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0 nouă confirmare a valorii școlii românești de gimnastică

MELITARUHN (14 ani), MEDALIATĂ CU BRONZ 
LA INDIVIDUAL COMPUS

© TOATE CELE TREI GIMNASTE ROMANCE PREZENTE ÎN CONCURS - SITUATE 
FE PRIMELE 8 LOCURI ALE ELITEI MONDIALE • RODICA DUNCA (LOCUL 5 IN 
LUME), VERITABILA SURPRIZĂ A ÎNTRECERILOR, CEA MAI NOUA VEDETĂ IN

TERNAȚIONALĂ LANSATĂ DE ȘCOALA ROMÂNEASCA DE GIMNASTICĂ
FORT WORTH/DALLAS 9, 

(prin telefon). Sîmbătă seară, 
alunei cînd cele 36 de gimnaste 
rămase în competiție se aflau 
la încălzire, în sălile anexă de 
Ia Center Arena, pregătindu-se- 
pentru desemnarea medaliatelor

în concurs și pe podium, pri
virea ne va fi sîmbătă seară, 
in sală, iar gîndul la Nadia, 
aflată pe masa de operație. 
Cine parcurge cu atenție note
le obținute de concurente la 
exercițiile libere pentru de-

de sîmbătă seară — cu strălu
citoarea medalie de bronz a 
Melitef Ruhn și cu locurile 5 
și 8 ocupate de Rodica Dunca 
și Emilia Eberle la individual 
compus — vă închipuiți la ce 
nivel s-ar fi ridicat gimnastica 
noastră dacă Nadia Comăneci

BUCUREȘTII! - GAZDA
A UNIVERSIADEI-1981

ROMA, 9 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
France Presse, cu prilejul reu
niunii de la Roma a Comite
tului director al Federației in
ternaționale a sportului uni
versitar, Primo Nebiolo, pre
ședintele acestui for sportiv, a 
anunțat că Jocurile mondiale 
universitare de vară din anul 
1981 se vor desfășura la Bucu
rești. România a mai găzduit, 
în anul 1951, Jocurile mondiale

universitare de iarnă. întrece
rile Universiadei de iarnă din 
1981 au fost programate la 
Jaca, în Spania.

Tot în 1981 se vor mai dis
puta și campionatele mondiale 
studențești de cros, tenis de 
masă (în Anglia) și de judo 
(în Polonia).

în ceea ce privește viitorul 
campionat mondial universi
tar de fotbal, acesta va avea 
loc, în anul 1982, în Mexic.

Rapid — Dinamo 2—1, din nou în fața unor tribune pline...
Foto : D. NEAGU

,,Șaisprezecimile“ Cupei României la fotbal

Festivitatea de premiere la individual compus avînd pe podium 
pe Nelli Kim, Maxi Gnauk și Melita Ruhn

Telefoto : AP.-AGERPRES
și a celorlalte locuri ale clasa
mentului la individual compus, 
Nadiei Comăneci i se făcea, la 
spitalul din localitate, o incizie 
la mina stingă, la care între 
degetul mare și cel arătător se 
formase un furuncul- Interven
ția a durat 75 de minute. Me
dicii americani au lucrat cu 
multă grijă, drenajul a decurs 
în bune condiții, astfel că Nadia 
va părăsi duminică seară spi
talul și se va alătura lotului 
nostru reprezentativ, pentru re
venirea acasă. Fantezia nu 
ne-ar fi dus pe nici unul din
tre noi atît de departe incit 
să-și imagineze că atunci, după 
exercițiile obligatorii, cînd a- 
veam certitudinea că Nadia va 
cuceri titlul de campioană mon
dială absolută, în loc să o vedem

semnarea noii campioane mon
diale absolute observă că, dacă 
ținem seama de avansul Na
diei după exercițiile impuse, că 
gimnastei noastre i-ar fi fost 
suficientă o medie de numai 
9,75 pe fiecare din cele patru 
aparate pentru ca să intre în 
posesia titlului suprem, atît de 
dorit, chiar dacă Nelli Kim a 
realizat, sîmbătă seară, media 
de 9,80 la fiecare aparat. Noua 
campioană mondială, gimnasta 
sovietică Nelli Kim, aflînd, Ia 
conferința de presă, că Nadia 
a fost operată, a declarat zia
riștilor că regretă foarte mult 
absența și îmbolnăvirea Nadiei 
și o așteaptă cu drag la Mos
cova, la Olimpiada de anul vi
itor.

Cunoscînd acum rezultatele

ar fi fost prezentă, chiar fără 
o evoluție de excepție. Pe de 
altă parte, însă, absența triplei 
campioane olimpice de la Mont
real a scos în evidență și mai 
bine izvorul de talente pe care 
îl posedăm și pe care îl cul
tivă cu perseverență, în com
plexul general prolific al miș
cării sportive românești, an
trenorul Bela Karoly, despre 
care se poate afirma, încă o 
dată, că a fost și rămîne an
trenorul și specialistul numă
rul 1 al gimnasticii mondiale. 
El nu are timp să răspundă 
tuturor solicitărilor presei și 
posturilor de televiziune ame
ricane șl străine, deoarece nu se 
abate nici cu cinci minute de 
la programul stabilit și nu pă
răsește echipa. Este duminică 
dimineață la Fort Worth, acum 
cînd telefonez aceste rînduri, 
din holul hotelului Blackstone. 
Ora 8,45, îl văd ieșind pe Bela 
Karoly, împreună cu toată e- 
chipa șl plecînd la antrena
ment. Deci, nu numai cu cele 
trei gimnaste care vor concura 
In finalele pe aparate duminică 
seară — Dumitrița Turner, Me
lita Ruhn și Emilia Eberle —, 
ci cu toate celelalte gimnaste 
ale lotului 1 Mă observă, se 
apropie șl mă roagă să trans
mit la București dorința lui ca 
marți la prînz, la sosirea echi
pei pe aeroportul Otopcni, să fie 
pregătit un autobuz care să

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

La îraehides»ea ediției

DAM GRECU-MEDALIf DE ARGINT EA INELE
Duminică după-amiază a a- 

vut loc ultimul act al competi
ției mondiale, finala pe aparate, 
în proba de inele s-a aflat 
printre finaliști și campionul 
nostru Dan Grecu. Avînd o 
comportare excelentă, călduros 
aplaudată de cei prezenți, el a 
reușit să se claseze pe locul doi 
și să-și adjudece astfel medalia 
de argint.

Clasamentul probei : 1- Di- 
tiatin (U.R.S.S.) 19,800 p, 2.
Grecu (România) 19,700 p, 3. 
Tkacev (U.R.S-S.) 19,675 p. în 
celelalte finale desfășurate în 
prima parte a concursului au 
fost înregistrate rezultatele : 
sol : Thomas (S.U.A.) și
Bruckner (R.D.G-) 19,800 p,
Tkacev 19,775, cal cu minere ; 
Magyar (Ungaria) 19,825 p, 
Thomas 19,725 p, Gushiken (Ja
ponia) 19,600 p. (

F.C. ARGEȘ Șl DINAMO ELIMINATE 
DE PETROLUL Șl RAPID 

CALA...NOTTINGHAMȘIFRANKFURTPEMAIN
• In sferturi vor juca 12 echipe de A și 4 de B © Di
vizia C n-a putut rezista tempoului • Metalul București 
și Gloria Bistrița își confirmă valoarea, eliminînd pe F.C. 

Scornicești și F.C. Baia Mare

Minerul Comănești
Gloria Bistrița
Victoria Călan
Gloria Buzău
Metalul București 
Rapid București
F.C. Bihor
Petrolul Ploiești
Cristalul Dorohoi 
Flacăra Horezu 
Metalul Oțelu Roșu 
Unirea Dej
Utilajul Făgăraș 
Rulmentul Alexandria 
Cimentul Medgidia

— „U" Cluj-Napoca
— F.C. Baia Mare
— Politeh. lași
— Steaua
— F.C. Scornicești
— Dinamo
— Chimia Rm. Vilcea
— F.C. Argeș
— Jiul Petroșani
— C.S. Tirgoviște
— Politeh. Timișoara
— S.C. Bacău
— Sportul studențesc
— F.C.M. Galați
— A.S.A. Tg. Mureș

2-5 (0-2)
2-0 (0-0)
2-2 (0-2, 2-2)
0-1 (0-0)
5-1 (1-1)
2-1 (0-1, 1-1)
0-2 (0-0)
2-0 (0-0)
1-5 (0-2)
0-2 (0-0)
0-1 (0-0)
1-4 (0-3)
0-0
1-1 (0-0, 1-1)
1-1 (1-0, 1-1)

Meciul Olimpia Satu Mare — Universitatea Craiova a fost amî- 
nat pentru sezonul viitor. (Cronicile jocurilor in pag. 2-3).

Cupdc europene Ia UandDal feminin

ÎONFECflA BUCUREȘTI, 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR, 

S-A CALIFICAT ÎN TURUL III
AL „CUPEI CUPELOR"

Constantina Pițigoi aruncă la poartă și va în
scrie cu toată opoziția vienezelor Postel și 
Palme. Fază din meciul Confecția — Admira 
Viena (25—4) Foto : Ion MIHĂICĂ

Abordînd partida retur din- 
turul al doilea al „Cupei cu
pelor" cu un avans de 9 go
luri, echipa feminină de hand
bal Confecția București nu își 
mai punea, desigur, problema 
calificării. Adversara sa de 
sîmbătă după-amiază. de la Pa
latul Sporturilor și Culturii, 
Admira Landhaus Viena se a- 
rătase și în meciul tur (15—6 
pentru Confecția) și se mani
festa încă din primele minute 
ale partidei retur, ca o echipă 
modestă, cu arme tehnice pu
ține și sărace și cu veleități 
tactice foarte reduse. în acest 
fel, bucureștencele și-au pro
pus să facă o demonstrație, lu
cru, probabil, intuit >1 de oas

pete, care, au încercat și au 
reușit uneori să joace foarte 
avansat si obstructionist, „ru- 
pînd“ des și prin repetate faul
turi cursivitatea jocului Confec
ției. Dar oricîtă ambiție au a- 
vut tinerele handbaliste vieneze 
și oricît de mult au luptat ele 
proporțiile scorului n-au putut 
fi limitate : 25—4 (11—1) pen
tru Confecția, pentru că vi
goarea șuturilor Rodicăi Ere- 
mia sau ale Măriei Serediuc, 
ca și finalizările surprinzătoare 
ale Constantinei Pițigoi n-au 
Putut fi temperate numai cu 
ambiția. Se cerea și altceva... 
Ceva, ceva însă tot au reușit 
oaspetele. Și anume să fracțio- 
neze des jocul și să ne facă să

asistăm Ia o partidă deloc 
spectaculoasă, cu rare mo
mente de handbal adevărat, la 
capătul căreia Confecția s-a ca
lificat cu scorul general de 
40—10 !

Au marcat : Eremia-Grigo- 
raș 10, Serediuc 4, Pițigoi 4, 
Bidiac 3, V. Constantinescu 2, 
G. Constantinescu, Ioana Va- 
sile pentru Confecția, Dienst 3, 
Gabriela Binder pentru Ad
mira ; eliminări : Confecția 1, 
Admira Viena 4 (!) ! aruncări 
de la 7 m : Confecția 2 (am
bele transformate), Admira 
Viena 1 (transformată). Au con
dus bine Iordan Todorov șl 
Veselin Terjinski — Bulgaria.

Călin ANTONESCU



STEAUA-LA AL 18-lea TITLU
DE CAMPIOANĂ LA LUPTE LIBERE!

BRAȘOV, 9 (prin telefon). Sîm
bătă și duminică, în sala „Trac
torul44 din localitate, s-au dis
putat întrecerile turneului final 
al Diviziei de lupte libere, etapă 
pentru care s-au calificat trei e- 
chipe bucureștene (Steaua, Vul
can și Rapid), două brașovene 
(Dinamo și Steagul roșu) și cîte 
una din Constanța (Hidrotehnica), 
Cluj-Napoca (C.S.M.) și Brăila 
(Progresul).

Deși condițiile organizatorice nu 
6-au situat la nivelul unei finale 
de campionat, concurenții, în ma
rea lor majoritate au luptat cu 
ardoare pentru victorie, realizînd 
multe partide spectaculoase, a- 
plaudate de cei prezenți. Ca și în 
anii precedent!, echipa Steaua 
(antrenori Gheorghe Șuteu și 
Alexandru Geantă), mai omogenă 
ți cu mai mul ți sportivi de va
loare. s-a clasat pe primul loc, 
cucerind ced de al 18-lea 
campioană La realizarea 
succes merite deosebite 
luptătorilor Virgil Vișan 
kg). Ion Arapu (52 kg).
Șuteu (57 kg). Octavian Dușa (63 
kg) Tiberiu Seregely (82 kg). 
Vasile Puscașu (106 kg) și Enache 
panaiîe (+100 kg), clasați pe pri
mul loc la categoriile lor.

Formația Dinamo Brașov (an
trenori Ion Bătrîn și Gheorghe 
Iancău) și-a păstrat poziția a 
IT-a în ierarhia națională grație 
prestației superioare a sportivilor 
Traian Marinescu (62 kg), Emilian 
Cristian (74 kg). Aurel Panait 
(90 kg), oîștigători ai turneului la 
categoriile respective. Dumitru 
Ignat (52 kg). Vasile Stănescu (68 
kg) și Constantin Sandru (+100 
kg) clasați pe locul secund.

Cel de al treilea loc pe po
diumul de premiere a fost ocupat

titlu de 
acestui 

revin 
(cat. 48

Aurel

de Hidrotehnica Constanța (an
trenori Kenan Ismail și Iancu 
Vangheliei) ai cârd reprezentanți 
— deși fără hume sonore — s-au 
prezentat ' ' * .......
luptînd 
punct.
cîștigat 
Vulcan 
două ______ ________ , ___,_____
în ultimele tururi, cînd I. Giugea 
(52 kg) l-a învins prin tuș pe I. 
Gheghea, iar Șt. Lotreanu (62 kg) 
a obținut un succes asemănător 
în întâlnirea cu St. Radu. De la 
constănțeni au mai avut o com
portare bună și I. Polihrone (48 
kg). FI. Maican (68 kg), N. Petcu 
(74 kg). A. Ablez (100 kg) și I. 
Constantin (+100 kg), care au a- 
dus puncte prețioase echipei lor.

Iată clasamentul final al cam
pionatului : 1. STEAUA 73 p, 2. 
Dinamo Brașov 68 p, 3. Hidro
tehnica Constanța 56 p, 4. Vulcan 
București 45 p, 5. Steagul roșu 
Brașov 36 p 6. C.S.M. Cluj-Na
poca 35 p, 7. Rapid București 
26 p, 8. Progresul Brăila 20 p.

foarte bine pregătiți, 
cu dîrzenie pentru fiecare 
Echipa constănțeană a 
disputa pentru locul III cu 
București, în special în 

partide directe, susținute

Mihai TRANCĂ

STEAUA DIN NOU
CAMPIOANA TARII

IA HALTERE, PE ECHIPE
Campionatul național de hal

tere pe echipe, desfășurat la 
Cluj-Napoca, s-a încheiat din 
nou cu victoria formației Stea
ua, care a totalizat 136 P, ur
mată de Chimpex Constanța 161 
p și Clujeana 123 p. Din prima 
divizie au retrogradat Electro
motor Timișoara și Nicolina Iași, 
în locul lor promovlnd Steagul 
roșu Brașov și Rapid Arad. 
Alte amănunte în ziarul de 
mîine.

ADUNARE FESTIVĂ SI SESIUNE DE REFERATE8
DEDICATE JUBILEULUI A CINCI DECENII I

DE LA ÎNFIINȚAREA FEDERAȚIEI ROMÂNE DE TENIS |
Sîmbătă au avut loc, la se

diul C.N.E.F.S., acțiunile orga
nizate cu prilejul împlinirii a 
50 de ani de la înființarea Fe
derației române de tenis.

In cursul unei sesiuni de re
ferate numeroși tehnicieni și 
activiști au evocat „Trecutul, 
prezentul șj perspectivele te
nisului în țara noastră".

Apoi a avut loc ședința fes
tivă a Comitetului F.R.T. la 
care au participat numeroși in
vitați, personalități ale vieții 
tenisistice din întreaga țară.

Parti ci pan ții la adunare au 
fost salutați de general-lt. Ma
rin D -agnea, prim-vicepre- 

care, în 
mișcării 
a feli- 
federa- 

obținute

D agnea, 
ședințe al C.N.E.F.S., 
numele conducerii 
sportive din România, 
citat întregul activ al 
ției pentru rezultatele 
și a urat tuturor succese pe 
mai departe.

General-lt. Nicolae Stan,

președintele F.R.T., a trecut în 
revistă rodnica activitate a u- 
neia din primele noastre or
ganizații sportive centrale : Fe
derația română de tenis, cu pri
lejul împlinirii unei jumătăți de 
secol de la înființare.

Cu acest prilej festiv, gene- 
ral-lt. Marin Dragnea a înmî- 
nat „Diploma de onoare** pen
tru merite deosebite în acti
vitatea de educație fizică și 
sport unui număr de 12 
varăsi. Biroul Executiv 
C.N.E.F.S. a hotărît ca un 
măr de 5 tehnicieni să 
cuți antrenori emeriti : 
Bardan, Tudorel Bădin, 
Segărceanu, Ghcorghe 
și Ștefan Georgescu.

în încheierea adunării au 
fost citite telegramele de fe
licitare sosite pe adresa F.R.T. 
din partea Federației Interna
ționale si a Uniunii Europene 
de tenis.

to- 
al 

nu- 
fă-fie

Alexe 
Aurel 

Viziru

„ȘAISPRE
VICTORIA ,

RAPID - DII

I
I
I
I
I
I
I
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POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI S-A DETAȘAT | 
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI C. N DE BASCHET (f)

BRAȘOV, 9 (prin telefon). Pri
mul turneu al returului campio
natului național de baschet fe
minin s-a încheiat, duminică 
după-amiază, în Sala sporturilor 
din localitate. în urma celor 20 
de partide disputate între cele 
11 participante, echipa Politehni
ca C.S.Ș. 2 București și-a con
solidat pozifia de fruntașă.

Politehnica C.S.Ș. 2 București 
— Rapid 79—68 (37—36). Derby-ul 
turneului a oferit o întrecere e- 
chilibrată, în care scorul a al
ternat timp de 37 de minute. 
Studentele au aplicat o tactică 
adecvată, un ritm susținut al 
acțiunilor (au excelat Mihaela 
Radu și Maria Roșianu, în vreme 
ce Constanța Fotescu a punctat 
exact cînd a trebuit). De partea 
cealaltă, Rapid a 
tr-un bun joc 
re greul l-au 
Nina Chiraleu 
nici. Și, astfel, 
37, la scorul
Rapid. Dar, în timp ce 
tele au pierdut cît-eva 
(greșeli ale Rodicăi Bartha) și 
au marcat un singur cos. stud.cn-

răspuns prin- 
pozițioml, în ca- 

dus, ca de obicei, 
și Mariana Bădi- 
6-a ajuns,
de 66—65

în min. 
pentru 

rapidis- 
mingi

tel£ au înscris decisiv prin Eca- 
terina Bradu, 
Mihaela
Roșianu
Bradu 12, Filip 11, Radu și Chva- 
tal cite 8, respectiv Bădinici 28, 
Chiralcu 18, Csikos 14, Bartha 4, 
Ccrnat și Gherghișan cîte 2. Bun 
arbitrajul cuplului FI. Baloșescu 
— V. Ilin.

Universitatea Timișoara — Vo
ința București 66—63 (33—31). Ti- 
miș-orencele, în evidentă revenire 
de formă și avînd-o pe Iudith 
Gross într-o zi foarte bună, au 
cîștigat pe merit. Voința, cu un 
lo-t destul de „subțire**, a opus 
o rezistență dîrză, dar inexacti
tățile diin final au făcut ca ba
lanța să se încline în favoarea 
adversarelor. Coșgetere : Gross
28, Casetti 12, Bodca 10, respec
tiv Borș 23, Tomes cu 17, Stru- 
garu 14. Au condus bine M. AI- 
dea și C. Dumitrache^

Mobila Satu Mare — Univer
sitatea Cluj-Napoca 69—67 (46-45). 
După ce echipele s-au succedat 
la conducere, Mobila s-a deta
șat Ia 12 puncte (min. 30 : 59-47). 
Sătmărene ele nu au 1 1 ’
tat ; clujencele, în schimb, 
redus din handicap și în min. '

Maria Roșianu și 
Radu. Au marcat : 
26, Fotescu 14,

mai insis-
au

36 tabela de scor indica 65-65. 
tn continuare, Diana Bălaș a în
scris un coș și a transformat 
două aruncări libere, în timp ce 
Doina Prăzaru-Mathe a ratat 
două din cele patru încercări de 
care a beneficiat. Coșgetere : Bă
laș 36, Keresztesi 14, respectiv 
Prăzaru-Mathe 24, Bolovan 10.

Voința București — Rapid 
75—66 (38—27). Echipa Voința a
evoluat cu siguranță, ; ------
excelent talia Ștefaniei Borș și a 
realizat o meritată victorie în 
fața rapidistelor, care au cedat 
pasul. Coșgetere : Borș 30, To- 
mescu 15, respectiv Bădinici 24, 
Chiraleu 12. Au condus bine 
Em. Nicolescu și N. Constanti- 
nescu.

„U“ Cluj-Napoca — Carpați S". 
Ghcorghe 75—53 (42—17)

Mobila — Progresul București 
64—60 (33—31)

Voința Brașov — Olimpia Bucu
rești 68—64 (44—28)

Universitatea Timișoara — O- 
limpia București 61—56 (32—27)

Voința Brașov — Carpați Sf. 
Gheorghe 102—41 (42—15)

Politehnica C.S.Ș. 2 București — 
Crișul Oradea 74—72 (44—38)

Paul IOVAN

a folosit

în campionatul de polo

RAPID-LIDER SOLITAR
Cea de a treia etapă a cam

pionatului național de polo a 
adus și cea mai mare surpriză 
de pînă acum a competiției. Ju- 
cînd cu o ambiție rai’ întâlnită 
(elevii au avut ce învăța de la 
profesorul lor, Gh. Zamfirescu), 
poloiștii de la C.N. ASE au reu
șit să întrerupă seria victorioa
să a Crișului Oradea, învingînd 
de o manieră care nu lasă nici 
un dubiu asupra rezultatului. 
Bucureștenii au atacat viguros 
din primele minute, profitînd și 
de forma slabă (din nou) a por
tarului C. Kiss, și au condus cu 
1—0, 2—1 și 4—3. La acest scor, 
crădenii au ratat un penalty 
(Ungureanu). dar au reușit to
tuși să egaleze și să preia con
ducerea (5—4). Tat dintr-un pe
nalty, ușor acordat, Tăurici a 
restabilit egalitatea și apoi el a 
adius din nou formația studen
țească în avantaj (6—5). La a- 
ceastă situație, Arabagiu a ra
tat incredibil posibilitatea relan
sării echipei orădene, care, de
moralizată, a mal primit două 
goluri în final. Scorul meciului: 
«—5 (2—2. 2—1, 0—1, 4—1) pentru 
C.N. ASE, al cărei jucători au 
luptat mai mult pentru victorie 
și au știut să profite de greșe
lile adversarilor. Neașteptat de 
slabă evoluția „7**-lui orădean. 
Au marcat : Sterpu 2, Tăurici 2, 
Andreescu, Angelescu, 
Lazăr de la învingători, 
3, Gordan, Fejer de la 
Au condus V. Medianu 
Burdea.

Foarte interesantă a 
partida dintre Rapid și 
sul, desfășurată tot

Chiriță, 
Costrăș 
Învinși, 
și V.

fost și
Progre-

.__ ieri dimi
neață, la bazinul Floreasca din 
Capitală. Progresul a condus cu 
1—0 și 2—1, Rapid cu 3—2 
4—3, ’ '•. apoi din nou Progresul cu 
5—4 și 6—5. Feroviarii au reușit 
să egaleze datorită unei decizii 
curioase a arbitrului Șt. Mihai 
și să obțină golul victoriei prin 
Schervan, la „om în plus** : 7—6 
(2—2, 2—2, 2—2, 1—0). Un rezul
tat de egalitate ar fi reflectat 
mai bine situația în cele 4 re
prize. Deși învingători, rapidiștil 
au jucat mai slab decît în par
tida cu Voința, Iar Progresul — 
ca și în meciurile precedente — 
nu a mal avut forța necesară în 
final. Regretabilă atitudinea tâ
nărului antrenor feroviar Cornel 
Rusu, adesea protestatar la de
ciziile arbitrilor. Au înscris : 
Schervan 2, Olac, Slăvel, Arse- 
ne, Nicolau, Ilie Gheorghe (Ra
pid) și A. Ionescu £, Teodorescu 
2, Manea. Szerzo (Progresul). Au 
arbitrat Șt. Mihai și AL Bădiță.

A. VASILIU
© La Cluj-Napoca, la capătul 

unei întreceri spectaculoase, Di
namo București a întrecut pe 
Voința cu 7—6 (1—2, 1—1, 2—2,
B—1+ Gazdele au condus timp

DIVIZIA A LA BASCHET AAASCULIN

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I

dinamo- 
. PoJoiștii 

vizibil în 
permițînd 
să revină 
notat ati- 

a ambelor

de trei reprize echipa 
vistă, mult întinerită,
clujeni au cedat .însă 
ultimele 7 minute,
sportivilor dinamoviști 
de la 4—5 la 7—5. De 
tudinea disciplinată L 
echipe. Realizatori : Rus 3, D. Po
pescu 3, E. Ionescu (Dinamo) și 
R. Rusu 3, Kovacs, Pop, Ci. Ru
su (Voința). Au arbitrat R. Schil- 
ha și R. Timoc.

M. RADU —

CLASAMENT

1. RAPID
2. Dinamo
3. Crișul
4. Voința
5. C.N. ASE
6. Progresul

3 
3
3
3
3
3

3
2
2
1
1 
O

eoresp.

O 
O 
O 
O 
O 
O

O 
1 
1
2
2
3

24— 13
25— 16
23—21
21—22
14—27 
21—29

6
4
4
2
2 
O

Jocurile etapei a 9-a a Divi
ziei A la baschet masculin s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate :

Farul Constanța — „U** Cluj-
Napoca 2—0 : 85—70 (42—35) și
86—79 (42—38). Intîlnirea, anunța
tă „cap de afiș44 al etapei, a 
prilejuit cosnstănțenilor o evolu
ție bună. * ‘
28+38, 
16+12, 
Crăciun 
eoresp.).

Steaua 
(40—30) , , .

•olurile au fost o simplă formali
tate pentru echipa Steaua, ai că
rei antrenori au folosit întrece
rea pentru a testa pe toți jucă
torii, precum și manevrele tac
tice pe care le vor folosi peste 
două sâptămîni (22 și 23 de
cembrie, în sala Floreasca) în 
partida „cheie4* cu Dinamo Bucu
rești. Coșgeteri : Opșițaru 21+19 
(din zi în zi mai eficient, acest

Cosgeteri : Băiceanu 
Mănăiîă 20 + 11, Pașca 
respectiv Barna 33+13, 
14+22. (P. ENACHE —

— I.C.E.D. 2—0: 90—64 
șl 106—86 (41—53). Me

în finala șahiștilor, după 7 runde

DOI LIDERI, DIN
PARIK ȘTEFANOV Șl

Cu o rundă înainte de a intra 
în cea de a doua jumătate a 
desfășurării sale, finala campio
natului masculin de șah are doi 
lideri. Doi lideri, poate, neaștep
tați, dar cu atît mai merituoși : 
Parik Ștefanov și Corvin Rado
vici (ordinea este cea a tragerii 
la sorți). Interesant este și fap
tul că ei sînt reprezentanți a 
două generații diferite : cînd Ra
dovici era de acum un jucător 
consacrat, Ștefanov abia se năș
tea... Tocmai de aceea, prezența 
lor — umăr la umăr — în frun
tea clasamentului ni se pare 
simbolică, asemenea unei fru
moase și emoționante predări de 
ștafetă.

Cum mai spuneam, într-un plu
ton compact, valoros și foarte 
echilibrat de jucători care emit 
•pretenții la titlu, Ștefanov și 
Radovici au avut — pînă acum, 
cel puțin — prestația cea mai 
constantă. Ei au jucat prudent, 
dar nu pasiv, au pindit cu răb
dare momentele cînd au putut 
ieși, fără prea mari riscuri, la 
atac.
^ Sîmbătă, în runda a 7-a, Ște- 

tenacele 
jucător 

1 cîștigă 
pierde 

.Engleză",

fanov l-a întîlnit pe 
constănțean Mititelu, 
care — e drept — nu 
prea des, dar care și 
foarte greu. într-o __ a___ ,
după ce negrul (Mititelu) a pa
rat toate amenințările și întâlni
rea părea să se Îndrepte spre 
remită, Ștefanov a efectuat o

CORVIN RADOVICI!
străpungere energică pe flancul 
regelui, a pătruns cu dama în 
dispozitivul advers și a creat 
imparabile amenințări de mat. 
între timp, Radovici (tot cu al
bele) cîștigase la Grfinberg, răs- 
turnînd sacrificiul de calitate al 
adversarului său. Prima victorie 
în turneu înregistrează Pavlov și 
Șubă, ambii cu albele. Pavlov a 
atacat foarte vehement poziția 
regelui lui Foișor, iar Șubă a 
exploatat cu tehnica unui mare 
maestru o inexactitate comisă de 
Voiculescu Ia mutarea a 13-a, 
într-o variantă la modă a Gam
bitului damei. Doar două remize 
(Ionescu — Stoica și Georgescu 
— Ghi țes cu) în această rundă 
foarte animată și două partide 
întrerupte, Ghindă — Ciocâltea 
și Ungureanu — Ilijin, care Se 
vor relua azi dimineață.

în clasament, după șapte run
de : ȘTEFANOV, RADOVICT 5, 
Stoica 4Vo, Ciocâltea 4 (1), Geor
gescu, Ionescu, Pavlov 4, Ghin
dă 31/? (1), Ghifescu 31/q» Ungu
reanu 3 (1), Șubă 3, Mititehi, 
Foișor, Grunberg 2*/9, Ilijin 2 (1), 
Voiculescu 1 p.

Ieri a fost zi liberă. Astăzi 
după-amiază, de la ora 15,30, în 
Aula Facultății de farmacie, are 
loc runda a Vin-a din care se 
desprind partidele Ciocâltea — 
Radovici, Georgescu — Ștefanov, 
Stoica — Ghindă.

tânăr jucător promite să rezolve 
vechea și spinoasa problemă a 
pivotului echipei naționale), Cer- 
nat 19+16, Ermurache 10+20, Ne- 
tolitzchi 8+16, respectiv Bercea- 
nu 20+17, Voicu 12+20, Grădiș- 
teanu 5+17. (D. STANCULESCU).

Dinamo București — C.S.U Ga
lați 2—0 : 96—54 (49—34) .și
110—61 (70—25). încă două me
ciuri de „antrenament** pentru 
campionii țării. Studenții gălă- 
țeni formează o echipă cu talie 
înaltă, de perspectivă. Coșgeteri : 
Caraion 23+7, Uglai 12+16, res
pectiv Stratan 21+4, Brandabur 
10+4. (Daniel DIACONESCU - 
eoresp.).

Politehnica C.S.Ș. 2 București 
— Politehnica C.S.Ș. Unirea Iași
1— 1 : 63—64 (31—32) și -48—66
(43—33). Două meciuri frumoase, 
cu evoluții de scor captivante și 
rezultate echitabile. Coșgeteri : 
Stratulat 20+20, Roșea 12+12, 
Dragnea 8+13, respectiv Mois es
eu 24+12, Măgurean 16+22, Mi- 
hăilescu 12+3. (D. DANIEL — 
eoresp.).

C.S.U. Sibiu — C.S.U. Brașov
2— 0 : 85—82 (43—38) și 93—92
(40—35). Sibienii au cîștigat două 
meciuri echilibrate și spectacu
loase. Coșgeteri : Palhegi 18+20, 
Apostu 16+22, Takacs 20+10, res
pectiv Moraru 20+29, Tecău 
18+16. (I. IONESCU — eoresp.).

Dinamo Oradea — Rapid Bucu
rești 1—1 : 76—61 (44—29) și 62— 
75 (29—34). Al doilea nTțfci a re
liefat insuficienta pregătire fizi
că a orădenilor. Coșgeteri : We
ber 15+24, Haiduc 16+8, Nagy 
10+5, respectiv D. Dumitru 15+ 
15, Suciu 5+24, Vintllă 12+8. (P. 
LORIN CZ — eoresp.).
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Valeriu CHIOSE

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ I
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA „LOTO 2" 
DIN 9 DECEMBRIE 1979 

EXTRAGEREA 
EXTRAGEREA

32 53.
EXTRAGEREA

10 9 56.
FOND TOTAL

RI : 389.968 lei, din 
Ici report la categoria 1. 
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 DECEMBRIE

X 
2 
1 

X 
1 
1 

X 
1 
1 

Minerul G.H. — F.C.M. Bv. 2
XI Poiana Cp.—Progr.-Vulcan 1

XII. Minerul M.N. — Corvinul 2 
XIII. Gl. B-ța — FCM Rș. ANULAT 

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI: 
702.263 LEI.

I : 46 40 54 
A Il-a : 29

73
21

A IIT-a : 7
DE CÎȘTIGU- 

care 5.485

I. Ascoli — Avellino
IT. Bologna — Milan

III. Cagliari — Fiorentina
IV. Catanzaro
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX.
X.

Pescara
Intemazionale — Perugia 
Juventus — Roma
Lazio — Udinese
Napoli — Torino
Viit. Vaslui — F.C. C-ța

I
I
I
I
I
I
I

Peste 50 000 de spectatori au 
venit ieri la reîntâlnirea cu sta
dionul ,23 August**. Și cei mai 
mulți dintre aceștia au venit, 
respingînd tentația televiziunii, 
la rcîntîlniirea cu Rapid, care 
juca în compania unei divizio
nare A. Victoria Rapidului, după 
ce feroviarii fuseseră conduși 
pînă în ultimele secunde ale mi
nutului 90, confirmă ideea că e- 
xistă un „etern Rapid**, care a- 
pare împotriva tuturor calcule
lor și pronosticurilor, chiar cînd 
joacă mult sub așteptări, cum 
s-a întâmplat ieri.

Dominat în tot cursul repri
zei a doua, lăsînd impresia că 
nu mai are nici un fel de re
surse — într-atît de degajată 
era „miuța4* dinamoviștilor intru 
scurgerea timpului și realizarea 
unei victorii către nu mai pă
rea să fie pusă la îndoială — 
Rapid a fost trezit din somno
lență de „revolta** lui Matcescu. 
omul a cărui carieră părea să 
se fi încheiat după Blois, a a- 
cestui Mateescu care a conti
nuat să creadă pînă în ultimele 
secunde, s-a aruncat într-un 
pressing exemplar asupra lui 
Stănescu (care a gafat lamenta
bil), a reușit să-i ia mingea și 
s-o expedieze cu boltă spre 
poarta lui Ștefan. Mingea a 
zburat peste portarul dinamo- 
vist, îndreptîndu-se spre gol. 
astfel îneît intervenția lui GRO- 
SU, cu capul, n-a făcut decît 
să schimbe direcția balonului, 
care oricum ar fi intrat in plasă. 
Acest gol uluitor a fost urmat 
de fluierul arbitrului Bărbulescu, 
care a marcat încheierea celor

90 de mi, 
chiseseră 
prin DINI 
aproape o 
niță.

în prel 
joc ceva ; 
determinat 
mo aștea 
timpului, i 
tea într-uj 
regulamen 
ficarea, c 
— dacă v 
faptul că 
nizatorii i 
Mereu m<- 
au profite 
rioară a 
dinamovișt

CIMENTl
MEDGID 

echipă din; 
tă păipcul 
a ținut în 
divizionara 
după ce, i 
dus-o cu : 
BU*XSCU 

ai 
malarie 
mai mult f 
din prelur 
intași din; 
Cocoș, Băi 
moiu) le-a 
finalizare 
4 ocazii cl; 
75 și 90) c 
de a aduc 
de. Chiar ț

METALUL BUCUREȘTI - F. C. SCORNI
Deși gazdele au dominat teri

torial, prima repriză s-a încheiat 
egal, 1—1. Divizionara A a des
chis scorul prin PIȚURCA (min. 
29), dar bucureștenii au resta
bilit echilibrul pe tabela de mar
caj (min. 43), marcând prin GIU- 
GIUMICA cel mai frumos gol al 
meciului (reluare spectaculoasă, 
din voleu, a unei centrări a lui 
An gh elin a).

în primele 15 mânute ale re
prizei secunde, oaspeții au avut 
posibilitatea să ia, din nou, con
ducerea și chiar să se desprindă. 
Pițurcă (min. 50), Iamăhdi (min. 
51) și Voiculeț (min. 57) au iro
sit, însă, ocazii rarisime. Și a- 
ceste ocazii s-au... răzbunat. Cu 
trei mijlocași în mare formă, 
Metalul a reușit să se impună 
și să marcheze, pînă în final, 
patru goluri prin PRODAN (min. 
65 — la o lovitură liberă execu

tată de Gj 
sală44), GH 
— dintr-o 
la aproxin 
(min. 84 - 
luiași fundj 
(min. 90 - 
din „transj- 

Arbitrul !
a condus 
mâții : MI 
ANGHELI^ 
■Dumitrașcv 
TÂNASE, 
(min. 63 ( 

76 Nica), 
NICEȘTI: 
Pană, Bad| 
a._ mpeu 
ml tr eseu, 
Iamandi, h

Lai

VICTORIA CĂLAN - POLITEHNICA IAȘI>

CALAN, 9 (prin telefon). Mica 
„buturugă*4, Victoria Căi an (an
trenor Vasile Barfîbufeac), for
mație aflată pe locul 13 în se
ria a VHI-a a Diviziei C a încercat 
să răstoarne „carul ieșean44, mai 
ales că acesta cam scîrțîise în 
ultimul timp, și s-e prezentase 
la Călan fără câțiva titulari, Ro- 
milă II și Simionaș fiind cei mai 
notabili. Și n-a lipsit mult să 
se înregistreze o mare surpriză, 
pentru că ambițioasa formație 
gazdă a reușit să remonteze 
după pauză, cînd era condusă 
cu 2—0 (primul gol — NEM- 
ȚEANU, în min. 24 ; al doilea 
— CERNESCU, după o frumoasă 
centrare a lui Nemțeanu, în 
min. 40).

După reluare, cei aproximativ 
3 000 de spectatori nu mai cre
deau în minuni, dar Victoria a 
speculat au to mulțumirea ieșeni
lor șl meciul a devenit mai mult

decît inter> 
GRUBER ( 
tură li-ber^
iar egal are 
min. 85. î
în care P 
do orgoliu 
este la po 
ții obțin c 
vingă prea 

Arbitrul 
a condus 
rele for mi 
voi (min.

(min. 78 
l’OLITEHN
cea, BOZi,
— Kereși, 
ghelined), j
CU, NEM1

FLACĂRA HOREZU - C. S.
HOREZU, 9 (prin telefon). în- 

tr-adevăr, evenimentul sportiv 
cel mai de seamă din viata co
chetului orășel Horezu l-a con
stituit partida din 16-imile „Cu
pei României" dintre formația 
locală șl C. S. Tirgoviște. De
parte de a fi impresionați de 
cartea de vizită a jucătorilor 
divizionari A, gazdele încep bine 
partida și, pe fondul unui joc 
alert, au două ocazii de a des
chide scorul, dar M. Mucălău 
(min. 8) și B. Iscru (min. 23) le 
ratează. Tîrgoviștenii nu reușesc 
decît rareori să găsească breșe 
în apărarea bine organizată a 
localnicilor. Totuși, Ene (min. 7) 
și Greaca (min. 30 și 37) se a- 
flă pe punctul de a marca, dar 
portarul Ionescu se opune inspi
rat șuturilor lor.

După pauză. Flacăra are o 
cădere de ordin fizic, ceea ce 
permite oaspeților să pună stă-,

TlRGOVIf
pînire pe 
goric și s 
prin GREA 
șut de la 
(min. 65 • 
cabilă a u 
un fault a 
lui Drăglii 
contraatac,! 
ocazii prin 
82) și Ho 
trul Al. 
condus fo.
FLACARA 
reanu, BA 
GORESCU 
călău, Hoa 
(min. 78 1 
rel (min. 
GOVIȘTE : 
GHE, Ale> 
trescu — 
85 Zamfira 
Drăghici,

MINERUL COMĂNEȘTI - „U“ CLUJ-NA
COMĂNEȘTI, 9 (prin telefon). 

Evident, studenții din Cluj-Napo
ca porneau favoriți în acest 
meci, toate atuurile fiind de 
partea lor. în teren, lucrurile 
s-au confirmat, oaspeții impu- 
nîndu-se la toate capitolele și 
cîștigînd fără probleme, prin cele 
5 goluri înscrise de CÎMPEA- 
NU II (min. 26 și 58). FLOAREA 
(min. 35 și 89) și BOCA (min. 
37). Rezultatul partidei a fost clar 
încă de Ia pauză, deși echipa lo
cală a alergat mult, reușind, de
altfel, să înscrie două goluri prin 
ZA HARTA (rnln. 51) și SPRIN- 
TENU (min. 60), un atacant iute, 
laborios, a ținut parcă să-și con

firme num 
și alte oca

Arbitrul 
condjjs-d40‘ 
formații : 
NEȘTI : O 
mache, Z. 
BOTEZATL 
Lascăr), 
(min. 46 B 
Moraru. 
LAzAREAI 
POP, Cloci 
61 Bagiu) 
duță (min. 
brotă, FLC



ECIMILE** CUPEI ROMÂNIEI
INULUI RAPID"

2-1 (0-1,
inamoviștii des- 
în minutul 43 
a reluat de 

respinsă de Io-

asistăm la un 
n al Rapidului, 
faptul că Dina- 
răși scurgerea 
â forța egalita- 
în care clauza 

uț fi adus cali- 
sare paradoxală 
determinat^ de 

rii erau... orga- 
decl gazde, 

tenți, rapidiștii 
>lazarea... supe- 
dintre jucătorii 
pabili să for-

1-1)
țeze o victorie pe teren. Și ast
fel, cu numai două minute îna
inte de fluierul final, GROSU 
marchează printr-o bombă spec
taculoasă, pecetluind o victorie 
pe care a repurtat-o... istoria 
Rapidului. Arbitrul C. Bărbu- 
lestu (București) a condus bine 
formațiile : RAPID : Ioniță — 
MATEESCU, Puiriț, P1RVU, A. 
Dumitru — GROSU, Paraschiv 
(min. 54 M. SteLian), Petcu — 
Cojocaru (min. 62 Bartales), SU- 
MULANSCHI, Manea. DINAMO : 
Ștefan (min. 91 Eftimescu) — 
Cheran, Ghiță, DINU, Stănescu, 
I. Marin, Dragnea (min. 91 I. 
Moldovan), CUSTOV — Țălnar, 
Mulțescu, Vrînceanu.

loan CHIRILĂ

1GIDIA - A. S. A. TG. MUREȘ 1-1 (1-0, 1-1)
>rin telefon). O 
îl secund, afla- 
entu’ Medgidia, 

1 de minute pe 
3.A. Tg. Mureș 
min. G6, a con- 
i golul lui BĂR- 
.t în min. 5). 
<at pri-
i și s-au văzut 
; două reprize 
nbițioșilor îna- 
dia (în speță

Girip și Stă- 
însă decizia în 
ă în cel puțin 
;ol (min. 28, 33, 
lat posibilitatea 
ia echipei gaz- 
)rclungiri, oca-

5-1 (1-1)

ziile localnicilor n-au lipsit (min.
95 : Girip, min. 101 : Stămoiu, 
min 110 : Oancea). A.S.A. s-a 
văzut prea puțin : la acțiunea 
în care BIRO I a egalat, în min. 
66, din lovitură liberăf de la 20 
de metri și în cîteva faze din re
priza secundă, în care oaspeții 
au demonstrat o bună tehnică in
dividuală. Excelent arbitrajul lui 
Ion Pop (București). CIMENTUL: 
Grecu — ALECU, Codin, Cîrîc, 
EFTIMIE — Oancea, Gache, 
ARAU — GIRIP, BARBULES- 
CU (min. 72 Stămoiu), Co
coș ; a.S.a. : Vunvulea — KOR- 
TESSI, UNCHIAȘ, Isplr, Gali — 
Biro I, BOZEȘAN, BOTH II, 
— Munteanu, PÎSLARU, Marton 
(min. 46 Fanici).

Tiberiu STAMA

a în „tnansver- 
ZlA. (min. 73 
ritură liberă de

m), TANASE 
’entrare a ace- 
dina) și NICA 

balon revenit

>as (Constanța) 
mătoarele for- 
: Iordan —
>e, Marinescu, 
DUMITRESCU,

vlICA —
Prodan, 

F. C.
— C.
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PETROLUL PLOIEȘTI-F.
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). 

„Al nouălea val“ a fost la Plo
iești ! Și, iată, campioana elimi
nată din „Cupă** la primul meci. 
Ceea ce n-au reușit 8 divizionare 
A în acest sezon a izbutit acum 
Petrolul, care și-a amintit de 
trecutul său, de faptul că și ea 
a fost, cîndva, campioană. Azj 
(n.r. ieri), Petrolul s-a întrecut 
pe sine, mulțumindu-i pe cei 
aproape 20 000 de spectatori, a 
luptat exemplar și a neușit o 
victorie de prestigiu, chiar dacă 
oaspeții i-au lăsat în „vacanță** 
pe Dobrin și Radu II.

A fost un meci frumos, cu 
tempo susținut, cu angajament. 
Petrolul a dominat mai mult, 
și-a creat ocazii de a înscrie 
mai multe, în timp ce oaspeții 
au ieșit la joc, în special, după 
primirea primului gol. în min. 
65, Simaciu i-a pasat Iui Ange-

RULMENTUL ALEXANDRIA - F. C. M. GALAȚI 1-1 (0-0, 1-1)
ALEXANDRIA, 9 (prin teîefon). 

Jocul a fost plăcut, cu multe faze 
la ambele porți. Gazdele au ju
cat de la egal la egal cu divi
zionara A, avînd și perioade de 
dominare accentuată, dar I. Radu 
(min. 10 și 28), Voicilă (min. 23, 
43 și 60) și Gh. Radu (min. 74 
și 83) au ratat din poziții favo
rabile. La rîndul lor, gălățenil au 
irosit ocazii prin -Cramer (min. 
8, 25 si 52) și Orac (min. 86). 
Primul gol a căzut de-abia în 
min. 97. ctad după un atac steril 
la poarta..lui Hagioglu, mingea a 
ajuns, pe contraatac, la ORAC, 
aflat Ia centrul terenului, care 
a sprintat șl a scăpat de fundașii 
adverși, șutind sec, din careu : 
0—1. Egalarea s-a produs cu 5 
minute înaintea filialului parti-
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CRISTALUL DOROHOI
DOROIIOI, 9 (prin telefon). 

Atmosferă de mare sărbătoare 
la DorohOil. După zece ani (1069. 
0—1 cu C.F.R. Timișoara, tot în 
„Cupa României*'), localnicii au 
venit cu mic cu mare la sta
dion și au avut posibilitatea să . 
vadă, pe viu, o formație, din 
prima divizie națională. Partida 
a plăcut prin dîrtenia cu care 
divizionara C și-a apărat șan
sele, insă diferența de valoare 
și-a spus cuvlntul, Jiul cîștigînd 
detașat un joc desfășurat pe un 
teren desfundat (în seara prece
dentă desfășurării partidei a 
plouat), dar în limitele depline 
ale fair-play-ului. Iată cum s-au 
marcat golurile. In min. 34 
Stoichiță execută un corner ți 
SAlAjan reia cu capul din a- 
propicre in plasă : 0—1 ; în
min. M STOICHIȚĂ șutează pu
ternic de la 16 m : 0—2 ; în

FI. SANDU

UTILAJUL FĂGĂRAȘ - SPORTUL STUDENȚESC 0-0
-5 (0-2)
lnicli au avut 

ea (Bîrlad) a 
următoarele 

IUL COMA- 
Palosanu, Di- 

Vancea — 
ei (min. 32 

•— Handrea 
SPRINTENU, 

.UJ-NAPOCA : 
Mihai, FL. 

ureșan (min. 
BOCA, Ră- 

■escu) — Do- 
UMFEANU II.
I PĂPĂDIE

fAgARAȘ, 9 (prin telefon).
Divizionara C a atacat din start, 
cind a și avut o bună ocazie de 
a deschide scorul, dar șutul lui 
Briotă a fost respins, in extre
mis, de Moraru. La rîndul lor, 
oaspeții au și ei două bune si
tuații prin M. Marian (min. 15) 
și M. Sandu (miin. 29). In con
tinuare, ambițioasa echipă din 
localitate joacă din ce în ce 
mai îndrăzneț și reușește în 
cîteva rînduri să evolueze la ni
velul partenerei sale. Și repriza 
a doua oferă spectatorilor un 
joc deschis, cu multe faze la 
ambele porți. în min. 88, notăm 
bara lui M. Sandu, iar în min. 
89 șutul milimetric pe lîngă bară 
ai lui Văcăreț. în prelungiri,

GLORIA BUZĂU -
BRAȘOV, 9 (prin telefon). în 

cursul primei reprize, deținătoa
rea Cupei și lidera clasamentu
lui, Steaua, s-a jucat de-a fot
balul, acționînd lent, confuz, in
dolent chiar, mai ales în atac, 
în acest timp, „lanterna0 primei 
divizii, Gloria, a jucat fotbal, 
fiind permanent aproape la cîr- 
ma jocului grație unei activități 
laborioase a întregii echipe și a 
unui mod de acționare mai sim
plu și mai gîndit. Menționăm, 
de asemenea, că buzoienli au 
avut și două bune ocazii de a 
înscrie prin Negoescu, în min. 
18 și 42 și că, în aceste condiții, 
scorul alb la pauză dezavanta
jează formația antrenată de V. 
Neagu.

în repriza secundă, datele me
ciului s-au schimbat în sensul 
că Steaua a mai dat „drumul 
la motoare**. Drept urmare, 
chiar fără să strălucească, ea 
s-a impus mal mult, a atacat 
mai decis și a șutat ceva mai 
periculos la poartă. Golul care 
a adus victoria și calificarea e- 
chipei bucurcștene s-a marcat

GLORIA BISTRIȚA - F. C.
BISTRIȚA, 9 (prin telefon). Pe 

un teren greu, alunecos, pe 
alocuri desfundat, cele două echi
pe au oferit publicului un joc 
deschis, plăcut la urmărit, cu ac
țiuni spectaculoase șl faze dra
matice la ambele porți. Disputa
tă în mare parte din timp sub 
semnul echilibrului, partida s-a

C. ARGEȘ 2-0 (0-0)
lescu, acesta a șutat în bară, la 
vinclu și CIZMARU a reluat 
imparabil : 1—0 ; apoi, în min.
88 Stanciu a pasat excelent lui 
Libiu, Nițu a respins șutul aces
tuia și SIMACIU a reluat în 
plasă : 2—0.

Arbitrul C. Jurja (București) 
a condus slab — cum a fost 
prestația și tușierului T. Alexan- 
drescu (București) — următoa
rele formații : PETROLUL : Foc- 
șeneanu — PISAU, Mureșan. NE- 
GOIȚA, BUTUFEI — STANCIU, 
Popa, CIZMARU — Moldoveanu 
(min. 38 Angelescu), Simaciu, 
Libiu. F.C. ARGEȘ : Speriatu
(min, 77 Nițu) — M. Zamfir, 
STANCU, Cîrstea, Ivan — TO
MA, Chivescu. IOVANESCU — 
Ralea, Iatan (min. 53 Turcu), D. 
Nicol a e.

Constantin ALEXE

del, autorul ei 
care a marcat______ v_ ______
careu. în ultimele 4 minute gălă- 
țenii au evoluat în 10 jucători, 
Vlad fiind eliminat pentru lovirea 
lui Chiriac, care-1 faultase pe 
portarul Hagioglu.

A arbitrat bine Gh. Retezau 
(București). RULMENTUL: Bunea 
— Ignat, TIUȘ, TIȚA, Chiriac — 
Marcel (min. 68 Pleșoianu), IA- 
GARU. Pană (min. 91 Ifrim) — 
Gh. Radu, VOICILĂ, - ~ ’
F.CJW. GALAȚI : HAGIOGLU — 
COJOCARU, BEJENARU, OL- 
TEANU, Țolea — Vlad, Balaban, 
Motoc — Majaru (min. 66 Co- 
man ; min. 110 Florea I), CRA
MER, orac.

fiind GH. RADU 
cu un șut din

I. Radu.

Pompiliu VINTILĂ

- JIUL 1-5 (0-2)
min. 55, Grădinaru centrează și 
MARCU reduce din handicap : 
1—2 ; în min. 67 CIUPITU în
scrie din apropiere : 1—3 ; ta min.
73 Enescu centrează și STOI- 
CHIȚA înscrie plasat, de la 
14 m : 1—4 ; ta min. 88 CIU- 
PITU stabilește scorul final, tri- 
mițtad un balon cu boltă peste 
portarul gazdelor. A arbitrat 
foarte bine T. Balanovicl (Iași) 
următoarele formații : CRISTA
LUL : Beleceiu — Stancu,
Stoleru, CHIORASCU H, Ape- 
trel — Bancu (min. 70 Istrate ; 
min. 78 Bordeianu), AL.BU, Chio- 
răscu I — MARCU, Stodan, Gră- 
dinaru. JIUL : Caval — P. Gri- 
gore BADIN, Miculescu, Bedd 
(min. 82 Vtaătoru) — Varga 
(min. 80 Ldxandru), CIUPITU, 
STOICA — Enescu, SALAJAN, 
STOICHIȚĂ.

Pavcl PEANA

bucureștenii leagă man. bine jo
cul, avînd și două bune ocazii 
prin O. Ionescu și Șerbănică. în 
această perioadă echipa locală 
nu mai dă dovadă de aceeași 
vigoare.

Â arbitrat foarte bine M. M6- 
raru (Ploiești). UTILAJUL : 
SZASZ — Lup, HAȘU, GIUR
GIU, Gridean — Briotă, Văcă
reț, Hoju (main. 73 Drăghici) — 
Peter (min. 57 Nuță), GRAM- 
CEA, FARKAȘ. SPORTUL STUD.î 
Moraru — TAnASESCU, CA
ZAN, B. GRIGORE, Munteanu 
II — IORGULESCU, O. Ionescu, 
Cățoi (min. 105 Ciugarin) — M. 
MARIAN, M. Sandu, Margetotu 
(min. 63 Șerbănică).

Vc«lle IORDACHE

STEAUA 0-1 (0-0)
în min. 54 : M. Răducanu i-a tri
mis o pasă excelentă lui IORDA- 
NESCU. acesta a pătruns în ca
reu și a trimis mingea peste 
Tănase, în plasă. în mod sur
prinzător buzoienli au cedat 
prea ușor pasul după primirea 
golului, s-au resemnat am spu
ne, permițând adversarilor, mai 
experimentați și mai tehnici, să 
cîștige fără emoții chiar și la 
limită. Arbitrul Otto Anderco 
(Satu Mare) n-a avut o sar
cină prea grea. El a condus, 
în general, bine. A greșit însă 
în min. 62, cînd n-a acordat o 
lovitură de pedeapsă pentru 
Steaua la un fault clar asupra 
lui Stoica, în careu. GLORIA î 
TANASE — Vlad, NICOLAE, Si- 
mion. Tulpan — PETRACHE, 
Duloiu, Stanciu (min 75 Dinea) 
— NEGOESCU, N. Marin, Do- 
bre. STEAUA : Iordache — AN- 
GHEL1NI, FL. MARIN, VigU, 
Nițu —- STOICA, Zahiu (min. 26 
Aelenei), IORDANESCU — M. 
RADUCANU, A. Ionescu, C. 
Zamfir (min. 60 Șt. Popa).

Mihai IONESCU

BAIA MARE 2-0 (0-0)
încheiat cu victoria pe deplin 
meritată a divizionarei B, care, 
confirmînd remarcabila ei com
portare din campionat și exce
lentele aprecieri de care, pe 
drept, se bucură, s-a dovedit 
mai insistentă și mai periculoasă 
în atac.

Deși a avut posibilitatea să o 
facă încă din min. 30, cînd por
tarul băimărean Ariciu a apărat 
penalty-ul executat de Georges
cu (după ce Sepi comisese henț 
în careu), Gloria s-a desprins de 
partenera ei în repriza secundă, 
prin golurile înscrise în min. 66 
de MOGA (care a reluat o min
ge ricoșată din „zid**, la o lovi
tură liberă de la 18 m) și în 
min. 90 de DANILA (splendidă 
lovitură de cap a tînărului ata
cant bistrițean la centrarea lui 
Nicolae).

Băimărenii au avut și ei două 
bune ocazii de a deschide scorul, 
în min. 3 (prin P. Radu) și 
în min. 21 (prin Terheș), dar 
portarul Gheorghe s-a opus, ad
mirabil, în ambele situații. La 
0—1, oaspeții au forțat egalarea, 
dar in final au recunoscut cu 
sportivitate că au fost învinși de 
o echipă care astăzi a fost în- 
tr-o zi mai bună.

Arbitrul M. Ivăncescu (Brașov) 
a condus foarte bine următoarele 
formații : GLORIA : GHEORGHE 
— Andrcicuț, Pantelimon, Cer- 
venschi, Ferentz — Butuza (min. 
64 Dănilă), MOGA, Georgescu — 
NICOLAE, Sigmirean (min. 83 
I. Alexandru), BERCEANU. F.C. 
BAIA MARE : Ariciu — Borz, 
CONDRUC, Sabău, SEPI — P. 
Radu, Mureșan — Bălan (min. 

79 Ciohan). Terheș, Roznai, Deac 
(min. 72 Buzgău).

Constantin FIRĂNESCU

SERIA 1
IERI, ÎN DIVIZIA B

SERIA a ll-a SERIA a lll-a
MINERUL GURA HUMORULUI 

— F.C.M. BRAȘOV 0—1 (0—0).
Unicul gol al partidei a fost 
înscris ae Gherghe (min. 53).

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C. 
BRAILA 6—1 (1—0). Au marcat : 
Drăgoi (min. 44, 68 și 87), Szabo 
(min. 47), Albotă (min. 52), Bălan 
(min. 82). respectiv Moroianu 
(min. 55).

ENERGIA GH. GHEORGHIU- 
DEJ — UNIREA FOCȘANI 1—1 
(1—1). Au înscris : Miliu (min. 4) 
pentru Energia, Simion (min. 15) 
pentru Unirea.

C.S. BOTOȘANI — TRACTORUL 
brașov l-o (1—0). A marcat : 
Tică (min. 40 din 11 m).

VHTORUL VASLUI — F.C. 
CONSTANȚA 3—0 (1—0). Au
înscris : Âmarandci (min. 43 — 
din 11 m), Georgescu (min. 51) și 
Spirea (min. 66).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
DELTA TULCEA 2—0 (1—0). Au 
marcat : Pamfil (min. 11) și Bere- 
voianu (min. 89).

PROGRESUL BRAILA — NITRA- 
MONIA FAGARAȘ 2—0 (1—0). Au 
înscris : Pîrlog (min. 4) și Ologu 
(min. 90 — din 11 m).

PORTUL CONSTANȚA — VII
TORUL GHEORGHENI 1—0 (0—0). 
Meciul s-a disputat la Tulcea, te
renul echipei Portul fiind sus
pendat. Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Bazia (min. 80).

Meciul C.S.M. Suceava — Ci
mentul Medgidia se dispută joi 
13 decembrie.

Relatări de la : D. Bolohan, C. 
Gruia, Gh. Grunzu, T. Ungureanu, 
M. Florea, P. Mateoiu, T. Enache 
și Gli. Vorovenci.

1. F.C.M, BRAȘOV 17 14 3 0 40- 7 31
2. F.C. Constanța 17 12 1 4 39-15 25
3. Unirea Focșani 17 9 2 6 35-16 20
4. C.S. Botoșani 17 9 1 7 26-19 19
5. Delta Tulcea 17 8 3 6 27-21 19
6. C.S.M. Suceava 16 7 3 6 19-12 17
7. Viitorul Vaslui 17 6 5 6 27-20 17
8. I.C.I.M. Brașov 17 5 6 6 27-25 16
9. Progresul Brăila 17 7 2 8 25-26 16

10. F.C. Brăila 17 6 3 8 24-29 15
11. Muscelul C-lung 17 6 3 8 21-30 15
12. Mineru. G.H. 17 6 3 8 15-33 15
13. Tractorul Brașov 17 5 4 8 19-24 14
14. Nitrarionia Făg. 17 6 2 9 t6-25 14
15. Viit. Gheorqheni 17 5 4 8 16-30 14
16. Cimentul Med. 16 6 1 9 20-31 13
17. Energia 17 5 3 9 15-29 13
13. Portul Constanța 17 5 1 11 12-31 11

METALUL OȚELU ROȘU - POLITEHNICA TIMIȘOARA 0-1 (0-0)
OȚELU ROȘU, 9 (prin telefon).

De 24 de ani nu s-a mai aflat 
echipa din localitate într-o fază 
superioară a „Cupei României** 
(în 1955, coincidență, s-a întîlnit 
tot cu aceeași adversară, pe care 
atunci a eliminat-o cu 3—2 !), 
motiv pentru care întîlnirea cu 
Politehnica a constituit o veri
tabilă sărbătoare pentru micul 
oraș al oțelului bănățean. Divi
zionara C, Metalul, nu s-a lăsat 
impresionată nici de formația stu
denților timișoreni, jucînd cu 
aceasta de la egal la egal. în 
prima repriză, ambele echipe au 
construit frumos în cîmp, 
însă n-au tras periculos la poar
tă. Din această parte a întîlni- 
rii reținem doar șutul de la 6 m 
al timișoreanului T. Nicolae, de
viat dc portarub Bona, și lovitu
ra „la vinclu“ a lui Martinescu, 
din min. 43.*^ Firesc, neglijîndu-se 
poarta, scorul a rămas, la pau

F. C. BIHOR - CHIMIA RM. VÎLCEA 0-2 (0-0)
ORADEA, 9 (prin telefon). In 

această partidă gazdele au pre
zentat o echipă tînără (din cau
za celor șase accidentați dintre 
titulari), ea luptlnd insă cu 
multă dăruire, dominarea teri
torială aparținîndu-1 in majori
tatea timpului. Dealtfel și nu
mărul situațiilor de a înscrie a 
fost Mvorabil elevilor lui E. Je
nei, dintre acestea detașindu-se 
cele ale lui Lupău (min. 29), 
Ghergheli (min. 30), Florescu 
(min. 31). Chimia — care s-a 
apărat exact — a profitat de 
primul moment favorabil, ivit 
în min. 59, cind TELEȘPAN a 
trimis peste Albu, ta plasă, ba
lonul primit de la Savu. După 
gol gazdele reiau atacurile la 
poarta lui Constantin (deosebit 
de inspirat și azi, ca și la Tg.

UNIREA DEJ - S. C.
DEJ, 9 (prin telefon). Peste 

7 000 de spectatori au sperat în
tr-o nouă victorie a echipei lor 
favorite, Unirea — victorie care 
ar fi însemnat al șaselea ei suc
ces în actuala ediție a „Cupei 
României**. Dar, dacă formația 
locală a reușit succese frumoase 
pînă acum, de data aceasta a 
trebuit să părăsească terenul în
vinsă în fața unei echipe supe
rioare în ansamblu și, în spe
cial, în fața porții.

Echipa antrenată de Traian Io
nescu s-a impus încă de la în
ceputul meciului : în min. 10 
ANTOHI deschide scorul, fructi- 
ficînd o foarte bună pasă a Iui 
Chitaru. în min. 30, la o lovi
tură de colț. VERIGEANU mă
rește diferența la 2—0, pentru ca 
în min. 35 CHITARU, profitînd 
de o neatenție a „libero "-ului 
Mocean, să ridice scorul la 3—0.

POLANA CIMPINA — PROGRE- 
SUL-VULCAN BUCUREȘTI 2—0 
(1—0). Au marcat : Manolache
(min. 12) și Cozarec (min. 52).

CARP AȚI MIRȘA — METALUL 
PLOPENi 1—1 (1-0). Au înscris : 
Opriș (min. 20) pentru Carpați, 
Spiridon (min. 63) pentru Metalul.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
OLTUL SLATINA 4—0 (0—0).
Partida a avut loc la Tîrgovi.ște, 
deoarece terenul echipei Auto
buzul este suspendat. Golurile *au 
fost marcate de-: Niță (min. 70 
și 89), Ciomoavă (min. 74) și 
Stroe (min. 83).

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 1—1 
(1—1). Au înscris : Borcea II 
(min. 36) pentru Chimia, respec
tiv Crăciun (min. 7).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 
(0—0). A marcat : Puchea
(min 58)

CHIMICA TIRNAVENI — ȘOIMII
SIBIU 1—0 (0—0). A înscris : Mar
ton (min. 49).

Meciurile Rapid București — 
Flacăra Automccanica Moreni, 
Rulmentul Alexandria — Petrolul 
Ploiești și F.C.M. Giurgiu — 
Metalul București se dispută joi 
13 decembrie.

Relatări de la : E. Stroe, M. 
Verzescu, M. Avanu, D. Gruia, 
N. Ștefan și I. Duc an.

1. RAPID BUC.
2. Progresul Vulcan
3. Mata<ul Buc.
4. Poiana Cîmpina
5. Petrolul Ploiești
6. Ga7 metan
7. Autobuzul Buc.
8. Șoim i Sibiu
9. Mecanică fină

10. Pandurii Tg. Jiu
11. Chimica Tirn.
12. Metalul Fiopeni
13. Flecara Moreni
14. Oltul Slatina
15. Carpați F4‘rșa 
t6. Chimia Tr. Mâg.
17. Rulmentul Alex.
18. F.C.M. Giurgiu 

16 10 2 4 29-15 22
17 9 4 4 21-17 22
16 10 1 5 29-17 21
17 10 0 7 26-21 20
16 9 1 6 26-18 19
17 7 4 6 28-27 18
17 6 5 6 31-22 17
17 7 3 7 15-21 17
17 6 4 7 19-15 16
17 7 2 8 21-30 16
17 6 3 8 24-21 15
17 6 3 8 22-21 15
16 6 3 7 23-26 15
17 5 5 7 18-24 15
17 7 1 9 17-31 15
17 6 2 9 22-28 14
16 5 3 8 15-17 13
16 4 2 10 14-29 10

1. CORVINUL 17 11 2 4 39-15 24
2. F.C. Bihor 16 10 3 3 29-12 23
3. U.T.A 17 10 2 5 30-17 22
4. Glori Bistrița 16 9 1 6 39-16 19
5. Aurui Brad 17 7 5 5 29-15 19
6. F.C.M. Reșița 16 7 3 6 25-18 17
7. Minerul Anina 17 8 1 8 24-27 17
8. Dacia Orăștie 17 7 3 7 21-24 17
9. infrăt Oradea 17 7 1 9 18-19 15

10. Strungul Arad 17 7 1 9 21-29 15
11. Minerul M. N. 17 7 1 9 17-27 15
12. U.M. Timiș îara 17 7 1 9 11-27 15
13. Unirea A. lulia 17 7 1 9 16-32 15
14. Ind. s: mei C.T. 16 7 0 9 28-32 14
15. Minerul Covnic 17 5 4 8 23-28 14
16. C.F.R Clui-Nap. 17 6 2 9 19-26 14
17. Metalurg. Cugir 17 6 2 9 19-32 14
18. Someșul S. M. 17 6 1 10 19 31 13

ză, 0—0. La numai 4 min. de la 
reluare, Nedelcu pasează scurt, 
în careu, lui ANGHEL, care șu
tează puternic și înscrie. în con
tinuare „Poli“ a jucat economi
cos, pentru a păstra avantajul, 
gazdele ieșind și mai mult Ia 
atac, dar fără să înscrie, ele ra- 
tînd cea mai mare ocazie în 
min. 88, prin Stan. Arbitrul 
S. Drăgulici {Drobeta Tr. Seve
rin) a condus bine formațiile : 
METALUL : Bona — Blejdea, 
BJLAN, Stavarache. MARTINES
CU — Popa. BIR AU. Grieofe 
(min. 74 Făfăneață) — ENEA, 
stan, FIERARU ; POLITEHNICA: 
Catona — Nadu, Vișan, PALTI- 
NIȘAN, Șunda *— DEMBROV- 
SCHI, Roșea (min. 66 Șerbă- 
noiu), T. NICOLAE — ANGHEL, 
Nedelcu, Nucă (min. 63 Cotec).

Modesto FERRAR1NI

Mureș, în ultima etapă de cam-' 
pionat) și, în min. 78, au oca
zia egalării, beneficiind de un 
penalty (la hențul comis de Cl- 
lean), pe care insă Ghergheli il 
ratează (aceste ratări au deve
nit... un obicei la F.C. Bihor)- 
In min. 85, COCA I reușește să 
mărească avantajul vîlcenilor, 
urmărind cu insistență un balon 
ce părea pierdut. A arbitrat sa
tisfăcător C. Szilaghi (Bala 
Mare). F.C. bihor : Albu — 
Pop, NAOM, Roja, CABAI — 
Vergu, Ghergheli, M. Marian — 
I.upău. Florescu. Fildan. CHI
MIA : CONSTANTIN — Bărbuț, 
IORDAN, Cilean, Cincă — G. 
Stan, SAVU. STANCA — Teleș- 
pan, Gtagu (min. 82 Coca I), Ca- 
rabageac (min. 88 Lepâdatu).

Eftimie IONESCU

BACĂU 1-4 (0-3)
Cu toate că Unirea atacă des
tul de insistent, apărarea ei se 
dove-dește naivă în fața contra-* 
atacurilor băcăuane. Și, astfel, 
în min. 47, SOȘU mărește dife
rența la 4—0. 20 de minute mai 
tîrziu, formația locală reușește 
să înscrie golul de onoare prin 
covAcru.

Arbitrul brașovean R. Petrescu 
a condus bine formațiile : UNI
REA : Marca (min. 34 Samoilă) 
— Pop, OLTEAN, Mocean, Bar- 
bur — Botiș, A. MOLDOVAN, 
Coroi — Vlâduț (min. 63 COVA
CIUL Soporan, COROVEI. S. 
BACAu : Mangoac (min. 75 Ur- 
sacho) — Andrieș, CATARGIU. 
LUNCA, Ellsel — L. Moldovan, 
SOȘU, I. SOLOMON — Verlgeanu 
(min. 54 Botez), ANTOHI, CHI
TARU.

Mircea TUDORAN

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
CORVINUL HUNEDOARA 1—3 
(1—0). Au înscris : I. Constantin 
(min. 9), respectiv Andonie (min, 
59) și Gabor (min. 56 și 88).

METALURGISTUL ----------
AURUL BRAD 1—1 (0—1)
marcat : Giulvezean ' ' 
pentru gazde, respectiv 
(min. 16).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (2—0). 
Au înscris : Borz (min. 7), Szilaghi 
(min. 35). respectiv Mureșan 
(min. 88).

MINERUL ANINA

CUGLR —
AU 

(min. 60) 
Stingi

U.M. TI-
MIȘOARA 5—0 (2—0). Au marcat: 
Damian (min. 4), Secui (mi,n. 12 
din 11 m), Irimia (min. 58) și 
Șciiiopu (min. 65 și 68).

U.T.A. — ÎNFRĂȚIREA ORA
DEA 2—1 (2—1). Au înscris 3
Ciordaș (min. 5) și Leac (min. 
19), respectiv Schwartzman 
(min. 16).

UNIREA ALBA IULIA — DACIA 
ORAȘTIE 2—1 (Î—O). Au marcat : 
Gh. Vasile (min. 24 și 55), res
pectiv Vișan (min. 54).

MINERUL CAVNIC — STRUN
GUL ARAD 3—1 (1—0). Au mar
cat : Stenzel (min. 11), Dragomi- 
rescu (min. 61) și Șomcutean 
(min. 71), respectiv Tușa (min. 
39).

Meciurile F.C. Bihor — Industria 
sîriib?i C. Turzii și Gloria Bistrița 
— F.C.M. Reșița se dispută joi 
13 decembrie.

Relatări de Ia : P. Șumandan, 
M. Vîlceanu, Z. Covaci, P. Lun
ga, N. Străjan, I. Filipescu și V. 
Săsăranu.



in C.C.E. (f) la tenis de masă CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA
C.S. ARAD-KARLSBERG BUTTERFLY DUISBURG 5-3 (Urmare din pao. 1)

ARAD, 9 (prin telefon). Echi
pa feminină de tenis de masă 
C.S. Arad a mai urcat, sîmbătă 
seară, o treaptă spre finala „Cu
pei campionilor europeni". Invin- 
gtnd cu 5—3 formația Karlsberg 
Butterfly din Duisburg (R.F. 
Germania). Cea mai bună jucă
toare româncă a fost Eva Fe
renczi, care a învins cu 2—0 pe 
toate cele trei sportive de 
Karlsberg (în ordine 
Stork, Agnes Simon și 
HlrschmUller-Kamizuru). Cea mal 
frumoasă victorie a sa a 
fost aceea obținută la Kamizu
ru, cea mai valoroasă dintre ad
versare, de care nu putuse trece 
în ultimele patru meciuri direc
te, în diferite competiții inter
naționale. Sîmbătă seara Eva a 
abordat curajos partida cu Ka
mizuru. ceea ce i-a dat posibili
tatea să-și valorifice mai bine 
calitățile. Liana Măcean a reali
zat două victorii. Ea a trecut 
de Simon, a pierdut la Kamizuru

la 
Monik 
Ursula

momentelor 
în ta- 

mai 
slabe 

adău- 
care

SPORTIVI ROMÂMI
1.1 COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

HOCHEi

• In turneul de hochei pe 
gheață de la Sofia selecționata 
orașului București a învins cu 
3—2 (1—2, 2—0, 0—0) formația 
„Volan" din Ungaria.

și a Încheiat Intilnirea, realizind 
cel de al cincilea punct al echi
pei noastre, in partida cu Stork. 
Magdalena Leszay nu a cîștigat 
nici un meci.

Scorul de 5—3 eu care a fost 
obținută victoria echipei noastre 
nu arată nimic din desfășurarea 
pe alocuri dramatică a partidei, 
dar spectatorii, care au umplut 
pînă la refuz sala de tenis de 
masă a clubului, au trăit momen
te grele pînă la meciul decisiv 
dintre Ferenczi șl Kamizuru, in- 
trevăzînd posibilitatea unui final 
contrar voinței lor și raportului 
de forțe.

Aceasta datorită
de scădere a concentrării 
băra noastră, cînd nu au 
fost exploatate punctele 
ale adversarelor. Trebuie 
gată însă rezistența pe
le-au opus-o jucătoarele oaspete, 
cu o mai mare experiență inter
națională.

Elevele antrenorului Emil Pro- 
kopecz se plasează și în acest 
an între primele patru echipe din 
Europa, urmînd să dispute semi
finala cu cîștlgătoarea dintre 
Vorba Lobogo din Tolna (Unga
ria) șl Proletar din Coka (Iugo
slavia) .

Rezultate :
Măcean — Simon 2—0 (13, 10), 

Leszay — Kamiz.uru 1—2 (—15, 
16, —3), Ferenczi — Stork 2—0 
(20, 15), Măcean — Kamizuru 
1—2 (—13, 14, —17), Ferenczi 
Simon 2—0 (19, 18), Lesz.ay 
Stork 1—2 (14, —25, —17).
renezl — Kamizuru 2—0 (22, 
Măcean — Stork 2—1 (—17, 
14).

plece imediat la Deva cu echi
pa de gimnastică. Nu s-au în
cheiat încă aceste campionate 
și am senzația că în tot ce face 
aici, Bela Karoly urmează, 
punct cu punct, un program 
strict de pregătire pentru Jocu
rile Olimpice de la Moscova.

Dar, să ne înapoiem în seara 
zilei de sîmbătă la exercițiile 
liber alese pentru concursul in
dividual. Sală plină, dar nu în 
măsura în care a fost joi — 
cînd publicul umpluse pînă la 
refuz tribunele —, atunci cînd 
Nadia era așteptată în concurs, 
iar pentru „un bilet în plus” 
se ofereau și o sută de dolari. 
Sîmbătă seară, cîteva sute de 
spectatori, care luaseră cunoș
tință de la televiziune de ope
rația Nadiei, 
mai intre în 
deau biletele 
de 10 dolari.

Pentru noi, 
acea seară avea însă o impor
tanță cu totul deosebită. In 
1978, la ediția de la Strasbourg 
a campionatelor mondiale, gim-

renunțaseră să 
sală și își vin- 
la prețul oficial
competiția din

ȘAH

la 
fost

Fe-
15),

15,

Mircea COSTEA

• Turneul feminin 
Smederevska Palanka 
cîștigat _ de maestra 
Hanna * Erenska — —
din 10 posibile, urmată de Eli- 
sabeta Polihroniade (România), 
Lazarevioi și Cejici (Iugosla
via) cite 6 p, Margareta Mu- 
reșan (România) 5’/a P etc.

® După 9 runde, în turneul 
de șah de la Buenos Aires, 
continuă să conducă Larsen 
(Danemarca), cu 8 puncte, ur
mat de Miles (Anglia) — _ 6 
puncte. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care in run
da a 9-a l-a învins pe Quinte
ros (Argentina), se află pe lo
cul patru, cu 5 puncte.

de 
a

poloneză 
G’/a puncte

De azi, în Sala sporturilor 
din Brașov 

CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE TE

NIS ALE ROMÂNIEI
De azi și pînă duminică Sala 

sporturilor din Brașov găzdu
iește Campionatele internațio
nale de tenis ale României. 
Și-au mai anunțat participa
rea — în afara sportivilor ale 
căror nume le-am publicat an
terior — și tenismani din 
Bulgaria : Asen Di.șkov Marian 
Lazarov, Rumen Mihov, To
dor Botcev și Iva Hristova.

partajare de domeniul incredi
bilului pînă acum cîțiva ani. 
Concursurile de acest nivel se 
desfășoară pe muchie de cuțit 
și incertitudinea stăruie pînă 
în ultimul moment. Dacă pers
pectiva medaliei d« argint a 
apărut pentru Melita Ruhn mai 
evident, doar în finaluj con
cursului, gimnasta noastră a 
trebuit să ducă însă o luptă 
strînsă cu Maria Filatova, la 
fiecare aparat, pentru cuceri
rea medaliei de bronz. Duelul 
lor a fost extrem de pasionant, 
după al treilea aparat avanta
jul era de 25 de miimi de punct 
în favoarea sportivei sovietice : 
68,550—68,525. Urma ultimul 
schimb, în care Filatova evo
lua la paralele, iar Melita la 
bîrnă. Ambele excelente la a- 
paratele respective, capabile să 
obțină 9,90. Filatova începe cu 
puțin înaintea Melitei, cu dezin
voltură, cu plasticitate, însă la 
o combinație cu trecerea prin
tre bare, ea nu prinde bara 
de sus și cade. In acel moment, 
Melita Ruhn desfășura la bîrnă 
un exercițiu grațios, exact. în 
momentul în care s-a afișat 
nota Filatovej — 9,40 — soarta 
medaliei de bronz era hotărîtă 
în favoarea gimnastei noastre. 
Cu 9,80, cît a primit pentru 
execuția sa, Melita Ruhn a tre
cut pe locul 3, realizînd astfel 
o performanță cu totul remar
cabilă.

A urmat apoi pe bîrnă Ko- 
dica Dunca. Acest „viezure" al 
echipei României execută un 
exercițiu aproape fără greșeală, 
în aplauzele publicului și în 
admirația telespectatorilor care 
au avut șansa s-o privească, 
deoarece execuția Rodicăi 
Dunca nu era programată să 
fie prezentată în direct și s-a 
produs numai datorită unei con
juncturi fericite. ’

Pînă la apariția ziarului nos
tru, cititorii vor fi văzut la 
televiziune reportajul transmis, 
de aici, de la Fort Worth, unii

Pe podium sînt prezente 8 
gimnaste între acestea, toate 
cele trei concurente din echipa 
României ! Acesta este. fără 
Îndoială, un mare succes al 
gimnasticii noastre feminine, 
asupra căruia vom reveni. Fe
tele noastre fac o excelentă 
impresie, felieitîndu-le și îm- 
brățișîndu-le pe colegele lor 
de întrecere, cu care și-au dis
putat întîietatea în lume. Ur
mează conferința de presă, la 
care Melita Ruhn pare atît de 
timidă și ingenuă, îneît i se

lată clasamentul final la 
Individual compus feminin :
1. NELLI KIM (U.R.S.S.) 78,650.
2. Maxi Gnauk (R.D.G.)
78,375, 3. Melita Ruhn (Ro
mânia) 78,325, 4. Maria Fila
tova (U.R.S.S.) 77,950, 5. Ro
dica Dunca (România) 77,725, 
6. Vera Cerna (Cehoslovacia) 
77,600, 7. Steffi Kraker
(R.D.G.) 77,400. 8. Emilia
Eberle (România) 77,375, 9.
Regina Grabole (R.D.G.) 
77,275, 10. Eva Mareckova
(Cehoslovacia) 77.200, 11. Zu 
(R.P. Chineză) 76.900, 12.
Leslie Pyfer (S.U.A.) 76,825,
13. Elena Naimușina (U.R.S.S.) 
76,725, 14. Ratka Zemanova
(Cehoslovacia) 76,525, 15.
Zenq Xiua (R.P. Chineză) 
76,275 etc.

RODICA DUNCA

Deși a cîșligat meciul retur (19-18)

STIINTA BACĂU A RATAT CALIFICAREA
IN TURUL III AL C C.E. LA HANDBAL

BACAU, 9 (prin telefon). In
teresul enorm manifestat de bă
căuani pentru meciul retur din
tre știința și Radnieki — 3 000 de 
spectatori s-au aflat în tribu
nele Sălii sporturilor și de două 
ori pe atîția afară. '
„un bilet în plus" — 
justificat de valoarea 
Intilnirea, ‘ U;
mineată, contînd ca manșă a 
doua a turului secund al „Cupei 
campionilor europeni", a fost de 
un nivel scăzut, lipsită de spec
taculozitate. Deși Știința a ciști- 
gat cu 19—18 (8—7), campioana
Iugoslaviei. Radnieki. care a ob-

așteptînd... 
n-a fost 

partidei, 
desfășurată ieri di-

In „Cupa balcanică" la volei

EXPLORĂRI B. MARE
NIREFS ATENA 3-0

BAIA MARE, 9 (prin telefon). 
Peste 2000 de spectatori au fost 
prezențl în sala ..Dacia" ‘ 
calitate pentru a urmări 
tul echipei masculine de volei. 
Explorări, în noua ediție a „Cu
pei balcanice", in care s avut 
ca adversară formația greacă 
Nirefs din Atena. Voleibaliștii 
bălmăreni. deținători ai trofeu
lui, au reușit să se impună în 
fața ambițioasei- garnituri oas
pete cu 3—0 (13, 6, 1), asigurîn- 
du-și, astfel, posibilitatea de a 
se califica în turul următor, lor 
mai filndu-le necesar doar un 
singur set victorios, in depla
sare săptămîna viitoare la Ate
na. Cu toate că au terminat în
vingători. băimărenii au realizat 
succesul ceva mai greu decît a- 
rată scorul, sportivii greci opu- 
nînd o dirzâ rezistentă. El au 
fost la un pas de a ristiaa pri
mul set (12—13) si s-au aflat, de 
asemenea. la conducere st in 
prima parte a celui Je al trei
lea. ” 1 . . ’
liștli băimăreni 
cele din urmă, un 
toriu. . .
șl M. Nicolau 'România) — ul
timul l-a înlocuit oe arbitrul turc 
K. Zucelan. care 
tat — au condu1 
următoarele 
RARI — Corcheț , Wtu). 
zov, Mihalca. Igmsca 
(Paraschlvescu). Bălas ■
— Neofitos. Papadaki 
Gontikas, Galenn 
narlotls Butris.
— coresp.).

ci Ln lo- 
debu-

Mai experimentați voleiba- 
au -ealtzat. in 

succes meri- 
Arbitrii S. Gliilii 'Turcia) 

'România)

nu s-a prezen- 
fzarte bine 

formații EXPLO- 
. Arbu- 

Staicu 
NIREFS 
(loanis) 

'Ksratac) Ma- 
(V. SASARANU

tur victoria cu
după- 

calificarea în 
„C.C.E.“.

19—13, a 
opinia 
runda

ținut în 
reușit — meritat 
noastră — 
a in-a a .

Meciul a fost, așa cum __
neam, modest, plin de obstrucții 
și greșeli. Handbalistele de la 
Știința, fără un pivot de... me
serie, cu portarii în zi slabă, au
acționat crispat, au prelungit
atacurile nejustificat (la 3 șl 4
minute !), au pasat mingea la 
adversar (de trei ori), lansînd-o
greșit pe contraatac (de două 
ori), ratînd singure cu portarul 
advers (de patru ori), precum și 
două aruncări de la 7 metri.

Oaspetele au jucat tactic foarte 
bine. Ele au acționat avansat în 
apărare, agresiv (e drept, și 
foarte obstructionist), fracționînd 
astfel permanent acțiunile băcă
uane. In ofensivă s-au bazat pe 
forța de șut și de pătrundere 
ale lui Kitici și Sladicl. pe vicle
nia iul Vlatanovici-Suprinovici și 
— trebuie s-o spunem — pe nai
vitatea adversarului.

Socotlndu-1 un meci specific 
de calificare, cu avatarurile Iui. 
credem totuși că Știința n-a a- 
vut nici de această dată valoa
rea colectivă necesară unei deta
șări clare. Au înscris : Rita Flo- 
rea 6, Torok 5, Maria Florca 3, 
Lupșor 2, Marian 2, Gaal 1, res
pectiv Kitici 6. Sindici 5, Vlata
novici-Suprinovici 4. Lentar 3. 
Au arbitrat Mihail Lipov și Ra
fael Sargisian (U.R.S.S.).

SpU;

Hristoche NAUM

nastele românco n-au cucerit 
nici o medalie la individual 
compus, Nadia Comaneci cla- 
sîndu-se atunci pe locul 4, iar 
Emilia Eberle pe 5. Din pri
mele gimnaste clasate atunci 
pe locurile 1—5 (Muhina, Kim, 
Sapoșnikova, Comăneci și 
Eberle) numai Kim și Eberle 
mai sînt prezente în finala de 
sîmbătă seară. Pe lingă Emilia 
Eberle, revelația de la Stras
bourg, atunci în vîrstă de 14 
ani, se află acum Meii ta Ruhn, 
de asemenea în vîrstă de 14 
ani, și Rodica Dunca (15 ani), 
o gimnastă despre care se vor
bește mai puțin dar care în 
concurs se strecoară pe nesim
țite spre locurile fruntașe. Do
ream desigur o medalie, care 
după cea de aur obținută de 
echipa noastră, să consfințească, 
în continuare, valoarea ridica
tă a „noului val” al gimnas
ticii noastre feminine, care va 
urma să evolueze la Moscova 
— 1980, după Montreal — 1976. 
Performanță cu totul posibilă, 
avînd în vedere pozițiile di
nainte de concurs : Melita Ruhn 
ocupa locul 4, foarte aproape 
de primele clasate, iar Emilia 
Eberle și Rodica Dunca, locu
rile 7—8. Inima poftea la „ar
gint", chiar la „aur", dar me
dalia de bronz ar fi fost și ea 
deosebit de valoroasă, deoarece 
urma să fie prima medalie ro
mânească în clasamehtul indi
vidual compus obținută vreoda
tă, la „mondiale", de o gim
nastă româncă.

în concurs, 
fost, în final, 
de medalia de 
mai 50 de miimi de punct au 
despărtit-o de locui al doilea j 
Gnauk — 78,375. Ruhn — 78,325. 
Emilia Eberle, cu o cădere la 
bîrnă (9,20), a ieșit din calcu
lele pentru medalie. Iată o de

lata punctaje!» ți locurile 
ocupate de gimnațtii noștri : 
23. Dan Grecu 114,650 (soi 
9,25, cal 9,65, inele 9,80, să
rituri 9,75, paralele 9,45, bară 
9.55) : 26. Kurt Szilier 114,275 
(9,30, 9,35, 9,55, 9,70, 9.50.
9,60) ; 30. Aurelian Geor
gescu 113,650 (9,70. 9,20, 9,45. 
9.80 . 9,45, 9,45).

Primii clasați în concursul 
celor mai buni 36 de gimnaști 
participant la campionatele 
mondiale : 1. Aleksandr Di-
tianin (U.R.S.S.) 118,250. 2.
Kurt Thomas (S.U.A.) 117,975. 
3. Aleksandr Tkacev (U.R.S.S.) 
117.47S, 4. Vladimir Markelov 
(U.R.S.S.) 117,275, 5. Bart Con
ner (S.U.A.) 117.025, 6. Roland 
Bruckner (R.D.G.) 117,000, 7. 
Koji Gushiken (Japonia) 
116,775 : 8. Stoian Delcev 
(Bulgaria) 116,525

Melita Ruhn a 
atît de aproape 
argint, incit nu

îl vor și visa poate. Rodica 
Dunca a primit 9,90 și astfel 
umbra de pericol a Verei Cerna, 
care o urmărea, de la 25 de 
miimi de punct, ca Ruhn pe 
Filatova, a dispărut, Cerna, o 
gimnastă excelentă, a fost no
tată cu 9,80 la paralele.

Acum, ■ medaliatele erau cu
noscute. Au început pregătirile 
pentru festivitatea de premie
re. Iată, fetele noastre trec 
prin fața mesei presei și a ca
merelor de televiziune, care le 
urmăresc, iar ziariștii aplaudă 
și ei. Melita Ruhn, proaspăta 
medaliată cu bronz, este aprin
să la față — de emoție și fe
ricire. O vedem apoi pe po
dium alături de Nelli Kim, 
exemplu de perseverență și ca
pacitate de exprimare a talerr- 
tului șl rutinei, care obține la 
22 de ani titlul de campioană 
mondială absolută. Alături sc 
află Maxi Gnauk, o gimnastă 
care pare anonimă, dar care 
lucrează cu o impresionantă 
exactitate și siguranță.

pare nereal tot ce se întîmplă 
în jurul ei. Ziariștii au între
bat-o dacă știa că va obține 
medalia de bronz. Ea a răs
puns că o dorea, că a luptat 
pentru ea, dar că nu a cunos
cut situația din timpul con
cursului. „Antrenorul nostru — 
a spus ea — ne-a învățat să 
lucrăm cît putem mai bine, să 
ne concentrăm asupra execu
ției, să fim cît mai calme, 
pentru a ne valorifica, pe de-a- 
ntregul, pregătirea și să nu nc 
intereseze-'nici o clipă notele".

★
Concursul primilor 36 da 

gimnaști pentru desemnarea 
campionului mondial absolut 
s-a desfășurat, conform previ
ziunilor, sub semnul superiori
tății sportivului sovietic Alek
sandr Ditiatin, care a reușit 
să-și mențină avansul pe care-1 
avea după exercițiile impuse 
și liber alese din concursul 
pe echipe, asupra adversarilor 
săi direcți. Gimnaștii români 
Dan Grecu, Kurt Szilier și Au
relian Georgescu au avut pre
stații bune, mai ales Kurt Szi
lier dovedind reale posibilități 
de a se afirma în viitor ca un 
gimnast de clasă mondială.

★
Finalele pe aparate, care au 

încheiat cea de-a 20-a ediție 
a „mondialelor", s-au desfășu
rat duminică după-amiază (la 
masculin) și seara, ia ora 19 
(ora locală, luni dimineața ora 
3 la București). Au evoluat și 
următorii gimnaști români : 
Dan Grecu, Melita Ruhn, Du- 
mitrița Turner și Emilia Eberle.

A. SZABO Șl C. NICULAE, PE LOCUL 5
PARIS. 9 (prin telefon). In 

sala „Pierre de Coubertin" s-au 
desfășurat simbătă șl duminică 
ultimele confruntări ale Campio
natelor mondiale de judo. O 
comportare meritorie pentru 
debutul lor Ir o competiție mon
dială au avut Arpad Szabo (cat. 
superușoară) și Constantin Nicu- 
lae (semlușoară), care s-au clasat 
Pe locul 5 Ia categoriile respec
tive. Iată cîteva amănunte.

Semiușorul Constantin Niculae, 
după ce i-a întrecut pe S. Douby 
(Egipt) prin ippon. V. Vukorepa 
(Iugoslavia) prin yusey-gachi, l. 
Martin (S.U.A.) prin ippon și A. 
Farow (Canada) prin yusey-ga
chi, a fost întrecut. după o 
luptă deosebită, de sovieticul So- 
loduhin. In recalificări a fost 
întrecut și de polonezul Pavlov
ski.

Clasamenlul final : 1. V. Solo-

LA C. M. DE JUDO

TELEX • TELEX
HANDBAL (® La Koln, în meci 

retur pentru „Cupa cupelor0 (mas
culin) Gummersbach a învins cu 
25—17 (12—6) formația norvegiană
Fjellhammer. Ln primul joc a cîș
tigat tot Gummersbach (20—15).

POLO 9 Primele rezultate în
registrate în turneul final al 
C.C.E. : Vasas Budapesta — Par
tizan Belgrad 9—7 ; Spandau 04 
— Montjuich Barcelona 5—3.

SCHI 9 Proba masculină, de 
slalom uriaș de Ia Val d’Isere 
a fpst cîștigată de schiorul suedez 
Ingcmar Stenmark, urmat de Bo- 
jan Krîzaj (iugoslavia).

TENIS 9 După prima zi. în 
meciul dintre echipele Mexicului 
și Venezuelei, care are loc la 
Ciudad de Mexico în cadrul „Cu
pei Davis“. gazdele conduc cu 
2—0.

TENIS DE MASA 9 La Niș in 
„Cupa ligii europene", selecțio
nata Cehoslovaciei a învins cu 
4—3 echipa Iugoslaviei. Surbek 
(Iugoslavia) l-a întrecut cu 21—16, 
21—12 pe Orlovski. Tot cu același 
scor a cîștigat Surbek jocul cu 
campionul cehoslovac Dvoracek.

4

duhin (U.R.S.S), 2 A. Dalvingt
(Franța), 3. K. Pavlovski (Polo
nia) și H. Sahara (Japonia).

La ușoară, Nicolae Vlad a lup
tat slab, plerzînd prin yusey-ga- 
eht singurul meci susținut la 
aceste campionate, cel cu cuba
nezul F. D. Nelson și ieșind din 
competiție. Clasamentul final al 
acestei categorii : 1. Y. Katzuki 
(Japonia), 2. A. Gamba (Italia), 3. 
D. Namgalauri (U.R.S.S.) și A. 
Adams (Anglia).

Duminică și-au disputat intîie- 
tatea superușorii și eoncurenții de 
la categoriile mari de greutate 
înscriși la open. A. Szabo (super- 
ușoară) a ajuns pînă în finala 
grupei învlngîndu-și toți adver
sarii întîlnlți : b. Ipp. (min. 4) 
Z. Har’on- (Indonezia). O.y.g. M. 
Mohamed (Kuveit). b. ipp. (min. 
2,20) O. Mendoka (Portugalia) și 
b.y.g. B. Koaz (Israel). în me-B.

ciul pentru primul loc in grupă, 
oare îi asigura Învingătorului me
dalia de argint și calificarea in 
finala categoriei, a luptat cu 
valorosul sportiv francez T. Rey, 
noul campion mondial, fiind în
trecut la limită. Intrat în finala 
recalificărilor pentru medalia de 
bronz, A. Szabo a fost depășit de 
Japor-’ul H. Moriwaki. Clasamen
tul : 1 T. Rey (Franța). 2. 
Koag-Woo-Jong (Coreea de Sud). 
3. H. Moriwaki (Japonia) si F. 
Mariani (Itaila).

Juniorul român Mihai Cioc, 
concurind la open, după ce l-a 
tnvlns prin yusey-gachi pe ira
nianul M. Beshmet a fost între
cut de francezul J. L. Rouge 
și n-a mai intrat în recalificări. 
Clasamentul : L. I. Endo (Japo
nia) 2 V Kuznețov (U.R.S.S.). 3. 
J. L. Rongâ (Franța) și V. Kpva- 
cevici (Iugoslavia).

C. E DE FOTBAL
ClPRU - SPANIA 1-3

Ultimul meci al grupei a 3-a 
din preliminariile C.E. desfășurat 
la Limasol. între Cipru și Spania 
a revenit oaspeților cu 3—1 (2-in 

marcate de Villar
40),

prin golurile
(min 5), Santillana (min.
Saura (min. 87). respectiv Stefa- 
nous (min. .9).

Astfel ' _ 
ficat pentru 1 
Italia, care va 
și 22 iunie 1980.

SPANIA
Iugoslavia 
România

4. Cipru 
Pînă acum, 

nai s-au mai 
glia. Grecia, 
vacia.

echipa Spaniei s-a cali- 
turneul final

avea loc
din 

între 11

1.
2.
3.

4 1
4 0
2 2
0 1
turneul fi-

1 13— 5 9
2 14- 6 8 
2 9-86 
5 2-19 1

6
6
6
6

pentru 
calificat Italia, An- 
Olanda și Cehoslo-
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