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Simbătă, la amiază, s-a înche

iat vizita Oficială de prietenie în
treprinsă in tara noastră, la in
vitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceausescu. de 
secretarul general al Partidului 
Baas Arab Socialist, președintele 
Republicii Arabe Siriene, Hafez 
El-Assad, și soția sa, doamna 
Anisse El-Assad.

In cursul dimineții de simbătă. 
la Palatul Republicii, în cadrul u- 
nei ceremonii, cei doi șefi de stat 
au semnat Declarația solemnă co
mună a Republicii Socialiste Româ
nia si a Republicii Arabe Siriene 
și Comunicatul comun cu privire 
la vizita oficială în Republica So
cialistă România a secretarului 
general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii

Arabe Siriene, Hafez El-Assad. 
documente de o înaltă semnifi
cație pentru dezvoltarea colaborării 
intre cele două țări, pentru pro
movarea principiilor noi în rela
țiile internaționale.

De la reședința oficială, pre
ședintele Nicolae Ceausescu si to
varășa Elena Ceaușescu au con
dus pe președintele Hafez El- 
Assad și doamna Anisse El-Assad 
pină la aeroport, unde un nu
meros public a scandat îndelung 
numele celor doi președinți, acla- 
mind pentru prietenia româno- 
siriană. La scara avionulai. tova
rășul Nicolae Ceaușescu si tova
rășa Elena Ceaușescu au urat un 
călduros drum bun înaltiter 
oaspeți sirieni și persoanelor ofi
ciale care i-au insolit Cei doi șefi 
de stat s-au îmbrățișat ea căldură, 
strînsindu-și miinilc îndelung.
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ILIE OANTĂ Șl DUMITRU GRUMEZESCU, 
PE LOCUL 2 ÎN LUME! >
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CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM DE LA ROMA

CAROL CORBU-
MEDALIE DE ARGINT

LA TRIPLUSALT

LUCERNA, 8 (prin telefon}. Du
minică după amiază, oe pista de 
pe Rotase care a găzduit cea de a 
patra ediție a campionatelor mon
diale de canotaj masculin, schi ful 
românesc s:-a adăugat In palma
res un rezultat de prestigiu : e- 
ctupaiul de 2 te.. alcătuit din 
campionii europeni Hie Oantă si 
Dumitru Grumezescu. a reușit — 
in finalul unei curse de mare fru
musețe — să ocupe locul secund.

si cuplul cehoslovac Zațdetal — 
V răstii.

Ilie Oantă și Dumitru Grume
zescu au avut un start excelent, 
mentinîndu-se pină la 500 m .cap 
la cap“ cu schifistil din R. D. 
Germană, principalii favoriti la 
titlu. Aceștia din urmă. insă, au 
impus cursei o cadență infernală, 
căreia nu i-a mai putut rezista 
nimeni. Lupta s-a dat. deci, pen
tru următoarele două locuri de pe

© liie Floroiu — ol 5-!ea Ia 5 000 m — nou record
© Witschas și ștafeta de 4x100 m a R. D. Germane au 
realizat noi recorduri mondiale

Ilie Oanță ți Dumitru Grumezescu, vicecampioni ai lumii

Rezultatele finalelor :
4-f-l RAME : 1. R. D. Germană 

C:ZC3S ; 2, UJ1.3.S. 6:27,34 ; 3. R.F. 
Germania 6:27,96 ■ 4. Cehoslovacia 
6:36.44 ; S. Bulgaria 6:40,00 ; 6. 
S.U.A. 6:42.39.

2 RAME FARÂ CÎRMACI : 1. RJ>. 
Germană (B. Landvoigt—J. Land- 
voigt 6:59,09 ; 2. România (Ilie Oan- 
U—Dumitru Grumezescu) 7:03,99 ; X 
Polonia 7:04,64 ; 4. Olanda 7:06,55 j 
5. Cehoslovacia 7:09,92 ; 6. R.F. Ger
mania 7:16,73.

2 VÎSLE : 1. R.D. Germană (H. 
Schmid — C. Kreuziger) 6:35,95 • 2. 
Norvegia 6:33,34 ; 3. Anglia 6:43,32 ; 
4. Cehoslovacia 6:45,99 : 5. U.R.S.S. 
6:49,29; 6. Italia 6:50,71.

SIMPLU : 1 W. Hoening (B. D.
Germana) 7:20,îl ; 2. Dietz (S.U.A.) 
7:23,93 : 3. Dovgan (U.R.S.S.) 7:24,74; 
4. Ragazzi (Italia) 7:26,26 ; 5. Ibarra

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

In finalele campionatului republican

CANOTOARELE
BIN PIATRA NEAMJ 

AU ÎNTRECUT SCHIFUL
ROMA, 8 (prin telefon). Dumi

nică seara, pe Stadio Olimpice din 
capitala Italiei s-au încheiat în
trecerile celei de a Xl-a ediții a 
campionatelor europene de atle
tism. Categoric, această ediție este 
net superioară celor precedente, 
mărturie elocventă fiind marele 
număr de recorduri ale întrecerii, 
precum si cele trei noi recorduri 
mondiale (suliță. înălțime si 
4 X 100 m — toate la femei și 
toate realizate de sportivele din 
R. D. Germană).

Comportarea reprezentanților 
atletismului nostru poate fi soco
tită satisfăcătoare. Ei au obtinut 
două medalii de argint (Argentina 
Menis — disc si Carol Corbu — 
triplusa.lt) si una de bronz (Ma
riana Suman — 800 m) — număr

chiul său rival Viktor Saneev. El 
a fost ultimul pe lista săritorilor. 
După 5 încercări (16.44 — 16.32 — 
nereușit — 15,10 — nereușit) se 
afla pe locul V. L-am revăzut, 
însă, pe Corbu la fel de hotărit 
ca altădată, nemulțumit de această 
situație, concentrat la maximum 
să dea totuL Si în. ultima Încer
care el a reușit 16.68 m (cea mai 
bună performantă a sa din acest 
sezon) cu care i-a Întrecut ne 
Sontag. Drehmel si Joachimowski ! 
Cealaltă surpriză plăcută ne-a fost 
oferită de micuțul (dar atit de 
dirzul) Die Floroiu. La 5 080 m. 
intr-o alergare care a avut nre-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

canotorii români devenind astfel 
vicecampioni ai lumii. Rezultatul 
este cotat aici drept o veritabilă 
surpriză. Intrucit de-a lungul în
tregului sezon *14 Oantă si Gru
mezescu nu reușiseră să ocupe un 
loc fruntaș intr-una din marile re
gate internaționale Ia care au par
ticipat. Aici. Insă, la Lucerna, cei 
doi canotori si-au aoărat șansele 
cu ambiție extraordinară, făcând 
din nou dovada unei tehnici ex
celente de vislit. a unei mari dir- 
zenii si a unei gindiri tactice deo
sebite. Printre Învinșii lor se nu
mără frații Slusarski din Polonia, 
coiati cu mari șanse la o meda
lie. olandezii Grothius si Van 
Woudenberg — de asemenea bine 
apredati ne olan international —

podium, si victoria a revenit schi- 
fîstilor români care, după ce au 
stat pe poziția a treia pină la 
1 560 m. au declanșat un finis im
presionant. treci nd linia de sosire 
înaintea fraților Slusaraki.

Celelalte echipaje românești au 
ocunat următoarele poziții în ie
rarhia mondială: 2 + 1 (Ștefan
Tudor — Petre Ceapura + Gheor- 
ghe Gheorghiu) — VI. intr-o fi
nală deosebit de puternică : 4 + 1 
rame (Pavel Zagoni — Adalbert 
Agh. Cristian Georgescu. Ionel Oc- 
neaaa + Gheorghe Ovidiu) — VIL 
cistieind intr-o manieră frumoasă 
.finala mică“ : 4 vâsle (George
Mereuiă. Tom Constantin, Emil 
Budurlșan. Nicolae Popa) — IX 
(locul 3 in .finala mică*).

CAROL CORBU

egal cu ccl cucerit in urmă cu 
trei ani la ediția a X-a a C.E., 
desfășurată la Helsinki — si 5 
clasări în locurile 4—6 (Valeria 
Ștefănescu -- 100 mg și Natalia 
Andrei — 3 000 m, locul IV, Ilie 
Floroiu — 5 000 ni, locul V, Gh. 
Cefan — 3 000 m obstacole si O- 
limpia Cataramă — disc, locul VI) 
ceea ce reprezintă mai mult decit 
Ia ediția precedentă. Desigur, spe
ram mai puțin de la Corbu si a 
realizat mai mult, dar ne-am aș
teptat la locuri mai aproape de 
virful ierarhiei de la Valeria Ste- 
fănescu si Virginia Ioan, de la 
Gh. Ghipu .si Erwin Sebestien. ca 
si de la alti membri ai delegației.

Ultima zi a întrecerilor ne-a 
produs două surprize plăcute. 
„Cangurul" nostru. Carol Corbu, 
s-a întrecut pe sine însusl si a 
reușit să fie din nou lingă ve

DUPĂ ETAPA A Vl-a ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

NICI 0 SCHIMBARE ESENȚIALĂ IN CLASAMENT
© O singură victorie („U" Cluj, la lași) în deplasare ! • Dinamo a întors rezultatul în 
finalul partidei @ F. C. Galați — ta primul succes © Echipa din Reșița, egalată în mm. 90! 
© Campioana țării, Univ. Craiova, învinsă din nou.

REZULTATE TEHNICE
F.C. Galati — A.S.A. Tg, Mureș
Chimia Rm. V. — U.T.A.
Dinamo — F.C. Argeș
Olimpia S. Mare — F.C. Constanța
C.F.R. Cluj “ '
Jiu!
Poli. Timișoara — Sp. studențesc
Poli, lași “
Simbătă 7 septembrie 
Steagul roșu ■— Steaua

— F.C.M. Reșița
— Univ. Craiova

- „U“ Cluj

2—0 (0—0)
0—0
3-2 (1-1)
2— 0 (C—0)
1—1 (0—1)
2—0 (0—0)
2—0 (0- 0)
0—1 (0—0)

3- 1 (1-1)

ETAPA VIITOARE (15 septembrie)
U.T.A.
„U" Cluj 
F.C.M. Reșița 
Univ. Craiova 
Sp. studențesc 
F.C. Argeș 
Steaua
A.S.A, Tg Mureș 
F.C. Constanta

— Oiimpia Satu Mare
— C.F.R. Cluj
— F.C. Galați
— Chimia Rm. Vîlcea
— Dinamo
— Jiul
— Poli. Timișoara
— Poli. Sași
— Steagul roșu

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
1. DINAMO
2. Politehnica Tim.
3. Olimpia S. Mare 

4— 5. Steagul roșu
Jiul

6. F.C.M. Reșița
7. A.S.A, Tg. Mureș
8. F.C. Argeș

9—10. Sp. studențesc 
U.T.A.

11. Univ. Craiova
12—13. Steaua

C.F.R. Cluj
14. „U" Cluj
15. Poli, lași
16. Chimia Rm. Vilcea
17. F.C. Constanța
18. F.C. Galați

6 6 0 0
6 4 11
6 4 0 2
6 3 12
6 3 12
6 3 12
6 3 12
6 3 0 3
6 2 2 2
6 2 2 2
6 2 13
6 2 13
6 2 13
6 13 2
6 2 0 4
6 0 4 2
6 114
6 10 5

15— 4 12
8—2 9
8— 4 8

11— 5 7
13— 7 7
9— 6 7
9—12 7

10— 7 6
7—7 6
4—4 6
9—10 5
7—10 5
6— 9 5
4—7 5
6—10 4
2—9 4
4—10 3
2—11 2

Citiți cronicile celei de a Vl_a etape 
a Diviziei A în pag. II—III.

CAMPION MONDIAL!
Saagevul o găzduit, timp do două zile, 

una din ultimele mari competiții ale se
zonului feminin da canotaj : campiona
tele republicane de viteza. După între
cerile din serii fi recalificări, simbătă» 
colo mai bune vislașe și ramere din ța
ră și-au disputat întîietatea în cele șase 
finale : schit 4+1 rame, 2 vâsle, 2 tărâ 
cârmaci, simplu, 4+1 mie și 8^1. Vie* 
tortile au fost împărțite, la capătul unor 
cursa deosebit de atractive, In care nu 
au lipsit surprizele.

Finalele au debutat cu proba do scn.î 
4+1 rame, cursă cîștigată de echipajul 
clubului Metalul București. încă de la 
plecare, noile campioane au luat un 
start puternic, menținîndu-se în pluto
nul fruntaș alcătuit din ambarcațtilo 
C.N.U. și Olimpia. Pe ultima sută do 
metri, însă, schifistele de la Metalul au 
mărit substantial frecvența loviturilor, 
trecând primele linia de sosire. Clasa
ment î 1. Metalul (Valeria Avram, Au
relia Marinescu, luliana Balaban, Olim
pia Colaci + Maria Șoneriu) 3:27, 2.
C.N.U. 3:31, 3. Olimpia 3:34, 4. Politeh
nica Timișoara 3:42, 5. Politehnica Tim» 
II 3:58.

Cum era de așteptat, disputa* pentru 
întâietate în proba de schîf 2. vâsle a 
avut loc între dublourile cluburilor U.T. 
Arad și Voința Timișoara. Contțolînd a- 
pnoape întreaga cursă, canotoarele de pa 
malul Mureșului și-au adjudecat titlul» 
la capătul unei frumoase evoluții. Re
zultate : 1. U.T.A. (Elisabeta Lazăr, Ma
riana Lucaci) 3:31, 2. Voința Timișoara 
(Doina Bărdaș, Sigrid lldolt) 3:35, 3»
Dinamo 3:39, 4. Politehnica Tim. 3:48, 
5. Voința Buc. 4:11.

„Start bun“ în proba de schit 2 iară 
cârmaci — enunța arbitrul principal. Va 
fi cea maî spectaculoasă întrecere a 
reuniunii finale, printre participante evo- 
luînd și medaliatele cu aur de la cam
pionatele mondiale de la Lucerna s 
Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță. O 
foarte echilibrată dispută sportivă înce
pe, însă, ^să se desfășoare pe ultimii 
500 m. Acum, în frunte se află, cu un 
avans substanțial, echipajul clubului 
Ceahlăul P. Neamț. Surpriza nu este do 
proporții s elevele antrenoareî Garoafa 
Cantemir au câștigat, la începutul sezo
nului, primul loc în campionatul repu
blican de fond (unde au evoluat t» 
Cornelia Neacșu — Marinela Ghiță), iar 
la recentei^ ,,mondiale" ramereîe de la 
Ceahlăul au cucerit meddlia de bronz în 
proba de 4+1 rame. Cum spuneam, a- 
vansul luat de ramereîe din P. Neamț 
este substanțial și va fi hotărâtor în fi
nalul cursei. Elena Avram (19 ani) și 
Angelica Chertic (20 de ani) - labo
rante la Uzina de fibre sintetice ^Savi- 
neștî — trec, cu un vîrf de barcă a- 
vans, primele linia de sosire, în aplau- 
tzele celor prezenți. A fost o cursă os 
’mare luptă, un frumos spectacol sportiv 
oferit de două echipaje exact de aceeași 
vârstă, apropiate ca valoare. Clasamentx 
1. Ceahlăul P. Heainț (Elena Avram, An
gelica Chertic) 3:44, 2. Metalul (Corne
lia Neacșu, Marinela Ghiță) 3:44,2, 3»

V. TOFAN

(Coniinuare în pag. 2-3)

triplusa.lt


BALCANIADA DE ȘAH
POREC, 8 (prin telefon). După 

patru zile de concurs, soarta titlu
rilor puse în joc la ediția 1974 a 
Balcaniadei de *șah  pare să se con
tureze. La seniori, șahiștii români 
au ratat o mare • ocazie de a se 
apropia decisiv de titlu, permițînd 
reprezentativei Iugoslaviei, în runda 
a IlI-a, să egaleze o situație com
promisă. Intr-adevăr, dacă partidele 
Gheorghiu — Ivkov, Liubojevici — 
Ciocâltea. Matulovici —- Șubă și Ma- 
rovici — Ghindă s-au încheiat prin 
remize fără istoric, partida Partoș 
— Planinț a avut o desfășurare dra
matică : jucătorul român a reușit 
să anihileze cu măiestrie și sînge 
rece o suită prelungită de amenin
țări teribile, dar fericit că a echili
brat jocul a com,is în final o eroa
re. propunînd, spre stupoarea spec
tatorilor și chiar a adversarului său. 
o remiză acceptată... fulgerător. Nu
mai peste trei mutări, însă, victoria 
lui Partoș era în afară de orice dis
cuție. O ocazie asemănătoare, a a-, 
vut și Vaismari în partida cu Vu-

kiei, dar jucătorul nostru nu a știut 
să-și valorifice avantajul pe care-1 
avea la un moment dat, astfel incit 
la întrerupere egalitatea a devenit 
evidentă. După victoria cu 6—0 a 
Bulgariei în întîlnirea cu Turcia, cla
samentul, la seniori, înaintea ulti
mei zile de concurs (n.r. azj), se 
prezintă astfel : Bulgaria 9Vi. Iugo
slavia 8 (1), România 5 (1), Tur-
cia */,,

Juniorii români au cîșt'igat cu 2—0 
întilnirea cu Turcia și conduc cu 
1—0 în meciul cu Bulgaria, dar în 
clasament continuă să fie pe locul 
al m-lea. cu 4 (1) puncte, în urma 
Bulgariei și Iugoslaviei, ambele cu 
cite 5ya p (1). La fete. Margareta 
Juncu-Mureșar. a jucat o partidă 
excelentă cu fruntașa clasamentului, 
maestra bulgară Lemaciko, la între
rupere păstrînd șanse sigure de vic
torie. Clasamentul înaintea ultimei 
zile de concurs : Lemaciko 2*/ a (1). 
Pihajlici 2ya, Juncu 2 (1), Yilmaz
(Turcia) 0 puncte.

Valeriu CHIOSE

Divizia A de lupte greco-romane

MULTE VICTORII LA SCORURI CATEGORICE
Duminică dimineața. în mai mul

te localități au avut loc parti
dele etapei a Ul-a a campionatului 
Diviziei A de lupte greco-romane.
Cele mai multe întîlniri au luat 
sfirșit cu scoruri categorice. Iată 
cteva amănunte.

Rapid București a dominat triun
ghiularul găzduit de sala de antre
nament a clubului Progresul din 
Capitală. Se aștepta ca partida cu 
formația ,.bancarilor*  să fie deose
bit de echilibrată. Dar, giuleștenii 
au obținut în final o confortabilă 
victorie la scor : 18-10. Mult mai 
ușor a dispus echipa feroviară de 
Carpați Sinaia : 27,5—8,5. Cel de al 
treilea meci a luat siîrșit cu un 
□rezultat de egalitate: 22—22. Dintre 
giuleșteni, o excelentă impresie a lă
sat luptătorul Ion Gheorghe (cat. 
t>2 kg), care a ciștigat înainte de 
limită ambele partide susținute în- 
tr-o manieră deosebită. De pildă, 
în duelul cu C. Arcadie (Progresul), 
el a finalizat unul după altul cîte- 
va tururi de cap fără să caute nici 
un fel de priză, mai mult sau mai 
puțin favorabilă. Tot de la Rapid 
s-au mai evidențiat Cornel Ciobo- 
taru (cat. 52 kg) și Viorel Moisin 
(cat. 4-100 kg). (C.Cli.)

0 FRUMOASĂ VICTORIE 
A CANOTAJULUI ROMÂNESC

(Urmare din pag. 1)

Dinamo București s-a impus și 
mai categoric, întrecind pe C.F.R. 
Timișoara cu 35—5 și pe Vulturii 
Textila Lugoj cu 32—8. Confruntarea 
dintre formațiile oaspete, C.T.R. și 
Vulturii Textila a luat sfirșit cu un 
rezultat de egaLtate : 15—16. (N. To- 
cacek — cores?.).

Metalul București a obținut o vic
torie netă (31—1) in fața echipei 
A.S.A. Bacău, după care a dispus 
de Dunărea Galați cu 15.5—12,5. E- 
chipa de pe malul Dunării a ieșit 
învingătoare în meciul cu A.S.A. ; 
19—9. (C. Harea — coresp.).

Oradea. Crișul din localitate a ob
ținut punctele aLate în luptă, de
pășind pe Mureșul Tg. Mureș cu 
2G—15 și pe C.S. Arad cu 23—3. 
C.S. Arad—Mureșul : 13.5—17,5. (P.
Lorincz — coresp.).

Tulcea. Cum era de ' așteptat, 
C.S.M. din localitate a învins aut pe 
C.S. Botoșani (24—16) cit și pe 
IPROF1L Rădăuți (22p—13,5). A sur
prins faptul că formația d-n Ră
dăuți a fost întrecută și de C.S. Bo
toșani : 15,5—20.5. (P. Comșa — co
resp.).

Pitești. Deși paitideie triunghiula
rului programat în Sala sporturJor 
din localitate se anunțau echilibrate, 
formația piteșteană C.S.M. a reușit 
să iasă victorioasă detașat : 30—8
cu S.C. Muscelul Cimpulung și 21— 
14 cu Electroputere Craiova. Echipa 
craioveană a obținut și ea o victo
rie, întrecînd pe Muscelul : 19,5—
12,5. (I. Fețeanu — cores?.).

Reșița. A.S.A. Cluj cu C.S.M. Re
șița 21—16 și cu Constructorul Mar- 
ghlta 26—14. C.S.M. — Constructorul 
23—17. (L Plăvițiu — coresp.)

PROGRESUl BUCUREȘTI-
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
10-9 ÎN CAMPIONATUL 
DE HANDBAL EEMININ
Partidele celei de a doua etape 

a campionatelor republicane de 
handbal s-au încheiat cu rezul
tate scontate. Singura excepție : 
în meciul de ieri după-amiază. 
handbalistele de la Progresul au 
întrecut la limită pe Universita
tea București cu 10—9. Scorul s-a 
menținut echilibrat în permanentă, 
invingătoarele înscriind cel de al 
10-lea punct in ultimul minut de 
ioc. Oarecum surprinzător este si 
rezultatul egal (8—8) obtinut de 
Constructorul Timisoara la Tg. 
Mures, in fata formației Locale 
Mureșul.

Echipele campioane au obtinut 
succese nete, dar in maniere di
ferite. Handbalistele de la 1-E.F.S. 
au condus cu 7—0 De Rapid, dar 
apoi au început să irosească oca
zii cu o rară dezinvoltură. Steaua, 
in schimb, dună o primă repriză 
mai slabă ia care a fost tinută 
in sah de Dinamo Brasov (9—9) 
s-a dezlănțuit realmente, tunarii 
săi. Birtalan si Kicsid. realizind 
cite 6 goluri. De subliniat si di
ferența categorică realizată de U- 
niversitatea Timisoara (17—6) in 
fața Voinței din OdorheL

REZULTATELE TEHNICE 
ALE ETAPEI A II-A

FEMININ : I.E.F.S. — Rapid 
București 13—6 G—2) ; Universita
tea Iași — Confecția București 
16—12 G—5) : Universitatea Timi
soara — Voința Odorhei 17—6 
(10—1) ; Mureșul Tg. Mures — 
Constructorul Timișoara 8—8 (4—5) ; 
Textila Bubuși — Spartac Medias 
18—8 (8—2) ; Universitatea Bucu
rești — Progresul București 9—10 
<6—3).

MASCULIN : Universitatea Cluj 
— Independența Sibiu 18—15 (9—7); 
Știința Bacău — Universitatea 
București 16—14 (10—7) ; Politeh
nica Timișoara — CAROM Gh. 
Gbeorghiu-Dej 19—13 (8—8) : 
Steaua — Dinamo Brașov 26—17 
(9-9).

(Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții : Nușa De- 
mian. V. Neniță. P. Arcan. N. 
Tocacek, I. Vieru. A. Szabo. I- 
Ene, D. Diaconescu).

(Argentina) 7:28,92 ; 6. Karppinen 
(Finlanda) 7:36,10.

2-f-l : 1- U.lt.S.S. (V. Eșinov —
N. Ivanov 4" A. Lukianov) 7:21,90; 
2. R.D. Germană 7:27,86 ; 3. Ceho
slovacia 7:29,93 ; 4. italia 7:30,92 ; 5. 
Franța 7:37,98 ; 6. România (Tudor 
—Ceapura4-Gheorghiu) 7:38,55.

4 RAME F.C. : 1. R. D. Germană 
6:19,20 ; 2. U.R.S.S. 6:22,83 ; 3. R. F. 
Germania 6:27,01 ; 4. Noua Zeelandă 
6:31,31 : 5. S.U.A. 6:33,74 ; 6. Norve
gia 6:33,98.

4 V1SLE : 1. R.D. Germană 6:04,01; 
2. U.R.S.S. 6:05,79 ; 3. Cehoslovacia 
6:08.12 ; 4. Elveția 6:13,15 ; 5. Noua 
Zeelandă 6:15,13 ; 6. Bulgaria 6:17,47.

84-1 : 1. S.U.A. 5:46.37 ; 2. An
glia 5:47,49 ; 3. Noua Zeelandă
5:47,84 ; 4. R. D. Germană 5:49,16 ; 
5. U.R.S.S. 5:49,36 ; 6. R.F. Germa
nia 5:55,44.

CANOTOARELE
DIN PIATRA NEAMȚ

(Urmare din pag. 1)

Olimpia 3:50, 4. Poli. Tim. 3:56, 5. Me
talul 3:56,8.

Festivitate de premiere în proba de 
simpiu : pe locul 1 dinamovista Ioana 
Tudoran, victorioasa într-o disputa dîrza, 
în care nu puțin*  acordau prima șansa 
timîșorencei Maria Micșa. Rezultate: 1, 
Ioana Tudoran (Dinamo) 3:47, 2. Ma
rio Micșa (C.F.R. Tim.) 3:51, 3. Virginia 
Roșioru (Voința Buc.) 4:08.

Schifistele de la Voința București și-au 
demonstrat valoarea în proba de 44-1 
vîsle, întrecere pe care au ciștigat-o 
fără drept de apel. Rezultate ; 1. Voința 
(Violeta lonescu, Mitana Botez, Viorica 
Goncearenco, Elena Munteanu 4- Ște*  
fania Borisov) 3:20, 2. C.N.U. 3:28, 3
C.F.R. Timișoara 3:46.

Cursa de schit 84'1 a încheiat aceste 
atrăgătoare finale, cu următoarele re
zultate : 1. Metalul (Cornelia Neacșu, 
Marinela Ghiță, Valeria Avram, luliana 
Balaban, Paulina Socoiov, Aurelia Mari
nescu, Olimpia Bălăci, Gabriela Bonder, 
.4- Maria Șonerlu) 3:08, 2. Voința Buc. 
3:13, 3. C.N.U. 3:16, 4. Olimpia 3:20.

Reuniunea de ieri, fără vefiete și 
cu perspectiva unor alergări mai 
slab echilibrate, nu promitea mare 
lucru spectatorilor. Pe pistă însă, 
lucrurile s-rau mai îndreptat și asis
tența a urmărit o suită de specta
cole agreabile, datorită faptului că 

animați de prezența unui pariu 
austriac ,,forte“ — caii au fost arun
cați în lupta pentru victorie cu 
mai mare ambiție !.., Victorii fru
moase au repurtat Sonor — bine 
condus de Solcan — și Hruba, dar 
surprizele n-au lipsit și pînă la 
urmă mirajul pariului austriac a 
spulberat iluziile pariorilor, fiindcă 
s-a închis. ■ Totuși, speranțele aces
tora rămin intacte pentru data vii
toare. cînd plafonul va atinge pro
babil peste 50.000 lei.

REZULTATE TEHNICE : cursa I, 
Invenția (Tr. Marinescu) 40.6, Ni
covala, simplu 3. ordinea 45, cursa 
II, Riposta (D. Toduță) 39,6, Tufar,

IN DERBYUL DE RUGBY;

DINÂAAO - STEAUA 15-12!
Derby-ul etapei de rugby s-a des

fășurat în Capitală, slmbătă, și a 
pus față în față două protagoniste 
de seamă ale rugbyului nostru. 
Steaua și Dinamo. Fără a avea un 
lot prea valoros și nici îndeajuns de 
numeros, Dinamo, care nu era fa
vorita întîlnirii, a învins, la capătul 
unei partide de mare luptă (dar nu 
și de mare calitate) după multe și 
pasionante răsturnări de scor cu 
15—12 (11—9). Formația din șos. Ște
fan cel Mare pare a-și fi găsit o 
formulă fericită in ceea ce privește 
alcătuirea XV-lui de bază și, mai 
ales, un cîrmaci experimentat care 
a trecut din teren pe banca antre
norilor : este vorba de internațio
nalul Ion Țuțuianu. El a știut a 
îmbina elanul „tinerei gărzi- cu ex
periența „celor vechi- (Dragomires- 
cu, Nica, Baciu, Roman) și astfel 
a pus pe picioare un team redu
tabil, pus pe fapte mari. Steaua, in 
schimb, se mișcă în continuate 
greu, acuzind lipsa din formație a 
lui Postolache, Munteanu și Cioc-

A LUAT SFtRȘIT 
BALCANIADA DE YACHTING

Ieri. Ia Constanta, s-au înche
iat întrecerile celei de a VITI-a 
ediții a Balcaniadei de yachting. 
Iată cîștigătorii pe clase : „OPTI
MIST" : Horia Ispas (România) : 
„FINN" (seniori) : Fabris Minski 
(Iugoslavia) ; „FINN" (juniori) : 
Anastasios Buduris (Grecia) : F.D- 
(„Olandezul zburător") : Dușan
Puh — Tevorin Miklovac (Iugo
slavia). Viitoarea ediție va avea 
loc. în anul yiitor. la Portoroz 
(Iugoslavia).

rec. Și-și bazează jocul prea mult 
doar pe loviturile de picior ale lut 
Durbac. NI se pare puț.n pentru 
a putea asalta*,  titlul cu succes. Au 
marcat : Durbac I.p. (mm. 7); din 
nou Durbac l.p. (min. 15); Constan
tin l.p. (min. 25); D. Alexandru l.c. 
(min. 29) ; Manii încerc, (min. 32); 
Aldea încerc, (min. 36) ; Durbac 
l.p. (min. 47) ; Constantin încerc, 
(min. 60).

Arbitrul Sergiu Dtbgomirescu a 
condus bine formațiile : DINAMO : 
Dăiciulescu — Constantin, Nica, Dra- 
gomireseu, Aldea — Marghescu, Pa- 
raschiv — Roman, Viman, Marin — 
Boroi, I. Aurel — Baciu, Cars.nuan, 
Turtea. STEAUA : Durbac — K. Io- 
nescu. Suciu, Enache, Braga — 
D. Alexandru, Mateescu — A- 
chim, M. lonescu, Zaiiescu. — Șei
tan, Pintea — Ciornei. Mircea 
(Munteanu). O. Comehu.
• Rapid — Vulcan 12—10 (12—0). 

Meci spectaculos ; au înscris Stănes- 
cu încerc, f 2 tr. ; Marin încerc, 
pentru Rapid, respectiv Prosi în
cerc. ; Kosler încerc, și Pirvu tr. 
(O. CITI’ — coresp.)
• Alte rezultate din partidele din 

țară : C.S.M. Sibiu — Gloria Buc. 
28—12 (22—0) — gazdele au tăcut o 
partidă excelentă ; Constructorul 
Buzău — „U“ Timișaara 9—6 (3—3) 
— victorie meritată a proaspeților 
divizionari. Timișorenii nu au putut 
anihila elanul gazdelor. Au Înscris: 
Gali (9), respectiv Comânici (6) ; 
„Poli" Iași — Sportul studențesc 
13—6 (7—3) ; TC IND. Constanta — 
Farul 9—18 (9—6) — cei de la Fa
rul, mai experimentați, au cîștigat, 
toate punctele fiind înscrise de 
Bucoș ; Știința Petroșani — Grivita 
Roșie 15—9 (8—3) — Burghelea, Tal
pă și Neagu au înscris cite o În
cerc. pentru învingători ; Agronomia 
Cluj — Rulmentul Birtad 12—9 (3—6). 
® (Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții : I. Bocan, d. 
Soare, D. Diaconescu, C. Popa, Em. 
Neagoe, și N. Cordoș).

ILUZII Șl SURPRIZE 
simplu 11 event 27. ordinea 323, 
cursa III, Isprava (V. Gheorghe) 
31,7. Raglan, simplu 7, event 64, or
dinea 20. triplu cîștigător 212, cursa 
IV, Veturia (D. Avram) 35,3. Iza, 
simplu 3, event 34, ordinea 25, cursa 
V Castelană (I. Moldoveanul 32.7, 
Jeleu, simplu 19. event 55, ordinea 
102, triplu cîștigător 450, cursa VI 
Sonor (G. Solcan) 33,6. Tutela, sim
plu 8, event 359, ordniea 31. triplu 
cîștigător 522, cursa VII. Hruba (G. 
Tanase) 27,7, Suzana. Artizan, sim
plu 4, event 57, ordinea închis, or
dinea triplă 622, cursa VIII Hăulit 
(M. ștetănescu) 30,3. Rosita, simplu 
3. event 17, ordinea 10, triplu cîști
gător 138, cursa IX Siminoc (Tr. 
Dinu) 41,8, Joben, simplu 2, event 
8. ordinea 29. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de lei 36 152 șl s-a 
închis. Retrageri : Crina.

Niddy DUMITRESCU

PRONOSPORT
Așa arată o variantă cu 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 8 septembrie 1974

I. F.C. Galați—A.S.A. Tg. Mureș 1
II. Chimia Rm. V.—U.T. Arad X

III. Dinamo Buc.—F.C. Argeș 1
IV. Olimpia S.M.—F.C. Constanța 1
V. C.F.R. Cluj—F.C.M. Reșița X

VI. Jiul—Universitatea Craiova 1 
VII. Poli. Tim.—Sportul stud. 1 

VIII. Polithenica Iași—„U“ Cluj 2
IX. C.F.R. Pașcani—Petrolul 1
X. C.S.U. Brașov—Progr. Buc. 2

XI. Minerul Anina—Șoimii Sibiu 2
XII. Unirea Arad—Min. Baia Mare 2

XIII. Victoria Cărei—U.M. Tim. 1
Fond de cîștiguri : 291.728 lei.
Plata cîștigurilor va începe în 

Capitală de la 13 septembrie pînă Ia 
8 noiembrie ; în țară de la 16 sep
tembrie pînă la 8 noiembrie 1974 
inclusiv. Prin mandate poștale în- 
cepînd de la 16 septembrie 1974.
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9IV 
ETAPI 

IIDLPII DĂ SEMNE DE OBOSI
Dună suita sa de victorii din 

debutul acestui campionat, liderul 
incepe să dea semne de oboseală ? 
Dificultățile De care dinamovistii 
le-au intimDinat ieri, in obține
rea celui de-al șaselea succes con-

Stodion Dinamo; teren foarte bun; 
timp excelent ; spectatori - aproxi
mativ 2C OCO. Au mo.-act : GEOR
GESCU (aun. 15). DINU (min. 84)

ZAMFIR (min. 86). respectiv TROI 
(min. 4) $•; RADU | (min. 53). Ra
port de cornere : 9-5. Raportul șu- 
turiior la poartă : 33-8 (pe spa
țiul porții : T8-4). Raportul faultu
rilor comise : 9—IX

DINAMO : Constan ti nescu 5 -
Cheran 7, Dobrcu 7, Sătmâreanu |l
7, Delecnu 7 (min. 66 Moldovan 6)
— Dinu 7. Custov 6 - R. Nunweiller
8, D. Georgescu 7, Zamfir 7, Lu- 
cescu 8.

F. C. ARGEȘ ; Nicutescu 8 
Moisescu 6, Olteana .7, Cîrstea 7, 
Ivan TI 6 - Mustâțea 6, Tronaru 6
— Troi 8, Radu I 7. Zamfir 6, Jer- 
can 6.

Arbitrajul : BUN ; ki centru - 
Otto Anderco (Satu Mare), la linie
— C. Szilaghi și G. Pop (ambii din 
Baia Mare).

Cartonașe galbene : Tronaru, Radu 
I, Jercan, Dinu.

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

secutiv. par . să argumenteze în a- 
cest sens ; dar nu trebuie să igno
răm nici marele lor efort de vo
ință și risipa de energie din fi
nalul partidei, cînd au reușit să 
egaleze si să cistige un ioc în care, 
in min. 84. tabela de marcaj a- 
răta incă 2—1 pentru formația ad
versă ! Meciul acesta a avut o 
desfășurare antrenantă, plină de 
neprevăzut, fiind presărat cu faze 
de-a dreptul dramatice. Conduși 
ieri de două ori in debuturile de 
repriză (este al treilea meci din 
acest sezon in care liderul este 
condus pe teren propriu !). dina
movistii au atacat continuu — ra
portul suturilor la poartă este e- 
locvent — si-au creat mari ocazii, 
dar n-au reușit să îngenuncheze 
ferma apărare adversă decit cu 
prețul unor mari eforturi. în re
priza secundă, dominarea lui Di
namo a fost pe cit de netă, ne 
atit de debusolată si dacă pînă 
la urmă lucrurile s-au încheiat cu 
bine pentru gazde, aceasta se da- 
toreste în primul rînd lucidității 
Si experienței lui Lucescu si Nun
weiller care, cu rutina si intui
ția lor. au reușit să aducă de 
citeva ori ordine și limpezime în
tr-o suită de atacuri care altfel 
nu prea aveau sorti de izbîndă.

DINAMO

VlLCENII AR 
DOUĂ PUNCTE

CHIMIA 0
U. T. A. 0

RM. VlLCEA, 8 (prin telefon)
In min. 5, tribunele au explodat 

de bucurie : Haidu înscrisese, dar 
neregulamentar, deoarece el a ju
cat evident mingea cu mina. ,.Tri- 
buneie14 n-au spus nimic in fața 
deciziei arbitrului. In min. IS. C. 
Nicolae, cei mai activ atacant al 
gazdelor, dar și imprecis, șutează ra
zant cu bara. Două minute mai tir
ani, mari emoții : Trandafilon se in
filtrează in careu, poarta este goa

la comer. A fost, poate, cea mai 
mare ocazie de gol a oaspeților. 
Jocul are „tempo*,  elanului vilcean 
arădenii îi opun un joc tactic bine 
gindlt, menit să nu Lase culoare li
bere spre poarta Iui Iorgulescu. 
Chimia fără să aibă, totuși, forța și 
superioritatea numerică in atac, do
mină, forțează deschiderea scoru
lui. Iorgulescu nu se lasă, insa, bă
tut la șuturile lui Tătara (din min. 
20 și. mai ales, la acela din min. 
23, cind portarul arădean a plonjat 
spre colțul din dreapta, trimnind in 
corner). Cu două minute înainte de 
finalul primei reprize, Broșovschi. 
lansat pe contraatac expediaxâ o

PRIMA VICTORIE
Stadion Dunărea ; teren foarte 

bun; timp frumos ; spectatori — a- 
preximativ 20.000. Au marcat ; DAN 
COE (min. 53) și NICU (min. 56. 
din 11 m). Raport de cornere : 7—2. 
Raportul șuturilor la poartă : 18—8
(pe spațiul porții 7—4). Raportul 
faulturilor comise : 14-18.

F. C. GALAȚI : Gheorghiu 7 -
Nedelcu 8, Stoicescu 8, Dan Coe 9, 
Nicu 7 - Manea 8, Codreanu 7 -
Stoica 7, B urce a 6, Lupulescu 7, Io
nica 6.

A.S.A. TG. MUREȘ : Nagel 6 - 
Szollosi 5, Kiss 6, ispir 7, Czako 6 
— Unchiaș 7, Varodi 6, Hajnal 7 - 
Fazekaș 6 (min. 74 Stingă 5), Mu- 
reșan 6, Naghi 6 (min. 64 Both |l 
6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : N. Petriceanu ; ta linie : 
Gh. Vasilescu I și M. Haimovici 
(toți din București).

Cartonașe galbene : Dan Coe, 
Nedelcu, Ispir.

Cartonașe roșii : Szolloși și Ionică. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe 2-1 (1-1).

GALAȚI, 8 (prin telefon)
Minutul 53 al partidei : la unul 

din numeroasele atacuri ale gălă- 
țenilor. Kiss îl faultează pe Lupu- 
leScu la marginea careului de 16 
m. Lovitură liberă directă. DAN 
COE își potrivește calm balonul, 
îsi ia elanul necesar și șutează 
violent. Balonul „sparge" zidul și 
intră in plasă. Tribunele explo
dează. Este 1—0 pentru F. C. Ga
lati. Este primul gol marcat de 
această echipă în Divizia A. După 
503 minute de joc! Un gol tonic, 
căruia i-a urmat imediat al doi
lea. marcat după numai trei mi
nute. La o pătrundere pe par
tea dreaptă a lui Stoica, cu min
gea la picior, atacantul gălătean

FI MERITAT
Stadion 1 Mai ; teren foarte bun; 

timp frumos ; spectatori — aproxima
tă 12 000. Raport de cornere: 19-3; 
Raportul șuturilor la poartă : 26—10 
(pe spațiul porții : 14—2). Raportul
faulturilor comise : 10—20.

U.T.A. : lorgulescu 10 — Birău 7, 
Kukla 8, Pojoni 7, Purima 7 — Pîr- 
vu 8. Broșovschi 6, Domide 7 - Mun
teanu 5, Trandafilon 6, Axente 5 
(min. 77 Profir).

Arbitrajul : FOARTE BUN, la
ce-i'u Romeo Stincan; la linie : C. 
Ion iță !| și Gh. Vasilescu II (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Munteanu.
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe ; 4—3 (4—2).

CHIMIA ; Oană 8 — Cincă 7, Pin-
tilie 7, Ciobanu 7, Lepădatu 6 -
Borz 6, Donose 5, Tătaru 7 - Șu-
tru 7 (min. 77 Petrescu), C. Ni-
colae 7, Haidu 6 (min. 71 Petre
Gheorghe 6).

boir.bă de la 25 de metri și Oană 
reține spectaculos.

Repriza a doua aparține în între- 
gime gazdelor care creează faze 
f-eroinți. de mare periculozitate, in
să imprecizia in șuturi, forma lui 
lorgulescu și decizia apărării ară- 
dene n , lipsesc de prima lor vlc» 
torie in campionat, pe care ar fi 
n.errtat-o cu prisosință. Așa. însă, 
...area bucurie este amînată. In 
min. 77. c. Nicolae a .șutat de la 
;---et: . in mina Iui Kukla și ar
bitru.. firește, nu putea să acorde 
acei 11 m. reclanxat de .,tribune".

Steîian TRANDAFIRESCU

A GĂLĂTENILOR
7

F.C. GALAȚI 2(0)
A.S.A. 0(0)

vrea sa centreze, dar balonul este 
oprit cu mina de Czako în supra
fața de pedeapsă. Arbitrul acordă 
ferm penalty. Execută NICU. Na
gel respinge și același jucător reia 
în gol : 2—0 pentru F. C. Galati, 
care domină în continuare, cu au
toritate : iși creează alte mari o- 
cazii do gol. ratate, însă, de Stoica, 
Nedelcu și Lupulescu. A fost a- 
ceastă a doua repriză de un nivel 
tehnic mult mai bun decît prima, 
pe parcursul căreia F. C. Galati 
nu a știut să contracareze jocul 
la ofsaid al apărării mureșene, 
masivă, mobilă, aglomerată, cu 
Unchiaș pe post de „libero “ în 
fata fundașilor centrali și cu Va
rodi, Naghi și Hajnal mult retrași. 
Cu toate acestea, gazdele \ar fi 
putut marca ' în minutele 26, 37 
și 44, prin Ionică (de două ori) 
și Burcea. Dar prima mare oca
zie de gol au avut-o oaspeții 
(min. 21). cînd Mureșan a șutat 
pe lingă poarta goală, ratînd in
credibil deschiderea scorului. Nu 
putem încheia aceste rînduri fără 
a arăta nervozitatea unora dintre 
jucători, mai ales dună marcarea 
celor două goluri, faot care l-a o- 
bligat pc arbitrul Petriceanu să 
recurgă la cartonașele galbene si 
roșii.

Succes' absolut meritat al forma
ției gălătene. care ' gustă pentru 
prima dată din licoarea dulce a 
victoriei.

Laurențiu DUMITRESCU
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pronostica ni]

EGA
CLUJ, 8 (J 
în ultimii Jdl 

pierduseră L® 
Iar az£ puteai 
rie ! Au lipsi] 
secunde pentd 
minut SO, in | 
ce Ologeanu 
porții, dar nd 
ȚEGEAN n-a 
smuls, astfel, 
meni nu mai 
puțin adevăral 
datorește în q 
Ei, cei care q 
deplasare, au

Stadion c] 
timp foarte b] 
ximativ 10 OOq 
DIRESEI ^(minl 
90). Raport d 
portul șuturiîd 
(pe spațiul a 
faulturilor co|

C.F.R. •. Ml 
Szoke 7, Drq 
Boca 6, M. H 
46 Pop 6) -J 
Moga 5 (min

F.C.M. RE| 
geanu 7, Ga 
Filipescu 6 —] 
Bora 6 (mini 
diresei 8, Nd 
(min. 80 Căd

Arbitrajul :1 
centru : Cons 
cu unele gted 
dului — C. Iq 
(toți din BucJ

Cartonașe 
Trofeul Pei

La tineret-sj

SURPi
IAȘI, 8 (PJ

„U“ se în] 
victorie muJ 
dar Politehn 
din Dealul | 
primă repriza 
după ce Simj 
(min. 15). d 
Birta (min I 
limpezi, după 
cut să vibrd 
cu efect cad 
(min. 47). rJ 
poartă regreu 
valizi pe DăJ

Stadionul 
10 000 .A md 
tul șuturilor 
comise : 19-

POLITEH
Simionov 7, J 
Simionas 7,

„u“ ctd 
siliu 7, Denii 
leanu 7, Cod

Aibitrajui 
C. lofctu (tc|

Cartonașe 
Cartonașe 
Trofeul P
La tinere



HEPRIM SECUNDĂ - DECISIVĂ!
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1 mențiune 
te din fi- 
ei lăudati 

dată li- 
ir dăruire 
pată, fer- 
!ut. Nicu- 
‘le lui de 
ii au ac- 
unci cind 
! oameni, 
iuni care 
itivul de- 
gazdelor.

golurile 
.ecHsufle- 
te într-o

ză de la 
■pibalează 
ne lingă 
in. 35 : 
liberă la 
;ază im- 
iscrie cu 
iatac pi- 
apărarea 
in unghi. 
Min. 81 : 
al o lo- 
cu capul 
Win. 88 : 
itrare si 
î urmă.

reușind 
re. doar 
l-o mai

XEANU

:nii nu 
țR.-ului. 
o victo- 
i cite va 
fierbinte 
)r, după 
?e linia 

careu, 
ita și a 
:are ni- 
u e mai 
^miză se 
'.speților. 
iară în 
iar din

:e!ent ;
■ apro-

ATO-
(-7?

Rg- 
16-14 

aportul

ipu 5, 
i 5 - 
i (min. 
lain 6,

Olo- 
□ ne 7, 
anu 7, 
- Ato- 
a 7

la 
linie: 
ofsai- 
icescu

nu.

I).

BRAȘOV, (prin telefon)
Primul sut pe spațiul porții 

înregistrează destul de tîrziu. 
min. 21, cînd Năstase, 
careu, a șutat nehotărît si impre
cis. Primul gol avea să-1 înscrie, 
însă, formația gazdă. în min. 24. 
profitînd. în bună măsură, si de 
dăunătoarea febră de start din 
care bucureștenii. constrînsi să se 
apere, nu reușeau să iasă: Săt- 
măreanu (sîmbătă fundaș central 
lingă Vigu) a intenționat să tri-

Cadar și Micloș le reprobăm). în 
momentele de pierdere a mingii 
in atac — a îngăduit adversaru
lui rare momente de respiro. 
sprijinul ideii mai lucide, de 
fensivă, N. Proca a operat 
schimbare. înlocuind, în min. 
un mijlocaș distructiv (Miclos) 
o aripă de meserie 
Frontul de atac brașovean s-a 
git. acțiunile au căpătat 
multă varietate, dar golul 
mult așteptat în „tribune" l-a 
scris perseverentul fundaș 1 
TEESCU,
Ia aproximativ 20 de m. care a 
trimis balonul, ea sete, sub „trans
versală". La 1—2. în min. 73. an
trenorul bucurestenilor l-a trimis

AL PATRULEA SUCCES
în 
o- 
o 

52, 
cu 

(lambor). 
lăr- 
mai 
cel 

i în- 
MA- 

autorul acelui șut, de

POLI Tlmi,oara 2(0)- - - - “- - - - - -- - - - ——SP.STUDENTESC 0(0)

Stadionul Tineretului ; teren foarte
xîmativ 10 000. Au marcat: PESCARU (min. 24), IORDANESCU (min. 39), MA- 
TEESCU (min. 73), GHERGHELI (min. 87). Raport de cornere : 3-5. Raportul 
șuturilor ia poartă : 17—9 (pa spațiul porții : î—ty. Raportul faulturilor comise: 
12-7.

STEAGUL ROȘU : Adamache 8 — Hîrlab 8, Jenei 7, Gugarin 7, Mateescu 
9 — Șerbănoiu 6, Codar 7, Micloș 5 (min. 52 lambor 7) — Ghergheli 8, Pescaru 
8, Gyorfi 7.

STEAUA : Moraru 6 — Anghetînî 5, Sotmăreonu 6, Vigu 7, N. ionescu 5 — 
Dumitru 6, lordânescu 6 (min. 77 Ion Ion), Dumitri» IV 7 — Pântec 5, Năstase 
6, Fi. Dumitrescu 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : Em. Pâuneecu (Vaslui) ; 
dulescu (Vaslui) și S. Drâgufici (D robe ta Tr. Severin).

Trofeul Pctscbovscfh : 6. La tineret-speranțe 1-2 (1—1).

bun ; timp frumos : spectatori — opro-

la linie : C. Sân-

rin- 
ieșirea Iui Moraru,

mită acasă, pasa Iui nu s-a 
cronizat cu 
ceea ce i-a permis Iui Ghergheli 
să intercepteze ; a urmat o pasă 
laterală spre PESCARU. Bcmar- 
cat in stingă careului, care a 
expediat, lejer, balonul in plasă.

Abia de aci înainte. Steaua îsi 
va limpezi jocul, va Jega“ mai 
mult din linia mediană, mărind 
gradul de periculozitate a acțiuni
lor ofensive. La o asemenea fază, 
in min. 39. oaspeții au reușit e- 
galarea : servit în apropierea ca
reului mare. Năstase î-a driblat 
scurt pe Micloș si Cadar. apoi a 
trimis, in stingă, in careu, lui 
IORDANESCU al cărui șut. eu 
stângul, i-a răpit Iui Adamache 
orice posibilitate de intervenție. 
Adevărata forță de ioc a forma
ției brașovene aveam s-o cunoaș
tem abia după pauză, cind for- 
cing-ul ei — alternat cu un pres
sing puternic (faulturile Iui Jenei.

mai în fată pe
1a el o minune. ______
scrie tot gazdele (min. 87). prin 
GHERGHELI. care a împins, din 
apropiere, în plasă, o minge cen
trata de GjrSrfi, scăpat pe contra
atac : a—1. scor ce nu a mai lă
sat nici o speranță adversarului.

G. NICOLAESCU

Vigu. asteptînd de 
în zadar. Vor în-

CÂȘTIGĂTOAREA

MINUTUL 90!
I

din 
în

startul partidei că au venit la Cluj 
cu mari ambiții ofensive, extremele 
lor zburdind pur și simplu in prima 
j tunătate de oră. Și după ce ATODI- 
RESEI ratase, chiar în min. 3, va 
marca, In min. 5, lansat foarte bine 
de Eora, într-o fază in care, in ciu
da unor păreri din tribună, nu a 
fost ofsaid : Golul a căzut ca un 
trăznet pentru moralul feroviarilor, 
căci din acest moment ei vor face 
unul din cele mai slabe jocuri 
ultima vreme. Fără luciditate
atac, șovăielnici în apărare, mai ales 
pe extreme, clujenii se pot declara 
mulțumiți de „filantropia" echipei re- 
șițene. Șl aceasta deoarece, deși este 
limpede că atacul oaspeților a dști- 
gat din start duelul cu defensiva lo
calnică, nu se insista prea mult în 
majorarea scorului. Ar fi poate su
ficient in acest sens să amintim doar 
faza din min. 42 cind Beldeanu. 
ajuns singur în careu, a trimis cu 
puțin pe lingă poartă.

Și începutul reprizei secunde de
monstrează ce pericol poate aduce 
jocui contraatacului. Dar Nestorovici 
se grăbește In min. 49, 
Atodiresei în min. 62, și, astfel, 
minarea feroviarilor devine din 
în ce mai periculoasă. Gazdele 
avuseseră decit o mare ocazie 
egalare, în min. . 28, prin Moga. 
ele au meritul de a fi crezut pînă 
în ultima secundă în izbîndă.

11 imita Și
da

ce 
nu 
de 

Dar

Mircea M. IONESCU

DEALUL COPOULUI!
cu o 

onest, 
nfrîntă 

ce o 
copios.

Incze 
23) și 
ocazii 

: a fă- 
;n sut 
arțarul 
, mai 
i avut 
:i So

fian. de a fi fost nevoită să îl 
introducă în teren pe Romilă H 
neantrenat, fără vigoare.

Meciul a fost, totuși, antre
nant. dinamic, cu o primă re- 
nriză în care gazdele au stăpinit 
terenul și jocul. tinînd sub pre
siune careul advers. Mijlocașii ie
șeni au manevrat cu aplomb, au 
distribuit mingi, 
întării au fost dese, < 
zarea a fost, așa cum 
in suferință.

La pauză. Politehnica 
sigur, sentimentul de a

incursiunile îna- 
dar finali- 

l am spus.

avea, de- 
fi nedren-

bun ;
II (min. 71). Raport de cornere : 9—0. Rapoi- 
,pe spațiul porții : 11—3). Raportul loviturilor

timp fru.ros ; spectatori — aprosimctiv

7 — Vlad 6, Romilâ II 6, Dinu 7, Anton 7 — 
[oca 5) — Incze 6, Grosaru 6 (min. 77» Spireo),

Porațchi 7 (min. 88, Dumitrescu), Pexa 8, Va- 
rbu 7, Suciu 7 (min. 55, Cîmpeanu I! 8} — Uifo-

la centru : Fr. Coloși ; Ia linie : M. Bușea ji
II.

PETROȘANI, 8 (prin telefon)
Atmosferă de mare meci : re

cord de spectatori, duel al gale
riilor (craiovenii masați..- pe aco
perișul tribunei a doua), stadionul 
îngrijit si amenajat pentru debu
tul Jiului în .Cupa Cupelor", un 
arbitru F.I.F.A la centru. Și dacă 
mai adăugăm si faptul că echipa 
eazdă a cîștigat net in fata cam
pionilor. putem spune că publicul 
din Petroșani a gustat una 
marile sale satisfacții.

Ce-i drept, a trebuit să se 
tepte repriza a doua pentru
iocul să se ridice la nivelul scon
tat. la aceasta contribuind, evident, 
introducerea, după pauză. în for-

din

as-
ca

Stadionul Jiul ; teren 
timp frumos ; spectatori 
motiv 15 000. Au marcat : 
Cmin. 66) și MULTESCU ( 
Raport de comere ; 4-3.
șuturilor la poartă : 17—11 
țiul porții : 6—1). Raportul 
comise : 17-22.

JIUL : I. Gabriel 7 - 
Tonca 8, Stocker 8, Dodu 8 — Naghi 
9, Libardi 7 (min. 85 Mușat) — Stan 
7, Fildiroiu 5 (min. 46 Mulțescu 8), 
Roznai 9, Stoichiță 6.

UNIVERSITATEA : Lung 7 - Ne
grită 6, Boc 8, Deselnicu 7, Velec 
6 — Strimbeanu 7, £onstantinescu 4 
(min. 63 Ștefănescu 6), Bălăci 7 
(min. 75 Bădin 7) — Crișan 8, Oble
menco 6, Marcu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; Io 
centru : N. Rainea (Btrlad) ; la linie: 
N. Iliescu și G. Ionescu (Brașov).

Cartonașe galbene : Stan, De
selnicu. Stocker.

Cartonașe roșii : Deselnicu. 
Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-sperante : 2—2 (2-0).

excelent ;
— aproxi- 

NAGHl 
(min. 871.

Raportul 
(pe soa- 

faulturiior

Nițu 8.

Jiului a lui Multescu. care 
un plus de clarviziune e- 
sale in atac, sootind. im- 
in evidentă firavele distxi-

mafia 
a dat 
chinei 
plicit.
nibilităti si veleități ofensive ale 
jucătorilor craioveni.

în primele minute. Universita
tea mizează pe contraatacuri ce-1 
lansau pe Marcu : într-o asemenea 
fază. Oblemenco. încercind să lo
vească cu călciiul un balon, a tre
cut pe lingă deschiderea scorului.

tătită. Ia un scor alb. cu atît 
mai mult eu cit ofensiva cluieană 
fusese firavă, aproape formală. 
Rămine un mister cum s-au me
tamorfozat aceste echipe în 10 mi
nute. la repausul din cabine. Ie
șenii n-au 
clarviziune 
clujenilor a 
consistentă. .. _ ______ ____
locul terenului o feudă a sa. aici 
a destrămat atacurile adverse, tot 
aici si-a clădit propriile atacuri, 
mereu mai numeroase. Și unul 
dintre ele s-a transformat în gol 
(min. 71), ciad ClMPEANU II a 
pătruns în careu, ea o felină, a 
lovit mingea cu o fracțiune de se
cundă 
si ea 
bară, 
peste 
intelesese că Politehnica nu mai 
seamănă cu cea din prima repriză.

Finalul, cald, 
ultimele forte, 
nu concep să 
se profilează...

mai avut, la reluare. 
Si nici forță. Replica 
cîștigat spectaculos în 

WU- a făcut din mii-

mai devreme 
s-a dus ca o 
peste brațele 
tristetea unei

decît Toaeă 
ghiulea sub 
lui Costas, 

tribune care

Gazdele zvîcnesc cu 
dar Pexa si ai săi 
piardă punctele ce

fon CUPEN

TIMIȘOARA, 8 (prin telefon)
Dacă mai era nevoie să ni se 

demonstreze cit de capricios e 
fotbalul, am avut si pe stadionul 
timișorean. în meciul Politehnica 
— Sportul studențesc, o probă. 
După o repriză în care a contro
lat mai mult jocul, reușind să 
aibă conducerea acțiunilor datorită 
trio-ului de mijlocași. în care a 
excelat Rădulescu. Sportul stu
dențesc angaja cu bune resurse 
morale repriza secundă, mai cu 
seamă că beneficiase de două 
mari ocazii de Sol în min. 14 
și 15 cînd Jivan a intervenit ex
cepțional, degajind cu piciorul su
turile trimise de I. Constantin, si 
respectiv. Rădulescu. ajunși sin
guri in fată cu portarul timișo
rean. S-a ivit o nouă situație pen
tru bucureșteni în min. 69. cînd 
tot piciorul lui Jivan s-a opus 
salvator unei mingi trimise spre 
plasă de I. Constantin.

Se părea că. ajunse la ultimul 
sfert de oră. cele două comba
tante sint mulțumit % cu un draw. 
Dar. acum va veni acel sfert de 
oră al PolitehniciL care va aduce 
o victorie nesperata pînă atunci 
de gazde. In min. 76, VOINEA 
execută excelent, la colțul din 
dreapta, sus, al porții lui Suciu, o 
lovitură liberă, de la aproximativ 
17 m. chiar pe centrul buturilor 
oaspeților : 1—6. Bucureștenii sint

Stadion 1 Mai : teren bun : timp 
frumos ; specattori — aproximativ 
20 000. Au marcat : VOINEA (min. 
76), DAȘCU (min. 78). Raport de 
cornere : 10—3. Raportul șuturilor la 
poartă : 20—13 (pe spațiul porții :
11-8). Raportul faulturilor comise : 
6-13.

POLITEHNICA : Jivan 10 - Popa 
6 .Păitinîșon 6, Arnau tu 6, Maier 7, 
— Lața 9, Surdan 7, Mehedințu 6 
(min. 60 Dcșcu 7) — Floareș 6, Bo- 
jin 8, Bungâu 6 (min. 30 Voinea 8).

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu
8 — Tănâsescu 7, Cazan 8, Grigore
6, Stroe 6 — Chihaia 7, O. Ionescu
7, Rădulescu 9 — Leșeanu 6, I. Con
stantin 7, lorga 6.

Arbitrajul : BUN ; la centru : M. 
Rotaru ; la linie : P. Mârășescu și 
I. Ciolan (toți din lași).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 3-2 (1-1).

OLIMPIA ■ ;• 2M
F.C. CONSTANȚA 0|0)

descumpăniți, si colul doi va veni, 
două minute mai tirziu. in urma 
unei execuții excelente a lui Bo- 
jin. care, si-a aruncat cu ambele 
picioare balonul peste cap și, de 
această execuție a profitat DAȘCU. 
care s-a inâltat peste apărătorii 
advers, și a înscris eu capul : 
2—0. Timișorenii continuă forcin- 
guL au o bară în min. 89. prin 
Floares. Acest final a oferit Poli
tehnicii victoria, dar pină la ea 
elevii lui I. Ionescu au trecut prin 
mari emoții, nelipsind mult ca jo
cul să se încheie cu o egalitate 
care, fată de iocul de ansamblu 
si de acuratețea execuțiilor teh
nice. ca si de cele trei mari si
tuații amintite, se putea foarte 
bine realiza-

Eftimie IONESCU

CUPEI ÎNVINGE CLAR CAMPIOANA

SATU MARE, 8 (prin telefon)
Este al patrulea succes al Olim

piei în acest campionat. Noua victo
rie a formației locale nu poate fi pu
sa la îndoială, jucătorii săi dominin- 
du-și copios adversarii, atacind con
tinuu, folosind întreaga gamă a ceea 
ce se cheamă joc ofensiv, spectacu
los. Demn de subliniat este, însă, 
contribuția substanțială adusă de 
Helvei, care a trecut ou ușurință 
prin apărarea supranumerică, dar
dezmembrată, a constănțenilor. ua 
fapt negativ, trebuie arătat jecui ‘ 
lipsit de orizont al oaspeților, forma
ție care in cele 90 de minute nu a 
reușit decît un singur șut p< spațiul 
porții lui Bathori I, devenit simplu „ 
spectator între buturi. Spațiul nu 
ne permite să enumerăm sumede
nia de ocazii de gol ratate, rind pe 
rind, de atacanții echipei gazdă. To
tuși, dintre acestea menționăm pe 
cele mai mari, irosite de Lucaci 
(min. 15. 88 și 89), Iancu (min. 5 și 
55), Helvei (min. 51 și 87), Both 
(min. 50) și Bathori II (min. 52).

Cu toată insistența din prima repri
ză. sătmărenii nu au putut deschide 
scorul pînă ia pauză. După reluare, 
permanenta presiune la poarta lui 
Ștefănescu. hărțuiala continuă a e- 
chiplerilor lui Antonescu i-a făcut 
pe aceștia să cedeze în cele din ur
mă, pentru prima oară in min. 59, 
atunci cind Bocșa a șutat puternic 
de pe stingă, Stoica a respins defec
tuos pină ia HELVEI, care, de la 10 
ni, a reluat sec, jos Ia colț. Nu trec 
decît trei minute și, în min. 62, Stoi
ca il faultează grosolan pe Both 
(care va părăsi terenul), la 20 m. 

LUCACI execută lovitura liberă pu
ternic, prin „zid“, Ștefănescu atinge 
balonul, dar nu-1 poate opri să in
tre in plasă.

Gheorghe NERTEA

Jocul se desfășoară în viteză, dar 
este lipsit de consistentă si intre- 
rupt prea des de faulturi si ob
strucții- Notăm, totuși, „canal" lui 
Roznai (min. 14) peste portar si 
peste poartă si primul sut al cra- 
iovenilor pe spațiul porții, in 
min. 40.

După pauză, tot oaspeții sint 
primii care au o mare ocazie de 
a deschide scorul, dar centrarea 
lui Oblemenco din careul mic. a- 
dresată lui Crisan. este deviată, 
salvator, in corner, de către 
Tort ca. Aceasta a fost singura ac
țiune ofensivă a campionilor din 
această repriză, pentru că Jiul îsi 
întețește frecventa atacului și a 
suturilor la poartă. în min. GG, 
Mulțescu iese cu bălanul printre 
trei adversari (la marginea supra
feței de pedeapsă), il deschide pe 
Dcdu, acesta prelungește Ia NA
GHI. care, venit lansat, șutează

JIUL 2(0)
UNIV.CRA10VA 0(0)

puternic, de Ia peste 20 m. tri- 
mițind mingea in plasă : 1—4. în 
min. 69. Multescu este faultat (pi
cior la cap) de către Deselnicu. 
jucătorul craiovean primește car
tonașul galben, dar. bruscindu-1 ne 
arbitrul Rainea. este eliminat de 
pe teren. Cu trei minute înainte 
de sfirsit, mingea circulă pe tra
iectoria Stoichiță — Mușat — 
Roznai. acesta deviază balonul cu 
capul pină Ia MULTESCU. aliat 
lingă el, — și deși tatonat de 
Boc — reușește să înscrie din 
apropierea porții : 2—0. Victorie
clară !

Paul SLAVESCU

Stadion Olimpia ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — aproximativ 
15 000. Au marcat : HELVEI (min. 
59), LUCACl (min. 62). Raport de 
cornere : 8—2. Raportul șuturilor ia 
poartă ; 20-4 (pe spațiul porții :
8—1). Raportul faulturilor comise : 
10-19.

OLIMPIA : Bathori | 7 - Filip 7, 
Bic/an 8, Knoblau 8, Bocșa 8 —
Noom 8, Bathori l| 8 - Lucaci 8, 
Iancu 6 (min. 75 Orzcr 6), Helvei 9 
Both 8 (min. 62 Kaizer 7).

F. C. CONSTANȚA: Ștefănescu
6 — Ghirca 6, Antonescu 7, Bâlosu 
7, Gătej 6 — I. Consta ntinescu 6, 
Mihu 6 — Tănase 6, Mărculescu 5, 
Caramon 5 (min. 46 Stoica 5), Lică 
5 (min. 77 Negoescu).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru — Gh. Pope viei ; la linie : 
M. Cițu și M. Cruțescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : I. Constanți- 
nescu.

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

DIVIZIA
SERIA I

CELULOZA CALARAȘI - PROGRESUL 
BRĂILA 1—0 (0—G). Unicul gol o rost rea
lizat de Nica (min. 58). (M. Star,
coresp.)

SPORT CLUB BACĂU - GLORIA BU
ZĂU 4—2 (2—0). Au marcat : Gh'.toru 
(min 24), Botez (min. 34. 60). Bâkțâ 
(min. 65). respectiv Grozea (min. 50), 
Durr.itrcche (min. 75). (I. Iancu, coresp. 
județean)

CONSTRUCTORUL GALAȚI - C.S.U. 
GALAȚI 2-1 (2-1). Au înscris : Vochin 
(min. 5), loniță (min. 35), respectiv Co
tigă (min. 1). (T. Siriopol, coresp. jude
țean)

OȚELUL GALAȚI - UNIREA FOCȘANI 
0-0.

METALUL PLOPENI - CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 0-0.

CHIMIA BRĂILA - ȘTIINȚA BACĂU 
1—0 (1—0). Autorul golului : Cojccaru 
(min. 17). (T. Enache, coresp.)

RELONUL SĂVINEȘTI - FCRESTA FĂL
TICENI 0—1 (0—0). A înscris : Voncovschi 
(min. 80). (C. Nemțeanu, coresp.)

SPORT CLUB TULCEA - C.S.M. SU
CEAVA 3—0 (C—0). Au marcat : Ionescu 
(min. 55), Corendea (min. 61), Zicu (min. 
86). (P. Comja, coresp.)

CLASAMENTUL

C.F.R. PAȘCANI - PETROLUL PLO
IEȘTI 1—0 (3—0). Unicul gol a fost rea
lizat de Ion Gheorghe (min. 78). (C.
Enea, coresp).

1-2. PROG. Brăila 5 3 1 1 10- 7 7
1—2. Chimia Brăila 5 3 1 1 4-17
3—5. Gloria Buzău 5 3 0 2 10- 8 6
3-5. C.S.U. Galați 5 3 0 2 8-6 6
3—5. C.F.R. Pașcani 5 3 0 2 8-6 6
6-7. Met. Piopeni 5 2 2 1 7-5 6
6—7. Ceahlăul P. N. 5 2 2 1 6-4 6

8. Cei. Călărași 5 3 0 2 5-4 6
9. Constr. Galați 5 2 1 2 6-7 5

10. S. C. Bacău 5 2 1 2 11-13 5
11. C.S.M. Suceava 5 2 1 2 6-10 5

12-13. Știința Bacău 5 2 0 3 5-3 4
12-13. S. C. Tulcea 5 2 0 3 8-6 4

14. Unirea Focșani 5 1 2 2 9-10 4
15. Foresta Fălticeni 5 2 0 3 5-7 4
16. Oțelul Galați 5 1 2 2 6-8 4
17. Rel. Săvinești 5 1 1 3 5-10 3

ț 18 Petrolul Pi. 5 1 0 4 4-3 2

ETAPA VIITOARE (22 septembrie) : 
Știința Bacău — Oțelul Galați, Petrolul 
Ploiești — S.C. Bacău, S.C. Tulcea — 
C.S.U. Galați, Relonu! Săvinești — Ce
luloza Călărași, Progresul Brăila — 
Cehlăul P. Neamț, Constructorul Galați — 
Foresta Fălticeni, Unirea Focșani — Chi
mia Brăila, C.S.M. Suceava — Metalul 
Piopeni, Gloria Buzău — C.F.R. Pașcani.

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

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - AUTOMA
TICA ALEXANDRIA Z-2 <0—0,. Goiuru,
cu fost înscrise de Stroie (min. 63), Ren- 
țea (min. 89) pentru AutobuzuL respec
tiv Voicilă (min. 74), Groseanu (mia. 
82).

OLTUL SF. GHEORGHE - METALUL 
MUA 4-1 0-1). Au morcot : SiHodi 
(min. 15. 66). Antol (■»♦«. 39), Bonor 
(mm. 46), respectiv S4on (min. 45). (GA. 
Briptă, coresp ).

RAMO BUCUREȘTI - Ș.N. OLTOHȚA 
2—€ . Autorii golurilor : Savu (min.
20), Mcrwa (min. 84). (FI. Scndu)

METALUL BUCUREȘTI - F LA CAR A MO- 
RENI 3—0 (3—0). Au marcat : Nedelcu 
(min. 10), Gear o eseu (min. 25), Lungo 
(min. 43). (P. Peană).

ELECTROPUTERE CRAiOVA - METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 2-0 (1-0). Au
înscris : Cirțu (min. 43), Tacoi (min. 
73). (Șt. Gurgui, coresp. jud.)

METROM BRAȘOV - TRACTORUL BRA
SOV 1—1 (0-0). Autorii golurilor : Cucul 
(min. 67) pentru Metrom, Trâznea (min. 
73) pentru Tractorul. (E. Bogdan, coresp.)

C.S.U. BRAȘOV - PROGRESUL 
BUCUREȘTI 0-1 (0-0). Unicul gol a fost 
realizat de Apostol (min. 85). (C. Gruia, 
coresp. județean)

C.S. T1RGOVIȘTE - GAZ METAN ME
DIAȘ 5—0 (2—0). Au marcat : Gheorghe 
(min. 27), Haropu (min. 34). Economu 
(min. 72), Nistor (min. 7«) și Lucian 
(min. 76). (M. Avanu, coresp. jud.)

DINAMO SLATINA - VOINȚA BUCU
REȘTI 4—1 (2—0). Meciul s-a disputat în 
ziua de 5 septembrie.

SERIA A lll-a
UNIREA ARAD - MINERUL BAIA 

MARE fr-2 (0—1). Autorii golurilor : Mol- 
dc/an (min. 33), Cociuban (min. 70, 
autogol). (Șt. lacob, coresp. județean)

IND. SUMEI C. TURZII - METALUR. 
G.STUL GUGIR 1—0 1—0). Unicul gol a 
<OS4 .eafiial de CoJoji (min. 42). (Șt. 
Giargiu, coresp.)

CF.B. TIMIȘOARA - ARIESUL TUR- 
OA (1-9). Au înscris : Dima (mln. 
54), Cotec (min. 64). (C. Crețu, coresp.)

MINERUL BAIA SPRIE - MINERUL 
MOLDOVA NOUA 2-0 (2-0). Au mar
cat : Sonduiescu (min. 26), Mânu (min. 
33). <A. Demulâ, coresp.)

VULTURII TEXTILA LUGOJ - METALUL 
A1UD 2-0 (1-0). Autorii golurilor : Em. 
Dumitru (min. 7), D. Ene (min. 75). 
(C. Oforu, coresp.)

CORVtNUL HUNEDOARA - VICTORIA 
CAI AN 4-0 (3-0). Au înscris : Șchiopu 
(min .13, 18, 31), Telegean (min. 4b). 
(I. Vlad, coresp.)

VICTORIA CĂREI - U.M. TIMIȘOARA 
2-1 (1-0). Au marcat : Vancea (min. 
18 din 11 m), Budai (min. 53), respectiv 
Belanov (min. 58). (E. Herman, coresp.)

MINERUL ANINA - ȘOIMII SIBIU 1-3 
(1-0). Autorii golurilor : Daniel (min. 
13), respectiv Oprea (min. 57), Drasar 
(min. 76), Bondrea (min. 85). (P. Lun- 
gu, coresp.)

Clasamentul
Clasamentul

1. RAPID Buc. 5 4 1 0 11- ? 9
2. Metalul Buc. 5 4 0 1 9- 3 8
3. Electroputere Cv. 5 4 0 1 7- 3 8
4. Dinamo Slatina 5 3 1 1 10- 2 7

5-6. Oltul Sf. Gheorghe 5 3 0 2 10- 7 6
C.S. Tîrgoviște 5 3 0 2 9- 6 6

7. Progresul Buc. 5 3 0 2 5- 3 6
8. Flacăra Moreni 5 2 2 1 3- 3 6
9. Ș.N. Oltenița 5 3 0 2 5— 7 6

10. Tractorul Brașov 5 2 1 2 5- 5 5
11. Gaz metan Mediaș 5 2 0 3 5-10 4
12. Metrom Brașov 5 1 1 3 7- 6 3
13. C.S.U. Brașov 5 1 1 3 5- 7 3
14. Autobuzul Buc. 5 1 1 3 5- 8 3
15. Metalul Mija 5 1 1 3 3- 9 3
16. Met. Drobeta T.S. 5 1 1 3 2-10 3
17. Automatica Alex. 5 0 2 3 4- 8 2
18. Voința Buc. 5 1 0 4 5-11 2

ETAPA VIITOARE (22 septembrie) : 
Automatica Alexandria — Tractorul Bra
șov, Metrom Brașov — Ș.N. Oltenița, Ol
tul Sf. Gheorghe — Rapid București, Fla
căra Moreni - C.S. Tîrgoviște Metalul 
Mija — C.S.U. Brașov. Autobuzul Bucu
rești — Metalul București, Gaz metan 
Mediaș — Eleclroputere Craiova, Meta
lul Drobeta Tr. Severin — Dinamo Slati
na, Progresul București — Voința Bucu
rești.

F.C. BIHOR - MUREȘUL DEVA 2-0 
(1-0). Au înscris : Popovici (min. 4 din 
11 m) și Agud (min. 54). (P. Lorincz,
coresp.)

1. MINERUL B. Mare 5 3 2 0 9- 1 8
2. Corvinul Huned. 5 4 0 1 9- 3 8
3. C.F.R. Timișoara 5 4 0 1 6- 4 8
4. Unirea Arad 5 3 1 1 12- 4 7
5. F.C. Bihor 5 3 0 2 8- 5 6
6. Mureșul Deva 5 3 0 2 6- 4 6
7. Metalurgistul Cugir 5 3 0 2 5- 4 6
8. Ind. sîrmei C. Turzii 5 3 0 2 6- 8 6

9-10. U.M. Timișoara 5 2 1 2 9- 7 5
Șoimii Sibiu 5 2 1 2 7- 5 5

11. Minerul Baiu Sprie 5 2 1 2 4- 4 5
12. Victoria Cărei 5 2 0 3 10- 7 4
13. Vulturii T. Lugoj 5 2 0 3 4- 4 /l
14. Arieșul Turda 5 2 0 3 6- 7 4
15. Victoria Colan 5 2 0 3 2- 13 4
16. Metalul Aiuri 5 1 0 4 5-13 2
17. Mm, Moldova Nouă 5 0 1 4 0- 1
18. Minerul Anina 5 0 1 4 5-15 1

ETAPA VIITOARE (22 septembrie)
Șoimiii Sibiu — F.C. Bihor, Uniirea Arad
— Metalurgistul Cugir, Metalul Aiud -
Minerul Anina, Victoria Cărei • Mine-
rul Moldova Nouă, Mureșul Deva Cc
vinul Hunedoara, Minerul I Baia Sprie —
Minerul Baia ^lare, Ind.
— Arieșul Turda,, Victoria

sîrmei C. Tui.:ii
Călan - Vuit il-

rii Textila Lugoj, C.F.R. Timișoara
U.M. Timișoara.



DINAMCVTADA DE HANDBAL

BUCUREȘÎENII ÎNVINGĂTORI
Ultimele două et >e ale Dinamo- 

viadei la handbal au fost cele mal 
agitate din întreaga desfășurare a 
competiției. Și acest lucru este, da
că ne putem exprima astfel, foarte 
..palid" ilustrat de rezultate, chiar 
dacă în această fază a luptei pen
tru întietate ele au avut o impor
tanță hotărftoare. Ceea ce nu pot 
exprima, însă, pe -le-a-n-tregul sco
rurile finale este faptul că echipele 
învingătoare s-au detașat greu, smul- 
gîndu-se cu multă dificultate de. 
niște adversari ambițioși. incomozi,

Rezultate tehnice ! ETAPA A 
IV-A (SlMSATA) : Dinamo Bucu
rești - Ruda E-verda Prana <4—13 
(11-10), Ujpesti Dozk. Budapes
ta — Lewski Spartak Sofia 25—15 
(12-8), Gwardia Varșovia - Dy
namo Berlin 24-19 «10 9) ; ETA
PA A V-A (DUMINICM : Ruda 
Hvezda Fraga — wski *partatr 
Sofia 25-17 112-11), Gwardia
Varșovia — Ujpesti Dozsa Buda
pesta 29—27 (17—16), Dîr.amo
București - Dynamo Berlin 23-17 
(9-4).

Si IN a III a EDIȚIE» »
gata în orice moment să revină 
spectaculos.

Această acerbă dispută a furnizat 
și prima surpriză de proporții a 
turneului, consemnată sîmbătă după 
amiază la terminarea partidei din
tre Gwardia Varșovia și Dynamo 
Berlin, în care prima echipă a ob
ținut o neașteptat de facilă victorie 
în fața extrem de ambițioasei for
mații berlincze. Duminică diminea
ță, bucureștenii au învins pe Dyna
mo Berlin, terminînd turneul neîn
vinși. Vom sublinia forma de zile 
mari a iul Ghiță Lieu, evident cel 
mai bun jucător al formației, sigu
ranța cunoscută a lui Penu, activita
tea laborioasă în apărare și în atac a 
lui Ștef. Samungi, Cosma, Filipes- 
cu și Cîrlan.

In încheiere felicitări organizatori
lor care s-au străduit și au reușit 
să asigure acestei competiții un ca
dru excelent.

Călin ANTONESCU

LA FOREST HILLS - 
PARTIDE AMÎNATE 
DIN CAUZA PLOII

NEW YORK (Agerpres). — Tur
neul international de tenis de la 
Forest Hills a orogramat semi
finalele nrobei de simplu femei. 
Campioana americană Billie Jean 
King s-a calificat in finală în ur
ma unei victorii scontate, cu 2—6, 
G—3. S—1 obținută în fata com
patrioatei sale Julie Heldman. în 
cealaltă semifinală întîlnirea din
tre Chris Evert' (S.U.A.) si Evonne 
GooLagons (Australia), s-a între
rupt. Primul set a revenit cu 6—0 
jucătoarei australiene. în setul ur
mător. la scorul de 4—3 în favoa
rea Evonnei Goolagong. partida 
s-a întrerupt din cauza ploii. Tot 
din această cauză s-au amînat si 
semifinalele de simplu bărbați de 
sîmbătă.

IN MECI AMICAL DE FOTBAL POLONIA - FRANȚA 0-2!
Clasament final :

1. DIN. BUG 5 5 0 0 114: 67 10
2. Gwardia 3 3 1 1 98: 88 7
X Ruda Hvezda 5 2 2 0 84: 82 6
4. Dyn. Berlin 5 2 f 2 70: 80 5
5. Ojpesti Dozsa 5 1 0 4 93:100 2
6. Lew. Spartak 5 0 0 5 62:104 0

• La Wroclaw, meciul amical din
tre echipele Poloniei și Franței s-a 
încheiat cu o surprinzătoare victo
rie a francezilor care au cîștigat cu 
2—0 (2—0). prin punctele marcate de 
Costes (min. 36) și Jodar (min. 38). 
Echipa poloneză nu a prezentat In 
formație patru Internaționali : Gor
gon, Musial,. Kasperczak șl Szar- 
macfi. care stot accidentați.

• In etapa a doua a campiona
tului scoțian, echipa Dundee United, 
viitoarea adversară a formației Jiul 
petroșani în ..Cupa cupelor*, a pier
dut cu 0—2 meciul susținut în de
plasare cu St Johnstone. în clasa
ment conduce Celtic cu4 p, iar Dun
dee United ocupă locul 7. cu 2 p.

AFIRMAREA INIERNAJIONALĂ 
A SPORTIVILOR BULGARI

IVAN DONCEV
Redactor șef al ziarului „Naroden Sport" —~ Sofia

Republica Populară Bulgaria sărbătorește la 9 septembrie eel 
mai de seamă eveniment al istoriei sale — victoria revoluției so
cialiste. Au trecut trei decenii de cînd victoriile armatei sovietice 
eliberatoare au înlesnit insurecția muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor bulgari care au luat cu asalt bastionul monarho-fas- 
cist, nimicind puterea burgheziei și punînd bazele orânduirii 
socialiste.

De treizeci de ani poporul nostru liber, sub conducerea parti
dului său comunist, muncește cu succes și-și construiește orîndui- 
rea cea nouă, socialistă. Dintr-o țară săracă, exploatată, Bulgaria 
a devenit azi o țară cu o industrie dezvoltată, cu agricultură mo
dernă, cu știința și cultura în continuu progres.

în cadrul acestui progres general se înscrie și educația fizică 
și sportul. Partidul Comunist Buigar a cerut Uniunii de cultură 
fizică și sport. Uniunii tineretului comunist, uniunilor profesio
nale și organelor de învățămint să facă o cotitură în promovarea 
sportului de. masă, în special în ceea ce privește practicarea de 
către populație a atletismului, înotului și gimnasticii. încă din 
anul 1969, in Hotărirea Biroului Politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar a figurat sarcina deosebit de impor
tantă ca toți tinerii și tinerele să învețe să înoate și să practice 
atletismul sau gimnastica.

în cei treizeci de ani de socialism, în Bulgaria s-au creat posi-

CAMPIONATELE EUROPENE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

zente la start numeroase stele ale 
fondului european, el a făcut o 
cursă splendidă. Multe ture S-a 
aflat în grupul fruntaș (pe locu- 
r’l j 2—3) si dorr în finaE a mai 
pierdut -ava teren. Cu toate a- 
ccstei. el s-a clasat -e locul V 
cu un val*ros rece -d nr'ional care 
r.e dă mari sne nte pentru viitor. 
Ambilor li se cu* ’n felicitări pen
tru performantele izbutite si — 
mai ales — pentru dîrzqnia. pen- 
* ru totala lor dăruire. r

in fine, să notăm si faptul Că 
echipa de 4 X 400 m (Sumșa. Bă- 
descu, Diaconiuc. Slavic) a reali
zat un nou record ăl României -r- 
cu 2.2 s mai bun decît vechiul — 
si că noua performantă nu țe-a 
putut aduce decît locul VIL

59:05,6 ; 2. Bareh (U.R.S.S.) 4 h.
02:38.8: 3. selzer (R.D.G.) 4 h. M:JS.
4 : decatlon : 1. Skowronek (Pol.)
8 207 p ; 2. Le Roy (Fr.) 8146 p ; 3. 
Kratschmer (K.F.G.) 8132 p. Vasi'.e
Bogdan s-a accidentat in timpul des
fășurării probei de 110 mg și a aban
donat.

Duminică : 110 mg : 1. Drut (Fr) 
13,40 2. M. wodziliskl (Pol.) 13.67 ; 3. 
L. Wodzinski (Pol) 13,71 ; tripTusalt: 
1. Sanecv (U.R.S.S.) 17.23 m: 2. CA
ROL CORBU 16.28 m ; 3. Sontag (Pol) 
16,61 m : 4. Drehmel (RDG) 16.54 m :
5 Joachlmowski (Pol) 16,53 m ; 6.
Gora (RDG) 16,42 m : înălțime fe
mei : 1. Witselias (RDG> 1,95 m — 
.nou record mondial ; 2. Karbanova 
((Cehoslovacia) 1.91 m ; 3. Slmeoni 
‘(ți) 1.09 m: ...11. Virginia loan 1,80
m : spliță bărbați : 1. Siitonen (Fin) 
89.3S?m : 2. Hanisch'(RDG) 85.46 m : 
3. Tftorslund (Norv) fc.Sft '.m ;'mara- 
.ton1. Thompson (M.B:) 2 h‘. 1^718,7;

2. Lesse (RDG) 2 h. 14.57,4 ; 3. Roe- 
lants (Bei) 2h 16:29.6 : 1500 m băr
bați : 1. Justus (R.D.G.) 3:40.6 ; 2.
Hansen (Dan.) 3:40,8 ; 3. Wessinghage 
(RFG) 3:41.1 ; 1 500 m femei : 1. Hot'- 
fmeister (R.D.G.) 4:02.3 ; 2. Tomcva 
(Bulg.) 4:05.0 ; 3. Andersen (Norv.) 
4 : 05,2 : 4X100 m femei : 1. RJ>. Ger
mană 42.51 nou record mondial ; 2
R.F. Germania 42,75 ; 3. Polonia 42,84;
4X100 m bărbați: 1. Franța 38.69 ; 2. 
Italia 38,88 • 3. R.D. Germană 38 99 ; 
5000 m ; 1.' Foster (M.B.) 13:17,2 2.
Kuschmann (RDG) 13:24.0 ; 3. Viren 
(Fin.) 13:24,6 : 4. Hermens (Olanda) 
13:25.6 ; 5. II.TE FLOROIU 13:27.2 
nou record la României ; 6. A. Kval- 
helm (Narv.) 13:27,2 ; 4X400 m femei: 
1. R.D. Germană 3:25,2 * ”*
3:25,7 ; . ...
nia 3:30.8 — ncu record al României; 
4X400 m-----  " ------ _
3:03,3: 2.
Franța 3:04,6.

2. Finlanda
U.R.S.S. 3:26.1 ; ... 7. Romi-

bărbați : 1. Marea Britanie 
R.F. Germania 3:03,5 ; 3.

x Jt......... . 4

30 DE ANI DE LA VICTORIA 
REVOLUȚIEI SOCIALISTE DIN BULGARIA

REZULTATE TEHNICE •

Sîmbătă : ciocan : 1. Spiridohtor.
(U.R.S.S.) 74.UI m ; 2. Sachse (R.D.G.) 
74,00 m ; 3. Theimer (RDG) U.62 
m ; 100 mg finală : 1* Frhardt 
(RD.G.) 12.66 : 2. Fiedler (R.D.G.) 
12,89 ; 3. Nowak (Pol.) 12.91 ; 4. Va
leria ștefănesc ■ 13.u4 ; 5. - Berend
(R.D.G.) 13,14; 6. A-lsimova (U.R.S.S.) 
13,16 ; 3 .00 m obstacole : 1. Mali
nowski (Pol.) 8:15.Ot 2. Gârderud
(Sue.) 8:15,4 ; 3. Karst (R.F.G.) 8:18,0; 
4. Fava (It ' 8:19.0 ; 5. Wehrli (Elv.) 
8:26,2 ; 6. Gh, Cefan 8:26.2 ; 110 mg 
semifinala I : 1. M. Wodzinski (Pol.) 
13.59 : 2. Buttarl (It.) 13.64 ; 3. Price 
(M. B.) 1...78 ; 4 Munkelt (R.D.G.) 
13,83 ; 5. Erwin   1> lyen 13,91 : 50 
k:n marș : 1. Hohne (R.D.G.) 3 h.

TEST UTIL PEKTRU GIMNASTII ROMANI
i •« ' • _>au:u Latft ,1 . *.

,îîi meci, de verificare:" R. D, Germană - România 557,30-553,05
’ 'Sîțnbață si duntijnipa. sala Flo-. jvwuma *.« Olimbîfe și cuorinzind în. garni-
riațea din Capitală a găzduit în- . tura aliniată la București sportivi 
tilnireaț international^șimnas- ’’ """ ’ 1
;ticâ dintre echipele .masculine ale 
.ilRoâjănjșL si R. D; Germane, utilă 
verificare pentru ambele formații 
înaintea campionatelor mondiale 

arna. Așa < cum se scotUaw 
itea s-a încheiat cu sgc« 
.fletionatei R. D. Germ^eJiei

de mai multe ori fruntașă in cam
pionatele mondiale si lă Jocurile

• TELEX «TELEX « TELEX • TELEX •
'• LJ<‘ .lirtUL ;vA

Jn cadrul lucrurilor Federației in- 0—1 : West' Ham Sheffield :Un4teâ 
lernaționale de lupte, desfășurate la 21. 1—2.; Wplvcrh^fnptop — Leices er- 
T-'tnbui. a fost acceptată ca nouă , 1—1. tih'sămcnVY'l. Liverpool •‘tlw 
membră a acestui for federația de ?p. ; 2. Tpswldh -a 10 p. ; 3.
-r.aciautate din R.P. Chineză. Știrea. ter City — 9 p. " ■ ' '
a fost anunț;..a cu prilejul unei con-, ,. :
ferințe, care a avut toc la Teheran. . Campionatele mondiale de ȚwotiBM> r - - v- ' - Yh 'HAA-
Lotul reprezentativ de .
ghe’ță al U.R.S.S. a susținut prirm.. 
meci de antrenament in vederea nou
lui sezon internațional. Selcrționabi- 
iii au evoluat In compania campioa
nei unionale, formația Aripile Sovie
telor Moscova, cu care au. terminat 
la egalitate : 3—3 (1—1, 2—0.
Golurile select'onatei au fost înscri
se de lakușev. Malțev șl Mihailov. 
In zilele de 11 Si 13 septembrie, re
prezentativa U.R.S.S. va susține, la 
Moscpva,. două întîtniri cu echipa 
Finlandei. DouȘ zile mai tîrziu, ho- 
cheișțli .sovietici ybr pleca în Cana
da, într-nn ttirnștț de mai multe 
jocuri. .
Concursul internațional de motocros 
(clasa 250 cmc), desfășurat in loca
litatea franceză Vesoul, a fost cîști
gat de sportivul vest-german Adolf 
Weil, care a terminat învingător în 
ambele manșe. Pe echipe, victoria a 
revenit pentru a șasea oară consecu
tiv formației Belgiei, urmată de R.F. 
Germania si Suedia

hochei pe '.
“Wr,OM

Ia clasa „Star* s-au thehsiat fc SâA- 
. lander (Spania) eh victoria echipa- 
’ iuluț americân ÎReckaller — Ander

son. Ultima regată'*4‘competiției a 
fost ciștigată de vestgermanil Nlxdort 
și Pieper.
Echipa de fotbal â- Indoneziei, aflată 

'în turneu în Norvegia,' a jucat la
Kristiansand cu selecționata de țtoe- 

. ret a țării gazdă. Fotbaliștii norve
gieni au terminat'învingători cu seo- 
rui de 1—0 (1—0).

în prima fundă a turneului interna
tional deșaJi,.Memorialul Mihail Ci- 
gorin“, care se desfășoară la Soci, 
marele maestru sovietic Suetln l-a 
învins pe Compatriotul său Sveșni- 
kov, iar Robatseh (Austria): a cîști
gat la Jansa (Cehoslovacia). A fost 
consemnată remiza to partidele Țeș- 
kovski (U.R.S.S.1 ■—^Garcia fCubn). 
Antoșin (U.R.S.S.) — Polugaevsk!
(U.R.S.S.) șl Tdișkovskl-(U.R.S.S.) — 
Espig (R.D. Germană). Restul parti
delor s-au întrerupt.

etapa a S-a 
de fotbal : 

; Carlisle — 
Manchester 

Newcastle 2—2 : 
•0 ; Leeds — 
— Tottenham

Rezultate înregistrata în 
a campionatului enslez 
Arsenal — Burnley 0—l 
Stoke 0—2 ; Cover trv — 
City 2—2 ; Derby 
Ipswich — Everton 1- 
Litton 1—1 : Divemoot 
5—2 : Middlesbrough — Chelan 1—1 : 
Queen’s Park — Birmingham

Etapa a treia a campionatului ma
ghiar de fotbal a programat două 
dintre derbyurile competiției, dispu
tate între echipe din Budapesta. 
Ujpesti Dozsa a învins cu scorul de 
3—1 (2—0) pe Vasas, iar Ferencvâros 
a terminat la egalitate ; 1—1 (1—1)
cu Honved.
La Vilnius s-au desfășurat recent 
întrecerile i pentru „Cupa U.R.S.S.* la 
gimnastică. Concursul feminin s-a 
încheiat cu victoria scontată a cam
pioanei olimpice Ludmila Turtsceva 
— 76.15, urmată de Nclli Kim — 
75,675 p și Elvira Saadi — 75,40 p. 
Olga Korbut, una dintre favoritei 
competiției, a ocupat locul 4. cu 
75.375 p. La masculin, pe primul ioc 
s-a situat Nikolai Andrianov, cu 
112.25 p.

O asistență record de peste 65 000 de 
spectatori a urmărit pe circuitul de 
Ia Darlington (Carolina de Sud) tra
diționala cursă automobilistică „Sou
thern 500•t. rezervată mașinilor 
serie. Victoria a revenit lui 
Yarborough care, la 
mașini ..Chevrolet", a 
die orară de 179 km.
Tntr-un meci contînd 
tur al ..Cupei campionilor europeni1 
la hochc; ne gheață (ediția 1974—1975). 
eclîîpa finlandeză Hifk Helsinki a 
întrecut în deplasare, cu 8—7 (2—2,
3—2, 3—3), formația poloneză Pod- 
hale.

volanul 
realizat

pentru

de 
Cale 
une< 

o me-

primul
L“

de valoare, campioni olimpici sau 
europeni.

în prima zi au fost programate 
exercițiile impuse.
cărora gimnastii din R. 
mană luaseră un avans de 
ca urmare a unor evoluții 
mare precizie și acuratețe, 
interpretări mai omogene.
Koste. campionul olimpic de la 
Miinchen si al Europei de la Ma
drid. a fost vioara întîi a con
cursului. ■•imoresionîhd — la cei 
31 de ani ai săi — prin tinuta si 
excelenta' sa pregătire. El s-a dis
tanțat cu fiecare probă, astfel Că 
după încheierea exercitiilor impuse 
Kosțe conducea cu aproape o iu- 
mătate de punct în fata altor doi 
colegi de echipă. Bemd Jager si 
Reiner Hanschke. Dintre sportivii 
români. Dan Grecu a fost în per
manentă în primul plan al luptei 
sportive, aflindu-se după „impuse" 
pe locul IV. O evoluție remarca
bilă au avut, de asemenea. Ste
fan Gall. Mircea Gheorghiu si Ni- 
colae Oprescu. Ieri, la exercițiile 
liber alese oaspeții s-au impus, 
în continuare, obtinind o victo
rie prețioasă, atît pe echipe, cît 
și la individual. Iată rezultatele : 
pe echipe : R. D. Germană 557.30, 
România 5Ș3.05 : individual com
pus : Klaițș Koste 111,70. Bernd 
Jager 111.40. Reiner Hanschke 
111,30, Dan Grecu 110,90, Nicolae 
Oprescui 110,05, Stefan Gall 109.75, 
Mircea Gheorghiu 109,70. Lutz 
Mack 109,25.

la încheierea
D- Ger- 

3,15 o, 
de mal 
a unei 

Klaus

SPORTIVII CHINEZI
La Teheran continua Jocurile sportive 

asiatice. Noi succese au repurtat sporti
vii din R.P. Chineza, care au cucerit 
alte medalii ‘de aur.

TIR. Pistol viteză : Cin Ctu-pa (R.P. 
Chineză) 381 p : pe echipe : R.P. Chine
ză ; armă cu aer comprimat : Ri Ho 
Joon (R.P.D. Coreeană) 383 p ; pe echi
pe : R.P.D. Coreeană : 1504 p ; pistol 
calibru mare : Alotsuka Hiroyukî (Japo
nia) 582 p • ne echipe : R.P. Chineză 
2314 p. NATAȚIE. Sărituri de la platformă : 
li Kun-cen (R.P. Chineză) 536,1 p ; 100
m liber : 1. David Brener (Israel) 55,65, 
2. Lin Sen-lin (R.P. Chineza) 55.91, 3.
Akida liria (Japonia) 56,31 ;■ 100 m fiu* 
ture femei : Yasue Hatsuda (Japonia) 
1 :05,48 ; 400 m mixt bărbați î Tsuyoshî 
Yonagidate (Japonia) 4:49,41 ; 100 m

bilități nelimitate dezvoltării sportului și creșterii performanțelor, 
în perioada postbelică, sportivii țării noastre au luat parte la șase 
Olimpiade. Debutul lor in arena olimpică nu a fost încununat 
de succese notabile, Bulgaria ocupînd în clasamentul neoficial pe 
națiuni locul 42. La Tokio (1964) și la Mexico (1968), sportul bul
gar a marcat o vertiginoasă ascensiune spre vîrfurile ierarhiei, 
situîndu-se pe locul 15, iar la Miinchen, în 1972 a realizat locul al 
8-lea în lume.

Unii s-au grăbit să afirme că aceste mari succese sportive se 
datoresc unui complex de împrejurări favorabile. Dar sportivii 
bulgari au dovedit în continuare că rezultatele de la Miinchen nu 
au fost întîmplătoare, ci au reprezentat o legitate a dezvoltării 
generale a sportului, sub conducerea și prin grija partidului nos
tru comunist, și că ceea ce a fost realizat nu constitute o limită 
pentru sportul bulgar, ci doar o etapă în dezvoltarea sa ascen
dentă. Iată citeva exemple.

După Olimpiada din 1972, primii care au luat startul într-o altă 
competiție de amploare (C.E. de la Rotterdam) au fost reprezen
tanții atletismului nostru. Ei au strălucit prin rezultate excelente, 
realizate în special de Diana Iorgova, $tefka Iordanova, Iordanka 
Blagoeva ș.a. Au urmat recordurile mondiale ale Svetlei Zlateva 
și Lilianei Tomova.

Halterofilii bulgari s-au întors de la C. E. de la Madrid ca și 
de la C. M. din Cuba cu rezultate foarte valoroase. La campio
natele europene fiecare dintre concurenți a obținut cite o me
dalie. caz unic in istoria sportului !

Prin deosebitul talent, prin excepționala muncă și prin evolu
țiile sale, Maria Ghigova a contribuit efectiv la dezvoltarea gim
nasticii artistice, la noi și în lume, cucerind de trei ori titlul de 
campioană mondială absolută.

Prin posibilitățile sale actuale crescute, în pas cu celelalte țări 
socialiste, Republica Populară Bulgaria avansează rapid și pe tă- 
rim sportiv, consolidindu-și prestigiul internațional.

Doi dintre cei mai vestiți sportivi ai Bulgariei socialiste. Ei 
sînt fruntașii clasamentului celor mai valoroși sportivi bulgari 
din ultimii 30 de ani t halterofilul Nedelcio Kolev și gimnasta 
Maria Ghigova.

Șl JAPONEZI DOMINA
spate: Tadasho Honda (Japonia) 1:01,19; 
sărituri din turn (femei) : Ciun Sao-cen 
(R.P. Chineză) 372,72 p. SCRIMA. Floreta 
bărbați (echipe) : Japonia ; sabie indi
vidual : 1. Okiho (Japonia), 2. Fathl 
(Iran), 3. Shagaie (Iran), CICLISM, 
1000 m cu start de pe loc : Okajima 
(Japonia) 1:11.31. BADMINTON. |n fi
nale (masculin și feminin) echipele 
R.P. Chineze și Indoneziei. TENIS. Sim
plu bărbați (turul 2) : T. Akbary (Iran) — 
Goswami (Indonezia) 6—7, 6—1, 6—3 ;
Hirai (Japonia) - Mei Lin-Su (R.P. Chi- 

- neză) 6—4. 6—4 ; Cen Vi-lu — Champt- 
sri (Tailanda) 6—3, 6—4 ; sim
plu femei (turul 2) : Kaligis (Indone
zia) — Suthasinee (Tailanda) 6—0, 6—3. 
BOX: cat. semimuscâ : Park Chan Hee 
(Coreea de Sud) b.p. Kadir (Singapore) ;

JOCURILE ASIATICE
cat. semiușoarâ : Madarudost (Iran2 b.p,1 
Pankaew (Tailanda). Nenu (India) b.p. 
Gonzaga (Filipine) ; Gombo (R.P. Mon
gola) b.p. Chanchouh (Irak). VOLEI 
(masculin) : Japonia — R.P. Chineza 
3-0. FOTBAL : Irak — R.P. Chineza 1-0 ; 
R.P.D. Coreeana — India 4—1. POLO : 
Japonia — India 14—2 ; Coreea de Sud — 
Singapore 8—3 ; Iran — Kuweit 32—1; în 
clasamentul final : 1. Iran, 2. R.P. Chi« 
nezâ, 3. Japonia. BASCHET (masculin): 
Coreea de Sud — Irak 121—91 ; Japonia 
— Kuweit 101—76 ; Iran — Pakistan 97—86; 
R.P. Chineză — R*.P.D. Coreeană 86—77,

Dupâ desfășurarea acestor probe, în 
clasamentul pe medalii pe primul loc se 
afla Japonia (45 aur — 25 argint — 24 
bronz), urmată de R.P. Chineză (16 
23 - 13).
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