
TOVARĂȘUL MCOIAE CEAUȘESCU 
A MUGURAI EDIȚIA 1974 

A TÎRGUtUI INTfRMATIONAL BUCUREȘTI •* J
In prezența tovarășului Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, duminică, a fost inau
gurată ediția 1974 a Târgului In
ternațional București. Mii de 
bucureșteni, prezenți în această 
dimineață la complexul expozițio- 
nal, au făcut o caldă primire pre
ședintelui tării, iniîmpinîndu-1 cu 
puternice ovații și aplauze ; gru
puri de tineri și pionieri au oferit 
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Festivitatea a început prin in
tonarea Imnului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Rostind alocuțiunea de deschi
dere, tovarășul Ion Pățan a sa
lutat călduros, în numele celor 
prezenți participarea la inaugu
rarea tirguiui a președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, promotor al 
întăririi colaborării internaționale, 
al asigurării unei păci trainice 
într-o lume mai bună și mai 
dreaptă.

I-» invitația Comitetului de or
ganizare a Târgului Internațional 
București, președintele Republicii 
Socialisto România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, a tăiat tradi
ționala panglică inaugurală, in a- 
plauzele vii alo asistenței.

Vizitînd succesiv pavilioanele 
diferitelor țări expozante, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
cu deosebită cordialitate de șefii 
misiunilor diplomatice, de direc
torii pavilioanelor și reprezentan
ții firmelor străine’, de numeroși 
oameni de afaceri și producători.

Președintelui României i-a fost 
prezentată o mare varietate de 
produse de înaltă tehnicitate, fur
nizate de ramurile de virf ale in
dustriei.

Reprezentanții țărilor și firme
lor participante au adresat vii 
mulțumiri șefului statului român 
pentru onoarea de a fi vizitat pa
vilioanele lor.

(Agerpres)
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0 uminica sportivă de feri s-a caracterizat 
printr-o activitate internațională amplă 
a sportivilor români in diferite compe
tiții, în țară și peste hotare.

In fruntea performanțelor se situează 
victoria echipei de rugby a României

asupra reprezentativei Franței (15—-10), succes care 
va avea un puternic ecou internațional ți va des
chide noi perspective rugbyștilor noștri in concernul 
internațional 
seriozitatea, 
sint un bun 
români. De 
întâlnirea cu

Luptătorii au realizat la campionatele mondiale de 
g re co-roma ne o medalie de argint și patru de bronz.

al acestui sport Prin conștiinciozitatea, 
hărnicia ți dăruirea lor, rugbyștii noștri 
exemplu de urmat pentru toți sportivii 

remarcat și neta victorie a cadeților in 
echipa similara a Poloniei (20—0}.

situație care-1 menține printre posesorii de medalii} 
dar lipsa „aurului" scade din valoarea performon?} 
țelor lor de ta sfirțitul săptăminii trecute șl, prin u»ț 
mare, rămîn datori pentru Jocurile Olimpice.

Hia Năstase, în revenire de formă, a cîștigat tunj 
neul de ia Barcelona în fața noului .idol" al tenisului 
mondial, suedezul Borg șl tot acolo, Ion Tiriac, în»*' 
preună cu tînăra Virgina Ruzici, a cîștigat titlul fa 
dublu mixt

In sfirșiț, fotbal, Meci egal la Copenhaga, cu Dano- 
marca, după două eșecuri anterioare, cu aceiași re^ 
prezentativă, la București ți Copenhaga. Din acest 
punct de vedere, mai bine, față de îngrijorarea pro-} 
dusă de echipa noastră națională în pregătire, satis
făcător, ca și rezultatul, insă perspectiva în campfoj 
natul european, îngrijorătoare... I

A trebuit să așteptăfrn 6 ani 
pentru a vedea din nou echipa 
noastră națională de rugby învin
gătoare în fața XV-lui Franței. 
Un .succes reconfortant, cu atît 
mai mult cu cît el a fost reali
zat într-o partidă de mare luptă, 
de un bun nivel (mai ales in 
cea de a doua parte a sa) și după 
abundente răsturnări de situație 
și scor. Satisfacțiile iubitorilor 
rugbyului din țara noastră sint

Stadion ..23 August* ; aproxi
mativ 1Q COO Oe spectatori ; timp 
excelent. Au marcat: Romeu (F)
— min. 4 și 20 : t. p.: Nico (R)
— min. 35: t. p. ; Gourdon (F) 
min. 41: încerc. ; Durbac (R) — 
(min. 52; I, p. ; Maricp (R) - 
mîp. 54: încerc. ; Durbac (R) — 
transf. ; Durbac (R) — min. 70. 
I. P.

ROMÂNIA : pURBAC - CON
STANTIN, NICA. MAR1CA. Bur- 
ghelsa - Nicoles tu. Florescu — 
Tâtucu, Dumitru, POP — POSTO- 
IACHE. DARABAN - Ciornei. 
Munteanu, DINU.

FRANȚA : Aguirre 
DON, Bertranne, 
PESNOYER
— BOFFELLI, CI. 
Skrela - ESTEVE, Sonal 
reto, PACO, Vaquerjn.

Arbitri : T. Pattînson
— bine, ajutat de A. 
(Franța) și Th. Witting 
ni a).

~ GOUR- 
Etchcnique. 

Romeu. FOUROUX 
SPANGHERO, 

Azci-

(Anglia) 
Lapciuk 
(Româ

DALII IA C. M. DE GRECO-ROMANE
KATOWICE, 13 (prin telefon). 

Campionatele mondiale de lupte 
greco-romane au luat sfirșit du
minică după-amiază cu un-frumos 
succes al sportivilor țării noastre, 
la 5 din cele 10 categorii de gre
utate, luptătorii români au urcat 
treptele podiumului de 
Constantin Alexandru (cat. 

onoare:
48 kg)

cu atît mai mari, cu cît succe
sul de ieri a fost obținut într-o 
partidă oficială, care deschide e- 
chipei noastre frumoase perspec
tive către cîștigarca actualei edi
ții a campionatului european. 
Reamintim că această întîlnire a 
deschis seria meciurilor din grupa 
d? elită a rugbyului continental 
(România, Franța, Spania, Italia, 
Cehoslovacia).*

Apare îmbucurător și faptul că 
tînăra generație a onorat jubi
leul de 6» de ani al rugbyului 
românesc printr-un succes de 
mare prestigiu, care atestă că e- 
forturile atitor generații de rug- 
byști pe pămînt românesc nu au 
fost zadarnice. Sintem astăzi la 
nivelul celor mai 
tarea onorantă a 
tri, pentru care 
felicitări întregul 
tori și antrenori — 
nescu și Valeria Irimescu laolaltă), 
ar impune însă asigurarea unui 
calendar internațional mai bogat, 
corcspunzăftr, care să anuleze 
handicapul lipsei de experiență 
cu care întotdeauna echipa noas
tră abordează partide importante, 
de tplia celor cu formația Fran-

O. CAU.IMACH1 
T. STAMA

buni ! Compor- 
rugbyștitor noș- 
merită depline 
colectiv (jucă- 

■ Petre Cosmâ-

(Continuare în pag. a 4-a)

a cucerit medalia de argint, iar 
Nicu Gingă (cat. 52 kg.), Ion E- 
nache (cat. 82 kg), Dumitru Ma
nea (cat. 90 kg.) și Nicolae Mar- 
tinescu (cat. 100 kg) le-au obținut 
pe cele de bronz. D6 asemenea, 
greul Roman Codreanu s-a clasat 
pe locul V.

Dar, iată cîteva amănunte de la

Cursa irezistibilă a lui Mariea spre terenul de țintă francez.’ — Bucuria victoriei!
Fotografii de : I. MIHĂICA și D. NEAGU

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI A TERMINAT
LA EGALITATE, 0-0, CU CEA A DANEMARCEI

COPENHAGA, ÎS (prin telefon). 
Echipa României a cîștigat numai 
un punct la Copenhaga. Dacă ar 
fi cîștigat acest meci — ocaziile nu
meroase au probat posibilitatea — 
am fi avut din start, o poziție 
foarte bună în grupă. Așa, după 
acest 9—0, „tricolorii" îți dau sea- 

confruntările care au avut loc in 
ultimele două zile ale competiției. 
Constantin Alexandru după ce l-a

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a) 

nia că eforturile necesare recuperă
rii punctului la Madrid sau la 
Glasgow presupun o importantă 
campanie de ameliorare.

Echipa României a făcut un joe 
destul de bun, mai ales dacă ne 

tă, H dintre ele fiind pe spațiul 
porții. Ca să nu mai vorbim de 
cele 4 mari ocazii de gol ratate 
cu „concursul" extraordinar al 
portarului Larsen. în jocul echipei 
noastre au existat momente bune,

De Za stingă : Constantin Alexandru font 48 kg) — medalie de argint, Nicu
Gingă (cat. 52 kg), Ion Entjche (cat, 82 kg), Dumitru Manea (cat. 99 șt 

xNLcqlae 100 kaljts. zM.-i&iu de brom '

Una din marile ocazii ale echipei noastre în meciul de ieri de la 
Copenhaga : Kun nu poate relua balonul pe care-l respinge portarul 
Larsen Teiefoto A. P. — Agerpres

gîndim Ia handicapul psihic pe 
care 11 avea în urma evoluțiilor ne
reușite din ultimul timp- „Trioolo- 
rii“ de ieri și cei cîțiva oameni 
noi au reușit să se grupeze și să 
regăsească o partitură de joc mai 
convenabilă. Sigur că golul care 
nu vine de atita timp lașă un gust 
amar în rindul suporterilor; dar 
regruparea a avut loc, acum Ia 
Copenhaga, și există unele pre
mise de ameliorare.

Echipa României a obținut acgsi 
0—0 după un meci în care, para-

< doxal. a tras 22 de suturi la poar; 1

însă s-a simțit și o mare timidi
tate, provenită din lungul șir de 
încercări menite să ducă la contu
rarea unei noi concepții de ioc. La 
urma urmei, jocul de duminică 
după amiază a semănat mult cu 
alte jocuri ale „tricolorilor11 pe te
ren străin. în fond, între Lausanne 
1969 și Copenhaga 1974 există •

loan CHIRILA

(Continuare in vsa. 1-3)



CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET TRĂGĂTORII DE LA STEAUA AU CUCERIT 0 VI

A TINE

!

ÎN DERBYUL MASCULIN,

DINAMO - STEAUA 73-71
telefon).

a 26-a a
OLIMPIA — POLITEHNICA 

54—50 (31—26). Victoria echipei 
Olimpia constituie o surpriză doar 
pentru cei care nu au urmărit 
această întilnire. în schimb, pen
tru cei prezenți era clar că, după 
aspectul primei reprize, învingă
toare nu putea fi decît formația 
Olimpia. Tinerele eleve ale antre
norului Gh. 
dat curajos 
joc rapid, 
primele la 
în apărare . 
luptă au fost principalele atu-uri 
ale învingătoarelor care, pentru 
evoluția lor, merită sincere feli
citări. De cealaltă parte, baschet
balistele de la Politehnica, lip
site de aportul lui Szabados și 
Savu (ceea ce 
scuză), au fost de nerecunoscut, 
evoluînd mult sub valoarea obiș
nuită. Referitor Ia scor, acesta 
a fost, cu excepția primelor mi
nute, în permanență favorabil 
formației Olimpia, uneori la di- 

păstrat un minim din avantajul ferențe de peste 10 puncte (48—34, 
obținut datorită jocului colectiv 
remarcabil, calitate care a lipsit 
adversarilor. în plus, campionii 
au avut în Diaconescu un exce
lent coordonator de joc și reali
zator, în Niculescu un jucător ac
tiv în toate compartimentele și în 
Georgescu, Popa și Ivascencu un 
trio care a dominat net ambele 
panouri 
au fost 
trei. De 
evoluția 
ponenți 
izbutind .___ .
vidual, nici să alcătuiască o echi
pă. Au marcat 1 Georgescu 18, Ni
culescu 15, Diaconescu 15, Popa 
15, Chivulescu 8, Ivascencu 2 pen
tru Dinamo, respectiv, Oczelak 26, 
Savu 8, Tarău 4, Zdrenghea 4, 
Pîrșu 4, A. Molnar 8, Cernat 17. 
în min. 6, Novac și Tarău au fost 
eliminați pentru brutalități reci
proce. Arbitrii G. Dutka și I. Di- 
nescu au avut o misiune dificilă, 
de care s-au achitat bine.

urmă-

73—71 
a ofe-

din răspu- 
succesului. 
un specta- 
miza jocu- 

asupra

TG. MUREȘ, 13 (prin 
Primul turneu al ediției 
campionatului republican mascu
lin de baschet a continuat sîmbă- 
tă și duminică în sala I.M.F. din 
localitate, înregistrîndu-se 
loarele rezultate i

DINAMO — STEAUA 
(38—34). Tradiționalul derby 
rit un meci echilibrat, în care am
bele echipe au luptat 
teri pentru obținerea 
întrecerea nu a creat 
col deosebit, deoarece 
lui și-a pus amprenta 
tensiunii nervoase, rapidității ac
țiunilor și chiar asupra preciziei 
aruncărilor la coș. Totuși, se poa
te aprecia că întîlnirea a fost plă
cută, datorită combativității jucă
torilor, ideilor tactice aplicate de
seori cu succes (mai cu seamă de 
către dinamoviști) și evoluției 
scorului care a consemnat, numai 
în repriza a doua, de 10 ori ega
litate. în final, printr-un plus de 
calm și luciditate, Dinamo și-a

în repriza secundă, cînd 
utilizați concomitent toți 
la Steaua am reținut doar 
lui Oczelak, ceilalți com- 
ai „5“-ului din teren ne- 
să se impună nici indi-

D. STĂNCULESCU

UNIVERSITATEA CLUJ 
PID 69—67 (31—44)

POLITEHNICA IAȘI — POLI
TEHNICA BUCUREȘTI 54—70 

(23—37)
FARUL — MEDICINA TG. MU

REȘ 70—65 (32—38)
UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 

C.S.U. GALAȚI 85—59 (41—29)
STEAUA — I.C.E.D. 80—73 (45—40) 

DINAMO — I.E.F.S. 82—50 
(43—26).

MARE SURPRIZĂ LA FETE:

OLIMPIA - POLITEHNICA 54-50
Etapa inaugurală a campiona

tului feminin a fost marcată de

LA POLO
DINAMO-2-1 CD RAPID
- A MAI FĂCUT UN PAS 

SPRE TITLU
La capătul unui derby care a întrunit 

majoritatea calităților unei partide in
teresante și pline de neprevăzut, Dins* 
mo București a invins la mare luptă pe 
Rapid cu 2—1 (0-0, 1-0, 0-1, 1-0), io
cînd un pas decisiv către cel de ol 
17-lea titlu național. Actualii campioni 
au în momentul de față, 4 puncte avan
taj și un golaveraj superior, situație ;r» 
care cu greu ar mai putea pierde șefia 
clasamentului.

In apriga încleștare de forțe de ieri 
dimineață, Dinamo ni s-a părut mai ma
tură, toți jucătorii săi, chiar și Nastasiu 
sau Lazăr (care au dat un randament 
mai scăzut) luptînd pînă la epuizare 
pentru victorie. Poloiștii feroviari, deși 
învinși, au făcut o partidă remarcabilă, 
creîndu-și chiar mai multe situații de gol 
decît adversarii lor. Defensiva dinamovis- 
ță, în frunte cu portarul Frățilă, care a 
intervenit în 5—6 rînduri de-a dreptul 
miraculos la șuturi trase de Rusu, Sch:r« 
van sau I. Slavei de la 3-4 metri, a re
zistat cu succes, forma bună a lui Zam- 
firescu, Novac, Popa și Rus, fiind deter
minantă în stabilirea cîștigătoarei. Să nu 
omitem însă și cele două goluri ale iui 
Dinu Popescu, care au materializat do
rința de victorie a echipei sale ; ia pri
mul, în situația de „om în plus", aripa 
dinamovistă a șutat imparabil din extre
mă în colțul opus, iar la cel de al doi
lea, după un contraatac spectaculos, 
deși faultat, golgeterul campionilor a 
făcut inutilă intervenția lui FI. Slavei. 
A fost golul decisiv — care o urmat pc- 
nalty-ului transformat în repriza a treia 
*de I. Slavei (1—1) — un gol de zile mari.

Finalul meciului a aparținut echipei 
feroviare. Pe rind, Olac și Schervan au 
tovut în mînâ golul egalizator, dar de 
fiecare dată, același Froțilâ s-a cflat Io 
post. Corect și autoritar, arbitrajul pres
tat de Ion Drăgan.

In deschidere, Voința Cluj a învins Io 
mare luptă, printr-un gol marcat în uiti- 
Ineie secunde, pe Școlarul: 4-3 H-î 
tM), 2-0, 1-2),

Adrian VASIUU 

o surpriză de proporții! Olimpia 
a învins pe campioana țării, Po
litehnica I Iată rezultatele și 
cîteva amănunte i

Lăzărescu au abor- 
meciul, practicînd un 
fiind în permanență 
minge. Agresivitatea 
și marea putere de

nu constituie o

min. 29). Au înscris : Bîră 25, Că
prița 14, Iatan 10, Tomescu 4, Ni- 
colau 1 pentru Olimpia, respec-

Foto : Dragoș NEAGU

și conform previziuni- 
de campioană de tineret 
revenit ambițioșilor tră
ia Școala sportivă nr. 1

Conduce mingea Florentina Căprița, una dintre cele mai bune 
jucătoare ale echipei Olimpia

Timișoa-

UNIVER-
10—9 (7— 

cum le

Ieri s-au consumat partidele e- 
tapei a IX-a a campionatelor de 
handbal, în cadrul căreia au fost 
programate cîteva jocuri echili
brate. In disputa masculină H. C. 
Minaur Baia Mare a reușit o vic
torie la limită în fața liderului 
campionatului, Dinamo București, 
care a cedat astfel primul loc în 
clasament Stelei, iar la feminin 
Textila Buhuși nu și-a dezmințit 
renumele pe teren propriu, între- 
cînd și pe Universitatea 
ra. Iată amănunte i

FEMININ
TEXTILA BUHUȘI — 

S1TATEA TIMIȘOARA 
4). Ambițioase, așa cum le cu
noaște toată lumea, textilistele au 
abordat întîlnirea cu o vie do
rință de victorie. Ele au acționat 
de la început printr-o circulație 
rapidă și s-au dovedit eficiente în 
atac, speculînd prompt ezitările 
apărării timișorene. Formația gaz
dă și-a impus mai evident supe
rioritatea în prima repriză, cînd 
a acumulat un avantaj ce părea 
hotărîtor (7—4). După pauză, în
să, Universitatea Timișoara a a- 
părut pe teren într-o formulă mo
dificată : Ibadula în centru și Po
pa pe extrema dreaptă, reușind 
prin aceasta să refacă spectacu
los diferența i 7—7 (min. 32). Ba 
mai mult, în min. 35 studentele 
au luat chiar conducerea i 8—7. 
Se părea că soarta meciului este 
pecetluită. Dar, gazdele au revenit 
cu o putere extraordinară,, răstur- 
nînd din nou situația i 9—8 (min. 
38). în ultimele 12 minute s-a lup
tat dramatic pentru victorie. Uni
versitatea a mai egalat o dată 
(9—9, min. 44), însă Textila a în
scris golul victoriei prin Vieru. 
Au marcat ! Munteanu (7), Vieru 
(2), Mibăilă — Textila, Cojocaru 
(5), Ibadula (2), Iordache și Po
pa — Universitatea.

Au arbitrat foarte bine V. Pe- 
lengbian și T. Curelea (București).

Horio ALEXANDRESCU 

tiv Szabo 12, Ciocan 12, Tita 12, 
Taflan 4, Fantea 4, Demetrescu 4, 
Pruncu 2. Au arbitrat bine V. Po
pescu si M. Negulescu. (A. VASI- 
LESCU).

CRISUE ORADEA — RAPID 
65—58 (30—22). Cu toate efortu
rile Ilenei Gugiu (a înscris 34 de 
puncte) victoria a revenit gazde
lor, care au avut în junioarele 
Chvatal (14 p), Varga (14 p) și 
Casetti (13 p) cele mai bune ju
cătoare. Au arbitrat foarte 
D. Oprea și A. Caraman. (P. 
RINCZ — coresp.).

bine 
LO-

TG.INSTITUTUL PEDAGOGIC 
MUREȘ — C.S.U. GALAȚI 67—62 
(44—33). Derbyul celor două pro
movate a revenit pe merit gaz
delor. Cele mai multe puncte i 
Aszalos și Molnar cite 17 pentru 
Pedagogic, respectiv, Bărbulescu 
26. Au arbitrat foarte bine I. Di- 
nescu și G. Dutka. (C. ALBU — 
coresp.).

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 52—43 (30—29).

VOINȚA — CONSTRUCTORUL 
61—57 (30—28).

UNIVERSITATEA CLUJ — u- 
NIVERSITATEA IAȘI — ammat.

condus foarte bine
I. Dumitrescu (Bu-

— RAPID BUCU- 
(9—7). Joc echili-

I.E.F.S. — UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI 10—4 (4—2). Fără să 
strălucească, campioanele au în
vins detașat grație unei compor
tări foarte bune in apărare. Uni
versitatea București. suportind 
handicapul de a evolua cu Nițu 
bolnavă, a încercat — totuși — să 
reziste, dar n-a reușit. Au mar
cat : Radu (4), Frîncu (2), Bota, 
Bunea, lonescu și Boși — I.E.F.S., 
Arghir (2), Furcoi, Vasile — Uni
versitatea. Au 
R. Iamandi și 
zău).

CONFECȚIA 
RE.ȘTI 17—16 
braț, interesant mai ales prin e- 
voluția scorului ! 8—5, min. 21 ; 
12—13, min. 41 ; 16—16, min. 47; 
17—16, printr-un gol marcat din 
7 m în ultima secundă de joc ! 
Au înscris i Pițigoi (5), Neprușel 
(4), Georgescu (3), Serediuc (2), 
Dincă, Angliei și Grigoraș — Con
fecția, Buzaș (8), Amarandei (3), 
Stănișel (3), Gheorghe (2) — Ra
pid. Ău condus slab D. lonescu 
și I. Grigoriu (Pitești) H.N.
CONSTRUCTORUL TIMISOARA 
— SPARTA MEDIAȘ 15—6 (8—3), 
MUREȘUL TG. MURES — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 8—18 (3-9) 
UNIVERSITATEA IAȘI — VOIN

ȚA ODORIIEI 14—14 (8—6)
MASCULIN

H. C. MINAUR BAIA MARE — 
DINAMO BUCUREȘTI 9—8 (5-4). 
Meci dramatic, în care ambele for
mații au evoluat sub imperiul 
nervilor. La început au dominat 
bucureștenii, a căror experiență 
și-a spus cuvîntul : 3—1 (min 10). 
în următoarele minute, însă, băi- 
mărenii revin spectaculos și reu
șesc egalarea prin Palko. în con
tinuare ei preiau conducerea pe 
care nu o vor mai ceda pînă la 
sfîrșit. Cu 10 minute înainte de 
final scorul era favorabil gazde
lor la o diferență apreciabilă : 
8—o 1 In 7 minute — de necrezut!

TREI TITLURI DE CAMPIONI
Al ROMÂNIEI LA TALERE

talere contînd 
de campioni ai

Iurcenco

întrecerile de 
pentru titlurile 
țării s-au încheiat cu succesul re
prezentanților clubului Steaua, pre
gătiți de antrenorul emerit Gri- 
gore Ioniade. Din cele patru ti
tluri — la trap (talere aruncate 
din șanț) individual nu s-a a- 
cordat titlul deoarece nici unul 
dintre concurenți nu a realizat 
baremul impus de forul de spe
cialitate t 185 t — trei au revenit 
țintașilor steliști i două la echi
pe (trap și skeet) și unul la in
dividual, prin Florin 
(skeet). Ultimul a ieșit învingă
tor după un interesant 
fostul campion al țării, 
covici, înscriind 25 t, față de 24 t 
ale partenerului său (a ratat an- 
tepenultimul taler).

în general, rezultatele au fost 
slabe, la aceasta contribuind și 
calitatea inferioară a talerelor 
(multe s-au spart chiar din lansa
re) ca și unele 
stalațiilor.

De menționat 
proșabil în care 
C. Popovici, N. 
Popescu, V. Harbalete.

baraj cu 
Gh. Sen-

defecțiuni ale in-

totuși modul ire- 
au oficiat arbitrii 
Cristoveanu, Gr.

Finalele tinerilor scrimeri

ȘCOALA SPORTIVA 1 BUCUREȘTI 
CAMPIOANĂ LA SABIE

BUCUREȘTI 
18—14 (10—8). 
echipei bucu-

CA-

SPECTACOL CAPTIVANT
Manifestînd o condiție maximă, concu- 

renții premiului Arcul de Triumf au efec
tuat două parcursuri valoroase și tot
odată de mare spectacol. Ambele au 

in

asalt
Mircea Ștefânescu a mai

Cealaltâ

pentru 
cîștigat 

probă

I
INTE

Rezultate tehnice, skeet (talere 
aruncate din turn), echipe (150 t): 
1. Steaua (Florin Iurcenco, Nico- 
lae Vlădoiu, Cristian Loghiade, 
Daniel Buduru) 5621 — campioană 
republicană, 2. Olimpia București 
547 t, 3. C. S. Baia Mare 515 t, 4. 
C. S. Vînătorul Timișoara 507 t, 
individual (200 t) i 1. FI. Iurcenco 
187 t (baraj i 25 t) — campion re
publican, 2. Gh. Sencovici (Olim
pia) 187 t (baraj l 24 t), 3. B. Ma
rinescu (Olimpia) 186 t, 4. V. Pe- 
trovan (Steaua) 185 t (ultima se
rie i 25 t), 5. N. Vlădoiu 185 t 
(24 t), 6. R. Mareș (Steaua) 185 t 
(23 t), 7. Cr. Loghiade 185 t (22 t), 
8. D. Buduru 185 t (21 t) ; trap 
(talere lansate din șanț), echipe 
(150 t)1. Steaua (Emanuel Pan- 
duru, Andrei Marinescu. Vasile, 
Ardenel, Dan Ispasiu) 534 t, — cam
pioană republicană, 2. Olimpia 498 t, 
individual (200 t) : 1. Em. Pan- 
duru 184 t, 2. A. Marinescu 1821,
3. St. Popovici (Olimpia) 181 t,
4. M. Ispasiu (Olimpia) 172 t, 5. 
V. Ardenel 171 t, 6. S. Ispasiu 
170 t.

După frumoasa comportare avu
tă în finala individuală, iată că 
reprezentanții Școlii sportive nr. 
1 (antrenor, prof. Cornel Pelinuș) 
s-au impus și în meciurile pe echi
pe. O răsplată binevenită pentru 
seriozitatea în muncă a sportivi
lor și antrenorului, dar și o do
vadă că tinerii sabreri de aici a- 
preciază eforturile conducerii șco
lii, de a le asigura permanent 
condiții tot mai bune de antrena
ment.

Pentru locurile 3—4 s-au întîl- 
nit formațiile Victoria Cărei și 
C.S.Ms Iași. Au învins sabrerii din 
Cărei, cu 6—3, după un meci dis
putat, de o bună valoare tehnică. 
Realizatori i Mărcuș 3, Poputa 2 
și Stier, respectiv Michire 2 și 
Tucaliuc 1.

în fine, pentru 
C. S. Satu Mare

I
I

Mulțescu, 
sale din pi

f
I
I
I
I

Scorul fii 
disputat sîm 
namo, în fa 
tori, nu vo 
despre rapo 
combatante, 
oarecare ecl 
prins prin 1 
nevrau balo 
pectat bună 
tacurilor și 
te ambițios 
mare fixat 
se datorește 
proporției v 
tre un Ato 
său direct, î 
nic, laborio 
dintre fund 
venea în cc

Prima ® 
interesantă, 
lui. După u 
tonare, N'A! 
blează preci 
din interiori

I5—6, 
de 

mai 
Au 

2 v. 
, respectiv Moldovan 
cîte 2 v. Vasarhelyi 
nici o victorie...

★ 
probă, cea de spadă 
titlul de campioană

locurile 
a dispus 

C.S.M. Cluj cu 5—4, în cel 
echilibrat meci al finalei, 
punctat : Imre și Kakassi cîte 
și Saîrany 1, 
și Csehi — , 
n-a obținut .

I
în ultima

— echipe, 
a fost cîștigat de formația Stea
ua. în partida finală (6—3 cu 
C.S. Satu Mare) victoriile au 
fost obținute de Burcea (3), Ior- 
gu II (2) și Siclete; Pentru spa
dasinii sătmăreni au punctat 
Kuki (2) și Kerekeș.

In aceiași timp, Electroputere 
Craiova și Clubul sportiv 
București s-au întrecut 
locurile 3—4. Au învins 
sinii craioveni, cu 8—1 (t.

i

I
I
I

POLITEHNI 
gAtoasb ir 
CHIM POPEI 
pe stadionul 
tat Uiumele | 
petiție Jk,Meu 
cu-, IjUiriml 
3—4, 1‘Wtehn 
Sportul stude 
prin punctele 
(min. 11 șl 81

Ișcolar 
pentru 
spada-
st.).

DINAMO BRASOV ÎNVIN
IN DERBYUL DIVIZIEI A
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat partidele etapei a treia a 
campionatului Diviziei A de judo. 
Iată cîteva amănunte.

în sala clubului Dinamo Bucu
rești echipa gazdă a întîlnît pe 
Dinamo Brașov și Olimpia din 
Capitală. Cu deosebit interes a 
fost așteptată partida dintre cele 
două garnituri dinamoviste, sin
gurele neînvinse în această ediție 
a competiției. Favorită era forma
ția bucureșteană, mai ales că lup
ta acasă. Dar, în cele din 
victoria a revenit echipei 
vene. La prima categorie, 
ră, Al. Filip (Din. Brașov)

urmă, 
brașo- 
ușoa- 

a dis-

(1.
2,

92.
24,2,

15,

se) 36,8, Otoman, simplu 2, event 58, 
ordinea 9, cursa III: tza (D. Stan) 33,2. 
Hultan, simplu 3, event 16, ordinea 37, 
triplucîștigător 1 888, cursa IV: Hăulif
(M. Ștefânescu) 29,5, Trufia, simplu 4,
event 43, ordinea 31, cursa V : Viraj (M. 
Ștefânescu) 24,3, Garofița, simplu 4, 
event '10. ordinea 24, tripluciștigător 319, 
cursa VI: Tartan (D. Toduță) 31,3, Kao 
la, simplu 7, event 31, ordinea 77, triplu- 
cîștigător 203, cursa VII: Manșeta 
Oană) 29,1, Satin, Teodora, simplu 
event 56, ordinea 6, ordinea triplă 
cursa VIII : Viraj (M. Ștefânescu) 
Odiseu, simplu 2, event 5, ordinea 
triplucîștigător 216, cursa IX : Darnic (D. 
Toduță) 40,5, Reactor, simpîu 2, event 
13, ordinea 23. Pariul austriac ridicat la 
suma de lei 27 314, a fost c'țtigot de 
două combinații cu 7 cai a lei 6328 fie
care și 29 de combinații cu 6 cai a Iei 
470 fiecare. Retrageri : Veranda (Bitul 
al doilea).

Niddy DUMITRESCU

pus prin yus 
te tehnică) d 
seinimiilociul 
zat egalitate: 
taculos prin 
M. Notopol. 
mijlocie, I. I 
de un puni 
întrecîndu-1 : 
sei-gachi, pe 
Gh. Nache < 
obținînd vict 
spectaculoasă 
care direct 
în duelul cu 
decisiv, cel c 
I. Codrea (D 
(Din. Brașov 
victoria înaii 
șoveanului și 
ia a cîștigat 
pionatului. C 
1—4 partidei 
pe dinamovis

Politehnica* 1 * 3 
două victorii 
a avut loc d 
Capitală, dis 
rad cu 3—1 
Cluj cu 4—1. 
Universitatea 
cut pe Raps 
versitatea CI 
versitatea B 
Ha rea — cori 

în patrulat 
ROM Munich 
Dej a ieșit 
fața echipei 
(3—2). cît și 
Tg. Mureș 
C.S.M. Sibiu, 
cu 3—2, dar 
fața Șc. sp. 1 
cu — coresp

Meritat 
lor, titlul 
la sabie a 
gători de 
din București. în finala probei, ei 
au făcut o frumoasă demonstrație 
de sabie (în compania sportivilor 
de la Tractorul Brașov) cu o a- 
bundență de acțiuni pe fier, cele 
mai multe reușite și au realizat o 
victorie concludentă : 6—3. Excep- 
tînd începutul, meciul a fost do
minat de tinerii sabreri bucu- 
reșteni (0—1, 2—2, 4—2), care s-au 
impus, îndeosebi prin Aurel Stan 
(3 V.) și Ion Pantelimonescu (2 vh 
A șasea victorie a proaspeților 
campioni este opera lui Alexan
dru. Pentru Tractorul au punctat 
Frunză (2), din nou foarte activ, 
și Ghiuruțan (1). Finala a fost 
condusă ireproșabil de T. Mure- 
șanu, O. Vintilă, S. Poenaru, V. 
Domokos și I. Pop.

în celelalte meciuri, campioa
na a obținut următoarele rezjiltă- 
te tehnice : cu C. S. Satu Mare
6—3 (Pantelimonescu 3, Alexan
dru 2 și Stan, respectiv Kăkassi 
2, Imre 1) ; cu C.S.M. Cluj 6—3 
(Pantelimonescu 3, Stan 2, Ale
xandru 1, respectiv Csehi, Kozma 
și Moldovan, cîte o victorie) ; 
cu Șe. sp. Ploiești 9—0 (Panteli
monescu, Stan si Alexandru cite
3 v).

— Dinamo obține însă egalărea 
printr-un frumos forcing, dar în 
ultimul minut Avramescu aduce 
formației H. C. Minaur o meritată 
victorie. Au înscris : Palko (4), A- 
vrameseu (2), Răzor (2), Alboaica
— II. C. Minaur, Licu (5), Stef, 
Filipescu, Cosma — Dinamo. De 
notat că în acest meci s-a dictat 
o singură eliminare pe 2 minu
te : Filipescu (Dinamo). Au con
dus cu autoritate : M. Maghețiu 
și V. Iepurea (Timișoara). M, Ma
rinescu — coresp.

UNIVERSITATEA
— C.S.U. GALAȚI 
Victorie meritată a 
reștene, care s-a arătat mai bună 
mai ales în repriza secundă.
ȘTIINȚA BAC AU — DINAMO 

BRAȘOV 16—12 (9—7)
POLITEHNICA TIMIȘOARA

STEAUA 18—25 (8—9) 
INDEPENDENȚA SIBIU - 

ROM 15—12 (8—7).

fost adjudecate de către Viraj care, 
mare poftă de mers, și-a ameliorat suc- 
cesiv recordul carierii. In 
titlu.
o victorie cu Hăulit.
principala o zilei „Criteriul cailor de 2 
ani", n-a mai corespuns ca spectacol, 
deoarece Tartan, acoperind un parcurs 
corect și primind avantaj substanțial, n-a 
lăsat prea multe speranțe adversarilor, 
cîștigind din cap în cap. Singură Kaola, 
în sensibilă ameliorare, a încercat za
darnic să inverseze rezultatul final. Scon
tam o luptă mai strînsă, dar nici eșalo
narea concurenților n-a fost inspirată. 
D. Toduță merită mențiune și pentru vic
toria repurtată cu Darnic. REZULTATE 
TEHNICE : cursa I ; Hematoza (V.
Gheorghe) 40,3, Vicino, simplu închis, 
ordinea 43, cursa II : Diurna (Gh. Tuna-
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Dâ^ESâRCA - ROSÂNîĂ 0-0
(Urmare din pag. 1)

IA-DANEMARCA 6-2 (3-2)
singură diferență: Jensen a fost 
ieri mai inspirat decît Michaud.

La capitolul neajunsuri să men
ționăm insuficienta participare a 
fundașilor laterali la ofensivă și 
jocul slab al vîrfului de atac 
(Kun), cu scuza de a nu fi fost 
susținut așa cum s-ar fi cuvenit, 
mai ales de către Iordănescu. Jo
cul de la Copenhaga rezolvă în 
mare măsură „caietul-program" al 
echipei naționale. Cu toate că ar 
exista tentația de a regreta lipsa 
unui plus de viteză, aici. Ia Co
penhaga. ca și în alte capitale ale 
fotbalului european, „tricolorii" au 
demonstrat că principala lor for
ță este intr-ajutorarea colectivă, 
jocul de pase, manevrele subtile 
pentru dislocarea apărării adverse. 
Idealul teoretic al jocului în mare 
viteză nu este, deocamdată, la in- 
demina echipei de astăzi. Sigur că 
cele 6 goluri înscrise in poarta 
selecționatei de tineret a Dane
marcei ar pleda pentru o ipoteză

contrarie, dar echipa noastră na
țională a întimpinat destule difi
cultăți ori de cite ori s-a angajat 
intr-un stil de joc mai tranșant, 
eu rezolvări care să vizeze k.o.-ul.

In meciul de La Copenhaga, in 
min. 58, s-a consumat, de fapt, 
modalitatea cea mai eficace a 
„tricolorilor". După o prelungită 
serie de devieri la mijlocul tere
nului, la care au participat Dinu, 
Iordănescu și Nunweiller, a ur
mat acea frumoasă angajare a lui 
Dumitru, de către Dinu, care ar fi 
putut duce ia deschiderea scorului, 
în min. 70, „tricolorii" au adăugat 
la repertoriul tactic o altă fază- 
tip : centrare Iordănescu peste ca
reul ’ , • . ■ ___ :"
spre Nunweiller și a urmat cea 
mai mare ocazie a meciului, min
gea — care trecuse pe sub Larsen 
— fiind degajată de Jensen de pe 
linia porții !

Acest 0—0 de la Copenhaga de
monstrează că ameliorarea in sti
lul de joc al reprezentativei nu 
poate urma calea spectaculosului.

advers, Luce seu pasă scurtă

mare ocazie a meciului, min-

Echipa trebuie să vizeze amelio
rări operative, ca de pildă crește
rea potențialului de joc al vîrfu- 
lui (pentru cei mai multi dintre 
„tricolori", absența lui Dumitra- 
che. din motive subiective deter
minate de fostul vîrf al echipei na
ționale, ar fi rezolvat problema e- 
ficacității). De asemenea, într-o pe
rioadă in care fundașii laterali 
reprezintă o reala forță de soc, 
mai ales în compania unor echipe 
de valoare medie ca Danemarca, 
ameliorările se impun de la sine.

Așadar, primul joc oficial al: se
zonului se încheie cu un rezul
tat în care victoria poate fi re
gretată, mai ales prin prisma lup
tei pentru puncte, dar care ar pu
tea și constitui un stimulent pen
tru perfecționarea unei modalități 
de exprimare prin care să promo
văm din categoria echipei Dane
marcei in cea a selecționatei Sco
ției, de exemplu.

it 
ia

violent din interiorul 
— Danemarca.

careului, înscrie unul dintre cele trei goluri ale
Foto : N. DRAGOȘ

meci,[tui
ttionul Di- 
le specta- 
t limpede 
te dintre 
bxistat un 
Iii ati sur
ioare ma- 
larul, res- 
eci, al a- 
r, grupa- 
Decalajul 
e marcaj 
rînd, dis- 
duale în- 
dversarul 
tscu (teh- 
k oricare 
I cu care

26) va
ideală
Tot MULTESCU

MOMENTELE IMPORTANTE ALE MECIULUI

,i®a fost 
p scoru- 
ă de ta-
16) dri- 

e scorul, 
IULȚES-

CU (min. 
centrare 
todiresei.
37) va marca șL.al treilea 
echipei noastre, după care 
zii, care nu pierduseră o 
gustul ofensivei, înscriu _ 
(min. 41 și 4S) două goluri, care 
clatină încrederea generată intr-s 
victorie lejeră : primul prin KOL
DING, care fringe ușor opoziția 
lui Lucuță și Cazan, al doilea prin 
AABLING, cu capul, după execu
tarea impecabilă a unui corner.

La reluare, am arătat, fundașii 
noștri nu mai gafează, Dudu 
Georgescu devine mai activ, Cri- 
șan aduce cu el în teren un plus 
de vigoare, replica danezilor lîn- 
cezește pe alocuri, încă trei go
luri în contul nostru (min. 55 D. 
GEORGESCU, după ce driblează 
portarul ; min. 69 CRIȘAN, după 
o cursă impetuoasă ; min. 73 MUL
ȚESCU, din voleu) împing scorul 
la o cifră consistentă.

fructifica apoi • 
a inimosului A- 

(min. 
gol al 
dane- 
clipă 
rapid

Arbitrul iugoslav N. Mladeno- 
vici a condus bine formațiile : 
ROMANIA : JIVAN — Grigore 
(min. TI MATEESCU), Cazan, G. 
Sandu, Lucuță — Dumitriu IV, 
D. Georgescu — ATODIRESEI, 
MULȚESCU, Năstase, Ion Ion 
(min. 55 CRIȘAN). DANEMARCA: 
Poulsen — Andersen (min. 72 
Friksen), Knudsen (min. 65 Hyld- 
gaard), AL Hansen, Tune Hansen 
— Aabling, RASMUSSEN, SCH- 
OUBOE — A. Hansen, T. Hansen, 
HOLDING. *

Ion CUPEN

Lovitura de începere o au fotbaliștii 
danezi și tot ei inițiază și prima ac
țiune periculoasă la poarta lui Rădu- 
canu (min. 1) prin Holmstrom, care 
insă ratează o bună ocazie de a des
chide scorul. Gazdele continuă să se 
mențină in atac, iși creează citeva 
situații de a înscrie, cea mai clară 
dintre acestea consumindu-se in min. 
6 cind intervenția spectaculoasă și 
inspirată a lui Răducanu a făcut ca 
o lovitură de cap a lui Holmstrom 
să fie deviată în corner.

Treptat jocul se echilibrează, fotba
liștii noștri reușesc să păstreze ca- a 
mai mult balonul și să construiască 
citeva acțiuni, la capătul cărora Dina 
(min. 9). Iordănescu (min. 10) și di.i 
nou Iordănescu (min. 15) șutează — 
fără succes însă — spre poarta lui 
Larsen. Urmează, din nou, o scurtă 
perioadă de dominare a reprezentati
vei daneze, timp în care apărarea ro
mână face ‘ "
deosebit în 
zona porții 
Răducanu, 
șuturile lui 
(min. 25), Mortensen 
Holmstrom (min. 31) 
în ultimul sfert de oră al 
reprize, inițiativa a trecut de partea 
echipei noastre, care reușește să se 
apropie periculos de poartti gazde
lor în min. 35, 36 și 37, cînd Lucescu, 
Iordănescu și respectiv Sătmă- 
reanu II l-au pus la grea încereare 
pe Larsen, fără a-1 învinge însă.

Repriza a doua este, ca aspect ge
neral, întrucîtva asemănătoare primei

față atacurilor, un merit 
rezolvarea situațiilor din 
noastre revenindu-i lui 

ale cărui intervenții la 
Lund (min. 23), Nielsen 

(min. 27) și 
sînt prompte, 

primei

părți a 
au un 
apărătorii noștri resping tot. In 
58 se consumă una din marile 
zii de gol la poarta lui Larsen : 
mitru, bine servit de Dinu pe 
tea dreaptă, îl driblează scurt 
Rasmussen și șutează de la num-â 
Cîțiva metri în portarul danez ! In 
continuare, fotbaliștii români con
trolează mai mult jocul la mijlocul 
terenului, de unde inițiază o serie de 
acțiuni periculoase fiecare dintre ele 
foarte aproape de gol. Astfel, în min. 
70 Nunweiller trage 
careului, Larsen nu 
Jensen degajează de 
un minut mai 
jucător plasează 
cap pe care portarul danez o devia
ză cu mare dificultate peste bara 
transversală ; în min. 78 este rîndal 
lui Iordănescu să rateze dintr-o si
tuație favorabilă și tot el în min. 
81 îi dă ocazie lui Larsen să evite, 
pentru ultima oară, de altfel, golul.

Arbitrul Ferdinand Biwersi, ajutat 
de Walter Engel și Volker Huster 
(toți din R.F. Germania) a condus 
cu multe greșeli următoarele for
mații : DANEMARCA : Larsen — 
Mortensen, Jensen, Danielsen, Ras
mussen — Olsen. Le Fevre, Jorgen
sen — Lund, Nielsen, Holmstrom. 
ROMANIA : Răducanu 8 — Cheran 6, 
Antonescu 8, Sătmăreanu II 8, An- 
ghelini 6 — Dumitru 8, Dinu 8, Ior- 
dănescu 7 — Lucescu 6 (min. 80 
Troi), Kun 5, Nunweiller VI 8.

întilnirii. 
start mai

Fotbaliștii 
bun, domină

danezi 
dar 

min. 
oca- 
Du- 
par- 

pe

de la marginea 
poate reține și 
pe linia porții ; 
tîrziu același 

o lovitură de

DECLARAȚII DUPĂ JOC
VALENTIN STANESCU : „Am tre

cut pe lingă victorie. Rezultatul ne 
dezavantajează. Ani avut în față un 
portar de zile iaari“.

RUDY STRITTICH (antrenorul re
prezentativei daneze) : „Un joc bun. 
Jucătorii mei au dominat mai mult 
în repriza întîi. Românii, in schimb, 
au fost superiori în partea a doua 
a intîlnirii. Mi-a plăcut linia de 
mijloc a echipei române. Din păcate, 
pentru dv. șutul la poartă suferă*4.

CORNEL DINU : „Jocul de azi,
deși se soldează cu pierderea unui 
punct, îmi dă speranțe pentru viitor. 
Reintrarea lui Radu Nunweiller a 
fost decisivă pentru închegarea ac
țiunilor. " ’ “ - • -
această 
țienilor 
„tăiate44 
ligență i 
tehnică,____ ___ _____ _______  „_______ _
noștri excelează44.

HOLMSTROM (căpitanul echipei 
daneze) : „Mie mi-a plăcut jocul. 
Românii joacă na»ai lent decît noi, 
dar sînt mai buni tehnicieni".

POUL ANDERSEN (comentator p1 
ziarului „Berlingske Ticlende44) : „E- 
ehipa noastră a avut multă șansă. 
Uneori am crezut că mingea n și 
intrat jn poartă. Față de felul cum 
s-a desfășurat repriza a doua, m-aș 
fi așteptat 
victoria în 
pre.sâa că 
egal. N-ar 
o oboseală 
care jucătorii 
mai bine. Cred câ Danemarca a evo-- 
luat Ia un nivel superior aceluia 
din meciul cu Spania".

Trebuie să persistăm în 
direcție, deoarece forța sco
și viteza spaniolilor pot fi 
numai printr-o calmă inte- 

tactieă. bazată pe subtilitate 
în care unii dintre jucătorii

ca românii să 
final. Ei mi-au 
sînt mulțumiți 
fi exclusă, de 
fizică pe un 

noștri s-au

forțeze 
lăsat im- 
cu jocv! 

asemenea, 
teren pe 
acomodat

A
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(arun- 
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Știrbu 

it prin 
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[dut cu 
p echi-

fobținut 
pi care 
bata în 
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fsitatca 
partide, 
I între- 
r Uni- 
|e Uni- 
k-2 (C.
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jjrghiu- 
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inzător, 
A.S.A.

2—3 în 
icones-

DIVIZIA B
SERIA I CLASAMENTUL

(ETAPA A IX-a)
LIT AȚI

83). respectiv de M. Sandu (min. 75) 
șl Koșu (min. 77). In finali s-au În
tâlnit Politehnica Timișoara și Uni
versitatea Craiova. Câștigătoarea tro
feului a fost desemnată prin execu
tarea penaltyurilor (după 30 de mi
nute, scorul era egal, 0—0). Timișo
renii au transformat cinci 
(Păltinișan 2, Giuchici, Lața și Ma
ier), iar craiovenii numai patru (Boc, 
Ștefănescu, Niculescu, Bnlaci). Poli
tehnica Timișoara a cîștigat, 
trofeul „Memorialul loachim 
cu“. (P. PEANA).

„MEMORIALUL CRISTIAN 
TESCU44. în finala competiției „Me
morialul Cristian Stătescu-, organi
zată de clubul de fotbal din locali
tate, echipa divizionară F.C. Galați 
a învins formația bulgară Dunav 
Russe cu 1—0. Unicul gol a fost mar
cat de Lupuiescu în min. 6. (T,
riopol, coresp.)

U.T.A. — „U“ CLUJ 5—1 (1—1). 
prilejul împlinirii a 75 de ani de 
tivitate fotbalistică în orașul A 
echipa textiliștilor din localitate 
susținut acest 
cîștigat prin 
Axente (2) și 
tarilor clujeni 
leanu (P. Șodinea, coresp.)

CHIMIA RM. VlLCEA — JIUL 3—1 
(1—1). Au înscris Giuvelzan și Cio
banii (2), pentru gazde. Și Libardi. 
(P. Ciornoiu, coresp.)

F C. ARGEȘ — CHEMIE HALLE 
1—1 (1—0). Joc spectaculos, cu multe 
faze de poarta. Au marcat Radu I 
(min. 20), respectiv Vogel (min. 51). 
(S. IONESCU — coresp.).

lovituri

astfel,
Popes

STA-

Si-

cu 
ac-

amical pe care l-a 
golurile realizate de 
Bedea. Golul umversi- 
a fost marcat de Uifă-

PRONOSPORT
Așa arată o variantă, cu 13 rezul

tate exacte la concursul Pronosport, 
etapa din 13 octombrie 1974

I.
n.

iii.
IV.
v.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X. Reionul Săv.

* XI. Automatica — S.N. Oltenița 
XII. Metalul Aiud — F.C. Bihor 

XIII. Ind. sîrmei — C.F.R. Tîm.
Fond de cîștiguri : 349 899 Iei, 

care 20 711 lei report I.
Plata cîștigurilor va începe în < 

pitală de la 18 octombrie 
13 decembrie, în țară de la 21 octom
brie pînă la 13 decembrie 1974 inclu
siv. Prin mandate poștale de Ia 21 
octombrie 1974.

Danemarca (A> — România (A) 
Ascoli — Torino
Cesena — Ternana 
Fiorentina — Bologna 
Internazionale — Cagliari 
Juventus — Milan
Lanerossi — Lazio 
Roma — Napoli
Sampdoria — Varese

Ceahlăul

X
1
1
1
1
2
x 
1
2
X
X
1

dla

Ca- 
pînă la

C.S.M. SUCEAVA — GLORIA BUZÂU
1—1 (0—0)

SUCEAVA (prin telefon). Fie
care echipă a preferat să-și plă
tească niște rpolițert mai vechi, 
decît să joace fotbal. Pe toată du
rata partidei am înregistrat mai 
mult de 30 de faulturi. De aceea 
conducătorul de joc a acordat 5 
cartonașe galbene (D. Nicolae. 
Mirăuțâ, Gherine, Pali și Stan) și 
unul roșu (Gherine). Iată cum 
s-au marcat cele două goluri : în 
min. 49, Gherine execută o lovi
tură de colț, Iosep se înalță și 
înscrie spectaculos cu capul. Oas
peții egalează în min. 52 — Ju- 
hasz execută puternic, în zid, o 
lovitură liberă de la marginea ca
reului de 16 m și balonul este de
viat In poartă de D. Nicolae. 
V. Trifu — Baia Mare, a arbitrat 
bine.

C.S.M.: Pop — Boghiu, D. Ni
colae, Căldârus, Nicola — Popes
cu (min. 55 : Dascălul, Mirăuțâ — 
Gherine, Stramciuc. Iosep, Gâlâ- 
țeanu (min. 65 : Suciu).

GLORIA : Stelian — Mureșan 
(min. 72: Simion), Ene, Nicolae, 
Zahiu — Pali, Juhasz — Enache, 
Vlad (min. 57 : Chircău), Stan, O- 
prișan.

Vasile IORDACHE

METALUL PLOPENI - PETROLUL PLO- 
IEȘTI 1-2 Autorii golurilor: Florea
(min. 34), respectiv Cozarec (min. 48), 
Eparu (min. 73). (P. Păunescu, coresp.)

SPORT CLUB BACĂU - ȘTIINȚA BA
CĂU 4-1 (1-0). Au înscris: Grigore (mir. 
21, autogol}. Botez (min. 55), Sosu (min. 
73), Hie (mîn. 87), respectiv Manolache 
(min. 86). (I. lancu, coresp. județean)

PROGRESUL BRĂILA - CHIMIA BRĂI
LA 2—1 (1-0). Au marcat: Simion ,(min. 
25), Rontea (min. 71), respectiv (Cojo- 
cans (min. 50). (C. Cos tin, coresp. ju
dețean)

CLS.U. GALAȚI - C.F.R. PAȘCANI 2-0 
(1—8). Autorii golurilor: Georgescu (min. 
43), Marinescu (min. 85). (T. Siriopol, 
coresp. județean)

OȚELUL GALAȚI - CONSTRUCTORUL 
GALAȚI 0-2 (0—1). Au marcat: Ivanov 
(min. 16), Monta (min. 59). (S. Telc- 
atac, coresp.)

S.C TULCEA - CELULOZA CĂLĂRAȘI 
M (1-î). Au înscris: Girip (min. 22), 
Corefirfea (min. 62), fonescu (min. 70), 
respectiv Sonda (min. 17), Culea 
79). (P. Comșa, coresp.)

UNIREA FOCȘANI - FORESTA
CENf 4-9 (3—0). Autorii golurilor: 
(mtn. 29, 43), Grcmoșteanu (min.
Drogu (mm. 83). (A. Sîrbu, coresp.)

RELONUL SĂVINEȘTI - CEAHLĂUL
P. NEAMȚ 0—ț (0—0). A marcat : Apetrei 

72).

(min.

FÂLTI-
Botea

37).

1. FROG.
2. C.S.U.
3. Gloria
4. Metalul Piopeni
5. Constr. Ga'ați
6. Ceah’ăul P. Neamț
7. Z.Z.. Tu'cea

Bacău
Brăila
Focșani 
Suceava 
Ploiești 

Bacău

BRĂILA 
Galați 
Buzâu

7. S.C.
a. S.C.

9—10. Chimia
Unirea

11. C.SM.
12. Petrolul
13. Știința
14. Celuloza Câiărați
15. Foresta Fălticeni
16. C.F.R. Pașcani
17. Oțelul Galați
18. Reionul Săvinești

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

6
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
3
2
2

2
1
1
3
2
2
1
1
3
3
3
0
0 
o 
o
1
2
1

1
3
3
2
3
3
4
4
3
3
3
5
5
5
5
5
5
6

14
11
11
11
10
10

9
9
9
9
9
3
8
8
8
7
6
5

etapa viitoare (20 octombrie), c.f.r. 
Pașcani — Reionul Săvinești, Oțelul Ga
lați — S.C. Tulceo, Sport Club Bacău — 
Unirea Focșani, Ceohloul P. Neamț — 
C.S.M. Suceava, Gloria Buzâu — Științe 
Bocou, Chimia Brăila — Metalul Plopeni. 
Petrolul Ploiești 
Hza Călorcși — 
Foresta Fălticeni

C.S.U. Galați, Celu- 
ionstructorul Găleți, 

Progresul Brăila.

BUCUREȘTI 1-0 (1-0). A marcat: Ma
nea (min. 38).

VOINȚA BUCUREȘTI 
RENI 1-0 (0-0). ‘ 
(min. 87).

AUTOMATICA 
OLTENIȚA 0-0.

METALUL MIJA 
DIAȘ 1-0 (1-0). 
(min. 7). (C. Cosma, coresp).

C.S.U. BRAȘOV ------------
2—3 (1-1). Au înscris : Porumbiță 
42), Albotâ (min. 70), respectiv 
(min. 31), Ferentz (min. 74) și 
(min. 77). (V. Secăreanu, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV - C.S. 1IRGO- 
VIȘTE 3—1 (0—1). Au marcat : Ivăncescu 
(min. 58 din 11 m). Ionică (min. 80), 
Trăznea (min. 82). respectiv Neagu (min. 
35). (C. Gruia, coresp. județean).

OLTUL SF. GHEORGHE - METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 1-1 (0-0). Au
înscris: Csoss (min. 86) și Szokacs (min. 
71 - autogol). (Gh. Briotă, coresp.)

DINAMO SLATINA - ELECTROPUTERE 
CRAIOVA 1-0 (1-0).

CLASAMENTUL

FLACĂRA MO-
A marcat : Costachs*

ALEXANDRIA

- GAZ METAN 
A înscris : M.

Ș.N.

ME-
Petre

METROM BRAȘOV 
(mîn. 

Gabor 
Furnică

SERIA A II a
METALUL 

PROGRESUL
BUCUREȘTI —
BUCUREȘTI 0—0

Meciul, ’disputat duminică dimi
neața pe stadionul 23 August, a 
avut două perioade distincte. în 
prima parte, Metalul a dominat 
mai mult, in unele perioade chiar 
cu insistență, a inițiat incursiuni 
periculoase la poarta adversă 
(Lungu — min. 13 și 15 ; Prodan 
— min. 19), a obținut o suită de 
lovituri de colț și... atîL în re
priza secundă, mai ales după ce 
antrenorul Mateianu a operat 
două modificări în formație, Pro
gresul a echilibrat jocul, a con
struit mai multe faze 
însă n-a - putut înșela 
portarului Ciupitu. în

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Met. Drcbeta T.S. 9
9
9

16. Automatica Alex. 9
17. Gax metan Mediaș 9
18. Tractorul Brașov 9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14-15. C.S.U. Brașov
Autobuzul Buc.

RAPID BUC. 
Dinamo Slatina 
Metalul Buc. 
Progresul Buc. 
Eleclroputere Cv. 
Ș.N. Oltenița 
C.S. Tîrgoviște 
Flacăra Moreni 
Metrom Brașov 
Voința Buc. 
Oltul Sf. Gh. 
Metalul Mija

8
6
6
5
5
4
4
3
3
3
3 
2 
2
2
2
1
3 
2

1
2
2
2
0
2
1
3
2
2
1
3
3
2
2
4
0
2

0 
1 
1
2
4
3
4
3
4
4
5
4
4
5
5
4
6
5

3
6
4
5
S

16—
17-
13—
9-

10-
7- 9 

15-12
8- 9 

13-10 
10-12 
12-13
5-12
5-15 

10-12 
11-13
5- 9
7-14 

10-17

’.7
11
14
12
10
10

9
9
8
8
7
7
7
4
6
6
6
•

ofensive, 
vigilența 

această 
parte a intilnirii, jocul a fost mai 
aspru și din această cauză arbi
trul a temperat zelul unor jucă
tori, arătindu-le ■ 
ben (Georgescu, 
Năstase — de la 
Constantinescu —

A arbitrat bine
Bîriad.

METALUL : Ciupitu — Nedelcu, 
Moraru, Sebe. Năstase — Nica, 
Prodan — lancu. Lungu (min. 86 
— Viță), Georgescu, Omer.

PROGRESUL : Giron — Plos- 
caru, Dragu, Grama (min. 53 — .. - _
D Ștefan), Ad. Constantinescu — de oradeni în 
Badea, Dinu — I. Sandu, Durpi- 
triu II, Țevi (min. 55 — Apostol), 
Parașpan (p. v.).

ETAPA VIITOARE (20 octombrie). Gaz 
metan Mediaș — Tractorul Brașov, C.S.U. 
Brașov — Ș.N. Oltenița, Electroputere 
Craiova — Metalul București, Progresul 
București — Oltul Sf. Gheorghe, Metalul 
Mija — Automatica Alexandria, Rapid 
București — Dinamo Slatina, Flacăra Mo
reni — Metrom Brașov, C.S. Tirgoviște — 
Voința București, Metalul Drobeta ~ 
Severin — Autobuzul București.

au comis o serie de acte ue totală 
nesportivitate, 
rea arbitrilor

Arbitrul C. 
condus bine.

METALUL
Chețan, Bregaru I, Olteanu, Gro
za — BREGARU II, Ratony (min. 
73 Popa), — Băgăian, Sanisla , 
DEMETER, TARCU.

F. C. ---------- -----
Nicolae, Sărac, DARABAN, 
POVlCl — Sudi (min. 58 Lucaci), 
Naghi — Suciu, Benczik, FLO- 
RESCU, Vlad (min. 74 — Agud)-

Aurel PĂPĂDIE
IND. SÎRMEI C. TURZII - C.F.R. TIMI

ȘOARA 5—0 (1—0). Au marcat ; Hațegau 
(min. 20, 86), Lorinț (min. 52), Munleanu 
'(min. 61, 87). (P. Tonea, coresp.)

VULTURII TEXTîLA LUGOJ - MINERUL 
BAIA SPRIE 3-1 (3-1). Au î nscris : D.
Ene (min. 7, 32), Em.# Dumitru (min. 45), 
respectiv Ferenczi (min. 30). (C. Olaru, 
coresp.)

UNIREA ARAD - MUREȘUL DEVA 
2-1 (1-1). Autorii golurilor : Dobai (min. 
23), Gyenge (min. 47 din 11 m), respec
tiv Niculescu (min. 37). (Șt. tacob, 
coreso. județean)

ȘOIMII SIBIU - VICTORIA CĂREI 2-0 
(1—0). Au înscris : Beleaua (min. 44), 
Țurlea (min. 62). (I. Boțocan, coreso )

VICTORIA CALAN - METALURGISTUL 
CUGIR 1-0 (0-0). A marcat : Bumbu-
leac (min. 47). (A. Gunther, coresp.)

MINERUL ANINA - CORViNUL HUNE
DOARA 1-0
Olaru (min.

MINERUL 
TURDA 4-0
(min. 43), Doboș (min. 45, 72), 
(min. 76). (I. Marinescu, coresp.)

U.M. TIMIȘOARA - MINERUL MOL
DOVA NOUA 2-0 (2-0). Au 
Mathe (min. 20), Oală (min. 
Sten, coresp.)

culminînd cu lovi-
i
Petrea (București) a

AIUD : Armeahu

BIHOR : VIDAC — P.
PO‘-

(C—0). Autorul unicului gol :
82). (P. Lungu, coresp.) 
BAIA --------
(2—9). Au înscris : Moldovan

MARE

Lupa o.

marcat r
45). (»•

Tr.

SERIA A III a
cartonașul gal- 
Sebe, Prodan, 
Metalul, Ad. 

Progresul).
N. Rainea —

METALUL AIUD — F. C. BIHOR
1—1 (0—1)

AIUD, 13 (prin telefon). Parti- 
. dă viu disputată, presărată cu 
multe faulturi și durități ! Tonul 
jocului dur a fost dat de Metalul 
Aiud, care a încercat prin toate 
mijloacele să obțină victoria. O- 
rădenii au evoluat foarte bine și 
puteau cîștiga. Scorul este deschis 

’ 1 min. 25 prin Flo-
rescu. Gazdele reușesc să egaleze, 

67 prin Be
am

Unii

CLASAMENTUL
5
6
5
5
5
4
5
5
4
4
4
3
3
3
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2
2
2

1. MIN. BAIA MARE
2. C.F.R. Timișoara
3. Unirea Arad
4. Ind. sîrmei C.T.
5. Corvinul Hunedoara
6. F.C. Bihor
7. Metalurgistul Cugir
8. Mureșul Deva
9. Victoria Corei

10. U.M. Timișoara
11. Șoimii
12. Vulturii
13. Minerul
44. Victoria
15. Arieșul
16. Metaîul
17. Minerul
18. Minerul

Sibiu
T. Lugoj
Baia Sprie 
Călan 
Turda 
Aiud 
Anina 
Mold. Nouă

4 
0 
1
1
0
2 
0 
o
1
1
1
2
1
1
0
2
2
1

0
3
3
3
4
2
4
4
4
4
3
4
5
5
6
5
5
6

17- 3
12- 13
15- 11
14-13
J4- 9
12- 8
8- 6

12-11
16- 11
16-11
13- 9
9- 3

10-11

14
12
11
11 
iQ
10
10
10

9
9
«J
8
7

3-17- 7
6
6
6
5

7-14
9-16
9—18
3—10

octombrie). F.C.

RAPID BUCUREȘTI AUTOBUZUL

la reluare, în min.
meter. La sfîrșitul partidei 
asistat la scene regretabile, 
spectatori au invadat terenul și

ETAPA VIITOARE (20
Bihor — Unirea Arad, Arieșul Turda — 
U.M. Timișoaia, Corvinul Hunedoara — 
Minerul Baia Mare, Vulturii Tekț'ilâ Lu
goj— Metalurgistul Cugir, Șoimii Sibiu 
Victoria Colan, C.F.R. Timișoara — Mino
rul Anină, Victoria Corei — Metalul Aiud. 
Mureșul ; Deva — Minerul Moldova Nouă,. 
Minerul 'Baia. Sprie — l.nd. • sîr'mei C. Tur* 
zii.



SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

CIUDAD DE MEXICO 13, (prin 
telefon). Mal sînt două zile pînă 
la începerea celei de a Xl-a edi
ții a campionatelor mondiale de 
caiac-canoe și interesul în jurul 
competiției crește continuu. Pre
sa acordă o atenție deosebită e- 
venimentului. în ultimul său nu
măr cotidianul „El Heraldo de 
Mexico" dedică mai multe coloa
ne campionatelor. Sînt publicat® 
ultimele amănunte, de la listele 
de înscrieri nominale — 490 pre
zente — pînă la buletinele medi
cale afișate la Centrul Olimpic, 
unde sînt reunite toate delegați
ile. între aceste ultime noutăți să 
notăm renunțarea, de ultimă oră. 
a unei obișnuite a mondialelor. 
Iugoslavia. Absență cu atît mal

VICTORIE STRĂLUCITA LA RUGBY
(Urmare din pag. t)

ței. De altfel, s-a văzut chiar 
ieri cît de crispat a început jo
cul echipa noastră, deși buna oi 
pregătire î-ar fi permis să acțio
neze mal dezinvolt.

Socotim că victoria rugbyștilor

FILMUL MECIULUI
Meciul a început In nota de domi

nare a oaspeților, care pătrund peri
culos spre buturile noastre, jucă
torii români fiind dominați, evident, 
de emoție. în min. 4. în apropierea 
liniei de „22“, Florescu plachează un 
adversar fără balon și... lovitură de 
pedeapsă în favoarea francezilor. 
ROMEU execută precis. ROMÂNIA — 
FRANȚA 0—3. Partida continuă în- 
tr-un ritm lent ambele echipe nereu- 
sind să lege acțiuni prea consisten
te. Durbac (min. 8) ratează de pu
țin o lovitură de pedeapsă de la ?5 
m. ca și Fouroux în min. 15- în 
min. 20, din nou. Florescu obsfrtic- 
ționează în propriul „22“ și ROMEU 
mărește avantajul în urma loviturii 
de pedeapsă ROMÂNIA - FRANȚA 
o—6. întîinirea continuă în nota de 
dominare .’franceză, timp în care. r$o- 
tusi, jucătorii noștri inițiază cîteva 
acțiuni spectaculoase, iar Durbac ra
tează un drop. în min. 35, Fourou* 
comite o infracțiune într-o grămadă 
deschisă, iar NICA transformă, de 
la 16 m, lovitura de pedeapsă, RO
MÂNIA — FRANȚA 3—6. Repriza se 
Încheie cu acest scor.

în min. 41. abia repus balonul la 
centru, treisferturile franceze atacă 
debordant, surprinzîndu-i nenre"*! i‘i 
pe apărătorii noștri, iar GOURDON 
marchează o încercare, rămasă ne
transformată. ROMÂNIA — FRANȚA 
3—10. Din acest moment. însă, 
„XV“-le României revine puternic, 
echilibrează jocul, nătrunzînd tot 
mai adine spre terenul de țintă fran
cez. tn min. 50. o acțiune pe lini* 
Constantin—Nicolescu—Nica eșuează 
de puțin. în min 52, înaintarea fran
ceză obstruct ion cază în tușă și DUR
BAC, de ia 35 m, reduce din handi
cap. ROMÂNIA - FRANȚA «— 
Rubyștii noștri simt că not mai mult 
și încearcă mai mult. In min. 54, • 
splendidă acțiune pe „firul“ Flores
cu—Dinu—Nica—Marica și ultimul 
aduce egalareh, realizînd o frumoasă 
încercare, pe care același DURBAC 
o transformă. ROMÂNIA — FRAN
ȚA 12—10. Echipa României atacă 
tot mai susținut, francezii dau vădite 
semne de oboseală, Romeu ratînd 
două lovituri de pedeapsă. în min. 
70, DURBAC se evidențiază, din nou, 
trîmițind precis balonul printre bare 
la o lovitură dc pedeapsă, in urma 
unei greșeli în tușă a francezilor. 
ROMÂNIA — FRANȚA 15—10. Spor
tivii francezi încearcă să întoarcă re
zultatul. atacînd în trombă, în ulti
mele minute (în min. 74 Romeu tri
mite balonul în bară la o lovitură 
de pedeapsă !) dar echipa noastră 
se apară calm și precis pînă la sfîr- 
șitul meciului.

Emanuel FANTAMEANU 

surprinzătoare cu cît, se știe, a- 
nul viitor campionatele lumii sînt 
programate la Belgrad I

Așa cum spuneam în corespon
dența anterioară, majoritatea de
legațiilor au sosit din vreme la 
locul întrecerilor pentru acomo
dare cu altitudinea, cu apa cana
lului — mai puțin adîncă și cu 
o densitate mai mare decît în al
te locuri. La Xocblmilco e frig 
(12—14 grade), concursul e pro
gramat intr-un anotimp cînd ca- 
iaciștii sînt îndeobște în vacan
ță. Poate că acestor amănunte li 
se datorează numărul ridicat de 
îmbolnăviri.

De aceste necazuri nu a scă
pat nici lotul nostru. Canoistul 
Gheorghe Simionov și caiacjstul 

noștri este firească și ea nu tre
buie să surprindă pe nimeni, 
prestația de anul trecut de la 
Valence, anunțînd. de fapt, suc
cesul de astăzi. Un succes cu a- 
tît mai notabil, eu cit echipa 
Franței s-a prezentat și ea bine 
pusă la punct, evoluînd remar
cabil, mai ales în prima parte a 
întîlnjrii, și, paradoxal, mai bine 
ca în meciul precedent, cînd a 
eîștigat.

Ar mai fi interesant de relevat 
că rugbyul nostru (cu doar 10 900 
de practicant!) a răspuns mai 
mult deeît curajos unui adversar 
care reprezintă cîteva sute de 
mii de adepți ai sportului cu 
balonul oval. Se pare că echipa 
noastră națională este bine struc
turată, găsindu-se o bună bază dc 
plecare spre alte viitoare succese. 
Fundașul Radu Durbac, atacanții 
Ion Constantin, Gheorghe Nica, 
Ion Marica au corespuns și ne-au 
dat senzația că pot oferi un rugby 
mai spectaculos și, implicit, mai 
eficace. Și înaintașii, bătăioși ca 
în zilele „de aur“ ale rugbyului, 
ne-aii părut bine puși la punct, 
activi, extrem de mobili, r.nți de 
prestații și mai concludente. Necon- 
vingător. în schimb, aportul mij
locașilor. compartiment-cheie în- 
4r-o echipă de rugby. Sintem în
crezători. îr.să. că se vor găsi 
soluții pentru eliminarea acestei 
insuficiențe.

Nădăiduim câ rugbyul nostru 
va profita. în ansamblul său (atît 
la nivelul echipei naționale, cît 
și la col al echipelor de club r- 
seniori și juniori) de fericita eon- ' 
junctură de ieri, salutăm îgce- 
odată acest frumos sueces al spor
tului românesc 1

PRIMELE
P. Uosmănescu, antrenor al echi

pei României : „Sini fericit că ari 
reluat Ltrul victoriilor asupra 
„XV“-lui Franței, Am avut încredere 
în posibilitățile băieților, care au 
demonstrat în final buna lor pregă
tire. In felul aoesta, cred că a fost 
reparată justețea rezultatului de 
anul trecut, de Ia Valence. Meritam 
această revanșă !“

V. Irimescu, antrenor federal: „Am 
trăit ieri o mare satisfacție. După 
un început timid, echipa noastră s-a 
regăsit, a jucat mai deschis șl s-a 
impus în fața unei formații mai bună 
decît aceea de anul trecut, Mi-au 
plăcut, in mod deosebit, Pop. Con
stantin, Durbac, Nioolescu, Marica 
șl Dinu, alături de Fouroux si Gour- 
don”.

Al. Pop, căpitanul echipei Româ
niei : „Am intilnit un adversar difi
cil care a Începui jocul mai bine ca 

Atanase Sciotnic s-au îmbolnăvit 
de gripă și au întrerupt, pentru 
o perioadă, pregătirile. Vineri, 
însă, Sciotnic a ieșit din nou pe 
lac, sîmbătâ și Simionov, dar teh
nicienii noștri cumpănesc incă al
cătuirea echipajelor de canoe 2 
500 și 1000 m (Gheorghe Simio
nov a eîștigat titlul mondial anul 
trecut la Tampere, alături de 
Gheorghe Danilov, la 1000 m) și 
a caiacului de 4, unde Atanase 
Sciotnic era titular. Sâ sperăm 
că Simionov și Sciotnic vor reuși 
să revină la potențialul lor ma
xim.

în legătură cu principalii noștri 
adversari să notăm afluența de 
tineri in echipele U.R.S.S., Unga
riei și R. D. Germane. Sovieticii 
și maghiarii vor alinia concurenți 
— ca și noi — in toate cele 18 
probe ale programului (la fel Ca
nada, R. F. Germania și Mexic), 
în timp ce R. D. Germană prezin
tă, ca și anul trecut la Tampere, 
sportivi numai în probele olimpi
ce și la K 4—500 m fete. Se a- 
preciază, de altfel, câ în probele 
feminine caiacistele din R. D. 
Germană sînt mari favorite la ti
tluri, avînd în Anke Ohde, lise 
Kaschube, Petra Borzym repre
zentante de excelentă valoare.

La masculin, printre vedetele a- 
supra cărora sînt ațintiți toți o- 
chii se numără, alături de 
caiaciștii Alexandr Șaporenko 
(U.R.S.S.) și Geza Csapo (Unga
ria), primul nostru canoist Ivan 
Patzaichin. El va concura la trei 
probe de simplu (500 m. 1 000 și 
10 000 m) și, desigur, către el se 
îndreaptă, în special, speranțele 
noastre. Sîntem convinși că el se 
va arăta, și de această dată, la 
înălțimea așteptărilor noastre, 
precum sîntem încredințați că 
toți ceilalți caiaciști șl canolști ro
mâni vor face totul pentru a spori 
prestigiul nostru în acest sport.

Dan GÂRLEȘTEANU

ROMÂNIA — POLONIA 20-0 (9-0) LA RUGBY (tineret)
Reprezentativa noastră de ti

neret a făcut o frumoasă des
chidere la marea victorie asupra 
Franței, cîștigînd clar cu 20—0 
(9—0) întîinirea cu .,XV”-le si
milar al Poloniei. Meciul nu a 
avut o istorie aparte, românii a- 
rătîndu-se din start superiori 
unei echipe care știe să placheze

IMPRESII...
noi. Dar compartimentul înaintării 
noastre a bloca*, majoritatea acțiuni
lor adversa, deschizând drumul spre 
victorie...”

J. Desclaux, antrenor principal al 
echipei Franței : ,-Echipa noastră a 
jucat destui de bine, la nivelul posi
bilităților ei actuale. Victoria a surîs 
Insă românilor, mai proaspeți, lor a- 
parținindu-le total ultimele 30 de mi
nute, decisive. Rezultatul este just”.

A. Estăve, cel mai vechi interna
țional : ,.A fost un joc bun, mal ales 
după pauză. Prima noastră repriză a 
fost remarcabilă- Nu puteam pretin
de mai mult, după o pregătire su
mară. Deznodămintul apare firesc”.

T. Pattinson. arbitrul medului : 
„Apreciez că au ciștigat cei mal 
buni. Mi-au plăcut linile de treisfer- 
turi — francezii, în prima repriză : 
românii, în a doua”

ILIE NĂSTASE A CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE LA MADRID

CUPLUL VIRGINIA RUZICI - ION ȚIRIAC, 
ÎNVINGĂTOR ÎN PROBA DE DUBLU-MIXT

• în semifinalele turneului de
tenis de la Madrid, dotat cu Tro
feul Melia : Ilie Năstasc — Guil
lermo Vilas 6—1, 1—6, 6—1, 6—1 
și Bjom Borg — Manuel Orantes 
6—4, 6—2, 3—6, 7—6. In finala
turneului, Ilie Năstasc a obținut 
o strălucită victorie în fața suede
zului Bjorn Borg, pe care l-a în
vins, după două ore și jumătate 
de joc, cu 6—4, 5—7, 6—2, 4—6,
6—4. Un frumos succes a obținut 
cuplul român Virginia Ruzici — Ion 
Tiriac care a eîștigat proba de 
dubiu mixt 1 După ce au între
cut, în semifinale, perechea To- 
manava — Johansson, tenismanii 
români au învins în finală pe
rechea engleză Leslie Charles — 
Mark Farrel cu 7—5, 3—6, 6—3. 
în semifinala probei de simplu 
femei, Virginia Ruzici a fost în
trecută cu 3—6, 5—7 de olandeza 
Zwaan, care a pierdut la rîndul 
ei in finala cu Masthoff (R.F.G.) 
CU 2—6, 4—6. La dublu femei, în 
semifinale : Mappin, Charles (An
glia) — Ruzici (România), Dar- 
mon (Franța) 6—4, 6—2.

• Echipa de box a clubului 
Dinamo Brașov a susținut la Gera 
(R. D. Germană) două meciuri în 
compania formației B.S.G. Wis- 
mut, obținînd o victorie cu 11—9 
și un rezultat de egalitate : 8—8.

• în runda a 7-a a turneului 
de șah de la Manila, marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
a remizat în 17 mutări cu marele 
maestru iugoslav Gligorici. Alte 
rezultate ? Portisch — Naranja 
1—0 ; Kavalek — Vasiukov re
miză ; Quinteros — Kraidman 
1—0. In clasament conduce Larsen 

foarte bine, dar atacă încă spo
radic și firav. Concentrarea fără 
reproș a oaspeților în apărare a 
împiedicat stabilirea unui scor și 
mai mare. Trebuie adăugat, însă, 
că „tricolorii** nu au găsit întot
deauna soluțiile adecvate, multe 
baloane devenind „închise**, da
torită unei insistențe exagerate 
de pătrundere individuală.

In prima repriză, gazdele cîști- 
gă la grămezi, Paraschiv „vă- 
muiește** corect baloanele și no
tăm citeva acțiuni reușite pe tnei- 
sferturi. în tușe, toate mingjile 
„merg” spre Borșaru, Boroi aeu- 
zind o întindere mai veche și, fi
resc, polonezii profită. Simion 
suie excelent în cîteva rînduri, 
reușind două „drop“-uri specta
culoase (min. 10 și 20). Tot el exe
cută bine o lovitură de pedeapsă 
(min. 25) și România conduce la 
pauză cu S—0.

începutul părții secunde este 
domol. Abia în min. 53, formația 

R. D. GERMANĂ Șl BULGARIA

(Danemarca) — 4v, (1). Florin 
Gheorghiu ocupă locul 5, cu 3 
puncte, o partidă întreruptă și 
una mai puțin jucată.

• în turneul de șah de Ia 
Kragujevac (runda a 6-a), maes
trul român Victor Ciocâltea a re
mizat în 11 mutări cu iugoslavul 
Rajkovici. Alte rezultate I Jansen 
— Tringov remiză; Nicolici —* 
Pîdevski 0—1 ; Vaganian — Ciu- 
kiei remiză ; Milicievici — Ma- 
tulovici 0—1. în clasament conduc 
Vaganian și Pîdevski cu 4 p. Cio
câltea are 2‘/i p.
• Turneul feminin de baschet 

desfășurat la Poznan a fost cîști- 
gat de formația Politehnika Kau
nas. în ultima zi a competiției 
Leh Poznan a întrecut cu 84—62 
(49—28) formația Universități 
au fost Doina Prăzaru și
Pop, care au înscris eîte 22 
puncte.

• TELEX •
Campionatele mondiale de volei au 
fost inaugurate la Mexico, cu meciul 
masculin Mexic — Rep. Dominicana 
3—0 (2, 2, 10), în fața a 18.000 de 
spectatori. La Puebla, în primele 
meciuri, echipele României au ca ad
versare Brazilia (la fete) și Coreea 
dc Sud (la băieți).
Partida 11 din meciul candidaților 
s-a încheiat remiză la mutarea 81, 
astfel că scorul este acum : Karpov— 
Korcinol 6V2—4Va.
La Wroclaw. în Cupa campionilor 
europeni la handbal masculin, 
Slask—Vorwărta Frankfurt pe Oder 
12—18 (4—7). Returul la 24 octom
brie.

noastră lucrează perfect o fază, 
Benedek realizînd încercarea. Trei 
minute mai tîrziu, Simion nu 
greșește transformarea unei lovi
turi de pedeapsă ; 16—0. Apoi, jo
cul se mai echilibrează, pentru 
ca spre final (min. 73) Dinu să 
înscrie o nouă încercare, stabilind 
scorul final : 20—0 în favoarea 
reprezentativei de tineret a Ro
mâniei.

Așadar, victorie, dar antrenorii 
Valeriu Irimescu și Ion Țuțuianu 
mai au de pus ia punct unele 
lucruri, pentru o comportare mai 
bună în partida din 27 octombrie 
cu cadeții „cocoșului galic**, cu 
mult mai dificilă.

A arbitrat G. Eftimcscu. Echi
pa noastră a evoluat in alcătuirea: 
SIMION — Benedek, ENACÎim- 
Aldea, Dinu — Marghescu. PZ'-W 
RASCHIV — MURARIU, M. IO-> 
NESCU, E. Stoica — Boroi (min. 
75 Fuicu), Borșaru' — Țurlea, Ebu 
(min. 67 Oțetatu), CIOAREC'

CINCI LUPTĂTORI ROMÂNI AU CUCERIT MEDALII LA C. M. DE GRECO-ROMANE
(Urmare din pag. l)

învins pe Karley Kanscar (S.U.A.) 
prin tuș (min. 5), pe care în acel 
moment îl conducea categoric la 
puncte (8—0). a întîmpinat o dîr- 
ză rezistentă din nartea luptătoru
lui turc Salih Bora, întrecînd-1 
greu la puncte (6—3). Punctul de 
penalizare primit la acest meci a- 
vea să-l coste pe Alexandru, în 
final, medalia de aur. Simbătă 
seara el a luptat cu campionul 
mondial actual — și totodată cel 
ce avea să cucerească un nou ti
tlu — Vladimir Znbkav (U.R.S.S.). 
Deși au făcut multă risipă de e- 
nergie nici unul dintre ei n-a reu
șit să finalizeze procedee tehnice 
și în min. 8 au foșt descalificați. 
Medalia de aur urma, să fie deci
să de rezultatele pe care le reali
zau acești doi luptători cu bulga
rul Vasili Gheorghiev. Dar iată că 
atît Alexandru cit și Zubkov air 
reușit să-l depășească pe Gheor
ghiev prin tuș. Cum luptătorul so
vietic avea mai puține puncte de 
penalizare, el a cucerit centura de 
campion, lui Alexandru revenin- 
du-i medalia de argint.

In turneul final a ajuns și Nicu 
Gingă (cat. 52 kg), depășindu-1 la 
puncte pe Lajos Racz (Ungaria) și 
fiind întrecut, tot la n*:ncte, de 

Valeri Arintinov (U.R.S.S.). Dar, 
în meciul final, cu bulgarul Pe- 
tar Kirov, dublu campion olimpic 
și multiplu campion mondial. Gin
gă a primit avertismentul descali
ficării cînd mai era doar un minut 
dp luptă. De menționat că înaintea 
ultimului rund rezultatul era egal: 
3—3. Ion Enache (cat. 82 kg.) cu 
toate că pierduse prin descalifica
re partida din turul al II-lea cu 
Dimitre Ivanov (Bulgaria), fiind 
împovărat cu 4 puncte penalizare, 
a reușit să-și croiască drumul pînă 
în finale. întrecindu-i, pe rind, la 
puncte, pe Leif Andersson (Sue
dia), Andre Bouchoute (Franța) și 
pe Antoni Martunek (Polonia). Cu 
un apreciabil curaj, el a luptat în 
finala cu campionul european A- 
natoli Nazarenko (U.R.S.S.), 
noul campion mondial al catego
riei, de care a fost întrecut la 
puncte (5—9). Peste toate așteptă
rile. a luptat tînărul Pumitru Ma
nea (cat. 90 kg), debutant la o ast
fel de competiție. El a obținut ca
lificarea in finale învingindu-1, 
sîmbătă, pe Jozef Miiller (Ceho
slovacia). A pierdut însă partidele 
cu luptătorii clasați pe primele 
două locuri Valeri Rezanțev 
(U.R.S.S.) și, respectiv, Stoign Ni- 
kolov (Bulgaria). In sfirșit, Nico- 
lae Martin esc-u (cat, 100 kg) n-a 

putut să treacă în turneul final 
de Nikolai Bolboșin (U.R.S.S.) și 
de Nikolai Goranov (Bulg~»*ia), în 
fața cărora a cedat la puncte.

CLASAMENTE FINALE PE CATE
GORII : cat. 48 kg : 1 VLA
DIMIR ZUBKOV (U.R.S.S.), 2. Con
stantin .alexandru (România), 3. V. 
Gheorghiev (Bulgaria) ; cat. 52 kg : 
1. PITAR KIROV (Bulgaria), 2. V. 
Arintinov (U.R.S.S.), 3. Nicu Gincă 
(România) ; cat. 57 kg • L FERGAT 
MUSTAFIN (U.R.S.S.), 2. J. Lipien 
(Polonia), 3. I. Frgic (Iugoslavia) ; 
cat. 63 kg ; 1. KAZIMIERZ LIPIEN 
(Polonia), 3. A. Kavkaev (U.R.S.S.),
3. L. Reezy (Ungaria) ; cat. 68 kg : L 
NIKOLAI DAVIDLAN (U.B.S.S.), 2.
H. Veil (R.F.G.), 3. A. Supron (Po
lonia) : cat. 74 kg : 1. VITISLAV
MACHA (Cehoslovacia), 2. B. G6p- 
fert (R.D.G.), 3. L. Beriașvili
(U.R.S.S) ; cat. 82 kg t 1. ANA
TOLI NAZARENKO (U.B.S.S.), 2.
D. Nikolov (Bulgaria). 3. Ion Ena- 
Che (România) ; cat. 90 kg : 1. VA
LERI RAZENTEV (U.R.S.S.), 2. S.
Nikolov (Bulgaria), 3. Dumitru Ma
nea (România) ; cat. 109 kg : 1. NI
KOLAI BOLBOȘIN (U.R.S.S.), 2. N. 
Goranov (Bulgaria), 3* Nicolae Mar- 
tinescu (România) ; cat. +100 kg : 1. 
ALEKSANDR TOMOV (Bulgaria), 2. 
S. Morhiladze (U.R.S.S.), 3. I. Boz- 
nay (Ungaria)... 5. Roman Codreanu 
(România) .Clasamentul pe națiuni :
I. U.R.S.S. 55 p, 2. Bulgaria 36 p, 3. 
Polonia 23 p, 4. România 23 p, 5. 
Ungaria 20 p, 6. B. D. Germană 

12 p.

PIERD CITE UN
In CAMPIONATUL EUROPEAN, 

grupa a 7-a : la Magdeburg, R. D. 
Germană — Islanda 1—1 (au marcat, 
în prima repriză, Hoffmann și 
Gallgrimsson) ; iar la Bruxelles, Bel
gia — Franța 2—1 (1—1), prin punc
tele înscrise de Martens și Van der 
Elst, respectiv Coste ;» în gr. 2, la 
Luxemburg : Luxemburg — Ungaria 
2—4 (2—2) ; în gr. 8, la Sofia : Bul
garia — Grecia 3—3 (3—1), prin go
lurile înscrise de Bonev și Denev

CAMPIONATE © CAMPIONATE
R. F. germania (etapa 9) : 

Duisburg — Hamburger S.V. 2—0, 
Wuppertal — F.C. Koln 1—4. Borussia 
Mdnchengladbach —r Bayern Miin- 
chen 1—2, Eintracht Frankfurt pe 
Main — Fortuna Diisseldorf 4—0, 
Braunschweig r- Hertha 2—1, Bre
men — Offenbach 3—6. în clasament 
conduc Eintracht Frankfurt, Ein
tracht Braunschweig și Hamburger 
S.V. cu cite 13 p.

ANGLIA (etapa 12) : Arsenal -r- 
Queen’s Park Rangers 2—2. Bdrnley 
— Manchester City 2-s-l, Chelsea — 
Tottenham 1—0, Coventry — West 
Ham 1—1, Derby Leicester 1—4), 
Ipswich — Leeds 0—0, Liverpool — 
Middlesbrough 2—0, Luton — Bir
mingham. 1—3, Newcastle — Stoke 
2—2, Sheffield United — Everton 
2—-2, Wolverhampton — Carlisle 2—ti. 
In clasament : 1. Liverpool 17 p, 8. 
Ipswich 17 p, 3. Everton 15 p.

SCOȚLÂ : Aberdeen — Ayr 3—0, 
Celtic — Arbroath 1—0, Dundee Uni
ted — Hearts 5—0, Dunfermline — 
Rangers 1—6. Morton — St. John

PUNCT ÎN C. E.
(2), respectiv Antoniadis. Papaioanou 
și Glezos.

tn meciuri amicale : la Buenos
Aires. Argentina — Spania 1—1 
(0—0), prin golurile marcate de 
Rogel, respectiv Pirri ; la Damasc 
(în semifinala unui turntu local). 
Maroc — Sudan 2—o ; la Neubran- 
demburg, R.D. Germană (tineret) — 
Canada 5—0 (2—0) ; la Madrid, Real 
— Olimpique Nimes 5—1 (2—0). prin 
golurile înscrise de Santillana (3) șl 
Amanclo (2), respectiv Kanyan.

stone 1—1, Patrick Thistle — Dum
barton 2—1

AUSTRIA : Rapid Viena — Aus
tria Klagenfurt 2—1, Austria Salz
burg — Admira Wacker 1—0. In 
clasament : 1. Rapid Viena 10 D#
2. Austria Salzburg 13 d.

IUGOSLAVIA (etapa 9) : Vojvo- 
dina — Bor 6—1, Partizan — Slo
boda 1—1, Zelezniciar — Steaua Ro
șie 2—1, Celij — Hajduk 0—1, In • 
clasament conduce Steaua Roșie pu 
14 p.

ITALIA (etapa 2) : Ascoli — To
rino 1—1 (marcatori : Cam panini,
Graziani), Cesena — Temana 2—1 
(Festa, Rognoni, Panizza), Fioren
tina — Bologna 1—0 (Casarsa), 
Inter — Cagliari 4—1 (Boninsegna
4. Gori), Juventus — Milan 2—1 4
(Bettega, Benetti, Anastasi). Lazio 
— Vicenza 2—1 (Nanni. Chinagliai 
Longoni), Roma — Napoli 0—0, 
Sampdoria — Varese 1—0 (Mircoli). 
in clasament conduc Lazio si Fio
rentina cu cite 4 p.


