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CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICA
DOMINATE NET DE ECHIPELE ROMÂNIEI

Alina Goreac și Dan Grecu învingători la individual compus
HVAR, 15 (prin telefon). Pe 

insula Hvar, în Iugoslavia, au în
ceput vineri și au continuat sîm- 
bătă și duminică Campionatele 
Balcanice de gimnastică, întrece
re care în acest an a reunit e- 
chipele complete ale Iugoslaviei,

toriile gimnaștilor români ates
tă buna lor pregătire și stnt in 
măsură să le stimuleze eforturile 
pentru o evoluție de și mai bua 
nivel ia întrecerea supremă de pe 
litoralul bulgăresc al Mării Ne
gre.

DAN GRECV
României, Bulgariei și Greciei, 
sportivii eleni prezentîndu-se în 
concurs numai cu programul li
ber ales. Competiția pe echipe a 
fost dominată, mai pregnant de- 
cît în aiîi precedenți, de repre
zentativele României, care au ter
minal învingătoare la diferențe 
apreciabile față de formațiile cla
sate pe locurile secunde. De ase
menea, gimnastil români s-au im
pus de o manieră categorică si 
în întrecerea individuală, ri-ti- 
gînd primele locuri atît la femi
nin cit și Ia masculin, cam; ionii 
absoluți ai țării noastre. Alina 
Goreac și ban Grecu tnscriin- 
du-și în palmares frumoase suc
cese internaționale. Obținute cu 
puțin timn înainte do camptora- 
tele mondiale de la Varna, vic-

După prima zi, în care a fost 
prezentat programul impus, Alina 
Goreac și Dan Grecu își anun
țau deja victoriile individuale, iar 
echipele noastre acumulaseră de 
acum punctele necesare obținerii 
victoriilor finale. în a doua zi, la 
programul liber ales, sportivii 
noștri au avut evoluții precise și 
sigure, mult apreciate de publi
cul spectator și cotate corespun
zător de brigăzile de arbitraj. La 
ora convorbirii cu Hvar-ul, se 
desfășoară finalele pe aparate. 
Iată rezultatele întrecerilor pe e- 
chioe si individuale feminin: 
echipe — ROMÂNIA 3’6,30. Bul
garia 354,60 Iugoslavia 344,70 : 
individual : ALINA GOREAC (R) 
75,65. Elena Ceampelea (R) 74 40. 
Aurelia Dobre (R) 73,10, Paula

CAMPIONATELE DIVIZIONARE DE HANDBAL

GOLURI MULTE ÎN ETAPA DE IERI
Teri s-a disputat o nouă etapă 

(a IV-a) în cele două campiona
te divizionare de handbal. Parti
dele ce au avut loc cu acest pri
lej au fost Caracterizate nrintr-o 
adevărată avalanșă 'de goluri, în 
unele cazuri formațiile învingă
toare detaș’ndu-se la diferente 
categorice. înainte de a oferi ci
titorilor amănurite de la aceste 
meciuri, să reamintim iubitorilor 
handbalului că azi. de la ora 17, 
pe terenul Tineretului se disnvtă 
jocul dintre echipele feminine 
I.E.F.S. si Confecția. Și acum a- 
mănuntcle promise :

MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI—CAROM 
20—16 (10—7). Un meci mult mai 
echilibrat decît ne așteptam. Și 
aceasta din două motive. Primul 
ar fi acela că dinamoviștii nu au 
evoluat la adevărata lor valoare, 
întreaga echipă ni s-a părut pu
țin obosită, fără verva și vigoarea 
obișnuită. Al doilea motiv este 
acela că oaspeții au opus o dîrză 
rezistență, utilizînd un joc static, 
prudent în atac (uneori exagerat 
în această privință) și cu o apă
rare foarte fermă. Din aceste cau
ze, scorul a evoluat strîns în pri
mele minute (4—4, min. 10), după 
care bucureștenii, prin cîteva fru
moase contraatacuri, s-au detașat, 
se părea, decisiv : 8—4 (min. 21). 
în continuare, Dinamo, deși a 
condus la 2—3 goluri diferență, 
s-a impus, totuși, cu oarecare di
ficultate. Cele mai multe goluri i 
Stef (6), Cosma (4) — Dinamo, 
Blaj (5), Milea (4) — CAROM. Au 
condus M. Ivănoiu și Gh. Grosu 
(Galați), (c. a.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
,.U“ CLUJ 20—16 19-7). După o 
repriză de joc echilibrat gazdele 
s-au Impus prin forța atacului și 
au cîștigat pe merit. Principalii 
autori ai golurilor î Folker (5), 
Fcher (4). Schragner (4), Gunesch 
(3) — Politehnica. Chircu (6), Bur
ger (4). Bota (3) — ,.U“. Au ar
bitrat P. Cirligeanu și M. Marin 
(București).

ȘTIINȚA BACĂU — INDE
PENDENȚA SIBIU 19—9 (8—5). 
Meci viu disputat. De notat că în 
min. 39 Schmidt (Independența) a 
fost eliminat definitiv de pe teren 
pentru injurii aduse arbitrilor D. 
Racoveanu și I. lonescu (Bucu
rești).* Cele mai multe puncte au 
fost rea'lizate de Tase (10) de la 
învingători și Speck (6) de la în
vinși. (S. Nenită — coresp.).

DINAMO BRASOV — UNI
VERSITATEA CR MOV A 25—17 
(13—8). Un meci frumos, atrac
tiv. cîștigat cu ușurință de gazde. 
Principalii marcatori : Nîcoiescu 
(12) — Dinamo, Rădulescu (0) — 
„U“. (C. Gruia — coresp.).

STEAUA — C.S.U. GALATI 
18—14 (11—7).

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
„U“ BUCUREȘTI 13—9 (6—3).

, FEMININ

„U« TIMIȘOARA — RAPID 
BUCUREȘTI 23—6 (11—3). Mai
bine de 2 000 de spectatori au a- 
sistat la o clară victorie a gaz
delor. Formația timișoreană s-a 
arătat în acest meci într-o formă 
deosebită, verva ei „paralizînd” 
parcă echipa adversă. în general,

(Continuare in pag. 2—3)

Ioan (S3 7X50, Eva Pandezova (B) 
71,30, Marie ;a Mirceva (B) 71,05 ; 
masculin : echipe — ROMANIA 
543,35, Iugoslavia 534.50, Bulgaria 
524,80; individual : DAN GRECU 
(R) 111.70, Ștefan Gali (8) 110,«, 
Miloș VraticI (I) 109,05, Miroslav 
Kerstnik (T) 100.55, Constantin Pe
trescu (R) 107,15, Mihai Borș <R) 
107,00.

DIVIZIA A

Astăzi, peste patru'milioane de elevi și studcnți — a cincea 
parte a populației țării — vor da bună dimineața dascălilor 
lor, luind loc in clase și amfiteatre, începe școala!...

Noul an de învățămint se deschide sub semnul orizonturilor 
luminoase și mobilizatoare deschise școlii românești de proiectul 
de Program și de celelalte documente, de excepțională valoare și 
însemnătate pentru dezvoltarea întregii noastre societăți, care vor 
fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului al XI-lea al partidu
lui. Iar intre obiectivele esențiale ale operei de edificare socialistă 
și comunistă se inscriu, ca o cerință obiectivă, majoră, pregătirea 
multilaterală — spirituală și fizică — a tineretului pentru muncă 
ți viață, in vederea integrării lui active in marele efort creator al 
întregii națiuni.

Așa cum sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, in cuvin- 
tarea rostită la recenta Conferință a cadrelor și activului de partid 
din invățămintul superior, ROLUL ȘCOLII SE CONTUREAZĂ CU 

PREGNANȚĂ CA FACTOR PRINCIPAL DE EDUCARE ȘI FOR
MARE A TINEREI GENERAȚII, A OMULUI IN GENERAL, 1N 
SPIRITUL ÎNALTELOR IDEALURI ALE COMUNISMULUI.

Modernizarea și perfecționarea continuă a invățămintului re
prezintă un factor de bază al progresului întregii societăți, deoarece 
de ridicarea nivelului general al cunoștințelor, de pregătirea forței 
de muncă, de creșterea calificării în toate domeniile activității, de
pind direct sporirea continuă a potențialului economico-industrial al 
țării. însăși înfăptuirea mărețului program de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și trecere spre comunism.

in vastul arsenal educațional al școlii, sportul a fost consacrat 
ca un mijloc important pentru creșterea unor generații armonios 
dezvoltate, apte să facă față marilor comandamente ale contempo
raneității. Această activitate, însărcinată si ridice permanent poten- 
t.-.'.ul bio-ficic al tineretului studios, a primit un puternic sprijin, 
fiind investită cu noi și inalte responsabilități civice, prin Hotări- 
rea Plenarei CC. al P.C.R. din februarie-martie 1973. Măsurile 
luate in lumina acestui document, pentru ridicarea pe trepte supe
rioare de calitate și eficiență a educației fizice și sportului in toate 
instituțiile de invățărnint, creează premisele ca in anul școlar care 
începe să se înregistreze pretutindeni vn nou și important salt va
loric.

Acum, la primul clopoțel, sâ urăm tuturor — elevilor, studen
ților, corpului profesoral — SUCCES Șl REUȘITA DEPLINĂ IN 
ÎNDEPLINIREA SARCINILOR TRASATE DE PARTID.

LA FOTBAL - ETAPA NR. 7

SPORTUL STUDENȚESC A ÎNTRERUPT
ȘIRUL DE VICTORII ALE LIDERULUI

• Deși învinsă, Dinamo își menține avantajul de 
clasamentului o 0 etapă săracă în

REZULTATE TEHNICE

U.T.A. —Olimpia 2—1 (1—0)
„U" Cluj — C.F.R. 0—0
F.GM. Reșița — F.C. Galați 1—0 (1—0)
Steaua — „Foii” Timișoara 2—0 (1—0)
A. SA. — „Poli" lași 3—1 (1—0)

Sîmbătă 14 septembrie
Uni*. Craiova 
Sportul stud.
F.C. Argeș
F.C. Constanța

— Chimia
— Dinamo
— Jiul
— Steagul roșu

3—0 (1—0)
1—0 (0—0)
1—0 (0—0)
1—0 (0—0)

ETAPA VIITOARE (29 septembrie)

F.C. Galați
Olimpia Satu Mare 
Politehnica Iași 
Sportul studențesc 
Steagul roșu

Chimia Rm. Vilcea 
„U- Cluj
Politehnica Timișoara 
Jiul

— F.C Constanța
— Uni». Craiova
— F.C. Argeș
— CF.R. Cluj
— A-S-A. Tg. Mureș
— Dinamo
— U.T.A.
— F.C.M. Reșița
— Steaua

trei puncte în fruntea
goluri: doar 16 în S1O minute

CLASAMENTUL

1. DINAMO 7 6 0 1 15— 5 12
2—3. „Poli" Timișoara 7 4 1 2 8— 4 9

F.C.M. Reșița 7 4 1 2 10— 6 9
4. A.S.A. 7 4 1 2 12—13 9
5. F.C. Argeș 7 4 0 3 11— 7 8
6. Olimpia 7 4 0 3 9" ■■ 6 8

7—8. Sportul stud. 7 3 2 2 8— 7 8
U.T.A. 7 3 2 2 6— 5 8

9—10. Steagul roșu 7 3 1 3 11— 6 7
Jiul 7 3 1 3 13— 8 7

11. Uni». Craiova 7 3 1 3 12—10 7
12. Steaua 7 3 1 3 9—10 7
13. C.F.R. 7 2 2 3 6— 9 6
14. „U" Cluj 7 1 4 2 4— 7 6
15. F.C. Constanța 7 2 1 4 5—10 5
16. „Poli" lași 7 2 0 5 7—13 4
17. Chimia 7 0 4 3 2—12 4
13. F.C. Galați 7 1 0 6 2—12 2

. Citiți ?n pag. 2—3 relatările redactorilor noștri 
de la etapa a VTI-a a Diviziei A.

Ion Ion a primit mingea, liber, la cîfiva metri de poarta lui Jivan, in urma spectaculoasei și eficacei 
curse a lui Fl. Dumitrescu. Atacantului bucureștean nu-i mai rămine altceva de făcut decît să o împingă 
in plasă : Steaua — „Poli" 2—0. FOTO : S. BAKCSY

ÎNAINTEA STARTULUI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
• Dinamo și Steagul roșu pleacă astăzi la Istanbul • Tot astăzi sosește

Atvidaberg (Suedia) • Jiul se deplasează
Astăzi urmează să părăsească 

Bucureștiul, pe calea aerului, 
echipele de fotbal Dinamo Bucu
rești și Steagul roșu Brașov. Ele 
pleacă Ia Istanbul ; dinamoviștii 
își vor continua drumul spre Bolu 
unde miercuri vor intîlni echipa 
din localitate, Bolu Spor. Brașo
venii rămîn la Istanbul unde, in

aceeași zi, vor avea ca parteneri 
de întrecere formația Bcșiktas. 
Ambele întîlniri fac parte din 
primul tur al competiției conti
nentale, „Cupa U.E.F.A.".

în privința celorlalte două par
tide (Universitatea Craiova — At
vidaberg și Dundee United — Jiul)

mrine in Scoția
vă informăm că echipa campioa
nă a Suediei sosește astăzi, cu a- 
vionul, la București, de unde iș| 
continuă drumul spre Craiova ctț 
autocarul. Jiul și-a amînat ples 
carea cu o zi. Formația din Petro
șani va părăsi Capitala mîine di
mineața, cu avionul, urmînd sz 
sosească seara la Dundee.



CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE ALE SENIORILOR

DINAMOVIȘTII - DOUĂ TITLURI LA OBSTACOLE
MOLNAR INVINCIBIL LA DRESAJ

S-AU ÎNCHEÎAT 
ÎNTRECERILE

PARAȘUTIȘTILOR

Faza finală a campionatelor re
publicane de călărie ale seniorilor 
a programat sîmbătă și duminică — 
pe baz? hipică a Capitalei — alte 
probe de dresaj și obstacole.

Sîmbătă. cunoscutul campion Iosif 
Molnar (Steaua) a cucerit, cu ca
lul Dor, cel de al treilea titlu in 
această ediție, cu prilejul desfășu
rării probei intermediare de dresaj, 
în care a acumulat 1 462 p. Dată 
fiind valoarea sa detașată între dre
sori, el a ocupat și locul al doilea 
cu un alt cal. Domino (1421 p.). Pe 
pozițiile următoare s-au situat Du
mitru Velicu. (Steaua) cu Peleș — 
1 337 p ; Horst Hirsch (C.S.M. Si
biu) cu Artist — 1 246 p și S. So- 
veja (Steaua) cu Pnslop — 1 197 p. 
Ca să rămînem tot la dresaj, tre
buie să specificăm faptul că și in 
ultima întrecere, programată ieri. 
„Marele Premiu la dresaj", victoria 
a revenit tot Iul I. Molnar cu Do
mino (1 949 p). rezultat cu care nu 
a putut însă să obțină titlul de 
campion, deoarece punctajul acor
dat de cei cinci arbitri pentru evo
luția 
80 ia 
sibil

La 
bâtă

torită faptului că primii clasați în 
menșa întii au ocupat locuri mai 
slabe intr-a doua, Oscar Recer cîș- 
tigă — prin adiționarea locurilor 
realizate titlul cu 8 p, urmat de D. 
Velea cu Sonor 9 p.

Ieri s-a desfășurat și proba de 
obstacole pe echipe (două manșe), 
în care am urmărit un ^a^onant 
duel între reprezentanții cluburilor 
Dinamo și Steaua (o altă preten
dentă la titlu. C.S.M. Sibiu a ieșit 
prematur din luptă). Pentru desem
narea ciștigătoarei a fost nevoie de 
un baraj, deoarece, după probele 
propriu-zise, și Dinamo și Steaua 
aveau cite 3 călăreți care au efec
tuat parcursul fără greșeală. In ba
raj, Insă. Dinamo a terminat tot cu 
o p (Sțeaua cu 11 p penalizare) și 
a devenit campioană. Pe locul 3 s-a 
clasai r ------ • - •
Cluj, 
oarelor (categoriile 
grea) au loc marț; și 
amiază*

surpnnzător, echipa A.S.A. 
Ultimele probe ale campio- 

semigrea și 
miercuri după-

sa nu a reprezentat cel puțin 
sută din numărul maxim po- 
(2 500 p.) 1
obstacole, întrecerile de sim- 

____la categoria mijlocie au prile
juit dina mo vistului Oscar Recer ob
ținerea ' -- -• «
voluînd 
37 de 
locul 4 
soldată 
al lui .
Ploiești) pe calul Aprod, urmat de 
G. Schneider (C.S.M. Sibiu) cu Sa- 
ray și Eug. Ionescu (Dinamo) cu 
Jack. în manșă a doua însă, Re
cer a realizat 0 p și s-a numărat 
printre participanții la baraj (din 
care ieșise talentatul ploieștean Gh. 
Nicolae !), iar după barajul ai doi
lea a obținut din nou locul 4 în 
probă (cu 4 p) după M. Burtea 
(C.S.M. Sibiu) cu Ghinion 0 p. D. 
Lonean (Steaua) cu Atlas 0 p și D. 
Velea (Steaua) cu Sonor 0 p. Da-

celui de-al doilea titlu. E- 
cu Begonia, alături de alți 

concurenți, Recer a ocupat 
în prima manșă a categoriei, 
cu succesul — în baraj — 
Gheorghe Nicolae (Petrolul

CAMPIONATELE
INDIVIDUALE

DE TENIS
Incepînd de astăzi, pe 8 terenuri 

de la arena Progresul din Capitală, 
ce va da startul în cea mai impor
tantă competiție individuală de te
nis (autohtonă) a anului : campio
natul național. Pe listele de con
curs au fost înscriși 88 de concurenți 
și 32 de concurente, reprezentind 
cluburile bucureștene Dinamo. Stea
ua, Progresul, C.S.U. Construcții, 
■precum și cluburi și asociații din 
țară : Politehnica Clnj, Sănătatea 
Oradea, Mureșul Tg. Mureș, Elec
trica Timișoara, U. T. Arad etc.

Printre favoriții concursului reți
nem, în ordine, numele jucătorilor 
Toma Ovici (Progresul) — < 
nul țării. Dumitru Hârădău 
na), Viorel Marcu și Ion 
.(Dinamo București), Traian 
(Dinamo Brașov), Viorel 
(Steaua), Sever Mureșan 
București), Constantin 
(Steaua), Ioslf Kerekeș 
Brașov) etc. în întrecerea 
'favorite sînt următoarele : 
Muzici (Dinamo 
pioana țării, 
nescu (Dinamo 
Mihai (Dinamo 
lâalaj și Elena , ___  __ __
■Steaua), Mariana NunweiJUer (Dir.a- 
«no Brașov). Adriana Caraios^foglu 
și Mariana Hadgiu (ambele de la 
•Progresul). Va concura, de asemenea, 
și fosta multiplă campioană repu
blicană, Julie ta Boboc.

Conform regulamentului, băieții 
vor juca după sistemul .cel mai 
bun din 5 seturi", iar fetele — .cea 
.mai bună din 3 seturi". Programul 
întrecerilor începe de la ora 8 di
mineață, iar după amiază de la 
©ra '

campio- 
I (Stea- 
i Sântei 

Marcu
Sotiriu 

(Dinamo 
Popovici 
(Dinamo 
feminină 
Virginia 

— cam-
Simio- 

Florența
Valeria

București)
Mariana

București), 
București).

Trifu (ambele de la

14.

A 
can 
mentul 
rești, 8. 
Steaua.

luat sfîrșit 
pe echipe 

final :

★
campionatul republi- 
al juniorilor. Clasa- 
1. ■ Progresul Bucu- 

Dinamo București. 3.

Ion GAVRILESCU

A. BREBEANU

BRAȘOV, 15 (prin telefon). Timp 
de șase zile la Ghimbav s-au dis
putat întrecerile campionatului na
țional de parașutism. Rezultate fi
nale : salt individual la punct fix : 
masculin : 1. L Neagu (A. C. Bucu
rești) 0.185 m, 2. I. Bucurescu (A. C. 
Ploiești) 0.273 m, 3. St. Niță (A. C. 
Ploiești) 0,358 m ; feminin : 1. Ma
ria Iordănescu (A. C. București) 
1,045 m, 2. Valeria Ciurea (A. C. 
București) 1,480 m 3. Doina Chere- 
cheș (A. C. Cluj) 1,530 m, ; salt in
dividual cu executarea de figuri : 
masculin : 1. I. Neagu 3,787 p.j 2.
I. Bucurescu 4,500 p ; Șt. Niță 4,637 p ;
feminin : 1. Eva Lutsch (A. C.
Cluj) 4,762 p., 2. Victoria Leonida 
(A. C. Ploiești) 4,812 p., 3. Doina 
Cherecheș 5,337 ; salt în grup la 
punct fix : masculin : 1. A. C.
București 4,80 m. 2. A. C. Ploiești
II, 69 m, 3. Oțelul Galați 14,06 m ;
clasament general individual : mas
culin L I. Neagu 3,972 p., 2. I. 
Bucurescu 4,773 p., 3. St. Niță
4.995 p ; feminin : 1. Maria Iordă
nescu 6,507 p., 2. Doina Cherecheș 
8,867 p- 3. Victoria Leonida 7,850 p.

MARI SURPRIZE IN PRIMA ETAPA

A DIVIZIEI A DE JUDO

I 
I 
I 
I 
I 
I MERITAT, DAR NU FĂRĂ

Campionatul Divizei A de judo — 
ediția 1974 — a lost inaugurat ieri 
cînd s-au desfășurat partidele primei 
etape. In mod surprinzător, în fina
lul unor partide am consemnat unele 
rezultate ce au depășit toate aștep
tările. Dar iată citeva amănunte.

In sala Floreasca din Capitală și-au 
disputat intiiatatea 9 din cele 12 e- 
chipe care activează' in Diviza A. 
Prima surpriză de proporții a consti- 
.tuit-o Infrîngerea Politehnicii Bucu
rești In partida cu Sc. sp. Unirea 
Iași : 2—3. Apoi a fost riadul for
mației Universitatea București să re
purteze o nesperată victorie “ “ 
in fața vicecampioanei pe 
I.E-F.S. Primit trei judoka de 
Universitatea, O. Cojocaru 
ușoară). I. Petrof (cat. sernimijlocie) 
și M. Fabian (cat. mijlocie) i-au de
pășit spectaculos pe S. Ducea. C. Ce
man și, respectiv A. Nego.ț* 
(I.E.F.S.). In continuare, Universita
tea București a fost la un pas de a 
obține o altă prețioasă victorie, de 
astă dată în confruntarea cu A.S.A.

(3-2) 
ira. 

u 
(cat-

Tg. Mureș. Pînă la cat. grea rezulta
tul era egal : 2—2. Dar c. Rlcman 
(Universitatea) a fost surprins Intr-o 
osae-komi (fixare) de C. Nicolau 
(A.S-A.) din care n-a mai putut 
evita ipponul. Deci 3—2 pentru A.S.A. 
Celelalte partide au luat sfirșlt — la 
capătul unor confruntări viu dispu
tate — cu rezultatele scontate. Dinamo 
București a dispus de Șc. sp. Unirea 
Iași și de Politehnica București cu 
același scor : 4—1. I.E.F.S. a învins 
cu 4—1 pe A.S.A. Tg. Mureș, Olimpia 
București a depășit (3—2) pe C.S.M. 
Sibiu, iar Universitatea Cluj s-a im
pus (4—1) in lața Olimpiei. In slîe- 
șit, partida dintre Universitatea Cluj 
și C.S.M. *“ • - -
latul de 
jeani.

PITEȘTI (prin telefon)
Pe parcursul celor 90 de minu

te, echipa animată de un mai 
pronunțat spirit ofensiv, benefi
ciară — ca o consecință logică — 
a unui mai mare număr de ocazii 
de gol, a fost cea piteșteană, care 
— judecind In raport cu prestația 
de ansamblu a celor două forma
ții — a obținut o victorie me
ritată.

Cu toată dispunerea lor în teren 
(un 4—4—2, care arăta că n-ar fi 
plecat nemulțumiți de un rezul
tat egal..), oaspeții nu i-au putut 
împiedica pe „alb-violeți“ să pu
nă mereu In pericol poarta lui

Ion Gabriel. Astfel incit, după o 
primă iatare a lui Troi (min. 6), 
în minutul următor Dodu l-a 
faultat în careu pe același atacant 
piteștean, dar penalty-ul a fost 
ratat de Jercan, care a șutat în 
transversală I Argeșenii mai pu
teau marca tn minutele 17 și 37, 
dar Radu II și Jercan au greșit 
la limită ținta. Cel mai bun ju
cător de pe teren, Mustățea, l-a 
pus adesea la încercare pe Ion 
Gabriel, dîndu-i ocazia să se re
marce, mai ales la lovitura liberă 
executată de el, de la 20 m (min. 
51), cînd balonul respins excep
țional de portarul din Petroșani 
a fost reluat apoi peste bară de 
Radu II. Același Mustățea a zgu
duit bara cu un șut splendid 
(min. 57), pentru ca inevitabilul 
să se producă două minute mai 
tîrziu t Radu II, plasat pe stingă,

a centrat 
reluat p 
de unde n 
tă : 1—0.

Sibiu s-a încheiat cu rezul-
4—1 pentru formația clu-

Costin CHtRIAC
Brașov a dominat triun- 

cu CAROM Municipiul Gh.
Dinamo 

ghiularul 
Gheorghiu Dej și cu Rapid Arad pe 
care le-a învins cu 4—1. La rîndu-i 
CAROM a învins surprinzător pe Ra- 
p.d cu 3—2 (C. GRLIA-coresp.).

POLOISTII DE LA DINAMO BUCUREȘTIs >

CAMPIONI NAȚIONALI Șl LA JUNIORI MARI
Asa cum am întrevăzut, echipa de 

juniori mart a clubului Dinamo Bucu
rești a devenit campioană națională 
la polo. Deși a realizat numai un 
rezultat egal <4—t) In ultimul meci 
eu Școlarul, tinăra echipă din șos. 
Ștefan cel Mare a terminat competi
ția neînvinsă. Obținind un succes bi
nemeritat, IXnamoviștii, cu o echipă 
omogenă avlnd frumoase calități teh- 
nioo-taetiee, și-au depășit principa
lele adversare de o manieră clară. 
Portarul N. Glman, alături de 
ciupierii săi S. Gheorghievici, F. 
reci, L Ldrincz și mai tinerii M.

coe- 
Tău- 
Mu-

S-A RELUAT DIVIZIA A

șet și S. Popescu (d:n echipa de ju
niori mici) au adus cea mai mare 
contribuție la obținerea acestui nou 
succes. 1>* subliniat ' că in acest an, 
și formațiile de copil, juniori mici, 
pregătite tot de antrenorul I. Capșa, 
au cucerit titlul de campioane.

Ultimele rezultate : Politehnica
Cluj — Unirea Arad 6—6, Școlarul 
Buc. — Șc. sp. Cluj 5—1, Rapid — 
C.S.M. Cluj 4—0. Crișul — Progresul 
5—2. C.S.M. — Unirea 4—3, Crișul — 
Politehnica 6—1, Dinamo — Școlarul 
4—4, Rapid — Progresul 6—6. Clasa
ment final : 1. DINAMO 15 p. 2. Ra
pid 13 p, 3. Crișul 12 p, 4. Școlarul 
9 p (36—21), 5. Progresul 9 p (47—33), 
S. Șc. sp. Cluj 4 p (27—45). 7. C.S.M. 
Cluj 4 p (26—60), 8. Politehnica 3 p 
(22—62) și 9. Unirea 3 p (19—72).

I TRADIȚIA N-A FOST INFIRMATĂ

Stadicq 
mos ; tel 
proximatl 
I (min. 
11-4. Ra 
16—7 (pJ 
Raportul 
13-3.

F. C.
Moise^^J

7 - Mg 
JerciflHR

JIUL :
Tonca 7] 
Naghi 6] 
Libardi 
Cotorman 
6. Stoici

Arbitra 
centru : I 
Al. Pîrvd 
București

Carton! 
Trofe® 
La tini

Campionatul Diviziei A polo 
reluat cu meciurile primei etape 

-turul in. La București, DINAMC. 
cu FrlțiUL, Zam.'irescu. Novac și V. 
Rus (a marca: 7 d.n cele 8 goluri) 
în excelentă dispoziție, a întrecut pe 
PROGRESCl la o d ferență clară : 
8—2 (1-8. 3—8. I—1. 3—1).

• La Cluj, după un med de slabă
factură. Pohtehnica a învins pe Șco
lara] cu 4—3 (1—C 1—2, 2—8. 8—1).
Au marcat : Pop 3, Crișan (P). res
pectiv, Lorincz 2. Sorescu (S). ti. 
Poeol-coresp.)..
• In seria B r I.E.F.S. — Progre

sul Oradea 6—2 (2—8. 1—8, 2—1. 1—1) ; 
Unirea — Petrolul 8—€ (3—1. 3—3,
0—1, 2—1) ; Mureșul — Crișul 6—10 
(1—2. 1—3. 1—1, 3—4).

s-a 
din

Aii și miine, la Floreasca 
„CUPA PROGRESUL" LA TENIS DE 
MASĂ — UN IMPORTANT TEST 
DE SELECȚIE PENTRU FRUNTAȘI

CAMPIONATELE DIVIZIONARE DE HANDBAL
•(Urmare din pag. 1)

bucureștencele s-au comportat 
foarte slab. Cele mai multe go
luri î Petrovici (7), fbadula (6), 
Popa și Gheorghe — 3
„U“, Ămarandei (4) pentru 
Au arbitrat P. Sîrbu și Z. 
duș (Arad). (P. Arcan — 
județean).

„U“ BUCUREȘTI — SPARTA 
MEDIAȘ 27—10 (12—1). Intimidate, 
timorate chiar de renumele ad
versarelor lor și emoționate de 
prima lor evoluție în Capitală, 
handbalistele de la Sparta Mediaș 
n-au putut desfășura multă vre
me (min. 31 i 1—16 !) un joc la 
nivelul cerințelor diviziei A. Am 
dedus, însă, din comportarea a- 
cestei formații din repriza secun
dă că handbalistele din Mediaș, 
eliberate de trac și cu ceva mai 
"...... experiență vor putea face

în viitor cerințelor primei 
competiționale. Nu-i mai 

adevărat, pe de altă parte, 
„U“ București a evoluat 
bine, atit în apărare, cît și 

c, făcînd în majoritatea 
un veritabil joc-școală,

F» 
pentru 
Rapid. 

Heghe- 
coresp.

multă 
față 
scene 
puțin 
că și 
foarte 
în atac, 
timpului 
căruia multe formații, cu o' com
ponență superioară nu i-ar fi pu-

tut face fața. Cele mai eficiente i 
Arghir (8), Vasile (7), Mereu (6)
— Universitatea, Praiea (6) — 
Sparta. Au condus bine I. Crîs- 
nic si I. Crețu (Petroșani), (b. n.).

TEXTILA BUHUȘI ' — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 11—8 (4—5).
Partidă echilibrată, în care hand
balistele din Buhuși, superioare 
pe toate planurile au cîștigat pe 
merit. Cele mai multe goluri i 
Mihăilă (4), Vieru și Pîoara — 
cite 2 de la Textila, Șos (3), Frîn- 
cu (2) de la Mureșul. Au arbitrat 
V. Pmtilie și N. Cosma (Iași). (I. 
Vieru — coresp.).

VOINȚA ODORHEI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 10—10 
(5—4). Partida s-a disputat la Si
ghișoara, terenul ‘din Odorhei 
fiind suspendat. Rezultatul de e- 
galitate avantajează oarecum pe 
jucătoarele de la Voința. In ulti
mele minute avantajul l-a avut 
Progresul (10—7 în min.
Micloș (Voința) a reușit, printr-o 
deosebită vervă de șut, _
golurile egalării. Principalele rea
lizatoare i l\licloș (7) — Voința,
Butan (7) — Progresul. (I. Turjan
— coresp.).

,.U“ IAȘI — CONSTRUCTO
RUL TIMIȘOARA 19—10 (9—5).

La sfirșitul acestei luni vor 
avea loc campionatele internațio
nale de tenis de masâ ale Greciei, 
iar în prima săptămină a lui oc
tombrie. tct la Atena se vor des
fășura Jocurile Balcanice. In ve
derea acestor competiții, o serie 
de component! ai loturilor repu
blicane vor lua startul azi. In 
sala Floreasca, în cadrul întrece
rilor dotate cu „Cupa Progresul* 
care vor conta în același timp și 
ca un test de verificare și selec
ție : '
cia Vor lua parte sase jucătoare 
(V - • * * " ----
mon, L- Zaharia, A. Lunțeanu, R. 
Toma) și 12 jucători (Doboși, 
Giurgiucă, Gheorghe, Ovanez, Pa- 
nait, Firânescu, Luchian, Cauri, 
Popovici, Singiorgian, Danielis, 
Stelian). Programul Începe azi și 
mîine, de la ora 9 și ora 17.

pentru concursurile din Gre-

Moldovan, L. Lupu, C. Fîii-

PRONOSPORT

47), dar

să aducă

I. 
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Steaua — Politehnica Tim. 
„U- Cluj — C.F.R. Cluj 
F.C.M. Reșița — F. C. Galați 
A.S.A. Tg. M. — Poli. Iași 
U. T. Arad — Olimpia S. M. 
Vict. Roman—C.S.M. Suceava 
Comerțul Br. — Constr. Galați 
Electrica C-ța — S. C. Tulcea 
Caraimanul — Petrolul 
Dunărea — Rapid Buc. 
Oțelul Trg. — Progresul Buc. 
Min. Cavnic — Minerul B .M. 
Carpați Bv. — Oltul Sf. Gh. 
Fond de cîștiguri 219 993 lei

1
x
1
1
1
1
2
1
x
2
2
2
1

ESTE ULTIMA ZI PENTRU PROCU-AZI
RAREA BILETELOR LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA LOTO DIN 17 SEPTEMBRIE 

. 1974, MARI ȘANSE DE CIȘTIG.
Tragerea va avea loc mîine Ia Bucu

rești la Sala Clubului Finanțe-Bânci din 
str. Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 18.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

CLUJ, 15 (prin telefon).
S-a vorbit mult despre acest 

derby local, s-a anticipat mult, 
s-a promis mult. Prima jmpătate 
a reprizei întîi, însă, nu a ofe
rit mai nimic interesant ; ambele

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp trjmo. ; spectatori, aproxi
mativ 10 0JO. Raport de cornete: 
7-3. Raportul șuturilor la poartă: 
7—17 (pe spoțiui porții : 3—8>- 
Raportul faulturilor comise : 13—20.

„U" CLUJ : lăzoreanu 9 — Po- 
roțchi Pexa 6 (min. 46 Mierfaț 
6). Matei 6, Damian 7 — Anca 7. 
Cimpeonu II 6, Barbu 5 (min. SC 
Dumitrescu 7) — Batacliu 6. Coca 
6. Uifâleanu 5.

C.F.R. : Moldovan 8 - Lupu 7 
(min. 66 Stoke 6). Dragomir 6. 
Vișan 7, Roman 7 — Crițan 7. M. 
Breton 6. Boca 7 — Țegean 7. 
Adam 7, Mogo 7 (min. 73 S. 
Bretan 6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; Io 
centru : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) ; la linie : I. Haidu ș: M. 
Nicoiaescu (ambii din Caranse
beș).

Cartonașe galbene : DRAGO
MIR.

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

echipe, lipsite de fantezie și inspi
rație, care să încălzească inimile 
suporterilor, au jucat incilcit, au 
greșit și în faza de construcție și 
în cea de ffnaîizare. Xumai re
pertoriul ambelor galerii, cu pre

cădere cea a lui „U“, sincroniza
te excelent, au înviorat tribunele. 
Ele au tăcut să treacă mai repe
de acele prime 20 de minute de 
fotbal sărac, etalat cu arme ener
vante și plicticoase — pase gre
șite, degajări la întîmplare, 
faulturi, obstrucții. Abia în min. 
23, un slalom al lui Moga, de 
toată frumusețea, se întrerupe la 
16 m, el faultînd în atac după 
ce driblase patru apărători. E 
rîndul universitarilor să riposteze, 
Porațchi — Coca — Barbu sem- 
nind cea mai frumoasă (și singu
ra 1) fază din prima repriză, re
zolvata „in extremis** de Roman. 
Urmează minute fierbinți la poar
ta lui Lăzăreanu (min. 28, 29, 33 
și 40) pe care goal-keeper-ul „aib- 
negrilor" le rezolvă cu brio. Fe
roviarii sînt mai combativi, mai 
agresivi, mai lucizi în teren, sînt 
primii la minge, in timp ce stu
denții se precipită negăsîndu-și 
deloc busola — in ciuda insisten
țelor lui Anca, care trimite mingi 
in față. Barbu, Uifăleanu și Coca 
le irosesc cu destulă ușurință. 
Pînă în ultimul sfert de oră 
C.F.R.-ul domină, își creează cite
va situații bune dar Lăzăreanu 
nu vrea să se dea bătut. Din 
min. 77, cînd Dumitrescu, con
trar cursului jocului a fost pe 
punctul de a deschide scorul (s-a 
opus salvator Moldovan), „U“ are 
în continuare citeva sclipiri, se 
instalează în terenul advers și... 
atît 1 Meciul aspru pe alocuri 
(feroviarii învingători... la rapor
tul de faulturi), de o factură mo
destă, se termină nedecis. Astfel, 
tradiția egalurilor între aceste 
două echipe a rămas neinfir
mată..

Stelian TRANDAFIRESCU

Această 
fierbinți 11 
buie să 1| 
apărarea I 
sîmbătă o 
tisment. EJ 
delor a al 
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RATĂRII! S! PLĂTESC SCUMP...
as»._________ 3(1)
POLITEHNICAlași 1(0)

TG. MUREȘ, 15 (prin telefon).
Intrată in teren cu o formație „cir- 

Pită", datorită cascadei de acciden
tări, Politehnica Iași avea să dove
dească curind că nu-i o victimă atit 
de sigură cum credeau cei mai multi. 
Și surprinderea a venit din evoluția 
ștearsă a formației gazdă și din jo-

9

Stadion „23 August", teren ac
ceptabil ; timp frumos. Specta
tori aproximativ 10.000. Au mar
cat : NAGHI (min. 36). MURE
ȘAN (min. 57 și 81), respectiv 
DĂNILA (min. 53). Raport de 
cornere : 10-2. Raportul șuturi
lor la poarta : 14—15 (pe spațiul 
porții : 6—4). Raportul faulturi
lor comise : 15-14.

A.S.A. Nagel 6 — Onuțan 5 
(min. 65 Unchiaș 7), Kiss 6, Is- 
pir 6, Czako 6 — Varodi 7, Haj 
nai 5 — Stingă 5 (min. 62 Both 
II 6), Naghi 8, Mureșan 8, Fa- 
iekaș 7.

POLITEHNICA : Costaș 6 - Toa
că 6, Romilâ II 8, Dinu 8, Vlad 
5 — Simionov 6, lanul 7, Simio- 
noș 8 — Incze 5 (min. 60 Spi
rea 5), Dânilă 7, Ccstea 5 (min. 
75 Andreescu 5).
Arbitrajul : BUN : la centru 7 
Const. Petrea ; la linie, cu gre
șeli, Silviu Stânceseu și C. Mar.u- 
șaride (toți din București).

Trofeu! Petschovschi : 9
La tineret speranțe : 4—1 (1—1)

cui neașteptat de ofensiv al băieților 
lui Ilie Oanâ care, însă, fără curaj 
și vige-are, complexați parcă, au ra
tat patru ocazii clare. Primul tre
cuse pe lingă deschiderea scorului 
Costea in min. 3 ; l-a imitat tînărul 
și neexperimentatul Simionov în min. 
14, s-a bilbiit o dată extrema stingă 
a ieșenilor în fața golului (min. 27), 
pentru ca Dănilă, ajuns singur-sin- 
gurel in careu, să trimită pe lingă 
poartă în min. 34. Șj cum fotbalul 
se răzbună aspru pe cei ce ratează, 
în loc de un scort net pentru forma
ția mai bună din prima repriză s-a 
consemnat la pauză un 1—0 pentru 
gazde. Era în min. 36 cînd Mureșan, 
nemarcat, spre stingă careului mic, 
a trimis inteligent un șut-centrare în 
fața porții și NAGHi a concretizat 
0$, pe semicercul de handbal, îns
enină cu capul.

După odihna de Ia cabine, jocul 
avea să devină mult mai dinamic și 
mai spectaculos decît în prima parte. 
Aceasta și pentru că ieșenii au ega
lat rapid în min. 52, cînd Simionaș 
a trimis o minge lungă, peste ris
canta apărare la ofsaid a gazdelor, 
DANILA a țișnit singur în careu și 
nu a mai ratat. Cu moralul refăcut, 
ieșenii devin ceva mai viguroși dar 
excelenta pătrundere efectuată de 
lanul este pînă Ia urmă stopată prin 
blocaj la 16 metri, însă dintr-o astfel 
de lovitură liberă cei care vor îns
crie vor fi... mureșenii : în min. 57 
MURE$AN trimite destul de ușor ba
lonul pe lingă zid și Costaș rămîne un 
simplu spectator : 2—1. Succesul gaz
delor nu mai poate fi acum pus sub 
semnul îndoielii pentru că MUREȘAN 
și Naghi combină în careul ieșan 
și în min. 81 înscriu — prin primul 
— al treilea gol, extrem de specta
culos. Meciul avea să se încheie cu 
un penalty executat de Mureșan în 
min. 89 pe care Costaș l-a respins..

Mircea M. IONESCU
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ASALT CVASI-PERMANENT
LA POARTA

STEAUA 2(1)
POLI Timișoara 0(0)
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Steaua a reușit, duminica, in „ma
tineu? de pe stadionul propriu cel 
mai bun joc al său din actualul cam
pionat. întreaga comportare a bucu- 
reștenilor s-a plasat la un nivel su
perior, la toate capitolele, față de 
aparițiile lor de pînă acum : comba
tivitate, în primul rînd, mișcarea ge
nerală în teren, frecvența și preci
zia șuturilor. Gazdele puteau să ajun
gă, în acele momente ale unei nete 
superiorități, (perioada min. 1—65), la 
o diferență mult mai mare decît de 
două goluri. N-a fost așa pentru că, 
pe de o parte Jivan a apărat excep
țional iar pe de alta, învingătorii au 
redus vizbil efortul, mulțumiți (a- 
ceastă veche meteahnă a echipelor 
noastre...), cu avantajul de pe ta
bela de marcaj. Timișorenii — neaș
teptat de fragili în atac — au lup
tat mai toată repriza primă și jumă
tate din a doua să reziste suitelor de 
atacuri ale adversarilor. Abia în fi* 
naiul jocului, cînd și Sătmăreanu et 
co, deveniseră mai puțin dîrzi și 
insistenți, Politehnica a început să 
conteze și în ofensivă. Dar cele cî
teva acțiuni șpre poarta Iui Moraru 
n-au reprezentat veritabile elemente 
de construire a unui gol. Așa că 
Steaua a repurtat o victorie meritată 
din toate punctele de vedere.

Momente din întrecere : dominare 
a gazdelor, din start, Jivan va intra 
„în acțiune" fiind aproape mereu so
licitat de șuturile adversarilor (min. 
10, 11, 17, 19) — respectiv Dumitrescu. 
Dumitriu IV, Dumitru, Năstase. Min. 
20-: la o minge înaltă, trimisă spre 
poarta timișorenilor, Păltinișan și Ar- 
năutu ezită să intervină și NASTASE. 
aflat însă în poziție de ofsaid, înscrie: 
1—0. Continuă presiunea gazdelor. 
Smarandache va marca un gol per
fect valabil (min. 23). Dar arbitrul

LUI JIVAN
— care a comis și greșeli de 
apreciere a neregularităților în 
careu — îl va anula pe aces
ta. Jivan mereu la post, me
reu aplaudat pentru intervențiile din 
min. 25, 26, 27, 29, 30, 33. Primul ba
lon al Politehnicii pe spațiul porții îl 
notăm în mm, 31 (Păltinișan). Dui>ă 
pauză, ,,bombardamentul“ bucureș- 
tean continuă, Jivan e însă de ne
învins. în min. 61, el nu mai poate 
face nimic Ia acțiunea lui Fl. Dumi
trescu terminată cu o pasă ideală 
trimisă lui ION ION : 2—0. Zvîcnire, 
în final a oaspeților, dar situația cea 
mai grea tot Jivan o va avea (min. 
69 — respinge cu piciorul un șut al 
Iui Fl. Dumitrescu, cel mai bun om 
al Stelei în acest joc).

Eftim'i IONESCU

REVIRIMENT AL

iRZiCEANU

Stadion : Steaua ; teren exce
lent : timp frumos ; spectatori 
aproximativ 22 000. Au marcat: 
NASTASE (min. 23) și ION ION 
(min. 61). Raport de cornere : 
20-5. Raportul șulurilor la poartă: 
29—10 (pe spațiul porții : 17—5). 
Raportul faulturilor comise : 13-7.

STEAUA : Moraru. 7 - Sătmâ- 
reanj 8, Smarandache 5, (pentru 
faulturi repetate), Vigu 7, An- 
ghelini 7 — Dumitriu IV 7, Dumi
tru 8, Ion Ion 7 (min. 76 — Rădu- 
canu) — Pantea 7, Nâstase 7, FI. 
Dumitrescu 9.

POLITEHNICA : Jivan 10 - Popa 
6, Pâltinișan 7, Arnâutu 6, Maier 
7 — Lața 6. Surdan 7. Mehedințu 
6 — Floareș 6, (min. 60 — Co- 
valcic 6), Bojin 7, Dașcu 6.

Arbitrajul : SLAB, la centru ; 
Traian Moarcâș (Brașov) Ic 
linie, cu multe inexactități, 
Crisitian Teodorescu și losif Ro- 
suth (ambii din Buzău).

Cartonașe galbene : DAȘCU 
Trofeul Petschovschi ; 9
La tineret-speranțe 1—0 (1—0)

SPECTACOLUL, PE

F .C.CONSTANTA
STEAGUL ROȘU 0(0)

CONSTANȚA (prin telefon)
Intîlnirea de pe litoral, dintre F.C. 

Constanța și Steagul roșu, a fost pri
vită de cei doi antrenori (E. Hașoti și 
N. Proca) din unghiuri diferite de 
vedere. Gazdele, .cu un start slab în 
acest sezon competițional au mizrt 
totul pe o singură carte ; joc avîn- 
tat. ofensiv. Oaspeții au preferat o 
așezare in teren cu jucătorii mult re
trași care, astfel, să le “asigure un 
grad sporit de forță în apărare. A- 
ceastă dispunere in teren a însem
nat de fapt, ..repetipa generală" a 
brașovenilor înaintea’ partidei ' de 
miercuri, de la Istanbul, pe care o 
au de susținut cu Be^ktas in „Cuoa 
U.E.F.A.".

Jucătorii constănțenl. care la în
ceputul meciului păreau destul de in
hibați.. șl-au revenit treptat, au pus 
stăpînire pe joc creiridu-și suficiente 
ocazii clare, ratate pe rînd de Tă- 
nase, Negoescu, Caraman și Lică da
torită și Inspirației și reflexelor lui 
Adamache. Așa s.-au petrecut lucru
rile în min. 5, 50 și 52 cînd Tănase a 
șutat cu sete din apropiere și Ada
mache a salvat uimitor. în min. 14, 
T_.ică expediază o bombă din interio
rul careului razant cu bara. în repli
că, oaspeții valorificInd viteza lui 
Gyorfi l-au lansat pe acesta pe contra
atac (min. 15 și 37); și nu mult a lip
sit ca mingea să se oprească în plasa 
porții lui Popa. După desfășurarea 
jocului, golul mult așteptat de supor
terii constănțenj plutea în aer. For
ma lui Adamache și jocul excelent, 
la intercepție, practicat de Jenei au 
făcut însă ca tabelă să rămînă-ne
schimbată pină la pauză.

In partea a doua a întâlnirii, pre
siunea lui F.C. Constanța s-a accen
tuat și mai mult. Prin introducerea 
lui Mărcuiescu și Turca. în atac, ac
țiunile au devenit mult mai clare, de-

PLAN SECUNDAR

STUDENȚII BUCUREȘTENI AU CREZUT
SP.STUDENTESC 1 (0)
DINÂMO 0(0)

Partidele Sportul studențesc — 
Dinamo tind să devină adevărate 
derby-uri ale campionatului. In 
aceste jocuri, studenții uită orice 
complexe de inferioritate față de 
Dinamo și ies la luptă cu toată 
ambiția, conștienți de faptul că în 
meciurile de pînă acum balanța 
le este favorabilă. Să nu uităm, 
astfel, două categorice 3—0 reu
șite anterior de Sportul studen
țesc în compania formației din

Șoseaua Ștefan cel Mare. Iar sîm- 
bâtă, un 1—0 care se înscrie și el 
în aceeași galerie de rezultate, 
obținut în urma unei partide 
disputate, interesante, aplaudate, 
în care outsider-ul s-a comportat 
excelent. Victoria este, firește, a 
întregii formații studențeștii dar 
cel care pur și simplu a tras

ÎN ȘANSA LOR!

CONSTĂNTENILOR7

rulîndu-se cu un grad ridicat tie pe
riculozitate. După ce Gyorfi (min. 54) 
și-a încheiat cursa solitară.,un șut 
slab reținut de Popa, - In min. 61 
Mărcuiescu a șutat din apropiere jos, 
la colț și Adamache (pentru.^ a cita 
oară !) a fost imbatabil. în min. 70. 
golul atît de mult dorit de gazde a 
venit în urma unei faze care nu se 
anunța prea periculoasă : Mărcuiescu 
a pătruns pe partea stingă, a centrat 
la semiinăl^ime, Negoescu a deviat 
ușor mingea care a ajuns la I. CON- 
STANTINESCU și acesta, de Ia 10 m 
a reluat, relativ slab, balonul atin- 
gînd bara jos la rădăcina și rostogo-

Stodionul ,,1 Mai" ; teren 
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori aproximativ 12 000. A mai- 
cat : I. CONSTANTINESCU (min. 
70). Raport de cornere : 13-2. Re
portul șuturilor la poarta : 25—1! 
(pe spațiul porții : 11—3), Rapor
tul faulturilor comise : 9—15.

F. C. CONSTANȚA : Popa 7 - 
Gătej 8, Antonescu 8, Boloșu 9, 
Nistor 7 — 1. Constantinescu 8, 
lovânescu 7 —Tănase 7 (mim 55 
Mărcuiescu 7), Negoescu 7. Ca
raman 7 (min. 67 Turcu 7), Lică 8.

STEAGUL ROȘU : Adamache 9 
— Hîrlab 7, Jenei 9, Ciugarin 7, 
Mateescu 7 (min. 59 Micloș 6) — 
Șerbănoiu 6, Cadar 7, Ghergheli 
7 — J a moor 6, Pescaru 6 (min. 
71 Papuc 6) Gyărfi 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN - la 
centru N. Rainea (Bîrlad) ; la li
nie — N. Moroianu (Ploiești) și 
C. Pirvu (Brăila).

Trofeul Petschovschi : § .
La tineret-speranțe : 0-4) /

! ' M • 
lindu-se apoi în plasă 1—0. Așa s-a 
scris istoria unei partide în care F.C. 
Constanța a tost indiscutabil mai 
bună.

Gheorghe NERTEA

ECHIPA ETAPEI

Stadionul Steaua ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori, a- 
praximativ 14 000. A marcat : 
M. SANDU (min. 61). Raport de 
camere : 4-8. Raportul șuturilor 
la poarta : 18—20 (pe spațiul por
ții 7—9) Raportul faulturilor comi
se : 11-7.

SPORTUL STUDENȚESC : So
clu 7 — Tănăsescu 7, Cazan 8, 
Grlgore 6. Manea 6 — Rddutescu 
7. O. lonescu 8 — Leșeanu 9, 
Chlhala 8, M. Sandu 7 (min. 80: 
Stroe), I. Constantin 7 (min- 73 : 
•orga 7).

DINAMO : Constantinescu 7 — 
Cheran 7, G. Sandu 7. Sâtmâ- 
reanu II 8, Delecnu 6 — Dinu 8, 
Custov 7 - Nunweiller VI «, 
Dudu Georgescu 7, Zamfir 6, 
Lucescu 8 (min. 52 : Moldovan ’7).

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
Gh. Limona ; la linie : Gh. Dro 
gomir ți Maz. Popescu (toți din 
București).

Cartonase galbene : M. SAN
DU. SĂTMĂREANU II.

Trofeul Petschorschi : 9.
la tineret-speranțe : 0-1 (0-1)

echipa după el a fost Leșeanu, 
jucător de contraatac, eîmbătă în 
excelentă dispoziție de jocc „Spor- 
tul« este acum un „11“ omogen, 
fără valori deosebite, dar întregul 
angrenaj funcționează fără fluc
tuații, fiecare piesă fiind la locul 
ce i se potrivește. In plus, stu
denții au învățat de la antreno

rul lor, Angelo Niculescu, să pa-< 
seze foarte bine Ia mijlocul tere-i 
nului și să se grupeze excelent’ 
în âpărare. Credem că acestea au- 
fost armele care i-au condus sîm- 
bătă la victorie.

Dinarno, prezentîndu-se la va
loarea care i-a adus victoriile de 
pînă acum, n-a putut beneficia 
de aportul (foarte important) al’ 
lui Lucescu decît 52 din cele 90 de 
minute. El s-a autoaccidentăt (a 
căzut pe piciorul drept, produeîn- 
du-și întinderea unor ligamente), 
iar înlocuitorul său, Moldovan, 
jucător cu reale aptitudini de
monstrate și în partida de pe 
stadionul Steaua, nu l-a putut, 
totuși, înlocui pe de-a întregul. 
Sarcina de a-1 suplini pe Lucescu 
și-a asumat-o Radu Nunweiller. 
Acționînd mai ales ca extremă 
stînga, acesta a aruncat zeci de 
baloane în careul studenților, dar 
apărătorii centrali ai acestora și 
chiar O. lonescu, Rădulescu sau 
Chihaia au dovedit un bun simț 
al plasamentului și anticipării, 
respingînd orice încercare de 
breșă chiar dacă, spre sfîrșitul 
jocului, cei ce încercau spargerea 
zidului din față erau și Sâtmă- 
reanu II sau Cheran, trimiși în 
atac. Meciul a fost bogat în faze 
palpitante și a avut un final de-a 
dreptul dramatic în care Dinamo 
a fost la un pas de egalare și 
chiar de victorie. în min. 68 Mol
dovan expediază balonul în bară, 
pentru ca în min. 87 Tănăsescu 
să respingă cu capul, de pe linia 
porții, un șut al aceluiași Moldo
van. Unicul gol a fost realizat în 
min. 61 de M. SANDU, după un a- 
tac inițiat de Tănăsescu și conti
nuat dc Leșeanu.

Mircea TUDORAN

GOLURI CU... AJUTORUL BARELOR!
UNIV. CRAIOVA. 3(1)
CHIMIA 0(0)
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cu succes. în sfirșit, în min. 33, 
LiROȘOVSCHI a punctat prima da
tă, reluind în plasă balonul revenit 
din bară Ia șutul expediat de Col
nic.

După pauză, sătmărenii au intrat 
deciși să răstoarne situația de pe 
tabela de marcaj, au inițiat atacuri 
periculoase, însă cei care au înscris 
au fost tot localnicii. Arădenii și-au 
mărit avantajul in min. 65, prin 
COLNIC, care a fructificat excelent

o pasă trimisă de Domide printre 
apărătorii Olimpiei. în continuare, 
jocul s-a echilibrat, Helvei, Lucaci 
și Kaizer au încercat să înșele vigi
lența lui Iorgulescu, dar aceasta a 
reușit să o facă BIGAN, In penul
timul minut, el reluind cu capul 
în plasă, la o lovitură de colț exe
cutată de Lucaci.

Pompiliu ViNTILA

Pe baza notelor acordate jucă
torilor, echipa etapei a Vll-a are 
următoarea alcătuire :

JIVAN — SĂTMĂREANU, JENEI, 
BOC, FILIPESCU — MUSTĂȚEA, 
BĂLĂCI — LESEANU, CHIHAIA, 
MURESAN, FL DUMITRESCU.
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(1-0)

UN MECI DEPARTE
F, C. M. REȘIȚA 1(1)
F. C. GALAȚI 0

REȘIȚA, ÎS (prin telefon)
Surprinzător, desigur, titlul cronicii 

noastre, dar acesta este adevărul. Pri
ma repriză a fost acceptabilă, pe 
alocuri cu unele faze frumoase, cu 
ritm, cursivitate, dar cu mai puține 
șuturi la poartă (lipsite însă de pre
ciziei. După pauză, însă, bruma de 
fotbal a dispărut de pe gazon. Au 
apărut acțiunile fără orizont, ciocni
rile, nervii, pe care arbitrul trebuia 
să-i curme cu mai multe cartonașe. 
Aproape toți jucătorii se vor plinge 
că au fost loviți, dar aproape toți au 
faultat, iar unii au jucat și... teatru. 
Oaspeții n-au depășit limita modes
tului în evoluție, iar gazdele au 
coborit și ele la o cotă neașteptată, 
demonstrînd o evidentă cădere psi
hică. De aici, acest joc departe de 
ce se așteaptă, departe de Divizia A. 
Gazdele au avut multă yreme iniția
tiva, superioritatea teritorială, dar au 
marcat o singură dată, in min. 43, 
cînd Bora i-a pasat Iui Nestorovici, 
acesta lui PUȘCAȘ, care, de la 10 m 
a șutat sec, fără speranțe pentru 
Gheorghiu și 1—0. în prima parte au 
ratat din poziții extrem de favorabile 
State (min. 6), Bora (min. 9), Florea 
(min. 15), Nestorovici (min. 18 și 36). 
Efimul șut pe spațiul porții, în min. 
35, cînd Bora a trimis în bară.

După pauză, ca șl în prima re
priză, atacanții gazdelor n-au știut să 
se ferească de pozițiile de ofsaid în 
care au fost atrași. „Cade în cursă“ 
și tușierul Bădulescu care, în min. 
51 (la Bora), 52 și 87 (la Atodiresei), 
nu semnalizează greșelile clare din 
care erau să se înscrie două goluri 
neregulamentare. O dată (mjn. 52) 
arbitrul de centru nu mai ține seama 
de tușier urmînd un moment neplă
cut. In rest, în această repriză se-

DE DIVIZIA A
cundă, care a dus nivelul jocukii 
atit de jos, numai agitație fără rost 
în teren, nervii de care am amintit, 
situație în care nimeni nu a putut (și 
nu a încercat) să facă ordine. Victo-

7 GOLURI i D. GEORGESCU 
(Dinamo).

5 GOLURI i Radu I (F.C. Ar
geș), Mureșan (A.S.A.) — 1 din 
11 m.

4 GOLURI t Naghi (A.S.A.), O- 
blemenco (Univ. Craiova) — 1 din 
11 m, Mulțescu (Jiul) —. 1 din I 
11 m.

CRAIOVA (prin teielon)
Replica formației din Rm. Vîleea 

nu a avut darul să solicite decît 
în mică măsură pe adversara de 
miercuri a campioanei Suediei, At- 
vidaberg. Chimia s-a prezentat pe 
stadionul Central fără prea mari 
pretenții, mizind totul pe apărare, 
dominată de gîndul acelui punct de 
aur visat de mal toate echipele care 
joacă în deplasare. Totul depindea 
Insă de CUM VA ATACA Univer
sitatea pînă la primul gol, presu- 
punlndu-se că după aceea vllcenii 
Ișl vor părăsi „baricadele*: pentru a 
se aventura In terenul advers. Șl 
cralovenil au atacat precipltlndu-se, 
fără să-și pregătească atent acțiu
nile ofensive șl dovedindu-se foar
te puțin inspirați in situațiile favo
rabile de șut. Ocazii au fost des
tule. dar scorul nu I-au putut des
chide decît In min, 33, dintr-o lo
vitură de pedeapsă. Marcu a cen
trat bine, Oblemenco a sărit, a re
luat cu capul pe Ungă Oană (ie
șit), balonul fiind respins, in ulti- 
iwa clipă, ca mina, de pe linia 
porții de către Clobanu. OBEEMENCO 
a transformat pcsialty-ul. Cu acest 
scor minim s-a încheiat prima re
priza, pe parcursul căreia Chimia a 
avut o singură acțiune ofensivă pe
riculoasă (min. 9) prin Tătarii, scă
pat singur spre poartă și oprit de 
Boc prlntoo intervenție care nece
sita lovitură de la 11 metri. In com
pensație, arbitrul a .Închis ochii** la 
un fault clar In careu — făcut de 
Lepădata «enipra lui Crișan (min. 
»).

După pauză, campioana și-a mă
rit avantajul In min. 58: Țaxălungă 
l-a văzut pe CRIȘAN, lansat, pe 
dreapta terenului, l-a pasat la tntU- 
nlre, cursă scurtă a acestuia, Înche
iată cu un șut puternic, pe diago
nala careului, bară — ricoșeu —

gol ! Au urmat 10 minute bune ale 
Chimiei, Lung fiind obligat să in
tervină de două ori, in extremis 
(min. 63 și 64). Puțin mai tirziu 
(min. 67) numai bara transversală 
s-a mal putut opune șutului-gol al 
debutantului Giulvezean. Aceste situa
ții favorabile oaspeților au trezit pe 
craioveni din... melancolia eare-i 
cuprinsese, ultimele 20 de minute 
ale meciului: putindu-se solda cu o

Stadionul Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori 
aproximativ 23 000. Au marcat : 
OBLEMENCO (min. 33 - din pe- 
nolty). CRIȘAN (min. 53) ți 
MARCU (min. 77). Raport de 
cornere : 11-4. Raportul șuturi
lor la poartă : 26-6 (pe spațiul 
porții t 12-2). Raportul faulturi
lor comise : 11—13.

Universitatea : Lung 8 — Ni
culescu 7, Bădin 7, Boc 9, Ber- 
neanu 7 — Ștrimbeanu 7 (min. 70 
Ștefănescu 7), Bălăci 8 — Crișan 
9, Țarâlungă 6 (min. 70 Bălan 
6), Oblemenco 6. Marcu 8.

CHIMIA : Oană 9 — Cincă 5, 
Ciobanu 6, Pintilie 7. Lepădatu 
5 — Stoica 5, Donase 7 (min. 35 
C, Nicoiae 7), Păunescu 5 — Tă 
taru 7, Giulvezean 6, Orovitz 5 
(min. 58 Haidu 7).

Arbitrajul : SLAB : la cenți u : 
Carol Silaghi ; la linie : VI. Trifu 
(ambii din Baia Mare) și I. Con- 
stantinescu (Cluj).

Cartonașe galbene : TĂTARU, 
BERNEANU, MARCU, BOC.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 10-0 (2-0)

suită întreagă de goluri în favoarea 
lor. O singură dată au mai reușit 
gazdele să inscrîe, prin MARCU (min. 
T>), care a șutat din marginea stin
gă a careului, cu boltă, mingea lo
vind de această dată cealaltă bară 
verticală a porții de unde a ricoșat 
in plasă : 3—0.

Laurențiu DUMITRESCU

Stadion Valea Domanului ; 
teren excelent ; timp frumos ; 
spectatori aproximativ 12.000 A 
marcat PUȘCAȘ (min. 43). Ra
port de cornere : 5-1. Raportul 
șuturilor la poartă : 16—8 (pe
spațiul porții : 4—2). Raportul
faulturilor comise : 7—26--

F.C.M. REȘIȚA : Hieș 7 - Olo- 
geanu 5, Georgevici 7 (min. 62 
Kiss 6), Hergane 7, Filipescu 8,
— Pușcaș 6, Bora 5, Beldeonu 5
— Atodiresei 6, Nestorovici 5 (min. 
65 Ologu 5), Florea 6.

F.C. GALAȚI : Gheorghiu 7 — 
Nedelcu 5, Stoicescu 5, Dan Coe 
6, I. Nicu 6 - Codreanu 5, Ma
nea 5, — State 6, Burcea 5, Bes- 
man 5, Dumitriu III 5.

Arbitrajul : BUN ; la centru — 
N. Cursaru ; la linie M. Moraru 
(ambii din Ploiești) și M. Bâ- 
dulescu (Caracal), ultimul cu gre 
șeii în aprecierea ofsaidului.

Cartonașe galbene : STOICES
CU. CODREANU, BELDEANU.

Trofeul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe : 4-0 (0-0).

ria gazdelor este meritată și de ne
contestat, ținînd seama de replica 
oaspeților, preocupați să. treacă tim
pul, să faulteze, să joace mai puțin, 
să tragă, de asemenea, cît mai puțin 
la poartă...

Constantin ALEXE

IERI, ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

In populara competiție fotbalistică, 
„CUPA ROMÂNIEI", s-a disputat 
ieri o nouă etapă, la care au partici
pat și formațiile din eșalonul secund 
al campionatului. In majoritatea ca
zurilor, echipele din DivZia B au ter
minat învingătoare, dar au fost șl 
unele surprize ca, de pildă, înfrân
gerea unor cunoscute divizbnare B, 
cum sînt : C.F.R. Timișoarș, Electro- 
putere Craiova, C. S. M.' Suceava, 
Șoimii Sibiu, C.S. Tixgoviște, Știința 
Bacău, S.C. Tulcea și altele.

REZULTATE din etapa de ieri : Du
nărea Giurgiu — Rapid București 1—3 
(1—1), Carpați Mirșa — Tractorul Bra
șov 1—2 (0—2), Cimentul Bicaz — Da
nubiana Roman 3—1 (0—1), Tractorul 
Nușfalău — Bihoreana Marghita 0—2 
(0—1), Chimia Găești — Petrolul Tîr- 
goviște 1—0 — după prelungiri (0—0, 
0—0), Triumf București — Celuloza 
Călărași 5—6 — după executarea lo
viturilor de la 11 m (1—o, 1—1, 2—2), 
Olimpia Rm. Sărat — Progresul Brăila 
0—1 (0—1), Lețea Bacău — Ceahlăul 
P. Neamț 0—1 (0—0. 0—0), Unirea
TîrgoviȘte — Dacia Pitești'1—2 (0—0), 
Oțelul Tirgoviște — Progresul Bucu
rești 0—1 (0—0), Comerțul Brăila — 
Constructorul Galați 1—3 (0—1, 1—1), 
Bujorii Tg. Bujor — Ancora Galați 
2—1 (0—0, 0—0), Șomeșul Odoreu — 
Someșul Satu Mare 0—4 (0—1), Vic
toria Roman — c.S.M. Suceava 1—0 
(1—0), Vulturii Cîmpulung Muscel — 
C.S. Tîrgoviște 3—2 (2—1). Viitorul
Vaslui — Rulmentul Bîrlad 4—1 (2—l)z

AU INTRAT ÎN COMPETIȚIE ȘI DIVIZIONARELE B
Petrolul Moineștl — Știința Bacău 
4—3 (0—o, 0—0, 0—0), Carpați Sinara
— Voința București 0—3 (0—2), Ca-
ralmanul Bușteni — Petrolul Ploiești 
4—7 (2—1, 2—2, z—2), Chimia Buzău — 
Oțelul Galați 1—0 (0—0), petrolul
Berea — Gloria Buzău 0—2 (0—1), Vii
torul Aluniș — Chimica Tlrnăvenl 
3—1 (2—1), Chimica Tîmăveni tju-
nlori) — Viitorul Tg. Mureș »—7 
(0—3), Unirea Cristuru Secuiesc — 
Lacul ursu Sovata 2—1 (0—1), Mine
rul Suncuiuș — F. O. Bihcr 
0—3 (0—2), Carpați Brașov — Oltul 
SL Gheorghe 3—0 (1—0), LT. Brașov
— Forestierul Tg. Secuiesc 3—0 (ne-
prezentare), Textila Odorheiul Se
cuiesc — Gaz metan Mediaș 
2—1 (1—1)) Cimentai Medgidia
— portul Constanța 1—0 (1—0), Uni
rea Alba lulia — Mureșul Deva 1—2 
(0—0, 1—1), Constructorul Bistrița — 
Hebe Sîngeorz Băl 3—1 (2—1), Șome
șul Bedean — Gloria Bistrița 0—10 
(0—4), Minerul Cavnlc (juniori) — 
Minerul Bălța 2—13 (0—8), Minerul 
Cavnlc — Minerul Baia Mare 3—4 
(2—2), Minerul Bihor — Unirea Arad 
1—2 (1—2), C.I.L. Orăștie — Textila 
Sebeș 3—0 (3—0) , Recolta Salonta — 
C.F.R. Timișoara 1—0 (0-0), Nltra- 
monia Făgăraș — Șoimii Sibiu 4r-3 
(1—2), S.N. Constanța — Granitul 
Babadag 3—1 (0—1), Electrica Con
stanța — S.C. Tulcea 3—1 (1—0, 1—1), 
Prahova Plodești — Metalul București 
0—2 (0—0), Gloria Bala Mare — Mi
nerul Baia Sprie 2-3 (1-3), Textila

Buhuși — Relonui Săvinești 1—0 
(1—0), I.R.A. Cîmpina — Metalul Mija 
2—0 (0—0), Chimia Brazi — Metalv.1 
Plopenl o—l (0—0), C.F.R. Craiova — 
Dinamo Slatina 0—2 (0—2), Metalul 
Oțelu Roșu — Minerul Anina 2—o 
(1—0), Metalul Topleț — Minerul 
Moldova Nouă 1—4 (0—2), Metalur
gistul Sadu — Cimentul Tg. Jiu 3—1 
(1—0). Tehnometal Galați — Unirea 
Focșani 1—2 (0—2), ROVA Roșiorii
de Vede — Autobuzul București 3—» 
(3—0), Unirea Dej — Fo-resta Bistrița 
2—0 (2—0), Cristalul Dorohol — Con
structorul Botoșani 1—o (0—0), Arie- 
șul Cîmpia Turzli — Arieșul Turda 
1—0 (1—0), U.M. Timișoara II — Fur
nirul Deta 2—1 (0—0, 1—1), Elba Ti
mișoara — Strungul Arad 1—5 (0—3), 
Construcții Sibiu — I.C.I.M. Brașov 
0—2 (0—1), U.P.A. Sibiu — Metalul 
Alud 1—o (1—0), Minerul Comănești
— S.C. Bacău 0—1 (0—0), MEVA Dro- 
beta Tr. Severin — Electroputere 
Craiova 4—2 (4—1), Mureșul TopUța
— Minerul Bălan 2—1 (1—0), Viti
cultorul însurăței — Viitorul Brăila 
0—2 (0—1), Unirea Tomnatic — Vul
turii textila Lugoj 0—1 (0—1), Ener
gia Gh. Gheorghlu-Dej, — Oituz Tg. 
Ocna 5—1 (1—0), Victoria P.T.T.R.
Botoșani — Foresta Fălticeni 1—0 
(0—0), Viitorul Verești — C.S. Boto
șani 2—3 (0—2), C.I.L. Gherla — In
dustria sîrmei Clmpia Turzli 1—4 
(1—3), Unirea Petrești — Dermala 
Cluj 1—2 (1-2).



MECIURILE CU SELECȚIONATA ORAȘULUI PEKIN
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BUN PRILEJ DE VERIFICARE A PREGĂTIRII 
VOLEIBALISTELOR ROMÂNCE

NASTASE - GISBERT 
ÎN FINALĂ LA CEDAR GROVE

Sala Floreasea a găzduit sîm
bătă seara și duminică Inttlnirile 
amicale dintre reprezentativa fe
minină de volei a Românie! și se
lecționata Pekinului, care întoarce 
astfel vizita de anul trecut a. vo
leibalistelor noastre în capitala 
R.P. Chineze. Cele două partide, 
desfășurate ta fața unul public 
mai numeros ca de obicei, s-au 
încheiat, după cum era de aștep
tat, cu succesul echipei Români
ei. Scorurile : 3—2 (—13, 7, 12, 
—12, 11), sîmbătă, și «—1 (10, —11, 
9, 12), duminică. Voleibalistele chi
neze au constituit un partener 
ideal pentru îndeplinirea obiecti
vului echipei române, care a tre
buit să facă față unor acțiuni 
combinative efectuate ta viteză, 
selecționata Pekinului remarcîn- 
du-se îndeosebi prin atacurile ra
zante, din pase scurte, prin mingi 
plasate în zonele libere ale tere
nului, prin servicii puternice (din 
care au obținut multe puncte), 
precum și prîntr-o apărare în li
nia a doua foarte sigură și mobi
lă. Blocajul nu a fost însă destul 
de eficace. Reprezentativa noas
tră, deși învingătoare, a arătat 
încă slăbiciuni la recepția servi
ciului, chiar și în atac (cu toate 
că nu a avut în față un blocaj 
ermetic) șl în ceea ce privește 
varietatea acțiunilor. (A. B.).

★
în cursul dimineții de sîmbătă, 

tov. general It. Marin Dragnea,

Trăgătoarea principală Maria Cengher (România) depășind bloca
tul efectuat de Ian Ma-li și Ian Pei-yu din selecționata Pekinului 

Foto : Dragoș NEAGU
prim-vîcepreședinte al C.N.E.F.S., 
a primit selecționata feminină de 
volei a orașului Pekin, cu care 
prilej a avut loc o discuție prie
tenească despre activitatea sporti
vă din cele două țări.

Românul Ilie Năstase și spanio
lul Juan Gisbert își vor disputa 
finala turneului internațional de 
tenis de la Cedar Grove (New Jer
sey). Năstase l-a eliminat in semi
finale cu 6—2, 6—3 pe brazilianul 
Thomas Koch, într-o partidă care 
a durat doar 54 de minute. Ante
rior, tenismanul român ciștigase 
cu 6—3, 6—4 partida întreruptă din 
cauza ploii cu australianul Ray 
Ruffels. Spaniolul Juan Gisbert 
s-a calificat în finală, eliminîndu-1 
cu 6—3, 6—0 pe americanul Chatilie 
Owens. In partidele sferturilor de 
finală: Koch (Brazilia) — Fassben-' 
der (R.F.G.) 7—5, 3—6, 6—3 ; Gis
bert (Spania) — Moore (Australia) 
3—6, 6—3, 6—4 ; Owens (S.U.A.) 
— Taylor (Anglia) 6—1, 3—6, 6—4.

★
La Bruxelles a început meciul 

de tenis dintre echipele Belgiei și 
Norvegiei, contînd pentru primul 
tur al Cupei Davis ediția 
1974—1975. Gazdele conduc cu 
3—0 : Mignot — Ullenberg 6—0, 
6—1, 6—4 ; Hombergen — Hegna 
6—3, 6—4, 6—2, iar în proba de 
dublu t Hombergen, Mignot — 
Ullenberg, Hegna 6—1, 6—4, 6—3.

ULTIMELE ZILE DE ÎNTRECERI 
LA JOCURILE SPORTIVE ASIATICE

Echipa de tenis a U.R.S.S., în 
frunte cu Aleksandr Metreveli, a 
sosit la New Delhi în vederea me
ciului cu formația Indiei, în cadrul 
semifinalelor interzonale ale „Cu
pei Davis“. Din echipă mai fac 
parte Teimuraz Kakulia, Vladimir 
Korotkov, Anatoli Borisov și Ana
toli Pugaev. Meciul se va disputa 
în localitatea Poona, începînd de 
la 20 septembrie. A doua semifi
nală interzonală va avea loc la 
Johannesburg între echipele Ita
liei și Republicii Sud-Africane.

★
După cum se anunță din New 

York, fostul internațional de tenis 
australian, Frank Segdman, ac
tualmente antrenor la Los Angeles, 
intenționează să organizeze un 
meci între americanul Jimmy Con
nors (22 de ani) și australianul 
Rod Laver (36 de ani). întîlnirea 
ar urma să se desfășoare în cu
noscuta sală „Madison Square 
Garden" din New York.

Echipele României victorioase 
in „Cupa Dunării" la tenis de masă

BRATISLAVA (Agerpres). — In 
prima zi a „Cupei Dunării» Ia te
nis de masă (juniori), formația fe
minină a României a întrecut cu 
3—0 echipa Bulgariei, iar selecțio
nata masCUlină a României a în-

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
La Lodz se desfășoară tradițio

nala întîlnire dintre echipele de a- 
tletism. juniori șl junioare, ale Po
loniei, B. D. Germane și României. 
In prima zi a concursului sportivii 
români au cucerit victoria ta patru 
probe. Mariana Nan a cîștlgat a- 
runcarea discutai cu 48,36 m. Doina 
Spinu, săritura tn lungime cu 6.06 m, 
iar Tatiana Bălan, cursa de 1506 m 
cu timpul de 4:28 6 Dintre băieți 
singurul 
torul de 
39,54 m. 
400 mg. : 

•;<R) 54.0; ___ ______,
8:27.8. Buruiana (R) 8:28.2 ; lungime s 
Jaskulska (PI 7.56 m Vastle 
7.49 m ; 409 m • Antezak (P) 
Kraus (R) 49.0

tavtagător a foet aruncă- 
clocan Nlcotae Bîndar cu 

Alte cîteva rezultate : 
Adamczlk CP) 33.7. Toboe 
3 0## m : Pontez (R.D.GJ

(R)
- - ,8-LFETE : 100 mg :

Finalele campionatelor republicane de canotaj ale seniorilor

DUPĂ MULTI Mil
SCHIFIȘTII DE LA STEAUA

DOMINĂ
Sîmbătă dimineață, pe apa pri

mitoare a lacului Snagov, cei mai 
buni schîfiști din țară s-au ali
niat la startul întrecerilor pentru 
titlurile republicane de canotaj 
(seniori). Prezența în competiție a 
tuturor canotorilor din loturile 
reprezentative a făcut ca intere
sul pentru curse să crească șl 
mai mult, mai ales că se anunța 
o dispută spectaculoasă între re
prezentanții clubului Steaua șt 
cei ai clubului Dinamo Vremea 
excelentă de concurs si dispoziția 
bună a tuturor schifistilor au fă
cut ca spectatorii afiați în mica 
tribună din vecinătatea „turnu
lui" să nu regrete drumul făcut 
pînă la Snagov. Curse Încleștate, 
sosiri extrem de strînse și aplau
ze calde — lată atributele ultimei 
zile a campionatelor republicane 
(vineri se desfftșuraseră probele 
„tineretului"). Ca niciodată ta ul
tima vreme (de fapt au trecut a- 
proape... zece ani î), canotorii de 
ia Steaua au reușit să biruie, Cîș- 
.tigînd 6 probe din 81

Sigur pe victoria ta două pro
be (2 f. c. și 2+1), antrenorul e- 
imerit Dumitru Popa a efectuat 
în rîndul garniturii dlnamoviste 
cîteva modificări „de ultimă oră". 
iLa 2 f. c. Grumezescu a concurat 
împreună cu Cornel Ambrozie 
(în locul obișnuitului său coleg 
de barcă Ilie Oanțăi. iar la 24-1 
Ștefan Tudor l-a primit ca „aso
ciat". pe Ernest Gali, în locul Iul 
Petre Ceapura Deși dinamoviști! 
au abordat cursele respective în 
aceste componențe, ei au obținut 
comod titlurile de campioni. A- 
veau să fie, însă, singurele vic
torii, pentru că — în pofida al
cătuirii unor echipaje dinamo-

55,2.
★

feminină de baschet Univer- 
lași. aflată ta turneu în Po-

Echipa 
sitate* 
lonia, a tatilnit formația A.Z.S. Lu
blin. pe ease a -învins-o cu scorul 
de 56-55 (30-41).

★
In Turul ciclist al Bulgariei, «tapă 
două etape conduce danezul J. 
Markusen, urmat de Kramer (R.D.G.) 
și Gusiatnikov (U.B.S.S.) — la •zsec. 
Clasamentul pe echipe : 1. U.R.S.S. • 
2. Trakia (Bulgaria) — la 10:26 ; 3. 
R. D Germană — la 11:56. Formația 
cicliștilor români ocupă locul 13.

DIN NOU!
viste extrem de tari la 4 rame 
(Oanță, Ceapura, Fr. Papp, P. 
Papp) și 8-1-1 (în barcă s-au a- 
flat, printre alții. Oanță, Grume
zescu, Tudor și Ceapura) — schi- 
fiștii de la. Steaua s-an aflat în
tr-o dispoziție ieșită din comun, 
am spune chiar intr-o formă de 
zile mari. Cea mai palpitantă fi
nală a fost la 4 rame, unde Dina
mo (cu Oanță ștroc), după ce a 
„ținut plasa" elevilor lui Alexan
dru Aposteanu pînă la circa 
1 800 m, a renunțat Ia finiș, re- 
semnîndu-se cu locul secund ! 
Iată primii clasați ; 4-ț-l rame : 1. 
Steaua (Nistoroiu, Kapornai. Ma
tei, Naumencu 4. FI. Sandu) — 
6:46,8; 2. Steaua II — 6:51,3; 3. 
Dinamo — 6:55,0; 2 vîsle •_ 1.
Steaua (D. Măcris — V. Nicolae) 
— 6:54,5 ; 2. Dinamo — 6:596 : 3. 
CNU — 6:59,9 ; 2. f. c„: L Dinamo 
(Grumezescu — Ambrozie) •— 
7:21,5; 2. Steaua — 7:25,7:. 3. 
Voința Timișoara — 7:38.5 ; sim
plu : 1. Steaua (Waiter TLamber- 
tus) — 7:49,0 : 2. Dinamo — 8:14.5 ; 
3. Marina Mangalia — 8:22,6;
2-i-l : 1. Dinamo (Tudor, Gall + 
Gheorghiu) — 7:52,2; 2 Steaua — 
7:59,5 ; 3. Marina — 8:05,00 ; 4
rame : 1. Steaua (Zagoni. Agh,
Georgescu, Ocneanu) — 6:43,0 ; 2. 
Dinamo — 7:07.0 : 3. Marina — 
7:08,5 ; 4 vîsle f. c.: 1. Steaua (Me- 
reuță, T. Constantin, FI, Grigore, 
N. Popa) — 6:20,5 ; 2. CNU — 
6:37.0 ; 3. Dinamo — 6:52,0 ;
8+1 : 1. Steaua (Zagoni, Georges
cu, Ocneanu, Agh, Nistoroiu, 
Nimu, Tudor, Matei + Gh. Ovi- 
diu) — 6:04,9; 2. Dinamo —
6:10,0; 3. Steaua II — 6:12,8.

Horio ALEXANDRESCU

TEHERAN, 15 (Agerpres). — 
Jocurile sportive asiatice de la 
Teheran se apropie de sfîrșit. în 
penultima zi a concursului de 
atletism, proba feminină de a- 
runcare a discului a fost cîștigată 
de Kao Yu-kuei (R.P. Chineză) cu 
rezultatul de 51,84 m. La 3 000 m 
obstacole, pe primul loc s-a clasat 
japonezul T. Koyama, cronometrat 
cu timpul de 8:57,95. Proba de 
săritură în înălțime bărbați s-a 
terminat cu victoria surprinzătoa
re a iranianului Teimour Ghiassi, 
cu performanța de 2,21 m. Pe lo
cul 2 s-a clasat Ni Cih-cin (R.P. 
Chineză) — 2,16 m. Alte rezulta
te 1 400 m bărbați > Wimaladasa 
(Sri Lanka) 46.21 ; 100 m bărbați : 
Ratanopol (Tailanda) 10,42 ; 800 m 
femei ; Kawano (Japonia) 2:08,05 ; 
aruncarea discului bărbați : Kesh- 
miri (Iran) — 56,82 m.

La tenis. In finala probei de 
simplu bărbați, japonezul Sakai 
l-a învins cu 3—6, 6—4, 6—0, 7—5 
pe Akbnri (Iran). La badminton, 
toate finalele individuale se vor 
disputa între jucători din R.P. 
Chineză. în turneul dț fothal, se
lecționata Iranului a întrecut cu 
scorul de-1—0 (0—0) echipa Iraku
lui. Un public numeros a u.mă
rit cursa ciclistă de fond încheia
tă cu victoria iranianului H. 
Aryanfar, care a parcurs distanța 
de 180 km in 5 h 16:12. Finala 
turneului de hochei pe iarbă, dis-

• TELEX • TELEX •
Arena „Crystal Palace" din Londra 
a .găzduit un concurs internațional 
de atletism la care au fost prezențl 
cițiva dintre protagoniștii recentelor 
campionate europene, lată cele mâi 
bune rez'altate : 460 m femei : Sze
winska (Polonia) 50,4 ; 400 mg : Pas
coe (Anglia) 49,3 ; 400 m bărbați': 
Jenkins (Anglia) 43,8 ; 3 000 m ob
stacole : Malinowski (Polonia) 6:31.6 ■ 
1 000 m plat bărbați : Hansen (Da
nemarca) 2:18,9 (locul doi iugosla
vul Susanj — 2:19,1) ; săritura cu 
prăjina : Kozakiewicz (Polonia)
5,35 m ; 100 m garduri : Vernon
(Anglia) 13,6.

Disputată pe traseul Szczyrk — 
Oswiecim (158 Km), etapa a 7-a a 
Turului ciclist al Poloniei a revenit 
la sprint rutierului polonez Mieczys- 
law Nowicki, cronometrat cu timpul 
de 3 h 55:16. In clasamentul general, 
pe primul loc a trecut belgianul 
Ludo Peters, urmat de coechipierul 
său Deleroix — la 3:47, polonezul 
Krzeszbwiec — la 6:30. Etapa a 
6-a a revenit Iul Ryszard Szurkowski, 
cronometrat pe traseul Rybnik — 
Szczyrk (151 km) în 4 h 04:36.

Pugitistul japonez Ishlmatsu și-a 
păstrat titlul de campion mondial 
la categoria ușoară (versiunea 
W.B.C.). In gala desfășurată la Na
goya, Ishimatsu a terminat la ega
litate. după 15 reprize, cu șalange- 
rul său Pineda (Mexicj.

Tenismanul australian Ken Bose- 
wall (39 de ani) a dezmințit știrile 
care anunțau retragerea sa din ac
tivitatea competiționalâ. „Atît timp 
cît voi avea poftă să joc tenis, voi 
participa la turnee oficiale", a de
clarat Rosewall, aflat in aceste zile 
la Sydney. „Evident, va veni și ziua 
retragerii, trebuie să lăsăm loc ti
nerilor. dar in orice caz ta anul 
1975 voi mal fi văzut pe terenurile 
din marile orașe ale lumii", a spus 
Analistul recentului turneu de la 
Forest Hills. 

putată între selecționatele Indiei 
și Pakistanului, s-a terminat la 
egalitate : 1—1, cele două echipe 
urmînd să se întîlnească din nou 
pentru a se desemna echipa cîști- 
gătoare. Competiția feminină de 
volei a revenit reprezentativei 
Japoniei, care a întrecut în finală 
cu 3—1 echipa Coreei de Sud. Pe 
locul trei s-a clasat selecționata 
R.P. Chineze.

în clasamentul pe medalii con
duce Japonia cu 70 medalii de 
aur, 46 de argint, 48 bronz, ur
mată de Iran 34 — 27 — 15, R.P. 
Chineză — 29 — 42 — 22.

CAMPIONATE N fOTBAl DIN TIB10PA
SUEDIA. în etapa a 21-a, echi

pa Atvidaberg a suferit o cate
gorică înTrîngere în deplasare t 
0—5 cu formația Oesters. Adver
sara echipei Universitatea Craiova 
în C.C.E., Atvidaberg, ocupă locul 
4 în clasament cu 24 p, după 
F.F. Malmo cu 36 p, A.I.K. Stock
holm 29 p, și Oesters 25 p.

R.F. GERMANIA (etapa a 4-a). 
Bayern Miinchen — F.C. Koln 
6—3 ; SV Hamburg — Hertha 1—1 ; 
Dusseldorf — Wuppertal 2—0 ; Of
fenbach — Stuttgart 3—1 ; Essen —

TELEX • TELEX ®
La Bogota a fost semnat un acord 
de colaborare intre organizațiile 
sportive din Columbia și U.R.S.S. 
Acordul prevede schimburi de dele
gații. antrenori- ți specialiști în di
ferite discipline.' precum și o largă 
informare privitoare la metodele de 
pregătire a șpori.vilor din cele două . 
teri.

Turneul masculin de baschet dispu
tat la Varșovia a fost cîștigat de 
echipa locaiă „Polonia" — 6 p, ur
mată de formațiile A.Z.S. Varșovia 
— 5 p, Csepel Budapesta — 3 p și 
„Fulgor" (Italia) 1 p. In ultima zi 
a competiției au fost înregistrate 
următoarele rezultate : A.Z.S. — 
Csepel 66—63; „Polonia* — „Fulgor" 
92—62.

A 24-a ediție a „Marelui Premiu" 
motociclist ăl Iugoslaviei, probă ros
tind pentru campionatul mondial, 
s-a desfășurat la Opatija și a -reu
nit la start concurenți de valoare 
din mal multe țări ale lumii. La 
clasa 350 cmc a terminat învingător 
Italianul Giacomo Agostini („Yama
ha"), cu o medie orară de 155.406 
km. Iată câștigătorii la celelalte cla
se : 50 cmc: Henk van Kessel (O- 
landa) pe „Kreidler"; 125 cmc: Kent 
Andersson (Suedia) pe „Yamaha" ; 
250 cmc: Charles Mortimer (Anglia) i 
pe „Yamaha".

„Cupa U.B.S.S." la șah, la care an 
participat 10 echipe incluzînd 19 
mari maeștri, s-a încheiat cu victo
ria formației Burevestnik, în rtndu- 
rile căreia au jucat fostul campion 
mondial V. Smlslov, M. Taimanov 
șl I. Balașov. Pe locul 2 în tur
neul final s-a clasat Ț.S.K.A. Mos
cova (Gheller. Savon. Tukmakov), 
iar pe focul 3 echipa Trud (Anto- 
șln). Echipa Lokomotiv (Spasski, 
Platonov) s-a clasat, în mod sur
prinzător; pe unul din ultimele 
locuri, la fel ca și Daugava Riga, 
unde, la prima masă, a jucat Mi- 
hall Tal. 

vins cu 5—2 echipa secundă a 
Cehoslovaciei.

ECHIPA DE BASCHET A U.R.S.S. 
ȘI-A ÎNCHEIAT TURNEUL ÎN S.U.A.

în ultimul meci din cadrul tur
neului întreprins în S.U.A. repre
zentativa masculină de baschet a 
U.R.S.S. a evoluat la Landover 
(Maryland) In compania selecționa
tei americane. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 82—72 
(41—33).

Eintracht Braunschweig 1—2 ; 
Duisburg — Bremen 4—0 ; Kaiser- 
lautern — Borussia- Mfinchenglad- 
bach 1—3 în clasament conduce 
S.V. Hamburg cu 7 p tirmată de 
Eintracht Braunschweig, Fortuna 
Dassendorf, M.S.V. Duisburg și 
B-yern Miinchen toate cu cite 
6 P.

CEHOSLOVACIA (etapa a 6-a). 
Skoda Plsen — Slavia Praga 1—0; 
ZVL Zilina — Dukla Praga 1—1 ; 
Slovan Bratislava — Zbrojovka 
Brno 2—0 ; AC Nitra — Union Te- 
plice 2—0 ; Liaz Jablonec — VSS 
Kosice 2—1 ; Bohemians Praga — 
Spartak Trnava 2—2 ; TZ Trjinec
— Inter Bratislava 2—1. în clasa
ment conduce echipa Dukla Fra
ga cu 9 p, urmată de Slovan Bra
tislava și Liaz Jablonec — cite 
8 p.

ANGLSA (etapa a 7-a). în cla
sament conduce echipa Ipswich 
Town cu 12 p, urmată de Liver
pool și Manchester City cu 11 p. 
Rezultate : Chelsea — Arsenal 
0—0 ; Ipswich — Luton 4—1 ; Man
chester City — Liverpool 2—0 ; 
Stoke — Coventry 2—0 ; Everton
— Wolverhampton 0—0 ; Totten
ham — West Ham 2—1 ; New
castle — Carlisle 1—0.

• O situație cu totul neobiș
nuită a apărut în fotbalul italian, 
respectiv în Comisia din provin
cia Toscana. Ca urmare a Inci
dentelor petrecute la meciurile de 
campionat și a atitudinii nespor
tive a spectatorilor, 160 de arbitri 
debutanți în diferitele competiții 
din Toscana au demisionat. Pre
ședintele Comisiei de arbitri, R. 
Angelini, a declarat că situația se 
poate agrava în cazul cînd nu se 
vor lua măsuri drastice pentru a 
stăvili manifestările de violență 
pe terenurile de fotbal.

• „Liga mondială de fotbal pe 
teren acoperit" este denumirea 
noii competiții al cărei start se 
va da la Londra în prima săptă- 
mînă a lunii octombrie. Organi
zatorii au anunțat participarea 
echipelor din Miinchen, Neapole, 
Lyon, New -York și Londra, prin
tre componenții formațiilor nutnă- 
rîndu-se cițiva foști internaționali 
englezi : Jimmy Greaves, Gordan 
Banks, George Eastham, precum 
și brazilianul Pele, în cazul cînd 
va accepta invitația.
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