
S-a încheiat

pe echipe la

campionatul PAȘI
r atletism V.ILU

ClSTIGĂTOARE AUTORITARA
CLUJ 29 (prin telefon). Pe sta

dionul Municipal din localitate s-a 
desfășurat sîmbâtă și duminică 
etapa a treia, ultima, a campio
natului republican de atletism pe 
echipe, Divizia A. Cel din urmă 
concurs important al sezonului a 
adus pe pista stadionului clujean 
mare parte din fruntașii atletis
mului nostru. în două reuniuni 
interesante prin dîrzenia manifes
tată în cîteva probe, dar — lu
cru normal, gîndir.du-ne la difi
cilul sezon lăsat în urmă și la... 
apropierea vacanței —, performan
țele de valoare au fost destul de 
rare. Dintre e'e se distinge cea 
obținută la disc de Argentina 
Menis, 65.74 m, la cițiva centi
metri de cea mai bună aruncare 
a ei din acest an.

Așa cum era de prevăzut, di
ferența mare de puncte dintre e- 
chipa Clubului Atletic Universi
tar din București și următoarele 
clasate Dinamo și Steaua, rezol- 
yase problema campioanei. ' 
mai mult, studenții s-au 
primii și în etapa de la Cluj, 
cîștigind categoric, cu un 
de peste 150 de puncte titlul de 
campioni. Felicitări, deci, clubu
lui universitar, care a prezentat 
de-a lungul competiției — pe car ■ 
a luat-o în serio; s de la început 
— cea mai omogenă formație.

•Să mai notăm că în ultima 
tapă Steaua a depășit pe Dinamo 
și s-a clasat re locul 2. iar selec
ționata județului Brașov, ocupanta 
Ultimului loc, va participa la n'.e-

ciul de baraj alături de ciștigă- 
toarele seriilor I și a Il-a ale 
concursului interjudețean pentru 
aesemnarea’echipei care va activa 
in 1975 în Divizia A.

Kezultate tehnice ; BĂRBAȚI : 1## 
m : T. Petrescu (C.A.U.) 10.4. S. Mi
trofan (Steaua) 16.5, C. Șușelescu 
(C.A.U.) 10.5. 290 m: Petrescu 21.2, 
Ad. Da n-aș (Cîuj) 21.7. 4»a m: Gh. 
Tânâsescu (C.A.U.) 40.2. 600 m: Gh. 
Ungureanu (Dinamo) 1:»!,«, 1500 m: 
Gh. Ghipu (Steaua) 3:53.6, 5 600 ra: 
Ghipu 14:22,4. P. Lupan (Steaua) 
14:2.1.3, Gh. Cefan (Brașov) 14:23,0, 
4x106 m: C.A.V. 41.9. 116 mz: N. Per- 
ta (Steaua) 14.2, 400 mg: Gh. Tănă- 
sescu 52.4. 3 OM m ob: Cetan 8:44,2, 
lungime: D. Iordache (Rapid) 7.80 m. 
Șt. Lăzărescu (C.A.U.) 7,67 m, C. Cor- 
bu (Steaua) 7,60 m, triplu: Corbu 
16.44 m, înălțime: L. Torok (C.A.U.) 
2.12 m, prăjină ~ ‘
4.90 
mo) 
57,94 
67,52 
64.48 ___
(Steaua) 43:45.0: FEMEI: 166 m: 
leria Șteiănescu (Dinamo) 
ni: ștetănescu 
drina Bâdescu (Rapid) 56,1. 800 m: 
Cornelia - - -
1 SOO 
4X100 . _________
Mirza (Dmamo) 14.0. lungime: Maria 
Ionescu (C.A.U.) 6.36 ni. Valeria Ște- 
iănescu 6.25 m. înălțime: Virginia 
Ioan (Rapid) 1.74 m. greutate: Va
lentina Cioltan (Arpeș) 17.62 m. disc: 
Argentina Menis (Dinamo) 65,74 m,

m. greutate:
17.40 m. disc 

suliță: 
ciocan: 
10 km

ni, 
m, 
m.

D. Piștalu (Dinamoj 
M. Iordan (Dina- 

: I. Naghi (Steaua) 
M. Petra (Steaua) 

Stan (Dinamo) 
marș: I. Stănescu ... Va_ 

11.8, 200 
24.5. 400 m: Alexan-

T.
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DIVIZIA A LA FOTBAL ETAPA A VIII-a

OASPEȚII AU OBȚINUT 11 PUNCTE
• Dinamo, printre învingă
toarele în deplasare, își men
ține avansul de
• F.C.M. Reși
ța și A.S.A. Tg.
Mureș, alte 
„premiante" ale 
etapei, secun- 
dează pe dina- 
moviști @ Reși- 
țenii la prima 
lor victorie în 
deplasare in Di
vizia A! Chi
mia Rm. Vîlcea 
și F. C. Galați 
încep să piar
dă contaclul cu 
plutonul.

trei puncte DIN 18 POSIBILE!

e-
Nușa DSMIAN

(Continuare in pag. a 4-a)

L3&

2:13,3, 
4:42,0, 
Elena

m: 
m:

Ba, 
clasat

Grancea (Steaua) 
Aneta Ioan (Argeș)
Iași 49.0. 100 mg:

avans

REZULTATE TEHNICE

GOLGETERII
Constanța

Craiova 
Tg. Mureș

Univ.
A.S.A.

apa
și...

F. C. L... 
F.C. Argeș 
C.F.R. Cluj 
Dinamo

Onorindu-și cartea de vizită. Argentina Menis a obținut din nou un 
rezultat excelent: 65,74 m.

Moldovan 
cheazâ curajos 
picioarele lui Ion 
Constantin, 
rind, astfel, 
victoria echipei sale. Fază petrecu- 
tă in ultimele minute ale jocului 
Sportul studențesc — C.F.R. Cluj.

Foto : Dragoș NEAGU

7 GOLURI : D. Georgescu (Dinamo)
6 GOLURI: Mureșan (A.S.A. Tg. 

Mureș) — 1 din 11 m.
5 GOLURI : Radu I (F. C. Argeș).
4 GOLURI : Naghi (A.S.A. Tg. Mu

reș), Dănilâ (Politehnica Iași), Oble- 
menco (Univ. Craiova) — 1 din 11 m, 
Mulțescu (Jiul) — 1 din 11 m.

UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚA INTRE
VOLEIBALIȘTII ROMANI Șl CHINEZI

5
9 Selecționata orașului Șanhai un partener excelent pentru echipa noastră

Simbătă 28 septembrie
Olimpia Satu Mare 
Steagul roșu
Duminică 29 septembrie
F. C. Galați 
Politehnica lași 
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vîlcea

Cu cele două partide amicale 
pe care le-a susținut, simbătă și 
.duminică, în sala Floreasca din 
Capitală, în prezența unui nu
meros public, Selecționata mascu
lină de volei a orașului Șanhai 
(R. P. Chineză) și-a încheiat tur
neul de prietenie în țara noas
tră, care a prilejuit un excelent 
schimb de experiență.

Oaspeții, care au mai susținut 
alte două partide la Brașov, în 
.compania lotului nostru reprezen
tativ, au constituit un partener 
foarre bun de întrecere pentru 
voleibaliștii români, aflați în faza 
finală a pregătirilor pentru im
portanta competiție, programată 
în Mexic, începînd de la 13 oc
tombrie. Posesoare a unui joc de 
finețe și cu varietate, susținut in
tr-un ritm rapid, Selecționata o- 
rașulul Șanhai s-a bucurat de o 
bună apreciere din partea sporti
vilor, tehnicienilor și publicului 
român, care a fost îneîntat de ra
finamentul unor execuții și de fa
zele frumoase create ; iar la sfîr
șitul întîlnirilor i-au aplaudat cu 
generozitate pe oaspeți.

întîlnirile prietenești dintre cele 
două echipe s-au materializat, 
așadar, printr-un schimb de ex
periență reciproc-util, în avan
tajul

La 
nică, 
ne-a ...__ ...
orașului Șanhai si întîlnirile pe 
care le-a prilejuit au servit în 
mare măsură pentru însușirea de 
către voleibaliștii noștri a unor 
scheme tactice deosebit de eficace 
și pentru unele corecții în jocul 
echipei". La rîndul său, 
Liao Cung-nan, 
rhăției oaspete. 
„Nivelul eebinei 
acum <lui ani a

în
ambelor garnituri.
sfîrșitul meciului de dumi- 

antrenorul Aurel Drăgan 
spus : „Vizita Selecționatei

rîndul său, prof, 
antrenorul for- 
ne-a declarat 

române față de 
crescut ca va-

dintre echipa României și
Șanhai

Fază spectaculoasă la fileu în întîlnirea 
Selecționata orașului

luare, ca forță de joc și tehnică. 
Ne bucură că am putut să efec
tuăm o scurtă perioadă de pre
gătire în compania unei echipe 
de clasă".

Aurelian BREBEANU

în ultimele două partide 
înregistrat următoarele re- 

3—1 (6, —11, 5, 4) —
----- 11, 11) — 

echipei

s-au 
zultate s 
simbătă și «3—1 (6, 6, —] 
duminică, în favoarea 
României.

1—2 
0—2

„U" Cluj — U.T.A, 2—1 (1--1)
Politehnica Timișoara — F.C.M. Reșița 0—1 (0—1)
Jiul — Steaua 0—0

CLASAMENTUL
1. DINAMO 8 7 0 1 17— 5 14
2. F.C.M. Reșița 8 5 1 2 11— 6 11
3. A.S.A. Tîrgu Mureș 8 5 1 2 14—14 11

4—5. Politehnica Timișoara 8 4 1 3 8— 5 9
4—5. Olimpia Satu Mare 8 4 1 3 9— 6 9

6. Jiul 8 3 2 3 13— 8 8
7. F. C. Argeș 8 4 0 4 11— 9 8
8. Universitatea Craiova 8 3 2 3 12—10 8

9—10. Sportul studențesc 8 3 2 3 9— 9 8
9—10. U.T.A. 8 3 2 3 7— 7 8

11. Steaua 8 3 2 3 9—10 3
12, C.F.R. Cluj 8 3 2 3 8—10 8
13. ,.U- Cluj 8 2 4 2 6— 8 8
14. Steagul roșu 8 3 1 4 12— 8 7
15. Politehnica lași 8 3 0 5 9—13 6
16. F. C. Constanța 8 2 2 4 6—11 6
17. Chimia Rimnicu Vilcea 8 0 4 4 2—14 4
18. F. C. Galați 8 1 1 6 3—13 3

ETAPA VIITOARE (20 octombrie)
studențesc ; A.S.A. Tg. Muieș ■

Vîlcea ; F.C.M. Reșița — Poii
C.F.R. Cluj — Jiul ; F.C. Argeș — Sportul

Politehnica Timișoara ; Steaua - Chimia Rm, Vilcea ; h.c.M. Keș>*a — ro> 
tehnica lași; U.T.A. — Ur.iw. Craiova ; Steagul roșu — Olimpia Satu Mare 
F.C. Constanța — „U" Cluj ; Dinamo — F.C. Galați.

MIERCURI, MECIURILERETUR
IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Așa cum s-a mai anunțat, 
miercuri - va avea loc manșa a 
doua din primul tur al cupelor 
europene la fotbal. Echipele noas
tre vor juca după următorul pro
gram (intre paranteze rezultatul 
din primul joc) ;

ATVIDABERG : Atvidaberg — 
Universitatea Craiova (1—2) în

PETROȘANI: Jiul — Dundee 
United (0—3) în „Cupa cupelor".

BUCUREȘTI : Dinamo — Bolu
spor (1—0) în „Cupa U.E.F.A.".

BRAȘOV : Steagul roșu — Be- 
șiktas (0—2) în „Cupa U.E.F.A.".

în vederea jocului de la Atvi
daberg, fotbaliștii de la Universi
tatea Craiova urmează să pără
sească astăzi Bucureștiul, pe calea 
aerului. Ei vor urma ruta Bucu
rești — Copenhaga — Norrko- 
ping. De la Norrkoping, drumul 
pînă la Atvidaberg va fi parcurs

*

------------- ------------------ -- ------------- --  _ i 

cu autocarul (distanța este de 80 
km), 
vor 
ment 
berg.

Astăzi sînt așteptate să sosească 
cele trei echipe pare vor evolua 
miercuri pe stadioanele noastre : 
Dundee United, Boluspor și Be- 
șlktas Istanbul.

★
în cursul acestei dimineți, ur

mează să se reunească o parte a . 
lotului reprezentativ, convocat în 
vederea partidei- de la Copenhaga, 
de la 13 octombrie. Vor fi Pre- 
zenți numai jucătorii ale căror 
echipe de club nu sînt angajate 
în cupele europene. Ceilalți se
lecționați se vor prezenta în 
cursul zilei de joi, cînd întregul 
lot se va deplasa la Poiana Bra
șov pentru o primă perioadă Q 
antrenamentelor.

Chiar astă seară, craiovenii 
efectua un prim antrena- 

pe stadionul din Atvida-



DE LA C.N.E.F.S. I* 1

cursul meciului a făcut o par
tidă de zile mari, sco.țînd mingi 
și de la „păianjen") a respins, Po- 
joni a vrut să degajeze, a trimis 
exact în pieptul lui MUREȘ AN, 
de unde mingea a ricoșat în plasă, 
în continuare, oaspeții ies ceva 
mai botărît la atac, unul dintre 
mijlocași venind eu schimbul în 
sprijinul liniei de atac. După ce 
Bro.șovschi (min. 25) lovește bara 
transversală cu un șut de la mar
ginea careului, în min. 37 * ară
denii reușesc egalarea : Colnic 
execută un corner de pe partea 
stingă și SCHEP se înalță, 
scriind, impârabi'V cu capul, 
poarta lui Lăzăreanu.

La reluare, studenții atacă 
ribund, dar fundașii arădeni 
Iorgulescu nu lasă nici o 
hanță atacanților’ din Cluj. în re
plică, 2—3 contraatacuri dau -

în perioada 24—27 septembrie 
1974 a avut loc la București cea 
de a doua ședință a Comisiei 
Mixte Permanente de colaborare 
a conducerilor organizațiilor spor
tive din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria, constituită pe baza pre
vederilor înțelegerii de colaborare 
pe termen lung dintre cele două 
organizații, semnată la București, 
la 28 mai 1973.

Delegația română a fost condu- 
Bă de Miron Olteanu, secretar al 
Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport. Delegația 
bulgară a fost condusă de Gruiu 
Yurukov, vicepreședinte al Con
siliului Central al Uniunii Bul
gare de Cultură Fizică și Sport.

Comisia Mixtă' Permanentă de 
colaborare a examinat modul în 
care șe realizează planul anual 
de schimburi sportive dintre 
Consiliul Național pentru Educa- 
. ................a——a———i

în etapa a li-a a campionatului divizionar de popice

DIN NOU REZULTATE VALOROASE
SI VICTORII ÎN DEPLASARE
7

Confirmînd bunele aprecieri din 
etapa inaugurală a campionatului di
vizionar de popice, majoritatea echi
pelor âu furnizat partide de bună ca
litate în confruntările de sîmbătă și 
duminică, obținînd rezultate' valoroa
se. Și încă ceva : din nou s-au în
registrat victorii în deplasare, cîndva 
extrem de rare.

FEMININ
Frigul Buc. — Rapid Buc. 2 249 — 

2 464 p d. Campioana țării a avut o 
misiune ușoară în fața gazdelor, ne
puse încă la punct cu pregătirile 
(renovarea arenei lor abia se înche
iase de cîteva zile). Sextetul feroviar, 
antrenat de Tudor Buze a, a evoluat 
în nota lui obișnuită, adică bine, a 
acționat cu multă siguranță, cîștigînd 
detașat : Caliopia Băncilă (F) — Ale
xandrina Navon (R) 412—397, Vasilica 
Martin — Florica Filip 358—403, Sma- 
randa Oprea — Maria Popescu 364— 
416, Petruța Burcă — Elena Gon- 
ciar 360—420, Constanța. Rusu — Elena 
Vasile 366—430, Georgeta Sebe — An
gela Sofronie-Matei 389—398. (TR. I.)

Laromet Buc. — Voința Buc. 2 531 — 
2 556 p d. în vervă deosebită, ambele 
formații au jucat excelent,, S-a.u re
marcat Constanța Marincea (437), 
Cornelia Petrușcă (431), de la învin
gătoare, respectiv Elena Nicliita (443) 
și Stela Andrei (431).

Voința Oradea — Voința ,Cluj 2 457 
— 2464 p d. Principalele autoare ale 
succesului repurtat de oaspete au 
fost Ileana Gyarfaș — 432 și Ileana 
Nagy — 424. De la localnice, Silvia 
Berinde și Ecaterina Balaș au reușit 
același rezultat — 429 (I. GHISA — 
coresp.))

Campionatele de handbal. Divizia A

I.E.F.S. LA PRIMA ÎNFRÎNGERE!
Ieri s-a disputat cea de a 7-a 

etapă a campionatelor republicane 
de handbal, Divizia A. Ea a fost 
marcată de două surprize : prima 
înfrîngere a campioanei — IX.F.S. 
(8—14 cu Textila, la Buhuși) și 
prima victorie a Spartei (10—8 cu 
Progresul, la Mediaș), ta băieți, 
demn de subliniat succesul în de
plasare al lui H. C. Minaur Baia 
Mare (21—15 cu Poli Timișoara).

FEMININ
TEXTILA BUHUȘI — I.E.F.S. 

14—8 (7—5). Peste 1500 de spec
tatori au asistat la un joc de 
bună factură. Gazdele au evo
luat excelent și au reușit să de
pășească cea mai valoroasă for
mație a actualului campionat. Au 
înscris ■ Vieru 6, Munteanu 4, 
Mihăilă 2, Simeria 1 și Văcaru 1 
— pentru Textila, Bota 3, Boși 3, 
Radu 1 și Bunea 1 — pentru 
I.E.F.S. Au condus : P. Kadvani 
(Cluj) și M. Grebenișan (Tg. Mu
res). (I. Vieru — coresp.).

CONFECȚIA — VOINȚA O- 
DORHEI 13—11 (7—8). Disputat pe 
terenul Steaua, meciul a plăcut 
celor cîteva sute de spectatori 
prin dîrzenie și dinamism. Oas
petele au condus cu 8—6 (min. 
24), dar au avut o evoluție inex
plicabil de slabă la începutul re
prizei a doua, cînd au permis gaz
delor să refacă și să se distan
țeze. Confecția joacă un handbal 
frumos, dar uneori prea... roman-

CLASAMENTELE

După ce a cîștigat dezinvolt pri
mul hit al clasicului premiu al yie- 
toriel, se anticipa ca Topaz sit-și ad
judece și reeditarea cursei. Ntrinștp'bă- 
a doua oară, acțiunea lui a fost n- 
mitată, ceea ce a permis cailor dip 
■josul handicapului să-și pună mai. 
bine în valoare calitatea și. ca .atare, 
tntr-un excepțional final de alergate, 
laureata Derbyului, Rațiunea, â de
pășit în ultimul fuleu pe 'Viraj, lîs'te' 
cea mai bună performanță a clștigă- 
toarei : 1:24,6 pe Km. Ion oanir jiu a 
blu învingător l-a egalat în, iclasa-ș. 
ment pe Tr. Dinu care deținea pri
mul plan încă din luna aprilie. El 
„supraviețuiește" în clasamentul pri- 
venior, dar cu o situație care se în
greunează' de la reuniune, la reuni
une. Deci, finiș captivant în clasa- 
mente. Rezultate tehnice. Cursa I : 
veimța (l. oană) Hidrant, sim- 

ție Fizică șl Sport din Româ
nia și Uniunea Bulgară de Cul
tură Fizică și Sport, Consta- 
tînd cu satisfacție creșterea canti
tativă și calitativă a schimburi
lor, precum și diversificarea do
meniilor de colaborare reciprocă.

Comisia a definitivat planul 
de schimburi de delegații sportive 
și de specialiști pe anul 1975 și a 
stabilit măsuri în vederea realiză
rii în continuare a înțelegerii de 
colaborare pe termen lung între 
cele două organizații.

Lucrările Comisiei Mixte Per
manente de colaborare s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie și deplină înțelegere 
reciprocă.

în cursul vizitei, oaspeții au 
avut o întîlnire prietenească cu 
prim-vieepreședintele Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și sport, g-ral lt. Marin Dragnea.

U.T. Arad — Record Cluj 2 477 — 
2186 p d.

Cetatea Giurgiu —. Voința Roman 
2 431 — 2 286 p d.

Voința Ploiești — Gloria București 
2 378 — 2 404 p cL Victorie meritată 
a bucureștenceloiy- care au' avut..în 
Margareta Bordei (421) cea mai bună 
jucătoare (Fi. ALBU-coresp.)

C.F.R. Tg. Mureș — Voința Timi
șoara 2 340 — 2 415 p d.

Hidromecanica Brașov — Voința 
Craiova 2 344 — 2 296 p d.

Voința Constanța — Metrom Bra
șov 2343 — 2305 p d

C.S.M. Reșița — Voința Tg. Mu
reș 2465 — 2472 p d

MASCULIN
Laromet Buc. — Voința Buc. 5 195 

- 5 303 p d. Cu un evident plus de 
precizie, oaspeții au cîștigat la o di
ferență aprciabilă grație, în special, 
evoluției lui P. Purje — 933 și C. 
Voicu — 901. De la gazde s-a ridi
cat la nivelul adversarilor doar L. 
Popp care a doborît din 200 bile 
yoo popice (R.C. POP)

Electrica Sibiu — C.F.R. Tg. Mureș 
5 515 — 5 109 p d. învingătorii au . do
borît recordul arenei. I. Geleriu — 
953,-1. Benhard — 935 (Electrica) și 
D. Vuță — 939 (C.F.R.) au fost cei 
mai în formă popicari (I. IONESCU- 
coresp.).

Voința Cluj — Lemnu) Satu Mare 
5 023 — 4 742 p d.

Minerul Baia Mare — OHtopia Re
șița 4 858 — 4 733 p d.

Rulmentul Brașov — Dacia Ploiești 
i 234 — 4 990 p d.

Rapid Buc. — Rafinăria Teleajcn 
5 W» — 5 087 p d.

tic. Ea s-a impus greu ieri. Au 
marcat : Ilie-Pițigoi 4, Costan- 
dache 4, Serediuc 3, Dincă 1 și 
Zunifirathe 1 — pentru Confec
ția, Miklos 8, Lazkovics 2 și Ja- 
kabfi 1 — pentru Voința Odorhei. 
Au arbitrat bine A. Popescu și 
Gh. Mateescu (Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej). — H. N. —

UNIVERSITATEA IAȘI — UNI
VERSITATEA BUCUREȘTI 12—12 
(5—5). Joc aspru. Atacul gazdelor 
insuficient pregătit- Cele mai e- 
ficiente jucătoare : Cojocărița 4 
(Iași) și Arghir 6 (București). Au 
condus N. Danieleanu și I. Ni
colau (Ploiești). C, - Drăgan — 
coresp.

MUREȘUL TG. MURES — U- 
NTVERSITATEA TIMIȘOARA 13— 
17 (4—9).

SPARTA MEDIAS — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 10—8 (6—3).

CONSTRUCTORUL TIMISOARA 
—RAPID BUCUREȘTI 8—7 (2—2).

MASCULIN
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

H. C. MINAUR BAIA MARE 
15—21 (10—11). După o primă
repriză aproximativ egală, oaspe
ții s-au impus în partea a 
doua a întîlnirii prin combinații 
rapide și finalizări eficieDte. Re
marcabilă forma portarului bâi- 
mărean Belu. Marcatori.: Folker 
4, Diliță 3, Cristian 3, Feher 2, 
Manoiache 1, Timpu 1 și Schrag- 
ner 1 — pentru Timișoara, Mi-

SE COMPLICA
piu 3, ordinea 8. Cursa II : Oresția 
(I. Oană) 40.1. Hapca, simplu 2, event 
«, ordinea 17. Cursa III : Topaz (R. 
Costică) 27,5, Garofița, simplu 2. 
event 7, ordinea 19, triplucîștigăior 
33. Cursa IV : ornament (Gh. Tuna
se) 29,4, Amazon, simplu 2, event 8, 
ordinea 13. Cursa V ; Diafana (N. Si- 
mion) 29,7, Veturia, simplu 3, event 

•13, ordinea 24, triplucîștigător 86.
Cursa VI: Rațiunea (Gh. Tânase) 24,6, 
.Viraj, simplu 3, event, 86. ordinea 326, 
.triplvicîștigâtor 341.' (Sursa VII: Ivo- 
:riu (Tr. Dinu) 28,2, Cascada, Tutela, 
simplu 3/ event life .ordinea 22, ordi- 

••'nea triplă !204. Domnița
r (A. Brdilovăchi), yoj jtjrupa, simplu 2, 

. event .14, . ordiperț. 40. triplucîștigător 
1103. Cursa EX: * fcuibt ‘*(V. G-heor- 
ghe) 35,9, Ogiva, simplu 3, event 16, 
ordinea 62. Pariul austriac, ridicat 
la suma de lei 26 624, a fost cîștigat 
de 4 buletine cu 7 combinații a 6 cai, 
revenind fiecăruia cite 1901 lei. Re
port 13 317.

Middy DUMITRESCU

In divizia a ia polo,

UN SINGUR MECI 
ECHILIBRAT:

RAPID - ȘCOLARUL 4-2
Duminică s-a disputat o nouă 

etapă în cadrul Diviziei A la polo. 
Iată rezultatele și unele amă
nunte i

SERIA I

Rapid — 'Școlarul 4—2 (1—0,
1—1, 1—0. 1—1). Meci foarte e- 
chilibrat datorită comportării re
marcabile a elevilor care s-au ți
nut scai de mai experimentații 
lor parteneri. Mai mult chiar, la 
scorul de 1—2 (în repriza a doua) 
ei au ratat două situații de „om 
în plus", anulîndu-și, astfel, șan
sele de a egala și chiar de a 
lua coriducerăa. în rest, vom men
ționa absența surprinzătoare și 
supărătoare a arhitrilor de poartă 
(ne întrebăm : cum va justifica 
această situație Colegiul central 
al arbitrilor), precum și condi
țiile organizatorice necorespunză- 
țoare oferite de Ștrandul tinere
tului (apă murdară, porțile dete
riorate etc.). Au înscris Schervan, 
31ăvei, Mustață, Rusu pentru Ra
pid, respectiv Nicolau și Mun- 
teanu. A arbitrat bine N. Nico- 
laescu. (A. VAS1LIU).

Voința Cluj — Progresul Bucu
rești 8—5 (2—3, 1—0, 4—1, 1—1). 
Victoria a fost hotărîtă în re
priza a doua, cînd gazdele s-au 
dovedit mai eficace. Au marcat 
St. Szilagy 2, R. Rusu 3, Sebok 2, 
Gyarfas jientru clujeni, resjfectiv 
Munteanu 2, Ionescu 2 și I. Gheor- 
ghe. A arbitrat foarte bine St. 
Karacsonyi.

Politehnica Cluj — Dinamo 2—13 
(0—4, 0—2, 2—3, 0—1). Victo
rie clară a bucureștenilor în 
fața unei formații care a evoluat 
mai slab ca de obicei. Au mar
cat Zamfirescu 6, Nastasiu 3, 
Rus, D. Popescu, Răducanu, La- 
zăr pentru Dinamo, respectiv 
I. Pop și Marioti. A arbitrat bine 
Șt. Simon. (I. POCOL — coresp.).

SERIA A II-A

Crisul Oradea — I.E.F.S. 9—4 
(4—1/ 0—2, 2—0, 3—1). Orădenii 
s-au impus net datorită rapidită
ții și cursivității acțiunilor ofen
sive. Au înscris Freund 4, Bone 2, 
Fejer 2, Racz pentru Crișul, res
pectiv Frîncu 3, Preda. Â arbi
trat foarte bine Fr. Simon. (P.

> LURINCZ — coresp.).

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

roniuc 6, Revl 5, Palko 3, l’anțiru 
3, Rotaru 2, Măricș 1 și Avra- 
mescu 1 — pentru Baia Mare.
Foarte bun arbitrajul prestat de
cuplul bucureștean V. Sidea —
P. Cîrligeanu. St, Marton —
coresp.
INDEPENDENTA SIBIU — C.S.U. 
GALAȚT 20—11 (11—4). Princi
palii realizatori : Speck 10 și — 
respectiv — Văduva 6. 1. lo-
neseu — coresp:

UNIVERSITATEA CUUJ — 
STEAUA 10—20 (2—8).

CAROM MUNICIPIUL GH. 
GHEORG11IU-DEJ — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 16—8 (8—4).

STIINTA BACA.U — DINAMO 
BUCUREȘTI 9—22 (3—9). Victo
rie clară a oaspeților. Remarcabilă 
forma excelentă a portarului 
Corneliu Penu. Au arbitrat foarte 
bine buzoienii R. Iamandi și I. 
Dumitrescu. S. Neniță — coresp.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
DINAMO BRAȘOV 12—11 (8—5). 
După ce au condus în majorita
tea timpului, comod (min. 41 i 
11—7), studeuțif n-au mai reușit 
in ultima parse.* meciului să ma
nifeste ăceiea# Siguranță în atac, 
permițînd adversarilor lor o sur
prinzătoare revenire : 11—11 în
min. 54 1 Abia în finalul întîl
nirii, bucureștesp.ii (deși în infe
rioritate numerțeă) au înscris go
lul unei victtftii muncite. Au 
marcat : Roșu 4, Paraschiv 3, Tif- 
niceru 2. Tr. Gabriel 1, Szabo 1 
și Voicu 1 — jx-ntru Universita
tea, NicoleScu 5, Messmer 3, Du
mitru 2, Schmidt 1 — pentru Di
namo. Au arbitrat eu multe scă
pări O. Veliiu și V. Erhan (Plo
iești). — C. A. —

I
I

I

PRONOSPORT
V-

Așa arată o variantă cu 13 rezultate 
exacte Ia concursul Pronosport, eta
pa din 29 septembrie 1974

I. F.C. Galați.—- F.C. Constanța x
II. Politehnică’ ‘Ta^i — F.C. Argeș i 

ILT. Sportul ^tuxl.: — e.p.R. 2
IV. „U“ Cluj — țJ.T. Arad 1
V. Poli, ,rim.;^tF.pjyr. Reșița 2

VI, For. Fălticeni — Gloria Buzău 1
VII. Ceahlăul P.N. — S.C. Tulcea 1 

VJIT. Automatica Alex. — C.S. Tgv. x
IX. Ș-N. Oltenița — Metalul Buc. x
X. Din. Slatina — Gaz met, Md. 1 

■ XI. Minerul B.M. — F.C. Sihor x 
XII. Arieșul Turda — Unirea Arad 1 

XIII. Vulturii Lugoj — Vie. Caret x 
FOND DE CÎȘTIGURI LEI 246.460.

I EXPERIENȚA LIDERULUI ȘI-A SPUS CI

I avîntă în atac cu

90 de secunde și
. .................. î în 

Dar Pe-

I
I
I

RM. VILCEA, 29 (prin telefon).
Gazdele se 

dîrzenie încă din primul minut. 
Nu trec decît 
se produce o fază fierbinte 
careul dinamoviștilor. D—
trescu nu profită de bilbiiala lui 
Sătmăreanu . II. Ritmul este de
bordant (și va fi pină în finalul 
meciului). în min. 14 șut-centrare 
aî lui Tătaru și mingea lovește 
bara, sus la colț. Apoi C. Nicolae 
șutează și el, dar Constantinescu 
respinge. Minutul 19 : excclențăr 
pătrundere a lui Cheran, șut din 
viteză și Oană reține spectaculos. 
Sint două secvențe de poartă,

I TRADIȚIA A FOST MENȚINUTĂ
I
I
I

PETROȘANI, 29 (prin telefon).
In fața unui public mai puțin 

numeros decit .era de așteptat la 
un meci de o -asemenea tradiție 
și p'e o vreme atit de frumoasă, 
jiul și Steaua; au oferit (avînd 
merite egale) Iun joc de 
factură, disputat intr-un

I
bună

___ ___,__ . ritm
alert și (cu excepția cîtorva in
trări mai tari, îndeosebi dinspre 
f 1 na), ale lui ,—-------------;;__ 2 „i Smarandache și
Stocker) într-o notă de sportivi
tate.

In prima sa jumătate, partida 
a fost echilibrată. Deși echipa lo
cală (în care astăzi au fost pre- 
zenți doi debutanți în 
vizie: Naște și Rusu) 
în această 
periori tatei-

prima di- 
deține și 

ușoară su- 
avînd po-

perioadă o 
■leîițoriălă.

tr.oate iStadion 
timp splertdtd 
jdmativ 7 000.

I

teren
\ spectatori, a pro* 

___ _  . Raport de corne
te :__1G-5. Raportai șuturilor îa
poarta: 20-^ (pe spațiul porți’.t 
7-4). Rappiivl faulturilor comise: 
11-13.

JIUL : Naște 8 - Rusu 7,
To nea 8, Stocker 7, Dodu 7 —
Naghi 7, Stan 7, Libardi 6 (min. 
46 Fildiroiu 7) — Stoichițâ 7, 
Mulțescu 7, Roznai 7.

STEAUA : Moraru 8 ~ Sâtmâ- 
reanu 7, Smarandache 7, Someș 
9, Anghelini*6 (min. 77 N. îoneS’ 
cu) — Dymitrlu. IV 7, lordanescu 
6, Vigu 7 -- Ion fon 7, Nâstaso 
6, Dumitrescu 6.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru : T. Leca (Brăila) ; 
hie: T. Podaru (Brăila) 
Cîmpeanu (Cluj).

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe : 2—2 <1-0.

I
I
I
I
I

I

I
I
I

sibilitatea de a construi mai mult 
acțiunile ofensive din zona de 
mijloc a terenului lăsată cam li
beră de bucureșteni, formația 
oaspe (supk'rfcață tehnic) a con
traatacat, dat ilndu-i, cu vizibil 
aplomb, punîpd-uneori în dificul
tate poarta Țui Naște, Cum s-a 
întîmplat, dej ppdB, chiar în min. 
2 cînd tînâriil portar petroșenean 
a apărat splendid-, un șut pericu
los al iui' Vșga, sau iii min. 30, 
cînd o frumoasă pătrundere a lui 
Năstase a rămas fără rezultat 
practic pe tabAa de marcaj din 
cauza impreciziei în șut a aces
tuia. Jiul ar fi putut, de aseme
nea, deschide scorul în ruin. 24 
(Roznai a cîștigat un duel cu 
Smarandache, dar a șutat mult 
peste poartă) și in min. 35 fpă- 
trundere a iui Stoichiță, urinată 
însă de un ?<șut siab).

După pauif: (cu proaspăt in
tratul- Fildiijnu ceva' mai com
bativ decit fusese în prima re
priză Libardj). Jiul a Început să 
domine cu tot; mai multă insis
tență. să forțele victos-ia, așa cum 
își propune .să-; lecă și miercuri, 
în meciui ce Ti.indee. dar efec-
--------------------- -----------a------------------------------------------

SUCCES PE LINIA SOSIRIII
I
I

„U“ CLUJ 2(1)
U. L Ă. i(D

I
î
I
I
I

CLUJ, 29 (prin telefon).
ACînd cîmp liber în zona neu

tră, cedată deliberat de cei 4 
mijlocași ai U.T.A.-ei, gazdele au 
atacat continuu, supimindu-și ad
versarul ia apărare disperată. 
Dar acțiunile tpfensive ale cluje
nilor au foȘt iijMitș- de luciditate, 
,s-au desfășurat lent »în' zona de 
finalizare, fiind lipsite de peri
culozitate; Suil’liattf acestea, sco
rul a fost deschis relativ repede ; 
in min. 8, Uifăleanu 
pe partea dreaptă.
ternic, în careu, 
3 ni a reluat 
Iorgulescu (care pe întreg par

u pătruns 
a centrat pu

și Coca de la 
spre poartă,

cam puține pentru aproape 20 
de minute, pentru că apărările 
au intervenții decisive. Gazdele 
joacă de la egal la egal cu lide
rul, dar comit cam multe faul
turi. Minutul 35 : minge excelen
tă dată înapoi de Custov, Dinu 
șutează defectuos, de la 10 m și 
ratează o mare , ocazie. Minutul 
40 : greșește Ciobanu, Custov șu
tează puternic, dar Oană evită 
golul, la primul șut pe spațiul 
porții al dinamoviștilor și singu
rul din prima repriză.

După pauză, la cîteva secuntlp 
de la reluare, Cjncă șutează pu
ternic peste bară. Apoi Tătaru 
are o bună situație. Inițiativa a- ’ 
parține gazdelor, cate pină în 
min. 70 .vor obliga echipa oaspe 
să se apere cu dîrzenie în propriul 
teren. în min. 52, ca răspuns la 

comis asupra sa, G.

sa se ape 
teren. în 
un fault 
Sandu îl faultează pe Șutru iar

peste cîteva 
pe Tătaru f 
minut, primț 
și apoi pe i 
năpustesc sj 
tilor (rămași 
gea pică pe 
stantinescu 
tașii nu găi 
Ritm viu di 
gie. Au li

STEAUA',
tul nu a fost cel dorit pentru câ, 
pe de o parte,. Steaua s-a apă
rat foarte bine (Sarneș și-a făcut 
o reințj-are excelentă, jucînd 
aproape fără greșeală), iar pe de 
alta, înaintașii petroșeneni au 
manifestat o imprecizie exaspe
rantă (pentru public) în șuturile 
lor, îndeosebi Roznai (min. 67 și 
74) și Mulțescu (min. 86) ratînd 
ocazii favorabile de gol. Și ast
fel Steaua (care în această ulti
mă parte, a avut mai puține 
contraatacuri, dar totuși pericu
loase), a reușit să păstreze tra
diția, plecînd neînvinsă de la 
Petroșani, în cel de-al cincilea 
campionat consecutiv.

la 
$>

Constantin FIRĂNESCU

Stadion 
timp frum 
mativ 15 0 
MITRACHE 
(min. 88). 
3—2. Rapoi 
19-9 (pe 
Raportul 
24^11-

țHlMIA
7, Qbobam 
7 -^toig 
taru 8 — 
6 (min. o

DINAMC 
Cheran 7, 
Dobrău 7^ 
G. Sandu 
weiller 8, 
(min. 77

Arbitraju 
centru : C 
Iliescu și 
Brașov).

Cartonaș 
C. Nicola

Cartona’ 
Trofeul 
La tiner

șuturi și li 
poartă. Un 
ar fi fost
84, împotrii 
bela de n 
favoarea or 
trează și ] 
preluind d 
gol. Matur 
își spune < 
de partidă, 
wcilier 
minge SAI 
atenție și

sut<

4

SURPRIZĂ ÎN DERBYUL
fi

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon).
Derbyuî Banatului urmărit de un sta
dion arhiplin (circa 6 000 do susțină
tori reșițeni au fost în tribune), a 
prilejuit o dispută de mare spectacol, 
în care au fost prezente toate atri
butele fotbalului de calitate. Contrar 
așteptărilor echipa „vedetă“ a fost

Jivan .6 — Po- 
5 (pentru duri* 
Maier 7 — Lața 
(min. 63 Voinea 
Floareș 6 (min.

Petrescu

Stadion ,,1 Mal* ; teren exce
lent ; timp foarte frumos ; spec- 
tatori, aproximativ 40 000. A mar
cat PUȘCAȘ (min. 45). Raport 
de cernere : 12-4. Raportul șu 
turiior la poarta : 20—16 (pe
spațiul porții : 8—7). Raportul
faulturilor : 17—1 &

POLITEHNICA : 
pa 6, Pâltinișan 
tați), Arnautu 7, 
6, Mehedințu 6 
5), Surdan 4 — 
35 Dașcu 7), Bojin- 7, 
8.

F.C.M. : Uieș (min. 8 Constan
tin 9) — Pigulea 9, Georgevici 
9, Hergane 8, Filipescu 8 — Puș
caș 10, BeldeOnu 10. Bora 9 — 
Atodiresei 8, Nestorovici 8 (min. 
66 Zimmer 6), Florea 9.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; !a 
centru : Nicolae Petriceanu ; la 
linie; M. Hanganu și Gr> Anghe- 
iuțâ (toți din București).

Cartonașe galbene ; Atodire 
sei, Pâltinișan, Hergane

Trofeul Petschovschi ; 9.
U» tineret-speranțe : 4—0 (0—0).

• • •

cea din 
Mai", a 
anunțate în 
anterioare i 
ficiind de o 
de o apăra 
căruia, la i 
totul, F.C.I 
după părer 
trebuie să j 
li“ ar fi j 
stăpînit mu 
dea cifrele 
au întitnrr <

Chiar dir 
nii atacă 
pinge“ tot 
filtrează x 
chiar în n 
cazie : Mai 
vație pe F 
e deviat în 
8 constituie 
acestui joc 
Pâltinișan, 
central, se 
accidenteaz 
putat, „Po! 
contraatacă 
trece prin 
șuturile lui 
Min. 38 ach 
tată a Pol 
Ultimul m 
singurul g 
aflat în col 
de 16 metr 
nu intervii 
înșelat 
oprește în

Jocul 
repriza

de

esti 
a 1 

în min. 55, 
ideală datî 

0—2 în 
de Jivai 
față, <1

și 
și 
în

în-
în

Stod 
tiv 8 000 
98). Rof 
porții :

mitrescu 
tacliu 7,

U.T.,
Pîrvu 7

46 Tr<
Aibil

Gh. Ret
Cort
Troh

fu-
Și 

spe-

1 
moții -pe 
faza din 
Ion a fc 
stanță de 
de aceea 
,.un-doi- 
filon și 1 
drepta si 
fost opri 
rului Re



F<C,CONSTANȚA 1(1]

A I

STEAGUL ROȘU 1(1) CONTRAATACUL CARE NU IARTĂ!

TUL
il lovește 

ti, intr-un 
Iul galben 
țazdele se 
linamoviș- 
eni), min- 
I lui Con- 
lar înain- 
spre gol. 
de ener- 

pcizia în

n bun i 
aproxl

: DU*
LCEANU 
cornere • 

poarta: 
h 5-5). 
comise :

kepâda: IF
Circă 

7, Tâ- 
Petrescu 
6.
»cu 8 — 

II 7, 
K)inu 8, 
IR. Nun- 
Zamfir 6

JN ; la 
inie: N. 
>ft din

lunescu.

indu.

(1-3).

fazele de 
egalitate 

r în min. 
icului, ta- 
himbă în 
ba nu cen- 
E țîșnește 
(direct în 
pioviștilor 
kest final 
i 88 Nun
ta ultima 
ărește cu 
lea gol. 
Lalexe

N
adionul „1 
aor calități 
n etapele 
um. Bcne- 
de mijloc, 

fle un atac 
L îi reușea 
b victorie, 
britată. Nu 
ă, că „Po- 
Lșorenii au 
L (a se ve- 
bnicăi, dar 
are' Tormă. 
pte, reșițe- 
banu „îm- 
sau se in- 
btînga) și 
p mare o- 
sub obser- 
pl acestuia 
n. Minutul 
[neagră" a 
Politehnicii 
pe atacant 
leș care se 
b viu dis- 
pr oaspeții 
kfel, Jivan 
31 și 32 la 
kPăltinișan. 
[ocazie ra- 
r : Bojin.

aduce și 
PUȘCAȘ, 

bl careului 
Mehedințu 

[ de altfel, 
balonul se

paculos în 
[tea fi 1—1 
[ște o pasă 
Ir putea fi 
Bora trece 
arta goală 
rea afară.
DORAN

GALAȚI, 29 (prin telefon).
început de partidă deosebit de 

promițător. Gălățenii atacă insis
tent poarta apărată de Popa, 
încheind două’ acțiuni ofensive 
cu puternice șuturi expediate de 
Manea (min. 2 și 5). Curînd însă 
elanul gazdelor se stinge, inex
plicabil aproape, și jocul pierde, 
în general, din claritate, din 
tempoul inițial. în aceste con
diții, elevii antrenorului Hașoti ’ 
preiau, tactic, inițiativa, domină 
mai mult la mijlocul terenului, 
de unde lansează atacuri prin 
Surprindere, speculînd erorile de 
plasament ale apărării gazdelor. 
Drept urmare, ocaziile de gol 
abundă — contrar așteptărilor, 
dar firesc cu desfășurarea ostili
tăților — la poarta lui Gheor
ghiu. Și, rînd pe rînd, Constan- 
tinescu (min. 7), Caraman (min. 
19), din nou Constantinescu (min. 
23) și Mărculescu (min. 26) sînt 
pe punctul de a înscrie, dar șu
turile lor, fie că ocolesc de pu
țin ținta, fie că sînt blo<eate, în 
ultimă instanță, de portarul gă- 
lățenilor. în min. 29, însă, oas
peții pun capăt suitei dc ratări 
prin CARAMAN care, ’--—J — 
cont propriu o acțiune, 
fără nici o speranță 
Gheorghiu : 0—1. Trei
mal tîrziu, Tănase ratează copilă
rește majorarea scorului și pers
pectiva unui eșec pe teren pro
priu îi trezește la realitate pe 
jucătorii antrenați de Coidum. 
Ei domină în finalul primei re
prize și reușesc chiar să egaleze 
prin DAN COE, venit în ajutorul 
atacanților, el șutind puternic în

luînd pc 
șutează 
pentru 
minute

SP.STUDENȚESC 1(1)

început de bun augur pentru 
bucureșteni. Un atac bine înche
gat de Kădulescu (min. 4) face 
ca balonul să ajungă la I. CON
STANTIN și, cu toată opoziția 
lui Vișan, el deschide scorul. Mol
dovan ieșise din cadrul porții. 
Nouă minute mai tîrziu, după alte

de sus (stingă) al porții lui 
1—1.

Repriza a doua este, ca aspect 
eu prima, 
un start 

care-și fac 
poartă sint 
min. 55 o 

Turcu, 
inter-

colțul 
Popa : 2(1)
general, asemănătoare 
Din "ou gălățenii au 
promițător, dar cei 
mai ușor drum spre 
constănțenii. Ei au în 
mare ocazie de gol prin 
pe care numai excelenta 
venție a Iui Dan Coe o anulează, 
în continuare, jocul se desfășoa
ră sub semnul echilibrului, cu

teren bun; 
frumos ; spectatori oproxî- 
20 000. Au marcat : CARA- 
(min. 29) fi DAN COE 
42). Raport de cornete: 

Raportul șuturilor la poar
tă: 12-8 (pe spațiul porții : 
5—4). Raportul faulturilor comise: 
16-16.

F.C. GALAȚI : Gheorghiu 7 - 
Nedelcu 8, Stoiceșcu 6. Dan Coe 
7, I. Nicu 7 — Mar.ea 5, Cqdrea- 
nu 5, Stoica 6 — Burcea 6 (min. 
63 Manciu 6), Lupulescu 5 (min. 
71 Bezmar» 6), I. Ionică 6.

F.C. CONSTANȚA 4 Popa 8 - 
Gâtej 7, Antonescu 6, Bâbsu 8. 
Nistor 6 — 1. Constantinescu 7, 
lovânescu 7, Turca 6 — Tănase 
6, Caraman 6 (min. 73 Licâ 5), 
Mărculescu 5 (min. 61 Negoescu 
6).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; la 
centru : C. Petrea; la linie : C. 
Niculescu și S. Calomfir (toți dm 
București).

Cartonașe galbene : Dan Coe. 
Trofeul Petschovschi
La

Stadion Dunărea ; 
timp 
motiv 
MAN 
(min. 
8-7.

, 9.
tineret-speranjc: 2—1 (1—3).

acțiuni
ambele ___  __
mite de rezultat., jtfu insă și pu
blicul, ale cărui spefasțe intr-un 
spectacol de calitate și un suc
ces, atît de necesar. • • -
favorite, au rămas, 
dată, neîmplinite.

Mihai IONESCU

lipsite de agresivitate, 
formații părind mulțu-

echipei sale 
și de astă

BRAȘOV, 28 (prin telefon).
în acel început 'de partidă, dis

putată sîmbătă în orașul de la 
poalele Tîmpei, suporterii Stea
gului roșu, rămași în număr mare 
în fața televizoarelor ar fi schim
bat, sîntem siguri, fotoliul comod 
pe un loc în tribune, unde n-ar mai 
fi acuzat nici asprimea vremii, 
într-atît de furtunos a fost star
tul fotbaliștilor brașoveni, încu
nunat de golul înscris repede 
(min. 8) de fundașul HÎRLAB. ur
cat în at$c, care n-a pregetat să 
șuteze, cu sete, de 
Era evident faptul 
tează pe „cobaiul" 
reș ideea de joc și 
revanșă cu Besîktas, 
ofensivei, desigur, 
căreia antrenorul l-a distribuit pe 
Mateescu în linia mediană, de 
unde să-și valorifice șutul cu mai 
puține eforturi.

Dar foarte curind, 
Steagului nu mai aveau 
regreta rămînerea acasă : 
lor favorită deschisese 
prea... repede, se credea, 
tur, lipsită de grni.^ 
ne putem explica supe 
cu care avea 
tinuare situaț 
mingii, 
min. 2 
renul advers, 
cuțici s-a repliat 
permițîudu-i lui 
me as că balonul i 
beră ; a urmat o șarjă 
mijlocașului-aripă. apoi o centrare 
perfectă cu destinația MUREȘAN 
care a reluat nestingherit din ca
reul mic.

Golul a însemnat, însă, un to
nifiant pentru elevii lui Bone. 
Dar contraatacul tîrgmureșenilor

la cÎTca 30 m. 
că Proca tes- 
din Tg. Mu- 
pentru meciul 

o idee a 
în sprijinul

suporterii 
de ce 
echipa 
scorul 

prema-
Altfel nu* 
ficialîtatea 

trateze în con- 
de neposesie a 

Cum a fost și aceea din 
: Mîcloș a faultat în te- 

in momentul exe- 
întîrziere, 

să pri- 
zonă ii- 
scurtă a

cu
Both 

într-o

A ÎNVINS luciditatea tactica
cu 11 m. Studenții, disciplinați, 
nu protestează și își. creazâ alte 
situații de gol, care nu se finali
zează însă pe tabelă.' Prima mare 
ratare : M. Sandu ~ min. 44. în 
min. 46 același atacant îl scoate 
pe Moldovan din poartă, cen
trează, dar mingea-Jse. plimbă prin 
fața barelor fără ca cineva să o 
intercepteze. Ceferiștii au o svîc-

Stadion ,,Steaua" ; teren excelent ; timp foarte frumos ; spectatori, apro
ximativ 5 000. Au înscris: I. CONSTANTIN (min. 4), BOCA (min. 50) și SOPO- 
RAN (min. 68). Raport de cornere: 4-1. Raportul șuturilor la poartă : 18-13
(pe spațiul soortii : 12—6), Raportul faulturilor : 18—20.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 6 - Tânăsescu 7, Cazon 7. Grigore 
Manea 6 — Radulescu 6 (min. 80 Maricc), O. lonescu 7, Chihaia 7 — Leșeonu
7, M. Sandu 6 (min. 77 Stroe), I. Constantin 7.

C.F.R.: Moldovan 7 — Szgke 6, Dragomir 6, Vișan 7. Roman 6 — M. Brelan
8, Pop 7, Țegean 7 — Boca 10, Adam 7, Moga 7 (min. 70 Soporan 7).

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; la centru: N. Cursaru ; Ic linie : M. Vasiiiu șl 
M. Moraru (toți dîn Ploiești). “

Trofeul Petschovschi ; 7.

bolta (min. 68). Dramatismul par
tidei crește 
peste poarta 
I, Constantin 
egalare, min. 
tează în bară 
Ultimele trei 
jenHor, ei fiindv 
punctul de a majora scorul. O 
victorie a ambiției, a lucidității 
tactice, a puterii de luptă. Spor
tul studențesc a dovedit o mqre 
imprecizie la poartă și. încă alt
ceva arhicunoscut: etfbîpa nu are 
tăria să depășească cu calm mo
mentele cele mai grele ale unei 
partide.

— Chihaîa șutează 
goală, min. 75 ; 

este la un pas de 
78 ; Leșeanu șu- 

de la 7 țn, min. 3o. 
minute aparțin clu- 

1, de două ori pe

Stelian TRANDAFIRESCU

Cartonașe galbene: Roman. 
La iineret-speranțe : 2-0 (2-0).

cite va faze fierbinți, M. 
intră în careu cu mingea 
cior, o trimite înainte spre a se 
duce cu ea la gol, însă nu o 
mai poate ajunge deoarece Vișan 
îl îmbrîncește cu ambele mîini. 
Arbitrul Cursaru nu sancționează, 
cum era regulamentar, pe oaspeți,

Sandu 
la pi-

nlre : Pop îi pasează lui BOCA 
și, de Ia 25 ni, cel mai bun ju
cător de pe teren îl surprinde pe 
Suciu : 1—1. Din nou studenții 
conduc jocul, au situații bune de 
a lua conducerea și... contrar a- 
cestei superiorități SOPORAN în
scrie pe contraatac cu un șut-

DIVIZIA

MECIUL GAFELOR DECISIVE
POLITEHNICA lăți 2(2) 
F. C. ARGEȘ 0(0)

IAȘI, 29 (prin telefon).
Prima repriză a însemnat un 

,,forcing" pentru gazde care au 
știut că echipa argeșeană n-a putut 
sosi, din cauza condițiilor atmosfe
rice neprielnice, în Iași, decît cu 
trei ore și jumătate înaintea parti
dei. Dai\ aspectul jocului ar fi luat 
o altă turnură, probabil, dacă șu
tul foarte bun al lui -Tronaru (min. 
12) n-ar fi fost deviat spectaculos 
în corner de Costaș și, mai ales, 
dacă linia de fundași a formației 
piteștene n-ar fi gafat fără drept 
de apel. Astfel, în min. 18 Dăniilă 
îl lansează pc Costea, deplasat pe 
dreapta, acesta insistă flancat de 
trei adversari în careul inie și pa
sează paralel cu poarta, Cotigă lo
vește defectuos mingea, care rico-

|ren foarte bun ; timp frumos ; spectatori, aproxima-
REȘAN (min. 8), SCHEP ........... ..............
1-4. Raportul șuturilor la 
uitărilor comise s 10—12.
forațchi
feanu II

(min. 37), BATACLIU (min. 
poarta : 18-7 (pe spațiul

7, Mierluț 7 — Anca

[ Birou
chep 8

9, Pexa 8, Matei 1, --------- , . -------
7), Mureșan' 6 — Uifăleanu 7, Coca

6, Du-
7, Ba

8, Kukla 8, Pojoni 8, Purima 8 — Domide 7,
— Munteanu 6, Broșovschi 7, Colnic 5 (min.

Centru :
lurești),
Itacliu și Broșovschi.
9. La tineret-speranțc : 2-3 (1-1).'

Gh. Mtcloș ; la linie??* Gh. Vasilescu I și

vorba de 
Trandaf i- 
ltimă in- 

| mai ales 
înd la un 

Tranda- 
kul se in
ia, dar a 
rea tușie- 
zuse (nu-

mai el) ofsaid ’ Și, cînd nimeni 
nii se mai aștepta, BATACLIU 
(min. 88) a găsit un culoat prin
tre jucători, înscriind galul vic
toriei ; un gol meritat dacă ne 
gîndim că fotbaliștii clujeni au 
avut în marea majoritate a timpu
lui inițiativa.

Gheorghe NERTEA

șează din 
Același 
greșească 
le 
însă 
min.

I

pieptul lui DăNILA în gol. 
fundaș avea

succesiv r în 
următoare ieșenii
situații bune de 
33. Olteanu intervi.

să mai 
minute- 

raund 
_ , gol. In 

•rvine aerian

Stadionul 23 August ; teren 
moale, timp frumos : spectatori, 
aproximativ 8 000. A marca*. : 
DĂNILA (min 18 și 35). Raport de 
cornere : 3—16. Raportul 
la poartă : 11—14 (pe
porții : 3-4). Raportul
lor comise : 14—18.

POLITEHNICA : Costaș 
Sofian 7, Rortiilă 8, Dinu 
7 — Ciocîrlan (min. 18 lanul /), 
Simionov 8 — Incze 7 (min. 
Ailoaiei), Dănilă 8, Grosaru 
Costea 8.

F.C. ARGEȘ ; Niculpșcu 7 
Cotigă 4, Olteanu 6, Cîrstea 
Ivan 7 — Mustățea 7, Tronaru 
(min. 46 M. Popescu 6) — 1,
4, Radu I 6, Radu II 6, JerCaft 
6, (min. 70 Zamfir 6).

Arbitrajul : BUN ; li 
G. Popovici; la linie : 
nich (cu semnalizări 
ofsaid) și T. Istraie
București).

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

șuturilor 
spațiul 

faulturi*

8
7, Vlad

85
6,

6, 
j 5 
Trol

la centru:
A. Mii* 

greșite la 
(toți din

SERIA I
PETROLUL PLOIEȘT. - UWîREA 

ȘAKI 5-0 (3-J). Auiocii golurilor : Eparu 
(min. 2 și 35). Dincuță (min. 63 și 77) w 
Zamfir (min. 29). (1. Tânăsescu, coresp.).

METALUL PLOPENI - ȘTIfNȚA BA- 
CAU 1-0 (0—0). Golu! o fost realizat de 
Florea în min. 70. (P. Paunescu, coreso.).

OȚELUL GALAȚI - C.S.M. SUCEAVA 
2-1 (1-0). Au înscris : Târna (min. 15 
și 90, din 11 m), respectiv Cat; no (min. 
89). (Gb. Arsenie, coresp.).

C.S.U. GALAȚI - RELONUL SĂYINEȘTI 
5-0 (1—0). Au marcat : Georgescu (min. 
15 fi 9C), Dobre (min. 65} L 
(min. 67) fi Cotiga' (min. 84). (T. 
PoL coreso. judetecn).

C.F.R. PAȘCANI - PROGRESUL 
LA 1—1 (0—0). Au înscris : Apostol 
69) pentru C.F.R., Sîmton (min. 
pentru Progresul. (C.

CHIMIA BRĂILA - 
GALAfl 2-2 (1-1).
Bulancea (min. 12), 
pentru Chimia, Chica , 
(min. 74) pentru Constructorul. (D. C/îs* 
tacho, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - S.C. TULCEA
1— 0 (0—0). Golul a fost realizat de Ni- 
ță în min. 69, din 11 m. (C. Nemțeanu, 
coresp.).

S.C. BACĂU
2- 0 (1-0).
40) și lire 
coresp.).

FORESTA FĂLTICENI - GLORIA
ZĂU 4—2 (2—1). Au marcat : Constantin 
(minr 28), Luncovschi 5(nwn. 34 
Avasilicăi (min. 80), respectiv 
(min. 24) și Ciulecan (min. 78). 
ciun, coresp.).

FOC*

Marinescu 
Sirio*

SRAi- 
(min. 

Sîrnion (min. 81) 
Enea, coresp.).

• CONSTRUCTORUL
Autorii golurilor : 
Dumitru (min. 80) 
(min. 44), lonrță

CELULOZA CĂLĂRAȘI 
Au mareei Catargiu (min. 
(min. 75). (Gh. Dalban,

CLASAMENTUL

BU

♦i «8). 
Opdșan 
(D. Cră-

defectuos și Dănilă se uluiește doar 
la patru metri de buturile lui Nicu- 
lescu. IWza se repetă cu două mi
nute mai tîrziu.
dală DĂNILA șutează din bară în 
gol: *’ ‘ _L_ _ .
denții domină cu insistentă, Costea, 
Incze și Simionov ratînd însă cu 
poarta goală.

F.C. Argeș începe practic să joace 
după odihna regulamentară. Situa
ția în teren este, copiplet inversată, 
dar Troi — care, astăzi a evoluat 
foarte slab -7- își permite să rateze 
situații excelente,:, ca de pildă, în 
min. 50, cînd n-a -puțut: înscrie doar 
cu Costaș în fată. în careul mic. și 
în niirț. 56 Cîhd a "șutat afară, de 
asemenea,: dintr^o șxcglentă poziție 
de gol. Sînt edificatoare raporturile 
șuturilor la poartă și a cornerelor, 
dar ceea ce a decis rezultatul au

dar de această
2—0. Din acest moment, stu-

1. Progresul Brâila
2. C.S.U. “ ' *

3-4. Chimia 
Metalul 
Gloria 
Constr. _____
Ceahlăul P. Neamț 
S.C. Bacău 
C.F.R. Pașcani 

Știința Bacău 
Petrolul Ploiești q 
Celuloza Călărași 
Oțelul Galați 
Foresta Fălticeni 
C.S.M. Suceava I 
SC. Tulcea 
Unirea Focșani 
Relonul Sâvinești i

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
TI.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Galați 
Brăila 
Piopeni 

Buzău
Galați

7 4
7 4
73
7 3
7 4
7 3 

I î
7
7
7
f
7

- 7
7
7
7
7
7

3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
1
2

2 
t 
3
3 
O
2
X
1 
1
O
•
O
2 
O
2
1
3
1

t 
2 
1
1
3
2 
2
3
3
4
4
4
3
4
3
4
3
4

16-10
13- 6

4— 3
9- 6 

16-12 
15-11
9- 9 

15-16
9-11
7- 4 

12-16
6- 3
8— 11 

11-16
6- 13
8- 7
9- 15
7- 16

10
9
9
9
1
8
•
7
7
6
6
•
6
6
6
5
5
5

Con-(6 octombrie)
— Metalul Blopeni, Pro- 
Petrolul Ploiești, Știința 
Pa șea C.S.M. Suceava 
S.C. Tulcea — Chimia

Paul SLAVESCU

Etapa viitoare 
structorul Galați 
greșul Brăila — 
Bacău — C.F.R. 
— S.C. Bacău, 
Brăila. Gloria Buzău — Relonul Sâvinești, 
rc-ssta Fălticeni — Oțelul Galați, Ce)u- 
cz-a Călărași — Ceahlăul P. Neamț, Uni* 

rea Focșani - C.S.U, Galați,

avea să funcționeze cum scrie la 
carte Jn repriza secundă, îndeo
sebi după sfertul (min. 50-^65) de 
iureș, de susținută ofensivă în 
.UD-le lui Soiyom. Odată stins 
foreing-ul brașovean, A.S.A. a In
tuit perfect ce urmează i a spe
culat la maximum scăderea re
zistenței nervoase în tabăra ad
versă, replicind energic și inte
ligent, pregătind starturile impe
tuoase ale virfurilor cu tempori
zări viclene la mijlocul terenu
lui. Și, după două ocazii (min. 
74 și 76), FAZEKAȘ va trimite, 
cu sete, sub bară, de la 8—9 m, 
frontal, încheind o combinație 
purtată în viteză de Varodi și 
Naghi; 2—1, scor care consfin
țește victoria meritată a oaspe
ților și cu contribuția substanțială 
a lui Soiyom, care, în min. 89, 
avea să blocheze, inspirat și te
merar, șutul, expediat din apro
piere, de Pescarii.

Giieorghe NiCOLAESCU

Stadionul Tineretului ; teren 
bun ; timp închis, rece ; spec
tatori, aproximativ 3 000. Au 
marcat : MURrșAtf (min. 20), 
FAZEKAS (min. 79), respectiv 
HIRLAB (min. 8). Raport de cor
nere : 10-0. Raporta! șuturilor 
la poartă : 19—3 (pe spațiul
porții : 11—5). Raportul -faulturi
lor comise : 14-20.

STEAGUL ROȘU : Adamache 7
— Hîrlab 7, lenei 6, Ciugarln 6, 
Midoș 5 — Șerbănoiu 5, Cadar 
5 (min. 36 Pescaru 6), Mateescu 
7 — lambor 6 (min. 75 Ruse), 
Ghergheli 6, Gyorfi 6.

A.S.A. ; Soiyom 9 — Gligore 6, 
Kiss 7, Ispir 8, Onuțon 7 — Both 
II 7, Varodi 7, Naghi 8, Hajncil 
7 — Fazekcs 8, Mureșan 8.

Arbitrajul : BUN ; la centru
— Gh. Ltmona ; ta iinie ; Șt. 
Ene și AI. Gri^orescu (toți din 
București).

Cartonașe galbene : Vafodi 
Ghergheli.

Trofeul Petschovschi : 8, 
La tineret*sperahț» : 1-1 (1-1)

UN DRAW PERFECT JUSTIFICAT
OLIMPIA
UNIV. CRAIIOVA 0**
SATU MARE, 23 (prin telefon).

Un stadion pe care s-a înregistrat 
recordul de spectatori al orașului la 
un meci de fotbal a ascultat cu in
teres elogioasa prezentare, a echipei 
campioane, făcută la stația de ampli
ficare. Și a aplaudat, apoi, cu o dăr- 
năcje cu nimic sub aceea arătată fa
voritelor, intrarea craiovenilor in te
ren. Și preambulul și jocul însuși 
au beneficiat de o excepțională at
mosferă sportivă, care a permis și 
oaspeților să se exprime mai dezin
volt și mai calm decît în alte con
diții.

Stadion : Olimpia ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — peste 
16 000. Report de cernere : 6—4. 
Raportul șuturilor la poartă : 
15-8 (pe spațiul porții : 6-3).
Raportul faulturilor comise: 15-9.

OLIMPIA : Bothori I 6 — Fi.’ip 
7, Bigoa 9, Kncbtou 7, Bocșa 6 
- Neom 8, Keiser 7 — Lucoci 6, 
He’veî 7, ioncu 7, Bat hori U 
(min. 9: Boroîa 6).

UNIVERSITATEA : Oprea 9 - 
Niculescu 6. Bădin 7, Boc 8, No 
9rllP 7 “ Șjefănescu 7, Berneanu 
7, Ba Iaci 6 — Crișân 7, Ob’emen 
co 7 (min. 77: Mincioagc)
Marcu 7.

Arbitrajul t ACCEPTABIL ; la 
centru : Mircea Rpțaru (lași); la 
linie: Fr. Coloși șiL Urdea (a- 
mindoi din București).

Cartonașe galbene : Knoblou. 
Berndanu, Bălăci.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tinoret-speroețe : 0-3 (0-1).

Egalul, fără nici o schimbare a ta
belei de marcaj, are clare explicații 
pentru ambele tabere. Olimpia nu a 
beneficiat de cea» mai bună garnitură 

t a sa. Both e mai departe pe tușe și 
lipsește astfel atacul .galben-albastri- 
lor de omul nr. 1 al său ca forță 
de penetrație, Bathori n a intrat ne
restabilit în teren și l-a părăsii după 
puține minute, iar Helvei, mai cu 
seamă, și chiar și Keiser suportă 
efectele unor mai vechi sau mai 
proaspete accidentări. Mecanismul 
(altfel bine pus la punct, așa cum 
au apreciat-o și alții înaintea noas
tră, al unsprezeceiui din Satu Marc) 
a avut, în consecință, angrenajele 
afectate și funcționarea lui a scăzut 
,,cu cel puțin un ton" în această 
întîlnire. Dincolo, Universitatea Cra
iova a cîștîgat punctul din prima sa 
confruntare eu Olimpia pentru că, 
lucru remarcat și de antrenori și de 
jucători, a realizat întîia sa com
portare, în depExsare, mai aproa
pe de acel tipar care i-a adus 
puncte multe „a£ară“ în trecu
tul campionat. Berneanu, utilizat ca 
„libero- in fata fundașilor (rolul Tui 
Deselnicu la Atvidaberg) a acționat 
corect, iar debutantul Negrilă (care 
va debuta și în C.C.E., Berneanu 
fiind suspendat de U.E.F.A.) n-a su
portat deloc efectele — uneori para
lizante — ale unui asemenea moment 
dificil.

Partida a constat, invariabil, din 
două genuri de acțiuni ; dar nici sui
tele de atacuri poziționale ale gaz
delor (care au avut Insă două mari 
situații — min. 60, lancu, și mih. 73, 
Keiser, lămurite amîndouă, excepțio
nal, de către Oprea; și nici contra
atacurile oaspeților (cu Marcu me
reu pe linia cea mal avansata, se
cundat de rapidul Crișan, care au 
creat de vreo trei ori panică la 
poarta lui Bathori I) nu s-au soldat 
cu o reușită. Egalitatea reprezintă — 
de altfel — oglinda evenimentelor și 
a raportului de forțe din teren.

Efthnîe IONESCU

8 (ETAPA A Vll-a)
SERIA A II-a

DIN AM O SLATINA - GAZ METAN 
MELXAȘ 1—< (6-C). A marcat : Gungiu 
(min, 59). (C. Ghițescu, coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI - METROM 
BRAȘOV 2—1 (2—0). Au înscris ; Tăvi
(min. 15), Dumîtriu II (min. 31). respec
tiv Bucur (min. 75),

ȘJ4. OLTENIȚA - NATALUL S’JCU- 
RcȘTI 0-0.

TRACTORUL BRAȘOV - FLACĂRA MO- 
RENI 2—2 (1—1f. Autorii golurilor : Ivăn- 
cesctf (min. 36 — din TI m), Oancea 
(min. 65) pentru Tragforul, Mirea (min. 16 
și pentru Flacără. (C. Gruia, coresp. 
județean).

C.S.U. BRAȘOV - OLTUL SF. GHEOR- 
GHE 2—0 (1—0). Golurile au fost înscrise 
de Naghi (min. 5) $i Porumbiță (min. 
52). (V. Secăreanu, coresp.),

AUTOMATICA ALEXANDRIA - C.S. 
TIRGOVIȘTE 0—0.

VOINȚA BUCUREȘTI - METALUL DRO- 
BETA TR. SEVERIN 3-0 (3-0). Au în
scris : Mihalache (min. 29), Frunză 
(min. 33 — din 11 m) și lordache (min 
36). (FI. Sandu).

METALUL MIJA - AUTOBUZUL BUCU
REȘTI 0-0.

CLASAMENTUL

SERIA A m-a
CORVINUL HUMEDOARA - IHD. SiR- 

MEI C. TURZH 4-0 (3-0). Au insei is
Șchiopu (min< 12 ș» 65), Georgescu 
(min. 15) și Bucur (min. 20). (i. Vlad, 
coresp.).

VULTURII TEXTILA LUGOJ - VICTO* 
RIA CĂREI 2—2 (1—1). Autorii golurilor : 
D. Ene (mîn. 45)., Foaie (min. 53) pen
tru Vulturii, Va*icea (min. 15), Vaida 
(min. 75) pentru Victoria. (C. Olaru, 
coresp.).

METALURGISTUL CUGIR - METALUL 
AIUD 1-0 (1—Cp. Unicul gol o fost rea
lizat de Soos in min. 26. (M. Vilceanu, 
coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA - VIC
TORIA CĂLAN 2-0 (0-0). Au înscris
Tismănaru (mJn. 67) și Constantin (min. 
73). (P. Sumandan, coresp.).

ARILȘUL TURDA - UNrREA ARAD 1-0 
(1—0). Autorul golului : Soo (min. 2). 
(P. Lazăr, coresp.).

U.M. TIMIȘOARA - MUREȘUL DEVA 
3-0 (1-0). Au marcat ; Munteanu (min. 
13), Mathe (min. 68) și Belanov (min. 
89). (I. Stan, coresp.).

ȘOIMII SIBIU - C.F.R. TIMIȘOARA 
2—1 (2—1). Autorii golurilor : Fanea
(min. 20), Râduțâ (min. 45), respectiv 
Roman (min. 22). (I. Iiie, coresp.).

MINERUL ANINA - MINERUL BAIA 
SPRIE 2-0 (2-0). A înscris Copaceanu 
(min. 10 și 37). (P. Lungu, coresp.).

MINERUL BAIA MARE - F.C. BIHOR 
1-1 (1-1). Au înscris Șleam (min. 23), 
din 11 m) pentru Minerul, Popovici (min. 
43) pentru F.C. Bihor. (L. Chira, 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1-0 (6-0). Meciul s-a dispu
tat în ziua de 25 septembrie.

1. Rapid Buc 7 8 1 0 13- 2 13
2. Metalul Buc. 7 5 1 1 12- 4 11
3. Dinamo Slottna 7 4 2 1 12- 3 10
4. Progresul Buc. 7 4 1 2 8- 5 9
5. Flacăra Moreni 7 3 3 1 7- 6 9
6. Electroputere Ce, 7 4 0 3 8- 6 8
7. C.S. Tîrgoviște 7 3 1 3 10- 8 7
8. ȘAI. Oi ten Ha 7 3 1 3 5- 9 7
9. Oltul Sf. Ghoorghe 7 3 0 4 10-10 6

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

Etapa viitoare (6 octombrie) ; Ș.N. Ol
tenița — Metalul Mija, Flacăra Moreni 
Rapid București, Metrom Brașov - Voin
ța București, Electroputere, Craiova — 
Oltul Sf. Gbeorgbe, Gaz metan Mediaș 
— Progresul București, C.S. Tîrgoviște — 
Dinamo Slatina, Autobuzul* București « 
Tractorul Brașov, Metalul București — 
C.S.U. Brașov, Metalul Drobeta Tr. Se
verin — Automatica Alexandria.

CLASAMENTUL

1. Min. Baia Mare 7 4 3 6 12- 2 11
2. Corvtnut Huncd. 7 5 0 2 13- 5 13
3. C.F.R. Timișoara 7 5 0 2 9- 7 W
4. Unirea Arad 7 4 12 13- 5

5-6. Mureșul Deva 7 4 6 3 8- 7 8
Metcsîurg. Cugir 7 4 6 3 6- 5 8

7. Ind. sîrraei C.T. 7 4 0 3 8-12 8
8. Victoria Garai 7 3 13 15- 9 7
9. U.M. Timișoara 7 3 13 13- 9 7

10-11. F.C. Bihor 6 3 12 9- 6 7
Șoimii Sibîa 6 3 12 9- 6 7

12. Vulturii T. Lugoj 7 2 2 3 6— 6 6
13. Arieșai Turda 7 3 0 4 7- 9 6
1JL Min, RSaîa Sprie 7 2 14 4- 8 5
15. Victoria Colan 7 2 14 2-15 5
16. Minerul Anina 7 12 4 8—16 4
17. Min. Mold. Nouă 7 115 2- 8 3
t8. Metalul Aiud 7 115 6-15 3

Etapa viitoare (6 octombrie) : M nerul 
Moldova Nouă - Vulturii Textila Lugoj. 
Minerul Baia Sprie - Unirea Arad. Vic
toria Cărei — Arieșul Turda. Mureșul 
Deva.-. Șoimi, Sibiu, Ind. sirmeî C. Tu. 
zii — Minerul BOid ’Mare, F.C. Bihor - 
U.M. Timișoara. Metalul Aiud - 
ria Călan, C.F.R. Timișoara - Co. -
Hunedoara, Metalurgistul Cugir — 
rul Anina,



RUGBYȘTII TRICOLORI ÎN MARE VERVĂ

ROMANIA - SPARTA PRAGA 62-3!
Cu două săptămîni înainte de 

partida inaugurală a noii ediții 
a campionatului Europei (este 
vorba de tradiționala întîlnire 
România — Franța ț București 13 
octombrie), tehnicienii care se o- 
cupă de pregătirea lotului nostru 
reprezentativ au dorit să afle... 
pulsul tricolorilor, oferindu-le 
drept parteneră de întrecere pe 
campioana Cehoslovaciei, Sparta 

’ Fraga. Deșî au șase titulari fn 
națională, rugbyștii oaspeți nu 
Jau fost în măsură să reziste u- 
nei echipe române net superioare 
^sub toate aspectele, care a și 
'cîștigat, detașat, la un scor pu
țin obișnuit i 62—3 (38—3) I La
acest joc, desfășurat pe stadio
nul „23 August*, nu s-a urmărit, 
de fapt, atît realizarea unei vic
torii nete, cît mai ales contu
rarea unei echipe puternice, ca
pabilă să desfășoare un rugby 
modern, în măsură să satisfacă 
pretențiile exigenților suporteri ai 
balonului oval românesc în anul

său jubiliar (se împlinesc 60 de 
ani de rugby pe meleagurile noas
tre) și, totodată, să răspundă în- 
tr-o manieră onorantă în duelul 
cu cel mai redutabil adversar al 
nostru de pe continent. Așa cum 
merg lucrurile la ora actuală, sln- 
tem îndrituiți să privim cu opti
mism spre ziua meciului cu 
Franța.

In Intîlnirea pregătitoare de 
Ieri, a fost folosită formația i 
Durbac — Constantin, Marica, 
Nica .(min. 48 Budică), Burghe- 
lea (min. 48 Ianusievici) — Ni- 
colesea (min. 43 Fălcușanu), Băr- 
găunaș — Pop, Dumitru, Tătucu 
— Dărăhan, Postolache — Ciornei 
(min. 48 Baciu), Munteanu, Dinu. 
Nu au fost folosiți Florescu (în
voit din motive familiare) și Mu- 
jat (ușor accidentat). Punctele 
echipei noastre au fost realizate 
de i Marica ți Burghelea (cîte 12), 
Constantin și Pop (cîte 8), Durbac 
(6), Postolache, Dumitru, Dărăban 
și Munteanu (cîte 4). (D. C.).

IN FINALUL C.M. DE TIR
DOUA RECORDURI MONDIALE

CU-

kowski (Polonia) 198 t, 2. Țuranov 
(U.R.S.S.) 197 t (după baraj : 25 t), 
3. Remes (Finlanda) 197 t (după 
baraj : 24 t).... 39. Gh. Sencovici 
(România) 188 t.

Tinerii boxeri români

victorioși și la Tulcea ROMÂNIA

TELEX
In turneul feminin de baschet de 
la Plovdiv, echipa I.E.F.S. București 
a Învins cu 41—33 (24—21) formația 
Marita Plovdiv. Alte rezultate : 
Slovan Bratislava — Halle (R.D.G.) 
37—32 ; Inzdostroj Chișinău — Visla 
Cracovia 50—38.
Automobilistul elvețian Clay Re- 
gazzonii, lider al campionatului 
mondial, a suferit un accident în 
timpul curselor de probă pe cir
cuitul de la Watkins Glen (S.U.A.). 
Pilotul s-a ales doar, cu cîteva con
tuzii, dar mașina „Ferarri", la vo
lanul căreia urma să concureze^ in 
marele 
complet

premiu al 
distrusă.

Cea de a 41-a ediție a cam
pionatelor mondiale de tir s-a în
cheiat sîmbătâ. După cum se știe, 
reprezentanții României au 
cerit la această competiție su
premă 4 medalii : una de aur prin 
Dan Iuga la pistol calibru mare, 
două de argint prin Anișoara Ma
tei și Corneliu 
aer comprimat 
bronz la pistol

Iată ultimele 
standard 300 m : 
575 p — record 
ger (S.U.A.) 575 p,
(S.U.A.) 569 p, echipe : 1. S.U.A. 
2 280 p — record mondial, 2. 
U.R.S.S. 2 237 p, 3. Cehoslovacia 
2 217 p. sheet — talere lansate din 
turn, 200 t, bărbați: 1. Gawli-

Ion la pistol cu 
și o medalie de 
viteză — echipe,
rezultate : armă
1. Kimes (S.U.A.) 
mondial, 2. Wig-

3. Foster

VASILI ALEKSEEV
două recorduri ale lumii

la C.M. de haltere

UNGARIA 7-3

Echipa 
cu 8—0 
nulul, 
vis“ < 
dublu 
au 
chea

Angliei conduce 
cu formația Ira- 

„Cupa Da-
de tenis a 
în meciul 

, contind pentru ______ —
ediția 1974—1975. în partida de

Roger Taylor și John Lloyd 
învins cu 6—1. 6—1. 6—1 pere- 

Ali Madana. Derafshi Javan.

TULCEA, 29 (prin 
Sala Casei de cultură 
telor din localitate s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru spectatorii 
care au dorit să asiste la a doua 
întîlnire internațională de box 
dintre formațiile de tineret ale 
României șl Ungariei. Elevii an
trenorilor Constantin Jelesneac șl 
Vasile Mariuțan au obținut vic
toria la un scor (7—3) care evi
dențiază superioritatea tinerilor 
pugiliști români. Reprezentanții 
țării noastre s-au detașat printr-o 
pregătire fizică superioară, prin- 
tr-o mai mare putere de luptă 
și mai multă voință de a învinge. 
Partenerii lor de întrecere s-au 
dovedit practicanți ai unui stil de 
box curat, tehnic, plăcut. Deși au 
existat unele erori de arbitraj (de
cizii în compensație), rezultatul 
oglindește fidel raportul de forțe 
dintre cele două echipe. Spunem 
aceasta deoarece unul dintre cei 
mai în formă pugiliști români — 
Mihai Donciu (cat. muscă) — a 
fost declarat învins de cei doi 
judecători maghiari în partida cu 
J. Botos, pe care o cîștigase clar.

telefon), 
a sindica-

Imediat după aceea, T. Năstase 
• (cooptat în ultimul moment în 
formație) a primit decizia în par
tida cu G. Csordas. căruia nu îi 
fusese superior. La fel de nejustă 
a fost și descalificarea lui A. 
Stana în meciul cu K. Gotz. Ce
lelalte rezultate (în ordinea cate-

goriilor) ! T. Ghinea b.p. P. Ga-^ 
hor, I. Lungu b.k.o. 1 J. Filo, 
F. Ghiță b.p. L. Lencz, Al. Pod- 
goreanu p. ab. 3 J. Borbely, M. 
Ungureanu b.p. I. Szabo. M. Cel- 
can b. dese. K. Torok, N. Chipi- 
rog b.k.o. 3 J. Turi.

M. TRANCA

MANILA (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de haltere 
au continuat la Manila cu cate
goria grea, cîștigată de sportivul 
sovietic Valeri Ustiujin cu 
Pe locurile următoare J. 
(R.D.G.) — 377.5 kg si I. 
(U.R.S.S.) — 367,5 kg.

La categoria supergrea, ___
Alekseev (U.R.S.S.) a cîștigat în
trecerea cu 425 kg (record mon
dial) după ce a realizat 185 kg 
la „smuls* și 240 kg la „aruncat*. 
La a patra încercare la „aruncat* 
a realizat 241,5 kg. (record mon
dial). El a fost urmat de S. Re
ding (Belgia) cu 390 kg și J. Heu
ser (R.D.G.) 382,5 kg.

380 kg.
Cieski 
Zaițev

Vasili

KARPOV-KORCINOI
ECHIPA ROMÂNIEI NU A PIERDUT NICI 0 INTILNIRE

LA OLIMPIADA FEMININA DE ȘAH
BOGOTA, 29 (Agerpres). — 

Turneul final al Olimpiadei fe
minine de șah se află în plină 
desfășurare In orașul columbian 
Medellin. Echipa României, care 
nu a pierdut nici o întîlnire pînă 
în prezent, a susținut în runda a 
5-a un meci important cu dețină
toarea titlului mondial, selecțio
nata U.R.S.S. Intîlnirea s-a ter
minat la egalitate 1—1. Alte re
zultate din runda a 5-a : Unga-

— Canada 2—0 ; Bulgaria — 
Germania 1—0 (1) ; Iugo- 
— Cehoslovacia 1—1 ; O- 

— Anglia 2—0.
clasamentul : 1. Ungaria —

ria 
R. F. 
slavia 
landa

Iată
8 p ; 2. Bulgaria 7 p (1) ; 3. Ro
mânia — 7 p : 4. U.R.S.S. — 6 p ; 
5—6. Cehoslovacia și Olanda — 
5*/» P î 7. R. F. Germania — 3 p 
(1) ; 8. Anglia — 3 p ; 9. Iugo
slavia — 2*/» ; 10. Canada — !■/»-

ÎN TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR DE TENIS

STEAUA A ÎNTRECUT DINAMO BUCUREȘTI CU 9-7
Cu Ilie Năstase în formație, 

Steaua a reușit, duminică, o vic
torie meritată în întîlnirea cu 
Dinamo București din turul cam- 

; pionatului divizionar, seria I. 
Dintre cele 17 meciuri, unul sin- 

- gur s-a 
pregătită 
Viziru și 
asigurat < 
cînd cu 1 
trecut în 
urmată de Dinamo București și 
Progresul.

Fără îndoială că aportul lui 
Năstase a fost hotărîtor în obți
nerea victoriei Stelei, el acumu- 
lînd trei puncte (două la simplu ■ 
-și unul la dublu bărbați, alături 
1 de M. Rusu, care s-a comportat 
bine). In partidele susținute, la 
simplu, Ilie a cîștigat 24 de ghe
muri, pierzînd doar trei, evolu
țiile sale’ fiind net superioare, 
firește, celor ale adversarilor săi-

Dintre ceilalți componenți ai 
echipei învingătoatre s-a remar-

întrerupt, dar echipa 
de antrenorii Gheorghe 
Constantin Chivaru și-a 

oricum succesul, condu- 
9—7. Totodată, Steaua a 
i fruntea clasamentului.

cat și proaspătul campion al ță
rii, Dumitru Hărădău, după cum 
este cazul să subliniem și sur
priza înscrisă de C. Popovici ca
re l-a întrecut pe S. Mureșan.

De la dinamoviști, conform aș
teptărilor, fetele au realizat 
punctajul maxim ; 5. Din nou, 
s-a evidențiat tripla campioană 
națională Virginia Ruzici (deși a 
pierdut primul set la Valeria 
Balaj). împreună cu partenerul 
ei, Viorel Marcu, au învins cu
plul Balaj — Năstase, oferind 
schimburi de mingi care au in- 
cîntat numerosul public prezent 
în tribunele de la Progresul. La 
băieți, se conta pe o evoluție 
mai bună din partea lui I. Sân
tei și S. Mureșan. Primul însă 
s-a accidentat în meciul cu Hă
rădău, iar cel de al doilea a avut 
un randament redus.

Odată cu încheierea acestei în- 
tîlniri, Rie Năstase va părăsi azi 
Capitala, urmînd să participe la 
două turnee : Madrid (7—13 oc-

4-2

■) In divizia A 
de judo

SURCLASATA PE
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI,

TEREN PROPRIU!

tombrie) și Barcelona (14—20 oc
tombrie).

Rezultate, Steaua — Dinamo 9—7. 
Simplu bărbați ; I. Năstase — V. 
Marcu 6—3 6—0, D. Hărădău — I. 
Sântei 6—0, 1—2 ab. V. sotiriu — S. 
Mureșan 2—6, 6—2, 6—3, C. Popovici
— B. Almăjan 2—6, 3—6, I. Năstase
— I. Sântei 6—0, 6-0, D. Hărădău —
V. Marcu 6—3, 8—6, V. Sotiriu — B. 
Almăjan 6—4, 6—1. C. Popovici — S. 
Mureșan 6—2, 5—7. 6—1. simplu fe
mei : Valeria Balaj — Virginia Ru
zici 6—3, 1—6, 1—6 Elena Trifu — 
Mariana Simionescu 8—io. 5—7. ” 
lena Balaj — Mariana Simionescu 
2—6. 2—6, Elena Trifu — Virginia
Ruzici 3—6. 1—6, dublu bărbați : 
Năstase, M. Rusu — V. Marcu, 
Almăjan 6—0, 6—4, D. Hărădău. V 
Soțiriu — I. Sântei. S. Mureșan 6—2, 
9—7, dublu femei • Elena Trifu, Va
leria Balaj — Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu 4—6, 2—6. dublu
mixt : i Năstase, Valeria Balaj — 
V. Marcu, Virginia Ruzici 4—6, 3—10, 
V. Sotiriu, Elena Trifu — S. Mure
șan, Mariana Simionescu 3—6, 7—5. 
7—7. întreruptă din cauza întuneri
cului (partida va fi continuată luni 
21 octombrie).

In această săptămînă sînt progra
mate următoarele partide : Dinamo 
Brașov — Steaua, Politehnica Cluj
— Dinamo București, U.T. Arad — 
Progresul (în zilele de 1—3 octom
brie). U.T. Arad — Steaua, Dinamo 
Brașov — Dinamo București, Poli
tehnica Cluj — Progresul (în zilele 
de 4—6 octombrie).

MOSCOVA (Agerpres). — Co
mentatorii de șah care urmă
resc, la Moscova, meciul dintre 
marii maeștri Anatoli Karpov și 
Viktor Korcinoi, subliniază ca
racterul dramatic al celei de-a 6-a 
partide, în care Korcinoi a pier
dut prin depășirea timpului de 
gîndire la a 31-a mutare. Avînd 
piesele negre. Korcinoi a ales „a- 
părarea Petrov*. La mutarea a 
10-a, Korcinoi a încercat să 
schimbe varianta, sacrificînd un 
pion pentru a obține inițiativa. 
Karpov a refuzat apoi un al doi
lea sacrificiu, preferind să acce
lereze dezvoltarea pieselor sale, 
în situația extrem de complicată 
ce a rezultat de aici, Korcinoi a 
consumat 60 de minute pentru a 
efectua mutarea a 15-a. intrînd 
astfel într-o criză de timp.

Scorul, după cum se știe, este 
acum de 4—2 în favoarea lui 
Karpov. Partida a 7-a se va dis
puta luni.

CONNORS ÎNVINS
DE PARUN!

va

I. 
B.

NEW YORK. 29 (Agerpres). — în 
sferturile de finală ale turneului 
de tenis de la San Francisco, jucă
torul neozeelandez Onny Parun a 
produs o mare surpriză reușind 
să-l învingă cu 6—3 3—6. C—4 pe
americanul Jimmy Connors, actua
lul lider al Marelui Premiu FILT. 
Alte rezultate : Pasarell (Porto Ri
co)—Mayer (S.U.A.) 7—5. 6—7. 3—0
(abandon) ; Case (S.U.A.)—Stockton 
iS.U.A.) 4—t». G—2. 7—6 : Ashe 
(S.U.A.) — Gerulaitls (S.U.A.) 6—4,
4—6 6-4.

în asociația americană de tenis 
„Campionatul interorașe4’ (World 
Team Teținis), au apărut disensiuni 

hu dus Ta dămiterea directoru
lui executiv. George McCall. Prima 
ediție a acestei competiții s-a sol
dat. de altfel cu un adevărat fias
co. deficitul fiind de cîteva sute de 
mii de dolari. Totuși, noul preșe
dinte al asociației, Frank Fuhrer, a 
declarat că întrecerile vor avea loc 
și anul viitor.
La ,,Palatul Sporturilor" din Tunis 
au luat sfîrșit Întrecerile primului 
«âffipionat de handbal al Africii. In 
tufliOlH masculin, pe primul loc 
s-a clasat S&iecHonata Tunisiei, ur
mată de echipele Camerunului șl 
Senegalului. Competiția feminină a 
fost cîștigată de reprezentativa Tu
nisiei. pe locurile următoare cla- 
sîndu-se formațiile Senegalului și 
Ugandei. în urma acestui succes, 
echipa feminină a Tunisiei s-a ca
lificat pentru turneul final al 
pionatului mondial, programat 
viitor la Moscova.

c am
anul

1

a Bulgariei 
meciul 
cu 

zona

Echipa de tenis 
duce cu 3—0 în 
Susține la Sofia 
Turciei pentru
Cupei Davis ediția 1974,1975.

con-
pe carc-1 

selecționata 
europeană a

La Katowice, în competiția mascu
lină de handbal ..Cupa Mării Bal
tice" s-au înregistrat următoarele 
rezultate : U.R.S.S. — R. D. Germa
nă 20—20 (10—10) ; Polonia A —
Suedia 22—13 (îs—4) ; R. F. Germa
nia — Polonia B 20—18 (11—10).
Turneul de șah „Memorialul Cieo- 
rin“, desfășurat la Soci, s-a înche
iat cu victoria marelui maestru so
vietic Lev Folugaevski, care a tota-. 
lizat 11 p din 15 posibile. Pc locu
rile următoare s-au clasat : Suettn 
/U.R.S.S.) Esprig (R.D.G.) — 9 n.
Smislov. Holmov si Teșkovski 
(U.R.S.S.) — 8','a p. Svesniknv
(U.R.S.S.) — 8 p. Forintos (Unga
ria). Jansa (Cehoslovacia) — 7V, o 
etc.

CUPA „SOVIETSKI SPORT"
LA HOCHEI PE GHEATA

KIEV, 29 (Agerpres). — La 
Kiev, în turneul de hochei pe 
gheață pentru Cupa ziarului „So- 
vietski Sport", s-a disputat meciul 
dintre selecționata României și 
cunoscuta formație sovietică Trak
tor Celiabinsk. Conduși cu 5—1 
după prima repriză, hocheîștii 
români au avut o puternică re
venire în ultima parte a jocului 
și numai forma bună a portaru
lui Gherasimov i-a împiedicat să 
obțină un rezultat și mai strîns, 
sau chiar egalarea, scrie comen
tatorul Agenției TASS. Scorul fi
nal al partidei : 5—3 (5—1, 0—0, 
0—2) în favoarea echipei Traktor. 
Punctele echipei române au fost 
marcate de Pană (2) și Varga. în
tr-o altă partidă Aripile Sovie
telor Moscova a învins cu scorul 
de 4—1 (1—1, 1—0, 2—0) echipa
Dynamo Berlin.

t.

ECHIPELE IUGOSLAVIEI Șl AUSTRIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURILE DE FOTBAL

' In sala de sport a Institutului pe
dagogic din Capitală — șl totodată 
sala de competiții a echipei de judo 
'Universitatea — s-au desfășurat ma
joritatea partidelor etapei a doua din 
campionatul Diviziei A. Triunghiula
rele acestei etape — ca șl cele din 
debutul campionatului — au fost do
minate de unele rezultate surprinză
toare, consemnate la capătul con
fruntărilor. De astă dată se pare că 
am asistat la cea mai mare surpri
ză. Universitatea București a fost în
vinsă — și încă la un scor drastic 
— pe teren propriu de CAROM Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, formație 
prezentă pentru prima dată în com
petiția Diviziei A ! Surprinzătorul 
eșec al echipei bucureștene s-a con
turat chiar de la prima categorie, 
ușoară, cînd O. Cojocaru a fost în
vins prin yusei-gachl de M. Nuțu 
într-un meci în care era favorit. Apoi 
I. Petrof (cat. semimijlocie) a adus o 
rază de speranță în tabăra gazdelor 
învingîndu-1, prin yusel-gachi, pe 
G. Manole. Speranța bucureștenilor 
a dăinuit însă doar cîteva minute 
deoarece, în continuare, mijlociul 
V. Popovici a pierdut prin ippon 
(min. 3) meciul cu P. Necula, care 
a finalizat o necruțătoare kesa-gâtă- 
me (fixare laterală). * 
semigreul C. Ricman 
tot prin ippon (min. 
mitru, iar greul' G. 
n-a avut timp să-și

în continuare, 
a fost învins, 
2) de C. Du- 

Helsdorfer nici 
dea seama că

de fapt duelul său cu Gh. Săvescu 
luase sfîrșit ; era secunda a 14-a cînd 
jadoka de la CAROM executase o 
fulgerătoare sode-tzuri-komi-goshi (a- 
runcare peste șold) direct pe spate, 
arbitrii dictînd pe dată ippon-ul. Ast
fel, Universitatea a fost învinsă de 
CAROM la scor : 1—4. Apoi, forma
ția gazdă a fost surclasată de Di
namo București : 0—5.

O nesperată victorie a obținut Po
litehnica București în meciul cu 
C.S.M. Sibiu de care a dispus cate
goric cu 4—1, fiind la un pas de suc
ces șl în partida cu I.E.F.S. (2—3).

Alte confruntări s-au disputat sub 
seninul echilibrului, încheindu-se, de 
altfel, cu victorii la limită : Olimpia 
București — A.S.A. Tg. Mureș 3—2, 
Rapid Arad — A.S.A. 3—? șl Rapid — 
Olimpia tot 3—2. Celelalte partide au 
fost dominate detașat de echipele în
vingătoare : Dinamo București — 
CAROM 5—0 și I.E.F.S. — C.S.M. Si
biu 4—1. Și de astă dată arbitrajele 
au fost foarte bune.

Costin CHIR1AC
La Cluj, formația locală Universita

tea a întîlnit tîriăra echipă a Școlii 
sportive Unirea Iași. Pînă la catego
ria grea rezultatul era egal (2—2). 
Cum însă ultimul meci s-a încheiat 
cu un draw victoria a fost atribuită 
echipei ieșene ai cărei judoka au fi
nalizat mai multe procedee tehnice. 
(I. POCOL-coresp.)

CAMPIONATUL
DE ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

Peste 40 800 de spectatori• au ur
mărit pe stadionul central din Za
greb partida amicală dintre selec
ționatele Italiei șl Iugoslaviei. "în
cheiată cu 1—0 (1—0) în favoarea
gazdelor, prin, golul înscris de 
Surjak (min. 41) la o centrare a 
lui Petrovici. ’ Comentind această 
întîlnire. - corespondentul Agenției 
France Presse remarcă jocul bun 
al echipei iugoslave, care a domi
nat insistent in ambele "renrize, în 
timp ce,italienii au decepționat. In 
90 de minute de ioc echipa Italiei 
a avut o singură ocazie de gol. in 
retriza secvr.dă cînd Boninsegna, 
de la 10 m,

Formațiile :
a șutat în portar. 

IUGOSLAVIA : o.

Petrovici — Dzoni, Hadzla'odici, Jer- 
KOVlCl, Katalinski. Buljan. 
da (Zungui) V. Petrovici.
VlacSici. Surjak ; ITALIA : 
Rocca. Roggi, ^Benetti, 
Facchetlii, Caso, Cecconi 
na, Capello, Prati.

★
Pe stadionul Prater din

Popivo- 
Oblak, 

Zoff. — 
Zecciiini, 

Boninseg-

Viena, în 
prezenta a 36 000 de spectatori, s-a 
desfășura meciul amical dintre se
lecționatele Austriei și Ungariei. Au 
cîștigat gazdele cu scorul de 1—0 
(1—0) prin golul marcat de KranKI 
în min. 15. Aceasta a fost prima 
victorie a echipei austriece în fata 
celei ungare, după o perioadă de 
10 ani.

Olimpia Cataramă (Argeș) 60,30 m, 
suliță: Ioana Pecec (Dinamo) 55,58 m, 
Eva ZOrgo (Cluj) 54,74 m.

Clasamentul etapei de la Cluj: 1. 
C.A.U. 251,5 p (136 b — 115,5 f), 2. 
Steaua 215 p (204—11), 3. Dinamo 190 p 
(123—67), 4. Cluj 98 p (57—41), 5. Ra
pid 95 p (55—40), 6. Argeș 94 p 
(3,5—90,5), 7. Iași 80 p (32—48), 8. Meta
lul 68 p (33—35), 9. Brașov 67 p 
(54—13).

CLASAMENT .GENERAL FINAL :
1. C.A.U. 799 p — campioană a țării,
2. Steaua 644 p, 3. Dinamo 633 p, 4. 
Ai’geș 314,5 p, 5. Rapid 310 p, 6. Cluj 
234 p, 7. Iași 221 p, 8. Metalul 220 p, 
9. Brașov 177 p. La bărbați: 1. Stea
ua 573 p, 2. C.A.U. 504 p, 3. Dinamo 
435 p, 4. Rapid 168 p, 5. Brașov 144 p, 
6. Cluj 133 p 7. Metalul 91 p, 8. Iași 
79 p, 9. Argeș 29,5. La femei: 1. 
C.A.U. 295 p, 2. Argeș 285 p, 3. Dina
mo 198 p, 4—5. Rapid 142 .p. 4—5. Iași 
142 p, 6. Metalul 129 p, 7. Cluj 101 p, 
8. Steaua 71 p, 9. Brașov 33 p.

CAMPIONATE, ȘTIRI
Echipa Dundee United 
formației Jiul Petroșani 

cu 1—0
SCOTIA.

(adversara __ _ _a.._
în Cupa Cupelor) a învins 
echipa Dunfermline. Alte rezultate : 
Celtic—Ayr 5—0 ; Kilmarnock—Ran
gers 0—6 : Hibernians—St. Johnsto
ne 0—1.

ILF- GERMANIA. După 6 etape 
cohdtfCă echipa SV Hamburg cu 11 
p urmată de Eintracht Braunsch
weig, JBonișsia MonchenglBdbach si 
Eintracht Frankfurt — cu cite 9 p. 
Rezultate : Hamburg—Stuttgart 1—0 : 
Eintracht Frankfut—Duisburg 3—1 : 
Fortuna Dusseldorf •*- Eintracht 
Braunschweig 2—2 : Borusia Mon- 
chengladbach — Esen 3—1 ; Schalke 
04—Bayern Miinchen 2—0.

ANGLIA. Etapa a 10-a : Birmin
gham — Arsenal 3—1 : Manchester 
City — Queens Park 1—0 : Chelsea 
— Wolverhampton 0—1 f Everton — 
Leeds 3—2 ; Leicester — Coventry

0—1 ; Luton — Carlisle 3—1 ; Tot
tenham — Middlesbrough 1—2 ; 
Sheffield United — Liverpool 1—0 ; 
Newcastle — Ipswich 1—0. în clasa
ment conduce Ipswich cu 16 p, ur- 
ipată de Manchester City — 14 p.

FRÂNTA. După 10 etape, se men
țin în frunte formațiile Nimes și 
Reims cu 14 p, urmate de Lille — 
13 p. Rezultate din etapa a 10-a î 
Nice — Nimes ' “
1— 0; Lille — __ ___  _
— Lens 5—1 ; St. Etienne
2— 0 ; Angers

• Fotbalistul sffedez 
derson. fundaș al 
Vaexjoe. a fost transferat la echipa 
vest-germ ană Bayern Miinchen.

© într-un meci amical la Cra
covia, echipa locală Wisla a în
vins cu 2—0 (0—0) formația Dina
mo Tbilisi.

2—0 ; Metz — Monaco
Red _Star 1—0 ; Lyon 

- ___ Reims
Bordeaux 2—2.

Bjorn An- 
echipei Oesters
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