
ȚELUL NOSTRU
COMUNISMUL!

MARI SUCCESE INTERNAȚIONALE

I
dat
ur-

ntregul nostru popor a 
primit cu un uriaș inte
res, cu o puternică însu
flețire și cu o adîncă 
vibrație patriotică, pro
iectul PROGRAMULUI 
PARTIDULUI COMU

NIST ROMÂN DE FĂURIRE 
A SOCIETĂȚII SOCIALISTE 
MULTILATERAL DEZVOLTA
TE SI ÎNAINTARE A ROMÂ
NIEI SPRE COMUNISM. ' ' 
ieri publicității- si care 
mează să fie discutat si apro
bat la Congresul al XI-lea al 
partidului.

Document de o inestimabilă 
valoare teoretică si practică, 
elaborat pe baza concepției ma
terialismului dialectic st istoric, 
a legilor obiective ale dezvoltă
rii sociale, a generalizării pro
priei experiențe a comuniștilor 
români, sub conducerea si în
drumarea directă a tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU. Pro
gramul P.C.R. constituie o ade
vărată Cartă fundamentală, i- 
d-eolpgică si politică, a partidu
lui.

„Programul — arăta tovară
șul NICOLAE CEAUSESCU la 
Plenara C.C. al P.C.R. din iu
lie 1974 — dă o orientare ge
nerală științifică. marxist-Ieni- 
nistă. pentru întreaga activitate 
pe plan national și internatio
nal a partidului și poporului 
nostru. El stabilește linia gene
rală de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
si de înaintare ne calea comu
nismului în România, de parti
cipare activă a tării noastre la 
viata internațională, la lupta 
pentru transformarea pe baze 
noi a omenirii, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte si mai 
bune, a unei lumi a păcii si co-

LADISLAU DE AUR

• VASILE IORGA — MEDALIA DE BRONZ

5?

LADISLAU ȘIMON

ETAPA A 5-a A DIVIZIEI A LA FOTBAL

DINAMO (victorioasă in derbyul de la Arad) 
TREI PUNCTE AVANS DUPĂ CINCI ETAPE
• Oaspeții, două succese și două egalități • In afara liderului și Politehnica Timișoara, 
acum pe locul doi, s-a întors cu două puncte din deplasare • Jiul, de la 0—3 la 3—3 în 

partida cu Sportul studențesc ! • F. C. Galați, nici un punct la activ după 5 etape

statului 
multilateral 

probleme 
însemnătate 
democrației

laborării intre toate popoarele".
Programul Partidului Comu

nist Român prefigurează în mod 
strălucit viitorul luminos. de 
progres, prosperitate si civiliza
ție. spre care se îndreaptă, cu 
pași fermi si neabătuti. po
porul român. Stabilind obiecti
vele fundamentale ale etapei 
următoare a istoriei României 
Socialiste, după ce le analizea
ză în mod profund pe cele an
terioare. Programul arată direc
țiile principale care vor fi ur
mate în politica industrială a 
partidului, aceea agrară, in prin
cipalele domenii ale activității 
materiale si spirituale, toate a- 
vînd drept scop ridicarea per
manentă a nivelului de trai 
întregului popor.

Documentul subliniază, de 
semenea. rolul conducător 
partidului si rolul 
societatea socialistă 
dezvoltată, dezbate 
de cea mai mare 
privind dezvoltarea 
socialiste, activitatea ideologică 
si munca politică educativa a 
partidului. politica externă a 
României, elaborează principiile 
fundamentale ale tțecerii în 
viitor spre societatea comunis
tă. face o strălucită analiză a 
cursului evenimentelor interna
ționale.

Partidul. organizațiile sale, 
toți comuniștii. întregul popor 
au fost înarmați cu un docu
ment de o excepțională valoare 
si însemnătate.

Angajamentul unanim al na
țiunii este : VOM ÎNFĂPTUI. 
SUB CONDUCEREA PARTIDU
LUI. A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU. PRO
GRAMUL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN!

ISTANBUL, 1 (prin telex). Du
minică seara, pe podiumul insta
lat în incinta stadionului Inonii 
din localitate, s-au disputat ulti
mele partide din cadrul celei de-a 
13-a ediții a campionatelor mon
diale de lupte libere. Reprezen
tanții României au obținut per
formanțe excelente. Ladislau Și- 
mon — la categoria grea — a 
fost încununat cu titlul de cam
pion al lumii, după evoluții stră
lucite. El l-a învins pe campionul 
mondial Seslan Andiev, precum 
și pe alți medaliați la J.O., C.M. 
și C.E. Vasile Iorga, la categoria 
82 kg, a fost distins cu medalia 
de bronz. Succese remarcabile, 
care confirmă impresionantul 
salt valoric realizat, in ultimii ani, 
in țara noastră de luptele libere.
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• Echipajul de 4 +1 visle a cucerit 

medalia de argint • Medalii de 

bronz in probele de 4 + 1

rame și 8 + 1

Primul care a intrat pe saltea 
în seara finalelor a fost tînârul 
Ladislau Simon. în disputa pen
tru titlul suprem, Simon l-a în- 
tîlnit pe campionul mondial și 
european, sovieticul Seslan An
diev. Meciul a început surprin
zător. După 25 de secunde, cam
pionul mondial se găsea fixat în 
„pod" și depunea eforturi extra
ordinare pentru a evita tușul. 
Acest început neașteptat a făcut 
ca ..tribunele" să-si manifeste re
pede simpatia pentru tinărul 
nostru reprezentant care se găsea 
la un pas de o mare victorie.

Costin CHIRIAC

(Continuare în pag. a 4-a)

CORNELIA NEACȘU
— campioane mondiale

LUCERNA, 1 (prin telefon). 
Sportul românesc a cunoscut un 
răsunător succes, duminică după- 
amiază, pe pista de apă de la 
„Rotsee", in finalele primei ediții 
a campionatelor mondiale de ca
notaj feminin. Făcînd dovada u- 
nei pregătiri excepționale, a unor 
admirabile calități de voință, re
prezentantele României au înche
iat dificila întrecere cu un bilanț 
excelent : un titlu de campioane 
mondiale, cucerit de CORNELIA 
NEACȘU și MARINELA GHITĂ, 
in proba de schif 2 rame fără cîr- 
maci, o medalie de argint la schif 
4 4- lz visle. prin Ioana Tudoran, 
Elisabeta Lazăr. Doina Bărdaș. Te
odora Boicu și Elena Giurcă, pre
cum si două medalii de bronz, la 
44-1 rame (Marlena Predescu. Ma
ria Rabat. Eîena Avram. Angelica 
Chertic + Elena Giurcă) si la 84-1 
(Elena Oprea. Florica Petcu. Geor- 
geta Militaru. Cristei Wiener. A- 
urelia Marinescu. Iuliana Balaban, 
Valeria Avram. Elena Gavluc + 
Aneta Matei). Este cel mai stră
lucit succes realizat pînă acum de 
canotoarele noastre.

Desigur, cea mai merituoasă 
comportare au avut-o tinerele ra- 

și MARINELA GHIȚĂ 
la schif 2 fără cirmaci 

mere Cornelia Neacșu si Marinei» 
Ghită (ambele componente ale 
clubului Metalul București — an
trenor Stelian Petrov), care au 
confirmat prevederile specialiști
lor. învingînd — printre altele — 
puternicele echipaje ale R.D. Ger
mane si U.R.S.S. Astfel. Cornelia 
Neacșu și Marinela Ghiță. victori
oase și la „Regata Moscova" în 
fata acelorași adversare, au cunos
cut acum consacrarea supremă. 
Succesul lor nu a stat nici o clipă 
în cumpănă, ele conducînd în per
manentă de-a lungul celor 1000 m 
ai cursei.

Un stroc susținut a fost înregis
trat si de componentele echipaju
lui nostru de 4-1-1 vîsle, care — 
bine conduse de experimentata 
Ioana Tudoran — au reușit să în
treacă reprezentativa sovietică 
(medalie de bronz), obtinînd un 
Remarcabil loc secund. Schiful de 
..8" a ocupat un binemeritat si oa
recum așteptat loc III. în ciuda 
întineririi sale. în fine, merite de
osebite are echipajul român de

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE

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

ETAPA VIITOARE {8 septembrie)

F. C. Galați — A.S.A. Tg. Mureș
Steagul roșu — Steaua
Chimia Rm. Vîlcea — U.T.A.
Dinamo — F. C. Argeș
C.F.R. Cluj — F.C.M. Reșița
Jiul — Univ. <Craiova
„Poli" Timișoara — Sportul stud.
Politehnica tași — ,.U" Cluj
Olimpia Satu Mare — F. C. Constanța

CLASAMENTUL

1. DINAMO 5 5 0 0 12— 2 10
2. Politehnica Tim. 5 3 1 1 6— 2 7
3. A.S.A. 5 3 1 1 9—10 7
4. F. C. Argeș 5 3 0 2 8— 4 6
5. F.C.M. Reșița 5 3 0 2 8— 5 6
6. Olimpia 5 3 0 2 6— 4 6
7. Sportul studențesc 5 2 2 1 7— 5 6

8—9. Steagul roșu 5 2 1 2 8— 4 5
Jiul 5 2 1 2 11— 7 5

10. Univ. Craiova 5 2 1 2 9— 8 5
11. U.T.A. 5 2 1 2 4— 4 5
12. Steaua 5 2 1 2 6— 7 5

13—14. Politehnica lași 5 2 0 3 6— 9 4
C.F.R. 5 2 0 3 5— 8 4

15. F. C. Constanța 5 1 1 3 4— 8 3
16. „U" Cluj 5 0 3 2 3— 7 3
17. Chimia 5 0 3 2 2— 9 3
18. F. C. Galați

Citiți cronicile
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S. CUȚOV $i A. NflSTAC- 
Qiedalii de argint la C.M. de box

SIMION CUȚOV ALEC NASTAC

Au luat sfîrșit campionatele mondiale de box amator de la Ha
vana. Printre cei 8 finaliști europeni (alături de 12 din America 
șl 2 din Africa) s-au aflat și boxerii români Simion Cuțov și Alee 
Năstac. De sîmbătă, boxul românesc are în palmares și doi vice- 
oampioni ai lumii !

Citiți in pag. a IV-a relatarea galei finale.
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DEBUT PROMIȚĂTOR IN NOUA EDIȚIE
A CAMPIONATELOR DE

Ieri s-au disputat primele par
tide dintr-o nouă ediție (a XVII-a) 
a campionatelor republicane de 
handbal. Jocurile inaugurale au 
fost plăcute prin ritmul lor si prin 
angajamentul fizic deplin, rezulta
tele înregistrate neoferind nici o 
surpriză, 
relatări 
fruntări

SPARTA MEDIAȘ — .U“ IAȘI 
—17 (11—10). O partidă viu dis- 

a revenit 
mai bine 

multe eo- 
Soarta si 
Rîșnovea-

HANDBAL I

Dar iată cîteva succinte 
la aceste prime con- 
handbalului.

de 
ale

FEMININ
„U“ TIMIȘOARA — CON

STRUCTORUL TIMIȘOARA 10— 
10 (5—5). Cu 10 minute înainte de 
final scorul era de 9—6 pentru 
ctudente. dar ^handbalistele de la 
Constructorul au avut un final ex
celent si beneficiind de verva de 
gut a citorva jucătoare au reușit 
esalarea. Studentele au evoluat 
destul de sters. Cele mai multe 
puncte au fost realizate de Ibadu- 

’ la (4) pentru „U“ si de Ștcf (3) 
pentru Constructorul. Au condus : 
L. Munteanu și T. Jun< (Reșița). 
(P. Arcan — coresp.).

15- 
putată în care victoria 
pe merit studentelor, 
pregătite fizic. Cele mai 
luri : Pralea (5) de la 
Tonta (5) de la ,.U“, (Z. 
nu — coresp.)

VOINȚA ODORHEI 
BUCUREȘTI 9—11 (5—6). Nume
roșii spectatori prezenti au asistat 
la un ioc de bună calitate, la 
sfirșitu] căruia studentele au_ ob
ținut o meritată victorie. Mikloș 
(4) de la Voința si Furcoi (4) de 
la „U‘‘ au inscris cele mai multe 
goluri. Au arbitrat : Tr. Ene si I. 
Dumitrescu (Buzău). <A. Pialoga — 
coresp.).

CONFECȚIA — MUREȘUL lo
ll (7—6). Partida echilibrată nu
mai in prima ei parte. La înce
putul reprizei secunde bucuresten- 
ceie s-au detașat hotăritor : de la 
7—6 (min. 25) la 12—8 (min. 35) 
Au condus : O. Velieu și I. Dobre 
(Ploiești).

,U“

RAPID — TEXTILA BUHUȘI 
12—12 (7—6). Rapidistele au stăpî- 
nit jocul in prima repriză, atunci 
cind Ana Stănișel a avut o exce
lentă prestație. Ea a înscris 6 din 
cele 7 goluri ale Rapidului ! Apoi, 
odată 
nostru a căzut și echipa giules- 
teană. Handbalistele dip Buhuși au 
început să domine si să concreti
zeze : 12—9 în min. 43. Un. final 
lipsit de aplomb al textilistelor si 
o mai mare insistentă a rapidiste- 
lor duc la o echitabilă egalitate pe 
tabela de marcaj. Cele mai multe 
puncte au fost înscrise de Stăni- 
șel (Rapid) si Stoleru (Textila) — 
cite 1.

I.E.F.S. — PROGRESUL 14—8 
(9—4). Victorie clară a campioa
nelor. decisă în repriza intii. în 
partea a doua, meciul a fost mai 
puțin frumos, la scăderea nivelu
lui contribuind si mulțimea 
faulturi.

cu veterana handbalului

de

Mare surpriză in campionatul de rugby

C.S.M. SIBIU ÎNTRECE
PE UNIVERSITATEA LA TIMISOARA!

a treia etapă a cam- 
republican de rugby a 
și de un cuplaj. care

Steaua, 
Iași 

deși 
titulari

în meciul cu 
(seria I). 

lipsiți de
— Durbac. 

si

aceea a
Politeh- 
Campio- 

aportul 
Mun-

Postolaehe 
că

Cea de 
pionatului 
beneficiat 
s-a desfășurat în Capitală, pe sta
dionul Steaua. Am văzut, cu a- 
cest prilej, multi spectatori, un te
ren excelent, dar... prea puțin rug
by. O singură echipă, a ridicat spec
tacolul la nivelul dorit și 
fost 
nica 
nii. 
a 4
teanu. Teleașă 
— au evoluat bine, dovedind 
tind să atingă forma din campio
natul 
primă 
ză ei 
astfel 
mația 
Autorii punctelor sint Suciu.
Dumitru, Braga. Zafiescu. Fuicu. 
Enache. Cioarec (cite 4 puncte). 
Mateescu (7). Corneîîu (6) —
Steaua: Gheorghiu (9). Precul
(4) — Politehnica. Satisfăcător ar
bitrajul lui Dragoș Grigorescu.

AI doilea meci. Vulcan — Știin
ța Petroșani 
plăcut. fiind 
diu cerut, 
tilor — 13—0 
torat doar lotului pe care îl au. 
mai bun decît al gazdelor. Punc
tele — în această partidă condusă 
de Rene 
zale de 
(cite 4),

trecut. Militarii au avut o 
repriză excelentă — la pau- 
conduceau cu 34—0 (!) ■*— si 
au reușit să învingă for- 
din lași cu scorul de 41—13.

AI.

i •
arbitrajul lui FI. Tudoracbe. (F. 
ARCAN — coresp. județean).

Gloria — Dinamo •—3 (0—3). A 
înscris Dragomirescu. (O. GUȚU).

Sportul studențesc — Construc
torul Buzău 23—17 (19—3).
deschis, interesant, cu două 
prize diferite : prima dominată 
net de studenti. cealaltă marcată 
de o puternică revenire a tinerei 
echipe din Buzău, căreia i-a lipsit 
însă „omul de sut+ Au marcat : 
Batter (8). Fugigi (7). Cbifan si 
Ilariton (cite 4). respectiv Gali 
(10). Mogos (3) si Bcnedek (4). A 
arbitrat bine Al. Lemneanu. (g.r.).

SERIA A II-A : T. C. Ind. Con
stanta — Grivita Roșie 3—10 (0—0): 
Farul — Agronomia Cluj 35—0 
(23—0) ; Rulmentul — Rapid 10—7 
(3—0). (Corespondenți : T. ENA
CHE, C. POPA. E. SOLOMON).

Pe primele locuri în clasamen
te : Sp. studențesc (seria I) si Fa
rul (scria a II-a).

Joc 
re-

I
I
I
I
I
i
I
I

(scria a Il-a). n-a 
sub nivelul me- 
Victoria studen- 
(3—0) — s-a da-

Chiriac — au fost reali- 
Veștemeanu, Burghelea 

Martin (5).
Modesto FERRARINI

Universitatea Timișoara — C.S.M. 
Sibiu 7—11 (0—4) !!!• O mare sur
priză. explicată prin subaprecie
rea adversarului. Sibienii au ju
cat cu multă ambiție. Burcea. 
Gomboș (cite 4) si Munteanu (3) 
fiind autorii punctelor oaspeților. 
Pentru Universitatea au inscris 
Dumitru (4) si Floreseu (3>. Bun

LOTO PRONOSPORT
AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 

REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DIN 

1 SEPTEMBRIE 1974
I. F.C.M. Reșița — Steagul roșu 
II „U“ Cluj — Politehnica Timiș

III. Steaua — Olimpia Satu Mare
IV. A.S.A. Tg. M. — C.F.R. Cluj 
V. Universitatea Cv. — Poli. Iași

VI. F.C. C-ța — Chimia Rm. Vilcea 
vn.------ ■

viii.
IX.
x.

XI. 
XII.

LIDERUL IȘI CONFIRMA STARTU
Stadion U.T.A. ; teren foarte bun ; timp călduros ; spectatori aproximativ 

20 000. A marcat : DUDU GEORGESCU (min. 76). Raport de cornere : 3-47. 
Raportul șuturilor la poartă : 13-20 (pe spațiul porții : 4-7). Raportul faultu
rilor comise : 12—13.

U.T.A. : Iorgulescu 7 — Birău 8, Kukla 7, Pojoni 7. Purima 7 *- Pirvu 7, 
Profir 7 (min. 66 Bedea 6), Br*.'Șovschi 6 (min. 66 Leac 7) — Munteanu 8, Do 
mide 7, Trandafilon 6.

DINAMO : Constantinescu 8 - Cheran 9, Sătmăreanu l| 8, Dobrău 8, De- 
leanu 7 - Dinu 9. R. Nunweiller 8 (min. 66 Moldovan 7), Custov 8 — Lucescu 8, 
Dodu Georgescu 8, Zamfir 8.

Arbitrajul ; BUN ; la centru — V. Topan (Cluj) ; la linie — 1. Chiriță (cu 
greșeli în aprecierea ofsaidului) și V. Gligorescu (ambii din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2-3 (1-2>-

MASCULIN
STEAUA — INDEPENDENTA 

SIBIU 16—13 (9—9). Evoluție sla
bă. neconvinaătoare a campioni
lor. care cu 7 minute înainte de 
final nu aveau victoria asigurată 
(13—13). Ei au ratat mult și au 
jucat neglijent in apărare, permi- 
tind oaspeților să mențină multă 
vreme 
multe 
sie (4) 
<3) 
D.

scorul echilibrat. Cele mai 
goluri : Birtalan (6). Tudo- 
— Steaua. Oană (3), Speck 
Independenta. Au condus 

Purică si V. Erhan (Ploiești) 
l- BUCUREȘTI — „U“ CLUJ 

12-11 (6—6). V ictorie obținută ,.in- 
extremis-'. la capătul unui joc dur. 
abundent in faulturi (bucureștenii 
au fost sancționați cu 8 eliminări 
= 28 minute, clujenii 5 = 16 mi
nute). Mintiei (8) la bucureșteni si 
Chircu (5), Ia clujeni au realizat 
cc-le mai multe puncte. Au condus: 
V. Cojocaru si I- Mihăilescu (Cra
iova).

CAROM — ȘTIINȚA BACĂU 
11—10 (5—7). Peste 1000 de specta
tori au asistat ia un ioc cu un 
final dramatic. Gazdele s-au im
pus la sfirsit. oaspeții dominînd 
majoritatea timpului. Au 
C. Căpățină si E. Iamandi 
(Gh. Grunzu — coresp.).

„U“ CRAIOVA — II. 
NAUR B. MARE 1 
meci de luptă. încheiat cu o vic
torie meritată. (Șt. Gurgui — co
resp.).

arbitrat 
(Buzău).

C. MI-
24 (6—10). Un

Campionatele republicane de tir

CORNELIU ION (Steaua)
ÎNVINGĂTOR LA PISTOL VITEZA

titluri 
iu-

Giușcă (Dinamo) 583 p echipe : 1.
- — - --------- — 6.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
l

ARAD, 1 (prin telefon)
De patru campionate Dinamo 

nu pierduse nici un punct Ia Arad 1 
U.T.A. învinsese în ultima etapă 
în deplasare și, automat, derby-ul 
acesta a căpătat o psihologie 
aparte. Prin victoria de Ia Con
stanța U.T.A. își regăsise încrede
rea și rămînea de văzut dacă va 
alege și tactica potrivită pentru 
a Stopa din startul său puternic 
pe cea mai în formă echipă a 
debutului de stagiune, Dinamo, 
U.T.A. a intrat în teren hotărîtă, 
în primul rînd, sâ nu primească 
gol. încerca, astfel, să repete și 
acasă lecția contraatacului care 
îi adusese succes pe malul mării.

Dar liderul, ținînd la prestigiul 
său, nu a acceptat o asemenea i- 
postază. Dinamo a calmat repede 
iureșul localnic, prin joc calm și 
matur, dovedind dirr capul locu
lui că există o vizibilă diferență 
de valoare și formă între cele 
două combatante. Dinamo n-a for
țat însă, de la bun început poarta 
lui Iorgulescu, probabil cu gîn- 
dul de a se lansa în atac într-un 
final în care gazdele n-ar mai fi 
putut face nimic.

Bucureștenii înscriu totuși un 
gol. perfect valabil după părerea 
noastră, în min. 36: R. Nun- 
weiiler avansează pe dreapta, cen
trează în spate, Custov vine lan-

SI VILCLNII AU SCOS UM PUNCT PE EITORAl!
F.C. CONSTANTA 1(1)
CHIMIA KU

ET

U. T.
DINAR

sat și î 
trul Top< 
nului, da 
dicase s 
said (? !). 
de îl pu 
într-un 
dîndu-i c 
anulează 
by-ul va 
ment ner 
pentru fo 
continuar 
cundă av 
liderul, h 
vinsăde i 
te B^n-cte 
treflelor 
caută mai 
dene. Și 
balonul î 
Birău sa 
pe de pe 
duta ară 
76 : la u 
dreapta d 
GESCU 
.sărbători 
ani împli 
acum, o 
ocazii ale 
zită sau 
(min. 78 
sau Luce 
restenii 
nemulțum 
dominată, 
să cread 
șutul lui 
al lui K 
pe Cons

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori, aproxima
tiv, 11 000. Au marcat : CARAMAN 
(min. 4), și TĂTARU (min. 7). Ra
port de cornere : 10—1. Raportul
șuturilor la poarta : 24-10 (pe spa- 
tiul porții : 6-4). Raportul faulturi-
or comise : 9-15.

F. C. CONSTANȚA : Șt^fânescu 7 
— Ghirca 6, Antonescu 7, Bâlosu 7. 
Nistor 6 - Tânase 6, Constantinescu 
6 - Negoescu 6, Mărculescu 6 (min. 
47 Lică 6), Caraman 7, Turcu 6 (min. 
46 Moldovan 6).

CHIMIA : Oanâ 8 - Cincâ 7, Pin- 
tilie 7, Ciobanu 7, Lepâdatu 7 — 
Borz 7, Donose 7 (min. 63 Petrescu 
6), Tătaru 8 - Șutru 6, Frățilă 6 
(min. 39 C. Nicolae 7), Haidu 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru - V. 
lacob (Oradea), la linie V. Toma și 
C. Dragomir (ambii din București).

Cartonașe gaibene: Constantinescu. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranie ; 4-2 (3-0)

CONSTANȚA, 1 (prin telefon)
Intr-o partida în care în numai 7 

minute (primele) se și marcaserâ 
două goluri, nu s-a mai intim plat 
nimic deosebit, exceptînd 
lui Caraman (min. 19) și Negoescu 
(min. 51) și desprinderea lejeră a 
lui Haidu de fundașii care îl păzeau, 
cursa lui viguroasă, pătrunderea în 
careu și șutul moale, parabil, ca și 
cind genunchii i s-ar fi înmuiat, cind 
s-a trezit singur, față-n față cu Ște- 
fănescu. Meciul acesta cenușiu a 
avut următorul profil cvasiperma- 
nent : superioritate teritorială a gaz
delor, atacuri în trombă la poarta 
lui Oană. Dar. fără un dirijor și fără 
finalizări veritabile, F.C. constanța 
s-a mărginit la o hărțuială de rutina 
cu apărarea Chimiei. Din punctul de 
vedere al acesteia, adversarul cel 
mal incomod s-a numit Caraman. in 
permanentă mișcare. In căutarea 
unui culoar, care nu s-a ivit și în 
așteptarea unei pase fericite, care n-a 
mai venit. La rîndu-i. Chimia a fă
cut un obișnuit joc de defensivă, cu 
careul supraaglomerat, cu contra
atacuri prudente. EclLpa ni s-a pă
rut mai sigură pe ea decît partenera 
de întrecere. Pe măsură ce a trecut 
timpul și s-a convins eă ua .egal- 
este posibil pe litoral. Chimia a re

,barele'

Stadio 
frumos. 
Au marc 
OBLEME

nescu 8, 
(min. 46 
Crișan 8 
9° 7>.

POLITE 
Sofian 7 
(min. 62 
68 - Gr
lan 6 — 
tea 7.

Arbitra
- Otto
nîe Șerb 
(ambii

Carton 
Romilă

Trofeul 
La tin

LACI (m 
(min. 21 
Raport 
șuturilor 
țiul porț 
lor corni

UNIVE
— Nicul

CRAIO
Jocul, 

toate atri 
calitate, : 
cimentați, 
cătat și 
formă, a 
șeală a 
punctat 
pînă la 
în prime 
semnalat.

nun‘,at la pretenții ofensive, păstrin- 
du-ți cu strășnicie zestrea.

Fazele de gol. totuși, notabile : 
min. 4 : Constantinescu șutează vio
lent, Oană respinge, CARAMAN, pla
sat oportun, roia, in plasă. Min. 7. 
.terțetul de internaționali" al Chimiei 
— Frățilă. Baidu. Tătara „lucrează" 
eu măiestrie o minge pe care TA- 
TARU o va trimite in gol de Ia 15

I
L. 

Ata- 
Cor- 
p, 3. 
3X20 

Suroe 
Feodot (Dinamo) 565 p, 

(I-E-F-S.) —
5. G.
P. 6-

p, 5. M. Tapu (IEFS) 583 p. 
Steaua (C. Ion, M. Stan, V. 
nasiu. A. Gerd. antrenor Gh. 
bescu) 2346 p, 2. Dinamo 2334 
I.E.F.S. 1725 p. armă standard 
f seniori (13) : 1. Veronica
565 p. 2. M. - — -
3. M. Borcea (I.E.F.S.) 563 p. 4.
M. Petrescu 561 p. 5. G. Opr.șan 
(Unirea Focșani) 561 p. 6. D. Matei 
(D-namo) 557 p. echipe • 1. Dinamo 
(V. Stroe» M. Petrescu. M. ~ 
antrenor V.
I.E.F.S. 1643 
Eva Olah 563 p, 
3. M. Vochin .
echipe : 1. Activul Brașov (E. Olah, 
T. Ilovici, B. Marin antrenor D. 
Petrea) 1J32 p, 2. C.S.M. Cluj 1589 
p. 3. Agronomia Iași 1556 p. juni
ori (58) : 1. Silviu Grosaru (Agro
nomia Iași, antrenor N. Cojocaru) 
562 p. 2. L. Ilovici (C.S.U. Brașov) 
561 p, 3. Gh. Barbu (I.E.F.S. 560 p, 
echipe : 1. I.E.F.S. {Gh. Barbu. D. 
Kicoiescu. P. Petru, antrenor O. 
Galea) 1654 2 Steaua I 1651 p, X 
Agronomia Iași 1650 p. pistol cu 
aer compiwiat juniori (27) : 1. Va- 
sile Mărgărita (Olimpia. antrenor
N. Prescure) 372 p. 2. L. Pop (Di
namo) 368 p, 3. E. Ciutea (QLmp.a) 
367 p. echipe : 1. Metrom Brasov
(F*. Irimia. M Haba, St. Butucea, 
antrenor I. Andrei) 1088 p. 2. U.T.A. 
1082 p. 
sport 
(9) : 1.
tei 573 p, 3 
564 p. “
P.

I
I Ion CUPEN

Petrescu. M. Toma. 
ItaDCiu) 1688 p, 2. 
p, junioare (22) : 1.

2. T. I’ovici 557 p, 
(C-S-M. Buc) 556 p.

I
I
I

JOCUL DE-A OCAZIILE

TG. MUREȘ, 1 (prin telefon)
Debut spectaculos de partidă la Tg. 

Mureș, cu faze „fierbinți" la ambele 
porți. cu două mari ocazii de gol 
ratate de Boca (min. 1) și Naghi 
(min. 1). A. S. Armata atacă pe cen
tru. prin un-doi-uri executate în vi
teză de Fazekaș — Naghi — Mureșdn 

" - C.F.R. răspunde curajos

teaaului Moraru), arată ferm punc
tul de la 11 m. MUREȘAN transfor
mă penalty-ul șj A.S.A. trece mult 
mai hotărîtă la atac, domină, dar 
Hajnal (min. 23), Both li (min. 26) 
și Naghi (min. 31) irosesc mari oca
zii de gol. în min. 41 însă, Varodi 
— după o cursă de aproape 40 m i e 
dreapta terenului — centrează impe
cabil în uareu de unde NAGHI 
spectaculos din voleu, majorînd 
rul : 2—o.

La reluare, după ce notăm 
cîteva ocazii periculoase la 
două porți (min. 51 — Naghi ; 
54 și 56 — Adam și Țegean), \ 
6cade din intensitate, echipele 
vădite semne de oboseală după • 
tiirile făcute și astfel apar numeroa
se greșelț de ordin tehnic. După ce 
echipa clujeană reduce- din handicap 
prin ADAM (acest jucător exemplar, 
care astăzi a jucat a 300-a pariidă in 
Divizia A), A.S.A. ratează pînă în 

afinai un „vagon“.. de ocazjii .care mai 
de care mai “clare. x ' • ’

Laurențiu DUMITRESCU
Â------ 11 ■„ -■ ;

I1 
2
1
1
1
x
2
1
2
2
2

reia 
sco-

Iapare in 
Dan Iuga (lo- 
pierzind două 

de 8 secunde. 
Si 12 la 4 se-

alte 
cele 
min. 
jocul

dau 
cl'or-

U.T. Arad — Dinamo Buc.
F. C. Argeș — F. C. Galați 
Foresta Fălticeni — S.C. Bacău 
Gaz metan — Rapid Buc. 
Automatica — Metalul Buc. 
Vulturii Lugoj —

Șoimii Sibiu 1
Arieșul — Corvinul Hunedoara 1 

FOND DE ClȘTIGURI : 309.360 lei 
Plata cîștigurilor se va face in 

Capitală. începând din 6 septembrie 
pînă la 1 noiembrie, în țară apro
ximativ din » septembrie pînă la 
3 noiembrie ; 1974. inclusiv, iar prip 
mandate poștale aproximativ din 9 
aeptenabrie 1979.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PBONOEXPRES EXCEPȚIONA

LA DIN 1 SEPTEMBRIE 1974
FOND GENERAL DE C1ȘTIGUR1 

PROVIZORIU t 1.246.000 lei

XIII.

25EXTRAGEREA I : 37 13 16 22 8
44 1 36

EXTRAGEREA a H-a : 27 20 41
26 34 21 29 24

EXTRAGEREA .a III-a : 3 24 45
31 20 9 17 43 l

EXTRAGEREA a IV-a : 17 13 20
1Q 21 26 22 30

EXTRAGEREA a V-a : 5 28 9
14 6 12 18

EXTRAGEREA a Vl-a : 29 4 27
44 33 45 26

EXTRAGEREA a VH-a : 24 19 15
40 25 10 3

EXTRAGEREA a VHI-a : 8 :39 13

23

41

27

38

17

13

18

face în
7 S 30 38

Plata cîștigurilor se va ___
Capitală începînd din 10 septembrie, 
ptnă la 1 noiembrie, în țară apro
ximativ din 13 septembrie pină la 1 
noiembrie 1974 inclusiv iar prin 
mandate poștale aproximativ din 
li septembrie 1974.

seriile
6 secunde I Both n

de interesantă a fost si 
Distol calibru mare (re-

Pe un timp frumos (singura zi 
din eele cinci cind vremea a fost 
favorabilă întrecerilor), duminică 
s-au încheiat campionatele repu
blicane de tir. Cele 52 de 
naționale (seniori, senioare,
niori. junioare) au revenit cluburi
lor Dinamo si Steaua cite 15. ur
mate de I.E.F.S. 9. Activul Bra
șov 7, Olimpia 2. C.F.R. Arad. 
U.T.A., Agronomia Iași si Metmm 
Brașov cite unul.

Dintre probele desfășurate în 
ultimele două zile, asa cum se în
trezărea. cea mai disputată a fost 
cea de pistol viteză 60 f seniori. 
A ieșit învingător tînărul repre
zentant al Stelei. Corneliu Ion cu 
un rezultat de valoare medie (590 
p). după un pasionant barai cu 
deținătorul titlului de anul trecut 
colegul său de echipă. Alexandru 
Gered. Surprinzătoare 
schimb evoluția lui 
cui 8) cu 581 p. el 
puncte la 
cinci la 
cunde !

La fel 
lupta la
volver) unde, pentru departajarea 
Câștigătorului au fost necesare 
două manse de baraj. în cele din 
urmă detasîndu-se Lucian Giușcă 
în fata lui Dan Iuga (campionul 
din 1973).

Un rezultat destul de bun a rea
lizat Petre Șandor (Steaua) la puș
că standard 3x20 f. .574 p, inferior 
cu patru puncte comparativ cu 
recordul Europei si cu 5 mai pu
țin decît cel mondial.

Desigur. întrucît campionatele 
mondiale vor avea loc în ultimele 
două săptămîni ale acestei luni, 
pregătirea din perioada următoare 
trebuie să stea în centrul atenției, 
mai ales că rezultatele înscrise 
acum nu s-au situat. în majorita
tea lor, la nivelul așteptărilor.

C. COMARNISCHI
REZULTATE TEHNICE, armă cu 

aer comprimat junioare (29 de eon- 
eurente) : 
M. - ’ ’
E. 
1. 
viei 
1054 p, 2. C.S.M. 
3. C.S.M. Clui 1035 
60 f seniori (14) : 
590 p (baraj : 147 
590 p (baraj) : 146 
(Dinamo) 588 p, 4.

Olah 373 p: 2.
Buc.) 370 p. 3.
365 p. echipe : 

~ ■ t. no-

1. Eva 
Vochin (C.S.M.
David (Olimpia) 

Activul Brașov (E. Olah,
B. Marin, antrenor D. Petrea) 
p, 2. C.S.M. București 1051 p, 

pistol viteză 
Corneliu Ion
2. A. Gered
3. M. Roșea 
Atanasiu 537

p.
1. 
p). 
p). 
v.

Dinamo 1M1 p. pistol 
f senioare-junioare 

Buțu 577 p 2. A. Ma- 
C. Moldovan (U.T.A.) 
Kaposztăt (U.T.A.) 561 

p 5. M. Șerban (Dinamo) 560 p, 
6.‘ M. Sălăjan (U.T.A.) 5G0 p. echipe: 
1. Dinamo (A. Buțu. A. Matei, 
Demetriade) 1693 p, 
p. armă standard 
(26), : 1. Petre Șandor 574 p. 2. 
Olărescu (I.E.F.S.) 569 p, “ ”
tala -(Dinamo) 563 p. 
(I.E.F.S.) 566 p, 5. "
namo) 565 p. 6. I. 
echipe : 1. Steaua
T. CoIdea, I. Codreanu, 
antrenor V. Ene) ~ 
2241 p, 3. Dinamo 
libru mare 30+30 
Lucian Giușcă 587 
p), 2. D. Iuga
148—148 p). 3. M.
P, 4. M. ~ 
ghiar 579 p. 
578 p echipe : 
M. Roșea, L. Giușcă, G. 
antrenor Șt. Petrescu) 2334 p. 
Steaua 2307 d pistol sport 30+30 f 
juniori (19) : 1. Grațian Calotă 567 
p, 2. V. Mărgărita (Olimpia) 559» p 
(baraj : 125 p) 3. Gh. Macovej (Di
namo) 839 p (baraj) : 118 p). echipe : 
1. I.E.F.S. (G Calotă, G. Marin. D. 
Teodorescu antrenor Șt. Papură) 
1655 p. 2. Dinamo 1039 p. 9. U.T.A. 
1635 p.

3.
30+30
Ana

s.4.
M. Șerban

A. Matei, O. 
2. U.T.A. 1685 

3X30 f seniori 
“. I.

3. E. Sa- 
4. N. Rotaru 

$t. Caban (Di-
Codreanu 565 p, 

I (P. Sandor.
M. Marin,

2258 p, 2. I.E.F.S. 
2227 p, pistol ea- 
f seniori (9) : 1. 
p (baraj : 148—150 

587 p (baraj :
Stan (Steaua) 582 

Roșea 581 p. 5. G. Ma- 
6. I. Tripșa (Dinamo) 

1. Dinamo (D. Iug.a, 
Giușcă, G. Maghiar.

............. 2.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„23, AogcsC ; toren foor- 
tirvp frumos ; spectatori 

10 000. Au marcat ș 
min. 16 din 11 m). NA-

41), ADAM (min. 70). 
cornere : 7-3. Raportul

Stodicr,: 
te bun ; 
a preoțime tiv 
MUREȘ AN 
GH| (min. 
Raport de -------- . w.

la poarta r (pe spo*
țîuf porții : . 10-4). Raportul faul-, 
lorilor comise : 6-70;

A.S.A. < Solyem 7 — Szohoszi ; 7^ 
Kiss 8. Ispir 8. Czoko 7 — Varodi 
7, Hajnal 8, Fazekaș 8 - Naghi 8,-. 
Mureșan 5, Both l| 8.

C.F.R. CLUJ : Moldovan 7 — Lupt» 
Szoke 6, P------ ** °—£
Vișon

Țegean, I 
Boca 8 — 
Bretan 7. •

Arbitrajul: FOARTE BUN ;
centru - M. Moraru (Ploiești) ; 
linie C. Niculescu (București) și 
Ene (Craiova).

Cartonașe galbene : S.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2-3

6, Drogomir 7, Roman' 6 
7 (min. 68 Cojocaru 6), 

8 (min. 68 Soporan 6) 
■ M. Breton 7, Adam 8, S.

Breton

(1-2).

i

. î... ; .

TREI MINUTE
la 
la 

Al.

de pericu-prin cîteva curse extrem 
loase „semnate" de Adam, care cre
ează multe clipe grele lui Czako și 
Ispir. Se joacă rapid, deschis, fără 
obstrucții, fără faulturi, arbitrii sem
nalizează prompt, corect, tribunele 
aplaudă și echipele își văd de... trea
bă, jucînd fotbal. In min. 15, la un 
atac perpendicular pe poarta lui Mol
dovan, Naghi îl driblează în careu 
pe Szoke, care îl oprește din cursa 
sa, ținindu-1 evident, și conducătorul 
partidei (un frumos debut al ploieș-

(prin telefon)
acestui meci pe teren

i PITEȘTI, 1
Favorita 

propriu în compania codașei clasa
mentului. F.C. Argeș, a obținut o 
victorie 
riaiizată 
de ioc 
au avut

destul de chinuită, mate- 
abia în ultimele minute 

Fără îndoială. piteștenii 
în față un adversar de

osebit de dificil, care a 
o îndîrjire 
pune capăt 
acumulate, 
îi) apărare.
și obstructionist. Dar tot atît da 
adevărat este că localnicii au e- 
voluat — în general — neașteptat 
de modest, angrenîndu-se în jocul 
gălățenilor. Piteștenii ar fi putut 
lua avantajul necesar victoriei 
încă din prima jumătate a meciu-

rar întîlnitâ 
șirului de 
uzitînd insă 
de un joc

luptat cu 
pentru a 
infrîngeri 
adeseori, 

distructiv

cut de q 
renului -I 
gioglu a I 
apropiera 
min. 181 
în bară.

După 
să ciomi 
prin Trq 
situații I 
trecut. ia 
emoții, i



A
Va

DACA MECIUL MAI DURA CÎTEVA

MINUTE..

0 PARTIDA FĂRĂ VIRTUȚI DEOSEBITE

SAT
io

abil I Arbi- 
ntrul tere- 
Chiriță ri- 

perînd of- 
I lui Domi- 
l de centru 
Bierul și, 
, V. Topan 
m că der- 

acest mc- 
Iricire însă, 
la rămas în 
repriza so
le o echipă, 
crie. Con- 
sa din toa- 
echipa an-

I NuR#iiller
I porții ară- 
lifir trimite 
In. 55), iar 
pmis aproa- 
hin. 56), re- 
E în min. 
lutat de pe 
DU GEOR- 
l cu capul, 
I cei 24 de 
Irmează. de 
I cascadă de 
Imo, dar e- 
I Georgescu 
r (min. 82) 
I 87), bucu- 
llara, astfel. 
Lor ! Deși 
I are forța 
lune. Insă, 
I 84) și cel 
I) îl găsesc 
I post.
IONESCU

Studenții porneau favoriți în 
confruntarea lor cu formația din 
Valea Jiului, iar desfășurarea osti
lităților oferea toate elementele 
că vom asista la un ioc cuminte. 
Mai mult, confruntarea de ne ga
zon producea si argumentele în 
explicarea prezumptivei victorii a 
Sportului studențesc : bucurestenii. 
etalînd un ioc echilibrat, stăpî- 
neau terenul si. fără a face lucruri 
extraordinare, se dovedeau mai 
buni. O. Ioncscu (min. 10). Le- 
șeanu (min. 12) și Iorga (min. 13) 
erau gata să deschidă scorul. Doar 
trei minute vor mai trece de Ia 
situația lui Iorga si — conform 
cursului jocului — CHIHAIA va 
deschide scorni : nemarcat, lovi
tură cu capul din centrul careu
lui. in colțul lung al porții, ca Ia 
antrenament. Incâ trei minute și 
tabela indică 2—0, in urma unui 
gol realizat de O. IONESCU in 
condiții absolut identice primului. 
Atit de fără replică erau reuși
tele studenților și în același timp 
atit de mari gafele apărării Jiului 
(in special Tonca si Stocker) in
cit citeva acțiuni si ocazii ale Jiu
lui (de pildă cele ale lui Roznai. 
in min. 18 si 20). niei nu sînt 
luate în seamă, mai ales că stu
denții pot majora scorul (min. 30) 
prin Cazan, care se află singur în 
careul mic al lui Ion Gabriel dar 
ratează incredibil.

Pauza nu aduce nimic nou. mai

Naghi) devin stăpînii terenului și 
în min. 69 MULȚESCU fructifică 
o centrare de pe stingă : 3—2. Și 
locul se schimbă complet, iar e- 
moțiile provocate lui Suciu de 
Mulțescu (min. 77), Stocker (min. 
81). Stoichiță (min. 87) si Roznai 
(min. 88) nu se încheie decit in 
min. 89 prin splendidul gol al Iui 
NAGHI. Dacă meciul mai dura 
citeva minute, poate că Jiul ar fi 
cîștigat...

Mircea TUDORAN

Stadionul Steaua ; teren Accelent ; 
timp frumos ; spectatori, aproxima
tiv 15 000. Au marcat : CH|HA|A 
(min. 16), O. IONESCU (min. 19),
M. SANDU (min. 48), FILDIRO’U
(min. 64), MULȚESCU (min. 89), 
NAGHI (min. 89). Rapart de come- 
re : 13-6. Raportul șuturilor fa poar
tă : 18—12 (pe spațiul porții; 7—3). 
Raportul faulturilor comise : 14—9.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 6 - 
Tânâsescu 7, Cazan 7, Grigpre 5, 
Manea 6 — Rădulescu 7, Chîhaia 7 
(min. 69 : Munteanu 7), O. Ionesco 
7 — Le șea nu 7, M. Sandu 6 (rain. 
80: Ion Constantin), Iorga 6.

JIUL : lan Gabriel 6 — Nițu 5, 
Tonco 5, Stocker 7, Mușct 5 (min. 
32 r Dodu 6) — Naghi 7, Muițescu 
7, Libardi 7 — Stan 6 (min. 57 : Fii- 
dfroiu 7), Roznai 7, Stoichițâ 6.

Arbitrajul ? FOARTE BUN ; la cen
tru — C. Ghiță (Brascv); la linie —
N. Mcroiarur și M. Vosiliu (Ploiești).

Cartonașe galbene : Tânâssscu. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 2—2 (2-0).

OLURI
5(2

M 2(1
elefon)
a întrunit 

pectacol de 
mai expe- 
are au a- 
penire de 
iecare gre- 
Ldverși. au 

cîștigînd 
h la scor, 
f nimic de

11, cînd

Ibun ; timp 
a tiv 22.000.

11 și 84), 
61), BA- 

| COSTEA 
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ales că. pe fondul de pînă atunci 
al disputei. Nitu greșește si el 
grav la o minge trimisă la portar, 
greșeală sancționată prompt de M. 
SANDU printr-un al treilea gol 
marcat cu capul (min. 18) ! Meciul 
e un fel de ioacâ între atacul 
„Sportului“ si apărarea Jiului, 
fiecare acțiune a bucureștenilor 
puțind aduce mărirea scorului. In
troducerea lui FILDIROIU în lo
cul lui Stan (min. 57) trece neob
servată. Dar încet, incet. fostul 
jucător al Iui S. N. Oltenița schim
bă fata Jiului și. după un reușit 
,,un-doi“ cu Mulțescu. reduce din 
handicap (min. 64). Mijlocașii for
mației din Petroșani (in special

INTR-UN MECI 
FOARTE ATRACTIV
CRIȘAN a deschis scorul cu un 
șut pe jos, și pînă la fluierul fi
nal, suitele de acțiuni ofensive 
s-au succedat moment de moment. 
După ce Bălan (min. 12), Costea 
(min 14) și Oblemenco (min. 20) 
ratează ocazii extrem de favora
bile, oaspeții reușesc să egaleze 
prin COSTEA (min. 21) eare, in 
urma unei lovituri libere, a „șters" 
mingea cu capul, trimițind-o în 
plasă, printre miinile lui Lung. 
Pînă la pauză notăm „cepul" lui 
Oblemenco de la trei metri, reți
nut excepțional de Mihăilă, golul 
aceluiași OBLEMENCO inscris în 
min. 39 cu un șut din voleu, de 
la marginea careului (2—1), pre
cum și lovitura liberă executată 
de Simionaș. mingea trecind pe 
lingă colțul porții apărată de 
Lung. Și in omtinuare partida 
este la fel de atractivă. Abia in
trodus în teren, BĂLĂCI (min. 
48) ia o acțiune pe coul propriu, 
driblează trei apărători si înscrie 
plasat : 3—1. OBLEMENCO iși fa
ce din nou datoria, marcind in 
min. 61 clintr-un unghi greu : 4—1. 
Marcu și Bălan, apoi Dănilă. care 
trimite o bombă în transversală, 
anunță înscrierea unor noi goluri. 
In min. 84 CRIȘAN, bine deschis 
de Balaei, pătrunde și sutează 
see, înscriind ultimul goi al gaz
delor: 5—1. în min. 76. fundașul 
Nicnlescu se accidentează grav și 
părăsește terenul. Acum este rtn- 
dul ieșenilor să atace si să-și cre
eze citeva situații periculoase. Re
ușesc să înscrie numai un singur 
gol. acela din min. 90 prin GHO- 
SARU cu un snt fulgerător de la 25 
de metri.: 5—2.

Gheorghe NERTEA
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Stadion Steaua: teren bun; timp frumos: spectatori, aproximativ 16 000. 
A marcat : IORDÂNESCU (min. 16). Raport de cornere : 8-6. Raportul șutu
rilor la poartă : 16-13 (pe spațiul porții : 9-7). Raportul faulturilor comise ; 
8-11.

STEAUA r Moraru 7 — Anghelini 7, Sătmâreanu 6, Vigu 7, N. lone seu 6 — 
Dumitriu IV 6, I. Ion 6 — Pantea 6, Năstase 6, lordănescu 6, Dumitrescu 6 
(min. 40 : Aelenei 5).

OLIMPIA : Bathori I 7 — Filip 6, Bigan 7, Knoblau 6, Bocșa 6 — Naom 6 
(min. 70 Lucaci 6). Bathori II 7 — Kaiser 7 (min. 84 Orza), Borota 6, Helvei 6, 
Both 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la centru — M. R.toru loș)) ; Ia linie P. Că
priță și T. Podan, (ambii din Brăila).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 2—1 (2—0)

Interes legitim pentru vedeta 
cuplajului de ieri din Capitală. 
Din două puncte de vedere: se 
aștepta reacția echipei Steaua, pe 
propriul teren — in primul rind. 
CA JOC — după cele două eșe
curi anterioare și se manifesta 
nerăbdare pentru cunoștința pe 
care publicul bucureștean urnia 
să o facă cu noua promovată, re
velație a debutului de sezon.

Si dacă din punctul de vedere 
al echipei sătmărene. hierurile 
s-au terminat mulțumitor (în sen
sul că Olimpia a pierdut doar 
Ia limită si a cules apreciau 
per.lru jocul său de ansamblu, 
pentru nivelul tehnic al unora din 
corroonentn săi), nu același lucru 
se poate spune despre fermația 
nișu-albastră care și-a atins doar 
unul dintre obiective: a cucerit 
victoria, in schimb a rămas mult 
datoare suporterilor săi ,ca evo
luție.

Conform previziunilor. Steaua a 
dominat mai mult în special în 
□rimele 4a de minute, emd a și

reușit golul victoriei, grație acți
unii abile a Iui IORDÂNESCU. 
infiltrat în apărarea adversă pe 
lingă linia de fund a terenului și 
care ajuns ,.om la onT' cu Bat
hori 1, a strecurat balonul in pla
să, printre portarul săimărean și 
bară. Superioritatea teritorială a 
gazdelor n-a mai fost, în conti
nuare fructificată, atacanților 
bucureșteni lipsindu-le ieri luci
ditatea acțiunilor si promptitudi
nea reflexelor în momentele de 
finalizare. Olimpia juca — în a- 
eest timp — destul de tehnic, pa-

VICTORIE... PE
F. C M. REȘIȚA 1(0) 
STEAGUL ROȘU 0(0)

W E SUFICIENT SĂ DOMINI!
CLUJ, 1 (prin telefon)
Meciul a început destul de 

calm ; de-abia în min. 13, con
semnăm primul șut la poartă, 
cînd Btingâu greșește ținta. In 
min. 15, tot el are ocazia să 
deschidă scorul dar șutează la 
fel de imprecis. Peste 3 minute 
de la 6 m., din întoarcere, Barbu 
a șutat slab, iar după alte 3 mi
nute, tot el trimite pe Ungă 
poartă din poziție excelentă. In 
sfîrșit, în min. 28, consemnăm 
primul șut adevărat, trimis de 
Batacliu,’ dar Jivan, atent, retine. 
A fost o repriză săracă în fotbal, 
ambele formații nereușind să

Stadion Municipal ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori a- 
proxîmativ 4 000 1 Au marcat : 
SURDAN (min. 51) și PĂLTINIȘAN 
(min. 81). Raport de cornere : 9—3. 
Raportul șuturilor la poartă : 9-13
(pe spațiul porții : 6—3). Raportul
faulturilor comise : 8—7.

„U" CLUJ : Lăzoreanu 6 - Poraț- 
chi 7. Pexa 7, Vasiliu 6, Damian 6 
— Anca 5, Cîmpeanu II 6 (min. 65
Fumeo 5), Batacliu 7 — Uifaleanu 6, 
Coca 5. Barbu 5.

„POLI" : Jivan 7 — Popa 7, Păl
tinișan 9, Arnăutu 8, Male; 7 — Lața 
8, Mehedințu 8, Surdan 8 - Floare? 
7, Bojin 6 (min. 46 Voinea 7), Bun
gău 7 (min. 74 Covalcic 6).

Arbitrajul : BUN ; la centru - 
Em. Pâunescu (Vaslui) ; la linie 
Gh. Micloș și D. Ghețu (ambii din 
București).

Cartonașe galbene : Maier, Poiti- 
nișan.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe ; 1-2 (0-0).

iasă din anonimat. De fapt, ra
portul șuturilor la poartă, din 
prima repriză este edificator ; 6—4 
(3—0 pe spațiul porții).

După pauză, „Poli“ s-a arătat 
mai decisă în atac și în min. 51, 
a deschis scorul ; Bungău a tri
mis o pasă in adincime, SURDAN 
a sprintat cu vigoarea unui tînăr 
și a trimis în colțul lung, pe 
lingă Lăzăreanu, ieșit in întini- 
pinare. Apărarea clujeană s-a 
lăsat surprinsă pe partea stingă 
(mai precis Vasiliu și Damian), 
în min. 54, Voinea creează o fază 
bună, dar Bungău, șutează im
precis din poziție excelentă. Lo
calnicii preiau inițiativa, dar a- 
tacă stereotip, lansîndu-1 pe Po- 
ratchi sau pasează exagerat la 
marginea careului, acolo unde 
oaspeții sînt primii la minge. O- 
caziile mari sînt de partea timi
șorenilor, care contraatacă simplu-, 
în min. 62, Floareș scapă singur,

Stadion 1 Mai ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori aproximativ 
6 000. Au marcat: JERCAN (min. 88. din 11 m), RADU |l (min. 90). Ra
port de cornere : 12-0. Raportul rotarilor la poartă : 20-6 (pe spațiul por
ții t 12—3). Raportul faulturilor comise : 13-26.

F. C. ARGEȘ : Aricit, 8 (min. 52 Niculescu B) — Molsescu 6, Olteanu 7, 
Cirslea 7,' Ivan 7 — Mustățea 6, Tronaru 6 — Troi 7, Radul I 5, Zamfir 5 
(min. 35 Radu i| 6). ie rea a 6.

F. C. GALAȚI : Hagiogiu 6 — Nedelcu 6, Câstăian 7, Stoicescu 8, Nicu 
6 — Manea 6. Codreanu 7 — Manciu 5 (mia. 46 Dumitriu IU 5), Burcea 5. 
Lupuiescu 7. Ionică 6.

Arbitrajul ; ACCEPTABIL ; ta centru L Cîmpeanu ; Ic linie, I. Joldo, (am
bii din Cluj) țf C. loniță 11 ; București).

Cartonașe galbene : Olteanu, Nedelcu, Stoicescu
Trofeul Petschovschi : S
La tineret-speranțe : 3-0 (2-0)

portarul Aricîu s-a aruncat cura
jos la picioarele lui Lupuiescu 
(scăpat singur in careul advers) 
și în min. 69 cind Dumitriu III 
a profitat de o greșeală a funda
șului Ivan, dar a șutat imprecis. 
Cu trei minute înainte de final, 
la un atac ai gazdelor Nedelcu 
l-a (inut de mină pe JERCAN în

careu, arbitrul dictind penalty ca
re a fest transformat de același 
înaintaș piteștean. Scorul va fi 
mărit Ia 2—0 in ultimul minut 
cind RADU II a reluat, din a- 
proeiere, o minge respinsă de Ha- 
gioglu.

Constantin FIRANESCU

,,U“ Cluj 0(0)
POLI Timișoara 2(0)

dar e faultat de Lâzăreanu la 
marginea careului mare. în min. 
72, Bungău, ratează din nou, șu
tind tare, dar imprecis. în min. 
81, cei 4 000 de spectatori aveau 
să aplaude un gol de zile mari : 
Lata i-a pasat lui PALTINIȘAN, 
aflat la centrul terenului ; fun
dașul central timișorean a înain
tat cu balonul și, de la 30 m., a 
șutat imparabil, la păianjen, 
făcind inutil plonjonul lui Lăză- 
reanu. în min. 90, Păltinișan e 
pe punctul să repete isprava sa, 
dar mingea, șutată năpraznic, 
trece de puțin pe lîngă colțul 
porții ! Și așa, doar cu trei șu
turi pe spațiul porții, Poli, ob
ține o victorie pe deplin meri
tată 1

Constantin ALEXE

REȘIȚA, 1 (prin telefon)
Cu cite speranțe a fost aștep

tat aici acest meci cu Steagul 
roșu! Mai ales că, duminica tre
cuta. echipa locală făcuse o par
tidă destul de bună la Tg. Mureș, 
deși fusese învinsă. Dar. primele 
45 de minute, în ciuda unei do
minări teritoriale a reșițenilor. au 
fost neinteresante- Neinteresante 
pentru că jocul n-a avut cursivi
tate, datorită deselor neregulari- 
tăți comise de jucătorii ambelor 
echipe, fazele de poartă cu grad 
de dificultate au iipsit, singurele 
fiind acelea din min. 2, cînd Puș
caș a șutat din marginea careu
lui de 6 m, și Adaraache a respins 
in ultimul moment și din min. 17. 
cînd Bora a centrat ideal, însă 
Beldeanu a ratat reluarea. A ur
mat un duel orb, al atacului gaz
delor cu apărarea oaspeților în 
care Jenei s-a dovedit toarte ac
tiv. Multe șuturi imprecise ale 
atacanților locali am înregistrat 
in această perioadă.

Repriza a doua este mai boga
tă în faze de poartă, dar brașo
venii se apără aglomerat ..trag cu 
dinții* de un rezultat de egalita
te. intîrzie chiar repunerilor in 
joc. Golul plutește, totuși, in aer. 
în min. 55 Pușcaș de la 3 m șu-

sa mult, dar ataca timid, cu efec
tivul redus. N-a lipsit, totuși, 
mult să egaleze, in min. 45, cinci 
Sătmâreanu a respins de pe linia 
porții șutul lui Helvei.

După pauză. Steaua domină în 
continuare, dar acțiunile echipei 
par cuprinse de apatie și nebulo
zitate. iucătorii gazdă nu se de
marcă sau — mai râu ! — se în
curcă unul pe altul. Năstase (min. 
70) și lordănescu (min. 86) ratea
ză. incredibil, Pantea si Aelenei 
fac simplă figurație. Olimpia joa
că organizat la mijlocul terenului, 
își pregătește relativ bine dar 
prea îndelung. atacurile și aș
teaptă prea mult de la „omul de 
virf" Both. Acesta, izolat, nu poa
te altceva decit să șuteze odată 
in bară (min. 49) și să dea emoții 
tribunelor la faza din min. 80 
cinci .șterge" defectuos, eu capul, 
un balon de egalare

Tn general partidă modestă, 
fără nerv care a nemulțumit pu
blicul bucureștean dernie să vadă 
fotbal de calitate.

Radu URZICEANU

ULTIMII METRI
SIad ion Valea Domonului-. j. teren 

excelent ; timp an lain os ; ? spectatori 
aproximativ 12 000. A înscris BORA 
(min. 83). Raport de cernere : 10-3. 
Raportul șuturilor la poarta : 25-2
(pe spațiul porții : 10-01. Raportul
faulturilor comise : 13-17.

F.C.M. REȘIȚA : llieș 7 — Rednic 
7 min. 29 Ologeanu 8), Georgevici 
7, Hergan 7, Filipescu 8 - Pușcaș 7, 
Beldeanu 6 (min. 60 Căprioru 7) — 
Atodiresei 6, Bora 8, Nestorovici 6, 
Fforea 6.

STEAGUL ROȘU : Adamache 9 - 
Hîrlab 7, Jenei 8, Naghi 7, Mihăiles- 
cu 6 — Cadar 8, Ciugarin 6, Micloș 
6 — lambor 5, Șerbănoiu 6, Pesca- 
ru 6 (min. 46 Ghergheli 5).

Arbitrajul : BUN ; la centru — C. 
Manușarîde, la linie I. Dancu și 
V, Roșu (toți di» București).

Cartonașe galbene : Ciugarin 
Trofeul Petschavschi r 9
La tineret-speranțe ; 4-0 (0-0)

tează în bară; Adamache apăru 
excepțional în min. 72 și 76; Je
nei (min. 75) pune un picior de 
aur“ salvînd un gol gata făcut; 
Nestorovici (min. 76) trage în ba
ră. Șj cînd nimeni nu se mai aș
tepta. Filipescu. avansat în atac, 
centrează de pe stingă și BORA 
reia fulgerător in gol, Adamache 
fiind mascat. Două puncte obținu
te cu grej cu nimic de contestat 
de către un adversar a cărui sin
gura preocupare a fost aceea de 
a se apăra cu orice preț.

Stelian TRANDAFIRESCU

DIVIZIA
SERIA I

C.S.U. GALAȚI - CHIMIA BRĂILA 1-R 
| (0—0) • A marcat : Dobre (min. 50 din 
i 11 m). (T. SiriopoJ, coresp. județean).

GLORIA BUZĂU - OȚELUL GALAȚI 
2-1 (1—1). Au inscris : O prison (m:n. 
29), Stan (min. 87), respectiv Zohiu 
(mia. 35, autogol). (O. Soare, coresp).

CS.M. SUCEAVA - CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 3-1 (2—0). Autorii golurilor .
Franciuc (min. 22), Mirâuțâ (min. 32 din 
11 m), Gherine (min. 90). respectiv E- 
nache (min. 75). (Gh. Haiițchi, coreso.).

METALUL PLOPENI - CELULOZA CĂ
LĂRAȘI 1-0 (1-0). Unicul gol a fost
realizat de Spiridon (min. 20). (P. Pău- 
nescu, coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI - RELONUL SA- 
VINEȘTI 2-0 (1-0). Au înscris : Dincuțo 
(min. 18) și Dobre (min. 74). (I. Tăna- 
sescu, coresp.).

PROGRESUL BRAILA - UNIREA FOC
ȘANI 3-2 (1-0). Autorii golurilor : Ron- 
tea (min. 20. 48, 73), respectiv Oltearri 
(min. 61), Constantin (min. 86). (G-
Riiu, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU - S.C. TULCEA 1-0 
(0-0). Unicul gol a fost marcat de Tâ 
năsescp (min. 57 din 11 m). (I. iancu* 
coresp. jud.). .

FORSSTA FĂLTICENI - S. C. BACAU 
Q-3 (0-1). Au înscris : Bâluță (min. 3) 
și Pană (min. 75, 89). (D. Crăciun, co- 

'CEAHLĂUL P. NEAMȚ - C.F.M. PAȘ
CANI 1-0 (G—. A marcat : Negroid
(min. 49. autogol). (C. Neiwț^mu, co
resp.).

CLASAMENTUL
1. Progresul Brăila 4 3 1 0 10- 6 7
2. Gloria Buzău 4 3 0 1 8- 4 6
3. C.S.U. Galați 4 3 0 1 7- 4 6

4-6. Chimia Brăila 4 2 1 1 3- 1 5
Metalul Plopeni 4 2 1 1 7- 5 5
Ceahlăul P. Nț. 4 2 1 1 6- 4 5

7. C.S.M. Suceava 4 2 1 1 6- 7 5
8. Știința Bacău 4 2 0 2 5- 2 4
9. C.F.R. Pașcani 4 2 0 2 7- 6 4

10. Celuloza Călărași 4 2 0 2 4- 4 4
11. Unirea Focșani 4 1 1 2 9- 10 3

12-13. Constr. Galați 4 1 1 2 4- 6 3
Oțelul Galați 4 1 1 2 6- 8 3

14-15. Relonul Săvinești 4 1 1 2 5- 9 3
Sport Club Bc. 4 1 1 2 7-11 3

16. S.C. Tulcea 4 1 0 3 5- 6 2
17-13. Foresta Fălticeni 4 1 0 3 4- 7 2

Petrolul Ploiești 4 1 0 3 4- 7 2

ETAPA VIITOARE (8 septembrie)

Metalul Plopeni - Ceahlăul P. Neamț, 
Celuloza Călărași - Progresul Brăila, Re- 
lonul SăvineșB - Forests Fălticeni, C.F.R. 
Pașcani - Petrolul Ploiești, Constructorul 
Galați - C.&U. Galați, S. C. Tulcea - 
C.S M Suceava, Sport Club Bacău — 
Gloria Buzău, Oțelul Galoțf — Unirea 
Focșani, Chimia Brăila - Știința Bacău.

B' (ETAPA A IV-a)
SERIA A ll-a SERIA A lll-Q

C. S. TlltGOVIȘTE - C.S.U. BRAȘOV 
2—0 (6—0). Au înscris : Tăncse (min. 55) 
și Economu (min. 81). (M. A»anu, co-
resp. jud.).

TRACTORUL BRASOV - DINAMO 
SLATINA 1-0 (0-0). Unicul gol o fost 
marcat de Gherghe (min. 87). (C. Gruia, 
coresp. jud.).

METALUL DROBETA TB SEVHUN - 
MET ROM BRAȘOV 1-0 (0-C) . A înscris : 
Brihac (min. 75), (Gh. Manafu, coresp.).

AUTOMATICA ALEXANDRIA - META
LUL BUCUREȘTI 1-2 (1-0). Autorii go
lurilor : Groseonu (min. 15), respectiv 
Georgescu (min. 74,82). (M. Bizon, co
resp.).

GAZ METAN MEDIAȘ - RAPID BUCU
REȘTI 0-2 (0-0). Au îscris : Neagu (min. 
55) și Bartales (min. 82). (Z. Rișnovea- 
nu, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI - METALUL 
MIJA 2-0 (1—0). Golurile au fost reali
zate de Parașpan (min. 9) și Dumitriu 
l| (min. 48).

FLACĂRA MOREN! - AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 2-0 (1-0). A înscris ; Ste
lian (min. 22. 49). (Oh. (linca, coreso.).

VOINȚA BUCUREȘTI - ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1-2 (0-2)- Au înscris: 
Dumitrescu (min. 78), respectiv Ciriu 
(min. 1) și Pelea (min. 25). (Aurel Pă
pădie] .

S. N OLTENIȚA - OLTUL SF GHEOR 
GHE 3-1 (l-«).

ARIEȘUl TURDA - CORViNUL HUNE. 
DOARA 2—1 (2—1). Autorii golurilor :
Rezmuves (min. 7), Soo (min. T3), res
pectiv Ologu (min. 17). (P. Lazăr, co
resp.) .

METALURGISTUL CUGlR - VICTORIA 
CAR Ei 1-0 (1-0). A marcat : Vast le
(min. 8). M. Vil cea nu, coresp.)

VUtTURI| TEXTILA LUGOJ - SOIM|I 
SIBIU 2-, (1-t>. Au înscris : D. Ene
(min. 30. 57), respectiv Schwartz (min. 
38). (C. Oknu, coresp.)

F. C. BIHOR - |ND. SlRME] C. TUR-
3—0 (’-0). Au marcat : Kun (min. 

42,7’,) și Suciu (min 60). (I. Ghișa, co
resp. jad.).

MINERUL MOLDOVA NOUA - C.F.R. 
TIMIȘOARA 0—1 (0—1). Unicul gol a fost 
realizat de Co tec (min. 2). (P. Sumen- 
dan, coresp.).

U.M. TIMIȘOARA - UNIREA ARAD 
1—2 (0—1). Autorii golurHbr : Mihalcic
(min. 60), respectiv Dobai (min. 31), 
Tisa (min 72). (C. Crețuf coresp.).

MINERUL ANINA - MUREȘUL DEVA 
1—2 (0—1). Au marcat : Stoiciu (min. 83), 
respectiv Silaghl (min. 60), Selimesi (min. 
84). (P. Lunga, coresp.).

VICTORIA CALAN - MINERUL BAIA 
SPRIE 1-0 (0-0). A înscris : Bumbu-
leac (min. 75). (A. Gunther, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Rapid Buc. 4 3 1 0 9-2 T
2. Metalul Buc. 4 3 0 i 6-3 6
3. Flacăra Morenî 4 2 2 0 3-0 6
4. Electroputere Cv. 4 3 0 1 5-3 6
5. Ș.N, Oltenița 4 3 0 1 5-5 6
6. Dinamo Slatina 4 2 1 1 6-1 5
7. Progresul Buc. 4 2 0 2 4-3 4.

8—10. Gaz m. Mediaș 4 2 0 2 5-5 <
Oltul Sf. Gheorghe 4 2 0 2 6-6 4
Tractorul Brașov 4 2 0 2 4-4 4

11. C.S. Tirgoviște 4 2 0 2 4-6 4
12. C.S.U. Brasov 4 1 l 2 5-6 3
13. Metolul Mija 4 1 1 2 2-5 3
14. Met. Drobeta Tr. S. 4 1 1 2 2-8 3
15. Metrom Brașov 4 1 0 3 6-5 2

16—17. Autobuzul Buc. 4 1 0 3 3-6 2
Voința Buc. 4 1 a 3 4-7 2

18. Automatica Alex. 4 0 1 3 2-6 1

ETAPA VHTOABE (8 septembrie)

Metalul București - Flacăra Morenî, 
Dinamo Slatina - Voința București, E- 
lectroputere Craiova — Metalul Drobeta 
Tr. Sv.. Metrom Brașov - Tractorul Bra
șov, Rapid București - S. N. Oltenița. 
Oltul Sf. Gheorghe - Metalul Mija, 
C.S.U. Brașov - Progresul București, C.S. 
Tîrgcviște - Caz metan Mediaș. Auto
buzul București - Automatica Alexandria.

CLASAMENTUL

MINERUL BAIA MARE - METALUL 
Al UD 2-0 (1-0). Autorii golurilor : 
Șleam (min. 7 din 11 m) și Coman 
(min, 69). (L. Chira, cofesp.).

T. Unirea Arad 4 3 1 0 12- 2 7
2. Min. Baia Mare 4 2 2 0 7- 1 6
3. Mureșul Deva 4 3 0 1 6- 2 6

4—5 Gorv. Hunedoara 4 3 0 1 5- 3 6
Metalurg. Cugir 4 3 0 1 5- 3 6

. 6» C.F.R. Tim. , 4 3 0 1 4- 4 6
| 7Î U.M. Timișoara 4211 8-55
î—9. Arieșul Turda 4 2 0 2 6- 5 4

F.C. Bihor 4 2 0 2 6- 5 4
10. Ind. sîrmei Q.T. 4 2 0 2 5- 8 4
11. Victoria Câlan 4 2 0 2 2- 9 4
12. Șoimii Sibiu 4 112 4-4 3
13. Min. Baia Sprie 4 112 2-4 3
14. Victoria Corei 4103 8-62
15. Vulturii T. Lugoj 4 1 0 3 2- 4 2
16. Metalul Aiud 4 1 0 3 5-11 2
17. Min. Moldova N. 4 0 1 3 0- 3 1
18. Minerul Anina 4 0 1 3 4-12 1

ETAPA VIITOARE (8 septembrie)

Vulturii Textila Lugoj - Metalul Aiud, 
Minerul Anina — Șoimii Sibiu, F. G. Bi
hor - Mureșul Deva, Corvihu.l Hunedoa
ra — Victoria Câlan, Unirea Arad — Mi
nerul Baia Mare, C.F.R. Timișoara - A- 
rieșul Turda, Victoria Cărei — U. M. Ti
mișoara, Ind. sîrmei C. Turzii - Metalur
gistul Cugir, Minerul Baia Sprie — Mi
nerul Moldova Nouă.



Trei medalii (2 de argint și una de bronz) pentru pugiliștii români

Prima ediție a campionatelor mon
diale de box amator s-a încheiat în 
zorii zilei de sîmbătă (ora Bucureș- 
tiulul). în sala Coliseum din comple
xul Ciudad Deportiva din Havana, in 
prezența unui numeros public. în 
ordinea celor 11 categorii, primele 
titluri de campioni ai lumii au reve
nit următorilor sportivi : Jorge Her
nandez (Cuba), Douglas Rodriguez. 
(Cuba). Wilfredo Gomez (Porto Ri
co). Howard Davis (S.U.A.), Vasili 
Solomin (U.R.S.S.), Ayub Kalule (U- 
ganda), Emilio Correa (Cuba), Rolan
do Garbey (Cuba), Rufat Rîșkiev 
(U.R.S.S.), Mate Parlov (Iugoslavia) 
și Teofilo Stevenson (Cuba).

întrecerile au fost dominate de bo
xerii cubanezi, care au confirmat 
cele trei medalii de aur cîștigate la 
Jocurile Olimpice de la Milnchen, 
demonstrînd o excelentă pregătire 
tehnică șl fizică.

Pugiliștii români au avut o com
portare 'meritorie, reușind să culeagă 
trej medalii : două de argint, prin

Simion Cuțov și Alee Năstac, și una 
de bronz, prin Constantin Gruieseu.

In gala finală, la categoria se- 
MIUȘOARĂ, campionul european Si
mion cuțov a pierdut înainte de li
mită meciul cu boxerul sovietic Va
sili Solomin, ceea ce constituie o 
surpriză întrucît pugilistul român 
cîștigase la puncte (4—1) în sfertu
rile de finală ale campionatului eu
ropean de la Belgrad, în fața acelu- 
iaș boxer. De data aceasta, Solomin 
s-a prezentat mult mai bine pregătit. 
Prima repriză a fost în avantajul lui 
Cuțov care, în ultimul minut, după 
o perioadă de studiu, a atacat mai 
decis, dar și-a pregătit prea mult 
loviturile. In rundul 2, Simion Cuțov 
pare și mai ofensiv în intenții, dar 
Solomin punctează mal clar cu di
recte. Meciul Intra în cel de al cin
cilea minut cînd boxerul român a 
comis o Imprudență și, lăslndu-se 
descoperit, a recepționat trei puter
nice directe consecutive, una de stin
gă șl două de dreapta, fiind trimis

la podea și numărat de arbitru care, 
după 8 secunde, a oprit lupta, dic- 
tlnd înfrângerea prin abandon a bo
xerului român, deși acesta era în 
acel moment cu brațele ridicate în 
poziție de gardă.

i Il-a EDIIIE A C.f. DE ATLETISM
ÎNCEPE ASTAZI, LA ROMA

• Duminică, pe Stadio Olimpico, a avut loc deschiderea festivă

(Urmare din pag

la dreapta)
Tudoran, Elisa-
Lazăr, Doinabeta

Barda), Teodora Boi
cu + Elena Giurcă)

Echipajul de schit 
44-1 visle, vice-campi- 
on mondial : (de la 

stingă
Ioana

în finala CATEGORIEI MIJLOCIE, 
Alee Năstac a boxat cu multă vigoa
re, deși — potrivit acelorași cores
pondenți — nu era complet restabi
lit. avînd ochiul stîng aproape în
chis din meciul semifinalelor cu Vuj- 
kovici. în prima repriză, datorită a- 
lonjei apreciabile a campionului so
vietic Rufat Rlșkiev, Năstac abor
dează partida cu prudență, mal ales 
că adversarul uzează exclusiv de di
recta de stingă. Cu 7 secunde înainte 
de sfîrșitul reprizei, Năstac. cu o 
contră de dreapta, l-a pus serios în 
dificultate pe Rișkiev. Ca urmare. în 
pauză, antrenorul boxerului sovietic a 
făcut eforturi pentru a-1 revigora. 
Repriza secundă a fost extrem de 
dinamică și a prilejuit schimburi de 
lovituri dure. Cu o directă de dreap
ta, Rlșkiev îl trimite la podea pe 
Năstac, care este numărat, dar. pes
te numai 30 de secunde, boxerul ro
mân se revanșează, găsind resursele 
necesare pentru două laterale, de 
stînga șl de dreapta, cu care 11 
zdruncină la rîndul său pe adversar 
șl 11 obligă pe arbitru să-1 numere 
pe Rîșkiev. în ultima repriză, boxe
rul sovietic pare epuizat, se agață, 
cercetează cronometrul de deasupra 
ringului, iar Năstac domină lupta, a- 
fllnd drumul spre adversar prin la
terale peste umărul acestuia. Ou 
toate acestea, juriul nu e unanim și 
victoria la puncte se acordă cu o de
cizie de 3—2 boxerului sovietic.

Iată rezultatele celorlalte finale : 
CAT. SEMIMUSCA : Hernandez (Cu
ba) b.p. (5—0) Muchokl (Kenya), ar
bitru în ring Constantin Chlriac ; 
CAT. MUSCA : Rodriguez (Cuba) b.p. 
(4—1) Perez (Venezuela): CAT. CO
COȘ : Gomez (Porto Rico) b. ab. 2 
Romero (Cuba); CAT. PANA ; Davis 
(SUA) b.o. <3—2) Kuznețov (URSS): 
CAT. UȘOARĂ : Kalule (Uganda) b.n. 
(5—0) Kolev (Bulgaria): CAT. SEMI- 
MIJLOCIE : Correa (Cuba) b.k.o. 3 
Jackson (SUA); CAT. MIJLOCIE MI
CĂ : Garbey (Cuba) b.p. (3—2) Le- 
mus (Venezuela): CAT. SEMIGREA : 
Parlov (Iugoslavia) b. ab. 2 Karataev 
(URSS); CAT. GREA : Stevenson 
(Cuba) b.p. (5—0) Stinson (SUA).

ROMA, 1 (prin telefon). ,A Xl-a 
ediție a campionatelor de atletism 
ale Europei a fost inaugurată du
minică după amiază pe Stadio O- 
limpico din capitala Italiei. De 
altfel, prima zi a fost rezervată 
în exclusivitate momentului festiv 
al ceremoniei de deschidere.

La această ediție a C.E. de atle
tism participă neste 700 de spor
tivi din 28 de țări. în tribuna pre
sei se află 1 100 de ziariști, comen
tatori de radio si televiziune, mai 
multi decît la Jocurile Olimpice 
din 1960. găzduite tot de Roma. 
Cele mai mari delegații de spor
tivi sînt cele ale Uniunii Sovieti
ce și R.D. Germane, țări care nre- 
zintâ cite trei atleti la aproape 
fiecare din probele nrevăzute în 
programul C.E. L-am remarcat 
printre participant! pe Ianis Lu- 
sis. sportivul sovietic care a cîs- 
tigat 4 medalii de aur la campio
natele europene și care. acum. în
cearcă să o obțină De cea de a 
5-a la aruncarea suliței. Din pă
cate. citeva absente în lotul atleti- 
lor de marcă: Bedford. Puttemans. 
Arzanov, Arese...

Luni (n.r. astăzi) este ziua în 
care încen. de fapt, întrecerile. La 
800 m femei sînt programate trei 
serii, fiecare cu cite 7 concurente. 
Mariana Suman — veritabilă ve
detă a întrecerilor, permanent în
conjurată de ziariști si reporteri 
ai televiziunii — ia startul în se
ra I. avînd ca principale adversare 
pe Katolik (Pol) 2:01.2 și Morgu
nova (URSS) 2:01.6. Primele 4 din 
fiecare serie se califică în semi
finale. La 800 m bărbați sînt 29 de 
concurenți. Gh. Ghipu — 1:45.9 — 
îi are ca adversari. în seria a II-a. 
pe Svensson (Suedia) 1:46,9. Po
nomarev (URSS) 1:47,2. Plarhy 
(Ceh) 1:47.5. Ovett (M.B.) 1:46.8
și Wuîbeck (R.F.G.) 1:46.5. Misiune 
dificilă pentru N. Onescu — 1:47.4 
— în seria a IV-a : Carter (M.B.) 
1:45.6. Schmidt (R.F.G.) 1:46.2. Oh- 
lert (R.D.G.) 1:46.3, Phillippe

(Franța) 1:46,8. Litoscenko (URSS) 
1:46,4 I Primii trei din fiecare se
rie se califică în semifinale. Sînt 
programate, tot luni, si trei finale: 
greutate femei (noi nu prezentăm 
nici o concurentă). 3 000 m femei 
(16 concurente. Natalia Andrei a- 
vînd de înfruntat 10 adversare cu 
timpi sub 9:12. dintre care trei sub 
9min: Braghina 8:52,7. Smith 8:55.6 
și Holmen 8:59.0) si 10 000 m (33 
de concurenți. favorit fiind David 
Black — 27:48,6 : inima noastră 
va bate puternic nentru firavul 
dar ambițiosul Ilie Floroiu). în 
sfîrsit. sînt programate si califi
cări la suliță femei (prezentăm pe 
Eva ZorgS și Ioana Pecec. stan
dard 54 m) si lungime femei (Va
leria Ștefănescu si Dorina Căti- 
neanu, standard 6.30 m).

Aici, la Roma, temperatura este 
în scădere, iar vîntul bate în ra
fale. Se așteaptă vreme ploioasă. 
Specialiștii atletismului presupun 
însă că va nloua. în nrimul rînd. 
cu... recorduri !

Romeo VILARA

TURNEUL DE TENIS
DE LA FOREST HILLS

o maturizare rapidă, 
frumoase perspecti-

Schlenzig — Sabine Tohne -t- 
Karnath) 3:23,99, 2. Olanda 

3. România (Marlena Predes- 
Maria Kabat — Elena Avram — 

Glurcă) 
U.R.S.S.

că în clasamentul

4+1 rame, care — deși a fost al
cătuit abia cu o lună în urmă — 
a demonstrat 
garanția unei 
ve.

Mentionind
De medalii România ocupă un va
loros loc III (după R.D. Germană 
— 4 titluri și U.R.S.S. — un titlu), 
încheiem adresînd din nou calde 
felicitări canotoarelor noastre.

Rezultate tehnice : 2 FĂRĂ CIR- 
MACI : 1. ROMANIA (Cornelia Neac- 
șu — Marinela Ghiță) 3:43,12, 2. R.D. 
Germană (Renate Baenschi — Bergit 
Heinze) 3:45,18, 3. "
Ghibovskaia — 
3:45.43, 
S.U.A.
3 .'49.22.

4+l 
(Roswletha Beichel 
nor —
Liane 
«Ioana 
Doina 
Elena 
3:22.64 . 4. R.F. 
Cehoslovacia 
3:26.79.

4+1 RAME : 
(Rose Nitsche

U.R.S.S. 
Ruta 

4. Cehoslovacia 
3:48,58, 6. R.F.

VlSLE : 1. R.D.

(lanista
Weinberg) 

3:46,44, 5.
Germania

germana 
Ursula Wag- 

Jutta I.au — Sibille Tietze J- 
Weigelt) 3:19,81, 2. România 

Tudoran — Elisabeta Lazăr — 
Bărdaș 
Glurcă)

4. _ '

— Teodora Boicu +
3:21,92,
Germania 3:25.44.

3:26,05,

Renate 
Christa 
3:31,19, 
cu ____

Angelica Chertic + Elena 
3:32,71, 4. Franța 3:35,33, 5. 
3:37.10. 6. Polonia 3:37,54.

8+1: 1. R.D. GERMANĂ 3:04.82, 2. 
U.R.S.S. 3:05,05, 3. România (Elena 
Oprea — Florica Petcu — Georgeta 
Militare — Cristei Wiener — Aurelia 
Mariuescu — luliana Balaban — Va
leria Avram — Elena Gawluk + A- 
neta Matei) 3:08,31, 4. R.F. Germania 
3:09,74, 5. Olanda 3:12,11. 6. Polonia 
3:16,55.

SCHIF SIMPLU : 1. Christine
Scheiblich (R.D. GERMANA) 3:46,52, 
2. Genovaite Ramaskene (U.R.S.S.). 
3:52,38, 3. Christine Westerlein (BEL
GIA) 3:53.08, 4. Edith Egbauer (R.F. 
Germania) 3:53,74, 5. Annik Anthoine 
(Franța) 3:56,14. 6. Zdravka Iordano- 
va (Bulgaria) 4:04,19.

2 VlSLE : 1. U.R.S.S. (Elena Anto
nova — Galina Ermolaeva) 3:24,0, 2. 
R.F. Germania 3:26,43. 3. R.D. Ger
mană 3:28.78. 4. Polonia 3:30,12. 5. O- 
landa 3:30.95, 6. Bulgaria 3:36,10.

3.

3.

6.

U.R.S.S. 
____  5. 
Ungaria

1. R. D. GERMANA 
— Angelica Noack —

TURNEUL FEMININ DE VOLEI 
DE LA VARNA

Turneul internațional feminin de 
volei „Varnensko lieto“ a continuat 
in Palatul sporturilor din Varna 
cu partidele din serii. Reprezentativa 
României a întîlnit. în ziua a doua, 
dc cea a Cehoslovaciei. în fața 
căreia a pierdut în patru seturi : 
1—3 (14, —4. —11. —5), ratînd cali
ficarea între primele patru forma
ții ale turneului. Iată și rezultatele 
celorlalte întîlniri din cadrul acele
iași etape : Cuba — Iugoslavia 3—0 
(11. 17 9), Bulgaria B — Polonia
3—0 (7, 14. 2). Bulgaria A — Canada 
3—1 (7. —0. 9. 15).

C.E. FEMININ
CAGLIARI, 1 (prin telefon), în

trecerile grupei 1—1 a campionatu
lui european feminin de baschet au 
continuat sîmbătă șl duminică la 
Palazzetto dello Sport din localitate. 
Selecționata României, evoluînd ne
corespunzător (în special sîmbătă), a 
înregistrat alte două insuccese: 56—67 
(30—29) în fața Ungariei șl 63—81 
(28—45) în fața Cehoslovaciei. în pri
ma partidă, baschetbalistele românce 
au jucat multă vreme de la egal cu 
partenerele lor, dar în partea fina
lă a meciului au ratat incredibil, 
din situații foarte clare. Au înscris: 
Savu 16. Guglu 11. Golan 9, Szaba- 
dos 6, Tita 6, Mihalic 2, Andreescu 
2, Ciocan 4. Pentru Ungaria, cele

Campionatul mondial de pentatlon modern
ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL II

Cea de a 20-a ediție a campiona
tului mondial de pentatlon modern 
a început la complexul sportiv Luj- 
niki din Moscova cu desfășurarea 
probei de călărie. O frumoasă com
portare în această probă au avut 
concurenții noștri, care au ocupat 
locul al doilea în clasamentul pe 
echipe cu 3 084 de puncte. Dintre 
pentatlon iști! români cel mai bun 
rezultat l-a realizat Dumitru Spir- 
lea : 1 056 p. rezultat cu care s-a 
clasat pe locul 6 la individual. Pri
mul loc a revenit australianului 
Peter Ridgeway. care a obținut 
punctaiul maxim : 1100 p.

Clasamentul pe echipe după proba 
de călărie se prezintă astfel: 1. URSS 
3 114 p, 2. ROMANIA 3 084 p, 3. 
Franța 2 968 p. 4. Suedia 2 932 p etr 
La startul competiției s-au aliniat 
6portivi din 21 de țări.

Cea de a doua probă a campio-

CAMPIONATELE MONDIALE
DE LlIPTE

(Urmare din pag. 1)

încurajat de reușita sa, campi
onul român a acționat hotărît în 
continuare, mărindu-și avantajul 
la 5—0. Apârîndu-se excelent de 
atacurile dezlănțuite ale adversa
rului, reprezentantul nostru a 
contraatacat cu precizie Și a 
reușit ca gongul final să-I găseas
că în avantaj net ; 10—6. După 
acest mare succes, în lupta pen
tru medalia de aur sportivului

DE BASCHET
mai multe puncte : Kiss 20, Verboczj 
16. Cziraki 13.

In disputa cu formația Cehoslova
ciei, reprezentativa română a luptat 
cu ambiție, dar ratările proprii și 
superioritatea tehnică șl fizică a ad
versarelor au fost determinante. Au 
înscris : Szabados 16, Gugiu 10, Go
lan 12, Tita 6, Savu 14, Mihalic 2, 
Balai 1, Ciocan 2, Giurea 2. Pentru 
Cehoslovacia, cele mai multe puncte : 
Tousova 26, Ptaclkova 18.

Alte rezultate : Italia — Bulgaria 
53—44 (32—21), U.R.S.S. — Franța
84—38 (43—19).

România are luni zl de odihnă, iar 
marți susține ultima oartidâ, în com
pania selecționatei Franței.

DE CĂLĂRIE
natului mondial, scrima, s-a desfă
șurat ieri, însă, din cauza număru
lui . mare de concurenți, disputele 
au luat sfîrșit tîrziu, după închide
rea ediției.

LIDERE
român îi era necesar un meci egal 
în partida următoare, cu bulga
rul Boian Boev. Dar, stimulat 
de splendida victorie realizată 
în fața campionului mondial, re
prezentantul nostru a început dis
puta extrem de decis. Atacînd 
dezlănțuit, el l-a obligat pe Boev 
să adopte o luptă excesiv de pa
sivă, motiv pentru care a fost 
descalificat în ultima repriză. Și 
astfel, după suita de remarcabile 
victorii, sculerul matrițer din Tg. 
Mureș. Ladislau Simon, și-a văzut 
eforturile încununate de succes, 
devenind campion al lumii la 
categoria grea. Aceasta este pri
ma medalie de aur obținută vreo
dată de 
bere din

Vasile 
pășească 
sovietic Victor 
a fost învins 
ciul următor, 
Uzun. datorită

practicanții luptelor li- 
România, la C.M.
Iorga
Pe

să-l de- 
sportiv 

de care 
In me- 
Mehmet

n-a putut 
puternicul 
Novojilov, 
la puncte, 
cu turcul

unui avertisment 
gratuit, sportivul nostru a fost de
clarat învins, fiind astfel nevoit 
să se mulțumească doar cu me
dalia de bronz, 
snortivi români, 
(90 kg) ș-a clasat 
Petre Cearnău (52 
Panaite (100 kg) au ocupat locul 
6 la categoriile lor.

Dintre ceilalți 
Ion Dumitru 

pe locul 5, iar 
kg) și Enache

în cea de-a treia zi a turneului de 
tenis de la Forest Hills a plouat 
cu intermitență, astfel că unele din
tre partidele programate au fost 
amînate. într-o partidă restanță 
din primul tur, americanul Stan 
Smith a obținut o dificilă victorie 
în 5 seturi : 3—6. 6—3. 5—7, 7—5, 7—6 
în fața chilianului Jaime Fillol. 
Favoritul probei de simplu bărbați, 
americanul Jimmy Connors l-a în
trecut cu 6—3. 6—4. 3—6. 7—5 pe 
compatriotul său Jeff Borowiak. 
Două surprize au fost înregistrate 
sîmbătă dimineața, în turul 2 : Tină- 
rul jucător indian Vijay Amritraj 
l-a eliminat cu 6—1. 7—6, 3—6, 1—6; 
6—2 pe suedezul Borg unul din fa- 
voriți : La rîndul său Anand Amri
traj. fratele iui —•• • *
6—3, 6—4, 6—2 
Orantes. Tot în 

întrecut în
4—6, 6—1, 

american Roy Barth. 
Stan Smith

7—6 6—4 ; Kodes
6—2 ; Rosewall 
6—3 ; Tanner ■ 

6—4, 7—6, 6—3

l-a
6—1. 
nisman 
rezultate :
6—1
6— 4.
7— 6
3—6.

Vijay, l-a învins cu 
pe spaniolul Manuel 
turul 2 Ilie Năstlase 
5 seturi. cu 6—7, 
6—2. pe tînărul te-- - Alte

McMillan
- Dell
- LutZ 
Taylor

El Shafel
6—3

6—7.
— Fletcher 7—6, 6—1. 6—4 ; Ball — 
Goven 6—3, 7—5, 6—3 : Alexander — 
Carmichael 6—4, 7—5, 6—3. La dublu 
femei, cuplul Virginia Ruzici — 
Mariana Slmionescu (România) a 
învins cu 6—4. 6—3 perechea Barbara 
Downs. Christy Pidgeon (S.U.A.). La 
simplu femei. Dianne Fromholtz 
(Australia) a întrecut-o cu 1—6, 6—2, 
6—4 pe Mariana Simionescu.

„CUPA PRIETENIA**
UN RECORD MONDIAL Șl TREI EUROPENE

IN COMPETIȚIA DE HALTERE
CONSTANTA, 1 (prin telefon). Și 

în ultimele două zile, ale „Cupei 
Prietenia" la haltere, principalii fa- 
vorițl al întrecerilor au fost tinerii 
sportivi bulgari și sovietici. în aceas
tă privință edificator este clasamen
tul pe națiuni : 1. BULGARIA 48 p, 
2. U.R.S.S. 45 p, 3. Polonia 30 p, 4. 
R.D. Germană 22 p, 5. România 21 p. 
6. ungaria 15 p, 7. Cehoslovacia 13 p, 
8. R.P. Mongolă 0 p.

Sîmbătă am asistat la stabilirea 
unui record mondial de juniori și a 
trei recorduri europene realizate de 
sportivii sovietici și bulgari. Dintre 
reprezentanții noștri s-au remarcat, 
în mod special, Dragomir Cioroslan 
— 3 medalii (una de aur — la stilul 
aruncat, una de argint — la total și 
una de bronz — la smuls), Vasile 
Oros (una de argint — la aruncat 
una de bronz — la total) și Ștefan 
Kreicik (una de argint — la aruncat 
și una de bronz — la total).

CLASAMENTE ; cat. pană ; 1. Ka
zakov (U.R.S.S.) 260 kg — record eu
ropean (145 kg la aruncat — record 
european), 2. P. Kakrinski (Bulgaria)
257.5 kg. 3. A. Kreyițki (U.R.S.S.)
232.5 kg... 6. I. Buta (România) 220

kg (95+125); cat. ușoară : 1. E. En- 
cev (Bulgaria) 272,5 kg, 2. D. Cioros- 
lan (România) 270 kg — record na
țional (117,5+152,5 — record național 
Ia stilul aruncat), 3. A. Snagosev 
(U.R.S.S.) 267,5 kg ; cat. semimijlo- 
cie : 1. A. Tohtamis (U.R.S.S.) 305
kg, 2. I. Mitkov (Bulgaria) 297.5 kg. 
3. R. Tașkov (Bulgaria) 290 kg (în 
afară de concurs, S. Apostol 262,5 kg 
— locul 8): cat. mijlocie : 1. G. Be- 
sanov (U.R.S.S.) 320 kg (la aruncat
182.5 kg — record mondial). 2. H. 
Belciovskl (Bulgaria) 300 kg, 3. F. 
Mis (Polonia) 297,5 kg... 8. V. Căpri- 
ceru (România) 270 kg (120+150); 
cat. semigrea: 1. I. Maineke (R.D.G.)
312.5 kg, 2. D. Obreskov (Bulgaria) 
305 kg, 3. W. Walo (Polonia) 290 kg... 
5. N. Căprlceru (România) 282.5 kg 
(127,5+155); cat. grea : 1. R. Sener- 
giev (Bulgaria) 322,5 kg, 2. M. Funk 
(R.D.G.) 295 kg, 3. V. Oros (Româ

nia) 290 kg (125+167) • cat. supergrea : 
1. V. Marciuk (U.R.S.S.) 347.5 kg, 2. 
C. Skollnowskl (Polonia) 315 kg, 3. 
St. Kreicik (România) 312,5 kg — re
cord național (135+177,5),

Ion OCHSENFELD

TURNEUL DE VOLEI JUNIORI
la 
la

Echipele de juniori participante 
«Turneul internațional Prietenia" 
volei și-au încheiat sîmbătă jocurile 
din serii. In semifinalele pentru locu
rile 1—4 au obținut calificarea for
mațiile U.R.S.S. șl Cehoslovaciei din 
seria A. R.D. Germane și Bulgariei 
din seria B. Sîmbătă, echipa R. D. 
Germane a învins Bulgaria cu 3—2 
(—11, 7, 13, —14, 14), la capătul unei 
dispute interesante. In aceeași eerie, 
în disputa pentru locul ni, reprezen
tativa noastră, jucînd ceva mai bine 
decît în partidele anterioare, a depă
șit greu pe cea a Poloniei cu 3—2 
(12, —4. 6. —0, 11). Celelalte rezul
tate: Cehoslovacia — Ungaria 3—0 (9, 
8, 12) și U.R.S.S. — Cuba 3—0 (12, 
2. 1). Clasamentele seriilor — A : 1. 
U.R.S.S. 6 p (9:2), 2. Cehoslovacia 5 
p (8:4). 3. Cuba 4 p (4:7), 4. Ungaria 
3 p (1:9); B : 1. R.D. Germană 6 p

(8:4), 2. Bulgaria 5 p (8:3), 3. Româ
nia 4 p (4:8), 4. Polonia 3 P (3:9). 
In semifinalele pentru locurile 5—8. 
echipa României a întîlnlt ieri pe 
cea a Ungariei, în fața căreia a cîsti- 
gat cu 3—1 (3, —1, 11, 12). In urma 
acestui rezultat, voleibaliștii noștri 
vor juca pentru locurile 5—6, în com
pania celor polonezi, care au învins 
cu 3—0 (15. 15, 9) echipa Cubei. în 
semifinalele pentru locurile 1—4: 
R.D. Germană — Cehoslovacia 3—0 
(6, 8, 11) și U.R.S.S. — Bulgaria 3—0 
(7, 8. 2). Competiția se încheie 
marți cînd în sala Floreasca 
sînt programate partidele finale, pen
tru definitivarea clasamentului, de 
la ora 10: Cuba — Ungaria (locurile 
7—8). de la ora 15: România — Po
lonia (locurile 5—6), cehoslovacia — 
Bulgaria (locurile 3—4) și U.R.S.S. 
— R.D. Germană (locurile 1—2).
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