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DIVIZIA A LA FOTBAL, ETAPA NR. 4

U.T.A. (VICTORIOASĂ IN DEPLASARE) ANUNȚĂ
UN VERITABIL DERBY (duminică) CU DINAMO
® Dinamoviștii iși mențin punctajul maxim • Olimpia Satu Mare pe locul 2! • Sportul studențesc a obținut 
un punct prețios la Cluj • O etapă cu 22 de goluri... dar jumătate s-au marcat la București și Brașov 
® Șerbănoiu și Dudu Georgescu — cite trei goluri la activ in jocurile de ieri

precisă a lui Lucescu a fost reluată spectaculos cu capul. în poartă de D. Georgescu, care 
cel, de al patrulea gol al echipei sale. (Fază din meciul Dinamo — A.S.A. Tq. Mures)

Foto : S. BAKCSY.

Centrarea 
înscrie

REZULTATE TEHNICE

F. C. Argeș — Chimia 2-0 (1-0)
Dinamo - A.S.A. 5-1 (3-1)
F.C.M. Reșița — Steaua 2-0 (1-0)
Politehnica lași - F.C. Galați 3-0 (1-0)
Steaaul roșu - C.F.R. 4-1 (3-1)
„U" Cluj - Sportul studențesc 0-0
F. C. Constanța - U.T.A. 0-1 (0-0)
Olimpia - Jiul 2-0 (1-0)
Universitatea Craiova - „Poli" Timișoara 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (1 septembrie)
F.C.M. REȘIȚA STEAGUL ROȘU
SPORTUL STUDENȚESC JIUL
„U“ CLUJ „POLI" TIMIȘOARA
STEAUA OLIMPIA
A. S. A. C. F. R.
UNIVERSITATEA CRAIOVA POU-TEHNICA IAȘI
F. C. CONSTANTA CHIMIA
U. T. A. DINAMO
F. C. ARGEȘ F. Q GALAȚI

GOLGETERII

5 GOLURI : O. GEORGESCU (Dinamo).
3 GOLURI : Radu I (F. C. Aigeș), Nestorovici (F.C.M. Reșița). Negoescu (F. C. 

Constanța), Roznai (Jiul), $?rbanoiu (Steagul roșu) — 1 din 11 m.
2 GOLURI : Gherqheli (Steagul roșu) Domide (U.T.A.), Nostose (Steaua). Da seu 

(Politehnica Timișoata), Radu II (F. C. Arqeș), Naqhi. Muresan, Hajna! (A.S.A.). Dă- 
nilă (Politehnica lași), Moqa (C.F.R. Clui). Both I (Olimpia Sotu Mare), Mulțescu 
(Jiul) — 1 din 11 m, O. lonescu (Sportul studențesc) — 1 din 11 m.

CLASAMENTUL

1. DINAMO 4 4 0 0 11-2 8
2. Olimpia 4 3 0 1 6-3 6
3. Steagul roșu 4 2 1 1 8-3 5
4-5. Politehnica Timișoara 4 2 1 1 4-2 5

Sportul studențesc 4 2 1 1 4-2 5
6. U.T.A. 4 2 1 1 4-3 5
7. A.S.A. Tg. Mureș 4 2 1 1 7-9 5
8. Jiul 4 2 0 2 8-4 4
9-10. F.C.M. Reșița 4 2 0 2 7-5 4

F. C. Argeș 4 2 0 2 6-4 4
11. Politehnica lași 4 2 0 2 4-4 4
12. C.F.R. Cluj 4 2 0 2 4-6 4
13—14. Steaua 4 1 1 2 5-7 3

Univ. Craiova 4 1 1 2 4-6 3
15. ,.U“ Cluj 4 0 3 1 3-5 3
16. F. C. Constanța 4 1 0 3 3-7 2
17. Chimia Rm. Vilcea 4 0 2 2 1-8 2
18. F. C. Galați 4 0 0 4 0-9 0

FOTBALUL NOSTRU IN FATA 
UNOR IMPORTANTE OBIECTIVE

In ultima sa ședință, Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S. a analizat 
stadiul îndeplinirii hotărîrii ple
narei comune a C.N.E.F.S. si 
C.O.R. din ianuarie 1974, referi
toare Ia pregătirea pentru Jocuri
le Olimpice din 1976. Printre ho- 
tărîrile luate, s-a stabilit ea echi
pa națională de fotbal să participe 
la viitoarele Jocuri Olimpice. Ca 
urmare, prima reprezentativă a 
tării va fi solicitată să facă fată 
cu succes în viitorii doi ani atit 
in Campionatul European cit și la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

Avînd in vedere răspunderea 
deosebită ce revine, în aceste 
condiții, Birou! Executiv' al 
C.N.E.F.S. a trasat ca sarcină F. R. 
Fotbal și cluburilor îmbunătă
țirea substanțială a activității de 
instruire și educare a jucătorilor, 
concentrarea tuturor forțelor

pentru formarea unei echipe na
ționale cit mai puternice, capabi
lă să obțină performanțe pe mă
sura condițiilor create mișcării 
sportive.

Totodată, s-a cerut F. R. Fot
bal să ia măsurile necesare in 
vederea aplicării învățămintelor 
desprinse din desfășurarea ulti
mului Campionat Mondial de 
fotbal. In acest sens, F. R. Fotbal 
va elabora pină Ia sfirsitul lunii 
septembrie a.c. norme de pregă
tire pentru fotbaliștii de perfor
manță. in concordanță cn nivelul 
cerințelor mondiale.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
atrage atenția cluburilor divizio
nare, conducerii secțiilor si antre
norilor de fotbal ale acestora, să

(Conținyare în pag. 2~~3}

După un adevărat program-torent, care supune con- 
curenții la mari eforturi — cerindu-le, de pildă, să 
evolueze două zile la rind în sferturi și în semifi
nale ! *- campionatele mondiale de box amator de la 
Havana se apropie de faza finală.- Primii campioni ai 
lumii vor fi desemnați in cursul nopții de vineri spre 
simbătă, după ce în cursul nopții trecute (la ore care 
ne împiedică să putem relata desfășurarea galelor) au 
devenit cunoscuți finaliștii.

Deocamdată sîntem datori cititorilor cu detalii pri
vitoare la evoluția celdr 5 boxeri români care au 
abordat faza sferturilor de finală încrezători în po
sibilitățile lor de a promova. Pină la închiderea ediției
ne-au parvenit știrile privind victoriile lui S. Cuțov și Alee Năstac care 
s-au calificat in finale, deci posedă de pe acum cel puțin medaliile de ar
gint, Constantin Gruiescu al treilea medaliat (bronz) pină in prezent, 
boxind după închiderea ediției. In schimb ceilalți doi candidați la medalii, 
Calistrat Cuțov și Sandu Tirilâ, n-au reușit să se califice;

LA CATEGORIA SEMIL’ȘOA- 
KA, Simion Cuțov avea de primit 
replica polonezului Ryszard Tom- 
czyk (fostul campion eușopean al 
categoriei pană). Meciul acesta 
era de fapt repetarea și revanșa 
finalei campionatului european 
de anul trecut de la Belgrad, cînd 
Simion Cuțov, abia ieșit -din rîn- 
durile adolescenților, cîstiga tithil 
continental al seniorilor. Va
loarea combatanților a determinat 
pe multi specialiști, aflați la Hal 
vana, să declare că acest sfert de 
finală merită cu prisosință pro
gramarea... în finală ! Adversarii 
nu si-au desmintit cărțile de vizi
tă. încă din prima repriză — mai 
calm decit oricind — Simion Cu
țov și-a axat evoluția pe eficaci
tatea directei de stingă cu care 
a stocat toate tentativele de a- 
tac ale lui Tomczvk. Deși a per
severat in intențiile sale ofensi
ve. polonezul nu l-a putut sur
prinde descoperit ne campionul 
Europei. în rundul 2. Simon Cu- 
tov a contrat permanent si nu i-a 
lăsat lui Tomczvk nici un prilej 
de a recupera. în finalul meciu
lui. spectatorii au văzut jțn Tom- , 
czyk temperat, hărțuit continuu de 
Simion Cutov. erfre a ■ f/țst! supe
rior în lupta la semidîsțantă si 
a folosit cu efect upefciSurile la 
plex. în ultimul minut de luptă, 
viteza de execuție a romiaivdui l-a 
obligat pe polonez la acțiuni de 
obstrucție. Arbitrii au ’• acordat o 
victorie netă, in unanimitate, bo
xerului român. în celelalte sfer
turi : Jose-Luis Vellon (Porto 
Rico) b.p. (4—1) James Kentv 
(S.U.A.). Vasili Solomin (U.R.S.S.) 
b.ab. 2 Hess (R.F.G.). Luis Echaide 
(Cuba) b.ab. 1 Okhuba (Japonia).

LA CATEGORIA MIJLOCIE, 
Alee Năstac a obtinut calificarea 
in semifinale după un meci foar
te confuz cu kenyanul P. Dula. 
care a recurs la dese clinciuri și 
la obstrucții. Boxerul român a 
dominat partida datorită mei ales 
experienței sale compeiitionale. 
Decizia la puncte i-a fost? acorda

tă cu 5—0 lui Năstac. în celelal
te sferturi : Dragomir Vujkovîcî 
(Iugoslavia) b.p. (4—1) Wasaja (U- 
ganda). Bernd Wițtenburg (RDG) 
b.k.o_. 1 Anghante (Peru), Rufat 
Rișkiev (U.R.S.S.) b.p. Arce (Ar
gentina).

LA* CATEGORIA MUSCA, Con
stantin Gruiescu a valorificat din
nou. cu succes, experiența sa nu- 
gilistică, aplicind ..scrima pumni
lor" argentinianului Felipe Rojas, 
pe care l-a depășit fără drept de 
apel. De altfel, iudecătoriî i-au 
acordat lui Gruiescu decizia la 
puncte în unanimitate. în cele
lalte sferturi : Alfredo Perez 
(Venezuela) b.p. Menciassi (Ita
lia). Vladislav Zasipko (U.R.S.S.) 

-b.p. Moran (Panama). Douglas Ro- 
driguez (Cuba) b.p. Borkowski 
(Polonia).

împotriva
CATEGORIA 
Sandu Tîrîlă 
cu ugandezul 
moral, urmărind excesiv 
fericită lovitură decisivă, 
sarul său. dimpotrivă, 
lupta la semidistantă, a 
ciocnirile corp la corp. în cursul 
cărora a punctat spectaculos. în 
ultima repriză, surprins cu o lo
vitură puternică, Tirîlă a fost nu
mărat. în consecință.

b.p.

așteptărilor. ’a 
MIJLOCIE MICĂ, 

a abordat partida 
Joseph Nsubuga ti- 

doar o 
Adver- 
evitînd 

preferat

victoria a
revenit detașat (5—0) lui Nsubu
ga. S-au mai calificat pentru se
mifinale : Lemus (Venezuela).
Garbey (Cuba) și Klimanov
(U.R.S.S.).

Foarte controversată a fost 
decizia în nartida dintre Calistrat 
Cuțov și Vladimir Kolev (Bulga
ria) în limitele CATEGORIEI V- 
ȘOARA. Este adevărat că în pri
ma jumătate a meciului Cutov a 
evoluat foarte nervos și prin ur
mare a . ratat multe lovituri. în 
repriza secundă. Kolev a lovit cu
precizie, s-a arătat mai mobil în 
ring și a acumulat un avantaj 
meritat. în repriza a treia, re-

(Continuare în pag. a 4-a)

lată rezultate din prima gală a semifinalelor, disputate în cursul 
nopții : cat. semimuscă : WUCHOK1 (Kenya) b.p. ludin (U.R.S.S.) ; cat. 
muscă : RODRIGUEZ (Cubp) b.p. Zasipko (U.R.S.S.) ; cat. cocoș: GOMEZ 
(Porto Rico) b. aband. I Cosentino (Franța) ; cat. pană : DAVIS (S.U.A.) 
b.p. Alvarez (Cuba) ; cat. semiușoară : SIMION CUȚOV (România) b.p. 

(decizie 5-0) Jose Vellon * (Porto Rico) ; cat. mijlocie : ALEC NĂSTAC 
(România) b.p. (decizie 3-2) Vujkovici (Iugoslavia).

VASILE TEODOR (Dinamo) -

CAMPION LA SEMIFOND
TIMIȘOARA, 28 (prin telefon). O 

nouă victorie a clubului Dinamo 
București la ciclism. După succesul 
obținut de formația dinamovistă în 
proba de contratimp, acum Vasile 
Teodor a adus culorilor clubului său 
titlul la semifond. De astă dată, în
trecerea a avut loc pe frumosul 
bulevard timișorean Vasile Pirvan, 
din centrul orașului, pe care s-a 
alergat în circuit (20 ture, cu sprint 
la fiecare tur, total 57 km) și astfel 
disputa temerarilor sportivi a putut 
fi urmărită de un mare număr de 
localnici.

TRIALUL LOTULUI 
REPREZENTATIV DE RUGBY

Ieri după amiază, pe stadio
nul din Parcul copilului, a avut 
loc un meci de selecție, la care 
antrenorii echipei reprezentati
ve de rugby, P. Cosmănescu și 
V. Irimescu, au convocat 44 de 
jucători, din care se va alcătui 
lotul restrîns pentru apropiatul 
turneu internațional de la Var
na-(16—20 septembrie), dotat cu 
trofeul „Nișjpurile de Aur“.

e S-a „fugit- fără menajamente. Do
vadă. media orară de 1--222 km. rea
lizată de cicliști și. mai ales, faptul 
că aproape două treimi etn comba
tanți au reușit să acumueze puncte 
in bătălia sprinturilor.

Desigur, in privința ace>te- curse 
de campionat ar fl multe .de spus. 
Noi insă ne vom rezuma la ove* a 
observații. în pomul rinda țetaie 
subliniată combat ivitaaea remarcat 
a majorității dcLștisor. apoi Încerca
rea de a se detașa din acesi mire 
iureș — care l-a constituit de
semifond — a eixarva tineri prtotr-o 
aplaudată tentativă de evadare. Ne 
referam La fuga etn rrup. in turul 
15, a lui C. Iulian (Metah-1 Ptopeni). 
S. Brezeanu (Voința Bac.) și E. Du:- 
;heru (Voința Ploiești) care nu s-au 
lăsat ponst decit in penultimul tur.

Teodor Vasile a apcoaoe
continuu prin locurUe 2. 3 sau 4 ob
ținute la sprinturi, cucerind tei de-ai 
șaselea titlu de campion al tăru la 
semifond- mod special, rta- me
rită evidential V. SOejan șt T. 
PuleritȚ.

CLASAMENT : 1. Vasde Teodor 
(Dinamo) P (lh 21:14). 2J V. Sele 
jan (Dinamo > ?t p, 3. TJ Puteriiy 
(Metalul Flopcni) 24 p. 4. G Ne- 
goescu (Steaua) 22 p, 5.-I.t Valentin 
(Dinamo) 12 p. 6. C. iulian (Meta
lul Plopeni) 13 p. 7. S, Brezear.u 
(Voința Buc.) 15 p, 8. St. Ene 
(Steaua) 6 p, 9. S. Suditu (Olimpia

Buc.» 3 p, it. G. Hianu (Dinamo) 
s P-

Joi are loc. pe același traseu, pro
ba Oe semifonl pentru juniori.

Gh, ȘTEFĂNESCU
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or-V. Lazarciuc (L.C.A.) 2.03

Papi (Lie. Somcuta Mare) 
triplusalt : B. Bedrosian

FINAL BUN AL GAZDELOR

și va Sparge... 
începutului de 

publicul a primit echipa

Ibolia Slavic, campioană și recordmană a junioarelor la 400 m :
Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ATLETISM

IBOLIA SLAVIC-54,1 LA 400 m!
Marți și miercuri, stadionul Re

publicii a găzduit cea mai impor
tantă competiție internă din a- 
cest an a tinerilor atleti — cam
pionatele republicane ale juniori
lor mari. De la bun început tre
buie să spunem că actuala ediție 
a fost marcată de numeroase sur
prize, căci, deși vorbim despre a- 
tleți încă în formare, există deja 
o ierarhie bine stabilită. Sau. 
mai bine spus, exista, pentru că 
ea a fost serios zdruncinată la a- 
cest concurs. Atletii care păreau 
lideri autoritari ai generației lor 
au trebuit să încline steagul : 
Doina Spinu la lungime. Viorica 
Neagu la 800 și 1 500 m. Mariana 
Nan la disc. Wilhelm Kraus la 
400 m, Gheorghe Buruiană la 5 000 
m etc.

în ceea ce privește nivelul 
formanțelor obținute, trebuie 
spunem că, cu puține excepții, 
rezultatele cu adevărat -valoroase 
au lipsit. Intre aceste excepții tre
buie să amintim în primul rînd 
recordul Iboliei Slavic la 400 m. 
54,1 (și a doua clasată, Maria 
Asavei a coborîț sub vechiul re
cord de 54.3 ‘ al Eurnnnț,

GREU, DAR

Marianei Suman).

TEHNICE. ZIUA 
m : M. Slav (Lie 
Dumitrescu (Șc.

V. Miloiu

REZULTATE
I, BĂIEȚI : 100
2 Iași) 10,8. V.
sp. G-ța) 10,8 i 400 m :
(L.C.A. C-lung Muscel) 48,1. 1 500
m : Gh. Buruiana (Oțelul Galați) 
3:54,3: 110 mg: A. Ca li mente • (Șc. 
sp. Gloria Arad) 15,0, 2 000 m ob. : 
N. Voicu (Metalul) 5:52,2. înăl
țime : C. Antal (Șc. sp. Oradea)

2,05 m, 
m. Al.
2,02 m,
(Viitorul) 15,75 m. R. Hangu (3c. 
sp. C-ța) 14.60 m greutate : C. Preda 
(Lie 35 BUc) 15,78 m. suliță : D. 
Moruzan (Șc. sp. Bistrița) 65.60 m, 
4x100 m : Șc. sp. Constanta 42.3 — 
record de juniori (club) egalat : 
FETE : 100. ni : Daniela
(Lie 23 Buc.) 12.3. 489 m :
Slavic (Lie. I. Slavici Arad) 54,1 
— record de junioare, Maria Asa-

Finalele „Cupei tineretului" pentru sportivii de Ia sate

AU FOST DESEMNAȚI CAMPIONII
CRAIOVA (prin telefon). Ul

tima zi a finalelor „Cupei tine
retului" rezervate sportivilor din 
mediul rural a coincis cu între
cerile decisive pentru desemna
rea campionilor. Era de așteptat 
— și previziunile s-au adeverit — 
ca evoluțiile candidaților pentru 
un loc pe _ ” -
strînse și In același timp să se 
soldeze pe

podium să fie foarte

---------- î Plan sportiv cu rezul
tate bune, pentru o competiție de 
masă, fără îndoială, disciplina 
la care performanțele se oglin- . 
dese precis în cifre,

anii precedenți, au scăzut ca va
loare. —

Reprezentativele de handbal ale 
județului Timiș au dominat și în 
acest an întrecerile, confirnțînd 
bunele tradiții de care se bu
cură, pe aceste meleaguri, spor
tul cu mingea mică. O plăcută 
surpriză au produs handbalistele 
din Dîmbovița (locul I) și băieții 
din Vrancea și Alba (locurile III 
și, respectiv IV).

GHEATA S-A

atletismul 
a scos în" evidență aceste adevă
ruri. Rămîn demne de menți
onat , rezultatele tinerilor Zoltan 
Biro la 100 metri (11,6 sec), Miron 
Frenț și Nicolae Gabn la săritura 
in lungime (6.64 m și respectiv 
6.63 m) sau timpii (2:27,0 si 2:27,1) 
înregistrați de Veronica Andrușac 
și Melania Floarea în dificila 
probă de 800 metri. Același ridi
cat nivel" de concurs, s-a înregis
trat și la celelalte discipline in
cluse în program.

Spectaculoasă și plină de nepre
văzut a fost întrecerea formați
ilor de oină. După ee în -ziua a 
doua, una dintre favorite, repre
zentanta 
pierduse surprinzător (cu 
8) meciul cu echipa dL 
de Iul Mureș, revenirea
rioară a învinșilor și 
celorlalte Tezultate ale __
tendentelor la un loc pe podium 
(Neamț, Dolj și Botoșani) le-au 
readus dîmbovițenilor (asociația 
sportivă Victoria Văcărești) spe
ranțele -și un binemeritat lot 1 
în clasamentul general al competi
ției.

La trîntă, o frumoasă victorie 
a obținut prahoveanul Ion Bidi
lică, la categoria 68 kg. El a urcat 
pentru a patra oară (adăugind 
titlurile -celor trei ediții prece
dente ale Campionatului național 
sătesc de trîntă) pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului. Dintre ve
chile noastre cunoștințe, perfor
manțe bune au mai obținut suce
veanul C. Bucevsclu, maramure- 
șanul I. Rus și gălățeanul V. Cbi- 
rilă. In schimb, comportările re
prezentanților județelor Argeș, 
Dîmbovița, Constanța, afirmați în

județului Dîmbovița
16— 
îu- 

ulte- 
jocul 
pre-

■din

REZULTATE TEHNICE ; AT
LETISM; fețe ; 100 m : 1. Igeborg 
Reiner (Alba), 2. Elena Firea (Vîl- 

Veronica Andru- 
Melania Floarea 

1. Elena Con-

cea) ; 800 na,; 1. 
sac (Timiș),- < 2.
(Alba) ; ' lungime :
stantin (Dîmbovița), 2. Ana Ter- 
ziglo (Tuirea); greutate : 1. Ileana 
Savu (Maramureș), 2. Lucia Crețu 
(Sălaj) ; Băieți ; 100 m ; 1. Z. Biro 
(Harghita), 2. C. Ioan 
1 500 m ;
vița), 2. 
lungime : , .
doara), 2. N. Gabn (Brăila) ; greu
tate : 1. D. Cristea (Arad). 2. L. 
Abrahajn (Harghita) ; TRÎNTA (câș
tigătorii în ordinea categoriilor) : 
H. Dumitrescu (Vrancea), Gh. 
Fita (Dolj), I. Bidilică (Prahova), 
C. Bucevschi (Suceava), I. Rus 
(Marainunșș), M. Panait (Praho
va) ; HANDBAL, fete : 1. Dîmbo
vița, 2 aT imiș, 3. Galați, 4. Neamț ; 
băieți : 1. Timiș, 2. Argeș. 3.
Vrancea, 4. Alba ; OINĂ ; 1. Dîm
bovița, 2, Neamț. 3. Dolj.

În paralel cu întrecerile „Cupei 
tineretului * la oir.â, s-a desfășurat 
și o competiție rezervată echipelor 
sătești, dotată cu „Cupa U.T.C.”. 
Iată clasamentul final -: 1. Neamț— 
Biruința Gherăieștt, 2. Teleorman 
— Viață Nouă Olteni, 3. Ilfov — 
Avîntul CurcanL

Primilor patru clasați, atît în 
probele individuale cit și în cele 
pe echipe le-au fost oferite din 
partea forurilor centrale și locale 
organizatoare în dar materiale 
sportive. Premierea a avut loc in 
cadrul unei frumoase festivități 
de închidere a întrecerilor, găz
duită de Stadionul Tineretului.

vei (Lie. I. Slavici Arad) 54.2 ; 
1500 tn : Tatiana Bălan (C. Ro
man) 4:33,8. Viorica Neagu (C. A. 
Roman) 4^4,4. 180 mg : Mihaela 
Stoica (Șc. sh. Atletism Buc). 14,0, 
lungime : Cleopatra Farcas (Lie 
2 Iași) 6.01 m. Coculeana Bucăta- 
ru (Lie 2 Iași) 5,92 m. Doina Spi
nu (Șc. sp. Pitești) 5.86 m. ; disc : 
Lucia Fotache (Progresul) 45.52 
m. Mariana Nan (L.C.A.) 45,22 m. 
4x100 m : Sc. sp. Atletism Bucu
rești (Alice Sandu. Doina Bpdirin- 
că. Mihaela Stoica, Marinefa Do- 
brescu) 48,4 — record de junioa
re II. î

ZIUA A II-A : BĂIEȚI : 238 m : 
C. Obreja : (Șc. sp. atletism) 21.9. 
800 m : N. Lovișteanu (L.C.A.) 
1:53,3. 5 000 m : N. Voicu 14:35,6. 
10 km marș : C. Corban (P.TT.) 
43:10,0, 400 mg : H. Toboc (Farul 
C-ța) 54,0. P. Ionescu (Șc. sp. 
atletism) 55,3 — record juniori II. 
lungime : B. Bedrosian 7,4a. T. 
Vasile (Viitorul) 7,33 m. V. Cos- 
tache (Se. sp. atletism) 7,31 m. 
disc : C. Coiidorosi (Se. sp. Arad) 
46,70 m. ciocan : N. Bindar (Vi
itorul) 60,46 m. 4 X 400 m 1 L.C.A. 
C-iung MiiSfjcl 3:19 ; FETE : 200 
m : Ibolia ȘlȘvic 
Elena Nidhita 
2:11,5. 3 800
956,2, 400 n>5! 
ghe (Constructorul) 61.9 — 
i unsoare IL/ înălțime : 
Gosler (Șc. sp. atletism) 
greutate : Mioara Enache (Se. sp. 
atletism) 14.39 m. suliță :

(Șc. sp. atletism) 42.64 
A. Roman

CRAIOVA, 28 țprin telefon)
Cu credința că azi echipa lor 

va reabilita 
gheata eșecurilor 
sezon, __ ________________
condusă de Oblemenco ca în zi
lele ei bune. ȘL ‘ de la început, 
studenții craioveni domină insis
tent muncesc mult și doresc 
realizeze ceva : dar, marcati 
nereușitele precedente, ei nu 
sesc calmul necesar pentru a 

cu mai multă exactitate 
periculoase de gol la

ganiza 
acțiuni 
poarta lui Jivan. Se greșesc în-, 
deosebi pasele decisive pornite^ din 
linia mediană. în min. 15 însă, 
Țarălungă. de pe partea stingă, 
aruncă batonul in careul timișo
rean, BĂLAN se înaltă speclaeu-

(Vaslui) ;
E. Manole (Dimbo-1.

M. Pomană (Vrancea); 
1. " ~M. Ferenț (Hune-

Rodu TIMOFTE

AUTOMOBILISM 5E‘”T'*
LUI MUNICIPIULUI IAȘI (850 KM) 5-a 
încheiat cu victoria echipajelor Șt. Sti» 
nicâ 4~ D. Huțu (lași — Dacia 1300) — 
la avansați și, respectiv, Gh. Sîrbu M. 
Kosza (timișoara — Dacia 1100) — la
începători. Traseul a fost prevăzut cu 10 
controale orore și șase probe speciale 
pentru avansați, : ------- 
de îndemînare. 
înscrise, 19 au

precuni și cu o probă 
Din cele 26 de echipaje 
terminat întrecerea.

BASCHET TURNEE INTERNAȚIO
NALE • Participind ia 

un turneu in Ungaria, in locolltatea 
Szekszard, piături de alte cinci echipe 
(Vasas Szekszord. Vojvodina Novisad. 
Spartacus Budapesta. Bacika Topola și 
Lokomotiv Bratislava)., formația feminina 
Rapid București s-a clasat pe locui se
cund.. Feroviarele, pregătite în aceasta 
perioadă de maestro emerită a spoitu
lui Eva Ferencz, au dispus de Vosos 
Szekszard cu 64—58, de Vojvodina Novi- 
sad cu 78—60 și au cedot, în finala. în 
fata echipei Spartacus cu 59-64. Primele 
trei clasate : 1. Spartacus. 2. Ropid, 3

Bacika Topola. Maestra emerită—a spor
tului Anca Racovtță a primit cupa acor
dată celei mai bune jucătoare a tur
neului • PE STADIONUL VOINȚA DiN 
ORADEA s-a disputat un turneu feminin. 
Clasament final : 1. Vasas Izzo Buda
pesta € p, 2. ~ ‘ “
Constructorul Arad 4 
gîc Tg. Mureș 3 p. 
județean)

CAIAC'CANOE
competiție reiervatâ 
goria Ț, -6 ll-a
șoară astfazi., 
reuniuni h)ce® la

P°LO
reș se desfășoară întrecerile celui de al 
doilea tur .-al seriei secunde o diviziei 
A. Pjp9 j^cu'm ;au fost înregistrate urmă- 
toatele reziiltd'td': Mureșul Tg. Mureș — 
Petrolul Ploiești 5—5, Crișul Oradea — 
Progresul Oradea 4—1, Unirea Arad - 
I.E.F.S. 5—10, Petrolul — Crișul 1—10, Uni
rea — Progresul 7—6, I.E.F.S. — Mureșu? 
11-2. (I. PĂUȘ-coresp. județean)

Crișul Oradea 5 p, 3. 
p, 4. Inst. Pedago- 
(îiie GHîȘA-coresp.

la

..CRITERIUL 
SPERANȚELOR'1 

juniorilor de cate* 
tineret se desfâ- 

douâ
$•
Sn.ogov, Cele 

orele 10 și 16.30.
DIVIZIA A. In bazinul
„1 Mai" din Tg. Mu-

rie Madley 
m. I X 400 
354,6.

24.9. 88®
IC. A. Roman) 

m : Tatiana Bălan 
^catering Gheor- 

record 
Cristine 
1.70 m.

m : c.

——“ z
Stadion Central ; teren foarte bun ; timp frumos 

25 000. A marcat : BALAN (m’n. 15). Raportul do cor 
turilor la poartă : 26-6 (pe spațiul porții : 8-2). Rap 
13-12.

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Niculescu 7, Boc 7, 
— Strîmbeanu 5 (min. 70 Nită 6). Stefănescu 6 — C 
menco 6, Țarălunqo 6 (min. 65 Mereu .6).

POLITEHNICA : li von 8 — Popa 5 (min. 46 — Mioc 
7, Maier 7 - Lata 7, Mehedințu 7, Surdan 7 - Floare 
Dașcu 6, Voinea 6.

Arbitrajul : BUM ; la centru Gheorghe Popovici ; 
și N. Păvălucă (toți din București).

Cartonașe galbene : Strîmbeanu.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe.: 8—1 (3—1).

los și înscrie fără drept de apel 
un gol pe care, in mod neiustifi- 
cat. Păltinișan și Arnăutu îl con
testă pe motiv dc ofsaid. Politeh
nica încearcă să scape de presiu
nea "la care este supusă, dar „pie- 

insă, sele“ ei de bază (Voinea, Lata.
Surdan) nu sînt prea inspirate, 
pierzind multe baloane. Se părea, 
totuși, că golul marcat va aduce

;.■

★
in afara
(Steaua) 
de seniori al tării în
aruncarea discului cu

concursului, 
a stabilit un

EvoluînS
Iosif Naghi 
nou record 
proba de
performanța dc 62,20 m (vechiul 
record li aparținea cu 6L74 m).

Vlodimir MORARU

II

I
I
I
I

PITEȘTI, 28 {prin telefon)
Cu 43 de minute înaintea partidei, 

în cele două tabere nu se cunoș
teau Încă formațiile care urmau să 
intre pe teren. Incertitudini create 
de indisponibilități sau de idei tac
tice 7 Noi credem însă că era vorba 
de un ..ruzbei' psihologic". Riva
litatea sportrdă I'tteșl-—Hm. VLcea 
nu se dezminte. Din păcate, ea s-a 
transmis, spre slirțitul partidei, și 
pe teren unde su început să abun
de faulturile și chiar mici dispute. 
Partida in sine,: a fost salvată de 
finalul bun a! gșgdelor. care s-au 
impus cu autoritate, făcind astfel 
ca problema învingătorului să nu 
se mai pună. De prin minutul 60, 
i-am văzut pe Troi șl Jercan și, 
mai eles. pe Radu I juclnd aproa
pe de posibilitățile ;be care le-au 
dovedit altă dată

Oaspeții au început destul de bi
ne. dar in miji. 2 și 3 Șutru și Tă
taru au șutat imprecis. Apoi. în 
min. 8, la centrarea lui Jercan (fa
ză rară), portarul Oană a oprit ba
lonul intre palme și bara transver
sală. Au urmat perioade de echili
bru, cu fotbal modest, cu erori de 
toate genurile, mai ales la preluări 
și pase. Scorul a fost deschis ia 
min. 33 : Jeresn a șutat puternic, 
Oaaă a respins și Borz a trimis în

Stadion 1 Mai ; teren foarte 
bun : timp ; soare, dar o bătut 
vintul ; spectato:! aproximativ 
10.303. A marcat : RADU I (m'n. 
33 ți 75). Raport de corners : 
S—3 ; raportul șuturilor la poar* 
tă : 17—9 (pe spațiul porții .
8—1), raportul faulturilor comise: 
21-18.

F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 — Moi- 
sescu 6. Olteanu 9, Cirstea 8, 
Ivan 6 — Mustățeo 7, M. Popes
cu 6 (min. 63 Tronaru 6) — Iroi 
7. Radu l 9, D. Popescu 6 (min. 
31 Zamfir 6), Jercan 7.

CHIM'A : Oană 7 - Cincă 6. 
Pintilie 7, Bortz 7, Lepădatu 6 — 
Donose 7, Hoidu 6 — C. Nicolae 
6 (min. 59 Mustață 5), Tătaru 7 
(min. 71 Orovitz .5),. Petrescu 5, 
Șutru 7.

Arbitrajul r SLAB : L Boroș, 
la centru ; V. Vilcu, cu greșeli, 
și M. Sofronie (toți din Timi 
șoora).. 4

Cartonașe galbene : Donose și 
Ivan.

Trofeul Petschovschi : 9.
la

limpezime 
dar precip 
paselor și 
șî,' pe aces 
ceva Aai
Lung. Astf 
nele „îngl 
la un pas 
îl depose 
mijlocul c: 

La înce 
din nou 
creat de 
mite o' 
Voinea si 
tează năpr 
Craiovenii 
majorarea 
pentru că 
linia pori 
Marcu (mi 
tează incr 
(min. 82). 
87. iar J 
șutul-gol

Deși la 
nilor este 
dăpostul 
pionii 
pentru 
pionat 
butul 
europeni".

tineret-speranțe ; 1-0 (1—0).

Troi a executat lovitura de 
RADIJ I a reluat cu capul,

JIUL

FOTBALUL NOSTRU
UNOR IMPORTANTE

{Urmare din pag. I)

reprezentative. a- 
constituind urin

ai eficientei activi-

subordoneze"; nemijlocit activita
tea lor pregătirii de jucători pen
tru echipele 
ceste realizări 
cipalul crîlcrin 
tații in fotbal.

Biroul Executiv a indicat, de a- 
semenea. F. K. Fotbal să aducă 
îmbunătățiri regulamentului de 
transferări, in ideea de a asigura 
întărirea echipelor care dau ju
cători loturilor naționale si repre
zintă fotbalul românesc in compe
tițiile internaționale.

Continua întărire a spiritului de 
muncă, de pregătire, de ordine si 
disciplină in această ramură spor
tivă va trebui să stea in atentia 
tuturor jucătorilor, antrenorilor, a 
activiștilor și conducătorilor 
fotbalul românesc.

★
Beanalizîndu-se situația 

jucători de fotbal suspendați

din

unor 
in

ÎN ; FAȚA
OBIECTIVE

timp, s-a hotărit urmă-

ridică suspendarea jucă- 
Broșovschi Ladislau, cu 

drept dc joc pentru clubul
— Se ridică suspendarea 

torului Kun Atila, cu drept 
pentru clubul F. C. Bihor.

— în cazul incidentelor 
cute Ia meciul Sport Club 
— Dinamo București, din 
precedentă a campionatului 
viziei A, se confirmă sanctiona
rea jucătorului Munteanu Ion 
eliminarea din viata sportivă 
suspendarea pe timp de doi 
a jucătorilor Gh. Sinăuceanu

se ridică suspendarea 
Gh. 

Măr- 
Bacău 
S. C. 

I de 
fotbal pe teren propriu cu înce
pere de la 1 septembrie 1974.

— Se 
torului

U.T.A.
jucă- 

de joc

petre- 
Bacău 
ediția

Di-

N. Florea : 
jucătorilor 
Voinea, L 
gășoiu de 
cu drept ^de joc imediat ; ; 
Bacău poate organiza jocuri

V. Volmer, 
Catargiu și 1.

Ia S. C.

ACTUALITĂȚI
• REPREZENTATIVA DE JUNI

ORI A VARȘOVIEI LA BUCUREȘTI. 
Selecționata de juniori a Varșoviei 
susține două f partide la București. 
Prima, astăzi. Be la ora 17.30, pe 
stadionul Giulejtl, in compania echi
pei B de juniori e Capitalei (în des
chidere, jocul .tie .antrenament Rapid 
— Chimia Tf. Măgurele). A doua, 
duminică, cil începere de la ora 9. 
pe stadionin 'rfogțcsul. cu prima se
lecționată *a Rtieureștiuliii. In conti
nuare. jocuițdojBivizia B dintre Pro
gresul și Metalul Mija.

® SĂRBĂTORIREA ARBITRILOR 
CARE PĂRĂSESC .ARENA. Astăzi, lș: 
ora 19. în sala I.S.B. (str. Berzei) are' 
loc festivitatea de sărbătearire. orga
nizata de C.M.E.E.F.S., a arbitrilor

corner.
colț și 
cu boltă peste portar în colțul de 
sus : 1—0. După un minut. Borz a 
fost la un pas de autogol, trimițînd 
în careu pe lîngă para.

După 
inipună 
șutează 
trl, iar 
credibil

pauză gazdele aveau să se 
categoric. în niln. 51 Trai 
în portar de la cîțiva me- 
peste 7 minute ratează 
Petrescu, trecind astfel 

Ungă egalare. Chimia încearcă 
..contreze", dar nu reușește 
oprească ofensiva gazdelor care 
min. 75 majorează scorul : RADU 1 
se joacă cu toată apărarea adversă 
și înscrie plasat. Meciul începe să 
depășească pe alocuri limitele spor
tivității. La faulturile lui M. Po
pescu, Oltcanu și Ivan arbitrul es
te prea indulgent. Ii arată’ cartona
șul glaben doar lui Donose. cînd 
nu trebuia dar va fă jtfclulgent cu 
repetatele durități ale ^Cestuia. De 
fapt arbitrajul Iul I. Boros și de
ciziile tușierului V. Vîlcu au deza
vantajat ambele echipe, creînd ne- 
mulțunaire.

in- 
pe 
să 
sâ 
fn

Constantin ALEXE

SATU M
Deși eu 

performeri 
Vit eu ol 
tarea ei 
României, 
dată de d 
înregistrai 
susținute. I 
nilor nu I 
pauză. In 
nute, în d 
deosebit dl 
nivel cal] 
fost dcstl 
localnicii I 
un avantl 
gol — îrj 
excelentă I 
Both — I 
dar după 
au conții 
autoritari 
practicina 
viteză, ca 
surate pel 
— ei nul 
ducă mii

TACTICA DUCI
SP STUDENȚESC O

Stcd
Raport
4-5). R

„UI
Hurloi I 
(min. 71 

spq
Manea I 
șeanu q

Atbi 
(Botoșo

Cari 
Tron 
La

care se retrag din activitate. Din 
grupul celor 13 ^cavaleri ai fluieru
lui" care părăsesc .arena, notăm pe 
V. Dumitrescu, A. Bentu, K. Gbemi- 
gean, V. Păaureanu, Const. Costică, 
Em. Martin etc.

® DELEGĂRI DE ARBITRI. La to
cul Steagul roșu — Beșikias Istanbul 
(2 octombrie la Baalfov- în Cupa 
U.E.F.A.), vor funcUpna următorii 
arbitri: M. CiUltov, la centru," B.
Docev, S. Fopoy rtțțjți^iș. Buigația):, 
La întîlnirea dintre ^selecționatele de 
tineret ale României și Danemarcei 
(12 octombrie, la București) a fost 
delegat următorul „trio" : N. Mlade- 
novici, la centru. I. B.ariiei și P. Ni- 
kolici ttoți din Iugoslavia).

compartimentul fundașilor în 
de apărare), executind un se- 
marcaj individual in pro- 
treime, mentinînd în 

doar pe Leșeanu 
iar la mijlocul 

ca oameni de

a- 
si 

te- 
legă-

CLUJ, 28 (prin telefon)
Sportul studențesc a venit la 

Cluj să obțină un rezultat de 
egalitate. Și-a mărturisit, prac
tic, intențiile așezindu-și echipa 
cu șase oameni pe linia de fund 
(O. lonescu și Chihaia suplimen- 
tînd 
faza 
ver 
pria
vangardă 
M. Sandu, 
renului, _____ ... .
tură, pe Rădulescu și . lorga. In 
faza de atac, tot acest „pachet1* 
comprimat se destindea brusc, 
mijlocașii veritabili, avanșau. în
suși Manea., era trimis în fată, 
in incursiuni neprevăzute,, pe a- 
ripa sțîngă. Uij: mecanism disci
plinat./ o tacliță respectată de 
jucători, fără realizări substan
țiale. însă, in ofensivă, pentru că 
atacantii s-au mărginit la tatonări 
timide în preajma careului advers 
sau la suturi de la distanță, con-

vențional 
de gol a 
Maricar 
poarta d

„U“ CI 
țiativa i 
avut insa 
eu Steaul 
tilnirea q 
chipa și4 
vreo 20 
cind CirrJ 
dus în I 
putere si 
gleze o 
intr-un 
adversara



oximotiv 
jrtul șu- 
comise :

’A

VÂLOÂPvE ȘI-A SPUS CUVINTUL
ușor ; spectatori apro-
31. 60 ți 83). SATMA-

neanu 7
7, Oble-

Arnâutu 
chici 6),

igorescu

mpionilor. 
ficacitatea 
■ din nou 
renii urcă 
ooa^a lui 
37. tribu- 

se află 
. însă Boc 
remis în 

m.
secunde, 

2 suspans 
47 el tri- 
jarele lui 
30 m su- 
isversală". 
lontinuare, 
j reușesc 
ge de pe 
:utată de 
nenco ra- 
irta goslă 
ă în min.

salvează

i craiove- 
tă. La a- 
em, căm
in liniște 
din cam- 
intru de- 
impionilor

IRESCU

Acest meci, intre două echipe 
neînvinse pină ieri și care se 
contura drept „derby-ul etapei", 
s-a ridicat la nivelul asteptănijor 
doar 25—30 de minute, adică a- 
tîta timp cit mureșenii și-au a- 
plicat cu strășnicie tactica pregă
tită pentru contracararea superio
rității de ansamblu, prezumate, a 
dinamoviștilor : apărare „strînsă", 
aglomerată (libero, 4 fundași, 3 
mijlocași) și contraatacuri, cu Fa- 
zekaș si Mureșan in roluri prin
cipale,

A fost, dintr-un punct de ve
dere. acela al incertitudinii asu
pra rezultatului, partea cea mai 
atractivă a meciului, mai ales că. 
la un moment dat, în min. 24. in 
ciuda unei mai pronunțate note 
de periculozitate a atacurilor lui 
Dinamo, oaspeții au luat condu
cerea prin golul lui NAGHI. după 
o rapidă suită de pase scurte în 
careul advers. Pină atunci destul 
de placizi, dinamovistii au acce
lerat puțin viteza atacurilor și — 
impulsionați mai ales de Lucescu
— au luat cu asalt liniile de a- 
părare succesive ale roșu-albaș- 
trilor, reușind ca în interval de 
12 minute să întoarcă net în fa
voarea lor cursul jocului. „Bara" 
lui Georgescu (min. 26) a anunțat 
golul egalizator, care avea să vină 
in min. 31 : acțiune dc pase in 
cascadă pe stingă, încheiată cu 
un șut puternic al Iui DUDU 
GEORGESCU, pe care Nagel nu 
1-a putut retine, deși a atins ba
lonul. Peste 7 
execută o lovitură liberă si, 
nit din urmă, 
reia sigur. în 
două minute 
primei părți, 
combinație Dinu -
— să șuteze sec, 
drept de apel.

După pauză, Dinamo stăpîneste 
terenul. Se face remarcată omo
genitatea echipei, echilibrul dintre 
compartimente, voiciunea atacului, 
între minutele 50 și 57, gazdele 
au patru mari ocazii de gol (la 
una dintre ele. Czako a scos min
gea de pe linia porții), dar n-a 
lipsit mult ca. totuși, oaspeții să

minute. Lucescu 
___  ... . . ve-
SĂTMĂREANU ■ II 
plasă, pentru ca, 

înaintea încheierii 
ZAMFIR — din 

D. Georgescu 
înscriind fără

ARĂDENII AU DEPĂȘIT... PLANIFICAREA
Stadionul Dinamo ; tejen bun ; timp frumos, vînt

ximativ 16 000. Au mutcat : DUDU GEORGESCU (min. , . T ___ _
REANU II (min. 40) și ZAMFIR (min. 43), respectiv NAGHI (min. 24). Raport 
de cornere : 8-5. Raportul șuturilor ia poartă 18—10 (pe spațiul porții : 10-6) 
Raportul faulturilor comise : 13-7.

DINAMO : Constantinescu 8 (min. 75 : Ștefan) — Cheran 8, Dobrâu 8, 
Sâtmâreanu II 8, Deleanu 8 (min. 82 : Lucuță) — Pinu 7, Custov 7 — R. Nun
weiller 8, D, Georgescu 9, Zamfir 8, Lucescu 9.

A.S.A. Tg. MUREȘ : Naqhel 6 — Gligore 6 (min. 58 : Szollossy 6), Uncheas 
6, Kiss 6, Czako 5 - Vcradi 7, Ispir 7, Hajnal 8 - Fazekaș 6 (min. 46 ; Both 
II 5), Naghi 7, Mureșan 7.

Aibitrajul : BUN ; la centru Traian Moarcăș (Brașov) ; 1© linie Andrei 
Tudor (Sibiu) și Gh. Racz (Brașov).

Trofeul Petschovschi ; 9.
La tineret-speranțe ; 1-0 (1-0).

fie cei care înscriu : în min. 59, 
Naghi a trimis mingea, de la 
cîțiva metri, cu cinul, în bară ! 
Contraatacul declanșat din această 
fază de Lucescu s-a încheiat cu 
o centrare impecabilă si cu golul 
marcat cu capul de^DUDU GEOR
GESCU (min. 60>, care a punctat 
cea mai frumoasă fază a meciu
lui. Un gol identic a înscris a- 
celași DUDU GEORGESCU în 
min. 88, numai că de data aceasta 
centrarea, tot de ne dreapta, a 
venit de la Nunweiller.

Deși scorul este cu totul neaș-

teptat. în raport cu breviziunila^ 
asupra acestui meci si mai ales 
cu „cartea de vizită" a formației 
care, nu de mult, 
renul său echipa 
patru goluri în 
reștenilor reflectă 
general de forte, 
tru repriza 
A.S.A. a înregistrat 
greu de presupus. în 
namovișlil au cîstigat 
vitate si

învingea pe te- 
campioană. cele 
favoarea bucu- 

just raportul 
în special pen- 

secundă. In care 
o „cădere" 
timp ce di- 
in 'Combati-

inspirație.
Radu URZICEANU

F.C. CONSTANTA 0(0)
U. T. A. 1(0)

CONSTANTA, 28 (prin telefon)
Fără “ 

nibili, 
sigură, 
litoral, 
destă, 
tia 
timp pe poziții 
du-se cu Profir în fața 
Iilor* Kukla și Pirvu) dtîpă care 
— simțind fără perspectivă ofen
siva haotică a gazdelor — s-a des
prins din strînsoare. la Început cu 
baloane lungi, destinate contra
atacului. apoi din ce in ce mai 
legat, construind, din treimea de 
mijloc, pentru incisivele virfuri 
irandafilon si Munteanu.

Așa Sța ajuns la faza fierbinte, 
din min. 22. cind ntanai dispe
ratul plonjon al lui Antonescu, 
interpus pe traiectorie, a oprit ba
lonul să intre în plasă, la șutul 
puternic, expediat din careu de

Pojoni și Domide, indispo- 
U.T.A. părea o victimă 
astăzi, în orașul de pe 
Dar n-a fost așa. Mo- 

initial. în pretenții, forma- 
textilistâ s-a menținut un 

retrase (ajutîn- 
•centra-

NUMAI CĂLDURĂ SA FI FOST DE VINA?
F. C- M. REȘIȚA 2(1)
STEAUA 0(0)

REȘIȚA, 28 (prin telefon)
Nu’întotdeauna „ziua bună se 

cunoaște. de dimineață !“ Putem 
raporta această cunoscută zi
cală la meciul de la Reșița care 
a debutat promițător, cu faze la 
ambele porți, dar care s-a stins 
într-o • oarecare măsură pe par
cursul celor 90 minute de joc. 
într-adevăr, meciul începe iute, 
ambele formațif au ocazii de 
gol (mai întîi Nestorovici și apoi 
Pantea, 
pentru ca, 
tîrziu, NESTOROVICI să 
chidă scorul în urma unei 
țiuni personale, surprinzindu-1 
pe tînărul Moraru cu un 
expediat de la 20 m. 
aceea, așa cum am mai

în același minut, 
două minute

3), 
mai 
des- 
ac-

șut
După 
spus,

T~

OVATA CARE CONFIRMA...
2(1)
0(0)

telefon)
riul teren, 
ite a pri- 

confrun- 
■ea Cupei 

recoman- 
rii la scor 

meciuri 
sătmăre- 

t pînă la 
15 de mi
la un joc 

te un bun 
Jiului a 

astfel că 
ține decît 
ist singur 
U dintr-o 
tă de Ia 
v repede, 
sătmărenii 
t, uneori, 
ocului — 
odern, în. 
ac desfă- 
terenului 
să intro- 

i lui Ion

Stadion Olimpia ; teren foarte7 bun : timp fiumos ; spectatori aproximativ 
15 000. Au marcat IANGU (mir.. 15). BATHORI II (min. 52). Raport de corneie: 
13-2. Raportul șuturilor la pcartâ : 28—H (pe spațiu! porții ; 13-3). Rapor
tul faulturilor comise ; 8—14.

OLIMPIA : Bathori » 9 - Filip 3. Bipan 9. Knoblau 8. Bocșa 7 - Naom 
8, Bathori II 9 — Lucaci 8, Helvei 7, lancu 7 (min. 75 Katzer). Both 9 (rr.in. 
81 Borota).

JIUL î !. Gabriel 6 — Nîțu 7, Tonca 6 (min. 53 Dodu 7), Stocker 7. Muwt 
7 — Naghi 6, Stan 6 — Roznai 6. Mulțescu 5, Libordi 7, Stoichiță 6 (min. 59 
Fildiroiu 6).

Arbitrajul : BUN ; la centru Z. Szecsxei (Tg. Mureș) ; la linie : 5. Moricn 
(Sîghișooia) și N. Barna (Tîrnăveni).

Trofeu! Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : : 0-0.

Gabriel fie pentru că apărarea 
oaspeților a devenit mai fermă, 
fie din cauza propriei lor impre
cizii și pripeli in fazele de fi
nalizare. Pe de altă parte contra
atacurile echipei din 
s-au dovedit foarte 
(min. 20) Bathori I 
splendide intervenții 
trase de> ' Mulțescu 
aceiași jucători care, 
ziu, în minutele 40 
41 au ratat din nou.

După pauză, sătmărenii încep 
jocul la fel de insistent în atac 
așa cum o făcuseră și în prima 
repriză, reușind să se desprindă 
decisiv pentru victorie. Golul al 
doilea a fost înscris de BAT-

alături de fratele 
și Malli I au fost

HORI II (care 
său, de Iîigan w .

mai buni jucători ai Olîm- 
în acest meci), priutr-un

Domonulut ; teren foorte bun ; timp călduros ; spectatori 
Au marcat : NESTOROVICI (min. 5) sl FLOREA (min. 775.

Stodicn Valea 
aproeimativ 16 000.__ ___ ______ — . . .
Raport de «mere : 5-6. Raportul suturilor la poarta : 23-14 (pe spațiul porții: 
8—5). Raportul faulturilor comise : 9—10.

F. C. M. REȘIȚA : llies 8 — Pigulea 7. Georgevici 8, Herqone 8| . Filipescu 
6 (min. 67 Rednic 6) — Pușcaș '6 (min. 75 Ologu 7), “ ’' 
Atodiresei 7. Nestorovici 7, Florea 6.

STEAUA : Moraru 8 *■ Sătmareanu 7, Smarandaehe 
6), Vigu 5, Angheiini 5 — Dumitriu IV 7, Dumitru 
Nâstase 7 (min. 77 Aeienei), Fl. Dumitrescu 6.

Arbitrajul : BUN : Io centru C. Chită, la—tinie 
(toți din Brașov).

Trofeul Petschowsrhi : 9.
la tineret-speranțe : ' 2-3 (3—1) •

Beldeanu 8,. Boia j —

6,

C.

6 (min. 38 N. lonescu 
I. Ion 7 — Pansea 7,

Braun și Gh. lonescu

Stadion 1 Mai ; teren bun ; 
timp înnorat ; spectatori aproxi
mativ 8 000. A marcat : MUN- 
TEANU (min. 85). Raport de cor- 

șuturilcr 
spațiul, 

faulturi-

nere : 13—3. Raportul
la poartă : 16-11 (pe 
porții : 5-5). Raportul
lor comise : 5-12.

F. C. CONSTANȚA : _______
cu 7 — Ghircâ 5, Antonescu 7, 
Bâlosu 6, Nistor 6 — Constanți- 
nescu 6, Mihu 6 (min. 46 V. Pe
tre 6), Licâ 6 — Tânase 7, N»- 
coescu 5 (min. 56 Caraman 5), 
Mărculescu 7.

U.T.A. : lorqulescu 9 — Biruu
6, Kukla 8, Pirvu 8, Purîma 7 — 
Leac 7 (min. 76 Bedea), Profir
7, Broșovschi 7 — Munteanu 8, 
Tiandafilon 7, Sima 6 (min. 71 
Axente 7).

Arbitrajul : FOARTE BUM ; H 
centru : N. Peiriceanu ; la linie: 
M, Buzea și I. Urdea (toți din 
București).

Trofeul Petschovschî : 9, 
La tineret-speranțe : 1-0

Stefânes-

(O-O).

o nouă

Petroșani 
periculoase 

avînd două 
la 
și Roznai ; 
și mai tîr- 
și respectiv

șuturile

cei 
piei 
șut înșelător, din afara careului, 
(min. 52). rv

La acest scor replica echipei 
din Petroșani devine din ce în 
ce mai ștearsă, iar localnicii — 
par mulțumiți de rezultat.

Constantin FIRANESCU 
--------------------------H--------------------

meci), priutr-un

1L0R A nn șii
ren bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 6 C30 
lap ortul șuturilor la poartă : 9—11 (pe spațiul porții; 
comise : 10-18.
i 7 — Poroțchî 6, Pexa 8, Vasiliu 7, Demiar» 6 — 
6 (min. 46 : Cîmpeanu II 7) — Uîfâleanu 6, Coco 6 
u 7,
" : Sueîu 7 — TănuAsscu 7. Cazan 7, Griaore 7,

7) - Radulescu 6, Chihaia 8, O. lonescu 6 — Le- 
n, 45 ; Manca 7), lorqa 6. 
centru — N. Rainea (Btrlad) ; 
Suceava).
□noscscu, Chihaia,
10.
-1 (1-1).

la Jinie — C. Prusac

izie clară
i. 77, cind 
is, peste

igur, ini- 
N-a mai 
in meciul 
: din în- 
Zilcea. E- 
îbul doar 
I. 46—65), 
făt intro- 
suficientă 
să dere- 

îmnietrită 
ii. căreia 
idotul. In

min. 47, de 
driblinguri 
flancul drept al apărării 
reștene, tot Cimpeanu II trage la 
poartă, Suciu respinge in extre
mis, dar Hurloi. din apropiere, 
reia lingă bara transversală. A 
fost o fază limpede si rapidă, ne
repetată insă, pină la fluierul fi
nal. Căci, pf măsură ce s-a scurs 
timpul, jocul a intrat pe un fă
gaș anost, fără meandre, fără sur
prize, în ;ta«i săracă a lui „O—0‘,. 
premeditat de» o echipă si neclin
tit de pe tabela de marcaj, de 
cealaltă.

altfel, o suită de 
înșelătoare dislocă 

bucu-

Ion CUPEN

meciul are perioade în care de
vine neatractiv. Dumitru încear
că să-și pună în valoare linia 
de atac dar nu întotdeauna gă
sește cele mai bune rezolvări; 
de cealaltă parte, Beldeanu, deși 
accidentat, se comportă mai bi
ne decît conducătorul de joc al 
Stelei,

Jocul este ceva mai animat 
după pauză, bărbătesc, dar to
tuși lentl S-ar putea ca la a- 
ceastă caracteristică â jocului, 
să fi contribuit și căldura mare 
de azi. Din repriza a'doua no
tăm doar- finalul ei, 4n care 
s-au înregistrat cei ^nai . fru
moase faze ale partidei. Astfel,

MECIUL S-A

BRAȘOV 28 (prin telefon).
Victorie clară, la capătul unei 

partide plăcute. Steagul roșu 
și-a asigurat cele două .puncte In 
perioadele cind a practicat un 
joc simplu, în viteză, taar înain
tașii săi au șutat nâprazmc din 
marginea careului advers. Dar, 
ca și alte formații, In tJnomer.tul 
cind și-a creat un avantaj mai 
substanțial, echipa locală a înce
tinit ritmul și a combinat exce
siv kt mijlocul terenului. Replica

ț

.r'

IEȘENII S-AU DETAȘAT OUPA PAUZA5

POLITEHNICA laș» 3(1)
F. C. GALAȚI 0(0)

IAȘI, 28 (prin telefon)
Intilnirea de la Iași a ‘debutat 

destul de modest. Gazdele, care au 
întîlnit un adversar cc venea după 
două insuccese pe teren propriu 
și care au aliniat o formație fără 
ban Coe. Stoieescu și Lupulescu, 
n-au reușit să se detașeze în pri
ma parte a fntîlnirii, acționind pre
cipitat, în-cîl-cit. fără orizont, mai 
ales în compartimentul ofensiv. In 
acest răstimp, gălățenii au încer
cat, și uneori au reușit, să se ape
re destul de precis și. astfel, au 
echilibrat jocul, ieșind — spre îi- 
naluT primei reprize — ceva mal 
decis în atac. Dar, din păcate, nici 
unul dintre componenții comparti
mentului ofensiv gălățean n-a fost 
capabil să pună în pericol poarta 
apărată de tînărul Mihăilă. In pri
mele 45 de minute a fost suficien
tă o singură greșeală a apărătorilor 
gălățeni, cea din min. 19. cind. în 
urmă unei lovituri libere executate 
de Incze, Gheorghiu a respins 
defectuos pînă la GROSARU și 
acesta, a reluat minge», din apro
piere. In plasă.

La reluare, partida a marcat un 
crescendo ca tempo, imprimat mai 
ales de studenții ieșeni, cît și da
torită numărului mult mai redus de 
greșeli .tehnice.- După ce în min, 
47. Dănilă a scăpat singur și a șu
tat- ’ din: •interibrul ' careului dar 
Gheorghiu a respins balonul, în 
min. 54 scorul se majorează 
în urma unei greșeli comise de gă- 
lățeanul Manca, cel care pînă 
atunci fusese omul de legătură al

Stadion 33 Acgust ; o*en <acr 
te bun ; timp twmcs : specxMon 
aproximativ 11 000. Au marcat : 
GROSARU (min. 19). DANILA 
(min. 54), SIMIONAȘ (m»n. 84) 
Raport de cornere 12—5. Rapor
tul șuturilor la poartă ; 3J-8 (pe 
spațiul porții i 9—3). Xoportuî 
faulturilor comise : 1S-13.

POLITEHNICA : Mihăilă 7 -
Sofian 8, Toacă 8, Dinu 8, An 
ton 7 — Romifă II 8, Ciocirlon 
7 — Incze 6 (min. 58 Spirea 6). 
Dănilo 6, Simionaș 8, Grosaru 7.

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 6 — 
Nedelcu 6, Ccstăian 6, Nan 7, l. 
Nicu 6 — Codrecnu 6, Marea 7, 
— Manciu 6, Dumitriu III 6 (min. 
62 State 5), Burcea 6. Ionica 5.

Arbitrajul î FOARTE BUN ; S. 
Drăguîici (Drobeta Tr. Severn/; 
la linie : V. Pirvescu și C. »eo 
dorescu (ambii din Buzău).

Cartonașe galbene : Anton. 
Trofeul Petschowschi : 9.
La tineret-speranțe ; 3-0 (3-0).

proaspetei divizionare A. 
trimis neinspirat o minge 

poartă, DANILA a 
tat și a trimis pe jos >în

75 FLOREA fructifică

în 
la

în min.
o centrare a lui Atodiresei, tri- 
mițind balonul, cu capul, 
poartă și majorînd scorul
2—0. Cu două minute înainte
de final, același Florea îl simte 
pe Vigu că va trimite mingaa 
la portar, 
șutul său 
goală. în 
proaspătul 
demarează
Sătmareanu intervine defectuos 
și mingea, se duce spre... .auto
gol, dar Moraru plonjează sal
vator, trimițind în .cqpner.

o interceptează, dar 
trece peste poarta 

sfîrșit, în min. 89, 
intrat în joc, Ologu, 
pe stînga, centtează,

Mircea TUDORAN

Broșovschi. urmat de 
„ghiulea" trimisă de' Profir si res
pinsă, cu dificultate, de Ștefă- 
nescu. Ofensiva fotbaliștilor con- 
stănțeni avea să continue — dar 
din ce în ce mai precipitat, cu 
baloane înalte, sortite eșecului, 
recoltind numai o sultă de cor
nere — întreruptă în min. 26 de 
o mare ocazie de gol. în 16-le 
constănțean : Broșovschi îl ser
vește impecabil în adîncime ne 
Munteanu, însă 
du-se parcă de situația extrem 
de favorabilă, a trimis balonul în 
portarul ieșit în întîmpinarea sa.

în linii mari, repriza secundă 
a cunoscut aceeași desfășurare, 
formația-gazdă avînd uneori pe
rioade chiar mai accentuate de 
ofensivă, comparativ cu prima 
parte a meciului. Dar. de pildă, 
în min. 52 cînd la „capul" lui 
Mărculescu toată lumea vedea 
mingea în plasă, Iorguleseu a res
pins printr-un reflex extraordinar. 
La — - ■
«de 
76) 
Si, 
niș, cînd suporterii echipci-gazdă 
păreau nemulțumiți de remiză, 
formația vizitatoare depășindn-si... 
planificarea, înscrie golul victo
riei. A fost o acțiune colectivă, 
bine orientată, Bedea — Axente — 
Broșovschi — MUNTEANU, înche
iată de ultimul eu un șut de la 
aproximativ 18 m lateral stînga. 
balonul intrînd în colțul lung al 
porții, la „păianjen44. Așa s-a scris 
astăzi istoria meciului F. C. Con
stanța — U.T.A. .’

Gh. MCOLAESCU

acesta, speriin-

o altă centrare, spre punctul 
11 m, același Mărculescu (min. 
a trimis peste „transversală", 
cu cinci minute înainte de fi-

JUCAT ÎN PRIMA REPRIZĂ
Stadion „Tinere-.ului” : teren excelent ; timp, în general frumos ; specia- 

lori aproximativ 5X0. Au marcat : ȘERBANOIU (min. 9. 19 și 74 — din 11 m),4 
PAPUC (min, 33), respectiv ADAM (min. 39). Raport de cornere : 5—6. Ra>' 
portul șuturilor la poartă ; 15-12 (pe spațiu! porții : 11—7). Raportul faultu
rilor comise : 11—15.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Hîrlab 7, Jenei 8. Ciugarin 7» Mateescu 
7 — Șerbânoixr 9, Cadar 8. Ghergheli 7 — Papuc 7 (min. 38, lembor 7), Pes- 
caru 8. Gyorfi 8 (m»n. 74, Midoș 7).

C.F.R, : Moldovan 6 — Lupu 7, Drcaomir 6, Roman 6, Szoke 7 — Boqa 6, 
Mihai 6 (min. £3, Soporan), Țegean 6 (min. 58, Vișan 6) 
Adam 7, S. Breton 6.

Aibitrajul : FOARTH BUN ; la centru : O. Anderco (Satu 
V. Trifc și G. Poo (ambi* din Boia

TioJeul Petschovschi : 10
La tineret-speranțe : 3-1 (0-0).

M. Breton 6,

Mare)«
Mare) ; la linte:

terpviariiar rezumat, .un -pri
ma repriză, la o apărase dirză, 
om la om. pe suprafața lor de 
teren, cu rare contraatacuri, ca 

"' apoi, atunci cind au constatat că 
o asemenea tactică nu dă rezul
tate, să renunțe la ea, punînd 
accentul pe ofensivă, azea^ta in 
special în partea a doua a me- 
ciului.

în prima repriză, brașovenii au 
luat jocul pe cont propriu, au 
dominat cu autoritate. în această 
parte a întrecerii, elevii lui Pro
ra au jucat simplu, căutlnd dru
mul cel mai scurt spre poarta lui 
Moldovan. La o astfel de acțiu
ne. in min. 9. desfășurată pe 
partea dreaptă, balonul a ajuns 
la ȘERBANOIU. afla: la margi
nea careului advers. Brașoveanul 
l-a driblat scurt pe Dragomir și 
a șutat in coltul lung, descliizind 
scorul : 1—0. După zece minute, 
același 7 
partea stingă, 
aproape

ȘERBANOIU, aflat pe 
' a creat o fază 
identică și a majorat

în continuare, 
inițiativa și, în 

un

scorul la 2—0. 
stegarii dețin ,
min. 33, PAPUC realizează 
nou punct pentru echipa sa : 
3—0. Apoi, Steagul roșu a 
redus din „motoare" și ferovia
rii au profitat de această situa
ție, construind faze ofensive pe
riculoase. Astfel, în min. 39, 

rltn handicap :

mai

riculoase.
ADAM reduce
3— 1.

După pauză, 
s-a schimbat. Așa cum am ară
tat. clujenii au renunțat la de
fensivă, au combinat frumos la 
mijlocul terenului și au încercat 
mai des vigilența iui Adamache. 
Totuși, incursiunile localnicilor 
s-au dovedit mai periculoase, una 
dintre ele, a lui Iambor (din min. 
74) a fost stopată neregulamentar 
de I— Mihai, în careu, și ȘERBA
NOIU a transformat lovitura de 
pedeapsă.
4— 1.

aspectul jocului

peeetluind scorul la

Potnpiliu VINTILĂ

Acesta a 
spre pro- 
intercep- 

__ _ . _ _ plasă, pe 
sub portarul Gheorghiu. Din acest 
moment asistăm la succesiuni de 
atacuri ale jucătorilor !aittrenati de 
Ilie Oană. Sofian ST) șuțea-
ză fulgerător, apoi îl Simio-
naș (min. 65). în ambele situații 
Gheorghiu respinglnd prin reflexe 
de ultim, moment. Scocul,-fina! este 
stabilit de SIMIONAȘ _ care a tri
mis balonul prin surprindere, cu 
boltă, de Ia marginea careului, min
gea poposind pentru a treia oară in 
poarta gălățenilo-r.

Gheorghe NERTEA i

LOTO
NOU t SURPRIZA PENTRU P.AR- 

TICIPANTI. MARI AVANTAJE VA 
OFERĂ NOUA FORMULĂ TEHNI
CA DE LA TRAGEREA EXCEPȚIO
NALĂ PRONOEXPRES DIN 1 SEP
TEMBRIE 1SM. AGENTIILț, LOTO- 
PRONOSPOKT VA AȘTEAPTĂ !

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Tragerea oferă partieipagiților o 
seric de avantaje lână precedent. 
Astfel, se vor extrage mai multe 
numere — 68 față de’ 51 se vor 
efectua 8 extrageri în «der 6 ca 
la tragerile anterioare . ș.-a. r^a.-/acea
stă interesantă tragere puteți deveni 
fericitul cîștîgătdr ; de ' - autoturisme 
„Dacia 1300“, „Moskvici- ;;40$41fy .ex
cursii de 2 locuri la Sofia cu petre
cerea Revelionului, cîștiguri în nume
rar de valoare fixă și variabilii. 
Participînd cu variante de 15 lei vă 
măriți considerabil șansele de cîștig,

deoarece participați la toate extra
gerile.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT din 25 august 1974.

Categ. I (13 rezultate) 5 variante 
10% a 12642 lei. Categ. H (12 rez.) 
45,75 variante a 1658 lei. Categ. III. 
(11 rez.) 634,40 a 179 Iei.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA PRONOEXPEES 

DIN 28 AUGUST 1974
Fond general de cîștiguri : 1 399 283 

lei din care 603 468 iei report '
EXTRAGEREA I : 8 20 36 17 .22, 6 
EXTRAGEREA a ll-a : 3 9 14 35 
Plata cîștigurîlQf ‘ sc VeT frrr-e”" *irr

Capitală' 4ncepînd o din -.5 v.ge®î^|gtbrie 
pină la 28 octombrie. în țară aproxi
mativ din 9 septembrie pină la 28 
octombrie 1974 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ din li 
septembrie 1974.



în Campionatele republicane de tirAl! FOST DECERNATE PRIMELE ZECE TITLURI
•

350 de trăgători și trăgătoa
re, reprezentînd cluburi și aso
ciații sportive din Capitală și ce
lelalte centre din țară sînt pre- 
zenți la această ediție a cam
pionatelor republicane de tir la 
armele cu glonț și aer compri
mat. Toți acești țintași (seniori, 
senioare, juniori, junioare)—au 
început ieri, la poligonul Tunari, 
întrecerile nentru cucerirea celor 
52 de titluri naționale individua
le și pe echipe.

După încheierea primei zile se 
cunosc de acum deținătorii a 
zece titluri, dintre care șase au 
fost cîștigate de sportivii clubu
lui Dinamo, iar cite două au re
venit concurentilor de la Steaua 
și Activul Brașov. Dar campio
natele abia au început așa că 
lupta nentru supremația autoh
tonă rămîne deschisă în urmă
toarele patru zile.

Miercuri, odată cu debutul 
competiției, vremea s-a arătat 
neprielnică, un puternic vînt în 
rafale stînjenind într-o oarecare 
măsură întrecerile, concurenții 
neputînd să-și demonstreze de
plinele posibilități. Chiar dacă 
cele mai multe dintre cifrele în
scrise pe fintele de concurs nu 
sînt prea bune, totuși, cîteva 
mențiuni se impun.

Astfel, reprezentantele clubu
lui Dinamo 
de armă cu 
coechipierii lor mai tineri (ju
niorii) s-au ,.
ber. în sfîrșit. alți doi dinamo- 
viști, Ștefan Caban și medalia
tul cu argint de la J.O. ’72, Dan

luga, au ieșit învingători în în
trecerile individuale la probele 
de seniori de la armă cu aer 
comprimat și pistol liber.

Dintre cele două victorii ob-

au dominat probele 
aer comprimat, iar

detașat Ia pistol li-

„CUPA

Dinamovistul Ștefan Caban — 
campionul țării la armă cu aer 

comprimat
Foto : S. BAKCSY

ținute de clubul Steaua, mai 
plină de semnificații apare cea 
de la pistol liber seniori, unde 
antrenorul Gheorghe Corbescu 
a aliniat ca primă garnitură o

PRIETENIA1*

SPORT» 9 URI IAU STARTUL LA HALTERE

formație alcătuită din tineri do
tați, cu evidente perspective, iar 
titlul cîștîgat i-au îndreptățit a- 
legerea făcută.

în finalul acestor succinte co
mentarii se cuvine o subliniere 
pentru frumosul și dublul suc
ces al junioarelor brașovene (la 
armă standard culcat) pregătite 

^3e antrenorul David Petrea. Aș
teptăm și cuvîntul altor centre 
din provincie.

Rezultate tehnice, armă cu aer 
comprimat 40 diabolouri. seniori (24 
eoncurenți); 1. Ștefan Caban (Dina
mo. antrenor Eni Drăgân) 375 p, 2. 
I. Stoicescu (Petrolul Ploiești) 372 d. 
X I. Olărescu (IEFS) 372 p. 4. I. Trăs- 
căveanu 369 p. 5. M. Marin 367 P. 
6. C. Manole (Steaua) 367 p, echipe: 
1. Steaua I (M. Marin, P. Sandor. 
L Cod re an u. I. Trăscăveaml. antre
nor Valentin Enea) 1458 p. 2. Dinamo 
1452 p. X Steaua II 1441 p. senioare 
(14): 1. Veronica Stroe 371 p. 2. M. 
Cernat (Petrolul Ploiești) 367 d. 3. 
D. Matei 366 p. 4. M. Borcea (IEFS) 
366 p. 5. M. Petrescu 364 p. 6. M. 
Tomescu (Dinamo) 361 p. echipe :
1. Dinamo (M. Petrescu. D. 
V. Stroe, antrenor V. Manciu)
2. Steaua 1064 p. 3, Olimnia
pistol liber 60 f seniori (19): 
luga (Dinamo, antrenor St. Petrescu) 
553 p. 2. M. Teodor 545 p, 3. b*. 
Ciotioș (Steaua) 543 p. 4. A. Gered 
(Steaua) 539 p. 5 V. Atanasiu (Stea
ua) 539 p, ~ T ___ “
echine : i. Steaua I ,M. Teodor, 
Feciorescu. L. Stan. M. Trușcă, an
trenor Gh. • Corbescu) 2136 p. 2. Di
namo 2128 p. 3- Steaua TT 2119 p, 
juniori (18): 1. Laurențiu Poo 521 n.
2. G. Klaus 520 p. 3_G. Calota (IEFS) 
Slg o. echine;
G. Klaus, Gh. Macovei. antrenor Șt. 
Petrescu^ 1556 ~ ~ “
3. Olimpia 1469 p. armă
culcat 60 f junioare t39) : 1. Eva Olah 580 p, ‘ “ ’ - - — ■ ■ -----
575 p. __
574 o, echiDe: 1. 
Olah. T. Ilovici. 
D. Petrea) 1706 
1691 d. 3. C.F.R.

Programul de 
armă liberă culcat 60 f seniori, armă 
standard culcat 60 f senioare, pistol 
cu aer com crima t seniori, pisto’ vi
teză 60 f juniori, de la ora 10.45: 
nlstol cu per comnrimat senioare, de 
la ora 11.30: armă standard culca* 
60 f juniori, de _la ora 12 30: pistol 
cu aer comprimat junioare.

Matei. 
1101 p, 
992 p.

1. Dan

6. C. Feciorescu 536 n.
c.

1. Dinamo (L. Fon.
p. 2. I.E.F.S. 1503 p. 

standard
2. A. Inimahi (Voința ’ași)
3. M. Vochin (C.S.M. Buc.)

Activul Brasov (E. 
B. Marin, antrenor 
p. 2. C.S.M. Buc. 
Arad 1639 p.
azi : de la ora 9 :

ASTĂZI, LA LUCERNA

START IN CAMPIONATELE
MONDIALE DE CANOTAJ FEMININ

i telefon). — 
marți dimi- 
reprezenta- 

canotai a 
orașul gazdă 

ora

LUCERNA, 28 (prin 
Plecate din București 
neata. componentele 
tivei fdminine de 
României au sosit în i 
a campionatelor mondiale la 
prînzului. Și. în ciuda ploii reci, 
puțin timp după instalarea Ia ho
telul Einhorn, fetele noastre au si 
ieșit la primul antrenament.

înainte de a vă oferi amănunte 
de la tragerea la sorti — care a 
avut loc miercuri după amiază — 
vă prezentăm cîteva caracteristici 
ale lacului Rotsee pe care se vor 
desfășura cursele, una din cele 
mai celebre piste de ană ale Eu
ropei. Balizajul este făcut după 
sistemul Albino, pista de eoncurs 
avind 10 cuibare. Instalațiile de 
plecare sînt mobile, iar sosirile 
sînt înregistrate, atit la fete 
(1 000 m) cit 'si la băieți (2 000 m) 
printr-un sistem optic cu cameră 
de luat vederi si telerecording.

Tribunele au o capacitate de apro
ximativ 4 000 de locuri — dintre 
care 2 200 acoperite, dar numărul 
spectatorilor poate fi. practic, ne
limitat. întrucît malul lacului 
Rotsee este de fapt o imensă tri
bună naturală.

Pînă la ora transmisiei noastre, 
schifistele românce au efectuat 
deja două antrenamente. toate 
echipajele (2 fc, 44-1 vîsle. 44-1 
rame și 84-1) manifestînd 
mă bună si un optimisnr 
care ne dau încrederea în 
privește comportarea lor
cilele confruntări care le așteaptă.

Așa cum spuneam, în cursul 
după amiezii de miercuri a avut 
loc tragerea la sorti. Trei dintre 
echipajele noastre (2 fc, 44-1 vîsle 
și 84-1) au posibilitatea de a cu
noaște din prima zi raportul de 
forte dintre ele și echipajele 
U.R.S.S. (considerate favorite 
mai multe probe) cu care 
concura în serii. La 44-1 
sportivele noastre vor avea
făcut față în serie de asemenea 
unor echipaje puternice, cele ale 
Poloniei și Franței.

Așadar, astăzi primele starturi 
care vor aduce în luptă concurente 
din 32 de tari.

o for- 
robust 

ceea ce 
în difi-

la 
vor 

rame 
de

Horia ALEXANDRESCU

IN AȘTEPTAREA TURNEULUI
DE LA FOREST HILLS

De vineri pînă duminică, sala spor
turilor din Constanța, va fi din nou 
o gazdă primitoare a unei mari com
petiții de haltere. ^,Cupa Prietenia 
rezervată halterofililor sub 20 de ani 
(juniori) va reuni sportivi din 9 țări: 
U.R.S.S.. Bulgaria, Ungaria. Polonia, 
R.D. Germană, Cuba, Cehoslovacia, 
Mongolia și România.

Anui trecut, întrecerea dotată cu 
',,’Cupa Prietenia- s-a desfășurat la 
Phenian și s-a încheiat cu victoria 
sportivilor din R.P.D. Coreeană. Șa 
atunci, rezultatele au fost deosebit 
de valoroase, printre oare și cîteva 
recorduri mondiale de juniori.

„Avem convingerea că și de data 
acesta — a spus Lazâr Baroga. an
trenorul principal al lotului nostru — 
rezultatele vor fi la înălțime. Adver
sarii reprezentanților noștri 
sebit de puternici, sportivi

sînt deo- 
care pot

v 
lua cu succes startul chiar și în în
trecerile rezervate seniorilor în ma
rile competiții internaționale**.

Antrenorii Tiberiu Roman și Lisias 
Ionescu, care răspund de pregătirea 
lotului de juniori au anunțat forma
ția noastră : Cat. knuscă : ștefan 
Magyari (Rapid Oradea); Cat. cocoș: 
Marcel Chiamil (S. N. Constanța) : 
Cat. pană : Ion Buta (C.S.M. Cluj); 
Cat. ușoară : Dragoș Cioroslar.
(Steaua): Cat. semlmijkxrie : Sergiu 
Apostol (Steaua): Cat. mijlocie : Va- 
sile Căpriceru (S3T. Constanța): Cat 
semigrea : Ni colac Căpriceru (S. N. 
Constanța): Cat. grea : Gh. Constan
tin (Steaua), Cat. supergrea : Ștefan 
Kreicik (Steaua). In afară de con
curs vor mai lua startul și alți spor
tivi români, printre care V. Orosz, 
St. Palos. L Szalma ș-a-

C. COMARNISCHI

NEW YORK, 2s (Agerpres). — în
treaga elită a* tenisului mondial, ex- 
ceptînd pe australienii Rod Laver și 
Margareth Court. va fi prezentă la 
turneul de la Forest Hills (U.S. open 
championships), care se va desfă-

C. E. FEMININ DE BASCHET

AU ÎNCEPUT TURNEELE FINALE

șura pe courts-urile celebrei 
newyorkeze. între 29 august și 
tembrie. Circa 200 de jucători 
cătoare își vor disputa trofeele 
premiile concursului în palțnaresul 
căruia figurează și numele românu
lui Ilie Năstase, învingător la ediția 
din anul 1S72. Anul acesta, primii 
favoriți aleși de organizatori sînt 
americanul Jimmy Connors și austra
lianul John Newcombe. Dar, în afq- 
ra acestora, sînt mulți alți favoriți, 
dacă ar fi să amintim doar pe cei
lalți capi de serie : Smith. Borg. 
Rosewall. Die Năstase, Ashe. Vilas. 
Kodes. La feminin, snecdaliștii între
văd o finală Chris Evert — Billie- 
Jean King.

arene 
8 sep- 
și ju- 

și

DEBUT IN COMPETIȚIA
VOLEIBALIȘTILOR JUNIORI

Ieri după amiază, în sala Fio- 
reasca, 
ternatională 
Prietenia", 
prezentat opt 
juniori : 
slovacia. 
Polonia, 
china R. 
sosit).

Meciul

a început competiția în
de volei „Turneul 

la startul căreia s-au 
reprezentative de 

U.R.S.S., Bulgaria. Ceho- 
Cuba. R. D. Germană, 

Ungaria si România (e- 
P. Mongole nu a mai

de

de debut a opus echi
pele U.R.S.S. si Ungariei. Supe
riori ca oregatfre fizică, irezisti
bili în atac și mobili în apărare, 
tinerii voleibaliști- sovietici au 
■cîștigat clar cu 3—0 (6, 9, 13) în 
mai puțin de o oră de joc. Doar în 
setul al treilea, adversarii lor au 
izbutit să dea o replică mai de
cisă. Au condus foarte bine A. Di
ni eu si N. Beciu (România). Par
tida a doua. Cehoslovacia — Cuba 
— 3—1 (7. 11, —8. 8). a dat nas- 
te re unei dispute mai echilibrate.

în care victoria a fost hotărîtă 
superioritatea tactică a jucători
lor cehoslovaci si de precizia exe
cuțiilor lor, în confruntare cu jo
cul viguros în atac, dar cu im
perfecțiuni tehnice, al mai puțin 
experimentatHor cubanezi. Arbi
traj foarte bun : V. Dumitru — 
M. Nicolau (România).

După festivitatea de deschidere 
a competiției, a urmat partida 
România — R. D. Germană, in 
care voleibaliștii noștri au Început 
jocul dezordonat, apatic si fără 
idei tactice precise. în plus, ei 
au comis multe greșeli la preluare 
și în atac, fac-ilitînd victoria ad
versarilor cu 3—1 (12. 12. —12. 13). 
Arbitraj bun al cuplului S. Denes 
(Ungaria) — S. Slechta (Ceho
slovacia). Programul de azi. de 
la ora 15 ; Ungaria — Cuba. R.D.G. 
— Polonia. România — Bulgaria 
si U.R.S.S. — Cehoslovacia.

telefon).
De care 

au folo-

(prin
zi de repaus, 
multe echipe 

pentru a-si definitiva se- 
la Cagliari (eele din. erupă 
sau la Sassari (grupa 8—13), 

a 15-a a 
feminin 

— marți 
turneelor

de 
iito

reluat 
cadrul

Palazzetto dello 
reprezentativă a 
întUnit selectio-

CAGLIARI. 28 
După o 
cele 
rit-o 
diul 
1—7)
participantele la ediția 
campionatului european 
■de baschet si-au 
— întrecerea, in 
finale.

în localitate, la 
Sport, redutabila 
Cehoslovaciei a
nata Italiei. După un meci care 
a fost echilibrat doar o repriză, 
baschetbalistele cehoslovace si-au 
impus pitisul de superioritate teh
nică si fizică si an eistirat comod 
cu scorni de 6#—10 (30—27). Pi*-

cipala realizatoare a învingătoare
lor a fost vechea internațională 
Jiraskova (18 p). dar o bună com
portare au avut si mai tinerele 
ei partenere Dușova (16 p) și 
Korinkova (8 p). '

La Sassari. intr-o partidă con
siderată decisivă pentru ocuparea 
locului 7. Iugoslavia si Polonia 
au furnizat o dispută deosebit de 
echilibrată, la sfirșitul căreia 
sportivele iugoslave au obținut 
succesul la numai un cos dife
rență : 53—51 (33—29). în derbyul 
codașelor. R. F. Germania — Da
nemarca 61—54 (25—25).

Aseară, tirziu. selecționata noas
tră a fost învinsă de echipa Ita
liei. Scor : 45—52.

BĂSCHETBUISTILOR NOȘTRI IN R.P. CHINEZA
Reprezentativa masculină de baschet o 

României a efectuat recent un turneu »n 
R P. Chmexâ, turneu care — ca și cel* 
din anii orecedenți — s-o dovedit utit 
s< instructiv. |r r înduri le de mai 
medicul lotului — dr. Tudor Mi ne seu — 
relatează cîteva interesante 
asupra desfășurării întrecerilor 
cinci orașe vizitate :

, De la început dore$c să 
ospitalitatea și căldura cu care am fost

amomjnle 
in cele

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Competiția de handbal „Cupa priete
nia*4 pentru echipe de juniori s-a 
încheiat la Șumen 
toria selecționatei 
din ultima etapă: 
nia 21—20 (11—12); 
slovacia 24—21;
nia 17—14.

(Bulgaria) cu vic- 
U.R.S.S. Rezultate 
U.R.S.S. — RomA- 
Ungaria — ceho- 
Bulgaria — Polo-

15—11) formația Cehoslovaciei, iar 
echipa U.R.S.S. a întrecut tot eu 
3—0 (15—12. 15—3, ÎS—9) reprezenta
tiva Bulgariei.

finală cu 7—6, 6—1, 6—1 pe olandezul 
Tom Okker.

(Urmare din pag. I)

Cu prilejul concursului atletic „Me
morialul fraților Znamenski*, desfă
șurat lfl Moscova, recordmana mon
dială Ia aruncarea discului. Faina 
Melnik, s-a clasat ne primul loc, cu 
performanta de 67,98 m. Proba de 
5 000 m a revenit lui Nikolai Ra- 
dostev. cu timpul de 13:52.0.

Proba de simplu bărbați din turneul 
de tenis de la St. Moritz a revenit 
lui Jan Kukal (Cehoslovacia), 
vingățor cu 7—S. 6—4 în finala 
ținută cu englezul John Paisli.

în- 
sus-

Me*Tenismanul sovietic Aleksandr 
treveli a câștigat turneul de la South 
Orange (New Jersey) fără joc, ad
versarul său din finală, americanul 
Jimmy Connors, fiind bolnav.

în turneul internațional feminin de 
volei de la Erevan, echioa Cubei a 
învins cu scorul de 3—0 (15—9, 16—14,

Turneul de . tenis de la Chests*
HiP «-a încheiat cu victoria suede
zului Bjdm Borg, care l-a învins în

în primul tur al zonei europene a 
Cupei Davis, ediția 1974'1975, echipa 
Turciei a învins cu 
Irlandei.

3—2 selecționata

Cea de-a 8-a ediție 
pionilor europeni** 
gheață a revenit echipei 
Moscova, care a 
12—2 (4—1, 6—1, 
deză i,.Bruness“,

a „Cupei cam- 
la hochei pe 

Ț.S.K.A. 
învins în finală cu 
2—0) formația sue-

Fedro Fernandez 
de campion euro- 
superușoară, în- 
tehnic. în rundul

Boxerul spaniol 
și-a păstrat 'titlul 
pean la categoria 
vingînd prin k.o. ____ ..
doi, pe italianul Pietro Ceru.

înlimplnați și tratați în decursul - întregii 
călătorii, precum și spiritul de perfectă 
sportivitate in core s-ou disputat cele 
opt portide. Dintre acestea, echipa țării 
noastre a cîștîgat șapte și a pierdut 
una singură, dar mai presus de rezulta
tele propriu-zise au fost învățămintele 
trase in cursul intilnirilor respective. 
Baschetbaliștii români au jucat in com
pania unor parteneri valoroși posesori ai 
unor procedee tehnice remorcabile, cam- 
botivi și tenace în special in defensivă. 
Spre cinstea lor, cei 12 componenți ai 
selecționatei țării noastre au făcut față 
dificilelor întreceri. Ei ou manifestat pu- 

de luptă în apărare, luciditate și 
eficiență în atac, perseverentă în res
pectarea disciplinei de Joc. în general, 
tați jucătorii au dat satisfacție, in mod 
deosebit s-au evidențiat, insă, Oczelak, 
Georgescu, Niculescu și Cernat, care au 
manifestat constanță la un nivel inail 
de comportare, in sfîrșit, mai doresc să 
menționez ca turneul din R.P. Chineză 
o constituit și un test sever al pregătiri
lor ce se efectuează de pe acum în ve
derea participării la campionotul euro
pean de anul viilor*.

Rezultatele înregistrate. ROMÂNIA :
69— 72 și 76—67 cu R.P. Chineza (la Pekin),
70— 66 cu selecționata Changchun Ha 
Changchun), 93—75 cu selecționata mili
tară Shenyang (la Shenyang), 106—58 cu 
selecționata Șanhaî (la Șanhai), 92—79 
cu selecționata Nankin (la Nankin),
71— 64 cu selecționata militară Pekin (la 
Pekin), 67—5i cu selecționata de tinere» 
Pekin (la Pekin).

venindu-și. Cutov a plasat nu
meroase lovituri, iar cu 12 secunde 
înainte de încheierea partidei l-a 
nus serios în dificultate pe Kolev, 
în mod normal, pentru finalul său 
mai activ. Cutov ar fi trebuit să 
obțină sufragiile judecătorilor. Dar 
aceștia și-au împărțit preferințele: 
3—2 pentru Kolev ! Pentru semi
finale s-au mai calificat : Kotey 
(Ghana). Beyer (RDG) si Kalule 
(Uganda).

în semifinalele celorlalte cate
gorii : COCOȘ : Gomez (P. Rico)
— Cosentino (Fr) si Romero (Cu
ba) •— Torosian (U.R.S.S.). PANĂ: 
Alvarez (Cuba) — Davis (S.U.A.,) 
si Kuznetov (U.R.S.S.) — Gari
baldi (Panama) : SEMIMIJLOCIE : 
Correa (Cuba) — Iankov (Bulg) si 
Jackson (S.U.A.! — Kicka (Pol) ; 
SEMIGREA : Parlov (Iugoslavia,
care l-a învins la puncte pe Ca
rrillo — Cuba) cu Sachse (RDG) 
si Karataev (U.R.S.S.) — Sninks 
(S.U.A.) : GREA : Stinson (S.U.A.)
— Milici (Tug.) si Stevenson (Cu
ba) — Ayiula (Nigeria).

-

DIN FOTBALUL
INTERNAȚIONAL

• în Cupa Ligii scoțiene de fotbal, 
echipa Dundee United, viitoarea ad
versară a formației Jiul Petroșani în 
Cupa cupelor, a pierdut ou 0—1 me- 
ciul-retur susținut pe teren propriu 
cu Celtic Glasgow.
• Comisia de anchetă a Federației 

italiene de fotbal a publicat un co
municat prin care se anunță că unul 
din conducătorii echipei Peruggia, 
Franco d’Attoma. va trebui să com
pară în fața comisiei de disciplină, 
fiind acuzat de încercare de coru
pere și falsificare a rezultatului în
tâlnirii de categoria B dintre echi
pele Parma și Peruggia. ultima fiind 
amenințată cu retrogradarea.

Uruguayans Penarol 
a cîștîgat turneul de Ia 
învingînd în finală cu 

Ruch

• Echipa
Montevideo
Casablanca, ____ ___ _______
1—0 (1—0) formația poloneză 
Chorzow.
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