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ARE ACUM TREI PUNCTE AVANS!

Aurel Neagu, in luptă, REZULTATE TEHNICECampionul balcanic 
căruia a cîștigat de ȚARAN

și s-a cla

ia parter,. cu Sogang (Turcia) in fața 
Foto : D.

al categoriei 48 kg (liber), 
o manieră categorică.
(prin telefon), 
în Sala spor- 

localitate s-au
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Nr. 7550 4 PAGINI 30 BANI Luni 1 octombrie 1973

UNIVERSITATEA CRAIOVA A REALIZAT DETAȘAREA:

• LIDERUL A OBȚINUT CÎȘTIG DE CAUZĂ ÎNTR-UN DERBY DE MARE DISPUTĂ • S. C. BACĂU ESTE 
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AL DOILEA CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN AL SEZONULUI

TIMIȘOARA, 30 
Duminică dimineața, 
turilor Olimpia din 
disputat întrecerile finale ale celei 
de a 22-a ediții a Balcaniadei de 
lupte libere și grcco-romane. Aceste 
ultime dispute au fost urmărite de 
un public numeros și entuziast care 
a avut satisfacția să salute de 8 ori 
victoriile finale ale sportivilor noș
tri. Cei ce au făcut ca drapelul ță- 

fS rii noastre să fie ridicat de 8 ori 
-.,■4pe cel mai înalt catarg, aici în o- 

rașul de pe Bega, sînt Constantin 
Alexandru. Mihai Boțilă. Ion Păun, 
Adrian Savlovschi —Ta greco-ro- 
mane, Aurel Neagu, Petroniu An- 
drone, Marin Pîrcălabu și Vasile 
Țigănaș — la libere.

La stilul clasic, victoriile lui A- 
lexandru, Boțilă și Păun erau asi
gurate încă de sîmbătă. în între
cerea pentru primul loc Ia cate
goria 100 kg erau angajați. A. Sav
lovschi și iugoslavul P. Ilici — a-

mindoi cu 
penalizare, 
pasivă în 
renții s-au

cite un singur punct de 
Avertizați pentru luptă 
primele minute, concu- 
decis să treacă la ofen

sivă. Reprezentantul nostru a reușit
un frumos tur de cap și a luat 
conducerea cu 3—1. O nouă fixare 
și avantajul lui Savlovschi s-a mă
rit, situație care îi asigură victo
ria la puncte și locul I în clasa
ment. La categoria grea, Roman 
Codreanu a terminat la egalitate cu 
bulgarul Dinev, dar a trebuit să 
se mulțumească cu medalia de ar
gint, datorită unui avertisment pe 
care-1 primise în cele două partide 
anterioare, cîștigate prin tuș. Un 
alt candidat ia titlul de campion 
balcanic, Adrian Popa (74 kg) a 
luptat slab în partida finală cu 
S. Hristo (Bulgaria) și a fost învins 
prin tuș (el s-a clasat pe locul 3). 
De asemenea, Zoltan Szilak, aspi
rant și el la medalia de aur, n-a 
reușit să întreacă pe turcul Asian

— pierzînd la puncte — 
sat al treilea.

Pentru reprezentanții 
stilul libere, ultima zi a competi
ției a fost mult mai bogată . în sa
tisfacții. La cat. 52 kg, Gheorghe 
Ștefan l-a învins 
te. pe A. Akaya 
ținut medalia de 
tare excelentă' a . 
labu (74 kg), în 
sului sportiv bulgar Mincio Gher- 
ganov. După ce prințise, în primul 
minut, un. avertisment gratuit, Pîr- 
călabu a declanșat atacuri susținu
te, reușind numeroase acțiuni care 
i-au adus avantajul de 8—1, la
puncte tehnice și titlul de campion 
balcanic. La cat. 82 kg, un alt re
prezentant al nostru, Vasile Tigă-

noștri la

categoric la punc- 
(Turcia) și a ob- 
argint. O compor- 
avut Marin Pîrcă- 
compania valoro-
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IERI, ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE TIR

ZI FAVORABILĂ

TRĂGĂTORILOR

CU EXPERIENȚĂ
Melania Petrescu, D. Iuga și

a fost o zi splendidă 
extrem de propice ne
sportive, iar la tir, ea 

și foarte favorabilă

N. Rotaru învingători
Duminică 

de toamnă, 
nifestațlilor 
s-a dovedit 
concurenților mai experimentați. 
Astfel, după ce, vineri și sîmbătă, 
trăgătorii tineri, în majoritatea ca
zurilor, dominaseră campionatele 
republicane, ieri, cele trei titluri in
dividuale au revenit Iui Dan Iuga, 
Nicolae Rotaru și Metaniei Petres
cu, sportivi binecunoscut! pentru 
valoarea și rezultatele lor.

Primul a reușit să cîștige la ca
pătul unei întreceri viu disputate. 
Dan Iuga a înscris 558 p, cu patru 
puncte mai puțin decit cifra cu 
care și-a adjudecat medalia de ar
gint la J.O. de la Miinchen. Meri
toriu s-au comportat și doi repre
zentanți ai clubului Steaua, Mihal 
Teodor și Constantin Feciorescu.

După ce Ilie Codreanu a ieșit în
vingător în primele patru manșe 
ale duelului cu reputatul său ad
versar Nicolae Rotaru, ieri a fost 
rîndul trăgătorului de la I.E.F.S. să 
cucerească o victorie, la armă stan
dard 3X20 f. Succes obținut în fi
nalul unei lupte pasionante cînd cei 
doi concurenți acumulaseră același 
număr de puncte : 570. Rotaru a 
fost însă superior la ultima țintă 
în poziția în genunchi : 98 p, în 
timp ce Codreanu n-a avut decit 
95 p.

Debutînd mai puțin convingător, 
dinamovista Melania Petrescu s-a 
prezentat duminică, mai aproape 
de posibilitățile ei și a cucerit titlul 
la armă standard 3X20 f.

Redutabilul țlntaș Dan 
Iuga și-a onorat meda
lia de argint de la ul
tima ediție a J.O., ciș- 
tigînd ieri titlul de 
campion al țării la pis

tol liber.

Foto: P. ROMOȘAN
Dintre participanții 

vom sublinia, de data aceasta, evo
luția trăgătoarelor , de la , Unirea 
Focșani, în special Georgiana Opri- 
șan, ca și cea a brașoveanului Lau- 
rențiu Ilovici.

într-un clasament 
țintașii de la Steaua 
conducă detașat cu 10 titluri repu
blicane, urmați de cei ’ 
mo — 5 — I.E.F.S, — 4 — și U.T. 
Arad — 1. Astăzi, odată cu ulti
mele întreceri, lista cu deținătorii 
titlurilor de campioni va fi defini
tivată.

(0—0)
(1-1)
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(3—0)

Meciuri disputate sîmbătă

ROȘUC.F.R. CLUJ — STEAGUL
S. ARMATA TG. MUREȘ— U.T.A.A.

(C—-0)
C—0

CLASAMENTUL

(Continuare tn pag. a 1-a)

Mihai TRANCA

provinciali

pe cluburi, 
continuă să

de la Dina-

G COMARNISCHI

Rezultate tehnice, pistol liber 60 
de focuri (30 de concurenți): 1. Dan 
Iuga (Dinamo) 558 p, — campiou

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN DIVIZIA A DE RUGBY

STEAUA A TRANȘAT
FAVOAREA SA „DUELUL

CU GRMȚA ROȘIE: 17-6
REZULTATE TEHNICE : Stea

ua — Grivița Roșie 17—6 (11—0), 
Dinamo — Rulmentul Bîrlad 
37—0 (7—0), Gloria — Sp. Stu
dențesc 9—7 (3—l), Chimia Nă
vodari — Farul C-ța 12—12 (12— 
12), Foii Iași — „U“ Timișoara 
6_6 (0—6), CSM Sibiu — Vul
can 23—10 (8—4), Agronomia 
Cluj — Știinta Petroșani 15—6 
(9-3).

de la Complexul spor- 
a fost, în multe privințe, 
condiții excelente de joc. 

_ , , _ multă, poftă de rugby,
arbitraje corecte. Dacă și rezulta
tele ar fi oglindit mai veridic si
tuația de pe teren...

Această ultimă observație vizează 
în special „deschiderea**, meciul 
dintre Steaua și Grivița Roșie. 
XV-le campion a întrecut, parcă, 
prea aspru formația din Parcul co
pilului. Fără îndoială că roș-albaș- 
trii au meritat victoria (au condus 
la un moment dat cu 11—0, prin 
.drop“-ui lui Dumitru, care a spo- 
Sii avantajul echipei sale, după

Cuplajul 
tiv Steaua 
o reușită : 
echipe cu

aceea, cu o încercare foarte specta
culoasă și apoi Braga ă înscris o 
nouă încercare), dar Grivița Roșie 
â avut inițiativa, după pauză, cînd 
a redus din handicap prin inepui
zabilul Țîbuleac (Iov. ped.). La 
acest scor (3—11), echipa lui Viorel 
Moraru și Radu Demian a ratat o 
excepțională ocazie de încercare, 
plecată de la Al. Pop, care, ar fi 
echivalat cu alte 6 puncte. A fost 
momentul-cheie al partidei. A ur
mat o nouă reducere de scor, prin 
același Țîbuleac (11—6), dar efor
turile „albilor*1 de a întoarce rezul
tatul s-au oprit în min. 75. Finalul 
meciului a aparținut Stelei, care a 
mai înscris o încercare, prin expe
rimentatul Ciobănel (a transformat 
Durbac).

Am fost martorii unul joc de ți
nută, la înălțimea celor două pro
tagoniste și în care au excelat mai 
ales rugbyștii tineri: Munteanu —

11—12.
11—12.
13—14.
13—14.

1. UNIV. CRAIOVA
2. F. C. CONSTANȚA
3. DINAMO
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F. C. ARGEȘ 
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6
5
S
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3

2
1
1
1
3
0
2
1
1
1 
t
1
1
1
1
2
2
0

0
2
2
3
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5

13— 4
13— 7
15— 11
14— 9 9
16— 11
8— 9

11—12
14—10
7— 6
7— 8
6— 8 7

7
7
7
7
6
6
6

10—12
6—11

12—17
12—18
11—12

9—13
9—15

ETAPA VIITOARE (7 octombrie)
roșuSteagul

Politehnica Timișoara — Jiul 
„U" Cluj 
Petrolul
Rapid
Sportul studențesc 
Sport Club Bacău 
U.T.A.
F, C. Constanța

— A. S. Armata Tg. Mureș

— C.F.R. Cluj
— Politehnica Ieși
— Dinamo
— Steaua
— C.S.M. Reșița
— Univ. Craiova
— F. C. Argeș.

GOLGETERII
(C.F.R. Cluj) — 29 GOLURI : Adam 

din 11 m.
8 GOLURI ; Nestorovlci (C.S.M. Reși

ța) — 1 din 11 m.
7 GOLURI : Nâstase (Steaua).
S GOLURI : M. Sandu 

dențesc), Dudu Georgescu 
1 din 11 m.

5 GOLURI : Oblemenco
va) — 1 din 11 m.

4 GOLURI : Mărculescu

(Sportul stu- 
(Dinamo) —

(Unlv. Craio-

_______ ____  „________  (F. C. Con
stanța), Mureșan (A. S. Armata Tg. Mu-

Aga a marcat Năs- 
tase singurul gol al 
meciului Steaua —
Petrolul : 
cu capul, 
nulul 
bară, 
tură 
pul î) 
Fază 
corner executat de

reluare, 
_ . a balo-

revenit din 
după o lovi- 
(tot cu ra
ft iui sameș. 

produsă de un

Pan te a

Foto : I. MIHAlCA

în

c

I.

pag. a 3-a:
Cronicile jocu
rilor de ieri 
Vești de la e- 
chipele noastre 
și de la adver
sarele lor din 
manșa a doua 
a cupelor eu
ropene și a fi
nalei balcanice

(Univ. Craiova), I. Constan- 
studențesc), Bungău („Poli“

reș). Bălan 
tin (Sportul ...
Timișoara) — 1 din 11' m.

3 GOLURI : Dobrin, Troi (F. C. Ar
geș), Dembrovsehi (Sport club Bacău), 
Broșovschi, Kun (U.T.A.). Mulțeseu, 
Stocker (Jiul), PIrvu (Petrolul). Naghl 
(A. S. Armata), lordănescu (Steaua), 
Beldeanu (C.S.M. Reșița) — 1 din 11 m, 
pescaru (Steagul roșii) — 1 din 11 m, 
Dănilă (Politehnica lași).

PE STADIONUL GIULEȘTI

Divizia B, Politehnica Timișoara. Dacă lăsăm de o 
bare dinamoviste și spectaculoasa boltă a lui Dudu 
foarte inspiratul Jivan, răminem — de pe urma aces- 
impresia de oboseală a internaționalilor, accentuata.

itinerarului celor 225 de minute a avut loc pe 
la lumina reflectoarelor. Pe stadion, spectatori 
fi așteptat — in acest sfîrșit de duminică. Un

cîntat tot timpul meciului și a avut admirabila tărie de 
cîntecui, ca într-o cadență a fair-play-ului, chiar și după 
a marcat, din 11 m, golul victoriei. In orice caz, acest 
încuraja echipa este un exemplu pentru suporterii con 

venele și arterele în disputele sonore cu arbitrii

SPECTACOL OMAGIAL RAPID-50

Cîteva semnale și zeci de trupuri tinere înscriu pe gazon numele clubului drag și cifra sărbătorii...

Tiberiu SIAM A

(Continuare tn pag. a 2-g)

Rapid, clubul pentru care bat 
atîtea inimi, clubul multor satis
facții din cartea de aur a sportu
lui românesc, a împlinit, iată, res
pectabila vîrstă de 50 de ani... „Ce 
repede poate trece timpul 1 Dar, 
pe cînd noi îmbătrînim, Rapidul 
nostru sfidează vremea, rămîne 
mereu tînăr** — ne spunea,. 
cu nostalgie, Ilie Dobrescu, 
care, în ciuda celor 61 de ani ai 
săi, s-a întrecut ieri, pe o distanță 
de 8 km, tot cu un sexagenar, dar 
de data asta un stelist, Gheorghe 
Nicolae.

A mai rămas puțin timp pînă la 
ora anunțată a începerii manifes
tării. Pe teren, își fac apariția, în 
ordine, C. Stan (recordman mon
dial pe 10 km), Gh. Jugănaru 
C. Staicu (recentul cîștigător 
Balcaniadei, poștașilor), primii 
sați în proba de 6 km marș.

E ora 10. în sunetul muzicii, ste
garii, purtătorii culorilor alb-viși- 
niu și un grup de elevi ai Lie. ind. 
de transporturi și Șc. 
execută exerciții de 
Apoi, eîteva. semnale, 
zeci de trupuri tinere 
jubiliară „RAPID ’50“.
„scenă", ucenicii meșterului Costea

și 
al 

cla-

prof. C.F.R. 
gimnastică, 
după care, 

înscriu cifra 
Intră, în.

în ale fotbalului, halterofilii, bo
xerii, judokanii și luptătorii, care 
fac scurte demonstrații.

Teatrul „Ion Vasilescu**, unde lu
crează mulți suporteri rapidiști, a 
susținut un frumos spectacol mu- 
zical-coregrafic-umoristic, în care 
și-au dat concursul Nicolae Nițescu, 
Doina Spătaru, Ion Hidișan, Ion 
Duțu, Petre Geambașu, Dorin Anas- 
tasiu și grupul de balet condus de 
Sultana Tismănaru. Textier și „su
fletul" acestor momente mult gus
tate de cei prezenți — Ciupi Ra
dulescu, care a interpretat, acom
paniat de orchestra lui Valențiu 
Grigor eseu, un original imn dedicat 
Rapidului. Din versurile acestuia, 
am reținut pentru dumneavoastră, 
ca un crez al miilor de simpatizanți 
ai alb-vișiniilor: „Să faci pe teren 
sărbătoare ! Ca inima să ți-o des
chid l Din oricare meci un spec
tacol splendid / Hai Rapid, Hai 
Rapid".

In încheierea acestei dimineți 
sărbătorești a avut loc (se putea 
altfel ?) un meci ,de fotbal, între 
echipa de fete a giuleștenilor și 
formația actorilor și soliștilor tea
trului „Ion Vasilescu**.

Geo RAEȚCHI

n acest week-end fotbalistic marcat evident de jocul de la 
Leipzig, am văzut 225 de minute de fotbal. întîmpiarea a făcui 
ca aceste 225 de minute să angajeze trei categorii de jocuri.- 

Sîmbătă am avut în față, prin intermediul televiziunii, două echipe de 
linie ale campionatului nostru, adică două formații care se află la 
jumătatea lui valorică, precizîndu-i, în fond, densitatea. Rezultatul me
ciului C.F.R. Cluj — Steagul roșu interesează mai puțin, mai ales pen
tru că e vorba de o victorie obținută în urma unui penalty nevinovat, 
provocat de faptul că Jenei și-a... uitat mina în traiectoria balonului, 
la o fază care nu reprezenta nici un pericol pentru poarta lui Ada- 
mache. Mult mai importantă decit rezultatul ni se pare, însă, calitatea 
jocului, reprezentată foarte bine prin acea monumentală ratare a lui 
Șerbănoiu, într-o fază de abecedar fotbalistic.

Ieri, în deschiderea cuplajului legat prin lirrîa de tramvai 27, intre 
Tunari și 23 August, am avut față în față echipa campioană și una din 
promovatele din 
parte cele două 
Georgescu, peste 
tui meci — cu
în final, cînd meticulosul Surdan a reușit — singur — să echilibreze 
jocul, ceea ce a făcut ca foarte mulțî dintre spectatorii prezenți să 
regrete oarecum deznodămîntul aspru care a sancționat eforturile fot
baliștilor timișoreni. lr> acest meci Dinamo — „Poli", lucrul cel mai fru
mos a fost un colț de peluză studențească, in tricouri violete și șepci 
albe, care a 
a-și continua 
ce Moldovan 
mod de a-ți
gestionați care își riscă 
și cu echipa adversă.

Ultima secvență a 
stadionul ,,23 August", 
mai mulți decit ne-am
gazon frumos, tricouri galbene și albastre, parcă anume alese pentru o 
viitoare transmisie T.V. în culori, și două echipe disproporționate ca 
valoare, cel puțin prin înșiruirea numelor. De o parte, atacul Stelei, cu 
Panfea, lordănescu, Nâstase, Tătarii, iar de cealaltă, — un atac aproa
pe necunoscut, cu Pisau, Cozarec, Dobre, și Zamfir, valabil, poate, 
pentru multe din echipele județului Prahova.

Publicul, avid de fentă, după șocurile de la Leipzig, l-a căutat pe 
Dumitru. Internaționalul a început meciul în stil, mare, cu deschideri 
de 40 de metri și cu driblinguri succesive. Ochiul a privit încintat, dar 
mintea a găsit imediat un corectiv. Sînt frumoase deschiderile de 40 m. 
dar efectul e spectaculos numai pentru că un fundaș tînăr ca Mureșan 
ii permite lui Pantea să preia o asemenea minge. Sînt frumoase și 
driblingurile succesive, dar numai pentru că Dobre, Țaporea și chiar 
Ciupitu sînt mai generoși decit apărătorii din tranșeele fotbalului eu 
ropean.

Am plecat la pauză, spre redacție. Se contura un scor conforta
bil pentru Dumitru și lordănescu. Dar a rămas doar golul lui Nâstase...

loan CHIRILA

activItatii sportive de masa
O REUȘITA : „CROSUL 
ȘCOLARULUI" LA IAȘI

Intr-o foarte bună organizare, 
pe aleile expoziției din Dealul Co- 
poului s-a desfășurat „Crosul șco
larului1*, întrecere atletică rezerva
tă elevilor și elevelor din școlile 
generale ieșene. La start s-au pre
zentat peste 300 de concurenți și 
concurente.

în proba elevelor din clasele a 
Vil-a, locul I a fost ocupat de Elena 
Albert (Șc. gen. 22), urmată de Ga
briela Drosu (Șc. gen. 10) și Geta 
Ungureanu (Șc. gen. 22). Fetele din 
clasele a VIII-a și-au desemnat 
cîștigătoarea în persoana Lenuței 
Dup (Șc. gen. 10). în urma ei s-au 
clasat Mihaela Onofrei (Șc. gen. 4) 
și Silvia Arbio (Sc. sen. 4).

Băieții din clasele a Vil-a au 
avut cel mai rapid alergător în 
Viorel Ciubotarii (Liceul nr. 5), si
tuat înaintea lui Florin Fuică (Li
ceul nr. 4) și Paul Munteanu (Șc. 
gen. 10). în întrecerea elevilor din 
clasele a VIII-a, pe locul I s-a 
clasat Dumitru Amăriuței (Liceul 
nr. 2), urmat de Ion Apreoteseî 
(Șc. gen. 10) și Dan Condur (Li
ceul nr. 4)

petiției dotate cu „Cupa Diana**, 
începînd de la ora 16, campioanele 
de sector la tir se vor îițtrece pe 
poligonul din șoseaua Kiseleff pen
tru 
pe 
Ies, 
vor 
le,

D. DUMITRU, coresp.

Astăzi pe stadionul Tineretului

FINALELE LA TIR Șl CROS 
ALE „CUPEI DIANA"

Astăzi după-atnlază, stadionul 
Tineretului din Capitală găzduieș
te două isiigrșsante finale sie co©’

desemnarea echipei campioane 
Capitală (campioană, blneînțe- 
în „Cupa Diana'*). In întreceri 
putea fi urmărite, printre «ț'te. 
sportivele reprezentînd asoVa- 

țiile sportive I.S.P.A. (sector l), 
F.E.A. (sector 2), Tricotajul roșu 
(sectorul 8) etc.

A doua finală a „Cupei Diana** 
se va disputa la cros. începînd de 
la ora 17, pe aleile frumosului parc 
sportiv își vor 
fetele de
F.E.A.,

disputa întîietatea 
la asociațiile sportive 

Felix și Electronica (secto
rul 2), Crinul — sectorul 4, Dacia
s secisi’Ul 8 ețc, —
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LA GALAJI: JOCURI DEMON
STRATIVE DE POPULARIZARE 

A SPORTULUI 
PRINTRE STUDENJI

în vederea popularizării sportu
lui în rîndul studenților din anii 
I, Clubul sportiv universitar Galați 
a organizat, pe terenurile Facul
tății de educație fizică, o intere
santă și reușită acțiune. Cu acest 
prilej, reprezentanții secțiilor de 
performanță — voleibaliști, bas- 
chetbaliști și handbaliști, băieți și 
fete — au făcut jocuri demonstra
tive, aplaudate cu căldură de cei 
prezenți. Asemenea partide demon
strative vor mai avea loc în cursul 
acestei toamne.

LA SUCEAVA S-A MUTAT..; 
UN DEAL I

In dorința (și din necesitatea) de 
a-și desfășura activitatea sportivă 
în condiții cît mai bune, elevii 
Grupului școlar profesional de in
dustrializare a lemnului din Su
ceava au început amenajarea unui 
mare complex pentru atletism, gim
nastică și ,.jocuri". Pînă acum, 
prin muncă patriotică, cel aproa
pe 2 500 de elevi ai școlii au de
frișat terenul viitorului complex 
sportiv, mutînd... un deal din ve 
cinătatea clădirilor de clasă. Va
loarea orelor de muncă trece de 
250 000 lei. în prezent se lucrează 
la drenaj pe o suprafață de 80x60 
m. De notat că iarna pe acest 
dreptunghi afectat pentru sport se 
vor putea practica patinajul și ho
cheiul. discipline cu mare trecere 
printre tinerii elevi suceveni.

La materializarea viitorului com
plex sportiv își aduc aportul Com
binatul de prelucrare a lemnului 
(director, ing. N. Răducu), Uzina 
de utilaj și piese de schimb — di
rector, ing. I. Lucaci) precum și 
conducerea Grupului școlar pentru 
industrializarea lemnului (director, 
prof. I. Cuciureanu). Este de sub- 
bliniat totodată munca de organi
zare a lucrărilor efectuată de co
lectivul profesorilor de educație fi
zică alcătuit din Em. Livanu, M. 
Matei, A. Pînzaru, Gr. Rusu și 
Gh. Hălițchî.

„CROSUL BOBOCILOR" 
FENTRU STUDENJII DIN ANII I

Studenții din anii I ai facultă
ților din Centrul universitar Iași 
au luat parte la „Crosul bobocilor”, 
întrecere atletică organizată de 
U.A.S.C. Iași, în colaborare cu or
ganele sportive locale. La această 
frumoasă întrecere au participat 183 
de studenți și 42 de studente.

în proba fetelor, pe locul I s-a 
Situat Silvia Zaharescu de la 
I.M.F. Ea a fost urmată de Doina 
Aliniș și Maria Gașpar de la ace
lași institut.

Primul dintre băieți a fost Radu 
Arcașu de la Institutul politehnic, 
care s-a clasat înaintea lui Du
mitru Trofin și Ion Platon, ambii 
de la Institutul agronomic.
Dumitru DIACONESCU, corespon
dent județean.

Obligata de bucureșieanca Mariana Niță să paseze, Livia Dînsu (Universitatea Iași) trimite mingea coechi
pierei șale M. Brezaie (nr, 6), dar apărarea foarte avansată a formației I.E.F.S, va respinge Și acest atac. 
Fază din meciul I.E.F.S. — Univ. Iași ciștigat de prima echipă.

ÎN PRIMA ETAPĂ A

SCHIMBARE DE
Ieri 

cadrul 
„Cupei 
voriții 
zurilor, cîștig de cauză. Iată, rezul
tatele înregistrate :

FEMININ
I.E.F.S. — UNIVERSITATEA IAȘI 

19—10 (11—2). După cum se poate 
vedea din rezultat, bucureștencele 
au dominat copios, în prima repri
ză. datorită unor atacuri extrem 
de rapide, finalizate cu predilecție 
de pe extreme (unde au excelat 
Maria Bota și Cornelia Mohanu). 
în plus, portarul Liana Ficin a o- 
ferit coechipierelor ei atuul unor 
contraatacuri bine lansate. După 
pauză, însă, cînd se părea că 
jocul va fi redus la o simplă for
malitate, studentele ieșence înre
gistrează un reviriment puternic și, 
profitînd de surprinderea elevelor 
antrenorului I.Bota, reduc serios 
din handicap. Totul durează, nu
mai cîteva minute, pentru că 
I.E.F.S.-ul se mobilizează din nou, 
combină eficient la semicercul ad
vers (Nat așa Rubleneo — în zi de 
mare inspirație) și se detașează în 
învingătoare. Principalele realiza
toare : Maria Bota (4) și Natalia 
Alexandrescu (4) — I.E.F.S., res
pectiv M. Brezaie (3) și M. Glcova- 
nu (3). (al.h.)

VOINȚA ODORHEI — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 9—6 (4—2). Gaz-

s-au disputat jocurile din 
primei etape a returului 
de toamnă" la handbal, fa- 
obținînd, în majoritatea ca-

RETURULUI „CUPEI DE TOAMNĂ" LA HANDBAL

LIDER ÎN SERIA A li-a FEMININĂ
dele au avut în permanență iniția
tiva, obținînd o victorie meritată. 
Principalele realizatoare : Teglaș 
(5) — Voința, respectiv Bartha
(2) și Dudaș (2). A. PIALOGA — 
coresp. județean.

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA- 
RULMENTUL BRAȘOV 12—12 
(5—5). Echilibrat de la un capăt la 
celălalt, jocul se putea încheia cu 
o victorie a echipei gazdă, care a 
dominat în mai 
„cheie". Cu 10 
fluierului final, 
beneficiat și de 
7 m, pe care a 
Crișan. Principalele realizatoare : 
Crișan (5) — Constructorul, respec
tiv Căciulă (5). C. CREȚU — co
resp.

C.S.M. SIBIU — UNIVERSITA
TEA TIMIȘOARA 7—10 (5—7). Cu 
toate că antrenorul C. Lache a 
aliniat o formație de rezerve, ti- 
mișorencele au obținut o victorie 
comodă. Principalele realizatoare. 
Trandafir (3) — C.S.M., respectiv 
Damian (5). Prin această victorie, 
Universitatea Timișoara trece în 
fruntea clasamentului seriei a H-a. 
Ilie IONESCU — coresp. județean.

TEXTILA BUHUȘI — 
BUCUREȘTI 11—7 (3—5).
cînd un joc bun în repriza secun
dă, gazdele au reușită să refacă 
handicapul de la pauză și să se 
detașeze în final. Principalele re
alizatoare : Rada Șerban (5) —

multe' momente 
secunde înaintea 
Constructorul a 

o aruncare de la 
ratat-o, însă, prin

RAPID
Practi-

VAGONUL ARAD-ȘCOLARUL BUCUREȘT111-4
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE POLO

ARAD 30 (prin telefon de la corespon
dentul nostru județean). în piscina des
coperită din localitate s-au desfășurat 
ultimele partide din turul III al cam
pionatului republican de polo, seria B. 
Printre acestea șl două meciuri derby 
între fruntașele clasamentului. în pri
mul, formația locală Vagonul Arad a 
obținut o victorie categorică în fața 
echipei C.S. Școlarul București, actualul 
lider. Arădenii au dominat de o mani
eră netă, cîștigind cu scorul de 11—4 
(4—2, 2—1, 3—1, 2—0). Golurile învingă
torilor au fost realizate de; Capotescu 
5, Deszay 3, Albert 2 șl Marc, cel mal 
bun jucător al școlarilor: Muntcanu (2).

întîlnind formația Crișul Oradea, care 
i-a opus o dîrză rezistență, Vagonul

Arad nu a mai realizat decît un scor 
egal: 4—4 (2—2, 1—1, 1—1, 0—0). Cele opt 
puncte au fost înscrise de Bone 2, Chi- 
rilft, Freund (Crișul) și Leszay 2. Adoc 
2 (Vagonul).

Alte rezultate: Mureșul Tg. Mureș — 
Olimpia Oradea 4—4 (0—0. 2—1, 1—o, 
i—3) : Crișul Oradea — Industria linii 
Timișoara 12—6 (4—0, 4—1, 2—2. 2—3);
C.S. Școlarul București — Olimpia Ora
dea 7—2 (1—1, 1—0, 2—0, 3—1) ; Mureșul 
Tg. Mureș — Industria lînii Timișoara 
3—3 (0—0, 0—2, 1—1. 2—0). In clasament 
continuă să conducă C.S. Școlarul Bucu
rești cu 23 p, urmată de vagonul Arad 
cu 23 p, și Crișul Oradea cu 22 n.

Ștefan IACOB

VOINȚA CONSTANȚA If] PERFORMERA ETAPEI A Il-a 
A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA POPICE

în etapa a Il-a a campionatului 
diviziei A s-au înregistrat urmă
toarele rezultate:

FEMININ
VOINȚA BUCUREȘTI — VOIN

ȚA CONSTANȚA 2311—2315 p. d. 
Se pare că noile piste ale arenei 
Voința nu priesc formației din Ca
pitală. Gazdele au pierdut partida 
în fața colegelor din Constanța și 
cloar o singură jucătoare bucu- 
reșteancă a reușit să obțină un re
zultat de peste 400 p. d. Echipa 
oaspe a fost deosebit de omogenă 
și a cîștigat pe merit, ultimele do
uă jucătoare — Ileana Bratosin și 
Anica Dobre — fiind cele mai pre
cise. doborînd 419. respectiv, 413 
popice. De la gazde s-a evidențiat 
Cornelia Petrușca — 423 p. d.

VOINȚA GALATI — RAPID 
BUCUREȘTI 2316—2341 p.d. Cam
pioanele au reușit o prețioasă vic
torie în deplasare. Cele mai eficace 
jucătoare au fost Tăbăcaru — 413 
de la Voința și Pințea 413 de la 
Rapid. (S. CONSTANTINESCU-co- 
resp.)

VOINȚA TG. MURES — U.T.A. 
ARAD 2351—2342 p.d. Victorie 
muncită a gazdelor, care au avut 
în Elisabeta Szilagvi — performera 
echipei — 411 p. d. De la arăden- 
ce s-a remarcat, în mod deosebit. 
Ileana Antal cu 455 p. d. cel mai 
bun rezultat al partidei. (I. PĂUȘ- 
coresp.)

GLORIA BUCUREȘTI — CETA
TEA GIURGIU 2585—2262 p. d. 
Bucureștencele au obținut o victo
rie mai comodă decît se așteptau. 
Bordei — 464, Neguțoiu — 444 și 
Bal.aban — 425 au fost principalele 
realizatoare de la gazde, iar Rada 
— 437 de la oaspete. (O. GUȚU-co- 
resp.)

VOINȚA CRAIOVA — HIDRO- 
ENERGIA BRAȘOV 2391-2369 pd

C.F.R. TG. MUREȘ — VOINȚA 
MEDIAȘ 2397-2378 p d
«——- MMIWIWTWtPWVIWm ———

PRONOSPORT

LAROMET BUCUREȘTI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2429—2273 p d

C.S.M. REȘIȚA — DERMAGANT 
TG. MUREȘ 2500—0 p d (echipa 
oaspete a sosit tîrziu; în meci ami
cal 2337—2368 p d)

PETROLUL BĂICOI — METROM 
BRAȘOV 2333—2325 p d

MASCULIN

VOINȚA BUCUREȘTI — FLA
CĂRA CÎMPINA 4903—4881 p d. 
Joc deosebit de interesant, în care 
victoria gazdelor s-a decis la ulti
mele aruncări. După două schim
buri conduceau cîmpinenii cu 
1642—1634 p d. iar după consuma
rea jocurilor din schimbul IV, a- 
vantajul era de partea Voinței cu 
80 de „bețe". Ultimii doi jucători 
de la oaspeți, maestrul emerit al 
sportului P. Purje și A. Șlai au re
dus din handicap, la un moment 
dat conducea Voința doar cu un 
singur punct, dar finișul bun al lui 
C. Voicu (cu un 88 p d la 25 de 
lovituri „izolate", după ce în man
șa anterioară doborîse numai 45 
de popice) a făcut ca victoria să 
surîdă Voinței. Rezultatele au fost., 
în general modeste, cu pistele re- 
turnate neacomodîndu-se nici jucă
torii formației gazde. Cel mai mare 
punctaj l-a realizat P. Purje (Fla
căra) 874 p d (597 la „pline" și 277 
la „izolate"). De la Voința s-au re-

marcat H. Blăgăilă și I. Păgidean, 
fiecare cu cîte 831 p d. (T. RĂB- 
ȘAN).

PETROLUL PLOIEȘTI — VIC
TORIA BOD 5184—4801 p d. Gaz
dele au avut în veteranul Nicoles- 
cu (914) și în Șerban (912) cei mai 
preciși jucători. De la Bod s-a evi
dențiat doar Naghi cu 867 p d, (A. 
CRISTEA-coresp.)

MINAUR BAIA MARE — VOIN
ȚA CLUJ 4598—4624 p.d. Noua pro
movată n-a reușit să învingă nici 
acasă. Voința, deși cu o formație 
omogenă, a cîștigat la diferență 
mică. Cei mai buni popicari fiind: 
Stefucz — 837 (V) și Buria — 811 
(M). (L. CHIRA-coresp.)

C.F.R. TIMIȘOARA — C.F.R. 
TG. MUREȘ 4970—4871 p d

CONSTRUCTORUL GALATI — 
RAPID BUCUREȘTI 5155—4960 pd

DACIA PLOIEȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 4936—4900 p d

CONSTRUCTORUL EUCURESTI
— RAFINĂRIA TELEAJEN PLO
IEȘTI 4981—5241 p d (ploieșteanul 
Gh. Silvestru cu 970 p d a stabilit 
recordul arenei din actualul sezon
— v.r. 957)

I.C. ORADEA — LEMNUL SATU 
MARE 5133—4972 p d

JIUL PETRILA — IND. SÎRMEI 
C. T. 5128—4841 p.d.

VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
CLUJ 2472—2375 p.d.

ZI FAVORABILĂ 
TRĂGĂTORILOR CU EXPERIENȚĂ

(Urmare din pag. 1)

(4).Textila, respectiv Ana Stănișel
I. VIERU — coresp.
, CONFECȚIA — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 14—14 (6—6)

MASCULIN
DINAMO BRAȘOV — STEAUA 

16—13 (11—8). Joc extrem de dis
putat în care brașovenii 
să se detașeze de-abia 
grație unor contraatacuri 
Principalii realizatori : 
(6) — Dinamo Brasov, 
lenea (5). V. SEC ARE ANU — co
resp.

A.S.A. TG. MUREȘ — MINAUR 
BAIA MARE 14—16 (6—5). Rezul
tatul oglindește fidel raportul de 
forțe din teren, fiecare echipă do- 
minînd cîte o repriză. Mai in
cisivi în final, oaspeții și-au adju
decat victoria. Principalii realiza
tori : Fe’icr (5) — A.S.A., respec
tiv Alboaiea (5). A. SZABO — co
resp.

au reușit 
în final, 
inspirate. 
Messmer 
respectiv

S. C. BACĂU — UNIVERSITA
TEA BUCUREȘTI 12—12 (5—6).
N-a lipsit mult ca stițienții, cu o 
echipă tînără, lipsită încă de va
loare si de experiență, să obțină 
victoria. Ei au condus pînă în ulti
mul minut, cînd băcăuanii au ega
lat prin Obreja. Principalii realiza
tori : Cochină (5) — S. C. Bacău, 
respectiv Szabo (6). Ilie IANCU — 
coresp. județean.

C.S.M. REȘIȚA — UNIVERSITA- 
' TEA CLUJ 13—15 (6—5). Joc viu 

disputat în care oaspeții au avut 
puterea să revină și să cîștige, e 
drept, pe fondul numeroaselor ra
tări ale echipei gazdă. Principalii 
realizatori ; Serafin (5) — C.S.M. 
Reșița, respectiv Dima (4). I. PLĂ- 
VIȚIU — coresp.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 17—18 (7—6).

ÎNTÎLNIRI
INTERNAȚIONALE

DE TENIS
aBKAȘOV. Duminică la Brașov 

început un interesant concurs inter
național de tenis cu participarea u- 
nor sportivi de Ia cluburile Dinamo 
din U.R.S.S.. alături de cei de la 
Politehnica Cluj și Dinamo Brașov. 
La fete, victoria a revenit sportive
lor sovietice, iar la băieți finala 
se va disputa între Traian Marcu 
și Iosif Kerekeș (ambii de la Dina
mo Brașov). Iată rezultatele din se
mifinale : Tr. Marcu — J. Cioba 
(Dinamo Lvov) 6—4, 6—3; I. Kerekeș 
— V. Slotov (Dinamo Moscova) 6—4, 
2—6, 7—6. La feminin : Ana Krasko 
(Dinamo Leningrad) — Cornelia Chi- 
riac (Dinamo Biașov) 6—2. 6—3: Lidia 
•Sienkievici (Dinamo Talin) — Ira 
Sevcenko (Dinamo Riga) 6—4, 7—6, 
Finala de simplu feminin a revenit 
Lidiei Sienkievici, învingătoare în 
meciul decisiv asupra Anei Krasko 
cu 6—2, 3—6, 6—2.

Carol GRUIA-coresp. județean
TG. MUREȘ. In localitate a avut 

loo întîlnirea dintre Sc. sp. Tg. Mu
reș și formația cehoslovacă 
T.J.V.S.S. Kosice (revanșă a întîl- 
nirii din 1972, disputată la Kosice). 
Și dg această dată victoria a reve
nit tenismanilor mureșeni, cu scorul 
de 9—6.

C. ALBU-coresp.

(Urmare din pag l)

Asa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte ia Concursul PRONOSPORT, etapa 
din 30 septembrie 1973.

I. Jiul — Rapid 1
T. F. C. Argeș — Sportul stud. 1

*1. A.S.A. Tg. M. — U. T. Arad Anulat
IV. U. Craiova — F. C. Constanța 1
V. Dinamo Buc. — Poli. Timișoara 1 

VI. C.S.M. Reșița — „U“ Cluj 1
VII. Steaua — Petrolul

VIII. Poli. Iași — SC. Bacău 1
l'X. Progr. Brăila — Delta Tulcea X
X. Petrolul Moineștl — F. C. Galați 1 

XI. Gaz metan Med. — C.S.M. Sibiu X 
XII. Flacăra Morenl — Autobuzul Buc. 1 

XIII. Victoria Cărei — Mureșul Deva X
Fond de premii : 331.720 lei.
Plata premiilor va începe în Capitală 

de la 5 octombrie, pînă la 30 noiembrie ; 
în țară, de la 9 octombrie pînă la 30 no
iembrie 1973 inclusiv.

republlcan, 2. Mihai Teodor (Stea
ua) 556 p, 3. Constantin Feciorescu 
(Steaua) 553 p, 4. Virgil Atanasiu 
(Steaua) 544 p, 5. Alexandru Gered 
(Steaua) 541 p, 6. Lucian Giușcă 
(I.E.F.S.) 540 p ; echipe : 1. Steaua
1 2 165 p — campioană republicană. 
2. Dinamo I 2 160 p, 3. I.E.F.S.
2 091 p.

Armă standard 3X20 focuri fe
mei (32) : 1. Melania Petrescu (Di
namo) 567 p — campioană republi
cană, 2. Mariana Feodot (Dinamo) 
567 p, 3. Magda Borcea (I.E.F.S.) 
563 p, 4. Ana Goreti (Olimpia) 
563 p, 5. Georgiana Oprișan (Unirea 
Focșani) 561 p, 6. Ioana Soare 
(I.E.F.S.) 560 p ; echipe : 1. Dinamo 
I 1 660 p — campioană republica
nă, 2. Unirea Focșani 1 658 p, 3. 
Olimpia 1 610 p.

Armă standard 3X20 f bărbați 
(47) : 1. Nicolae Rotaru (I.E.F.S.)
570 p — campion republican, 2.

Ilie Codreanu (Steaua) 570 p, 3. 
Ștefan Caban (Dinamo) 565 p, 4. 
Laurențiu Ilovici (Universitatea 
Brașov) 563 p, 5. Gheorghe Vasiles- 
cu (Olimpia) 563 p, 6. Marin Fere- 
catu (Dinamo) 562 p ; echipe : 1. 
I.E.F.S. 2 242 p — campioană repu
blicană, 2. Dinamo 2 235 p, 3. 
Steaua 2 230 p.

în întîlnirea internațională bila
terală I.E.F.S. — Zalka (Ungaria) 
au ieșit învingători următorii : ma
ghiarul I. Zsohar 559 p și Zalka 
2171 p la pistol liber ; G. Farkas 
(Zalka) 555 p și I.E.F.S. 1 653 p la 
armă standard 3X20 f juniori : 
L. Kotroczo 1145 p și Zalka 4 526 p 
la armă liberă calibru redus 3 po
ziții.

Astăzi, în cea din urmă zi a cam
pionatelor republicane, se vor des
fășura, de la ora 9, pe poligonul 
Tunari, probele de armă liberă ca
libru mare 3X40 f și revolver 30+ 
30 f.

I
I
I
I
I
I

I

I

I
I

I

I

cel mai bun de pe teren, un taloner 
care se impune atenției selecțione
rilor pentru meciul cu R.F.G., Cioa- 
rec și Corneliu. „Bătrînii" au avut 
și ei sportivi de frunte, în Șerban. 
invincibil în tușe, Mateescu, un ex ■ 
celent coordonator, Ciornei, neîn
trecut la mool-uri și Țîbuleac, aripă 
și apoi fundaș, extrem de activ în 
ambele ipostaze.

V. Cișmaș a demonstrat din nou 
că rămîne unul dintre arbitrii noș
tri de primă mînă.

Dinamo, cu totul altă echipă în 
raport cu campionatul precedent — 
mai bine organizată tactic, mai 
calmă și mai decisă (prezența prof. 
Remus Drăgușanu la cîrma ei, ca 
antrenor, dar în egală măsură și 
ca pedagog remarcabil este, iată, de 
bun augur) ne-a demonstrat că alb- 
roșii sînt în măsură să reintre în 
disputa pentru titlu. în fața unei 
echipe dificile, cu o înaintare ma
sivă, greu de percutat, dinamoviștii 
s-au impus net, înscriind cu o ușu
rință revelatoare. Nica, fundaș, în 
absența lui Dăiciulescu, încă ne 
restabilit, a deschis. scorul (Iov. 
ped.). A urmat o... ploaie de încer
cări, semnate de Aldea (3), Tuțu- 
ianu, Coravu și Ioniță, dintre care 
5 transformate de Nica (4) și Con
stantin.

Rulmentul, care a ratat la 0—3 
o lovitură de pedeapsă, n-a rezistai 
tempo-ului dinamovist, deși a în 
cercat uneori să echilibreze rapor
tul de forțe.

Ștefan Cristea s-a evidențiat prin
tr-un arbitraj atent Și sobru.

Superioară pe grămadă, Gloria a 
întrecut pe Sportul studențesc pe 
merit. Realizatori : Șerban — în
cerc. transf. de Ivan și Gavrici — 
Iov. ped. resp. Ianusevicj (încerc.) 
și Iordănescu (Iov. ped,). A arbitrai

C.S.M. SUCEAVA ȘI 
SE DISTANȚEAZĂ IN (
SERIA I -

C.S.U. GALAȚI — ȘTIINȚA BA
CĂU 0—0. Gălățenii, încercînd nu
mai rezolvări individuale, nu au 
putut depăși apărarea supranume- 
rică a oaspeților. în min. 80, Tă- 
năsescu (C.S.U.) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului, 
bitrat slab D. Ghețu 
(T. Siriopol, coresp.

C.F.R. PAȘCANI 
GALAȚI 3—1 (2—1). 
evoluat la un bun nivel. Autorii 
golurilor : Bunea (min. 1), Gher- 
ghe (min. 37), Nazarie (min. 63), 
respectiv Tîrișa (min. 31). A con
dus bine Em. Păunescu — Vaslui. 
(V. Apostol, coresp.).
METALUL MIJA — VICTORIA 

ROMAN 2—0 (1—0). Meciul s-a 
disputat sîmbătă. Joc de nivel teh
nic mediocru. Au marcat : Rontea 
(min. 12) și Conea (min. 78). Foar
te bun arbitrajul lui I. Drăghici — 
București. (C. Cosma, coresp.)

CONSTRUCTORUL GALAȚI — 
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 3—0 (0—0). 
Partida a avut loc sîmbătă. Lo
calnicii și-au impus superioritatea 
în partea a doua, cînd au concre
tizat prin Ivanov (min. 55), Ioniță 
(min. 56) și Vochin (min. 65). în 
min. 10 Manta (Constructorul) a 
ratat un 11 m- Em. Vlaiculescu — 
Ploiești a arbitrat foarte bine. (S. 
Telrm-n. coresp.).
SERIA A Il-a ”

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C. S. TÎRGOVIȘTE 1—1 (1—0).
Craiovenii au ratat multe situații 
de a marca. Autorii golurilor : Min- 
cioagă (min. 43) pentru Electropu
tere, Ionescu (min. 70 din 11 m) 
pentru C. S. Tîrgoviște. A condus 
bine Gh. Micloș — București. (St 
Gurgui, coresp. județean).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CARPAȚI BRAȘOV 0—1 (0—0).
Bucureștenii au jucat stereotip, 
confuz în fața porții adverse. Oas
peții au contraatacat bine și dintr-o 
astfel de acțiune au înscris 
Adam (min. 75). A arbitrat 
Gh. Manole — Constanța. 
Peană).

METALUL BUCUREȘTI - 
NAMO SLATINA 3—1 (1—0). în 
prima repriză, jocul a fost slab, 
apoi, după pauză, s-au creat mai 
multe faze frumoase. Au marcat: 
Georgescu (min. 19), Fătu (min. 81), 
Șumulanschi (min. 89), respectiv 
Zamfir (min. 74). Bun arbitrajul 
lui N. Cursaru — Ploiești. (N. Du
mitru).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—2 (2—1). 
Joc frumos. Au înscris : Feher (min. 
29 și 40) pentru Nitramonia, Pe- 
trică (min. 10) și Petruț (min. 83) 
pentru Tractorul. A condus 
N. Petriceanu — București. 
Lazăr, coresp.).

MINERUL MOTRU — S. N.
SERIA A IlI-a

F.C. BIHOR-VULTURII TEXTILA 
LUGOJ 2—0 (0—0).
dominat dar abia în 
șit să concretizez^ 
(min. 75 și 80). în 
rescu (F.C. Bihor) a 
nalty. Bun arbitrajul lui 
— Baia Mare. (I. Ghișa, 
județean).

C.F.K. ARAD — GLORIA BIS
TRIȚA 2—0 (1—0). Gazdele au do
minat în prima parte, iar după 
pauză inițiativa au avut-o oaspe
ții. Au marcat: Damian (min. 17) 
și Dobai (min. 83). A condus foar
te bine O. Anderco — Satu Mare. 
(St. Iacob. coresp. județean)

IND. SÎRMEI C. TURZII — ME
TALURGISTUL CUGIR 3—1 (1—1). 
Joc de factură tehnică ■ modestă. 
Au înscris: Hațegan (min. 36 și 
81), D. Mocanu (min. 83) respec
tiv Stancu (min. 43). A condus 
bine V. Cioc — Mediaș. (P. Tonea, 
coresp.)

CORVINUL HUNEDOARA — 
MINERUL CAVNIC 1—0 (0—0).
în repriza întîi. oaspeții s-au apă
rat bine, iar după pauză, httnedo- 
renil au marcat unicul gol prin 
Stan (min. 68) din 11 m. M, Sofrc-

A ar-
— București, 
județean).
— OȚELUL
Feroviarii au

prin 
bine

(P.

bine 
(V.

OI/-

Orădenii au 
final au reu- 

prin Colnic 
min. 
ratat

35 Fio- 
un pe- 
G. Pop 
coresp.

bine dr. G. Eftimescu (Octavian 
GUTU, coresp.).

La Năvodari, surpriză : Chimia 
a încheiat printr-un egal meciul 
cu Farul, care a condus cu 8—0 și 
12—4. Au înscris : Olteanu, Caragea 
ți Holbau, respectiv Moraru, Marin 
și Agavriloaie, toți prin încercări. 
A condus excelent C. Udrea (C. 
POPA, coresp. județean).

La Iași, joo nervos, cu durități. 
Au marcat Țopa (2 Iov. ped.) pen
tru „Poli", Rășcanu și Ghețu (prin 
,,drop“-uri) pentru Universitatea. 
(Dumitru DIACONESCU, coresp. 
județean).

La Sibiu, C.S.M. a făcut un joc 
frumos în compania Vulcanului de 
care a dispus pe merit. Bun arbi
trajul lui P. D’ Eclessis (I. BO- 
TOCAN, coresp.).

La Cluj, Agronomia, mai hotărî- 
tă în fazele de finalizare a între
cut pe Știința fără drept de apel. 
Foarte bun, arbitrul P. Niculescu 
(I. POCOL, coresp.).

'SMX. J» I- ■ JL ■ ■ •••

Reuniunea de duminică a marcat 
ca performanță principală victoria 
lui Gabarit, care, aidoma celei din 
Derby, s-a impus irezistibil față de 
adversari pe ultima parte a cursei. 
El a scăzut recordul la 1.23.7 
ce demonstrează că elevul Iui 
sile Gheorghe nu cedează cu 
cu două. Senzației, titlul de cel 
bun cal al anului! Remarcăm 
ansamblul rezultatelor, dublul
ces al veteranului Toderaș cu Arest 
și Zaza, precum ți victoria lui 
Malmezon, care atestă că antrenorul 
Nicolae Gheorghe n-a renunțat 
ideea de a se 
la antrenori...

Deosebit de 
aprantiul Ivan

ceea 
Va- 
una 
mai 
din 

suc-

clasa pe primul
la 

Soc

in’pirat a lost țl 
cu Măriei, pe «ere

RM. VÎLCEA 
TUL DIVIZIEI B

PETROLUL MOINEȘTX — F. C. 
GALAȚI 3—2 (2—1). Gazdele au 
dominat în majoritatea timpului. 
Au marcat: Lascăr (min. 25), Si- 
ehitiu (min. 42), Mocănașu (min. 
75 din 11 m). respectiv Șoptereanu 
(min. 21). Bruștiuc (min. 49). A 
condus bine M. Fediuc — Suceava. 
(P. Harab&giu, coresp.).

PROGRESUI, BRĂILA — DELTA 
TULCEA 1—1 (1—0). Brăilenii au 
evoluat sub așteptări. Autorii go
lurilor: Savancca (min. 21 din 11 
m) pentru Progresul. Ionescu (min. 
87) pentru Delta. Slab arbitrajul 
lui M. Rotaru — Iași. (N. Costin, 
coresp. județean).

CARAIMANUL BUȘTENI — CE
LULOZA CĂLĂRAȘI 2—0 (1—0). 
Joc de slabă factură tehnică. în 
min. 82, Alexandru (Celuloza) a 
fost eliminat pentru injurii aduse 
arbitrului. Au ■ înscris : Vișovski
(min. 45) și Sălișt.eanu (min. 79 din 
11 m). Foarte bun arbitrajul lui 
A. Grigorescu — București. (V. 
Zbârcea, coresp.).

VIITORUL VASLUI — C.S.M. 
SUCEAVA 0—2 (0—1). Oaspeții au 
acționat bine pe contraatac. Ju
cătorii Lancu (C.S.M.) și Pietraru 
(Viitorul) au fost eliminați pentru 
lovire reciprocă- Autorii golurilor : 
losup (min. 43) și Gălăteanu (min. 
83). A condus foarte bine G. Po-

București. (M. Flore»,

BUZĂU
3—0 (1—0). Peste

METALUL 
5000 
par- 
faze 

(min.

povicl — 
coresp.).

GLORIA 
PLOPENI
de spectatori au asistat la o 
tidă de bun nivel, cu multe 
frumoase- Au marcat ; Stan 
36 și 72) și Toma (mip. 88). A ar
bitrat foarte bine I. Chilibar — 
Pitești. (D. Soare, coresp ).

CLASAMENTUL
1. C.S.M.
2. Gloria

Știința _ ..
Metalul Plopenl 
Delta Tulpea 
Progresul Brăila 
Constructorul Galați

8. Metalul Mija
9. C.F.R. Pașcani

10. C.S.U. Galați
11. F. C. Galați
12. Ceahlăul P. Neamț
13. Caraimanul Bușteni
14. Viitorul Vaslui
15. Petrolul Moineștl 
1G. Celuloza Călărași
17. Victoria Roman
18. Oțelul Galați

ETAPA VnTOAKB

3.
4.
5.
6.
7.

Suceava
Buzău 
Bacău

7 6 1
7 4 2
7 3 3

1
3
2
1
1

7 4
7 3
7 3
7 3
7 3
7 1
7 2
7 2
7 3
7 2
7 1
7 1
7 1
7 1
7 1

13
10
•
9
y
8
7
7
7
6
6
6
6
fl
8
S

w __ 4
n-ie 3

0 15— 4
1 1Ă— •
1
2
1
2
3
3
1
3
3
4
3
2
3
3

2 4
1 5

14— 8
13— 8

S
11— 4 
9— 7 
a— 8 
6— 8 
fr— 6
4— 6
5— 8 
8—12
5— 11
6— 10 
6—11 
3—10

octombrie) : O- 
Plopeni, Garai-_______ <7

țelul Galați — Metalul ----------
mânui Bușteni — C.F.R. Pașcani. Victo
ria Roman — Constructorul Galați, ști
ința Bacău — Ceahlăul P. Neamț. Pro
gresul Brăila — Petrolul Moineștl, Ce
luloza Călărași — Metalul Mija, C.S.M. 
suceava — Gloria Buzău, Delta Tulcea 
— C.S.U. Galați, F. C. Galați — Viito
rul Vaslui.

TENXȚA 1—2 (0—0). Deși au do
minat mai mult, gazdele au pără
sit terenul învinse ; oaspeții au fi
nalizat mai bine. 
Gutue (min. 64) 
Răducanu (min.
(min. 82) pentru 
bitrajul Iul I- Ștefăniță — Hune
doara. (G. Jugănaru, coresp).

flacAka moreni — auto
buzul BUCUREȘTI 3—0 (2—0). 
Joc plăcut. Localnicii nu au forțat 
prea mult. Au marcat : Petrescu 
(min. 1) și Gruia (min. 36 și 52). 
A condus V. Pîrvescu — Buzău. 
(G. Ilinca, coresp).

CHIMIA RM. VÎLCEA — DUNĂ
REA GIURGIU 4—0 (3—0). Întîl
nirea a avut loc sîmbătă. Dominare 
categorică a gazdelor. înaintașii vîl- 
ceni au combinat frumos, dar au 
ratat multe ocazii, în repriza se
cundă. în min. 34, Iorgulescu (Du
nărea) a fost eliminat pentru ati
tudine irevențioasă. Au înscris: 
Iordache (min. 12), Gojgaru (min. 
34), Enache (min. 45) și Donose 
(min. 62). Bun arbitrajul lui A. 
Pîrvu — București. (D. Roșianu, 
coresp.).

METROM BRAȘOV — META
LUL DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(0—0). Partida s-a disputat la Buș
teni, terenul Metromului fiind sus
pendat. Brașovenii au dominat co
pios. Unicul gol a fost realizat de 
Gane (min. 75). A arbitrat foarte

Autorii 
pentru 
76) și 
S.N.O.

golurilor:
Minerul, ’
Buburuz 
Bun ar-

bine R. Stîncan — București. (7 
Victor, coresp.).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S.M. 
SIBIU 1—1 (0—1). Peste 10 000 de 
spectatori au asistat la un joc cu 
multe faze de poartă. Autorii go
lurilor : Moraru (min. 61) pentru 
Gaz metan, Rădufă (min. 33) pen
tru C.S.M. în min. 73 Răduță a 
ratat un penalty. Satisfăcător arbi
trajul lui I. Soos — Tg. 
(R. Zamfir, coresp.).

CLASAMENTUL

I. Chimia Km. Vîlcea
2—3. Tractorul Brașov 

Flacăra Moreni
4. C.S.M. Sibiu
5. Gaz metan Mediaș
6. S.N. Oltenița
7. Met. Drobeta Tr. Sv.
8. C.S. Tîrgoviște
9. Dunărea Giurgiu

10. Metalul Buc.
II. Carpați Brașov
12. Electroputere Cv.
13. Metrom Brașov
14. Autobuzul Buc.
]5. Dinamo Slatina
1G. Nitramonia Făgăraș
17. Minerul Motru
18. progresul Buc.

Mureș.

7 6 0 1 16- 4 12
7421 9- 3 10
7 4 2 1 13- 7 10
7421 7- 5 10
7 3 3 1 11- 6 9
7322 11-10 8
7403 5- S 0
7 3 1 3 11- 9 7
7313 8-10 7
7 3 0 4 10- 8 0
7 3 0 4 7- 7 6
7223 6-7 «
7223 6-9 6
7 1 3 3 6-12 S

7 1 3 3 6—13 5
7 12 4 11-14 4
7 2 0 5 5-11 4
7 0 3 4 2-10 3

(7 octombrie) i 
Progresul 
C.S. Tfr-

ETAPA VIITOARE
Electroputere Craiova 
București, Dinamo Slatina , ----- _
goviște, Tractorul Brașov — Minerul Me
tru, Metalul Drobeta Tr. severin — Ni- 
tramonia Făgăraș, Chimia Rm. Vîlcea 
— Flacăra Moreni. S.N. Oltenif.a — Me- 
trom Brașov. Dunărea Giurgiu — Met»' 
Iul București, Carpațl Brașov — Gaz 
metan Mediaș, Autobuzul București — 
C.S.M. Sibiu.

nle — Timișoara a arbitrat bine. 
(I. Vlad, coresp.)

MINERUL ANINA — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—0 (0—0). Minerii au 
finalizat două ocazii prin Zimmer 
(min. 64) și Mate (min. 87). A ar
bitrat foarte bine Gh. Oprița — 
Arad. (P. I,ungu, coresp.)

U.M. TIMIȘOARA — TEXTILA 
ODORHEI 2—1 (1—1). Timișorenii 
au avut 
timpului, 
(min. 44 
(min. 56), 
20). A i 
Caransebeș.

ARIEȘUL 
ORADEA
rea 
cut, 
Au 
64), 
m).

și Mierluț (Baia Mare) au fost e- 
liminați pentru lovire reciprocă. 
A înscris: Borota (min. 74). A 
arbitrat bine I. Cîmpeanu — Cluj. 
(Șt. Vida, coresp.)

VICTORIA CĂREI — MUREȘUL 
DEVA 0—0. Joc echilibrat. A con
dus bin© E. Călbăjos — Cluj, (T. ț- 
Silaghi, coresp.) .

inițiativa în majoritatea 
Autorii golurilor: Regep 
din 11 m), Grozăvescu 

, respectiv Laszlo I (min. 
condus bine I. Haidu — 

(I. Stan, coresp.) 
TURDA — OLIMPIA 
4—1 (3—1). Intîlni-
loc sîmbătă. Joc plă-a avut

în care au dominat gazdele, 
marcat: Munteanu (min. 3 și 
Mîlnă (min. 27 și 34 din 11 
respectiv Mităchescu (min. 5). 

Foarte buh arbitrajul lui N. Stoi- 
eulescu — Rm. Vîlcea. (I. Patachi, 
coresp.)

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL BAIA MARE 1—0 (0—0). 
Sătmărenii au jucat aproape tot 
timpul în partea d'e teren a oaspe
ților. In min. 88 'Both (Olimpia)

CLASAMENTUL
1. Victoria Cărei 7 4 2 1 11— 5 1S
2. Olimpia Satu Mare 7 4 2 1 6— 2 10
3. F. c. Bihor 7 4 1 2 10- 4 9
4. Ind. s. C. Turzii 7 3 2 2 9— 5 8
5. Corvinul Huned. 7 3 2 2 6— 4 8
6. u. M. Timișoara 7 4 0 3 8— « 8
7. Vulturii T. Lugoj 7 3 2 2 6— 8 8
8. Minerul Anina 7 3 1 3 10—10 7

9—10. Minerul Cavnic 7 3 1 3 10—11 7
9—10. Arieșul Turda 7 3 1 3 8— 9 7

11. C.F.R. Arad 7 3 1 3 12—14 7
12. Minerul B. M. 7 3 0 4 9— 8 6
13. Mureșul Deva 7 2 2 3 7— 7 6
14. Textila Odorhei 7 3 0 4 8~ 9 6
15. Olimpia Oradea 7 2 2 3 8—10 6
16. Gloria Bistrița 7 2 1 4 8— 9 5
17. C.F.R. Timișoara 7 2 l 4 6—10 5
18. Metalurg. Cugir 7 1 1 5 5—14 3

ETAPA VIITOARE (7 octombrie) : <D-
limpia Oradea — Olimpia Satu Mare, 
Minerul Baia Mare — Metalurgistul Cu- 
gir, Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul 
Cavnic, Minerul Anina — Vulturii Tex
tila Lugoj. Gloria Bistrița — Textila O- 
dorhei. C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad, 
Victoria Cărei — U. M. Timișoara. Arie- 
șul Turda — Corvinul Hunedoara, Mu
reșul Deva — F. C. Bihor.

Braga, cu balonul, in plină acțiune, în faza din care a înscris o frumoasă 
încercare pentru Steaua... Foto 1 Paul ROMOȘAN

GABARIT LA 0 NOUĂ VICTORIE!
l-a condus cu mult tact, recoltînd 
o victorie ușoară. A mai cîștigat și 
Semeț, care fără să mai reediteze 
performanțele de anul trecut, a pro
fitat acum, pe de o parte, de cal
mul Iui Ciobanu și pe de altă parte, 
de greșeala lui Moise de a-1 cravașa 
inutil pe Mîndru, care în condiții 
normale n-ar fi pierdut

REZULTATE TEHNICE: cursa 1: 
Malmezon (N. Gheorghe) 38.2, Jaf 
simplu 4 ordinea 162; cursa II : 
Robson (V. Gheorghe) 36,6, Ivoriu 
simplu 8, ordinea 13, event 38; cursa 
III : Arest (I. Toderaș) 34,6 Rovinei 
simplu 3, event 15, ordinea 10; 
cursa IV Semeț (Gh. Ciobanu) 29,6, 
Hipoderm simplu 3. event 18, ordinea 
42 j cursa ,V‘i Orion (Al. Naou)

29,8 Tufăniță simplu 3, event 10, 
ordinea 14, triplu cîștigâtor 69; 
cursa VI : Topez (FI. Pașcă) 28,2, Su- 
zana. simplu 3, event, 8, ordinea 12, 
triplu cîștigâtor 53; cursa VII : 
Gabarit (V. Gheorghe) 23,7, Habar, Cu
mulus simplu 5, event 8, ordinea 13, 
ordinea triplă 84; cursa VIII : Mă- 
cieș (I. Ivan) 28,1 Palmier simplu 5, 
event 17, ordinea 58, triplu cîștigă- 
tor 42 ; cursa IX : Zaza (I. Tode
raș) 36,1 Crina simplu 12, event 28, 
ordinea 16. Pariul austriac s-a ridi
cat la suma de lei 37 068 și a fost 
cîștigat de 14 combinații cu 6 cai, 
a 1.323 lei fiecare. Report 18.546 lei. 
Retrageri; Sonor, Vigonia. Ruscuța. 
Tesalia Și Heroina.

Niddy DUMITRESCU
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fiAZDELE ÎNVINGĂTOARE PE TOATĂ LINIA
ÎN MECIURILE DE IERI

UNIV.CRălOVft 2(1)
F.C.CONSTANTA 110) UN DERBY DE MARE LUPTĂ DACĂ N-AR FI FOST
CRA1OVA, 30 (prin telefon).
Pregătind. în bună măsură, eu 

prilejul partidei de azi (n, r. Ieri) 
ji lecția pe care o va susține 
miercuri, pe același stadion, în com
pania Florentinei, liderul clasamen
tului (într-o așezare clasică de 1 — 
l—2—4. potrivită scopului victoriei), 
a debutat furtunos, și-a impus încă 
de la început punctul de vedere, 
lăsînd impresia, că va tranșa destul 

favoarea 
al sezo- 
de fier- 
s-au ri- 
studenții

CU

de repede și de lejer In. 
sa acest prim mare derby 
nului. Dar fazele deosebit 
binți din careul oaspeților 
sipit una după alta fără ca 
— lipsiți de aportul prețios al lui 
Țarălungă, devenit indisponibil — 
să obțină acel avantaj pe care îl 
speraseră și pe care l-ar fi meritat, 
fără îndoială. încă din primele 5—10 
minute de joc (perioadă în care 
Marcu, Niță, Velea, Bălan și Strîm- 
beanu s-au aflat în bune situații de 
gol, rămase însă nefructificate). In
evitabilul avea, totuși, să se producă 
în min. 22, în urma unei lovituri li
bero indirecte executate de Marcu, 
mingea fiind reluată spre gol de 
Bălan și oprită cu mîna de către 
Vigu, pe linia propriei porți. Atent 
la fază, arbitrul Bentu acordă, 
ezitare, penalty-ul, care 
Oblemenco 
imparablle

Primirea 
constănțeni 
des și mai 
devenind astfel mai echilibrat, 
țiunile ofensive ale oaspeților, care 
dezvăluie unele slăbiciuni ale apără
rii craiovene. se anunță destul de

__  fără 
oferă lui 

ocazia unei frumoase și 
execuții.
golului îi determină pe 
să încerce a ieși mai 
curajos în atac, jocul 

Ac-

JOC...

Stadion „Central* ; teren acceptabil ; timp frumos ; spectatori 30 000. Au 
marcat: OBLEMENCO (min. 22 din 11 m și 85), respectiv, CAR AM AN (min. 51). 
Raport de cornere : 10—3. Raportul șuturilor la poartă : 16—10 (pe spațiul por
ții : 8—5).

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Manta — NICULESCU, BOC, Deselnicu, 
Velea (min. 78 : Bădin) — strlmbeanu, BĂLĂCI (min. 67 ; ștefăneseu) — 
Bălan, NIȚĂ, OBLEMENCO, Marcu.

F. C. CONSTANȚA : ȘTEFANESCU — Ghirca, ANTONESCU, STOICA. 
NISTOR — Constantinescu, VIGU — Tănase, Mărculescu, căRAMAN, Llcă 
(min. 52 : Oprea).

A arbitrat : AUREL BENTU ****★, ajutat la linie de V. Pădureanu și 
M. Popescu (toți din București).

Cartonașe galbene : Mărculescu,
Trofeul Petschovsclii : 10.
La tineret-rezerve : 3—0 (I—0).

periculoase și, la puține minute du
pă pauză, duc chiar la egalarea 
scorului, cu largul concurs, însă, al 
portarului Manta, care a scăpat min
gea la o centrare-șut de pe partea 
dreaptă, dîndu-i 
rainan, aliat în 
mită în plasă.

Descumpăniți 
tură, craiovenii 
cădere generală, 
constănțenii reușesc în 
duri să pună din nou în 
poarta lui Manta, ,
raman Clin. 60, șut peste bară) o 
foarte bună ocazie de gol.

Treptat. însă, gazdele își revin Și 
— pe fondul scăderii rezistenței mij
locașilor adverși. Vlgu și Constan- 
tinescu -■ domină cu tot mai multa 
autoritate. Deselnicu, apoi și Bădin 
(introdus în teren cu sarcini exclu
siv ofensive) se alătură coechipieri
lor din linia de înaintare, pentru a-i 
da acesteia o forță sporită. A-

posibilitatea lui Ca- 
apropicre, să o tri-

de această întorsă- 
au o perioadă de 

în cursul căreia 
cîteva rln- 

pericol 
ratînd prin Ca-

•••

25 de minute, tribunele, 
și de o înflăcărată galerie

Bălăci, Niță.

tacurile în valuri (dar cam stereo- 
tipe, cu exces de centrări înalte) 
ale gazdelor, creează în careul oas
peților o perpetuă aglomerație, Con- 
stănțenii. în frunte eu Antonescu și 
Ștefăneseu, luptă însă extraordinar 
în apărare și reușesc să facă față 
presiunii adverse. Finalul meciului 
devine cu adevărat electrizant si 
publicul urmărește în picioare ulti
mele minute de,, joc. Cînd poate pu
țini se mai așteptau, Oblemenco are 
o inspirată zvâcnire la o mnige ve
nită din urmă, pe care < 
in poartă peste Ștefăneseu, 
astă dată neinspirat 
singura lui greșeală

, ciul).
Tribunele sînt acum 

Iuțind cu ovații o 
prețioasă, care părea la un moment 
dat compromisă. O victorie desigur 
meritată, dar realizată cu mare di
ficultate.

o trimite 
, ieșit de 

(a fost poate 
din tot me-
în delir, sa- 

victorie foarte

Constantin FIRĂNESCU

...Vreo 
populate 
ploieșteanâ, n-au prea palpitat. Pe
troliștii, cu un efectiv modest, pre
caut, se ținuseră scai de partenerii 
lor de întrecere, incomodîndu-i, vă
dit, mai ales în preajma careului 
mare, unde strîngeau marcajul și 
închideau unghiurile chiar cu 8—9 
oameni.

Echilibrul, și pe teren, și pe ta
belă, se va fringe (pentru prima 
și... ultima oară în acest joc) în cel 
de al 26-lea minut : Iordănescu a 
prelungit o minge, pe un culoar 
frontal, lui Năstase care. în loc să 
plaseze, a șutat puternic în Rămu
reanu, ieșit curajos ; deviată din 
goalkeeper-ul ploieștean, mingea a 
avut un efect ciudat, revenind spre 
buturile oaspeților ; dar... bară, apoi, 
corner, acordat, în disperare de 
cauză, de către Cringașu ; s-a exe
cutat lovitura de colț, pe partea 
dreaptă, cei doi fundași centrali de 
angajament, Țaporea și Ciupitu, au 
privit ia Sameș (urcat fără om) cum 
se înalță la balon, catapultînfiu-1 în 
„transversală" ; de aici mingea a 
revenit spre Năstase care, de la 6 na, 
cu toată poarta în față a reluat, tot 
cu capul în plasă, Rămureanu 
(marcat din temerara-i intervenție

DINAMO
POLI TIMIȘOARA 1(0)

Stadion Dinamo : teren bun : timp excelent : spectatori aproximativ
14 000. AU marcat : NUNWEILLER (min. 39). MOLDOVAN (min. 88 — din pe
nalty). respectiv BUNGĂU (min. 57). Raport de cornere : 6—3. Raportul șutu
rilor la poartă : 13—8 (pe spațiul porții : 7—2),

DINAMO : Cavai — Deleanu, G. SANDU. SĂTMĂREANU, Lueuță — 
Dinu, Pamfll (min. 64 : Do'orău) — Moldovan, NUNWEILLER, D. Georgescu, 
Vrinecanu (min. 64 : Custov).

POLITEHNICA : JIVAN — M1OC. PĂLTINIȘAN, ARNĂUTU. Maier — 
MEHEDINȚU. Schiopu (min. 46 : SURDAN) — Floareș (min. 85 : Popa), LAȚA. 
Bojin, Bungău.

A arbitrat : C. GHIȚĂ (Brașov) **** ajutat la
și V. Grigorescu (amîndoi din Craiova).

Trofeul Petschovsclii : 10 (notă la care și-a adus 
galerie a studenților timișoreni).

La tineret-rezerve : 0—1 (0—1).

care și-a adus

ncschițînd nici un gest, 
gol — unicat în toate 
minute (și de aceea des- 
in extenso) a trezit din

anterioară)
Faza de 

cele 90 de 
crisă, aici, 
letargie pe suporterii roș-albaștri-
lor și, mai decontractați, după des
chiderea scorului, fotbaliștii mili
tari au avut un final de repriză 
mai dezinvolt, mai limpede ca o- 
rientare a ofensivei. S-a desprins 
din nou la acest capitol, Dumitru, 
ale cărui diagonale lungi i-au găsit, 
în cîteva rinduri, scăpați de sub 
escortă, pe Iordănescu și Năstase. 
Dincolo, la Petrolul, inimoșii Coza- 
rec și Angelescu au acoperit, ca de 
obicei, o zonă mare, însă nu au pu
tut face uitată absența mai rutina
tului lor coechipier Dincuță.

Partea a. doua a jocului a însem
nat o repriză de și mai mare „se
cetă". Nu s-a mai înscris nici un 
gol, deși formația gazdă — prin 
modificarea efectuată în min. 54 
(Răducanu în 
și-a întărit cu 
vervă și mai

efectuată
locul lui Tătaru) — 
un înaintaș mai în 
inspirat, linia întîi,

August"

FUNDAȘII CENTRAU
Stadion 1 Mai ; teren foarte bun ; 

tinip frumos ; spectatori : 5000 ; ra
port de cornere : 9—8 ; raportul șu
turilor la poartă : 18—10 (pe spațiul 
porții : 5—3). Au marcat : OLTEANU 
(min. 33), I. CONSTANTIN (min. 43) 
și VLAD (min. 51).

F. C. ARGEȘ : Niculescu — RIGU- 
LEA, OLTEANU, VLAD, Ivan — 
Marian Popescu. MUSTÂȚUA, pre
purgel — Radu (min. 82 Bureea), 
Zamfir (min. « : Roșu), Jorcan

SPORTUL STUDENȚESC: SUCIU
— Tănăseseu. CAZAN. Grigore, Stroe
— CIOCÎRLAN, CHIHAIA (min. 69 : 
Manea), RĂDULESCU — Leșeanu. I. 
CONSTANTIN, Tolea 
Cassai).

A arbitrat GRIGORE-----
lăți) ****. ajutat la linie ăe Teo
dor Trofin (Galați) și Paul Căprița 
(Brăila).

Cartonaș galben ; Leșeanu.
Trofeul petschovschi : io.
La tineret-rezerve : 1—2 (1—0).

(min.

BÎRSAN

60 :

(Ga-

: 1-2 (1-0).

I» ț

F. C. ARGEȘ / 2(1)

SP. STUDENȚESC 1(1]

Sigur că în eîntărirea meritelor 
învingătoarei din acest joc apar 
ca argumente de necontestat nume
roasele sale situații de gol și cele 
două bare din prima repriză, do
minarea dinamoviștilor din această 
parte a jocului. Dar, așa cum s-au 
desfășurat „ostilitățile", ieri, pe sta
dionul din șoseaua Ștefan cel Mare, 
studenții timișoreni au avut ca Și 
în buzunar un punct. Cine mai 
credea, cu 120 de secunde înainte 
de terminarea partidei că va fi mo
dificat acel 1—1 
marcaj ? După 
weiller (min. 39 
Deleanu și Dinu . .
grupul de apărători timișoreni, șut 
de aproape și gol, Ia care oaspeții 
au reclamat henț) și Bungău (min. 
57 — urmărirea unei mingi lungi 
și șut rapid, înainte ca portarul 
Cavai să mai poată interveni), era 
aproape imposibil de anticipat că 
în ultimele două minute, dinamo- 
viștii vor obține victoria! Atunci 
s-a produs un atac, în disperări:,

fixat pe tabela de 
golurile lui Nun- 
— combinație cu 

și pătrundere prin

te prea mult balonul și. 'șutul sărt 
este blocat în 'cardfi* d6‘, Grigore). 
Șase minute maiutîrzftl^lW'Xlonstan- 
tin îi „fură" •mingea ■ >jfeii«OIteanu, 
intră în careu, dar bl momentul 
cînd urma să marcheze, același Ol- 
teanu l-a deposedat 7n ultimă in
stanță, reparlnd .mr/rea sa gafă. 
Golul cade la dominr/rea insistentă a 
gazdelor, în min. 33 cînd. la o lo
vitură liberă execv/tată de Jercan, 
din lateral. Olteana’, se înalță în ca
reu și trimite ningea în gol pe 
lingă Suciu. 1—0. liucureștenii ripos
tează pe contraatac (min. 43); Chi- 
haia trimite o centrare-șut, Niculescu 
ratează intercepția, Pigulea degajea-

un 
îl 

este 
cu

1'. LU.l ’V-Oi1   - - cj -

ză dar Ion Constantin, venit Ca 
bolid pe traiectoria balonului, 
trimite sub barii: 1—1. Jocul 
foarte îndfirjit, piteștenii caută 

culoarele libere pe care 
cu greu. Suciu blochează 

de cap a lui Mustățca 
dar, peste 5 minute, nu 
opri golul victoriei rea-

telefon).
„ „ (_____ de mare luptă

și de mare dificultate pentru forma
ția locală. Lui F. C. Argeș, Sportul 
studențesc i-a dat o replică așa cum 
o va face mai mult ca sigur Fener
bahce Istanbul, miercuri în returul 
„cupei U.E.F.A.": Apărarea aglome
rată', marcajul foarte strîns „om la 
om“ _ chîhaia Ia Marian Popescu, 
Ciocîrlan la Prepurgel, Grigore la 
Zamfir, Rădulescu la Mustățea, Tă- 
năsescu ia Jercân, Stroe la Radu. 
Echipa oaspe, scăpată din chingile 
presiunii argeșene, 
atacuri extrem de 
care, în special, I. 
desfășura cu 
aulozitate.

In. aceste 
fără Dobrin 
mult ca sigur ...
au trebuiț să depună eforturi înze
cite pentru a se detașa de adversa
ra lor care le-a pus, peste aștep
tări, mari și nenumărate probleme. 
Ca să nu mai amintim că Suciu a 
fost imbatabil la multe mingi, sal- 
vindu-și echipa de la alte cîteva 
goluri prin intervențiile sale excep
ționale.

De la 
stăpînire 
ocazie (în

PITEȘTI 30 (prin
A fost o partidă

insistență 
le găsesc 
o lovitură 
(min. 46), 
mai poate ____
lizat de Vlad tot în urma unei faze 
fixe : lovitură liberă executată din 
lateral dc Jercan. In min. 58 asis
tăm la o fază care îngheață inimile 
spectatorilor : Oiteanu pierde min
gea la Ion Constanitn, bucurcșteanul 
ajunge în careu, șutează, Niculescu 
respinge, dar comite 11 in întrueit ii 
faultează pe atacantul studenților. E- 
xecută Tănăseșcu dar Niculescu a- 

,sa.u mai b!no zis fundașul aportului studențesc execută slab a- 
ceasta lovitură. Deși este condus 
Sportul studențesc forțează egalarea’ 
nltimul sfert de oră aparținîndu-j în 

+ •°’?d Ion Constantin 
„T î’- 0 ? “Pul de puținPe lingă bara. Așadar F.C. Argeș a 
mștigat greu acest meci prin dou? 
gdlan realizate de fundași? cen^ 
Daca n-ar fi fost ei!... Atenție, pen- calmnUdrOTri’-e nevoie de ^ai 

mulfâ W’ine si gin- e în jocul ofensiv al echipei.

% 
nocturnă ; 
spectatori, 
NASTASE

Stadion „23 
teren bun ; timp frumos 
circa 10 000. A 
(min. 26). Raport de corncre : 6—1. 
Raportul șuturilor la poartă : 12—8 
(pe spațiul porții : 7—2).

STEAUA : lordache — Sătmăreanu, 
Smarandache. SAMEȘ, N. Ionescu — 
Ion ion. DUMITRU — Pantea, NĂS
TASE, IORDĂNESCU, Tătaru (min. 
54 : RĂDUCANU).

PETROLUL : RĂMUREANU —
Gruber, CIUPITU. Cringașu, Mure
șan — COZAREC, Taporea, ANGE
LESCU — Pisau, Dobre (min. 82 : Is- 
trătescu). Zamfir (min. 54 : Eparu).

A arbitrat : I. RUS (Tg.
★ 4-* *r, 

guliei (Drobeta Tr. S 
Szeczei (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : S
Trofeul Petschovsclii
La tineret-rezerve : 2—1 (1—0).

marcat

realiza contra- 
perlculoase pe 

în special, I. Constantin le 
un înalt grad de peri-

linie de N. Mogoroa.șe 

contribuția și sportiva

Dudu Georgescu a 
balonul în careu șl a 
de Arnăutu. Arbitrul

al acestora, 
pătruns cu 
fost faultat 
a dictat term penalty, pe care l-a 
transformat Moldovan și 2—: 
ultimele lungimi ale acestei 
niri care a avut în dramaticul 
singura sa mare calitate.

2—1 deci într-o partidă în 
cum spuneam, putea fi 
bine 5—I, Ia un. moment dat pen
tru Dinamo dar care nici nu mai 
părea că poate însemna altceva 
decît 1—1. Campioana a făcut un 
joo slab. Mai cu seamă în a doua 
repriză, ea a avut momente de dez
orientare, de cădere fizică, de 
pierdere de viteză pe care dacă 
studenții timișoreni le-ar fi utilizat 
cu mai mult curaj, cu mai pro
nunțat spirit de inițiativă se puteau 
solda cu satisfacții pentru ei. Dar 
am avut impresia că egalizarea 
scorului i-a satisfăcut total, că 
acesta era supremul țel al depla
sării lor la București. Ne-a plăcut 
vigoarea ?i buna organizare a sts-

■1 pe 
întîl- 
final

care, 
foarte

Fundașul central dinamovist Sătmăreanu, venit m atac, centrează 
toată opoziția apărătorilor timișoreni. Foto: Vasile BAGEAC
ternului defensiv timișorean (con 
c'eput cu Mehedinții „libero" în fața 
fundașilor), ne-a plăcut tînărul por 
tar Jivan (venit de la C.F.R. Arad) 
care a apărat șuturi foarte pericu 
loase, în special în prima repriză, 
cînd atacul dinamovist a construit 
de cîteva

Repriza 
rioada în 
scape de orice emoții. Barele (din 
min. 21 — Dudu Georgescu Și din 
min. 25 — Nunweiller) au stopat 
Insă fixarea unei decizii mai nete 
pe tabela de marcaj. Și a venit re 
priza a doua. Și a venit și golul 
lui Bungău și Dinamo a devenit o 
echipă fără oxigen, acționînd Ia 
întîmplare. Așa că acțiunea solda
tă cu lovitura de la 11 metri a venit 
ca o veritabilă salvare penu-u 
acest al doilea act în care învingă
torii au acționat departe de realul

ori ingenios și penetrant 
întîi a fost, de altfel, pc- 
eare Dinamo putea să

lor potențial. Absența lui Dumi- 
trache a văduvit atacul de o forță 
foarte utilă în jocul de ieri. Sâ 
sperăm că dinamoviștii își vor 
revanșa suporterii printr-o compor
tare de cu totul alt aspect, in 
jocul de miercuri, cu Crusaders.

Eftimie IONESCU

MANJA A DOUA A CUPELOR EUROPENE Șl FINALEI BALCANICE

VEȘTI DE LA ECHIPELE NOASTRE 
Șl DE LA ADVERSARELE LOR DE MIERCURI

Gusaders sosește astăzi
Managerul lui Crusaders, Billy 

Johnston, are unele probleme cu 
formația sa, fiind forțat de altfel 
să facă unele modificări în lotul 
deja anunțat pentru deplasarea la 
București. Sigur deocamdată este 
numai că va lipsi mijlocașul Colm 
McFeely (care este accidentat la un 
genunchi), locul lui fiind luat de 
Albert Macklin. Crusaders sosește 
la București luni seara, apoi va 
ocupa imediat camerele reținute la 
hotelul Ambasador. întreaga dele
gație nord-irlandeză — ne-a comu
nicat corespondentul nostru la Bel
fast, Malcolm Brodie — este foarte 
bucuroasă de reînnoirea relațiilor 
de prietenie cu conducătorii și ju
cătorii dinamoviști, care au făcut o 
excelentă impresie in Irlanda de 
Nord.

Dinamo București speră să gă
sească răgazul spre a-și reface mai 
cu seamă forțele (psihice și fizice) 
în cele două zile care i-au rămas 
pînă la partida cu Crusaders. Vom 
avea vești asupra stării sănătății 
iotului în primul rînd, în cursul 
acestei dimineți, așa cum ne-a pro
mis conducerea clubului din șosea
ua Ștefan cel Mare.

potriva Dunării Giurgiu,' mult mai 
optimistă cu privire la meciul re
tur din Cupa cupelor.
Gli. Nuțescu a declarat : 
numai cu gindul calificării. Mă ba
zez pe valoarea echipei — poate mai 
puțin demonstrată în meciul cu 
Glentoran, la Rm. Vîlcea —, pc ti
nerețea și pe dorința tuturor de a 
obține calificarea în turul următor". 
Chimia pleacă în această dimineață 
spre Belfast (prin Londra), iar 
cursul zilei de marți va efectua 
antrenament de aproximativ 70 
minute 
disputa

Antrenorul 
„Plecăm

pe stadionul unde se 
partida.

în 
un 
de 
va

___  , „ Mureș) 
ajutat la tușă de S. Dră- 

Severin) șl Z.

Smarandache.
9.

împrejurări piteștenii, 
și Troi, așa cum mai 

vor fi și miercuri,

eadeși echipa oaspete a încercat și 
unele modificări de roluri.

Să reținem, totuși, din punctul 
vedere al gazdelor șuturile pericu
loase expediate în această repriză, 
de Iordănescu (min. 48) și Rădu
canu (min. 66),. ambele respinse, in 
extremis, de Rămureanu. în toată 
repriza, petroliștii au țintit o sin
gură dată cadrul porții lui Iorda- 
che, și atunci la o minge destul de 
anemică trimisă, de la distanță, 
(min. 60), de Cozarec. în rest, un 
singur șuteur, la ploieșteni, a mai 
salvat aparențele: fundașul Ciupitu, 
care, ca și în primele 45 de minute, 
și-a încheiat incursiunile solitare cu 
cîteva „bombe" foarte aproape de 
țintă. Referitor la Petrolul, acesta a 
fost adevărul ; ieri, echipa lui Gh. 
Dumitrescu, încă neînchegată și re
simțind, acut, lipsa a doi-trei jucă- 
tori-personalități, s-a văzut și a 
jucat fotbal numai pînă la „16“-le 
advers !

de

G. NICOLAESCU

PARTIDA A ÎNCEPUT, DE FAPT,
A

DUPĂ 0 ORĂ
Stadion : Jiul ; teren moale ; timp excelent ; spectatori aproximativ 6000. 

Au marcat : LIBARDI (min. 65), STOICHIȚĂ (min. 67) șl MULȚESCU (min. 
75). Raport do cornere : 13—4. Raportul șuturilor la poartă : 18—4 (pe spațiul 
poi'ții : 9—1).

JIUL : ion Gabriel — NIȚU, TONCA. Georgescu, Dodu — NAGHI, LI
BARDI — STOICHIȚĂ (min. 84 : Tudor), MULȚESCU, Roznai (min. 53 : 
Luca). Stoian. . .

RAPID : Răducanu — POP, ANGELESCU, FI. Marin, Grigoraș — Rișnlța, 
Pleșoianu (min. 23 : Năsturescu) — Periat (min. 67 : I. Strap, M. STELIAN, 
Neagu, Bartales.

A arbitrat: NICOLAE RAINEA (Bîrlad) ***** ajutat, la tușă de 
I. Erdos și Alex. Sike (ambii din Oradea).

Cartonașe galbene : Dodu și Straț.
Trofeul Petschovsclii : 10.
La tineret-rezerve : 1—2 (1—0).

început, gazdele au pus 
pe joe, ratează o mare 
min. 9, Radu își potriveș- , f Stelian TRANDAFIRESCU

--------- --

MECIUL S-A DECIS

PINA LA

IAȘI, 30 (prin telefon).

POLI IAȘI 3(3)
BACĂU 0(0)

PAUZA

Speranțe 

și la Belfast
• Gjcntoran

de calificare
și ia
Belfast,

Chimiei Rm. Vîlcea în 
lor, este bucuroasă să 
miercuri exact aceeași echipă 
a reușit în prima manșă un nesperat 
2—2 în deplasare. Managerul 
George Eastham a declarat urmă
toarele : „Nu avem nici un acciden
tat în 
jucăm parcă din ce in ce mai bine, 
așa că sîntem încrezători în victo
ria noastră și, deci, în calificarea în 
turul a! doilea al competiției..." A- 
cest lucru ar însemna... istorie în 
fotbalul nord-irlandez, știut fiind 
faptul că pînă în momentul de față 
nici o formație din țara lui George 
Best nu a reușit, să treacă de ob
stacolul turului I.

o Chimia Rm. Vîlcea a devenit, 
4upă victoria la scor, sîmbătă, îm-

Rm. Vikea
adversara 

Cupa cupe- 
poată alinia 

care

ultimele meciuri disputate,

Rădice și „lecția contraatacului"...
FIORENTINA a 

mele zile, „lecția 
Rădice a declarat, 
amiază, într-un interviu radiodifu
zat că... „partida de la Craiova e 
una dintre cele mai grele pe care 
le-a susținut Fiorentina în cupele 
europene. Nu e vorba numai de 
acest 0—0 care reprezintă 60°/« eli
minarea, dar e vorba de foarte 
rapida înaintare a Universității 
care ne va pune deosebite proble
me". Tema principală a antrena
mentelor Florentinei a constat din 
găsirea unui rol mai eficient pentru 
De Sistî decît acela în care a apă
rut în acest început de sezon.

UNIVERSITATEA speră să-1 re
cupereze pe Țarălungă, care nu a 
jucat ieri. Astăzi șj inline sînt pro
gramate antrenamente dar princi
pala preocupare a lui Cernăianu 
este să-și odihnească oamenii pînă 
la ora meciului. Fiorentina sosește 
luni după amiază cu avionul.

repetat, în ulti- 
contraatacului". 
duminică după

F. C. Argeș și „cheia" 
recuperării handicapului

Fără . îndoială că sarcina piieșteni- 
lor nu este deloc ușoară, ei avînd de 
înfruntat un handicap de 4 goluri și 
un adversar de valoare cu nu mai 
puțin de 5 internaționali. Conducerea 
tehnică a lui F.C. Argeș se confrun
tă, în continuare, cu o sultă de in
disponibilități pe care, la un moment 
dat, credea că le-a depășit. Incertitu
dinile plutesc mai ales în alcătuirea 
liniei de mijloc și cea ofensivă care

trebuie să realizeze recuperarea han
dicapului de la Istanbul și propulsa
rea echipei în turul următor al com
petiției. Sigur că echipa se va mobi
liza pentru obținerea acestei perfor
manțe, dar ea trebuie să fie purtată 
spre victorie și de propriul ei public. 
Să ne amintim că, în urmă cu 7 ani, 
în fosta competiție a „Cupei orașelor 
tîrguri", 15 000 de piteșteni au dat 
aripi idolilor lor învingînd pe F.C. 
Toulouse cu 5—1 după ce în prima 
manșă pierduseră cu 3—0.

Și acum ultimele vești despre Fe
nerbahce. Oaspeții urmează să soseas
că luni la ora prlnzului. După me
ciul susținut cu F.C. Argeș la Istan
bul ei au jucat, în campionat, în de
plasare, cu Bolu echipă considerată 
revelația campionatului trecut.. Scor 
l—1, prin golul marcat de Ender. 
Didi a acuzat în presă duritatea echi
pei gazde, dar și ineficacitatea pro
priului atac.

A. S. Armata Tg. 
a plecat ieri la

Sîmbătă seara, imediat

Mureș
Sofia
după me

ciul cu U.T.A., fotbaliștii de 
A.S.A. Tg. Mureș s-au îmbarcat 
avion și, după o oră de zbor, 
sosit în Capitală. Și asta pentru 
în cursul dimineții de duminică 
și plecat la Sofia, unde vor dispu
ta miercuri manșa a doua a finalei 
Cupei Balcanice intercluburi. Lucrul 
cel mai important este acela că 
fundașul central Ispir s-a refăcut 
și va fi prezent, miercuri, în linia 
defensivă _
acesta, echipa care 
pe stadionul J.S.K. 
fi: Nagel — -
Czako - 
Caniaro, 
Ilajnal nu a făcut deplasarea.

In Bulgaria — ca și în România, 
de altfel — duminica trecută nu a 
fost etapă de campionat, datorită 
partidei susținute de formația re
prezentativă ia Sheffield, cu Irlanda 
de Nord. Lokomotiv a făcut numai 
antrenamente, fără nici un fel de 
joe amical. Probabil, că miercuri nu 
va juca Sokolov, eliminat în meciul 
de la Tg. Mureș. în schimb, vor fi 
prezenți și portarul Goranov și ex
trema Borisov, care au făcut parte 
din lotul național pentru amintita 
partidă.

la 
în 
au 
că 
au

a echipei sale. în cazul 
va fi aliniată 

. Lokomotiv, va 
— Szolfisi, Kiss, Ispir, 

Pîslaru, Naghi, Boloni — 
Mureșan, Vărodi, Fazekaș.

PETROȘANI, 30 (prin telefon).
Joc de mare miză pentru ambele 

echipe- Gazdele, hotărît lansate în 
tentativa lor de evadare de pe ul
timul loc al clasamentului, ținteau 
numai victoria, singura în măsură 
să le netezească calea unei reușite 
viitoare. La rîndul lor giuleștenii, 
nici ei într-o situație prea roză în 
acest sezon competițional, doreau 
un rezultat bun cu care să cinsteas
că momentul festiv al aniversării 
celor 50 de ani de existență a clu
bului.

Jiul atacă ceva mai mult, chiar 
de la început, dar acțiunile sale 
ofensive inițiate în special de Mul
țescu. se opresc de fiecare dată cu 
mult înainte de a fi finalizate. 
Rapid se apără calm și organizat, 
contraatacînd de cite ori se ivește 
prilejul. în aceste condiții, ambele 
formații au cîteva ocazii favorabile 
de a înscrie: gazdele în min. 6, 
11 și 31, dar Mulțescu, Dodu și 
Stoichiță au ezitări în momente 
decisive ; oaspeții sînt și ei de cî
teva ori foarte aproape de gol în 
min. 17, 28 și 36, dar Neagu, Rîș- 
niță și M. Stelian nu sînt hotărîți 
in ducerea acțiunilor pînă la ca
păt.

Aspectul întîlnirii din prima re
priză, confuz și presărat cu multe 
erori se menține în general și după 
pauză. Pînă în min. 62 cînd o fază 
fulgerătoare la poarta Rapidului îi 
dă posibilitatea lui Răducanu să 
se remarce din nou la șutul lui 
Nițu- Aceasta a fost și semnalul de 
schimbare totală a fizionomiei jo
cului care din acest moment capă
tă valențele unui veritabil specta
col sportiv. Jiul iese din „albia 
mediocrității" și într-un iureș dez
lănțuit administrează Rapidului în 
numai zece minute trei goluri, la 
capătul unor faze de toată frumu
sețea : în min. 65 Naghi lansează 
în adîncime pe Stoian, acesta cen
trează precis Ia Libardi care în
scrie din voleu de la marginea ca
reului mic ; două minute mai tîrziu 
Stoichiță, bine înfipt în dispoziti
vul rapidist înscrie la colț, făcînd 
inutilă intervenția iui Răducanu. în 
min. 70 apărarea giuleșteană, din 
ce în ce mai nesigură, reușește to-

tuși să se opună de două ori conse
cutiv majorării scorului prin inter
vențiile Iui Angelescu și Pop, care 
au scos balonul de Pe linia porții 
Dar Kăducanu va mai fi depășit o 
dată, în min. 75, cînd Mulțescu se- 
sizînd poziția avansată a portaru
lui bucureștcan, va trimite cu bol
tă peste acesta în poarta goală, 
consfințind o victorie clară și pe 
deplin meritată.

Mihai IONESCU
♦

Partida s-a decis în primele 45 
de minute și oaspeții au trebuit să 
suporte o înfrîngere severă ! în 
prima repriză, băcăuanii s-au com
portat lamentabil, în toate com
partimentele, și mai ales în apă
rare. O singură excepție : Ghiță, 
care, în ciuda celor trei goluri pri
mite a salvat altele. El, însă, nu 
putea face minuni și gazdele, care 
au prins o zi fericită, s-au dezlăn
țuit și, timp de 30 de minute, și-au 
dominat net adversarul, au punc
tat fără să acorde băcăuanilor 
dreptul la replică.

Meciul a debutat destul de ner
vos, cu intrări dure, cu proteste 
și arbitrul își căuta cartonașele. 
Dar, nu le-a folosit prea repede! 
In min. 5 s-a deschis scorul. Bă
nită a executat un corner, Lupu- 
lescu a „plutit" în aer sub privi
rile parcă admirative ale apărăto
rilor adverși, și a trimis cu capul 
în bară. Mingea a revenit tot la 
el și, de la 6 m, a reluat-o în 
gol. Era limpede pentru toată lu
mea că ieșenii sînt în dispoziție 
de joc. In min. 16, Ghiță s-a opus 
golului, blocînd curajos Ia picioa
rele lui Lupulescu, dar în minutul 
următor nu a mai putut face ni
mic : un r.ou atac al gazdelor pu
ne apărarea adversă pe picior gre
șit și Dănîlă înscrie din apropiere, 
în această perioadă de atacuri la 
poarta băcăuanilor se remarcă Ro
milă II cu cîteva șuturi puternice 
de la distanță, dar Ghiță nu poa
te fi învins în acest fel. în min. 
30, Romilă II șutează formidabil 
și Ghiță, pur și simplu „zboară" și 
boxează în corner. Excelentă fază!

Stadion „23 August" ț timp frumos ; 
teren satisfăcător (cu smocuri) * 
spectatori apre ’imativ 10 0007 Au mar
cat : LUPULESCU . (min. -o și-as) , DA
NILA (min. 17). Raport de cornere : 
7—6. Raportul șuturilor la poarta : 
12—10 (pe spațiul porții : 11—6).

POLITEHNICA : COSTAS — Mieloș, 
STOICESCU, Romilă I, Hanceriuc — 
KOMILA II. IANUL, Simionaș — Incze 
IV. LUPULESCU, Dănîlă (min. 71) : 
Ailoale).

8. C. BACĂU : GHIȚĂ — Marga- 
soiu, Catargiu, VeJicu, Volmer — 
DEMBROVSCHI, sinăuceanu (min. 
46 : Pruteanu), Hrițcu — Pană, Mun
teanu (min. 70 : Enescu), Băluță.

A arbitrat C. GHEMIGEAN 
*****, ajutat la linie de V. Toma 
și șt. Lazăr (toți dip București).

Cartonașe, galbene : Hrițcu, Mieloș.
Trofeul Petschovsclii : 9.
La tineret-rezerve : 4—1 (1—0).

în min. 32, apărarea băcăuană gre
șește decisiv, erezîndu-1 în ofsaid 
pe Lupulescu, dar nici vorbă de 
așa ceva! Acesta sprintează sin
gur și. din 12 m, șutează puternic 
și Ghiță nu mai poate face nimic.

Este 3—0 și publicului nu-i vine 
să creadă. Oaspeții inițiază cel mai 
periculos atac al lor în min. 36, 
cînd Munteanu trimite mingea cu 
capul în bară.

După pauză, aspectul jocului se 
.schimbă complet. După evoluția 
excelentă din prima repriză, elevii 
lui Oană cedează treptat, treptat 
(se pare că e vorba și de o insu
ficientă pregătire la unii) și oas
peții se află de cîteva ori la un 
pas de gol. Dar nu e de acord a- 
cest talentat Costași cafe, m min. 
47, 57 și 61. cu reflexe excepțio
nale. respinge baloanele șutate de 
Băluță, Pană, Pruteanu. așa cum 
avea să facă și la șutul lui Dem- 
brovschi (min. 75). Și, astfel, în 
ciuda revenirii de după pauză. 
S.C. Bacău înregistrează această 
severă înfrîngere. plătind scump 
greșelile din prima repriză.

Constantin ALEXE

UN REZULTAT EGAL
ERA MAI JUST

REȘIJA, 30 (prin telefon).
Spre deosebire do așteptările 

inimoșilor ei suporteri, C.S.M. Re
șița — cu toate că a dorit să facă 
de această dată un joc cît mai 
bun și să obțină o victorie aplau
dată — nu a reușit decît cuceri
rea celor două puncte. Și asta 
pentru că așa se întîmplă cîteo- 
dată : atunci cînd vrei să-ți reu
șească totul, împlinirile nu sînt în 
concordanță cu dorința.

Cel puțin în primele 45 de mi
nute C.S.M.-ul a jucat fără a- 
plomb, moale. în schimb, . „U“ Cluj 
a fost aceea care, în multe mo
mente, a stăpînit terenul, jucînd 
direct pe poartă, folosind pase 
lungi, căutînd să pună în valoare 
viteza lui Uifăleanu, aflat în bună 
dispoziție de joc. în linia de mij
loc „veteranul" Șoo și debutantul 
Suciu alimentează atacul cu mingi 
utile. Cu toate astea — așa este fot
balul ! — cei care se află mai a- 
proape de deschiderea scorului sînt 
fotbaliștii reșițeni: în min. 30 după 
o aplaudată acțiune Rodnic — 
D. Popescu—Voinea, ultimul tri
mite balonul în bară, iar în min. 
43, Matei fundașul central al clu
jenilor expediază balonul pe lîn-

KBQOHiKSJ
bun • timp foarte frumos ; spectatoriStadion Valea Domanulul ; teren . ................. ................

aproximativ 12 000. A marcat: D. POPESCU (min. 62). Raport de Câthife : 
7—2. Raportul șuturilor la poartă 15—13 (pe spațiul porții : 7—6).

G.S.M. : Ilieș — Rednic, GEORGEVICI. Kiss, KAFKA — Pușcaș (min. 46 : 
Căprioru), BELDEANU — ATODIRESEI, D. Popescu, Voinea (min. 78 • Roșea) 
Florea.

„U“ CLUJ : LĂZĂREANU — Porațschl, PEXA, MATEI, Cîmpeanu (min. 
46 : Fanea) — ȘOO, Anca, Suciu — UIFĂLEANU, Mureșan (min. 67 Coca), 
Barbu.

A arbitrat : C. PETREA (București) ****, ajutat la linie (cu mici gre
șeli) de I. Hristea (Alexandria) și M. Cîțu (Bueurești).

Cartonașe galbene : Beldeanu. Kafka, Uifăleanu și PorațchL
Trofeul Petschovsclii : 10.
La tineret-rezerve : 0—2 (0—2).

gă propria poartă, oaspeții scăpînd 
greu cil fața curată.

După o primă repriză destul dc 
neinteresantă, cea de a doua este 
exact la polul opus. Partida se 
îndîrjește în special din min. 15 
Matei îl faultează pe Căprioru în 
fața careului mare, dar arbitrul 
lasă jocul • să continue. Beldeanu 
și Kafka protestează'dar sînt aver
tizați. Din acest moment C.S.M. 
pare o altă echipă, acționează mai 
viguros și mai precis în atac, Ato- 
diresei
nea și 
chează

trece cu regularitate de Fa
in min. 62 D. Popescu mar- 
golul victoriei după o fază

controversată: tușierul I. Kristea 
a indicat ofsaid la D. Popescu, dar 
după meci arbitrul de centru și 
observatorul federal I. Pișcarac, au 
precizat că golul a fost valabil : 
Voinea a șutat,, mingea a atins 
coasta Iui Pexa de unde a ajuns 
la D. Popescu care a marcat. Deci, 
minge venită de la adversar... 
Pînă la sfîrșit înregistrăm atacuri 
de o parte și de alta, ambii por
tari avînd cîteva intervenții ex
celente. remareîndu-se în special 
Lăzăreanu. Un rezultat de egali
tate ar fi fost mai echitabili

Mircea TU DO ii AN
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MIȘCAREA SPORTIVĂ DIN R. P. CHINEZĂ 

PE UN DRUM CONTINUU ASCENDENT

VARNA, 30 (prin telex, de la tri- 
tnisul nostru).

Meteorologii au prevăzut vreme in
certă pentru duminică, dar s-au în
șelat. Soarele a strălucit ia Varna, 
âar mareA a fost mai calmă ca ori
când în aceste ultime trei zile. To
tuși,. s-a renunțat la ceremonia pre
văzută a se ține la Teatrul de vară 
de pe coasta Mării Negre și întrea
ga festivitate a avut loc duminică 
dimineața în incinta Palatului spor
turilor din Varna. Sub cupola ori- 
iginalei construcții ceremonia solem- 
taă a marcat trei evenimente para- 
8ele : deschiderea înaltului forum o- 

. dirnpic, aniversarea semicentenaru
lui Comitetului olimpic bulgar și 
'preludiul la cea de a 74-a sesiune a 
C.I.O., care-si va începe, practic, 
lucrările la 5 octombrie.

Incinta Palatului sporturilor, des
tinată îndeobște competițiilor, a fost 
ireamenajată pentru a putea primi, 
în marele 'amfiteatru și la parter, 
peste 1 000 de oaspeți. Dintre aceștia, 

. 600 sînt delegați oficiali, membri 
■ai C.I.O., reprezentanți ai comitete- 
,4or naționale olimpice și ai federa
țiilor sportive internaționale. Era de 
'față și delegația C.O.R.. condusă de 
igeneral lt. Marin Dragnea, președin
tele C.O.H. și prim-vicepreședinte al 

; C.N.E.F.Ș. Se mai aflau în sală 200 de 
■invitați și observatori. Printre ei, 
de multă atenție s-a bucurat grupul 
foștilor campioni olimpici, musafiri 
de onoare ai oongresului. în sfîrșit, 
ca semn al interesului stîrnit în 

■ Sume de acest eveniment, în sală 
erau prezenți aproape 250 de re
prezentanți ai presei.

Ceremonia deschiderii solemne s-a 
desfășurat conform protocolului o- 
limpie. După intonarea Imnului de 
stat al Bulgariei și a Imnului olim- 
pic, au fost prevăzute trei alocu
țiuni, oratorii fiind prezentați de 

' Trendafil Martinski, președintele Co- 
-mitetului central al Uniunii sportive 
bulgare și vicepreședinte al C.O.B.

Generalul Vladimir Stoicev, un 
-* om în vîrștă de 80 de ani, fost par

ticipant olimpic și acum președinte 
al Comitetului Olimpic bulgar, mem
bru al C.I.O., a evocat coincidența 
care face ca odată cu acest congres 

'Sîmbătă seara, pe ringul montat in incinta stadionului Roland Garros din 
Paris, boxerul argentinian Carlos Monzon și-a păstrat centura de campion 
mondial la categoria mijlocie, dispunind la puncte de francezul Jean- 
Claude Bouttier, pe distanța a 15 reprize. In fotografie: unul din cele 

trei knock-downuri suferite de Bouttier, la finele meciului
Telefoto : A. P. — AGERPRES

să se sărbătorească și cei 50 de ani 
de existență ai C.O.B.

Bordul Killanin, președintele C.I.O., 
în această primă cuvintare rostită la 
Congresul olimpic, a mulțumit gaz
delor pentru excelenta organizare și 
a exprimat nădejdea în succesul 
lucrărilor, cu gîndul la progresul 
mișcării olimpice, la promovarea 
spiritului sportiv pretutindeni, „pen
tru a putea purta, în continuare, 
flacăra olimpică în acest ultim sfert 
de veac și dincolo, spre secolul 
XXI".

Luînd cuvîntul, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria," a salutat pe participanții la 
„acest înalt forum internațional al 
sportului" și a declarat deschise ofi
cial lucrările congresului. „Există 
convingerea, a spus vorbitorul, că re
zultatele acestor lucrări vor fi demne 
de înaltele și nobilele idei umane ale 
mișcării olimpice atît de bine expri
mate prin deviza celui de al X-lea 
Congres olimpic: sportul în servi
ciul păcii".

După partea a doua a ceremoniei.

EDIȚIA A XVIII-a A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE BASCHET MASCULIN

ECHIPA ROMÂNIEI CONCUREAZĂ

PENTRU LOCUL 4 ÎN G.3JPA A
BARCELONA, 30 (prin telefon, de 

la trimisul Agerpres, I. GOGA).
La Palatul spoturilor din localita

te șl. în sala clubului Juventud din 
Badalona, aproape 5.000 de specta
tori au urmărit, sîmbătă, meciurile 
zilei a treia a celei de a XVIII-a 
ediții a campionatului european de 
baschet masculin. A fost o etapă 
calmă, cu rezultate normale, exoep- 
tînd victoria echipei Greciei în fața 

consacrată evocării semicentenarului 
C.O.B., orchestra simfonică a Filar
monicii de stat din Burgas, dirijată 
de Ivan Vulpe și corul a capella 
„Svetoslav Obretenov", sub conduce
rea lui Gheorghi Robev, au execu
tat în prima audiție mondială can
tata „Olympica", compusă special 
pentru această împrejurare de Di- 
mitar Petkov, președintele Uniunii 
compozitorilor bulgari, pe versurile 
poetului Naiden Vâlcev.

Luni dimineață, în același Palat al 
sporturilor din Varna încep lucrările 
propriu-zise ale Congresului olim
pic. Pe ordinea de zi a primei zile 
figurează în cadrul temei generale a 
zilei — „Kedefinirea mișcării olim
pice și a viitorului ei" — trei discur
suri, pe care le vor ține lordul Kil
lanin, pentru C.I.O., Thomas Keller 
(președintele Federației internațio
nale de canotaj academic), din par
tea federațiilor internaționale și Tren
dafil Martinski, din partea comite
telor naționale olimpice. Apoi, vor 
urma intervențiile delegațllor înscriși 
la cuvînt.

Victor BANCIULESCU

selecționatei Franței. Dar, iată re
zultatele : la Badalona: U.R.S.S. — 
Turcia 79—53 (36—24), Israel — Polo
nia 98—84 (43—43), Cehoslovacia — 
România 70—61 (49—27); la Barce
lona : Grecia — Franța 67—62 (41— 
38), Spania — Italia 77—65 (41—31), 
Iugoslavia — Bulgaria 76—65 (36—33).

Meciul România — Cehoslovacia a 
avut două reprize total distincte ca 
manieră de joc și ritm. în prima, gi- 
ganții formației cehoslovace au ani
hilat acțiunile, ofensive ale pivoțiior 
noștri, care au fost obligați să a- 
runce la coș de la semidistanță. în 
plus, echipa _ română a ratat nume
roase acțiuni de atac, în urma că
rora jucătorii cehoslovaci au declan
șat contraatacuri, încheiate, în ma
rea lor majoritate, cu coșuri specta
culoase. Toate acestea au făcut ca, 
Ia pauză, să fim conduși cu 22 de 
puncte. în repriza secundă, românii 
intră deciși să reducă scorul și ei 
reușesc, ca urmare a presingului 
bine executat. Georgescu- este foarte 
activ, Diaconescu evoluează mai bine 
decît în primele 20 de minute și, în 
general, acțiunile selecționatei noas
tre sînt evident mai clare. Reveni
rea este, însă, tardivă șl tot ce izbu
tește formația română este reduce
rea handicapului la 9 puncte. Puncte
le reprezentativei. României au fost 
înscrise de Georgescu 15, Tarău 12, 
Popa 9, Novac 6, Diaconescu 4, Cîm- 
peanu 4, Mănăilă 4. Cernat 4, Oczelak 
3. Cei mai buni realizatori ai ceho
slovacilor : Kos 13, Pcspisil 12, Zidek 
10.

SPORTIVII ROMÂNI AU CUCERIT

CAMPIONATUL 
EUROPEAN 

LA TALERE
La Torino s-au încheiat întrece

rile continentale de talere aruncate 
din șanț (trap), rezervate seniorilor, 
senioarelor și juniorilor. Pe echipe, 
titlul de campioană europeană a 
revenit formației Franței cu 573 t 
(din 600), pe locurile următoare 
s-au clasat Spania 569 t și Italia 
565 t. La individual a cîștigat E. 
Vallduvi (Spania) cu 197 t, 2. M. 
Manfredi (Italia) 196 t, 3. B. Hoppe 
(R.D.G.) 196 t, 4. I. Hencke (R.D.G.i 
195 t, 5. B. Baud' (Franța) 194 t, 6. 
P. Vekhm (U.R.S.S.) 193 t. Juniori 
(150 t) : 1. S. Matteuli (Italia) 143 t, 
2. L. Tinocco (Portugalia) î i2 t, 3. 
I. Alberto (Italia) 142. Reprezentan
tul nostru Mihai Ispasiu, care a 
tras slab în prima serie de 25 de 
talere, a ocupat locul 10 din 25 de 
concureți cu 138 t, nou record ro
mânesc la juniori (v.r. 136 t). La fe
mei, titlul a revenit sportivei sovie
tice, Iulia Klevkova cu 139 t din 
150 posibile. Pe locurile următoare 
s-au situat Elza Rollandi (Italia) 
134 t și Jacquet Maripier (Franța) 
133 t.

în ultimul meci al seriei, echipa 
Israelului a demonstrat, din nou, 
capacitatea sa de concretizare, în- 
vingînd selecționata Poloniei la ca
pătul unui joc destul de strîns pînă 
în ultimele 6 minute. în min. 25 
scorul era egal — 51—51, iar în 
min. 30 Israelul conducea cu numai 
3 puncte: 66—63. în continuare, 
însă, Janay (27 p) și Beroovici (lip) 
au jucat fără greșeală, asigurînd 
echipei Israelului o victorie comodă, 
la o diferență de 14 puncte.

în urma rezultatelor de pînă a- 
cum, echipa noastră are șanse de a-și 
menține locui 4 în grupă și, deci, 
de a lupta, mai departe, pentru locu
rile 5—8. Decisiv va fi rezultatul 
partidei cu Polonia, care se dispută 
luni noaptea.

Clasamente :
GRUPA A

1. U.R.S.S. 3 3 0 260—191 6
2. Cehoslovacia 3 2 1 217—227 5
3. Israel 3 2 1 272—256 5
4. România 3 1 2 225—224 4
5. Turcia 3 1 2 187—227 4
6. Polonia 3 0 3 231—267 3

GRUPA B
1. Iugoslavia 3 3 0 225—192 6
2. Spania 3 2 1 221—199 5
3. Italia 3 2 1 195—194 5
4. Bulgaria 3 1 2 223—231 4
5. Grecia 3 1 2 189—205 4
6. Franța 3 0 3 195—227 3

Duminică a fost zi de odihnă

Afirmările tot mai puternice 
pe care mișcarea sportivă din 
Republica Populară Chineză le 
înregistrează în ultima vreme 
sînt o consecință firească a spri
jinului și atenției deosebite de 
care se bucură în această țară 
activitatea sportului de masă, 
încă din primii ani de la con
stituirea R.P. Chineze, sportul 
a urmat un drum mereu as
cendent, s-a răspîndit în uzine 
și unități agricole, la orașe și 
sate. în școli și armată.

însuși președintele Mao Țze- 
dun a chemat poporul la „pro
movarea culturii fizice și spor
tului și întărirea sănătății na
țiunii". Acest lucru a devenit 
principiul călăuzitor pentru 
mișcarea sportivă din R.P. Chi
neză și unul din elementele de 
susținere a campaniei sportu
lui de masă. Un concurs origi
nal, de trecere înot a fluviului 
Ian-țî se desfășoară în fiecare 
vară la Wuhan în regiunea 
centrală a țării. Participă de 
fiecare dată în jur de 10 000 
de iubitori de sport. Regiunea 
străbătută de rîul Țungkun, în 
provincia Kwangtung, în sudul 
R.P. Chineze, este cunoscută 
foarte bine drept „ținutul îno
tătorilor". Din cej 40 000 de lo

CAMPIONATE...
IUGOSLAVIA: NOU RECORD 
DE EFICACITATE

Etapa a 8-a a campionatului a adus 
un nou record de goluri marcate — 
33 — în cele nouă partide disputate și, 
de asemenea, o mare surpriză: după 50 
de meciuri fără înfrîngere pe stadionul 
propriu, „Karaburma", O F.K» Beograd 
a cedat cu 0—1 în fața lui Celik Ze- 
nița, care preia astfel șefia clasamen
tului. Scorul etapei: Steaua roșie — Za
greb 6—1. Celelalte rezultate: Hajduk 
Split — Velej Mostar 2—2. Vojvodina
— Radnieiki Niș 1—2, Olimpia Lju
bljana — Partizan 2—0, Dinamo Zagreb
— Bor 4—2. Vardar Skoplje — Sloboda 
Tuzla 2—0, Zeleznicear — Proleter 2—1, 
Boraț Banja Luka — Sarajevo 5—0. în 
clasament: 1. Celik — 12 p (neînvinsă 
încă!), 2. Dinamo Zagreb — 12 p, 3. 
Steaua roșie — 11 p. 

cuitori ai comunei Taochiao, de 
pildă, 30 000 sînt înotători.

Sporturi ca tenisul de masă 
și baschetul s-au răspîndit pe 
întreg teritoriul R.P. Chineze, 
in mediul orășenesc, dar de a- 
semenea și printre țărani, în 
vastele arii rurale. Fotbalul 
este foarte popular în Pekin, 
Sanhai, Tientsin și Changchow 
și în egală măsură în provincii
le de ncrd-esț și de sud- ale 
țării. Deși sportul cu balonul 
rotund a fost introdus în dis
trictul Meihsian. provincia 
Kwangtung, încă din anul 1909, 
numărul de echipe de fotbal 
din această regiune înainte de 
eliberare nu a trecut niciodată 
de zece, iar jucătorii erau în 
cea mai mare parte studenți. 
Astăzi, regiunea numără zeci ds 
mii de fotbaliști legitimați din 
rîndurile muncitorilor și țăra
nilor.

Deosebite succese ale sporti
vilor din R.P. Chineză au fost 
înscrise pe răbojul sportu
lui de performanță. în noiem
brie 1970, atletul chinez Ni Chi- 
chin stabilea un nou record al 
lumii la săritura în înălțime, 
cu o performanță de 2,29 m. 
Trebuie precizat că în 1949,

CAMPIONATE..
cu 14 puncte șl Burnley, cu 13 
puncte. Rezultate înregistrate în etapa 
de sîmbătă: Birmingham — Ipswich 
o—3; Burnley — Manchester City 3—0; 
Chelsea — Wolverhampton 2—2; Ever
ton — Arsenal 1—0; Coventry — Lei
cester 2—0; Manchester United — Li
verpool 0—0; Queens Park Rangers — 
Newcastle 3—2; Leeds — Norwich 1—0; 
Southampton — Sheffield United 3—0; 
Stoke — West Ham 2—0; Tottenham — 
Derby County 1—0.

R, F. GERMANIA: BAYERN 
PIERDE UN NOU PUNCT...

Campionatul vest-gerrran a programai 
etapa a 8-a. Iată rezultatele: Bayern 
Milnchen — Eintracht Frankfurt 2—2; 
Borussia Mdnchengladbsțch — F. C. Kt>ln
1—1; V.f.L. Bochum — V.f.B. Stuttgart 

numai ideea atingerii nivelului 
de performanță în sport era un 
simplu vis în China.,. în acea 
perioadă, de pildă, recordul na
țional al săriturii în înălțime 
era d’e numaj 1,87 m și fusese 
stabilit în anul 1936.

Este cunoscută performanța 
halterofilului chinez Chen 
Ching-kai, care a doborît. re
cordul mondial al categoriei 
„cocoș" la smuls, în 1956. Mai 
tîrziu, el a izbutit să îmbunătă
țească recordul mondial al a- 
cestei categorii Ia stilul amin
tit de 8 ori consecutiv. în a- 
fara recordurilor mondiale la 
atletism, natațîe, tir, parașutism, 
tir cu arcul, aeromodele și al
pinism feminin. R.P. Chineză a 
cîștigat nu mai puțin de 19 
titluri supreme la campionatele 
mondiale de tenis de masă. Al- 
piniștii chinezi au escaladat, în 
1960, vîrful Everest, cel mai 

înalt pisc de pe întreg globiil. 
Era prima ascensiune reușită de 
alpiniștii pornind de pe pantele 
nordice ale masivului Himalaia

Aceste succese, ca și nume
roase altele, sînt o mărturie 
pregnantă a drumului ascen-1 
dent pe care este înscrisă astăzi 
mișcarea sportivă în R.P. Chi
neză.

Aceste tinere bas
chetbaliste din re
prezentativa pro
vinciei Shensi 
se pregătesc cu 
sirguință și voie 
bună pentru noi 
performanțe pe 
terenul de între

ceri.

0—0; Fortuna K(51n —Hanover 98 2—2; 
F.C. Kaiserslautern — Hamburger, S.V.
2— 0: Rotweiss Essen a învins pe teren 
propriu cu scorul de 3—1 pe Werder 
Bremen, iar formațiile Wttppertaler 
S.V. șl Fortuna Dusseldorf au terminat 
la egalitate: 2—2. în clasament pe pri
mul loc se află Borussia MSnchenglad- 
bach cu 14 p, urmată de Eintracht 
Frankfurt cu ÎS p șl Bayern MUnchen 
cu 12 p.

UNGARIA! CONDUCE UJ- 
PESTI DOZSA

Etapa a 7-a a consemnat cîleva sur
prize : Salgotarjan — Vasas 1—0, Za- 
îaegerszeg — Ferencvaros 1—0, Tataba- 
nya — Csepei 1—0, Gyor — Honved 
z—i. Fruntașa clasamentului UJ pești 
Dozsa a dispus cu 1—o de Szeged, prin 
golul marcat de Fazekas. Alte rezul
tate: Szombathely — Dorog 1—0, Peer 
— Videoton 1—1, M.T.K — Egyeterte
3— 0. In clasament conduce UJpesti Do? 
sa cu 12 p, urmată de Salgotarjan ' 
Gy6r cu cite 10 p., Tatabanya 9 p. etc.

AGENDA SAPTAHINII 8 TITLURI DE CAMPIONI ANGLIA : LEEDS — 3 p. A-
VANS I

(Urmare din pag l)
1—0 BASCHET

1—4
1—7 TENIS

FOTBAL

5-6 ATLETISM

6 CICLISM
6—7 SCRIMA

6—20 AUTO

7 FOTBAL

7—14

ATLETISM

AUTO

YACHTING

Continuă Campionatele Europene, la 
Barcelona și Badalona.
Continuă Congresul Olimpic, la Varna. 
Turnee pentru Marele Premiu — F.I.L.T., 
la Fort Worth (Texas) și Quebec (Cana
da).
Returul meciurilor din primul tur al 
Cupelor europene intercluburi; Lokomo
tiv — A.S.A. Tg. Mureș (finala Cupei 
balcanice, meci retur), la Sofia.
Meci Marea Britanie — Suedia, la Lon
dra.
Marele Premiu al națiunilor, în Franța. 
Campionatele internaționale de floretă 
ale R.F. Germania, la Manchen.
Al 17-lea tur al Europei pentru mașini 
de turism.
Argentina — Paraguay, în preliminariile 
C.M.. (grupa a Il-a sud-americană), la 
Buenos Aires.

Concurs internațional de maraton, la

Marele Premiu al Statelor Unite (formu
la I), la Watkins Glen.
Campionatele mondiale ale clasei „Star , 
la Sân Diego (California).

naș, a obținut o prețioasă victorie 
finală în. fața lui C. Ludviev (Bul
garia), pe care l-a învins prin a- 
bandon la capătul unei partide ex
trem de disputate pînă la decizia 
arbitrilor.

Cu toată comportarea excelentă 
în ultima zi a luptătorilor români 
ei n-au reușit să ocupe locul I în 
clasamentele pe națiuni la cele 
două stiluri, aceste locurj revenind 
sportivilor bulgari care au prezen
tat formații mai omogene.

Iată primii trei clasați — LIBE
RE, cat. 48 kg: 1. Aurel Neagu
(România), 2. S. Stoianov (Bulgaria), 
3. S. Sogang (Turcia); 52 kg : 1.
I. Ibicev (B), 2. Ștefan Gheorghe 
(R), 3. A. Akaya (T) ; 57 kg: 1. I. 
Tocev (B), 2. I. Kagliomidis (Gre-

IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI

STEAUA

SI A TRECUT
5

Mult mai echilibrată și mai ani
nată decît era de așteptat, prima com- 
jetiție a sezonului de hochei, „Cu- 
:a României" și-a consumat, ieri, la 
patinoarul „23 August", ultima eta- 
>ă a turului ’ (returul 6—14 octombrie 
a Miercurea Ciuc), în cadrul căreia 
iu fost programate patru _ meciuri- 
ierby. Firește că cel mai important 
lintre acestea a fost tradiționalul 
cc dintre fruntașele hocheiului nos- 
ru, Dinamo și Steaua, încheiat cu 

surprinzătoare, dar meritată, vic- 
arie a echipei Steaua (3—2). Meciul, 
îră a fi avut valoarea unui derby, 

plăcut mai ales prin finalul său 
ramatic. Cînd mai erau 20 de se- 
unde de joc, scorul arăta 2—1 pen- 
•u Dinamo. Atunci Steaua a egalat, 
ir cu 4 secunde înainte de fina!, 
heorghiu a marcat golul acestei 
ictorii, care aduce formația Steaua 
i fruntea clasamentului.
în deschidere, formațiile S.C. 
[iercurea Ciuc și Dunărea Galați 
>-au oferit timp de două reprize un 
ic anost, lent, abundînd în greșeli 
> tehnică. Ultima parte a meciului 
ea în care nu s-a înscris nici un 
>1 !) a fost cea mai ,animată, cu mul- 

faze frumoase. Mai siguri în apa
re, jucătorii din. Miercurea Ciuc 
-a apropriat victoria (3—2).

A ÎNVINS PE DINAMO
_______ ___________ __ __ _ _ ______ _

A.

IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Cuplajul de dimineață a programat 

două jocuri, avînd și ele importanță 
pentru formațiile aflate în cea de a 
doua jumătate a clasamentului. în 
primul meci s-au înfruntat două e- 
chipe ce încearcă să-și treacă una al
teia... ultimul loc : Tîrnava Odorhei 
și Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc. Pînă 
la urmă cei ce au reușit să scape de 
„lanterna roșie" au fost jucătorii /lin 
Odorhei, nu înainte însă de a fi tre
cut prin emoțiile date de bătăioasa, 
dar încă prea „cruda" formație a e- 
levilor. Aceștia din urmă au început 
jocul într-o alură extrem de rapidă 
și, spre surprinderea generală, în 
min. 12 conduceau cu 3—0. Speranțe
le celei mai tinere echipe participan
te la „Cupa României" n-au durat, 
însă, decît 10 minute, pentru. că ia 
începutul reprizei secunde’ (min. 22) 
scorul devenise _ ’ " .
soarta întîlnirii a fost decisă doar în 
10 secunde (min. 25), cînd hocheiștii 
din Odorhei au mai înscris două go
luri, asigurîndu-și astfel 
(6—3). O victorie pe deplin meritată, 
deoarece Tîrnava a dominat în două 
din cele trei reprize ale întîlnirii, .

în meciul următor, lucrurile s-au 
petrecut nu mult diferit : I.P.G.G.,
conducea pe Agronomia Cluj cu 3—0

egal : 3—3, Apoi,

victoria

în min. 25, pentru ca aproape de în
cheierea reprizei secunde (min. 39) 
scorul să devină și aci egal : 3—3. 
Superioritatea în pregătire a clujeni
lor, lotul lor mai omogen și-au spus 
cuvîntul, ei realizînd o frumoasă vic
torie (6—3), grație căreia Agronomia 
are șanse serioase de a „prinde" 
prima grupă valorică a Diviziei A.

REZULTATE TEHNICE : Tîrnava 
Odorhei — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc 6—3 (2—3, 3—0, 1—0), au marcat: 
Csișzer (2), Tarcsi (2), Albert, Vass — 
Tîrnava. Nagy, Toke, Incze — Liceul 
nr. 1, au arbitrat : Gh. Mureșan și 
P. Kedves ; Agronomia Cluj — 
I.P.G.G. 6—3 (0—2, 3—1, 3—0), au mar
cat : Texe (2), Borbath, Imreh, Făgă
raș, Al. Țamaș — Agronomia, Mihăi- 
lescu (2), Ștefanov — I.P.G.G.,- au ar
bitrat : FI. Gubernu și M. Presnea- 
nu ; S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea 
Galați 3—2 (1—0, 2—2, 0—0), au mar
cat : Bașa (2), Mikloș — S.C. Miercu
rea Ciuc, Fodorea (2) — Dunărea, au 
arbitrat : O. Bssrbu și C. Sgîneă ;

Steaua — D-namo 3—2 (1—1, 0—0, 
2—1), au marcat: Herghelegiu, Bucur 
și Gheorghiu — Steaua, Gh. Huțanu 
și Pană — Dinamo, au arbitrat : G. 
Tasnadi și A. BalinL

cia), 3. Grigore Conrad (R) ;
1. D. Jekov (B), 2. N. Kurt 
P. Ivanov (Iugoslavia) ; 68
Petroniu Androne (R), 2. F. Airev 
(B), 3. A. Iordanov (I) ; 74 kg: 
Marin Pîrcălabu (R), 2. M. Gher- 
ganov (B), 3. M. Kizialhan (T);
82 kg : 1. Vasile Tigănaș (R), 2. M. 
Oztiirc (T), 3. G. Ludviev (B) ; 90 
kg: 1. H. Satir (T), 2. Stelian Mor
cov (R), 3. I. Spiridopoulos (G);
100 kg: 1. M. Ghercev (B), 2. M. 
Guklu (T), 3. Traian Stoian (R); 
+100 kg : 1. T. Radev (B), 2. Vio
rel Enache (R), 3. A. Palat (T). 
Clasament general pe națiuni: 
Bulgaria 42 p. 2. România 40 p, 
Turcia 32 p, 4. Grecia 
Iugoslavia 11 p.

GRECO-ROMANE, 48 
Constantin Alexandru (R), 
lidin (G), 3. S. Bora (T); .52 kg: 
1. L. Korupov (B), 2. D. Kristofo- 

® ros (G), 3. N. Koz (T) ; 57 kg; 1.
Mihai Boțilă (R), 2. P. Ranghelov 
(B), 3. M. Uyzal (T) ; 62 kg : 1. Ion 
Păun (R), 2. S. Migiokis ’ (G), 3. A. 
Varga (I); 68 kg : 1. C. Traikov
(B), 2. E. Mutlu (T), 3. M. Kiss (I); 
74 kg; 1. S. Hristo (B), 2. V. Ta- 
barski (I), 3. Adrian Popa (R) ; 82 
kg: M. Petrovici (I), 2. P. Slavcev 
(B), 3. O. Suzan (T); 90 kg: 1. A. 
Aslan (T), 2. G. Raikov (B), 3. Zol- 
tan Szilak (R); 100 kg: 1. Adrian 
Savlovschi (R), 2. P. Ilici (I), 3. G. 
Stankov (B); +100 kg: 1. N. Dinev 
(B), 2. Roman Codreanu (R), 3. I. 
Saydan (T). Clasament general pe 
națiuni: 1. Bulgaria 39 p, 2. Ro
mânia 35 p, 3. Turcia 27 p, 4. Iu
goslavia 24 p, 5. Grecia 23 p.

62 kg : 
(T), 3. 
kg : 1.

19 p,

i.

i.
3.
5.

1.kg :
2. C. Ko-

în campionatul englez, pe primul loc 
în clasament șe află Leeds United, care, 
după 2 meciuri, totalizează 17 punc
te. Ea este urmată de Coventry,

INTILNIRI AMICALE
pe Main, în meci
Eintracht — Kic-

A La Frankfurt 
amical, Combinata 
kers Offenbach a dispus de A.C. Mi
lan cu 5—2.

6 Cehoslovacia — Polonia 0—0, 
(meci de tineret sub 21 de ani).

A Luxemburg B — Elveția B 3—0, 
(meci amical).

O Selecționata Canadei a dispus 
cu 1—0 de formația de amatori 
dhipei F.C. Niirnberg, în cadrul 
neului pe care-1 întreprinde în 
ropa.

• R.F. Germania — Franța
■ (amatori).

a e- 
tur-
Eu-
3—0

ECHIPA BULGARIEI A ClȘTIGAT

„TURNEUL PRIETENIA44 LA JUNIORI
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Com

petiția internațională rezervată echi
pelor de juniori „Turneul Prietenia" 
s-a încheiat la Donețk cu victoria re
prezentativei Bulgariei, urmată de e- 
chipele U.R.S.S. (I), Ungariei, Polo
niei, U.R.S.S. (II), României, R.D. 
Germane, Cehoslovaciei, R.P.D. Co
reene și Cubei.

In. finala turneului s-au întîlnit se
lecționata Bulgariei și prima repre
zentativă a U.R.S.S.. 
timpului regulamentar de joc, scorul 
a fost egal 2—2 (1—2).
cutării loviturilor de la 11 m, victo
ria a revenit cu scorul general 
7—5 tinerilor fotbaliști bulgari.

Iată rezultatele înregistrate în

lelalte. partide : pentru locurile 3—4
Ungaria — Polonia 0—0 (în urma ,e- 
xecutărir loviturilor de la 11 m . 
5—4) ; pentru locurile 5—6 : U.R.S.S. 
(II) — România 1—0 ; pentru locu
rile 7—8 : R.D. Germană — Ceho
slovacia 2—0 ; pentru locurile :9—lOd 
R.P.D. Coreeană — Cuba 0—0 (în ur
ma executării loviturilor de la 11 m .■ 
4-3).

La sfîrșitul
în urma exe-

de

ce-

TURNEE DE TENIS
Năstase învins din nou de Okker...

LA BARCELONA, ȚIRIAC
CHICAGO. — Pentru a doua oară, 

la distanță de o săptămînă, Ilie Năs- 
tase a fost învins din nou de Tom 
Okker, de data aceasta la scorul de 
3—6, 6—3, 6—3. In cealaltă semifina
lă, John Newcombe l-a învins pe 
Marty Riessen cu 1—6, 7—6, 6—4.

ALAMO. — în semifinale sînt pro
gramate partidele Borg — Moore și 
Ashe — Emerson. Ultimele două 
„sferturi" au dat următoarele rezul
tate : Ashe — Alexander 7—5, 1—6,

ÎN FINALĂ CU PANATTA
7—6 ; Emerson — Tanner 5—7, 7—5, 
6-2.

BARCELONA. — Finala probei de 
simplu se va disputa între Ion Țiriac 
și Adriano Panatta. în semifinale, Ți
riac l-a învins cu 6—2, 6—3 pe Bru- 
guera, iar Panatta a dispus cu 7—5, 
7—5 de Gisbert. în semifinalele pro
bei de dublu : Gisbert, Kodes — Al
varez, Muntanella 8—6, 9—7; Țiriac 
Panatta — Seegers, Keldie 6—1, 3—6, 
16—16 (întrerupt din cauza întuneri
cului).

ULTIMA CURSĂ PENTRU 
C.M. DE MOTOCICLISM

Madrid, 30 (Agerpres). — La Madrid 
s-au desfășurat întrecerile „Marelui 
Premiu al Spaniei" Ia motocicllsm, ul
tima probă din cadrul Campionatului 
mondial. ,

In cea mal disputată cursă a zilei, cea 
rezervată motocicletelor de la clasa 500 
cmc, victoria a revenit englezului Phil 
Read („M. V. Agusta"), care i-a între
cut pe elvețienii Kneubuhler și Giger 
(ambii pe „Yamaha”).

In urma rezultatelor înregistrate, cla
samentele finale ale campionatului mon
dial sînt următoarele : clasa 50 cmc : 1. 
De Vries (Olanda) — 60 p ; 2. Kneubuh
ler (Elveția) — 51 p ; 3 Timmer (Olan
da) — 41 p ; clasa 125 cmc s 1. Ken An
dersson (Suedia) — 99 p ; 2. C. Mortimer 
(Anglia) — 75 p ; 3. J Schurgers (Olan
da) — 67 p ; clasa 250 cmc : 1. Dieter 
Braun (R.F.G.) — 80 p ; 2. T. Lansi- 
vourl (Finlanda) — 64 p3. J. Doodș 
(Australia) — 58 p ; Hasa 350 cmc : 1. 
Giacomo Agostini (Italia) — 84 p ; 2. 
T. Lansivouri (Finlanda) — 77 p ; 3. p.

1. Phil Read (Anglia) — 84 p ;

iriiuaiiuaj — ti , o. xr•
Read (Anglia) — 56 p ; clasa 503 cmc .: 
1. Phil Read (Anglia) — 84 p ; 2. M. 
Newcombe (Noua Zeelandă) -«So: 3. 
G. Agostini (Italia) — 57 p ; motociclete 
cu ataș ; 1. Enders — Engelhardt
(R.F.G.) 75 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a 11 runde șl a unor 
partide întrerupte, în turneul internatio
nal de șah ..Memorialul Bora Kosticî", 
care se desfășoară la Virșeț (Iugoslavia) 
conduc Parma (Iugoslavia) și Tringov 
(Bulgaria), cu cite G’/z puncte, urmați de 
Quinteros (Argentina), Radulov (Bulga
ria) — 6 p și cite o partidă întreruptă, 
Vellmirovicl (Iugoslavia) — 6 p etc. Re
zultate înregistrate în runda a 11-a : 
Quinteros — Mișcevici 1—0 ; Radulov — 
Ivkovici 1—0 ; Hecht — Krnici 1—0 ; Ki
rov — Parma remiză ; Maslcl — Zucker- 
mann remiză.
3
După disputarea a 6 etape, în campio
natul cehoslovac de hochei pe gheață 
continuă să conducă neînvinsă echipa 
Sparta Praga cu 12 puncte, urmată de 
formațiile Dukla Jihlava — 8 p și Sko
da Plsen — 8 p. Rezultate înregistrate 
în etapa a 6-a : Sonp Kladno — Z.K.L. 
Brno 5—1 ; Sparta Praga — V.t.j. Ho-

mutov 6—4 ; V.S.J. Kosice — V.J.K.G. 
Ostrava 4—4 ; Skoda Plsen — Motor 
Ceske Budejovice 9—4 ; Slovan Bratisla
va — Tesla Pardubice 1—2 ; H.Z. Litvi
nov — D/.kla Jihlava 3—4.■
In ziua a doua a turneului internațio
nal masculin de baschet de la Varșovia, 
echipa locală „Polonia" a învins cu sco
rul de 81—49 (39—18) selecționata orașu
lui Copenhaga. într-un alt’joc, formația 
S.K.R.A. Varșovia a întrecut cu 74—70 
(39—33) echipa 
man.

iugoslavă Mladost ze-

european de box Ia ca- 
elvețianul Fritz Chevert,

Fostul campion 
tegoria muscă, 
și-a luat o meritată revanșă în fața ita
lianului Franco speratti. în gala desfă
șurată la Berna, Chevert a obținut vic
toria la puncte, după 10 reprize anima
te, In fața pugillstului italian. Primul

meci dintre acești doi boxeri, care a 
avut loc în urmă cu trei ani la Geneva, 
a fost cîștigat de Speratti.■
Rezultate (In turneul internațional mas
culin de baschet rezervat echipelor stu
dențești), care se desfășoară in localita
tea poloneză Torun : N.H.K.G. Ostrava — 
A.Z.S. Poznan 90—81 (48—43) ; Bosnia Sa
rajevo — A.Z.S. Varșovia 113—89 (59— 
42) ; A.Z.S. Gdansk — A.Z.S. Torun 77— 
63 (41—39) ; Akademik Plovdiv — A.Z.S. 
Lublln 113—33 (62—39).■
Cu prilejui unui concurs atletic care a 
avut loc la Budapesta, sportivul ma
ghiar Istvan Major a stabilit un nou re
cord național in proba de săritură în 
înălțime cu 2,24 m (vechiul record îl 
aparținea cu 2,23 m). Rezultatul lui Ma
jor reprezintă cea mai bună performan
ță obținută in acest an în Europa.

întreceri aii i iul
LA VARNA

VARNA, 30 (Agerpres). — Pe sta 
dionul „Iuri Gagarin" au continuat 
întrecerile concursului internațional 
de .atletism, care se desfășoară cu 
prilejul cțlui de-al X-lea Congres o- 
limpic. Sprintera poloneză Irena Sze
winska a .cîștigat cursa de ’00 m. cu 
timpul de 11,3. în proba de triplusalt, 
victoria a revenit campionului olim
pic Viktor Saneev (U.R.SA), cu 16,76 
m.

Alte rezultate: masculini 100.m — 
Petrov (Bulgaria) 10,5 ; aruncarea su
liței— Lusis (U.R.S.S.) 81,12 m ; 1 500 
m — Malinowski (Polonia) 3:44,3 
înălțime — Maly (Cehoslovacia) 2,17 
m ; feminin : 400 m — Pirjo Viljmi 
(Finlanda) 54,0; 1 500 m— Tonka
Petrova (Bulgaria) 4:17,8.
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