
ȘTAFETA

ÎN CINSTEA 
MARILOR 

SĂRBĂTORI 
OMAGIALĂ

A PORNIT SPRE CAPITALA
Ștafeta „A XXX-a aniversare a 

eliberării României si Congresul al 
XI-lea al P.C.R.", organizată de 
către C.N.E.F.S. a pornit la drum. 
Ieri, din două orașe ale tării — 
Baia Mare si Satu Mare — s-a 
dat startul în această manifestare 
de amploare, ștafetele ajungind. 
după cum ni s-a comunicat, la 
Cluj si. respectiv Oradea. Iată, pe 
scurt, o relatare a drumului șta
fetei pe distanta Satu Mare — 
Oradea (traseul nr. 2).

SATU MARE. Duminică dimi
neața. în prezenta organelor spor
tive locale, a pornit spre Capitală 
Ștafeta omagială. Cale de aproape 
150 de km, sportivii din județul 
Satu Mare au purtat, spre Ora
dea. mesajul adresat conducerii 
.partidului cu prilejul marilor săr- 
Ibători ale poporului român.' Reți
nem din mesajul vibrant, mîndru. 
al sportivilor sătmăreni : „Cifrele 
care oglindesc activitatea sportivă 
au crescut mereu, astfel că în 
prezent. în Județul Satu Mare 
praetieă sportul si educația fizică 
un număr de peste 80 000 de tineri,

iar peste 3000 activează ca spor
tivi legitimați în 190 secții, eu- 
prinzind 26 ramuri sportive. In 
județul nostru s-au format : un 
campion mondial de tineret, doi 
x icecampioni europeni, 8 maeștri 
ai sportului, 18 sportivi avînd ca
tegoria I de clasificare si 22 for
mații care activează în diviziile A 
Si B“™ (I. C.).

ORADEA. în jurul orei 12. pe 
pista stadionului F.C. Bihor din 
localitate, a apărut un grup de ci
cliști. în fruntea lor. ciclistul Gh. 
Moiș, purtînd mesajul sportivilor 
din Satu Mare s-a îndreptat către 
tribuna oficială unde. în prezenta 
tovarășului Stefan Szanto. prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Oradea al P.C.R. l-a predat repre
zentanților C.J.E.F.S. Oradea. A 
fost citit mesajul sportivilor biho- 
reni. după care el a fost încredin
țat sportivului Aurel Sima, cam
pion județean și unui grup de 
atleti. Purtat pe străzile Oradei. 
mesajul a luat drumul județului 
Arad. (Hie GHIȘA, coresp. jude
țean).
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S-A DAT STARTUL ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

0 NOUĂ PROMOVATĂ, OLIMPIA SATU MARE, 
PRIMUL LIDER AL CAMPIONATULUI

• C. F.R. Cluj — autoarea singurei victorii m deplasare • Reprezentantele 
noastre m cupele europene: 3 puncte din 8 posibile

„CROSUL ELIBERĂRII"

TINEREȚEA - DOMINANTA ÎNTRECERILOR
Bucureștenii. care s-au aflat du

minică dimineața în Piața Scînteii. 
au fost martorii unei întreceri 
sportive de amploare, ce a reunit 
peste 2000 de tineri și tinere din 
toate sectoarele Capitalei. Organi
zată de Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică si 
sport. în colaborare cu Comitetul 
municipal U.T.C.. disputa finală a 
„Crosului Eliberării" a reprezentat 
un nou omagiu adus de tinerii 
sportivi ai primului oraș al tării 
celei de a XXX-a aniversări a 
mărețului eveniment de la 23 Au
gust.

Dominantele principale ale aces
tei manifestări a sportului de masă 
bucureștean au fost — ca și în 
alte prilejuri asemănătoare — at
mosfera sărbătorească și disputele 
dirze ale sutelor de fete și băieți, 
veniti să demonstreze într-o reu
niune cu multiple semnificații vi
talitatea tinerei generații, angre

nată plenar în făurirea societății 
noastre noi.

Reprezentanți ai Uzinelor „Re
publica", „23 August", „Grivita Ro
șie", P.T.T., I.I.R.U.C.. I.P.I.U., Ar
ia populară. Aurora — ca să nu 
numim decit cîteva dintre unitățile 
prezente — s-au întrecut cu am
biția caracteristică virstei. fumi- 
zînd un spectacol urmărit cu viu 
interes de sutele de cetățeni ve
niti să-și petreacă timpul liber în 
această frumoasă zonă a Capitalei. 
800 de fete și 1500 de băieți și-au 
disputat locurile fruntașe în, coin
cidentă. probele de 800 și. respec
tiv 1500 metri. Cum fiecare parti
cipant a dorit să se numere prin
tre cei mai buni, a rezultat o con
fruntare atractivă. încheiată cu

Emanuel FÂNTÂNEANU

Nunweiller (mascat) a șutat surprinzător ți... 1—1. (Fază din meciul Dinamo — F.C.M. Reșița 2—1) 
Foto : Dragoș NEAGU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUi.

(Continuare în pag. 2—3)

S-a dat startul în întrecerea fetelor pe distanța de 800 m
Foto : I. MIHAICA

Chimia Rm. Vilceo - „Poli* Timișoara 1-1 (1-0)
Dinamo — F.CM. Reșița 2-1 (2-D
U.T.A. — Jiul 2-0 (0-0)
„U* Cluj — Unit. Craiova 1-1 (0-0)
F. C Constanța — F. C Argeș 3—1 (1-0)
Sportul studențesc — Steagul roșu 2-1 (1-0)
A. S. Armata — Steauo 1-1 (1-D
Olimpia — Politehnica lași 3-0 (1-0)
F. C Golați * C.F.R. Cluj 0-2 (0-0)

(disputat simbătă)

ETAPA VIITOARE• (simbătă 17 august)

CF.R. Cluj — Dinamo
F. C Argeș - Olimpia Satu Mare
Politehnica lași — Sportul studențesc
Steagul roșu - F. C Galați
F.CM. Reșița - U.T.A.
Steaua - ,U* Cluj
-Poli* Timișoara — F. C Constanța
Jiul — Chimia
Unit. Craiova - Ă S. Armata

1. OLIMPIA 1 1 0 0 3-0 2
2- 4. C F. R. 1 1 0 0 2-0 2

U.T.A. 1 1 0 0 2-0 2
F. C. Constanța 1 1 0 0 3-1 2

5- 6. Dinamo 1 1 0 0 2-1 2
Sportul studențesc 1 1 0 0 2-1 2

7—12. „U* Cluj 1 0 1 0 1-1
A.S.A. 1 0 1 0 1-1 1
Steauo 1 0 1 0 1-1 11
Univ. Craiova 1 0 1 0 1-1 1
„Poli" Timișoara 1 0 1 0 1-1 1
Chimia 1 0 1 0 1-1 1

13-14. Steagul roșu 1 0 0 1 1-2 0
F.CM. Reșițo 1 0 0 1 1-2 0

15-17. F. C Argeș 1 0 0 1 1-3 0
Jiul 1 0 0 1 0-2 0
F. C Golați 1 0 0 1 0-2 0

18. Politehnica lași 1 0 0 1 0-3 0

Cronicile celor 
nouă jocuri 

ale primei etape 
in paginile 2 — 3

Turneul international de lupte al României

SUCCES CATEGORIC
AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI

• 14 sportivi roipânL învingători
BALCANIADA DE ATLETISM A JUNIORILORBEDROS BEDROSIAN -16,26 LA TR1PLUSALT!

SPORTIVII ROMÂNI AU REALIZAT 13 VICTORII 
ȘI 5 RECORDURI REPUBLICANE

VARNA, 11 (prin telefon). Evo- 
luînd sîmbătă și duminică în ca
drul celei de a V-a ediții a Bal
caniadei de atletism pentru ju
niori, reprezentanții țării noas
tre au avut o comportare bună, 
obținînd 13 victorii și realizînd 
5 recorduri naționale. în fruntea 
performerilor români se situează 
Bedros Bedrosian care a cucerit 
titlul de campion balcanic de

triplusalt cu un rezultat de 
16,26 m, rezultat ce constituie un 
nou record de juniori al țării, si- 
tuîndu-se la numai 3 cm de re
cordul european de juniori.

Iată rezultatele înregistrate în 
prima zi de concurs : BĂIEȚI: 
100 m : 1. P. Petrov (B) 10,3, 2. V. 
Ivanov (B) 10,7 ... 4. M. Slav 10,9, 
6. Em. Smuda 11,1. 8. V. Dumi
trescu 11,1 ; 400 m s 1. W. Kraus

(R) 48,4, 2. M. Prestet (I) 49,0. ... 4. 
V. Miloiu 49,3. 8. C. Ionescu 50,0 ; 
1500 mi 1. N. Voicu (R) 3:51,7, 2. 
Gh. Buruiană (R) 3:52,9, 3. V. Ko- 
tev (B) 3:53.9; 400 mg: 1. A. 
Gluhak (I) 51,9, 2. N. Valdhirkas 
(G) 53,9, 3. H. Toboc (R) 54.9 ;

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Duminică la prînz, pe patinoa
rul „23 August", s-au încheiat 
întrecerile celei de-a XIII-a e- 
diții a Turneului internațional de 
lupte greco-romane și libere al 
României. în sunetele trompeți- 
lor, care au însoțit o reușită fes
tivitate de închidere a competi
ției, reprezentanții luptelor din 
țara noastră au urcat de 14 
ori(!) pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului de premiere, pro- 
bînd încă o dată progresul reali
zat în ultima vreme de practi- 
canții acestei importante disci
pline olimpice de la noi. Cu mai 
puțin de trei săptămîni înainte 
de startul la campionatele mon
diale, luptătorii de la libere au 
cucerit 9 din cele zece locuri I 
puse în joc, confirmînd faptul 
că ultimele performanțe pe plan 
mondial nu sînt o întîmplare.

Chiar dacă participarea de pes
te hotare a fosț mai puțin va
loroasă decît la alte ediții, per
formanța realizată de elevii an
trenorilor I. Crîsnic, V. Dona, J. 
Bătrîn și I. Mureșan nu poate 
fi trecută cu vederea. Ea vine 
să răsplătească munca temeini
că, uneori dură, a luptătorilor și 
tehnicienilor noștri de-a lungul 
ultimilor ani.

De asemenea, practicanții ce
luilalt stil (greco-romane) — 
antrenori: I. Corneanu, I. Cer
nea și N. Pavel — într-o com
panie mult mai valoroasă,, au 
reușit să se claseze de cinci ori 
pe primele locuri la categoriile

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. 2—3)



La M. Ciuc, pe un traseu inedit

ST. CHIȚU, M. BANU SI N. ARABADGI 
" VIRTUALI CAMPIONI LA MOTOCROS
L«

I
I

M. CWC, 11 (prin telefon). Stupă 
a VU-a (penultima) a campionatului 
[republican de motocros, care s-a 
desfășurat duminică pe dealul Șuta 
de la marginea orașului, a adus cla
rificări în trei din cele patru probe 
ale competiției. Alergătorii Ștefan 
Chițu (259 cmc), Mihai Banu (300 
cmc» și Nicolae Arabadgi (juniori) 
slnt virtuali campioni pe 1974. dis- 
tanțîndu-se în clasamentul generai 
la o diferență care nu mai poate ti 
refăcută de principalii lor adversari 
Avînd o comportare constantă și 
pregătlndu-și temeinic mașinile pen
tru concur», cei trei motoclcliștl au 
reușit frumoasa performanță de a-și 
vedea eforturile încununate de s ic- 
ces chiar înaintea încheierii campio
natului. In «chimb, la proba moto
retelor lupta rămir-e deschisă, con
tinuând „duelul" 
xandru Uleș (11 
Eneeanu.

Reuniunea de 
tult și un criteriu de verificare a 
alergătorilor vizați să reprezinte țara 
noastră la întrecerile etapei a n-a 
a „Cupei Dunării". Antrenorul Ion

dintre micuțul Ale
an! 1) și Alexandru

duminică a consti-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

lor. Victoriile realizate de C. 
Alexandru, N. Gingă, M. Boțilă,
I. Păun, N. Martinescu (la gre- 
co-romane) și P. Cearnău, Fl. 
Moț, P. Coman, P. Androne, E. 
Cristian, V. Iorga, I. Dumitru,
I. Marton. L. Simon (la libere) 
slnt lăudabile.

Numărul mare de victorii ro
mânești la acest turneu ar pu
tea conduce la concluzia că va
loarea concursului a fost slabă, 
Că reprezentanții noștri au ob
ținut succese facile. Dar, n-a 
fost așa I De pildă, campionul o- 
limpic Nicolae Martinescu, Intr-o 
evidentă revenire de formă, a 
trebuit să facă eforturi deose
bite pentru a-1 depăși pe so
vieticul Dimiter Zadvernek, 
care l-a și condus la puncte pe 
reprezentantul nostru. Ion Păun

„CUPA SPERANȚELOR1* LA OINĂ

aratA o varianta cu n 
EXACTE LA CON- 

PRONOSPORT, ETAPA 
DIN 11 AUGUST 1974

I. Chimia Rm. V. — Poll. Tim.
II. Dinamo — F.C.M. Reșița

in. U.T. Arad — Jiul Petr.
IV. „Uș Cluj — Univ. Craiova

Pionierii din Tumu Roșu pentru a patra oara ciștigâtori

SIBIU, 11 (prin telefon). Pe sta* 
dionul Voința din localitate au 
luat sîîrsit întrecerile celei de a 
7-a ediții ■ ..Cupei speranțelor la 
oină" — competiție organizată de 
către Consiliul National al Organi
zației Pionierilor, Federația româ
nă de specialitate șl C.J.E.F.S. 
Sibiu —, care s-a desfășurat timo 
de trei zile, reunind la start. 2D 
de echipe din întreaga tară.

Pe primul loc s-a clasat repre
zentativa Școlii generale din comu
na Turnu Roșu (județul Sibiu). 
Formația antrenată de prof. Vasile 
loader urcă, astfel, pentru a patra 
oară. în decursul celor 7 ediții, oe 
întiia treaptă a ierarhiei.

Trebuie remarcat faptul câ prî- 
înele 10 locuri în clasamentul final 
au fost ocupate de formații din 
mediul sătesc, demonstrîndu-se în
că o dată că sportul nostru natio-

ÎN CINSTEA MARILOR SĂRBĂTORI
FESTIVALUL SPORTULUI
Sfîrșitul săptăminii care a tre

cut, a coincis cu organizarea si 
pe plaiurile teleormănene, a unei 
competiții sportive de masă închi
nată celor două mari evenimente 
politice ale anului. Este vorba des
pre cea de a doua ediție a „Fes
tivalului sportului sătesc", a cărui 
finală a fost găzduită de stadionul 
asociației sportive Rova din Ro-

„CROSUL ELIBERĂRII11 * IV.
(Urmare din pag. I)

victoria Ruxandreî Marinescu 
(I.P.I.U. — sector 7) și a lui Ga
briel Năstase (P.T.T. — sector 1). 
Alături de ei s-au remarcat t>rin- 
tr-o bună comportare Profira Lun- 
gru (I.C.T.B. — sector 7), Elena 
Popa (LA.T.C. Jilava — sector 5), 
Eugenia Cucui (Progresul). Ecate- 
rina Ștefan (Uz. „23 August" — 
6ector 3). Iulian Birsan (T.C.A.B. 
— sector 7), Vasile Sterca (Dina
mo Băneasa — sector 1). Ion Scă- 
lețeanu (Uz. „Republica" — sec
tor 3) si Cristian Vlaicu (Dinamo 
Băneasa — sector 1), dar felicitări 
merită deopotrivă toți partictpanții.

Sa notăm, totodată, că în aju
nul marii sărbători de la 23 Au
gust va avea loc o nouă întrecere 
« cro3 dedicată aniversării Elibe- 
*Jni patriei, la care au fost invi
tați eă participe S1 sportivii ce 
s-au remarcat Ia acesi concurs-

motodcliștă St. Chițu, 
C. Goran, A» Ionescu, P. 
P. Uucaci, D. Motișan și 
N. Arabadgi, E. Mulncr. 1. 
Paraschiv și A. Benedek, 
remarcat în ultima vreme.

Splciu, a selecționat alături de ^OX- 
perimentații 
M. Banu, '
Filipescu, 
pe tinerii 
Popa, St. 
care s-au____ _______

Iată ciștigâtorii curselor din etapa 
a VU-a ; clasa națională — motorete 
Mobra — AL Eneeanu (Steagul roșu 
Brașov), juniori — N. Arabadgi (Lo
comotiva Ploiești): eL £54 cmc — St. 
Chițu (Poiana Cimpina); cL 544 cmc 
— D. Motișan (Flacăra Moreni). Cla
samentele generale după 7 etape : cL 
Mobra : 1. A. Iiieș (Torpedo Zăr- 
nești) 40 p, 2. A. Eneeanu 37 p, X 
St. Guțu (Poiana CTmpina) îl p: Ju
niori : 1. N. Arabadgi 54 p, l F. 
Mulncr (Torpedo ZâraefU) W p. 1 
M. Ispas (PoXia Cîmptna) 14 p: eL 
254 cmc : 1. St. Chițu M p. X P. » 
lipescu (I-T-A. Tg. Jiu* 32 p» X P- 
Lucaci (Steagul roșu Brașov) 21 p: 
cL 5M cmc : L M. Bana (Poiana 
Cimpina) « p. 2. Tr. Moașa (Stea
gul roșu Brașov) 35 p. X D. Moti
șan 23 P.

Troion lOANfȚESCU

a luptaț intr-o companie extrem 
de valoroasă: R. Kazakov 
(URSS) — fost campion mon
dial, campionul european de ju
niori Nelson Davidian (URSS) si 
medaliatul cu bronz la J.O. 
Laszlo Reczi (Ungaria). Și, e- 
exemplele ar putea continua.

Iată-i pe primii trei clasați 
(greco-romane) : 48 kg : 1. C. A- 
lexandru, 2. Gh. Viman, 3. N. 
Horniceanu; 52 kg : 1. N. Gingă,
2. Fl. Râdut, 3. I. Gyongydși; 
57 kg : 1. M. Boțilă, 2. V. Bcc- 
timirov (URSS), X AL Szabo; 
62 kg: 1. L Păun, 2. R. Kaza
kov (URSS), 3 L. Reczi (Ung.) ; 68 ‘ ----- ------------
E.
74 
A.
82
2.
choule (Franța) ; 90 kg; 1. E.

kg : 1. A. Stoianov (Bulg.), 2. 
Hupcă, 3. N. Panev (Bulg.); 
kg: 1. V. Tabacki (lug.). 2. 
Popa, 3. V. Mirticev (UKSS); 
kg : 1. V. Ceboksarov (URSS). 
H. Gotze (R.D.G.), 1 A- Bou-

nai dispune de o bază solidă 
masă.

In afara cupei, diplomelor 
echipamentului sportiv oferite

â
___ , _____ e- 

chipelor fruntașe, au mai fost in- 
minate aiîe numeroase premii din 
partea ontaniralorilor: eel mai 
tetele Jucător — laa Asaftei (Bo
toșani) ; cei mai tineri sportivi — 
Petronel Micu (Dolj) si Gakriel 
Munțeanu (Suceava) ; cea mai ti- 
nără echipă — Sc ge«- Miaăstirea 
(Iași) ; formația cu numărul cel 
mal mare de particioanti in ediții
le de pină acum — Se. gen. Mo- 
delu (Ialomița).

Iată clasamentul final al compe
tiției ; I. Șc. gen. Turnu Roșu — 
Sibiu, 2. Șc. gen. Mogoșoaia — 
București. 3. Șc. gen. Curcani — 
Ilfov. 4. Șc. gen. Vorona — Bo
toșani.

Ion GAVRILESCU

SĂTESC TELEORMĂNEAN
șioril de Vede. Competiția s-a des
fășurat. începind din 11 iulie, pe 
etape care au cuprins asociațiile 
sportive sătești, centrele de comu
ne și ultima, pe județ. InițiaL la 
startul întrecerilor de atletism, ci
clism și fotbal — disciplinele care 
se pare că au devenit specifice 
amatorilor de sport din satele Te
leormanului — s-au aliniat repre
zentativele a 45 de localități rura
le. Menționăm faptul că de-a lun
gul competitieL fiecare meci de 
fotbal a căpătat aspectul unei a- 
devărate duminici sportive, el fiind 
organizat intr-un program comun 
cu parcurgerea diferitelor distante 
pe biciclete sau cu trecerea unor 
probe atletice. Pentru faza finală 
de la Roșiori s-au calificat forma
țiile sportive ale comunelor Plos
ca, Smîrdioasa. Furculești și Pa- 
rostia. Dovedindu-se net superiori 
partenerilor de întrecere, fotbaliș
tii din Plosca au învins în finală 
pe cei din Smîrdioasa cu 7—0. La 
ciclism și la atletism, ________
întrecerilor s-au dovedit a fi spor
tivii din Porostia si, t____
Smîrdioasa. Competiția organizată 
de Comitetul județean al U.T.C., 
în colaborare cu C.J.E.F.S. și 
UJCAP Teleorman s-a încheiat cu 
un deplin succes. Am avea. însă, 
de făcut o propunere în sensul că 
finalele edițiilor viitoare să se 
desfășoare nu în orașe (ca pînă 
acum) ci prin rotație. într-una din 
marile comune al»

Radu TIMOFTE

animatorii

respectiv

FINAL INTERESANT IN CAMPIONATELE
DE CANOTAJ (juniori)

• Șc. sp. 1 București și Șc. sp. Timișoara — cite 5 titluri
• in ultima zi a întrecerilor — multe curse spectaculoase
Simbătă. In ultima zi a campiona

telor republicane de canotaj rezer
vate juniorilor, programul a cuprins 
nu mal puțin de 10 finale, fapt care 
a determinat un neobișnuit aflux de 
public în jurul turnului de sosire. 
Disputa pentru titluri a avut In a- 
ceasta reuniune un caracter deosebit 
de dîrz, reprezentanții celor 23 de 
secții prezente la întreceri căuttnd 
să-și treacă la activ noi succese. în 
centrul atenției s-a aflat duelul din
tre schifiștii Școlii sportive Timișoara 
și ai Școlii sportive nr. 1 București, 
aagrenap intr-o frumoasă și palpi
tantă dispută pentru cucerirea cit 
mai multor titluri de campioni. 
După două zile de întreceri, timișo
renii conduceau cu 4—X în prima 
finală de «Lmbătă — schif simplu, 
junioare I — bucureștenii au egalat 
„scorul", ciștiglr.d prin Aurelia Iri- 
mia. Timișoara va puncta, insă. din 
nou cucerind îr.câ un titlu la 4ii 
rame juniori I. Disputa decisivă a 
avut ioc în cursa de t-ț-1 rezervată

Martinescu, 2. D. Zadver- 
(URSS), 3. AL Frujinâ;

1. A. Kolcinski 
R. Codreanu, 3. V. 

LIBERE, 48 kg; 1. 
(R. P. Mongolă), 2. 

(Ung.), 3. I. Iatagan ;
P. Cearnău, 2. B.

1. FL Mol, 2. R. Leazov
62 kg: 1. 

(oman, 2. E. Beiicr (Canada). 
E. Giray (R.F G ) ; 68 kg: 1. 
Androne, 2. J. Kocsis (Ung.),
D. Stoianov (Bulg.); 74 kg:
E. Cristian, 2. M. Pircălab. 3. 
Paraschiv ; 82 kg : 1. V. Ior-

3.

Goglecidze (URSS), 2. N. Neguț,
3. H. Nehls (R.D.G.); 100 kg :
1. N.
nek 
+100 kg : 
(URSS). 2. 
DolipschL 
L Lhaizav
G. Mihaly 
52 kg: 1.
Gordon (Canada). 3. I. Arapu; 
57 kg.
(BuigJ. X I. Breaz
P. ~
X
r.
3.
1.
C.
ga, 2. W. Nitschke (R.D.G-),
l. Serardo (Cuba) ; 90 kg: 1. L 
Dumitra. 2. S. Morcov, 3. M. 
G rangier (Franța) ; 100 kg: I. 
Marton, X L. Lopez (Cuba), 3. I. 
Lup ; +100 kg : 1. L. Șimon, 2. 
V. Enache. 3. P. Germer 
(RJJ.G.).

de CAMPIONATE-COMPETIȚII SÎNT MULTE DL ÎNVĂȚAT

(“ICI KM carrexiin. juniorilor. 
'-■'-‘-I.pm Simbotă. t-o olergot pe 
șosec^a Medgidia. La juniori mici (4Q 
km), sosirea a fost strinsă. nu mai puțin 
de 33 concurenți fiind înregistrați în 
același timp. Sprintul cel moi bun I a 
avut A. Bcbeîcâ, dor el a fost de scoli 
ficat pentru folosirea materialelor inter* 
zise. întrecerea celor mari (70 km), pre-

Reuniunea de Iert, fără să cuprin
dă In program elemente de primă 
valoare, a generat alergări specta
culoase, ceea ce a satisfăcut — cel 
puțin -vizual — asistența cifrată la 
peste 5 000 de spectatori.

Xn general, rezultatele au înscris o 
veritabilă suită de ameliorări de re
corduri, a căror anticipație se Înscrie 
la dimensiuni diferite. La mînji, cel 
puțin, totul a fost foarte relativ în 
comparație cu evoluțiile lor prece
dente. Mereu ofensiv, liderul Tralan 
Dinu a mai cucerit două victorii, 
demonstrtnd că anul acesta va fi 
greu de depășit de către adversarii 
săi.

REZULTATE TEHNICE S Cursa I, 
Siminoc (Tr. Dinu) 48,3 Crampon, 
simplu 2, ordinea 13; cursa II, Kaola 
(I. Oană) 39,5 Joben, simplu 17, or
dinea 41, event 22; cursa III, Rețeta

PRONOSPORT
AȘA
REZULTATE 
CURSUL

X
1
1 

X

JUNIORI

I
juniorilor mari. Spectaculozitatea re
cunoscuta a acestei probe a fost și 
mai mult accentuată de ambiția cu 
care au concurat echipajele Șc. sp. 
1 București și Șc. sp. Timișoara, ta
tonate îndeaproape de ambarcațiu
nile Șc. sp. Energia și Steaua. In 
final, schifiștii de la Șc. sp. 1 au 
trecut primii linia de sosire, datorită 
unor resurse mai mari, dar toate 
cele patru echipaje amintite merită 
felicitări pentru felul frumos în care 
au evoluat. Remarcabilă ni s-a părut 
și evoluția echipajului de 4 viile al 
clubului U.T. Arad, impresionant 
prin tehnica de vîslit a echipierilor 
săi, același lucru fiind valabil pen
tru bucureșteanul loan Nedelcu, cîș- 
t^gâtorul probei de schif simplu la 
juniori man-

Revenind la „cursa titlurilor*-, vom 
sublinia noile succese realizate în 
ultima zi de C.S. Școlar (schif sim
plu juniori mici), precum și evolu
ția canotorilor de la C.F.R. Timi
șoara, care au obținut două titluri 
de campioni (4-rl rame juniori II și 
î+1 juniori I). în fine, reuniunea de 
simbătâ a adus cîte un succes (în 
premieră !a această ediție a campio
natelor !) secțiilor de la “ 
visle juniori I). Dinamo 
piu juniori I) și Șc, sp. 
f.c. juniori I)-

Iată acum cîștigătorii :
IL 4-rl rame : C.F.R. Timișoara (Z. 
Balojin, K. Kurszalsz, I. Gurmai, C. 
Corcin + A. Ghergheli); 4 visle :
U.T. Arad (S. Szlahotka, L Fifor, L. 
Arato, I. Urs); schif simplu : C.S. 
Școlar (Alexandru Matei); JUNIORI 
I, fete : schif simplu : Șc. sp. I
București (Aurelia Irimia); 8-j-l
(probă desfășurată vineri searăv: 
Olimpia București (Ioana Ion, Gica 
Fio rea, Gabriela Neicuțescu, Elena 
Marin, Nicoleta Ionescu, Viorica Se- 
ciu. Eugenia Oala, Maria Sireinu t 
Mihaela Dinei); băieți. 1 rame : 
Șc. sp. Timișoara (Șt. Barany, W. 
Giehl, R. Popescu, O. Arjoca -r I. 
Feneșan); 2 visle : Steaua (Dan Bu
cătarii — Constantin Chirițâ); 2-j-l : 
C.F.R. Timișoara (Iosif Virag — Frid- 
bert Pistora) ; X f.c. : Șc- sp- Ener
gia (Cornel Nichifor — Ștefan Nicu- 
leseu); schif simplu : Dmamo (loan 
Nedelcu); 8-rl : Șc. sp. 1 București 
(C. Chelaru, I. Popa, V. Păun, FL 
Enculeiru. T. Șoflevea, FL Georges
cu, I. Moldovan. D. Buric eseu rA. 
Stoler iu). Proba de t-rl junioare îl, 
desfășurată vineri, a fost cîștigată 
tot de un echipaj al Șc. sp. 1 Bucu
rești (Mariana Stan, Gabriela Dumi
tru, Petru ța Tom a, Xina Râducanu, 
LucrrțU Chițu. Elena Nicolae. Ma
riana Topirceanu, Virginia Radu - 
Ioana Ghiță).

Horio ALEXANDRESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

tc-ată cu prea multe căzături, a reve
nit. la roată, lui Romică Simion. Dumi
nică, Fl. Golomnicu a triumfat în dis* 
pută din piața Ovidiu (23 km), dar cu 
destule emoții, însă. La cealaltă catego
rie (31 km). Andrei Antal șl Valentin 
Marin ou mers umăr la umăr în față, 
trăgând după ei restul alergătorilor și 
oferind un finiș de mare luptă, ciștigat 
de brașovean. REZULTATE TEHNICE : ju
niori mici — bloc : 1. Fl. Golomnicu (Șc. 
sp. 2 Buc*), 2. S. Dinu (Petrolul), 3. S. 
Pinticon (Tractorul) — 1 h.04:41 ; circuit:
1. Fl. Golomnicu. X Gh. Batalâ (Por 
tul C-ța), 3. C. Căpitcnu (Șc. sp. 2) - 
36:16; juniori mari — bloc : 1. R. Si- 
mion (Șc. sd. 1), X I. Dumitra (Șc. sp. 
1). X I. Bădilă (CIBO) - 1h,49:31; cir
cuit : 1. A. Antal (CIBO), X V. Marin 
(Șc. sp. 2) 47:22. X R. Simîon 47:41. 
Clasamente generale : juniori mici : F| - - - - — -
3. 
L
sp. 2) 3h,00:18, 3. D. Bonciu (Șc. sp. 1) 
3h,00:27.

I
I
I

~______  ____  i.
Golomnicu. 2. Gh. Ba tal <5 2h,04:50, 

C. Căpitanii 2h.Q5:01; juniori mari : 
V. Marin 2h.59:41, 2. I. Totora (Șc.

ȘAH
desfășoară __ , _ _____
conduce Viorica Tolg'yi cu 4* l/s p. urmata 
de Suzana Makai cu 4 p și Margareta 
Mureșan cu 3*/î P (o partidă întreruptă). 
Maestrele internaționale Elisabeta Poli- 
hr on iade și Gertrude Baumstarck nu iau 
parte la turneu.

IN FINALA campionatului 
național feminin, care sa 

la Timișoara,după 5 runde

OFENSIVA DINU
(Tr. Dinu) 37, Hapca, simplu 2, or
dinea 6, event 23, triplucîștigător 
81: cursa IV Feriga (I. Moldoveanu) 
34,3 Fălos simplu 2, ordinea 24, event 
14; cursa V Manșeta (I. Oană) 30,1 
Trufia simplu 5. ordinea 32, event 
27, triplucîștigător 141; cursa VI Răs- 
leața (C. Mihai) 33 Copila, simplu 22, 
ordinea 189, event 45, triplucîștigător 
închis la suma de lei 2166; cursa VII 
Aroma (M. ștefănescu) 31.1 Malme- 
zon, Fanta, simplu 5, ordinea 164, 
event 277, ordinea triplă 1821; cursa 
VIU Salin CC. Anton) 30,6, Hruba, 
simplu 3, ordinea 14, event 41, tri- 
pluciștigător 1043 : cursa IX Tuf ar 
(Gh. Avram) 42, Oportun, simplu 13, 
ordinea 71, event 14. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de lei 21217 șl 
s-a închis. Retrage ; Retina.

Niddy DUMITRESCU

V. F.C. Constanța — F.C. Argeș 1
VI. Sportul stud. — Steagul roșu 1 

VIL a.s.a. Tg. Mureș — Steaua X
VIII. Olimpia S.M. — Poli. Iași 1

IX. C.F.R. Pașcani — S.C. Bacău 1
X. Met. Tr. S. — Rapid Buc.

XL Oltul sf. Gh. — Gaz metan 1 
Xn, Corvinul Hd. — F.C.

XIII, Metalul Alud — U.M. Timiș. 2

X

Bihor 1 I

I

TG. MUREȘ, 11 (prin telefon)
Parcă nici n-ar fi fost un joc de 

debut intr-un nou campionat, în- 
tr-atît de încălzite și de bine puse 
la punct s-au prezentat cele două 
formații. A fost o adevărată sur
priză pentru miile de spectatori. 
Chiar din min. 2, Czako trimite un 
..cap- foarte bine plasat. încercînd 
vigilența lui Iordache. Jocul este 
viu, acțiunile se poartă cu iuțeală 
în ambele jumătăți de teren, aplau
zele nu întîrzie. Un tunet de urale 
..validează** golul înscris în min. 12 
de NAGHI, care a fructificat o 
minge trimisă de Mureșan,

Primul șut pe poartă al steliștilor 
îl notăm în min. 19 : Iordănescu 
șutează foarte periculos, pe lingă 
zid. dar și pe lingă bara transver
sală. la o lovitură liberă de la a- 
proximativ 20 de metri de poartă. 
Șutul lui anunța parcă golul din 
minutul următor. reușit de DUMI- 
TRIU !^. care a trimis excelent, 
prin surprindere, iar, Nagel mascat 
de apărătorii săi. nu a putut inter-

I
I
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I
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Stadion „23 August**; teren ex
celent; timp bun; spectatori, 
aproximativ 13 000, Au marcat : 
NAGHI (min. 12) și DUMITRIU 
IV (min. 20). Raport de cornere: 
17—4. Raportul șuturilor la poartă: 
22-6 (pe spațiul porții: 10—2). 
Raportul faulturilor comise : 
17-11.

A.S.A. : Nagel 7 — Szolosi 7, 
Kiss 8, Ispir 7, Czako 8 — Va- 
rodi 7. Pislaru 7 (min. 54; Stingă 
7) — Faxecaș 7, Naghi 8, Mure- 
jan 8, Hajnal 8.

STEAUA : Iordache 10 - Săt- 
măreanu 6, Smarandache 7, Vigu 
8, Anghelini 7 — Ion Ion 7, Du- 
mitriu IV 8 — Pantea 7, Enescu 
6 (min. 78, Râducanu), lordănes- 
cu 6 (min. 78, Nâstas'e), H. Du
mitrescu 6.

Arbitrajul ! BUN ; la cantru; 
V. Topon, la linie : Em. Călbojos 

A. Pop (toți din Cluj).
Cartonase galbene j lordănescu. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—1 (1-1).
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CHIMIA 1(1)
„POU“ Timișoara 1 (0)
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RM. VILCEA, 11 (prin telefon)
Au lipsit doar cîteva secunde pen- 

tru ca fosta deținătoare a „Cupei 
României** să debuteze în prima di
vizie cu victoria atît de dorită. Dar 
acel minut 90, cînd Stana a ieșit ne
inspirat din poartă și FLOAREȘ a 
trimis mingea cu boltă în plasă, acel 
final care a furat zîmbele suporte
rilor vilceni poate fl la urma urmei 
și un foarte Binevenit semnal de 
alarmă despre dificultățile și legile 
nescrise ale Diviziei A, acum la în
ceput de drum. Pentru că echipa 
vîlceană a jucat neașteptat de bine 
la prima sa apariție în eșalonul de 
elită, a ratat mult, dar, vai, a cre
zut cu naivitate că izbînda e un 
lucru facil.

Golul din min. 20. excelent înscris 
de TATARU, după ce C. Nicolae 
executase scurt lovitura liberă indi
rectă, dictată la marginea careului 
pentru obstrucția comisă asupra lui 
Donose (faza ^utea fi inițial rezol
vată foarte ușor de Mehedinții, dar 
acesta s-a complicat), avea să toni
fice moi aiul gazdelor și flerul lor 
ofensiv. Numai că în elanul tor băie
ții lui Al. Constanținescu n-au mal 
forțat cu toată convingerea și al 
doilea gol (deși au avut multe oca
zii : Mustață — min. 44, Tătaru — 
min. 48 și 52, C. Nicolae — min. 55, 
Petrescu — min. 60). crezînd. poate, 
că eliminarea Iul Bojin (min. 37). 
pentru injurii aduse arbitrului, ar fi 
putut deregla mecanismul bun al
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OLIMPIA 3(1)
POLITEHNICA lași 0(0)
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SATU MARE, 11 (prin telefon)
Timiditate mare cîteva minute, 

reținere generală, fenomen expli
cabil avînd în vedere că jumătate 
dintre jucătorii coboriți în arenă 
duceau pe umeri povara debutu
lui în Divizia A. In min. 8, însă. 
Bathori II avansează pe extrema

I
I
I
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Stadion Olimpia ; teren bun; timp favorabil 
Au marcat : BOTH (min. 7), IANCU (min. 52) 
cernere : 10—4. Raportul șuturilor la poartă : 
Raportul faulturilor comise : 10—10.

OLIMPIA : Pusztai 7 — Fiiip 7, Bigan 8. K 
Both 7, Bathori II 8 — Lucaci 7, Icncu 7. Helvt

POLITEHNICA : Costaș 7 (min. 53 Atimoftoai 
6, Anton 5 — Ciocirlan 6, Simionaș 7, Dănilă 6 
(min. 46 Bîrta 6).

Arbitrajul : BUN : fa centru: Romeo Stincon 
șoga (toți din București).

Cartonașe galbene: ineze.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 3—1 (0—1).



DIVIZIA A
ETAPA I

PE STADIONUL DIN TG. MUREȘ
re, jocul este și 
rdache se 
nin. 24, la 
pentru ca 
irmătoare 

un alt „cap' 
este singur 
său este reținut 

e fizic. ambele 
cu aceeași dă- 

tarea ultimelor 45 
ce același Ior- 

ccelent în picioa- 
1. 48), este rîndul 
jvedească ce știe 

de Kiss, șutează 
bară. Două ele- 

a în această re
lații jocul foar- 

Lordănescu, care 
>rimi un cartonaș

eviden- 
un șut 
în se- 
să tri

al 
în

galben și va fi înlocuit de antre
norul Teașcă. iar al doilea, jocul tot 
mai bun al lui Fazekaș. care de
vine tot mai insistent după ce fu
sese un anonim în prima repriză. 
Depășindu-1 de regulă pe Sătmă- 
reanu, fie că va centra excelent 
(în min. 72, 77, 84). fie că va șuta 
el la poartă. De fiecare dată peri
colul trece prin fața lui Iordacbe. 
La fel de activ se va dovedi și Mu- 
reșan. care, în min. 75, afiîndu-se 
în careu, este împiedicat de Sma- 
randache să joace balonul. Nu se 
acordă însă nimic, jocul se înfier- 
bintă și mai mult, dar sportivitatea 
nu va fi încălcată. Ultimele minute 
se dispută în careul Stelei, șuturile 
și comerele curg unul după altul, 
dar fără efect.

Mircea TUDORAN

T ÎN TRIBUNE SI PE TEREN

Iu creat un cadru 

lartide. 800 de 
gență am spune, 

sute de militari 
rașoveni, nu pu
ia de plictis, mai 
| două formații 
eosebit în acest 
Isia, după evolu- 
l că ne aflăm în 
| încărcat și nu 
după o vacanță, 
tantă. Cu greu 
I faze mai apro- 
fe aștepta de la 
în schimb, au 

nico-tactice, co
de, deși ritmul 
[•icul să gîndeas- 
isâ lovească mai 
Irul șuturilor la 
tceptabll cantita- 
icestea (excepție 
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iză egală, ca joc, 

înscriseseră un 
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Stadion Steaua ; teren exce
lent: timp frumos; spectatori, 
aproximativ 800 ! Au marcat : O. 
IONESCU (min. 44), GHERGHEL! 
(min. 65) și I. CONSTANTIN (min. 
80). Raport de cornere : 9—11.
Rcpottul șuturilor la poartă : 
11—16 (pe spațiu! porții : 4—5). 
Raportul faulturilor comise; 16—13.

SPORTUL STUDENȚESC : Soclu 
7 — Tânăsescu 6, Cazan 6, Măn- 
doiu 5, Manea 6 — Cassai 6, O. 
lonescu 7 — Leșeanu 5 (min, 66 
Marica 6), Chihaia 6, M. Sandu 
5 (min. 46 Petreanu 6), I. Con
stantin 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 5 
(min. 81 Clipa) — Hirlab 5, Je
nei 6. Ciugarin 6. Mateescu 7 — 
Pescaru 7, Ghergheli 6 — Papuc 
5, Micloș 5 (min, 50 Cadcr 6), 
Șerbânoiu 7, Gvorfi 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : N. 
Cursaru ; la linie : I. Chințâ 5; 
V. Gligorescu (toți din Ploiești).

Cartonașe galbene : Gyodi, O. 
lonescu.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 8-0 (0-0).

„U“ 1(0)
UNIV. Craiova 1 (o)
CLUJ, 11 (prin telefon)
începutul partidei a fost destul 

de promițător, vioi, cu acțiuni bine 
organizate, lăsînd impresia că v<xn 
asista la un veritabil cap de afiș 
al etapei. Iluzia derbyului mult 
așteptat n-a durat mai mult de 
citeva minute pentru că. in conti
nuare. ambele formații se com
plac într-un joc lent, lipsit de con
vingere. presărat cu numeroase 
greșeli de tehnică individuală si 
de tactică colectivă. în aceste 
condiții. balonul. disputat mai 
mult in partea mediană a terenu
lui. ajunge arareori în zona celor 
două porti. iar atunci cind totuși 
înaintașii reușesc să se apropie de 
careul de 16 m. acțiunile lor de

DIN TEAMA DE A NU PIERDE...
atac sint complet lipsite de fina
litate. Semnificative în această 
privință sint raportul suturilor pe
riculoase expediate la poartă (1—1. 
Oblemenco — min. 25 și Anca — 
min. 35) și aceia al ocaziilor de 
gol. 2—1 pentru gazde : în min. 
6. Pexa a intervenit riscant la o 
minge pentru a destrăma o com
binație Oblemenco-Nițâ și degaja
rea fundașului clujean a trecut de 
puțin peste bara porții lui Lăză- 
reanu : în min. 20 Coca, față in 
fată numai cu Oprea, ezită să șu- 
teze decisiv la numai citiva metri 
Si balonul iese în corner, deviat 
de apărătorul buturilor craiovene : 
in min. 44. același Coca, bine an
gajat de Uifâleanu. trimite din 
plonjon pe lingă bară, acțiunea a- 
ceasta fiind, de fapt, singura care 
a smuls citeva aplauze publicului.

DOAR CITEVA SCLIPIRI
DINAMO 2(2)
F. C. M. REȘIȚA T(1)

O victorie meritată. Dinamo n-a 
reușit, totuși, să se desprindă de 
echipa reșiteană. care a alergat 
mult. în stilul ei caracteristic, o- 
punind obstacole multiple. In ace
lași timp, apărarea dinamovistă. 
lipsită de G. Sandu, a părut nesi
gură. Sâtmâreanu nu s-a mai sim
țit acoperit de Dobrău. în atac, 
bucureștenii au fost privați real
mente de aportul lui Dumitrache. 
care a jucat palid. Se spune că 
Dinamo a făcut un ultim joc ex
celent in Turcia, cu Galatasara:. 
miercurea trecută. Această scădere 
de formă și de omogenitate, in 
numai patru zile, a greu expli
cabilă.

Să notăm citeva faze mai im
portante.

Min. 8 : Atodiresei demarează, 
șutează din unghi. Constantineseu 
respinge ; BELDEANC, nemarcat, 
reia in gol : 0—1.

Min. 12 : RADU NUNWEILLER 
•si „procură' o minge pe extrema

• • •
stingă. sprintează lung, mimează 
centrarea și marchează surprinză
tor : 1—1. Min. 34 : Duda Georges
cu. lansat in adincime de Dumi
trache. șutează in bară, peste por
tarul ieșit. Min. 36 : Un triunghi 
reușit Nestorovici-Bora- Atodiresei. 
încheiat cu un șut „pe 
ultimului.

Min. 43 : Nunweiller 
precis de pe dreapta, 
șutează see. mingea 
pieptul lui Ilicș și 
GESCU reia in gol 
Cheran gafează în 
viei t lines te. golul 
dar ming'-i trece —____
Min. 47 : Zamfir, abia intrat, „pi
votează* cu dezinvoltură și trage 
puternic, cu sti.ngul. „la păianjen*. 
Hieș prinde. Min. 51 : N est oro viei, 
liber, trage In Constantineseu.

Min. 91 : Nicușor : ..Mulțumit de 
victorie, dar nu și de joc. Pase pe 
metru pătrat*. Reinhardt : „Am în
cerca* să contracarăm superiorita
tea firească a gazdelor, printr-un 
joe colectiv. Ne-au învins cele 
erteva sclipiri individnale*.

loon CHIRILA

După pauză, aspectul întilnirii 
se menține. în general, același. Se 
practică un joc foarte economicos 
sl fără perspectiva forțării rezulta
tului, 
după 
vânt 
fond 
combat", citeva faze ies. 
anonimat si la un moment __
chiar aduc — ceea ce puțini mai 
sperau — si goluri. Cîte unul de 
fiecare echipă. Mai tatii. au în
scris oaspeții prin ȚARĂLUNGĂ, 
în min. 62. care, profitînd de o 
mare neglijență a apărării cluje
ne. s-a văzut singur cu Lăză- 
reanu și n-a mai avut altceva de 
făcut decit să-1 „execute" scurt : 
1—0. Egala rea a venit șase minute 
mai tîrziu si a fost opera lui 
ANCA, inspirat plasat în dispozi
tivul defensiv advers la executarea 
unei lovituri libere, care, nemar
cat. a reluat direct în plasă ba
lonul ricoșat din fundașii centrali 
craioveni. Și deși scorul de 1—1 a 
fost fixat .In minutul 68. pînă la 
sflrsitul meciului nu s-a mai pe
trecut nimic imnortant-

Mihoi IONESCU

Minutele se 
altul plictisitor 

în același timp, 
al unei atitudini

unul 
ener- 
acest 
..non

scurs 
si 
Pe 
de

totuși, din 
dat

lingă-, al
centrează 

Georgescu 
ricoșează in 

același GEOR- 
: 2—1. Min. 45: 
careu. Nestoro- 
pare inevitabil, 
ne lingă bară.

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp bun; spectatori — a- 
proximativ 15 000. Au marco». 
TARALUNGA (min. 62) și ANCA 
(min. 68). Raport de cornere: 
9-4. Raportul șuturilor la poarta: 
11—5 (pe soaiui porții : 5—2).
Raportul faulturilor comise : 13-14.

wU“ CLUJ : Lârâreanu 6 — 
Porațchi 6. Poxa 6. Vasil^u 7, 
Damian 6 — Anca 7. Hut’o» o.

i SCENĂ!
! teren foarte 
t; spectatori 
3. Au marcat: 

și FLOAREȘ 
de cornere ; 

lor la poarta: 
porții : 8-6). 

or comise ;

5 — Ci nea 6. 
, Lepădatu 6

6 — C. Ni- 
(min. 84 Stoi- 
I. 46 Petrescu

sistă să egaleze și reușesc. Apoi 
studenții domină, dar meciul ră- 
mîne plat. Scorul putea fi egal la 
fluierul final (și ar fl fost mai e- 
chitabil). dar...

în min. 44, O. IONESCU a repa
rat erorile lui I. Constantin și Le
șeanu și a înscris din întoarcere, 
jos la colț, din apropierea careu
lui mic. în min. €5, a centrat Pes
caru, GHERGHELI a sărit bine și 
a înscris cu capul, tot din apro
piere. Dar. .. în min. 80, Adamache 
a ieșit greșit la mingea centrată de 
Tânăsescu, s-a ciocnit, involuntar, 
cu un atacant advers și I. CON
STANTIN a reluat sub bară. din 
voie, aducind victoria echipei sale, 
care în min. 89 a făcut cu greu 
față la trei cornere consecutive. 
Stegarii n-au mai avut. Insă, timp 
de cgalare.

Constantin ALEXE

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori, o* 
orori motiv 15 003. Au ma/co! : 
BELDEANU (min. 8), t. NUN 
WEILLER (min. 12). DUDU GEOR
GESCU (min. 43). Raport de cor
nere î 9—4. Raportul șuturilor fa 
poartă : 21—11 (pe spațiul porții 
12—7). Raportul faulturilor comise: 
11-11.

DINAMO î Constantineseu 7 — 
Charan 6, Dobrâu 6, Sâtmâreanu 
ii 7, Del ea nu 7 — Dinu 7, R. 
Nurrweiller 7f Custov 6 (min. 66 
Moldovan 6) — Dudu Georaesc» 
6, Dumitrache 5 (min. 46 Zamfir 
7), Luce seu 7.

F.C.M. REȘIȚA : Constantin
(min. 15 Ilies 6) — Ptgulea 7, 
Ologeanu 6. Hergan 6. Filipescu 
6 — Roșea 6. Bora 6, Beldecnu 7 
— Atodiresei 6. Nestorovic» 6, Flo- 
rea 6 (min. 70 Căprioru).

Arbitrajul: BUN; la centru ■ Mir
cea Rotaru ; ia linie : V. Popa 
și I. Ciolan (toți dîn lași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 4—1.

TRIPLA REUȘITA
F.C. CONSTANȚA 3(1)
F. C. ARGEȘ 1(0)
CONSTANȚA, 11 (prin telefon) 
în fața unui stadion arhiplin, 

meciul de pe litoral n-a atins co
tele spectacolului așteptau S-a lup
tat, e drept, cu multă dirzenie pen
tru minge, dar reușita tehnică a 
rămas pc planul secund, greșeli de 
pase și alte execuții fi.nd prezente 
de ambele părți. Victoria gazdelor 
este meritată sub raportul numâru- 
Lui acțiunilor ofensive ș: 
Uilor de gol. reai.zatr ia 
de timp in care total__________
echipă argeșeană lupta cu propriile 
emoții șt slăbiciuni. E vorba de 

repriză întîi șl începutul 
secunde. Pentru că ia con- 
dovedind. totuși, o ocno- 
cu totul surprinzătoare 

numeroasele noutăți îa for- 
realizat o activă

al situa- 
perioada 

remaniata

A LUI NEGOESCU

DIVIZIA B
ETAPA I

SERIA I
FORESTA FĂLTICENI — 

GALAȚI 4—2 (1-1) 
Avascilichei (min. 13

C.S.U. 
GALAȚI 4—2 (1—1). Au marcat ; 
Avascilichei (min. 13, 65), I.uncov- 
schi (min. 48). Todică (min. 68) res
pectiv. Marinescu (min. 12) și Euo 
(min. 67).

RELONUL SĂVINEȘTI — ME
TALUL PLOPENI 0—3 (0—1). Au 
înscris : Râdulescu (min. 20). Dra- 
gomir (min. 50) si Toma (min. 65).

OTELUL GALATI — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—0 (1—0). Auto
rul golului : Pastia (min. 13).

CONSTRUCTORUL GALATI — 
S.C. TULCEA 2-0 (0—0). Au în
scris : Enache (min. 50) și Manta 
(min. 69).

UNIREA FOCȘANI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—1 (0—0). Au
torii golurilor : Canaragiu (min. 
70), Dragu (min. 88), respectiv 
Gherghina (min. 60).

GLORIA BUZĂU 
SUL BRĂILA 1—2 
marcat : Oprișan (min. 27), respec
tiv Trifina (min. 70) 
(min. 74).

CHIMIA BRĂILA 
ZA CĂLĂRAȘI 2—0 
inserts : Iuga (min. 60 
Dumitru (min. 84).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.M. SU
CEAVA 4—0 (2—0). Au marcat : 
Sâvulea (min. 10) și Manolache 
(min. 34. 75, 82).

C. F. R. PAȘCANI — SPORT 
CLUB BACĂU 4—0 (0—0).' Au
marcat : Nazarie (min. 70). Apos
tol (min. 72), Diaconu (min. 79) și 
Bunea (min. 88).

SERIA A U-a
_ VOINȚA BUCUREȘTI — TRAC- 

A

PROGRE- 
(1—0). Au

și Rențca
— CELULO- 

(0—0). Au 
din 11 m) și

■an 8 — Popa 
iu tu 7, Maier 
ițu 6, Surdan
7) — Floareș 
în min. 37), 
Voinea 6). 
la centru — 
— Gh, lo- 

z'v^toți din -<4
I î Bojin. 
5ojin.
li : 10.
: 5-3 (3-2).

11 Ion lonescu 
i mutări abile, 
Păltinișan vîrf, 
idelor a cedat 
acuri, Politeh- 
bun, amintin- 

-0, în min. 17, 
sie uriașă. Un 
ire, probabil, 

învăța foarte 
e posibilitățile

I. IONESCU

FINAL DEBORDANT
II. I. ». 2(0)
JIUL 0(0)

ARAD, 11 (prin telefon)
Timp de 60 de minute, U.T.A. șl 

Jiul, două formații cu vechi state 
de serviciu pe prima noastră scenă 
fotbalistică, s-au complăcut (de ce 
oare ?) într-un joc anost, static, 
fără nerv, cu dese întreruperi și 
pase fără adresă, cu extrem de pu
ține faze spectaculoase, la capătul 
cărora să se găsească cineva care 
să-și asume sarcina finalizării. Deși 
a început mai bine partida (în min. 
4 Roznai a fost la un pas de des
chiderea scorului, dar Iorgulescu 
a plonjat la rădăcina barei), Jiul 
n-a știut să profite de o oarecare

’ORIE LEJERĂ
:is si BOTH 
>e psihologic 
j promovata 
devin mai 

ordonat, pie- 
, Bathori II, 
reliefeze pe 

generale câ
ni ta te si dis- 
sivă ..orto- 
spatele fun-

ativ 15 000. 
Raport tio 

>rții: 8—4).

- Naom 9,

nu 5, Vlad 
>. Spirea 5

ți I. Ro-

dașilor : Bigan. mijlocaș de con
cepție și travaliu ; manevre de 
învăluire a careului advers. pe 
flancuri ; un vîrf penetrant, bătă
ios — Iancu). Golul doi. înscris de 
IANCU, este consecința superiori
tății gazdelor ; fază dramatică. în 
care bucuria tribunei este umbri
tă de accidentarea lui Costas, vic
tima unui impact involuntar cu 
fundașul sătmărcan, după ce min
gea plecase spre gol. Și. în fine, 
golul trei (autor HEI,VEI), care a 
fixat scorul etapei, precedat însă 
de un hent foarte discret comis de 
Iancu, neobservat de conducătorul 
de joc.

Ieșenii s-au situat sub cota pri
mei divizii. Apărarea ni s-a părut 
rigidă, mijlocul echipei frint, ju
cătorii din zonă. acopcrindu-și 
mereu proprii? fundași, izolați, per
manent în inferioritate numerică, 
nu au periclitat niciodată in mod 
serios poarta Olimpiei.

Ion CUPEN

Al ARĂDENILOR
formației gazdă. rr.ulțu- 
să stopeze prm două li-

întreaga 
reprizei 
tînuare. 
gexutate 
fațâ de 
mape, oaspeții au

perioadă de joc în cursul căreia au 
obținut reducerea handicapului prin 
golul lui «ADU n. dupâ ce S'EGO- 
ESCU, punctase de două ori. Dar 
același NEGOESCU avea să reali
zeze golul ai treilea, golul defini
tivării succesului constănțean. A- 
cest punct a fost Îndelung contestat 
de piteșteni. deoarece arbitrul de 
linie. I. Petculescu. semnalizase po
ziție de ofsaid la Car aman. Dar 
conducătorul principal al întilnmii, 
aflat în imecLata apropiere a fa
zei, a validat golul șl noi ii acor
dăm creditul acestei decizii.

Ca o concluzie de ansamblu, con- 
stănțenii trebuie să fie atenți la 
gradul de rezistență al echipei lor, 
capitol la care au manifestat evi
dente scăderi în partea a doua a 
întrecerii. Iar argeșenii pot pleca 
cu bune speranțe față de posibili
tățile foarte tinerei lor echipe, care, 
deși învinsă, a demonstrat 
e de loc o victimâ sigură 
<x»ndit:ile cu totul speciale 
s-a prezentat la start.

că nu 
față de 
ia care

Eftimie IONESCU

derută a 
mindu-se , ____ ______ ___
nil de cîte 4 jucători (in față râ- 
mînînd numai Stoichițâ și Roznai) 
încercările arădenilor de a se a- 
propia de poarta Lui Ion Gabriel. 
In prima repriză, U.T.A.. nu a a- 
vut efectiv nici o mare ocazie de 
gol ! Abia din min. 60. cînd pe te
ren au apărut Munteanu și Leac, 
jocul arădenilor a căpătat cursivi
tate și aplomb. în min. 74, după un 
rapid „un-doi** executat de Leac 
și Munteanu, ultimul a centrat im
pecabil de pe partea dreaptă, DO* 
MTDE a țișnit de lingă Tonca și a 
reluat, cu capul, fulgerător și im- 
parabil în plasa porții Jiului. Acești 
trei jucători arădeni, plus Axente, 
au creat și golul doi, marcat 
de DOMIDE cu un șut 
voleu, la care portarul Jiului 
avut timp să schițeze măcar 
gest. 2—0 în final, scor greu . 
prevăzut pe parcursul celor 60 
minute banale, cind pe teren parcă 
nu evoluau două divizionare A. 
Noroc. însă, cu cele 30 de minute 
din final, care au salvat specta
colul fotbalistic.

Laurențiu DUMITRESCU

violent.
tot 
din 
n-a
un 
de 
de

Stadion U.T.A.: teren bun; timp 
ploios: spectatori, aproximativ
10 000. A marcat : DOMIDE (min. 
74 ți 87). Raport de cornere : 
4—3. Raportul șuturilor la poarta: 
17—18. (pe spațiul porții : 8—4). 
Raportul 
16-18.

U.T.A.: 
Kukla 7, Pojoni 8, 
Domide 9, Pîrvu 6, Bedea 5 (min. 
60 Leac 8) — Axente 7, Tranda- 
filon 5, Sima 5 (min. 60 Muntoa- 
nu 8).

JIUL : Ion Gabriel 7 — Nițu 7, 
Tonca 7, Stoker 7, Mușat 5 — 
Stan 7, (min. 75 Fildiroiu), Li- 
bardi 6, Dodu 6 (min. 46 Naghi 
6) — Stoichițâ 7, Mulțescu 6, 
Roznai 6.

Arbitrajul: ACCEPTABIL: !a cen
tru : C. Dinulescu, la
Dancu și V. Roșu, (toți 
roștl).

Cartonașe galbene : 
Troleu! Petschovschi :
La tineret-speranțe : 4-0 (2—0).

faulturilor comise :

lorgulescu 8 — Birău 7, 
" ' ~ Purima 7 —

linîe î I. 
din Bucu-

Leac.
9.

Stadionul W1 Moi ‘; teren bus: timp fr.—*>s spectatori, aproximativ 2C 0C0. 
Au marcat : NEGOESCU (m.A. 15. 49 șJ 84). respect-». RADU U (—>. ?1) 
Raoort de cornere : 7—3. Raportul suturilor la poartă : 19—*2 (pe speti-!
porț’i : 11—8). Raportul fauituulor comise: 6-10.

F. C. CONSTANȚA : Știfarescu 7 — Gîtej 6. Antonescu 7. Bă'asu 8. Nistoc 
6 — P. Victor 7. Constantineseu 7. Tonase 7 (mia. 6S Moldovan 6) — Neqoescu 
9, Morculescu 6. Lică 6 (min. 60 Car a men 6).

F. C. ARGEȘ : Aric»u 7 — Moîsescu 8, Ol tea nu 7. Orsteo 6. Ivor» 7 — 
Tronam 5, M. Popescu 6 — Troi 5 (min. 57 Radu II 7). Radu I 7, D. Popescu 6 
(min. 77, Gabrion), Jercan 6.

Arbitrajul : BUN ; ia centru : C. Bărbulescu; la linie : I. Petculescu (cu 
greșeli) ș? G. Ghețu (toți d;n București).

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

TORUL BRAȘOV 2—0 (1—0). 
marcat : Chircii (min. 6, 75).

METALUL BUCUREȘTI 
TÎRGOVLȘTE 1—0 (0—0). A
scris : Georgescu (min. 52).

PROGRESUL BUCUREȘTI 
SJ». OLTENIȚA 0—1 (0—0). Auto
rul golului : Culea (min. 55).

C.S.U. BRAȘOV — DINAMO 
SLATINA 0—0.

METROM BRAȘOV — META
LUL MIJA 0—1 (0—0). A înscris : 
Straț (min. 86).

OLTUL SF. GHEORGHE —GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—0 (2—0). Au 
marcat : Bokor (min. 21, 29) -si 
Siklodi (min. 70).

AUTOMATICA ALEXANDRIA 
— FLACĂRA MORENI 0—0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
(0—0). A înscris : Felea

METALUL DROBETA 
VERIN — RAPID BUC.

SERIA A IH-o
CORVINUL HUNEDOARA — 

F.C. BIHOR 2—1 (1—0). Autorii
solurilor : Selejean (min. 31), Stan 
(min. 86). respectiv- Vlad (min. 70).

C.F.R. TIMIȘOARA — VULTU
RII TEXTILA LUGOJ 1—0 (1—0). 
A inserts : Dima (min. 16. din 11 m).

METALUL AIUD — U.M. TIMI
ȘOARA 2—3 (0—1). Au marcat : 
Demeter (min. 75). Tiuiiu (min. 
83), respectiv Guțuli (min. 7). 
Mathe (min. 57). Roșu (min. 81).

METALURGISTUL 
ARIEȘUL TURDA 1—0 
înscris : Sava (min. 46).

MINERUL MOLDOVA 
MINERUL BAIA MARE

MINERUL BAIA SPRIE — ȘOI
MII SIBIU 1—0 (0—0). A marcat : 
Ferenti (min. 83).

MINERUL ANINA — UNIREA 
ARAD 1—1 (1—0). Au înscris : 
Damian (min. 39). respectiv Gyen- 
ge (min. 57 din 11 m).

IND. SÎRMEI C. TURZII — 
VICTORIA CĂREI 2—1 (2—1). Au 
marcat : Hateganu (min. 5). Coloji 
(min. 41). Budai (min. 15).

VICTORIA CALAN — MURE
ȘUL DEVA 1—0 (0—0). A în
scris : Gheorghiu (min. 79).

(min.
TR. 

0—0.

C.S. 
in-

1—0
72).
SE-

CUGIR —
(0—0). A
NOUA — 
0—0.

F. C. GALAȚI 0(0)
C. F. ». 2(0)

GALAȚI, 10 (prin telefon)
Eforturile demne de apreciere de

puse de factorii locali au asigurat 
partidei inaugurale a campionatului, 
disputată simbătă in frumosul oraș 
dunărean, o perfectă organizare și 
un cadru sărbătoresc. Din păcate, 
nivelul calitativ la care ea s-a des
fășurat (mal ales in primele 43 de 
minute) nu s-a ridicat la înălțimea 
acestor condiții create și nu a sa
tisfăcut 
blic gălățean, care
— a avut și neșansa de a-și vedea 
învinsă echipa favorită la debutul 
acesteia în prima divizie.

De fapt, suporterii mai realiști ai 
gălățenllor au privit cu destule te
meri acest meci, in care avantajul 
terenului propriu, nu putea și nici 
n-a putut compensa slăbiciunile 
explicabile ale formației aliniate de 
antrenorul Coidum. Cu mal mult 
de jumătate de efectiv care ișl fă
cea debutul pe scena primei di
vizii și cu cițiva jucători noi in- 
cerțl pînă în preziua meciului, F.C. 
Galați nu constituia un adversar

așteptările inimosului pu
pe deasupra

In acest campionat arbitrajele 
vor primi calificative : FOARTE 
BUN, BUN, ACCEPTABIL, SLAB 
Șl FOARTE SLAB, care coincid 
cu vechea notare cu stele, de la 
5 la 1.

OMOGENITATEA SI EXPERIENȚA 
AU FOST PRECUMPĂNITOARE

suficient de redutabil pentru a in
fringe rezistența unei echipe care 
— deși părea slăbită prin plecarea 
lui Petrescu și dezavantajată de 
deplasare — avea. în schimb, atu- 
urile unei omogenități și experiențe 
de joc superioare.

Intr-adevăr, clujenii au știut să-și 
organizeze și să-și ordoneze mai 
bine jocul, din punct de vedere 
tactic, au demonstrat o mai bună 
circulație a balonului, s-au apărat 
grupat și decis, dar au și atacat cu 
promptitudine și Îndrăzneală, pu- 
nind îndeosebi In valoare calitățile 
lui Adam și Moga. In consecință, 
feroviarii — care au mai beneficiat 
de ocazii favorabile de a deschide 
scorul in minutele 25. 26 și 56, ra-

tate de
meritata lor victorie' in repriza se
cundă, .„te „tetete tete-te- .te 
mlnutele 71 șl 90) de tînăra și •ta
lentata lor aripă stingă, care s-a 
aflat „pe fază- în ambele situații dc 
atac ale echipei sale. Desigur, și gă- 
lățenii (care au acționat, insa, cu 
trac, greșind uneori în apărare și 
priplndu-se în atac) au avut citeva 
bune ocazii de gol in minutele i| și 
31 (la șuturile lui Stoica). 81 (Bez- 
mai trimite mingea cu capul, din 
careul oaspeților, peste poartă! și 
87 (mingea lovită de Dan cu capul 
șterge bara transversală) care 
fi --------- ------“

timp

Adam și-au conturat

prin golurile Înscrise (in

putut schimba soarta partidei.

Constantin FIRANESCU

frumos: spectatori — aproximativ 
Raport de cornere : 5—3. Raportul

Stadionul Dunărea : teren bun; . . _
15 000. A marcat : MOGA (min. 71 și 90). Raport de cornere : 5—3- Raportul 
șuturilor la poartă : 13—9 (pe spațiul porții : 6-3). Raportul faulturilor co
mise : 11—24.

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 5 - Căstăian 5 (min. 76 Manciu), Stoicescu 7. 
Dan 7, Nicu 6 — Dumitriu III 6, Codreanu 7 — Stoica 6, Bezman 6, Lupuiescu 
6 (min. 40 State 6), Ionică 6.

C.F.R. ; Moldovon 7 — Lupu 6, Dragomir 7, Szoko 8, Roman 5, (mm. 77. 
S. Breton) — M. Brztan 7, M. Liviu 8 — Boca 7, Țegeon 6. Adam 8. 4-

Arbitrajul : BUN ; la centru — A. Munich ; ajutat la linie — Gh. Micioș șt 
C. lofciu (tați din București).

Cartonașe galbene : Lupu.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 3—1 (1—1).



ROMÂNIA CAMPIOANA BALCANICĂ 
LA BASCHET JUNIOARE

BOTOȘANI, 11 (prin telefon). 
Duminică seara. Sala sporturilor 
din localitate a găzduit ultimele 
partide ale ediției a IX-a a Bal
caniadei de baschet junioare, la 
care au participat echipele Bulga
riei, Iugoslaviei si României. Com
petiția s-a încheiat cu succesul 
meritat al reprezentativei Români
ei, care s-a dovedit a fi cea mai 
omogenă formație, manifestind o 
superioritate evidentă fată de par
tenerele ei de întrecere.

Simbătă. în partida cu echipa 
Bulgariei, iunioarele românce au 
început jocul oarecum timorate, 
pasele lor n-au avut adresă, iar în' 
atac aruncările la cos au fost. în 
general, ineficiente. Sesizînd aceste 
lipsuri, jucătoarele bulgare au spe
culat prompt situația ivită si. timp 
de 16 minute, au detinut inițiativa 
în teren si avantajul pe tabela de 
marcaj. Un inspirat time-out. ce
rut de antrenorii Gh. Benone si 
Gh. Lăzărescu. a schimbat radical 
evoluția echipierelor României, 
care în min. 17 au reușit să ega
leze (25—25). iar în continuare au 
dominat categoric, obtinind vieto-

TELEX
La Stuttgart, a Început meciul tri
unghiular de atletism, dintre echi
pele masculine și feminine ale 
U.R.S.S. R F Germania și Fran
ței Echipa sovietică conduce la 
masculin cu 125—97 în întîlnlrea 
cu R. F. Germania șl cu 142—83 în 
partida cu Franța. La feminin, 
atletele sovietice au totalizat după 
prima zi 79 p față de cele 60 reali
zate de R. F. Germania. In meciul 
cu Franța echipa feminină a 
U.R.S.S conduce însă cu 98—41 p. 
Rezultate din prima zi : masculin : 
ciocan : Dmitrenko (U.R.S.S.) 74.04
m. : 400 mg : Gavrilenko (U.R.S.S.)
50.2 ; 400 m : Honz (R.F.G.) 46,2 ;
prăiină • Laurls (U.R.S.S.) 5,30 m ;
10 000 m.: Puklatov (U.R.S.S.) 28:39,2; 
feminin: 200 m: Sidorova (U.R.S.S).
23.3 ; 100 mg : Lebedieva (U.R.S.S.) 
13.5; înălțime : Wagner (R.F.G.) 1,85 
m ; greutate : Cijova (U.R.S.S.) 21,04 
m : 800 m : Gheraslmova (U.R.S.S.) 
2:02.0

La Milnchcn, tînărul atlet vest-ger- 
man Hiinning. în vîrstă de 21 ani, 
a aruncat ciocanul la 73,36 m. Pro
ba de 400 mg femei a revenit atle
tei Karola Klaus, care a realizat 
56.7.

După 6 runde. In campionatul mon
dial de șah al juniorilor continuă 
să fie lider englezul Miles care to
talizează 4*/a P- El este urmat In 
clasament de suedezul Schneider cu 
4% P. si de columbianul Henao 
cu 4 p. în runda a 6-a, Mlles a re
mizat cu Schneider.

Turneul Internațional de sărituri de 
la trambulină desfășurat la Bol
zano a revenit Italianului Klaus Di- 
biasi cu 561,96 p. La feminin, pe 
primul loc s-a clasat Ulrika Knape 
(Suedia) 411,57 p.

în cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Londra, Geoffrey Ca
pes a stabilit un nou record al An
gliei în proba de aruncare a greu
tății. cu o performanță de 21.37 m. 
Vechiul record era de 20,99 m și a- 
parțlnea aceluiași sportiv.

După două runde, în turneul de șah 
de la Polianica-Zdroj, conduc Sue- 
tin (U.R.S.S.) și Knaat (R.D.G.) cu 
l*/t p Knaat l-a învins pe Szna- 
pik. iar Suetin a remizat cu Leh- 
tlnskl

în cadrul unei gale de box desfă
șurate la Madrid, argentinianul Al
berto Lovell l-a Învins prin k.o., 
în repriza a 3-a. pe fostul campion 
european la categoria grea spa
niolul Manue! Ibar „Urtain".

In localitatea suedeză Vaexjoe a În
ceput competiția de haltere Cupa 
Mării Baltice lată primii cîștigă- 
torl : muscă ; Senijin (U.R.S.S.) 225 
kg (la totalul celor două stiluri) • 
cocoș : Smalcerz (Polonia) 235 kg ; 
pană : Kolesnikov (U.R.S.S.) 275 kg.

La Fussen. In turneul de hochei 
pe gheață, selecționata Poloniei a 
cîștigat cu scorul de 7—4 (4—2, 1—0. 
2—2) meciul susținut eu echipa Jo- 
kerlt din Helsinki.

S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE C M. DE PARAȘUTISM
SZOI.NOK, 11 (prin telefon). întrece

rile celei de o XI l-o ediții a Campio
natului mondial de parașutism s-au în
cheiat duminică pe aerodromul din lo
calitate. Dat fiind specificul competi
ției, rezultatele finale și clasamentele 
probelor nu au putut fi cunoscute dccil 
în ultima zi, manșele celor trei probe 
dlsputindu-se Intercalat de-a lungul celor 
10 zile de Întreceri.

REZULTATE FINALE : Salt tn grup do 
4 de la 1 000 m cu deschidere Intirziatâ 
ți aterizare la punct fix (3 manșe) mas
culin : 1. Austria, 2,80 m, 2. R.D.G. 3,36 
m, 3. S.U.A. 4,13 m... 14. România 11.32 
m: feminin : 1. R.D.G. 9,41 m. 2. Polo
nia 10,84 m, 3, Bulgaria 12,78 m... 11. 
România 51,65 m: salt individual de la 
700 m cu deschidere intirziatâ și ateri
zare la punct fix (6 manșe) : masculin 
— 1. Stanislav Sidor (Polonia) 0,01 m,
2. Reiner Wilde (R.D.G.) 0,05 m,.„ 40. 

ria cu 74—54 (34—31). Succesul se 
datorează. în primul rînd. apărării 
care — în repriza secundă, prin 
agresivitatea ei — a incomodat vă
dit ne oaspete, dar si jocului inte
ligent si eficace prestat de Casetti 
și Colțescu. Au marcat : Casetti 
22. Colțescu 22, Andreescu 10. Că
prița 10. Baia 5. Aszalos 4 si Iatan 
pentru România, respectiv Ghețo- 
va 11. Ivanova 10, Iordanova 8, 
Stoikova 6. Petrova 6. P. Nikolova
4. Ciobaiizova 3. Andreeva 2. I. Ni
kolova 2 și Hranova 2. Au arbitrat 
bine A. Giindiiz (Turcia) și S. A- 
nastasovski (Iugoslavia). cuplu 
care în prima repriză a eliminat 
ne Iatan si Iordanova. pentru lo
vire reciprocă.

Duminică seară. în partida deci
sivă pentru ocuparea primului^ loc. 
s-au întîlnit formațiile României 
Si Iugoslaviei. Prima repriză a a- 
vut un aspect echilibrat. în conti
nuare — printr-o aDărare agresivă 
si punctind deseori în atac. în 
special prin Aszalos — baschetba
listele noastre au acumulat un a- 
vans de 21 n în min. 29 (51—30), 
avantaj ce s-a dovedit hotăritor. 
Scor final : România — Iugoslavia 
65—57 (35—26). Au înscris : Aszalos 
26, Andreescu 16. Colțescu 7. Iatan 
6. Căpriță si Cvathal cite 4. Casetti 
2 pentru România, respectiv Vuk- 
mirovici 15. Sretenovici 14. Keme- 
novici 11. Dabo 8. Miloslavljevici
5. Babaici si Djurnovici cite 2. Au 
arbitrat bine A. Gundiiz (Turcia) 
Si M. Aldea (România).

în celelalte meciuri (care nu 
contează în clasamentul competiți
ei) : Iugoslavia — România B 
55—51 (30—30) $i Bulgaria — Ro- 
mînia B 59—39 (25—17).

A. VASILESCU

„Trofeul Tomis“ la volei feminin

ECHIPA CUBEI, CÎȘTIGĂTOARE
• Reprezentativa României a ocupat locui secund

CONSTANȚA, 11 (prin telefon). 
Cea de-a Xn-a ediție a turneului 
internațional feminin de volei „Tro
feul Tomis" s-a Încheiat în Sala 
sporturilor din localitate cu victoria 
echipei Cubei, neînvinsă în competi
ție. Reprezentativa României a ocu
pat locul secund, ca urmare a ln- 
frîngerii suferite în fața cîștigătoa- 
rel.

în ultima zi de întreceri nu s-au 
Înregistrat surprize, formația Cubei 
lntrecind, conform pronosticurilor, 
pe cea a Cehoslovaciei cu 3—1 (9, 12, 
—13, 6), la capătul unui joc de bună 
factură tehnică. în care valoroasele 
eleve ale lui Eugenio George au în- 
tîmpinat o dîrză rezistentă din par
tea voleibalistelor cehoslovace, incă 
din startul întilnirii. cubanezele s-au 
detașat net (10—2, 12—3), datorită, în 
special, serviciilor puternice efec
tuate de Ana Ibis Diaz. Echipa Ceho
slovaciei, în care au fost operate 
între timp 5 schimbări, a redus sim
țitor handicapul (12—3. 13—9), dar cu
banezele au pus capăt setului. Și 
mai echilibrat avea să fie următo
rul. în care se părea că formația 
Cubei va plăti tribut eforturilor de
puse în partida cu echipa României. 
Dar nu a fost asa, aceasta izbutind 
să mențină echilibrul în teren S*. 
deși condusă cu 12—11, să se des
prindă în final, grație unei pregătiri 
tehnice ce-i garantează un randa
ment constant. După 5 puncte con
secutiv realizate la începutul setului 
al treilea, nimeni nu mai credea că 
formația Cubei va scăpa victoria fi
nală la zero. și. totuși, proverbiala 
tenacitate a jucătoarelor cehoslovace 
s-a făcut, încă o dată, remarcată. Ele 
au refăcut încet, dar sigur, handi
capul (0—5. 3—8) șl au preluat con
ducerea (11—8). Cu toate încercările 
adversarelor de le stăvili elanul, ele 
sprintează spre victoria în set. Apoi, 
voleibalistele cehoslovace n-au mai 
putut să facă fată atacurilor din ce 
în ce mal dezlănțuite ale cubaneze
lor, care au dominat cu autoritate 
de la un cap la altul setul IV. Toate 
cele opt jucătoare folosite de echina 
cîștlgătoare (Mercedes Perez. Nelly 
Barnet, Evelin» Borroto, Mercedes 
Pomares, Ana Ibis Diaz, Miriam He
rrera, Mercedes Roca, Cristina Welsh) 
au evoluat bine. De la învinse au

Ștefon Nițâ (România) 1,41 m... 43. Ion 
Bucurescu (România) 1.54 m... 60. Ilie 
Neagu (România) 2,60 m... 100. Vastle 
Mihanclu (România) 4,48 m... 111. Ionel 
lordâneșcu 5,61 m; feminin : 1. Natalia 
Mamai (U.R.S.S.) 0,29 m, 2. Natalia 
Sergheeva (U.R.S.S.) 0.44 m, 3. Ktanka 
Rodisceva (Bulgaria) 0.45 m... 19. Doina 
Cherecheș (România) 3,77 m... 27. Eva 
Lutseh (România) 4,43 m... 29 Maria 
lordâneșcu (România) 4,86 m... 48. Fio* 
rica Uțâ (România) 8,13 m... 65. Vic
toria Leonida (România) 15,96 m; Salt 
individual de la 2 000 m cu executarea 
de figuri impuse (4 manșe); masculin :
1. Jean Claude Armim (Franța) 6,662 p,
2. Anatoli Osipov (U.R.S.S.) 6,972 p, 3.
Vaclav Hynek (Cehoslovacia) 7,172 p...
23. I. Neagu 8,155 p... 63. Șt. Niță 9,360 
p... 68. I. Bucurescu 10,007 p... 71. I. 
lordâneșcu 10.212 p... 76. V. Mihanciu 
10,387 p; feminin : 1. Maia Kcslina

SPORTIVII IUGOSLAVI DOMINĂ 
BALCANIADA DE ÎNOT DE LA IZMIR

înotătorii iugoslavi au dominat 
întrecerile din reuniunea a doua 
și a treia din cadrul Balcaniadei 
de înot Sportivii români au a- 
vut comportări modeste, nereu
șind să cîștige decît un singur 
titlu prin ștafeta feminină de 
4x100 m mixt și mai multe locuri 
secunde. Iată rezultatele primilor 
trei clasați :

MASCULIN — 200 m liber : 1. 
Gheorghiev (Bulgaria) 2:00.8, 2.
Rudan (Iugoslavia) 2:01,4, 3. Ai
mer (România) 2:04,7; 200 m
mixt : 1. Stoev (Bulgaria) 2:15,2,
2. Wetterneck (România) 2:15,3 
— record egalat, 3. Petrov (Bul
garia) 2:19,6 ; 100 m spate ; 1. Ne- 
nad Milo? (Iugoslavia) 61,0, 2.
Predrag Milos (Iugoslavia) 61,8, 
X Petkov (Bulgaria) 62,8 ; 4x100 
m mixt: Iugoslavia 4:04,7 (re
cord), 2. Bulgaria 4:12,2, 3. Ro
mânia 4:17,6 ; 400 m liber : Encev 
(Bulgaria) 4.15,8, 2. Rudan (Iu
goslavia) 4:24,1. 3. Aimer (Româ
nia) 4:24,4; 100 m bras: Divjak

CU PESTE 350 Km. PE ORĂ!

Cunoscutul automobilist A. Foyt. 
triplu învingător al cursei de la 
Indianapolis, a stabilit pe circuitul 
de la Talladega (Alabama) un nou 
record al lumii, realizind o viteză 
medie orară de 350,250 km. (v.r. 
era de 349,800 km și aparținea, din 
1973, lui Mario Andretti). Foyt a ob
ținut acest record pe un automobil 
,,Coyote-Ford“.

luptat mai mult Janka Vandrauova, 
Han» Vlasakova, Ivana Moulisova. 
Au arbitrat foarte bine Gh. Ionescu 
șl Mircea Aibuț.

lntilnirea care a încheiat competi
ția, România — Ungaria, s-a soldat 
cu succesul așteptat, de altfel, al 
voleibalistelor noastre : 3—1 (—11, 3, 
8, 6). Jucătoarele românce au resim
țit pregnant oboseala acumulată cu 
o seară înainte și n-au reușit declt 
arareori să iasă dintr-un ritm lent 
de joc, care le-a convenit adversare
lor. Ca urmare, echipa noastră a 
pierdut primul set și a fost nevoită 
să depună eforturi deosebite la În
ceputul fiecăruia din celelalte pentru 
a se detașa de partenerele lor și a 
obține victoria în med. s-au remar
cat Eugenia Re bac. Constanța Bălă- 
șolu, Marian* Ionescu și Gabriela 
Popa. Foarte bun arbitrajul prestat 
de cuplul Victor Rangbel — Gh. lo- 
nescu.

Aurelian BREBEANU

CLASAMENTUL FINAL
1. Cuba 4 4 • 12: 4 8
2. România 4 31 11:4 1
3. Cehoslovacia 422 7: 8 o
4. Bulgaria 4 1 3 4:18 5
5. Ungaria 4 8 4 4:12 4

DIN FOTBALUL INTERNAȚIONAL
• Ț.SK.A. Sofia a cîștigat 

Cupa Bulgariei. întrecînd în finală 
eu 3—1 (după prelungiri) formația 
Levski Spartak. în viitoarea ediție 
a Cupei cupelor. Ț.S K.A. SeDtem- 
vrisko Zname va întilni De Dina
mo Kiev.

• Cupa U.R.S.S. a fost cuceri
tă de Dinamo Kiev, care a învins 
in finală cu 3—0 (dună prelungiri) 
formația Zaria VorosilovgradL

• în meci amical, echina Hertha 
BSC a învins cu 1—0 (1—0) cunos
cuta formație Ajax Amsterdam

• Turneul de la Bilbao a fost

(U.R.S.S.) 7,705 p. 2. Alexandro Szvaskc 
(U.R.S.S.) 7,990 p, 3, Natalia Sergheeva 
(U.R.S.S.) 8,097 p... V. Leonida 10.312 
p... 31. E. Lutseh 10,405 p... 34. F. Uțâ 
10.505 p... 44. D. Cherecheș 11.090 p... 
52. M. lordâneșcu 11,405 p; Clasament 
general individual : masculin : 1. Nicolai 

Izmail (U.R.S.S.) 3615 p, 2. Anatoli
Osipov (U.R.S.S.) 3646 p. 3. Voclav Hy
nek (Cehoslovacia) 3662 p... 30. 1. Neagu 
4510 p... 54. Șt. Nițâ 5165 p...
57. Ion Bucurescu 5259 p... 80.
V. Mihanciu 5939 p... 84. I. lordâ
nescu 6041 p; feminin : 1. Natalia Ser
gheeva 4121 p., 2. Maia Kostina 4133 
p., 3. Alexandra Szvasko 4380 p. (toate 
U.R.S.S.)... 24. E. Lusch 5940 p... 28. D. 
Cherecheș 6173 p... 39. M. lordâneșcu 
6512 p... 43. F. Uțâ 6606 p... 57. V. 
Leonida 7816 p.

(Iugoslavia) 1:09,0 — record bal
canic, 2. Panteleev (Bulgaria) 
1:11,2, 3. Faruk (Turcia) 1:12,5; 
200 m delfin : 1. Kadjenovici (Iu
goslavia) 2:14.0, 2. Aimer (Româ
nia) 2:16,2, 3. Dobrev (Bulgaria) 
2:17,5.

FEMININ — 200 m liber : Sa
vina (Bulgaria) 2:20,3, 2. Horvath 
(România) 2:22,7, 3. Pavletici (Iu
goslavia) 2:22.9 ; 200 m mixt: 1
Efendici (Iugoslavia) 2:33,1, 2.
Petkovici (Iugoslavia) 2:39,4, 3.
Peiceva (Bulgaria) 2:39,4; 100 m 
spate : 1. Porenta (Iugoslavia) 
1:12,8, 2. Vlăsceanu (România) 
1:14,0, 3. Lilkova (Bulgaria) 1:14,6; 
400 m liber ; 1, Efendici (Iugo
slavia) 4:49,2, 2. Savina (Bulga
ria) 4:54,4, 3. Pavletici (Iugosla
via) 4:58,4 ; 100 m bras : 1. Pet
kovici (Iugoslavia) 1:20,7, 2. A. 
Georgescu (România) 1:21,0, 3.
Paunovici (Iugoslavia) 1:22,2 ; 200 
m delfin : 1. Majnarici (Iugosla
via) 2:28,6, 2. Groza (România) 
2:33,2, 3. M. Georgescu (Româ
nia) 2:36,4 ; 4x100 m mixt : 1. Ro
mânia 4:47,8, 2. Iugoslavia 4:54,7,
3. Bulgaria 4:56,2.

BALCANIADA DE ATLETISM 
A JUNIORILOR

(Urmare din pag. I)

4 x 100 m : 1. Iugoslavia 41,3, 2. 
România (Smuda, Slav, Obreja. 
Dumitrescu) 41,4, 3. Grecia 41,9, 
Bulgaria — descalificată : 10 km 
marș : 1. C. Costache 48:31,8, 2.
H. Sidclopoulos (G) 48:34,0 ; lun
gime : T. Vasile (R) 7,56 m, 2. B. 
Bedrosian (R) 7,52 m, 3. Z. Stoia- 
nov (B) 7,48 : prăjină : 1. Z. Gheor
ghiev (B) 4,82 m. 2, G. Polihronov 
(B) 4,70 m. „. 8, M. Gârleanu 4,00 
m ; disc : 1. K. Gheorghiev 49,86 
m, 2. I. Goranov (B) 48,86 m. 3. I. 
Rarina (R) 45.56 m.... 5. C. Kon- 
dorossi (R) 44,46 m ; ciocan : 1. 
Era. Dulgherov (B) 61,60 m, 2. N. 
Bîndar (R) 61.44 m : FETE : 100 
m : 1. L. Panaiotova (B) 11,5, 2. V. 
Blotor (R) 1X1 : 400 m : 1. I. Sla
vic (R) 54,6, 2. I. Măriei (I) 55,1,
3. M. Asavei (R) 55,2. 4. N. Lungu 
(R) 56,5,... 7. El. Nichita (R) 56,5 ; 
1560 m : 1. V. Neaga (R) 4:26,1, 2. 
V. Jitaru (R) 4:30.1. 3. R. Iorda
nova (B) 4:35.2 ; 4x100 m : 1. Bul
gari* 47,0, 2. România (Asavei.
Blotor. Sipkes. Slavici) 47,8. 3. Iu
goslavia 48.3 : lungime : 1. L. Pa
naiotova (B) 6,34 — record, 2. El. 
Stefanova (B) 6.03 m. 3. D. Spînu 
(R) 5.94 m : disc : 1. T. Fodorova 
(B) 52.88 m, 2. D. Rareva (B) 50.54 
m. 3. M. Nan (R) 48,16 m. 4. L. 
Fotache (R) 47.56 m.

REZULTATE ZIUA A Il-a : 
MASCULIN. 200 m : 1. P. Petrov 

cîștigat de echina olandeză Feye- 
noord care în finală a dispus cu 
5—4 de Atletico Bilbao. în urma 
loviturilor de la 11 m.

• Arsenal Londra, a jucat la 
Belgrad cu Partizan. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) 
în favoarea gazdelor.

TURNEE
In ultimele partide ele optimilor de 

final6 ole turneului internațional de te
nis de la Indianapolis : Ilie Nâstase — 
Dick Crealey (Australia) 6-0, 6-4; Got
tfried (S.UA) - Van Dillen (S.U.A.) 
6-3, 6—2; Ramirez (Mexic) — Amaya 
(S.UJk.) 7-6, 3-6, 7-6; Connors (S.U.A.l
— Pohmann (R.F.G.) 6—2, 6—1. Apoi, în
sferturile de finala : Connors — Parun 
(Noua Zeelandă) 6—3, 6-2; Orantes 
(Spania) - Vilas (Argentina) 6—1, 6—3; 
Borg (Suedia) — Gottfried 6—3, 3—6,
6—2. A patra partidă: Nâstase - Rami
rez, a fost întreruptă în setul 2, din 
cauza ploii și a unui incident între Năs- 
tase și arbitrul întilnirii, juriul hotărînd 
ulterior ca în semifinale să joace Rami
rez. Primul set fusese cîștigat de Nas- 
tase cu 7—5.

In sferturile de finală ale probei de 
simplu femei, Chris Evert (S.U.A.) a 
eliminat-o cu 6—0, 6—1 pe Virginia Ruzîci 
(România).

In proba de dublu bărbați, perechea 
Nâstase - Connors s-a calificat pentru 
«■'■'-turlle de finală, invingînd cu 6—4,
— 6 cuplul Ball — Keldie (Australia).■

•n turneul internațional de la Moscova: 
Huijdâu — Gruzman (U.R.S.S.) 6—1, 6—3

APLAUZE PENTRU 
HANDBALIST!! ROMÂNI
PEKIN, 11 (Agerpres). — La Pa

latul sporturilor din Pekin, in pre
zența a 18 000 de spectatori, s-a dis
putat întîlnlrea internațională mas
culină de handbal dintre formația 
Politehnica Timișoara și o selec
ționată a cluburilor din R. P. Chi
neză. Partida, de excelent nivel 
tehnic, s-a încheiat cu scorul de 
20—17 (ii—8) în favoarea sportivi
lor români.

★
Al doilea meci, disputat Ia Mie- 

lec. între Selecționatele de juniori 
ale României și Poloniei, s-a termi
nat la egalitate : 16—16 (6—8).

★
Tn turneul de la Doboj (Iugoslavia), 

echipa Minaur Baia Mare a între
cut cu scorul de 16—15 formația 
„Doboj Ineks".

A LUAT SFiRȘIT TURNEUL 
DE RUGBY DE LA MOSCOVA

Turneul de rugby de la Moscova 
a fost cîștigat de selecționata clu
burilor din U.R.S.S.. care în ulti
mul joc a terminat la egalitate : 
7—7 cu reprezentativa orașului Mos
cova. Pe locul trei s-a clasat e- 
chipa Grlvița Roșle-București, care 
în ultimul meci a terminat la ega
litate 6—6 (3—8)' cu selecționata clu
burilor din U.R.S.S. Din nou, cel 
mal bun jucător al echipei române 
a fost Simion.

(B) 20,7,... 4. C. Obreja (R) 21,7 ; 
5. M. Slav (R) 21,8 ; 890 ni : 1. K. 
Gargaretas (G) 1:51,8 : 2. 3. Kova- 
cevici (I) 1:52,7 : 3. C. Larion (R) 
1:52,8... 5. O. Cionca (R) 1:52,9 ; 
5000 m : 1. Gheorghe Buruiană (R) 
14:31.4 ; 2. D. Ianiceviei (D 14:35,2; 
3. F. Mathe (R) 14:39,2 : 110 mg :
1. Adrian Calimente (R) 14,7 ; 2. 
K. Hareas (G) 14,7 ; 3. V, Gonc-v 
(B) 14,7 ; 2000 ni obstacole : 1. Ni- 
colae Voieu (R) 5:40,8 — rele, ju
niori ; 2. A. Oglianov (B) 5:45,4 , 
3. Marin Bistriceanu (R) 5:51,4 ;
triplusalt : 1. Bedros Bedrosian (R) 
16,26 m — rec. juniori ; 2. A. Vel- 
cov (B) 15,74 m : suliță : 1. V. An- 
ghelov (B) 74,90 m... 5. Ion Matei 
(R) 64,84 m : 6 Dorin Moruzan
(R) 64.60 m ; 4 x 400 m : 1. Româ
nia (Smuda, Ionescu. Miloiu, 
Kraus) 3:15,3 ; 2. Iugoslavia 3:15,7; 
3. Bulgaria 3:17,8 ; decatlon : 1. A. 
Andonov (B) 6871 p... 4. D. Saven- 
co (R) 6527 n ; înălțime : 1. D.
Temin (I) 2,09 m ;... 5. C. Antal 
(R) 2.00 m ; 6. D. Onrea (R) 2,00 
m ; greutate : 1. I. Goranov (B) 
17,51 m... 4. C, Preda (R) 15,96 m. 
FEMININ, 200 m : 1. L. Panaioto
va (B) 23,6 ; 2. Ipolia Slavic (R) 
24,6... 4. Vanda Blotor (R) 24,8 ;
800 in : 1. Viorica Neagu (R) 2:07,1 
— rec. juniori ; 2. A. Hristova (B) 
2:09.1 ; 3. Elisabeta Bacnlar (R) 
2:10.3 : 100 m g : 1. L. Panaioto
va (B) 13,6, 2. Mihaela Stoica (R) 
13.8 — rec. egalat : 3. Coculeana
Bucătaru (R) 14.0 : 4 x 400 m : 1. 
România (Nichita. Lungu. Asavei. 
Slavic) 3:42,0 : 2. Iugoslavia 3:42,6 ; 
3. Bulgaria 3:45,0 : înălțime : 1. 
T. Kamareva (B) 1,70 m : 2. Nicu- 
lina Ilie (R) 1.65 m... 7—8. Argen
tina Pavel si Cleobatra Farcas (R) 
1.65 m : greutate : 1. R. Gendova 
(B) 17,05 m ; ... 5. Domnica Nis- 
tor (R) 13,30 m : 6. Sofia Mitrică 
(R) 13.03 : suliță : 1- T. Hristova 
(B) 55.32 m... 5. Eugenia Barbu 
(R) 47.22 m : pentatlon : 1. V. 
Spasova (B) 3932 p : 2. Coculeana 
Bucătaru (R) 3978 n : 3. Cleopatra 
Farcas (R) 3908 n — rec. de junioa
re IL

DE TENIS
și Svetlana Korzina — Mariana Simfones- 
cu 6-1, 3-6, 6-3.

La Wroclaw. Tn campionatul european 
pentru amatori, în semifinale : Metreveli 
— Kakulia 6-4, 6—0, 6—4 și Taroczi — 
Benik 6-1, 6-2, 6-1.

in turneul Internațional de la Bretton 
Woods, în sferturi de finală : Laver — 
A. Amritraj 6—4, 6—3, Alexander — Dibbs 
6—2, 6—3, V. Amritraj — Borowîak 3—6, 
6—4, 6—3, Solomon — Jauffret 7—5, 6~2,. 
In semifinale : Solomon — V. Amritraj 
6—1, 6—3 și "Laver — Alexonder 4—6, 6—4,

Federația Indiană de tenis a anunțat 
că meciul dintre selecționata țării și 
echipa U.R.S.S. din cadrul finalei inter
zonale a „Cupei Davisu va avea loc la 
Poona și nu la New Delhi, cum inițial 
se comunicase, lntilnirea se va desfășura 
în zilele de 20, 21 și 22 septembrie. Ga
zonul arenei din New Delhi nu este încă 
complet refăcut și nu perm'te desfășu
rarea în bune condiții a r---■•duL
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