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s-au înapoiat în Capitală după vizitele 
efectuate în Pakistan, Indonezia, 
Singapore, Malayezia și Kuweit
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In intimpinarea Conferinței Naționale a partidului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu s-au îna
poiat, duminică, in Capitală din 
vizitele oficiale de prietenie e- 
feetuate în țări ale Asiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa 
au fost însoțiți în aceste vi
zite ile tovarășii Ion 
lae, viceprim-ministru 
nului. Ștefan Andrei, 
afacerilor externe, 
soane oficiale.

Prin rezultatele 
te, care-și găsesc

Elena Ceaușescu

de

M. Nico- 
al guver- 
ministrul 
alte pcr-

deosebi-lor
___ _  „____  expresie in 

importantele înțelegeri și do
cumente convenite, vizitele fă
cute în Pakistan, Indonezia, 
Singapore, Malavezia și Kuweit 
se înscriu ca un moment de 
mare însemnătate în dezvolta
rea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și 
statele respective, in interesul 
reciproc, al bunăstării și pros
perității lor. Totodată, această 
nouă solie de pace și prietenie 
reprezintă o contribuție de 
seamă la întărirea conlucrării 
dintre țările în curs de dez
voltare și nealiniate, la promo
varea cauzei destinderii, secu
rității, dezarmării, înțelegerii 
și cooperării intre națiuni, la 
edificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale, la realizarea 
unei lunii care să asigure pa
cea. libertatea, independența și 
progresul tuturor popoarelor.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
cu multă 
Constantin
Banc, Emil Bobu, Lina Cioba
nii, Ion Coman, Ion Dincă. 
Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Paul Ni- 
culescu,
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu.
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Min 
Dobrescu, Petru Enache, Mihai 
Gere. Nicolae Giosan, Suza-ia 
Cădea, Ana Mureșan, Elena

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
au fost intimpinați 
căldură de tovarășii 

Dăscălcscu, Iosif

Gheorghe Oprea.

Gheorghe Radulescu,

Nae, Constantin Olteanu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheor
ghe Stoica, Manea Măncscu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Petrescu și 
loan Totu, viceprim-miniștri ai 
guvernului.

Erau prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat, miniștri, conducători de 
instituții centrale și organiza
ții obștești.

Au fost de față Iqbal Hosain, 
ambasadorul Republicii Islamice 
Pakistan, Abdullah Basri As- 
poor, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Republicii Indonezia, 
Shamsudin Abdullah, însărci
nat cu afaceri ad-interirn 
Malayeziei, alți membri ai 
cestor ambasade.

Aeroportul Otopeni, unde

al
a-

a 
avut loc ceremonia sosirii, era 
împodobit cu drapelele partidu
lui și statului. Pe 
salonului oficial al 
afla portretul 
Nicolae Ceaușescu.

Mii de oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții bucu- 
reșlenc au făeut conducătoru
lui iubit al partidului și sta
tului nostru o călduroasă pri
mire scandind cu însuflețire : 
„Ceaușescu-P.C.R.”, „Ceaușescu 
și poporul", „Stima noastră și 
mindria — Ceaușescu-Româ- 
nia", reafirmîndu-și astfel sen
timentele de dragoste, stimă și 
recunoștință față de secretarul 
general al partidului pentru 
activitatea neobosită pe care o 
consacră prosperității României 
socialiste, creșterii prestigiului 
și rolului patriei noastre in 
viața internațională, edificării 
unei lunii mai drepte și mai 
bune.

Un grup de pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie călduroa
sei manifestări de stimă și pre
țuire a cetățenilor Capitalei.

frontispiciul 
aerogării se 
tovarășului

MII DE CONCURENTI ȘI TOT ATÎȚIA CÎȘTIGĂTORI

Priviți fotografia care înso
țește aceste însemnări. Nu 
știu cit de fidel o va repro
duce tiparul, dar vă asigur că 
ea redă întocmai voia bună a 
sutelor de concurente la cro
sul din această probă. voie 
bună care a luminat fețele 
miilor de participanți, elevi și 
muncitori din Sectorul 2 al 
Capitalei, prezenți la această 
cu adevărat grandioasă mani
festare spor’ivă care a avut 
loc ieri in preajma stadionului 
„23 August", dedicată 
rinței Naționale 
nostru, 
nică sportivă de

Confe- 
a partidului 

Nu este prima dumi- 
acest gen,

dar cea de ieri s-a remarcat 
de departe, constituindu-se 
intr-un entuziast și 
recunoștință omagiu 
tineretul nostru 
drag, căruia ti 
splendidele condiții 
tură, munci și sport de care 
se bucură.

Am intrat tn atmosfera con
cursului iacă din troleibuzul 
89 care ne ducea spre stadion 
Si in care un grup de elevi de 
la școala generali nr. 19, în
soțiți de profesorul de educa
ție fizică Lucian Orosz, echi
pați in treninguri și cu pan
tofi de sport, se arătau nerăb-

de 
de

plin 
adus 
partidului 
datorează 

de învăță-

dălori s.I-și încerce puterile șl 
să ciștige locuri fruntașe, așa 
cum aveau să reușească la 
trei categorii a'e vîrstă in con
cursul de patine cu rotile, 
prin Alexandra Ghiță Răzvan 
Cilibiu și Trina Costofaru.

încă cu o oră înainte de 
start strada maior Cor avu era 
pltnă de 
punctele 
800. 1r>00 
cros, pe

co.icurenți. grupat’ la 
de start de la 600, 

și 2000 de metri, 
aleile marcate pentru

Mircea COSTEA
Foto : Dragoș NE ACU

(Continuare tn pag 2—3)

In luptă directă cu actuala campioană a lumii

vr

SILVIA BERINDE. DEPĂȘIND RECORDUL MONDIAL, 
LA POPICEA CUCERIT „TROFEUL CARPAȚIu

Q Cehoslovacul losef Pesta — învingător la individual 
© Victorie românească și în proba de dublu mixt

„Trofeul Carpați", ultima 
mare compet ție de popice a 
anului tn arena inlernaționa'â 
a reunit în sala Voința din 
Capitală pe unii dintre cei 'nai 
buni sportivi din Austra, Bul-

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL MASCULIN
A REVENIT ECHIPEI UNIUNII SOVIETICE

REZULTATE TEHNICE
Simbătâ
România — Polonia 23—23 (9—10) 
Ungaria - România „B" 31-18 

(12-12)
U.R.S.S. — R. D. Germanâ 

21-18 (10-10)
Duminică
U.R.S.S. — România 21—18 
România „B“ - Polonia 

(12-13)
R.D. Germanâ — Ungaria 

(10-12)
CLASAMENT

4
3
3
2
1
0

1. U.R.S.S.
2. România „A"
3. Polonia
4. R.D. Germanâ
3. Ungaria
4. România „B“

5
5
9
5
5
5

o
i
i
3
3
5 92-145

care in final l-au 
cine a 

întrecerile din 
în

Pesta, de 
despărțit doar 2 p d ; 
văzut duminică 
proba de perechi mixte, 
care cele 12 cupluri s-au an
gajat din start în lupta pentru 
un loc pe podium : cine a a- 
plaudat, din nou. frumoasa 
evoluție a tandemulu- Silvia 
Berinile — luliu Bice in vigu
roasă replică cu puternicii ior 
adversari, a plecat pe deplin 
satisfăcut, publicul asislînd ia 
o remarcabilă — din punct, de 
vedere tehnic și spectacular — 
ediție a „Trofeului Carpați". 
Silvia Berinde, în postură de 
dublă laureată a acestei pres
tigioase competiții, a reușit 
■avînd ca parteneră d rectâ pe

garia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, Iugoslavia, Polonia, Un
gari» și România, la probele 
clasice de 100 bile mixte fe
mei și 200 bile mixte bărbați.

Cine a urmărit sîmbătâ seara 
splendidul duel în proba indi
viduală dintre campioana ță
rii noastre, tînăra orădeancă 
Silvia Berinde, și actuala de
ținătoare a titlului suorem 
iugoslava Biserica Peruan, în
cheiat cu victoria sportivei 
noastre cu 484—443 ; ciine a 
aruncat cile o privire spre ce
lelalte piste (spre luliu Bice, 
ungurul Miklos Makkai sau iu
goslavul Zdravko Boljat) ob- 
servind dorința fermă a po
picarului nostru de a-1 depăși 
Pe lider — cehoslovacul Josef

Traian IOANIȚESCU

(Continuare în pag a t-a)

Fotbaliștii noștri In Belgia

126-105
126-104
136-119
109-117
126-125

1 
1
1 
o 
i 
o

PREMII SPECIALE
• ..Trofeul Carpați" - repre

zentativa Uniunii Sovietice • Cel 
mal bun jucător - Daniel Wasz- 
kiewicz (Polonia) • Cel mal bun 
portae — Wieland Schmidt (R.D. 
Germanâ) • Cel mai eficace ju
cător — Vasile Stingă (România) 
58 de goluri • “ 
- echipa „8“ a

BUZĂU. 28

Trofeul fair-play 
României.

(prin telefon). 
Ultima reuniune a celei de a 
XXI-a ediții a „Trofeului 
Carpați" la handbal masculin 
a relevat foita de excepție a 
acestui turneu care a reunit 
marile puteri ale handbalului. 
Meciurile rundei finale au 
fost de ridicat nivel tehnic și 
de o frumusețe care atestă 
ascensiunea handbalului in 
lumea sportului. Finalmente, 
reprezentativa Uniunii So
vietice — campioană mondială 
chiar in acest an — a reușit

„plutind", va arunca peste 
nou gol 

Polonia.

Vasile Stingă
rării poloneze, și va înscrie un 
ni el, Fază din meciul România —

înaltul blocaj al apă- 
pentru echipa Româ-

Foto: Vasile BAGEAC

ECHIPA ROMÂNIEI REPETA
ZILNIC „LECȚIA ITALIANA"

Gand, îv joc de verificare,

Thor Waterschei - Lotul reprezentativ român

noastră 
unor e- 
in evi- 
a unor 
ansam-

să ciștige tradiționala 
competiție, datorită 
voluțu care au scos 
deuță marea valoare 
jucători. Ca și cea de
blu a echipei. Pe locurile ur
mătoare : reprezentativa
României și selecționata Po
loniei, alte două formații care 
se află in fruntea handbalului 
mondial.

— ROMANIA 21—18
Constituindu-se în- 

veritabilă finală a a- 
Româ-

U.R.S.S.
(6-8).
tr-o
cestui turneu, meciul 
nia — Uniunea Sovietică a a- 
vut două părți distincte, obli-

glndu-i pe entuziaștii specta
tori buzoieni să parcurgă dru
mul de 
satisfaci ie. 
că echipa 
nat, timp 
miînite, 
eficace, pentru ca apoi, îr 
titria treime a partidei, și 
ales tn finalul ei, să evoluez? 
cu mult sub posibilități, lă- 
sîndu-se întrecută atunci cind 
cu toții așteptam să 
diferență. I........ I...

la bucurie oină la in- 
Și aceasta pentru 
României a i 

ele aproape 40 
realizînd un

acțio- 
de 

joc 
ul

mul

■ptam să ciștige la 
în min. 37 scorul

Hrîstache NAUM

(Continuare In pap 2-3)

va avea 
la Flo-

GÂND, 28 (prin telefon). So
sită vineri după-amiază în lo
calitatea belgiană Mol (50 000 
dc locuitori), situată în vecină
tatea Olandei, echipa de fotbal 
a României se află practic în 
„linia dreaptă" a pregătirilor 
partidei cu Italia, din campio
natul european, care 
loc sîmbăta viitoare 
rența.

Curiozității legitime a iubito
rilor fotbalului din țara noas
tră, care se întreabă ce anume 
fac aid membrii lotului repre
zentativ de fotbal, vrem să le 
spunem că jucătorii noștri se 
pregătesc cu maximă seriozi
tate, într-o foarte bună atmo
sferă de lucru. Concret, lotul 
național face două antrena
mente pe zi, unul foarte lnten»

de 100 minute,. dimineața 
(pregătire generală), altul. în 
jur de 60 de minute, după -a- 
miază (pregătire tactică). Aces
tor două antrenament.' la te
ren, li se adaugă — zilnic — 
studiul și dezbaterea, in fața 
videomagnetoscopului, a pa lidei 
test R.D.G. — România, jucată 
la Karl Marx Stadt, analizîn- 
du-se lipsurile manifestate de 
jucătorii noștri în aed meci, 
precum și a jocurilor Ita'ia — 
Slveția (intîlnire amicală) și 
Italia — Cehoslovacia (intîlnire 
oficială din campionatul euro
pean). După cum se știe, Mir
cea Lucescu, antrenorul prin-

Marius POPESCU

(Continuare In pag 2-3)



DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI
DIN NOU Pt PRIMUL LOC 

LA CONCURSUL REPUBLICAN DE JUDO

Turncul Diviziei „A" fle Biischct feminin Divizia ,,A“ de voi

BRAȘOV, 28 (prin telefon).
Turneul final al -------- —
republican

al concursului 
de judo pe cate

gorii de greutate (pentru se
niori) a continuat, sîmbătă și 
duminică, în sala Dinamo din 
localitate.

Dinamoviștii 
(antrenori : lacob 
Gheorghe Nache), < 
înaintea întrecerilor 
mele două categorii un handi
cap de î8 p luat de dinamo- 
viștii brașoveni, au reușit și 
la această ediție (pentru 
noua oară) să se situeze 
primul loc.

La 
mulți 
25 afla ți in competiție au a- 
saltat 
fruntașe, 
vortți’, 
ghin Lazăr ----- .
ca) au ieșit din cursă. în fi
nală s-au intilnit L. Lazăr și 
I. Mate (Constructorul Miercu
rea Ciuc). Partida a stat sub 
semnul echilibrului pină a- 
proape de sfîrșit, cind stu
dentul clujean și-a surprins 
adversarul irtr-o fixare și a 
învins prin ippon. Pe locul 
3 C. Lungu (Politehnica Iași) 
și C. Roman (Coustr. Alba 
lulia) Nu mai puțin de 28 de 
sportivi și-au încercat șansele 
la UȘOARA. Prima serie a 
fost dominată și ciștigată clar 
de Simion Toplicean (Dina
mo Bv.). Spre surprinderea 
tuturor, in cealaltă, serie, locul 
I a revenii juniorului (18 ani) 
Lucian Pop (Dinamo Bv.). 
Deci, linală brașoveană. Cum 
era de așteptat, Toplicean a

bucureșteni
Codrea și 

deși aveau 
• la ulti-

a 
pe

SEMIMIJLOCIE, ma! 
concurenți dintre cei

îndreptățit pozițiile 
Pe. rind, însă, fa- 

exeeptindu-1 pe Lo- 
(„U“ Cluj-Napo-

obținut victoria în scurt timp 
(min. 1,35) prin ippon. Locul 
3 A. Faur (Dinamo Buc.) și L. 
Marian (Consrr. Alba lulia). 
La SEM1UȘOARĂ (24 con
curent!) a fost rîndul dinamo- 
viștilor bucureșteni să-și dis
pute fii.ala : Constantin Nicu- 
lae și tinărul Ion Năslăilă. 
Desigur, Niculae n-a avut pro
bleme, învingîndu-1 pe Năs- 
tăilă prin ippon in min. 1,20. 
Pe locul 3 I. Șerban (Dinamo 
Buc) și A. Daniel („U“ Cluj- 
Napoca). In sfîrșit, la SUPER- 
UȘOARĂ (24), lupta pentru 
întiietate a prilejuit numeroa
se meciuri extrem de dispu
tate. Juniorul (18 ani) Sil
viu Lazăr (Dinamo Buc) a 
obținut locui I în prima se
rie, întreeîndu-i printre alții 
pe cunoscuții seniori Gheor
ghe Cențiu (Nitramonia Făgă
raș) și Al. Lrobotă (Politeh
nica 
II la 
fost 
meciurile sale ciștigate 
nie în seria secundă, 
sa eu Lazăr a fost un 
rat recital, ciștigată 
puncte de Danj. Pe 
Gh. Cențiu 
găraș) și 
Bv.).

Clasamentul pe 
asociații sportive : 
Bucui ești 36,5 p, 
Brașov 34,5 p, 3. 
Făgăraș 14 p, 4. 
C.S.Ș. 1 Buc. 13,5

Studentul in anul
Dani a 
pentru 
in li- 
Finala 
adevă- 

clar la 
locul 3 

(Nitramonia Fă- 
I. Mihai (Dinamo

Ia.și).
I.E.F.S. Gheorghe 

deseori aplaudat

cluburi și
1. Dinamo
2. Dinamo 
Nitramonia 
I.E.F.S. —

, p, 5. Con
structorul Miercurea Ciuc 13,5 
p, 6. ,.U“ Cluj-Napoca 12 p.

Costin CHIRIAC

NEÎNVINSE, STUDENTELE 
DIN CLUJ-NAPOCA Șl TIMIȘOARA
TIMIȘOARA, 28 (prin tele

fon). Performerele celui de al 
cincilea turneu al campionatu
lui național de baschet femi
nin au fost echipele cluburilor 
sportive Universitatea din Cluj- 
Napoca și din localitate, în
vingătoare în toate cele patru 
partide susținute. Clasament 
la zi : 1. Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca 36 p (ne
învinsă în 18 meciuri), 2. Vo
ința București 32 p, 3. Olimpia 
București 31 p, 4. 
tea Timișoara 30 p, 5. 
sul București 30 p, 6. 
nica C.S.Ș. 2 București 
Crișul Oradea 26 p, 8. 
țul Lie. „Bolyai" Tg.
24 p, 9. C.S.U. Prahova Plo
iești 22 p, 10. I.E.F.S. C.S.Ș. 4 
București 22 p, 11. Voința Bra
șov 22 p, 12. Rapid București 
20 p.

,,U“ CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA BUCUREȘTI 79—60 
(36—38). Doar o repriză a re
zistat formația Voința în a- 
cest meci-derby al campiona
tului. Apoi, campioanele s-au 
impus fără a forța prea mult 
și chiar utilizînd 
de 
18, 
14, 
dor 
respectiv Borș 13. Slăvei 
Filip 10. Popescu 7, Hegheduș 
6, Strugaru 6, Tomescu 4, 
Grecu 4. Arbitri : A. Atanases1- 
cu (București) și E. Szilveszter 
(Tg. Mureș).

UNIVERSITATEA 
SOARA — OLIMPIA 
66 (30—30). Studentele
început timid partida,

Universita- 
Progre- 
Politeh- 
28 p, 7. 
Comer- 

Mureș

jucătoarele 
rezervă. Au înscris : Kirr 
Popa 18, Pali 13, Lungu 
Bolovan 8. Czegledi 6, Șan- 

2 pentru învingătoare, ' - ---- - 10,

V 
ționind 
mă de 
Treptat, 
a dominat lupta sub 
și le-a pus în situații favora
bile de contraatac pe Marcela 
Bodea, Valeria Chepețan și 
Csilla Hoszu. iar ca urmare U- 
niversitatea a izbutit să ega
leze. In repriza secundă a in- 
tîlnirii (desfășurată sîmbătă), 
jocul a fost echilibrat pină in 
min. 30, după care timișoren
cele s-au desprins și au obți
nut victoria la o diferență 
concludentă. Au marcat : V. 
Chepețan 18. Armion 16, Bo
dea 15, Hoszu 11, Czmor 9, 
Stamin 6, Catrina 4 pentru în
vingătoare, respectiv Trică, 27, 
Ciubăncan 16, Stingă 8, Bară 
8, Froiter 4, Cristea 3. Ârbitri: 
Fr. Took (Cluj-Napoca) și E. 
Vaida (Oradea).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA 
REȘTI 73—68 (31—39). 
bucureșteană a început 
rea cu mult aiplomb și, 
re, a obținut destul de 
un avans de 4 coșuri, dind im
presia că va cîștiga cu ușurin
ță. Publicul, numeros și entu
ziast, nu a fost de acord, însă, 
cu astfel di 
și-a susținut cu 
dură echipa 
re, încurajată,

în 
a 

însă.

atac 
arunca

Rodica

cu tiea- 
la coș.
Armion
panouri

BUCU- 
Echipa 
întîlni- 
ca ata- 
repede

Și 
căl- 
ca-

Divizia „A“ de rugby, etapa a 12-a, a surprizelor

GRIVIȚA ROȘIE ÎNVINGE PE
In campionatul primei divi

zii de rugby, c etapă (a 12-a) 
ag'tată :

R. C. GRI VIȚA F.OȘIE — 
DINAMO 9—6 (3—3) ! Lovitu
ră de teatru în Parcul copi
lului, de vreme ce învinsa nu 
e alta decit campioana, lide
ra de pină ieri, iar grivițenii 
se afl u duminică dimineață, 
înainte de această partidă, a- 
bia pe poziția a șasea. Pentru 
cei prezenți în tribune însă 
— și nu au fost puțini — „mi
nunea" nu e chiar atit de 
mare. Pentru că în teren nu 
s-a văzut o diferență valori
că, Liiramo facînd un joc mo
dest, io timp ce Grivița s-a 
arătat mai lucidă, evoluînd, 
cei puțin tactic, la nivelul ma
xim 
Lipsiți 
Stoica, bolnav — 
limpede pentru 
mult a contat o 
sență ca un 
vace. dar mai 
ca de obicei (el 
teva .contre" 
lor), campioana s-a trezit 
plus cu prea puține baloane 
în margini, unde repunerile i-au 
fost defectuoase, iar tinărul 
griviț^an Pongraez a 
cut 
fa va 
(interraționali 1) adverși, 
venind, nu 
ceasta omul 
meciului

Dinamo a 
a construit i 
Marghescv, 
rin sau FI. 
plan, iar I. 
de puțin o 
deapcă si un drop (toate aces
tea în primele 15 minute). A 
punctat însă abia în min. 
23, cî..d același CONSTANTIN 
a avut una din execuțiile sale 
înt--adevăr de excepție, din- 
tr-o 1 p. d.> la 52 de metri. 
Dar !. !namo nu va reuși și 
desi.it in. k-rea t dimpotrivă! Ad
versarii nu ir.sistat, au legat 
citcva acțiuni (C. Tudor, Vlad, 
Pena, P.mache), BTDIRELsem- 
niud Tțnlaroa, in min. 39, din 
drop. Tot Grivița a părut mai 
decisa tupă pauză, TUDOSE 
aducm.i-c 
49, din 
ce to1 
foarte 
zind-o 
taculoș 
final. ( 
cartea 
propriu 
Ioane din margini, beneficiind, 
in plus, de superioritatea nu
merică creată în ,min. 69 prin 
eliminarea lui C. Dinu, pen
tru lovire cu pumnal, dar nu

reușesc decit să reducă, în a- 
cel minut, handicapul : l.p. 
CONSTANTIN, de la centru, 
lovitură măiastră.

Albitrul Paul Soare a con
dus bine.

Geo RAEJCHI

PETROȘANI — 
0-10 (0—4) !

TREI VICTORII CLARE IN 1

TIMI-
79— 

au 
ac-

DINAMO: 9-6!

sale. 
Enciu 
foarte 

cît de

r>I posibilităților 
de aportul lui 

- a fost 
oricine 
asemenea ab-
Paraschiv vi- 

puțin inspirat 
a suportat cî- 

ale adversari- 
în

iar
Pongraez a fă- 

aproape tot ce a vrut In 
trioului de prinzători 

de- 
r.umai pentru a- 

numărul 1 al

ir.ceput mai tine, 
două faze bune, cu 
Caragea, Gh. Ma- 
lonescu, in prim- 
Constantin a ratat 

i lovitură de pe-

tupâ 
in

> l.p. de la 
el tatașe 
favorabilă) și 
pc tabelă, 
drop. în 

campionii 
atacului.

ti ,.22“, au

pauză.
avantaj in mln.

42 m (după 
din poziție 

desprin- 
un spec- 
53. Spre 
totul pe 

din 
ba-

la 
mln. 
dau 
inclusiv 
și cîteva

ȘTIINȚA
C.S.M. SIBIU
Surpriză in Valea Jiului, unde 
gazdele suportă prima înfrîn- 
gere din 
mai realiști, 
victoria. A arbitrat 
chc. (A.

GLORIA P.T.T 
R. C. SPORTUL

siguri, 
merită 

Tudora- 
SLĂBÎI, coresp.) 

------- ARAD — 
STUDEN

ȚESC 15—16 (15—3) ! Localni
cii au condus cu 15—0 in min. 
35, dar după pauză nu au mai 
putut face față aplombului 
oaspeților, cîștigători pe drept. 
Au marcat : DOMOCOS — 3 
l.p și 2 drop-uri pentru gaz
de, respectiv MERCA, A. BA
RITON — eseuri, CUREA 2 
l.p., PARASCHIVESCU — 
transformare. A 
Rădulescu (Buc.) 
coresp.)

RULMENTUL 
STEAUA 9—16

sezon. Mai 
sibienii 

Fi.

condus Șt. 
(I. IOANA,

BtRLAD — 
(3—13). Joc 

frumoj, succes meritat al oas
peților, pentru care au punctat 
CODOi — eseu, ALEXANDRU 
— 4 1 p. Au înscris pentru
bîrlădeni DRANGA — 2 l.p. 
și MIHALCEA — l.p. Arbl-
---------------- aaMmBBniasBraMBBBn

tru . bucureștesnul I. Vasi- 
iică. <E IOVU, coresp.)

FARUL — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 44—3 (34—0).
Victorie categorică a constăn- 
țenilor, prii cele 8 eseuri 
(HOLB^N, GIUGLEA, ENE, 
N. DINU, DUMITRU, BEZUȘ
CU, PRISĂCARU, PI.LOT- 
SCHI). patru transformate de 
V. ION, două 
Pentru oaspeți : 
SEV — l.p. A 
Crăciunescu, din 
NACE, coresp.)

POLITEHNICA 
RIE CLUJ NAPOCA 
LIIEHNICA IAȘI 19—9 (12—6). 
Gazdele au 
Au marcat 
MARTON - 
POPA 
— l.p. 
din 
coresp.)

UNIVERSITATEA
ȘOARA — RAPID 22—3 (3—0). 
Succes de necontestat al ti
mișorenilor. Realizatori : 
TEI, SUCIU, 
eseuri. PETER — drop + 2 tr., 
MARIN — 
ȘIȘIU — l.p. 
stănțeanul C. 
CREȚU, coresp.)

In clasament :
34 p, 2. Dinamo 32 p, 3. Farul 
31 p, 4. Știința Petroșani 27 p, 
5. R. C. Grivița Roșie 26 pete.

PRISACARU, 
patru transformate 

de BEZUȘCU. 
TRNYANC- 

condus Șt 
București (S.

16 FEBRUA-
PO-

fost mai active. 
ROMAN

5 l.p..
— 2 drop-uri, 

A condus P.
București. (O.

— eseu, 
respectiv 
BĂLAN 
loncscu 

LAZĂR,

TIMI-

MA-
FÎNTÎNARU —

drop, 
A

respectiv 
arbitrat con
stancy. (C.

1. STEAUA

MII DE CONCUBENJI Șl TOI AIIJIA CIȘIIGATORI
(Urmare din pag. 1)

patine sau in „rotonda* sta
dionului, unde și-au dat inttl- 
nire tineretul muncitor din în
treprinderile sectorului, cei 
mai mulți de la Mecanică 
fină, Electronica industrială și 
Mase plastice

Elevul Silviu Stanciu, de la 
șc. gl 46. i 
său, inginer 
concu-al de 
tezălorii" și 
pă victoria 
ani". Un copil bine 
antrenat la sport de 
cindvu 
fervent 
succes 
cu el 
primului 
diplome 
la școala 
profesori 
prindem 
fesoara Mariana Atanasiu ți e- 
levele sale, dornice să alerge 
și la cros ți pe patine. Nu 
va fi greu ? întrebăm. fiuuuu! 
vine răspunsul in cor. Micuțul

a venit cu tatăl 
■ la I T.B. A mat 

două ori, la „Cu- 
crede că nu-i sca
la ,,pină la 14 

dezvoltat, 
tatăl său, 
azi adept 
li urăm

fotbalist ți
<ii mișcării 

și ne vom mai tntilni 
pe.. lista cițtigălorilor 

loc, cel cu premii și 
ale ..Daciadei" ! De 

nr. 77 au venit 4 
cu 120 de elevi. Sur- 
c discuție Intre pro-

Alexandru. fiul profesoarei, ar 
alerga și el, dar grădinițele nu 
au, deocamdată, o probi 
măsuță.. Oricum, el vrea 
joace rugbrj, ca tatăl său, aflat 
cu Sportul studențesc la Arad.

Claudia bleamțu va concura 
la „rotile" dar are probleme 
cu pnt’nelc. Sint cam mici, 
împrumutate de la o colegă, 
fiindcă ele ei au cauciucurile 
uzate de atâtea concursuri. 
Valentin Cerchez aleargă de 
la patinaj unde concurează 
fata, Octavia, la ciclism, unde 
aleargă Mlhci. fiul.

Alergăm și noi de la un loc 
start Ia altul, dar prididim 
greu. b'e bucurăm, alături 
cișiigutori majoritatea de 
Liceul industrial nr. 37 ți 

toți ceilalți coacurenți,

pe 
să

de 
cu 
de 
la 
de 
fiinacă toți sint, de fapt, cfj- 
tigător'' pentru că, indiferent 
de numărul de sosire cu care 
vin la juriul condus de pre
ședintele C.E.F.S. al Sectoru
lui 2. prof. N Mureș unu, și
numeroșii sii colaboratori, au 
participat la acțiunea numită 
„Aleargă pentru sănătatea 
ta !'■

perspective, 
multă 

favorită, 
a început 

rită care. încurajată, a început 
să se pună pe picioare. Mobi
lizate, timișorencele au refăcut 
punct după punct, au egalat și, 
intr-un final interesant, au ob
ținut succesul, al patrulea din 
acest turneu, ceea ce a de
terminat un remarcabil salt în 
clasament : de pe locul 6, pe 
locul 4. Au înscris : Armion 
22. Czmor 17. Hoszu 14, Bodea 
6, V. Chepețan 6, Stasiin 4, 
Catrina 4 pentru învingătoare, 
respectiv Bărăgan 22, Chvatal 
16, Zidaru 16, Tocală 9, Ne- 
tolitzchi 3, Ionescu 2. Arbitri: 
Fr. Took și E. Szilveszter.

CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA BRAȘOV 76—69 (45—35), 
I.E.F.S. — PROGRESUL 71—67 
(43—43) !, COMERȚUL — RA
PID 68—53 (50—28), POLITEH
NICA BUCUREȘTI — C.S.U. 
PLOIEȘTI 69—54 (51—30), VO
INȚA BUCUREȘTI — RAPID 
56—36 (28—20), OLIMPIA — 
VOINȚA BRAȘOV 70—58 (38— 
30), I.E.F.S. — COMERȚUL 
53—51 (28—26, 43—13), 
GREȘUL — CRIȘUL 
(39—40), ----------
— C.S.U. 
(39—24).

Constantin CREȚU-coreșp.

Ieri sau desfășurat parti
dele clapei a 12-a (la feminin) 
și a 6-a (la masculin) din ca
drul primei divizii de volei. 
Iată amănunte :

FEMININ
PENICILINA IAȘI — FLA- 

CARA ROȘIE BUCUREȘTI 
3—0 (10, 11, 10). Remarca
te : Gabriela Coinan, Carmen 
Cuejdcaau, Mariana Bejenaru 
(P), Gcorgela Lungu (FI. r.). 
(V. DIAVONLSCU, coresp.)

C.S U. OȚELUL GALAȚI - 
DINAMO 0—3 (—4, —5, —8). 
Victorie reilizatâ cu ușurință 
de 
bune eu 
Spei anța 
Crivăț, 
resp.)

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — MARATEX BAIA 
MAKE 3—1 (—15, 6, 6, 7).
Doar primul set a fost ceva 
mai echilibrat, oaspetele ciști- 
gîndu-1 grație experienței mai 
mari. în următoarele seturi 
bucureștencele (conduse de... 
jucătorul Tr. Marinescu) s-au 
dovedit mai mobile, cu o apă
rare in linia a doua (îndeosebi 
Momea Șașman) mai bună și 
cu o organizare mai atentă a 
atacurilor și blocajelor. - 
marcate : 
Sevcrîna 
ța Miiitaru,
(C), Genrgeta Cioflîng și Mar- 
garcli-Fidelia Crișan. Au ar
bitrat V. Tilcă (Craiova) și N. 
Grigorescu (Buc). (M. VESA).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
C.S.M. ITBERTATEA SIBIU 
0—3 (—18, —14, —4). Victoria 
pe deplin meritată a oaspetelor 
s-a datorat superiorității în a- 
tac 
luare, 
dere 
lipsit

Cele mai 
dlnamovlstele 

și Corina 
co-

campioane.
fost 

Găman
(T. SIRIOPOL,

Monica 
Tudorache, 

Mirela

Re-
Șușnian, 
Constan- 

Zamfir

PRO-
75—70

„U“ CLUJ-NAPOCA 
PLOIEȘTI 61—44

și siguranței la pre- 
Chimpex, în mare scă- 

in ultima
c 

ineficace) 
Ia Pripiș, Marinela Țurlea și 
Mitela Popoviciu de la în
vingătoare. (Ch. GOLDEN
BERG, coresp)

ȘTIINTA BACĂU 
CLUJ-NAPOCA 
—9, 15, 10, 9). 
condus cu 2—0 
14—11 în setul 
totuși victoria gazdelor, 
au dipus eforturi 
pentru a întoarce rezultatul în 
favoare? lor. Remarcări : Ga
briela Biudeianu, Codruța Fi- 
limon Marilena Bogdan (S), 
Simona Boldor, Melania Văs- 
ean și Ildiko Gali (,,U“). (E. 
TEJBĂU, coresp.)

Meciul Rapid — Farul Con
stanța a fost amîr.at.

MASCULIN
DINAMO — C.SU. OTE

LUL GALAȚI 3—0 (1, 3, 2).

vreme (atac 
vitalitate și blocaj 
Remarcate : Marce-

„U“
3-2 (-14,

Oaspetele au 
la seturi și 

3. E meritată 
care 

deosebite

Deși fără D> 
Gizdavu (aci 
campionii ai 
rile ou stadi 
cord — circa 
joc efectiv i 
și simplu a< 
cheltuielile 
oaspeților. Dii 
singură în 
Chițiga, OH 
Slabu (Pop), 
nu (Nicolae) 
arbitrajul : 
(Craiova) — 
(Bucur ești).

STEAUA - 
VlLCEA 3—1 
Spre deoseb 
vilceiții s-au 
două seturi, 
ge unul, apo 
total. Steau 
exasperante ș 
șeii la execul 
așteptarea t 
care intirzie) 
sa de concen 
rei la pre 
partea a dou; 
servicii mai 1 
caj. Ca nou 
pa lui M. Ch 
mulțumitor 
pitală. Pentru 
subliniem p<= 
lea și Icnescu 
— cel mai t 
arbitrat cu ur 
precicea exei 
tăcu din Iași, 
Rădulescu (A.

MOTORUL 
CALCUI ATOI 
REȘTI 3—2 (- 
După primei 
bu< i'"'ftcnii 
nu și-au 
Remarcați : 
Mihalca 
Juba-iz (C). 
resp.)

C.S.M.U. 
SILVANIA 
NIEI 0—3 
Evidențiați : 
Suciu și Cil 
DRESCU, cori

TKVC1ORU1 
EXPLORĂRI 
3—1 (-9, 10, 
chilibrată, cu 
lui set. Cei 1 
fir, Uînda. B 
zov ți Bujor 
coresp.)

UNIVERSITY 
VA - C.S.U 
RADEA 3—0 
finelui primul 
emoții gazdei 
Ilrinco Stoia 
(U), Horje și 
(Șt. GURGUI,

ma
I

(M) 
G

5
<

„TROFEUL CARPATI" LA HANDBAL MA; " a
Venta 2,

1 
zynski 1, 
Polonia ; 
Georgescu 3, Ionescu 3, Donca 
3, Porumb 1 — pentru Româ
nia „B“. Au arbitrat Veselin 
Petkov si Simeon Sacv (Bul
garia)

R.D. GERMANA — 
KIA 23—21 (10—12). Au 
cat Wahl 8, Pester 4, 
3, Musik 3, Kruger 2, 
1, Bonath 1, Kockeritz 
pentru R.D. Germană, 
vacs 8, Szabadits 4, Gyurka 4, 
M. Kovacs 2, Horvath 1, Illes 1, 
Tenke 1 — pentru Ungaria. Au 
arbitrat Romeo Iamandi și Tra
ian Ene (Buzău).

Reuniunea de sîmbătă a pro
gramat două meciuri de mare 
atractivitate.

ROMANIA 
23—23 (9—10). 
țării noastre a 
cea stă partidă, 
care au derutat dîrza defensivă 
a polonezilor, în min. 16 
7—5 și întreaga sală 
continuarea evoluției 
rilor pe această linie, 
a fost așa. Fie pentru 
lonezii și-au înăsprit 
dîndu-i o tentă și mai ob
strucționistă, fie pentru că ai 
noștri n-au rezistat la o veri
tabilă încercare a puterii. Cert 
este că la cîrma Jocului au 
trecut Waszkiewicz și ai săi, 
handbaliștii români angajîn- 
du-se într-o cursă de urmărire 
care abia spre final 1 
oarecare satisfacție. în 
44 adversarii noștri 
cu 18—15 și putini 
deau într-o răsturnare a situa
ției. Au fost însă minute 
joc bun al echipei 
care, după ce în min. 
galat (18—18). în min. 
preluat conducerea cu 
Finalul, dramatic, de luptă e- 
chilibrată și de mare dîrzenie, 
n-a putut departaja formațiTe, 
„egalul" consfințind. în fapt

'Urmure din pag I)

era 13—8 pentru formația
noastră și cele 5 goluri dife
rență. (ca:e de fapt ar fi pu
tut fi 8 sau 10 ’) indicau su
perioritatea apărării și a- 
cului. dar mai ales evoluția 
de excepție a portarului Ni- 
colae Muntcanu, cvasiinvinci- 
bil. De aici, de Ia acest joc 
in viteză, aerisit, cu faze exe
cutate abil, echipa a trecut la 
o evoluție incilcită, dind posi
bilitate adversarului să-și re
vină și să reducă treptat din 
handicap, 
devreme 
noștri au încetinit ritmul, 
slabii concentrarea și, 
marc, au con.is greșeli de 
iertat : pase la adversar, 
runeări neinspirate, largi 
loare in apărare. La acestea 
s-au adăugat și greșeli ale ce
lor doi arbitri care au permis 
partenerilor un joc foarte dur 
și nu au 
mă de 
astfel s-a 
în min. 50 și apel formația 
sovietică a 
rea, (min. 56 : 19—17,
58 : 19—17, min. 60 : T T 
21—18). Este păcat că echipa 
noastră n-a putut menține pe 
întreg parcursul meciului rit
mul de joc din primele 40 de 
minute, că dintr-un succes la 
care avea dreptul și-a trans
format evoluția in acest tro
feu într-un insucces care li 
afectează pe iubitorii handba
lului. Au înscris : Ampilogov 
8, Șevțov 4, Gaghin 3, Rîmanov 
3, Kidcaev 2, Novițki 1 — pen
tru U.R.S.S.. Stingă 12, Dumitru 
3, Oprea 1, Drăgăniță 1, Vasila- 
che 1 ■ ' — - -
arbitrat 
Heiner 
tia).

POLONIA — ROMANIA 
„B“ 29—25 (13—12) Au în
scris 'Vaszkiewicz 8, Garpiel 
7. Kozma 4, Urbanowicz 3,

Ciezindu-se prea 
ciștigători, băieții 

1, 
ca

au 
ur- 
ne-

a- 
eu-

sancționat o «ea- 
greșeli tehnice și 

ajuns la 15—15

preluat conduce- 
56 : 13—17, mln.

20—18 și

pentru România. Au 
liansriidi Rykart și 
Kilciienmann (Elve-

zynski
l’lechoc 1, 
Baztur 1, 
Dziuba 1 

Jiaiiu 12,

A. Tluc-
Z. TIuc-

— pentru
Bursuo 3,

UNGA- 
mar-

Hauck 
Nagora
1 — 

P. Ko-

— POLONIA
Reprezentativa 

început bine a- 
cu faze rapide,

era 
aștepta 
tricolo- 
Dar nu 
că po- 

jocul.

le-a dat o 
mln. 

conduceau 
mai cre-

de 
noastre 

47 a e- 
51 a 
20—19.

si uu.-> via de pe 
Stingă 11, Dui 
niță 3, M. V, 
1 — pentru 1 
7, Z. Tluczyn 
wicz 3, Plechc 
ski 2, Gawlic 
pentru Poloni 
Veselin Petkoi 
(Bulgaria).

UNGARIA - 
31—18 (12—12). 
Kovâcs 14, M. 
5, Sabadits 4, 
tru Ungaria ; 
Ghimeș 3, Bu 
2, Donca 2, B
— pentru Ron 
arbitrat Hanst 
Heiner Kitche

U.R.S.S. — 
21—18 (10—10). 
Ampilogov 4, 
Rîmanov 3, B 
Șevțov 2, Kidi
— pentru U 
Krăger 3. Hat 
2, Voligold 2, 
pentru R.D. C 
bitrat Marin 11 
Șerban (Bucuri

NUMERELE EX 
GEREA „LOTO

IEMBi
EXTRAGEREA 

EXTRAGEREA 
1« ; EXTRAGER 
26 12. FOND Ti 
GURI : 537,781 le 
REZULTATELE 
PRONOSPORT

BR’
I. Ascoll — . 

II. Avelllno — 
_in. Cagliari • 

Catanzaro 
Fiorentina 
Genoa — S 
Torino — < 
Udinese — 
Atalanta— 
Como — C 
Milan — P 
Pistolese — 
Reggiana -

rv.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
x.

XL
XII. 

xni
FOND TOTAL, 

1.009,090 LEI.

desi.it
C.SU


BE
rUL'CTE PREȚIOASE PENTRU FRUNTAȘELE DIVIZIEI „B“

| SERIA I
icit) și 
mină), 
contu- 
ip re
nte de 

pur 
:at de 
re ale 
L.. cam 

Căta- 
uțescu, 
Gurlea- 
bleme, 
.șteanu 
jveanu

I RM.
3, 3). 

ilățeni, 
nimele 

cîști- 
ibilizat 
celeași 
e gre- 
ă, în 
enizări 
it lip- 
lversa- 
.ninînd 
si prin 
n blo- 

echi- 
totuși 

In Ca- 
.^eneral, 
’ iPra- 
a (C) 
;-en. A
m a- 

. du
de D.

RE — 
BUCU- 
t, 3,6). 
seturi, 

:at și 
reveni 
ovaciu, 
eriade, 
f, co-

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

I.M.U. MEDGIDIA - C.S.M. SUCEAVA 1-1 (0-0)

MEDGIDIA, 28 (prin telefon). 
Fără trei Jucători de bază (Des- 
pa — reținut la lotul de Juniori, 
Constantin — bolnav șl Ciric — 
operat de menise) gazdele nu 
puteau emite pretenții in fața 
experimentatei echipe din Su
ceava. Partida demarează insă 
rapid, cu faze la ambele porți, 
se joacă destul de bine și lo
calnicii reușesc cîteva acțiuni pe
riculoase la poarta lui Cristian : 
Nițu — min. 9, Stănoiu — mln. 
15, șut in bară, Voiculescu — 
min. 10. tn replică, sucevenii, 
bine conduși In teren de Avă- 
danel, dau o replică dirză, cre
ează cîteva ocazii de gol, cele 
mai periculoase prin Păiuș — 
min. 40 și Avădanei — min. 42.

După pauză, jocul localnicilor e 
mal variat. I.M.U.M. reușește să 
deschidă scorul în mln. 53 prin 
fundașul CATRINA. tn continu
are gazdele conduc jocul, Braec 
(min. 60, 60 și 82), Stămoiu (min. 
64) șl Bărbuș (min. 82) au oca
zii de a majora scorul, dar... în 
inin. 74 AVADANEI execută o 
lovitură liberă de la 25 m și în
scrie cu largul concurs al por

tarului Baubec. Așadar, in loc 
de 2—0, taoela de marcaj arată 
1—1, rezultat cu care se Încheie 
partida.

Arbitrul I. Velea (Craiova) a 
condus foarte bine formațiile : 
I.M.U.M. : Baubec — CATR'NA,

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA

BRAILA, 28 (prin telefon). Lo
calnicii încep furtunos ambele 
reprize șl simetria golurilor se 
va consemna astfel : In mln. 5 
al primei reprize și min. 50 al 
meciului formația locală va punc
ta de două ori, mal întîl, prin 
PETRACHE (care a transformat 
Impecabil o lovitură liberă de la 
25 m) și apoi prin PAMFIL (ca
re a reluat cu precizie balonul 
în plasă, din Interiorul careului, 
la o fază care a surprins pe pi
cior greșit întreaga defensivă a 
oaspeților).

După 2—0, contrar așteptărilor, 
oaspeții nu renunță la luptă șl 
asaltează cu mal mult curaj 
poarta brăilenilor. Ivanov 
(min. 55) șl Loghin (min. 60) au

COD1N, Teodorescu (min. 77 Bas- 
tardu), Dumitru — Nițu, Horga, 
Braec — Stămoiu, Bărbuș, Voi
culescu ; C.S.M. : CRISTIAN - 
Cnstescu, Radu, GAFENCU, Pa
puc — Bozl, AVADANEI, Neacșu 
— Păiuș, PETRESCU I, Cașuba.

Florin SANDU

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 4-0 (1-0)

două mari ocazii de a reduce 
scorul, dar aceștia ratează incre
dibil. Spre finalul partidei gaz
dele apasă pe accelerator și vor 
înscrie alte două goluri frumoa
se. în min. 73 DARIE, cu un 
șut năpiaznic, înscrie de la 20 
metri. Peste numai două minute 
același DARIE (cel mal bun de 
pe teren) înscrie printr-un șut 
de la 30—35 m, sus la „păianjen44 
cel mai frumos gol al meciului.

A condus foarte bine P. Balaș 
(București) următoarele formații: 
F.C.M. : Trofin — Coman, DA
RIE, Trifina, Chiriță — NEI- 
CU, Iuga (min. 46 Panțuru), 
PLTRACHE — Bulancea (min. 53 
Văsîi), PAMFIL, CEREAȘE ; 
CEAHLĂUL ; Bretcanu — Cata-

nă. Covrig, Vasiliu, I. Mironaș
— Jelescu (min. 46 Mladin), 

i . na, IVANOV — LOGHLN,
Roșea, (min. 76 Paponea), BER
CE AN U.

Aurel PĂPĂDIE 
GLORIA BUZĂU — DUNĂREA 

CALARAȘI 2—0 (1—0). Au mar
cat : Balaur (min. 44) și Andri fi
sei (min. 90).

C.S.M. SF. GHEORGHE — PRA
HOVA PLOIEȘTI 0—1 (0—1). Uni
cul gol a fost realizat de Nistor 
(min. 32).

C.SJMT. BORZEȘTI — UNIREA 
DINAMO FOCȘANI 1—0 (0—0). A 
înscris : Pandichi (mln. 55).

DELTA TULCEA — GLORIA 
BISTRIȚA 1—0 (1—0). Autorul 
golului : lonescu (min. 44).

DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 
C.S. BOTOȘANI 4—0 (1—0). Au 
înscris : Diaconescu (min. 17 și 
75) și Băjenaru (min. 62 și 73).

VIITORUL MECANICA VASLUI
— OȚELUL GALAȚI 0—1 (0—1).
A marcat : Pachițeanu (min. 17).

VIITORUL GHEORGHENI — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
1—0 (0—0). Autorul golului : Bor- 
dca (min. 63).

Relatări de la D. Soare, Gh. 
Briotă, Gh. Corun, P. Comșa, T. 
Siriopol, M. Florea și C. Malnași.

•) Echipă penalizată cu 2 puncte.

1. DUNĂREA C.S.U. 14 10 < 2 37-12 24
2. C.S.M. Suceava 14 8 « 4 20-14 20
3. F.C.M. Prog. Br. 16 9 1 6 31-20 19
4. Gloria Buzău 14 8 3 5 27-17 19
S. Gloria Bistrița 16 • 1 7 25-16 17
6. Oțelul Galați 14 7 3 4 24-21 17
7. Prahova Ploiești 16 7 2 7 20-18 16
8. Ceahlăul P.N. 16 7 2 7 25-24 16
•. C.S.M. Borzești 16 7 2 7 15-17 16

10. Delta Tuleta 14 7 2 7 19-24 16
11. Dunărea Căi 14 7 1 8 16-28 15
12. I.M.U. Medgidia 16 5 4 7 19-24 14
13. C.S.M. Sf Gh. 16 6 2 8 15-21 14
14. Minerul G H •) 16 8 0 8 20-28 14
15. C.S. Botoșani 14 6 1 9 17-17 13
16. Viit. M Vaslui 16 5 2 9 19-25 12
17. Unirea D. Focș, 16 5 2 9 14-22 12
18. Viit. Gheorgheni 16 5 2 9 15-30 12

ULTIMA ETAPA A TURULUI 
(duminică 5 decembrie) : C. S. 
Botoșani — Viitorul Gheorgheni, 
C.S.M. Suceava — Dunărea C.S.U. 
Galați, Prahova Ploiești — C.S.M. 
Borzești, Unirea Dinamo Focșani 
— Viitorul Mecanică Vaslui, Oțe
lul Galați — C.S.M S£. Gheorghe, 
Gloria Bistrița' — F.C.M. Progre
sul Brăila, Ceahlăul P. Neamț — 
I.M.U. Medgidia, Minerul Gura 
Humorului — Gloria Buzău, Du
nărea Călărași — Delta Tulcea.

SERIA A Il-a
C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN - RAPID 1-1 (0-1)
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DROBETA TR. SEVERIN, 28 
(prin telefon). Prima repriză, do
minată., teritorial de gazde, a 
debutat cu o mare ocazie a lui 
Iordaclie (min. 3) și s-a încheiat 
in același fel, în 
care a șutat fiind 
ambele situații extrem de favo
rabile, portarul Mânu a salvat 
miraculos șuturi extrem de pe
riculoase. Dar, între aceste două 
momente, Rapid a sprintat de cî
teva ori pe contraatac și în min. 
18 a reușit să deschidă scorul 
prin DAMASCHIN, care a pă
truns în forță printre fundașii 
centrali severineni și a șutat 
plasat. Avram (min. 21), Ispas 
(min. 25) și Manea (min. 36), au 
trecut apoi pe lîngă majorarea 
scorului și repriza s-a încheiat 
cu acea ocazie irosită de Vin- 
tilă.

Presiunea fotbaliștilor severi
neni a crescut mult după pauză 
și după o lovitură liberă execu
tată slab de Vintilă (min. 54), 
gazdele au reușit să egaleze în 
min. 58 î Juniorul Țîră a centrat

mln. 44, cel 
Vmtilă. In

de pe partea dreaptă, Mânu a 
respins ia stilpul din dreapta 
porții sale de unde mingea rico
șează la GOANȚA care a șutat 
imparabil de la circa 7—8 m. In 
continuare Jocul a devenit aspru, 
cu faulturi și obstrucții, cu mul
te întreruperi, scăzînd treptat din 
intensitate. Pînă In final, C.S.M.- 
ul a obținut destule cornere, ca 
dovadă a superiorității teritoriale, 
dar contraatacurile Rapidului au 
fost extrem de periculoase. Ar
bitrul Aurel Gheorghe (P. Neamț), 
care a trecut cu vederea 2 faul
turi în ambele careuri, a condus 
satisfăcător. C.S.M. DROBETA 
TR. SEVERIN : Niță — Dumi- 
trășcuță, Gîrceag, MARCOCI, 
Trăistaru — GOANȚA, Catan. 
OLTEANU (min. 81 Ciocîrlie) — 
Vintilă, lordache, Marina? (min. 
35 Țîră) ; RAPID : Mânu — Is
pas, P1RVU, TIJA, Ad. Dumitru 
— Șișcă, ION ION, Paraschiv — 
Avram (min. 57 Cojocaru), DA
MASCHIN, Manea.

Laurențiu DUMITRESCU

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - CARPAJI M1RȘA 1-0 (1-0)
Victorie la limită a bucurește- 

nilor, realizată destui de greu, 
datorită prestației lor mai mo
deste decît in alte partide. Au
tobuzul a început bine intîlnirea 

a înscris in minutul 5, cînd 
ZAMFIR a executat Impecabil 
lovitură liberă de Ia circa 17 
direct In poartă. Dar, odată 
scurgerea timpului, jocul său 
devenit lent, cu multe pase

Mtn. 40 al meciului Dinamo Victoria — Pandurii (2—0) : Glonț (E - 
namo) după ce a ajuns față in față cu portarul, trimite balonul pe 
lingă poartă... « Foto : Dragoș NEAGU

DINAMO VICTORIA - PĂNDURII TG. JIU 2-0 (0-0)

PRECIZIA SACELE — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 1—1 
(0—0). Au marcat : Papuc (min. 
57) pentru Precizia, Dragu (min. 
60) pentru Progresul Vulcan.

CHIMICA TÎRNAVENI — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 1—0 (0—0). Autorul golu
lui : Vig (min 48 din 11 m).

MINERUL MOTRU — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 2—1 (2—0). Au 
marcat : Gașpar (min. 7), Ploaie 
(min. 29) respectiv Hîrșulescu 
(min. 72)

LUCEAFARUf. BUCUREȘTI — 
ROVA ROȘIORI 1—1 (0—1). Au în
scris : Văsii (min. 60) pentru Lu
ceafărul, Florea (mln. 23) pentru 
Rova.

Relatări de <a N. Ștefan, M. Bi
zon, V. Secăreanu, I. Tucan, Gr. 
Jugănaru și N- Costache.
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șl 
T.
o
m, 
cu
a ...... .......... —, — -------- .
de-a latul terenului și doar, cînd 
și cînd, bucureștenii s-au apro
piat de careul advers, șutînd rar 
și destul de imprecis. Dealtfel 
și replica adversarului s-a situat 
Ia același nivel, bazîndu-se mai 
mult pe jocul defensiv și căutîn- 
du-I rareori pe Schwartz, care, 
însă, nu a fost nici el în zi prea 
bună și n-a putut să pună 
probleme prea greu de rezolvat 
apărării gazdelor. Grăitoare în a- 

primace.tJ sens sini datele din

SERIA A IlI-a
C.I.L. SIGHET

repriză : cite 3 șuturi expediate 
de fiecare 1

Și începutul reprizei secunde a 
aparținut Autobuzului, dai, trep
tat „motoarele44 s-au stins și jo
cul a decurs, perioade destul de 
lungi, fără să se petreacă nimic 
in fața lui Alexe și, respectiv, 
Ciolacu. Spre finalul meciului, 
bucureștenii au Încercat să-și 
mărească avantajul, dar Glba, 
în min. 90, dintr-o poziție bună, 
a ratat.

A arbitrat bine L Șchlopu 
(Focșani) : AUTOBUZUL. ; Alexe 
— Badea, ROȘU, M. Giigore, 
Chiriac — C. Niță, NAGHI, T. 
ZAMFIR — Cursaru (min. 56 M. 
Niță), Rada, Culea ; CARP AȚI : 
Ciolacu — Blaga, Purima, FO- 
TACHE, COSTEA — Stoica, Kosa 
(min. 46 Stan ; mln. 47 Uvduc), 

M. Stelian — Schwartz, FAțan, 
Voiculeț.

P. VINTILĂ

Un joc plăcut, în care Dinamo 
Victoria a fost, cum se spune, 
vioara intîi. în același tir. p, în
să, spectatorii au văzut la lucru 
o echipă, Pandurii, care a de
monstrat pe tot parcursul celor 
90 de minute că știe fotbal, că 
munca tînărului antrenor Ion Să- 
vulea nu este în van. In prima 
repriză, cu toată dominarea for
mației pregătită de C. Teașcă și 
C. Frățilă, scorul a fost alb, deși 
Dinamo Victoria a beneficiat de 
cîteva mari ocazii de gol : în 
min. 22 Gh. Radu șutează pla
sat... pe lîngă poartă ; un minut 
mai tîrziu Săndoi trimite foarte 
puternic, dar tot pe lîngă ; In 
min. 28 notăm o fază spectacu
loasă la care au contribuit Mânu, 
Al. Moldovan și Adolf, dar șu
tul ultimului se duce tot „pe lîn
gă4*. Cu toate că Glonț (min. 40) 
are și el o bună situație de gol, 
scorul nu se va deschide decît 
în min. 47, de același GLONȚ. 
El fructifică o centrare de pe 
dreapta, de Ia Ivan și înscrie 
cu capul, iar In min. 67 GH. 
RADU stabilește scorul final, tri- 
mițind balonul peste portarul

Titirică. în afara jocului curajos, 
fin contul oaspeților trebuie să 
trecem marea ocazie din min. 60 
clnd PIrvan și Sterea s-au 
încurcat reciproc în fața porții 
lui Ștefan.

Arbitrul O. Ștrcng (Oradea) a 
condus corect. Se impunea însă 
un cartonaș roșu lui Ivan — 
avînd deja unul galben, l-a faul
tat violent pe juniorul PIrvan 
(min. 50), DINAMO VICTORIA : 
D. Ștefan — Ciornoavă, IVAN, 
Mânu, Cheran — ADOLF, SAN- 
DOI, AI. Moldovan — Glonț, Gu- 
da, GH. RADU. PANDURII: Ti
tirică — Merluță, CRO1TORU, 
Sterea (mni. 72 V. Radu), Bo- 
dîrnea — Mladin, Găman, Filip 
— PTRVAN, Rădoi (mln. 57 Ră- 
dulescu), GUGU.

Mircea TUDORAN
METALUL BUCUREȘTI — ȘOI

MII I.P.A. SIBIU 2—0 (1—0). Au 
înscris : Niță (mln. 32) și Tănasc 
(mln. 47).

UNIREA ALEXANDRIA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 0—1 (0—0). Uni
cul gol a fost realizat de Bălan 
(min. 47).

1. RAPID BUC. 16 11 3 2 30-10 25
2. IJP. Aluminiu 16 9 4 3 28-15 22
3. Dinamo Vict. 16 7 6 3 29-18 20
4. Chimica Tîrn. 16 9 1 6 20-13 19
5. Minerul Motru 16 9 1 6 32-28 19
4. Autobuzul Buc. 16 8 3 5 20-16 19
7. Metalul Buc. 16 8 1 7 27-21 17
8. Mec. f. Steaua 16 5 6 5 19-16 16
K Gaz metan 16 6 3 7 17-24 15

10. Automatica Buc. 16 6 2 8 17-19 14
11. Șoimii I.P.A. 16 5 4 7 18-21 14
12. Rova Roșiori 16 6 2 8 16-20 14
15. Carpați Mîrșa 16 5 4 7 21-25 14
14. Pandurii Tg. J. 16 6 1 9 21-23 13
1B. Unirea Alex. 16 5 3 8 22-27 13
14. Prog. Vulcan •) 17 6 4 7 22-26 12
17. C.S.M. Dr. T.S. 16 4 4 8 13-20 12
18. Precizia Sâcele 17 3 2 12 18-48 8

•J Echipă penalizata cu 4 puncte.

ULTIMA ETAPA A TURULUI 
(duminică 5 decembrie) : Carpațl 
Mirșa — Minerul Motru, Rapid 
București — Chimica Tirnăveni. 
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Bucu
rești, Mecanică tină Steaua Bucu
rești — I.F Aluminiu Slatina, 
Automatica București — Unirea 
Alexandria, Șoimii I.P.A. Sibiu 
— Dinamo Victoria București, 
Progresul Vulcan București — Lu
ceafărul București, Gaz metan 
Mediaș — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Rova Roșio-i — Autobuzul 
București, Precizia Săcele stă.

„u- CLUJ-NAPOCA 0-1 (0-1)

A TRA- 
zș NO-

7 45 41 ;
70 19 57

-a : 60 22 
E CÎȘTI-

URSULUI 
NOIEM-

1
zlcnale 2
1 1

X 
ia X
1 X

2
X
X

1
1
2

i 1
JUGURI :

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

SIGHET, 28 (prin telefon). Timp 
excelent pentru fotbal, primăvă
ratec, dar cel aproximativ 3.006 
de spectatori au plecat necăjiți 
de la stadion. Necăjiți pentru că 
echipa locală a pierdut două 
puncte mari pe teren propriu. 
C.I.L. a pierdut partida pentru 
că a jucat foarte slab în acest 
meci, atlt faza de atac cit, mai 
ales, cea de apărare, în ciuda 
insistenței sale dominări (raport 
de cornere : 17—2 !). Prima re
priză a fost ceva mai animată, 
prin abundența fazelor de poar
tă. Gazdele au trecut pe Ungă 
deschiderea scorului. In min. 4 
(a ratat lonescu) si In mln. 12 
(l-a imitat I. Pop, os imensă 
ocazie ?!). Studenții clujeni, cu 
experiența lor competâțională, au 
jucat la „așteptare", apărindu-se 
calm (Ciocan a fost imbatabil) 
șl au realizat numeroase contra
atacuri extrem de periculoase, 
prin Cațaroș șl Dobrotâ. în ast
fel de situații golul a plutit în 
aer la poarta gazdelor In mln.

OLIMPIA SATU MARE - IND.
SATU MARE, 28 (prin telefon). 

Cele două formații au oferit un 
joc care n-a satisfăcut decît In 
parte pretențiile celor aproxima
tiv 4 000 de spectatori. Formația 
locală a reușit să se desprindă 
lotuși în învingătoare avlnd mai 
mult ti.m.p inițiativa, creindu-ți 
cîteva bune situații de gol, mul
te dintre ele irosite insă neper- 
mis de ușor. Scorul a fost des
chis în min. 21, in urma unei 
acțiuni frumoase : juniorul BoJe 
l-a deschis pe partea dreaptă pe 
TABACARU care a pătruns în 
careul de 16 m șl dlntr-un
unghi închis a reușit să
înscrie eu concursul porta
rului Moraru. în continuare,
gazdele ratează cîteva excelente 
situații prin Plnter (mln. 38) și 
Holba (min. 39 — șut tn bară), 
pentru ca In mln. 43, tabela să 
arate 2—0, în urma unei acțiuni 
colective, finalizată de MOCI- 
RAN, cu un șut din apropiere, 
pe sub portarul Moraru. Repri
za a Il-a avea să fie ceva mal

17, 19, 22 și 20. In min. 39, oas
peții vor Înscrie singurul gol al 
partidei : DOBROTÂ « lansat pe 
contraatac, trece extrem de ușor 
de fundașul central Roman, aces
ta ii prinde de tricou, arbitrul 
aplică excelent legea avantajului 
șl clujeanul lobează peste Bănlce- 
ru. Din acest moment CJX. a- 
leargâ după egalare, haotic Insă, 
iar .,U" se apără cu „dinții", 
Hind chiar la un pas de 0—2, 
Dobrotâ In min. 81 (tot pe con- 
tnaatac) a șutat slab tn brațele 
portarului. Arbitrul N. Balnea 
(Btrlad) a condus toarte bine 
formațiile : C.IX. : Băntoeru — 
AREZANOV, Roman. Grtndean, 
Țiplea — dohan L Szetafly 
(min. 77 Sidău), I. POP — Cio- 
han II, Strlmbel (min. 67 Matei), 
lonescu ; „U- CLUJ-NAPOCA :
V. Gheorghe — L. Mihai, CIO
CAN, Neamțu, Bagiu — A. STOI
CA, Porațcht, BUCUR, Feș-nic. 
— DOBROTÂ, Cațaroș (min. 83 
Boeru).

Stelian TRANDAFIRESCU
SIRMEI C. TURZII 2-1 (2-0)
echilibrată și In mln II oaspeții 
reușesc să reduci din handicap 
prin COLOJI, care a trimis un 
balon cu boltă tn poarta goală, 
peste Feher ieșit In bitlmpinare. 
în min. 53 oaspeții au toet la 
un pas de egalare, Soporan ra
ti nd o eexcelentă situație de gol. 
Arbitrul Cr. Teodorescu (Buzău) 
a oondus foarte bine următoare
le formații : OLIMPIA SATU
MARE : Feher — Plnter, BOC, 
Gheneean, Bathori n — BOJE, 
Mihuț, Erdel (min. 73 Gh. Mu- 
reșa-n) — TABACARU (mln. 99 
Goia). Bol ba, MOCIRAN ; IND 
SIRMEI : Moraru — MOLDOVAN 
Oltean, Mărginean. Radu — CO
LOJI, Vidican, D. Mureșan — 
Soporan (min. 86 Sârb), MIHE- 
șan, vesa (mln. M Vlăduț).

Gheorghe NERTEA
RAPID ARAD — ÎNFRĂȚIREA 

ORADEA 4—1 (1—«). Autorii go
lurilor : Moldovan (min. 7), Roșu 
(mln. 62. 85 și 89). respectiv

Schvartzman (min. 56 din 11 m).
C.F.R. TIMIȘOARA — SOME

ȘUL SATU MARE 4—1 (1—1). Au 
Înscris : stoișin (min. 4), Stă- 
nesen (min 66 și 87). cincu (mln. 
80), respectiv Szilaghi (min. 38).

GLORIA REȘIȚA — U.M. TI
MIȘOARA 3—1 (2—1). Au marcat: 
lancu (min. 4 șl 61), Vinătoru 
(mln. 19), respectiv Roman (mln. 
30).

MINERUL CAVNIC — STRUN
GUL ARAD 2—0 (0—0). A Înscris: 
Clistea (min. 80 șl 88).

AURUL BRAD — C.S.M. RE
ȘIȚA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Dosan (min. 22).

F.C. BAIA MARE — METALUR
GISTUL CUGIR 2—0 (0-0). Auto
rii golurilor : Bălan (min. 46 din 
11 m) șl Tulba (mln. 49).

Meciul U.T. ARAD — ARMA
TURA ZALÂU s-a disputat In 
ziua dc 11 noiembrie : 6—0 (3—0).

Relatări dc la N. Străjan, St. 
Marton, I. Fucs, Z. Debrețenl, Al. 
Jurcă, O. Nemeș.

1. U.TJL 17 9 4 4 36- 9 22
2. Cluj-Nop. 14 9 2 5 29-10 28
3. Minerul Cavnic 16 9 1 6 37-17 19
4. F.C. Baia Mare 16 8 3 5 31-14 19
5. Olimpia S M. 16 8 3 5 29-19 18
8. Ind. sirmei 16 9 1 6 23-16 19
7. Gloria Reșița 16 8 1 7 22-29 17
8. Armătura Zalău 16 8 1 7 21-35 17
9. Aurul Brad 16 6 4 6 17-19 16

18. Rapid Arad 16 6 3 7 26-27 15
11. C.S.M. Reșița 16 6 3 7 23-27 15
12. U.M. Timișoara 16 6 3 7 18-33 15
IX C.F.R. Timișoara 16 6 2 8 17-22 14
14. Someșul S.M. 16 6 2 8 19-29 14
15. Strungul Arad 16 5 3 8 17-24 13
16. C.I.L. Sighet 16 6 1 9 19-27 13
17. Metalurg. Cugir 17 5 3 9 18-29 13
18. înfrățirea Oradea 16 4 2 10 12-28 tO

ULTIMA ETAPA A TURULUI
(duminică 5 decembrie) : „U"
CluJ-Napoca — Gloria Reșița, Me
talurgistul Cugir — U.T. Arad 
disputat (0—0). Someșul Satu 
Mare — C.I.L. Sighet, U.M. Ti
mișoara — Minerul Cavnic, Ar
mătura Zalău — Aurul Brad, 
C.S.M. Reșița — Olimpia Satu 
Mare, înfrățirea Oradea — F.C. 
Baia Mare, Ind. sirmei C. Turzil 
— Rapid Arad, Strungul Arad — 
C.F.R. Timișoara.

FOTBALIȘTII NOȘTRI IN BELGIA
.Urmare din pap I)

cipal al echipei României, a 
urmărit și Ia îața locului cele 
două partide ale Italiei, filme
le acestor jocuri servindu-i 
mult în analiza foarte amă
nunțită a evoluțiilor apropiați- 
lor adversari ai echipei noas
tre. Așa se face că fiecare zi 
de antrenament este, aici, pre
cedată de o „lecție italiană** In 
care, practic, este analizată ți 
studiată evoluția tuturor com
partimentelor de joc, ca șl a 
fiecărui component al „Squaidrel 
Azznrra". Jocul lui Conti, de 
pildă, a fost realmente disecat 
în fața vidieomagnetoscopului 
pînă cînd Ungureanu a văzut „pe 
viu**, de 5—6 ori, ce fel de pro
cedee de joc folosește acest 
foarte important fotbalist ita
lian, in angrenajul echipei sa
le, stabilindu-se concret modul 
de acțiune al fundașului nostru, 
corespunzător soluțiilor alese de 
adversari. In același fel au 
fost analizate evoluțiile celor
lalți fotbaliști italieni In celî 
două partide amintite, Lucescu 
pregătind de pe acum și posi
bilitatea contracarării lui Be- 
tega, absent în ultima vreme, 
dar care, sîmbătă, ar putea să 
reintre în „U“-le pe care-1 va 
aiMnia antrenorul italian Enzo 
Bearzot Dealtfel, studierea ce
lor două meciuri susținute de 
italieni va continua pînă în 
ziua meciului, ea urmărind să 
asigure o cunoaștere cît mai 
completă — om la om — a ad
versarilor de la 4 decembrie.

Pînă la partida de la Flo
rența însă echipa României va 
susține marți seara (de la ora

20,30, ora mcală), la Gând 
(Genl, în flamandă) un meci 
de verificare cu una din cele 
mai puternice echipe belgiene 
ale momentului, Thor Water- 
schei (aflată pe locul 2—3 în 
clasamentul belgian, împreună 
cu Anderlccht) la numai un 
punct de lider, Standard Lâăge, 
calificată la această oră în tu
rul al III-lea al Cupei cupelor. 
Recomandată printr-un joc foar
te ofensiv, de mare angaja
ment, Thor Waterschei va pu
ne, probabil, reprezentativei 
noastre probleme asemănătoare 
celor cu care fotbaliștii români 
așteaptă să se confrunte la 
Florența. Trebuie spus că Ir. 
vederea meciului de marți sea
ra, fobtaliștii noștri au urmărit 
sîmbătă, pe stadionul „An<lr6 
Dumont" din Gând (pe care va 
juca marți și echipa României), 
derbyul campionatului belgian, 
Thor Waterschei — Auderlecht, 
ultima recent învingătoare cu 
6—1 a cunoștinței noastre Sa
rajevo din Cupa U.E.F.A., în
cheiat cu scorul de 1—1. A fost 
un meci de încleștare maximă, 
jucătorii noștri dîndu-și seama 
la ce se pot aștepta în partida 
de marți. Firește, această întâl
nire nu este un scop în sine, 
ci un mijloc de pregătire a 
partidei de la Florența, pregă
tire care se vrea cit mai com
pletă și căreia î se subordo
nează totul.

încheiem aceste rinduri cu 
constatarea că „etapa belgiană** 
a pregătirii echipei Koniâniei 
se desfășoară la această oră în 
condiții bune, în conformitate 
cu rolul ei de pregătire gene
rală a partidei cu Italia.



la triunghiularul international

FRUMOASE SUCCESE 
ALE GIMNAȘTILOR ROMÂNI

ECHIPA S.U.A
(4-1 cu Franțu)
A CÎȘTIGAT

Ziua națională a R. S. F. Iugoslavia
ca

ARAD, 28 (prin telefon) Sim- 
bătâ și duminică, în Sala spor
turilor din localitate, in tata 
unui public bun cunoscător a! 
sportului, s-a desfășurat o im
portantă reuniune internaționa
lă de gimnastică, care a an
gajat reprezentativele de Juni
ori și junioare ale României. 
Uniunii Sovietice si Ungariei. 
Veritabila „repetiție generală" 
pentru competiția programată 
aici peste o săptămînă. „Cupa 
României", triunghiularul inter
national a oferit numeroase e- 
xccuțil de ridicată valoare teh
nică atît la fete cit si la bă
ieți. Nu greșim cîtuși de puțin 
cînd afirmăm că gimnastele și 
gimnaștii români au fost pro
tagoniștii concursului. Dana Du- 
mitriu. de pildă, a, obținut 9.85 
la sol și 9.80 Ia sărituri. Mirela

tordoc a fost notată cu 9,70 la 
paralele, iar în concursul mas
culin Marian Coiăcel, cu triplul 
său salt la bară fixă, a primit 
nota 9,90. Iată punctajele înre
gistrate : feminin — România 
— Ungaria 189,95 — 181.40,
România — U.R.S.S. 189,95 — 
184,80 ; la individual, cele mai 
ridicate punctaje au fost ob
ținute de Dana Dumjtriu 38,70 
O, Mirela Iordoe (ambele Româ- 
mănia) 37.95, Marika 
(U.R.S.S.) 37,90. Cristina 
lenea (România) 37,85 ; 
culin : România 

281,05 — 276,05 ;
Ungaria 281,05 — 
individual compus 
Molnar (România)

Kraav
Ze- 

mas- 
— U.R.S.S. 
România — 
278,05 ; ta 
— Levente 

______ ,_________ 57,00. Lasz- 
lo Boda (Ungaria) 56,40, Marius 
Tobă (România) 56,35.

Ion IOANA — coresp.

LARRY HOLMES LA A 41 a VICTORIE !
HOUSTON. Vineri seara, pe 

ringul montat in incinta astro- 
dromului din Houston (Texas), 
în prezența a 8000 de specta
tori, pugilistul american Larry 
Holmes și-a pus în joc, pentru 
a 14-a oară, centura de cam
pion mondial la categoria grea 
(WBC) de data aceasta in fața 
compatriotului 
Cobb. Holmes 
dominat net disputa, de-a lun
gul celor 15 reprize, obținînd 
a 41-a decizie de învingător din 
cele 41 de meciuri susținute de

său Randall
(33 de ani) a

ei ca profesionist ! ! Este un 
palmares pe care nu l-a mai 
realizat, în Istoria boxului mon
dial, la această categorie, decît 
fostul campion Rocky Marcia
no, neînvins în carieră.

Cobb (27 de ani) a suferit a 
3-a infrîngere din 21 de întîl- 
nirl. El a luptat acum cu mult 
curaj și a demonstrat 
tentă extraordinară.

într-un alt meci
Greg Page b.k.o. rep.
Tillis.

o rezls-

de grei,
8 James

„CUPA DAVIS“
Grenoble. Încă de simbătă te- 

nlstnanll americani își savurau 
succesul : cîștlgarea pentru a 28-a 
oară ■ celui mal important tro
feu al acestui sport, „Cupa Da
vis", căci In această zl el oondu- 
ceau cu 3—0 tn tnttlnlrea cu Ju
cătorii francezi 1 Să rememorăm 
partidele acestei finale : vineri, 
după victoria iul John McEnroe 
asupra Iul Yannick Noah cu 
12—10, 1—6, 3—6, 6—2, 6—3, a ur
mat succesul iul Gene Mayer tn 
fața Iul Henri Leconte cu 6—2, 
6—2, 7—9, 6—4 șl scorul a deve
nit astfel 2—0 oentru formația 
S.U.A.

Simbătă, conform tradiției. a 
avut loc partida de dublu, In 
care perechea americană John 
McEnroe, Peter Fleming s-a im
pus fără prea mari dificultăți In 
fața cuplului francez Noah, Le- 
conte de care a dispus cu 6—3, 
6—4, 9—7. In afară de faptul că 
McEnroe — Fleming aveau avan
tajul unei mai mari omogenități 
șl a unul evident plus de. valoare 
fiind considerată perechea cea 
mal bună din lume, la această 
oră, după partida „maraton" de 
vineri, McEnroe s-a refăcut mai 
rapid declt adversarul său Noah, 
care a acuzat vizibil efortul de
pus tn ajun.

Duminică, cînd apele însă se 
liniștiseră, Yannick Noah a avut 
o evoluție admirabilă, dlspunînd 
de Gene Mayer cu 6—1, 6—0. Tre
buie să arătăm că înaintea par
tidelor ultimei zile, căpitanii ne
jucători al celor două formații au 
convenit să se joace numai cite 
2 seturi.

în ultimul joc, McEnroe — Le- 
conte 6—2, 6—3, astfel că scorul 
general al partidei a fost de 4—1 
tn favoarea echipei S.U.A.

SARAJEVO - ORAȘ OLIMPIC
29 noiembrie este zi de mare sărbătoare pentru popoarele 

Iugoslaviei socialiste prietene. în această zi se aniversează 
două importante evenimente din istoria acestei țări : In 
1943, in condițiile grele ale ocupației hitleriste, a fost pro
clamată la Jajce crearea Iugoslaviei noi, democratice, iar 
in 1945, Adunarea Constituantă a tdrii a adoptat declarația 
prin care a fost abolită monarhia si proclamată Republica 
Populari Federativi. Aceste două mari evenimente au în
cununat lupta eroică, plini de sacrificii, dusă de popoarele 
Iugoslaviei, sub conducerea comuniștilor, împotriva fascis
mului si a oprimării, pentru libertate H independență, pen
tru eliberarea naționali și socială.

De la Eliberare si Pini astăzi sportul iugoslav a 
un impresionant salt de calitate, pe 
lății, inclusiv pe acela organizatoric.

toate planurile
marcat 
activi-

„TROFEUL
(Urmare din pag l)

metronom, 
republican 
p d (v.r. 

in același 
mai bună 

(472). 
măiss- 
Siivia

campioana lumii Biserka Per- 
man. precum și handicapul ex
trem de mare al celor 446 po
pice doborîte de cehoslovaca 
Daniela Zdarkova, care a con
dus pînă ța ultima pereche în 
proba individuală) să lanseze 
bila cu precizie de 
doborînd recordul 
de senioare cu 434 
461), rezultat care, 
timp, depășește cea
performantă mondială 
Confirmîndu-și înalta 
trie în lansarea bilei, 
Berinde a asaltat și duminică 
recordul, care la un moment 
dat „plutea în aer", dar numai 
o eroare de milimetri a făcut 
să se oprească în final la 8 
p d de un nou record, realizînd 
477 p d. un rezultat strălucit 
oricum.

Cum s-au comportat ceilalți 
popicari români in compania 
redutabililor lor adversari de 
peste hotare ? în proba de pe
rechi mixte. Vasi.lica Pințea — 
Grigore Marin au furnizat plă
cuta surpriză de a urca pe cea 
de a doua treaptă a podiumu
lui premianților, grație îndeo- 
s»bi comportării .excelente a 
popicarului bucureștean marcat 
cu 946 p d ; Ana Petrescu (440) 
și tinăru.1 ei 
reanul Matei 
prezentat in 
reuniune la 
Ilie Hosu, cu 
onorat „cartea de vizită" 
proba de dublu unde, împreună 
cu Elena Pană (417), a ocupat 
locul IV. Dar au fosi și cîteva 
eșecuri : foștii campioni mon
diali Margareta Cătineanu ,1 
Iosîf Tismănar (ultimul a în
registrat o ușoară revenire de 
formă abia în a doua reuniune) 
n-au reușit să treacă granița 
crior 400 și respectiv, 900 p d 
în jocurile indivîdna e.

partener țimișo- 
Mato (897) s-au 

progres de la o 
alta : mureșanul 
cele 933 p d, și-a 

tn

și

CARPATI" LA POPICE

Silvia Berinde, noua recordmană a țării, in plin efort
Foto : Ion MIHĂICA

CLASAMENTE : individual
(f) — 1. Silvia Berinde (Ro
mânia) 484 ; 2. Daniela Zdarko
va (Cehoslovacia) 446 ; 3. Bi
serka Permain (Iugoslavia) 443; 
4. Elena Andreescu (România) 
437 ; 5. Vasilica Pințea (Româ
nia) 433 ; 6. Rodica Baciu
(România) 433 ; (b) — 1. Josef 
Pesta (Cehoslovacia) 903 ; 2.
Iuliu Bice (România) 901 ; 3. 
Miklos Makkai (Ungaria) 897 ;
4. Matei Mato (România) 891;
5. Alexandru Tudor (România)
888 ; 6. Grigore Marin (Româ
nia) 888 ; perechi mixte — 1. 
Silvia Berinde — Iuliu Bice 
1 408 (477—931) ; 2. Vasilica
Pințea — Grigore Marin 1356 
(410—946) ; 3. Zsuzsa Kristyan
— Mikloș Makkai (Ungaria) 
1 350 (425—925) ; 4 Elena Pană
— Ilie Hosu 1 350 (417—933) ; 
5 Gudrun Fiedler —Hans Wâs- 
tehof (R.D.G.) 1 349 (432—917);
6. Daniela Zdarkova — Josef 
Pesta (Cehoslovacia) 1 338 (441 
—897).

Corpul de oficiali a funcțio
nat bine sub conducerea arbi
trului international Ferdinand 
Popescu.

TELEX ® TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX

GIMNASTICA • Concurs inter
național la Nagoya : bărbați : 1. 
Koji Gushlken (Japonia) 57,75 p, 
2. Aleksandr Pogorelov (U.R.S.S.) 
57,55 p, 3. Li Hsiao Ping (R. P. 
Chineză) 57,45 p ; temei : 1. Wu 
Jiani (R. P. Chineză) 38,65 p, 2. 
Diana Morawe (R.D.G.) 38,15 p,
3 Rlcna Hama (Ceh.) 37,95 p.

LUPTE • „Cupa mondială" de 
greco-romane (pe echipe) care 
are loc la Budapesta a prilejuit 
următoarele rezultate : Ungaria — 
Egipt 9—t. Europa — S.U.A. 9—1. 
U.R.S.S. — Japonia 8—2. Japonia 
— Egipt 7—3. U R S.S. — S.U.A. 
10—0, Ungaria — Europa 9—1. Din 
echipa Europei a făcut narte șl 
luptătorul român Vasile Andrei

PATINAJ • Concursul de la 
Tokio a fost cîștigat de Katarina 
Witt (R.D.G.) cu 203,3 p, urmată 
de Rosalyn Sumners (S.U.A.)
198.4 p și Tifanny Chin (S.U.A.) 
190,8 p ; perechi : Barbara Un
derhill — Pau! Martin (Canada)
152.5 p' Irina Vorobieva — Igor

Llsokskl (U.R.S.S.) 150,7, Marina
Avstriinskala — Iuri Kvașnin 

dans : Elena 
Soloviov 

Fox — 
150,5 p. 
la Bor- 

(Suedla) 
Bojan

(U.R.S.S.) 145,8 
Batanova — 
(U.R.S.S.) 153,4 
Richard Dailey

SCHI • Slalom special 
mio : ‘ ““ '
1:45,39 
KrizaJ 
51,93), 
1:45,96

SCRIMA • Proba de spadă din 
concursul de la Viena s-a Înche
iat cu victoria cehoslovacului Ja
roslav Jurka 12—10 cu Volker 
Fischer (R.F.G.), pentru locul 3 : 
Gellel — Kolczonai (Ungaria) 
10—«. La floretă fete. Edith Ko
vacs (Ungaria) a dispus cu 8—6 
de Katarina

TENIS • Turneul feminin de 
la Sydney :.............................
Navratilova 
8—0, 3—8 8—1
Navratilova — Garrison 7—8, 6—2, 
Cawley — Jaeger 4—6, 6—1, 6—4)

p : 
Alexei 
p, Carol 
(S.U.A.)

1. Stiff Strand
(53,27 + 52,12), ___
(Iugoslavia) 1:45,50 (53,37 + 

3. Paolo de Chiesa (Italia) 
(53,71 + 52.25).

2.

Raczova (Ceh.)

tn finală : Martina 
— Evonne Cawley 

(tn semifinale :

De cinci ani, de cînd Co
mitetul Olimpic Internațio
nal a hotărît să încredin
țeze orașului Sarajevo or
ganizarea celei de a XIV-a 
ediții a Jocurilor Olimpice 
de iarnă, locuitorii capita
lei Republicii Socialiste Bos
nia — Herțegovina sînt 
angajați într-o activitate 
deosebită, aceea de a pre
găti toate cele necesare bu
nei desfășurări a acîstei 
mari manifestări sportive. 
Oaspeții, care vor veni din 
toate colțurile lumii, vor 
găsi aici un cadru natural 
deosebit de favorabil prac
ticării sporturilor de iarnă, 
Sarajevo fiind situat 
centrul geografic al 
slavici, la o altitudine 
535 m, în preajma sa 
flîndu-se masivii muntoși 
Bjelasnica (2067 m), Treo- 
kavica (2088 m), Jahorina
(1913 m), Romanija (1647 m), 
Ozren (1452 m) și Trebevic 
(1629 m). De aceea, nu e de 
mirare că în aceste locuri 
sezonul sporturilor de Iar
nă durează șase luni, din 
decembrie pînă în mai.

Pe văile înguste și pe co
line, în ultimele decenii s-a 
înălțat un nou oraș, popu
lația crescînd de la 80 000 
la 447 000 de locuitori. As
tăzi, Sarajevo este un pu
ternic cenâru Industrial și 
cultural, tn oraș funcțio- 
nînd, printre altele, 81 de 
școli secundare șl o univer
sitate cu 26 de facultăți.

Directorul serviciului 
presă 
cut al 
nlzare 
Pa vio 
țlșat 
desfășura Jocurile 
ce. S-au construit două cen
tre pentru sporturile de iar
nă ; primul la Jahorina —

în 
Iugo- 

de 
i a-

de 
șl relații cu publl- 
Comltetului de orga- 
a Olimpiadei Albe, 
Lukaci, ne-a tnfă- 

cadrul în care se vor 
Olimpi-

A IX-a EDIȚIE A JOCURILOR ASIATICE
NEW DELHI. Alte rezultate 

înregistrate pe bazele sportive 
din capitala Indiei la a IX-a 
ediție a Jocurilor Asiatice :

ATLETISM : 800 m
meo (India) 1:46,81 — 
J.A., 110 mg : 
14,09 — rec. al 
R. P. ~ 
J.A., 
(Jap.) 
(Jap.) 
(Jap.) 
Chong 
m ;

Borro- 
rec. al 

Fujimori (Jap.) 
J.A., 4X100 m: 
39,82 — rec. al 
ob. : Kawano 
suliță : Țakeda 
400 m : Takano 
lungime: Kim

Chineză 
3 000 m 
8:47,36, 

75,04 m. 
46.65 ;
II (Coreea de Sud) 7,94 

FEMEI : 800 m : Chang 
Yong Ae (R.P.D. Coreeană) 
2:05,69; 400 mg : Valsamma
(India) 58,47; 100 m : De Vega 
(Filipine) 11.76; 3 000 m: Kim 
Ok Son (R.P.D. Coreeană) 
9:30,22; greutate : Li Meisu 
(R.P. Chineză) 17,77 m; hepta- 
tlon : Ye Peisu (R.P. Chineză) 
5 594 p;

CICLISM : viteză : Sakamoto 
(Jap.) : urmărire echipe: Japo
nia 4:40,39.

HALTERE : cat. 90 kg : Ma 
Wenguang (R.P. Chineză) 337,5 
kg ; cat. 100 kg: Ahn Ji Young 
(Coreea de Sud)

INOT : 100 m 
(Jap.) 59,91 
m mixt:
Chineză) 2:10,93; 4X20» m li
ber : Japonia 7:49,76; FEMEI: 
200 m mixt ; Choi Youn Hee 
(Coreea de Sud) 2:24,32 — rec. 
al J.A. ; 100 m spate : Choi 
Youn Hee 1:06,39 — rec. al 
J.A.

SĂRITURI : platformă : Tong 
Hui (R. P. Chineză) 645,45 p.

FOTBAL (sferturi de finală): 
Arabia Saudită — India 
R.P.D. Coreeană — R.P. 
neză 1—0.

BASCHET: Irak — R.A. Ye
men 251—33 (131—16)1!

RUGBY: Coreea de Sud — 
Japonia 12—9 (3—9)

TIR : pușcă aer comprimat, 
10 m : echipe: R. P. Chineză 
2289 p, individual : Wu' Xiao- 
xyan (R.P. Chineză) 584 p.

347,5 kg.
_  spate : Ikeda

— rec. al J.A.; 200 
Zhongyi Li (R. P.

1—0, 
Chl-

29.XI

30.XI

î.xn

3. XII

s. xn

4.XII

S. XII

AGENDA SAPTAMINII
HANDBAL : meciuri tn competițiile europene lnter- 
cluburi, optimi de finală, tur (pini la S.XII) ; XXX : 
Jocurile Asiatice (pini la 4.XII), la New Delhi. 
TENIS : turneu Internațional, la Chicago ; FOTBAL: 
campionatul european juniori: Iugoslavia — Aus
tria.
PATINAJ ARTISTIC : concurs Internațional, Ja Mos
cova ; FOTBAL : camp, european " - —
Italia ; camp, european juniori : 
Elveția.
HANDBAL: campionatul mondial 
ria (ptnă la 13.XII).
CĂLĂRIE : concurs Internațional 
Bruxelles : BOX : camp, mondial 
ele (W.B.C.) : Benitez (Porto

tlneret : Cipru — 
R.T. Germania —

feminin, tn Unga-

la Bordeaux șl 
super seml-mljlo- 
Rtco) — Hearns 

(S.U.A.) șl camp, mondial super 00009 (W.B.C.) : 
Gomez (Porto Rloo) — Plntor (Mexic), la New Or
leans ; campionatul european mijlocie ; Wissenbach 
(R.F.G.) — Acaries (Franța), la Paria.
FOTBAL : preliminarii C.E. ; Italia — România (gr. 
a V-a), la Florența ; JUDO : campionatele mondiale 
feminine, la Paris.

SCHI : cursă de coborlre masculină, la Laax (El
veția), prima probă din „Cupa mondială*.

vor avea loc 
schiului alpin

compe- 
fe- 
Ig- 

pentru 
masculine, 
biatlon și

unde 
tițiile 
minim și al doilea Ia 
man-Bjelașnica 
probele alpine 
probele nordice, 
sărituri. De asemenea la Sa
rajevo s-au construit un 
patinoar artificial acope
rit și o pistă artificială 
pentru patinaj viteză, lin
gă stadionul Koșovo De
sigur, că, în afara baze
lor și instalațiilor sporti
ve, in atenția Comitetului 
de organizare s-au aflat și 
alte necesități pentru buna 
desfășurare a Jocurilor: 
construcția sau reamena- 
jarea hotelurilor, a centru
lui de presă, a rețelei 
radio-televiziune 
lalte 
re a

La 
toate 
de 
Comitetului Național Olim
pic al Iugoslaviei, Slo
bodan Filipovici, a decla
rat că unele construcții vor 
fi puse tn stare de func
ționare chiar tn acest an. 
De exemplu, la 14 decem
brie, marea sală „Zestra" va 
fi inaugurată, iar în fe
bruarie 1983 vor fi organi
zare întreceri internaționa
le, ce vor constitui verita
bile concursuri preolimpi- 
ce, de fapt un test pentru 
verificarea instalațiilor pe 
care se vor desfășura Jo
curile Olimpice. Va fi un 
test util și necesar fiind
că timpul trees repede și 
se apropie ziua de 7 fe
bruarie 1984, cînd pe sta
dionul Koșovo se va des
fășura festivitatea de des
chidere a celei de a XlV-a 
ediții a Jocurilor Olimpi
ce de iarnă.

de 
și cele- 

instalații de transmite- 
informațiilor.
această oră, aproape 
bazele sînt tn stadiu 

finisare. Președintele

Pompiliu VINTILA

CAMPIONATE, CUPE
ITALIA (et. 11): Ascoli — 

Juventus 2—0, Avellino — In- 
temazionale 1—2 Cagliari — 
Napoli 1—0, Catanzaro — Ro
ma 0—0, Fiorentina — Verona 
1—1, Genoa — Sampdoria 1—I, 
Torino — Cesena 0—1, Udinese 

clasament : 
și Inter-

— Pisa 1—1. în 
Roma 16 p, Verona 
nazionale cite 15 p.

FRANȚA (et. 17): 
a jucat în deplasare, 
unde a cîștigat cu 2—1. men- 
ținîndu-se pe locul 2 tn clasa
ment cu 24 p.

SPANIA : în meci derby, li
dera clasamentului. Real 
drill, a fost învinsă de 
Barcelona cu 2—0.

ANGLIA (et. 16): cîteva 
zultate : Arsenal
2— 4, Liverpool
3— 0, Manchester Utd — 
wich 3—0, Stoke — 
Villa 0—3. în clasament : 
verpool 34 p, Watford 
Nottingham Forest 29 p.

R. D. GERMANA (et.
— Vorwărts 
Rostock 1—0, 

Zwickau 9—0 !, 
2—1, Aue — 
0—3, Dynamo

1-0.

Bordeattx 
la Tours,

Ma
ll F.

re
Watford 

Tottenham 
Nor

Aston
Ll-

30 p.

12)
Dynamo Berlin 
1—1. Erfurt — 
Magdeburg — 
Halle — Jena 
Lok. Leipzig 
Dresda — Union Berlin 
în clasament : Dynamo Berlin 
20 p, Magdeburg, Lok. Leipzig, 
Erfurt și Jena cite 16 p.

R. F. GERMANIA (et. 15): 
Hertha — Stuttgart 1—0, 
Karlsruhe — Braunschweig 
3—1, MOnchengladbach — Koln 
1—41. Hamburg — Kaiserslau
tern 1—1, Bayern Milnchen — 
Dortmund 3—0, Bielefeld — 
Bremen 1—2, Leverkusen — 
DUsseldorf 3—3. 
Hamburg 22 p, 
K8In cite 21 p. 
chen 20 p.

în clasament : 
Dortmund șl 

Bayern Mfln-
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