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Secretarul general al Partidului 
Comunist 
Republicii 
tovarășul 
efectuat miercuri o vizită de lucru 
în comune și cooperative agricole 
de producție din județul Olt.

In această vizită, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost însoțit 
de tovarășii Cornet Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Angelo 
-agriculturii, 
și apelor.

Vizita de 
comuna Scornicești. așezare vesti
tă în întreaga țară prin hărnicia 
și priceperea oamenilor săi, prin 
rezultate deosebite obținute in 
ultimii ani atît în dezvoltarea pro
ducției agro-zootehnice, cit și în 
creșterea nivelului de trai mate
rial și spiritual al locuitorilor săi. 
Toți locuitorii comunei au ieșit în 
înlîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutind cu nețărmurită 
dragoste, cu mare stimă și respect 
pe cel mai iubit fiu al poporului, 
venit în vatra strămoșească a 
Scorniceștilor. comuna natală a 
conducătorului României Socialiste. 
Pe fețele tuturor se citea 
bucuria și marea inîndrie de a fi 
concetățeni cu cel care conduce 
astăzi destinele națiunii noastre, și 
care s-a ridicat dintre ei ca un 
strălucit reprezentant a tot ce arc 
mai bun și mai cutezător poporul 
român.

Dialogul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu factorii de conduce
re ai județului și comunei se 
axează, pentru inceput, asupra 
unei probleme de mare actualitate 
pentru viitorul localității vizitate, 

rurale ale 
sistematizarea sa- 

implicit, apropierea 
atribute de confort 
proprii orașelor țării.

atentă a aspectelor

Român, președintele 
Socialiste România, 

Nicolae Ceausescu, a

Miculescu, 
industriei

ministrul 
alimentare

lucru a început ia

al tuturor așezărilor 
patriei noastre 
tului și, 
de acele 
civilizație

Analiza 
dezvoltării comunei, recomandări
le făcute de secretarul general al 
partidului edililor locali constituie 
un prețios îndreptar nu numai 
pentru locuitorii Scomiceștiului, ci 
și pentru cetățenii celorlalte așe
zări rurale aflate intr-un continuu 
proces de înnoire și modernizare, 
menit a apropia tot mai mult 
satul românesc de modul de viață 
al orașelor patriei noastre.

în fața schiței de sistematizare 
a comunei, care prevede noi con
strucții de locuințe, precum și un 
modern spital cu 200 de paturi și 
o viitoare creșă, tovarășul Nicolae

sa
și

Ceaușescu arată că este foarte im
portant ca locuințele să păstreze 
elementele de arhitectură tradițio
nale, atît de frumoase în această 
zonă, 
și, în 
stilul 
acest 
Ceaușescu a arătat 
zonele rurale este important să se 
respecte stilul local.

Secretarul general al partidului 
a consacrat apoi cîteva ore exa
minării, la fața locului, a stadiu
lui actual al dezvoltării agricul
turii în cooperativa agricolă de 
producție, in special în cultura 
porumbului, prin prisma activită
ții, rezultatelor și preocupărilor 
acesteia fiind abordate probleme 
de deosebită însemnătate pentru 
drumul viitor al agriculturii.

Unul din cele mai importante 
momente ale zilei, cu implicații 
directe, de excepțională însemnă
tate pentru orientarea invățămîn- 
tului din mediul rural, l-a consti
tuit vizita 
Ceaușescu 
cești.

întreaga 
Scornicești, 
săteni din 
a participat, 
însuflețită adunare populară. Ova
ții puternice, urale nesfîrșite 
izbucnesc și aici din mii de piep
turi. dind glas bucuriei localnici
lor de a avea din nou în mijlocul 
lor pe cel mai de seanță fiu al 
acestor meleaguri.' pe cel mai iubit 
fiu al poporului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Intimpinat cu puternice urale. 
ovații și aplauze entuziaste, a luat 
cuvîntiil tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

însuflețitoarea cuvintare a secre
tarului general al partidului a fost 
subliniată de miile de participant) 
cu repetate și îndelungi aplauze, 
cu ovații și urale nesfîrșite, ma
nifestare a dragostei nețărmurite 
șî recunoștinței fierbinți față 
tovarășul ’ Nicolae Ceaușescu, 
atașamentului nedezmințit și de
votamentului neclintit' față de po
litica Partidului Comunist Roman.

Elicopterul prezidențial se în
dreaptă apoi spro comuna Izbiceni. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intîlnit cu membrii acestei 
cooperative fruntașe din județ, 
vizita fiind consacrată unor pro
bleme ale creșterii producției a- 
gricole, îmbunătățirii condițiilor 
de lucru și de trai ale țărănimii 
noastre cooperatiste.
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care să le individualizeze, 
același timp, să păstreze 

și decorația populară. In 
context, tovarășul Nicolae 

că în toate

tovarășului 
la Liceul din

Nicolae 
Scorni-

populație a comunei 
.alături de numeroși 
localitățile învecinate, 

apoi, la o mare și

dc 
a

Cupa României" la hochei pe gheață

Favoriții au cîșiigat lejer
Ediția 1974 a competiției ho- 

cheistice republicane dotată cu 
„Cupa României" a debutat ieri, 
în Capitală, cu meciurile primei 
etape. Astăzi sînt programate ur
mătoarele patru întîlniri : ora 8 i 
Dinamo — Tîrnava Odorhei, ora 
10;30: Steaua — Liceul nr. 1 M. 
Ciuc, ora 16 : Sport club M. Ciuc 
— Agronomia Cluj, ora 18,30 : 
Dunărea Galați — AJS.E. Buc.

Iată, pe scurt, cîteva însemnări 
de la partidele de miercuri i

STEAUA — TÎRNAVA ODOR. 
HEI 19—0 (2—0, 5—0, 3—0). Me
ciul condus de bucureștenii C. 
Sglncă și D. Cristescu a fost, în 
lapt, un asalt continuu la poarta 
echipei din Odorhei, întrerupt 
doar de puține ori de atacuri 
sau mai bine zis contraatacuri ale 
jucătorilor acesteia. Cunoscînd 
potențialul valoric al adversarilor, 
hocheiștii din Odorhei și-au orga
nizat aproape întregul joc pe de
fensivă. Apărarea lor a rezistat 
— cit a putut — presiunii dețină
torilor Cupei, reușind un scor 
care nu reflectă, totuși, situația 
de pe gheață. într-atît de multe 
au fost ocaziile de gol irosite 
militari.

Cele zece puncte au fost 
Nistor (3), Varga

Vlad, Kemenessy

Varga în 
ofensivă 
poarta lui

Foto •
Dragoș NEAGU

cie

scrise de :
Gheorghiu (2), 
și Herghelegiu.

în- 
(2).

LICEUL Mt. 1 
(6—0, 5—9, 8—1).

DINAMO — 
M. CIUC 19—1 .
Foarte tânăra echipă din Miercu
rea Ciuc, cu o formație nouă față 
de cea de anul trecut, n-a putut 
ține piept ofensivei dezlănțuite a 
dinamoviștilor care au realizat 
scorul zilei și. cu mai multă con
centrare în fazele de finalizare, 
ar fi putut înregistra încă — cel 
puțin — tot atîtea goluri. Bucu- 
reștenli au fost în vervă de joc, 
au combinat spectaculos, în ,vi-

DINAMO Șl STEAGUL ROȘU IN TURUL 001
AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

• Steagul roșu — senzațională calificare in ultimele minute ale partidei cu Beșiktaș • Dinamo — dări 

intrare in „momentul doi" al Cupei U.E.F.A. • Jiul la un pas de o surpriză in fala lui Dundee United 

• Partida Atvidaberg — Universitatea Craiova aminată pentru astăzi

Afin. 85 al partidei Dinamo-Boluspor : Lucuță înaintează pe stingă, trece de Ibrahim și Nuri, și 
centrează lui Lucescu, care marchează al treilea gol al echipei sale. ~ ~~

Ieri s-a consumat manșa a doua din primul tur al competițiilor 
continentale intcr-cluburi la fotbal, întreceri care au devenit cele 
mai importante evenimente, pe plan internațional, ale acestui sport, 
după proba supremă și cea europeană rezervată selecționatelor. în 
acest al doilea act al întrecerii formațiile noastre au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

ATVIDABERG ; ATVIDABERG

PETROȘANI : JIUL 
BUCUREȘTI : DINAMO 
BRASOV : STEAGUL ROȘU

— UNIVERSITATEA CRAIOVA repro-
gramat pentru astăzi din cauza ploii.

— DUNDEE UNITED 2—0 (2—0)
— BOLUSPOR 3—0 (1—0) 

<— BESIKTAS 3—0 (0—0)

plină
spre

Orban

Cum se vede, în ansamblu, for
mațiile noastre au înregistrat re
zultate și comportări superioare 
celor din primul tur. Sigur că tre
buie să subliniem in primul rind 
excepționalul final de meci al bra-

Foto : N. DRAGOȘ
șovendor care au întors, în favoa
rea lor, soarta calificării în con
fruntarea cu cunoscuta formație 
din Istanbul. După cum Jiul a fost 
destul de aproape de o situație a- 
semănătoare, care ar fi reprezentat 
una dintre marile surprize ale 
..Cupei cupelor". Păcat că elevii 
lui Ozon nu au putut realiza o a 
doua repriză pe măsura primei 
părți a partidei în care au refăcut 
..două treimi" din handicapul -de 
Ia Dundee. Dinamo a materializat, 
fără eforturi deosebite, diferența 
de valoare, obținînd o calificare 
anunțată deja de succesul de la 
Bolu.

(Citiți în pag. a 4-a, cronicile ce
lor trei meciuri de ieri)

prea multe speteză, nelăsîndu-le 
ranțe elevilor prof. Eug. Boda. 
Au arbitrat î O. Barbu (Bucu
rești) și A. Dibernardo (Cluj).

Au înscris ! Pisaru (5), Malihîn 
(5), Axinte (4), V. Iluțanu, Cos- 
tea, Sgîncă, Bandas și Pană — 
pentru Dinamo, Ambrus pentru 
„Lyceum".

peciiv Gyorgy, Borbath și Texe. 
Au condus : Gh. Mureșanu și M. 
Presneanu (București).

Ultimele întreceri ale tinerilor noștri pegiliști «u dovedit

EXISTA ELEMENTE TALENTATE, 
DAR SI CATEGORII DEFICITARE
• UfiUîdifd secțiilor de boi trebuie m<ii mult controlată

DUNĂREA GALATI — AGRO
NOMIA CLUJ 7—3 (2—0, 3—2,
2—1). A fost cel mai reușit meci 
al primei etape, foarte echilibrat, 
victoria revenind pe merit gălă- 
țenilor, care au știut să pună în 
evidență calitățile individuale ale 
unora dintre jucătorii de care 
dispun. Punctele au fost înscrise 
de Fodorea (4), Corduban, Olenci 
și Boldescu pentru Dunăs. .a, res-

SPORT CLUB MIERCURE A CIUC 
— A.S.E. BUCUREȘTI 5—2 (2—1,
2—0, 1—1). Partida vedetă a ofe
rit un joc nervos, plin de durități 
și de alte infracțiuni. fapt care 
i-a obligat pe arbitrii El. Gubernu 
și C. Ștefănescu să dicteze nu 
mai puțin de 18 minute de elimi
nare pentru hocheiștii din Miercu
rea Ciuc și 22 de minute pentru 
bucureștenj. Au marcat Bașa (2), 
Gabrieli, Șandor și Kedves pen
tru Sport Club, respectiv Ma
rian (2).

Romeo VILARĂ

și îndrumdta dc (ti Ere
Cele două întîlniri internațio

nale dintre reprezentativele de 
box (tineret) ale României si Un
gariei ne-au oferit posibilitatea 
trecerii în revistă a întregului lot 
național de tineret, acum, cu mai 
puțin de o lună înaintea turneu
lui „Prietenia" ce se va disputa 
la Ulan Bator. Este cunoscut fap
tul că după consumarea campio
natelor europene de tineret din 
acest an, in echipa noastră au 
intervenit unele remanieri deter^ 
minate de trecerea unor sportivi 
în formația de seniori și de eli
minarea altora din cauza virstei 
sau datorită comportării nesatisfă
cătoare. In noua sa alcătuire, lo
tul speranțelor boxului românesc 
a fost încredințat pentru pregăti
re antrenorilor Constantin Jeles- 
neac și Vasile Mariuțan. In cele 
ce urmează vom încerca să tra
gem unele concluzii pe marginea 
evoluției tinerilor noștri reprezen
tanți in confruntările amintite și, 
de asemenea, să vedem in ce mă
sură cei mai buni boxeri români 
la această grupă de vîrstă pot a- 
sigura succesele viitoare ale pu- 
giltsmului românesc.

Confruntările cu pugiliștii ma
ghiari au evidențiat în ansamblu, 
superioritatea tehnică a boxerilor 
oaspeți, mai bine selecționați (ma
joritatea sînt mai înalțl dăcit bo
xerii noștri) și practicanți aî unui 
stil de box curat, plăcut. Dacă,

forul dc specialitate
învingători In ambeleterminat _____  ..._  _______

partide susținute (7—4 și 7—3), ei 
și-au asigurat succesele printr-t» 
pregătire fizică superioară și prin 
combativitatea binecunoscută a 
boxerilor români. Cei doi antre
nori au dovedit pricepere In folo
sirea mijloacelor de antrenament 
astfel ca, la momentul dorit, ele
vii pregătiți de ei să se găsească 
în cea mai bună formă sportivă. 
Constatăm astfel cu satisfacție că 
boxul românesc dispune de mai 
mulți antrenori capabili să pregă
tească în bune condiții o echipă 
națională. Minusurile manifestate 
In evoluția unor tineri reprezen
tanți ai noștri, de pildă insufici
enta lor pregătire tehnico-taetiefi, 
țin mal mult de modul în care se 
muncește în cadrul secțiilor, acolo 
unde, de fapt, se realizează in
struirea. juniorilor.

Afirmațiile de mai sus ar pu
tea conduce la concluzia că bo
xul românesc nu dispune de ele
mente dotate și bine pregătite 
pentru a putea face față cu suc
ces viitoarelor mari confruntări 
interhaționale. Și ar fi greșit. în 
cele două întîlnlri, de la Galați 
și Tulcea, am urmărit destui ti
neri excelent dotați, posesori ai 
'unui baga! apreciabil de procedee

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pao. 2-3)



Invinglntl pe „U" 
DINAMO BUCUREȘTI A

IN DIVIZIA A DE
Terenul Dinamo din Capitală — 

acoperit cu o suprafață de „Ze- 
nitan“ — a găzduit marți după 
amiază întîinirea restanță din Di
vizia A de handbal masculin Dî- 
namo București — Universitatea 
Craiova. Vremea nefavorabilă — 
ploaie și frig — a constituit un 
impediment serios pentru ambele 
echipe, dar în special pentru bucu
resteni, care au dorit să ofere 
publicului cît mai multe faze de 
spectacol. Forma excelentă a e- 
chipei antrenate de O. Vlase și-a

Craîova cu 24-6
TRECUT PE PRIMUL LOC
HANDBAL MASCULIN

DOAR DOUA ECHIPE NEÎNVINSE 
ÎN CAMPIONATUL DE JUDO

PROCI!
ai on

ACTIVITATEA LA ZI
• în cursul zilei de ieri a părăsit 

Capitala echipa Steaua, care va par
ticipa la un turneu internațional 
programat să se desfășoare in orașul 
Leipzig din R.D. Germană. Sub con
ducerea antrenorului Cornel Oțelea 
au făcut deplasarea următorii jucă
tori : Dincă, Orban și Mimteanu 
(portari), Gațu. Birtalan, Kicsid, 
Voina, Tudosie, Stockl, Capră. Dră- 
găniță, Coasă, Marinescu, Enea și 
Nictdcscu,
• La puternicul turneu masculin

i.Cupa Mării Baltice", desfășurat in 
orașul polonez Xattowlee, «u oficiat 
și doi arbitri români : Constantin
Căpățină și Dorin Purică. Cei doi 
cavaleri ai fluierului din tara noas
tră au condus partidele Polonia — 
R.D. Germană, Polonia — Suedia. 
Polonia — B.F. Germania șl Polo
nia tineret — Suedia.
• Rezultate din etapa a V-a a Di

viziei B, care ne-au parvenit eu 
intîrziere : Timișul Lugoj — Voința 
Baia Mare 37—14 (15—5). C.S. Pitești 
— Rafinăria Teleajen 12—14 («—8).
Voința Brașov — Voința Iași 11—14 
(7—6), U.T. Arad — Tricoul Oradea 
15—10 (9—6).
• Arbitrii români Dorin Purică șt 

Gheorghe Lungu vor conduce parti
da Lokomotiv Sofia — Oberglass 
Barnbach (Austria) din cadrul pri
mului tur al C.C.E. la masculin. 
Jocul este programat la Sofia in 
ziua la 17 octombrie.

o Partidele Steaua — Știința Ba
cău și Dinamo Brașov — „U“ Cluj, 
din cadrul etapei a Vin-a. au fost 
aminate pentru data de 22 octom
brie.

spus din nou cuvîntul, Cornel 
Penu și colegii săi cîștigînd în- 
tîlnirea într-o manieră categori
că : 24—6 (12—3). în urma acestui 
rezultat,, Dinamo București trece 
pe locul I în clasament, avînd un 
golaveraj superior echipei Steaua. 
Universitatea Craiova, animată de 
cele mai bune intenții, a făcut și 
în acest meci eforturi lăudabile 
pentru a putea ține pasul, dar 
fragilitatea lotului de oare dispu
ne antrenorul G. Burcea nu lasă 
studenților craioveni prea multe 
speranțe. Au marcat : Licu (8), 
Dan Marin (5), Cosma (5), Sa- 
tnungi (2), Deacu, Moldovan, Mar
cu și Grabovschi pentru Dinamo, 
respectiv Florescu (3), Răduțoiu 
(2) și Răduiescu. Au condus bine 
N. Danieleanu și I. Nicolae (Plo
iești).

După confruntările etapei a IT-a 
a Diviziei A de judo a ieșit cu 
pregnanță în evidență faptul că 
aproape toate echipele au avut 
evoluții inegale. De altfel, din 
cele 12 formații care activează în 
acest campionat numai Dinamo 
București și Dinamo Brașov au 
ieșit învingătoare în toate parti
dele pe care le-au susținut. în 
rest am consemnat victorii sau în- 
frîngeri deosebit de spectaculoase. 
Bunăoară, Universitatea Bucu
rești, după ce a dispus în prima 
etapă de vicecampioana 
I.E.F.S., a fost surclasată, sîmbă- 
tă, de noua promovată în Divizia 
A. CAROM din Municipiul Gh. 
Gbeorghiu-Dej. O altă echipă, Ra
pid Arad, întrecută în ambele me
ciuri ale etapei inaugurale a ob
ținut succese pe linie în triunghiu-

țării

ALPINIȘT1I DE IA A. S. ARMATA - BRAȘOV 
VICTORIOȘI ÎN CAMPIONATELE ȚĂRII

Pe abruptul prahovean al Bu- 
cegilor, s-au disputat de curînd 
întrecerile din etapa finală a cam
pionatelor republicane de alpinism 
ia care au luat parte 19 echipe 
cu un total de 60 concurenți, re- 
prezentînd 12 asociații și cluburi 
sportive din 8 județe.

Pe lîngă faptul că s-a înregis
trat o participare aproape de două 
ori mai numeroasă decît la ediția 
de anul trecut, s-a putut constata, 
totodată, că nivelul tehnic al com
petitorilor a fost mai ridicaț după 
cum reiese și din faptul că s-au 
efectuat, cu acest prilej, 22 tra
see de gr. IV și nu mai puțin de 
10 echipe s-au angajat în traseul 
de mare dificultate „Fisura albas
tră1*. De menționat, de asemenea, 
prezența unor echipe noi ca E-

lectromureș și Steaua roșie din 
Tg. Mureș, Turdeana-Turda dar 
și regretabila absență a valoro
șilor alplniști de la Dinamo Brașov.

In fruntea clasamentelor, atît 
ta cel individual cit și pe echipe, 
s-au situat sportivii Asociației 
sportive Armata-Brașov. Clasa
mentele finale se prezintă astfel 1 
Echipe : 1. A. S. Armata Brașov 
632 p. ; 2. Universitatea București 
452 p. : 3. Politehnica Timișoara 
364 p. Individual : 1. D. Chivu, 
M. Nagy, C. Manea, I. Ilieș (toți 
de la A.S.A Brașov), St Balmez 
(Polit. Timișoara) ; 2. M. Gherasim 
(Univ. Buc.) și M. Noaghiu (Univ. 
Brașov) ; 3. V. Moldovan (Univ. 
Buc.) și Gh Spătaru (Univ. Bra
șov). — S. B. —

larul al doilea. Universitatea Cluj, 
cîștâgătoare In meoiurile primei 
etape a fost depășită în cea de a 
doue, deși a luptat acasă 1

Dar, evoluțiile inegale ale com-

cu rezultate nescantald Iată de 
ce considerăm că este de datoria 
antrenorilor să pregătească cu 
mai multă atenție, din toate punc
tele de vedere, sportivii din echi-

Ionel Lazăr (Dinamo București) a obținut numai victorii, deși a 
luptat tit do«cl di» cele patru partide 
greutate superioară (semigrea). lată-l 
ciilos.

susținute la o categorie de 
finaltzînd un ippon spectu-

DE MIINE, LA ALEXANDRIA

FINALA CAMPIONATULUI 
OE OINĂ 

campionatul republican de oină pe 
anul 1974 a ajuns în faza finală, in- 
cepind de milne, pe stadionul din 
Alexandria, se vor desfășura ulti
mele Întreceri ale acestei tradițicnale 
competiții republicane. Echipele C.P. 
București, Universitatea Răcorești, 
Dinamo București, Torpedo Zarnești, 
Confecția Bm. Sărat, Avintul Curcani 
(jud. Ilfov), Celuloza Călărași, Viața 
Nouă Olteni (juri. Teleorman), Șire
tul Suruaia (jud. Vrancea) și A. S. 
Armata Constanța au reușii frumoa
sa performanță de a se menține la 
cursa pentru cucerirea tlUulul.

După cum se poate vedea, alături 
de formații redutabile, eu vechi state 
de activitate, in finala pe țară s-au 
calificat și cite va echipe mal puțin 
cunoscute, ca A.S. Armata Constan
ța, Șiretul Suroaia șl Confecția Hm. 
Sărat, care s-au pregătit cu asidui
tate pentru a reprezenta cu cinste 
culorile asociațiilor lor.

EXISTĂ ELEMENTE TALENTATE
(Urmare din pag. 1)

tehnice de atac șl apărare, capa
bili de performanțe viitoare. în 
rîndul acestora putem să-i situăm 
pe Mihai Donciu (cat muscă) — 
elev al antrenorului 1-on Hău de 
la Ceahlăul P. Neamț, Jenei lan
cea (cat. cocoș) — dev ai lui Va- 
sile Mariuțan de la Dinamo Bucu
rești, Gbeorghe Oțclea (cat. pană) 
— ’ pregătit de Eugen Furesz la 
Pitești, Florian Ghiță (cat. semi- 
ușoară) — instruit de Mihai Gean- 
ță (Craiova), Carol Hajnai (cat. 
ușoară) — descoperit de Emeiie 
Bagoși (Metalul SaTonta), Tet>1 ii

ții unui stil de box frumos, efica
ce, Carol Ilajnal, a coborît învins 
treptele ringului, faptul se dato- 
rește pregătirii sale deficitare 
(s-a prezentat la lot cu numai 5 
zile înaintea meciului), care a fă • 
cut să nu mai aibă resurse sufi
ciente în ultima repriză.

I-am amintit mai sus pe tinerii 
care s-au detașat prin cunoștințe 
tehnice mai avansate, dar în rin- 
dul lor i-am inclus și pe acei ce 
posedă calități frumoase, dar mai 
au încă mult de învățat pentru 
a deveni boxeri de valoare inter
naționala. Așa se explică faptul 
că printre cei evidențiați figurea
ză și semimijlociul brașovean M.

petitoarelor din arest campionat 
au fost lesne de constatat chiar 
de la un meci la altul din etapa 
a doua. Olimpia București, după 
ce a dispus spectaculos de A.S.A. 
Tg. Mureș (mijlociul V. Bideac 
din echipa bueureșteanâ a încli
nat rezultatul In favoarea sa cînd 
nimeni nu se mai aștepta, obținînd 
punctul care a adus victoria gar
niturii sale) a fost întrecută în 
partida cu Rapid Arad, iar I.E.F.S. 
și-a adjudecat punctul victoriei în 
meciul cu Politehnica București 
abia după duelul de la categoria 
grea.

Rezultatele diferite de la un 
meci la altul își găsesc explica
ția după opinia noastră, în pregă
tirea superficială a unor judoka, 
pe de o parte, sau în subaprecie
rea adversarilor, pe de altă parte. 
Universitatea București era de 
departe favo-rită în meciul cu 
CAROM. Dar, judoka bucuresteni 
de la ultimele trei categorii au 
dovedit multe minusuri în pregă
tire, fiind învinși înainte de limi
tă. Greul A. Paica (Olimpia), de 
al cărui rezultat în partida sa cu 
G, Szabo (Rapid) depindea suc
cesul sau insuccesul echipei sale 
a fost descalificat pentru luptă 
nesportivă. R. Lazăr (Rapid), de 
altfel un judoka deosebit de ta
lentat, arătîndu-se prea sigur de 
sine în «rectul cu Gh. Vasîle (O- 
linspia), a fost, în cele din urmă, 
învins prin yusei-gachi. Multe alte 
partide individuale s-au încheiat

pele 
fac parte 
cane.

divizlonare, mai ales că unii 
si din loturile republi-

1. Dinamo
2. I.E.F.S.
3. Dinamo
4. Univ. Cluj
5. Rapid Arad
6. Olimpia Buc.
7. Șc. sp. Unirea
8. CAROM
9. Politehnica Buc.

10. A.S.A. Tg. M.
11. Univ. București
12. C.S.M. Sibiu

BUC.

Brașov .

Costin CHIRIAC
4 4 0 0 1«— 2 4
4 3
3 3
4 2
4 2
4 2
3 2
4 2
4 1
4 1
4 1
4 0

Iași

2
2
1
2
3
3
3
4

2
1
1
1
O
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ral, I.E.F. 
etapa a I 
șoara, P< 
I.C.E.D. - 
Steaua, F- 
Medicina 
mișoara - 
pid, Poli 
Steaua — 
Medicina 
H-BEA, I: 
noiembrie
— Farul, 
Rapid — 
Steaua. I.
— Medici 
Cluj — C 
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Rapid — 
Medicina, 
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Buc. — 
șoara, E 
— Polit. 
c.s.u. -

SEMIFINALELE CAM
NATIONAL
Desfășurate în 6 grupe, semifinalele 

campionatului național masculin de țah 
s-au încheiat. Turneele au prilejuit, ca 
de fiecare dată, o luptă încordată și 
interesantă. In general, favariții au reu
șit să 
și... emoții. Două eliminări 
loose au punctai întrecerea : 
Internațional Th. Ghițescu și 
Ș. Neamțu ou ratat calificarea 
tou".

lată clasamentele (primi; trei 
parte la finala programată de 
noiembrie, In ■Capitală) :

BUCUREȘTI țlț: V. Georgescu 
M. Șubă W%, P. Voicwiesou TO; 
riescu VVr, M. Rădulescu 8, Gh.

se impună, dar nu fără eforturi 
spectacu- 
maestrol 
maestrul 
..ia po-

vrilă II, 1 
Șmatoc 7 
A. Teacă 
men, T. < 

bucur:
Pav.'ov. C 
V. David, 
Barbu 8 
7'fe. Cr. I 
Zaro 4'A

CLASAMENTELE LA POLO

SERIA I

După meciurile desfășurate dumi
nică în cadrul Diviziei A la polo, 
clasamentele celor două serti se pre
zintă astfel :

1. Dinamo 13 12 1 0 99—31 25
2. Rapid 11 9 1 1 66—32 19
3. Voința Cluj 12 5 2 5 82—75 12
4. Progresul Buc. 12 4 1 7 42-61 9
5. Polit. Cluj 13 2 1 10 36—93 56. Școlarul 13 2 0 11 37—78 4

SERIA a h-a
L Cri șui 15 13 1 1 114— 50 27
2. I.E.F.S. ÎS 13 1 1 107— 43 27
3. Unirea Arad 15 8 1 € 89— 90 17
4. Petrolul 14 1 4 9 53— 17 S
5. Mureșul 15 2 2 11 54—110 S
6. Prog. oradea 14 1 3 10 43— C7 5

Partidele restante se vor disputa 
la următoarele date: Rapid — voința 
la 14 octombrie. Rapid — Progresul 
București la 16 octombrie, Progresul 
Oradea — Petrolul la 9 octombrie.

Florian Ghiță (dreapta) — unul dintre cei mai taleniați tineri 
boxeri români — in partida cu Lâszlo Ler.cz (Ungaria) pe care l-a 
învins prin abandon. Foto: Dumitru ALDEA — Galați

Ghinea (cat. semimuscă) — antre
nor Petre Mihai (B. C. Galați) și 
chiar Marin Uugureaau (cat. se- 
mimijlocie) — antrenor Vladimir 
Cravațchi (Rulmentul Brașov). 
Dacă totuși unui dintre practican-

ACTIVITATEA SPORTIVA CLUJEANA 
SUB GENERICUL „NAPOCA 1850“

încadrîndu-se în 
atmosfera sărbă
torească și în bo
gatul ciclu de 
manifestări social- 
eulturale, menite 
să cinstească jubi
leul a 1850 de ani 
de la atestarea 
Clujului ca muni
cipiu, întreaga ac
tivitate sportivă 
se desfășoară în 
aceste zile la Cluj 
sub genericul „Na
poca 1850“. Un 
generic care a 
dominat și domi
nă toate afișele 
întîlnirilor spor
tive și a fost în
scris pe toate tro

feele decernate, 
ele reprezentînd 
atît un omagiu a- 
dus prestigioasei 
istorii a străvechii 
așezări de pe So
meș, cit și un 
factor de fixare 
In conștiința și 
inima sportivilor 
(fie ei clujeni sau 
oaspeți ai acesto
ra) a datelor 124 
—1974.

în aceste zile, 
genericul „Napoca 
1850“ este tot mai 
des Intîlnit si au
zit, el supraiitrînd 
și numeroasele 
competiții sporti
ve de masă or

ganizate în școli
le, facultățile, fa
bricile, întreprin
derile și institu
țiile clujene. Pe 
aceeași linie, clu
jenii vor participa 
la interesante al
te manifestări, 
printre care cele 
culturale vor o- 
cupa un loc de 
frunte. Un prilej 
de mîndrie și de 
Oucurie pentru is
toria alît de ve
che și plină de 
împliniri a ora
șului transilvan.

Nușo DEMIAN

Ungureanu. tînăr robust, curajos, 
dar încă insuficient pus la punct 
ca tehnica, la fel ca și Teofil Ghi
nea. în rest, la categoriile mai 
mari ne-a fost greu să apreciem 
favorabil evoluția reprezentanților 
noștri în cele două întîlniri. Se
lecționații, deci cei mai buni din 
țară, la categoriile semimijîocie, 
mijlocie mică, mijlocia și semi
grea ( la grea, oaspeții n-au a- 
vut reprezentant), au arătat prea 
puține cunoștințe și n-am putut 
remarca la ei niște calități deo
sebite.

Privind în perspectivă, situația 
trebuie să pună pe gînduri pe teh
nicienii noștri și pe reprezentanții 
forului de resort. Activitatea an
trenorilor din țară trebuie mai 
mult controlată și îndrumată că
tre o selecție mai riguroasă, o 
instruire mai temeinică și o mun
că mai științifică de instruire a 
juniorilor. Numai astfel se pot a- 
sigura viitoarele succese ale bo 
xului românesc,

De asemenea, ne permitem să 
sugerăm federației ideea ca, pe 
viitor, pe lîngă lotul național de 
seniori să fie cooptați și cei mai 
talentați dintre juniori, în spe
cial la acele categorii ce sînt de
ficitare în formația noastră de 
seniori în aceste condiții, progre
sul acestor tineri ar fi mult mai 
rapid evidențiat, mediul și nivelul 
tehnic superior al colegilor de 
pregătire influențîndu-j favorabil.

vor lua 
la .5

li V>.
1. Si- 

Go-

PE fCflIPf
La sHrșitul săptâminii trecute s-au 

desfășurat întrecerile etapei a III-a 
a Concursului republican interjude- 
țean. iată eiteva rezultate și 
mentete finale.

SERIA I (Brăila) : 1. S.S.A.
198 p, 2. Constanța 174 p, 3.
181 p, 4. Progresul Buc. 133 
Brăila 124 p, 6. Galați 112.5 p. 
cău 97,5 p, 8. Suceava 39 p, 
toșani 37 p. Femei ; 100 m: 
niuc (N) 11,9; 200 m: Suman 
24,8. Diacotriuc 24,9;
55,8; — “ -
2O1A;
înălțime :

clasa-

Bue. 
Neamț 
p. «. 
7. Ba
ll. Bo- 
Dlaco- 

(N) 
______ ___ __... 400 m; Suman 
800 m; Suman 2:09,4, Fița (G) 

100 mg: Stoica (SSA) 14,3; 
are (SSA) 1,71; suliță: 

Dragu (B) 55,40 tn; bărbați : 100 m: 
Obre’a (SSA) 10,8 • 5 000 m • Floroiu 
(C) 14:2441, Anoreica (P) 14:44,8, Bu
ruiană 
Stoica 
ruiană 
1:58.3; 
suliță: 
mental final: 1.
«31 p, 2. Constanța 557 p, 
477 p, 4. ~ — ------
356 p, 6. Brăila 322,8, 7. Galați 291,8 
p, 8. Suceava 135,5 p, 9. Botoșani
121.5 p.

SERIA A H-A (Tg. Mureș) : 1. Dolj
164.5 p, 2. Arad 163,5 p, 3. Bihor 160
p, 4. Sibiu 153 p, 5. Timiș 137 p, 0, 
Prahova 123,5 p, 7. Mureș 110,5 p. 8. 
Maramureș 65 p, 9. Vîlcea 15 p. Fe
mei : 400 m; Slavic (A) 57,3; 800 m: 
Andrei (D) 2:12,7; 1500 m: Andrei 
4:43,3; disc : Fl. Ionescu (D) 51.95; 
bărbați : 400 m: Miilbach (T) 50,6,
Duțu (A) 50,6; 800 m: Onescu (D) 
1:51,3, Larion (S) 1:55,1; 110 mg; A. 
Calimente (A) 15,4; 3000 m ob.: Cioca 
(B) 9:21,0; 10 km marș: Brandl (A) 
45:27,8; 4W mg: Galea (A) 56,6; su
liță: David (B) 65,20 m; ciocan:
Schneider (S) 63,93 m. Clasamentul 
final : 1. DOLJ 537,75 p, 2. Timiș 
508,25 p, 3. —■ ------- ' ‘ ’
503 p, 5. Sibiu 409,5 p, 6. 
363,75 p, 7. Mureș-------
mureș 160,20 p, 9.

SEP.IA A IU-A 
100 m: Musteață 
Musteată 25,7; suliță: Ambruș (CS) 
43,12; bărbați : 100 m: Oprea (D) 
10,8; 200 m: Oprea 22.4; 400 m: Ale
xandru (CS) 51,6; 800 m: Alexandru 
1:56,7. Clasamentul final: 1. CARAS 
SEVERIN 658,5 p, 2. Hunedoara 552,5 
p, 3. Dîmbovița 438 P, U Mehedinți
288.5 p, 5. Teleorman 247,5 p, 6. Gorj
191.5 p, 7. Olt 127 p.

SERIA A IV-A (Focșani): femei: 
greutate : Domnica Nistor (CSS) 
13,83 m; bărbați; 100 ni; Viorej Ga-

(G) 14:45,6, Marcu (C) 1L52.0, 
(G) 14:53.0; 3 000 m ob.: Bu- 
9:31,6; 800 m: Adămoaie (N) 
Înălțime; Oprea (B) 2,04 in; 
Grigoraș (S) 72,06 m. Clasa-
- ‘ - S.S.A. BUCUREȘTI

~ , 3. Neamț
Bacău 371,8 p, 5. Progresul

Biitor 505,50 p, 4. Arad 
* Prahova 

268.75 p, 8. Mara- 
Vîlcea 51 p.
(Reșița) 1 femei: 
(CS) 11,8; 200 m:

jură (Vaslui) 11,0. Clasamentul final: 
1. BUZĂU 703 p, 2. Clubul sportiv 
școlar București 648,5 p, 3. Vrancea 
376 p, 4. Ialomița 320 p, 5. Ilfov 273,5 
p, 6. Vaslui 172,5 p, 7. Tuioea 85,5 p.

SERIA A V-A 
iese): femei : 400 
bărbați : 160 «r 
800 m; Laszlo (C) 
ruțan (B) 64,42 m. Clasamentul final: 
1. SATU MARE «31 p, 2. Harghita 442 
p, 3, Covasaa 386,5 p, 4. Sălaj 379,5 
P, 5. Bistrița 377,5 p, 6. Alba------

★
La 12 șl 13 octombrie, la 

au ioe meciurile de baraj. 
Divizia A: Brașov — Dolj 
Buc., pentru promovarea in seriile 
I și a n-a: Botoșani. Vîlcea, Buzău, 
Satu Mare și Caraș Severin,

(Odorheiul Secu
rii: Tini (B) 13,2; 
Coroiu (H) 10,8;
1:58,5; suliță : Mo

Mititelu 1 
țescu IO3 . 
șoara 8 : 
Gh. Brinz. 
4'h, P. 
Szilagyi 4

IAȘI : I 
Tr. Slanei 
10, M. ' 
Voronca, 
7, I. Cop. 
M. -Popovi 
tol 1 Vi:

REȘIȚA : 
A. Kertesz 
doc 8',2. 
C. Busu 
472. Ch. 
mar 3. T.

SATU J 
11 Vz. A. 
Neamțu 9 
H. Prund: 
7‘/,. G. G 
P. istrate

&H,5 p.

Pitești, 
pentru 

— S.S.A.

A APĂRUT REVISTA
„EDUCAȚIE FIZICĂ

Șl SPORT*’ NR. 3
Din sumar spicuim :

• M. EPURAN — Aspecte și 
probleme ale psihologiei contem
porane a sportului.

® I. GRINTESCU — uestul 
cronografic și aplicațiile sale in 
antrenamentul sportiv.

© O. BANAȚAN — Rezultatele 
testării nivelului de pregătire fi
zică a studenților in anul univer
sitar 1972—19*3.
• C. DUMITRU, E. PUFULETE

— Contribuții la problema parti
cularităților funcționale cardio- 
respiratorii la gimnaști șl gim
naste.

® N. HOȘTIUC — Corelația 
între „bioritm“ șl forma sportivă 
în gimnastică.

O V. PRELICI, C. MUKEȘAN
— Contribuții privind explorarea 
personalității sportivilor prin in
termediul P.F. Test.
• M. IONESCU — Franz Bec

kenbauer.
Acest interesant număr se gă

sește de vinzare la toate chioșcu
rile de difuzare a presei.

BOX
28-20. la 
ordinea < 
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C. Bozne< 
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2 FI. Chi 
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individuali

JUDO
București, 
întrecerile 
natului r< 
juniori (n 
vor avea 
nicâ, s-ai 
Energia

nomia Tii
(juniori 
Miercurea
sp. nr. 1 
teșii și Ș<

ziei B, s
zultate :

troputere 
(7-12), fi 
— amina 
I.P.A. Sil 
norul Luf
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ȘEDINȚA BIROULUI FEDERAL

DIN CIRNETUL CRONICARULUI
DE LA PROCA... Odată în 

plus, sîmbătă, în partida cu 
A.S.A. Tg. Mureș, echipei Stea
gul roșu i-a lipsit Vîrfui de atac 
de specialitate, în stare să se 
descurce într-un „16" aglomerat, 
să „simtă" poarta și s-o perforeze. 
Cam de foarte mulți ani îi lip
sește formației brașovene omul 
veritabil de gol. Dacă ne gîndim 
bine, de pe vremea centrului 
înaintaș Proca, integrat pe atunci 
în „cvintetul de aur" al lui Sil
viu Ploeșteanu : Hașoti, Fusuian. 
Proca, Meszaros, David. După a- 
ceștia, Gane a vrut să fie o spai
mă a portarilor, dar el juca re
tras și n-a prea dat multe go
luri în ultimii ani, Proca, con- 
strîns de lotu-i sărac, a inovat 
mai mereu, fără s-o nimerească 
în plin. Proca n-a găsit încă 
un... Proca. Poate îl va „face“, 
evitînd, pe cît posibil, emoțiile 
de ieri... (G. Nic.)

ABUZ DE ACȚIUNI INDIVI
DUALE. Cu cîteva indisponibili
tăți în efectivul său (Dumitru și 
Fantea, mai ales). Steaua părea 
să aibă o misiune extrem de di
ficilă la Petroșani. Dar, cu toate

derby bănățean dintre „Poli" Ti
mișoara și F.C.M. Reșița, disputat 
într-un ritm de-a dreptul... insupor
tabil chiar și pentru tribune ; un 
meci în care s-au etalat multe din
tre virtuțiile fotbalului. Fără să 
joace slab, „Poli" a avut ghinionul 
să întîlnească un adversar aflat In 
zi mare. Secretul victoriei oaspe
ților ? Linia de mijloc, în care 
Beldeanu și Pușcaș, secondați de 
Bora, s-au întrecut pe ei. Discu- 
tînd, însă, despre «portul hotărî- 
tor al acestora, nu înțelegem de 
ce antrenorul I. Ionescu nu le-a 
hărăzit, cel puțin primilor doi, 
cîte un .jandarm" ; prea era clar 
pentru toți că aceștia constituie 
motorul formației resițene. (M. T.).

vi-L recomandam pe ni- 
GAN ! Tînărul antrenor care a 
reușit un moment așa de bun al 
carierei sale pe plaiuri sătmă
rene — Gheorghe Staicu — ne 
vorbise de mal multă vreme des
pre el, ca despre unul dintre 
sportivii cei mai serioși, mal har
nici și mai valoroși din lotul său. 
L-am revăzut, după partida de 
la București cu Steaua, în jocul

al treilea gbl al său de la începu
tul acestei ediții de campionat. 
Trei goluri în 8 etape sau, altfel 
spus, 3 goluri în 720 de minute 
de joc, reprezintă, în medie, un 
gol la 240 de minute, adică la 
patru ore 1 O situație, am spune, 
de excepție. De menționat, însă, 
că toate cele trei goluri, la acti
vul formației găjâțene, sînt opera 
unor fundașiunor fundași (D. Coe — 2 și 
L Nicu — 1) care au marcat în 
urma executării unor lovituri li
bere. Ceea ce ne face să între
băm, In acest moment de respiro 
competițional i unde au fost pînă 
acum Lupuiescu, Burcea, I. Io
nică. Stoica, Dumitriu III, State 
ți Beaman ? Dacă aceștia ar fi 
existat cu adevărat pe teren fără 
îndoială că echipa lor nu s-ar fi 
găsit, acum, în situația .lanter
nei rosiî". (M. I.).

SPECTACULOASE REINTRĂRI! 
Din felurite motive, mai mulți 
jucători absentaseră destulă vre
me din prima arenă și, chiar dacă 
nu-i uitase, publicul începuse să 
se îndoiască de revenirea lor. Du
minică, însă, clujeanul VioreJ Mu-

Marți seara a avut loc o ședință 
a Biroului federal. Cu acest prilej, 
antrenorul echipei naționale, Va
lentin Stănescu, a prezentat o in
formare în legătură cu pregătirile 
pentru jocul de la 13 octombrie, 
de la Copenhaga, cu Danemarca, 
din preliminariile Campionatului 
european. De asemenea, antreno
rul federal Cornel Drăgușin a ex
pus planul de pregătire a echipei 
reprezentative de tineret (sub 23 
de ani) care va întîlni sîmbătă 12 
octombrie, la București, pe sia- 
dionul Dinamo, echipa similară 
daneză. In încheierea discuțiilor 
purtate asupra acestor două infor
mări, Biroul federal a aprobat 
componența loturilor și planurile 
de pregătire. De notat că în aceste 
planuri sînt cuprinse două meciuri 
de verificare cu caracter public, 
duminică 6 octombrie, cînd lotul 
A va juca la Brașov cu Steagul 
roșu iar cel de tineret la Con
stanța cu F. C. Constanța.

în vederea dezbaterii unor pro
bleme legate de desfășurarea ce
lor 8 etapje de campionat dispu
tate pînă acum, antrenorii și me
dicii echipelor de Divizia Ă vor 
fi convocați luni 7 octombrie, ora 
9, la sediul F.R.F. pentru o șe
dință de lucru cu conducerea fe
derației și reprezentanții Colegiu
lui Central al Antrenorilor.

Biroul federal a acceptat ce
rerea de eliberare din funcția de 
președinte a) Colegiului de ar
bitri a tov. Andrei Rădules- 
cu. După cum se știe, tov. Andrei' 
Răduleseu a fostdecurînd numit 
membru al Comisiei de arbitri a 
F.I.F.A. El rămîne în continuare 
membru al Birouluj F.R.F.

Cu această ocazie a fost reor
ganizat Colegiul Central al Ar
bitrilor care are următoarea com- , 
ponență t Simion Mîndreș (preșe- . 
dinte), C. Ghemigean și Clh. N. * 
Gherghe (vicepreședinți), P, Tă- ’ 
taru (secretar), N. I.ăzărescu (res
ponsabilul Comisiei de disciplină). ' 
V. Grosu (responsabilul Comisiei; 
de observatori), Gh. Limona, : 
I. Pișcarac, V. Dumitrescu, M. 
Cristea, C. Costîcă, C. Manușa- 
ride, V. Băiașu, O. Comșa, V. Dat- 
cu, V. Drug, M. Grădinaru, C. Ni- 
țescu, Gh. Osiac, Em. Vlaiculescu, 
C. Zaharia, A. Macovei, V. Pădu- 
reanu (membri).

Biroul federal a ratificat pro
punerea Comisiei de competiții și 
disciplină de a se omologa rezul
tatul meciului de Divizia B dintre 
Tractorul Brașov și Dinamo Sla
tina cu scorul de 3—0 în favoa
rea echipei din Slatina, pe baza 
articolului 55 din Hegulamentul de 
funcționare a F.R.F.

„CUPA ROMÂNIEI"
i,

&

ULUI
ȘAH

Moment din jocul Olimpia Satu Mare Universitatea Craiova.
Foto : S. BAKCSY

h. Martin. M. 
I. Uzunâ 5'h, 
'Iz, D. Kloster-

a „Cupei României"': 
Vatra Domei — Gloria

Vulturii Textila Lugoj

Corner la poarta Olimpiei : un grup masiv de apărători ai echipei gazdă, m frunte cu portarul 
Bathori, rezolvă însă situația.

berg 11V2» M.
Botez IOV2» 

1. Stratan, N. 
u 8, V. Țacu 
licolaide 5, D.

Rezultate înregistrate !n etapa 
de ieri

Dorna
Bistrița 2—1 (1—1),_ Strungul A- 
rad ...... " '__ j
1—3 (0—2), Arieșul C. Turzii — 
Ind. sîrmei C. Turzii 2—5 (0—3), 
Bihoreana Marghita — Unirea A- 
rad 5—0 (3—0), Victoria Roman — 
Sport Club Bacău 1—0 (1—0),
Dunărea Tulcea — Constructorul 
Galați 2—0 (2—0), Luceafărul Foc
șani — Dinamo Focșani 0—1 (0—0), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Petrolul Moinești 2—0 (1—0), Rova 
Roșiori — Metalul București 2—1

ARBITRII ETAPEI DE DIViZIA 8

(1—1), F.I.L. Orâștie — Aurul 
Brad 1—0 (0—0), Recolta Salontsv
— U. M. Timișoara 1—0 (0—0j£ 
Minerul Bâița — Rapid Jibous 
6—0 (4—0), Vulturii Cîmpulung 
Muscel — Dinamo Slatina 0—1; 
(0—0, 0—0), Nitramonia Făgăraș’
— Tractorul Brașov 2—1 (1—0),' 
Viitorul Brăila — Progresul i 
Brăila 0—1 (0—1), Chimia Găești
— Flacăra Moreni 2—0 (1—0), Mu
reșul Toplița — A. S. Miercurea 
Ciuc 0—1 (0—1), U.P.A. Sibiu — 
C.S.U. Brașov 2—1 (1—1, 1—1),
Victoria P.T.T. Botoșani — C. S. 
Botoșani 1—7 (1—4), Olimpia Giur
giu — Celuloza Călărași 
(3—2), Gloria Reșița — 
Oțelul Roșu 1—0 (0—0),
Cîmpina — Metalul 
2—0 (2—0), Bradul Vișeu 
nerul Baia Sprie 1—0 (0—0, 0—0,' 
1—0).

5—3,
Metalul'

I.R.A. 
Plopeni 
— Mi-

îpdu 3;
T3'/z (I). Gn.

11, Th. Ghi- 
A. Sasu-Duc- 

*/2. N. Dăneț, 
(dr. Negulescu 
âșinaru 5, C. 
A. Laszlo 2l/z.

V. Vaîsman, 
îhînă, W. Ott 
rnescu 8, Tr. 

, M. Dominie
Stoica 5, 

4, C. Apos-
V.

I
N tlijin, 11, 

j 10. D. Bon-
Rotarii: 7V-, 

5, L. Forkaș 
bona, E. Dit-

I
I

ie.. Partoș 
ichet 10, Ș.

A. Solomon. 
3?z, I. Follert 
‘/a, A. Szabo, 

A. Velichi 1.

I
I

îndeosebi în repriza secundă: 
trecut prin multe momente de 

dificultate, bucureșlenii au reușii 
să obțină cel de-al doilea punct 
în deplasare din acest campionat. 
Pozitiv ne-a apărut faptul că e- 
chipa antrenată de C. Teașcă nu 
s-a limitat la un joc exclusiv de 
apărare, ci, mai ales în primele 
45 de minute, a inițiat acțiuni o- 
fensive periculoase, care nu au 
fost, insă, fructificate pentru că 
înaintașii (cu deosebire Nâstase și 
lordănescu) au cam abuzat de ac
țiuni individuale, de driblinguri 
prelungite, stopate în ultimă in
stanță de apărătorii Jiului. (C. F.).

UNDE ERAU „UMBRE
LE" MIJLOCAȘILOR REȘI- 
ȚENI ? Meci de excepție, acest

:upei MUS- 
la - Reșița 
egistrate i» 
•îrâgulea
. 1 V. Toth,

I. Bâileanu 
idorache b.p. 
1 A. yiragi, 

)afinoiu p.ab. 
3. 2 Al. Crâ- 
cu N. Topor, 
r. Luxemburg. 
HSMUT GERA 

Brașov s-a 
ubla întîlnire 
Hsmut Gera 
>calitate. Per- 
aloarc și au 

pentru spor- 
lâ, îndeosebi 
ut calificarea 
lor naționale 
icestei luni.

SERIA A ll-A : U.R.A. Tecuci - Aeronau- 
tico Buc. 11-6 (7-6), C.S.M. Sucea.a
— Agronomia lași 13-3 (4—3), Minerui 
Gura Humorului — Cimentul Medgidia 
6-0 (0-0). Ș. N. Oltenița - Dunărea 
Giurgiu 12-8 (0-4), Constructorul II Bu
zău — Rapid C.F.R. Calați 0—4 (gazdele 
nu au prezentat toate carnetele de legi
timare) ; SERIA A III-A: Albatros Eforie 
Sud — Voința C-ța 9—12 (0—9), Dacie 
C-ța — Constructorul C-ța 0—50 (0—20), 
Farul II C-ța - Chimia Năvodari 13—9 
(3—9), Ideal Cernavodă — I.T, C-fa 4—33 
(0-8), C.F.R. C-ța - Portul C-ța 4-7 
(0—3). (rezultatele acestei serii ne-au 
fost comunicate de D. David). Pe pri
mele locuri în clasamente ; Olimpia, 
A.S.E., Minerul Lupeni - cîte 6 p (seria 
I): -C.S.M. Suceava, Minerul Gura Hu
morului, U.R.A. Tecuci 
Farul II, Constructorul 
cite 6 p (III).

cu Universitatea Craiova. Amin
tește tot mal mult de Apolzun 
prin intervențiile lui curate, so
bre, de o mare eficacitate. Așa 
cum joacă acum, este printre pri
mii cinci fundași centrali ai fot
balului nostru. N-ar strica dacă 
selecționerii și-ar îndrepta privi
rile și spre Bigan, apărătorul O- 
limpiei, subiectul acestor cîteva 
rînduri. (Ef. I.).

ANGAJAMENTUL 
ÎNSEAMNĂ 
de la Rm. 
pe toți cei 
nia cu care 
prin ritmul, 
în care s-a desfășurat acest mecL 
Dacă pe dinamoviști îi știam ca
pabili de o prestație superioară 
șl la aceste capitole, echipa gazdă 
a constituit o surpriză. Din mi
nutul 1 și pînă în acel moment 
în care au primit primul gol 
(min. 84), jucătorii gazdă au aler
gat și s-au bătut pentru fiecare 
minge cu o ardoare și resurse 
nebănuite. Acestea, însă, nu scuză 
suita de faulturi (24— Chimia, 
11 — Dinamo), obstrucțiile, in
trările de intimidare a adversa
rului, care, doar datorită arbi
trajului, n-au condus la degene
rarea jocului. Iată de ce C. Ni- 
colae, Păunescu și G. Sandu, ca 
și alții, ar trebui să știe că an
gajamentul total nu înseamnă și 
joc dur. (Al. C.).

UN GOL LA
Duminica trecută, 
înscris, pe teren

TOTAL NU
JOC DUR. Partida 

Vîlcea a impresionat 
prezenți prin dîrze- 
s-a jucal și mai ales 
pe alocuri sufocant,

PATRU ORE ! 
F. C. Galați a 
propriu, cel de

reșan a deschis scorul în partida 
cu U.T.A., pentru ca Schepp să 
egaleze pe moment situația ; tot 
duminică Dumitrache a marcat 
primul gol al dinamoviștilor, iar 
Sălccanu pe al doilea. Erau doar 
patru dintre absenții începutului 
de stagiune. Simple coincidențe ? 
Credem că dincolo de procenta
jul de șansă care 
și el în reușitele 
mințile, nu putem 
mul rînd, ambiția 
fiecăruia din cei 
s-ar putea oare ca fiecare partidă 
să fie considerată de toți jucă
torii consacrați ca un prilej de... 
reintrare ? !... (M. M. I.).

UN DEBUT. Evident că debu
tul în prima divizie constituie un 
eveniment mult dorit — și une
ori mult așteptat — și, tocmai 

2. j mare 
Aceasta ar 

atenuantă" 
pentru slaba evoluție a tînârului 
fundaș Cotigă în echipa F. C. 
Argeș, de la care se aștepta, to
tuși, mai mult, ținînd cont de 
faptul că acesta avea experiența 
eșalonului secund și a meciurilor 
internaționale în echipa națională 
de juniori. Și cel care a intuit 
primul, cu tact pedagogic și simț 
de fost jucător, neliniștea și a- 
marul tînârului debutant după 
jocul neconvingător de la Iași, a 
fost antrenorul Halagian care l-a 
încurajat, arătîndu-i că se află 
abia la începutul unui drum care 
necesită muncă multă si voință. 
(P. SI.).

• Constructorul Galați — Metalul 
Plopeni : D. Iordache (București) • 
Progresul Brăila — Petrolul Ploiești: 
Max. popescu (București) • știința 
Bacău — C.F.R. Pașcani: N. Rai nea 
(Birlad) • C.S.M. Suceava — Sport 
Club Bacău : i, Cîmpeanu (Cluj) 
• S.C. Tulcea — Chimia Brăila : 
V. Murgășan (București) • Gloria 
Buzău — Relonul Șăvinești: I. Ban- 
ciu (Sibiu) • Forest» Fălticeni — 
Oțelul Galați: C. .Szilaghi (Baia
Mare) • Celuloza Călărași — Cea
hlăul P. Neamț • Gr. Angheluță 
(București) • Unirea Focsani — 
C.S.U, Galați: C. Ioniță B (Bucu
rești).

ACTUALITĂȚI

♦

Seria a II-a

• PREGĂTIRILE LOTULUI 
REPREZENTATIV. Astăzi, urmea
ză să se prezinte la Snagov si 
jucătorii selecționați care au 
participat la meciurile din cupele 
europene : Cheran, Sătmâreanu II. 
Dobrău. Deleanu, Dinu. Nunweil- 
ler VI, Lueescu (Dinarao). In 
cursul după-amiezii, lotul se de
plasează la Poiana Brașov.

— cite 6 
și Voința

P dl): 
C fa -

trebuie admis 
reintrărilor a- 
omite, în pri- 
superioară a 
reintrați. Nu

de aceea, încărcat de o 
tensiune emoțională, 
și fi «circumstanța

• S.N. Oltenița — Metalul Mija : 
N. Dinescu (Rm. Vtlcea) • Flacăra 
Morenl — Rapid : Z. Szeczei (Tg. 
Mureș) • Metrom Brașov — Voința 
București: V. Topan (Cluj) • Elec- 
troputere Craiova — Oltul Sf. Gheor. 
glie : I. Ștetănlță (Hunedoara) • 
Gaz metan Mediaș — Progresul 
București: V. Tacob (Oradea) • 
C.S. Tîrgoviște — Dinamo Slatina : 
M. Fediuc (Suceava) • Autobuzul 
București — Tractorul Brașov : FI. 
Anuțescu (Pitești) • Metalul Bucu
rești — C.S.U. Brașov: I. Angiieiiu 
<P. Neamț) • Metalul Drobeta Tr. 
Severin — Automatica București: 
I. Opriți (Arad).

• REPREZENTATIVA DE JU
NIORI S-A ÎNAPOIAT DIN CUBA. , 
Marți seara s-a înapoiat în țară, vt- 
nind din Cuba unde a participat ia 
„Turneul Prietenia", echipa de ju- '■ 
nlorl a țării noastre. Rezultatele ob- , 
ținute, în cadrul acestei tradiționale] 
competiții, au lost următoarele ; cu 1 
Ungaria 0—1 (0—0), cu U.R.S.S. 
(0—2), cu Cuba B 4—0 (2—0), 
Bulgaria 1—1 (1—0) șl ca ' 
(pentru locurile VII—VID) 
1—1, după prelungiri).

0—2 5 
cui 

Polonia ’
2—1 (1—l.

COLEGIU

Seria a ITI-a

® Minerul Moldova Nouă — vul
turii Textila Lugoj : M. Vasiliu (Plo
iești) • Minerul Baia Sprie — Uni
rea Arad: N. Itieseu (Brașov) • 
Victoria Cărei — Arieșul Turda : T. 
Moisescu (Drobeta Tr. Severin) • 
Mureșul Deva — Șoimii Sibiu; Gh. 
Dragomir (București) • Industria 
sîrmei C. Turzii — Minerul Baia 
Mare: Alexandru Ene (Craiova) • 
F.C. Bihor — U.M. Timișoara: C. 
Nicuțescu (București) • Metalul Aiuct 
— Victoria Catan: I. Dancu (Bucu
rești) • C.F.R. Timișoara — Corvi- 
nui Hunedoara : Fr. Coloși (Bucu
rești) • Metalurgistul Cugir — Mi
nerul Anina: Alexandru Grigorescu 
(Bucureștii.

INSTALAREA NOULUI 
CENTRAL AL ARBITRILOR. Aseară, ' 
ia sediul Federației române de~ 
fotbal a avut loc instalarea noului ; 
Colegiu Central al Arbitrilor. Cu a- ’ 
cest prilej, pentru activitatea desfa- , 
șuratâ au fost distinși cu diploma 
șl insigna „Merite in activitatea 
sportivă" șl placheta „Pentru mc 
rite în arbitraj" tov. Mircea Sado- 
veanu, Alexandru Țeneseu. Ion 
mitrescu-Budeșli si Ion Berdilă.

I

Du-

DESEMNATE 
4ALISTE ALE 
JNIORI. La 
s-au disputat 
ale campio- 
echipelor de 
u finalele ce 
âtâ $i dumi- 
rele formații: 
ești, Șc. sp. 
Mure?, Agro- 

Unirea lași 
ad, Șc. sp. 
nil Sibiu, Șc. 
, Viitorul Pi- 
(jtiniori mici) 
, CELE! DE 
TAPE a Divî- 
r.âtoarele re
actorul Buc.

(0-0), Etec- 
u Buc. l-tfc 
-P.G. Hoțești 
br\e, Dacii 

10-9^, W- 
‘i <9-4);

DE A DOUACEA
ETAPĂ A DIVIZIEI B 

lămurească situația lide- 
proba feminină de flo- 

C.S. Satu Mare cu 18 p.

SCRIMĂ
n-a reușit să 
rului decît în 
retâ. Conduce 
urmat de Școala sportiva Satu Mare cu 
14 p. In celelalte probe, pentru locul 
I candidează Medicina Tg. Mureș 
,,Poli" lași (cu cîte 18 p), în 
floreta, Progresul București șl 
Mare (cu 18 p. și, respectiv, 
proba de spadă, C.5. Satu 
C.S.M. lași (ambele cu cîte 
proba de sabie. @ ULTIMA

proba de 
C.S. Satu 
16 p.) 
Mare 
16 p.)
ETAPA

in
4‘ 
în 

_ A
DIVIZIEI SECUNDE este programată în 
zilele de 16 șl 17 noiembrie la Bucu
rești » INTRE 7 Șl 13 OCTOMBRIE va 
avea loc o „săplămînă a scrimei". |n 
aceste zile se desfășoară campionatul 
republican de tineret — finalele — prc- 
gramat in sala de scrimă Horească 
din Capitală • A LUAT FllK'A un 
nou cenlvu de scrimă penltu craii, cel 
de la Slobozia — Ialomița. V ișî des- 
tășoara activitatea pe Vingă tsa pio- 
meuiar. sub captjuceieOi ontftrulul N. 
Mihăilescu,

LOTO - PRONOSPORT INFORME AZA:
ATENȚIE! LA 8 OCTOMBRIE 1974 TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO A RECOLTEI!

Tragerea acordă mari avantaje 
participanților.

— Se' efectuează 5 extrageri, 
din care 2 extrageri de . cîte 12 
numere, fiecare (în continuare) :

— Se atribuie cîștiguri pe 13 
categorii, față de numai 9, cîte 
erau Ta anterioara formulă teh
nică ;

— Se acordă cîștiguri pentru 
3 numere din 10 și pentru 3 nu
mere din 12 extrase ș.a.

Se atribuie i
— Autoturisme „Dacia 1300“ și 

„Skoda S 109".
— Bani — cîștiguri dc valoare 

fixă și variabilă.

Numai pînă luni, 7 octombrie 
1974, mal puteți procura bilete 
pentru această interesantă tra
gere. Alte amănunte — în toate 
agențiile „Loto-Pronosport“.

★
PRONOSPORT — CÎȘTIGU- 

RILE CONCURSULUI DIN 29 
SEPTEMBRIE 1974 : Categoria I i 
(13 rezultate) 1 variantă 10% a 
50 000 lei ; categ. a II-a i (12 re
zultate) 1 var. 50% a 24.646 lei și 
10 var. 10% a 4.929 lei ; categ. a 
111-a 5 (11 rezultate) 23,10 var. a 
4.801 lei.

Cîștigttl d" 50 000 lei a fost ob
ținut de Șelărescu Alexandru din

București, care a realizat și O
suită de premii la celelalte cate
gorii In valoare de 13.143 lei.

Nl MERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 2 

OCTOMBRIE 1974

FOND GENERAL DE 
GURI 1 1.452.675 lei din
744.614 lei report.

EXTRAGEREA 1 :
9 17

EXTRAGEREA a
30

12 19

II-a :
18 36

CI.ȘTI- 
care

7

22

• AGENDA BUCUREȘTEANA, 
tăzl : • terenul T.M.B., ora T.M.B. - — - - — - •
României») • terenul 
ora 15: Electronica
București („Cupa României"), 
bătă : terenul Laromet, ora 
I-arotnet — Sirena (Divizia C). Du- j 
mi ni că : • terenul Autobuzul, ora <
11: Autobuzul — Tractorul Brașov ’ 
(Divizia B) 9 stadionul Metalul, ora ; 
11: Metalul — C.S.U. Brașov (Divizia
B) • terenul Electronica, ora 11:, 
Electronica — Tehnometal (Divizia
C) • terenul F.R.B., ora 11: I.O.K- : 
— Unirea Tricolor (Divizia C) • . 
stadionul Steaua (Ghencea), ora 11: 
Șoimii Tarom — Azotul Sloboziră, 
(Divizia C) • terenul B. VăcSreșcu.T 
ora 11: Automatica — Dunărea Glut-’ 
giu (Divizia C) 9 terenul Flacăra 
roșie, ora 11: Flacăra roșie — T.M.B. 
(Divizia C).
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O TURNEUL. ECHIPEI 
HAI.LE IN ȚARA NOASTRA. 
tâmina viitoare formația 
Hallo (R.D. Germană) va 
două partide amicale in țara 
Oaspeții vor evolua în ziua de 
octombrie la Rm. Vîleea în ce: 
nia formației locale Chimia, 
după două zile, la Pitești, vor avea 
că adversar echipa F.C. Argeș.

\ « EDIȚIA A II-A A „CWU C.
\ TABARCEA*. La TW^O'Așle se d\»- 

n \ pută azi meciurile <3m cadrul edv -.el
\ a 'A-a a „Cupei C. Tabatcea". \aiV 
\ ova UA5ț O\t\w\. To ii-

'■ 'ivște — UoiaVA VA\a\ ctvN'.țmatv,
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STEAGUL ROȘU — BESIKTAȘ 3-0 (0-0)1

PATRII .MINUTE DE AUR" 
ALE BRAȘOVENILOR

întreruptă rn minutul 5 din cauza ploii 

PARTIDA DE LA ATVIDABERG 
SE DISPUTA ASTĂZI

' BRAȘOV, 2 (prin telefon). Rar 
se poate vedea într-o partidă de 
o asemenea miză care urma să 
decidă calificarea în turul al doi
lea al Cupei U.E.F.A., ceea ce s-a 
văzut la Brașov în partida retur 
între Steagul roșu și Besiktas I 
Jucătorii brașoveni au intrat pe 
teren hotărîți să refacă handi
capul. 86 de minute stegarii au 
luptat din răsputeri, au domina» 
autoritar, supun!ndu-și adversarul 
la o apărare disperată. Dar în 
tot acest răstimp ei nu au găsit 
cele mai bune soluții pentru a 
perfora poarta apărată de Sabri. 
Dar în finalul meciului, cînd unii 
dintre cei aproximativ 10 000 de 
spectatori brașoveni se îndreptau 
dezamăgiți spre ieșiri, iar cel 
cîteva sute de suporteri turci sa
vurau succesul formației lor, im
previzibilul s-a produs ! A venit 
minutul 87 cînd Cadar a șutat cu 
sete de la 25 m, mingea a șters 
capul fundașului Zekerla și apoi 
s-a oprit sus. la vinclu, in 
poartă : t—0. în acea clipă sta
dionul Tineretului a erupt ca un 
vulcan ! Dar încă nimeni nu pu
tea bănui ce surprize mai rezer
vă ultimele 180 de secunde... Nu 
a trecut decît un minut și Șerbă- 
noiu, a expediat puternic balonul, 

, din interiorul carelui, și acesta 
s-a oprit pentru a doua oară în 
poarta lui Sabri. Era 2—0. in min. 
88, și parcă . nimănui nu-i venea 
să creadă că. într-adevăr, Steagul 
egalase scorul general și toată lu
mea aștepta, cu sufletul la gură, 
eventualele prelungiri. Mai erau 
eîtc secunde de foc, arbitrul 
Tchokov își controla cronometru! 
cînd Iambor a fost faultat de 
Liitfii. Tot el a executat rapid lo
vitura liberă, apărătorii Iui Be
siktas au ezitat să intervină șt 
Șerbănoi i a profitat reluiud din

apropiere î« plasă, îaserîiad „go
lul de aar" care a asigurat scorul 
de 3—0 și calificarea etMpei Stea
gul roșu în tarul al doilea al 
Cupei UJKFA.

A condus foarte bine bri
gada de arbitri din Bulgaria. a- 
vîntu-1 la centru pe Rfitko TTb»- 
kov, ajutat la linie de Bogdan 
Doeev ți SUnaa Fopev, următoa
rele formații i

STEAGUL EOSU • Adamaehe
— Hîrlab, Naghi, bfihăiicscu, Ma- 
teescu — Șerbânofcs, Cadar, Gher- 
gheli — Papuc (min. 67 Iambor), 
Pescaru, Gyorfi.

BESIKTAS: Sabri — Ahmed I, 
Niko, Lutfu. Zekeria — Vedat. 
Milicl (min. 28 Sanli), Kahramaa
— Sinan, Tezgean, Turul (min, 
80 Mesut).

Gheorghe NERTF A

MINUTUL 91 LA VESTIARE..
NICOLAE BROCA — antrenorul 

echipei Steagul roșu Brașov t „Nu 
cred să fi cunoscut in întreaga 
mea carieri de antrenor o satis
facție ații de mare ca cea de as
tăzi. Chiar dacă jucătorii mei au 
comis unde erori tactice, deve
nind destul de nervoși ca cit mi
nutele se scurgeau, pentru felul in 
care au luptat, le mulțumesc din 
inimă*. ___

TUREL METIN — antrenorul e- 
chipei Besiktas: „Nu-mi vine 
să-mi cred ochilor 1 Așa ceou se 
se mai poate intimpla iș nici bb 
meci din lume! Am trăit «m vis 
urit pe care n-am si-l uit toată 
viața. Să primești trei golan ia 
ultimele patru minute. este de-a 
dreptul de domeniul fanteziei. Cu 
tot necazul meu, felicit pe jucă
torii brașoveni pentru dorința lor 
de victorie*.

ATVIDABERG, 2 (prin telefon), 
în minutul 5 al meciului Atvida- 
berg — Universitatea Craiova, ar
bitrul M, Hirvinieni (Finlanda), 
după ce s-a consultat cu delegatul 
U.E.F.A., Hans Karlsson, secreta
rul federației de fotbal a Suediei, 
a decis întreruperea partidei. în 
adevăr, era imposibil să se con
tinue întrecerea. Ploaia torenția
lă. care începuse încă de dimi
neață, nu contenea, terenul era 
un veritabil bazin, mingea nu 
putea fi condusă și nici pasată, 
ea se oprea în apa foarte mare 
care acoperea întreaga suprafață 
de joc. Organizatorii ău făcut in
tense eforturi spre a face cît de 
cit practicabil terenul, dar totul 
a fost in zadar.

în asemenea condiții, s-a decis 
ca partida să fie reluată, din mi
nutul 6, și la situația de 0—0, 
joi seara. în cazul în care 
ploaia nu încetează și terenul se 
prezintă mai departe impractica
bil, urmează ca U.E.F.A. să deci
dă asupra soluționării situației. 
Campioana noastră intrase în te
ren în formația anunțată i Oprea
— Niculescu, Boc, Bădin, Ncgrilă
— Ștefănescu, Deselnicu, Bălăci — 
Crișan, Oblemenco, Marcu. Aici, 
rezultatele obținute de Steagul 
roșu și Dinamo, ca și replica Jiu
lui, au produs multă satisfacție și 
i-au făcut pe toți jucătorii și mai 
ambițioși in tentativa lor de ca
lificare.

Stelian TRANDAFIRESCU

2-0 (2-0) CU DUNDEE UNITED

Jiul a trecut pe lingă calificare

VICTORIE Șl IERI: 3-0
DINAMO: REUȘITA FÂRÂ EMOȚII 

ÎN FAȚA LUI BOLUSPOR
Un stadion arhiplin a ținut să 

fie alături de Dinamo în încer
carea sa de calificare în al doi
lea tur al „Cupei U.E.F.A.". Și 
calificarea — pe jumătate obți
nută chiar la Bolu — s-a pro
dus, formația din Șoseaua Ștefan 
cel Mare cîștigînd clar, fără să 
forțeze, cu 3—0 (1—0). Partida a fost 
însă mai puțin interesantă decît 
se aștepta. De-a lungul celor 90 
de minute fazele de fotbal de 
calitate au lipsit.

Boiuspor are lovitura de înce
pere și Cetin I expediază pri
mul șut al partidei. Mingea tre
ce pe lingă poarta lui Constan- 
tinescu, se execută lovitura de 
repunere a balonului în joc și, 
în același minut 1, Dumitrache 
preia o acțiune începută de Lu- 
cescu și șutează foarte periculos, 
punîndu-1 la grea încercare pe 
portarul Talip. Trei minute mai 
tîrziu, Vahtet profita de o ne
înțelegere între Dobrău și Sătmă- 
reariu II. scapă singur spre poar
tă, dar Constantinescu îi blochea
ză la picioare și prinde balonul. 
Primele minute sînt și cele mai 
interesante din întregul meci, Di
namo dcmonstrîndu-și superiori-, 
ta tea sa de ansamblu. De pildă, 
în mm. 6 o combinație între Lu- 
cescu și Dudu Georgescu se în
cheie cu o . frumoasă lovitură la 
poartă a celui de al doilea, de
viată în corner de același Talip. 
Execută Lucescu exact pe... capul 
lui Dumitrache, dar Talip are un 
reflex și reține mingea. Două 
minute mai tîrziu, aflat la 2 me
tri de poartă. Dumitrache are 
două ocazii consecutive de a des
chide scorul, dar același Talip 
se dovedește de netrecut. Să no
tăm — în „prefața" primului gol 
al întîlnirii — ,Juftul“ lui D. 
Georgescu (min. 28), aflat și el 
la cîțiva metri de poartă. Dina
mo își dovedește superioritatea 
dar nu va înscrie decît în min. 
36 prin Dinu care trimite cu 
capul, în poartă, mingea primită 
de la Lucescu. Același joc fără 
strălucire și în repriza secundă, 
animată de punctele marcate de 
Dumitrache (min. 58) și Lucescu 
(min. 85), care au fixat scorul la 
3—0.

Arbitrul Marian Kuslon (Polo
nia) a condus echipele :

DINAMO : Constantinescu —
CHFRAN (min. "2 Lucuță), DO
BRA U, Sâtmăreanu II, Deleanu

— DINU, SALCEANU — NUN- 
WEILLER VI, Dumitrache, D 
Georgescu (min. 51 : Custov), Lai- 
cescu.

BOLUSPOR : TALIP — Ibra-, 
him, Nuri. Alaetîn. FIKRET — 
Haidar, Rîdvan, Sukru — Vahtet 
(min. 32 : Sadullah), Cetia I, Mu
stafa

Mircea TUDORAN

PETROȘANI, 2 (prin telefon). 
Pe o vreme închisă, destul de 
rece și pe un teren moale, alune
cos (a plouat mult la Petroșani, 
marți noaptea) și în prezența unui 
număr record de spectatori — 
peste 15 000 — Jiul a încercat să 
realizeze o performanță de ex
cepție : anihilarea unui handicap 
de trei goluri primite în manșa 
de la Dundee a primului tur din 
Cupa cupelor. Ei bine, trebuie 
sâ o spunem din capul locului, 
echipa antrenată de Titus Ozon a 
fost la un pas de o asemenea iz- 
bindă. jucind foarte bine in pri
ma repriză, cu o dăruire și o pu
tere de luptă exemplară, intr-un 
ritm infernal. Au fost 45 de mi
nute în care Stocker. Tonca. Stan, 
Muițescu. Roznai și Naghi au 
realizat multe faze de fotbal bun. 
spectaculoase, aplaudate la scenă 
deschisă de un public entuziast. 
Două dintre aceste faze s-au în
cheiat cu goluri splendide. Pri
mul punct t-a realizat Roznai 
(min. 15). El a pătruns impetuos 
în careul de 16 metri al oaspeți
lor și a reluat pe sub Mc Alpine 
o excelentă pasă primită în adîn- 
cime de la Libardi. Al doilea gol 
a pornit dintr-o fază fixă (min. 
36). Libardi a șutat puternic de 
la 20 metri, portarul lui Dundee 
nu a putut retine și a deviat in 
corner. Lovitura de colț a fost 
executată de Roznai, înalt, în ca
reu, spre Tonca — venit în atac 
— care, s-a înălțat spectaculos și 
a trimis balonul in plasă cu o lo
vitură de cap iranarabilă ! 2—0 în 
favoarea Jiului. Dar, putea fi 3—0 
și chiar 4—0 pînă la pauză !

După pauză, în miri. 51, căpi
tanul Jiului, Libardi, s-a grăbit 
și a șutat defectuos în loc să pa
seze lui Muițescu aflat într-o po
ziție ideală de gol. Acesta a fost, 
credem, momentul psihologic al 
partidei. Scăpată de această fază 
în care era K.O„ Dundee — care 
în majoritatea timpului s-a apă
rat supranumeric, a căpătat mai 
multă încredere în forțele sale, 
reușind să echilibreze disputa. în 
același timp, însă, Jiul, s-a văzut 
clar, a început să dea semne de 
oboseală, după marele efort de
pus în prima parte a meciului. 
Șuturile de la distanță ale lui Do- 
du (min. 54), Roznai (min. 60), 
Muițescu (min. 71), nu și-au mai 
atins ținta. Apoi, o intervenție de 
ultim moment a lui Stocker (min. 
74), l-a oprit dintr-o cursă peri
culoasă pe Gardner, cel mai bun 
jucător al loâspețiior. Și, astfel, 
partida s-a încheiat doar cu sco
rul de 2—0 în favoarea deținătoa
rei Cupei României. Păcat !

Brigada de arbitri din Grecia, 
Nikolas Zlatanos, ajutat la linie 
de D. Dilzas și G. Parasidis, a 
condus excelent următoarele for
mații ;

JIUL: Naște — Rusu, Tonca 
(min. 84 Mușat), Stocker. Dodu — 
Naghi, Libardi (min. 60 Fildiroiu), 
Stan — Muițescu, Roznai, Stoi- 
chiță.

DUNDEE : Mc Alpine — Rol
land, Kopel. Copland. Smith — 
Narey, Gardner, Fleming (min. 
63 Traynor) — Knox, Gray, Me 
Donald.

Laurențiu DUMITRESCU

Olimpiada feminină de șah

ECHIPA ROMÂNIEI 
ASPIRĂ

LA 0 MEDALIE
BOGOTA 2 (Agerpres). — în 

penultima rundă a Olimpiadei fe
minine de șah de la Medellin, se
lecționata României a învins cu 
2—0 reprezentativa Bulgariei. Alte 
rezultate î U.R.S.S. — r.f. Ger
mania 2—0 ; Iugoslavia — Canada 
1—1 ; Ungaria — Olanda 2—0 
Anglia — Cehoslovacia 1—1. Cla
samentul după 8 runde i 1. Un-' 
garia — 12,5 puncte; 2. U.R.S.S.
— 12 puncte ; 3—4. România și 
Bulgaria — 11,5 puncte ; 5. Olan
da — 9 puncte ; 6. Cehoslovacia
— 7,5 puncte ; 7. Iugoslavia — 6 
puncte ; 8. Anglia — 4 puncte ; 9. 
R.F. Germania — 3,5 puncte ; 19. 
Canada — 2,5 puncte.

EOEIMÂTIÂ EIMIfl
PEMTRU MECIUL OE RUGBY 

CU ROMÂNIA
întrunit la Toulouse, Comitetul 

de selecție aT Federației franceze 
de rugby a alcătuit reprezenta
tiva „cocoșului galic" pentru în- 
tîlnirea tradițională cu echipa 
României, care va avea loc, după 
cum se știe, la 13 octombrie la 
București, și care va consemna de
butul într-o nouă ediție a Cam
pionatului european F. I. R. A. 
„XV“-le care va fi opus formației 
noastre cuprinde jucători de mare 
valoare i Aguirre — Desnoyer, 
Bertrannc, Etchenique, Gourdon — 
Komeu, Fouroux — Skrela, Claud, 
Spanghero, Roffelli — Esteve, Se
rial — Vaquerain, Paco, Azarete. 
Ca rezerve vor figura Ugartemen- 
dia, Paparemborde, Lewin, Astre, 
Pccune, Droitecorourt.

•TELEX®
Turneul c-andidaților la titlul mon
dial de șah. In partida a 7-a. Kar
pov — Korcinoi. remiză la mutarea 
48. .Partida a 8-a s-a întrerupt la 
mu tarea 41, cu un pion în plus pen
tru Karpov.

Mihail Tal a ciștigat turneul de sah 
de la Halle. Victor Ciocâltea s-a cla
sat pe locul 11 ; în ultima partidă, 
el a remizat eu Liebert fR.D.G.).

Noi rezultate in „Cupa Davis® 1974/ 
75 : Danemarca —Grecia ?— 2 (me
ciul următor Danemarca •— Spania) 
și Monaco — Nigeria 4—1 (urmează 
Monaco — R. A. Egipt).

AJ treilea succes european la Bru
xelles, în meciul intercontinental de 
baschet: Europa — America 103—90 
(42—42). Principalii realizatori : Sol- 
man (Iugoslavia) — 24, Meneghin 
(Italia) — 19. respectiv Dahnao 
(Porto Rico) — 20, Adilson (Bra
zilia) — 19.
Campionatele internaționale de tenis 
pe teren acoperit ale Australiei vor 
avea loc la Sydney între 13 și 20 
octombrie. Printre participant! : 
Newcombe, Rose wall. Metreveli. 
Ion Tiriac, Stockton, El Shaffei, Pa- 
run.

SE MIȘC ECHIPELE CAEIfICATE ÎN TURlii Z Al CUPELOR EUROPENE
Ieri după amiază ți aseară, s-au desfășurat meciurile retur din 

—manșă a cupelor europene la fotbal. Iată rezultatele (care 
apar îa coloana a dona) sosite pînă la închiderea ediției. Echipele 
scrise cu litere *oi negre s-au calificat în turul II, programat la 
23 octombrie ți 6 noiembrie

Tragerea la sorți * meciurilor din această etapă se va efectua azi.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

CUPA U.E.F.A.

Ujpesti Dorsal 
Hajduk Split 
Coleraine (Id. Nț

Ararat Erevan
Ruch Chorzev 
Fenerbahce Istanbul

— Levski Spartak
— Keflavik (!sl)
— Feyenoord
r— Viking Stavanger 
—- Hvidovre Copenhaga 

Jeuenesse d'Esch

Tur
(3—0)
(7-1)
(0-7)
(2—0)
(0—0)
(3-2)

Retur
4—1
2—0
1— 4
4—2
2— 0
2—0

Cork Celtic (irlanda), Bayern Munchen ți F.C. Magdeburg se califică di
rect in tuad 8. Formația irlandeză a ciștigat ambele meciuri prin nepre-
zentarea echipei cipriote Omonia Nicosia.

Ards (Irt. N)
Ț.S.K.A. Sofia
Stromgodset
Steaua roșie Belgrad
Vanlose (Dan.) 
Cardiff City v
Real Madrid
Fin Harps (iri.)
Jiu! Petroșani 
Lahden Reipas
F.C. Carl Zeiss Jena

CUPA CUPaOR

— P.S. Endhoven
— Dinamo Kiev
— F.C. Liverpool
— P.A.O.K. Salonic
— Benfica
— Ferencvaros
— From Reykjavik
— Bursaspof
— Dundee United
— Sliema Wanderers
— Slavia Praga

(0—10) 1—4
(0— 1) 0—1
(0—11) 0—1
(0— 1) 2—0
(0— 4) 1—4
(0- 2) 1—4
(2— 0) 6—0
(2— 4) 0—0
(0- 3) 2—0
(0— 2) 4—1
(0- 1) 1—0

3—2 (după 11 m)

Avenir Beggen— Paralimn: (Cipru) 3—0 (forfait)

Kokkola (Finl.)
Dinamo Moscova
F.C. Dundee
Portadown (Irl. N.) 
Dyurgarden Stockholm
Red Boys (Lux.) 

Wolverhampton Wanderers 
F.C. Amsterdam
Banik Ostrava
Vasas Gyor

Fortuna Dusseldorf
Partizan Belgrad
Steagul roșu Brașov 
Velez Mostar
Videoton Szekesfehervar 
Dinamo București
Borusia Monchengladbach

— F.C. Koln
— Osters Vaexjoe
— R.W. Molenbeek
— Valur Reykjavik
— Start Kristiansand
— Olympique Lyon
— F.C. Porto
— Hibernians (Malta)
— San Sebastian
— Lokomotiv Plovdiv

— A.C. Torino
— Gornik Zabrze
— Besiktas
— Spartak Moscova
— Napoli
— Boiuspor

— Wacker Innsbruck

(1—5) 
(2—3) 
(0—1) 
(0-0) 
(2—1)
(0—7) 
(1—4) 
(5—0) 
(1—0) 
(1—3)

5—4 (după
(1—1 
(2-2) 
(0—2) 
(1—3) 
(0—2)
(1—0)
(1—2) 3—0

3—1
11 m)

3—1
3—0 

(3-0)
2—I
1—1

ARGENTINA SE PREGĂTEȘTE PENTRU
VIITOAREA EDIȚIE A

RIO DE JANEIRO, (Agerpres). 
— Noul președinte al Federației 
internaționale de fotbal, Joao Ha- 
velange, a dezmințit știrile po
trivit cărora campionatul mondial 
de fotbal din 1978 va fi transferat 
în Spania. Viitoarea ediție a „Cu
pei Mondiale" va fi organizată, 
așa cum s-a stabilit, în Argentina, 
țară -cu o veche tradiție în acest 
sport și cu un mare număr de 
stadioane de mare capacitate. J.

C. M. DE FOTBAL
Havelange va pleca, de altfel, la 
Buenos Aires, la jumătatea lunii 
octombrie, pentru a avea convor
biri cu reprezentanții federației 
argentiniene și a lua cunoștință 
de stadiul pregătirilor. Președin
tele federației argentiniene, Da
vid Bracutto, a declarat că, în 
ceea ce privește stadioanele, Ar
gentina poale face față oricăror 
exigențe.

Kedacția șl administrația ; București, str, V. Cânta ar, M; Jet centrau lt.L0.9S j secția coresp. 11.51.99 ; interurban ÎS și 286; telex; U180 sport r. Tiparul 1. P. „lalormajU" București 19.358


