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simbolice, cu ecouri largi, cu- 
prinzind perimetrul întregii patrii, 
a marcat sîmbătă începutul ma
rilor manifestări consacrate îm
plinirii a trei decenii de la elibe
rarea României. In această zi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
inaugurat Expoziția Realizărilor 
Economiei Naționale — 1974, gran
dioasă frescă a drumului parcurs 
de țara noastră, de poporul ro
mân, în primii 30 de ani de isto
rie nouă.

Ora 9,30. Ovații puternice, urale 
nesfîrșite salută sosirea la festi
vitatea inaugurării expoziției a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceausescu, a ce
lorlalți conducători ai partidului 
și statului.

Domnește o atmosferă de pu
ternică însuflețire, de entuziasm. 
Mii de cetățeni scandează cu în
flăcărare : „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu — P.C.R. !“ Oamenii 
muncii aclamă pentru partid, 
pentru conducătorul iubit cu adin- 
că recunoștință pentru împlinirea 
marilor idealuri de libertate și 
fericire, pentru perspectivele mi
nunate ce-și deschid porțile in 
fața poporului român, acum, in 
anul aniversar, cînd Directivele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
trasează o nouă etapă, de di
mensiuni istorice, în făurirea vii
torului luminos al țării noastre.

Sînt prezenți la festivitate to
varăși din conducerea partidului 
și statului, membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, reprezentanți ai 
instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești, alte persoane ofi
ciale.

De asemenea, au fost de față

delegați Ia Conferința mondială 
a populației.

Se intonează Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cuvîntarea inaugurală este 
rostită de tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prirn- 
ministru al guvernului.

Are loc, apoi, momentul solemn 
al inaugurării expoziției. In aplau
zele puternice ale întregii asis
tențe, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie tradiționala panglică. Cea 
de-a treia ediție a Expoziției 
Realizărilor Economiei Naționale 
își deschide porțile.

Amplă retrospectivă a unui 
drum glorios. întrupare vie a 
energiei și capacității de creație 
a poporului nostru, această ade
vărată oglindă a României de azi 
ilustrează puternicul avînt al eco
nomiei țării, în cele trei decenii 
de la eliberarea sa, dar mai cu 
seamă după Congresul al IX-Iea 
al partidului, care a inaugurat 
cea mai dinamică și mai fertilă 
perioadă din întreaga noastră 
istorie.

Vizitarea pavilioanelor expozi
ției s-a transformat într-o fruc
tuoasă și intensă vizită de lucru 
a secretarului general al partidu
lui. De-a lungul a peste patru 
ore, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a întreținut adesea cu miniștri 
și alți factori de răspundere din 
instituții guvernamentale, cu con
ducători de centrale industriale 
și de întreprinderi, cu ingineri și 
maiștri, cu inventatori și inova
tori prezenți la standurile expo
ziției, a dat noi indicații și instruc
țiuni de o deosebită valoare pen
tru perfecționarea activității teh
nologice, de cercetare și proiec
tare atit în ansamblu, cit și în 
numeroase ramuri și sectoare de 
producție.
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IERI, PE STADIONUL REPUBLICII DIN CAPITALĂ

ATMOSFERĂ HTUZIASTĂ ' 
LA SOSIREA „ȘTAFETEI OMAGIAEE“

Ultimele schimburi ale „Ștafetei omagiale" au sosit pe stadionul Republicii. Fotot I. MIHAlCA

2, DISPUTATĂ SÎMBĂTĂ

A.S.A. TG. MURES SI DINAMO, PERFORMERELE
UNEI „RUNDE" CU MULTE GOLURI (31)

• DEȚINĂTOAREA TITLULUI, LA PRIMA INFRTNGERE, ACASĂ, DE LA 7 IUNIE 1973!
• PLOAIE DE GOLURI PE O CĂLDURĂ SUFOCANTĂ • PROMOVATELE, TNTR-O ZI SLABĂ :

TREI INFRINGER!, GOLAVERAJ 0—11 I

Năstase înscrie cel de-al patrulea gol al echipei Steaua, în meciul cu „U“ Cluj Foto : Dragoș NEAGU

Ieri s-a desfășurat, în Ca
pitală, ultimul act al unei 
ample manifestări sportive 
dedicate marilor sărbători 

ale acestui an aniversar. In jurul 
orei 15, prin cinci puncte diferite 
de intrare în oraș, au pătruns In 
București grupuri de tineri spor
tivi, purtînd eșarfe tricolore si ro
șii. Atleții. cicliștii si motocicliștii 
ce se îndreptau spre centrul ora
șului erau reprezentanți ai jude
țelor Argeș. Teleorman, Buzău, 
Prahova și Ilfov, ultimii purtători 
ai Ștafetei „A XXX-a aniversare 
a eliberării României și Congresul 
al XI-lea al F.C.R.“, organizată 
de C.N.E.F.S. împreună cu cei
lalți factori cu atribuții în dome
niul educației fizice și sportului.

Pornită din orașele Timișoara, 
Sa tu Mare, Baia Mare, Suceava și 
Botoșani, Ștafeta omagială a a- 
iuns în Capitală după ce a stră
bătut toate județele tării, de-a 
lungul a cinci trasee pe care spor
tivii au purtat mesajul recunoștin
ței lor fată de partid, pentru con
dițiile create, care au dus la ob
ținerea unor însemnate succese 
atit în sportul de mase cit si în 
cel do performantă.

In Piața Universității, mai pre
cis in fața Teatrului Național, 
grupurile de sportivi s-au întîlnit 
cu cei din Capitală formînd o 
entuziastă coloană de tineri si ti
nere.

Coloana sportivilor s-a îndrep
tat apoi spre stadionul Repu
blicii. Erau ultimii kilometri 
pe care Ștafeta omagială — aceas
tă manifestare sportivă de am
ploare. dedicată celor două maci 
sărbători politice ale anului 1974 
— îi făcea pină la punctul său 
terminus.

In acest timp, în așteptarea me
sagerilor sportivilor din întreaga 
tară, pe stadionul Republicii se 
desfășura un bogat program poli
sportiv. Boxeri, luptători. gim-> 
naști, judccani și cicliști ai tutu
ror cluburilor din Capitală făceau 
demonstrații, plodind pentru fru
musețea spartului.

La ora 18. moment festiv Sa 
care au asistat mii de spectatori- 
sosirea Ștafetei, care a avut Ioc 
în prezenta prim-vicepreședintelui 
C.N.E.F.S.. general lt. Marin 
Dragnea. De sub tribuna a Il-a 
au apărut mal întîi stegari. Apoi; 
în sunetele unei fanfare militare; 
pe pista stadionului și-au făcut 
apariția sute de atleți. cicliști; 
motociclieti si automobilist!. pur
tătorii Ștafetei omagiale.

Mesajul sportivilor din țara 
noastră, adresat tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost citit de

(Continuare în pag. 2—3)

Prima etapă, prima surpriză la rugby

SPORTUL STUDENȚESC ÎNVINGE STEAUA!

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL DIVIZIEI A
C.F.R. Cluj - Dinamo 0-2 (0-1)
F. C. Argeș — Olimpia S. M. 3-0 (3-0)
Politehnica lași - Sportul stud. 1-0 (1-0)
Steagul roșu — F. C. Galați 3-0 (2-0)
F.C.M. Reșița - U.T.A. 3-1 (2-1)
Steaua - „U“ Cluj 4-2 (3-1)
Poli. Timișoara — F. C. Const. 2-0 (1-0)
Jiul — Chimia 5-0 (3-0)
Univ. Craiova - A.S.A. Tg. M. 2-3 (2-2)

ETAPA VIITOARE (25 august)
Poli. Timiș. — Politehnica lași
Jiul — F. C. Constanta
Dinamo — Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — F.C.M. Reșița
Chimia ■» „U“ Cluj
F. C. Galati — Olimpia S. M.
Sportul stud. — „Univ." Craiova
U.T.A.

-
Steagul roșu

1. Dinamo
2- 3. Steaua

Poli. Timiș.
4. A.S.A. Tg. M.
5. Jiul
6. Steagul roșu

7- 8. F.C.M. Reșița 
F. C. Argeș

9-13. Olimpia S. M. 
C.F.R. Cluj 
U.T.A.
F. C. Const. 
Sportul stud.

14. Poli, lași
15. Univ. Crv.
16. „U“ Cluj
17. Chimia

22004-14 
21105-33 
21103-13 
21 104-33 
21015-22 
21014-22 
21014-32 
2 10 14-32 
21013-32 
21012-22 
21013-32 
21013-32 
21012-22 
21011-32 
2 0 113-41 
20113-51 
20111-61

18. F. C. Galati 2 0 0 2 0-5 0

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

3 GOLURI : N*-
goescu (F. C. Con
stanța).

2 GOLURI : Domide 
(U.T.A.), Moga (C.F.R. 
Cluj), Mulțescu — 1 
din 1lnr și R^znai 
(Jiu!),* Nâstase (Stea 
ua), Dudu Georgescu 
(Dinamo), Nestorovici 
(F.C.M. Reșița), Radu 
II (F.C. Argeș), Gher- 
gheli (Steagul roșu).

Citiți în paginile 
2-3 cronicile celor 
9 partide ale eta
pei a ll-a a Divi-

Rugbyul a intrat, de ieri, din 
nou in actualitate. Șl, iată, nici 
nu a pornit bine la drum cam
pionatul, că s-a produs deja pri
ma lovitură de teatru : Sportul 
studențesc — un „XV" mult 
schimbat la fată, comparativ cu 
finișul slab din sezonul trecut — 
a întrecut, clar și meritat, forma
ția campioană. Steaua. Meciul a 
fost „încins" (uneori dincolo de 
limitele regulamentului, Munteanu 
și Burciu fiind eliminați in min. 
21 pentru lovire reciprocă), cu un 
final dramatic. de o deosebită 
frumusețe. Echipele au intrat re
pede în... subiect, în min. 8 Fu- 
gigi transformînd o lovitură de 
pedeapsă. Peste 2 minute. îl va 
imita Durbac, iar în min. 30 Ilîe 
va finaliza cu „drop“ o specta
culoasă acțiune a studenților, ca
re conduc deci la pauză : 6—3. 
Militarii încep mai bine în partea 
a doua, domină teritorial, reușind 
egalarea în min. 66 prin Durbae 
(l.p.). în continuare, însă, ei se 
prezintă ca un mecanism încă ne-

prinde aripi, se „bate" admirabil; 
realizînd. In ultimele 5 minute do 
joc, două încercări splendide —■ 
autor Ilari ion —. la care a „lu
crat" întreaga garnitură ! Trans
formarea ultimei (lordănescu) sta-» 
bilește scorul final, 16—6, în fart 
voarea stttdențilar bucuresteni. A 
arbitrat cu unele inexactități 
Pellegrino D’eclessis.

Geo RAEȚCHl

în celelalte partide ale primei 
serii, rezultate normale :

„U“ Timișoara — Dinamo 10—9 
(0——3). Au înscris : Chiclu (încerc, 
și l.pxt) și Duță (l.p.) pentru 
gazde, respectiv Nica (încerc.); 
Roman (l.p.c.) și Constantin 
(transf.). P. ARCAN — coresp. ju
dețean.

C.S.M. Sibiu — Constructorul 
Buzău 0—0. (I. BOȚOCAN — co
resp.).



FINALELE „CUPEI TINERETULUI" 1 
SAU ÎNCHEIAT CU UN MARE SUCCES! 
© Organizare și condiții de concurs excelente • Elemente talentate 

ia atletism și popice, depistate de specialiști

BRAȘOV, 18 (prin telefon). În
chinată celor două mari eveni
mente pe care le trăiește In acest 
an poporul nostru — a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei si 
Congresul al XI-lea al partidului 
— ediția de vară a «Cupei tine
retului" pentru sportivii din în
treprinderi $i instituții Si-a de
semnat. duminică la prînz. cîsti- 
gătorii. A fost o mare sărbătoare 
a sportului de masă datorită atit 
participării entuziaste la confrun
tările de atletism si popice, pre
cum si faptului că întrecerile S’-au 
ridicat la un nivel tehnic. am 
epune, neașteptat de bun.

Sîmbătă după-amiază, în pre
zenta citorva zeci de mii de frn— 
tatori. a avut loc deschiderea 
festivă. Cei 400 de sportivi pr<- 
zenti la întrecerile finalei — că
rora le-au fost asigurate cele mai 
bune condiții de concurs — au 
confirmat larga adeziune de care 
se bucură Cupa tineretului. Atle
tismul — 6 port la îndemîna ma-

jorității tinerilor — a oferit cele 
mai atractive dispute. Stadionul 
municipal a fost martorul evo
luției Dește așteptări a alergători
lor, aruncătorilor de greutate și 
săritorilor. Merită subliniat faptul 
că pentru aceste finale, unele ju
dețe au făcut pregătiri deosebite, 
urmărind, se înțelege, o evoluție 
și ocuparea unor locuri cit mai 
bune. Ilie Ion, șeful comisiei sport 
Si turism la Consiliul județean «j 
sindicatelor Botoșani, ne-a vorbit 
despre îndelungile preparative, 
începute încă din februarie, pen
tru finalele de la Brașov. După ce 
au fost depistați in asociațiile bo- 
tosenene și dorohoiene. cu oca
zia întrecerilor la nivelul grupelor 
sindicale, băieți si fete cu cali
tăți pentru atletism. aceștia au 
fost dati în pregătirea instructoru
lui Irimia Adochiței și respectiv, 
a profesorului A. Avramiuc. Re
zultatele acestei munci ? Un loc 1 
la proba de 100 metri si un loc 
2 la săritura în lungime fete...

SOSIREA „ȘTAFETEI OMAGIALE
(Urmare din pag. 1)

maestrul emerit al sportului, 
handbalistul Cristiaa Gațu.

Iu cinstea celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub dominația fascistă, se spune 
In mesaj, mii și mii de tineri și 
tinere, participant! la „Ștafeta 
Eliberării" au străbătut aproape 
toate orașele și satele scumpei 
noastre patrii purtînd, într-un 
puternic entuziasm și atmosferă 
de mare sărbătoare, mesajul de 
profundă dragoste și recunoștință 
fa(ă de partid, față de dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Strîns uniți in jurul partidului, 
asemeni întregului nostru popor, 
sportivii țării cinstesc cu legiti
mă mindrie patriotică glorioasele 
evenimente ale acestui an, prin 
dobindirea unor rezultate demne 
de renumele internațional al 
României socialiste.

Pentru grija și sprijinul per
manent acordat, pentru minuna
tele condiții creata, ne exprimăm 
întreaga gratitudine și recunoștin
ță partidului, conducătorului său 
încercat, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

In ajunul marii sărbători, vă 
asigurăm, stimate tovarășe secre
tar general, în numele tuturor 
sportivilor, al tehnicienilor, în
tregului activ al mișcării sporti
ve, că vom milita neabătut, că

nu vom precupeți nici un efort 
pentru a dobîndi noi și impor
tante succese în întilnirile inter
ne și internaționale, pentru a fa
ce ca tricolorul românesc să 
strălucească în toate colțurile 
lumii pe cele mai înalte catarge.

In acordurile marșului sportiv, 
coloana multicoloră a ștafetei o- 
magiale a părăsit incinta stadio
nului.

Pe cit este de frumoasă mese
ria pe care o practică tinăra mun
citoare Maria Ciortea — sculptor 
in lemn la Fabrica de mobilă din 
Arad — pe atit de frumoasă a 
fost evoluția ei la aruncarea greu
tății. Ea s-a clasat pe primul loc. 
intrind astfel în vederile tehni
cienilor care i-au urmărit evoluția.

în încheierea întrecerilor, par- 
iieipantii la Cupa tineretului au 
adresai o telegramă C. C. al 
P.C.R., tovarășului - NICOLAE 
CEAUSESCU.

REZULTATE TEHNICE: FETE. 
ATLETISM, 100 m : 1. Dorica
Pașcanu (Botoșani), 2. Maria Ște
fan (Argeș), 3. Veronica Safir 
(Vaslui) ; 800 M : 1. Elena Chiți- 
muș (Neamț), 2. Elena Popescu 
(Gorj), 3. Maria Mot (Timiș) : 
LUNGIME : 1. Florica Burcă (A- 
rad), 2. Doinita Ciornea (Boto
șani). 3. Ioana Ștefan (Argeș) : 
GREUTATE : 1. Maria Ciortea
(Arad), 2. Suzana Trif (Hunedoa
ra). 3. Tanta Ghită (Argeș) : PO
PICE : 1. Elena Ilie (Neamț), 2. 
Teodora Cacsai (Ilfov). 3. Maria 
Gliga (Mureș) ; BĂIEȚI, ATLE
TISM : 100 M : 1. I. Diac (Neamț),
2. A. Trută (Mureș), 3. F. Opriș
(Dolj) ; 1 500 M : 1. E. Popescu
(Prahova), 2. M. Vicol (Brașov),
3. M. Popescu (Argeș) : LUNGI
ME : 1. C. Rusu (Cluj), 2. V. 
Mindroiu (Brăila). 3. A. Grccu 
(Argeș) : GREUTATE : 1. N. Mă- 
glaș (Hunedoara), 2. P. Lața (A- 
rad). 3. I. Silye (Harghita) : PO
PICE : 1. M. Preda (Hunedoara), 
2. C. Năstac (Gorj). 3. I. Tranda
fir (Constanta) : Clasament gene
ral pe județe : 1. ARAD 318 p. 2. 
Hunedoara 316 d. 3. Brașov 304 p.

Ion GAVRILESCU

Motoțtafeta organizată de C.C. al U.T.C.

PE DRUMUL GLORIOS
AL OSTAȘILOR ROMÂNI...

Simbătă dimineața, după festi
vitatea de pe stadionul Steaua, 
caravana tinerilor uarticipanti la 
moto-stafeta organizată de C.C. 
al U.T.C., în cinstea celei de a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
P.C.R., a pornit din fata Casei 
Scînteii spre Cărei, pe drumul 
parcurs de armatele române în 
războiul antihitlerist.

Primul schimb l-au alcătuit 
motociclisrti de la Metalul și Clu
bul sportiv municipal. La Pău- 
neșii, în fata monumentului ridi
cat în memoria ostașilor români 
eăzuti la datorie, sportivii Cornel 
Voiculesou. Ion Marinescu (Me
talul). Mihai Iordan, Gheorghe 
Penciu și Mihai Bbloni (C.S.M.)

— toti componenti ai lotului na
tional, ceilalți membri ai grupului 
bucureștean au predat ștafeta re
prezentanților județului Prahova. 
De la ei, după aproximativ 150 
km, mesajul a fost preluat. în 
orașul de la poalele Tîmpei, de 
reprezentanții județului Brașov, 
în rindul cărora am remarcat; 
printre alții, pe motocicliștii Mir
cea Pavel, Nicolae Berloiu. Con
stantin Șerb si Ion Ion, membri 
ai asociației sportive Torpedo Zăr- 
nești.

Pe întreg traseul, purtătorilor 
ștafetei li s-a făcut o caldă pri
mire de către numeroși cetățeni.

Marian GHIOLDUȘ

LOTO*—PRONOSPORT
SPORTUL STUDENȚESC ÎNVINGE STEAUA!

(Urmare din pag. 1)

„Poli" Iași — Gloria 27—4 
(9—0). Realizatori ; Gheorghiu (m- 
cere.. 4 transf. si Lp.>, Mihalașcn, 
Bodină, Filipescu (cite o încerc.), 
respectiv Maici. D. DIACONESCU 
— coresp. județean.

♦
Derbyul seriei secunde a reve

nit net Farului : 29—15 (19—3) cu 
Grivița Roșie. Autorii punctelor : 
Bucoș (2 l.p.c.. 1 p. și 2 transf.). 
Crăciun (2 încerc.). Holban si Mu- 
șat (cite o încerc.), respectiv Făl-

cușanu (2 l.p.c. și l.p.) și Țibuleae 
(2 l.p.). P. ENACHE — coresp.

TC. IND. Constanța — Vulcan 
21—3 (9—3). Au marcat : Zamfir 
reseu (3 l.p. si 2 transf.). Oprea si 
Franțuzu (cite o încerc.), respec
tiv Moraru (l.p.). C. POPA — co
resp. județean.

Știința Petroșani — Rulmentul 
36—12 (22~9). Au înscris : Vește- 
man (2 încerc.). Stoica (încerc, si 
transf.). Vieru, Neagu, Talpă și 
Burghelea (cite o încerc.). Martin 
(3 transf.). respectiv Ciorici (2 
l.p.) și Peiu (l.p.c. și l.p.).

Agronomia — Rapid 8—0.

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
LOTO - 20 AUGUST 1974 

acordă 
BANI, AUTOTURISME, 

EXCURSII 
AZI ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR !

CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 11 
AUGUST 1974

SURPRIZĂ
H I P I S M

Cum era și firesc, cea de-a 51-a 
ediție a Derbyului a exercitat atrac
ția maximă asupra celor 7—8000 de 
spectatori, care au consemnat la 
sfîrșit victoria iepei Rațiunea, veri
tabil outsider al probei, în confor
mitate cu evoluțiile anterioare. Cursa 
a fost simplă. Favoritul Viraj, încre
zător îp forțele proprii, a, trei
sferturi din curâă, dar s-a văzut ata
cat pe ultima parte a concursului de 
către Rațiunea, Hegemona, Rîs și 
Palmier. Sub așteptări, liderul a ce
dat pasul. Pe linia dreaptă Rațiunea 
a reușit să învingă o excepționala 
comportare a iepei Hegemona, in 
timp ce Palmier a conservat un mic 
avantaj față de Rîs. Ieri, campionul 
Tanase a avut o zi fericită cu trei 
victorii, care au completat o 
serie a lui de insu-^ Ț.
îâțte meritată • ? J2 ^^'
nnrtat ’ - Excepțional s-a Com- 

r rm^em°na. păstrată de către 
anului trecut ca o

ÎN DERBY
cursele din premiul de încercare, ceea 
ce demonstrează valabilitatea aler
gării.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
Sirius (M. Ștefănescu) 34,1 Turdaș 
simplu 2, ordinea 8 ; Cursa U-a Vi- 
gona (I. Oană) 28,5 Flașneta simplu 
3. event 13, ordinea 42 ; Cursa III-a 
Ornament (Gh. Tănase) 32,8 Odolina 
simplu 2, event 12, ordinea 8 : Curșș, 
IV-a Disputa (D. Toduțâ) $2 Cascada 
simplu 6, event 11, ordinea 28, trip Iu- 

-v_a Mmie$ {GSf 
Tăhâse) 28,3, IcHowat simplu 5, event 
49, ordinea 98. tripiuoiștigător 217 ; 
Cursa Vt-a Rațiunea (Gh. Tănase) 
25,7 Hegemona simplu 4, event 19, or
dinea 602. triplucîștigător 630 : 
VH-a Aroma (NT, Ștef^nescu),
29,1, Madison, îîruba simplu 9
event Ordinea 103. ordi-
ne^ triplă 512 ; Cursa VIII-a Har- 
iQui (Tr. Marinescu) 44,7, Darnic 
simplu 12, event 251, ordinea 166, or
dinea triplă 3395. Pariul Austriac s-a 
ridicat la suma de lei 38 546 și a fost 
cîștigat de o combinație cu șase cai 
a 19 273. Report 19.273.

Faza I. Categoria A : 2 variante 
I0",'o a 7.000 lei ; cat. B : 3.30 a 25.000 
lei ; sau la alegere o excursie in 
Cehoslovacia sau U.R.S.S. (2 locuri) 
și diferența in bani ; cat. c : 3.45 
a 22.682 lei din care o excursie in 
Cehoslovacia și diferența in bani - 
cat. D ; 38.45 a 2.035 lei ; cat. E : 
89,05 a 1.000 lei ; cat. F : 323 35 a 
200 lei ; cat. G : 993,70 a 100 lei.

Faza a II-a ; cat. 2; 1,85 variante 
a 10.000 sau la alegere o excursie in 
KJD.G. (2 locuri) și diferența în nu
merar ; cat. 3 : 7,60 a 10.000 lei ; cat. 
4 : 18.03 a 10.000 lei : cat. 5 : 237 90 
a 500 lei ; cat. 6 : 966,65 a 100 lei.

★
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 18 august 1974.

L peyalul ri- — Gloria Buzmj 2
II. C.S.U. Galați—Știința Bacău 1 
in. S.r. Bacău—Rel4 Săyjjiesiu x 
Tv. TT.S.ftî. Suceava—Chimia Br. X 
V. Tractorul Bv. — Progr. Buc. 1 
VJ-; FI. Moreni—Electroputdre Gv. 1 
VII. Met. Mija—Metalul Buc. 2 

VIH. Ș.N-. Oltenița—Voința Buc 1 
IX. Mureșul Deva C.F.R. Tim. 1
X. Victoria Cărei—Min. Anina 1 

XI. Vuit. Lugoj—Corvinul 2
XII. Unirea Arad—Met. Aiud 1 

XIII. Șoimii Sibiu—Met. Cugir 1
Fond de cîștiguri 153.533 lei.
Plata cîștigurilor de la acest con

curs se va face astfel : în Capitală 
de la 26 august 1974. pînă la 18 oc- 
tombrie 1974, în tară de la 28 au-
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DIVIZIA
ETAPA o

CAMPIONII ÎNVINȘI PE TEREN PRO
iI

UNIV Craiova 2(2)

A. S.A.

apariție oficială a cana
pe teren 
în mod

propriu a in- 
neasteptat. si 

Este o mare 
dar pentru cei 

.Centralului"

Prima 
pionilor 
semnat, 
prima infringere.
surpriză, desigur, 
prezenți în tribunele 
craiovean n-a mai fost nici o... 
surpriză ! A surprins, în schimb, 
comportarea neașteptat de slabă 
a formației universitare, ale cărei 
erori tehnice si. mai ales, tactice, 
au fost de neînțeles. în schimb, 
A.S.A. nu s-a speriat de „cartea 
de vizită" a adversarei, a pasat 
excelent la mijlocul terenului, si-a 
lansat virfurile (Mureșan si Fa- 
zekaș) cu mare pricepere si efi
cientă si a obtinut o victorie pe 
care nimeni 
testa.

Xa început, 
echipa gazdă 
tea teritorială.
Stefănescu (min. 13) nu 
să înscrie pentru că Nâgel apără, 
în min. 16... primul neprevăzut : 
greșește Bădin, FAZEKAȘ ii dri
blează pe Boc și Deselnicu. ii 
fentează și pe Oprea și inscrie 
plasat, deschizind scorul. Cîteva 
minute iocul e echilibrat. apoi 
gazdele insistă din nou. dar ata
că dezordonat, iar Marcu ratează

nu i-o poate con-

timp de 15. minute, 
a avut superiorita-

Niță (min. 7) si 
reușesc

Stadion Cent-al : teren bun ; timp foarte călduros : spectoh 
30 000. Au marca! : FAZEKAȘ (min. 16), DESELNICU (min. 33), N 
37). O8LEMENCO (min 4C), HAJNAL (min. 85). Raport de corni 
portul șuturilor fa poartă : 21—16 (pe spațiul porții : 10-12). Ro 
lor comise : 17—9.

UNIVERSITATEA ; Oprea 7 — Niculescu 5, Boc 5. Deselnicu 
Bălăci 5, Ștefonescu 7 - Țarălungă 6. Niță 7 (min. 75 Mincic 
menea 7, Marco 5 (min. 57 Crișon 8).

A.S.A. : Negel 8 — Gligore 7, Kiss 7, Ispir 7. Czako 7 — Vai 
Both H 7), Unchias 7, Hajnal 8 — Fazekas 8 (min. 72 Stingă 7), 
re,an 8.

Aibitrajul : ACCEPTABIL ; la centru : I. Cimpeanu ; la linie : 
Gaboș (toți din Cluj).

Cartonașe galbene î Ispir, Niță, Deselnicu ; 
Trofeul Petschovschi : 8 ; La tineret-speranțe

de la 6 m (min. 23). în min. 33, 
studenții egalează : Niță îi pa
sează lui DESELNICU, aflat in 
poziție clară de ofsaid, dar tușie- 
rul I. Țifrea nu semnalizează si 
I. Cimpeanu validează golul nere
gulamentar. Oaspeții, calmi și si
guri pe ei, depășesc momentul 
dificil și peste 4 minute preiau 
din nou conducerea. E rindul lui 
MUREȘAN să treacă cu mare 
ușurință de Boc, să profite de 
neglijentele din apărarea adversă 
și să înscrie, șutind puternic, 
lingă Oprea. Meciul este 
nant pentru 
gazdele egalează. Boc ii 
lui Deselnicu.
cu capul la 
înscrie cu 
Czako. Din 
lupta pentru 
limitele regulamentului. Ispir, Ni-

pe 
antre- 

că peste 3 minute 
pasează 

acesta prelungește 
OBLEMENCO, care 
toată opoziția lui 

păcate, de multe ori, 
balon este dusă peste

a

FĂRĂ PROBLEME PENTRU ÎNVINGĂTORI
Stadion Steaua; teren bun; timp 

frumos, dar foarte cald ; spectator* 
aproximativ 15 000. Au marcat : NAS
TASE (min. 26 și 65), IORDANESCU 
(min. 14), SATMAREANU (min. 36). 
respectiv PORAȚCHI (min. 34) ș* 
COCA (min. 55). Roport de corners; 
7—7. Raportul șuturilor la poartă : 
28-18 (pe spațiul porții 12-6). Ra
portul faulturilor comise : 7—12.

STEAUA : lordache 7 — Sătmărea- 
nu 7, Smarandache 7, Vigu 7, An- 
ghelini 5 — Dumitru 7, Dumitriu IV 6 
— Pantea- 5, Năstase 7, lordănescu 
7 (min. 30: Ion Ion 5), Dumitrescu 6

„U“ CLUJ : Lăzăreonu 4 — Po- 
rațclii 7, Pexa 7, Vasiliu 6, Căpușan 
6 (min. 75: Furnea 6) — Anco 7, 
■Hurloi 5. Cimpeanu II 7 — Batacliu 
7, Uifăleanu 6 (min. 46: Coca 6). 
Barbu 6.

Arbitrajul : BUN; la centru N. 
Cursaru (Ploiești), la linie M. Fediuc 
și P. Brătănescu (ambii Suceova).

Cartonașe galbene : Anca.
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 4—1 (1—1).

„Șansele hîrtiei", care indicau 
favorită echipa bucureșteană, au 
apărut Și mai net conturate o- 
dată cu apariția celor două for
mații în teren : pentru că în 
timp ce Steaua alinia cea mai 
bună garnitură, cu numeroșii săi 
internaționali (printre care și 
Dumitru, refăcut după accidentul 
care nu i-a permis să joace în 
etapa întîi), studenții clujeni pre
zentau un .unsprezece' 
construcție, cu numeroși tineri, 
debutanți sau aflați la 
lor pași divizionari A (Vasiliu, 
Cimpeanu II, Hurloi, Căpușan, a- 
poi Furnea).

în aceste condiții, n-a fost o 
problemă pentru gazde să se 
instaleze la „pupitrul jocului", să 
ia conducerea pe tabelă relativ 
repede (IORDANESCU a reluat 
o minge revenită din bară, la șu
tul lui Dumitru) și să-și măreas-

în re-

primii

/Otr Timișoara 2(1)
F.C. CONSTANȚA 0(0)

în ciuda unei călduri sufocan
te — o adevărată caniculă — cele 
două formații s-au străduit (si 
au reușit !) să ofere miilor de 
spectatori din tribune o partidă 
de bun nivel tehnic. dinamică, 
presărată, pe întreaga ei durată, 
cu numeroase faze spectaculoase 
de poartă. Bungău^ Cgraman, Ja- 
nâse și Dașcu au fost, in prima 
jumătate de oră, la un pas de a 
deschide scorul, dar suturile lor 
au trecut razant cu barele por
ților sau âu fost deviate, in ex
tremis, de Jivan și Stefănescu. în 
min. 35, insă, oaspeții n-au mai 
putut evita golul. Floares l-a de
pășit în viteză pe Nistor si după 
o cursă de cirea 20 m a centrat 
puternic, la semiînăltime. spre 
DASCU. Vîrful de atac al timișo
renilor a intuit perfect traiectoria 
balonului pe care l-a reluat, iul-

: 3-0 (0-0).

Deselnicu au 
galbene, dfc- .

Niculescu.

tă si 
nașe 
meritau
Buc (după pauză, r
l-a scos din joc i 

în repriza 6ecun 
cearcă să se deta 
reușesc. In min. 51 
„a sters bara“, dar 
Oprea avea să sal 
șutul lui Hajnal. 1 
ko reia fulgerător, 
nul trimis dc pe i 
către Naghi. Apăr 
se 
în 
la 
80,

văd depășiți și 
min. 77. Mincio 
6 m. apoi Des 
dintr-o clară pc

din nou nesemnal. 
T. Gaboș). în m 
Mureșan. Gazdele < 
nou contraatac al 
cetiuiește soarta m 
Both II a trecut d 
verși, i-a pasat, ît 
NAL și șutul pute 
n-a mai lăsat ni 
campionilor...

Cons

GAZDE
I STEAUA 4(3)fi» c 2

că avantajul NĂSTASE
(gol pornit dintr-o mare eroare 
a lui Hurloi). Steaua intră însă 
într-o perioadă de delăsare în 
joc, atacanții săi creează, dar nu 
fructifică. Golul clujenilor (PO- 
RAȚCHI, din centrarea lui Ba- 
tacîiu, care a făcut o suită de 
driblinguri) reanimă însă 
da și, curînd, militarii 
avansul de două goluri : 
MAREANU șutează (CW 
gul din afara careului și 
reanu scapă balonul copilărește.

Oaspeții mai au o „zvîcnire" la 
începutul celei de-a doua ju
mătăți a meciului, cînd COCA, 
lansat lung de Porațchi, înscrie 
plasat. Ei amenință chiar cu e- 
galarea, dar maturitatea jucăto
rilor de la Steaua se impune din 
ce în ce mai pregnant și, după 
noul punct reușit de NASTASE, 
ocaziile de gol la poarta lui Lă- 
zăreanu abundă, dar ratează Du
mitrescu. Pantea, Dumitru și mai 
ales Ion Ion, aflat de 3 ori în 
poziții din cele mai favorabile!

Victorie evident meritată a 
bucureștenilor, care au fost su
periori adversarului în toate com
partimentele.

Jocul in ansamblu n-a atins 
însă cote spectaculare prea ri
dicate, pe de o parte, pentru că 
rezultatul final n-a comportat 
nici un moment dubii, iar pe de 
alta pentru că o căldură cople
șitoare a invitat la economie de 
efort

Confirmînd bunelf 
în prima etapă la 
reșițeană s-a impus 
fața unei adversare 
replică neașteptat 
sebi pe plan ofensi 
lui jocului, U.T.A. 
deschidă scorul, jn 
TRAN DA FILON, C 
o ezitare a fundașu 
truns spre poarta 
scris, dinți-un ungi 

Reșițenii «u
NESTOROVJ

f. c. M . Rl

greșeli a fundașilor

parti- 
refac 
SAT- 
stîn- 

Lăză-

Stadion Valea L 
bun ; timp călduri 
aproximativ 15 000 
TRANDAFILON (mir 
VICI (min. 21 și 47) 
25). Raport de c< 
portul șuturilor la 
spațiul porții: 11—< 
tarilor comise: 14—

F.C.M. REȘIȚA: II 
Georgevici 7, Herg 
— Pușcaș 8, Bora 8 
Beldeanu 8 — Atoc 
viei 9, Florea 7.

U.T.A.: lorgulescu 
Ida 6, Pojoni 7, P 
de 6, Pîrvu 5 (m 
Leac 8 — Axente 6 ( 
Munteanu 6, Trandc

Arbitrajul: BUN; 
Rainea TBîrlad) ; I 
daru și P. Căpriță 
la) .

Trofeul Petschovsc 
La tineret-speranț

Radu URZICEANU

0 REPRIZĂ
dreptul electrizantă. Constăntenii, 
neimpăcati nici un moment cu 
faptul că erau conduși, au pus 
stăpinire pe joc. au dominat, une
ori cu autoritate, obtinind corner 
după corner. Ei au fost insă me
reu surprinși pe „contre-pied“ de 
jocul inteligent al „bătrînilor" 
Surdan si Voinea. După ce Con- 
stantinescu 3 ratat. incredibil 
(min. 51). egalarea. a fost rindul 
lui Lața. Voinea, Dașcu, Nistor,

EXCEL
Floares să iroseas 
de favorabile. * 
gazdelor s-a mar 
COVALCIC a șu 
bara orizontală, 1 
în pămini, apoi 
transversală, ia 
după care a ii 
Unul din acele c 
de rar pe stadi<

Laurențit

Stadionul : ,,1 Mai" ; teren foarte bun ; timp foarte cald 
aproximativ 15 000. Au marcat : DAȘCU (min. 35) și COV.A 
Raport de cornere : 4—11. Raportul șuturilor la poartă : 23—15 ( 
12—5). Raportul faulturilor comise : 10—6.

POLITEHNICA : Jivan 7 — Popa 8, Păltinișan 6, Arnăutu 7. 
Menedințu 7, Surdan 9 — Floareș 7 (min. 75 Covalcic 8), Dc 
(min. 46 Voinea 3).

F. C. CONSTANȚA : Ștefânescu 8 — Ghirca 6, Antonescu 8, 
6 — Constantinescu 7 (min. 63 Mârculescu 7), Mihu 8 — Tâno: 
Petre 8), Caramon 7, Negoescu 6, Lică 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru : Otto Anderco (Satu Mare 
beriu Vass și luliu Erdos (ambii din Oradea).

Cartonașe galbene : Tanase, Jivan ; Trofeul Petschovschi



Șl, TOTUȘI, OASPEȚII S-AU JUCAT CU OCAZIILE! REUȘITA UNEI »III DE TINERET

Startul partidei n-a prevestit
pentru nimeni deznodămîntul ei. 
Lansați psihic în campionat de 
succesul de la Galați. feroviarii 

I clujeni au dat mult de lucru de-
i 1 fensivei dinamoviste. incisivele 
• vîrfuri Adam si Moga conlucrind.

nu o dată, inspirat si periculos cu 
un cvartet median in care — a- 
flat într-o zi mai nefericită — 
doar Țegean a interpretat in fal
set o partitură mai veche. După 
„bara" lui D. Georgescu (min. 15. 
la un contraatac al formației oas
pete). prima mare ocazie a apar
ținut clujenilor, dar șutul nu prea 
tare, spre poarta părăsită de M. 
Constantineseu. expediat de Moga, 
din interiorul careului, i-a permis 
lui Deleanu să salveze, in extre
mis, de pe linia porții. în acel 
minut (31), intervenția lui Delea
nu ilustra perfect hotărirea și pu
terea de luptă a apărării dina
moviste (care-si permite acum 

i- luxul de a-1 tine. în continuare,

Stadion C.F.R. ; teren excelent ; timp călduros, zăpușeala ; spectatori apro
ximativ 10 000. Au marcat : D. GEORGESCU (min. 43) și DINU (min. 90). Ra
port de cornere : 1—6. Raportul șuturilor Io poartă : 14-18 (pe spațiul porții : 
4—9). Raportul faulturilor comise : 8-14.

C.F.R. CLUJ : Moldovan 6 — Lupu 6, SzoLe 6. Dragomir 5, Roman 5 (min. 
84 Sopoian) — M. Breton 6, L. Mthai 6, Țegean 4 (min. 46 Vișan 6), Boca 6 — 
Adam 7, Moga 6.

DINAMO : Constanlinescu 8 — Cheran 8, Dobrâu 8, Sătmăreanu II 8. De 
leanu 8 — R. NunweiUer 9, Dinu 8, Custov 6 — Lucescu 8. D. Georgescu 7, 
Zamfir 6.

Arbitratul : FOARTE BUN ; la centru C. Ghftă (fifașov), la linie Gh. lo- 
nescv (Brașov) și N. Barna (Brnoveni).

Cartonașe galbene : Lupu ; Trofeul Petschovschi : 10 ; La tineret-spe-
ranțe : 0-1 (0—0)

rist, Lucescu (mai ales) și D. 
Georgescu i-au păcălit, deseori, 
pe Lupu și Mihai, creindu-și 
mingi bune de finalizat pentru ei 
sau pentru coechipierii din toate 
compartimentele. intercalați in 
atac in sprijinul ofensivei. Ralind. 
însă, ocazii după ocazii (cind se 
vor mai intilni cu ele în această 
proporție ?) dinamovistii vor 
puncta superioritatea doar in două 
rînduri. spre finalurile de re
priză : in min. 43, prin D. GEOR
GESCU — reluare din apropiere

(ia o pasă a lui Dinu), in coltul 
scurt, si. in min. 89, prin DINU 
— șui de la 14 m, cu stingul, ba
lonul. ușor deviat din piciorul lui 
Dragomir, inșelindu-l totuși pe
Moldovan. Numai două goluri. ’
așadar. în contul dinamoviștilor 
care, repetăm, s^au jucat cu oca
ziile ; putea fi insă si 1—1. atunci ! 
cind Adam a ratat și el (min. 57) I 
o bună situație !

Gheorghe NICOLAESCU

iU,. pe tușă pe G. Sandu, un „tri-
si cok>r“ titular). remarcată, sim- 
ă bătă, pe excelentul gazon al te

renului feroviar, și prin tehnici
tate si luciditate. Atuuri care DUPĂ PAUZĂ,

u 
ă 
it 
a

au permis bucurestenilor să se 
desprindă din „forcing" in stil de 
mare echipă, cu mingi trimise la 
firul ierbii spre coechipierul ve
nit în ajutor.

O manieră de joc ce conferă 
Ș încredere in forțele ei formației 
11 care o practică si care. în același 

timp, macină adversarul, tăindu-i 
e elanul. Pe această țesătură de pa- 
>• se. însăilate din propriul careu. 
!• și-au brodat ex-campionii jocul 
Ș lor. schimbind doar din cind în 
ă cind registrul tactic, din treimea 
11 de mijloc, de unde „diagonalele" 

lui Dinu și Radu Nunweiller au 
1 dereglat și mai mult sistemul de 
- apărare advers („om la om". chiar 

și dincolo de jumătate de teren). 
Ș minat de evidente carențe de or- 
ă din fizic și tehnic. Și. din aceas

tă luptă inegală a perechilor anta
goniste în preajma „16"-lui cefe-

IU IMPUS CU 
! AUTORITATE 
»

Patru minute mai tirziu, mijlocașul 
PUȘCAȘ și-a adus echipa in avan
taj printr-un splendid gol, înscris de 
la marginea careului de 16 m din 

e întoarcere, execuție tehnică de toată 
a frumusețea, care l-a surprins »>e
n portarul lorgulescu (remarcabil in 
o acest meci, în ciuda celor trei go

luri primite). Evoluția foarte bună, a 
echipei locale, care a atacat adese- 

4 ori debordant, s-a materializat din 
11 nou pe tabela de marcaj după pau- 
e ză. In min. 47, cind același NESTO- 
- ROVICI i-a depășit pe Birău și Ku- 

kla, marcind apoj nestingherit. Sco- 
" rul ar fi putut lua proporții, dar 
1 gazdele — mulțumite, se pare, de re
ft zultat — n-au mai insistat atât de 
i- mult în atac cum o făcuseră în pri

ma repriză. Este totuși de consem
nat că în mim. 60, lâ o aplaudată ac
țiune personală a tînărului și talen
tatului Bora, încheiată cu un șut 
fără speranțe pentru Iorgulescu. fun
dașul Birău a respins de pe linia 
porții.

In ultimele 20—25 de minute, U.T.A. 
a reușit să echilibreze jocul, să evo
lueze mai aproape de valoarea și 

! posibilitățile sale, dar nu a mai putut 
reduce din handicap, deși noul in- 

j trodus pe teren, Profir, a avut o 
i bună ocazie de gol.

Constantin FIRANESCU

Stadionul „1 Mai"; teren foarte 
bun ; timp călduros ; spectatori, a- 
proxî motiv 8 000. Au marcat : RADU 
I (min. 18). RADU II (min. 20). DO- 
RU POPESCU (min. 43). Raport de 
cornere : 12—7. Raportul șuturilor la
poartă : 18—15 (pe spațiul porții .
10—4). Raportul faulturilor comise : 
15-7.

„MOTOARELE" 
S-AU STINS!

POLITEHNICA laș, 1(1) 
SP. STUDENȚESC 0(0)
încă două figuri noi în unspre- 

zecele ieșean (portarul Mihăilă si 
mijlocașul Simionov) ridicind la 
patru numărul remanierilor din 
formația de bază a sezonului. De
but foarte furtunos. Gazdele șint 
de o combativitate deosebită, 
uneori, însă, vecină cu duritatea 
(Andreescu). Bucureștenii ripos
tează (Leșeanu) și apar cartona
șele galbene. în prima perioadă. 
30 de minute, nîult joc de centru, 
înaintarea ieșenilor arată insă, 
de pe acum, o incisivitate supe
rioară. In ultimul sfert de oră. 
Prezență tot mai insistentă a for
mației de sub „regia" lui Simio- 
nas in jumătatea de teren ad
versă. Suciu intervine salutar 
(min. 30, 31. 33) la acțiunile lui 
Ciocirlan. Dănilă. Simionas. Minu
tul 36 va veni cu singurul gol al 
tntifnirii : deplasat pe stingă. 
Incze execută o centrare inspirată 
și surprinzăfoare totodată ; DĂ- 
*1LA apare pe traiectoria balo
nului si trimite, cu capul, in pla
să, 1—0.

Repriza a doua ne va prezenta 
o dominare mult mai insistentă a 
gazdelor. Linia de mijloc bucu- 
reștear.ă evoluează tot mai slab, 
atacul e — mai departe — inexis
tent. In schimb, tinăra distribuție 
a lui Ilie Oană (medie de vîrstă 
22 de ani) cișligă în aplomb. in~

Stadion ,,23 August ; teren exce
lent ; timp foarte călduros ; specta
tori aproximativ 12 000. A marcat 
DANILA (min. 36). Raport de cor
nere 6—4. Raportul șuturilor la 
poartă : 20-8 (pe spațiul porjii 11—3). 
Raportul taulturilor comise : 15—10.

POLITEHNICA : Mihăilă 7 - Safian
7, Romilă II 8, Dinu 7, Anton 7 - 
Ciocirlan B, Stmiona, 9, Simionov 6 
(min. 75: Birta 6) - Incze 7, Dânllo
8, Andreescu 6 (min. 33 : Grosaru 7).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 8 
— Tănăsescu 7, Cazan 8, Măndoiu 7 
(min. 46: Grigore 6), Manea 6 — 
Coseai 7. O. lonescu 7, Chihola 6 — 
Lejeonu 6. I. Constantin 6, Tolea 5 
(min. 59 : M. Sandu 5),

Arbitrajul : BUN ; la centru Traian 
Moarcoș ; ta linie C. Braun și Gh. 
Race (tați din Brașov).

Cartonașe galben, : Andreescu și 
Leșeanu.

Treleal Petschovschi : 9.
Lo tineret-speranțe : 2-0 (1-0).

diversitate a construirii atacului, 
in repeziciunea efectuării unor 
manevre de surpriză. Ea are in 
min. 56 (Romilă II). 61 (Dănilă), 
66 (Simionas). 83 (Grosaru) și 84 
(Dănilă) situații dare de mar
care. „Inamicii" fructificării lor : 
Suciu sau imprecizia celor aflati 
la capătul atacurilor. Echipa din 
Dealul Copoului încheie întrece
rea cu o victorie la limită, dar 
absolut meritată. Ea »oate deveni 
argumentul inițial al masivei re
manieri ieșene...

Eftimie IONESCU

F.C. ARGEȘ : Ariciu 8 — Moîsîs- 
cu 8 (min. 78- Cotigă II). Olteanu 8. 
Cîrstea 7. Ivon 8 — Tronaru 8, M 
Popescu 6 — Troi 7 (min. 34: Jercan 
6), Radu II 7. Doru Popescu 7, Radu 
I 8.

OLIMPIA : Bathori I 8 - Filip 5, 
Knoblau 5, Bigan 5, Bocșa 5 — 
Naom 6, Bathori II 7 — Lucaci 6 
(min. 80: Orza), lancu 6 (min. 46 
Borota 6). Helvei 7, Both I 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la cen
tru : Em. Păunescu (Vaslui) : la li
nie : C. Săndulescu (Vaslui) și T. 
Oniga (lași).

Cartonașe galbene : Knoblau, Do 
ru Popescu.

Trofeul Petschovschi : 10
La tinerct-speranțe : 2-0 (1-0).

F. C. ARGEȘ 3(3)
OLIMPIA 0(0) ATACUL JIULUI ÎN VERVĂ

In nartida de simbătă. F.C. Ar
geș. echipă eminamente ofensivă, 
nu și-a trădat specialitatea, cu 
toate că „U“-le său actual este 
mult diferit fată de acela care 
i-a creat renumele. încă din min. 
2 talentatul Bathori I este pus la 
încercare de Marian Popescu, ca
re execută foarte bine o lovitură 
liberă de la 16 m. Intențiile ofen
sive ale piteștenilor sint vădite 
și in minutul următor, cind Radu 
I expediază un voleu spectaculos, 
reluind direct pe poartă o lovitură 
de corner executată de Troi. Dar. 
foarte aproape de deschiderea 
scorului vor fi sătmărenii : in
min. 4. Helvei profită de o neîn
țelegere între Olteanu și Ariciu. 
are mingea la picior, poarta goală 
în fată, dar expediază balonul cu 
puțin peste bară. F. C. Argeș 
continuă să atace în valuri soli- 
citînd foarte mult apărarea Olim
piei, apărare ce începe să-și arate 
slăbiciunile. Primii care vor pro
fita sint cei doi Radu. Mai intii. 
in min. 18. RADU I : in urma u- 
nei combinații cu Radu II, el șu- 
leaz.ă plasat si balonul poposește 
în plasă. F.C. Argeș joacă irezis-

tibil și in clipele următoare Doru . 
Popescu putea ridica scorul la 
2—0, dacă ar fi fost mai atent la ‘ 
centrarea lui Troi. Dacă Doru a 
ratat, RADU II. in min. 20, face 
ca eforturile lui Bathori 1 să fie 
ia van și scorul devine 2—0. Rină 
ir. acest minut argeșenii au ex- . 
pediat sase suturi, toate pe boar- | 
tă ! Olimpia este vădit depășită. > 
simte, poate, si emoțiile primului ; 
joc in deplasare in Divizia A. dar 
realitatea este că și apărarea a 
greșit foarte mult. caracteristic 
fiind, din acest punct de vedere, 
al treilea gol al meciului (min. 
43) : DORU POPESCU insistă la 
o minge ce părea pierdută. Bigan 
este lingă el dar nu intervine de- : 
cisiv si fostul resitean inscrie un 
gol spectaculos dintr-un unghi 
foarte dificil.

Se părea că scorul va lua pro- j 
porții, dar in ultimele 45 de mi- I 
nute Olimpia se comportă ceva , 
mai bine, „ajutată" fiind chiar j 
de partenera sa de întrecere. ; 
mulțumită cu cele trei goluri, i 
Eforturile lui Helvei si. în spe- i 
cial. ale lui Both nu sint insă 
finalizate si scorul rămine ne- ■ 
schimbat, cor-sfintind o meritată 
victorie a tinerei echipe pitestepe.

Stadion Jiul ; to ren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori, aproximativ, 
6 000. Au marcat : MULȚESCU (-lin. 
5 și min. 26 din 11 m), ROZT’AI 
(min. 15 și 60) și FILD1ROIU (min 
57). Raport ae cornere : 4—9. Rapor
tul șuturilor la poartă : 12-14 (pe
spațiul porții : 9-5). Raportul faul
turilor comise : 22—16.

JIUL : Ion Gabriel 7 - Nițu 7, Tonca 
7, Stocker 8, Mușat 8 - Stan 7, Li 
bardi 7 (min. 46 : Naghi 7) — Fii 
diroiu 6 (min. 70 : Dodu 6), Mulțej- 
cu 9, Roznai 8, Stoichiță 7.

CHIMIA : Stana 5 — Cincă 5, Cio 
banu 4 (min. 22 : Pintilre 7), Bora 
5, Lepâdatu 5 — Haidu 6 (min. 63 : 
Șutru 4), Donose 5 — C. Nicoioe 7 
Tătoru 5, Orovitz 6, lordache 6.

Arbitiajul : FOARTE BUN ; la cen
tru : C. Man ușor ide ; la linie : M. 

Hoimovici și D. Isăcescu (toți d:n 
București).

Trofeul Potschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 0—0.

Mircea TUOORAN

DIVIZIA
SERIA I

ERORI DECISIVE
STEAGUL ROȘU 3(2) 
F. C. CALAȚI 0(0j
După ce au pierdut, cu o etapă 

în urmă, pe teren propriu, gălA- 
tenii — de astă dată oaspeți — 
au abordat această intilnire cu in
tenția de a-și vinde scump pie
lea. Drept urmare, ci au adop
tat o tactică specifică echipelor 

i în deplasare. cu măsuri supli-
l mentare de siguranță în apărare
: si cu dese intervenții pentru ru-
> perea ritmului de joc. în aseme-
■ nea condiții, meciul a debutat

la nn nivel spectacular scăzut și 
s-a menținut astfel atita vreme 

! cit brașovenii nu au găsit so
luția de contracarare a unui ase
menea mod de acțiune. Ca să 
reușească așa ceva a fost nevoie 
ca, la eforturile brașovenilor, să 
se adauge și cîteva mari erori ale 
oaspeților care, „limpezind apc- 
le“, au făcut întrecerea, la un 
moment dat, mai angajantă și
ceva mai atractivă.

Primul gol, cel care avea să
desehidă drumul gazdelor spre 
victorie, s-a înscris în min. 25 : 
apărătorii oaspeți nu s-au sincro
nizat în intenții la o fază în su
prafața lor de pedeapsă si șutul 
lui Ghergheli, respins de Hagri- 

' oglu în picioarele lui PAPUC, a

Stadionul Tineretului : teren toarte 
bun ; timp bun: spectatori, aproxi
mativ 10 000. Au marcat : PAPUC 
(min. ?5), DUMITRIU 111 (min. 35 - 
autogol), GHERGHELI (min. 65). Ra
port de cornere : 9-10. Raportul șu
turilor la poartă : 17—11 (pe spațiul 
porții : 10-4). Raportul faulturilor
comise : 12—15.

STEAGUL ROȘU : Adomoche 7 — 
Hirlab 7. Jenei 8, Ciugarin 7 (min. 
57 Mibăilescu 7), Moteescu 7 — Mi- 
cloș 7, Șerbănoiu 8, Ghergheli 8 — 
Papuc 7. Pescaru 7 (min. 70 Codai 
7), Gyorfi 7.

F.C. GALAȚI : Hogioglu 6 — Man- 
ciu 6. Stoicescu 7, Non 7. I. Nicu o 
— Cod rea nu 6 (min. 75 Ccstâian 6) 
Dumitriu III 6 (min. 57 Bezman 7), 
Stoica 7' — State 6, Lupulcscu 6, io
nică 6.

Arbitrajul : BUN ; la cenți u : Gh 
Retezan; la linie: M. Cițu și Gh. 
Vasilescu II (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 1—3 (1—0).

METALUL PLOPENI - UNIREA FOC
ȘANI 3-3 (1-2). Partida s-a disputat la 
Ploiești, terenul Metalutui fiind in re
parație. Au marcat : Alexe (min. 20 din 
11 m), Spiridon (min. 55, 67) pentru
Metalul, Prunoîu (min. 15. autogol), M«tu 
(min. 22), Radulescu (min. 83) pentru 
Unirea. (P. Pâunescu, coresp.)

S. C. TULCEA - C.F.R. PAȘCANI 
5-1 (0-0Ț. Au înscris : Corendeo (min.
51. 53, 81), Leca (min. 76 din 11). io- 
nescu (min. 88), respectiv Diaconu (mia. 
68). (P. Comșa, coresp.)

PETROLUL PLOIEȘTI - GLORIA *U- 
ZAU 1—3 (1—1). Autorii golunior : Din- 
cuță (min. 44), respect.* Dumitrache. 
(min. 7). Nicoioe (min. 55) Enache (min. 
83). (A. Vasilescu, coresp.)

CEAHLĂUL P. NLAMf - CONSTRUC
TORUL GALAȚI 2-0 (2-0). Au nscr.s :
Apetrei (min. iC) și Gnergh.-na (mm. 40).

C.S.U. GALAȚI - ȘTIINȚA 8ACAU
1—0 (1—3). A marcat : Cotigă (m n. ?6).

PROGRESUL BRAILA - OȚELUL GA
LAȚI 4—2 (1—2). Au înscris : Trifina (min. 
30). Traian (min. 46. 88), Gheorghită 
(min. 75), respectiv Tiriș (min. 17), Toma 
(min. 34). (I. Baltag, coresp.)

CELULOZA C ALA R AȘI - FOREST A FĂL
TICENI 1—0 (1—0). Autorul golului • Penă 
(mm. 20 dm 11 m). (M Stan, coresp.)

C S M. SUCEAVA - CHIMIA BRAîLA 
0-0.

SPORT CLUB BACAU - RELONUL SĂ- 
VINEȘTl 4—4 (1—1). Meciul s-a desfășu
rat la Vaslui, deoarece terenul Sport 
Clubului este suspendat. Aj marcat : 
Pană (min. 18). Popa (min. 60). Bâluțâ 
(min. 64, 72) pentru Sport Club, Filip
(min. 17), Crivoi (min. 50), Nicolau (min. 
55), Leu (min. 75) pentru Reîonul. (M. 
Florea, coresp.)

Ca orice echipă cane evoiuează in 
fața propriilor suporteri. Jiul a pus 
st, a pi nire pe joc dm primele minune, 
construind faze periculoase ia poarta 
lui Stana, obligind astfel pe apără
torii adverși sâ cedeze de două ori 
in primele 15 minute : prima dată 
Roznai, de pe pirtea stingă, a cen
trat precis la MULȚESCU și acesta 
a reluat cu capul in plasă (min. 5); 
a doua oară — ROZNAI (min. 15) u 
profitat de o neînțelegere intre Cio- 
banu și Stana, a preluat balonul și

l-a trimis în plasă. In continuare, 
jocul s-a echilibrat. Dan după exe
cutarea unei lovituri de colț la poar
ta oaspeților, Lepăda tu l-a împins pe 
Libardi și, firesc, arbitrul a acordat 
11 ni, rare a fost transformat de 
MULȚESCU (min. 26). Conduși cu 3—o, 
vîlcenii n-au depus armele, au com
binat destul de bine la mijlocul tere
nului însă extremele au centrat 
înalt în careul Jiului, ușurând astfel 
sarcina fundașilor centrali Tonca și 
Stocker, care au acordat multe cer
nere, situații pe care le-au rezolvat 
ușor lot datorită avantajului de înăl
țime.

în partea a doua, oaspeții au în
cercat din nou să refacă din handi
cap, dar acțiunile lor ofensive n-aa 
putut (.Tea breșe în dispozitivul de 
apărare advers, deși Orovitz (mbi. 
48) s-a aflat — o dată — in poziție 
excelentă. în schimb elevii lui Oz-*a, 
cu mai multă experiență, au m.u 
punctat de două ori la capătul unor 
faze frumoase (FILDIROru — min. 
57 și ROZNAI — mm. 60). Victoria 
netă a Jiului a «ost facilitată și de 
faptul că fosta deținătoare a ^Oupei 
României", Chimia, n-a arătat în 
acest meci calitățile duvedite cu alte 
ocazii ; voință și putere de luptă.

Pompiliu VINTILA

B (ETAPA A ll-a)
SERIA A II-a

TRACTORUL BRAȘOV - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 2-0 (1-0) Au marcat •
Troznea (min. 3) și Chioreanu (min. 88). 
(C. Gruia, coresp. jud.)

S. N. OLTENIȚA - VOINȚA BUCU
REȘTI 1—0 (1—0). Autorul golului : Ră 
ducanu (min. 42). (Gh. Emil, coresp.)

METALUL MIJA - METALUL BUCUREȘTI 
1-3 (0—2). Au înscris : Giugiunicâ (min. 
17), Omer (min. 34), Sandu (min. 79) 
pentru oaspeți. Stan (min. 51) pentru 
localnici. (C. Cosma, coresp.)

DINAMO SLAÎINA - AUTOMATICA 
ALEXANDRIA 2-0 (2-0). Au marcat ;
Stoenescu (min. 30), Șoarece (min. 35). 
(C. Ghițescu, coresp.)

FLACARA MORENI - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1-0 (0-0). Unicul gol a rost 
realizat de I. Stelian (min. 85). (G. 
Ilinca. coresp.).

C S. TIRGOVIȘTE - OLTUL SF GHEOR
GHE 2—0 (0-0). Au înscris : Kclo (min. 
53), Econamu (min. 38). (M. Avanu, 
coresp. jud.).

GAZ METAN MEDIAȘ - METALUL 
DROBETA TR SEVtRIN 4-0 (1-0) Au
torii golurilor : Sultonoiu (min. 15. 55. 
77) și Moraru (min. 57). (Z. Rișnovea-
nu. coresp.)

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - METROM 
BRAȘOV 3—1 (1—0). Au înscris : Bujor
(min. 31). Stroie (min. 55, 63), respectiv 
Ferenț (min. 88). (V. lordache)

RAPID BUCUREȘTI - C.S.U. BRAȘOV 
3—1 (1-1). Autorii golurilor : Nsagu (min. 
31), Manea (min. 61), Rișniță (min. 75), 
respectiv Sulea (min. 6). (A. Păpădie)

SERIA A III-a
MINERUL BAIA MARE - VICTORIA 

CALAN 4—0 (2—0). Au înscris : Moldo
van (min. 20), Radu (min. 22), Condruc 
(min. 66), Lupou (min. 78). (T. Tohă-
tan, coresp. jud.)

U.M TIMIȘOARA - IND. SIRME1 C. 
TURZII 3—0 (1—0). Au marcat : Miholcic 
(min. 11), Gherga (min. 67), Roșu (min. 
83). (St. Martoh, coresp.)

ȘOIMII SIBIU - METALURGISTUL CU- 
GIR 2-0 (1-0). Au înscris : Serfozo (min. 
41), Răduțâ (min. 87). (J. lonescu,
coresp. jud.)

MUREȘUL DEVA - C.F.R. TIMIȘOARA 
3—0 (1—0). Autorii golurilor : Moț (min.
11). Nițc (min. 50), Cojocaru (min. 61 
din 11 m). (I. Jura, coresp.)

VICTORIA CĂREI - MINERUL ANINA 
6-1 (3—1). Au marcat : Kraus (min. 4)»
Van cea (min. 6, 12. 88), Budai (min.
67. 70), respectiv Stoișiu (min. 35). (E. 
Herman, coresp.)

UNIREA ARAD - METALUL AIUD 4-0 
(3—1). Au înscris : Dobai (min. 10), Gal 
(min 35. 39, 70). (P. Sodincă, coresp.)

F.C. BIHOR - MINERUL MOLDOVA 
NOUA 1—0 (1—0). Autorul golului : Flo- 
rescu (min. 28). (I. Ghișa, coresp. jud.)

VULTURII TEXTILA LUGOJ - CORVI- 
NUL HUNEDOARA 0-1 (0-1). A marcat; 
Ologu (min. 45). (C. Olaru, coresp.)

minute mai tirziu este rindul lui 
DUMITRIU III să-și aducă „con
tribuția" — bineînțeles involunta
ră — la modificarea tabelei de 
marcaj : balonul șutat, din lovi
tură liberă, de Pescaru. l-a lovit 
în spate ne jucătorul gălătean. de 
unde a ricoșat în gol I în sfîrșit. 
în min. 65 a greșit decisiv Nan și 
GHERGHELI a profitai prompt, 
fixînd scorul unei intilniri care, 
doar spre final, cind echipele 
și-au dat drumul la joc, a depă
șit limitele mediocrității.

1. Progresul Brăila
2. Metalul Plopeni
3. Chimia Brăila
4. Unirea Focșani
5. Știința Bacău
6. S.C. Tulceu

7—9. Ceahlăul P. Neamț
7—9. Gloria Buiău
7—9. Foresta Fălticeni

10-11. C.F.R. Pașcani 
10-11. Constructorul Galați 
12-14. Oțelul Galați
12-14. Celu.oza Călărași 
12-14. C.S.U. Galați

15. Relonul Săvinești
16-17. S.C. Bacău
1A-17 f QM C,„.nnwn

22006-34 
21106-33 
21102-03 
21105—43 
21014-12 
21015-32 
21013-22 
21014-32 
2 10 14-32 
21015-52 
21012-22 
2101 3-4 2 
21011-22 
21013-42 
20114-71 
20114-81 
2011 0-4 1

1. Metalul București
2. S.N. Oltenița

22004-14
2 2002-04

3-4. Rapid București 2 1103-13
3—4. D’nomo Slatina 2 1102-03

5. Flacăra Moreni 2 1101-03
6—»0. Autobuzul Buc. 2 1013-22
6-10. C.S. Tirgoviste 2 1012-12
6-10. Gaz melon Medias 2 1014-32
6-10. Oltul Sf. Gheorghe 2 1013-22
6—10. Voința Buc. 2 1012-12

11—12. Electropuiere C-va 2 10 11-12
11—12. Tractorul Brașov 2 1 0 1 2-2 2

13. Metalul Mija 2 1012-52
14—15. Automatica Alex. 2 0 1 1 0-2 1
14—51. C.S.U. Brasov 2 0111-31

16. Met. Drobeta Tr. S. 2 0 1 1 0-4 1
17—18. Proaresui Buc. 2 0020-30

ARIEȘUL TURDA - MINERUL BAIA 
SPRIE 2-0 (0-0). A înscris : Bilă (min. 
48. 70). (P. Tonea, coresp.)

1. U.M. Timisoara 2 2 0 0 6-2 4
2. Carvinul Hunedoara 2 2 0 0 3—1 4

3-4. Unirea Arad 2 1 1 0 5-1 3
Minerul Baia Mare 2 1 1 0 4-0 3

5. Victoria Cărei 2 1 0 1 7-3 2
6 Mureșul Deva 

Șoimii Sibiu
2 1 0 1 3-1 2

7-8. 2 1 0 1 2-1 2
Arieșul Turda 2 1 0 1 2-1 2

9 F.C. Bihor 2 1 0 1 2-2 2
10 - 11, Minerul Baia Sprie 2 1 0 1 1-2 2

Metalurgistul Cugir 2 1 0 1 1-2 2
12 - 13. Ind. sirmei C.T. 2 1 0 1 2-4 2

C.F.R. Timișoara 2 1 0 1 1-3 2
14. Victoria Câlan 2 1 0 1 1-4 2
15. Minerul Mol. Nouă 2 0 1 1 0-1
16. Minerul Anina 2 0 1 1 2-7 1
17. Vulturii T. Lugoj 2 0 0 2 0-2 0



IN MECIUL CU R. F. GERMANIA

VICTORIE NETĂ
A GIMNASTELOR ROMÂNCE

CONSTANȚA, 18 (prin tele
fon). Așa cum era de așteptat, 
echipa feminină de gimnastică a 
României a . cîștigat cu ușurință 
întîlnirea internațională cu se
lecționata R.F. Germania. In a 
doua zi a întrecerii, la exerci
țiile liber alese, gimnastele noa
stre s-atr distanțat cu fiecare 
nou aparat, realizînd în final o 
victorie confortabilă: România 
365,40, R.F. Germania 360,00. 
Deosebit de spectaculoasă a fost 
lupta pentru primul loc la indi
vidual compus. Dar, încă de la 
paralele, aparat la care două 
pretendente la locul întîi au că
zut (Anca Grigoraș și Cta 
Schorn), s-a conturat victoria

C.M. DE BOX DE LA HAVANA CAMPIONI OLIMPICI Șl EUROPENI 
PRINTRE PRIMII ADVERSARI Al PUGILIȘTILOR ROMÂNI!

încă inaintea 
gongului inaugural 
al campionatelor 
mondiale de box 
amator, la Hava
na s-au consumat 
destule emoții cu 
prilejul trageri
lor la sorți. După 
vizita medicală s-a 
putut constata că 
cei 263 de bo

xeri din 44 de țări sint astfel re
partizați incit cea mai încărcată 
categorie este cea a ușorilor (30 de 
participanți), iar cea mai puțin 
populată — ca de obicei, cea a 
greilor (15 concurenți). Sorții nu 
au fost prea clemenți cu boxerii 
români, oferindu-le încă din pri
mul tur adversari de excepțională 
valoare : campioni olimpici, euro
peni «au ai Commonwealthului !

Iată primii adversari ai pugiliș- 
tilor noștri, în ordinea categoriilor: 
P.emus Cozma cu tînărul campion 
al Poloniei, Henryk Srcdnicki (19 
ani) ; Constantin Gruiescu cu nord- 
irlandezul David Larmour, campio
nul Commonwealthului, care a fost 
anul acesta la București și care 
l-a învins la Belfast pe campionul 
european ; Marian Lazăr cu cam
pionul european Aldo Cosentino 
(Franța) ; Gabriel Pometcu cu în
vingătorul din meciul dintre Gon
zales (Salvador) și campionul Com
monwealthului, E. Ndukwo (Nige
ria) ; Simion Cuțov cu K. Amah 
(Nigeria), semifinalist al Jocurilor

ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE FOTBAL

PLEACĂ AZI IN R.F. GERMANIA,
Lotul reprezentativ de fotbal 

8-a reunit în vederea jocului de 
verificare de miercuri 21 august 
de la Braunschweig (R.F. Germa
nia) cu formația de prima ligă 
■lin acel oraș. Eintracht. Simbătă 
seara s-au prezentat următorii 
•jucători : Iordache, Cberan, Săt- 
măreanu II, G. Sandu, Anghelini, 
Dinu, Dumitru, Iordănescu, D. 
Georgescu, Lucescu, Troi. Ieri di
mineață au venit Antonescu. Haj- 
nal, Beldeanu, Mulțescu, Marca.

FINAL SPECTACULOS ÎN CAMPIONATELE Of CAIAC-CANOE (juniori)
Ultima zi a campionatelor republi

cane de caiac-canoe juniori a găsit 
pe apele Snagovului un calm plat, 
care a creat partidpanțiior ia finale 

(condiții excelente de a-și dovedi va- 
"toarea și a-și apăra șansele. Pro- 
tgramtu zilei a cuprins cursele deci
sive la K 1 și C 1 tineret precum 

vsi probele de fond — 5 000 m — la 
tK 2, la K 1, C 2, C 1 șl K 4. Pro- 
Kramul a fost deschis cu finala pro
bei de caiac simplu tineret, în cat-o 
«iinamovistul Radu Șofran, principa
lul favorit, avea să primească repli
ca arădeanului Ionel Șold. Plasați, 
prin tragerea la sorți, pe primul șl 
respectiv ultimul culoar cei doi ca- 
Saciști ne-au oferit o frumoasă de
monstrație de ceea ce înseamnă am
biție, dîrzenie șl dăruire deplină. Io
nel Șold a adoptat singura tactică 
nimerită — aceea de a pomi puter- 
mic încă din start. El a luat un ușor 
avantaj, pe care l-a păstrat pînă în 
finalul cursei cînd Șofran — recu- 
inoscut pentru finis — a pierdut cu 
tun... milimetric vîrf de barcă ! La 
■canoe I, Gheorghe Lungu (S.C. Tul- 
•cea) a cîștigat lejer cu toate efortu
rile principalilor săi adversari I. Ha- 
ralatnbie (Delta) și S. Ivan (C. S. 
Brăila).

Probele de fond — în care am în
registrat nu numai afluxul de par
ticipant (la K 1 au fost 20 de echi
paje, iar la K 2 — 15 !)', ci și buna 
lor pregătire — Dinamo București a 
obținut primul său titlu de cam
pioană la această ediție a campiona
telor, cîștigînd proba de caiac dublu 
prin M. Grigorcscu șl C. Garian. Cea 
mai spectaculoasă victorie a ultimei 
reuniuni i-a aparținut, însă, lui I. 

Elenei Ceampelea, fosta noastră 
campioană cîștigînd pînă la urmă 
detașat, pentru că Grigoraș și 
Schorn au mai avut cîte o căză
tură și la bîrnă! Iată primele 
clasate la individual compus : 
Elena Ceampelea 74,15, Marcela 
Păunescu 73,20, Anca Grigoraș 
72,75, Elisabeta Turcu 72,50, 
Traudi Schubert 72,40, Angela 
Mayer 71,85, Andrea Niederheide 
71,80, Aurelia Dobre 71,50, Ro- 
dica Sabău 71,45, Uta Schorn 
71,15. Victoria la cele patru pro
be a revenit: Elenei Ceampelea 
la paralele, bîrnă și sol și Ange- 
lei Mayer — la sărituri.

Nace STER-coresp.

Commonwealthului ; Calistrat Cu
țov cu campionul polonez Bogdan 
Gajda ; Damian Cimpoieșu cu cam
pionul european Marian Beneș (Iu
goslavia) ; Sandu Tirilâ cu cam
pionul francez J. L. Angeletti; 
Alee Năstac cu jamaicânul Brown; 
Costică Dafinoiu cu campionul o- 
limpic și european Mate Parlor 
(Iugoslavia) ; Ion Alexe cu cam
pionul vest-german Peter Hussing 
(în primul meci, ca la Madrid. în 
1971). Programul prevede meciuri
le boxerilor români aproape în fie
care zi a săptâminH* în curs, în așa 
fel incit, de pildă, Calistrat Cuțov 
și Alee Năstac vor debuta abia 
duminica viitoare !

Iată și primele rezultate. înre
gistrate in gala inaugurală. CATE
GORIA SEMIMUSCÂ : Hernandez 
(Cuba) b.p. Sandoval (SUA) — de
cizie contestată ; Gedo (Ungaria) 
b.k.o.l Best (Guyana) ; Rodriguez 
(Spania) b.p. Leroy (Franța) ; Fu- 
cedjiev (Bulgaria) b.p. Muwanga 
(Uganda) ; Gonzales (Costa Rica) 
b.p. Canizares (Salvador). CAT. 
MIJLOCIE MICA : Garbey (Cuba) 
b.k.o.l Kernel (Cehoslovacia) ; Tie- 
pold (RDG) b.ab.2 Harald Sixt 
(RFG); Guzman (Porto Rico) 
b.k.o.2 Prevost (Canada) ; Rybicki 
(Polonia) b.ab.l Neil (Guyana) ; 
Klimanov (URSS) b.p. Bent (Ja
maica) ; Lamadri (Peru) b.k.o.l Za
pata (Rep. Dominicană) ; Villanue
va (Mexic) b.p. Pardo (Argen
tina).

Iar după-amiază. după jocul 
Rapidului cu C.S.U. Brașov, s-a 
atașat selecționaților si Rădu
canu. Lotul a efectuat antrena
mente. ieri, la Snagov.

în cursul acestei dimineți. se
lecționații. împreună cu antre
norii Valentin Stănescu si Robert 
Cosmoc, si cu medicul lotului, dr. 
D. Tomescn. vor pleca, pe calea 
aeruluL în R.F. Germania. Reîn
toarcerea este prevăzută pentru 
joi după-amiază, tot cu avionul.

Moroșceag, de la Ancora Galați, care 
a dominat copios cursa de ă 000 m 
la canoe simplu, trecînd linia de so
sire ou un impresionant avans de 
aproape... 500 m față de următorul 
clasat !

Iată acum cîștigătorli titlurilor de 
campioni în probele de simbătă : 
K 1 — 1 000 m tineret : I. Șold 
(Voința Arad) ; C 1 — 1 000 m, ti-

ÎNTRECERI DE SAH
în turneul internațional de șah 

pentru juniori de la Ploiești, coneu- 
renții români continuă să se com
porte meritoriu : după patru runde, 
în fruntea clasamentului se află Mal 
rian Dominte (3 puncte), secundat 
la o jumătate de punct de H. Prun- 
deanu, I. Armaș, Gy. Honfi și Th. 
Păhtz. Pe locurile următoare se află 
P. Antemla 2, Adr. Negulescu, Z. 
Ksieskl, I. Durj ici 1V2, M. Mozny */5 
șl P. ștefanov o puncte. Slaba evo
luție a luj Ștefanov este cu totul 
surprinzătoare, pentru oă acest ju
nior bucureștean putea fi conside
rat, fără exagerare, printre favoriții 
turneului.

Seria surprizelor, care a marcat de 
la început actuala ediție a campio
natului feminin pare să fie departe 
de a se încheia : în runda a 10-a, 
Margareta Teodorescu, instalată des
tul de confortabil In fruntea clasa-

„Cupa Dunării*4 la motocros

ECHIPA ROMÂNIEI Șl ȘTEFAN CHIȚU -
LIDERI DUPĂ ETAPA A DOUA

MUN1CIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ, 18 (prin telefon). Eta
pa a doua a competiției interna
ționale de motocros — dotată cu 
trofeul „Cupa Dunării** — s-a 
desfășurat duminică diminea
ță în localitate, în prezen
ța a peste 20 000 de spec
tatori și s-a încheiat cu o fru
moasă victorie a moto-crosiștilor 
români, care au preluat condu
cerea, atît în clasamentul gene
ral pe națiuni, cît și în cel indi
vidual.

Iată acum o scurtă trecere în 
revistă a celor două manșe, fie
care a cîte 30 de minute, plus 
două ture. Dacă prima cursă, 
cîștigată de Mihai Banu, a fost 
dominată copios de motocrosiștii 
noștri, în manșa a doua oaspeții

După previziunile specialiștilor, 
în sferturile de finală ale catego
riei semiușoară ar trebui să se in- 
tilnească Simion Cuțov cu campio
nul polonez Ryszard Tomczyk.

CAMPIONATELE EUROPENE DE NATAȚIE

LA POLO, ROMANIA-ITALIA 3-4, DAR...
VIENA, 18 (prin telefon). Edi

ția a 13-a a campionatelor euro
pene de natatie a început astăzi 
(n.r. : ieri) in capitala Austriei. 
Poloiștii români au debutat în în
trecere la Stadionbad. întîlnind 
reprezentativa Italiei, care a câș
tigat cu 4—3 (2—2. 0—1, 2—0,
0—0). In primele minute, sportivii 
noștri au evoluat timid și. fiind 
dominați, au primit două goluri : 
Ghibelini (șut de la distantă) si 
S. Marsilli (4 m.). In continuare.

ROMÂNIA - UNGARIA

188,5 - 157,5

LA ATLETISM JUNIORI
CRAIOVA 18 (prin telefon). Pe 

stadionul central din localitate, E-a 
disputat meciul dintre echipele de 
atletism juniori ale României și Un
gariei. Victoria a revenit reprezen
tanților noștri cu scorul de 188,5 — 
157,5. In întîlnirea fetelor, român
cele au cîștigat cu 85,5 — 48,5, în 
timp ce la băieți s-au impus oaspe
ții cu 109 la 103. Cîteva rezultate : 
BĂIEȚI : 100 m : Slav 10,7, 200 m : 
Obreja 21.5, 400 m : Hirt (U) 48,5, 110 
mg : Bartha (U) 14.6, lungime : Be- 
drosian 7.38 m, înălțime : Oprea 2,04 
ciocan : Bîndar 61,04 m ; FETE : 
100 m : Ilona Nemeth (U) 11 8, 200 
m : Vanda Blotor 24,7, 800 m : Vio
rica Neagu 2:09.8, lungime : Doina 
Spînu 6.20 m, înălțime : Niculina 
Hie 1,74 m.
Șt. GURGUI — coresp. județean

neret : Gh. Lungu (S.C. Tulcea) ; 
K 2 — 5 ooo m : M. Gngorescu — C. 
Garian (Dinamo) ; K 1 — 5 000 m : 
R. Filipov (S.C. Tulcea) ; C 2 - 5 01)0 
m : A. Ivanov — Gh. Gheba (Delta 
Tulcea) ; C 1—5 000 m : I. Moroșceag 
(Ancora Galați) : K 4 - 5 000 m : C. 
Sarnache — I. Bohacioc — h Pn- 
vei — p. Ignat (C. S. Brăila).

Horia ALEXANDRESCU

mentului, a pierdut la Dana Nuțu 
(!) și și-a reluat astfel rolul de ur
măritoare a Suzanot Makai. Alte re
zultate ale rundei : Pogoare viei — 
Gheorghe */2—'h, Răducanu — Bog
dan, 0—1 Gogâlea — Makai %—țț, 
Mureșanu — Cîrmaclu 1—0. Tolgyi — 
Kantor 0—1, Jicman — Chiș ’/2—%• 
Runda a 11-a ; Chiș — Teodorescu 
0—1, Cîrmaciu — TClgyi ’/2—*/2, Bog
dan — Gogâlea 0—1, Gheorghe — Ră
ducanu 0—1, Nuțu — Pogoc*evici 
*Zs—Vz, Kantor — Jicman %—%, 
Makai — Mureșanu 1—0. In clasament 
conduce acum Suzana Makai (8% 
puncte), urmată de Margareta Teodo
rescu 8, Eleonora Gogâlea l'/i, Mar
gareta Juncu-Mureșan, Dana Nuțu, 
Lia Bogdan 6*/2. Ligia Jic
man, Viorica Tolgyi, Judith Kan
tor 6, Maria Pogorevici 4*/2, Emi
lia Chiș 4, Elena Răducanu 3V2. 
Luminița Cîrmaciu 2, Anca Gheor
ghe l‘/s. 

au impus un ritm susținut între
cerii. In vervă deosebită, însă, 
maestrul sportului Ștefan Chițu 
reușește să se instaleze în frunte, 
fiind talonat de iugoslavii Lena 
Sostaric, Milco Wesenjar și ceho
slovacul Miroslav Pokal. în timp 
ce învingătorul primei manșe, M. 
Banu, este nevoit — din cauza 
unei defecțiuni tehnice — să în
cetinească viteza. înregistrînd cel 
mai bun timp, Șt. Chițu cucereș
te victoria în această etapă cu 
3 p, fiind urmat în clasament (în 
ordine) de M. Banu 3 p, A. Io- 
nescu 6 p, L. Sostaric (IugosAvia) 
11 p, P. Lucaci 11 p, M. Wesen
jar (Iugoslavia) 12 p, M. Pokal 
(Cehoslovacia) 13 p și K. Holba 
(Cehoslovacia) 17 p.

Clasament general după două 
etape — individual : 1. Șt. Chițu 
15 p, 2. A. Ionescu 17 p. 3. M. 
Banu 18 p, 4. P. Lucaci 29 p, 5. 
L. Sostaric, M. Wesenjar, M. Po
kal și K. Holba ; echipe : 1. Ro
mânia 49 P, 2. Iugoslavia 113 p, 
urmează Cehoslovacia, Ungaria și 
U.R.S.S. (ultimele două echipe 
n-au participat la etapa a doua).

în completarea programului, 
s-a disputat o cursă de seniori 
la clasa națională pînă la 500 
cmc cîștigată de juniorul brașo
vean Ernest Mulner.

TR. IOANIȚESCU

selecționata României și-a revenit 
și a pus stăpinire De ioc. Drept 
urmare. Nastasiu și Cornel Rusu 
au adus egalarea. Repriza secun
dă a fost dominată tot de forma
ția română, care a luat conduce
rea prin golul marcat de Nasta
siu. în repriza a treia. S. Marsilli 
a egalat si G. Marsilli a readus 
avantaj echipei sale : 4—3. în ul
timul „sfert", poloiștii români au 
avut permanent inițiativa, au 
marcat și un gol (Cornel Rusu din 
voie), neacordat însă de arbitri, 
și chiar și pe al doilea (V. Rus), 
anulat de astă-dată de oficiali pe 
motiv că fusese înscris dună tim
pul regulamentar de joc. Dar ta
bela electronică Omega. vizibilă 
pentru jucători și pentru specta
tori. indica încă trei secunde de 
joc !

VALERIA STEFANESCU ÎNVINGĂTOARE LA ZURICH
>

ZURICH (Agerpres). Valeria 
Bufanu-Ștefănescu a cîștigat proba 
de 100 m garduri în concursul 
de la Zurich, realizînd 13,10. Te
reza Nowak (Polonia) cu 13,19 s-a 
clasat pe locul II. La lungime, 
Valeria Bufanu-Ștefănescu s-a 
clasat pe locul doi cu 6,38 m, du
pă cehoslovaca Eva Suranova 
6,50 m. La înălțime bărbați a

• TELEX • TELEX •
Turneul de volei desfășurat la Zalae- 
gerszeg, cu participarea formațiilor de 
tineret din 7 țări, s-a încheiat cu vic
toria reprezentativei României. In 
ultimele meciuri tinerii voleibaliști 
români au întrecut cu scorul de 3—1 
selecționatele Poloniei și Ungariei. 
Clasament final : 1. România ; 2. Un
garia ; 3. Polonia ; 4. Cehoslovacia.

Turneul de tenis de la Toronto a 
continuat cu partidele din sferturi și 
semifinalele probei de simplu băr
bați. Argentinianul Guillermo Vilas 
l-a eliminat pe suedezul Borg cu 
7—6, 6—0. iar în semifinale a dis
pus de Okker cu 7—5. 6—2 și Oran- 
tes a întrecut pe Gilbert cu 6—4, 
6—2. în semifinalele probei de du
blu bărbați perechea Jurgen Fass
bender, Hans Pohman (R.F.G. a 
dispus de ilie Năstase (România).’ 
Jimmy Connors (S.U.A.) 4—7—5, 
6—2 ; (In sferturi, Năstase și Connors 
întrecu seră cu 6—1, 6—1 cuplul Go- 
ven. Jauffret). Proba de simplu fe
mei a revenit jucătoarei ’ americane 
Chris Evert care a învins-o. în finală 
cu 6—0, 6—3 ne compatrioata sa Ju
lie Heldmn. In semifinalele probei 
de dublul femei. surorile Chris și
Jeanne Evert au întrecut cu 4—6, 
6—2, 6—0 cuplul Virginia Ruzici
Anna Marie Pinto-Bravo.

Turneul de fotbal de Ia Santander,' 
a fost cîștigat de echipa Dinamo 
Moscova care a învins in finală cu 
3—1 (2—1) selecționata locală. In me
ciul pentru locul trei. Union Espa
nola a întramt cu 3—1 pe Giion.

Internaționalul vest-german de fotbal 
Paul Breitner, component al echipei 
Bayern MUnchen, a fost transferat 
pe -timp de trei ani la clubul spa
niol Real Madrid.

Echipa Honved Budapesta a între
cut cu 3—2 (1—0) formația Celta în 
turneul de fotbal la Vigo.

„TROFEUL TOMIS“ 
LA VOLEI MASCULIN 

ROMÂNIA -
BULGARIA 3-1

CONSTANȚA, 18 (prin telefon). în 
sala sporturilor din localitate au în
ceput întrecerile turneului interna
țional de volei masculin ,Trofeul 
Tomis*. In prima zi, echipa Româ
niei a întîlnit reprezentativa Bulga
riei. După un început timid, cu multe 
greșeli la blocaj și, în special, la 
preluare, formația noastră, datorită 
șl schimbărilor inspirat făcute de an
trenorul A. Drăgan (Păușescii și Ar
buzov i-au suplinit cu brio pe Udiș- 
teanu și Schreiber), și-a impus sti
lul de joc și a cîștigat partida cu 
3—1 (—12, 6, «, 7). Aceasta pentru
că Dumănoiu, Tutovan și Oros au 
punctat irezistibil în timp ce Pău- 
șescu, Arbuzov șl Bartha au muncit 
pe tot terenul. Echipa oaspete nu a 
reușit să etaleze întregul potențial 
de joc. Cuplul Olivo Primo (Italia) — 
Dedo Isailovici (Iugoslavia) a condus 
bine următoarele formații : ROMA
NIA — Oros (Duduciuc). Dumănoiu, 
Chițigo-i (Bartha), Schreiber tPău- 
șescu). Tutovan. Udișteanu (Arbu
zov) : BULGARIA — Dumitrov
(Iliev), Stoianov, Tanov (Trenev), 
Ianov (Zlatanov), Simionov (Volcev), . 
Mrankov.

Celelalte rezultate : Cehoslovacia — 
Ungaria 3—0 (11, 5. 11), Polo
nia — Iugoslavia 3—0 (10. 4. ft),
R.D. Germană — Italia 3—0 (8 7, 3).

Luni sînt programate. începînd de 
la ora 15,30. următoarele meciuri : 
România — Cehoslovacia, Bulgaria — 
Ungaria. Polonia — Italia. R.D. Ger
mană — Iugoslavia.

C. POPA, P. ENACHE — coresp.

în general. reprezentativa ro
mână a făcut un ioc bun și me
rita un rezultat de egalitate.

Celelalte rezultate : grupa A : 
Ungaria — R.F. Germania^ 6—2, 
U.R.S.S. — Spania 9—5, Iugosla
via — Olanda 5—3 : grupa B : 
Bulgaria — Polonia 8—5. Suedia 
— Belgia 9—2.

Luni, România joacă cu Unga
ria.

★
La Stadhallenbad au fost de- | 

semnați primii campioni europeni 
la înot : Ulrike Taube (R.D. Ger
mană) 2:18,97 la 200 m mixt (per
formanta constituie un nou record 
mondial), A. Ilargytai (Ungaria) 
2:03,80 la 200 m delfin si ștafeta 
4X100 m liber a R. F. Germania 
cu 3:30,61.

Adrian VASILIU

cîștigat americanul Dwight Sto
nes — 2,25 m, urmat de elveția
nul Maerchi — 2,16 și românul 
Șerban loan — 2,13 m. Alte re
zultate : 5 000 m : Dick Buerkle 
(S.U.A.) — 13:31,14 ; 200 m f :
Irena Szewinska (Polonia) 22.41 ; 
110 mg : Charles Foster (S.U.A.) 
— 13,44 ; 800 m : Mike Boit (Ke
nya) — 1:44,18.

TELEX • TELEX ©
Primul lot al delegației sportivilor 
din R. P. Chineză, ia aprop atele 
jocuri sportive asiatice a sosit la 
Teheran, locul dc desfășurare a 
marii competiții. Din lotul dc 243 
de sportivi fac parte voleibaliști, 
jucători de baschet, tenis de masă, 
badminton șl înotători.

Proba feminină de viteză din ca
drul campionatelor mondiale de ci
clism de la Montreal s-a încheiat cu 
victoria sportivei sovietice Tamara 
Pilisikova, care a învins-o în finală 
pe americana Sue Novarra. Pe 
ultimii 200 de metri, ea a fost cro
nometrată ou 12 51. Medalia de 
bronz a revenit cicliste! sovietice 
Galina Țareva. Prcba de urmărire 
individuală a fost cîștigată de 
concurentul vest-german Hans Lutz, 
învingător în finala susținută cu ita
lianul Orfeo Pizzoferrato. Campionul 
a acoperit distanța de 4 000 m in 
4:52.72. Seriile probei masculine de 
viteză au fost marcate de o mare 
surpriză : eliminarea francezului Da
niei Morelon. de șase ori campion 
mondial și dc două ori campion 
olimpic.

La Helsinki in meciul t de atletisn) 
dintre selecționatele Finlandei și 
Suediei, după prima zi la masculin 
conduc suedezii cu 107—98 puncteJ 
iar la feminin gazdele, cu 43—34 
puncte. Rezultate : masculin : 400 m: 
Kukkoaho (Finlanda) — 45,5 ; 1 500
m : Hoegberg (Suedia) — 3:38.2 : 
10 000 m : Viren (Finlanda) — 28:30,0; 
greutate : Hoeglund (Suedia) — 20,17 
m : ciocan : Kangas (Finlanda) — 
70,66 m : feminin : 41X) rn ; Rita Sa-' 
lin (Finlanda) — 50,5 — la șase 
câmi de secundă de recordul mon-1 
dial al polonezei Irena Szewinska ț 
100 m : Pursiainen (Finlanda) — u,?; 
3 ooo m : Gustavsson (Suedia) —»* 
9:15.6 : înălțime : Karlsson (Suedia) 
— 1,82 m — nou record național.


