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Duminică seara s-au 
înapoiat în Capitală pre
ședintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu 
soția, Elena Ceaușescu, și 
președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu so
ția, Elena Maurer, care, la 
invitația președintelui Re
publicii India, Varahagiri 
Venkata Giri, și a primu
lui ministru al Indiei, In
dira Gandhi, au făcut o 
vizită oficială în India, 
x* Președintele Consiliului 
de Stat și președintele 
.Consiliului de Miniștri au 
fost însoțiți de Corneliu 
Mănescu, ministrul aface
rilor externe, Cornel Bur
tică, ministrul comerțului 
exterior, Ion Morega, ad-

junct al ministrului in
dustriei construcțiilor de 
mașini, și Gheorghe Dobra, 
vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale pentru 
cooperare economică și 
tehnică.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, erau prezenți to
varășii Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Vir
gil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Con
stantin Drăgan, Emil Drâ- 
gănescu, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte 
Răutu, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Pe
tre Blajovici, Mihai Gere, 
Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, mem
bri ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniș
tri, conducători de institu-

ții centrale și organizații 
obștești, generali, ziariști.

Erau de față B. D. Gos- 
wami. însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Indiei 
în Republica Socialistă 
România, și membri 
ambasadei Indiei, șefi 
misiunilor diplomatice 
creditați la București.

Pe aeroportul Băneasa 
erau arborate drapelele de 
stat ale Republicii Socia
liste România.

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii So
cialiste România și preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri au fost salutați cu 
deosebită căldură la aero
port de un mare număr 
de bucureșteni.
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Divizionarele A la volei
sub semnul debutului
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ECHIPA CLUBULUI ATLETIC UNIVERSITAR 
LA ATLETISMCAMPIOANA

Programarea meciului C.A.U. 
—Steaua — Dinamo, ce urma 
să decidă campioana în ul
tima etapă și între cele mai 
puternice trei echipe din țară 
a menținut treaz pînă în fi
nalul sezonului interesul pen
tru campionatul pe echipe.

Pornită din start ca mare 
favorită, selecționata Clubului 
Atletic Universitar a confir
mat așteptările, obinînd o vic
torie pe deplin meritată, dar 
deosebit de grea, în fața echi
pelor Dinamo și Steaua, par
teneri ideali de întrecere. La 
multe probe disputa a fost 
extrem de dramatică și faptul 
că după prima zi Steaua con
ducea pe C.A.U. cu 20 de 
puncte în clasamentul general, 
iar echipa feminină Dmamo 
avea un avans de 12 puncte 
față de C.A.U. a dus, a doua 
zi, la întreceri deosebit de a- 
prinse, soldate cu victoria e- 
chipei C.A.U., care cîștigă 
astfel titlul de campioană. 
Fără prea mari șanse la locul 
I și, în plus, lipsită de aportul 
a doi atleți de primă mină 
(Corbu și Damaschin), Steaua 
a contribuit la reușita între
cerii, realizînd o mare surpri

ză prin victoria Ia bărbați și 
i-au lipsit numai 7 puncte pen
tru a obține victoria în cla
samentul general!

în cadrul diviziei B. echipa 
Școlii sportive de atletism din 
București a efectuat un veri-

tabil „galop de sănătate", sur- 
clasîndu-și adversarii. în pre
zent, pentru calificarea în di
vizia A echipa Școlii sportive 

* de atletism mai are un singur 
hop,.barajul de săptămîna vii
toare cu echipa reprezentativă 
a județului Timiș. în perspec
tivă, o altă întrecere specta
culoasă.

Participînd în afară de con
curs la proba de aruncarea 
greutății (5 kg), juniorul Marin 
Iordan de la Șc. sp. atletism 
(antrenor prof. Dan Serafim) 
a realizat un nou record re

publican de juniori miri cu 
performanța de 16-22 m.

Iată cele mai bune lesnttate 
înregistrate în cele două 
de concurs. Remarcăm că ai- 
leții au fost evident dezavan
tajați de frigul și vântul pu
ternic.

DIVIZIA A

C.A.U. — Dmamo 150—149 
(95—88 în prima zi; 53—51 
în cea de a doua)

C.A.U. — S:eaua
(86—101; 63—41}

Dmamo — Steaua 149—130 
(89—90; 60—40)

BĂRBAȚI 100 m. G. Zam- 
ftrescu 10.7; A. Munteanu 10,7; 
M. Vosminski 10,8; N. Perțea 
108; 200 m. G. Zamfirescu 
22.0; G. Petronius 22,2; V. 
Jurră 22,4; 400 m. G. Petro- 
r.ius 49,1; G. Monea 49,1; 110 
m. garduri: N. Perțea 14,2; 
H. Cemescu 14,6; 400 m gar- 
du.'î: I. Burcă 52,8; G. Monea
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Politehnica Ga băieți), 
în prima partidă, timi- 
șorenoele, cu o garnitu
ră mult mai valoroasă 
decit cea prezentată în 
ediția precedentă a 
campionatului, au depă
șit net pe gazde, proas
păt promovate în prima 
divizie

Voleibalistele Progre- 
s’-UJi, fără valori deose
bite și conduse destul 
de neinspirat de antre
norul GÎl Rîndașu, nu 
au opus rezistență decît 
în primul set, cind au 
jucat — în special in 
partea a doua — de la 
egal la egal cu adver-
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m poposit deunăzi la Casa 
de cultură a tineretului din 
sectorul IV. Era într-o joi, și 
în încăperile somptuoasei clă
diri din strada Turturele se 
desfășura o reuniune care în

amintirile noastre de tinerețe se chema 
.ceai', fiindcă începea la ora 5, se 
încheia devreme și la ea nu se serveau 
decît răcoritoare, fursecuri și prăjituri. 
Obiceiul pare să fi fost, la început, 
unul englezesc, împrumutat apoi de 
toată lumea. Casa de cultură i-a res
pectat intrutotul tradiția.

Așadar, lume multă și felurile moduri 
de distracție. Muzică, în sala de festi
vități mare cît două terenuri de 
baschet, televizor și mese de șah în 
hol, șuete și idile pe băncile din parc. 
Orchestra cînta bine, se dansa decent, 
cițiva pletoși, veniți în „blugi" și „pu
lovere pe gît", s-au simțit stingheri în 
fața cravatelor și a costumelor de sea
ră, plecînd curînd să-și caute o com
panie mai potrivită.

Surprinzător, în această societate 
veselă și zgomotoasă am găsit retras, 
într-o încăpere a clubului, un grup de 
tineri și tinere cărora nu le ardea de 
amuzament și petrecere. Era echipa de 
dansuri populare. Băieți chipeși și fele 
frumoase au avut tăria să reziste tenta
țiilor twist-ului, pentru a se perfecționa 
în sîrbă și căluș. Repetiția lor, condusă 
și supravegheată de maestrul coregraf 
Gheorghe Baciu, întrunea toate rigo
rile unui antrenament sportiv. Se lucra 
toarte tare, nimeni nu-și îngăduia să 
simuleze. Chiar și pentru un neofit era 
clar că o repriză de „Someș", de 
pildă, presupune un efort cel pufn 
egal cu acela pe care-l cere o cursă 
de 400 m I

Semnificativă ni s-a părut compoziția 
socială și de profesii a acestui grup 
care acceptă benevol, seară de seară, 
claustrarea între pereții unei camere 
de repetiții. Erau aici, muncitori, teh
nicieni, studenți, profesori, o fată care 
— printre altele — își pregătește doc
toratul în electronică. Clubul le oferă 
tuturor doar costumele și recuzita pen
tru spectacol, restul — echipamentul de 
repetiție — fiind obiecte personale, 
spălate și călcate în fiecare zi.

Tinerii vin să danseze după orele 
de muncă sau de studiu, respectînd o 
punctualitate drastică, fără servicii de 
mobilizare sou liste de prezente. Vin 
din pasiune. Nici unul dintre ei n-a 
văzut cum arată un bon de supraali- 
mentație sau o adeverință de scoatere 
din producție...

Aproape de miezul nopții, cînd pe 
hol și în sală se mătura, dansatorii 
cu băut cu sete ultimele pahare de 
citronadă rămase la bufet.

Ne-am gîndit că din exemplul lor

Ier putea învăța foarte mulți sportivi. 
Chiar și aceia cărora li ss spune —

I.
uneori impropriu — fruntași.

Valeriu CHOSE
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IN ZIUA A TREIA A TURNEULUI MASCULIN DE HANDBAL

MECIURI EXTREM DE DISPUTATE

limităFază din meciul Dinamo c

ieri 
Il-a

Cu meciurile disputate 
a luat sfîrșit și manșa a 
a turneului de sală al cam
pionatului național de hand
bal, divizia A. Cele trei zile 
de întreceri au oferit, adese
ori, numeroșilor spectatori 
prezenți în fiecare seară la 
„Floreasca", faze de joc pal
pitante, arătînd prin aceasta, 
încăodată, spectaculozitatea 
handbalului in 7. Dar iată a-

Continuare in pag. a 2-a)

Sosire foarte disputată la 200 m. învingător Ghcc-.ie Zz—.f. eseu (Steaua)

București — Universitatea Cluj, încheiat cu victoria la 
dinamoviștilor

mănunte de la meciurile dis
putate aseară.

STEAUA — RAFINARIA 
TELEAJEN 22—12 (11—3). în 
deschiderea reuniunii, s-au 
întîlnit formația campioană 
Steaua și cea a petroliștilor 
din orașul „aurului negru". 
Echipă cu autentice valori, 
Steaua a efectuat un adevă
rat -galop de sănătate", o- 
ferind publicului prezent în 
sală un spectacol handbalis
tic de calitate. Diferența de 
scor exprimă, printre altele, 
și diferența de valoare dih- 
tre cele două combatante. 
Cele mai multe goluri le-au 
înscris: Popescu 6, Gruia 4, 
pentru Steaua și Laub 5, 
Stănescu 2 de la Rafinăria. 
A arbitrat satisfăcător cu
plul ; R. Friegel (Timișoara) 
-— — C. Căpățînă (Buzău).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — DINAMO BRAȘOV 
14—13 (5—5). Un meci atrac
tiv, prin ardoarea cu care ju
cătorii s-au angajat în fazele 
de atac și apărare, cîștigat 
la limită — dar pe merit — 
de studenții timișoreni. Di- 
namoviștii, mult mai buni 
decît în ziua precedentă, cînd 
an întîlnit echipa minerilor 
din Baia Mare, au, atacat în 
trombă încă din primele mi
nute, reușind să ia un avan-

(min. 10 
știut însJ

taj de două goluri 
4—2). Studenții au 
să iasă strategic din acesi 
potop de atacuri dinamovistt 
și treptat-treptat să micșore
ze din handicap, ajungînd ir. 
min. 48 la scorul de 5—4 
Cu un minut înaintea fina
lului primei reprize, Cîrlan 
aduce egalarea pentru „Poli.", 
transformînd o lovitură cța 
la 7 m. Repriza a Il-a a avut 
aceeași desfășurare pasionan
tă. Timișorenii au luat con
ducerea în min. 38 al parti
dei și au menținut-o pînă în 
min. 58. Ultimele două mi
nute au fost dramatice, în- 
cordînd la maximum nervii 
spectatorilor. Brașovenii, care 
tot timpul se ținuseră scai 
de adversar, au reușit să e- 
galeze cu un minut înainte 
de încheierea partidei și să 
aibă și mingea în atac. Dar 
o greșeală a dinamoviștilor 
a făcut ca mingea să fie in
terceptată și Gunes, plecat 
pe contraatac, a consfințit 
victoria pe deplin meritată a 
echipei din Timișoara. Au 
arbitrat s P. Tîrcu — C. Pân
dele (București).

Gheorghe DINU
VOINȚA BUCUREȘTI — 

MINERUL BAIA MARE

(Continuare in pag. a ta)
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Punerea față în față a va
lorilor individuale de care 
dispun cele două echipe 
fruntașe ale rugbyului româ
nesc, ar fi obligat la acor
darea primei șanse alb roși
lor. Șl totuși, Dinamo a pier
dut cu 6—8 (0—0) și al doi
lea meci de maximă impor
tanță din turul diviziei A...

Jocul s-a desfășurat sub 
semnul... vîntului. Favorabil 
în prima parte sportivilor 
de la Steaua, care însă nu 
au reușit să înscrie nimic 
(de notat că au dominat te
ritorial 80 la sută din timp), 
Eol i-a făcut pe toți cei de 
față să se aștepte la o ploaie 
de puncte după pauză în fa
voarea dinamoviștilor. Și to
tuși, a cîștigat Steaua.

Meritele învingătorilor sînt 
incontestabile: au obținut 
aproape tot ce se putea ob
ține cu formația de care dis
pun, au aplicat o tactică des
tul de bună în prima parte 
și fără cusur după pauză ; 
în sfîrșit, deși tot emoționați, 
deși la fel de incomodați de 
vînt, au luptat cu o lucidi
tate constantă, orientîndu-se 
foarte bine. Dar, se poate 
afirma că dinamoviștii n-au 
știut să cîștige, n-au reușit 
să-și confirme valorile indi
viduale. Au pornit, e adevă
rat, cu handicapul psihologic 
al favoritului, au fost — tot 
atît de adevărat — foarte 
dezavantajați din cauza vîn
tului în prima jumătate a 
meciului. Dar cu o asemenea 
Jinie de treisferturi, cu un 
șuteur ca Nica, cum a fost 
posibil ca ei să încerce cu 
obstinație (demnă de o cau
ză mai bună...) să iasă la 
atac chiar din propriul spațiu 
de „22“... la mînă ? Asta ca 
să nu mai vorbim de defec
tuosul plasament în apărare 
la faza din care Steaua a 
înscris încercarea i în min. 
53. o șarjă a steliștilor pă
rea că va eșua în preajma 
steagului de colț, dar Braga 
a recentrat, înaintașii de la 
Steaua (fără adversari în 
față ! Unde o fi fost „pache
tul* dinamovist ?) au urmărit 
atent și Ciornei a culcat ba
lonul în apropierea centru
lui ; Durbac a transformat 
fără dificultăți și... 5—0 pen
tru Steaua ! în continuare, 
timp de 20 de minute atacu
rile dinamoviștilor, disperate 
dar ineficace, nu au modifi
cat tabela de marcaj. De abia 
în min. 73 a început mica 
dramă în 3 minute (nu acte...) 
care a marcat derbyul i Nica 
a transformat ireproșabil o 
lovitură de pedeapsă, peste 
un minut... a recidivat și, la 
scorul de 6—5, Dinamo părea 
a fi tranșat în favoarea sa 
disputa. Dar numai un mi- 
nit mai tîrziu, Durbac l-a 
imitat pe Nica i Steaua — 
Dinamo 8—6, scor care avea 
să rămînă intact !

Fără îndoială, desfășurarea 
acestei partide și evoluția 
unor selecționabili ne obligă 
la unele reveniri. Mai rămî-

stei iste (fază din meciulAtac al treisferturilor Steaua — Dinamo)
Foto : A. NEAGU

Juniorii de la Electrica
București din nou

cei
întrecerea 
mai buni 
juniori din 
tală s-a disputat 
pe lacul Herăs
trău, pe un vînt 

de forța 1—2, în rafale. Cele 
3 regate au oferit tinerilor 
veliști posibilitatea de a-și e- 
videnția calitățile. Au concu
rat tineri de la Electrica Bucu
rești și C.N.U. Cel mai buni 
s-au dovedit a fi juniorii de 
la Electrica București care, 
confirmînd comportarea de la 
campionatele naționale de ju
niori și seniori, au cîștigat de 
o manieră categorică la toate 
cele 3 clase, după cum expri
mă diferențele de punctaj.

Participarea juniorilor 
cele mai bune materiale 
care beneficiază i 
burilor respective, ridică un 
aspect foarte interesant. Pe a- 
celeași materiale, juniorii de 
la Electrica București se cla
sează în mod constant înain
tea celor de la C.N.U., în timp 
ce la seniori situația este in
versă. Este desigur un aspect 
care relevă calitatea sportivu
lui. nu a materialelor și care 
trebuie să intereseze nu nu
mai secțiile, ci și federația de 
specialitate.

REZULTATE TEHNICE : 
CLASA FINN : 1. Adrian A- 
rendt (Electrica Buc.) 5,7 p, 
2. Dinu Troacă (Electrica Buc.) 
9 p, 3. Vladimir Ivan (C.N.U.) 
18,7 p; CLASA F. D.: 1. Cris
tian Ionescu + Paul 
(Electrica Buc.) 0 p. 2. Mircea 
Carp + Ștefan Dragu 
(C.N.U.B.) 9 p, 3. Gheorghe 
Gîță + Alex. Marinescu (E- 
lectrica Buc.) 17.1 p; CLASA 
SNIPE: 1. Emilian Maximiuc 
+ Mircea Constantin (Electri
ca Buc.) 3 p, 2. Bogdan Mără
cine + Dragoș Constantin (E- 
lectrica Buc.) 11.7 p, 3. Ion 
Ionescu + George Popovici 
(C.N.U.B.) 16 p.

Valentin ZAGANESCU

celor 
veliști 
Capi-

pe 
de 

seniorii du- 
, ridică

Stoica

A CÎȘTIGAT „CUPA ROMÂNIEI
TG. MUREȘ 19, (prin tele

fon). — Sîmbătă și duminică, 
în sala de sport a școlii pro
fesionale Metalotehnica din 
Tg. Mureș, au continuat în
trecerile finale ale „Cupei Ro
mâniei" la tenis de masă pe 
echipe reprezentative județe
ne mixte. Concursul a fost cîș
tigat de sportivii clujeni. Re
zultate tehnice > sîmbătă i 
Cluj — Iași 8—3; București

(Sector 4) — Covasna 8—3; 
Arad — Brașov 8—3; Iași — 
București 8—5; Cluj — Brașov 
8—3; Iași — Covasna 8—2; du
minică: Brașov — București 
8—3; Cluj — Arad 8—5. Cî
teva rezultate individuale din 
acest meci i Rethi — Giurgiu- 
că 2—0; Doboșl —Covaci 2—1; 
Giurgiucă — Covaci 2—0; Do
boș! — Rethi 2—0; fete: Mihal- 
ca — Crișan 2—0; Crișan —

Divizionarele A
(Urmare din pag 1)

it

Lesai 2—0; Clasament l 1. CM 
12 p, 2. Arad LI p, 3. Brașov 
10 p, 4. Iași I p, 0. București 
(sector 4) 8 p, 6. Covasna 7 p. 
SLaiu evidențiat i Șerban Do 
boși (Cliuj), Gh. Bozga (Cluj), 
ta băieți șl Eleonora Mihalca 
(Arad), Maria Corodl (Brașov) 
și Nicoleta Spiridon (Iași).

I
I. PAUȘ — coresp. principal

la volei

ne, pentru astăzi, de mențio
nat arbitrajul : Al. Lemneanu

G. RUSSU-ȘIRIANU
PROGRESUL — UNIVER

SITATEA TIMIȘOARA 3—6 
(3—6). Joc de factură teh
nică și spectaculară medio
cră, în care victoria le-a re
venit pe merit oaspeților, 
mai insistenți în fazele de 
atac. Au înscris Craioveanu 
(l.p.) pentru Progresul, res
pectiv Peter (înc.) și Duță 
(l.p.) pentru timișoreni. A ar
bitrat T. Nasta ★★★ (A. Pă 
pădie, coresp.)

RULMENTUL BÎRLAD - 
AGRONOMIA CLUJ 0—6 
(0—0). Victorie în egală mă
sură surprinzătoare și meri
tată a clujenilor, mai lucizi 
în atac și mai fermi în apă
rare. Lamentabilă comporta
rea gazdelor, care au greșit 
incredibil și pueril. O latură 
pozitivă a constituit-o spor
tivitatea ambelor echipe. Au 
înscris Balint (d.g.) și Cordoș 
(d.g.). A arbitrat Th. Witting 
★★★★★ (Eliade Solomon, 
coresp. principal).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
FARUL CONSTANȚA 15—0 
(0—0)! S-a dat o luptă acer
bă pentru fiecare minge și 
fiecare palmă de teren, în 
care gazdele au prestat un 
rugby de mai bună calitate, 
mai ales prin linia de trei
sferturi. De menționat, to
tuși, jocul frumos prestat de 
constănțeni. Au înscris Druță

(inc.), 
(d.g.) 
d.g.).
★ ★★★★ (T. Cornea, coresp.) 

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA IAȘI 3—9 (0—9). Deși 
au cîștigat numeroase baloa
ne atît în tușe, cît și in gră
mezi, gazdele au părăsit din 
nou terenul învinse, datorită 
greșelilor comise în fazele

Marinescu (l.p.), Iacob 
și Crăciunescu (l.p., 

A arbitrat A. Găgeatu

de finalizare. Au înscris Mo
raru (l.p.) pentru C.S.M.. res
pectiv Rujoiu (d.g.). Hogaș 
(înc.) și Senic (înc.) pentru 
ieșeni. A arbitrat P. Nicu
lescu ★★★★★ (I. Boțocan, 
coresp.)

★
Etapa a IX-a a diviziei A 

se dispută miercuri 22 oc
tombrie.

sarele. în celelalte seturi ele 
au cedat mai ușor decît ara
tă scorul. A arbitrat slab M. 
Bolintineanu, ajutat de St. 
Nobiles cu.

Mai interesant a fost me
ciul băieților, atît prin echi
librul ceva mai pregnant al 
celor două sextete, cît și sub 
aspectul spectacular. Gazde
le, cu cîteva nume noi in 
formație (Bînda, Duțică, Enes- 
cu), se anunțau ca favorite, 
cu atît mai mult cu cît la 
timișoreni nu figura în lotul 
utilizabil Tănăsescu, unul 
dintrei cei mai valoroși jucă
tori. Și lucrul acesta părea 
să fie confirmat de 
clară a gazdelor in 
set Dar, în seturile 
trei, în teren s-a 
echilibrul, echipele 
cindu-și, pe rind, victoria, in 
urma unor dîrze dispute. A- 
poi, de la 2—1 pentru Pro
gresul, studenții și-au organi
zat mai bine jocul, iar în 
atac exploatînd din plin oali-

victoria 
primul 

doi și 
instalat 
ad jude-

Echipa Clubului Atletic Universitar
(Urmare din pag. 1)

DINAMO Șl SÎÎAIJA
ÎNVINGĂTOARE ÎNAINTEA

DERBIULUI DE JOI
Dinamo Bucu

rești și Steaua au 
făcut ieri, în ca
drul celei de a 
16-a etape a cam
pionatului națio
nal de polo, o ul-

țimă _ verificare înaintea tradi- 
------- i directe, 

programată joi 23 
în- 

7—0 
2—0), prin 
de Mihăiles- 

Zamfirescu, 
și Popa. în 
de Ia Steaua

ționalei lor întîlniri 
care este i— 
octombrie. Campionii au 
trecut pe Progresul cu 
(2—0, 1—0, 2—0, 
punctele înscrise 
cu 2, Roșianu, 
Nastasiu, Rus 
schimb, jucătorii 
au avut de înfruntat o rezis
tență mult mai dîrză din par
tea studenților de la I.E.F.S. 
Pînă la urmă, scorul final a 
fost favorabil echipei Steaua 
cu 4—2 (1—0, 2—1, 1—0, 0—1). 
Au marcat: Frîncu, Teodor, 
Culineac și M. Popescu de la 
învingători, respectiv, Olah și 
Schilka de la învinși.

A 3-a partidă a programu
lui găzduit de piscina de la 
ștrandul Tineretului a prilejuit ----- - - - -
cilă 
1-1) 
jene 
trăiește ultimele clipe în pri
ma divizie. Realizatori: Rusu 
3, Lazăr 2, Mustață, Firoiu, 
Băjenaru, Medianu pentru Ra
pid și Urcan 3, Kari 2 pentru 
C.S.M. Metalul roșu.

• Pe Linia slabelor compor
tări din ultimele etap.e. Crișul 
Oradea a mai pierdut un joc 
pe teren propriu: 1—2 (0—0, 
0—1, 1-1, 0—0) cu Voința 
Cluj. Au marcat A. Szilagy 2 
pentru Voința și Chirilă de la 
Crișul. (I. Boitoș — coresp).

• La Cluj, victorie scontată 
a Politehnicii în fata Vagonu
lui din Arad: 6—2 (1—0, 2—1, 
0—1, 3—0), prin golurile rea
lizate de Crăciuneanu 2, Pop, 
Spiengold, Daroczi, Gyorgy 
(Politehnica) și Capotescu, Unc 
(Vagonul). (Mircea Radu — 
coresp.).

53,0; ștafeta 4 X 100 m: C.A.U. 
42,1; înălțime: I. Șerban 2,06; 
A. Spiridon 1,94; M. Mitilecis 
1,94; prăjină: P. Astafe: 4,80; 
D. Piștalu 4,70; C. Ivan 4,49; 
S. Marian 4.40; țungime: D. 
Bădini 7,45; V. Jurcă 7,31: A 
Samungi 7,30; S. Lăzărescu 
7,26; M. Georgescu 7,15; triplu- 
salt: V. Dumitrescu 15,20; A. 
Mihu 14,81; C. Corbu 14,19; 
greutate: A. Gagea 16,37; D. 
Rădulescu 14,49; A. Techirda- 
lian 14.21; C. Mițrea 
disc: I. Nagni 56.24; N. 
46,04; G. Suha 45.64; G. 
42,64; suliță: M. Petra
D. Silaghi 66,48; V. Socol 62,64 
S. Naghi 62,58; ciocan: V. Ti- 
bulski 58.46; G. Costache 5846; 
V. Popescu 54.62; & Sișxivid 
54.62.

FEMEI 100 m: R. Marinescu 
12^; E. Vintilă 123; A. Pe
trescu 12,4; S. Anghelescu 12,4; 
200 m: R. Marinescu 26,2; A. 
Petrescu 26,4; S Anghelescu 
26,4; 400 m: V. Gabor 58.0; E. 
Baciu 59,7; R. Marinescu 60.6; 
800 m: V. Gabor 2.15.4; E. 
Baciu 2.17.6; I. Arășanu 2313; 
100 m garduri: V. Viscopolea- 
nu 143; E. VintUă 14,6; G 
Cîrstea 154; A. Vitalio6 15.4; 
S. Anghelescu 153; 4 X 100 m: 
Steaua 47,9; G.A.U. 489; inăl
țime: D. Munteanu 1.69: E 
Schal 130; lungime: V. Vis 
copoleanu 632; E. Vinhiă 531; 
A. Popescu 5,69; greutate : M. 
Peneș 1349; E. Lefter 1234; Sl 
Leseneiuc 12.16; disc: A. Me
nis 51,44: S. Leseneiuc 45.20; 
M. Vasilescu 43,62; suliță: A. 
Zirbo 45,60; I. Stancu 43.66;
E. Prodan 4134.

DIVIZIA B.
Șc. sp. atletism — C.A.U. 

152—82 (87—64: 65—18)
Șc. sp. atletism — ProgrestM 

166—83 (103—42: 63—41)

14.16; 
Gagea 
Dăian 
6938;

femei. Angela Zirbo (C.A.U.)
Foto i N! AUREL

Surpriză la aruncarea suliței 
a cîștigat proba
C.AU. — Progresul 102—90 

(71—47; 31—43)
BĂRBAȚI t 100 m: S. Mitro

fan 11.2; 200 m: S. Mitrofan 
Î23; 110 m garduri: H. Ilieșiu 
15,0; 400 m garduri: F. Minjî- 
nă 54,8; înălțime: C. Scafeș 
134; prăjină: F. Coman 4,20; 
lungime: D. Tihărău 6,91; disc: 
G. Dumbravă 44,22; ciocan: I. 
iaru 53.06.

FEMEI: 100 m: L. Racz 12,5; 
800 m: C. Jacob 2.18.9; 100 m 
garduri: E. Mirza 15,2; lungi
me: E. Mirza 5,45; greutate:

V. Brad 12,79; disc; C. Iones- 
cu 45,66 : 4 X 100 m: Șc. sp. 
atletism 50,1.

ATRACTIV PROGRAM BASCHETBALISTE
(Urmare din pag. I)

Rapidului o victorie £a-
— 9—5 (3—2, 2—1, 3—1,
— în fața formației clu- 
C.S.M. Metalul roșu, care

I.E.FS. — Crișul Oradea 
(f) 57—49 (31—23). A fost e 
întrecere de mare luptă, in 
care orădencele, deosebit de 
combative, au reușit să țină 
pasul cu bucureștencele. Cu 
un lot tînăr, cuprinzind ma
joritatea elementelor de pers 
pectivă apropiată din țara 
noastră, I.E.F.S. a dominat 
panourile și a realizat multe 
intercepții. Sperăm ca nu 
peste multă vreme studentele 
să formeze o adevărată e- 
chipă, omogenă, cu rezulta
te superioare, pe măsura va
lorilor care o alcătuiesc. Pen
tru aceasta se cer, în primul 
rînd, disciplină și pasiune 
pentru baschet.

STEAUA — I.C.H.F. (m) 
106—75 (53—37). Pnmele 20 
de minute ale partidei au fost 
deosebit de frumoase. în a- 
ceastă parte a meciului scorul 
s^a menținut strîns pină a-

NOI RECORDURI LA PARAȘUTISM
Conform unei frumoase tra

diții. La sfirșitul actualei edi
ții a campionatelor naționale 
de parașutism, participanți! la 
aceste întreceri și-au disputat 
întîietatea în cadrul unor in
teresante tentative de record. 
Performanțele realizate cu 
acest prilej scot în evidență 
forma bună a unor sportivi 
— îndeosebi a tinerilor — lău
dabila lor pregătire. Noile re
corduri naționale, care au fost 
doborîte pe aerodromul Clin- 
ceni, întregesc 
de vizită a 
nostru sportiv, 
formanțele:

• Salt tn grup de trei, de 
la 1000 m, cu deschiderea ime
diată a parașutei și aterizare 
la punct fix. Realizatori : 
Gheorghe Tancu (0,00 m), Ion 
Roșu (0,76 m), Petre Peană

frumoasa carte 
parașutismului 
Și acum per-

(0,80 m). Media celor trei sal
turi : 0,52 M — nou record 
național (v. r. 1,87 m).

• Salt în grup de nouă (fe
mei). de la 1000 m, cu des
chiderea imediată a parașutei 
și aterizare la punct fix. Per
formere : Elena Pușcașu (0,80 
m), Maria Iordănescu (0,95 m), 
Margareta Toth (0,97 m). Eva 
Balogh (0,98 m), Florica Boe- 
rescu (1,29 m), Angela Năsta- 
se (2,44 m), Elisabeta Mincu- 
lescu (3,07 m), Maria Sasu 
(3,90 m), Doina Kerekeș (6,12 
m). Media celor 9 salturi2,28 
M — record național stabilit.

• Salt în grup de nouă
(bărbați), de la 1000 m, cu 
deschiderea imediată a para
șutei șl aterizare la punct fix. 
Realizatori: Petre Boboc (0,00 
m), Mircea Taflan (0.00 m), 
Vasile Mihanciu (0,16 m),

Gheorghe Petre (0,59 m). Ilie 
Bîzgă (1,37 m), Emil Dumi- 
trașeu (1,37 m), Florin Leca 
(2,18 m), Ionel Iordănescu 
(2,50 m), Mircea Moisei (8,68 
m). Media celor nouă evolu
ții : 1,87 M — nou record na
țional (v. r. 2,29 m).
• Salt în grup de nouă 

(bărbați), de la 1000 m, cu 
deschiderea lntîrziată a para
șutei pînă la 10 sec. și ateri
zare la punct fix. Realizatori: 
Petre Boboc (0,10 m), Gheor
ghe Petre (0,46 m), Emil Du- 
mitrașcu (0,47 m), Mircea Ta- 
flan (1,45 m), Ilie Neagu (1,58 
m), Ilie Bîzgă (1,66 m), Vasile 
Mihanciu (1,71 m), Florin Leca 
(2,51 m), Ionel Iordănescu 3,79 
m). Media celor 9 salturi: 1,52 
M — record național stabilit.

proape de sfirșitul primei re
prize. în minutul 10 I.C.H.F. 
a luat conducerea (25—24), iar 
odată cu întreaga asistență 
care aplauda, antrenorul mi
litarilor prof. Vasile Popescu 
s-a ridicat de pe bancă și a 
exclamat: „excelent acest 
Mimi Niculescu și nu văd nici 
un antrenor care să nu își do
rească un asemenea conducă
tor de joc. Nu înțeleg cum 
conducerea secției de baschet 
de la Steaua a putut renunța 
la serviciile unui asemenea 
jucător". Intr-adevăr fostul 
stei ist a evolut de asemenea 
manieră incit a obținut su
fragiile unanime. Pînă la ur
mă Steaua a obținut o meri
tată victorie la care și-au adus 
contribuția, in special, Gheor
ghe Valeria, Nosievici, Popa 
și Fl. Niculescu. De la I.C.H.F. 
am reținut, în afara lui Em. 
Niculescu, pe Bulat (dar cu 
mai puțini nervi), Mălușel și 
Andreescu.

DINAMO — UNIVERSITA
TEA CLUJ (m) 83—69 (35—36). 
Antrenorul dinamoviștilor Dan 
Niculescu a folosit în prima 
repriză jucătorii din eșalonul 
II. La reluare campionii, cu 
prima garnitură, au acumulat 
coș după coș, și au obținut o 
victorie scontată. Meciul, cu 
faze interesante în care „jon
gleriile" internaționalilor Al- 
bu, Diaconescu, Novac (Dina
mo), Riihring, Demian și Vizi 
(,,U“), a constituit deliciul asis
tenței.

V. Tf.

tățile trăgătorilor Armion și 
Dindelegan, și-au asigurat 
victoria finală. Progresul ni 
s-a părut încă neomogeniza
tă, iar dintre noii veniți Du- 
țică și Bînda au fost lenți și 
neinspirați în acțiunile la 
fileu, irosind cu ușurință 
multe ocazii, Iar Păunoiu — 
omul de bază pînă acum — 
a lăsat impresia că nu este 
pus la punct cu pregătirea. 
Datorită neprezentării arbi
trului principal, N. Beciu, 
meciul a fost condus cu cîte- 
va scăpări de cuplul A. Io- 
nescu—A. Dinicu.

La Iași, formația feminină 
Penicilina a învins pe I.E.F.S. 
— o echipă tinără, cu reale 
posibilități. Bucureștencele au 
arătat calități deosebite — în 
special în linia a doua, ce- 
dînd însă în fața unui adver
sar mai puternic. Deși învin
gătoare, ieșencele nu s-au 
prezentat la nivelul așteptat, 
comițînd multe greșeli tehni
ce, îndeosebi la preluare. Au 
arbitrat bine V. Arhire (Bra
șov) și Gh. Popescu (Suceava).

Campioanele țării, voleiba
listele de la Dinamo, au ob
ținut la Constanța, în fața 
Farului, o victorie ușoară în 
trei seturi. Gazdele au pre
zentat o garnitură cu cîteva 
junioare, talentate dar lipsite 
de experiență. Demnă de re
marcat în jocul lor, puterea 
de luptă, insuficientă însă 
pentru a obține mai mult 
Jocul a fost bine condus de 
arbitrii I. Amărășteanu (Cra
iova) și A. Taus (Brașov).

Sibiencele, deși lipsite de 
cîteva din titularele de anul 
trecut, au obținut o victoria 
destul de clară asupra echi
pei C.P.B. Jocul a fost de un 
nivel tehnic satisfăcător, pre- 
zentînd interes și prin evo
luția scorului. Foarte bun ar
bitrajul lui V. Chioreanu 
(Cluj) și C. Bucur (Craiova).

Studenții craioveni și-au 
făcut intrarea în prima divi

zie cu o prețioasă victoria 
obținută acasă în fața Tracto
rului. Tinerețea, vigoarea și 
dorința de afirmare a jucăto
rilor localnici au obținut 
cîștig de cauză în disputa de 
5 seturi cu experiența brașo
venilor. Partida a fost arbi
trată de cuplul M. Albuț — 
I. Armeanu (București).

Cealaltă promovată, Mine
rul B. Mare, a cedat pe teren 
propriu partida cu Rapid 
București. înfrîngerea local
nicilor se datorează în bună 
măsură și antrenorului lor, 
Florin Borz, care a condus 
foarte slab echipa. La bucu- 
reștenl, Drăgan a coordonat 
cu mare finețe și Inteligență 
jocul colegilor 
foarte bine V. 
secondat slab 
(Oradea).

La Brăila, 
bucureșteni au cîștigat cu 
3—1, după un joc slab. în 
primele două seturi, brăilenii 
au făcut... figurație, iar în cel 
de-al patrulea au pierdut pe 
muche de cuțit, la aceasta a- 
ducîndu-și contribuția și ar
bitrul principal, Șt Stănescu 
(Ploiești).

Viitorul Bacău și Politehni
ca Galați au oferit spectato
rilor băcăuani un Joc fru
mos, dinamic, presărat cu 
faze palpitante. Prezentindu-se 
mai bine pregătită, formația 
gazdă a cîștigat cu 3—1. Ar
bitrul D. Rădulescu a condus 
slab, secundul său V. Dumi
tru fiind nevoit să-l corec
teze deseori.

• Voința M. Ciuc — 
hlăul P. Neamț 0—3 
—14, —14).

săi. A arbitrat 
Moraru (Cluj), 
de M. Maria*

dinamoviștll

Cea- 
(-8,

Cronici realizate: de 
relian BREBEANU, L 
nuel FANTÂNEANU 
corespondenții L LEZERU, 
E. PETRE, I. IONESCU, 
M. POPESCU, T. TOIlA- 

TAN, M. COSTIN, I. IANCU,

k CĂZUT CORTINA

1 Au- 
Erua-

Și

PESTE SEZONUL AUTOMOBILISTIC
• ULTIMA ÎNTRECERE (ETAPA FINALA A CAMPIONATULUI 
DE COASTA) A AVUT LOC LA PÎRÎUL RECE • CÎȘTIGATORII 
TULURILOR NAȚIONALE SINT: FL. HAINAROȘIE, FL BRAN, 

A. PUIU, GH. ROTARU Șl H. GRAEF

Automobiliștii participanți 
la etapa finală a campiona
tului de coastă, care s-au în- 
tîlnit ieri pe traseul Rîșnov— 
Pîrîul Rece, au încheiat acti
vitatea competlțională pe anul 
în curs. întrecerea n-a adus

LMOLNARșiN.MIHALCEA(Steaua)
CAMPIONI DE DRESAJ LA CATEGORIA 

GREA SI>
în continuarea campionate

lor de călărie, sîmbătă s-a 
disputat proba de dresaj ca
teg. semigrea, la care au par
ticipat 6 concurenți. REZUL
TATE : 1. N. Mihalcea (Stea
ua) cu Janina 758 p — cam
pion național; 2. I. Molnar cu 
Argint u 
Vultur 
gramul 
dresaj 
prima probă de obstacole pen
tru campionatul fetelor și în 
afara campionatelor, o probă 
de ștafetă de 2 călăreți. Nu
mărul mic de participanți la 
probele de dresaj și de obsta
cole la categoria grea nu mai 
surprinde pe nimeni, deoarece 
această stare de lucruri, a în
ceput. din păcate, să se per
manentizeze. Pe bună drepta
te, federația va fi pusă în 
situația de a nu mai acorda 
și titlurile de campioni în 
anul viitor, dacă pentru întru
nirea numărului minim de 
concurenți necesar disputării 
probelor va trebui să intervi-

789 p; 3. I. Molnar cu
750 p. Duminică, pro- 

a cuprins proba de 
categ. grea (olimpică),

SEMIGREA
nă, așa cum a făcut de data 
aceasta, admițînd chiar unele 
derogări de la prescripțiunile 
regulamentului.

REZULTATE: dresaj categ. 
grea (3 concurenți) 1. I. Mol
nar cu Argint 1089 p — cam
pion național; 2. N. Mihalcea 
cu Bolero 1053 p; obstacole 
fete (11 concurente) 1. Corne
lia Verdeș (Steaua) cu Saghia; 2_ 3 — - . .. —
(C.S.M. Sibiu) 
Giea;
(A.S.A. Cluj) cu Titan; 5. Ma
nuela Fîrșirotu 
Buc.) cu Arcaș; 6. 
nacu (Dinamo) cu 
cole categ. grea: 
ren ți) 1. D. Velea 
Păunaș, 2—3. O. Recer (Dina
mo) cu Vifor și Grațieia; 
proba de ștafetă (2 călăreți — 
11 ștafete) 1. C.S.M. Iași (M. 
Silvestru și R. Mihalcea), 
Steaua (V.
3. Dinamo
Bozan).

Edith Wermescher 
cu Rival șl 

4. Viorica Matiaș
(C. Călărie 
Elena Da- 

Jak; obsta- 
(5 concu- 

(Steaua) cu

2. 
Tudor șl C. Ilin), 

(O. Recer și Al.

Felix ȚOPESCU

modificări esențiale în confi
gurația generală a clasamen
tului, învingătorii de ieri 
fiind 1 FL Hainăroșie, M. Du
mitrescu, L Răuță, Gh. Rota
ru și T. Suciu. Doi tineri a- 
lergători, Gh. Florescu și E. 
Ionescu-Cristea, au fost urmă
riți de ghinion t primul a ră
mas în pană de motor pe tra
seu, iar cel de al doilea, ve
nit din spate la mică distan
ță, a pierdut secunde prețioa
se pentru a-1 depăși și pen
tru a redresa mașina dintr-un 
tâte-ă-queue.

Campionatul de coastă a 
cuprins patru etape, în clasa
mentul general contînd doar 
trei. La clasa mașinilor mari 
(peste 1300 cmc), titlul de 
campion a revenit lui FI. Hai
năroșie, care a condus un 
Alfa Romeo 1750. Acest aler
gător a ocupat primul loc și 
în clasamentul general. Ce
lelalte titluri naționale au 
fost cîștigate de Fl. Bran (ci. 
4), A. Puiu (ci. 3), Gh. Rotaru 
(cl. 2) și H. Graef (cl. 1). De 
menționat că Graef a totali
zat același număr de puncte 
cu E. Ionescu-Cristea. Con
form regulamentului, pentru 
departajare, s-a procedat la... 
legitimarea celor doi concu
renți și Graef a ieșit învin
gător, pentru că este mai 
tînăr decît Ionescu-Cristea. 
Clasament pe echipe i 1. Vic
toria I.O.T. Cluj ; 2. Construc
torul Sibiu ; 3. Danubiana.

ST. CHIȚU (Steaua) și E. SEILLER (Metalul București)-
învingători ih primaA A

ETAPĂ
I

BRAȘOV, 19 (prin telefon). A- 
proape 10 000 de spectatori au 
ținut să asiste la prima etapă a 
campionatului republican de mo- 
tocros, organizată Ireproșabil de 
clubul Steagul roșu, sub patro
najul federației de specialitate. 
Vremea excelentă, caracteristică 
toamnelor brașovene, a creat o 
ambianță caldă, plăcută pentru 
concurenți și public.

Traseul, măsurfnd aproximativ

comportlnd circa 30 de 
însemnat, în primul 

teh-

Statutul social al sportivului de performanță
Centrul de cercetări științifice al C.N.E.F.S., în colabo 

rare cu Universitatea Populară București, organizează 
astăzi în sala Dalles o conferință pe tema : „STATUTUL 
SOCIAL AL SPORTIVULUI DE PERFORMANȚA*. Expu
nerea va fi făcută de conf. unh. dr. Nicu ALEXE. Va 
urma filmul color „Adio Gringo", o coproducție italo- 
franco-spaniolă.

1 500 m șl 
viraje, a 
rfnd, o serioasă verificare __
nlcă a mașinilor și concurențllor 
și, in al doilea rînd, a solicitat 
din partea motocrosiștilor o bună 
pregătire fizică. Desele viraje, 
schimbări de ritm și de înclina
ție au triat concurențll după va
loarea lor.

La clasa 250 cmc, ștefan Chlțu 
(Steaua) a condus din start pînă 
la sosire în ambele manșe, lă- 
sînd adversarilor doar speranța 
locului H în clasament, pentru 
care s-au „hărțuit* Cristian Do- 
vids (Metalul Buc.) șl Aurel lo- 
nescu (Steaua). Ultimul, avînd o 
defecțiune mecanică, ■ fost scos 
din luptă din prima manșă.

La clasa 500 cmc, Ervin Belller, 
într-o deosebită dispoziție de con
curs, a cucerit pe merit primul 
loc, după ce, în prima manșă, a 
trebuit să rezista dîraenled lui 
Petre Paxlno, iar în manșa a 
doua a fost obligat să respingă 
asaltul conjugat al brașovenilor 
Otto ștefani șl Adam Crisbal. 
Defecțiunea tehnică suferită de 
Ștefani l-a dezamăgit pe specta
tori oare sperau, totuși, ea Adam

Crisbal să-1 ajungă și să-1 depă
șească pe Seiller. Dar, practic, 
aceasta nu a mai fost posibil.

La tineret, afluență la start, 
nervozitate excesivă și... o bus
culadă care a cauzat 4—5 căderi 
tn prima manșă. în cea de a 
doua, Iosif Bartha (Steagul 
roșu), creatorul busculadei men
ționate, la cursa pe cont pro
priu, conduce autoritar, dar je
nat, se pare, șl insuficient stăpin 
pe nervii săi, cedează cursa cu 
300 de metri înainte de sosire.

CLASAMENTELE PRIMEI E- 
TAPE : Cl. 250 cmc. — 1. st. 
Chlțu (Steaua), 2. Cr. Dovlds 
(Metalul Buc.), 3. M. Banu (Po
iana cimpina), 4. F. Szlnte (Stea
gul roșu), S. Tr. Moașa (Steagul 
roșu), 8. A. Ionescu (Steaua); cl. 
500 emo — i. E. Seiller (Metalul 
Buc.), 3. p. Paxlno (Steaua), 3. 
A. Crisbal (Steagul roșu), 4. o. 
Ștefani (Steagul roșu), 5. m. Dă- 
nesou (Steaua), 8. st. Florian 
(I^o. Ploiești); tineret 
BUlnolu (Steaua), 1. I. 
(Steagul roșu), 3. st. 
(Steaua).

— 1. T.
Bartha
Mlhall

Mihai BIRA

>-
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ÎN DIVIZIA B - 0 ETAPĂ A GAZDELOR
SERIA I: PROGRESUL BUCUREȘTI-LIDER, LA EGALITATE
DE PUNCTE CU METALUL BUCUREȘTI Șl CU PORTUL

POIANA CÎMPINA — 
METALUL BUCUREȘTI 

1-1 (1-1)

Bucureștenli an reușit să 
plece cu un punct de la Cîm- 
pina, în urma unui joc viu 
disputat. Rezultatul a fost

stabilit tn primele 45 de mi
nute. In minutul 6, Iordache 
(Poiana) a deschis scorul. 
Egalitatea de pe tabela de 
marcaj a fost stabilită în 
min. 40 de către E. Dumitru 
(Metalul).

A arbitrat A. Alexe — Rm. 
Vîlcea.

Eugen Stroie, coresp.

a țării noastre joacă
miercuri la Chorzow

DINAMOVIȘTII BACAUANI 
PLEACĂ AZI ÎN NORVEGIA

CHIMIA SUCEAVA — 
TEHNICA GALAȚI 

(1-0)

POLI-
1—0

foarte

lul bucureștenli puteau ma
jora scorul, dar înaintașii 
s-au complicat uneori inutil, 
căutind cea mal bună pozi
ție de a șuta.

în jocul echipei din str. 
Dr. Staicovici începe să se 
simtă un început de reviri
ment ; acțiunile înaintașilor 
au avut — de data aceasta, 
spre deosebire de alte jocuri 
— mai multă claritate. Dar, 
trebuie să spunem, misiunea 
bucureștenilor a fost ușurată 
și de replica destul de slabă

a formației brașovene, de o 
valoare modestă, care — în 
plus — a fost și handicapată 
de eliminarea fundașului 
Șișcă, In min. 30, pentru in
tenția de lovire a adversa
rului.

A condus foarte bina Vu- 
dorel Leca (Brăila).

mos joc combinațiV. Au în
scris i Arsene (min. 33) pen
tru gazde, respectiv Buterez 
(min. 89 din 11 m). A con
dus cu scăpări G. Motorga— 
București.

T. Siriopol, coresp.

Q DUMITRU)

OȚELUL GALAȚI — 
ȘTIINȚA BACAU 1—1 (1—0)

fost un act de ne-

în cursul zilei de azi ur
mează să părăsească Capi
tala, îndrepîndu-se spre Var
șovia, echipa olimpică de 
fotbal a țării noastre, care 
miercuri, în localitatea Chor
zow, va întîlni reprezentati
va A a Poloniei, Vor face 
deplasarea următorii Jucă
tori i Adamache, Oprea, Ivăn- 
cescu, Bădin, Popa, Popovici, 
Dumitru, Angelescu, Pesca- 
ru, Both, Neagu, Oblemenco, 
Grozea și Turcu. Lotul olim
pic s-a reunit ieri la Cen
trul „23 August1*, unde în 
cursul dimineții a efectuat 
un ușor antrenament, de re
laxare, precedat de un con
trol medical.

după partida de 
susținută sîmbătă 
în compania echi- 
Crișul, pe care au

Imediat 
campionat 
la Oradea, 
pei locale 
surclasat-o, printr-o compor
tare excelentă, cu 4—0 (este 
cea mai netă victorie reali
zată în deplasare în etapele 
consumate pînă acum), dina- 
moviștii băcăuani s-au reîn
tors cu un avion special în 
orașul lor. Aici, la sediul 
clubului, li s-a făcut o fru
moasă primire, meritată de
sigur după un 
succes. în cursul 
seri, tot cu avionul, 
au călătorit spre 
unde au ajuns 
orei 22, fiind găzduiți la ho
telul „Victoria*.

Ieri, înainte de amiază, în-

asemenea 
aceleiași 

băcăuanii 
Capitală, 

în jurul

tregul lot, cu excepția 
Ghiță, care a preferat să 
mină la hotel pentru 
prelungi odihna, a asistat, pe 
stadionul din str. dr. Staico
vici, la meciul de divizia B 
Progresul București — Me
trom Brașov.

în cursul acestei dimineți, 
fotbaliștii din Bacău 
pleca spre Oslo, 
miercuri urmează să întil- 
nească formația locală Skeid. 
în cel de-al doilea tur al 
„Cupei europene a tirgurilor*.

Vor face deplasarea urmă
torii 15 jucători: Ghiță, Co- 
mănescu, Nedelcu, Velicu, Da
vid, Vătafu, Duțan, Ene Da
niel, Dembrovschi. Rugiubei, 
Băluță, Fugaciu, Panait, Neu- 
mayer și Kiss.

lui 
ră- 

a-și

vor 
unde

Gazdele au Început 
bine meciul, au inițiat ac
țiuni spectaculoase și au în
scris în min. 2, prin Danileț, 
după o fază care a făcut mat 
apărarea gălățenilor. După un 
sfert de oră, oaspeții au echi
librat jocul. în continuare, 
meciul a fost atractiv, cu 
multe faze de poartă, în ma
joritate create de gazde.

A condus corect Ion Ciolan 
— Iași.

Romeo Munteanu, coresp.

Ar fi
dreptate dacă oțelarii ar fi 
cîștigat această partidă, pe 
care au 
ușurință. Toate compartimen
tele Oțelului au evoluat slab. 
Studenții au prestat un fru-

abordat-o cu multă

ORADEA, REZULTATUL K.O

PORTUL CONSTANȚA — 
FLACARA MORENI2—1 

(1-1)

După o repriză anostă, în 
care oaspeții au avut mai 
mult timp inițiativa, constăn- 
țenii și-au impus jocul in 
cea de-a doua. Dar, ca și in 
alte meciuri, înaintarea s-a 
dovedit neinspirată în fazele 
de finalizare. Jucătorii de 
la Flacăra s-au apărat foar
te bine și au contraatacat pe
riculos. Golurile au fost rea
lizate de Bukoși (min. 41), 
Mahera (min. 55), respectiv 
Dănilă (min. 19).

A arbitrat corect C. Băr- 
bulescu — București.

C. Popa, coresp. principal

/ Harul, binecuvîntatul har al 
FRUMOASEI VICTORII, ob
ținută de tricolori, se revarsă 
încă cu dărnicie (la nici 7 
tile după consumarea eveni
mentului) asupra Capitalei 
noastre fotbalistice. Ne-am 
temut cu toții în preziua eta
pei de concurența „Dinamo* 
— „Republicii* și iată, acum, 
cum ne dezmint și ne liniș
tesc cifrele : 20 000 de specta
tori plătitori pe stadionul 
din Dealul Spirii, 15 000 — în 
Șos. Ștefan cel Mare, la o 
îpartidă, e drept, derby de 
etapă, dar (totuși) televizată 
da capo alia fine; în total, 
35 000 — mulți dintre ei re- 
nunțînd la tihnitul prînz și 
la comodul fotoliu din fața 
micului ecran numai și numai 
pentru a vibra alături de 
„idolii* lor, între care — sub 
splendidul soare al acestei 
toamne de aur — Lucescu, 
Dan. Hălmăgeanu. Dinu, Săt- 
măreanu. Radu Nunweiller și 
Dumitrache apăreau tuturor 
tntr-o lumină aparte.

★
Ce se desprinde cu precă

dere,

tind anumite pasaje din cro
nică, referitoare la jocul di- 
namoviștilor băcăuani: ....Cir
culație de balon rapidă și de
rutantă. Ordine și coeziune", 
„...repliere și aglomerare exac
tă în apărare".

în sinteză și în fapt, atri
butele jocului precis, rațio
nal, așa cum stă scris, de alt
fel, în orice MANUAL AC
TUAL, dar, din păcate, foarte 
puțin lecturat și conspectat 
de către mulți din tehnicienii 
noștri.

a turului 
europene

II din cadrul Cupei 
a tirgurilor.

★
Răducanu, portarul

DUNAREA GIURGIU — 
SPORTUL STUDENȚESC 

1-0 (0—0)

(aanalizînd etapa 
VIII-a) în ansamblu ?

întîi, surprinzătorul 
lui, 

Bacău 
(4—0 !, în dauna Crișului),

mai apoi egalul (1—1) reali
zat, la Arad, de Petrolul, la o 
oră cînd întreaga suflare fot
balistică din localitate aștepta 
cu înfrigurare ca formația 
campioană să le ofere primele 
semne ale reabilitării după 
greul eșec din Cupa campio
nilor europeni.

în continuare, se impune a 
fi comentat — ca pe un fapt... 
inedit în actuala ediție a di
viziei A — triumful Politeh
nicii Iași asupra formației 
brașovene (la un scor, 3—0, 
care le răpește oaspeților 
dreptul la apel), precum și 
punctul primit (se pare, fră
țește) de C.F.R. Cluj de la 
concitadina sa, „U“, atît de 
înțelegătoare și darnică față 
de tot ce-i clujean, acum în 
preajma semicentenarului ei.

în sfîrșit, trecînd la învinse 
se cuvine să scoatem din rîn- 
durile lor pe Universitatea 
Craiova despre care istoria 
recentă a evoluțiilor ei în 
Capitala țării pomenește nu
mai de zdrobitoare înfrângeri, 
unele suferite la scoruri de la 
5 goluri în sus... Sîmbătă, 
craiovenii au condus ostilită
țile mai bine de 50 de mi
nute, predînd, la mare luptă, 
dinamoviștiior bucureșteni 
șefia clasamentului. Ei, da, 
de sîmbătă seara, avem un 
nou lider și tot de atunci o 
nouă deținătoare a „lanter
nei": pe AS. Armata Tg. 
Mureș. Nici pentru duminica 
viitoare perspectivele forma
ției mureșene nu se anunță 
mai roze, întrucît ea va juca 
la Bacău, în compania per
formerei 
ocupăm.

i Mai
succes, prin proporțiile 
repurtat de Dinamo 
(4—0 !, î._ 4—-- :

etapei de care ne

★
4—0 de la Oradea,Acest

cu care băcăuanii au furnizat 
rezultatul k.o., se cere a fi 
comentat, fiind obținut în 
condiții de deplasare.

Te întrebi cum de a fost 
cu putință (o echipă vizita
toare n-a mai reușit de mult 
o asemenea performanță) și 
te lămurești cît de cît reci-

COMENTARIUL

NOSTRU

Se mai spune, pe de altă 
parte, că, prin modul de a 
acționa, formația gazdă ar fi 
înlesnit și ea cu ceva succe
sul obținut de formația oaspe. 
Posibil. Cert este că. in ceea 
ce o privește, Dinamo Bacău 
a evoluat la un nivel foarte 
bun, văzîndu-și în permanen
ță de joc, și fiind preocupată 
să greșească cît mai puțin.

Să-i subliniem, deci, incon
testabilele merite și să-i 
urăm succes și în meciul pe 
care-1 va susține miercuri cu 
Skeid Oslo, în prima manșă

Necula
Rapidului și al naționalei, 
iar a făcut greșeli, avînd 
două goluri (din trei) pe con
știință în partida susținută 
de feroviari în compania Ste
lei.

„îmi pare rău, am greșit" 
— ne spunea candid uriașul 
goalkeeper pe care l-am în- 
tîlnit inopinat sîmbătă seara 
la puține ore de la consuma
rea partidei.

Aceleași cuvinte, dacă ne 
amintim bine, au fost rostite 
de el și duminică seara. In 
cabină ( — apropo de „alter
cația* cu Nelson). Ia sfirșitul 
jocului cu Portugalia.

Simplu spus : Jmi pare 
rău. am greșit".

Ce-ar fi. ne gîndim și su
gerăm antrenorilor naționalei, 
să-1 ferim (cmițîndu-1 de la 
selecție) pe Necula să gre
șească din nou cînd ne-o fi 
ia toți lumea mai dragă de 
pildă, la 16 noiembrie fn par
tida cu Greca.

Pentru că. un al treilea _Imi 
pare rău. am greșit*. rostit 
de Răducanu In interval de 
o lună, ar fi inutil și— 
parabiL

Cu băcăuanul Ghiță 
poartă), constant foarte 
in ultima vreme, ne-am simți 
parcă mai in siguranță—

în prima repriză Jocul a 
fost slab și localnicii au ra
tat citeva ocazii prin Pană, 
Chiru și Ulea. După pauză, 
giurgiuvenii au dominat și 
au marcat prin Cristache 
(min. 48). în continuare, jo
cul a fcst nervos. Studenții, 
în special, încearcă să-și lo
vească adversarii. Jocul slab 
a fost influențat și de arbi
trajul sub orice critică al lui 
M. Vasiliu — Ploiești.

T. Barbălată, coresp.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
METROM BRAȘOV 4—4 

(2-0)

ire-

(In 
bun

Ceva mai aproape de po
sibilități. echipa bucureștea- 
nă a tranșat ret. in favoarea 
sa. duelul cu formația bra- 
șoveană Metrom, la un scor 
destul de sever, care insă pu
tea fi mult mai mare față 
de desfășurarea jccului. Pro
gresul și-a asumat încă de 
la început conducerea jocu
lui, dominind in permanen
ță și reușind să-și valorifice 
superioritatea tehnică și tac
tică. in minutele 9. prin 
Rakși, Dodii Geor
gescu Progresului
au mai ratat insă și unele 
ocazii de a mări scorul. în 
repriza secundă, in min. 46, 
Progresul iți mărește avanta
jul prin același Rakși. iar 
Matei pecetluiește scorul fi
nal — 4—0 — în min. 53. 
Și în această parte a meciu-

G. NICOLAESCU

Un nou atac al Stelei, un nou pericol la poarta neinspiratului Răducanu
Foto: V. BAGEAC

Portarul brașovean DrUgdnoiu prinde balonul sub privirile 
Ivi Pavlovici (Progresul)

Foto ! V. DRĂGAN

SERIA A H-a: VAGONUL ARAD
CLASAMENTULUI

VAGONUL ARAD — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—« (9—0)

Joc de valoare modestă. 
Nici ura dintre formații na 
s-a dovedit periculoasă pen
tru poarta adversă. în prima 
repriză, mingea a fost trimisă 
doar ce trei ori pe spațiul 
porții. în min. 57. la o fază 
confuzi arbitrul a dictat o 
lovitură liberă indirectă în 
careul oaspeților. A executat 
SchweilliEger, care a pasat 
Iui Stfcoaie și acesta a tri
mis balonul peste zid. in 
poartă. — 
lui, au 
lungite 
soldate 
rului Lepădata (Gaz metan) 
pentru injurii aduse arbitru
lui. A condus, in general, 
corect S. Mureșan — Turda, 
care a căutat să tempereze 
jocul dur al oaspeților și In 
care s-au angrenat și ară
denii.

Gh. Nicolăiță. coresp.
MINERUL BAIA MARE —

C.SM. SIBIU 2—0 (1—0)
De multă vreme iubitorii 

fotbalului din Baia Mare 
n-au mai fost satisfăcuți ca 
după acest meci. Minerii au 
avut o comportare foarte bu
nă, jucînd în viteză, contrc- 
lînd în permanență jocul. 
Sibienii au cedat datorită do
minării accentuate exercitate 
de mineri, mai ales in repri
za secundă. Scorul a fost 
deschis de Donca (min. 41) 
din 11 m acordat în urma 
unui fault comis asupra lui 
Bohoni. Spre sfirșitul parti
dei. in min. 81. Hornung a 
mărit avantajul echipei sale, 
in urma unei execuții fru
moase (foarfecă peste cap), 
în min. 65 arbitrul a anu
lat un gel marcat de Rednic, 
pe motiv de ofsaid.

Arbitrul V. Topan — Cluj 
a condus excelent.
T. Tohătan, coresp. principal
C.S.M. REȘIȚA — META
LURGISTUL CUGIR 2—0 

(1-0)
Meciul s-a disputat la Lu

goj, deoarece terenul din Re
șița este suspendat Jocul a 
fost de slab nivel tehnic, da
torită comportării sub valoa
rea lor a reșițenilor și a re
plicii slabe dată de fotbaliștii 
din Cugir. Totuși, reșițenii 
au fost mai periculoși în ac
țiunile ofensive, fructificînd 
două. Golurile au fost reali
zate de Nestorovici (min. 25) 
și Copăceanu (min. 81).

I. Oprită — Arad a arbi
trat corect

P. Bocșanu, coresp.

După marcarea golu- 
urmat proteste pre- 
și unele altercații, 

cu eliminarea jucăto-

OLIMPIA ORADEA — C F.R. 
ARAD 3—1 (3—0)

în prima repriză, orădenii 
au dominat cu insistență, au 
creat numeroase situații de 
gol din care au fructificat 
trei. Autori; Iacob (min. 6), 
Dodu (min. 6) și Petrică 
(min. 28). în această parte a 
meciului, David (Olimpia) a 
ratat un 11 m. După pauză, 
jocul s-a mai echilibrat și 
oaspeții au reușit să reducă 
din handicap. A marcat i 
Gyenge (min. 87).

Foarte bun arbitrajul lui 
O. Anderco — Satu Mare.

Uie Ghișa, 
noresp principal

C.F.R. TIMIȘOARA - 
MINERUL ANINA 4—1 (0—0)

Obstrucții, joc la întîm- 
plare — iată ce a caracteri
zat prima repriză. După 
pauză, feroviarii au construit 
acțiuni frumoase și au spe
culat greșelile apărării ad
verse. Golurile au fost în
scrise de Cioroparu (min. 50), 
Popanică (min. 59), Spălă- 
țelu (min. 75, autogol), Gor- 
duna (min. 86), respectiv 
Popa (min. 88).

A arbitrat corect C. Popa 
— Hunedoara.

P. Arcan, 
coresp. principal

METALUL TR. SEVERIN 
CHIMIA RM. VÎLCEA 

2—1 (1—1)

Joc foarte disputat, dar de 
nivel tehnic mediocru. Oaspe
ții au deschis scorul prin Pe- 
trică (min. 22). Egalarea s-<a 
produs în min. 36, în urma 
unei acțiuni a lui Căprioru. 
Scorul final a fost stabilit de 
același Căprioru, în min. 58.

Corect și autoritar arbitra
jul lui Gh. Nicu — Tg. Jiu.

Gh. Manafu, coresp.

PROGRESUL BRĂILA — 
GLORIA BÎRLAD 5—1 (3—1)<

Brâîlenil au realizat cel 
mai bun meci din actualul 
campionat Compartimentul 
forte s-a dovedit a fi ata
cul, care a pus la grea în
cercare apărarea adversă. 
După primirea celui de-al 
doilea gol, bîrlădenii au Ju
cat dur. Autorii 
Pareșcura (min. 
Gheorghiță (min. 
(min. 54), Iancu 
respectiv Mustață

golurilor i 
7 și 26), 
36), Stoia 
(min.

__ ,___ . (min. 
A arbitrat foarte bine C. 
nușaride — București.

G. Kizu, coresp.

85),
17). 

Ma

METALUL TÎRGOVIȘTE 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 

3—1 (1—0)

Joc dinamic, faze palpitan
te, contraatacuri rapide la 
ambele porți — iată atribu
tele meciului. Unsprezecele 
din P. Neamț a dat o replică 
dlrză metalurgiștilor, cedînd 
la mare luptă. Localnicii au 
concretizat trei din numeroa
sele ocazii, prin Tiron (min. 
24, 70 și 75). Pentru Ceahlăul 
a marcat Stănciulescu (min. 
72). De menționat faptul că 
Jucătorii Nicoară (Ceahlăul) 
și Păun (Metalul) au pără
sit terenul accidentați in min. 
15 și respectiv 48.

Corect arbitrajul Iul A. 
Munich — București.
M. Avanu, coresp. principal 

CLASAMENTUL

9 5 2 2 18— 5 12 
9 5 2 2 21—13 12 
9 6 0 3 17—10 12 
9 5 13 12— 9 11 
9 5 13 11—11 11 
9*23 18—13 
9 4 2 3 18—16 
9 5 0 * 
9 3 2 * 
9 3 2 * 
9 3 2 * 
9*05
9 3 2 4 17—23 
9 3 0 6 14—16

1. Prog. Buc.
2. Metalul Buc.
3. Portul
4. Politehnica
5. Dunărea
8. Flacăra
7. Metalul Ttrg.
8. Chimia
9. Metrom 

U. Poiana
11. Oțelul
12. Ceahlău!
13. Gloria
14. Prog. Brăila
15. Sportul

studențesc
16. Știința

ETAPA VIITOARE (26 
brie): Dunărea — Metrom» 
greșul Brăila — Portul, 
București — Gloria, 
Oțelul. Ceahlăul ■ _______
București, Politehnica — Metalul 
Tîrgoviște, Sportul studențesc — 
Poiana, știința — Chimia.

8— 8
8-11 

10—13 
12-16
9-1*

9 2 2 5 12—16 
9 1 2 6 6—13

10 
IO 
10
8
■
0 
t 
s 
t

6
4

octom- 
Pro- 

Metalul 
Flacăra — 

Progresul

A PRELUAT ȘEFIA

OLIMPIA SATU MARK 
RIPENSIA 

2—1
TIMIȘOARA 
(2-0)

s-au declara»Spectatorii 
mulțumiți doar de rezultat, 
pentru că nivelul jocului a 
fost modest. Gazdele au do
minat mai mult, dar au ra
tat din poziții favorabile. De 
altfel și timișorenii au avut 
posibiiitatea să mai înscrie, 
dar Kun a ratat cu poarta 
goală. Golurile au fost în
scrise de Kineses (min. 34), 
Filip (min. 44), respectiv Do- 
bîndă (min. 74).

A condus cu multă compe
tență Al. Toth — Oradea.

A, Verba, coresp.
ELECTROPUTERE 

CRAIOVA — 
HUNEDOARA
Craiovenii au 

ca și partenerii
ceasta cauză, jocul a fost de 
slab nivel și deseori între
rupt. în minutul 80, jucătorul 
Stan (Metalul) a comis hepț 
în careu și penaltiul a fost 
transformat de Florescu.

Bun arbitrajul lui C. Gheor
ghiță — București.

S. Gurgui, 
coresp. principal
CLASAMENTUL

METALUL 
1—0 (0-0)
jucat șters, 
lor. Din a-

12
11
11

1. Vagonul 9 I
2. C.S.M. Reșița 9 ‘
3. C.S.M. Sibiu 9 i
4. Electroputere 9 i
5. Ripensla 9 !
6. Olimpia S. M. 9 1
7. Minerul B. M. 9 <
8. Olimpia

Oradea 9 •
9. Min. Anina 9 <

10. C.F.R. Tim. 9 !
11. Metalurgistul 9 •
12. C.F.R. Arad 9 :
13. Met. Huned. 9 '
14. Met Tr. Sev. 9 ‘
15. Gaz metan 9 :
16. Chimia 9 1

ETAPA VIITOARE
brie) : Olimpia Oradea — C.S.M. 
Reșița, Bipensia — Electroputere, 
Minerul Anina — Metalul Hune
doara, C.S.M. Sibiu — C.F.R. Ti
mișoara. Chimia — Olimpia Satu 
Mare, Gaz metan — Metalul Tr. 
Severin, C.F.R. Arad — Metalur
gistul, Minerul Baia Mare — Va
gonul.

10
10

1 * 9-10 9
2 4 13—12 8
2 4 9—10 8
0 5 8-16 8
0 7 7—14 4 
0 7 11—19 *
(26 octom-

PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA
CU 13 REZULTATE EXACTE 

LA CONCURSUL PRONOSPORT 
NR. 42 ETAPA 

DIN 19 OCTOMBRIE 1969

L

n. 
iii. rv.
v.vi. 

vn.

Electroputere Cv.—Metalul 
Hunedoara 1
Chimia Sv.—Poli. Galați 1 
Poiana Cîmpina—Met. Buc. x 
Dunărea Giurgiu—Sportul 
studențesc 1
Min. B. M.—C.S.M. Sibiu 1 
Olimpia S. M.—Ripensla 1 
Bologna—Bari x

vin.
IX.x.
XI. 

XII. 
XIII.

Fond de premii : 268 563 :
Plata premiilor pentru 

concurs se va face astfel :
In Capitală începind de Ia 24 

octombrie pînă Ia 3 decembrie 
1969 Inclusiv.

In țară de la 28 octombrie pînă 
la 3 decembrie 1969 inclusiv.

Brescia—Verona
Cagliari—Internazlonale 
Lanerossi—Juventus 
Lazio—Fiorentina 
Sampdoria—Napoli 
Torino—Palermo

x 
X 
1
1 
X 
X

lei. 
acest

Tragerea excepțională LOTO - 21 octombrie 1969
atribuie: APARTAMENTE, AUTOTURISME, EXCURSII Șl PREMII ÎN BANI

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR • CU 25 DE LEI PUTEȚI PARTICIPA LA TOATE EXTRAGERILE
CU ȘANSE MARI DE CÎȘTIG



In revanșă, Ia lĂși

Selecționata de tineret a României a învins 
din nou reprezentativa de box a Iranului

IAȘI, 19 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Cea de a 
doua întîlnire dintre repre
zentativa de box a Iranului și 
selecționata de tineret a Ro
mâniei s-a desfășurat dumini
că dimineața la Iași.

Numeroșii iubitori ai boxu
lui prezenți la „Casa sindica
telor" au avut prilejul să ur
mărească meciuri care — deși 
nu s-au ridicat la nivelul celor 
disputate la București — au 
plăcut prin dirzenia cu oare 
atît oaspeții (dornici de re
vanșă) cit și gazdele și-au a- 
părat șansele.

Selecționata noastră de ti
neret. în mare parte modifica
tă prin introducerea unor bo
xeri din localitate a reușit. în 
final, să obțină victoria, deși 
pe parcursul celor 9 meciuri 
disputate aceasta a surîs, pe 
rîhd ambelor echipe. Echili
brul a durat pină la penulti
mul meci, în final Ion Siliște 
reușind, prin succesul său, să 
pună pecetea victoriei româ
nilor : 11—7,

La categoria muscă, Tr. Cer- 
chia a fost învins de Hasan 
Mosaiebi, în urma unei evo-

Iuții lipsite de vigoarea și vite
za caracteristice boxerilor de 
la această categorie. Cele mai 
palpitante partide le-au oferit 
Marin Dumitrașcu (pană) în 
compania lui Malek Hosen 
Puor șiD. Moraru (ușoară), 
care l-a întilnit pe Hosein 
Sahafî. De data aceasta, Du
mitrașcu, dornic de a-și resta
bili poziția după înfrîngerea 
de la București, a evoluat mai 
lucid, mai curajos. însă nu 
a obținut victoria dorită Ver
dictul de meci nul reflectă 
fidel desfășurarea partidei. 
Dumitru Moraru — învins de 
arbitri — a cîștigat însă prin 
evoluția sa simpatia spectato
rilor și a specialiștilor, dar 
„eroul' galei a fost studentul 
ieșean Gh. Călin 
mică). Acesta din urmă după 
cîteva 
pe Iusef Sagudi cu un croșeu 
de stînga la carotidă și a cîș
tigat prin ko. în repriza I.

Deși a obținut victoria la 
puncte. Ion Siliște a evoluat 
sub așteptări. Adversarul său, 
Mehdi Hoviyat Duoste, ne-a 
lăsat senzația că victoria ful
gerătoare a lui Siliște la

București n-a fost decit un joo 
al hazardului. Dintre cei pa
tru pugiuști moldoveni cere 
au evoluat, o plăcută impresie 
a lăsat Ion Nicolau (cocoș), 
care I-a învins pe Mohamed 
Șomaj, și Iile Radu (sensi- 
ușoară) învins de către Hasan 
Maleklud. Gh. Peteanu (semi- 
mijlocie) a avut o evoluție sla
bă. El a pierdut la puncte 
partida cu Mohamed Sarud 
KhanL La mijlocie, ieșeanul 
Florin Cost: neseu l-a învins la 
puncte pe Masud Kesmiri.

Gh. IUUȚA

(mijlocie

tatonări, l-a surprins

SJ2

SCHIORII NORVEGIENI
GATA DE START

s-a încheiat 
lotului de 
care a avut 
Lillehammer, 
antrenorului 

La

„TURUL EUROPEI"
AUTO SOSEȘTE

MIERCURI
LA BRAȘOV

■y

i PARIS, 19 (Agerpres). — 
La Paris a avut Joc o reu
niune a Asociației federațiilor 
sportive internaționale. Cu a- 
cgsț prilej, secretarul general 
âî acestui for, Roger Coti Ion. 
a făcut o expunere, mențio- 
nînd, printre altele : „împreu
nă cu UNESCO, noi căutăm o 
nouă definiție a fenomenului 
sportiv. A venit timpul ca in
teresul nostru să depășească 
sfera sportului de performan
ță Trebuie să ne gindim la 
țineretu) lumii, la dezvoltarea 
armonioasă a generațiilor vii
toare".

La reuniunea de la Paris 
au mai hiat parte Philip

Noel Baker și Jean Borotra, 
personalități cunoscute ale 
sportului internațional.

BEIRUT, 19 (Agerpres). — 
Numai 57 de echipaje au so
sit Ia Beirut într-una din cele 
mai dificile etape ale Turului 
automobilistic al Europei or
ganizat de clubul vest-ger
man ADAC. După o noapte 
petrecută in capitala Libanu
lui. echipajele au pornit în 
cea de-a cincea etapă care va 
purta caravana spre Brașov, 
trecjnd prin Adana, Izmir, 
Stara Zagora, București. So
sirea la Brașov este prevăzută 
pentru miercuri, 22 octom
brie

Zilele trecute 
cantonamentul 
schi norvegian, 
loc în orașul 
sub conducerea 
Oddmund Jensen. La an
trenamentele comune au lip
sit doar Jermund Eggen și 
Pol Tildutn. Ceilalți 12 schi
ori. care alcătuiesc echipa 
Norvegiei, s-au antrenat cu 
sîrguință în vederea noului 
sezon și — in special — pen
tru participarea la noul cam
pionat mondial. Nu a lipsii 
nici „lungul Harald*, 
este numit de către ccmpa- 
trioții săi veteranul repre
zentativei Norvegiei, Harald 
Groenningen. El se află în- 
tr-o formă excepțională, fi
ind gata să-și apere titlul 
de campion.

Scopul schiorilor norvegieni 
este clar — recucerirea po
zițiilor fruntașe, serios clă
tinate în sezonul trecut Toa
te rezultatele antrenamente
lor se fixează și se comen
tează cu deosebită atenție, 
iar apoi sînt analizate cu a- 
jutorul mașinilor electronice 
de calcul. Imediat ce va că
dea prima zăpadă, vor mai 
avea loc încă două antrena
mente comune. A fost ales 
in acest scop raionul muntos

it
cum

întrecerile gimnaștilor
la Ljubljana

Japonezul Kenmotsu (113,10 
puncte) s-a situat pe locul în- 
tîi în pretnondialele de gim
nastică de Ia Ljubljana. Ro
mânul P. Mihaiuc se află pe 
locul 12 cu 107 puncte. La să
rituri Mihaiuc a ocupat locul 
6 cu 18 35 puncte, obținînd 
nota 9,15 și locul 4 la săritura 
impusă.

Datele jocurilor
din 99 C.C.E.“
la baschet

A fost stabilit programul 
„Cupei campionilor europeni" 
la baschet. în competiția fe
minină, Rapid București va 
intilni pe Hapoel Te) Aviv, 
la 5 noiembrie, în deplasare, 
și la 12 noiembrie la Bucu
rești. în turneul masculin, 
Dinamo București va juca la 
6 noiembrie cu Partizan Ti
rana la Scutari, returul fiind 
programat la 13 noiembrie.

S-A ÎNTORS
$A]imiA DE SCRSMA

Duminică seara s-a întors 
în Capitală lotul nostru repre
zentativ de scrimă, care a 
participat la campionatul 
mondial de la Havana.

foarte 
nu vor 
la pre-

schiori

Sharingsfell, un ținut 
liniștit, unde sportivii 
putea fi distrași de 
gătiri.

In afara celor 12
care alcătuiesc prima echipă 
a Norvegiei, au mai fost se
lecționați alți patru tineri 
talentați — Bjorn MolOkken, 
Arild Aas, Audun Nerland 
și A. Rjen — care vor alcă
tui grupa .Elita-2“.

TOKIO, 19 (Agerpres). —
Selecționatele europene de 
tenis de masă și-au continuat 
turneu! în Japonia, intilnind 
Ia Sendai reprezentativele 
țării gazdă. Formațiile japo
neze au învins cu 6—1 la 
masculin și cu 3—2 la femi
nin. Cele două puncte 
echipei Europei în meciul 
minin au fost realizate 
Maria Alexandru. Presa 
poneză de specialitate eviden
țiază jocul tenace și abil al 
româncei, singura care a 
ținut piept cu brio sportive
lor nipone.

ale 
fe- 
de 
ja-

(IUGOSLAVIA)
Intre 21 și 27 octombrie va 

avea loc în Iugosbîvia, la 
Dubrovnik, o întîlnire a fo
rurilor olimpice. La o confe
rință de presă organizată cu 
ocazia lucrărilor pregătitoare, 
secretarul Comitetului olim
pic iugoslav, Neboișa Po- 
povici, a dat ziariștilor pre
zenți o serie de detalii pri
vind activitățile de la Du
brovnik.

Este vorba de două înțîl- 
'niri: în zilele de 21, 22 și 
23 octombrie va avea loc 
Adunarea generală a comite
telor olimpice naționale, or
ganism ce a luat ființă ofi
cial anul trecut in Mexic. în 
zilele de 26 și 27 octombrie 
se va organiza ședința co
mună a Comitetului Executiv 
al Comitetului Internațional 
Olimpic și a Adunării gene
rale a comitetelor olimpice 
naționale.

Se așteaptă participarea a 
250 de delegați din 80 de 
țări. Vor fi prezente perso
nalități marcante, printre

va 
acestor

FOTBAL MERIDIANE
SĂPTĂMÎL'Â EOGATĂ ÎN PRELIMINARIILE C.M

Programul fotbalistic inter
național ai săptămînii ce ur
inează este dominat de me
ciurile pentru preliminariile 
campionatului mondial, 
luni, începînd cu meciul 
trai ia—Coreea de Sud și pină 
duminică 26 octombrie 
are loc partida Maroc—Sudan, 
se vor desfășura în total 7 
meciuri.

De
Aus-

cînd

500 000

BUCII tU M!
Miercuri se Joacă în gru

pele europene următoarele 
partide i Ungaria — Danemar
ca, Tara Galilor—R.D. Ger
mană, U.R-SS.—Irlanda de 
Nord. K.F. a Germaniei — 
Scoția. Olanda—Bulgaria.

Tot miercuri are loc retu
rul finalei Cupei interconti-

nentale între Estudiantes la 
Plata și A.C. Milan. De ase
menea sînt programate nu
meroase meciuri pentru cu
pele continentale unde figu
rează și formația Dinamo 
Bacău angajată in turul doi 
al Cupei europene a tirguri- 
lor, avind ca adversară echi
pa norvegiană Skeid Oslo.

DE CERERI DE BILETE
PENTRU MECIUL R.F. a GERMANIEI

Unii spun da, alții nu... I-a 
reușit lui Helmuth Schbn tur- 
neul-test 7 A arătat echipa na
țională de fotbal a R. F. a 
Germaniei, in cele două jocuri 
de la Viena și Sofia, o formă 
care îi dă speranța de a se 
califica în turneul final 
campionatului mondial ?

Cei care răspund negativ la 
aceste întrebări se gîndesc bi
neînțeles la jocul de la Viena, 
unde vicecampioana lumii, ju- 
cînd mai slab decît adversara 
ei, a obținut acel destul de pe
nibil 1—1. Ceilalți îl citează 
pe președintele federației bul
gare de fotbal, care a spus la 
masa comună de la Sofia i 
„Am văzut astăzi echipa cam
pioană mondială 1970“.

Adevărul se află undeva la 
mijloc. Unsprezecele vest-ger- 
man nu a jucat în acest scurt 
turneu ca o echipă campioană 
mondială, dar în schimb cele 
doua jocuri au clarificat o se
rie de probleme în legătură cu 
echipa pe care antrenorul 
Sch6n o va alinia în ziua de 
22 octombrie la Hamburg, con
tra Scoției.

Gerd Muller, „tunarul" de la 
Bayern, a marcat din nou și 
a scăpat în sfîrșit de obsesia 
că nu mai poate înscrie goJuri 
(cea mai elocventă dovadă i 
cele 4 goluri marcate recent în 
poarta fostei campioane Wer
der Bremen). Beckenbauer, 
care a fost șters la Viena 
(unde Willj Schulz a fost ce 
postul de „măturător"), a ju-

al

cat magistral ca „libero* la 
Sofia. Extrema stingă Maass 
(de la Eintracht Braunsch
weig) a debutat mai mult ca 
promițător. în sfîrșit, Sepp 
Maier și-a revenit la forma 
lui de zile mari șj va fi pro
babil preferat portarului Wol
ters pentru jocul de miercuri.

Problema come-back-ului lui 
Uwe Seeler este însă foarte 
controversată în presa vest- 
germană. Va putea Seeler 
la cei 
să se 
modern 
Prezența lui Uwe nu reduce 
cumva explozivitatea și deci 
și eficacitatea lui Gerd Mul
ler? 14-1 = 2'2 Un gol get er,
plus un golgeter fac întotdea
una doi golgeten ? Mulți spe
cialiști ar prefera pe Muller 
încadrat de doi ..servitori*. Dar 
se pare că SchSn s-a decis. 
Seeler va juca in orașul lui 
natal, lingă Muller, contra sco
țienilor t

O altă problemă s-a ivit în 
ultimele zile i după ce selec
ționerul vest-german a trebuit 
să renunțe la unul din cei doi 
„:talieni*i Schnellinger na 
poate juca, clubul său — Mi
lan — susținînd în aceeași zi 
revanșa cu Estudiantes. iar 
participarea lui Helmuth Hal
ier pare incertă Haller s-a ac
cidentat într-un meci d:n cam
pionatul peninsular și rumeni 
nu știe dacă la data jocului cu 
Scoția el va fi din nou In ple
nitudinea forțelor sale fizice.

33 de ani 
acomodeze 
al reprezentativei 7

ai săi 
jocului

SCOTIA!
s

Suporterii vest-germani aș
teaptă jocul echipei lor cu 
mare încredere și cu un ma-e 
interes. 500 000 de cereri de 
bilete au sosit la sediul fede
rației de fotbal! Dar cele 
71 925 de bilelte au fost deja 
epuizai e cu șase săptămîni 
înaintea jocului de pe „Voiks- 
park-Stadion*. Restul amatori
lor balonului rotund vor tre
bui să se mulțumească cu ima
ginile micului ecran. Miza jo
cului este deosebită. O victorie 
a gazdelor le asigură prezen
ța in Mexic. în caz de infrfn- 
gere. suporterii naționalei 
vest-germane — cei optimiști 
bineînțeles — mizează pe o 
victone a austriecilor in par
tida cu Scoția, de la Viena. 
Iată clasamentul înaintea jo
cului de miercuri.

BELGRAD. 19 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
— Disputată la Belgrad în 
prezența a 20 000 de specta
tori, partida contînd pentru 
preliminariile C.M. care opu
nea reprezentativele Iugo
slaviei și Belgiei a luat sfir- 
șît cu victoria categorică a 
gazdelor • 4—0 (3—0). Golu
rile au fost înscrise de Belin 
(min. 2), Spasovscki (30 și 33) 
și Djaici (65). A arbitrat po
lonezul Petrowicz. De notat 
că acesta a fost cel de al 
25-lea meci jucat sub „baghe
ta" selecționerului Rajko Mi
tici (10 victorii. 9 înfrîngeri 
și 6 egalități).

Antrenorul echipei Braziliei, 
Joao Saldanha, prezent la

Everton continuă
seria succeselor

In campionatul feminin de handbal

Confecția a cî;:igat derbiul cu formația I.E.F.S.
în penultima etapă a turu

lui I al campionatului femi
nin de handbal, 
s-au înregistrat 
rezultate :

Universitatea 
Voința Odorhel 
Partidă de 
faze confuze, 
cîștigat pe merit, dar în ulti
mele minute de joc au fost la 
un pas de a părăsi terenul 
numai Cu un rezultat de ega
litate în min. 39 ele condu
ceau eu 12—7, pentru ca în

categoria A, 
următoarele

București — 
12—11 (7-3). 

luptă, cu multe 
Studentele au

continuare, pină la fluierul 
final să nu mai înscrie nici 
un gol. în timp ce oaspetele 
s-au apropiat la un punct di
ferență.

Confecția — I.E.F.S. 11—9 
(4—4). Derbiul etapei a cores
puns, atît în ceea ce privește 
latura tehnică cît și spectacu
lară. Studentele au deschis 
scorul după 12 minute de joc 
(?!?). timp în care de ambele 
părți s-au ratat multe ocazii 
de gol. 
dcntele

In acest interval stu- 
au ratat prin Doina

B.F.G.
Scolia 
Austria
Cipru

Herbert ROTH

în etapa a 16-a a campio
natului englez : Biirnley — 
Sheffield Wednesday 4—2, 
Chelsea — West Bromwich 
Albion 2—0, Crystal Palace 
— Leeds United 1—1, Derby 
Countv — Manchester City 
0—1, ~ ~ ‘ 
6—2.
pool 
ted' 
1—1, 
try City 0—0, Sunderland — 
Arsenai 1—1, Tottenham
Hotspur — Newcastle Uni
ted 2—1. Wolwerhampton
Wanderers — West Ham U- 
nted 1—0.

în clasament conduc: E- 
vertOD 28 p (golaveraj 38—15), 
Liverpool 22 p (30—17). Derbv 
County 21 p (24— Ilk Wol
verhampton Wanderers 20 p 
(26—21) etc.

Everton — Stoke City 
Ipswich Town — Liver- 
2—2, Manchester Uni- 
— Nottingham Forest 
Southampton — Coven-

declarat i „Echipa 
a fost cu două 

scor

meci, a 
Iugoslaviei 
clase superioară și un 
final de 8—0 nu m-ar fi sur
prins deloc. Am însă impre
sia că după 4—0 gazdele
n-au mai luat partida in se
rios.

Ivo GORAN

CLASAMENTUL FINAL 
AL GRUPEI A VI-A

î.
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Belgia 
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Spania 
Finlanda
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1 2 19— T
2 2 10— 6
0 5 6-28

DERBIUL DE LA
CAGLIARI NEDECIS
Etapa a 6-a dîn campionatul 

Italiei s-a desfășurat din nou 
sub semnul echilibrului de 
forțe. Nu mai puțin de 5 par
tide s-au încheiat la egalitate! 
Singura victorie categorică — 
și în același timp o surpriză 
— e>te cea . obținută de LaZio 
în fața campioanei Fiorentina. 
Cel mai important meci al e- 
tapeî s-a desfășurat la Cag
liari, opunînd echipa locală, 
lideră a campionatului și In- 
ternazionale, clasată în pre
zent pe locul secund. întîlni- 
rea s-a încheiat la egalitate 
1—1.

Iată celelalte rezultate ale 
etapei: Bologna — Bari 1—1, 
Brescia — Verona 0—0. Lane- 
rossi — Juventus 1—0, Lazio — 
Fiorentina 5—1, Sampdoria — 
Napoli 0—0, Torino — Paler
mo 1—1.

în clasament conduce Cag
liari cu 10 p și este urmată 
de Internazionale cu 9 p, Fio
rentina cu 8 p etc.

24—21 (14—12). A tost o par
tidă a rezistenței nervoase, 
desfășurată la maximum de 
tensiune. Pe alocuri, în spe
cial în finalul întîlnirii, jocul 
a devenit dur, ambele echipe 
nemaiputînd să si controleze 
nervii. Elocvente în acest sens 
sînt cele 15 lovituri de la 
7 m acordate și cele 16 mi
nute de eliminări. în pri
ma repriză avantajul a apar
ținut 
Voința, 
proape 
șind la 
24) să 
cinci goluri. Băimărenii re
vin prompt în atac, creează 
deseori poziții favorabile de 
șut pentru Palko și Birtolom 
și astfel reduc din handicap, 
ajungînd la o diferență de 2 
goluri. In repriza secundă 
ambele echipe aruncă în 
luptă toate resursele de care 
dispun. Conduc din nou, la

handbaliștilor de la 
care au condus a- 
în permanență, rep
un moment dat (min. 
aibă un avantaj de

DE DISPUTATE 
d'ferență apreciabilă, bucu- 
reștenii (min. 44 : 19—16), dar 
băimărenii reușesc să egaleze 
în mm. 48: 20—20. Finalul este 
de-a dreptul dramatic. Mai 
lucizi, handbaliștii de la 
Voința termină învingători 
pe merit. Au arbitrat i D. 
Purică (Ploiești) — O Leikep 
(Sibiu).

DINAMO BUCUREȘTI — 
„U“ CLUJ 13—12 (6-6). Di- 
namoviștii au abordat parti
da de duminică cu ceva mai 
multă omogenitate și organi
zare, dar insuficient pentru 
a ciștiga de o manieră clară. 
Desfășurarea întîlnirii a fost 
extrem de dramatică, dina- 
moviștii reușind să cîștige in 
final printr-o lovitură de la 
7 m, acordată just și trans
formată de T. Moldovan. Au 
arbitrat A. Muntcanu — A. 
Baralaș (Reșița).

• Universitatea 
— Dinamo 
(8-8).

Universitatea Ti- 
-Cu ani 
decidea 

De data 
prima 

cu ocu- 
(Rapîd). 

un nivel medio 
revenit. conform aș- 

■, studentelor.

București 
Bacău 19—15

GH. RANGU

Băicoianu o lovitură de 7 me
tri. lucru care avea să se re
pete și In repriza secundă. 
In prima parte a jocului 
I E.FS. a condus pină în min. 
23 cînd handbalistele de la 
Confecția au egalat La relua
re domină jucătoarele de la 
Confecția, care s-au distanțat 
la 5 goluri (min. 42 11—6). Fi
nalul a aparținut din nou stu
dentelor care au mai redus 
din handicap. Victoria Confec
ției este pe deplin meritată și 
ea se datorește formei bune 
arătate de llie (autoarea a 6 
goluri). Nedelcu și Constan- 
dache.

Rapid
mișoara 5—10 (2—6). 
în urmă acest meci 
soarta campionatului, 
aceasta s-au întilnit 
clasată (Universitatea) 
panta locului ultim 
Intîlnirea, de 
cru, a 
teptărilor, studentelor, fără 
însă ca acestea să străluceas
că prea mult (Gh. R.).

Progresul — C^.M. Sibiu 
13—10 (6—4). Joc, in ansam
blu mediocru. La scorul de 
11—10 pentru Progresul, arbi
trii au acordat o lovitură de 
la 7 m pentru gazde, discuta
bilă. De la învingătoare prin
cipala realizatoare a fost Bo
gan, care a înscris 6 goluri.

Rulmentul Brașov — 
structorul Timișoara 
(5—5). Joc deosebit de dispu
tat, al cărui rezultat a stat 
mult sub semnul incertitudinii 
Ultimele 15 minute au apar
ținut gazdelor, care au cîștigat 
pe merit Cele mai eficace ju
cătoare au fost Naco (4), A lies 
?i Oancea (3) de la Rulmentul 
și Reip (4) de la oaspete, (llie 
Stanca — coresp.).

Con-
13—10
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care Avery Brundage, pre-» 
ședințele C.I.O., Gulio Onești, 
președintele Adunării gene
rale a comitetelor olimpice 
naționale, și alții.

Printre problemele impor
tante care vor figura pe or
dinea de 2i a celor două orga-, 
nisme, sînt de amintit i

— democratizarea C.I.O. j 
schimbarea structurii C.I.O. 
avîndu-se în vedere că două 
treimi din țările membre nu 
au reprezentanți în acest or
ganism;

— cererea majorității mem
brilor C.I.O. pentru organiza
rea regulată, din patru în 
patru ani, a congreselor 
C.T.O.;

— acțiunea pentru drepturi 
mai mari ale comitetelor 
olimpice naționale; se 
insista ca membrii
foruri să-și spună cuvîntul 
atunci cînd se discută despre 
programul J.O., locul lor de 
desfășurare etc.;

— ajutorul ce trebuie acor
dat țărilor în curs de dez
voltare ; sînt prevâzuți cca 
100 000 dolari, din care vor 
fi plătiți antrenorii, specia
liștii, conferențiarii, trimiși în 
aceste țări.

După ce în prima ședință 
Adunarea generală va discuta 
aceste probleme, în ședința 
comună la care va fi repre
zentat C.I.O. vor fi reluate a- 
ceste discuții pentru a se 
adopta hotărîri.

în ședința de la Dubrov
nik vor participa și delega
țiile orașelor Los Angeles, 
Denver și Vancouver. Ele cer 
organizarea J.O. din 1976. De 
asemenea, vor participa și 
membri ai comitetului de or
ganizare a J.O. din Miinchen 
1972, care vor prezenta o in
formare privind stadiul în 
care se află pregătirile din 
orașul viitoarei olimpiade.

G. Gl.

Și

TURNEUL ZONAL
DE LA ATENA

GHEORGHIU A ClȘTIGAT LA LEWI

H uncften.

lată-l pe „tunarul" Gerd M tiller (stingă) in acțiune

Aseară, în runda a XIII-a 
a turneului zona) de șah de la 
Atena, Fl. Gheorghiu a cîști
gat în 27 de mutări, cu ne
grele, la campionul polonez 
Lewi. Celelalte rezultate i 
Matulovici-Hort ‘72—%, Jan- 
sa-Stoppel 1—0, Forintos-Lom- 
bard 1—0, Hubner-Suer 1—0, 
Nicevski-Kokoris 1—0, Csom- 
Olafsson %—%, Siaperas- Pe
dersen Vi—Vi. In clasament i 
Jansa 10 p. Gheorghiu,'Ma- 
tulovici, Hiibner 9%, Hort 9, 
Csom 8.

Astăzi, Gheorghiu joacă cu 
albele cu Forintos,

★
GLOGGNITZ. — Șahistul 

cehoslovac Jan Smejkal se 
menține lider în turneul zo
nal de la Gloșțrnițz {Austria), 
totalizind 7% puncte, după 
10 runde. El este urmat de 
Hecht (RFG) 7, Andersson 
(Suedia) 6‘/s, Uhlmann (RDG) 
6 (1), Drlmer (România) 6, 
Matanovici (Iugoslavia) 6, 
Portisch (Ungaria) 5% (1). în 
runda a 10-a, Drimer l-a în
vins pe finlandezul Vesterinen, 
în vreme ce Smejkal a remi
zat cu Matanovici.

>

PRIMUL
VAN SPRINGEL!
Disputată la Paris, clasica 

cursă ciclistă rezervată pro
fesioniștilor, „Marele Premiu 
al Națiunilor11 (100 km contra- 
cronometru) i-a revenit bel
gianului Van Springel in 2 h 
19:16,8 (medie orară 43,078 
km), urmat la 28,5 sec de 
francezul Poulidor și la 2:29,1 
de italianul Boifava.

SANTANA ÎNVINGE
PE AlVABEZ

MADRID, 19. — Partida 
centrală din cea de-a patra 
zi a turneului internațional 
de tenis de la Madrid s-a 
disputat între spaniolul Ma
nuel Santana și columbianul 
William Alvarez. Victoria a 
revenit lui Santana, în trei 
seturi : 6—2, 6—4, 6—3. în 
proba de dublu bărbați, cu
plul spaniol Orantes-Gisbert 
a întrecut cu 6—2, 6—2. pe
rechea americană Scott- 
Graebner, iar perechea He
witt (R.S.A.)-Mulligan (Aus
tralia) a dispus cu 3—6, 6—4, 
6—4 de Santana (Spania)-T. 
Ulrich (Danemarca).

Boxerul filipinez Berbane vu- 
lacampo a cucerit, la Osaka, titlul 
de campion mondial la categoria 
muscă (versiunea W.B.A.), Invln- 
gind la puncte în 15 reprize pe 
japonezul Hiroyuki Ebihara, deți
nătorul centurii.

In prima zi a turneului mascu
lin de baschet de la Bilbao (Spa
nia), echipa Spartak Brno a În
vins cu 78—76 formația spaniolă 
Juventud Badalona. Echipa K.A.S. 
(Spania) a cîștigat cu 73—69 par
tida susținută Împotriva forma
ției belgiene Standard Liăge.

Jucătorul egiptean Ismail El 
Shaffei a cîștigat turneul de tenis 
pe teren acoperit de la Perth 
(Scoția), învingînd în finală cu 
3—6, 14—12, 6—1 pe englezul Mark 
Cox.

TELEX- TELEX- TELEX- TELEX
Etapa a 14-a a turului ciclist al 

Mexicului, (Puebla — Jalapa, 196 
km), a fost cîștlgată de mexica
nul Ceferino Estrada în 5 h 16:16,0. 
Grosul plutonului a sosit Ia 13 
sec., dar în clasamentul general 
nu au survenit modificări impor
tante.

în partida inaugurală a turneu
lui masculin de baschet de la 
Cracovia, echipa sovietică Stroi- 
tel Kiev a învins eu 73—63 (43—33) 
formația A.Z.S. Varșovia. în- 
tr-un alt joc, Wisla Cracovia a 
întrecut cu 79—77 (48—42) pe
Chemie Halle (R.D. Germană).

La Berlin, atletul Cristoph 
Hohne (R.D. Germană) a stabilit 
cele mai bune performanțe mon
diale în probe de marș pe dis
tanțele de 50 km (4 h 08:05,0) și 
30 de mile (4 h 00:04,0).

Calul francez ^Flossy", condus 
de jocheul Jean Deforge, a cîști
gat cursa clasică .': ’----  ’
„Champion stakes", alergată 
distanță de 2 000 m la Newmar
ket. Flossy, cotat 100—7, I-a învins 
pe potou pe marele favorit, calul 
englez „Park Top", condus de 
Lester Piggott.

de toamnă
pe

Rod Laver a suferit o înfrîn- 
gere neașteptată in prima zi a 
turneului profesionist de tenis 
„Spoga Cup", ce se desfășoară la 
Koln. Laver a pierdut cu 4—6, 
12—19, 7—9 în fața americanului
Riessen. Alte rezultate : G'imeno 
— Okker 10—8, 6—2; Rosewall — 
Barthes 6—4, 6—4.

După 6 runde. Spasski și Bis- 
guicr, cu cite 4% p, sint liderti 
turneului de șah de la San Juan. 
La diferență de 1 p urmează 
Kaplan (Porto Rlco). Kavalek 
(Cehoslovacia) și Donner (Olan
da). Partida dintre Spasski și 
Bisguier s-a terminat remiză.

La Paris, pugilistul francez 
Marcel Cerdan jr. l-a învins prin 
k.o. în rundul 9 pe austriacul 
Oswald Lang.
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