
In prezenta TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
A AVUT LOC IERI LA SLOBOZIA

SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI"-
fierbinte omagiu adus lucrătorilor de pe ogoare

Cu bucurie în inimi pentru roadele 
pămintului din acest an, cu hăr
nicie și muncă însuflețită generată 
de Îndemnurile mobilizatoare cuprin
se în scrisoarea adresată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu organelor și 
organizațiilor de partid și de stat, 
tuturor lucrătorilor și specialiștilor 
din agricultură, pentru a-și mobiliza 
larg forțele în vederea strîngerii la 
timp și fără pietderi a întregii re
colte și pentru obținerea unor pro
ducții sporite în anul viitor, oame
nii muncii de pe ogoare, întregul po
por au sărbătorit in toate satele și 
orașele țării „Ziua recoltei".

Tradiționala sărbătoare a culminat 
prin marea adunare populară, or
ganizată la Slobozia, adunare ono
rată de prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al par
tidului, președintele Consiliului de 
Stat, a tovarășei Elena Ceaușescu. 
împreună cu conducătorul partidului 
și statului se aflau tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și tovarășa Elena 
Maurer, Paul Niculescu Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, cu soțiile, Maxim 
Belrghianu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Florian Dănălache, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Eupu, Dumitru Popescu, Lconte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Vasile Vil- 
cu, Ștefan Voitec, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Dalea, 
Vasile Patilincț. miniștri, primi-se- 
cretari ai comitetelor județene Brăi
la. Buzău, Ilfov și Tulcea ale P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii unor or
ganizații economice și instituții cen
trale.

Adunarea populară, semn al înaltei 
cinstiri pe care partidul, întregul 
nostru popor o acordă țărănimii, tu
turor celor ce muncesc pe ogoare, 
a fost precedată de vizita de lucru 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a 
altor conducători de partid și de 
stat în Cooperativa agricolă de pro
ducție din comuna „Gh. Doja“.

De aici, coloana de mașini s-a în
dreptat spre Slobozia — centru ad
ministrativ al județului Ialomița. La 
in rarea în Slobozia, pe întregul tra
seu pînă în piața centrală, mii de 
cetățeni din oraș, din satele și comu
nele județului fac conducătorului

iubit al partidului și statului o pri
mire entuziastă.

Inalții oaspeți vizitează expoziția 
de produse agricole, animale de ra
să și mașini agricole amenajată în 
piața centrală.

La sfîrșitul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu rostește cuvinte 
de apreciere la adresa participanți- 
lor Ia expoziție și le urează noi 
succese.

în entuziasmul general al celor 
prezenți. in uralele și ovațiile nesfîr- 
șite, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre locul de desfășurare 
a adunării populare, prilejuită de 
sărbătorirea „Zilei recoltei".

Pe platoul din fața sediului Comi
tetului județean de partid s-au în
trunit zeci de mii de locuitori din 
Slobozia și din comunele județului 
Ialomița pentru a participa la marea 
adunare populară închinată „Zilei 
recoltei".

Zecile de mii de participanți la 
adunare întîmpină cu urale și ovații 
entuziaste apariția la balconul se
diului Comitetului județean de par
tid a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a tovarășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și de stat.

Dcschizînd adunarea, tovarășul 
Vasile Marin, prîm-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al P.C.R., 
a exprimat deosebita bucurie a lo
cuitorilor orașului și județului de 
a-1 avea din nou în mijlocul lor pe 
iubitul conducător al poporului nos
tru. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Angelo Miculescu, ministrul agricul
turii, industriei alimentare și apelor.

în continuare, tovarășul Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, dă citire Decretului Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, prin care se acordă Ordinul 
Muncii clasa I cooperativelor agrico
le de producție din comuna Girla 
Mare, județul Mehedinți. Comloșu 
Mic, județul Timiș, și Ilba, județul 
Maramureș, întreprinderilor agricole 
de stat Stelnica și Burdușani, jude
țul Ialomița, pentru producțiile mari 
obținute la cultura griului.

A luat apoi cuvîntul tovarășul

Aldea Militaru, ministru secretar de 
stat, președintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție.

în continuare, au urmat la cuvint 
Ilie Bărăitaru, președintele C.A.P. 
Gîrla Mare, județul Mehedinți ; Va
sile Dobre, președintele C.A.P. Com- 
loșu-Mic, județul Timiș ; Ștefan 
Villany, președintele C.A.P. Pctrești, 
județul Satu Mare ; ing. Constantin 
Gib, directorul I.A.S. Ograda, județul 
Ialomița ; Gheorghe Radu, directorul 
stațiunji pentru mecanizarea agricul
turii „1 Mai", județul Brăila.

In aplauzele și uralele entuziaste 
ale zecilor de mii de participanți, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție și subliniată deseori cu 
aplauze și ovații, semne ale adeziu
nii depline a întregului nostru popor 
la politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, ale hotărîrii 
de a munci neobosit pentru dezvol
tarea multilaterală a societății noas
tre socialiste, pentru traducerea in 
viață a mărețelor obiective ale Con
gresului al X-lea și ale Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru în
deplinirea cincinalului înainte de 
termen.

în încheierea adunării populare, 
primul secretar al Comitetului jude
țean Ialomița al P.C.R., Vasile Ma
rin, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în numele participanților 
la această mare sărbătoare, cele mai 
profunde mulțumiri pentru înaltele 
aprecieri făcute la adresa lucrătorilor 
de pe ogoare, exprimînd angajamen 
tul de a îndeplini și depăși în anii 
ce vin indicațiile date.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu co
boară apoi în fața sediului comite
tului juftețean Ialomița al P.C.R., 
unde o gardă de onoare prezintă
onorul. O fanfară intonează imnul
de stat.

Secretarul genera] al P.C.R. îm
preună cu ceilalți conducători de
partid și de stat părăsesc orașul
aclamați îndelung de zecile de mii 
de oameni ai muncii din Slobozia și 
din comunele județului Ialomița pre
zenți în această frumoasă zi de 
toamnă la sărbătorirea „Zilei re
coltei".Partide atractive in campionatul feminin de baschet

Spre deosebire de prima zi, cînd 
majoritatea meciurilor au fost echi
librate și atractive, ieri, în 
Constructorul din Capitală, 
au avut loc partidele etapei a 
a campionatului republican femi
nin de baschet, s-au înregistrat di
ferențe de scor mari, favoritele în- 
vingînd fără dificultate. Chiar și 
în derby-ul studentelor, Universi
tatea Cluj — ' Universitatea Timi
șoara, s-a consemnat un avans fi
nal de 18 puncte în favoarea pri
melor, deși pe parcurs întrecerea 
a fost interesantă. Singurul meci 
în care adversarele au manifestat 
valori apropiate a fost acela dintre 
Constructorul București și Olimpia 
București. - Iată rezultatele :

CONSTRUCTORUL — OLIMPIA 
54—46 (21—26). Dîrze, combative, 
sigure în rnînuirea balonului și cu 
o bună orientare tactică, tinerele 
baschetbaliste de la Olimpia (unde 
și-au început, de altfel, activitatea 
cu ani în urmă, ca minibaschetba- 
liste) au ținut permanent pasul cu 
experimentatele lor adversare, pe 
care le-au și condus multă vreme, 
tabela de scor indicînd 8—3 în 
min. 4, 18—17 și 20—18 în min. 15, 
26—24 la sfîrșitul primei reprize. 
La reluare. Constructorul egalează 
și ia conducerea pe care nu o mai 
cedează pînă la sfîrșit. Emoțiile au 
continuat, însă, pentru că sportive
le de la Olimpia, conduse cu ener
gie și tact de antrenorul Gh. Lă- 
zărescu, împiedică distanțarea ad
versarelor, ba chiar le amenință 
permanent cu egalarea. Ele nu iz
butesc. însă, acest lucru, deoarece 
în cealaltă tabără antrenorul Ma
rian Spiridon a știut să indice so
luțiile tactice cele mai potrivite 
pontru ca jucătoarele sale să de
pășească apărarea om la om prac
ticată de formația Olimpia. în 
plus, „zona" Constructorului a rea
lizat o serie de intercepții, folosite 
cu promptitudine pentru lansare;#* 
contraatacurilor. în general, a fost 
o întrecere plăcută, antrenantă, 
care a demonstrat că baschetul fe
minin este frumos și cînd se în- 
tîlnesc două echipe cu mai puține 
pretenții, dar bine pregătite și ho- 
tărîte să se dăruiască total jocu
lui. Au înscris Guranda 12, Gugu 
2, Godeanu 7, Pajtek 8, Petreanu 
2, Barabas 5, Ciortan 1, Gheorghe 
7. Popescu 10 pentru Constructorul, 
respectiv Căprița 12, Iatan 12, Ni- 
colau 1, Tomeseu 2, Ioniță 8. Bîră 
11, Au arbitrat bine P. Pasăre și 
R. Schmidt.
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în ambianța fermecătoare a 
splendide duminici de octombrie, 
stadionul Republicii din Capitală a 
trăit duminică dimineață un mo
ment de mare sărbătoare. L-a pri
lejuit festivitatea de deschidere a 
anului sportiv școlar, universitar și 
de pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei. Aproape 40.000 de

ECHIPA COMBINATULUI POLIGRAFIC BUCUREȘTI
DIN NOU CAMPIOANĂ LA OINĂ

ALBA IULIA, 7 (prin telefon). 
După zeci de meciuri echilibrate, 
pe care localnicii au, ținut să le 
prețuiască, mai ales în ultima zi, 
prin aplauze aproape la fiecare 
fază, am asistat la întîlnirea mult 
așteptată, de fapt derbyul campio
natului, confruntarea dintre echipe
le C.P.B. și Biruința Gherăești (ju
dețul Neamț). Este de prisos să 
spunem că și una și cealaltă dintre 
formații au intrat pe teren cu do
rința de a încheia cu un rezultat 
favorabil, fapt ce i-ar fi adus mult 
rîvnitul titlu. Cu toții am crezut, 
la un moment dat, că oiniștii din 
Gherăești vor reuși surpriza de a 
abate din traiectorie pe C.P.B., care 
de 7 ani 
a țării, 
că, spre 
răeșteni 
priza la

deține titlul de campioană 
Și trebuie să mărturisim 
lauda lor, sportivii ghe- 

s-au aflat, mai ales înre- 
___ „bătaie”, la un pas, doar 

un singur pas, de victorie. A venit 
însă acea repriză secundă și, ceea 
ce pînă atunci era doar o presupu
nere a, celor din tribună și, firește, 
o dorință a jucătorilor gherăeșteni,

s-a spulberat. Experiența, talentul, 
puterea de luptă și dăruirea cu 
care oiniștii de la C.P.B. au abor
dat cea de a doua parte a meciu
lui s-au dovedit a fi hotărîtoare. 
Dar mai ales a fost hotărîtoare e- 
voluția, în stil de mare jucător, a 
maestrului sportului Ilie Dacău, că
pitan și antrenor totodată al aces
tei echipe. Activitatea sa în mo
mentul cînd se afla în „triunghiuri" 
sau pe culoarele de ducere și în
toarcere, tehnica ireproșabilă între
buințată în a se apăra, dar cu 
deosebire lunga sa bătaie concreti
zată în două puncte în clipa cînd 
mingea a poposit dincolo de gra
nița celor 65 m, iată, relatată, foarte 
pe scurt, contribuția decisivă a lui 
Ilie Dacău la cîștigarea de către 
echipa C.P.B. a tricourilor de cam
pioni.

La rîndul lor, partenerii de 
trecere, oiniștii din Gherăești, 
mari merite, chiar dacă acestea

Ion GAVRILESCU

în- 
au 
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spectatori au urmărit spectacolul de 
ținută oferit de cei peste 6000 de 
tineri și tinere, reprezentanți ai 
sportului de masă și de performan
ță din toate asociațiile și cluburile 
bucureștene.

La ora 9,30, trompeții au vestit 
deschiderea festivității. Pe pista 
stadionului și-au făcut apariția, în 
rînduri compacte, defilînd prin fața 
tribunelor, sportivi și sportive din 
școlile generale, din licee și școli 
profesionale, din institute și facul
tăți, din cluburi și asociații sporti
ve profilate pe performanță. Defi
larea acestei uriașe coloane de ti
neri și tinere, din toate sectoarele 
Capitalei, a îneîntat privirile prin 
paleta variată de culori a costume
lor, steagurilor, eșarfelor, prin ți
nuta impunătoare, suplă a celor cu
ceriți de exercițiul fizic, de mișcare,

Freamăt în tribune. Și-a făcut a- 
pariția ștafeta tineretului studios 
din București. Una din componen
tele ștafetei, maestra sportului Ro
xana Vulescu, studentă la I.E.F.S., 
a dat citire mesajului adresat de 
tineretul studios al Capitalei, con
ducerii de partid și de stat, prin 
care se angajează să îndeplinească 
Hotărîrile Plenarei CC. al P.C.R. 
din 18—19 iunie a.c. cu privire la 
îmbunătățirea și perfecționarea în- 
vățămîntului, prin obținerea de 
noi succese în studiu și în activi
tatea sportivă.

După prezentarea raportului, a 
luat cuvîntul tov. Virgil Florea, 
vicepreședinte al Consiliului muni
cipal București, președintele Con
siliului Municipal pentru Educație 
Fizică și Sport, care a felicitat ti
neretul studios din Capitală cu 
prilejul noului an școlar și uni
versitar și i-a urat multe succese, 
o angajare și mai fermă. îri împle
tirea studiului cu producția, cu 
exercițiul fizic, cu sportul.
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FORMAȚIILE AFLATE ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI, 
ÎNVINGĂTOARE ÎN JOCURILE ETAPEI DE IERI

• Ciștigînd 
Politehnica

la Arad, Universitatea Craiova Iși menține avansul 
lași învinge pe Petrolul! Victorii minime (1-0)

A.S.A. Tg. Mureș a reușit un prețios meci nul la Brașov

de 3 puncte • Surpriză la Ploiești: 
în meciurile cuplajului interbucureștean

REZULTATE TEHNICE

Steagul roșu — A.S.A. Tg. Mureș 0-0
Poli. Timisoara — Jiul 1-0 (1-0)
„U" Cluj’ — C.F.R. Cluj 2-2 (0-0)
Petrolul — Politehnica lași 0-1 (0-0)
Rapid — Dinamo 0-1 (0-1)
Sportul stud. — Steaua 0-1 (0-0)
S. C. Bacău — C.S.M, Reșița 2-0 (2-0)
U. T. A. — Univ. Craiova 2-4 (1-3)
F. C. Constanța — F. C. Argeș 3-0 (1-0)

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE (21 octombrie)

1. UNIV. CRAIOVA 9 7 2 0 17— 6 16
2. F. C. Constanța 9 6 1 2 16— 7 13
3. Dinamo 9 6 1 2 16—11 13
4. Steaua 9 5 1 3 15— 9 11
5. Politehnica lași 9 5 0 4 9— 9 10
6. C.S.M. Reșița 9 3 3 3 16—13 9
7. Politehnica Timișoara 9 4 1 4 7— 8 9
8. „U" Cluj 9 3 2 4 9— 8 8
9. Steagul roșu 9 3 2 4 7— 8 8

10. Sport club Bacău 9 4 0 5 11—15 8
11. F. C. Argeș 9 3 2 4 11—15 8
12. C.F.R. Cluj 9 3 2 4 14—19 8
13. A.S.A. Tg. Mureș 9 3 2 4 12—18 8
14. Sp. studențesc 9 3 1 5 14—11 7
15. Petrolul 9 3 1 5 10—13 7
16. U.T.A. 9 3 1 5 8—15 7
17. Jiul 9 2 2 5 11—13 6
18. Rapid 9 2 2 5 9—14 6

Univ. Craiova — Dinamo
F. C. Constanța — U. T. A.
Politehnica Timișoara — Steaua
C.S.M. Reșița — Steagul roșu
„U" Cluj — Sport club Bacău
Sportul studențesc — C.F.R. Cluj
F. C. Argeș — Petrolul
Rapid — A.S.A. Tg. Mureș
Jiul — Politehnicq lași

Răducanu, intrat cu cîteva zeci de secunde înainte în teren, înscrie singurul gol al 
meciului Steaua — Sportul studen țese, la prima atingere a balonului

Foto : S. BAKCSY

GOLGETERII
10 GOLURI : Adam (C.F.R. Cluj) 

— 2 din 11 m.

8 GOLURI :
Reșița) — 1 din

Nestorovici (C-S.M.
11 m.

7 GOLURI :
Dudu Georgescu
11 m.

Năstase (Steaua), 
(Dinamo) — 1 din

6 GOLURI : M. Sandu (Sportul 
studențesc), Mărculescu (F. C. Con
stanța). Bălan și Oblemenco (Univ. 
Craiova) — 1 din 11 m.

(Sport

S. Ar-

5 GOLURI : Dembrovschi 
club Bacău).

4 GOLURI : Mureșan (A. 
mata Tg. Mureș), I- Constantin
(Sportul studențesc), Bungău (Poli
tehnica Timișoara) — 1 din 11 m.

3 GOLURI : Dobrin, Troi (F. C. 
Argeș), Broșovschi, Kun (U.T.A.), 
Mulțescu, Stocker (Jiul), Pîrvu (Pe
trolul), Naghi (A. S. Armata), Ior- 
dănescu (Steaua), Lupulescu, Dănilă 
(Politehnica Iași), Beldeanu (C.S.M. 
Reșița) — 1 din 11 m, Pescaru 
(Steagul roșu) — 1 din 11 m.

Citiți în pag, a 3-a cronicile partidelor disputate în etapa 
de ieri a campionatului Diviziei A la fotbal

J

Unul din numeroasele momente de atracție ale festivității de deschidere 
a anului sportiv școlar și universitar

Foto! Vasile BAGEAC
Ora 10,30. Au început demonstra

țiile sportive. Pe dreptunghiul de 
gazon al stadionului și-a făcut apa
riția grupul de gimnastică acroba
tică al studenților de la I.E.F.S., 
condus de lectorul univ. Carol 
Bedo, care a prezentat asistenței 
spectaculoase salturi La trambulina 
elastică, încîntînd pe cei prezenți 
în tribune.

Cele mai mici gimnaste din uni
tățile sportive școlare de perfor
manță au prezentat, în continuare, 
un reușit program.

Au urmat pasionante întreceri de 
ciclism, cu participarea unor cu-

Paul IOVAN
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DOUA GOLURI, PATRU PUNCTE...

Înaintea acestui cuplaj bucureșteary, iubitorii fotbalului, așteptînd flu
ierul, comentau ultimele sâptănnîcn'i ale balonului robund, oprindu-se, 
la un moment dat, asupra numărului de goluri pe care atacul nos

tru ar trebui să-l administreze ecliipei finlandeze, duminică. Era în 
aceste anticipări un fel de boeroin suporteficească, alimentată, între 
altele, de vocile care încearcă — cu o tenacitate demnă de o cauză 
mai bună — să explice unele insuccese ale fotbalului nostru în primul 
rind prin carențele lui tactice; Acest val de reproșuri are o explicație 
simplă : cckndeiul așterne cu mai multă ușurință obiecțiuni de ordin tac
tic ; filtrul tactic se pretează la reluări infinite, fâră riscul 
rilor, pentru 
tile, permite

Cuplajul 
spune că el 
garnitură a 
două goluri, , ,___  ___  _ ,____  ul=
numiților Dumitrache și Răducanu, doi jucători care, prin temperament 
și stil, nu se integrează în media fotbalului nostru. în rest, cuplajul a 
fost o lungă trudă din partea celor aproape cincizeci .de jucători pre
zenți — de cele mai multe ori —, în zonele aglomerate ale terenului, 
adică acolo unde! deplasările se micșorează, oferind frumoase scutiri 
de efort.

în cuplajul de aseară nu se poate vorbi >de preocupări de ordin 
tactic. Nu se poate spune în nici un caz că EWnamo a cîștigat dintr-un 
motiv evident, după cum nu se poate spune că Steaua </ făcut ceva 
mai mult decît să admire acea frumoasă inspirație a lui Constantin 
care a intuit, cu îndelungata sa experiență de jucător, că inima lui 
Marcel Răducanu bate mai puternic, simțind golul care se apropie.

Cuplajul de ieri — să notăm că este vorba de etapa a IX-a a 
campionatului, adică die • o etapă care presupune, oarecum, virful de 
formă ai echipelor aflate în întrecere, deoarece curînd se va vorbi de 
un început de oboseală — marchează un tempo de joc și un angaja
ment fizic greu de conectat la nivelul irtternațional.

S-a „scris deseori, cu o ușoară doză de ipocrizie, că „11 "-le nostru 
„tricolor" trebuie să fie expresia unui campionat bine jucat, expresia 
eforturilor deosebite ale cluburilor, expresia unei selecții naturale a va
lorilor promovate din această întrecere majoră care este campionatul 
Din fericire pentru campionatul nostru, echipa națională din ultimii ani 

lipsurile, ajungî'nd să fie — 
club

aontrazice- 
puțin fer- 

de manetă. 
Am putea 
din prima 
din numai

că fotbalul, avînd duminici fertile și altele mai 
schimbarea registrului printr-o simplă deplasare 
de ieri s-a încheiat cu rezultatele cunoscuta, 
a fost foarte productiv, pentru că două echipe 

soccerului nostru au realizat patru puncte mari . ........ ..
care sînt — și ele — opera unor explozii strălucitoare ale

a reușit să-i mascheze cu regularitate 
spus în repetate 
România.

rînduri singurul
. _ s-a

de fotbal adevărat din

loon CHIRILA

P.S. Popularul 
marcabil talent al 
(citește Angelo Niculescu), iar astăzi 
Sfănescu). Este adevărat, am mers pe mina 
Am mers cu același entuziasm și pe mină 
Constantin Teașcă), dar, din păcate, în 
Madrid (0—6) și Budapesta (0—6), n-au jucat „tricolorii", ci s-a jucat 
Constantin Teașcă.

antrenor Constantin 
orientării, susținind

Teașcă
că ieri
- pe mina lui V (citește Valentin 

„tricolorilor" iui A. și V. 
„tricolorilor" lui T (citește 

„cuplajul Iui 0—12", de la

îmi reproșează un re
am mers pe mina lui A

ECHIPA DE FOTBAL A FINLANDEI 
SOSEȘTE JOI LA BUCUREȘTI

• LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV
în cursul dimineții de azi urmea

ză să se reunească lotul reprezen
tativ de fotbal. El va fi alcătuit 
din 17 jucători, în funcție de starea 
sănătății selecțiqnaților după etapa 
de ieri.

La mijlocul săptămînii, fotbaliștii 
selecționați pentru ultima partidă 
din preliminariile C.M. vor disputa 
un meci de verificare în compania 
unui adversar care nu a fost de
semnat încă. După toate probabili
tățile, va fi aleasă o formație de 
Divizia C,

SE REUNEȘTE ASTĂZI
Vă reamintim că, duminică, pe 

stadionul „23 August", reprezentati
va noastră întîlnește formația Fin
landei, care urmează să sosească la 
București în cursul zilei de joi, pe 
calea aerului, venind de la Tirana, 
unde dispută miercuri partida sa 
cu selecționata Albaniei în califică
rile competiției supreme.

întîlnirea de duminică va fi arbi
trată de un trio din Ungaria, a- 
vîndu-1 la centru pe Gyula Emsber- 
ger.

»
i
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Agenda activității sportive de masă
VIE ACTIVITATE IN ASOCIAȚIILE 

SPORTIVE BUCUREȘTENE

• La A. S. Comex se află în 
plină desfășurare o competiție do
tată cu „Cupa de toamnă". Au a- 
juns în faza finală întrecerile de 
volei. Neînvinse — pînă acum — 
echipele Tehnoimport și Export- 
lemn. în a doua parte a lor au in
trat și disputele jucătorilor de fot
bal și minifotbal. Protagoniste în 
aceste confruntări sînt formațiile 
Românoexport și Electronum.

• S-a încheiat campionatul de 
fotbal, seria I, al asociației Spartac 
a lucrătorilor din comerțul bucu- 
reștean. Titlul a revenit sportivilor 
de la Intercontinental, care au a- 
cumulat 20 de puncte. în seria a 
Il-a (din care primele trei clasate

promovează în prima serie) „lupta” 
pentru întîietate se dă între echi
pele IA.P.L. Central și Athenee 
Palace.

• Două acțiuni de amploare vor 
fi organizate în această lună și la 
începutul lunii viitoare de către 
Consiliul asociațiilor sportive din 
construcții. Este vorba de „Crosul 
de toamnă", care va avea loc la 
20 octombrie la baza sportivă „Ciu
rel". La 
ticipanți 
petiție, 
rientare 
X-a, va
noiembrie la Poiana Brașov.

• în organizarea clubului sportiv 
Voința, a debutat în aceste zile o 
nouă competiție de masă (o între
cere deschisă tinerilor din coopera
tivele bucureștene) : „Campionatul

start, aproape 600 de par- 
(seniori). O a doua com- 

„Cupa Construcția" la o- 
turistică, ediția jubiliară, a 
avea loc în zilele de 3—4

Au început întrecerile returului 
campionatului pe echipe la lupte

Ieri s-au reluat întrecerile campionatului republican de lupte, greeo- 
competîției (returul) s-au înregistratromane și libere, tn etapa a III-a a 

următoarele rezultate :

ucenicilor". Sînt prevăzute între
ceri de fotbal, baschet, handbal, 
atletism și . tir.

Paralel cu aceasta continuă des
fășurarea întîlnirilor din cadrul 
campionatelor interne la fotbal, vo
lei, handbal, atletism și popice.

Dumitru NEGREA
MUREȘ ZILELE ATLETISMULUI 

ȘCOLAR
în dorința de a depista elemente 

dotate cu calități deosebite în sport 
din rîndul elevilor școlilor generale 
și a le dirija către activitatea de 
performanță, CJEFS Mureș, în co
laborare cu Inspectoratul școlar ju
dețean și Consiliul județean al or
ganizației pionierilor organizează 
„Festivalul atletismului școlar". 
Este o inițiativă care vizează o în
trecere de anvergură, ce se va des
fășura pe echipe (cîte un concurent 
de probă). Echipele au fost repar
tizate pe serii — în total 4 — iar 
cele clasate pe locuri fruntașe (1—4 
și 5—8) se vor întîlni în turnee 
speciale. Turul competiției începe 
în ziua de 29 septembrie (seriile I 
și II) și se încheie pe 20 octombrie, 
în primăvară, returul întrecerii. 
Probele — 50 m, 60 m, 80 m, lun
gime, aruncarea mingii de oină. 
La competiție participă 20 de echi
pe. Pentru echipele fruntașe, orga
nizatorii au prevăzut numeroase 
premii (cupe, diplome etc.).

GRECO-ROMANE

BUCUREȘTI — Triunghiularul 
din sala Progresul, care a opus e- 
chipele Dinamo. Progresul și S. C. 
Bacău, a constituit pentru dinamo
viștii bucureșteni un galop de să
nătate. ei cîștigînd ambele partide 
la diferență mare.

Progresul, cu 6 juniori în for
mație, n-a putut ține piept multi
plei campioane. în schimb a cîști
gat Ia un scor nesperat de mare în 
fața băcăuanilor. Bine s-au com
portat, in special. V. Dinu (cat. 74 
kg) — două victorii Ia tuș și Fi. 
Crăciun (100 kg), trecut și el pe 
foile de arbitraj cu două meciuri 
cîstigate.

S. C Bacău s-a prezentat foarte 
slab in această etapă inaugurală. 
Unii dintre sportivii băcăuani s-au 
prezentat slab și la capitolul pre
gătirii fizice, ca de pildă. M. Bi- 
volaru. care la sfîrșitul reprizei a
11- a. în partida cu juniorul dina- 
movist Mareș, era pur și simplu 
sufocat.

Rezultate tehnice : Dinamo cu 
S. C Bacău 38.5—1,5. cu Progre
sul 29—-9. Progresul cu S. C. Ba
cău 38—4 (T. RA-BȘAN)

BRAȘOV — Reprezentanții clu
bului Steagul roșu au dominat în
tîlnirea, au cîștigat însă greu la pi- 
teșteni. Steagul roșu Brașov cu 
C S Pitești 21—19, cu Carpați Si
naia 23—0. C. S. Pitești cu Car- 
pâti 28—8. (C. GRUIA, coresp.)

BACĂU — A.S.A. Bacău cu Du
nărea Tulcea 20—18,
Iași 20—29, Nicolina cu
12— 29 (I. IANCU, corespi)

SLATINA — Aproape 600 de 
spectatori au urmărit reuniunea, 
care a fost de un bun nivel tehnic 
si s-a terminat cu 
gazdelor. Aluminiu 
Cîmpulung Muscel
troputere Craiovți 24- 
putere cu C. S. Cîmpulung 20—20. 
(C. GHIȚESCU, coresp.)

CLUJ — A.S.A. Cluj cu Mureșul 
Tg. Mureș 27—15. cu Steaua 18,5— 
21.5. Steaua tu Mureșul 27—13. (L. 
FRANCISC, coresp.)

GALAȚI — Dispute echilibrate și 
un rezultat surpriză : Farul Con
stanța — Dunărea Galați 21—19 
Celelalte rezultate : Dunărea cu 
Inrcifil Rădăuți 19—15, Iprofil cu 
Farul 20—18. (T. SIRIOPOL, co
resp.)

SATU MARE _ C. S. Satu Mare 
cu C.S.M. Reșița 31—11, cu C.F;R. 
Timișoara 27—-9. C.F.R. cu C.S.M. 
Reșița 18—18. (Z. KOVACS, co
resp.)

LUGOJ — Vulturii Textila Lugoj 
cu Șc. sp. Arad 20—20, cu Crișul

Oradea 17,5—14,5, Crișul cu Șc. sp.
Arad 20,5—19,5. (C. OLARU, co
resp.)

LIBERE

în- 
tuș.

din

— Nioolina Iași cu Dunărea. 
14—18, eu Mentorul Pitești

Dunărea cu Montorul 
(D. DUMITRU, coresp.) 

Vulturii Textila Lu-

BUCUREȘTI — Dinamo cu Pe
trolul Ploiești 29—11, cu Hidroteh
nica Constanța 18,5—17,5, Hidro
tehnica cu Petrolul 24—16. Aproa
pe jumătate din meciuri s-au 
cheiat înainte de limită, prin 
(N. TOKACEK, coresp.)

4r
Steaua a dominat reuniunea

sala de pe Calea Plevnei, depășind 
C. S. Brăila cu 30—10 și pe Tri
colorul Călărași cu 40—0. Brăila 
cu Călărași 30—1. (C. PUFU, co
resp.)

IAȘI 
Galați 
25—11, 
28—12.

LUGOJ
goj cu Dinamo Brașov 9.5—26,5. 
cu Șc. sp. Arad 31,5—8,5, Dinamo 
cu Șc. sp. Arad 40—0.

ODORHEIUL SECUIESC — Lem
narul Odorhei cu Progresul Bucu
rești 22,5—17,5, cu Constructorul 
Hunedoara 26—14, Progresul cu 
Constructorul 27-

B-RAȘOV — 
C. S. Satu Mare 8- 
Reșița 24—16. 
C.S-M. Reșița

cu ’Nicolina
Dâ narea

dubla victorie a 
Slatina cu C- S. 
31—5. cu Elec-

■12, Electro-

i

ON WU CAMPtOAM IA OINĂ
(Urmare din pag J)

ar fi puse decît pe seama specta
colului de mare calitate ce au știut 
să-l ofere. Formația aceasta săteas
că. al cărei nume a devenit de mult 
cunoscut, rămîne ceea ce găsim că 
este frumos spus : o învinsă glo
rioasă.

Universitatea București. în ciuda 
faptului că nu și-a cîștigat nici 
măcar dreptul de a fi vicecampioa- 
nă. rămîne o echipă exemplară ca 
dăruire pentru acest frumos sport. 
Printre jucătorii ei cei mai buni 
se numără maestrul emerit al spor
tului, Costel lanou, intelectual de 
mare ținută și care de ani de zile 
militează pentru dezvoltarea spor
tului nostru național Tn rîndurile 
studenților.

Așadar, peste finala campionatu
lui republican pe anul 1973 a că
zut cortina. Au fost trei zile de în
treceri pasionante, care s-au bucu
rat de condiții excelente de desfă
șurare, datorită atenției cu care or
ganele locale din municipiul Alba 
Iulia au știut să-i 
sportivi, trei zile ce 
celentă propagandă

CLASAMENTUL
C.P.B. 27 p — campioană repu
blicană, 2. Viață Nouă Olteni 24 p. 
3. Biruința Gherăești 23 p. Ur
mează, în ordine, Gloria București, 
Universitatea București, Confecția 
Hm. Sărat, Torpedo Zărnești, Celu
loza Călărași, C.F.R. Sibiu, Spicul 
Avrămeni.

înconjoare pe 
au făcut oex- 
oinei-
FINAL: 1.

cu 
■14, 
—9. 
A.S.A. Brașov cu 

" -24, cu C.S.M.
C. S. Satu Mare cu 

21,5—10,5.
★

Brașov cu C. S. Tîr- 
cu C.S.M. Cluj 31—5, 

Tîrgoviște cu C.S.M. Cluj 
(G. LORAC, coresp.)

TIMIȘOARA — C.F.R. Timișoa
ra cu Rapid București 26—14, cu 
Șc. sp. Olimpia Craiova 34,5—5.5, 
Rapid cu Olimpia 31—9. (ȘT. MAR
TON, coresp.)

SF. GHEORGHE — Autosport Sf. 
Gheorghe cu Jiul Petrila 27—13. cu 
Mureșul Tg. Mureș 19,5—20,5, Mu
reșul cu Jiul 30,5—5,5- (GH. BRIO- 
TĂ, coresp.)

Steagul roșu 
goviște 21—19, 
C. S. 
32—8.

Nr. 7557

ALTE ÎNTRECERI REPUBLICANE
„CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL

Rezultatele înregistrate în cea de 
a VH-a etapă a „Cupei de toamnă” 
la handbal ;

FEMININ, Seria I : Rapid Bucu
rești — I.E.F.S. București 6—11 
(3—8), Universitatea București — 
Textila Buhuși 15—11 (7—7), Uni
versitatea Iași — Confecția 9—10 
(4—4) ; Seria a Il-a : Universitatea 
Timișoara — Constructorul Timi
șoara 8—5 (6—2), Mureșul Tg. Mu
reș — C.S.M. Sibiu 10—11 (8—5) I. 
Rulmentul Brașov — Voința Odor
hei 4—6 (2—3) ;

MASCULIN, Seria I : C.S.U. Ga
lați — Dinamo Brașov 11—16

(6—9), 
Dinamo 
Steaua 
(7—8);
Baia Mare — C.S.M. Reșița 16—14 
(9—7). Independența Sibiu — A.S.A 
Tg. Mureș 19—15 (9—9).

Corespondenți : Ilie Ionescu, Con
stantin Crețu, Radu Alexandrescu. 
Dumitru Diaconescu, Constantin Ha- 
rea, Șt. Constantinescu, Teodor To- 
hătan. P. Dumitrescu, Andrei Szabo.

ETAPA A III-a LA

Dinamo Brașov
Universitatea București

București 12—17
— S.

Seria a Il-a:

(7-9)
C. Bacău 17—15

Minaur
DIVIZIA B

I
I
i OLIMPIA SATU MARE A PRELUAT

în cadrul celei de a 3-a etape a 
campionatului divizionar de 
s-au înregistrat următoarele 
tate :

popice 
rezul-

POPICE
MASCULIN

Bod — Constructorul 
4838—4797 p.d. ; Flacăra

i

FEMININ
Voința Ploiești — Rapid 

rești 2271—2323 p.d. ; Voința Cluj 
— Voința Craiova 2254—2282 p.d. ; 
Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Tg. Mureș 2239—2263 ; Hidromeca
nica Brașov ■ — C.F.R. Tg. Mureș 
2278—2145 ; Metrom Brașov —
Gloria București 2370—2321 ; Ceta
tea Giurgiu — Laromet București 
2309—2305 ; Voința Constanța — 
Petrolul Băicoi 2190—2241 ; Voința 
Galați — Voința București 2311— 
2342 ; U.T. Arad — Voința Oradea 
2349—2206 p.d.

Bucu-

Victoria 
București 
Cîmpina — Petrolul Ploiești 5308— 
5281 p.d. ; Voința Cluj — Industria 
Sîrmei Cîmpia Turzii 4987—4732 
p.d. ; Rapid București — Dacia Plo
iești 4770—4828 p.d. ; C.F.R. Tg. 
Mureș — Minaur Baia Mare 5404— 
5108 p.d. ; Voința Tg. Mureș — 
C.F.R. Timișoara 4782—4855 p.d. ; 
Rafinăria Teleajen — Constructo
rul Galați 4979—4942 p.d. ; Lemnul 
Satu Mare — Electrica Sibiu 4905— 
4703 p.d. ; Gloria București — Vo
ința București 5366—5322 p.d. ; Ji
ul Petrila — I.C. Oradea 5145— 
5062 p.d.

i
I
I
I
I 
I
I

SERIA I
Caraimanul Bușteni — C.F.R. Paș

cani 2—1 (1—1). Gazdele au domi
nat categoric, fapt reflectat și în 
raportul de cornere : 12—1. A.u 
marcat: Postolache (min. 4), Milu 
(min. 70), respectiv, I. Gheorghe 
(min. 9). A condus bine M. Cîțu — 
București. (V. Sbărcea, coresp.).

damache (Constructorul) și în min. 
89 Codin (Victoria) au fost elimi
nați pentru lovirea intenționată a 
adversarului. Autorii golurilor : lo- 
niță (min. 9), Ionescu (min. 65). 
Neacșu (min. 85), respectiv Manta 
(min. 58). 
Prusac — 
coresp.).

A condus foarte bine C. 
Botoșani. (G. Groapă.

EXCELENT DERBY LA POLO I
INVINGÎND PE RAPID CU 5-4, DINAMO BUCUREȘTI

ARE ACUM DOUĂ PUNCTE
Noua lideră a campionatului re

publican de polo este Dinamo Bucu
rești. Prin succesul obținut ieri di
mineață. în propriul fief asupra de
ținătoarei titlului. Rapid București, 
echipa din Ștefan cel Mare a reve
nit la conducerea plutonului cu un 
avans de două puncte asupra rivalei 
sale. Dar disputa este deoarte de a 
fi încheiată, cunoscut fiind faptul 
că cele două fruntașe se vor re- 
întîlni , în următoarele două săptă- 

în partidele tur- 
atunci însă...
reușit după a- 

întreacă din nou 
la capătul unui

mîni de două cri 
neului final. Pînă

Dinamoviștii au 
pror.pe 12 luni, să 
formația feroviară, 
excelent derby care a avut aproape

toate 
două 
țească nici un efort pentru a învin
ge. care au folosit — de această 
dată într-un sens constructiv — 
multe elemente din arsenalul teh- 
nicc-tactic al acestui sport. Meciul a 
avut și o mulțime de momente pli
ne de suspense, care au păstrat o . 
permanentă încordare în tribune. Pî
nă la deschiderea scorului (Cornel 
Rusu din voie la un pas al lui Tă- 
ranu, în repriza a doua) am asis
tat la o suită de acțiuni rapide și 
spectaculoase. Lipsa de curaj, ' în 
unele cazuri, de decizie, în altele, 
l-au privat atît pe rapidiști (Scher- 
van, Slavei șut în bară, C. Rusu sau

calitățile unui 
echipe decise

joc de zile marii 
să nu precupe-

AVANS
Olac). cit și pe dinamovisti (Lazăr, 
Popa, Zamfirescu șut în bară, Rus 
— voie de la 2 m) de puncte preți
oase înscrise pe tabela de marcaj.

Golul reușit de căpitanul giuleste- 
nilor a dat însă, paradoxal 
aripi formației dinamoviste. 
a obținut

I
I
I
I

Delta Tulcea — C.S.U. Galați 3—0 
(1—0). Tulcenii s-au impus pe toată 
durata partidei și au înscris de trei 
ori prin Corende (min. 16), Stoices- 
cu (min. 55) și Leca (min. 68). în 
min. 50, Florea (Delta) și Popanică 
(C.S.U.) au fost eliminați pentru lo
virea adversarului și, respectiv, in
jurii repetate. A arbitrat bine N. 
Rainea — Bîrlad. (I. Turșie, co
resp.).

Progresul Brăila — Petrolul Moi- 
nești 2—0 (1—0). Localnicii au avut 
inițiativa în majoritatea timpului. 
Autorul golurilor: Chițu (min. 34 
și 52). Bun arbitrajul lui Gh. Re
tezări — București. (N. Costin, co
resp. județean).

CălărașiCeluloza
2—0 (1—0). întîlnirea 
sîmbătă după-amiază. 
Nica (min. 16 și 
arbitrajul lui St. 
rești.

C.S.M. Suceava
1-3 (1-1).

53).

Metalul Mija 
a avut loc 
A marcat 
Foarte bun

Lazăr — Bucu-

— Gloria Buzău

Știința Bacău—Ceahlăul P. Neamț 
1—0 (1—0). Meciul s-a disputat sîm
bătă după-amiază. A înscris Rugiu- 
bei (min. 27). A condus foarte bine 
M. Rotaru — Iași

j'W

Ilie Slavei (care nu se vede în imagine) a șutat puternic, dar în bară. 
Oricum insă, de această dată, Frățilă a fost la post...

0 ETAPA A GAZDELOR IN CAMPIONATUL DE RUGBY !
Politehnica Iași — Dinamo 

București 3—0 (3—0). Farul Con
stanța — Știința Petroșani 21—9 
(S—-’6). Grivița Roșie — Univer
sitatea Timișoara 13—12 (3—12), 
Chimia Năvodari — C.S.M. Sibiu 
S—6 (C—0). Vulcan București — 
Steatia București 0—30 (0—12),
Rulmentul Rirlad — Gloria Bucu
rești 4—0 (4—0), Sportul studen
țesc 
(7-‘6).

poate, 
Lazăr 

egalarea în cel de al 
treilea „sfert", Popa (la o eliminare 
a lui Bartolomeu) a marcat cu aju
torul portarului advers FI. Slavei 
(Introdus în mod inexplicabil. în lo
cul lui Mureșan, de antrenorul C. 
Vasiliu) și apoi același Lazăr (din 
„om în plus") a urcat avantajul 
mației sale la 3—1. Cînd Viorel 
a marcat cel de al 4-lea gol la 
ceputul ultimei reprize (4—1), toată 
lumea vedea în Dinamo o învingă
toare categorică. _
cedat nici un 
prompt erorile 
reducînd din 
Olac. atent și 
situații bune ale giuleștenilor.

La acest scor, cînd mai erau 
minute de joc. campionii au 
avut o san?ă de a egala. Ca si în 
repriza precedentă, la 1—2, cînd au 
beneficiat de superioritate numerică 
și „zonă" mică, dar C. Rusu a tras 
în bară și apoi în blocaj. De această 
dată, ca urmare a eliminării lui 
V. Rus. feroviarii au asaltat timp 
de 40 de secunde poarta adversă. Ei 
nu au știut însă să învingă blocada 
dinamovistă si Popa, interceptînd 
mingea, scăpată de Bartolomeu a 
adus liniștea în tabăra sa. Pînă la 
urmă s-au mai înscris două puncte 

• — mai întîi Popa (s.n.) și apoi Bă- 
jenagu — dar soarta partidei n-a 
mai putut fi modificată, Dinamo ob- 
ținîud o victorie pe deplin meritată 
cu 5—4 (0—0. 0—1. .3—0, 2—3).

Arbitrul N. Nicolaescu a condus 
cu unele mici scăpări, care nu au 
influențat rezultatul următoarele 
formații: DINAMO: Frățilă — ZAM. 
FIRESCU. Nastasiu. D. Popescu. 1..,,- 
ZĂR 2. POPA 2. Rus 1, Novac; RA
PID: Muresan (FI. Slavei) — - -------
SU 1, TĂRANU. I. Slavei. (_______ ,
Băjenaru 1, Bartolomeu. FI. Teodor.

Adrian VASILIU

for- 
Rus 
tn-

Dar Rapid nu a 
moment, a speculat 

lui Novac si Frățilă. 
handicap (3—4) 
îndemînatic în

prin 
două

două 
mai

Agronomia Cluj 23—12

cu deosebit interes, par- 
a celei de a III-a etipe

Așteptată 
țida derby 
a campionatului Diviziei A de rugby, 
Grivița Roșie — ,țU“ Timișoara, a 
satisfăcut publicul spectator, prin 
fazele de rugby oferite de ambele 
formații, care și-au împărțit perioa
dele de dominare. Timp de 80 mi
nute am asistat la un joc alert, cu 
numeroase acțiuni la mină, cu șarje 
pe liniile de treisferturi, cu reușite 
lovituri de picior. Dacă în prima

parte a meciului cei care au dominai 
au fost sportivii timișoreni — e 
drept, avînd și avantajul viatului, 
pierdut în repriza a Il-a — după 
pauză, grivițenii și-au impus manie
ra de joc, reușind o spectaculoasă 
răsturnare de scor : de la 3—.12 la 
13—12. Ei au acționat mai clar în re
priza secundă, au speculat fiecare 
greșeală a oaspeților, mareînd punc
tele necesare victoriei. In repriza 
iutii, după ce în mm. 10 studenții au 
deschis scorul prin Duță (l.p.), este 
rîndul gazdelor să înscrie prin Țibu- 
leac (l.p.), în min. 17. In continuare, 
a dominat „U“, care a majorat sco-, 
rul : Iacob (l.p.). în min. 33 și Suciu 
(încerc.) și Iacob (transf.), în mia. 
38. La reluare, Grivița pune stăpî- 
nire pe joc, Țibuleac (min. 45 — l.p.), 
Simioii (drop — min. 70), Sabău (în
cerc. — min. 72). Așadar: 13—12 
(3—12), pentru Grivița. Arbitrul P. 
D’Eclessis a condus bine următoare
le formații. Grivița: Simion —

Sabău, Țibuleac, Bărgăunaș, Pavlo- 
vici — Marinescu, Barbu — Vlad 
(Comăniei), Pasache, Al, Fop — P. 
Veluda, Măcăneață — Scarlat. Meza- 
roș, Toma : Universitatea : Duță (la- 
cob) — Suciu, Trnyansev, Peter, Cîn- 
dea — Ghețu, Chiciu — Tătucu, 
Vollman (Neisz), Kășcanu — Pries, 
Malancu — Mitan, Popovici, Ioniță.

In al doilea meci al cuplajului de 
pe Parcul copilului, s-au întîlnit 
echipele Sportul studențesc și Agro
nomia Cluj. Studenții clujeni au opus 

U.-.1__ L‘___mai experimenta-
reușind să-i pună 

dificultate (spre 
tabela de marcaj 
strîns : 7—6 pen-

o dîrză rezistență 
ților lor adversari, 
de multe ori în 
exemplu, la pauză 
consemna un scor 
tru gazde). Au înscris : Batter (2 în
cerc.), Gheorghiu (încerc.), Piștalu 
(încerc.), Iordănescu (2 transf., l.p.) 
pentru Sportul studențesc, respectiv 
Vasiliu (încerc.). Dulvar (încerc.), Ba- 
lint (transf.), Cordoș (transf.) Deci i 
23—12 (7—6) pentru bucureșteni. A 
condus bine Șt. Cristea.

■

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CĂLĂRIE

C. VLAD Șl DANIA POPESCU
ULTIMII ÎNVINGĂTORI

Campionatele republicane de că
lărie ale seniorilor, desfășurate timp 
de 6 zile pe baza hipică din Calea 
Plevnei, 
zența unei numeroase asistențe, 
reia insuficientele tribune 
putut face față, 
fost programate 
probe de obstacole: 
rie grea și cea rezervată fetelor, în
treceri ce ș-au bucurat de aprecieri 
din partea spectatorilor și specia
liștilor.

Deosebit de spectaculoasă a fost 
disputa la proba de categorie grea 
(12 obstacole, cu o înălțime pînă la 
1,60 m și trasee cu grad sporit de 
dificultate), la care 
șansele de a cuceri titlul național 
4 concurenți cu 6 
Vlad (Dinamo) cu Sondor și Spirt, 
Aurelian
cu Jul 
(Steaua) 
(Steaua)

După 
lărețul ploieștean s-a instalat pe pri
mele două locuri cu cîte 8 puncte 
penalizare cu fiecare dintre cei doi 
cai, în timp ce C. Vlad acumulase 
16 p și, respectiv 12 p. S. Soveja 12 
p și D. Velea 13 p. Tn manșa a doua,

s-au încheiat ieri. în pre- 
■ț:. că- 

... __  nu i-au
Tn ultima zi, au 
două interesante 

cea de catego-

și-au încercat

cai: Constantin

Stoica (Peti olul Ploiești) 
și Pickup. Dumitru Velea 
cu Viteaz și Sorin Sovcja 
cu Viorica.

prima manșă a probei, că-

A. Stoica a mers mai slab (13,75 p 
cu Pickup și 12 p cu Jul) dar, înainte 
de a intra în probă ultimul concu
rent — C. Vlad cu Sondor — el se 
menținea, totuși. în fruntea ierar
hiei. C. Vlad a făcut. însă, o cursă 
excelentă, a terminat manșa fără 
nici un punct penalizare, reușind în 
urma cumulării rezultatelor să ocu
pe primul loc.

Clasament final: 1. C. VLAD cu 
Sondor 16 p — campion național. 2. 
A Stoica cu Jul 20 p, 3 A. Stoica 
cu Pickup 21,75 ,p, 4. D. Velea Cil 
Viteaz 26 p, 5. C. Vlad cu Spirt 28 
p, 6. S. Soveja cu Viorica 32 p.

în proba rezervată fetelor. Dania 
Popescu (Steaua) a dominat 
terminînd cu calul 
manșe fără greșeală - și 
Sonor, fiind răsplătită 
aplauze.

Clasamentul probei: 1. ______ ___
PESCU cu Piersic 4 p — campioană 
națională, 2. Dania Popescu cu So
nor 5 p, 3. Viorica Rosensvveig 
(A.S.A. Clui) cu Angelica 8 p, 4. No- 
rica Petric (Mondial Lugoj) cu Tu- 
randot 14 p. 5. Viorica Rosensvveia 
cu Oglinda 14 p, 6 GiocOnda Pînza- 
ru (C.S.M. Iași) cu Lăcătuș 15 p.

Aurelian BREBEANU

clar.
Piersic ambele 

cu 4 p cu 
cu meritate

DANIA PO-

Emanuel FÂNTÂNEANU

POLITEHNICA — DINAMO. Deși 
lipsită de 4 titulari, formația ieșeană 
a terminat învingătoare, datorită lo
viturii de pedeapsă 
Gheorghiu, într-un 
dominat majoritatea timpului. Â ar
bitrat Fl. Tudorache. (D. Diaconescu 
— coresp. județean).

CHIMIA — C.S.M. SIBIU, La ca 
patul unei partide foarte disputate, 
gazdele au realizat o prețioasă vic
torie prin punctele marcate de Oprea 
(încerc.), Zamfirescu (l.p.), Celea 
(transf.). Pentru sibieni : Lupaș (în
cerc.), Munteanu (transf.). A condus 
R. Chiriac. (C. Popa — coresp. jude
țean).

RULMENTUL — GLORIA. In urma 
unui meci echilibrat, în care perioa
dele de dominare au fost egale, au 
învins bîriădenii prin încercarea reu
șită de Brad. Arbitru : A. Găgeatu. 
(E. Solomon — coresp. județean).

FARUL — ȘTIINȚA. Joc de bun 
nivel tehnic, deschis, cu multe ac
țiuni pe treisferturi și înaintare. Vic
toria constănțenilor este urmarea 
punctelor realizate de Marica. Mușat, 
Varga (cîte o încerc.). Bucoș (3 trans., 
l.p.), respectiv’ Burghelea (încerc.) și 
Martin (transf., l.p.). A arbitrat : V. 
Cișmaș, (P. Enache — coresp.).

realizată de 
meci în care a

I
I
I
Ț. 
s

I
I
I
I
I
I
I
I
I

AM- I
LA- I
RA. * 

- C. RU- . 
OLAC 2, I 

. Teodor. I

I
CAMPimilll REPUBLICAN | 

FEMININ DE BASCHET
(Urmare din pag J)

I
IUNIVERSITATEA CLUJ — UNI

VERSITATEA TIMIȘOARA 6G—48 
(35—19). Victoria a fost decisă încă 
din prima repriză, cînd antreno
rul clujean N. Martin a avut ideea 
de a indica marcajul strict, chiar 
cu două jucătoare, a principalei 
realizatoare adverse, Rodica Goian. 
Este drept că, prin această tactică, 
rămînea liberă o timișoreancă (Ba
logh), dar cele 13 puncte marcate
de aceasta au contat prea puțin I 
față de ceea ce putea realiza Go- i 
ian. în aceste condiții, ,.U“ Cluj 
înregistrase 20—10 în min. 
27—17 în min. 17 și 35—19

I
I
I

I10,
__ __ la 

pauză. în repriza secundă. Univer
sitatea Timișoara s-a apărat cu 
multă hotărîre. a interceptat și 
contraatacat, a recuperat din han
dicap pînă la cinci puncte (min. 
29, 37—42), dar risipa de efort s-a 
făcut resimțită în final cînd. din 
cauza oboselii, au fost comise mul
te greșeli de tehnică, speculate 
eficiență de baschetbalistele de 
„U“ Cluj. Au înscris Szekel.v 
Moraru 11. Merca 6, Anca 9, 
Farkas -4, Jighișan 5, Portik 9, 
Farkas 2 pentru învingătoare, res
pectiv Goian 6 (toate în repriza se
cundă), Balogh 13, Groskopf 6, 
Schnebli 9, Villanyi 14, A condus 
bine cuplul fraților Cornel și Mir
cea Negulescu

Celelalte rezultate:
I.E.F.S. — VOINȚA TG. MUREȘ 

62—37 (40—16).
VOINȚA BUCUREȘTI — UNI- I 

VERSITATEA IAȘI 63—29 (43—15), 
RAPID — CRIȘUL

(35—18)
POLITEHNICA — SĂNĂTATEA 

73—29 (51—10)

CU 
la 

20, 
A. 
E.

I
I
I
I
I
I
I
I

60—43 |

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR SI UNIVERSITAR
(Urmare din pag. I)

noscu.ți rutieri fruntași de la Steaua. 
Dinamo, Olimpia, Voința etc. Locul 
cicliștilor a fost luat de atleți, care 
și-au disputat întâietatea în palpi
tante curse pe distanța de 2000 m 
(băieți) și 1500 m (fete). Cîștigători 
— Petre Lupan (Steaua) și Maria 
Linca (Metalul)*

Cu deosebit interes au lest urmă-

rite cursele miniautomobiliștilor în 
care conducătorii de carturi au fă
cut o frumoasă demonstrație de 
măiestrie și îndemînare, în Strunirea 
zecilor de cai putere.

O „repriză" de aeromodele a în
cheiat prima parte a demonstrații
lor sportive de pe stadionul Repu
blicii.

în partea a doua, o inedită între
cere atletică între selecționata 
C.A.U. București și A.Z.S. Varșovia.

O ultimă mențiune, nu lipsită de

interes : printre elevi și studenți 
s-au aflat cîțiva dintre sportivii 
noștri de frunte — campioana o- 
limpică Viorica Viscopoleanu, me
daliatul olimpic Ion Alexe, cunos
cutul handbalist, component al e- 
chipei României, campioană mon
dială, Gheroghe Goran, apreciatul 
atlet Carol Corbu, campion euro
pean ș.a., care au oferit autografe 
și s-au întreținut cordial cu mulți' 
dintre cei ce i-au admirat și-i ad
miră...

„Premiul Agriculturii", alergarea prin
cipală .a reuniunii ploieștene, a avut 
un deznodămînt puțin scontat de asis
tență. Intr-un pasionant final de cursă, 
Habar — excelent condus de Traian 
Dinu — a învins în ultimele fuleuri 
pe nenorocosul Papion, care și de da
ta aceasta a găsit un adversar care 
să-1 întreacă. Hoțoman s-a plasat al 
treilea, precedînd pe corifeii genera
ției : Senzația și Gabarit. Atit Învin
gătorul cit și Papion s-au comportat 
excelent. Elementul inedit al reuniunii 
l-a constituit „Premiul Artelor", în care 
au concurat — cor.ducind trăpași ve
rificați — o serie de actori de pe sce
nele bucureștene șl din Ploiești. Ple- 
cînd în fruntea plutonului și efectuînd 
un parcurs fără greșeală. Tirada, con
dusă de Matei Gheorghiu de la Na
ționalul bucureștean, a recoltat o vic
torie netă. Gurile rele spun că rezul
tatul e perfect normal, deoarece artis- 
tul-driver e un vechi posesor al car
netului de , conducere .. auto ! Specta
col divertisment, dar greu digerabil în 
contextul unui pariu austriac de 30 000

HABAR ÎNVINGĂTOR PRINCIPAL '

I
I

de lei !... REZULTATE TEHNICE : 
cursa I : Rusca (V. Gheorghe) 42.1. A- 
roma simplu 10. ordinea 194, cursa a 
Il-a : Cascada (Tr. Marcu) 31,5, Madi
son simplu 2. event 38, ordinea 9, 
cursa a III-a : Gruzin (Tr Dinu) 30,7, 
Sofa simplu 5. event 10, ordinea 23 ; 
cursa a IV-a : Busuioc (S. Onache)
32.1, Palmier simplu 9, event 42. ordi
nea 63 ; cursa a V-a : Jeleu (V. Gheor
ghe) 27,8, Rosita simplu 3, event 19, 
ordinea 23, triplucîștigător 322. cursa a 
Vl-a : Halina (N. Simion) 29,3, Hectar 
simplu 10, event 36, ordinea 73, triplu- 
ciștigător 240. cursa a VH-a : Habar 
(Tr. Dinu) 25, Papion, Hoțoman slm-

-J>lu 8, event 157, ordinea 54, ordinea 
triplă 555, cursa a VIII-a: Tirada (Ma
tei Gheorghiu) 31,2, Veranda, simplu 4, 
event 80, ordinea 20, triplucîștigător în
chis, cursa a IX-a : Hatâr (G. Ciobanul
36.1, Fala simplu 7, event 42, ordinea 
113. Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de lei 30 343 șl a 
o combinație cu 6 cal 
port 15 172.

fost cîștigat de 
a lei 15 171. Re-

Niddy DUMITRESCU

I
I
I
I
I
I

Oțelul Galați — Metalul Plopeni 
1—0 (0—0). Joc de slabă factură 
tehnică. Unicul gol a fost realizat 
de State (min. 56). A arbitrat foar
te bine Gh. Ispas — Constanța. (T. 
Siriopol, coresp. județean).

F.C. Galați — Viitorul Vaslui 3—0 
(0—0). Gălățenii s-au impus în par
tea a doua, cînd au speculat cu 
promptitudine greșelile apărătorilor 
adverși. Au marcat : Manciu (min. 
55), Băcescu (min. 84) și Morohaî 
(min. 88). Bun arbitrajul lui M. Bi- 
că — București. (M. Aldea, coresp.).

Victoria Roman — Constructorul 
Galați 3—1 (1—0). Echipa locală a 
făcut cel mai bun meci al său din 
actualul campionat. în min. 88 A-

SERIA A II-a
Ș.N. Oltenița — Metrom Brașov 

3—0 (1—0). Localnicii au acționat 
mai bine în atac și au marcat prin 
Lungu (min. 40), Enculescu (min. 
69) și Răducanu (min. 88). A con
dus foarte bine C. Teodorescu — 
Buzău. (Emil Gheorghe, coresp.).

Autobuzul București — C.S.M. Si
biu 2—0 (0—0). Bucureștenii au do
minat mai mult, dar înaintașii au 
ratat din poziții favorabile. în min. 
37, Ticheli (Autobuzul) a ratat un 
11 m. Autorii golurilor : 
(min. 57) și Tinichie (min. 80). 
arbitrat foarte bine I. Hristea 
Alexandria. (Aurel Păpădie).

Ionescu
A

Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Nitranionia Făgăraș 1—1 (0—0). Me
ciul s-a disputat la Motru, terenul 
Metalului fiind suspendat. Au în
scris : Copăceanu (min. 89 din 11 
m) pentru Metalul, Honecec (min. 
81) pentru Nitramonia. St. Birăescu 
— Timișoara a arbitrat slab. (G. 
Jueănaru, coresp.).

Chimia Rm. Vîlcea — Flacăra 
Moreni 1—0 (0—0). Joc aspru, fără 
să treacă însă de limitele sporti
vității. Gazdele au resimțit depla
sarea făcută în cursul săptămînii la 
Belfast. A 'marcat : 
57). Foarte bun 
Barbu — Deva, 
resp.).

Enache (min. 
arbitrajul lui I. 
(D. Roșianu, co-

— C.S. TîrgovișteDinamo Slatina
0—0. Peste 6000 de spectatori au a- 
sistat la un joc îil care s-au ratat 
multe ocazii. A arbitrat foarte bine 
A. Ene — Craiova. (C. Ghițescu. 
coresp.).

Carpați Brașov — Gaz metan Me
diaș 1—0 (0—0). Joc de factură teh
nică modestă. Unicul gol a fost 
realizat de Iacob (min. 76). Satisfă-

SERIA A III-a
Oradea — Olimpia Satu 
(0—1). Sătmărenii au a-

Olimpia 
Mare 1—3 
vut mai mult timp inițiativa, crein- 
du-și multe situații de a marca. 
Autorii golurilor : Steiner (min. 74). 
respectiv Libra (min. 10 și 63) și 
Both (min. 50). Foarte bun arbitra
jul lui S. Drăgulici — Drobeta Tr. 
Severin. (I. Ghișa, coresp. județean)

Mineral Baia Mare — Metalur
gistul Cugir 1—1 (1—1). Joc de slab 
nivel tehnic. Au marcat : Moldovan 
(min. 28) pentru Minerul, Hîrbu 
(min. 40) pentru Metalurgistul. A 
condus foarte bine N. Ba-rna — 
Tîrnăveni- (T. Tohătan, coresp. ju
dețean).

Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul 
Cavnic 3—0 (3—0). în prima parte, 
înaintașii echipei gazdă au fost mai 
preciși, înscriind prin Hațegan (mm. 
29 și 36) și Pripici (min. 31). T. An
drei — Sibiu a arbitrat bine. (P. 
Tonea,! coresp.).

Minerul Anina — Vulturii Texti
la Lugoj 2—0 (0—0). Multă risipă 
de energie, neglijîndu-se latura 
spectaculară. Autorii golurilor: 
Sas (min. 52) și Zimmer (min. 86). 
A arbitrat foarte bine Gh. Cojoca- 
ru — Drobeta Tr. Severin. (P. Lun
gu, coresp.).

Gloria Bistrița — Textila Odorhei 
3—1 (1—0). Jocul a fost la discreția 
localnicilor. Au înscris : Kerekeș 
(min. 15), Sorujan (min. 48 și 57), 
respectiv, Szavuli (min. 74). In min. 
82, Ciocan (Gloria) a ratat un pe
nalty. Bun arbitrajul lui I. Banciu 
— Sibiu. (I. Toma, coresp.).

Victoria Cărei — U.M. Timișoara 
1—2 (1—2). Atît înaintașii cit și a- 
părătorii formației gazdă au evo
luat slab. Au marcat : Bereș (min. 
35), respectiv Munteanu (min. 3 și 
30). Z. Szecsei — Tg. Mureș a con
dus foarte bine. (E. Herman, co
resp.). .

1. C.S.M. SUCEAVA
2. Gloria Buzău
3. Știința Bacău
4. I>elta Tulcea
5. Progresul Brăila
6. Metalul Plopeni
7. F. C. Galați
8. Caraimanul Bușteni
9. Constructorul Galați

10. C.F.R. Pașcani
11. Metalul Mija
12. (îeluloza Călărași
13. C.S.U. Galati
14. Ceahlăul ~ --------'
15. Victoria
16. Viitorul
17. Petrolul
18. Oțelul Galați

P. Neamț 
Homan

Vaslui
Moineștl

8 6 11 16— 7 13
8 5 2
8 4 3
8 4 3
8 4 2
8 4 1

î
2

î
1 
î
2
3

2 3
2 3
1
5
1
3
2
ii
4
4
3
1

4
2
4
3
4
5
4
3
4
5

16— 7
15— 8
12— 6
13— 4
13— 9
7— 6

10—13
10—10
7— 8
8— 10
8—11
6- 9
5— 9 
b—11
5— 14
6— 12
7— 16

octombrie)(14
— F.C. Galați. ȘL

ETAPA VIITOARE
Constructorul Galați . , .
ința Bacău — Progresul Brăila. C.S.U. 
Galați — Oțelul Galați, Metalul Mija — 
Caraimanul Bușteni, Gloria Buzău — 
Victoria Roman, Metalul Plopeni — Del
ta Tulcea, Petrolul Molnești — Viitorul 
Vaslui, Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava, Celuloza Călărași — C.F.R. Paș
cani.

cător arbitrajul lui I. Chiriță — 
Ploiești. (V. Popovici, coresp.).

Tractorul Brașov — Minerul Mo- 
tru 2—0 (2—0). Partida s-a disputat 
sîmbătă după-amiază. Autorii golu
rilor : Dumitrică (min. 23) și Kere
keș (min. 43). A condus satisfăcă
tor M. Stelian — Sighișoara. (V« 
Secăreanu, coresp.).

Eleciroputere Craiova — Progre
sul București 3—0 (1—0). 
formații au construit faze frumoa
se, iar craiovenii au reușit să punc
teze de trei ori prin Mincioagă • 
(min. 31), Bondrea (min. 50) și 
Staneiu (min. 88). G. Blau — Timi
șoara a arbitrat foarte bine. (T. 
Costin, coresp.).

Ambele

/
Dunărea 

rești 0—0. 
mult, dar 
arbitrajul 
(Al. Pană, coresp.).

Giurgiu — Metalul Bucu- 
Localnicii au atacat mai 
fără orizont. Foarte bun 
lui Gr. Bîrsan

1. CHIMIA KM. V. 8 7
2. Tractorul Brașov 8 5
3. Flacăra Moreni 8 4
4. ș. N. Oltenița 8 4

5. C.S.M. Sibiu 8 4
6. Gaz metan Mediaș 8 3
7. Met. Drob. Tr. Sv. 8 4

8— 9. C.S. Tîrgoviște 8 3
Llectro. Craiova S 3

10. Carpați Brașov 8 4
11. Dunărea Giurgiu 8 3
12. Metalul Buc. 8 3

13. Autobuzul Buc. 8 2
14. Metrom Brașov 8 2
15. Dinamo Slatina 8 1
16. -Ni-tramonia Făg. 8 1
17. Minerul Motru 8 2
18. Progresul Buc. 8 0

(14

Galați.

o
2
1
3
2
4
3
0
3

lî- 4
11— 3
13— 8
14- ro

7— 7
11— 7
6— 6

11— 9
9— 7
8— 7
8—10

10— 8
8—12
6—12
6-13

12— 15
5—13
2—13

octombrie) :ETAPA VIITOARE
Minerul Motru — Flacăra .Moreni. Nitra
monia Făgăraș — Dunărea Giurgiu, 
CS Tîrgoviște — Metalul Drobeta Tr. 
Severin. Gaz metan Mediaș — Eleetro- 
putere Craiova C.S.M. Sibiu — Dinamo 
Slatina. Progresul București' — Metalul 
București, Autobuzul București — Chi
mia Rm. Viicea, Tractorul Brașov — 
S.N. Oltenița, Metrom Brașov — Carpați 
Brașov.

Arieșul Turda — Corvinul Hune
doara 3—1 (1—0). Gazdele au domi
nat în majoritatea timpului. Auto
rii golurilor : Munteanu (min. 35 și 
68), Rezmuves (-min. 50), respectiv, 
Cergo (min. 84). A arbitrat foarte 
bine C. Ghiță — Brașov. (P. Lazăr, 
coresp.).

Mureșul Deva — F.C. Bihor 2—1 
(0—0). Peste 6000 de spectatori au 
aplaudat victoria formației favori
te, care a evoluat la un bun nivel, 
în min. 67 Vlad (F.C. Bihor) a fost 
eliminat pentru vociferări la adresa 
arbitrului C. Petrea — București, 
care a condus bine. Au înscris : 
Sil agi (min. 56 și 64), respectiv, Dâ- 
răban (min. 72). (I. Jura, coresp.).

C.F.R. Timișoara — C.F.R. Arad 
6—2 (0—1). Partidă de factură sla
bă. Arădenii s-au apărat bine, și au 
inițiat atacuri periculoase- Au mar
cat : Cura (min. 29) și Platagă (min. 
69). Bun arbitrajul lui V. Catană 
— Canei. (P. Arcan, 
țean).

coresp. jude-

1. OLIMPIA S.M.
2. Ind.
3. Victoria
4. D. M.
5. F. C.
6. Minerul
7. Arieșul
». U.t.K.
9. Mureșul Deva

10. Corvlnul Huned. 
Text. Lgj. 
B. M.

Bistrița 
Cavnic 

Odorhei 
Oradea 

Timișoara

T.sir trei C.
tarei 

Timișoara 
Bihor

Anina 
rtirrta 

araa

12 
UI 
IU
10
9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5
4

11. Vulturii
12—13. Minerul

Gloria
14. Minerul
15. Textila
16. Olimpia
17. C.F.R. ____ _____ ___
18. Metalurgistul' Cugir 8

ETAPA VIITOARE (14
Minerul Cavnic — Victoria 
șui Deva — 
Satu Mare 
șoara — C.F.R. Timișoara, Vulturii Tex
tila Lugoj — Arieșul Turda, F.C. Bihor
— Olimpia Oradea, Gloria Bistrița — 
Ind sîrmei C. Turzii, Textila Odorhei — 
Minerul Baia Mare, Metalurgistul Cugir
— Corvlnul Hunedoara,

octombrie) :
Cărei, Mure-

Minerul Anina, Olimpia 
CF.R. Arad, U.M. Timi-

»
/
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ÎN ETAPA A IX-n. ECHIPELE AFLATE
ÎN DEPLASARE AU OBȚINUT 5 PUNCTE

SP. STUDENȚESC 0(0) 
StEAU* 1») ISTORIA SE REPETĂ... SI IN FOTBAL

J

RAPID 0(0)

DINAMO 1(1) VICTORIE DIFICILA
Stadion

iluminație
spectatori _____  _ ___ ___ ______
CANU (min. 47). Raport de cornere 
8—3; raportul șuturilor
17—12 (pe spațiul porții 9—i). 

STEAUA: Iordache — Sătmă

„23 August" ; teren bun, 
excelentă; timp frumos ; 
55 000; A marcat RADU-

la poartă

Sătmăreanu, 
Smaranclache, SAMEȘ, N. Ionescu 
— DUMITRU, ION ION — PANTEA, 
Iordănescu (min. 47: RADUCANU), 
NASTASE, Tătarii.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu — 
TANASESCU, GRIGORE, CAZAN, 
Stroe — Ciocîrlan, RADULESCU — 
LEȘEANU, M. Sandu, I. Constantin, 
CASSAI.

A arbitrat : N. PETRICEANU 
★ ajutat Ia linie de Gheorghe
Micloș și Alexandru Grigorescu (toți 
din București).

Cartonașe galbene : Iordănescu,
Sătmăreanu șl Ion Ion.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve ; 5—0 (2—0),

Răducanu 
că Iordă- 
mult ve-

Cină l-am văzut pe 
intrînd în teren, pentru 
nescu resimțea tot mai 
chea accidentare, cînd l-am văzut 
angajîndu-se, chiar din primele se
cunde, în acea acțiune din interio
rul careului și martinii golul ce 
avea să decidă soarta partidei, 
ne-am adus aminte de o întîm- 
plare asemănătoare — și tot din- 
tr-un derby ihter-bucureștean (era 
Steaua - 
■fundașul

demonstrat în meciul de aseară 
cîte ceva din registrul tehnicii cu 
care a îneîntat spectatorii jocului 
dintre echipele de tineret, de la 
Halle, care l-au aplaudat pentru 
cîteva dintre „ariile" de virtuozi
tate prezentate și acolo. De fapt, 
în claritatea 
mai cu seamă 
atac, unde și 
bună, țîșnind 
tele decisive (la. una dintre aceste 
explozii, aceea din ultimul minut, 
el a fost chiar faultat în careu și 
pentru aceasta am redus o stea 
din zestrea arbitrului Petriceanu, 
altfel decis și atent) a stat elemen- 
tul-explicație al succesului Stelei. 
Nu se poate spune că echipa studen
țească a suferit o dominare netă, că a 
beneficiat de baloane mai puține de
cît adversara ei. Dimpotrivă. După 
golul lui Rădueanu, mai cu sea
mă, Sportul studențesc, sigur îm
pinsă și de spectrul înfrângerii, s-a 

a rămas mai 
vreme în jumătatea de te- 
militarilor. Dar, pe de o 

pasa decisivă întîrzia, iar, 
alta, jocul perechii Mircea 
— Ion Constantin pierdea

tehnică a acțiunilor, 
cele ale vîrfurilor de 
Năstase a avut o zi 
adeseori în momen-

Dinamo, însă). Atunci, 
Ambru marca tot un 

gol al victoriei, la cîteva momente 
după ce intrase în teren și nu a- 
misese timp nici măcar să-și lege 
șireturile la bocanci. Vedeți dar 
că și în fotbal istoria se repetă...

Steaua a învins prin reușita a- 
cestui jucător dotat, crescut în pro
pria livadă, și Rădueanu ne-a mai

bătut cu energie, 
multă 
ren a 
parte, 
pe de 
Sandu
și minima coeziune arătată în pri
ma parte. Așa că nici o 
foarte periculoasă n-a rezultat din 
presiunea de care vorbeam. In 
schimb. Steaua ieșea mult mai sim
plu, mai decis, mai vertical în a- 
tac, prezentînd multe baloane bine 
lucrate de perechea vîrfurilor de 
atac. Implicit, situațiile mai „cal
de", emoționale, la poarta lui Su- 
ciu, au apărut mai des decît la

aceea a lui Iordache. Deși, luat în 
ansamblu, jocul ne-a lipsit de un 
număr mulțumitor de asemenea 
faze palpitante ale jocului, pe care 
—; în mod normal — le așteptam 
de la un derby al Bucureștiului. 
Raportul fazelor mirosind a gol se 
fixează, după însemnările noastre, 
la cinci pentru Steaua și la două 
pentru formația antrenată de 
Gheorghe Ola.

Adăugind și lipsa de viteză cu 
care s-a jucat, înțelegem că ne-am 
aflat în fața unuia dintre jocurile 
care nu vor intra în rîndul fru
moaselor amintiri ale cuplajelor 
inter-bucureștene, care, nici ieri, 
n-au fost trădate de credinciosul 
lor public. Pe o zi de toamnă su
perbă încheiată eu o seară blîndă, 
zecile de mii de spectatori au ple
cat de pe marele stadion spunîn- 
du-și că ultimul cuplaj inter-bucu- 
reștean trebuie să-i despăgubească. 
Să sperăm că așa va fi !

Eftimie IONESCU

teren bun: timp excelent; spectatori — aproxi------- ------------------- . . — ---------- ,. cornere.Stadionul ..23 August' . ... . .
mativ 55 000. A marcat: DUDU GEORGESCU (min. 36). Raport de 
14—6. Raportul șuturilor la poarta : 19—15 (pe spațiul porții; 7—5).

RAPID : RADUCANU — POP, ANGELESCU, MARIN FLORIN, 
(min. 38 Codrea). — RÎȘNITA, Marin Stelian — Petreanu. Dumitriu 
gu, Bartales (min. 55 Năsturescu),

Lucuță — Dinu, Sătmăreanu II — 
D. GEORGESCU, DUMITRACHE,

Cartonașe galbene : Neagu.
A arbitrat ALEXANDRU P1RVU 

și Ion Dancu (toți din București).
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 0—2 (0—1).

Grigoraș 
II, Nea-
SANDU,DINAMO : CAVAI — Deleanu, DOBRAU (min. 78 Sălceanu), G. SANDU, 

— -■ " “ MOLDOVAN (min. 74 Fl. Dumitrescu),
R. Nunweiller.
****★, ajutat la linie de Anton Mttnlch

In deschiderea cuplajului 
bucureștean de ieri, Rapid 
namo n-au mai reușit să 
teze excelentul spectacol 
listic oferit de ele în primăvară, 
cu prilejul ultimei lor confruntări 
directe din campionat. ~ 
dată, disputa lor a fost de un ni
vel mai scăzut, totuși acceptabil — 
în general.

După obișnuita tatonare din pri
mele minute, în care ne-a apă
rut clar marcajul foarte strîns e- 
fectuat de apărătorii Rapidului a-

in ter
ți Di- 
reedi- 
fotba-

De astă

supra Iui Dumitrache și Dudu 
Georgescu, dinamoviștii preiau ini
țiativa în joc, domihînd mijlocul 
terenului (grație activității labo
rioase a lui Dinu și Sătmăreanu 
II) și atacînd destul de periculos 
poarta lui Rădueanu, îndeosebi pe 
partea lui Moldovan, care îi face 
clipe grele lui Grigoraș (nu cre
dem. însă, că înlocuirea fundașu
lui feroviar a fost cea mai bună 
soluție). Golul, care plutise în aer 
încă din minutul 15, la lovitura 
de cap a lui Dudu Georgescu (min-

l

gea fiind reținută printr-un plonjon 
spectaculos al lui Rădueanu), apoi 
și în min. 35 (cînd Dumitrache a 
reluat prea ușor o centrare de pe 
dreapta a lui R. Nunweiller) cade 
totuși în min. 36. Cel care a înscris 
a fost Dudu Georgescu, în urma 
unui șut puternic și precis care l-a 
învins pe portarul echipei națio
nale, dar Dumitrache a
mare 
acestei acțiuni prin pasa dată co
echipierului său. Pe fondul acestei 
superiorități dinamoviste în joc, 
Rapidul are, totuși, posibilitatea să 
egaleze în min. 43, dar Dumitriu II 
(a cărui evoluție a fost ieri cam 
ștearsă, 
reluat, 
poarta 
trare a

După 
ocazie de a ridica scorul, în

avut o
contribuție la fructificarea

ca și a lui M. Stelian) a 
de la cîțiva metri, 
lui Cavai, splendida 
lui Petreanu.
pauză, Dinamo are o

peste 
cen-

mare 
min.

49. cînd la un șut de pe stingă, 
tras de Dumitrache, Rădueanu a 
respins cu mare dificultate în cor
ner. Apoi, parcă mulțumite de re
zultat, cele două echipe oferă pu
blicului o perioadă de joc lent, 
plictisitor, în care iese din nou în 
evidență fundașul feroviar Codrea 
prin cîteva -faulturi în stilul său 
atît de cunoscut, unul din ele d’u- 
cînd la accidentarea lui Moldovan. 
Treptat, Rapidul — cu excelentul 
Rîșniță mai activ în sprijinirea 
propriului atac —• începe să _ for
țeze, fiind de remarcat cîteva 
pătrunderi ale fundașului Pop, în
cheiate cu șuturi ce dau emoții di- 
n amo viștilor. Finalul partidei a- 
parține destul de net echipei giu- 
leștene, dar Neagu — într-o reve
nire cam tîrzie — ratează d'e pu
țin egalarea în minutele 80 și 82, 
prima oară mingea excepțional șu
tată de el nimerind bara, iar a 
doua oară fiind . ’ .
los în corner de către portarul Ca
vai, care a mai avut o intervenție 
salvatoare și în 
trarea lui Năsturescu.

Constantin FIRANESCU

respinsă spectpcu-

min. 84, la cen-

F.C. CONSTANT* 3(1)

CONSTANȚA, 7 (prin telefon).
De trei -ani F.C. Constanța 

mai reușit o victorie în partidele 
pe care le-a susținut cu F.C. Ar
geș. O mare ocazie de a-și înscrie 
în palmares un succes mult aștep
tat li s-a oferit jucătorilor con- 
stănțeni în această etapă a IX-a 
a campionatului, de partea lor a- 
flîndu-se numeroase premise-con- 
diții, deosebit de favorabile : tere
nul propriu și o galerie activă, for
ma foarte bună a tuturor jucăto
rilor, poziția excelentă în clasa
ment, forța de joc mult îmbunătă
țită față de edițiile precedente. 
Toate aceste atu-uri, coroborate si 
cu faptul că F.C. Argeș traversea
ză, în prezent, o perioadă nu toc
mai propice (avînd și cîțiva titu
lari accidentați), au făcut pe mulțî 
suporteri ai echipei constănțene să 
considere că, în sfîrșit, echipa li
toralului va cîștiga destul de ușor 
meciul cu formația piteșteană.

Intr-adevăr, echipa antrenată de 
Em. Hașoti n-a mai ratat ocazia 
revanșei, cîștigînd lejer, cu 3- 
un meci în care a dominat 
ritatea timpului, pe alocuri 
Numai pripeala atacanților 
stănțenl a făcut ca scorul 
ia proporții catastrofale pentru ar
geșeni.

După cum a început meciul, ni
mic nu lăsa, însă, să se întrevadă 
avanlanșa ocaziilor de gol de 
poarta lui Niculescu, pentru 
argeșenii au pornit bine din start, 
l-au marcat strict pe cei mai peri
culoși atacanți ai gazdelor, respin- 
gînd ușor încercările acestora de 
a crea breșe în dispozitivul lor 
de apărare. Abia de prin minutul 
25 al primei reprize constănțenii 
s-au dezmeticit și au pornit în 
trombă spre poarta oaspeților. Dar,

acțiune

DE ECHIP

F.C. ARGE5 DUPĂ TREI ANI
PLOIEȘTENII ÎNVINȘI

PETROLUL 0(0)

POL) IAȘI 1(0)

stadion 1 Mai; teren foarte bun ; 
timp frumos; spectatori, aproxima
tiv 18.000. Au marcat : MARCULES- 
CU (min. 44 și 47), OPREA (min. 
87). Raport de cornere 13—5. Rapor
tul șuturilor Ia poartă 21—8 (pe spa
țiul porții 1-3—2).

F.C. CONSTANTA : Ștefănescu — 
Ghirca. Antonescu. STOICA, nistor 
— I. Constantinescu, VIGU — TA- 
NASE. MĂRCULESCU, Caraman 
(min. 74 Oprea). Liță (min. 67 Tur- 
cu).

F.C. ARGEȘ : NICULESCU — Pi
gulea, Olteana, VLAD, Ivan (min. 
46 Nedelcu) — Mustățea. Prepurgel, 
Marian Popescu — Radu. Roșu, Jer- 
can (min. 76 Zamfir).

A arbitrat : GH. POFOVICI
★ ajutat la linie de D. Ghe-

•țu și V. Tema (toți din București).
Cartonașe galbene : Roșu.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret rezerve : 1—1

37, Oltea-

Portarul dinamovist Cavai intervine spectaculos și salvator la o minge urmărită de Marin Stelian (fază din 
meciul Rapid — Dinamo) Foto : P. ROMOȘAN

Stadionul Petrolul; teren bun: timp 
frumos; spectatori — aproximativ 
7 000: A marcat. LUPULESCU (min. 
54). Raport de cornere : 17—0! Ra
portul șuturilor la poartă : 19—8 (pe 
spațiul porții : 9—3).

PETROLUL : Rămureanu — GRU
BER, CIUPITU. CRlNGAȘU, Mure- 
șan — COZAREC, ANGELESCU — 
Pisău (min. 80 : Istrătescu). Dincuță, 
Pîrvu, Zamfir (min. 78: Eparu).

POLITEHNICA ; COSTAȘ — Mi- 
Cloș. STOICESCU, ROMILA I, Han- 
ceriuc — ROMILA II. LANUL, Slmio- 
naș (min. 89: Anton) — Incze, Lu
pulescu, dAnilA.

A arbitrat I. CHILIBAR (Pitești) 
**■**. de multe ori încurcat de 
semnalizările eronate ale tușierilor 
Ion Constantin (Pitești) și Romeo 
Stincan (București).

Cartonașe galbene : 
taș, Micloș, Istrătescu, 
mureanu.

Trofeul Petschovschi
La tineret-rezerve : :

Incze. Cos- 
Gruber, Ră-

1 : 9.
2—1 (0—0).

■ ia

;0. 
majo- 

copios. 
coa

să nu

la 
că

în minutele 29, 33, 34 și
nu, Vlad și Niculescu au respins 
de cîteva ori miraculos. In min. 
44, Nistor, pornit în dribling 
propriul teren, a avansat pe cen
tru și a trimis în adîncime. Măr- 
culescu a țîșnit printre fundașii 
centrali piteșteni și a șutat pe lîn
gă -Niculescu, deschizînd scorul. A- 
celași Mărculescu 
vervă de șut — a 
o „bîlbîială" a lui Pigulea, i-a „fu
rat" balonul și a
Din acest moment (min. 47), re-' 
plica oaspeților a devenit foarte, 
foarte palidă. Și a urmat un fru
mos recital al lui Tănase, care a 
zburdat pe lîngă Nedelcu ; un re
cital punctat de o bară (min. 58), 
o ratare din 5 m (min. 83) și o 
cursă spectaculoasă (min. 87), în
cheiată cu o centrare impecabilă 
la Oprea, care a înscris imparabil, 
consființind o victorie fără drept 
de apel a constănțenilor.

Laurențiu DUMITRESCU

din

— în deosebită 
speculat prompt

marcat din nou.

ARAD, 7 (prin telefon).
Un stadion înțesat — printre specta

tori fiind și cîteva sute de craioveni 
— a așteptat cu mare interes acest 
joc. Dar publicul arădean este deza
măgit. Pe bună dreptate. în mod 
sportiv, însă, a acceptat înfrîhgerea 
echipei favorite și a aplaudat pe în
vingători. în această duminică, pe ga
zonul din Arad, mai bună a fost Uni
versitatea, mai sobră, mai echilibrată, 
mai stăpînă pe ea. Poate că U.T.A 
ar fi putut realiza un egal, dar a 
plătit scump marile greșeli din apă
rare (făcute în special de Pojoni) și 
a trebuit să părăsească terenul în
vinsă. Spre surprinderea tuturor, nu 
U.T.A. a atacat de la început, ci 
Universitatea. Dornică de revanșă, 
după înfrîngerea care i-a luat titlul 
de campioană, formația craioveană a 
ieșit la atac din plecare și, în minu
tele 2 și 4, Bălan și Marcu au fost 
foarte aproape de gol, dar au șutat 
în portar. In min. 8, însă, inevitabi
lul s-a produs : Niță i-a pasat Iui 
Velea, urcat în atac, acesta a cen
trat și BALAN a reluat ușor, pe lin
gă Iorgulescu. In min. 19. localnicii 
puteau egala, dar, de 1-a 15 m, Bro
șovschi a șutat exact în brațele lui 
Manta. Și iată că, în loc de 1—1, 
peste 3 minute tabela avea să arate 
2—0 pentru oaspeți : Marcu, în bună

dispoziție de joc, a centrat. Bălan a 
șutat în Iorgulescu, și POJONI, vrind 
să trimită în corner, a înscris impa- 
rabil în propria poartă. Arădenii a- 
veau inițiativa, dar acest 
frînt elanul. Abia în min. 30 
îri min. 31, Kun și Axente 
propiat de poarta iui Manta, 
turile lor au fost imprecise.
32, gazdele au redus

POII T'MIȘOAPA 1(1)

JIUL 0(0)

șoc le-a 
și, apoi, 
s-au a- 
dar șu- 
In nun 

D_____  _ „ ... handicapul.
Broșovschi a executat o lovitură li
beră indirectă, DOMIDE s-a înălfat, 
așa cum o făcea cu 2—3 ani în urmă, 
și a înscris, cu capul, un gol frumos. 
Dar U.T.A. avea să plătească din 
■nou greșelile din apărare, mai bine 
zis marcajul defectuos. Marcu. Oble- 
menco și Bălan zburdau prin zone 
de nimeni păzite. In min. 37, Marcu 
a fost stopat din cursă prin obstruc
ție. Tot el a executat lovitura liberă 
indirectă, înalt, Iorgulescu a ieșit 
greșit, BALAN a reluat cu capul, 
mingea a atins bara și a intrat in 
plasă. U.T.A. a făcut o primă repri
ză slabă.

După pauză, arădenii par a fi alții 
și, în min. 51, aduc pe stadion spe
ranțele unei egalări, căci 
cu un șut de la 20 m, 
făcut ca scorul să devină 
ciul se desfășurase într-o 
cu adevărat sportivă, dar, 
cepe să degenereze, pentru că Bălan 
și Birău nu sint avertizați în min. 
53, pentru lovire, ca și Marcu, care... 
a avut o scurtă altercație cu specta
torii din tribună. U.T.A. joacă mai 
bine, evoluția sa îi permite să do
mine și, în min. 56, a fost la un pas 
de egalare. Dar mingea șutată exce
lent de Birău, de la 40 de metri, a 
lovit bara transversală și Kun a ra-

Stadion U.T.A.; teren foarte bun; 
timp excelent ; spectatori, aproxi
mativ 17 000. Au marcat ; BALAN 
(min. 3 si 37). POJONI (min. 22. au
togol), DOMIDE (min. 32), SCHEPP 
(min. 51), OBLEMENCO (min. 85). 
Raport de cornere : 10—8. Raportul 
șuturilor la poartă : 20—16 (pe spa
țiul porții : 7—10).

U.T.A. : Iorgulescu — Birău. KU- 
KLA, Pojoni, Popovici, — SCHEPP, 
Broșovschi, Domide — AXENTE, 
Kun, SIMA.

UNIVERSITATEA : Manta — Nicu
lescu, BĂDIN, Deselnicu, Velea, — 
STRÎMBEANU, BOC, 'NITA (min. 81 
Bălăci) — BALAN (min. 66 Ștefă
nescu). Oblemenco, MARCU.

A arbitrat I. CÎMPEANU ***★, 
ajutat la linie de I. Țifrea și I. Con- 
stantinescu (toți din Cluj).

Cartonașe galbene : Niculescu, Si
ma, Popovici.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 2—1 (1—1).

SCHEPP, 
la colț, a 
2—3. Me- 
atmosferă 
acum. în-

tat reluarea. U.T.A. insistă, Ia poar
ta oaspeților e un adevărat asediu, 
dar „bomba" lui Broșovschi (min. 75) 
întîlnește picioarele unui apărător, 
închisă în apărare, Universitatea lan
sează contraatacuri și, in min. 80, 
Niță e singur eu portarul, dar mai 
încearcă un dribling în plus și Ior
gulescu reține. Peste 4 minute, scapă 
Marcu, dar se pripește și șutează în 
brațele lui Iorgulescu. Min. 85 : 
duel OBLEMENCO—Pojoni. Craiovea- 
nul cîștigă balonul, îl lasă în urtsiă 
pe fundașul central arădean, îl dri
blează și pe Birău, îl scoate din 
poartă și pe Iorgulescu și trimite la 
colț. E 4—2 pentru lider...

Constantin ALEXE

PLOIEȘTI, 7 (prin telefon).
Studenții, aflați sub bagheta fos

tului antrenor petrolist, Ilie Oană, 
s-au apărat excelent : au ridicat 
în fața atacanților formației loca
le nu numai cîteva baraje greu 
de străpuns, dar au numit și doi 
„supraveghetori" pentru Dincuță și 
Pîrvu, considerați a fi înaintașii 
cei mai periculoși pentru poarta 
lui Costaș.

Jocul nu s-a ridicat la o valoa
re tehnică nici măcar acceptabilă 
dar, așa cum avea să spună după 
meci și antrenorul formației cîști- 
gătoare, a fost un meci de tensiu
ne. Revăzind notările noastre fă
cute 'de-a lungul celor SO de mi
nute, constatăm că, într-adevăr, 
petroliștii au avut inițiativa (do
vadă și cele... 17 cornere). Uneori, 
au dominat categoric, dar nicio
dată nu s-au dovedit cu adevărat 
periculoși la poartă. Doar în min. 
3 Pîrvu, aflat la cîțiva metri de 
buturile lui Costaș, scapă o poziție 
favorabilă. Ieșenii se apără erme-

-

STEAGUL ROȘU 0
A.S.A. TG. MURES 0

TIMIȘOARA, 7 (prin telefon), 
scorul repede, 
în min. 6, la 
a executat cu 
lovitura liberă,

...,,Poli“ deschisese 
Lața fusese faultat, 
circa 25 m, Bungău 
forța sa fantastică 
balonul a fost respins de bara din 
stînga lui Ion Gabriel și „ochiul" 
lui Surdan a intuit perfect faza, 
doctorul timișorean a țîșnit și a în
scris din apropiere. Se părea că 
„Poli" va avea o zi ușoară și va 
face scor. Pentru că Jiul se dedi
case defensivei categorice, iar timi
șorenii atacau în valuri. Dar, ratea
ză Bungău în min. 10, ratează și 
Floareș (nici nu mai știu de cîte

t

portarul petroșenean 
____firea, în min. 40, cînd 

clarvăzătorul Surdan a destrămat 
masiva apărare a minerilor și a 
șutat puternic (dar nu la fel de 
inspirat), de la 10 m, pe centrul 
porții. Echipa din Valea Jiului nu 
reușise în aceste prime 45 de mi
nute decît două faze ofensive prin 
Stoian (min. 20) și Libardi (min. 
31) și se părea că în repriza se
cundă gazdele vor sprinta eficace.

După pauză, însă, Jiul și-a schim
bat „albia", insistînd mai mult în 
terenul advers. Și va fi foarte a- 
proape de egalare la șase minute

ori !), sau 
nu-și pierde

SUR-

Stadion <,,1 Mai": timp excelent: teren foarte bnn : spectatori, aproxima
tiv 22 000. A marcat: SURDAN (min. 6). Raport de cornere: 7—0. Raportul 
șuturilor la poartă ; 20—10 (pe spațiul porții : 10—5).

POLITEHNICA : Jivan — Mioc. PĂLTTNIȘAN, Amăutu, Popa 
DAN, Mehedințu, LAȚA — Floareș (min. S7 Șchiopu). Bojin, BUNGĂU.

JIUL : ION GABRIEL — Nițu, Tonca. GEORGESCU, DOdu — Naghi 
(min. 36 Roznai), Stocker, Libardi — Stoichiță fmin. 65 Stan Gabriel). MUL
ȚESCU, STOIAN.

A arbitrat : V. GRIGORESCU **★. ajutat la linie de N. Mogoroașe 
(ambii din Craiova) și Fr. Coloși (București).

Cartonașe galbene : Tonca și Libardi.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret rezerve : 3—2 (2—1).

după pauză. Mulțescu șutează exce
lent, cu fentă, trimite portarul în 
altă direcție, dar una din bare se 
opune ; faza nu e încă jucată, dar 
Roznai, surprins de situație, ratea
ză, de la 6 m, cea mai mare ocazie 
a partidei. Politehnica Timișoara 
înțelege că „viața ei“ devine tot. 
mai grea, o lasă și forța fizică, și 
tremură serios Ia cîteva din șarjele 
minerilor conduse bi'ne de Mulțes
cu, dar nesusținute de convingerea 
succesului. Sigur, studenții au vrut 
tot timpul să înscrie al doilea gol. 
cel al liniștei, dar n-au reușit pen
tru că Bojin și-a pierdut treplai. 
viziunea, iar Bungău nu a mai șu
tat decît o singură dată ca lumea 
(min. 81) și atunci I. Gabriel a fost 
la post. Și uite așa, cu multă tru
dă, Politehnica Timișoara obține a- 
casă a treia victorie cu 1—0...

Debutul 
Grigorescu 
cu foarte, 
tr-un sens
care, nu prea i-a ridicat probleme.

Mircea M. IONESCU

arbitrului craiovean V. 
lipsit de personalitate și 
foarte multe greșeli In
și altul, într-o partidă,

OASPEȚII-TOTAL DEPĂȘIȚI
S. C. BACĂU 2(2)
C.S.M. REȘIȚA 0(0)1

BACAU, 7 (prin telefon).
S.C. B-acău a obținut o victorie 

meritată și foarte lejeră, demonstrîn- 
du-ne că ultinful loc pe 
pa în clasament era în 
valoarea de ansamblu a 
pe.

Jocul a început cu o

care îl ocu- 
contrast cu 

acestei echi-

_ ___ fază care a
dat mari emoții spectatorilor. A fost, 
de fapt, singura posibilitate de a 
marca a reșițenflor: în min. 2, 
Voinea s-a descurcat între trei_ ad
versari și a trimis o pasă ideală lui 
Florea, care s-s pomenit singur în 
interiorul careului, dar a șutat im
precis. O fază asemănătoare s-a de
rulat imediat la cealaltă poartă. 
Munteânu (min 4) a șutat puternic, 
mingea a fost deviată de Kiss pînă 
la Pană, care a fost deposedat prin

teren bun;
8.000. A 

(min. 12 și

Stadion „23 August"; 
timp frumos; spectatori 
marcat : DEMBROVSCHI 
28). Raport de cornere : 4—5. Rapor
tul șuturilor Ia poartă : 23—5 (pe 
spațiul porții : 14—2).

S.C. BACAU : Ghiță — MARGA- 
ȘOIU, CATARCUU, Velicu, Volmer — 
Hrițcu (min. 85 Vătatu), Duțan — 
PANA, DEMBROVSCHI, MUNTEÂNU 
(min. 76 Enescu), Băluță.

C.S.M. : ILIEȘ — Rednic, George
vici, Kiss, Kafka (min. 46 Căprioru) 
— Pușcaș (min. 46 D. Popescu), BEL- 
DEANTJ — ATODIRESEI, Roșea, Voi
nea, FLOREA.

A arbitrat : GH. MANOLE (Con
stanța) **★*★. ajutat Ia linie de 
A. Paraschiv (București) și * 
sian (Constanța).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-rezerve : 0—1

Stadionul Tineretului; teren foarte 
bun; timp excelent: spectatori — 
aproximativ 10 000. Raport de corne
re : 12—4. Raportul șuturilor la poar
tă : 18—1 (pe spațiul porții : fi)—0).

STEAGUL ROȘU : Adamache — 
AnghelMi, Jenei, Olteanu, Hîrlab — 
Cadar (min. 60 Șerbănoiu), MATE- 
FSCU — ANGHEL, Pescaru (min. 46 
Papuc), GHERGHELI, Gyorfi.

A.S.A. : NAGEL — Grigore, KISS, 
ISPIR, CZAKfk — Varodi (min. 34: 
Hajnal). bOlOnI. Pîslaru — Fazekaș 
(min. 83 Orza), Nagbi, Mureșan.

A arbitrat: V. TOP AN, *★•***, 
ajutat la linie de A. Pop și E. Căi- 
băjos (toți din Cluj).

Cartonașe galbene : Boloni, Naghi.
Trofeul Petschovschi : s.
La tineret-rezerve : 4—1 (0—0).

A. Pilo-

(0-0).

REMIZĂ SI APOI
7

NON COMBAT"!
CLUJ, 7 (prin telefon).
In linii mari, prima repriză a avui 

următorul aspect: „U“ a atacat rnai 
mult, a șutat de 14 ori la -poartă 
și și-a creat destule faze ain care 
putea înscrie; C F.R. i-a opus o apă
rare cu marcaj individual, foarte 
bine condusă de Dragomir. o linie 
de mijloc care a acționat cu calm, 
gîndit. și contraatacuri bine declan
șate. periculoase La cîteva 
ocazii de ' ’ ’ “
excelent, 
gomir a 
printr-un 
chiar de .
al lui Barbu.

în a doua repriză, însă, după un 
început foarte bun al echipei stu
dențești — în care s-au înscris do-

i mari 
gol ale lui „U" s-a opus. 

Gadja, iar în min. 21 Dra- 
izbutit să respingă — 
frumos efort — balonul 

pe linia porții, la un șut

uă goluri — jocul a avut o desfă
șurare neașteptată

Mai întîi, Anca a șutat surprin
zător de la 17 m, Gadja a plonjat, 
dar mingea a atins un smoc de iar
bă și a sărit peste el, în plasă: 1—9 
(min. -59) Patru minute mai -tîrziu, 
Soo trage din colțul careului 
destul de ușor, cu boltă, Gadja 
schițează nici un gest și balonul 
cade cuminte în plasă: 
surprinderea generală 1.

C.F.R. nu mai are nimic de pier
dut, se aruncă în atac cu fundașii 
și timp de cîteva minute la poarta 
lui Lăzăreanu (care s-a dovedit une
ori imposibil de bătut, un adevărat 
„cauciuc". care era peste tot) se 
creează mai multe faze „de foc“. To
tuși, echipa feroviară nu izbutește 
să înscrie. în min. 67, S. Bretan in-

mare 
nu

2—0 spre

tră totuși în careu, mai driblează 
un fundaș, apoi îl învinge pe Lăză- 
reanu cu un șut puternic, de la 11 
m. Dar scorul e numai 1—2, -și par
că nimeni nu e prea mulțumit pe 
teren. Fundașii studenților greșesc 
aproape în toate „intervențiile" — 
marcaj, pase, deposedări —, astfel
incit la poarta lui ,.U“ este acum 
un adevărat haos, situație care nu 
s-ar fi putut deloc întrezări în pri
ma parte a jocului. Ocazii sînt, dar 

izbutește să înscrie. In 
în min. 81 Adam preia pe 

I, și înscrie 
2—2. In ultimele

C.F.R. nu 
fine, 
piept, singur în careu, 
peste Lăzăreanu: 
minute, ambele echipe așteaptă flu
ierul final într-o situație de „non- 
combat". In final, la un scor care 
mulțumește ambele echipe — mai pu
țin, desigur, pe cei peste 15 000 de

Stadionul Municipal ; teren bun ; 
timp excelent ; spectatori aproxima
tiv 15 000. Au marcat ; ANCA (min. 
59), SOO (min. 63). S. BRETAN (min. 
67). ADAM (min. 81). Raport, de cer
nere : 4—9. Raportul șuturilor la 
poartă : 20—16 (pe spațiul porții : 
8—10).

„U“ CLUJ : LAZAREANU — Po-

- uifăleanu, SOO,

— Lupu, VRAGO- 
Catona — M. Bre- 
S. Bretan, ADAM, 
Szoke), Bucur (min.

PADUREANU 
______ __  ajutat la linie de M. Bu- 
zea și C. Iofciu (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—1 (1—0).

„V CLUJ : LAZAREANU — 
rațchi, Pexa. Matei, Cîmpeanu 
Hu-rloi, Anca — 
Coca, Barbu.

C.F.R. : Gadja 
MIR, Cojocaru, 
tan, Tegean — 
Boca (min. 70 ; 
63: Moga).

A arbitrat : V.

spectatori, care așteptau 
dîrză pentru victorie, ca 
în derbyurile locale — i 
manifestă nemulțumirea...

o luptă 
i de obicei 
publicul își

Dumitru GRAUR

blocajul curajos al lui Ilieș. Insis
tența 
soldat 
min.
SCHI, 
pulsat 
deșii C.S.M.-ului, a reluat cu capul 
mingea centrată de Pană. După alte 
și alte atacuri, în minr 28 Ilieș este 
din nou învins: Munteânu, lansat pe 
atinge, l-a depășit pe Georgevici, 
a centrat puternic 
ce Pană ă fentat, 
Ion, Dembrovschi, 
a introdus mingea 
nutele următoare, 
insistentă a gazdelor, aveam impre
sia că vom asista la un scor fluviu. 
Reșițenii sint total depășiți, nu pot 
face față tempo-ului impus și băcă
uanii se joacă cu ocaziile, Munteânu 
(min. 29 și 34), Dembrovschi (min. 
38) și Pană (min. 44) greșind cu pu
țin ținta.

La reluare, cu
produse în formația oaspeților (D. 
Popescu. Căprioru și Voinea retras 
mijlocaș), ' ' ' ...........
schimbat Din sumedenia de ocazii 
irosite în această repriză notăm pe 
cea a lui Enescu (min. 82), care a 
trimis mingea spre poarta goală, 
peste Ilieș. ieșit la 16 m, în bara 
transversală 1

în ofensivă a băcăuanilor s-a 
cu deschiderea

12, autor fiind 
care, desprins — 
de un resort —

scorului. în 
DEMBROV- 
parcă pro- 
dintre fun-

pe jos și, după 
sărind peste ba- 
venit din urmă, 
în plasă. In mi- 
după dominarea

toate modificările

aspectul întîlnirii nu s-a

Gheorghe NERTEA

BRAȘOV, 7 (prin telefon).
Ca orice echipă care nu aspiră, 

■în deplasare, la mai mult decît 
„punctul de aur" al egalității. AS. 
Armata s-a așezat în teren într-un 
dispozitiv de apărare cu nu mai 
puțin de 8 jucători, organizați pe 
trei linii defensive, destul de echili
brate. agresive și bine coordonate 
de Boloni. în aceste condiții, Stea
gul roșu, invitată să atace, s-a insta
lat, încă din primele secunde ale 
întîlnirii, în jumătatea de teren a 
•oaspeților și s-a menținut într-o 
ofensivă permanentă de-a lungul în
tregului joc.

Efectele acestei dominări terito
riale copioase, dar exasperant de 
sterile, n-au însemnat decît o ino
fensivă avalanșă de situații de .gol 
la poarta excelent apărată de Na
gel, foarte multe ratări și nici un 
gol pe tabela de marcaj. Notăm din 
prima parte a jocului cîteva dintre 
fazele în care mingea a refuzat pur 
și simplu să intre în poarta mure
șenilor: min. 1 — Ghergheli. șut din 
careul mic, cu puțin pe lîngă poartă; 
min. 23 — lovitură liberă, excelent 
executată de Gybrfi, respinsă 
greu în corner de Nagel; min. 40 
— ratare Anghel, de la cîțiva metri 
de poartă și min. 42 — „cap“ al lui 
Pescarii, de la 8 m, deviat în corner 
de același Nagel.

Repriza a doua a meciului are,

tic, cu lanul pendulînd între linia 
de fund (unde lua locul lui Ro- 
milă I, care în fazele de apărare 
trecea libero) și aceea de mijloc, 
și contraatacă periculos, așa cum 
a făcut-o Incze în min. 16 cînd 
Cringașu a scos de pe linia porții 
balonul trimis cu capul de atacan
tul Politehnicii. Au 
destule momente de

Intuind neputința 
Chipei sale, Ciupitu 
acest joc) iese tot mai mult la 
tac, șutează, uneori este pe punc
tul de a marca, dar Costaș se in
terpune cu succes în calea golu
lui. După pauză, cîteva minute jo
cul păstrează aceeași caracteristi
că ; în plus, ratările lui Fîrvu, din 
poziții foarte bune. Și, cînd ni
meni nu se aștepta (min. 54), în, 
urma unei aruncări de la margine, 
Dănilă centrează spre centrul ca
reului de la 16 m, balonul ajunge 
la Lupulescu. Dezechilibrat, acesta 
șutează ușor, dar Rămureanu, do
rind, probabil, să evite contactul 
cu atacantul 
rănit la nas încă 
cută, din meciul 
nehotărît, prinde 
scapă, Lupulescu 
în fața porții ;
1—0 pentru Politehnica ! Petrolul 
acuză „lovitura" și Politehnica tre
ce în min. 64 pe lîngă majorarea 
scorului : Dănilă nu ajunge la ba
lonul centrat de Incze și mingea 
trece pe lîngă stîlpul porții. Ulti
mele minute se scurg în nota de 
dominare teritorială a Petrolului 
(Dincuță luftează în min. 68 de la 
11 m).

urmat apoi 
joc static, 
atacanților 

(excelent și
e-
în
a-

era 
tre- 
iese 

îi

ieșean, întrucît 
de duminica 

. cu Steaua, 
mingea care 
se găsește singur 

goale și, firește...

Mircea TUDOP.AN

BETON FĂRĂ FISURIU

în general, același aspect. Steagul 
roșu ataca în valuri, asediază poar
ta oaspeților, care se apără cu dis
perare, luptă pentru fiecare minge 
ca să alunge djn jumătatea lor de 
teren pericolul golului. Și pentru 
a-și asigura reușita. A.S.A. mai re
ține și pe cele două vîrfuri de atac 
(Mureșan și Faz-ekas) in apărare, 
adaugă jocul la ofsaid și pe alocuri 
chiar antijocul. Totul pentru punc
tul egalizator. Steagul roșu încearcă, 
la rîndul său. să. străpungă „zidul" 
de nepătruns al defensivei mureșene 
de cîteva ori — în special în primul 
sfert de oră al reprizei a doua. Gaz
dele sint pe punctul de a reuși, dar 
Anghel — în min. 47 Gherglieii — 
min. 49. Anghel — min. 62 și Gher- 
e,lel’min- 63 nu găsesc calea fi
surării „betonului" mureșan si sco
rul rămîne alb în continuare. Si va 
rămîne așa pînă în finalul partidei, 
deși ocazii de gol au mai fost des
tule (cea mai mare în min. 79 prin 
Papuc) A.S.A. cucerește în acest fel 
un punct mare în deplasare, cu pre
țul unei apărări eroice și a unui 
singur șut tras (în afara spațiului 
porții) în decurs de 90 de minute de 
joc !

Mihai IONESCU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezultate 

exacte la Concursul Pronosport, 
din 7 octombrie 1973

I.
II.in.

IV.
v.

VI.
I* ii" ■ - ■ —------ —

VIII. U.T. Arad — Universitatea Cv.
IX. F.C. «țonstanța — F.C. Argeș
X. Cesena — Torino

XI. Lanerossi — Lazio
XII. Roma — Bologna

XIII. Sampdoria — Milan
Fond de premii 402.601 lei.
Plata cîștigunlor de la acest _______

se va face astfel : In Capitală de la 
12 oct. pină la 7 noiembrie 1973. în tară 
de la 16 oct. pînă la 7 noiembrie 1973, 
inclusiv.

etapa

Rapid — Dinamo
Sportul stud. — Steaua 
„U“ Cluj — C.F.R. Cluj
Petrolul — Politehnica iași 
Steagul roșu — A.S.A. Tgi M. 
Politehnica Tim. — Jiul
S.C. Bacău — C.S.M. Reșița

2
2
X
2
X
1
1
2
1
X
2
1
1

concurs

TRAGLRLA SPECIALA 1010-9 OCTOMBRIE 1973
atribuie

AUTOTURISME, EXCURSII și BANI........ .. [f\
AZI ULTIMA ZI PfAfRU PROCURAHEA BILETELOR!
—



„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ

TUR DE ORIZONT PRIN TABERELE
ECHIPELOR PARTICIPANTE

IN CADRUL DINAMOVIADEI DE ATLETISM

CORNELIA POPESCU-1,88 M LA ÎNĂLȚIME!

O PREA PUȚINE NUME NOI • VECHILE NUCLEE ALE SELECȚIO
NATELOR CONTINUA SA FIE PREȚUITE DE ANTRENORI » „U- 
ȘILE" ECHIPELOR REPREZENTATIVE N-AU FOST DEFINITIV ÎN

CHISE TINERETULUI
fi 74-o SESIUNE C.LO.

Timpul s-a scurs rapid și iată 
că, la ora cinci aceste rinduri văd 
lumina tiparului, au mai rămas 
puține ore (ceva mai mult de 24!) 
pînă în clipa cînd pe podiumul 
Sălii sporturilor din Pitești își vor 
face apariția cele două formații ale 
țării noastre, a căror dispută va 
inaugura cea de a XIV-a ediție a 
„Trofetdui Carpați" la handbal fe
minin. **

Programul primei etape 
(marți 9 octombrie)

i ota 16,45: Deschiderea fes
tivă *

ora 17,10: România I — Ro
mânia II

ora 18.20: Uniunea Sovietică
— Ungaria

ora 19,30: Iugoslavia — R.D 
Germană

Cum spuneam și cu alte ocazii, 
această întrecere constituie unul 
din evenimentele sportive majore 
ale sezonului, reunind la start a- 
proape toate selecționatele care as
piră, pe deplin justificat, la ocu
parea unui loc pe podium în ca
drul apropiatei ediții a C.M. (de
cembrie, Iugoslavia). Intr-un co
mentariu anterior am prezentat ci
titorilor cîteva detalii, referitoare 
la formația care deține în prezent 
titlul de campioană a lumii (RD. 
Germană) și care va fi prezentă 
între 9 și 14 octombrie lă întrece
rile de la Pitești. Astăzi vom face 
o incursiune și în taberele ce
lorlalte echipe. Firește, furnizînd 
date și amănunte în măsura în care 
eie au putut fi obținute în timp 
util, deoarece, așa cum este lesne de 
bănuit, acum, în preajma unei 
dispute pentru titlul suprem, an
trenorii fac încă modificări de ul
tim moment. Ei ezită în definiti
varea loturilor, între a mai da o 
șansă unor noi jucătoare sau între 
a mai încerca o formulă de echi
pă și tendința' de a rămîne con
servatori, la ceea ce e verificat 
deja și au hotărît cu privire la 
compoziția lotului respectiv. In a- 
cest sens, am aflat, de pildă, că 
apreciatul antrenor Ghenadi Tur- 
cin, cel care dirijează pregătirile 
reprezentativei sovietice, va pre
zenta la Pitești o formație nu mult 
schimbată, compusă în majoritatea 
ei din handbaliste provenind de 
la formația Spartak Kiev, cîștigă- 
toarea ultimei ediții a C.C.E., în 
frunte cu... soția sa Zenaida Tur- 
cina, o subtilă conducătoare de 
joc. cu portarul Sestriuk, cu uria
șa Bobrova, Sevcenko, Litoșenko și 
Bobrusi.

Se pare că și conducătorul teh
nic al selecționatei Ungariei, Bo- 
dog TOrdk, a definitivat lotul cu 
care va „ataca** apropiatul campio
nat mondial, deoarece la „Trofeul

Carpați“ el va prezenta o echipă 
fără prea multe nume noi, deci 
fără surprize de ordin tactic. Ca 
și alți antrenori, el a preferat, se 
pare, vechiul nucleu al formației 
maghiare, care i-a adus destul de 
numeroase satisfacții. Astfel, la 
Pitești vor evolua, alături de de
canele de virstă Martha Takacs 
(106 selecționări) și Borbala Toth- 
Harsany (107), handbaliste cunos
cute pe plan internațional, parti
cipante Ia ultimele mari confrun
tări. cum ar fi Csik, Laki, Lelkes, 
Stiller, Vadasz, Tavaszi sau Ster- 
binski. Totuși, tehnicianul maghiar 
nu a închis definitiv tineretului 
„ușile** echipei sale, deoarece în 
cadrul „Trofeului Carpați** el va 
încerca un tînăr portar, Suzana 
Kezi și o jucătoare nouă (se spu
ne că are mult talent), Eva Ne
meth de la Ferencvaros Budapesta.

Cit privește reprezentativa Iu
goslaviei, după cîte am aflat de 
la colegii noștri din Zagreb, ea a 
efectuat o scurtă perioadă de pre
gătire în comun, prilej cu care a 
și susținut două partide de veri
ficare în compania unor echipe de 
club, cîștigîndu-le pe amîndouă. 
Antrenorul Vilem Ticici a decla
rat că modificări nu este dispus 
să facă, atîta timp cit echipa (cu 
Torti, Parezanovici, Palaversa, 
Vzelak, Vrbanc, Veinovici), utiliza
tă în cadrul celorlalte turnee a

LOTUL DE ARBITRI
Knud HJULLER, Gujnar 

KNUDSSEN (Danemarca).
Zdzislav JEZ1ORNY. Jerzy 
PASSON (Polonia). Constantin 
CAPAȚINA, Teodor CURE- 
LEA, Mihai GREBENISAN, 
Gheorghe POPESCU, Paul 
RADVANT. Petre TIRCU (Ro
mânia)

dat satisfacție. Nu întîmplător (re
cent a apărut un interviu cu an
trenorul principal al reprezentati
vei, prof. C. Popescu, pe marginea 
participării echipei române la tur
neul de la Zaporoje) despre selec
ționata țării noastre vom furniza 
unele amănunte în ediția urmă
toare a ziarului nostru.

Formațiile oaspe sînt așteptate 
să sosească în cursul zilei de azi, 
echipele R.D. Germane și Uniu
nii Sovietice cu avionul, cea a Un
gariei cu trenul, iar handbalistele 
iugoslave, venind de la Belgrad în 
autocar. Așa îneît, treptat, cele mai 
bune jucătoare de handbal din lu
me se reunesc pentru cîteva zile 
la Pitești, în cadrul unei compe
tiții de mare amploare, care — 
sperăm — ne va oferi, în afara 
satisfacțiilor de ordin spectacular 
și altele, mai ample și mai tonice, 
legate de rezultatele primei noas
tre reprezentative.

FINALELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE SCRIMĂ

DAN 1RIM1C1UC (POLI. IAȘI) 
LOCUL 1 LA SABIE

CAMPIONUL ȚĂRII VICTORIOS lN TURNEUL DE 6 LA TOȚI 
REPREZENTANȚII CLUBULUI STEAUA!

Așteptată cu' mult interes, cea 
mai spectaculoasă dintre probele 
campionatelor republicane de scri
mă — sabia a însemnat, în multe 
privințe, o delectare. în principal, 
aceea de a vedea pe planșă trăgă
tori cu o excelentă pregătire și în 
rindul lor. detașîndu-se net. o mare 
valoare. Dan Irimiciuc... Reprezen
tantul Politehnicii Iași, obligat să 
susțină turneul final de 6 în com
pania a nu mai puțin de 5 trăgători 
de la Steaua, a reușit să se impună 
în fiecare asalt și să cîștige uneori 
mai convingător decît exprimă sco
rul. Avem în vedere, în special asal
turile cu Marin și Alexe, pe care 
campionul țării le-a încheiat cu 
avantaj la limită (5—4). De bună 
seamă că miza întrecerii a cîntărit 
mult prea greu, altfel Irimiciuc și-ar 
fi apropiat victoriile la scoruri mai 
lejere. De notat si faptul că în asal
tul Irimiciuc — Alexe, cel mai epui
zant din toată competiția de sabie, 
cei doi trăgători au făcut nu mai 
puțin de 97 de acțiuni simultane, 
foarte multe dintre acestea depă
șind — din păcate — caracterul con
vențional al loviturilor. în celelalte 
asalturi, Irimiciuc a obținut cîștig 
de cauză, oarecum mai comod, Ia 
Mustață și Nilcă, cu 5—3 șl la Culcea 
cu 5—1 Momentul-chpie al turneu
lui final l-a constituit asaltul al 
14-lea în care Irimiciuc a primit 
replica lui Nilcă. Pînă la acest asalt. 
Irimiciuc avea 4 victorii, iar Nilcă 
3. în cazul victoriei trăgătorului de 
lă Steaua, noul campion al probei 
s-ar fi decis la baraj. . .

Este de apreciat forța fizică și 
morală a lui Dan Irimiciuc (antre
nor, Nicolae I’ufnei), care a pornit 
cu multă cutezanță încă din preli

minarii (5 victorii). In semifinale și-a 
îngăduit o ușoară espectativă (4 vic
torii ca și Alexe), iar în semifinale 
— fără a forța — a realizat alte 
două victorii.

Locul 2 i-a revenit lui Gheorghe 
Culcea (Steaua) cu 4 victorii. Excen- 
tînd asaltul cu Irimiciuc în care 
Culcea a tras mult prea reținut, el 
a avut o comportare meritorie. Locul 
3 l-a ocupat Alexandru Nilcă (Stea
ua) cu 3 victorii, după o evoluție 
curajoasă, pe linia celor din ultima 
vreme. Pe locul 4 — Cornel Marin 
(Steaua) cu 2 victorii, adică tot ceea 
ce era posibil în conjunctura actua
lei finale. Locul 5 — Gheorghe Ale
xe (Steaua) cu 1 v. și locul 6, Ma
rin Mustață (Steaua) 0 v.

în fine, la capitdftil surprize, eli
minarea în sferturi de finală a sa- 
brerilor I. Pop și Oancea. ambii la 
tușaveraj (O foarte bună lecție pen
tru cei doi foarte talentați scrimeri, 
de a acționa mult mai ferm în 
toate asalturile, căutînd să realizeze 
victorii mai clare).

în clasamentul final al probei de 
spadă, desfășurată sîmbătă. o modi
ficare comunicată de directoratul 
tehnic: pe locul 2 s-a clasat Nicolae 
Iorgu (Steaua) cu 3 victorii — tușa
veraj 17:19, iar pe locul 3 Paul Sza
bo (CSM Cluj) tot cu 3 victorii, dar 
tușaveraj mai slab, 18:20. Locul 4 a 
fost ocupat de Al. Istrate (Steaua) 
cu 2 v. (18:21). *

Clasamentul locurilor pe podium 
este net în avantajul clubului spor
tiv Steaua: 8 (2 locuri I, 4 locuri II 
și 2 locuri III). Urmează Medicina 
Tg. Mureș și Politehnica Iași cu cîte 
Un loc I, I.E.F.S. și CSM Cluj cu 
cîte un loc III.

Tiberiu STAMA

„CUPA ROMÂNIEI* EA HOCHEI
MIERCUREA CIUC, 7 (prin te

lefon de la corespondentul nostru), 
întrecerile returului „Cupei Româ
niei" la hochei au continuat dumi
nică pe patinoarul artificial din 
localitate.
DINAMO BUCUREȘTI — TÎRNAVA 

ODORHEIUL SECUIESC 18—1 
(3—1, 5—0, 10—0)

în primul meci al reuniunii, di- 
namoviștii s-au dovedit net supe
riori adversarilor lor, mai ales în 
ultima repriză cînd au dominat co
pios, jucîndu-se la o singură poar
tă. Au înscris : Huțanu (3), Axinte 
(4), Moiș (3). Gheorghe Florian (2), 
Tureanu (2). Ciobanu, Costea, Pi- 
saru, Malehin și, respectiv, Vereș.

STEAUA — LICEUL NR. 1 
MIERCUREA CIUC 11—3 

(2—0, 3—3, 6—0)
Mult mai echilibrată decît parti

da de deschidere, întîlnirea dintre

formația bucureșteană și tînăra e- 
chipă locală a plăcut spectatorilor. 
Elevii liceului au opus o dîrză re
zistență, mai ales în repriza a 
doua, dar experiența și superiori
tatea tehnică a adversarilor s-au 
impus în ultimul rund, cînd mili
tarii au marcat de șase ori. Iată 
realizatorii punctelor : Justinian (3), 
Herghelegiu (2), G. Szabo (2), Nis- 
tor, Vlad, Bucur și Ioniță pentru, 
învingători, Naghi, Bartalis și Doczi 
pentru echipa locală.
S.C. MIERCUREA CIUC — I.P.G.G. 
BUCUREȘTI 3—0 (3—0, 0—0, 0—0)

Joc interesant și de bun nivel 
tehnic, dar numai în repriza I, cînd 
gazdele și-au impus superioritatea 
înscriind prin Papp, Kedves și 
Basa.

DUNAREA GALAȚI — AGRO
NOMIA CLUJ 7—0(2—0,3—0,2—0)!

FR. SZEKEDI

și-a Încheiat lucrările
VARNA, 7 (prin telefon, de la tri

misul nostru).
După zilele foarte încărcate ale 

Congresului olimpic, nu e de mi
rare că cea de a 74-a sesiune a 
C I.O., care s-a încheiat duminică la 
Varna, nu a adus deciziile răsună
toare așteptate. Prea împovărați de 
probleme, cei 58 de membri ai 
C.I.O. prezenți au lăsat impresia că 
socotesc sesiunea drept una de ru
tină. în realitate, cele trei zile pe
trecute în sala „Concordia** a ho
telului „Internațional** au reprezen-

tat o cuprinzătoare trecere în re
vistă a problemelor mișcării olim
pice, cum ar fi: regula amatorismu
lui. programul olimpic, locul jocuri
lor olimpice etc.

Ocazia nu putea fi ratată și 
pentru a distribui obișnuitele dis
tincții anuale ale C.I.O. „Cupa olim
pică" pe 1973 a fost atribuită publi
cului celei de a 20-a Olimpiade și 
orașului Miinchen. Diplome olimpi
ce au fost acordate lui Petralias, 
președintele Academiei internaționale 
olimpice și graficianului vest-ger-

CONGRES
OLYMPIQUi

VARNA73

LE SPORT ■ 
POUR UN MON!.

DE PAIX

S-A
SOMBOR, 7 (prin telefon). în lo

calitate s-au încheiat, duminică sea
ra, întrecerile celei de a 10-a ediții 
a Balcaniadei de tenis de masă. 
Sportivii iugoslavi au dominat cate
goric întrecerea, cîștigînd toate cele 
7 titluri puse în joc.

în ultimele două zile, în cadrul 
întrecerilor individuale, sportivii ro
mâni au avut o comportare mai 
bună, reușind să obțină două me
dalii de argint Iată rezultatele: 
simplu bărbați, sferturi de finală: 
Surbek (Iugoslavia) — Gheorghe 3—0, 
Dcboși — Damianov (Bulgaria) 3—2: 
semifinale: Surbek — Doboși 3—1 
(reprezentantul nostru a făcut un 
meci foarte bun), Karakasievici (I) 
— Savnik (I) 3—0, finala: Surbek

ÎNCHEIAT BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ
— Karakasievici 3—2; simplu femei, 
semifinale: Palatinus (I) — Lupu 

3—0, finala : Palatinus — Jeler (I) 
3—0. dublu femei semifinale: Ran- 
ghelova, Neikova (B) — Lupu, Ilie, 
3—0, finala: Korpa. Jeler (I) — Ran- 
gheiova, Neikova 3—2; dublu băr
bați. semifinale Gheorghe. Doboși
— Stepancici, Savnik (I) 3—1. finala: 
Surbek, Karakasievici (I) — Gheorghe 
Doboși 3—0; dublu mixt, sferturi de 
finală: Lupu, Gheorghe — Ranghe- 
lova. Damianov (B> 3—2, Ilie. Giur- 
giucă — Csordas. Karakasievici 3—2, 
semifinale: Lupu, Gheorghe — Nei
kova, Kitov 3—1. Surbek, Korpa — 
’lie, Giurgiucă 3—0, finala: Korpa, 
Surbek — Ilie. Gheorghe 3—0.

man W. Otlicher, care a creat picto- 
gramele și reprezentările vizuale 
ale J.O, de la Miinchen. S-a propus 
ca trofeul olimpic pe 1974 să fie re
zervat orașului Varna pentru ex
celenta organizare a Congresului 
olimpic și a sesiunii C.I.O

Dintre celelalte hotărîri. să mai 
menționăm; congresele olimpice să 
aibă loc o dată la 8 ani; viitoarea 
sesiune C.I.O.. cea de a 75-a, se va 
ține la Viena între 11 și 18 octom
brie 1974. urmînd cu acest prilej 
să se voteze asupra orașelor-gazdă 
ale J.O. 1980 (după cum se știe, pînă 
acum nu s-au înregistrat decît can
didaturile orașelor Moscova — pen
tru J.O. de vară și Vancouver pen
tru cele de iarnă); în problema ce
lor 5 noi probe de caiac-canoe 
sprint de 500 m. adunarea C.I.O, a 
revenit asupra deciziei anterioare și 
a transmis-o spre referire comisiei 
de program condusă de Csanadi (Un
garia); situația *din Rhodesia privi
toare la discriminarea în sport va 
fi studiată de o comisie a C.I'.O., 
care se va deplasa la fața locului; în 
fine, în virtutea lucrărilor comisiei 
de solidaritate olimpică, se va orga
niza un curs de administratori olim
pici în 1974. în zona Americii Cen- 
rtale și a Caraibilor.

Victor BANCIULESCU

SOFIA, 7 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). La Sofia s-au des
fășurat sîmbătă și duminică întrece
rile celei de a 15-a ediții a Dina- 
moviadei de atletism. Prezenți cu 
o echipă incompletă, dinamoviștii 
bucureșteni n-au putut ocupa în cla
samentul general decît locul șase, 
primul loc revenind echipei Dinamo 
din U.R.S.S. Totuși, trei dintre at- 
leții români au reușit să cîstige pro
bele la care au luat startul: Leonida 
Caraiosifoglu la 20 km. marș, (1.33: 
10,0) Argentina Menis la aruncarea 
discului (61,96 m) și Cornelia Popescu 
la săritura in înălțime. Subliniem 
în mod deosebit performanța Corne
liei Popescu, 1,88 m, care și-a îmbu
nătățit cu un centimetru recordul 
personal și a obținut a treia per
formanță românească din toate tim. 
purile în această probă. Cornelia a 
început concursul la 1,65 m, înălțime 
pe care a trecut-o din prima încer

care, ca și la 1,70 m, 1,75 m. și 1,80 
m. La 1,84 m i-au fost necesare două 
tentative iar la 1,88 m a sărit din 
nou din prima Încercare.

Iată cîteva din rezultatele con
cursului: BĂRBAȚI: 100 m 1. Matou- 
sek (Cehoslovacia) 10,30... 3. Gh. Dul- 
gheru 10,41 200 m Matousek 20,60.„ 
5. Gh. Dulgheru 21,10. tripțusalt 1. 
V. Saneev (U.R.S.S.) 17,06 m... 3. 
V. Dumitrescu 16,05 m, prăjină 1. ț. 
Lauris (U.R.S.S.) 5,00 m... 4. D. Piș- 
talu 4,70 m. 20 km marș 1. L. Cara
iosifoglu 1.33:10,0. 2. C. Enache 1.33: 
58,0, 3. S. Miller (R.D.G.) 1.34:27,2; 
FEMEI: 800 m G. Katolik (Polonia) 
2:00,03, înălțime: 1. Cornelia Popescu 
1,88 m. 2. Erica Teodorescu 1,75 m, 
3. E. Kaliiwoda (R.D.G.) 1,75 m, disc: 
1. Argentina Menis 61,96 m (h.c. Fai
na Melnik 64,62 m).

TOMA HRISTOV

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BOX DE LA BERLIN

PUGiLIȘTII DIN R.D. GERMANĂ 
AU DOMINAT FINALELE

BERLIN, 7 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Duminică seara a avut loc. la 
Sporthalle din Capitala R.D. Ger
mane, ultima reuniune a marelui 
turneu internațional de box la care 
au participat sportivi din mai multe 
țări ale lumii. Printre finaliști s-a 
numărat și reprezentantul nostru 
Ștefan Boboc, care a întîlnit în pri
mul meci al finalelor pe campionul 
olimpic al semimuștelor. Gyorgy 
Gedo (Ungaria). Deși a făcut totul 
pentru a se clasa pe primul loc, ro
mânul nu a putut depăși experiența 
și valoarea boxerului maghiar, care 
a obținut victoria la puncte după

o întrecere de toată frumusețea. 
Iată celelalte rezultate ale finalelor, 
în ordinea categoriilor: Liebing 
(R.D.G.) b.p. Gertenbach (R.D.G.), 
Schaerpke (R.D.G.) b.p. Langer 
(R.D.G.), Forster (R.D.G.) b.p. An
dersen (Canada), Bashfeld (R.D.G.) 
b.p. Baliev (U.R.S.S.). luhasz (Unga
ria) b.p Solodokin (U.R.S.S.), Pavlov 
(U.R.S.S.) b.p. ■ Spilski (R.D.G.). Mo- 
krețov (U.R.S.S.) b.ab. 3. Tiepold 
(R.D.G.), Heimann (R.D.G.) b.p. 
Schneiber (R.D.G.). Nikulin (U.R.S.S.) 
b.p. lkouria (Nigeria). Fanghănel 
(R.D.G.) b.k.o. 1 Anders (R.D.G.)

Mihai TRANCA

Iată o ultimă fotografie a regretatului automobilist francez Franțois 
Covert (stingă), in compania campionului mondial Jackie Stewart

JACKIE STEWART 
NU SE PREZINTĂ !

NEW YORK, 7. — înaintea star
tului în „Marele Premiu automobi
listic al S.U.A.**, pe circuitul de la 
Watkins Glen, doi dintre partici- 
panți și-au anunțat retragerea, în 
semn de doliu pentru încetarea din 
viață a pilotului francez Franțois 
Cevert, accidentat mortal la antre
namentele de sîmbătă. Este vorba 
de scoțianul Jackie Stewart (cîști- 
gător al titlului mondial, indiferem 
de rezultatul acestei ultime curse) 
si de neo-zeelandezul Chris Amon.

BASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI, 
pentru prima dată campioni europeni

In partida

BARCELONA, 7 (prin telefon, de 
la trimisul Agerpres, I. GOGA).
Cel de-al 18-lea campionat european 
masculin de baschet s-a încheiat, în 
„Palatul Sporturilor" din Barcelona, 
cu victoria reprezentativei Iugosla
viei, care-și adaugă, astfel, in pal
mares și titlul european, după cel 
mondial cucerit cu trei ani în urmă, 
la Liubliana.

Ultimul tact al „Eurobaschet’73“ s-a 
consumat în prezența a 10 000 de 
spectatori veniți cu dorința să a- 
siste la o nouă victorie a echipei 
Spaniei, pe care au sustinut-o fre
netic în tot timpul jocului. Dar e- 
chipa iugoslavă a fost într-o formă 
foarte bună în seara finalei și încă 
din primele minute s-a văzut că nu 
poate fi învinsă. Aplicînd în apărare 
un marcaj individual foarte sever, 
iugoslavii au reușit să-i anihileze pe 
Brabender și Buscato, cci mai buni

A FOST FIXAT PROGRAMUL MECIURILOR
CANDIDAȚILOR LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

HELSINKI 7 (Agerpres). — Cu 
prilejul celui de-al 44-lea Congres 
al Federației internaționale de șah 
(F.I.D.E.), care a avut loc la Hel
sinki, au fost stabilite țările unde 
se vor disputa sferturile de finală 
ale meciurilor turneului candida- 
ților la titlul mondial de șah, de
ținut în prezent de marele maes
tru american Robert Fischer. Me

AGENDA SĂPTĂMÎNII
8—14 TENIS Turneele pentru Marele Premiu — 

FILT Ia Barcelona și Tokio
9—14 călărie „Marea săptămînă“ de la Fontaine

bleau (Franța)
10 FOTBAL Albania — Finlanda, în prelimina

riile C.M. (grupa a IV-a), la Tirana ; 
R.F.G. — Austria (amical), la Ha- 
novra.

11—14 MOTO Raliul Italiei.
călărie Concurs internațional de obstacole, 

la Sao Paulo (Brazilia).
13 CICLISM Turul Lombardiei.

14

FOTBAL Portugalia — Bulgaria, în prelimina
riile C.M. (grupa a Vl-a), la Lisa
bona ; RF.G. — Franța (amical), la 
Gelsenkirchen ; Bulgaria — Portuga
lia (C.E. de tineret) la Sofia. 1

CICLISM Marele Premiu al orașului Lugano, 
la contratimp.

MOTO Concurs pentru C.E. al mărcilor la 
Montjuich (Spania).

AUTO Concurs pentru C.E. (formula 2), la 
Roma.

14—21

FOTBAL România — Finlanda în prelimina
riile C.M. (grupa a IV-a), la Bucu
rești ; Iugoslavia — Algeria (amical), 
la Belgrad.

YACHTING Campionatele mondiale ale clasei 
Dragon, la Pireu.

ciul dintre șahiștii sovietici Lev 
Polugaevski și Anatoli Karpov va 
avea loc în U.R.S.S., cel dintre Ti
gran Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos 
Portisch (Ungaria) se va desfășura 
în Spania, Henrique Costa Mecking 
(Brazilia) și Viktor- Korcinoi 
(U.R.S.S.) se vor întîlni în S.U.A., 
iar fostul campion mondial Boris 
Spasski (U.R.S.S.) va juca cu Ro
bert Byrne (S.U.A.) în Porto Rico.

Meciurile sferturilor de finală 
vor începe în perioada 10—15 ia
nuarie 1974, urmînd ca semifina
lele să se dispute în luna martie, 
iar finala în toamna anului viitor.

De asemenea, s-a hotărît ca O- 
limpiada feminină să se desfășoare 
anul viitor în Columbia, iar cam
pionatul mondial pentru juniori să 
se dispute în Filipine.

„INTERNAȚIONALELE"
DE TENIS ALE SPANIEI

BARCELONA, 7 (Agerpres). — Cam
pionatele internaționale de tenis ale 
Spaniei, au început, cu disputarea pre
liminariilor probei de simplu bărbați : 
Spear — Soller 6—3. 3—6. 6—4; Martarel 
— D. Parun 6—4, 6—4: Keldie — Kohl 
6—2, 6—2; Farell — Eriksson 6—1, 6—2; 
Morell — Gardiner 6—3, 6—4.

La acest turneu mai sînt . anunțați, 
printre alții, și Ilie Năstase (România), 
Nikola Pilici (Iugoslavia), Ismail el 
Shafei (R. A Egipt), Georges Goven 
(Franța) și B. Phillips Moore (Austra
lia).

CAMPIONATE DE FOTBAL IN
FINLANDA: H.J.K. Helsinki — 

campioană
Campionatul Finlandei a fost cîș- 

tigat în acest an de formația HJK 
Helsinki, care a totalizat 33 de 
puncte din 22 de meciuri disputate. 
Pe locurile următoare s-au situat 
echipele KPV Kokkola — 31 p, 
Reipas Lahti — 30 p și Kuopio — 
26 p. Clasate pe ultimele două 
locuri, echipele Ponnistus Helsinki 
și Tapa Tampere au retrogradat în 
divizia secundă a campionatului. Au 
promovat în prima ligă formațiile 
Mirk Mikkeli și Haka Valkeakoski.

Titlul de golgeter a revenit ju
cătorului Hannu Lamberg (KPV 
Kokkola), care a înscris 13 goluri.

în ultima etapă s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Lahti 69 — 
HJK Helsinki 4—1 ; Kups Kuopio
— KVP Kokkola 1—1 ; TPS Turgu
— Reipas Lahti 2—4 ; Ponnistus 
Helsinki — KPT Kuopio 2—5 ; 
Tapa Tampere — MP Mikkeli 
1—5 ; OTP Oulu — Ilveskissat Tam
pere 5—1.

ANGLIA : Leeds lider autori
tar

Campionatul englez a programat 
etapa a 10-a. Arsenal a dispus cu 
1—0 de Birmingham. Cu toate că 
a jucat în deplasare, Everton a 
reușit să obțină victoria cu 2—1 
în fața echipei Coventry. Alte re
zultate mai importante : Derby — 
Norwich 1—1 ; Ipswich — Totten
ham 0—0 ; Leeds — Stoke 1—1 ; 
Liverpool — Newcastle 2—1 ; West

Ham — Burnley 0—1 ; Manchester 
City — Southampton 1—1 ; Wol
verhampton — Manchester United 
2—1.

Clasament : 1. Leeds — 18 p ; 2. 
Burnley — 15 p; 3. Coventry — 
14 p ; 4. Derby — 13 p etc.

R.F. GERMANIA : Borussia 
cîștigă la Duisburg

Campionatul vest-german a pro
gramat etapa a 9-a. Iată principa
lele rezultate înregistrate : F. C. 
Kbln — Bayern Miinchen 4—3 ; 
Eintracht Frankfurt — Fortuna 
Koln. 4—2 ; MSV Duisburg — Bo
russia Mbnchengladbach 1—2 ; 
Schalke 04 — Hamburger S.V.
3—0 ; Fortuna Diisseldorf — VfL 
Bochum 1—1.

în clasament conduce Borussia 
Monchengladbach, cu 16 p. urmată 
de- Eintracht Frankfurt, cu 15 p, și 
VfL Bochum, cu 13 p.

ITALIA : Prima etapă
Așteptată cu mare interes, prima 

etapă din campionatul Italiei a 
furnizat cîteva surprize. Ca și în 
alți ani ea nu s-a dezmințit prin 
sărăcia de goluri marcate și sco
rurile strînse înregistrate. Astfel, 
trei meciuri s-au încheiat la ega
litate (scoruri albe) : Cagliari — 
Napoli 0—0, Cesena — Torino 0—0, 
Internazionaie — Genoa 0—0. Ce
lelalte întîlniri au consemnat vic
torii la limită, cu excepția suc
cesului repurtat de Lazio în depla
sare, la Vicenza. Iată rezultatele și 
autorii golurilor : Fiorentina ■‘-Ve

rona 2—1 (Speggiorin și Desolati, 
respectiv Luppi), Juventus — Fog- 
gia 2—1 (Bettega și Cuccureddu, 
respectiv Pavone) ; Roma — Bolog
na 2—1 (Di Bartolomei și Prati, 
respectiv Ghetti), Sampdoria — Mi
lan 3—2 (Imporota 2 și Boni, res
pectiv Chiarugi și Rivera) ; Vicenza 
— Lazio 0—3 (Chinaglia, Re Cec- 
coni, Garlaschelli).

CESARE TRENTINI

IUGOSLAVIA: Conduce Celik
Etapa a 9-a din campionatul Iu

goslaviei a consemnat numeroase 
scoruri egale și victorii la limită.

FINALĂ IUGOSLAVIA - SPANIA 78-67

realizatori ai formației spaniole, îm- 
piedieîndu-i pe aceștia să acționeze 
sub coș și obligîndu-i să arunce de 
la semidistanță. Această tactică s-a 
dovedit inspirată, precizia gazdelor 
în aruncările la coș de la semidis- 
tanță lăsînd de dorit. Echipa Iugo
slaviei a luat conducerea încă de la 
început, și în minutul 10 avea deia 
un avantaj de 11 puncte : 21—12.
In atac, campionii mondiali și-au 
pregătit cu mult calm acțiunile, pe 
care le-au concretizat prin Ciosici și 
Slavinici, aflați în vervă deosebita.

La pauză, tabela de marcaj indica 
43—31 în favoarea jucătorilor iugo
slavi. La începutul reprizei secunde, 
spaniolii trec la apărarea în zonă, 
tactică care se dovedește a le fi 
fatală, deoarece contraatacurile ful
gerătoare declanșate de iugoslavi fac 
ea scorul să ia proporții : 51—31 în 
minutul 31. Gazdele renunță la apă
rarea în zonă, revenind la presingul 
practicat inițial și reușesc să mai

fost înscrise de • Ciosici (23), Sla
vinici (12), Dalipajici (9), Plecas (8), 
Jelovac (8), Solman (7), Tvrdicl (6) și 
Marovici (5) pentru echipa Iugosla
viei, respectiv Brabander (22). Bus- 
cato (W), Luyk (10), Cabrera (8), San- 
tillana (6), Ramos (5), Vela (4) șl 
Rullan (2).

înaintea finalei s-au întîlnit se
lecționatele României și Franței, în- 
tr-o partidă disputată cu multă ar
doare de ambele formații. Scor fi
nal : 72—69 în favoarea echipei Ro
mâniei, care ocupă locul 9 în cla
samentul general. Tarău (26 puncte) 
și Oczelak (15 puncte) au fost prin
cipalii marcatori, oelelalte puncte ale 
formației noastre fiind înscrise d» 
Popa (10), Cernat (8), Diaconescu (5), 
Chivulescu (5) și Georgescu (3). Din 
formația franceză s-au remarcat Bo- 
nato (20 puncte) și jucătorul de cu
loare Cachemire (11 puncte). _

Clasament final i 1. IUGOSLAVIA.

Luptă pentru minge în
tre Tărău (nr. 13), cel 
mai bun jucător român 
la ediția recent înche
iată a campionatului 
european, și francezii 
Bonato și Cachemire

reducă din handicap cu cinci 'mi
nute înainre de fluierul final, scorul 
fiindu-le defavorabil cu 57—66. Pînă 
la sfîrșit, inițiativa aparține echipei 
Iugoslaviei, care termină învingă
toare cu scorul de 78—67.

Cele 145 de puncte ale finalei au

2. Spania, 3. U.R.S.S., 4. Cehoslovacia,
5. Italia. 6. Bulgaria, 7. Israel. 8. Tur
cia, 9. România, 10. Franța, 11. Gre
cia, 12. Polonia.

TELEX

EUROPA
Fruntașa clasamentului, Celik, nu a 
reușit să învingă pe teren propriu 
pe Vojvodina, cu care a terminația 
egalitate: 0—0. Boraț a reușit să 
învingă pe Steaua roșie (1—0), iar 
Zeleznioear a dispus de Velej în 
deplasare cu 1—0- Alte rezultate : 
Partizan — Hajduk 1—0, Radnicki 
Nis — Dinamo Zagreb 1—0, Slo
boda Tuzla — Olympia Ljubljana 
2—2 ; Zagreb — Vardar 1—2, Pro- 
leter Zdrenianin — Boraț Banja 
Luka 1—1, Sarajevo — O.F.K. Bel
grad 1—1.

în clasament : Celik 13 p, Dina
mo Zagreb 12 p, Steaua roșie și 
Hajduk cîte 11 p.

ATLETICO MADRID Șl STANDARD LIEGE- 
ÎNVINGĂTOARE

Adversarele echipelor românești 
în cupele europene au susținut ieri 
noi întîlniri în cadrul campionate
lor naționale.

în campionatuț Belgiei, echipa 
Standard Liege, adversara formației 
'Universitatea Craiova în Cupa 
U.E.F.A., a jucat pe teren propriu 
cu F.C. Liege, pe care a învins-o 
cu 2—1. în prezent, Standard se 
află pe primul loc în clasament cu 
9 puncte.

Cealaltă formație care va evolua 
în țara noastră în compania echipei 
Dinamo București (în cadrul Cupei 
campionilor europeni), Atletico Ma
drid, a susținut aseară partida de

campionat cu Celta Vigo. Victoria 
a revenit lui Atletico cu 2—0, care 
conduce în clasament cu 8 p.

LOTUL FRÂNTEI PENTRU 
MECIUL CU R.F.G.

După cum s-a mai anunțat, la 13 
octombrie, la Gelsenkirchen, selec
ționata de fotbal a Franței va sus
ține un meci amical în compania 
reprezentativei R. F. Germania. în 
vederea acestei întîlniri, antrenorul 
federal Ștefan Covaci a selecționat 
printre alții, pe Baratelii, Adams, 
Tresor, Bereta, Ravier, Chiesa etc.

Pugilistul american de culoare, „greul** 
Ron Lyle, a obținut o nouă victorie 
înainte de limită. In cadrul unei reu
niuni care a avut loc la Denver, Lyle 
l-a învins prin K.O.. în repriza a doua, 
pe vest-germanul Juergen Blin, fost 
campion al Europei■
în stațiunea de sporturi de iarnă Colo
rado Springs (S.U.A.). se va desfășura 
între 27 decembrie și 2 ianuarie un 
mare turneu internațional de hochei pe 
gheață. La acest turneu au fost invitate 
să participe echipele URSS. cehoslova
ciei, Canadei. SUA și formațiile univer
sităților din Denver și Minnesota.■
In ziua a doua a turneului internațio
nal feminin de baschet de la Cracovia, 
echipa bulgară Marița Plovdiv a învins 
la limită cu 68—67 (37—29) formația Po- 
litehnika Kaunas. Cea mai bună jucă
toare de pe teren a fost. Nenkova (Ma- 
rița Plovdiv), care a înscris 24 de punc
te. Tntr-un alt joc, Wisla Cracovia a 
surclasat cu 92—40 (48—11) echipa iugo
slavă Partizan Novi Sad.■
Australianul Ken Rosewall și japonezul 
Toshiro Sakai își vor disputa finala tur
neului internațional de tenis de la Osa
ka. în semifinale Rosewall a dispus cu 
6—1, 6—4 de sud-africanul Cliff Drys
dale, iar Sakai a cîștigat cu 5—7. 6—3.
6— 3. partida susținută cu iugoslavul 
Zeliko Franulovici.■
Turneul de tenis de la Quebec a conti
nuat cu disputarea semifinalelor. Ame
ricanul Marty Riessen l-a eliminat în 
două seturi : 6—4. 6—3 p? suedezul Jo
hansson. iar Connors a dispus cu 4—6,
7— 6, 6—2 de englezul Mark Cox.■
Echipa masculină de gimnastică Ruda 
Slonska Katowice, aflată în turneu în 
Cehoslovacia. a evoluat ta Preșov în 
compania formației locale Slavia. Gim- 
naștii polonezi au terminat învingători 
cu scorul de 267.80—244,70 puncte.■
Competiția internațională motociclistă 
(clasa 750 cmc). desfășurată pe circui
tul de la Hockenheim, a fost cîștigată 
de sportivul englez Stanley Woods (..Su
zuki"). urmat de australianul John 
Doods și vest-germanul Dieter Braun — 
ambii pe .Yamaha". In urma rezulta
telor înregistrate in această cursă, tn 
clasamentul campionatului mondial con
duce australianul Jack Findley — 45 
puncte, urmat de Berry Sheene rAnslia) 
— 44 p si Stanley Woods — 41 p.
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