perechl-mixte, 
duminică s-a dat o luptă foar
te interesantă între cuplurile 
Ana Petrescu — I. Tismănar șl

MECIUL DE RUGBY FRANȚA - ROMÂNIA
4

(Urmare din pag. 1)

chipieri rămași liberi, dar pa
sa de eseu a lui Bertranne a- 
dresată lui Costes este con
siderată de arbitrul scoțian 
Short drept „înainte". Un mi
nut mai tîrziu. Gourdon ac
ționează violent pe partea 
dreaptă și este oprit in extre
mis. Marin îonescu se acciden
tează în min. 21 și este înlocu
it cu Urdea. Echipa noastră 
a surmontat cele cîteva mo
mente grele și profitînd de su
perioritatea prinzătorilor în 
tușă, conduce jocul. în min. 
25 o acțiune bine construită 
se termină printr-o lovitură de 
pedeapsă în favoarea noastră 
(de la 25 m), pe care CONS
TANTIN o transformă : 0—6. 
O fază lungă, terminată prin- 
tr-un șut inspirat al lui Podă- 
rescu se încheie cu o tușă la 
3—4 m de terenul de țintă 
francez. Faza, în continuare, ne 
este favorabilă și suita de pa
se se încheie la CONSTANTIN 
care reușește în min. 27 un su
perb drop : 0—9, Se întrevedea 
o posibilă victorie. Francezii 
nu-și revin din surpriză decît 
în ultimul minut al reprizei 
întîi, cînd CAUSSADE reu
șește o l.p. (25 m) : 3—9.

La reluare, inițiativa trece 
de partea gazdelor. Gallion 
reușește un atac-surpriză care 
este stopat de Aldea doar la 
un metru de linia de țintă a 
echipei noastre Dar faza con
tinuă și CODORNIOU (min.'

SELECȚIONATA STUDENȚEASCĂ 
Di RUGBY A PLECAT ÎN FRÂNTA

Ieri dimineață a plecat în 
Franța selecționata universitară 
a României spre a lua parte 
la cea de a Vlll-a ediție a 
tradiționalei întîlniri anuale In
tre echipele studențești ale 
României și Franței. Partida 
test va avea Ioc miercuri la 
Foix, urmînd ca vineri să se 
dispute la Toulouse un al 
doilea meci între selecționata 
țării noastre și o reprezentati
vă a universității din oraș. Din 
echipa care este condusă de 
antrenorii N. Pădureanu și C. 
Fugigi fac parte, printre al
ții, Varga. FI. Atanasiu, Moț, 
Cantea (Știința Baia Mare), 
Tudose. Ghiță (Știința Petro
șani), Ilie Ion, Mihalache, Le- 
șeanu (R.C. Sportul studen
țesc), ior urmînd a li se ală
tura Dumitru (Univers’tatea 
Timișoara), Urdea (Știința Ba
ia Mare) și Bucan (Știința 
Petroșani), afiați în Franța cu 
echipa națională.

Margareta Cătineanu — I. Bă
iaș, care au intrat printre ulti
mele pe piste. Fetele au jucat 
mai bine, reușind punctaje va
loroase, ca și Ia concursul indi
vidual (Petrescu 442, Cătineanu 
427); dintre băieți, Tismănar a 
„mers" mai slab decît Băiaș 
(894) și astfel rezultatul final 
al celor două perechi a fost 
egal — 1336, dar cuplul Căti
neanu — Băiaș avînd mai mul
te popice doborîte la „izolate" 
a cîștigat primul loc.

REZULTATE TEHNICE : in
dividual FEMEI : 1. Elisabeta 
Albert (România) 4G0 pd (293- 
167 — 2 bile în gol) — nou re
cord (v.r. 449), 2. Margareta
Cătineanu 451 pd, 3. Ana Pe
trescu 442 pd, 4. Maria Iosif 
Nichifor 430 pd, 5. Vasilica 
Pințea 427 pd, 6. Elena Pană 
425 (dintre jucătoarele străine, 
prima a fost Maria Abraham 
— Ungaria — locul 11 cu 406 
pd). BĂRBAȚI : 1. I. Tismănar 
(România) 970 pd (628—342, cu 
nici o bilă în gol) — nou re
cord (v.r. 966), 2. I. Hosu 912, 
3. Gh. Silvestru 909, 4. D. Tri
plan (Iugoslavia) 908, 5. Gh. 
Scholtes 875, 6. Gh. Dumitres
cu 871. PERECHI MIXTE : L 
Margareta Cătineanu-Ilie Băiaș 
(România) 1336 pd (427—909) — 
la „izolate" 471; 2. Ana Petres
cu — Iosif Tismănar 1336 (442- 
894) — Ia „izolate" 458 ; 3. Ele
na Andreescu — Iullu Bice 1333 
(432—901).

z Tomo RĂBȘAN

Stadion : Sapiac, timp cețos, teren alunecos, spectatori — apro
ximativ 25 000.

Arbitru : Jack Short (Scoția), corect, ajutat la tușă de J. Bon
net (Franța) și D. Grigorescu (România).

FRANȚA : Aguirre — Gourdon, Bertranne, Codorniou, Costes
— Caussade, Gallion — Jolnel, Cristina, Rives — Ilaget, Marchal
— Salas, Din trans, Paparemborde.

ROMANIA : simlon — Al. Martn, Zafiescu (min. 73 Alexandru), 
Constantin, Aldea — Podârescu, Suclu — Stoica, Dumitru, Mu- 
rarlu — M. Îonescu (min. M Urdea), Pintea — Scarlat, Ortele- 
can, Bucan.

43), după un schimb specta
culos de pase, pătrunde în cen
tru și marchează | CAUSSADE 
transformă și : 9—9, In min. 
54, CAUSSADE reușește o nouă
l.p.  (10 m) și: 12—9. Patru 
minute mai tîrziu, AGUIRRE 
plasează între buturi balonul 
la o l.p. (de la 45 ml): 15—9. 
în min. 64 CONSTANTIN fa
ce ca speranțele să renască în 
tabăra noastră, realizînd trans
formarea unei l.p. (după un 
balon jucat de jos de un ad
versar) : 15—12. Dar cei care 
reacționează sînt francezii:

BALCANIADA
(Urmare din pap. I)

goria mijlocie, a fost aproape de 
obținerea medaliei de aur pe 
care ar fi cucerit-o dacă o gro
solană greșeală de arbitraj nu 
l-ar fi privat de o încercare 
reușită la 170 kg (la stilul a- 
runcat). Mișcarea i-a fost 
considerată ratată deoarece el 
a depășit cele 3 minute de la 
chemarea la ,.bară“ pînă la ri
dicarea greutății. Totuși, arbi
trii l-au lăsat să execute miș
carea — reușită — .după care 
juriul de apei a revenit asupra 
deciziei, considerînd-o încerca
re ratată. Astfel, Căpriceru a 
fost nevoit să ridice din nou 
170 kg, apoi 175 kg (ambele 
reușite) dar a epuizat cele trei 
mișcări 1 în consecință, el nu 
a mai avut posibilitatea să în
cerce la 182,5 kg, rezultat cu 
care ar fi devenit campion 
balcanic.

REZULTATE TEHNICE — 
categoria ușoară (67,5 kg) : 1. 
V. Totlorov (Bulgaria) 302.5 kg.
2. E. Chivu (România) 282,5 kg,
3. H. Lesponidis (Grecia) 277.5 
kg ; smuls : 1. E. Chivu 132,5 
kg. 2. Todorov 130 kg. 3. Les- 
poridis 120 kg : aruncat : 1. To
dorov 172.5 kg. 2. Lesporidis
157.5 kg, 3. Chivu 150 kg. Cat. 
semimijlocie (75 kg) : 1. Z. To
dorov (B) 312.5 kg. 2. AI. Kiss 
(R) 290 kg. 3. H. Apostolakis 
(G.) 265 kg ; smuls : 1. Todorov 

într-una din sălile-anexă ale 
marelui complex sportiv Stadt- 
halle din Viena s-a disputat, 
sîmbătă după-amiază, primul 
joc din cadrul etapei a doua a 
„Cupei cupelor" la handbal 
feminin, dintre formația loca
lă Admira Landhaus și echipa 
bucureșteană Confecția. Publi
cul, destul de numeros, a asis
tat la o întilnire plăcută, dis
putată cu vervă, mai ales în 
cea de a doua parte a sa și 
încheiată cu o netă victorie a 
handbalistelor bucureștence, ca
re au cîștigat cu 15—6 (4—0), 
asigurindu-și astfel în mod 
practic calificarea pentru turul 
următor.

învingătoarele, marcate evi
dent de tracul debutului într-o 
mare competiție internațională, 
au acționat crispat în prima

INTILNIRI AMICALE ALE HANDBALIȘTILOR NOȘTRI JUNIORI
CRAIOVA, 2 (prin telefon). Sa

la sporturilor din localitate a 
găzduit duminică după amiază 
cea de a doua rundă a lntîlnl- 
rllor amicale dintre reprezentati
vele de junioare șl juniori ale 
României șl Ungariei. Din păcate, 
„noul val" al handbalului nostru 
n-a mal repetat comportarea de 
vineri, cînd șl-a întrecut net par
tenerii (17—12 la fete șl 22—18 
la băieți).

Junioare : ROMANIA — UNGA
RIA 19—17 (9—10). In prima re
priză, româncele au fost de ne
recunoscut. Jocul lor a fost gre
vat de numeroase pase greșite, 
șuturi pe lingă poartă șl contra
atacuri ratate. Ele au reușit să 
preia conducerea (14—13) abia In 
mln. 33. Au marcat : Oacă T, 
Pleșoianu 5, Balacl 2, Turbata 2, 
Popâilă 1, Rădol 1 șl Sescu 1 — 
pentru România, Kerekes 9, Bau
er 3, Toth 2. Ordo 1, Vincza 1 șl 
GyOrgy 1 — pentru Ungaria. Au

BERTRANNE face o cursă 
spectaculoasă printre apără
torii noștri și reușește un 
nou eseu la centru, pe care 
AGUIRRE îl transformă : 21— 
12 (min. 77), în primul minut 
al prelungirilor (dictate just 
de arbitru), AGUIRRE rea
lizează un drop, ca urmare a 
unei frumoase acțiuni colec
tive : 24—12. După alte două 
minute, pe fondul căderii e- 
chipei noastre, JOINEL ob
ține un ultim eseu, pe care 
AGUIRRE îl transformă : Fran
ța 30 — România 12.

DE HALTERE
135 kg, 2. Apostolakis 120 kg, 
3. Kiss 120 kg ; aruncat : 1. 
Todorov 177,5 kg, 2. Kiss 170 kg, 
3. I. Săbiei (Iugoslavia) 147,5 
kg. Cat. mijlocie (82,5 kg) : 1. 
S. Bairaktarov (B) 322,5 kg, 2. 
V. Căpriceru (R) 320 kg, 3. Z. 
Zrnici (I) 317,5 kg ; smuls : 1. 
Bairaktarov 142,5 kg. 2. Căpri
ceru 142,5 kg, 3. Zrnici 135 kg ; 
aruncat : 1. Zrnici 182,5 kg, 2. 
Bairaktarov 180 kg. 3. Căpri
ceru 1773 kg. Cat. semigrea (90 
kg) : 1. N. Kamenopolskî (B)
332.5 kg., 2. M. Purdilă (R) 315
kg, 3. Z. Korpar (I) 275 kg | 
smuls : 1. Kamenopolskî 150
kg, 2. Purdilă 130 kg, 3. Korpar 
125 kg ; aruncat : 1. Purdilă 185 
kg, 2. Kamenopolskî 182.5 kg, 
3. Korpar 150 kg. Cat.‘ grea-u- 
șoară (100 kg) : 1. F. Asparu- 
hov (B) 342,5 kg (145+197,5
kg). Cat. grea (110 kg) : 1. B. 
Drandarov (B) 362,5 kg (160+
202.5 kg). La aceste două cate
gorii noi nu am avut concu- 
renți. Cat. supergrea (+110 
kg) : 1. E. Popov (B) 397,5 kg, 
2. I. Gireev (B) 385 kg. 3. Șt. 
Kreicik (R) 355 kg : smuls : 1. 
Gircev 185 kg. 2. Popov 185 
kg. 3. Kreicic 155 kg : aruncat ; 
1. Popov 212.5 kg 2. S. Surba- 
novici (I) 202,5 kg. 3. Kreicik 
200 kg.

Clasamentul pe națiuni : 1.
BULGARIA 328 p. 2 România 
274 p, 3. Iugoslavia 226 p, 4. 
Grecia 221 p 

parte a meciului, care a fost, 
dealtfel, caracterizată prin nu
meroase greșeli ale ambelor e- 
chipe. După pauză, însă, Con
fecția a acționat foarte rapid, 
cu multe contraatacuri, cu ac
țiuni bine închegate și s-a de
tașat clar, cîștigînd la o dife
rență confortabilă. Jocul retur 
va avea Ioc la București, în 
Palatul Sporturilor și Culturii, 
sîmbătă 8 decembrie, incepind 
de la ora 16,30.

Punctele echipei române au 
fost înscrise de Eremia 6, Se- 
rediuc 4, V. Constanlinescu 2, 
Bidiac 2, Crișu, de la formația 
gazdă remareîndu-se Kossek 
și Dienst, ambele autoare a 
cite 2 goluri. Meciul a fost 
bine condus de I. Hrislici și V. 
Cveticanin (Iugoslavia).

condus : P. Kauchfuss și R. 
Buchda (R.D.G.).

Juniori : ROMANIA — UNGA
RIA 17—23 (10—9). Insuccesul a
fost cauzat — în principal — de 
jocul slab practicat în apărare de 
juniorii noștri. El au lăsat mari 
culoare de șut partenerilor, in- 
vltîndu-1 parcă să arunce la 
poartă. în repriza a doua și Jo
cul extremelor a fost sub nive
lul cerințelor. Au înscris : râraa- 
chlv 7, Jianu 5, Roșea 2, Cloio- 
ianu 1, Miclăuș 1, Florescu 1 — 
pentru România, Josza 8, Toth 5, 
Demeter 4, Saliga 2, Sipos 2, 
Fritz 2 — pentru Ungaria. Au 
arbitrat : B. Nenov șl S. Mariuov 
(Bulgaria).

Ion GAVR1LESCU

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

și acelea ale altor formații, în 
condiții de concurs. Nadia, E- 
milia. Meii ta, Rodlca. Dumitri- 
ța și Marilena (Vlădărău) au 
captat imediat atenția întregii 
asistențe, a fotoreporterilor, a 
camerelor de televiziune care 
nu le-au abandonat timp de o 
oră. Se află aici peste 500 de 
ziariști ai presei scrise și audio
vizuale din întreaga lume, a- 
sistați din tribune de mii de 
fotoreporteri amatori înarmați 
cu flash-uri' care se aprind ca 
licuricii de zeci și sute de ori 
în fiecare secundă. Echipa 
noastră nu s-a arătat deranjată 
însă, ea și-a executat întregul 
program de antrenament, la 
toate aparatele. A fost apreciat 
faptul că. pe lingă Nadia și 
Emilia, echipa României s-a îm
bogățit, într-un timp scurt, cu 
noi gimnaste de nivel interna
țional. cum sînt Melita Ruhn, 
Rodica Dunca. Dumitrița Tur
ner, Marilena Vlădărău. Arbi
tral®, pe aceleași locuri pe 
care le vor ocupa la concursul 
oficial, numeroși alțl spe
cialiști au urmărit cu multă 
atenție toate elementele și 
combinațiile din exercițiile fe
telor noastre. Se pare, însă, că 
ele nu au arătat tot ce au pre
gătit pentru acest campionat 
mondial.

După antrenaTnent, a avut 
loc în sala de interviuri a cen
trului de presă o întilnire a 
gimnastelor cu presa, la care au 
participat, din partea noastră, 
antrenorul Bela Karoly și Nadia 
Comăneci. în sală se aflau nu
meroși ziariști și fotoreporteri. 
Din nou fotografii, dar și mul
te întrebări. Nadia a răspuns, 
de pildă, că ii lipsește din

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
ȘAHISTELE NOASTRE SINT 

IN FRUNTE

După consumarea a șase run
de, In turneul Internațional fe
minin de șah de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia) conduc ma- 
estrele românce Elisabeta Pollhro- 
niade și Margareta Mureșan, cu 
cîte 31/, puncte, urmate de Le- 
maciko 3 p (1), Gostovlci, Cejicl 
cîte 2 p (2), Lazarevlci l'/s P (3) 
etc,

FL. GHEORGHIU A REMIZAT 
CU M. NAJDORF

După o zi de repaus, turneul 
internațional de șah de la Bue
nos Aires a continuat cu runda 
a patra, în care marele maestru 
român Florin Gheorghiu a remi
zat cu marele maestru argenti
nian Miguel Najdorf. In clasa
ment conduce Larsen cu 3 punc
te, urmat de Spasski, Mlles — 
cîte 21/, p, Gheorghiu. Panno, 
Najdorf — cîte 2 p etc.

Disputat sîmbătă după-amiază 
in sala Bănică din Belgrad, 
meciul dintre Radnicki șl Ști
ința Bacău, din cadrul turului 
al doilea al Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin, a 
revenit campioanei Iugoslaviei 
cu scorul de 19—13 (8—6).

Handbalistele pregătite de Eu
gen Bartha și Alex. MengonI 
au jucat foarte bine în primele 
20 de minute ale partidei (cînd 
au și condus de două ori cu 
cite un gol diferență) și la în
ceputul reprizei a doua. Mo
mentul psihologic al acestei 
întîlniri a fost cel din min. 35: 
la scorul de 10—11, băcăuancele 
au avut de două ori posibilita
tea să înscrie (o dată chiar pe 
contraatac !), dar au ratat co
pilărește. Dominate de această 
risipire a șansei, handbalistele 
din echipa noastră campioană 
au făcut, apoi, o suită incredi
bilă de greșeli. Pase la adver
sar, mingi ratate din poziții 
ideale ș.a. — iată cum Știința 
Bacău a oferit — pur și sim
plu pe tavă — victoria la scor 
formației gazdă. Aceasta în po
fida faptului că portarul Doina 
Copacz a apărat bine, iar Ma
ria Torok a înscris goluri chiar 
și din poziția de centru...

Golurile Științei Bacău au 
fost marcate de Torok 5, Rița 
Florea 4, Gaal 2, Văcaru 1 și 
Râd o cu 1. Au arbitrat bine H. 
Fuhring și C. Jaki (Austria).

Meciul retur, dintre Știința 
Bacău și Radnicki Belgrad este 
programat la 9 decembrie. în- 
iilnirea se va disputa în Sala 
sporturilor din Bacău, incepind 
de la ora 10.

A-

palmares titlul de campioană 
mondială absolută, pe care do
rește să-l cucerească, iar antre
norul Bela Karoly a subliniat 
că. în 1979, Nadia Comăneci are 
cele mai bune performanțe și 
este Îndreptățită să aspire Ia 
titlul mondial suprem. „Ea S-» 
pregătit și se pregătește în »- 
cest scop. Faptul că acum cîn- 
tărește în jur de 46—48 kg și 
apare mai suplă, față de pre
cedenta ediție a campionatelor 
mondiale, de la Strasbourg, 
cînd avea 49—50 kg, nu va fi 
Un impediment pentru a-și a- 
tinge scopul. S intern optimiști’ 
— și-a încheiat declarația Bela 
Karoly. Iar sîmbătă după-a
miază, ca și duminică dimi
neață, într-o sală anexă de la 
Center Arena, el a făcut noi 
antrenamente cu fetele noastre, 
care vor intra în concurs marți.

Pină atunci însă avem emoții 
pentru gimnaștii noștri. Con
form programului alcătuit aici, 
ei intră in concurs luni, in gru
pă cu cei din Cehoslovacia, 
S.U.A., R.D.G. și Spania, ur- 
mind să prezinte programul im
pus. Marți, după cum amin
team, urmează programul im
pus al fetelor, iar miercuri (bă
ieții) și joi (fetele) exercițiile 
liber alese vor desemna primii 
învingători ai acestor campio
nate și pe cei 36 de gimnaștl 
și gimnaste care vor evolua vi
neri și sîmbătă pentru desem
narea campionilor absoluți ai 
lumii.

Congresul F.I.G., întrunit aici 
in aceste zile, a hotărît ca, pe 
viitor, „Cupa Mondială" să se 
desfășoare o dată la patru ani. 
Următoarea ediție. în Canada, 
22—26 octombrie 1982. în 1981, 
campionatele mondiale vor a- 
vea loc în Mexic, iar cele eu
ropene în Italia.

VOLEIBALIȘTI LA LEIPZIG
In ziua a treia a turneului de la 

Leipzig : sel. secundă a Româ
niei — S. C. Leipzig 3—1 (1, —10, 
5, 14) ; Ț.S.K.A. Moscova — Ha
vana 3—0 ; Sofia — R. D. Germa
nă B 3—1.

TURNEE DE TENIS
în cadrul turneului ,,indoor* * 

de tenis de la Litvinov, jucătorul 
român Florin Segărceanu l-a în
vins cu 6—4, 6—4 pe cehoslova
cul John, iar Cestr (Cehoslova
cia) a cîștigat cu 6—4, 5—4 par
tida cu Traian Marcu (România). 
La feminin, Lucia Romanov (Ro
mânia) a eliminat-o cu b—3. 5—7» 
6—1 pe cehoslovaca Piskacikova.

în semifinalele turneului femi
nin de la Melbourne, australiana 
Wendy Turnbull a cîștigat cu 
6—4, 2—6, 6—2 partida cu Virgi
nia Ruzici (România), care în 
setul trei a jucat accidentată. In 
finală : Turnbull — Mandlikova 
6—3, 6—2.

La Frankfurt pe Main, a în
ceput un turneu demonstrativ în 
care Bjorn Borg l-a învins pe 
Ilie Năstase cu 6—2 1—6. 6—0 .


